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 الحاالت التي يسأل فيها الشريك الموصي من غير تحديد_

 بالتضامن عن ديون الشركة.و
 ، بن قادة محمود أمين

 جامعة مستغانم

 مقدمة
وهيو   ييمميد دييول الشير   ، يوجد الشريك الموصي  يي  شير ال اليوصيي 

علي  الي م موييولي  ، الي  قدمها أو يعهد بيقيديمها 1ي  مدود قيم  المص إ  
الشريك الميضامل اليي  يعيبير موييوليين ميل تيير يمدييد وباليضيامل عيل دييول 

يصييبم مويييو  مييل ، أنيين ييي  بعييال المييا ل نييق عليهييا القييانول، إ  2الشيير  
شييييي ل الشيييييريك  يييييي  يليييييك تيييييير يمدييييييد وباليضيييييامل عيييييل دييييييول الشييييير   شييييي نن

الميضامل. ييجل  هيه الميا ل يي  ميالييل همياا  مالي  إدراه اويمن يي  عنيوال 
 .  4ومال  يداللن ت  أعماد اليويير الالارجي  3الشر  

وعلييين وييييا دراويي  مويييولي  الشييريك الموصيي  ميييل إدراه اوييمن ييي  عنييوال 
 الشر   وعند يداللن ي  أعماد اليويير الالارجي .

 

 

                                                             
الممضاام   1553ساتممت  26المار   يا   35–53األما   ما  ما  2ف.  1  مكا  365المادة   -1

 .1055 ص.، 101عةة ، 1553ةيسمت   15الج ية  ال سمية ، القدنو  المجد ي
 .  ق. ل. ه  331المادة  -2
 .ق. ل. ه  2م.   2م رر  365المادة  -3
 .  ق. ل. ه  3م رر  365المادة  -4
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 الشريك الموصي في حالة تضمن عنوان الشركة اسمه: مسؤولية أوال
األصيييد أل اويييا الشيييريك الموصييي    ييييدالد يييي  ي يييويل عنيييوال شييير   اليوصيييي  

ييي ل يمييل مالالذيي  هيييه القاعييدة ريييء المشييري جييمام ييميييد ييي  قييياا مويييوليين ، 1البوييي  
 .  2مل دول يمديد وباليضامل عل ديول الشر  

واألساس القانوني  في عنوان الشركة / جزاء إدراج اسم الشريك الموصي1
 ،3 إل المشري لما مظر عل  الشريك الموص  إدراه اومن ي  عنوال الشر  : لذلك

 ريء عل  مالالذ  هيا المظر جمام مري ما ي  يلك عل  أوس قانوني .

 أ/  جزاء إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة 

الشييير ام اليييييل ييممليييول شالصيييييا  يعيبييير ميييل بييييل أهيييدام العنيييوال اليجارييبييييال
، ليييا نيق المشيري عليي  أل العنيوال اليجييار  5وهييا الشير ام الميضيامنول 4دييول الشير  

                                                             
ل  انيييل موييييولي  الشيييريك الموصييي   -1 مميييددة يييي  إ يييار المصييي  اليييي  يمومهيييا يييي  الشييير   مييييد وا 

، إ  أنييين   يمنيييه علييي  هيييي م أل يي يييول عنيييوال الشييير   ميييل أويييما ها، الشييير ام يييي  شييير ال األميييواد
ق. ل. ها "...عنييييوال الشيييير    5 .م 365بالنوييييب  للشيييير   يال المويييييولي  الممييييدودة المييييادة  أنظيييير

 355و أ يييير...". وبالنويييب  لشييير   الموييياهم  الميييادة يم يييل أل يشييييمد علييي  اويييا واميييد ميييل الشييير ام أ
 ق. ل. ها "يجوم إدراه اوا شريك وامد أو أ ير ي  يومي  الشر  ".  2م. 

 .ق. ل. ه 2م رر  365المادة  -2
شيير   اليوصييي  البوييي   دول شيير   اليضييامل ألل األوليي  يقيي  يي ييول مييل نييوعيل مييل الشيير ام   -3

 أما الياني  ييي ول مل النوي اليان  مل الشر ام يق .، شر ام موصيل وشر ام ميضامنيل
4- J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, Sociétés commerciales,T .1, Dalloz, 

1972., p.335, n°329: « la raison sociale ayant pour objet de révéler les associés qui 

répondent personnellement des engagements sociaux… ». 
م يرر ميل نذييس  365بالنويب  لشير   اليضيامل ويميييد إليهيا الميادة  ق. ل. ه  1م. 331الميادة  -5

 القانول  بالنوب  لشر   اليوصي  البوي  . 
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، دول الشير ام الموصيييل اليييل يمظيير 1لشير ال األشييالاق يي يول مييل أويما ها يقيي  
، يييي ل اليييالذوا هييييا المظييير، رييييء المشيييري 2علييييها أل ييييي ر اويييمها يييي  عنيييوال الشييير  

ييي  الييماا الشيريك الموصيي  اليي  ويمم بيي دراه اويمن يي  العنييوال ميل تييير جيمام ييمييد 
. والم ميي  مييل 4شيي نن شيي ل الشييريك الميضييامل 3يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير  

ييوليهيييا يقيييين وا يمانييين ، يليييك "ميييي    يقيييه الييييير اليييي  ييعاميييد ميييه الشييير   يييي  اليلييي 
ضييينا منيييه أنيييه  5فيييي العنيييوان  اعيميييادا علييي  أميييواد الشيييريك الموصييي  اليييييي ر اويييمن

ييمييييل أنييين ، ميضيييامنا يلييييما ميييل تيييير يمدييييد وباليضيييامل عيييل دييييول الشييير   شيييريك
شييريك مييوق مويييوليين ممييددة بييالنظر لمقييدار المصييق الييي  يمومهييا. وباليييال  "ييي ل 

وهيييو أل ييميييود هييييا اليييوها إلييي  ، أنويييء جيييمام لييين هيييو يليييك اليييي  يمذيييظ مقيييوق الييييير
يي البونيين ، 6موصيي  رتمييا عنيين شييري ا ميضييامنا بالنوييب  للييييرمقيقيي  وينقلييء الشييريك ال

                                                             
مييييل نذييييس القييييانول  2م ييييرر  365والمييييادة ، بالنوييييب  لشيييير   اليضييييامل ق. ل. ه   332المييييادة  -1

 بالنوب  لشر   اليوصي  البوي  .
، دار هومييي ، شييير ال األشيييالاق، أم ييياا الشييير    بقيييا للقيييانول اليجيييار  الجما ييير ، يضييييدناديييي   -2

 .151ق. ، 2006، 6 بع  
 .ق. ل. ه 2 م.  2م رر  365المادة   -3

éd. 200., p. 165, n°  ème, 13 , Droit commercial et des affaires, Armand ColinD. LEGEAIS -4

364 : « si un commanditaire laissait insérer son nom dans la raison sociale, il assumerait par 

là même la responsabilité d’un associé en nom collectif ».  
، الشييير ال اليجاريييي ، األعمييياد اليجاريييي  واليجيييار، مقدمييي ، القيييانول اليجيييار ، مصييي ذ   مييياد  ييين -5

 .535 .ق، 2-560 م.، 1511، الدار الجامعي ، المل ي  اليجاري  والصناعي 
نما يبق  شري ا موصيا ، هيا  يعن  يييير صذين مل شريك موص  إل  شريك ميضامل -6 وا 

 ول ل يعامد معامل  الشريك الميضامل.
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. ليييلك يجييء أل يويييبعد أوييمام 1عليي  وجيين اليضييامل بجميييه ديييول الشيير   ويعهييدايها"
 . 2الشر ام الموصيل مل عنوال الشر   منعا ل ليباس والوقوي ي  الال   

ويجدر الم مظي  أل اليشيريه الذرنوي   يال ييميا مضي   يمظير علي  ، هيا
لشييريك الموصيي  إدراه اوييمن ييي  عنييوال الشيير   ويريييء علييين جييمام ييميييد ييي  ا

إ  أنيين وبموجييء ، قييياا مويييوليين مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير  
 1898ديوييمبر  21الميييرف ييي   1009 -98مييل القييانول رقييا  1الذقييرة  32المييادة 

. يبيال يجييم للشيريك الموصيي  3أليي  هييا المظير وليا يعيد يريييء عليين أ  جيمام
ميه وجيوء أل  4أل يدره اومن عل  ترار الشريك الميضامل ي  يومي  الشير   
وينبيي  أل ي يول  5ي ول موبوق  أو ميبوع  مباشيرة بعبيارة شير   يوصيي  بويي  

م يوبيي   امليي  وليييس يقيي  ا اليصييارال مييي  " . ل. ء" عليي  اليي م الشيير   
 .6يم أل ي ول ماليصرة يي يء " . ا. ا"يال المويولي  الممدودة الي  يب

                                                             
األميييييواد ، اليجيييييار، األعمييييياد اليجاريييييي ، القيييييانول اليجيييييار ، ممميييييد الوييييييد الذقييييي  -علييييي  البيييييارود  -1

، 1555، الجامعيييي  دار الم بوعيييال، عملييييال البنيييوك واألوراق اليجاريييي ، الشييير ال اليجاريييي ، اليجاريييي 
 .561 .ق، 2 -226 م.

الجييييمم الرابييييه شيييير   اليوصييييي  البوييييي   وشيييير    -مووييييوع  الشيييير ال اليجارييييي ، الييييياس ناصيييييم -2
 .53 .ق، المماص 

 بالنوب  لليشريه الراهل أنظرا  -3
Art. L. 222-3 C. com. fr.: « la société en commandite simple est désignée par une 

dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui 

doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : "société en commandite simple" ».  

4- أصبم لشر ال األشالاق ي  اليشريه الذرنو  يومي  يجاري  - عوال عنوال يجار  - 

، بالنوب  لشر   اليضامل 1513 يوليو 11 شر ال األمواد. وهيا بموجء القانول الميرف ي  
بالنوب  لشر   اليوصي  البوي   1001 -15رقا  والقانول . 

5- Ph. MERLE, Droit commercial- sociétés commerciales, Dalloz,  8 ème éd. 2001., p. 172, 

n° 165. 
6- M.-B.  MERCADAL, Mémento pratique, droit des affaires, sociétés commerciales, 

Francis Lefebvre, 2000., p. 270, n° 4746: « elle doit être précédée ou suivie immédiatement 

des mots " société en commandite simple". Ces mots doivent figurer en toutes lettres. 
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إل الشيريك الموصيي  اليي  يويمم بي دراه اويمن ييي  ، باإلضياي  إلي  الجيمام الويابق
هيييييا األالييييير ي يوييييء صييييذ  ، عنييييوال الشيييير   يصييييبم ييييي  مر ييييم الشييييريك الميضييييامل

ممييييا يوييييمم ب صييييباع هيييييه الصييييذ  علييييين وباليييييال  يجييييوم إالضيييياعن ألم يييياا ، الييييياجر
ييميييل أل جانبييا ياليير ين يير إصييباع صييذ  الييياجر عليي  ، 1قضييا ي  اإلييي س واليوييوي  ال

الشييريك الموصيي  الييي  وييمم بيي دراه اوييمن ييي  عنييوال الشيير   واشييير  يبييول " ي ييرار 
. إل هيييييا الييييرأ  األالييييير يي لييييء 2يلييييك بمييييا يويييييذاد منيييين اميراييييين ل عميييياد اليجارييييي "

، يييين   يويييابها  يويياء الشيييريك الموصييي  صييذ  اليييياجر ييييواير الشييرو  الموضيييوعي  ي
يا أردنيييا ي بيقييين علييي  اليشيييريه الجما ييير  يييي ل المشيييري ليييا يي ليييء ييييواير هييييه الشيييرو   وا 
بالنوييب  للشييريك الميضييامل بييد و مييا جييام بيين جانييء مييل الذقيين أصييب  علييين هيييه الصييذ  

ولييو مييرة وامييدة دول أل  -يمييي  وييمم الشييريك الموصيي  بيي دراه اوييمن  3بم ييا القييانول
ي نييييين يظهييييير بمظهييييير الشيييييريك ، يييييي  عنيييييوال الشييييير   -م يي يييييرر يليييييك لميييييد ا مييييييرا

الميضييامل يينالييدي بيين اليييير موييل النييي  ممييا يجعييد إصييباع صييذ  الييياجر علييين أميير 
 ومماي  لليير مول الني  الي  يعامد مه الشر  . 4مقبود إعما  لنظري  الظاهر

إيا  انيل نيي  الشير ام وميل ضيمنها الشيريك ، إضاي  إل  الجيمامال الويابق 
ييييابعول ييي نها قييد ، وصيي  الييي  وييمم بيي دراه اوييمن ييي  عنييوال الشيير   ملوييي الم

وهييي  الصيييذ  -ألنهيييا اوييييعملوا  رقيييا اميياليييي    5جما ييييا إميييا  ري يييابها جريمييي  النصيييء

                                                                                                                                               
Contrairement aux SARL,aucune disposition légale ou réglementaire ne permet 

actuellement de les remplacer par des initiales». 

 .535 .ق، 2 -560 م.، الي ر المرجه الوابق، مص ذ   ماد  ن -1
دار ، شيير ال األمييواد، األشييالاقشيير ال ، ينظيييا الشيير ال اليجارييي ، عبيياس مصيي ذ  المصيير  -2

 .151 .ق، 122 م.، 2002، الجامع  الجديدة
 .ق. ل.ه  1 م.  331المادة  -3
األعماد ، ال امد ي  القانول اليجار  الجما ر ، يرم  مراو  صالممود نظري  الظاهر أنظرا  -4

 .165ق. ، 105م. ، 2005، النشر اليان ، نشر ويوميه ابل اللدول، المري ، الياجر، اليجاري 

، الميضمل قانول العقوبال، 1566يونيو  1الميرف ي   136-66 مل األمر رقا 552المادة -5
 .502 .ق، 55عدد ، 1566يونيو  11الجريدة الرومي  
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 2ويوييليا أمواليين ، ديعييل اليييير إليي  اليعاقييد-الييي  انيملهييا الشييريك الموصيي  1ال ايبيي 
موصي  اليي  أدره اويمن يي  عنيوال الشير   لو ها لما أقيدا عليين،  ي ل ي يول الشيريك ال

يا ا يميييال ومشيييهور بيوييياره و ييييرة مالييين مييييد البنيييك، ميييا ييييديه الييييير إلييي  اليعاميييد ميييه 
الشيييير   ويوييييلمها أمواليييين، ضيييينا منيييين أنيييين شييييريك ميضييييامل مويييييود مييييل تييييير يمديييييد 
 3وباليضامل عيل دييول الشير   وو أو مييابعيها بجريمي  اليمويير يي  المميررال اليجاريي 

ل الشيييريك الموصييي  ي يييول قيييد ميييرم المقيقييي  وانيميييد شالصيييي  الشيييريك الميضيييامل أل
يييييي  عنيييييوال الشييييير   اليييييي  ينبيييييي  أل ييصيييييدر الذيييييوايير اليييييي  يمررهيييييا  4وميييييد مملييييين

والمالالصييال ووصييود اليوييليا ووييندال ال لييء والمراويي ل ويمييرر الشييي ال والوييذاي  
بعنيييوال الشييير  ...هيه األالييييرة  لهيييا مميييررال يجاريييي ، مييييئ أنهيييا يشيييمد " يييد الوييييا ق 

 .5و ومبها أو يمويلها"الميبادل  بيل اليجار...ووام مل أجد ديه مبال  مالي  أ

ب/  األساس القانوني الذي استند إليه المشرع لترتيب مسؤولية الشريك 
الموصي من دون تحديد  وبالتضامن عن ديون الشركة حين إدراج اسمه في 

 عنوانها     
لمييا نييق المشييري عليي  أل الشييريك الموصيي  الييي  يوييمم بيي دراه اوييمن ييي  

ي ييول قييد ، وباليضييامل عييل ديييول الشيير  عنييوال الشيير   يليييما مييل تييير يمديييد 
والذقيين ييي  بمييين عييل هيييا األويياس االيلذييل يرايه وقيييد ، اوييند إليي  أويياس قييانون 

 يين برأييلا

                                                             
1- W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Dalloz, 4 ème éd., 2000, p. 9, n° 8 : «la fausse 

qualité est aussi bien l’usurpation d’un état par exemple banquier ou commerçant… A la 

fausse qualité il faut enfin assimiler l’abus d’une fausse qualité vraie ».  
2- J. LARGUIER,et Ph. CONTE, Droit pénal des affaires, Armand colin, 9 ème éd. 1998, p. 

120, n° 133 : « le but de l’escroc est de se faire remettre le bien convoité ».  

 ه. ق. ي. 220و 215، 216المواد  -3

 ق. ي. ها "بانيماد شالصي  اليير أو الملود مملها". 5-216المادة  -4

، ق. 3002العميم وعد، جرا ا اليموير واليان  األمان  واويعماد الممور، دار هوم ،  عبد -5
23. 
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، ألل  "الشييييريك 2"المقييييررة مماييييي  لليييييير"  1الييييرأ  األود  يييييرده إليييي  نظرييييي  المظهيييير
، الموصييي  اليييي  يييي يل بيييدالود اويييمن يييي  عنيييوال الشييير   ييصيييرم   نييين شيييريك ميضيييامل

بميئ يظهر أمياا الييير بمظهيره، وبالييال  ي مي ل لين ضينا منين أنين شيريك ميضيامل، وميل 
ييييا يمييييق لليييييير موييييل النييييي  أل ي ميييي ل إليييي  هيييييا الظيييياهر وأل يعيبيييير الشييييريك الموصيييي  

 .3 شريك ميضامل مويود مويولي  م لق  ويضامني  عل ديول الشر  "

قواعييييد المويييييولي  يييييير  أل " أويييياس هيييييا الم ييييا هييييو ، أمييييا الييييرأ  اليييييان  
باعيبار أل الشريك الموص  اليي  يرضي  بظهيور اويمن يي  العنيوال ، اليقصيري 

ي ول قد اري يء ال ي  يي  الليق ا يميال ما يم للشير   وهييا ميا يوييوجء يعيويال 
الييييير عيييل الضيييرر اليييي  أصيييابن ميييل جيييرام يليييك. واليييير يعيييويال هيييو اعيبيييار 

مويييييولي  شالصييييي  الشييييريك الموصيييي  الييييي  يظهيييير اوييييمن ييييي  العنييييوال مويييييو  
. إل هييا اليرأ  يبيدو أنين قيد جانيء الصيواء ألل 4ويضامني  عيل دييول الشير  " 

ميل  131المشري لو اري م عل  قواعيد الموييولي  اليقصييري  الموي رة يي  الميادة 
  يذيي  بهييا   ويياس لمويييولي  الشييريك الموصييي  دول 5القييانول المييدن  الجما يير 

                                                             
1- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p. 336, n° 329 : « le commanditaire 

dont le nom figure dans la raison sociale est traité comme un commandité, ce qui est bien la 

sanction la plus satisfaisante, puisqu' il  s'en est donné l’apparence ». 

 .55 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -2
 .535 .ق، 2 -560 .م، الي ر المرجه الوابق، مص ذ   ماد  ن -3
، ناصييييمميييي ور ميييل قبيييد اليييياس ، 122 .ق، 155 م.، الشييير ال اليجاريييي ، موييييل الميييام  -4

 .51 .ق، الي ر المرجه الوابق
ا " ييد عميد أيييا  ييال، يري بين المييرم ويويبء ضييررا للييير يلييما مييل علي  أل  انيل هيييه الميادة ييينق -5

يعيدد اليي   0550يونييو  05المييرف يي   05 – 50القيانونرقابموجب ال وببا ي  مدويين بياليعويال"، و 
الميضيييمل القييانول الميييدن ، الجرييييدة الرويييمي    0750ويييبيمبر  02المييييرف ييي   05 – 50وييييما األمييير 

صيييياتيها  ميييا يلييي ا "  يييد يعيييد أييييا  يييال عيييدلل وأصيييبمل ، 05 ق.، 44، عيييدد 0550يونييييو  02
يري بيين الشييالق بال  يين، ويوييبء ضييررا لليييير يلييما مييل  ييال وييببا ييي  مدوييين بيياليعويال ". وبمجييرد 

 قارن  بوي   عل  هيه المادة قبد وبعد اليعديد يم ل م مظ  النقا  اليالي  اإجرام م



 

180 
 

، ميييل القيييانول اليجيييار  3م يييرر 222ي يييرار لييييلك بوييينن نيييق يالييير وهيييو الميييادة 
باإلضيياي  إليي  يلييك أنيين اعيبيير أل يقرييير مويييوليين مييل تييير يمديييد وباليضييامل 

وييي  المقيقيي  يهي    يعييد يعويضييا ألنهييا ،  يعيويال عييل الضييرر ال ميق بيياليير
نمييا هيي  وويييل  ليوييهيد ويبرييير المصييود عليي  اليعيييويال    يجبيير أ  ضييرر وا 

ن أل ييديه   باليجرييد و  باليقوييا يي  مواجهي  ألل الشريك الموص  ليس ب م ان
وبالييييال  يويييهد عليييين األمييير أ يييير ليييو ليييا يقيييرر ، الييييير اليييي  ي البييين بييياليعويال

 مويولي  الشريك الموص  باليضامل ومل تير يمديد.

بنييام عليي  مييا يقييدا يبييدو أل المشييري قييد اعيمييد عليي  نظرييي  المظهيير مماييي  
اهر األشيييييام يقييييرر مويييييولي  الشييييريك لليييييير موييييل النييييي  الييييي  ا ميييي ل إليييي  ظيييي

 الموص  الي  ومم ب دراه اومن ي  عنوال الشر  .

 

                                                                                                                                               

 مييل القييانول المييدن   ييال يييينق 004أراد المشييري أل ي ييول أ ييير وضييوما ألنيين قبييد يعييديد المييادة  -
ا "  ييد عمييد " والعمييد إيا أاليييناه بمعنيياه الضيييق الظيياهر  ي ييول دا مييا يعيي  إيجابيييا ييضييمل عليي   أل
ييميل بعيد يعيديلها بيال يينق "  يد يعيد " والذعيد معنياه أوويه ييشيمد األيعياد اإليجابيي  ،  المر   يق

الي  يي لء المر   ومنها  د عمد ويشيمد أيضيا األيعياد الويلبي  اليي    يي ليء المر ي  بيد الوي ول 
 أ  أيعاد ا ميناي. 

لشالصيي  ي يال يينق قبييد المشيري قيد ووييه ميل دا يرة ميل يم ييل مييابعيها ميدنيا عيل أيعييالها ا ي يول -
ولذيظ الميرم ينصيرم معنياه إلي  الشيالق ال بيعي  …" يري بين الميرم ا " …علي  أنين  المادة هيه يعديد

…" يري بيييين الشييييالق ا " … عليييي  أنيييين أمييييا بعييييد يعديليييين لهيييييه المييييادة يقييييد نييييق  ، أ  اإلنوييييال يقيييي 
 .والشالق يشمد الشالق ال بيع   ما يشمد الشالق المعنو 

وبالييييال  ي نييين أصيييبم يشيييير  لقيييياا الموييييولي  …" بال  ييين…" يعيييديد لذيييظ ا الأضيييام المشيييري بعيييد  -
 عل األيعاد الشالصي  يواير الال   ممل يراد ميابعين مدنيا. 
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/ مجال المسؤولية من غير تحديد وبالتضامن للشريك الموصي الذي 2
 أدرج اسمه في عنوان الشركة

ييبييل مويييولي  الشييريك الموصيي  مييل تييير يمديييد وباليضييامل بمجييرد إدراه 
تيير ، منن أ  ديه إلبعاد هييه الموييولي  عنين ي  يقبد، اومن ي  عنوال الشر  

األمييير ، يليييك الموييييولي  عنييينأل هنييياك ميييا ل إل ييييويرل يجيييوم لييين أل ييييديه بها
الي  يي ليء دراوي  قيياا موييولي  الشيريك الموصي  ميل تيير يمدييد وباليضيامل 

يييا الي ييرق للمييا ل الييي  إل يييويرل جييام ليين الم البيي  ، عييل ديييول الشيير   أو 
 ين. بعدا مويولي

عن ديون  أ/ قيام مسؤولية الشريك الموصي من غير تحديد وبالتضامن
 الشركة

يصيييبم الشيييريك الموصييي  موييييو  موييييولي  يضيييامني  وميييل تيييير يمدييييد بمجيييرد 
يقيي  عليي  أوييمام ظهييور اوييمن ييي  عنييوال الشيير  ، ألل هيييا األالييير يجييء أل يشيييمد 

لييا ميي  ظهير  2الييل يعيبير يممهيا ضيمانا لوييام دييول الشير   1الشر ام الميضامنيل
عنيييوال الشييير    بيييق عليييين م يييا الشيييريك اليييي  يجيييء أل  اويييا الشيييريك الموصييي  يييي 

أ  وهييييو الشيييريك الميضيييامل. وبالييييال  جعلييين ييممييييد ، ييضيييمل عنيييوال الشييير   اويييمن
اوييمن قييد  ديييول الشيير   مييل تييير يمديييد وباليضييامل. هيييا و  يجييوم ليين ا ميجيياه بيي ل

ورد ييي  عقييد الشيير    شييريك مييوق وأنيين  ييال ب م ييال اليييير أل يعييرم المقيقيي  بمجييرد 
ألل القييانول مييل شيي نن أل يمميي  اليييير موييل النييي  وهييو ، ا  يي ي عليي  عقييد الشيير  

ويوام  يال يليك عيل قصيد ، أ  الشيريك الموصي ، أول  بالمماي  ممل أوقعن يي  اليلي 
أل يمييي  بعييدا علميين بيي دراه اوييمن ييي  عنييوال  .  مييا   يجييوم ليين3أو مييل تييير قصييد 

                                                             
 ق. ل. ه.  2م رر 365المادة  -1

 ق. ل. ه. 331م رر و 365الماديال  -2
 .53 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -3
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ألل يليييك يشييي د يقصييييرا يييي  الرقابييي  الشييي م اليييي  يبيييرر موييييوليين ميييل تيييير ، الشييير  
 .1يمديد وباليضامل عل ديول الشر   

ل  ييال يليييما مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير    الشييريك الموصيي  وا 
يه ي ييول قبييد اليييير.   ييي  يميييد ييي ل مويييوليين هيي، مييي  أدره اوييمن ييي  عنييوال الشيير  

يهيييو يييي  ميييواجهيها يظيييد مميذظيييا بصيييذين المقيقييييي  ، إلييي  ع قيييين بالشييير   والشييير ام
بميييا ديعييين للييييير ما يييدا عيييل  2لييييا لييين أل يرجيييه علييي  الشييير   والشييير ام،  شيييريك ميييوق

 .3مصين 

ب/  الحاالت التي يجوز للشريك الموصي أن يدفع فيها مسؤوليته من 
،  ما وبق ي ره: إذا أدرج اسمه في عنوان الشركة، ضامنبالتو  غير تحديد

، مل تير يمديد وباليضامل عل ديول الشر  ، يقوا مويولي  الشريك الموص 
أو أنن  ال ، إيا أدره اومن ي  عنوانها. و  يجوم لن ا ميجاه بعدا علمن بيلك

أل هناك ب نن شريك موق إيا ا له عل  عقد الشر  . إ  يذيرال باليير أل يعلا 
 وه ا،  4ما ل يجوم للشريك الموص  إل يويرل أل يديه عنن مويوليين يلك

علييا بيي دراه اوييمن ييي  عنييوال الشيير   ولييا يويي ل عليي  يلييك بييد اعيييرال أميياا  إيا -
ليييييا يويمويييل بيييين أل يوجهيييين  ،5الشييير   والشيييير ام، ويقيييه عييييءم اإليبيييال علييييين"

                                                             
1- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT, op. cit., p. 336, n° 329 : « il semble bien que 

la sanction soit applicable, même au cas où l'utilisation de son nom dans la raison sociale 

est faite à l'insu du commanditaire. On peut alors lui reprocher un manque de surveillance 

qui justifie sa responsabilité indéfinie ». 

 .  151 .ق، 122 م.، الي ر المرجه الوابق، عباس مص ذ  المصر  -2
 .535 .ق، 2 -560 .م، الي ر المرجه الوابق، مص ذ   ماد  ن -3
المشييروي اليجييار  الجميياع  بيييل ومييدة اإل ييار القييانون  ، الشيير ال اليجارييي ، مممييد يريييد العرينيي  -4

، اليييييياس ناصييييييم، .125و122ق.  ، 123م. ، 2005، دار الجامعييييي  الجدييييييدة، األشييييي ادويعيييييدد 
 .56 .ق، الي رالمرجه الوابق

 .152ق. ، المرجه الوابق الي ر، نادي  يضيد -5
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ويييي ا. وأل يقيييوا بينبيييين اعيراضييين بواوييي   رويييال  موصييي  عليهيييا ميييه اإلشيييعار با 
الييييير ب نييين شيييريك ميييوق. هنيييا يجيييء اليذرقييي  بييييل نيييوعيل ميييل الييييير  الييييير اليييي  
يعرييين الشييريك الموصيي  والييي  ييعامييد معيين الشيير   عييادة، يجييء ينبيهيين شالصييييا 
بيوجيهييين لييين رويييال  موصييي  عليهيييا ميييه إشيييعار با ويييي ا. والييييير اليييي    يعريييين 

أل ييعامييييد معيييين الشيييير   مويييييقب  يذيييي  هيييييه الشييييريك الموصيييي ، أو الييييي  يميمييييد 
الماليي  ي يذيي  بالنشيير ييي  الصييمم والجرا ييد أو ب ييي   ريقيي  أاليير  ي ذييد اإلعيي ل، 

 ي ل علمن وجء ينبيهن شالصيا.
إيا أيبييييل أل ظرويييييا اويييييينا ي  مالييييل بينيييين وبيييييل معرييييي  إدراه اوييييمن ييييي  عنييييوال  -

ي  أنيين لييما الذييرا  مينييا الشيير   دول أل ينوييء إلييين أ  ال يي  أو إهميياد.   يباييين ميي
ال لهيييا عميييد الشييير ام إلييي  إدراه اويييمن يييي  ، ميييل اليييممل نييجييي  لميييرال ألممييين إيييياه

عنيييوال الشييير  . يذييي  هييييه المالييي    ي يييول الشيييريك الموصييي  قيييد اري يييء ال ييي  يييي  
الرقابيي  يبييرر قييياا مويييوليين مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير  . وعلييين 

وأل يقييييوا ، إلييي  ا عييييراال أميييياا الشييير   والشييير امبمجيييرد علمييين بييييلك أل يوييييع  
 بينبين اليير بيلك.

أيبييل أل اليييير الميضييرر مييل إدراه اوييمن ييي  عنييوال الشيير   وييي  النييي ، أ   إيا -
 يييال يعليييا ب نييين شيييريك ميييوق،  ييي ل ييبيييل ب نييين قيييد نبهييين بييييلك، أو أل ييبيييل ب يييي  

مييي  إيا  ييال   ريقيي  أاليير  أنيين  ييال يويييميد علييين أل يجهييد ب نيين شييريك مييوق،
اليييير شالصييا معنويييا و ييال مييل ييييول  إدارييين شييريك الشييريك الموصيي  ييي  الشيير   
الييييي  أدره اوييييمن ييييي  عنوانهييييا، ييويييييميد أل يجهييييد صييييذين وأل مويييييوليين ممييييددة 

 .   1بمقدار ما قدمن مل مصق ي  الشر  
ييي  جميييه المييا ل عليي  الشيير ام أل يشيي بوا اوييا الشييريك الموصيي  الييي  

مييق ليين ووجييء ، ييي ل لييا يذعلييوا، ييي  عنييوال الشيير   مييل هيييا األاليييرأدره اوييمن 

                                                             
 .56 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -1
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علين أل يريه دعو  عل  الشر   والشير ام ي ليء ييهيا شي ء اويمن ميل عنيوال  
ييي   لييء شيي ء اوييمن مييل عنييوال الشيير   عييل ، ييي ل يرااليي  ييمييا بعييد، الشيير  

عدل   نهيا إجيامة  مقي  منين بي دراه اويمن يي  العنيوال ييصيبم ،  ريق المم م 
 مويو  مل تير يمديد وباليضامل عل ديول الشر  .

 ثانيا: مسؤولية الشريك الموصي في حالة تدخله في أعمال التسيير
 :الخارجية 

ويولي  الشريك الموص  مل تير يمديد وباليضامل عل ديول موا يق  
ياليلم ن اقها باالي م ، إيا قاا بعمد مل أعماد اليويير "الالارجي "، الشر  

 . 1عمد وي رار إيياننجوام  ال
/  قيييام مسييؤولية الشييريك الموصييي ميين غييير تحديييد وبالتضييامن عيين ديييون 1

يقييوا  :سييبب ذليك بالشيركة فيي حيال إجراليه لعمييل مين أعميال التسييير  الخارجيية   و 
إيا يييدالد ، مويييولي  الشييريك الموصيي  مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير  

بموجييييييييء عمييييييييد مييييييييل أعميييييييياد اليويييييييييير  ويجييييييييء أل ي ييييييييول اليييييييييدالد، ييييييييي  اإلدارة
المشييري لمييا ريييء ميييد هيييا الجييمام ي يييول قييد اري ييم عليي  وييبء هييو مميييد و "الالارجي ".

 االي م بيل الذقهام.

                                                             
المصييييييير  عبييييييياس ميييييييل القيييييييانول اليجييييييار   21هاالمييييييادة لويقابق. ل. ج 3م يييييييرر  365المييييييادة   -1

مييل قييانول اليجييارة  250والمييادة ، .152. ق، 125 .م، الييي ر المرجييه الوييابق، مصيي ذ  المصيير 
ميييييل قيييييانول الشييييير ال  55والميييييادة ، .50 .ق، اليييييي ر المرجيييييه الويييييابق، اليييييياس ناصييييييم، اللبنيييييان 
اليقاييي   دار، األم يياا العاميي  والالاصيي  دراويي  مقارنيي ، الشيير ال اليجارييي ، يييوم  مممييد وييام ، األردنيي 

 .Art. L. 222-6 al. 2  Cأنظيرا. وبالنويب  لليشيريه الذرنوي  160 .ق، 2003، للنشير واليومييه

com. fr 
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أ/  قيام مسؤولية الشريك الموصي حين إجراله لعمل من أعمال التسيير 
يمظر عل  الشريك الموص  اليدالد ي  أعماد اليويير وا   أصبم  : الخارجية 

تير أنن   ، هيا هو المبدأ، ما مل تير يمديد وباليضامل عل ديول الشر  مليم 
 بد لن مجاد يشمد يق  أعماد اليويير "الالارجي ".، ييالي عل  إ  قن

قيام مسؤولية الشريك الموصي من غير تحديد وبالتضامن عن ديون  -
 مويولي  مل، يصبم الشريك الموص  مويو  :الشركة نتيجة مخالفته الحظر

إضاي  إل  مال  إدراه اومن ي  ، تير يمديد وباليضامل عل ديول الشر  
إيا يدالد ي  إدارة الشر   بقيامن بعمد مل أعماد اليويير ، عنوال الشر  

. "يويو  ي  المظر عل  الشريك 1"الالارجي " ولو يا يلك بموجء و ال  
ر  أل ي ول و  يشي… للشر   نذوها أو ألمد يروعها 2الموص  أل ي ول مديرا

بد ي ذ  للقود بالمظر أل ي ول الشريك الموص  ، العقد قد يا عل  يدين يع 
قد مضر لن أو دالد ي  مذاوضال مه اليير بش ل إبراا اليصريال بش د 

.  ما "  3يوقعن ي  اليل  ي  صذين ييعيقد أنن شريك ميضامل يميد الشر  " 

                                                             
 .ق. ل. ه 1 م. 3م رر  365المادة  -1
إل مويولي  الشريك الموص  ممددة ي  إ ار المص  الي  يمومها ي  الشر   ميد الشر ام ي   -2

بالنوب  للشر   يال المويولي  إ  أنن   يمنه عليها أل ييولوا إدارة الشر  . أنظرا ، شر ال األمواد
ق. ل. ه ا "ويجوم االييارها الارجا عل الشر ام" بمذهوا المالالذ   2م  356الممدودة المادة 

ق. ل.  610يم ل االييارها مل الشر ام. وبالنوب  لشر   المواهم  يال مجلس اإلدارة أنظر المادة
قد ومل اينا عشر "ييول  إدارة شر   المواهم  مجلس إدارة يي لم مل ي ي  أعضام عل  األها 

 1م.  655أما بالنوب  لشر   المواهم  يال مجلس المديريل أنظر المادة ، عضوا عل  األ ير"
  " مل نذس القانولا "يدير شر   المواهم  مجلس مديريل يي ول مل ي ي  إل  المو  أعضام

 المديريل...".  ق. ل. ه ا"يعيل أعضام مجلس المراقب  أعضام مجلس 1م.  655والمادة 
3- M.-B. MERCADAL, op. cit., p. 273, § 4800:  « il n’est pas nécessaire que les 

conventions soient conclues par le commanditaire lui-même : il suffit que celui-ci les ait 

préparées et que les tiers aient été induits en erreur sur la qualité de l’intervenant ». Ph. 
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ام الشريك المذوال الميضامل يجوم لن أل ييدالد ي  إدارة الشر   مي  ولو أو
ي  إدارة الشر   بد ينمصر مقن ي   لء إقصام الشريك المذوال عل اإلدارة 

م د مدير قضا   مملن إيا يويرل الشرو  المذروض  ي  هيا المجاد" . 1وا 
ي  يقبد منن أل ييعير ب ل مدير الشر   قد أوام القياا بالمهاا المنو   ، ليا
 ما يمظر علين أيضا أل يعيل  مدير ميقل بعد  د.مما اض ره إل  اليدال، بن

ووام ي  ، 3إي يمنه علين منعا بايا أل يعيل مديرا للشر  ، 2عمد مدير الشر  
ومي  يا يلك ي نن عادة ما يقض  بيمويد ، العقد الي ويو  أو بايذاق  مق

الشر   مل شر   يوصي  بوي   إل  شر   يضامل نييج  ليناي  وجود شريك 
ي ل  ال ، منصء مدير مما ييد  إل  يمويلن إل  شريك ميضامل موق ي 

 .4الشريك الموص  الوميد ييمود الشر   إل  شر   يضامل

                                                                                                                                               
MERLE, op. cit., p.  054 , n° 168: « la jurisprudence  considère qu' il  y a immixtion même si 

le commanditaire n’est intervenu que dans la préparation de l’acte, sans le conclure ». 

صيف،  ياس نا بل: ال من ق مذكور  يل 0750،  تاريخ 55 أفر يروت، ب في ب ستعجلة  مور الم ضي األ عن قا صادر  1- حكم 

.79ص. ، المرجع السابق الذكر  
2- A. BOUGNOUX, Sociétés en commandite simple, Fonctionnement. Gérance. Contrôle 

de la gérance. Décisions collectives, Juriscl. soc. 1998, fasc. 62-50, p. 6 : « il en va 

également ainsi, même s’il s’agit d’une gérance provisoire, l’un des commanditaires ayant 

été autorisé à gérer temporairement la société après suspension du gérant : ce 

commanditaire devient indéfiniment responsable a l’égard des tiers de tous les 

engagements sociaux ». 
3- J.- Ph. DOM, Droit des sociétés, l’essentiel du cours, un QCM : 200 questions pour 

évaluer vos connaissances, Vuibert, 2001., p. 112, n° 379:  « les commanditaires ne 

peuvent ni être gérants, ni s’immiscer de fait dans la gestion externe de la société ». 
4- A. BOUGNOUX, Sociétés en commandite simple, Fonctionnement. Gérance. Contrôle 

de la gérance. Décisions collectives, Juriscl. soc. 1998, fasc. 62-50.,p. 6 : «  il va de soi que 

la prohibition… interdit tout d’abord à un commanditaire de se faire attribuer 

ostensiblement la qualité de gérant soit par les statuts, soit par une délibération de associés. 

A vrai dire, cette situation est rare, et lorsqu’elle serencontre, les tribunaux considèrent 

généralement que son incompatibilité avec letypede la sociétéen commandite a pour 

résultat d’écarter la qualification donnée à la société ; celle-ci doit être considérée comme 

une SNC … ». 
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حظر أعمال التسيير  الخارجية  على الشريك الموصي ، حدود المبدأ - 
دئ ي  بدم ينبي  الي رق إل  أصد قاعدة مظر أعماد اليويير با: دون سواها

 الشريك الموص ، يا بعد يلك يمديدها."الالارجي " عل  

: أصل قاعدة حظر أعمال التسيير  الخارجية  على الشريك الموصي *
، هيا معناه،1يمظر المشري عل  الشريك الموص  أعماد اليويير "الالارجي "يق 

بمذهوا المالالذ  أنن   يشمد أعماد اليويير الدااللي . هيه القاعدة يجد 
 30الذرنو  بدما مل رأ  مجلس الدول  بياريخ  مصدرها ي  اجيهاد القضام

الي  جام يين أل المظر يشمد "األعماد الي  يجريها الشريك  1908أيريد 
الموص  ممي  شر   اليوصي   مدير مي  لو يمل بو ال ". والقضام بعد يلك 

ولا يبمئ عل يدالد الشريك الموص  ي  اليويير ، يووه ي  هيا المذهوا
نما يعداه إل  ولو ن الي  يوم  لليير أنن ييصرم  مدير مميد  يموء وا 

يا بعد يلك يبن  المشري الذرنو  هيا ا جيهاد القضا   بونن للمادة ، 2للشر  
مذرقا بيل أعماد اليويير "الالارجي " الي  ، 1822جويلي   31مل قانول  39

يمظر عل  الشريك الموص  إييانها وأعماد اليويير الدااللي  المباح لن القياا 
. أما بالنوب  للمشري الجما ر  ي نن قد يبن  هيا الموقم بموجء المادة 3بها 
مل القانول اليجار  ميل يعديلن هيا األالير بمقيض  المرووا  2م رر 222
والوابق الي ر. ويجدر  1882أيريد  32الميرف ي   09 -82ع  رقا اليشري

                                                             

 1- المادة 365 م رر 3 ق. ل. ه.
2- J. HÉMARD, F. TERRÉ et P. MABILAT, op. cit., p. 342, n° 334: « … dans un avis du 

Conseil d’Etat du 20 avril 1809, selon lequel la prohibition n'est applicable qu'aux actes que 

les associés commanditaires font, en représentant comme gérant la maison commanditée, 

même par procuration. La jurisprudence a largement développé cette idée et recherche non 

seulement si le commanditaire a participé à la gestion mais si, par son attitude, il a laissé 

croire aux tiers qu'il agissait en tant que gérant représentant la société ». 
3- G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, T. 1, Vol. 2, par M. 

GERMAIN, L.G.D.J., 1996., p. 667, n° 880: " la loi de 1966 a recueilli la distinction faite 

par la jurisprudence entre les actes de gestion externe qui sont interdits et ceux de gestion 

interne qui  ne le sont pas  ". 
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أل مظر القياا ب عماد اليويير "الالارجي " عل  الشريك الموص  إل  اإلشارة 
ي ل يا ملها يمود هيا المظر وي ول ب م انن ، ي ول أينام مياة الشر   يق 

 . 1إييال يلك األعماد وباليال  يجوم أل يعيل  مصم للشر   

  األالير ينبي  الينوين إل  أل جانء مل الذقن يير  أنين يم يل أل يهجير وي
يهيي  يمييدئ ، المشيري مويييقب  نظرييي  مظير يييدالد الشييريك الموصي  دول ضييرر

ألنهيييا يالليييق ا ريبييياك يييي  نذيييس الشيييريك ، ال ييييير ميييل اإلمعييياه أ يييير ميييل نذعهيييا
لقيياا بهيا الموص  مود  بيع  العمد ما إيا  ال مل أعمياد اليوييير المبياح لين ا

 .2أو الممظور علين إييانها 
 

أعمال  -* تحديد أعمال التسيير المحظورة على الشريك الموصي
ييميد أعماد اليويير الممظورة عل  : التسيير الخارجية فقط دون سواها

والي  إل أياها قامل مويوليين مل تير يمديد وباليضامل ، الشريك الموص 
اليويير "الالارجي ". يشمد هيه األاليرة جميه ي  أعماد ، عل ديول الشر  

، األعماد واليصريال الي  يجعلن ي  صل  وع ق  مه اليير لمواء الشر  
   براا العقود والصذقال وا قيراال و يلك ومء األوراق اليجاري  باومها

إل  تير يلك مل اليصريال الي  ييرك الشريك الموص  مل جرام ، والصمها
ويم ل  ا   نن مويود عل ديول الشر   ي  أموالن الالاص .القياا بها ان باع

وصذها ب نها جميه األعماد الي  يع   مظهرا مظل  للشريك الموص  ي  
، ضنا منها أنن شريك ميضامل 3أعيل دا ن  الشر   ييجلء لها ا يمانا وهميا

                                                             
1- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p. 344, n° 335. 
2- J. HILAIRE, H. MERLE et H. SERBAT, sous la direction de A. VIANDIER,La société 

en commandite entre son passé et son avenir, Librairies techniques, 1993, p. 193, n° 244 : 

« la théorie de la défense d' immixtion du commanditaire pourrait être abandonnée sans 

grand inconvénient par le législateur de l' avenir …elle crée plus de gêne qu' elle ne donne 

de bons résultats, car elle jette le trouble dans l'esprit du commanditaire sur la détermination 

des actes qui lui sont permis ou défendus ». 
3- P. PIC, La défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion des sociétés et la 

crise actuelle, D. H. 1933, chron., p. 21 : « seraient, en d’autres termes, des actes 
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ميئ يظل دا نو الشر   أنن شريك ميضامل يم ل ، الاص  إيا  ال يا ماد
ولما ييقهقر ماد الشر   ، عل  يمين المالي  ييقدموا عل  اليعامد معها ا عيماد

يوارعوا للم الب  بدينها منن يييذاجيوا ، المال  ويعجم عل الويام أو يريال يلك
 ب نن شريك موق وأل مويوليين ممدودة.   

هييه ، وعل  ع س أعماد اليويير "الالارجيي " يوجيد أعمياد اليوييير الداالليي 
األالييييرة تيييير ممظيييورة علييي  الشيييريك الموصييي  ألنييين "لييييس ميييل شييي نها أل يوقيييه 

الموصييي  واليييي    ياليييره عيييل  –الشيييريك  -الييييير يييي  اليلييي  يييي  مقيقييي  مر يييم 
وألنهييييا "يضييييه الشيييير ام الموصيييييل ييييي  صييييل   1 ونهيييا اويييييعما  لمقيييين  شييييريك" 
يالشير ام الميضيامنيل   يالذي  ، دول الييير 2وع ق  ميه الشير ام الميضيامنيل" 

"ييعلييق علييها صيذ  ومقيقي  الشيير ام الموصييل ويوييميد أل يليييبس علييها. وهي  
إميييا بينظييييا الميووييي  أو أيضيييا إداريهيييا الداالليييي  أو يوجيييين نشيييا  الشييير   اليييي  ينبيييي  

. وميييييل أميليهيييييا اشرام وا ويشيييييارال وأعمييييياد الرقابييييي  3يوضييييييمن ميييييل قبيييييد الشييييير ام" 
ضييا أعميياد ينظيييا اإلدارة ويعييييل مييدير جديييد أو عمليين و يييلك ميينم اإليل واليذيييي  وأي

 ،4المويبق للميدير للقيياا بيبعال اليصيريال اليي  ييجياوم ميدود الويل ال الممنومي  لين
ييييي ل يجاومهييييا يجييييام يلييييك اليصييييريال ييييي  إ ييييار جمعييييي  الشيييير ام. وبالنوييييب  لليشييييريه 

                                                                                                                                               
d’immixtion prohibée, tous actes extérieurs qui, émanant du commanditaire, risqueraient 

d’abuser les créanciers sur sa véritable qualité, et tendraient à procurer à la société un crédit 

trompeur ». 

 .562ق. ، 566 .م، المرجه الوابق الي ر، مص ذ   ماد  ن -1
2- G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 668, n° 880 :  « les actes de gestion externe qui 

sont interdits et ceux de gestion interne qui ne le sont pas … les seconds ne mettent en 

rapport que les commandités et les commanditaires ». 
3- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p.944, n° 335 : « … concernent 

seulement, soit l'organisation de l'entreprise (ou encore son administration intérieure), soit 

l'organisation de l'activité sociale, à définir entre associés ». 
4- Civ., 28 mai 1921, in. R. HOUIN et B. BOULOC, Les grands arrêts de la jurisprudence 

commerciale, Sirey, 1976, p. 225 : « …attendu qu’il résulte de ces appréciations que ces 

délibérations ne présentaient pas le caractère des actes de gestion extérieure, seuls interdits 

aux commanditaires… ». 
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لييا يعييل ب ع ييام أميليي  عييل  الجما يير ، المشييري الجما يير  عليي  تييرار المشييري المصيير 
 2والمشيييري األردنييي   1أعمييياد اليوييييير الداالليييي ، علييي  الييي م  يييد ميييل المشيييري اللبنيييان 

الييييل قيياموا بييي ر بعييال األميليي  ل عميياد الييي    يشييملها المظيير وب م ييال  3والذرنويي 
الشييريك الموصيي  القييياا بهييا دول أل يقييوا مويييوليين  مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل 

     .ديول الشر 

باإلضاي  لما وبق ي ره يم ل للشريك الموصي  أل ييريب  ميه الشير   بعقيد 
يم نيين مييل يمييلهييا ييي  القييياا ، 4عمييد   يجعليين ييي  ع قيي  مباشييرة مييه الجمهييور

بيييراا العقيييود مييييئ يويييي يه أل ي يييول ميييي  ميييديرا يقنييييا ، 5بالمبييياد ل اليجاريييي  وا 
 -ميييدير يقنييي   -لعميييد بيييالرتا ميييل ال ييير ا ليبييياس اليييي  قيييد ينشييي ن اويييا هييييا ا

 ما يم نين ، المها أ  ييعامد مه اليير باوا الشر   6و بيع  المهاا الموندة لن 
أو ، أل ييعاقييد مييه الشيير   نذوييها "  يي ل يشييير  منهييا بضيياع  أو يقرضييها مييا 

أو أ  عقيييد يالييير شييير  أ  يوليييين ويييل   ، ييجرهيييا ممييي  لمماروييي  يجاريهيييا ييييين
                                                             

ا " علييي  أل أعمييياد ميييدير  األشيييياد واشرام والنصيييا م ميييل القيييانول اليجيييار  اللبنيييان  250لميييادة ا -1
لييراليق لهيا يي  إجيرام أعمياد ييجياوم ميدود ويل يها  يد يليك   يعيد ميل أعمياد االيي  يويد  إلييها و 

 .51 .ق، الي ر المرجه الوابق، اليدالد " إليلس ناصيم
األردنيييي ا " إنمييييا يجييييوم ليييين أل ي لييييه عليييي  ديايرهييييا وموييييابايها مييييل قييييانول الشيييير ال  55المييييادة  -2

والوييج ل الالاصيي  بيييالقرارال الميالييية يييي  وييياق إداريهييا وأل يويوضيييم عييل ماليهيييا وأمورهييا ويييييداود 
 .155 .، ق106 .، مالي ر والشر ام اشالريل بش نها " عميم الع يل ، المرجه الوابق

3-  Art. R. 222-2 C. com. fr.  
4- F. LEMEUNIER, Société en nom collectif,société en commandite simple, société en 

participation, création, gestion, Encyclopédie  Delmas, 1999., p. 224,  n° 1909 : «  un 

commanditaire peut également occuper dans la société un emploi salarié qui ne le met pas 

en rapport avec le public ». 
5- D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Armand Colin, 13 ème éd. 2000., p. 166, 

n° 366 : « le commanditaire peut être employé par la société dans toutes sortes de fonctions 

mais celles-ci nedoivent pas le conduire à représenter la société dans des transactions ou 

des contrats avec les tiers ». 
6- G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 668, n° 881: «  le commanditaire peut être 

directeur technique en vertu d' un contrat de travail, malgré le danger de confusion avec la 

gérance que le titre et les fonctions peuvent faire naître ». 
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ي ذييد الشيير   ييي  اليمامايهييا يجيياه اليييير أو أل يقييدا اإلدارة. ويجييوم للموصيي  أل 
بيد  شيالق ميل ، ي مينا أو رهنا لدا نيها شر  أل يقوا بيلك ليس  شريك موق

 .1اليير ييد   ذال  لمصلميها" 

بنام عل  ما يقدا يمظر عل  الشريك الموصي  الييدالد يي  أعمياد اليوييير 
ميا يييد  بهييا األاليير إلي  م، "الالارجي " الي  يجعلن ي  صيل  وع قي  ميه الييير

الوقوي ي  ال   ظنا منين أل ميل ييعاميد معين شيريك ميضيامل موييود ميل تيير 
يليك أل الشيريك اليي  يم نين القيياا بيوييير ، يمديد وباليضامل عل ديول الشير  

شر   اليوصي  البويي   هيو الشيريك الميضيامل. ويجيوم للشيريك الموصي  القيياا 
  يجعلييين يييي  صيييل  وع قييي  ميييه الييييير. ويبقييي  ب عمييياد اليوييييير الداالليييي  اليييي  

الوييييل   اليقديرييييي  للقاضيييي  ليمديييييد مييييا إيا  ييييال اليصييييرم مييييل أعميييياد اليويييييير 
 .2"الالارجي " الممظورة أو أعماد اليويير الدااللي  المباح إييانها

 :ب/ سبب حظر أعمال التسيير  الخارجية  على الشريك الموصي

يي  يمدييد ويبء مظيير المشيري أعمياد اليوييير "الالارجيي " عليي   لقيد االيليم
الشريك الموص  ويرييبن قيياا موييوليين عيل دييول الشير   إل الالذين  يمينها ميل 

والشير ام  ذرقي  بييل الشير ام الميضيامنيلير  أل هيا المنه مقيرر علي  أوياس الي
، نيلومييينها ميييل يييير  أنييين لممايييي  الييييير وممايييي  الشييير ام الميضيييام، الموصييييل

 ومنها مل يرد يلك ألوباء ياريالي .

الموصيي  مييل ييير  أصييماء هيييا الييرأ  أل وييبء منييه الشييريك الييرأي األول: 
يرجيييه إلييي  اليذرقييي  القا مييي  بييييل الشييير ام ،  القيييياا بعميييد ميييل أعمييياد اليوييييير "الالارجيييي "

الميضيييامنيل والشييير ام الموصييييل "يميييل ال بيعييي  أل ي يييول اليييدور الر يوييي  يييي  يوييييير 
                                                             

 .112و 111 .ق، الي رالمرجه الوابق، الياس ناصيم -1
2- P. PIC, op. cit., p. 25: «  les juges du fond ont d’ailleurs, en ce qui concerne les faits 

constitutifs des actes de gestion, un pouvoir d’appréciation souverain ». 
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مييل مييظ الشيير ام الميضييامنيل الييييل يويي لول مويييولي  م لقيي  ييي   ييد أمييوالها،  الشيير  
يهييا أمييرق عليي  مصييالم الشيير   ألنهييا يرب ييول وجييودها بوجودهييا، وموييء الشيير ام 

، لييا يمظير 1الموصيل أنها قد مددوا مويولييها عيل دييول الشير   منيي بدايي  ي وينهيا"
 رجي ".عليها القياا ب   عمد مل أعماد اليويير "الالا

ير  أصماء هيا الرأ  أل الهدم مل منيه الشيريك الموصي  الرأي الثاني: 
مل القياا بعمد مل أعمياد اليوييير "الالارجيي " هيو ممايي  الييير وممايي  الشيريك 

 .2الميضامل نذون مل يصريال الشريك الموص 

ييجلييي  ممايييي  الييييير يييي  درم وقوعييين يييي  ال ييي  يييي  مقيقييي  مر يييم الشيييريك 
أنيين شييريك ميضييامل مويييود عييل ديييول الشيير   مويييولي  تييير الموصيي  ييعيقييد 

لييا ، يا ييبيل بعد يلك أنن شريك ميوق   يوي د إ  يي  ميدود مصيين، ممدودة
يجيييء أ  ي يييول هنييياك اميمييياد ليييبس يييي  اليميييييم بييييل ال يييا ذييل ميييل الشيييير ام 

ويويييدد عليي  هيييا مييل  بيعيي  الجييمام عليي  مالالذيي  هيييه القاعييدة  .3بالنوييب  لليييير
 .1وهو قياا مويولي  الشريك الموص  عل ديول الشر   ي   د أموالن 

                                                             
 .53 .ق، الي رالمرجه الوابق، الياس ناصيم  -1
 .153ق. ، المرجه الوابق الي ر، نادي  يضيد -2

V. aussi., R. RODIÈRE ,Droit commercial, groupements commerciaux, Dalloz, 9 ème éd. 

1977., p. 110, n°99 : « Après le code de commerce, on avait parfois expliqué cette défense 

d’immixtion des commanditaires par l’intérêt des associés en nom…Aussi, préfère-t-on 

expliquer cette défense d’immixtion par l’intérêt des tiers ». 
3- A. BOUGNOUX, op. cit.,p. 5 : «  il faut qu’aux yeux des tiers aucune confusion ne soit 

possible entre les deux catégories d’associés, commandités et commanditaires, afin qu’en 

traitant avec la société, les tiers ne prennent pas en considération le crédit personnel du 

commanditaire : c’est là une règle de loyauté, qui interdisait aussi… de figurer dans la 

raison sociale d’autres noms que ceux des commandités ». V. aussi, F. ANOUKAHA et 

autres, Sociétés commerciales et G.I.E,Collection droit uniforme africain, Juriscope, 2002., 

p. 355, n° 724 : « cette règle… est destinée à assurer la protection des tiers, qui ne doivent 

pas être exposés au risque d’être induits en erreur sur la situation du commanditaire, qu’ils 

pourraient prendre pour un associé indéfiniment responsable ». Y. FAURE, la société en 

commandite simple et les établissements de crédit, Banque et droit 1996,  n° 46, p. 17 : « 

cette défense d’immixtion du commanditaire est destinée à protéger les tiers, car 
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يظهييييير يييييي  ، أميييييا ممايييييي  الشييييير ام الميضيييييامنيل ميييييل الشييييير ام الموصييييييل
صييييورييل  الصييييورة األوليييي  ييجليييي  يييييي   ييييول الشيييير ام الميضييييامنيل موييييييوليل 

األميير الييي    يصييم ، وباليضييامل عييل ديييول الشيير   مويييولي  مييل تييير يمديييد
يي  ييد شيريك قيد   ، ويعرضيها للموييولي  –أميوالها  –معن " أل ييرك مقدرايها 

ميييل القيييياا بيصييريال تيييير موييييول    يييييوال  ييهيييا ، يمنعيين موييييوليين المميييدودة
ممييا يعييرال الشيير   إليي  مالييا ر قييد ييعييد  إم انيايهييا المالييي  وبالنهاييي  ، المييير

. أمييا الصييورة اليانييي  يظهيير 2يممييد يبعيي  يلييك اليصييرم الشيير ام الميضييامنول" ي
مييل اليي د مماييي  الشييريك الميضييامل مييل ييي يير شييريك مييوق ي ييول ييي  مر ييم 

، 3ممييا يجعليين مهيمنييا علييين ميم مييا  يييين، الاصيي  ماديييا  البنييك مييي ، أقييو  منيين
اشيير  ممايي  بمييئ ، "هيه الصيورة اليانيي  أدل إلي  ي بييق صيارا لمبيدأ المظير

الشريك الميضامل ميي  ميل يجياوم الويل ال اليي  قيد يري بهيا الشيريك الموصي  
. بنييام عليي  مييا يقييدا يظهيير مماييي  الشيير ام 4ييي  وييير العمييد الييداالل  للشيير  " 

الميضييييامنيل مييييل اليييي د مظيييير يييييدالد الشييييريك الموصيييي  ييييي  أعميييياد اليويييييير 
مضييارب  شييديدة الال يير ييي  مميياييها مييل قييياا هيييا األالييير بعمليييال ، "الالارجييي "

                                                                                                                                               
l’intervention de celui-ci dans la gestion pourrait laisser croire qu’il est tenu au passif social 

de manière illimitée comme les associés commandités ». 

دار اليقايييي  للنشيييير ، الجييييمم الرابيييه يييي  الشييير ال اليجاريييي ، شيييرح القيييانول اليجيييار ، عمييييم الع يلييي  -1
 .152 .ق، 106 م.، 1551، واليوميه

 .161 .ق، الي ر المرجه الوابق، يوم  مممد وام  -2
3- G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 225, n°  879. V. aussi, A. BOUGNOUX, op. 

cit.,p. 5 : «  le commandité – qui généralement gère la société- est responsable sur tous ses 

biens et doit donc être protégé contre une intervention excessive des commanditaires dans 

la conduite des affaires sociales ; ceux-ci pourraient le dominer à tel point qu’il ne serait 

plus qu’un homme de paille ». 
4- G. RIPERT et R. ROBLOT,op. cit., p. 667, n° 879 :  «  cette seconde raison conduirait à 

une application plus stricte de la défense d’immixtion car elle exigerait que le commandité 

soit protégé contre les abus de pouvoir que le commanditaire pourrait commettre dans le 

fonctionnement interne de la société ». 
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ومماييها مل ي يير وهيمني  ، 1دول يمرم أو امييا  م م نا إل  يمديد مويوليين
الاصييي  ، إيا  يييال هييييا األاليييير يييي  مر يييم أقيييو  مييينها، الشيييريك الموصييي  علييييها

 ماديا.  
يعاء عليهما أنين يم يل للييير أل ي يول ميديرا ،  بالنوب  للرأ  األود واليان 

وب م انييين القيييياا ب عمييياد اليوييييير ، شيييريك الميضييياملللشييير   ويظهييير بمظهييير ال
باإلضياي  إلي  أل ، الالارجي  الي  قد ي ول نيا جها واليم  عل  الشر   والشير ام

الشيريك الموصي  ليين مصيلم  مباشييرة يي  الشير   عليي  الي م اليييير اليي  يعهييد 
يي ل هنياك ، بيالرتا ميل هييا، لن باإلدارة يقيد   ي يول مريصيا  الشيريك الموصي 

أل إدارة الشيير   مييل قبييد شييالق تييير شييريك يعلييا اليييير صييذين هيييه  2ييير  مييل
الير مل أل يقوا بها شريك موصي  ويضيل ، ويدر ول أنن ليس بشريك ميضامل

. لييييا يييي ل جانبيييا ميييل الذقييين ييييرد ويييبء يقريييير المشيييري الييييير أنييين شيييريك ميضيييامل
 موييييولي  هييييا األاليييير ميييل تيييير يمدييييد وباليضيييامل عيييل دييييول الشييير   ألويييباء

 ياريالي .
أل مييييرد يقرييييير مويييييولي  الشييييريك  3ييييير  جانييييء مييييل الذقيييين الييييرأي الثاليييي :

الموصيي  مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول الشيير   ميييل قياميين بعمييد مييل 
ميييئ  ييال ، إليي  أصييلها الييياريال ، أعميياد اليويييير "الالارجييي " يعييود "ييي  الواقييه

ا لمويييييابهما الموصييييي  مميييييو  يويييييلا أموالييييين للشيييييريك الميضيييييامل ميييييي  يويييييييمره
إي أل وضييعن ، المشيييرك دول أل يظهيير الموصيي   شييريك ميضييامل مييياد اليييير

ا جيميياع  والوياويي  أو المهنيي   ييال يمييود عييادة دول إدارة المشييروي يجاريييا".  
                                                             

 .  53 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -1
2- R. RODIÈRE ,op. cit., p. 110, n°99 : « certes, les tiers peuvent également se méprendre 

lorsque la gestion est confiée à un étranger à la société, mais la méprise est plus à craindre 

parce que l’ambiguïté est plus grande lorsqu’il s’agit d’un associé (on sait que M. X… est 

associé, ce qui est vrai, mais on ne sait pas qu’il est seulement commanditaire) que lorsqu’il 

s’agit d’une personne absolument étrangère à la société ». 
 .162 .ق، الي ر المرجه الوابق، يوم  مممد وام  مل قبدمي ور ، جاك الم يا -3
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يقاعدة  "منه الشيريك الموصي  ميل اإلدارة قاعيدة قديمي  يرجيه إلي  يياريخ ظهيور 
و انييل ، ييي  القييرول الوويي   والييي  ظهييرل ييي  أوربييا، هيييا النييوي مييل الشيير ال

يميييد مالرجييا لل بقييال الييي   ييال يمنييه عليهييا مماوليي  اليجييارة،  ييالنب م ورجيياد ال نيويي  
وتييييييرها،  ويييييييمار أميييييوالها بيييييدول أل يظهيييييروا بمظهييييير اليجيييييار.  ميييييا  انيييييل شييييير   
اليوصيييي  البويييي   يمييييد يمييياي  علييي  أنظمييي  ال نيوييي  اليييي   انيييل يميييرا عقيييد القيييرال 

يالشيييريك الموصييي   يييال يييي  األصيييد مقرضيييا ياليييالم أم ييياا ال نيوييي ، بذا يييدة ربويييي . 
وشالصييا يا مر ييم اجيميياع  ممظييور علييين الظهييور بمظهيير الييياجر أميياا اليييير، وقييد 
يرييييء علييي  يليييك أل الشيييريك الموصييي  يعميييد يييي  الالذيييام ميييل دول أل يظهييير عنيييدما 

ل "جيياك . باإلضيياي  إليي  أ1مييه اليييير"  –الميضييامنول  –ييعامييد الشيير ام المذوضييول 
وييايار "  ي رهييا ييي  ميلذيين  "الييياجر ال امييد"  ومييرق المشييري الذرنويي  ييمييا بعييد عليي   

، وباليييال ، ييي ل أصييماء هيييا الييرأ  يييردول وييبء منييه الشييريك الموصيي  مييل 2يقنينهييا 
 القياا ب   عمد مل أعماد اليويير الالارجي  إل  أصلها الياريال  و يذي  ظهورها.

الموصي في حالة تدخله في أعمال التسيير / نطاق مسؤولية الشريك 2
مل القانول   3الذقرة 2م رر  222موء ما ورد ي  المادة :  الخارجية 

الشريك الموص  الي  ييدالد ي  أعماد اليويير "الالارجي "  «  اليجار  ييممد
باليضامل مه الشر ام الميضامنيل ديول الشر   عل األعماد الي  يشملها 

بميئ ييدالد ي  ، ل بل  هيا اليدالد مدا مل الجوام المظر وقاا بها. ي 
جام يمميلن ، جميه أعماد اليويير الالارجي  الالاص  بالشر   أو مجملها

ي ل ن اق مويولي  ، . وعلين» المويولي  عل جميه ديول الشر   أو بعضها
ياليلم باالي م عدد وأهمي  األعماد الممظور القياا بها، وهيه الشريك الموص  

                                                             
 .56 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -1
 .125 .ق، 156 .م، الي ر المرجه الوابق، مممد يريد العرين  -2
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د "يم ل إيبايها عل  ريق  اي  ووا د اإليبال ي  الميدال اليجار   الدياير األعما
 .1اليجاري ، المراو ل، شهادة الشهود ومي  القرا ل"

أ/  مسؤولية الشريك الموصي من غير تحديد  وبالتضامن عن ديون 
 الشركة المترتبة عن األعمال التي يشملها الحظر وقام بها :

الشيييريك الموصييي  قيييد قييياا ب عمييياد يوييييير "الارجيييي " يييي  هييييه المالييي  ي يييول 
ليا ينبي  "أل ي يول يي  ميدود الويل ال الممنومي  للميدير ، منذردة ملمم  للشر  

ميييي  ليييو يجييياومل يليييك المالصصييي  لييي دارة بموجيييء ، يييي  الع قيييال ميييه الييييير
.يي ييول مين ييي مليممييا مييل تييير يمديييد وباليضييامل عييل ديييول 2القييانول األواويي "

يج  عل األعماد الالارجي  اليي  قياا بهيا واليمميل بهيا الشير    ميا ليو الشر   النا
الميد األدني  اليي  يم يل أل يم يا بين  4يعيبير هييا الجيمام 3. ال شري ا ميضامنا
أ  لييس للقاضي  أ  ويل   يقديريي  ، 1ويقيه بقيوة القيانول  5القاض  وهو إجبيار 

                                                             
1- P. PIC, op. cit., p. 25: « l’immixtion du commanditaire peut être prouvée par tous les 

modes de preuve usités au commerce : livres, correspondance, preuve testimoniale ou 

même présomptions ». 
2- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p.944, n° 336 : «   la société est 

engagée par tout acte du commanditaire entrant dans les pouvoirs conférés au gérant dans 

les rapports avec les tiers, même si cet acte excède ceux attribués à la gérance par les 

statuts ». 

 .565ق. ، 565م. ، المرجه الوابق الي ر، مص ذ   ماد  ن -3

قاويا ألنن  ال يقض  بيممد الشريك  1105 ال هيا الجمام ي  القانول اليجار  الذرنو  لعاا  -4
 الموص  الي  يدالد ي  عمد مل أعماد اليويير الالارجي  ديول الشر    لها مل تير يمديد

إ  أنن عدد عل هيا الموقم والذذن بيعديلن ، وليس يق   ديول العمد الي  قاا بن، وباليضامل
وقرر مويولي  الشريك ، 1165ما   6مل القانول اليجار  الذرنو  بموجء قانول  21للمادة 

الموص  مل تير يمديد وباليضامل عل ا ليمامال الناش   عل األعماد الي  قاا بها وشملها 
 .D. LEGEAIS, op. cit., p. 167, n° 367 أنظرا المظر.

5-  J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p.944, n° 336  : « c'est la sanction 

minimale qui puisse atteindre le commanditaire et elle est obligatoire », V. aussi, A. 

BOUGNOUX, op. cit., p.10 : « En principe, le commanditaire n’est indéfiniment 
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الموصيي  ييي  عمييد مييل يمييي  يبييل يييدالد الشييريك ، للم ييا بيين أو عييدا الم ييا بيين
وجيييء علييي  القاضييي  الم يييا علييي  الشيييريك ، أعمييياد اليوييييير "الالارجيييي " للشييير  

الموصيي  بمويييوليين مييل تييير يمديييد ييي  يمييين المالييي  وباليضييامل مييه الشيير   
ميي  ، وباق  الشر ام الميضامنيل عل ا ليمامال الناش   عل العمد الي  قاا بين

إي   يقبييد مييل أمييد مييل ، يعاقييد معيينليييا امييل قبييد اليييير الييي   2 لييء منيين يلييك
اليييييير لييييا ي ييييل  ريييييا ييييي  عمييييد اليويييييير "الالييييارج " الييييي  يجيييياوم بيييين الشييييريك 
الموصييييي  المظييييير أل ي ليييييء يقريييييير موييييييولي  هييييييا األاليييييير ميييييل تيييييير يمدييييييد 

 وباليضامل. 

ب/  مسؤولية الشريك الموصي من غير تحديد وبالتضامن عن ديون 
أعماد اليويير "الالارجي " الي  أجراها إيا يعددل الشركة كلها أو بعضها:

يم ل أل يلما ب اي  ، الشريك الموص  أو بليل مدا مل األهمي  والجوام 
. يالشريك الموص  يجوم أل يقرر مويوليين مل تير 3ديول الشر   أو بعضها

نما عل  يمديد وباليضامل ليس يق  عل أعماد اليويير الالارجي  الي  أجراها وا 
ر   أو بعضها. وقياا مويولي  الشريك الموص  بهيه ال ريق   د اليمامال الش

بميئ يبق  األمر"ميرو ا ليقدير القضام مويهديا بعدد وجوام  ، ه  جوامي 
الي  قاا بها الشريك الموص  وما يريء عل  يلك   أعماد اليويير "الالارجي "
بقولها  . وهيا ما قضل بن مم م  النقال المصري 4مل أير بالنوب  إل  اليير" 

ا "إيا يبل للمم م  أل الشريك الموص  قد يدالد ي  إدارة الشر   وييلد ي  
                                                                                                                                               
responsable que des conséquences des seuls actes passé par lui… c’est la sanction 

minimale ; elle est obligatoire». 

 .155ق. ، المرجه الوابق الي ر، نادي  يضيد -1
منيين وا    ييال م ميين ممييد اليميياس ألل القاضيي    يم ييا بمييا لييا ي لييء منيين أو أ ييير ممييا  لييء  -2

 .ق. إ. ا 2 م. 155أنظر المادة ، إعادة النظر
 .ق. ل. ه 2 م. 3م رر  365المادة  -3
 .  565 .ق، 565 م.، الي ر المرجه الوابق، مص ذ   ماد  ن -4
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نشا ها بصذ  معيادة وبل  يداللن مدا مل الجوام   ال لن أير عل  ا يمال 
ي نن يجوم للمم م  أل يعاملن معامل  الشريك ، اليير لن بوبء يلك األعماد

. ليا ييريء 1ويعهدايها"  الميضامل ويعيبره مويو  عل  اي  ديول الشر  
لذيرة معين  أو ، مويوليين  الشريك الميضامل عل ديول الشر    لها أو بعضها

يبعا لعدد وأهمي  وجوام  أعماد اليويير "الالارجي " الي  قاا بها ، تير معين 
. و  ي ول مليمما مل تير يمديد وباليضامل عل ديول الشر   قبد اليير 2

نما قبد جميه دا ن  الشر   عل الديول الي  يمددها ، الي  يعاقد معن يق  وا 
المم م  مي  ولو لا ي ل للشريك الموص  دالد ي  العقود الي  ريبل يلك 

 .3الديول عل  الشر  
يعيييد الشيييريك الموصييي  اليييي  يييييدالد يييي  أعمييياد اليوييييير الالارجيييي    نييين شيييريك 

إي أل ، مقامهيييياميضييييامل ي بيقييييا "لنظرييييي  المظهيييير الييييي  يمييييد ممييييد المقيقيييي  ويقييييوا 
الموصييي  اليييي  يقيييوا ب عمييياد اليوييييير "الالارجيييي " يظهييير أمييياا الييييير بمظهييير الشيييريك 
الميضيييامل. وميييل ييييا يجيييء أل ينممييي  صيييذين المويييييرة  شيييريك ميييوق أمييياا صيييذين 
الظييييياهرة  شييييييريك ميضيييييامل إمام اليييييييير الييييييييل اعيقيييييدوا أنهييييييا ييعييييياملول مييييييه شييييييريك 

مر يمه  شيريك ميوق يي  ع قيين ميه بقيي  . ييجء أ  ييير يلك مل مقيق  4ميضامل"
 .5ميئ يوي يه أل يرجه عليها بما ديعن ميادة عل  مصين ي  الشر  ، الشر ام

حةية تدإلضدية إلى الجزاء السدتق المممثل ي  مق ي  مسرولية الش يك الموص  م  غي  م

  لةائن  يمك، دوتدلمضدم  ع  ةيو  الش كة ج اء مةخله ي  أعمدل المسيي  "الخد جية" الخدصة ته

مة مد   تدعمتد ه، على األمل م  متل الغي  الذي معدمة معه الش كة مقدضدمه أمد  القس  المجد ي

                                                             
 .163 .ق، الي ر المرجه الوابق، يوم  مممد وام  -1
 .210 .ق، الي ر المرجه الوابق، الياس ناصيم -2

3- J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT,  op. cit., p.942, n° 336 :  « la sanction plus 

sévère de la responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard de tous les engagements sociaux 

est  prononcée à son encontre, tous les créanciers de la société peuvent agir contre lui … ». 

 .565 .ق، 1هام  رقا ، الي ر المرجه الوابق، مص ذ   ماد  ن -4
 .163 .ق، 106 .م، الي ر المرجه الوابق، عميم الع يل  -5
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تأعمدل مجد ية معط  لهذا القس  االخمصدص ي  النظ  تدلمندزعدت الندجمة عنهد1، هذا م  جهة، 

ي  منزلة المة وم  جهة أخ ى تمةخل الش يك الموص  ي  أعمدل المسيي  الخد جية يكو  ي 

ه يكو  مد س ألنه وإ  ل  يعي  كمةي  ي  القدنو  المأسيس  للش كة أو ي  عقة الحق إال أن، الوامع 

صالحيدت المةي  وظه  تمظه ه، ممد يت   إخضدعه للمسوية القضدئية واإليالس إ  كد  مد يت   
 .ذلك2

                                                             
1- A. BOUGNOUX, op. cit.,p.10: «le commanditaire qui s’immisce dans la gestion, soit 

qu’il effectue des actes isolés, soit qu’il se comporte en véritable gérant, se trouve 

accomplir des actes de commerce qui le rendent justiciable du tribunal de commerce, tout 

au moins à l’égard des tiers qui ont contracté avec lui ». 

يجوم إشهار ، أو إي ون ق. ل. ها "ي  مال  اليووي  القضا ي  لشالق معنو  225المادة  -2
 يلك شالصيا عل  

  د مدير قانون  أو واقع  ظاهر  أو با ن  م جور  ال أا  ".


