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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 



 

 

 

 

 
 إهداء
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 " ولئـــــن شكــــــرتم ألزيدنكــــــــم "

 ربي على كثير فضلك وجميل عطائك ووجودك الحمد لكأوال  لك الحمد 
ي ربي ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصالة والسالم على من ال نب

 بعده 
رها إلى التي بحنانها ارتويت وبدفئها احتميت ، وبنورها اهتديت وببص
 لعيناقتديت ولحقها ما وفيت ، إلى من يشتهي اللسان نطقها ، وترقرق ا

جل أشع األحاسيس لذكرها ،  إلى الشمعة التي تحترق من من وحشتها وتخ
 أن تضيء لي الدرب، إلى أحلى ما في الوجود. 

 "أمي أطال هللا في عمرها".
صدر ، وفي الحياة به اقتديت ، ركيزة عمري وتميتإلى درعي الذي به اح

 أماني وكبريائي 
 اسني مح، إلى من علمنة والعطاء والجود والكرم والوفاءإلى رمز القو 

 األخالق. 
 " أبي أطال هللا في عمره "

 إلى من تقر العين برؤيتهم ويفرح القلب برفقتهم 
 إخـوتي أدامكم هللا لي 

 ، إليكم أساتذتي،واري الدراسي إلى كل من عرفته خالل مش

 أصدقائي.

 إلى كـــــــــل هؤالء أهــدي ثمرة جهـــــــــــدي



 

 

 

 

 كلمة شكر

 و آله  السالم على أشرف األنبياء المرسلين و علىالحمد هلل و الصالة و 

 صحبه و كل من تبعه في الهدى و اإلحسان.أما بعد:

 كل إلى التقدير و الشكر عبارات أسمى توجيه إال المقام هذا في يسعني ال

 جزيل أثني و القانونية معارفي إلثراء المساعدة و العون بيد أمدني من

 القاسم، أبو زيغام البحث على المشرف اضلالف أستاذي إلي والتقدير الشكر

يسعى  أفضل مستقبل في األمل زارعين المناقشة، لجنة أعضاء لك وإلى

 إليه كل طالب نزيه ال سيما:

 السادة والسيدات األساتذة.

 الطاقم اإلداري بالجامعة.

 و إلى الوالدين و كل أفراد عائلتي و كل من أحبوني.

 

 
 و هللا ولي التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 

 

 

 

 مقدمة
م عااون القاائإن فكرة الشركات التجارية تعود إلى المجتمعات القديمة، وكان أساسها هو الت    

د قابين شخصين أو أكثر لتحقيق مشروع تجاري يشتركون في إنجاحاه وتقسايم األربااح التاي 
 لفرد عانز ايحققونها، والدافع إلى هذا التعاون موجود في بعض المشاريع التجارية التي يعج

 توليها بمفرده، وذلك لعدم توفر الخبرات الفنية واإلمكانيات المادية.        

وكان العرب قبل اإلسالم قد عرفوها نظرا لحاجتهم إليها، وما اقتضته الحياة التجارية مان     
تعاون في تنمية المال، فكان لهم نشاط ملحوظ في هذا المجاال، وبعاد مجايء اإلساالم ظهارت 

شركات منها شركة المفاوضة والمضاربة والشركة نظام عرفاه الباابليون ونظماه قاانون عدة 

حمو رابي والشركات في عمومها مهما كان الغرض من تأسيسها سواء كاان مادنيا أو تجارياا 
ال تتأسس إال بوجود شريكين أو أكثر وعليه فانن اسام )الشاركة( مشاتق علاى أسااك الشاركاء 

ت بساابب انسااحاب الشااريك أو زوالااه لااذلك جاااءت التعااديالت، والكثياار ماان الشااركات انحلاا

ونقلهاااا عناااه المشااارع   1892 /04/  29وعرفااات هاااذه الشاااركة فاااي التشاااريع األلمااااني سااانة 
أخذت بلجيكا هاي األخارى بهاذا الناوع مان  1935وفي عام  1925 /03/  07الفرنسي سنة  

 société de  محادودة ".الشركات وأطلقات علياه اسام " شاركة األشاخاص ذات المساؤولية ال

personne à responsabilité limitèe "  كما تناولها القانون اإليطالي بالنص عليهاا فاي الماواد
 1953يولياو  17وأيضا القاانون اإلساباني فاي قاانون  1942في قانون رقم  2497 – 2472

شاركات وأطلاق عليهاا اسام " ال 1949سانة  149والقانون السوري بالمرسوم التشريعي رقم 

أمااا  1960ساانة  – 15المحاادودة  المسااؤولية ". والمشاارع العراقااي بقااانون الشااركات رقاام 
القانون المصري فلم يسمح للشركات بأن يحددوا مسؤولية كل شريك بقدر حصته في الشركة 

مع احتفاظهم باإلدارة إال عن طرياق االلتجااء إلاى شاكل شاركة المسااهمة ماع ماا يتطلباه هاذا 

ساانة   26ات طويلااة معقاادة وباهظااة التكاااليص ولكاان بصاادور قااانون رقاام الشااكل ماان إجااراء
تبنى المشرع المصري نوعا من الشركات هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ليلبي 1954

 حاجات المشترين دون تحمل  المسؤولية التضامنية.                                                       

ن من القانو لجزائري فقد تبنى أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونقلهاأما المشرع ا    
وجاءنااا  1996ولكنااه أدخاال عليهااا تعااديالت باااألمر الصااادر فااي ساانة  1975الفرنسااي ساانة 

 بصنص جديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وأطلق عليها مؤسسة الرجل الواحد.

تجارية من ذات المسؤولية المحدودة من أحدث الشركات الكما يمكن لنا القول بأن الشركة     
حيث الظهور وهي تعتبر من الشركات ذات الطبيعة المختلطة تجمع باين خصاائص شاركات 

ي األشخاص التي بطبيعتها تقوم على االعتبار الشخصي وبين خصائص شركات األموال التا

 تقوم على االعتبار المالي.  
اعترف بها كشكل من األشكال القانونية للشركات إلاى جاناب  حيث أن المشرع الجزائري    

األخرى المعروفة مواكبة للتطورات الدولية على الصعيد التشريعي وتكييص القانون الاداخلي 

مع القانون الادولي لتشاجيع التجاارة الخارجياة واساتقطاب االساتثمار األجنباي والقضااء علاى 
رة إقامة مشروع مان قبال  شاخص بمفارده، متخاذا واقع الشركات الوهمية، وذلك بتقنين وإجا

شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع ضرورة احترام خصوصايات الشاركة المساتحدثة 

وااللتزامات المفروضة على الشريك الوحيد وقد كان استحداث المشرع الجزائري لهذا النوع 



 

 

 

 

لمعاادل والمااتمم ا 1996ديساامبر  09فاايالمااؤر   96/27 ماان الشااركات بموجااب األماار رقاام

 المتضمن القانون التجاري .                                                                    1975سبتمبر 26المؤر  في 75/59لألمر
وبخلاق شااركة ماان شااخص وحياد لاام يعااد تعاادد الشاركاء أحااد الشااروط الجوهريااة للشااركة     

م شاء الشركة من قبال شاخص واحاد، كاذلك لابحيث تنحل عند تخلفه، بل أصبح من الممكن إن

ى لقادرة علايعد العقد هو األداة الوحيدة لتأسيس الشاركة، وإنماا أصابح لاةرادة الفردياة نفاس ا
نوني خلق شخص معنوي، وبالتالي أصبحت اإلرادة المستقلة للشاريك الوحياد هاي الباديل القاا

                                                                                                                                                                                                   عن نية المشاركة التي تالزم مبدأ تعدد الشركاء.          

صاغيرة االقتصاادية ال فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يقبل عليها أصحاب المشروعات    
كاون والمتوسطة الذين يرغبون في تأسيس شركاتهم بهذا الشكل، حياث يحتفظاون بندارتهاا وت

 مسؤوليتهم فيها محدودة بقدر حصصهم في الشركة.

دم نهاا ال تقاغير أنه يعيب الشركات ذات المسؤولية المحدودة أنها ال تتمتع بائتمان قاوي أل    
امن لمسؤولية الشخصية المطلقاة كماا هاو الحاال فاي شاركة التضاللغير الضمان المستمد من ا

ا والضاامان الااذي يقااوم فااي شااركة المساااهمة علااى رأك المااال و أحكااام نظااام الرقابااة، ولهااذ
 اصة. خفالبنوك التقبل تقديم إئتمناتها لهذه الشركات إال في حدود ضيقة وتقديم ضمانات 

وإن  لوحيد فاي التشاريع الجزائاري، والتايو نظرا لحداثة مفهوم المؤسسة ذات الشخص ا    

فازة قجاءت متاأخرة مقارناة بابعض التشاريعات كالتشاريع كاأللمااني والفرنساي، فننهاا تعتبار 
 نوعية في المجال التشريعي بالنسبة لدول أخرى.

مباااد  ولااذلك آثرنااا اختيااار هااذا الموضااوع محاولااة منااا إبااراز نظااام هااذا المفهااوم الحااديث وال

من  ذا النوعهيقوم عليها، وكذا اآلثار المترتبة عليه خصوصا مع كثرة وانتشار  القانونية التي
 الشركات في الواقع االقتصادي.

 د مااانكماااا أن دراساااتها مااان الناحياااة القانونياااة يوضاااح نظامهاااا القاااانوني ويساااتبعد العديااا     

 لمؤسسةا هاألحكام القانونية وكذا المباد  التقليدية المتعارف عليها لتشخيص هذو النصوص
وإعطائهاااا بعااادها القاااانوني،  خصوصاااا وأن المشااارع الجزائاااري بتعاااديل القاااانون التجااااري 

سان قواعاد قانونياة جديادة تاتالئم وطبيعاة هاذه الشاركة، ووضاع وجاود  96/27بموجاب أمار 

 شريك وحيد فيها تستوجب أن تكون محال للدراسة والبحث.
ياة للمؤسساة  ي : فيماا تتمثال األحكاام القانونوعليه فنن اإلشاكالية التاي تتمحاور دراساتها ها    

 ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ؟ 

 ومن خالل هاته اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية:  

 ؟ ما هي المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة -

 ما هي طرق تأسيسها وكيص تسير؟ -

  ما هي طرق وأسباب انقضائها؟ -

  لةجابة على هذه اإلشكاليات قسمنا الخطة إلى فصلين : 

 ياهياد وذات المساؤولية المحادودة، فالفصل األول يتضمن ماهية المؤسسة ذات الشخص الوح
ودة مبحثين ) المبحث األول ( مفهوم المؤسسة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية المحاد

ت يس المؤسسة ذات الشاخص الوحياد وذاوخصائصها، أما ) المبحث الثاني ( ندرك فيه تأس

 المسؤولية المحدودة.
أما الفصل الثاني يتعلق بتنظيم وانقضاء المؤسسة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية     

المحدودة، فيه مبحثاين ) المبحاث األول ( إدارة نشااط المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات 



 

 

 

 

درك فيه انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحياد المسؤولية المحدودة أما ) المبحث الثاني ( ن

 وذات المسؤولية المحدودة .
اسااة وقصااد إنجاااز هااذه الدراسااة اعتماادنا علااى منهجااين الماانه  الوصاافي المتمثاال فااي الدر    

ماا أالنظرية وذلك بتحدياد ماهياة المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية المحادودة 

باط اسة وارت، بغية لتحقيق أهداف البحث نظرا لطبيعة  الدرالمنه  الثاني هو المنه  التحليلي
 ئها.مواضيعها، كما اعتمدنا على المنه  التاريخي ويظهر ذلك في المراحل التي تم إنشا

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 الفصل األول
ماهية المؤسسة ذات الشخص 

 الوحيد وذات

 المسؤولية المحدودة



 

 

 

 

ية المحدودة من أحدث الشركات التي تعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول    

لقاد  .1 09/12/1996الماؤر  فاي  96/ 27أتى بها المشرع الجزائري بموجب األمار رقام 
شكل مفهوم المؤسسة انقالبا على مفهوم الشركات بصفة عامة وهذا ما يؤدي بناا إلاى دراساة 

كة وإنماا اكتفاى باذكر هذا المفهوم رغم أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا دقيقا لهذه الشار

  .من القانون التجاري 564عناصرها األساسية في المادة 
عرفة لذلك سنحاول في هذا الفصل إبراز مفهوم مؤسسة الشخص الوحيد باالرتكاز على م    

 لمشاروعاتالمباد   التي تقوم عليها، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الشاركات يالئام ا

ات ذا يقتضي في ذلك دراسة مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذالمتوسطة والصغيرة. ل
ولنا فياه أما المبحث الثاني تنا المسؤولية المحدودة وخصائصها هذا فيما يخص المبحث األول

 .الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تأسيس المؤسسة ذات الشخص

                                                
1   المتضمن القانون  1996ديسمبر سنة  9الموافق ل  1417رجب عام  28مؤر  في  27 – 96أنظر األمر رقم

 التجاري الجزائري.



 

 

 

 

 
             لية  : مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوالمبحث األول

 .المحدودة وخصائصها

                  
والشاااركة ذات  1ن شاااركة المساااؤولية المحااادودة هاااي شاااركة تجارياااة ألمانياااة المنشاااأإ    

المسؤولية المحدودة في إطار قانوني تظم عاددا محاددا مان الشاركاء الاذين ال يكتسابون صافة 

ن الجزائااري فننااه شااكل انقالبااا علااى مفهااوم ونظاارا لحداثااة هااذا المفهااوم فااي القااانو 2رالتاااج

الشااركات بصاافة عامااة وهااذا مااا يااؤدي بنااا إلااى دراسااة هااذا األخياار لااذلك  ساانحاول فااي هااذا 

مسااؤولية المحاادودة وإبااراز المبحااث  إبااراز مفهااوم المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات ال
 . خصائصها

ات ذألول تعريااص المؤسسااة : المطلاب امطلبااين وبنااءا علااى ذلاك قساامنا هااذا المبحاث إلااى    

حياد الو الشخص الوحيد بينما المطلب الثاني الطبيعاة القانونياة حاول المؤسساة ذات الشاخص
 . وذات المسؤولية المحدودة

 المطلب األول: تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
نظارا لحداثااة هااذا المفهااوم فاانن هااذه الشاركة  تقااوم علااى السااماح لشااخص واحااد أن يكااون     

ة بمفرده أو عن طريق اقتطااع مبلاأ أو قيماة مالياة معيناة مان ذمتاه المالياة وتخصيصاها شرك
السااتثمار مشااروع معااين فاااي شااكل شااركة تكتسااب الشخصاااية المعنويااة شااريطة أن تكاااون 

مسااؤولية الشااخص الواحااد أي مؤسااس هااذه الشااركة المحاادودة بقاادر القيمااة أو المبلااأ الااديون 

فالمؤسساة ذات الشاخص الوحياد لام يارد فيهاا  .المشاروع رالمترتبة عليه والناشئة عن اساتثما

  .3تعريص قانوني

  المخصص ألعمالها ودون أن يكون مسؤوال عن باقي عناصر ذمته المالية األخرى عن   

هاذا مان القاانون التجااري  الجزائاري ل 564وإنما عرفها المشرع الجزائري فاي ناص الماادة 
ات ذ( يتضاامن المفاااهيم المختلفااة للمؤسسااة ل ع األوالفاار ) ى فاارعينقساامنا هااذا المطلااب إلاا

 الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة بينمااا ) الفاارع الثاااني ( يتضاامن خصااائص هااذه

 .  المؤسسة
 ة.محدودالفرع األول: المفاهيم المختلفة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية ال

خص ص بالتادقيق الماوجز للمؤسساة ذات الشاففي هذا الفرع سوف نتناول مختلاص التعااري    

 الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وهذا على النحو األتي:

 أوال: التعريف الفقهي للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

لقااد تعااددت التعاااريص الخاصااة بهااذه المؤسسااة وتصااب معضاامها فااي نفااس القالااب فياارى     

كة شر أن مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تأخذ شكلاألستاذ دانيال لونجي ب

 ، كما أنها  مؤسسة ذات شخص وحيد لكن مؤسسها ال لكنها تتكون من شريك واحد فقط

                                                
1  عيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية، شركات األموال، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون طبعة، بل

 . 108ص 
2   المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ديوانعباك حلمي المنزالوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، الطبعة الثانية، 

 . 68ص 
3   ص الوحيد ذات المسؤولية المؤسسة ذات الشخ ،ل متطلبات شهادة الماستر أكاديميستكما، مذكرة المعمري فيصل

 . 5. ص 2014/  2013المحدودة، السنة الجامعية 



 

 

 

 

األشااخاص فااي يااد واحاادة ،صاايغة معروضااة ماان القااانون الفرنسااي تحاات شااكل ذو مسااؤولية 

  :إذن مكان للتخلي عن عنصارين يستجيب لديونها إال في حدود حصته، إنها .1محدودة فقط
، والتخلاي عان الضامان العاام للادائنين علاى مجماوع  خلي عن تعدد الشركاء لتكاوين شاركةالت

 .2أموال المؤسس الحاضرة والمستقبلية

لمسؤولية اوقد عرفها الدكتور محمد بهجت عبد هللا قايو بأنها إحدى نوعيات الشركة ذات     
رادي من قبل شاخص واحاد طبيعاي أو معناوي يسامى بالشاريك المحدودة التي تؤسس بعمل إ

غياة الوحيد، وهو تخصص لمشروعها فردا من أمواله أو عند االقتضاء عمله وخبرته وذلك ب

ة  ماا االستفادة مما ينات  عنهاا مان أربااح وال يتحمال مان خساائر المشاروع إال فاي حادود قيما
 له من حصص نقدية أو عينية.   قدمه

ل ، هااي تحديااد مسااؤولية المسااتثمر الفاارد داخاا1873ساانة  jesselقيااه جيساال وعرفهااا الف    

فاي  الشركة وإمكانية حصول ذلك مباشرة وبطريقة منفردة، باأن يعلان  عان تحدياد مساؤوليته
 مع تقديمه الضمانات الكافية لدائنيه. المشروع

 خار  مانكما عرفها أيضا الفقيه فريدريك زنااتي أن شاركة الشاخص الواحاد هاي مولاود     

ت رحاام الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة، فتشااكل معهااا جساادا واحاادا فمااا هااي إال شااركة ذا
 .مشاركة أو بمعنى أصح بشريك واحد المسؤولية المحدودة بدون

ي ويعرفها جيرار كورنو على أنها مؤسسة ذات شكل شركة مكونة من شاريك واحاد والاذ    
 ما عن اجتماع كل حصص شركة متعددةوإ ،إما عن تكوين  الشركة بشخص واحد ينت 

ات ماان خااالل التعاااريص السااابقة يمكاان لنااا القااول بااأن المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذ    

 .ع الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمسؤولية المحدودة تتماثل م

 : الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ثانيا: التعريف القانوني للمؤسسة ذات الشخص

سانة  159من قانون الشاركات المصاري رقام  04ها المشرع المصري في المادة لقد عرف    

)الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة تتكااون ماان عاادد ماان الشااركاء ال يزيااد علااى  بااأن: 1981
الخمسين، وال يكون كل منهم مسئوال إال بقدر حصته في رأك المال، وال يجاوز تأسايس هاذه 

. كماا ال يجاوز العاام تراض لحساابها عان طرياق االكتتاابالشركة أو زيادة رأك مالها أو االق

سااندات قابلااة للتااداول. ويكااون انتقااال الحصااص فيهااا خاضااعا السااترداد  لهااا إصاادار أسااهم أو
يتضاامنها عقااد الشااركة واألحكااام المقااررة فااي قااانون الشااركات  الشااركاء وفقااا للشااروط التااي

االسام مساتمدا  يجوز أن يكون هاذا، وخاصا تتخذ اسما وللشركة ذات المسؤولية المحدودة أن

 .3اسم شريك أو أكثر( عنوانها أن يتضمن من أغراضها، كما يجوز
المتحادة  لدولة اإلمارات العربياة 1984لسنة  8كما عرفها قانون الشركات االتحادي رقم     

 .4هفي الباب السابع من

مسااؤولية المحاادودة هااي منااه بمااا يلااي الشااركة ذات ال  218وعرفهااا المشاارع فااي المااادة     
الشركة التي يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شاريكا وال أن يقال عادد الشاركاء 

                                                
 1  G cornu, vocabulaire juridique, P.U.F, delta, 5 éd, 1999, P 827  

2    والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية  26/09/1975المؤر  في  59ـ75يتعلق األمر بتعديل وتتميم األمر

 . 04، ص 77، العدد  11/12/1996المؤرخة في 
3  10لية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، ص ، الشركة ذات المسؤومفلح عواد القضاة . 
4   12مفلح عواد القضاة، نفس المرجع، ص . 



 

 

 

 

فيهاا  ال يسأل كل منهم إال بقد حصته في رأك المال وال تكون حصص الشاركاء . وثنيناعن 

 .تمثله بصكوك قابلة للتداول
ساانة ل 22ون الشااركات األردنااي رقاام ماان قااان 35فقااد عرفهااا القااانون األردنااي فااي مادتااه     

 بما يلي:  1997

 ريك أ _ تتألص الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الش

 .1فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأك مالها

 موافقاة علاى تساجيل شاركة ذاتب _ يجوز للوزير بنااءا علاى تنسايب مبارر مان المراقاب ال

 .سؤولية محدودة تتألص من شخص واحدم
   _ إذا تااوفي أي شااريك فااي الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة فتنتقاال حصااته إلااى ورثتااه

 .صى لهم بأي حصة أو حصص في الشركةهذا الحكم على المو ويطبق

: " تؤسااس أنعلااى  564لجزائااري فااي نااص المااادة ولقااد عرفاات فااي القااانون التجاااري ا    
الشركة ذات المسؤولية المحادودة مان شاخص أو عادة أشاخاص ال يتحملاون الخساائر إال فاي 

حاادود مااا قاادموا ماان حصااص. وإذا كاناات الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة المؤسسااة طبقااا 

 للفقاارة السااابقة ال تظاام إال شخصااا واحاادا كشااريك وحيااد تساامى هااذه الشااركة مؤسسااة ذات

 .2المحدودة "  مسؤوليةوذات ال الشخص الوحيد
 .الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الفرع الثاني : خصائص المؤسسة ذات الشخص

 تتميز المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية المحادودة بعادة خصاائص مميازة    

 تتعلق بمسؤولية الشريك وبرأسمالها وبعنوانها وسنتحدث عن هذه الخصائص بالتفصيل.

 رها اإلرادة المنفردة. أوال: مصد

إن أهم ما يميز شركة الشخص الواحد هو مصدرها فال تقوم هذه الشركة استنادا إلى عقاد     

 3من القانون المدني الجزائري 416يبرم بين طرفين أو أكثر مثلما قضت به المادة 
 حياث مكانبء، فنذا كان هذا هو المبدأ في تكوين الشركات إال أن المشرع قد أورد عليه استثنا

ردة اساتنادا إلاى إرادتاه المنفا الشخص بمفرده من تكاوين شاركة ذات مساؤولية محادودة وهاذا

  ومن

 4بدال من العقد ثم أصبح مصدر هذه الشركة اإلرادة المنفردة

ولية فنذا كانت هذه اإلرادة ضرورية إلنشاء المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤ    

 تعريفهااا تضااع عنااد هااذا مااا جعاال عاادة تشااريعات ،ورية لتسااييرهافننهااا أيضااا ضاار دودةالمحاا
 تصرف اإلرادي الصادر من شخص واحد. إلى جانب األساك العقدي ال للشركة

 ثانيا : مسؤولية الشريك.

من أهم مميزات الشركة ذات المسؤولية المحادودة أن مساؤولية الشاريك فيهاا غيار مطلقاة     
التي ساهم بها في رأسمال الشركة فال يسأل عن دياون  بل هي مسؤولية محدودة بقدر الحصة

                                                
1  ألحكام العامة والخاصة ) دراسة مقارنة (، طبعة الثانية، دار الثقافة للنشر فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، ا

 .   181، ص 2009والتوزيع، عمان، سنة 
2   110بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص. 
3   ي الصادر ف 78، ر عدد المتضمن القانون المدني الجزائري،   1975سبتمبر  26المؤر  في  58 – 75األمر رقم

 .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30
4  ص  2008 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، الطبعة الثالثة،كات األموال في القانون الجزائري، شرنادية فضيل ،

105. 



 

 

 

 

الشركة إال في حدود حصته غير أن تحديد مسؤوليته ال تقوم إال إذا كان تصارفه فاي الشاركة 

 .1سليما ومطابقا للقانون

 و فايأساواء فاي العالقاة باين الشاركاء بعضاهم بابعض  تحديد المسؤولية مبادأ مطلقااوبعد     

 الشاركةب وقد تكون هذه المساؤولية المحادودة هاي التاي أدت إلاى تساميتها مع الغير،  عالقتهم

 قاط فاالفذات المسؤولية المحدودة وهي تسمية خاطئة ألن تحديد المسؤولية يتمتع به الشاريك 
 موالهايمتد هذا التحديد إلى الشركة بل تسأل مسؤولية مطلقة عن جميع التزاماتها كافة أ

 .2وموجداتها 

ركة ماا ا أن مسؤولية الشريك محدودة فهو ال يكتسب صفة التاجر عند دخولاه الشاهذا وبم    
 ال، كما سهؤدي ذلك إلى إفاللم يكن متمتعا بهذه الصفة من قبل وفي حالة إفالك الشركة فال ي

 ذا النوعن شريكا في هيشترط فيه أن يكون كامل األهلية ومن ثم فيحق لناقص األهلية أن يكو

 .منها ن مبدأ المسؤولية يرد عليه استثناءات، ولكمن الشركات
 دةية المحدوال يستفيد الشريك بالمسؤولية المحدودة التي تتميز بها الشركة ذات المسؤول _  1

 .3إال إذا كان تصرفه سليما وموافقا للقانون

ون هاذا ، يكالشاريك قادرت بغيار قيمتهاا الحقيقياة_ إذا ثبت أن الحصاة العينياة التاي قادمها ا 2
اقي ، كمااا يسااأل معااه باايمتهااا المقاادرة لهااا فااي عقااد الشااركةالشااريك مسااؤوال قباال الغياار عاان ق

 القانون التجاري (. من 568بالتضامن مدة خمس سنوات ) المادة  الشركاء

كافااة _ إذا لاام يااذكر بجانااب اساام الشااركة كافااة فااي كافااة األوراق واإلعالنااات والنشاارات و 3
لاك غلاى م مع بيان مقدار رأسمالها بحيث أدى ذ .م .ذات .الوثائق التي تصدر عنها عبارة ش

 .ل على الغير فيما يخص نوع الشركةالتحاي
أ علياه _ ألزم المشرع إتباع إجراءات قانونية لتأسيس الشاركة كانفراا العقاد وكال ماا يطار 4

هااذا حسااب ماان تعااديالت فااي شااكل رساامي ونشااره لاادى المركااز الااوطني للسااجل التجاااري و

 .بكل شركة األوضاع الخاصة

 ثالثا: الصفة التجارية.

، وبمعنااى أخاار محاادودة شااركة تجاريااة ماان حيااث الشااكلتعتباار الشااركة ذات المسااؤولية ال    

 .               4اختيار الشركة لهذا الشكل يجعلها شركة تجارية بصرف النظر عن غرضها
لمسااؤولية حيااث أن القااانون لاام يرتااب علااى دخااول الشااخص كشااريك فااي الشااركة ذات ا   

والشاريك المحدودة اكتسابه لصفة التاجر، شأنه في ذلك شأن المساهم فاي شاركات المسااهمة 

، وتأسيسااها علاى ذلااك ال يكتساب الشااريك فاي المؤسسااة ذات الموصاي فاي شااركات التوصاية
، وإن ت المسؤولية المحدودة صفة التاجر، مالم تكن قد تثبات لاه مان قبالالشخص الوحيد وذا

ذات الشخص الوحياد تكتساب صافة التااجر باعتبارهاا شاركة تجارياة بحساب كانت المؤسسة 

ي حالااة إفااالك ويناات  عاان ذلااك أنااه ال يجااوز إعااالن إفااالك الشااريك الوحيااد فاا. 5الشااكل
                                                

1  27، ص، المرجع السابقنادية فضيل. 
2   27نادية فضيل، نفس المرجع، ص. 
3  ية، الجزء السادك، الشركات المحدودة المسؤولية، الطبعة الثانية، بدون دار إلياك نصيص، موسوعة الشركات التجار

 .35ص  ،2008النشر، 
4   20مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 
5   سبتمبر  26، المؤر  في 59/  75، المعدل والمتمم لألمر رقم 1996ديسمبر  09، المؤر  في 27/  96األمر رقم

 .544، أنظر المادة 1996سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ 77ن التجاري، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن القانو1975



 

 

 

 

كااااللتزام بمسااك الادفاتر التجاريااة والقياد فااي السااجل  التجاار المؤسساة، وال يلتاازم بواجباات

مساؤولية المحادودة صفة التاجر نتيجة منطقياة لل الوحيد التجاري، ويعد عدم اكتساب الشريك

 . 1االتي يتمتع به

 اسم المؤسسة وعنوانها. رابعا

رة قاف 564لقد نظام القاانون التجااري الجزائاري اسام المؤسساة وعنوانهاا فاي ناص الماادة     
 رابعة على أنه: 

علاى أن، تكاون وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثار   

شاركة ذات مساؤولية محادودة وإال األحارف األولاى »هذه التسمية مسابوقة أو متبوعاة بكلماة 
وأن يدر  اسمها هاذا ومقادار رأسامالها فاي جمياع األوراق والمطبوعاات « منها أي ش.ذ.م.م

. ولماا كانات المؤسساة 2التي تستخدمها في أعمالها وفاي العقاود التاي تبرمهاا وبياان رأسامال

ت الشخص الوحيد تتكون من شريك وحيد فنن عنوانها يتألص من اسم هذا الشاريك مسابوقا ذا
أو متبوعااا بعبااارة مؤسسااة ذات شااخص وحيااد وذات مسااؤولية محاادودة أو باااألحرف األولااى 

منه، أي: م.ش.و.م.م مع ذكر مقدرا رأسمالها، وفي هذا الصدد نشير إلى أن القانون الفرنسي 

حيااث ال يمكاان أن تسابق اساام شااركة الشاخص الواحااد أو تلحقااه ب EURLيحظار ذكاار عباارة 
ذلك لكون هذه الشركة ليست نوعا خاصا من الشركات بل هي مجارد شاركة  EURLعبارة 

 .3ذات مسؤولية محدودة غير أنها تضم شريك وحيد فقط 

 ونالمعدل والمتمم للقان 4 2015ديسمبر  30الصادر في  20 – 15إال أنه بموجب األمر     
، حاذف المشارع الجزائاري رأك الماال األدناى للشاركة المتضمن القاانون التجااري 59- 75

ذات المسؤولية المحدودة وترك لألطراف حرية تحديد رأسمال شركاتهم في قانونها األساسي 

، ويمكان أن يصال الحاد األدناى رأك المال في جميع وثاائق الشاركة مع إلزامهم باإلشارة إلى
 د .    1إلى لرأسمال الشركة 

ركة يحادد رأسامال الشا "مان نفاس القاانون علاى ماا يلاي: 566وهذا ما نصت عليه الماادة     

إلاى  ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون األساسي للشاركة ويقسام

 حصص ذات قيمة اسمية متساوية.

                                             ."يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة

دات مان من القاانون التجااري التأشاير علاى جمياع العقاود والمساتن 804فقد أوجبت المادة     

 أوراق ووثااائق وفااواتير التااي تصاادر عاان الشااركة والمعاادة للغياار مااع تبيااان اساام المؤسسااة

حيد أو ذات الشخص الوالمسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة و
ياناات اسمها المختصر وكذا رأسمالها وعنوان مقرها الرئيسي وفي حاال مخالفاة ذلاك هاذه الب

 د .  50.000د  إلى  20.000يتعرض مدير الشركة لغرامة تتراوح بين 

                                                                ع       كما أن الغرض من ذكر عنوان هو تحديد المحكمة المختصة في حالة ما أثار هناك نزا

                                                
1  219، ص 2008ار الثقافة، األردن، أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية واإلفالك، الطبعة األولى، د  . 
2  270، عمان األردن، ص 2000إلصدار األول عام عزيز العكيلي، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة األولى، ا. 
3  107، 106ص  ،نادية فضيل، المرجع السابق  . 
4  م 2015سنة ديسمبر  30ه، 1437ربيع األول عام  18المؤرخة في ،71عدد ال ،للجمهورية الجزائرية رسميةالجريدة ال .

 – 75 يعدل ويتمم األمر رقم 2015 سنة ديسمبر 30 الموافق 1437ربيع األول عام  18مؤر  في  20 – 15 رقم قانون

 .المتضمن القانون التجاريو 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤر  في   59



 

 

 

 

. م   بينها وبين الغير، فيمكن وضاع حاروف تادل علاى اختصاار وهاي م. ذ . ش . و . ذ . م   

                                                   .      الوحيد وذات المسؤولية المحدودة التي تتوافق مع عبارة المؤسسة ذات الشخص

 .       الوحيد وذات المسؤولية المحدودة خامسا: رأس مال الِمؤسسة ذات الشخص   

حدد المشرع الجزائري الحد األدنى لرأك مال المؤسسة ذات الشخص الوحياد مان خاالل     

: " ال يجاوز أن يكاون رأك ماال لقاانون التجااري الجزائاري علاى أناهمان ا 566نص الماادة 
د ، وينقسام رأك الماال إلاى حصاص  100.000ة المحدودة أقل مان  الشركة ذات المسؤولي

 .1د  على األقل " 1000ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 

 59_ 75المعدل والمتمم للقانون  2015ديسمبر  30الصادر في  20_15وبتعديل األمر  
راف المتضاامن القااانون التجاااري حااذف المشاارع الجزائااري رأك المااال األدنااى وتاارك لألطاا

المعدلاة والمتمماة  566حرية تحديد رأسمال شركتهم في قانونها األساسي، حيث تنص المادة 

: يحاادد رأساامال الشااركة ذات المتضاامن القااانون التجاااري علااى 20 _ 15بموجااب القااانون 
المسااؤولية المحاادودة بحريااة ماان طاارف الشااركاء فااي القااانون األساسااي للشااركة ويقساام إلااى 

                                .            2ساوية اسمية مت حصص ذات قيمة

 يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.       

 .: غرض الشركة سادسا  

نظرا لضعص ائتمان هذا النوع من الشركات بسابب المساؤولية المحادودة لجمياع الشاركاء     

 .3ة ذات المسؤولية المحدودة فقد قضت بعض التشريعات بتحديد نشاط أو غرض الشرك
ا تقتصار وينبني على ذلك أنه ال يجوز للشركة أن تقوم بجميع أوجه النشاط االقتصاادي، ألنها

 فقط على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 .سابعا : تعدد الشركاء

 تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن عدد الشركاء فيها ال يجوز أن يتجاوز عشرين    

والغرض من ذلك هو قصر هذا النوع من الشركات على المشروعات  .4شريكا كحد أقصى
الصغيرة والمتوسطة والحارص علاى تاوافر االعتباار الشخصاي باين الشاركاء بحياث إذا زاد 

العادد عان عشارين شاريكا وجاب تحويلهاا إلاى شاركة مسااهمة فاي خاالل سانة وإال تعرضاات 

 .5للحل
 59 – 75المعدل والمتمم للقانون  20 – 15تدخل بموجب األمر  لكن المشرع الجزائري    

 شريك.  50المتضمن القانون التجاري ورفع عدد الشركاء إلى 

 جاريمن القانون التالمعدلة والمتممة والمتض 20 – 15من القانون  590فنصت المادة    
دة ؤولية المحادو" ال يسوا أن يتجااوز عادد الشاركاء فاي الشاركة ذات المسا :الجزائري على

 .( شريكا50خمسين )

                                                
1  31دية فضيل، المرجع السابق، ص نا. 
2  لشركة ذات المسؤولية النظام القانوني ل ،القانون، مذكرة تخر   لنيل شهادة الماستر في لبنى توايمية، سمية الريحان

 .9، ص 2016/  2015لتشريع الجزائري سنة المحدودة في ا
3   24مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 
4   يتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  59 – 75، من األمر رقم 590أنظر المادة

 القانون التجاري المعدل والمتمم.
5  31فضيل، المرجع السابق، ص  نادية. 



 

 

 

 

( شااريكا وجااب تحويلهااا إلااى شااركة 50وإذا أصاابحت مشااتملة علااى أكثاار ماان خمسااين )    

لشاركاء مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك، تنحل الشركة ما لم يصبح عادد ا
 ( شريكا أو أقل".   50في تلك الفترة مساويا لخمسين )

 اسمية غير قابلة للتداول. ثامنا: حصص الشركاء

، وإنمااا عاان طريااق التنااازل بعقااد اء ليساات حاارة للتااداول بصاافة أساساايةحصااص الشاارك    

. ولقد قصد المشرع مان هاذا الحصار هاو احتفااظ الشاركة ذات المساؤولية المحادودة 1موثق

ولكان  .2بالطابع الشخصي وعدم إدخال شركاء جدد ال تربطهم بمؤساس الشاركة أياة رابطاة

ي حالة الحصة المنقولة إلى الورثة والذين يكون عددهم أكثر من واحد فهنا جاز للشاركة أن ف
توقاص هاذه الحقاوق المساتعملة إلااى حاين أن يختاار الورثاة مان بياانهم مان يعتبار مالكاا منفااردا 

 .من القانون التجاري الجزائري 570بالحصة في مواجهة الشركة وهذا ما نصت عليه المادة 

 

 الوحيد وذات : الطبيعة القانونية حول المؤسسة ذات الشخصانيالمطلب الث

 .المسؤولية المحدودة
ت لقد اختلص الفقه في تحديد مكانة الشركة هال هاي مان شاركات األشاخاص أم مان شاركا    

لمسؤولية اونظرا ألن الشركة ذات طلقا العتبار الشخص في تكوينها. األموال التي ال تتأثر م

د كات األشخاص من حيث االعتبار الشخصي نظرا ألنها تظم عدد محادوتشبه شر المحدودة 

لتجااء إلاى وألناه ال يجاوز فيهاا اال تربطهم في العاادة رابطاة القراباة أو الصاداقة من الشركاء
 هو  ماالسريعة ك فحصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية العام االكتتاب

التضاامن ويخضاع انتقاال الحصاة لحاق الشاركاء فاي  الحال في حصاص الشاركاء فاي شاركة

 .أسهم بل إلى حصص ورأك مالها ال يقسم إلى .3استغاللها
أكثار  حيث يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ عنوانا يتضمن اسم شاريك أو    

 وذلك على غرار شركات األشخاص. 

ة ماان لشاركة ذات المساؤولية المحادودوالخاتالف اآلراء قسامنا هاذا المطلاب إلااى فارعين ا    
شركات األشخاص وشاركات األماوال هاذا يخاص )الفارع األول( و الشاركة ذات المساؤولية 

 المحدودة من الشركات المختلطة هذا يتضمن )الفرع الثاني(.
 .الالفرع األول:  الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات األشخاص وشركات األمو

ن مااء حااول نااوع الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة فهناااك ماان اعتبرهااا اآلراتعااددت لقااد    
 شركات األشخاص وهناك من اعتبرها من شركات األموال.    

 الرأي األول: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات األشخاص.
حادود ميدعم الفكرة اعتبار الشخص ويتمثل هذا االعتباار فاي أن الشاركة تتاألص مان عادد     
هم ن الشاركاء يعرفاون بعضاهم بعضاا ويادخلون فاي الشاركة علاى أسااك الثقاة المتبادلاة بيانم

 بعكس شركات األموال.

                                                
1   124عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص. 
2   ممثلة في  من القانون التجاري الجزائري " يجب أن يكون حصص الشركاء اسمية وال يمكن أن تكون 569أنظر المادة

 .سندات قابلة للتداول "
3   باعة والنشر ، دار هومة للطة في القانون التجاري الجزائريري، دليل تأسيس الشركات التجاأبو قريشالسالم هاجم

 . 109، ص 108، بدون طبعة، ص 2014لجزائر ا والتوزيع



 

 

 

 

 ال يجوز .1ال ينقسم رأك مال الشركة إلى أسهم بل وإنما إلى حصص غير قابلة للتداول    

 قرض. طرح حصص كما هو الحال في شركات األشخاص وال يقسم إلى أسهم أو سندات 
 و هللشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسما يتضمن اسم شريك أو أكثر كما  يجوز

 .2 الحال في شركات األشخاص

ولقد أبدى األستاذ روبير الرأي القائل بأن موضاع الشاركة ذات المساؤولية المحادودة هاي     

 . 3قسم من شركات األشخاص

 .من شركات األموالؤولية المحدودة : الشركة ذات المسالرأي الثاني

 : يةات األشخاص نظرا لألسباب التالتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شرك    

  ̎* اساااتخدام المشااارع لااابعض المصاااطلحات المألوفاااة فاااي شاااركات األشاااخاص كمصاااطلح 
 . ̎الحصص ومصطلح المدير

كااون بقاادر *مسااؤولية الشااركاء فيهااا محاادودة بحيااث ال تتجاااوز إلااى أمااوالهم الخاصااة باال ت

 مساهمتهم في رأسمال الشركة.
قل إلى *وفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو الحجر عليه ال يؤثر على الشركة ولكن الحصص تنت

 الورثة كما هو الحال في شركات األموال.

لاايس  * يجاوز التناازل عان الحصااص فاي الشاركة ذات المساؤولية المحاادودة بشاروط معيناة.
ات لهاا أن تتخاذ اساما خااص لهاا مساتمدا مان غرضاها وأن قارارللشركاء عنوانا تجاريا، بال 

 .الشركاء تصدر في جمعية عامة بأغلبية ثالث أرباع رأك المال وليس باإلجماع

 

                                                
1  لتجارية ( ، الشركات اانون التجاري ) األعمال التجارية، نظرية التاجر، المحل التجاري، مباد  القعبد القادر البقيرات

 .124، ص 2011بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
2   إلياك نصيص، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادك، الشركات المحدودة المسؤولية، الطبعة الثانية، بدون دار

 .22، ص 2008النشر، 
3  124، ص  لسابقا المرجع ،عبد القادر البقيرات . 



 

 

 

 

 الفرع الثاني: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات المختلطة.

ل وشاااركات يتاازعم هااذا الاارأي األسااتاذ أسااكار أنهااا شااركة خلاايط بااين شااركة األمااوا و    

 : 1 األشخاص مدعمين رأيهم بالحج  التالية 

 رأك حصاتهم تتجااوز ال المحادودة المساؤولية ذات الشاركة في الشركاء مسؤولية إن (1

 .المال

 .الشركة في دخوله بمجرد تاجرا يعتبر ال فيها الشريك إن (2

ى إلا امهافالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تستند في مختلص أحك    
س ، ممااا يجعااال طبيعتهااا القانونياااة هااي نفساااها نظاارا لااانفالشااركة ذات المسااؤولية المحااادودة

 .( الخصائص باستثناء خاصية واحدة هي اإلرادة المنفردة ) الشريك الواحد

حيث أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أنها تحتل مركز وسط     
شابه شاركات ت األموال أو أنها نوع من التهجين بينهما فهاي تبين شركات األشخاص وشركا

 .2 ، وشركات األموال في البعض األخراألشخاص في بعض الوجوه

نن المشارع فاأما من ناحية ما إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنية أو تجارياة     
ولية ن الشاركة ذات المساؤمان القاانون التجااري أ 544الجزائري قد حسم الخالف في المادة 

 .ية بحكم شكلها ومهما كان موضوعهاالمحدودة تجار

 السجل يكما أنها ال تكتسب الشخصية المعنوية إال بعد قيدها في السجل التجاري، والقيد ف
زائاري التجاري قرينة قاطعة على إثبات الصافة التجارياة للشاركة وعلياه فانن المشارع الج   

ب بحسا فرنسي الذي يصنص الشركات باين تجارياة ومدنياة لايس فقاطيعتبر قد اتبع المشرع ال

 .موضوعها بل أيضا حسب شكلها
ركات ويستنت  من ذلك أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمتاز بخصائص خليط بين ش    

 .األموال وهي وسط بين النوعين األشخاص وشركات

                                                
1  124نفس المرجع ، ص  ،لبقيراتعبد القادر ا. 
2   جارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، الشركات التمحمد السيد الفقي فريد العريني،محمد 

 .490، ص 2005



 

 

 

 

 .دة وذات الشخص الوحيدولية المحدو: أهمية المؤسسة  ذات المسؤالفرع الثالث

لميادان اإن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة لها أهمياة بالغاة فاي     
اصار هاذه األهمياة فاي العن . وتكمانعاالقتصادي فهي تسعى إلى تحقيق إدارة أفضال للمشااري

 :التالية

  1  عان أوضاااع وجاد هاذا النااوع مان الشاركات لمواجهااة الضاروريات العملياة والخاارو  
الشركات المساهمة وتقاليدها المورثة من ناحية والتخفياص مان مضاايقات الشاركات األخارى 

 .1كشركات التضامن والتوصية البسيطة من ناحية أخرى

حماية المؤسسات العائلية والمحافظة عليها إذ أنها تيسر اإلبقاء على كثيار مان المشااريع  – 2
يحول دون استمرارهم في القيام على شؤون استثمارها لسبب  القائمة إذا طرأ على منشئيها ما

، فبادال مان تصافية و العجاز الصاحي وغيرهاا مان الحااالتمن األسباب كالوفااة أو المارض أ

 .  2المؤسسة أو انتقالها إلى الغير يمكن لورثتها أو أصحابها أن يتابعوا استثمار

3  لشريك الوحيد جميع السلطات المخولاة تحقيق إدارة أفضل للمشاريع وذلك بأن يمارك ا

، دون الحجة إلى تأسايس المسؤولية المحدودة بصفة مستقلة لجمعية الشركاء في الشركة ذات

، فيسااتطيع لتاالي تحقاق تلااك المباادرة الفردياةالجمعياة العاماة وقراراتهاا أو مجلااس اإلدارة وبا
الجزائري على هذا في  الشريك أن يسير مشروعه في إطار مرن غير مقيد وقد نص المشرع

كماااا أن المؤسساااة ذات الشاااخص الوحياااد وذات  .3. ق . ت .    3ف .  564ناااص الماااادة 

مثلمااا هااو فااي  ،التعاماال مااع الشااركاءمؤسسااها  المساؤولية المحاادودة يتجنااب فيهااا يتجنااب فيهااا
ى المسؤولية المحدودة التي يكون فيها تعدد الشركاء مصدر النزاعات قد تصل إل ذات الشركة

  .حد

4  يادالتقليل مان الرجاوع إلاى الشاركات الوهمياة باعتباار أن المؤسساة ذات الشاخص الوح 
 لبالنسااابة ألشاااكا المساااؤولية المحااادودة تنشاااأ بااانرادة الشاااريك المنفاااردة وخاااالف ذلاااك وذات

 الشركات

 وافقتأي  التي تقوم على فكرة العقد األخرى هي . القضائي الذي يتسبب في انقضائها الحل

 .4ادتين فأكثراإلر

5   يجمع هذا النوع من الشاركات أصاحاب رؤوك األماوال باين مزاياا شاركات األشاخاص

ي وشركات األموال فهي تحتفظ بالطابع الشخصاي وفاي ذات الوقات تقتارب مان الطاابع الماال
شاركاء ية المالياة بالنسابة للمن حيث تحديد رأسمالها بحد أدناى ومان حياث محدودياة المساؤول

 .فيها

6   تستطيع هاذه الشاركات ممارساة األعماال التجارياة دون أن يكتساب فيهاا الشاركاء صافة

 .1التاجر

                                                
1  ر النهضة العربية للنشر ، داة، الشركات التجاريزكي زكي الشعراوي، الوجيز في القانون التجاري، الجزء الثاني

  .174و  173القاهرة، بدون ذكر السنة، ص   والتوزيع
2   إلياك نصيص، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادك، الشركة المحدودة المسؤولية، الطبعة الثانية، بدون دار

 . 15، ص 2008 نشر
3   69 – 75لمعدل والمتمم لألمر رقم ، ا1996 ديسمبر 09المؤر  في  27 – 96األمر رقم. 
4  لخامس، شركة الشخص الواحد، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي إلياك نصيص، موسوعة الشركات التجارية، الجزء ا

 .26، ص 2006، الحقوقية، لبنان



 

 

 

 

7   عداها تعدم اقتصار نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة على المشاريع المتوسطة بل

، فقااد أصاابحت تنااافس شااركات ياارة التااي تسااتلزم رؤوك أمااوال ضااخمةإلااى المشاااريع الكب
، حتااى غاادت الشااركة المفضاالة السااتثمار لتوصااية والتضااامن وغيرهاااوشااركات ا المساااهمة

  .اريع االقتصادية في أي درجة كانترؤوك األموال وتوظيفها في المش

8  مار فيتشجيع االستثمار باعتبار نظام اقتصاد السوق الطريق األمثل في تشجيع االستث 
إلاااى تحقياااق النماااو  القطااااع الخااااص وجاااذب رؤوك األماااوال الوطنياااة واألجنبياااة ودفعهاااا

زات االقتصادي فتعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحادودة أحاد المحفا

ذا ماا لبلوا تلك األهداف، وهناك العديد من رجال األعماال مان يفضال االساتثمار بمفارده وها
ر عراقياال تعيااق السااي يجعاال أن القاارارات تتخااذ بساارعة باادون اللجااوء إلااى شااركاء، قااد تاانجم

كمااا أن المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة تشااجع  .حساان للشااركةال

  أيضا على استقطاب
شاركات االستثمار األجنبي، حيث تسمح الشركات الكبرى بننشاء فروع لها وذلك باأن تقاوم ال

 الكبرى بشراء كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتصبح بشاريك واحاد أو تقاوم

 ديد للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة .     بتأسيس ج

9   حماية المؤسسات العائلية والمحافظة عليها إذ أنها تسير اإلبقاء على كثير مان المشااريع

القائمااة إذا طاارأ علااى منشاائيها مااا يحولااوا دون اسااتمرارهم لساابب ماان األسااباب كالوفاااة أو 

الحاالت ، فبادال مان تصافية المؤسساة أو انتقالهاا إلاى المرض أو العجز الصحي وغيرها من 

 .   2الغير يمكن لورثتها أو أصحابها أن يتابعوا استثمارها 

10  ل الدراساااات تساااتقطب هاااذه الشاااركات أصاااحاب رؤوك األماااوال فاااي قياااامهم بأعماااا

 .والتجارب واالبتكارات
لااى الشااكل الجماااعي يمكاان لشااركة الشااخص الوحيااد االنتقااال ماان الشااكل الفااردي إ - 11  

اصاة وبالعكس وبالعودة من الشكل الجماعي إلى الشكل الفردي دون اشتراط أية إجاراءات خ
 ن مال بانضمام شريك لها، وهكذا يمكسوى التنازل عن بعض الحصص أو زيادة رأك ال

 ةالتجاري الشخص الوحيد أن تشجع النمو المتناسق للنماذ  الصغيرة والمتوسطةلمؤسسة 

 .3القانوني رهابفضل إطا

شركات قي الالفرع الرابع: تميز المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة عن با
 التجارية األخرى.

: شااركات األشااخاص أو شاااركات تنقساام الشااركات التجاريااة إلاااى نااوعين رئيساايين هماااا    
 وشركات األموال أو شركات األسهم. الحصص

الصااورة المثلااى لهااذه الشااركات هااي  وتبااار الشخصااي ت األشااخاص يسااود االعففااي شااركا

مالي ال على االعتبار على خالف ذلك في شركات األموال التي تقوم أساسا شركات التضامن.
  عام الشركة بوجه بحيث يستطيع كل شخص المساهمة في رأسمالها، بمعنى إهتمام

                                                                                                                                                   
1  2012ون التجاري، الطبعة األولى، سنة ، شرح القانباسم محمد ملحم، وباسم محمد الطراونة، الشركات التجارية ،

 .255عمان  ص 
2  15، ص إلياك نصيص، المرجع السابق  . 
3  عواد القضاة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد دراسة مقارنة دار النهضة  أنظر مفلح

 . 2000العربية الطبعة األولى 



 

 

 

 

ثلاى لهاذه الم ورةالماال الاالزم لهاا دون البحاث فاي شخصاية الشاريك والصا على جمياع رأك

 الشركات شركة المساهمة.
م فالمؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة تخضااع تقريبااا لاانفس أحكااا    

وم الشركة ذات المساؤولية المحادودة لاذا يمكان تصانيفها ضامن الشاركات المختلطاة، فهاي تقا

رق إلاى دراساة على اعتبارين مالي من جهة وشخصي من جهة أخرى. ففي هذا الفرع سنتط
، تمييز المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة عن شركات األشخاص أوال

 موال.أما ثانيا تميز المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة عن شركات األ

أوال: تمييزززل المؤسسزززة ذات الشزززخص الوحيزززد وذات المسزززؤولية المحزززدودة عزززن شزززركات 

  األشخاص.

ة هناااك عاادة أوجااه تشااابه بااين المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادود    

 وشركات األشخاص كما أن هناك أوجه لالختالف، فيما بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد

 عن المؤسسة عن طريق اإلحالة أو اإلرث.

 نصت وهذا ماكالهما تتمتعان بالشخصية المعنوية بعد تاريخ القيد في السجل التجاري  -3

، باساتثناء شاركة المحاصاة التاي تنادر  ضامن طائفاة شاركات 1ق. ت.   549عليه المادة 
األشخاص وال تتمتع بالشخصية المعنوية وال تخضع إلجراءات الشهر والتسجيل، ذلك بسبب 

. فالمؤسساة ذات 2الوضع الخاص لهذه الشركة التي ال تبادو للغيار فاي صاورة شاركة معيناة
حيد وذات المساؤولية المحادودة تشابه شاركات األشاخاص، مان حياث الشخصاية الشخص الو

 المعنوية التي تتمتعان بهما الشركتين.

 أوجه اإلختالف -ب

 ردةمنف فالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تنشأ عن طريق إرادة - 1

 بمقتضى الشركاء متكونة من شخص وحيد ويمارك هذا األخير السلطات المخولة لجمعية

شااركات األشااخاص تقااوم علااى توافااق إرادتااين فااأكثر وقااد تبنااى ذلااك  .3أحكااام هااذا الفصاال

    4ق. م.   416الجزائري كقاعدة عامة على ذلك في المادة  المشرع

أجااز و 27 -96تضامنه األمار  اساتثناءالتي عرفت الشركة على أنها عقد، غيار أناه أورد     

اني، واحد التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع االنجليازي واأللماتكوين شركة الشخص ال
فالمشارع الجزائااري نهاا  نفااس المانه  الااذي وضااعه المشاارع الفرنساي وأطلااق عليهااا تساامية 

مؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحااادودة، فجعاال مسااؤولية هااذا الشاااريك 

 لمؤسسة.محدودة ويسأل فقط في حدود األموال التي خصصها في ا

 ذات من حيث مسؤولية الشركاء في شركات األشخاص والشريك الوحيد في المؤسسة -2

الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة، فالشااركاء فااي شااركات األشااخاص مسااؤولون 

 مسؤولية شخصية وتضامنية، بينما مسؤولية الشريك الوحيد فهي محدودة بحيث ال تمتد إلاى

                                                
1   المتضمن القانون التجاري الجزائري المرجع السابق. 59 – 75األمر رقم 
2  71فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص. 
3   تضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.الم 59 -75األمر رقم 
4   ص  2014،  طبعة ديسمبر 2007مايو سنة  13المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤر  في   05 – 07قانون رقم

86. 



 

 

 

 

عتبر عمل الشريك الوحيد كنطاار قاانوني متطاور يساعى إلاى مالئماة كافة  أمواله الخاصة، في

 المفاهيم القانونية مع الحاجيات المستجدة لعالم التجارة واألعمال.
من حياث اكتساابه صافة التااجر فالشاريك بمجارد دخولاه فاي شاركات األشاخاص يكتساب  -3

 19ي رساة التجاارة هاأهلية مماصفة التاجر ومن ثمة يجب أن تتوفر في الشريك أو الشركاء 

 دون أن يكون مصابا بعارض من عوارض األهلية فيستوي أن يكون رجل أو امارأة فاي ةسن
 نظر القانون وكذا القاصر المرشد المأذون له بممارسة التجارة.

المؤسسااة هااي التااي تكتسااب صاافة التاااجر باعتبارهااا شخصااا معنويااا ويعااد عاادم اكتساااب     

نذا فاايجااة منطقيااة للمسااؤولية المحاادودة المتعااددة األشااخاص الشااريك الوحيااد صاافة التاااجر، نت
 أفلست المؤسسة فال يؤدي ذلك إلى إفالك الشريك الوحيد، إنما يؤدي إلى انقضائها.

ثانيززا: تمييززل المؤسسززة ذات الشززخص الوحيززد وذات المسززؤولية المحززدودة عززن شززركات  

 األموال.

ماوال مسؤولية المحدودة مع شاركات األلقد تتشابه المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات ال    

يار في عدة جوانب، نظرا لطابعها كما تختلص عنها لما تتميز به المؤسسة من خصوصايات غ
 موجودة في شركات األموال، وهذا ما سوف نتطرق إليه.

  أوجه التشابه -أ
 كاال المالي فال يهم الشخص الشريك فيجاوز ألي شاريك فاي االعتباركالهما تقومان على  -1

الشااريكتين أن يتصاارف فااي حصااته دون حاجااة إلااى موافقااة باااقي الشااركاء، كمااا أن مااوت 

 الشريك ال يترتب عليه انقضاء الشركة.

كااال ماان شااركات األمااوال والمؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة  -2

 لشاريكتينكاال ا كماا أن ،1تقريبا في نفس الخصائص كمسؤولية الشاركاء المحادودة تتشبهان

 هما عن الشركات التجارية األخرى فيمكن أن تستمد اسمها من غرضهما. اسم يميز لهما

 أوجه اإلختالف -ب

تختلص شركات األماوال عان المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية المحادودة  -1

يير من حيث التسيير، ففي شركات األموال كشركة المساهمة لها طاريقتين لتساييرها إماا التسا

، علاى عكاس المؤسساة ذات الشاخص الوحياد 2بمجلس اإلدارة أو التسيير بمجلاس الماديرين
وذات المسؤولية المحدودة إما أن يسيرها الشريك الوحيد وإما أن يقوم الشريك الوحيد بتعيين 

 مسير له.

ساة في شركات األموال الشاركاء مساؤولون مساؤولية محادودة بقادر األساهم، بينماا المؤس -2
، ت الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الشريك الوحياد مساؤول مساؤولية محادودةذا

الحصة الموجودة فاي رأك ماال المؤسساة ألن رأك مالاه يتمثال فاي الحصاة ولايس فاي  بقدر

 األسهم.

ة المبحث الثاني : تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولي

 المحدودة

                                                
1   183فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص. 
2   237الطيب بلوله، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

رع الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة و التااي كرسااها المشاا لألحكااام التااي تاانظم تطبيقااا   

الجزائااري لتأساايس المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة إلااى جانااب 
ا يساتخلص أن هاذه المؤسساة تنشا 09/12/1996المؤر  96/27األحكام التي أتى بها األمر 

 بطريقتين:

أجاااز لكاال ماان أراد  96/27ام األماار إمااا بطريااق مباشاار وذلااك بالتأساايس أصااال ماااد أوال:
ممارسة نشاط تجاري أن ينشا بنرادته الفردية شركة يملك جميع رأسمالها دون أن يخال ذلاك 

  .1بثوب وصص الشركة

 كإما بطريق غير مباشر، وذلك باجتماع الحصص في يد شخص واحد، ويتحقاق ذلا ثانيا:   
 محدودة حيد وذات مسؤوليةأثناء نشاط أي شركة فتتحول إلى مؤسسة ذات شخص و

تصاحيح وضاعية الشاركة فاي أجال  96/27دون أن تتعرض للحل بقوة القانون، إذ أجاز أمر 

 و علااى غاارار باااقي الشااركات التجاريااة اسااتلزم المشاارع الجزائااري لتأساايس هااذه .2محاادد
المؤسسة، ضرورة توافر أركان موضوعية عاماة تتعلاق بمختلاص أناواع الشاركات، وأخارى 

                                        .3اتجة عن طبيعتها، إضافة إلى الشروط الشكليةن خاصة

 كما وضع مجموعاة مان القياود القانونياة يجاب علاى الشاخص مؤساس الشاركة احترامهاا.    
 عيةتقتضى هذه األخيرة منا دراسة مختلص هذه األحكام بالتعرض لدراسة األركان الموضو

طلاب األول( واألركاان الشاكلية الالزماة لتأسايس هاذه المؤسساة فاي )الممن خالل )المطلاب  

 الثاني(.
 

 يدالوح المطلب األول: األركان الموضوعية لتأسيس المؤسسة ذات الشخص
 .وذات المسؤولية المحدودة

باق ضاوعية عاماة ينطمادامت الشركة عقد فنن ما ينطبق على سائر العقود من شاروط مو    

يادة على هذه الشاروط هنااك شاروط موضاوعية خاصاة بهاذا الناوع مان ، زعلى عقد الشركة

ية الموضوع ، لهذا قسمنا  هذا المطلب إلى فرعين )الفرع األول( تناولنا فيه األركانشركاتال
   .          يه حول األركان الموضوعية الخاصةالعامة أما )الفرع الثاني( تكلمنا ف

 امة لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد.الفرع األول: األركان الموضوعية الع

ي وهاي الشااروط الموضاوعية العامااة الالزماة التااي يجاب توافرهااا فاي كاال الشاركات والتاا    
 ي:سوف نذكر فيها األهلية والرضا والمحل والسبب إضافة إلى عدد الشركاء وهي كالتال

 أوال : أهلية الشركاء .

كاء فااي شااركة المسااؤولية المحاادودة ال خالفااا للوضااع فااي شااركات التضااامن فاانن الشاار    
يكتسابون صافة التاااجر، وبالتاالي فاالشااتراك فاي هاذا النااوع مان الشااركات ال يساتوجب أهليااة 

خاصة . ويفسر هذا بالمسؤولية المحدودة في الحصص المقدمة ، وبالنتيجة يمكن للقاصار أن 

يااه، كمااا يمكاان يكااون شااريكا فااي شااركة المسااؤولية المحاادودة ماان خااالل وصااية أو القاايم عل

 .  4استمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته ولو كانوا قصرا 

                                                
1  15، الجزائر، ص 2010 – 2007، لنيل إجازة القضاء، الدفعة الثامنة عشر سهام بلقرع، مذكرة. 
2   1996ديسمبر  09المؤر  في  27/  69أنظر األمر. 
3  109السابق، ص  ، المرجعنادية فضيل. 
4   113بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

ماان القااانون التجاااري الجزائااري ال يترتااب الاابطالن فااي شااركات  733وحسااب المااادة     

حياث  المسؤولية المحدودة من نقص األهلية ما لم يصب هذا العيب جميع الشركاء المؤسسين
ن شاركة أو عقاد معادل للقاانون األساساي إال بانص صاريح فاي هاذا نصت: " ال يحصل بطال

ية ساؤول. وفيماا يتعلاق بالشاركات ذات المانون الاذي يساري علاى بطاالن العقاودالقانون أو الق

قااد ، فانن الابطالن ال يحصاال مان عياب فااي القباول وال مان فالمحادودة أو الشاركات المساااهمة
حصال مان ء المؤسساين .كماا أن هاذا الابطالن ال ياألهلية ما لام يشامل هاذا الفقاد كافاة الشاركا

 .من القانون المدني 426من المادة بطالن الشروط المحصورة بالفقرة األولى 

مخالفاة  ال يحصل بطالن العقود أو المداوالت غير التي نصات عليهاا الفقارة المتقدماة إال مان
 نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود." 

ويشترط األهلية الكاملة للمؤسسين في شركات المسؤولية المحدودة نظرا للمسؤولية المشاددة 

 .1سواء المدنية أو الجنائية لهم

 ثانيا:  الرضاء.

ينصاب  ويقصد به التعبير عن إرادة المتعاقدين  الذي يصاا فاي إيجااب وقباول ، علاى أن    

ي تتخاذه ورأك مالهاا وغرضاها ومقادار ذلك الرضا على شروط عقد الشاركة أي الشاكل الاذ
 حصة  كل شريك .

لذا اشترط المشرع الجزائري لضمان حصول الرضاء صحيحا يجب أن يتولى أن  إبارام     
الخاااص  ، أو بواسااطة وكااالء يثبتااون تفويضااهمبأنفسااهم ساايس الشااركة جميااع الشااركاءعقااد تأ

يظهار إرادة حقيقياة صاادقة فعلاى الشاريك الوحياد مان خاالل التعبيار عان رضااه أن . 2بذلك

 وعيوب الرضا تتمثل فيما يلي: 3دالعقمطابقة تماما لما يهدف إليه 
و جعال هاالغلط: يمكن تعريص الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل علاى تاوهم غيار الواقاع  –أ 

ال والشخص يرى األشياء على غيار حقيقتهاا، والغلاط بهاذا التعرياص ينضام كال أناواع الغلاط 

هاو  نوع معين منها وهو درجات متفاوتة منه ما يؤثر علاى ساالمة الرضاا ومناه ماا يقص عند
 دون ذلك والذي نريده هنا وهو الغلط يصيب اإلرادة، فله نوعين هما: 

 ليهالغلط المانع: يحول دون تحقق القبول واإليجاب فيمتنع منه قيام العقد، ويترتب ع -

 البطالن المطلق للعقد.

على رضا المتعاقد فيقع اإليجاب مطابقا للقبول إال أن رضا المتعاقد غير الغلط المعيب: يؤثر  -

سليم ألنه يكون على بينة من أمره وأن هذا الغلاط هاو ماا دفعاه للتعاقاد ويترتاب عناه الابطالن 

النسبي، والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري 

 . والذي يعرض العقد لةبطال.4من ق. م.   85إلى  81واد والذي نص عليه في الم

 لعقاد لاوالاويكون الغلط جوهريا إذا بلأ درجة من الجساامة، يمتناع معهاا العاقاد مان إبارام     

ه كماا وقوعه فيه وقد يقع على الصفة الجوهرية للشيء أو في ذات المتعاقاد معاه أو فاي صافت
 القيم.يكون في القانون أو الباعث وكذا في 

                                                
1   113بلعيساوي محمد الطاهر، نفس  المرجع ، ص. 
2  126د القادر البقيرات، المرجع السابق، ص عب. 
3   42إلياك نصيص، المرجع السابق، ص. 
4   المتضمن القانون المدني الجزائري. 75/  58من األمر  85إلى  81أنظر المواد من ، 



 

 

 

 

ي أن ال ويشترط التمسك بالغلط الجوهري حسن النية وأن يكون مساتحقا لحماياة القاانون أ    

ط ساادا يكااون الغلااط نتيجااة إهمااال وال بااد أن يكااون الطاارف المتعاقااد الثاااني علااى عالقااة بااالغل
ي عقاد لذريعة الغلط في إبطال العقود وإسقاط االلتزامات، وهذا العيب متصاور فاي حدوثاه فا

نهاا أكة مثاال غلاط الشاريك فاي ذات المتعاقاد اآلخار أو يقاع الغلاط فاي طبيعاة شاركة أي الشر

 ليست شركة ذات المسؤولية المحدودة.
اقاد بحياث التدليس: وهو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التع –ب 

 لواله لما ابرم المدلس عليه العقد.

ماا الغاش الغاش ألن التادليس يكاون فاي أثنااء تكاون العقاد، أ والتدليس بهذا التحديد يختلص عن
للتادليس وفيقع بعد تكوين العقد ويقع خارجا عان دائارة العقاد، كاذلك يختلاص التادليس الجناائي 

 أربعة شروط وهي:

 استعمال وسائل والطرق االحتيالية؛ 

 نية التضليل؛ 

 اعتبار التدليس دافعا للعقد؛ 

 اقد اآلخر أو على األقل أن يكون متصال به.أن يكون التدليس صادر من المتع 

وقاد  وهو كثير الوقوع ما يلجأ إليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم علاى االشاتراك، .1

الفقاه  ، وعرفاه87إلاى  86تناول المشرع الجزائري أحكامه في القانون المدني من المادة 

 اقد.على أنه االحتيال الذي يلجأ إليه طرف آخر في غلط يدفعه للتع

د بنااء اإلكراه: وهو ضغط مادي أو معنوي تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلاى التعاقا –   .2

روع على الرهبة التي يبعثها اإلكاراه فاي نفساه فتحملاه علاى التعاقاد، وهاو عمال غيار مشا

 وحاالته نادرة في مجال الشركات.

 .ركة ) المحل (موضوع الشثالثا : 

لمحادودة أن تماارك أي نشااط ساواء كاان مادنيا أو تجارياا يجوز للشركة ذات المسؤولية ا    

فالقاعدة العامة تقول أن جميع األغاراض مباحاة  شريطة أن يكون المحل ممكنا وجائز قانونا،
لنظام العام ا أمام الشركة ذات المسؤولية المحدودة طالما كانت مشروعة ال تخالص القانون أو

تحظاار علااى الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة  وهناااك بعااض التشااريعات 1واآلداب العامااة

مزاولة بعض األنشطة التي تتطلب رؤوك أموال ضخمة أو تحتوي على مخاطر هاماة تجااه 
الغير ألن مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يقدمونها، كمثال األنشطة المتعلقة 

هناااك قااوانين ومنهااا القااانون ، بينمااا والنقاال الجااوي والعمليااات المصاارفيةبالتااأمين والتااوفير 

، ومان ثام يمكان أن الجزائري لم تضع قيودا على حرية الشركة في اختياار موضاوع نشااطها
ن . كمااا يجااب أن يتفااق الشااركاء فااي العقااد علااى ماادة الشااركة التااي يجااوز أتمااارك أي نشاااط

نمااا ، وإ. وإذا اتفااق علااى ماادة أطااول ال يكااون العقااد باااطالساانة ماان تاااريخ نشااأتها 99تتجاااوز 

 .(2)تخفض المدة إلى هذا الحد

 رابعا: السبب.

                                                
1  ،بدون سنة القانون التجاري شركات األموال، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون طبعة، و محمد فريد العريني

 .334النشر، ص 

 2    36نادية فضيل، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

كاال  ماان القااانون الماادني الجزائااري، هااو رغبااة 97تناولااه المشاارع الجزائااري فااي المااادة     

شريك في تحقيق الموضوع المشترك، ويستجوب أن يكون السابب كاذلك مباحاا غيار مخاالص 
 فكاأن تؤساس شاركة تهاد للنظام العام واآلداب العامة، فنن كان سابب الشاركة غيار مشاروع

 الاربح باال إلاى منافساة شااركة أخارى للقضااء عليهاا، فيكااون ساببها غيار مشااروع إلاى تحقياق

 وبالتالي
 تكون باطلة بطالن مطلقا.

ها وكذلك إذا لجأ الشركاء إلى تأسيس شركة صورية بهادف التهارب مان التزاماات يفرضا    

 األركاان خصي ينتهي وتفقد الشركة أحدالقانون أو ما إلى ذلك فنن السبب في هذا اإلطار الش
م حتى يقاو الالزمة لقيامها، وتعتبر باطلة بطالنا مطلقا، ويعتبر سبب العقد موجودا ومشروعا

مان  98الدليل علاى خاالف ذلاك وعلاى مان يادعي العكاس أن يثبات ذلاك، حساب ناص الماادة 

ل على غير لم يقم الدليكل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما  "القانون المدني الجزائري: 

 "ذلك 

 الفرع الثاني:األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد.

ناك شروط باإلضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي تستند إليها العقود بشكل عام ه    
موضااوعية خاصااة يجااب مراعاتهااا عنااد تأساايس هااذا النااوع ماان الشااركات وتنحصاار هااذه 

ط في رأسمال الشركة، و تقديم الحصص وغارض الشاركة وتقادير الحصاص العينياة الشرو
 والتي سنتعرض إليها فيما يلي:

 أوال : رأسمال الشركة .

يجب أن يكون للشاركة رأسامال، فبغياره لان تاتمكن مان تحقياق الغارض الاذي أنشاأت مان    
وحياد هو الضامان ال يلزم أن يقدم كل شريك حصته في رأسمال الشركة، الذي يعتبر أجله إذ

صاول للدائنين بسبب مسؤولية الشاركاء المحادودة، باإلضاافة إلاى أناه يمكان الشاريك مان الح

 على نصيبه من األرباح فيما إذا تحققت، ويتحمل جزءا من خسائرها.
ل باولم يشترط المشرع الجزائري حاد أدناى لارأك ماال الشاركة ذات المساؤولية المحادودة،  

 20 – 15بموجاااب األمااار  – 75ياااده، وهاااذا بعاااد تعاااديل القاااانون للشاااركاء حرياااة تحد تااارك

  المتضمن
 القانون التجاري.

ة، لكان ال يجاوز أن تكاون حصاص يمكن أن يكون رأسمال الشركة حصص نقدية أو عيني    

بار ضامانا ألنهاا غيار قابلاة للتقاويم باالنقود وليسات محاال للتنفياذ الجباري ومان ثام ال تعت عمال
 لدائني الشركة.

 أن المشاارع الجزائااري نااص علااى إمكانيااة أن تكااون حصااة الشااركاء فااي الشااركة ذات إال 

 المسؤولية المحدودة تقديم عمل. 
المتضاامن  20 – 15مكاارر المعدلااة والمتممااة بموجااب األماار  567حيااث نصاات المااادة     

ية القااانون التجاااري الجزائااري علااى: " يمكاان أن تكااون المساااهمة فااي الشااركة ذات المسااؤول

ألساساي دودة تقديم عمل، تحدد كيفية تقدير قيمتاه وماا يخولاه مان أربااح ضامن القاانون االمح
 للشركة وال يدخل في تأسيس رأسمال الشركة ".  

إن المشرع الجزائري لم يضع حدا أقصى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإنه     

ات نحاااو قصاااده وهاااو مااان األفضااال تحدياااد ذلاااك حتاااى يوجاااد نشااااط هاااذا الناااوع مااان الشااارك
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، وذلك حتى ال تقوم هذه الشركات بمشروعات ضخمة ال 



 

 

 

 

تتناسااب مااع مسااؤولية الشااركاء المحاادودة، ممااا يااؤدي إلااى عاادم الفائاادة العمليااة ماان اسااتثمار 

 .1المسؤولية المحدودة الشركات ذات

 ثانيا: تقديم الحصص.

ة المسؤولية المحدودة تقديم الحصص كما هو االمر في باقي يتعين على الشركاء في شرك    

الشركات التجارية، والتي تكون حصص نقدية أو عينية، وال يجوز أن تكون ممثلة في حصة 

 .2عمل

الحصة النقدية عبارة عن مبلاأ مان النقاود يقدماه الشاريك مان رأسامال الحصص النقدية:  –أ 

وحيد لشركة ذات المسؤولية المحدودة إال إذا دفعت وال يتم تأسيس شركة الشخص ال الشركة،
بمكتااب التوثيااق تساالم إلااى مسااير الشااركة بعااد قياادها فااي السااجل  تااودع األمااوال قيمتهااا كاملااة

التجاري وبالتالي تكتسب الشخصية المعنوية كما أنه يمكن حجز هاذه األماوال قانوناا غيار أن 

مااة الحصااص النقديااة بالكاماال لاادى حجزهااا يااؤدي إلااى عرقلااة سااير الشااركة. ويجااب إيااداع قي

 .3مكتب توثيق على أن تسلم للمدير بعد قيد الشركة في السجل التجاري

لتعويض، فنذا تخلص الشريك عن تنفيذ التزامه أجبر على الوفااء باه فضاال عان مطالبتاه باا    

تحق ء وتساوفاافحين ال يلزم المدين بدين مدني بدفع فوائد قانونية أواتفاقياة عان التاأخير فاي ال
و لقاانون أالفوائد عان التاأخير فاي الوفااء بالاديون التجارياة ماع تااريخ اساتحقاقها ماالم يانص ا

ن ألاالتفاااق علااى غياار ذلااك، وال يشااترط تحقااق ضاارر للاادائن السااتحقاق الفوائااد التأخيريااة، 

ه، كما التأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد االستحقاق موجب للضرر بمجرد حصول
لاة لك في حاكون للشركة باعتبارها دائنة للشريك بقيمة حصته، أو التأخير في الوفاء بها، وذي

أك مال تجاوز الضرر لمقدار الفوائد و ال يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة في ر
 للشركة.

عبارة عن ماال غيار قابال للتقاويم باالنقود يقدماه الشاريك كحصاة فاي : العينية الحصص – ب

ماثال أو محال تجااري أو وسايلة نقال أو آلاة أو بضااعة أو تنصاب  مال الشاركة كالعقاار رأك

أو معاادات، ويتعااين علااى الشااريك أن يااوفي بهااا بالكاماال عنااد  .4علااى حااق االنتفاااع الحصااة

شاأنها فاي ذلااك شاأن الحصاة النقدياة ويكاون ذلااك عنادما يقاوم بنقال حقاه إلااى  تأسايس الشاركة

العينيااة ماان طاارف الخبياار والمناادوب المخااتص والااذي تعينااه الشااركة علااى أن تقاادر الحصااة 

المحكمااة ماان طاارف الخبااراء وذلااك حمايااة لمصااالح الغياار الااذي يتعاماال مااع الشااركة وتقاادير 

 مان المعدلاة 567 الماادة عليهاا نصات لقاد الحصص العينية على نحو صحيح غير مبالأ فياه.

 ياتم وأن الشاركاء باين لحصاصا تاوزع أن يجاب"  :يلاي ماا على الجزائري التجاري القانون

 الحصاص يخاص فيماا كاملاة قيمتهاا تادفع وأن الشاركاء طرف من الحصص بجميع االكتتاب

 . "العينية
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 ثالثا: انتقال الحصص.

إلرث أو بموجااب تنتقاال الحصااص فااي الشااركات ذات المسااؤولية المحاادودة عاان طريااق ا    
ن القاانون التجااري الجزائاري، م 570، األصول أو الفروع حسب المادة حوالة بين األزوا 

كما قد يشترط القانون األساسي تحديد شروط خاصة لكي يتم القبول بهذا التحويل والذي ينجم 

 .1عنه دخول شريك جديد إلى الشركة
ل أن تنتقال فانتقال الحصة إلى الورثة يتم بقوة القانون في األصل، أما الموصي لاه فاألصا    

إنتقاال  انون لكن المشرع اغفل عان الانص علاى هاذه النقطاة، إال أنإليه الحصة كذلك بقوة الق

ل لاى انتقااد ع، لهذا يجوز للشركاء النص في العقاالورثة ال يعتبر من النظام العامالحصة إلى 
رثاة ، فمن الممكن أن يتضمن العقد المنع من انتقاال الحصاص إلاى الوالحصة للورثة بشروط

د تنظايم يه مخالفة ألحكام النظاام العاام، وإنماا هاو مجارواسترداد الشركة للحصة وهذا ليس ف

لعقاد النتقال الحصص على انتقال الحصة لورثة الشريك المتوفى في حالاة عادم تنظيماه فاي ا
 التأسيسي أو النظام األساسي للشركة.

قاة بحيث ال يجوز إحالة حصص الشركاء إلى األشخاص األجاناب عان الشاركة، إال بمواف    

 اء. أغلبية الشرك

 التنازل عن الحصص. رابعا:

 في الفقرة األولى على أنه:  من القانون التجاري الجزائري 111تنص المادة     

يجوز بياع الحصاص بمقتضاى محارر رسامي أو ر سامي أو مصادق علياه علاى التوقيعاات  "

 ."الواردة الواردة بهم مالم ينص عقد تاسيس الشركة على خالف ذلك 
ن الحصة جائز في األصل، إال أناه يجاوز الانص فاي عقاد الشاركة علاى وعليه فالتنازل ع    

خالف ذلك كأن يشترط موافقاة جمياع الشاركاء أو أغلبياتهم علاى البياع، أو أن يحظار التناازل 

 . 2عن الحصص على اإلطالق

                                                
1  118بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص . 
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 .غرض الشركةخامسا: 
ا أو تجارياا يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة للقيام بأي غرض كان مادني    

إال أناه لماا  .1بشرط أن يكون الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقاه ممكناا ومشاروعا

كان الغالب في العمل أن يكون ائتمان الشركة ضعيفا بسبب ضئيلة رأسمالها وتحديد مسؤولية 

 الشركاء عن ديونها منع المشرع حماية للغير بأن تتاولى الشاركات ذات المساؤولية المحادودة

أعمال التأمين واالدخاار وأعماال البناوك ومقاولاة المالهاي العمومياة ماعادا الساينما كماا كاان 

مان شاهر  8يمنع عن الشركة أن تتولى أعمال الصيدلة إال أن هناك قانونا فرنسايا صاادر فاي 

المحاادودة  ساامح للصاايادلة أن يعقاادوا فيمااا بياانهم عقااد شااركة ذات المسااؤولية  1948جويليااة 

مان تقناي  575ة المجتمعين ال منفردين بعد أن كان ذلاك ممناوع فاي ناص الماادة لمباشرة مهن

الصحة العماومي الفرنساي كماا أن المشارع الفرنساي سامح لخباراء المحاسابة أن يعقادوا فيماا 

 .حدودة لمباشرة المهنة بشكل جماعيبينهم عقد شركة ذات مسؤولية الم

 .2ذلك وأما القانون التجاري الجزائري فلم يذكر شيء عن

 .الشركاءعدد  :سادسا

عقاد  يجاب أن يتاولى إبارام من القاانون التجااري الجزائاري علاى أناه " 565تنص المادة     
 تأسيس جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك " 

ودة يتاااولى تأسيساااها أشاااخاص يفصاااح هاااذا الااانص علاااى أن الشاااركة ذات المساااؤولية المحاااد
. فيبرمون العقاد بأنفساهم أو بواساطة وكاالء يقادمون ساندا فاي إبارام العقاد، ومان ثام يونطبيع

. وبماا أن 3يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مان طارف أشاخاص معنوياة 

كاان  الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد . والعقد ال ياتم إال بتوافاق إرادتاين فاأكثر، لاذا فقاد
 المحدودة ال يجيز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية 1975الصادر في سنة  يالقانون التجار

 إال إذا كان عدد الشركاء شخصين فأكثر. ولكن بعد التعديل الذي جاء به أمر

96  27  والذي عدل المادة  1996ديسمبر  9الموافق ل  1417رجب عام  28المؤر  في
الجزائاري وهاي  ابقا فاي االقتصاادلتحتوي علاى ناوع جدياد مان الشاركات لام يعارف سا 564

  :يلي. فنصت على ما شركة الرجل الواحد

 " تؤسس الشركة ذات  المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون
 الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص ".

طة وهكذا أصبح في النظام الجزائري أن تؤساس الشاركة ذات المساؤولية المحادودة بواسا    

شخص واحد ال أكثر، ونتعرض في هذا الصدد للشركة ذات المساؤولية المحادودة التاي تقاوم 
على شخصين فأكثر. هذا فيما يتعلق بالحد األدنى لعدد الشركاء أما بالنسبة للحد األقصاى فقاد 

وضع المشرع حدا ال يزيد عن عشرين شريكا، وهاذا الحاد هاو الاذي يكفال بقااء الشاركة وإال 

. حيث أن هاذا الحال فياه الكثيار مان التعساص علاى اعتباار أن الزياادة فاي عادد تعرضت للحل
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الشركاء عن الحد األقصى المنصوص عليه في القانون قاد يانجم عان سابب خاار  عان إرادة 

 .1الشركاء كاإلرث أو اإلحالة بين الزوجين
 

المطلب الثاني: األركان الشكلية لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات 

.لمسؤولية المحدودةا  

 

 دودةيسري من الناحية الشكلية على المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المح  

مااا يسااري علااى الشااركات ذات المسااؤولية المحاادودة متعااددة األشااخاص فيجااب أن  يااتم عقااد 

الشااركة  ذات المسااؤولية بحجااز رساامي يوقعااه جميااع الشااركاء بأنفسااهم أو بواسااطة وكااالء 

وبعادها قياده فاي الساجل التجااري و يلازم الشاريك الوحياد  2تفويضاهم الخااص لاذلك  يثبتون

بنشر ملخص العقد وفق ما يقتضيه القانون و ما تمليه عليه قواعد الشهر، كما يلتزم بنشر كل 

ما يطرأ على عقد المؤسسة من تعديالت. وعليه فقد قسامنا هاذا المطلاب إلاى فارعين ) الفارع 
يااه حااول الشااروط الشااكلية لتأساايس المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات األول ( تكلمنااا ف

) الفرع الثاني ( تحدثنا فيه حول جازاء اإلخاالل بأحاد أركاان إنشااء  ا، أمالمسؤولية المحدودة

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة .
 

د وذات الفرع األول: األركان الشكلية لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحي

 المسؤولية المحدودة .

 باد بما أن للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أركان موضوعية فاال   

 أن تكون لها أركان شكلية، وتتمثل هذه األركان في الكتابة والشهر.

 أوال: الكتابة:  

  مجاارد توافااق عقااد الشااركة ماان العقااود الرضااائية التااي يكفااي النعقادهااا وصااحتها  يعااد ال    

مان  545، لاذا نصات علياه الماادة ، بال هاو عقاد شاكلي يساتوجب الكتاباة3اإليجاب والقبول 

: " تثبات الشاركة بعقاد رسامي وإال كانات باطلاة ". ويتضاح مان يليالقانون التجاري على ما 
 هذا النص أن الشكلية المطلوبة هي الشكلية الرسمية إلبرام عقد الشركة وليس إلثباته فحسب،

 .  4من القانون المدني 418وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 

يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عناد االقتضااء، فمان المقارر     
قانونا أن جميع الوثائق التاي تنشاأ أو تعادل الشاركات، يجاب أن تحارر فاي شاكل عقاد رسامي 

 .5تحت طائلة البطالن
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شخصا من الغيار الشريك الوحيد أن يقوم بكتابة العقد التأسيسي ال أو أن يوكل يتعين على     

، ويتعااين إذا مااا كاناات شااركة المسااؤولية المحاادودة موجااودة وتجمعاات كاال للقيااام بهااذا العماال
الحصص في يد شريك وحيد تعديل القانون األساسي لهذه الشركة فقاط مان غيار الحاجاة إلاى 

لتجاري عكاس ماا يتطلباه فاي تأسايس شاركة مساؤولية محادودة إعادة قيد الشركة في السجل ا

. ويمكان أن يكاون شاريكا وحيادا فاي شاركة الشاخص الوحياد 1وذات الشخص الوحيد جديدة
، وال يكاون الشاخص الطبيعاي المحدودة شاخص طبيعاي أو شاخص معناويوذات المسؤولية 

  يةيد وذات المسؤولتاجرا بالضرورة نتيجة كونه شريك وحيد في الشركة ذات الشخص الوح

 .المحدودة

 أهمية اشتراط الكتابة:

 .الكتابة تقلل من النزاعات التي تنشأ من جراء تنفيذ العقد 

 ن تأسيس الشاركة إلنشااء كاائن معناوي جدياد يتعامال فاي الساوق يكاون العقاد والقاانو
 األساسي هو ورقة تعريفه أمام الغير.

 ثانيا: الشهر. 

ن القانون التجاري الجزائري فننه يتعين إيداع العقاود التأسيساية م 548حسب نص المادة     
والعقااود المعدلااة للشااركات التجاريااة لاادى المركااز الااوطني للسااجل التجاااري وتنشاار حسااب 

 .2األوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإال كانت باطلة

لنشارة اسيساي للشاركة فاي يتعين على الشاركاء المؤسيساين للشاركة البادء بنشار العقاد التأ    

 ياات التايالرسمية لةعالنات القانونية حيث أن عقود الشركات والتعديالت والتغيرات والعمل

 70 /92من المرسوم التنفيذي 2تشمل رأسمالها كلها تخضع لةشهار كما جاء في المادة 

 يتعلق بالنشرة الرسمية لةعالنات القانونية. 1992فبراير  18المؤر  في

الها ما يتعين أيضا نشر ملخاص عان العقاد التأسيساي للشاركة ببياان إسام الشاركة ورأسامك    

عمال ، وفاي العالناات القانونياةوعنوان مقرها اإلجتماعي في جريدة يومياة مختصاة بنشار اإل

ص فاي يتولى الموثق الاذي يقاوم بتحريار العقاود التأسيساية هاذه المهماة أي مهماة نشار الملخا

 .اإلعالنات القانونيةية مختصة في جريدة يوم

و تخضع جميع الشركات التجارية إلجراءات الشهر باستثناء شركة المحاصة ألنها شركة     

 :3خفية و ال تتمتع بالشخصية المعنوية و تتمثل إجراءات الشهر في

مان   459إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد قيده طبقا للماادة  /1

 .لتجاريالقانون ا
 نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية لةعالنات القانونية.  /2

نشاار ملخااص  العقااد التأسيسااي للشااركة فااي جرياادة يوميااة يااتم اختبارهااا ماان طاارف ممثاال  /3

 الشركة.
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 1997يناااير  18المااؤر  فااي  41 /97ماان المرسااوم التنفيااذي  13وبااالرجوع إلااى المااادة     

ملاص يتكاون ال "القيد في السجل التجاري. ونصات هاذه الماادة علاى ماا يلاي:  المتعلق بشروط

 المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق اآلتية: 

 شهادة عدم القيد في السجل التجاري؛ -

طلب خطي مضمون و مصادق عليه محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل  -
 التجاري؛

 من القانون األساسي المتضمن تأسيس الشركة محررة في عقد توثيقي،نسخة  -

فااي و_ نسااخة ماان نشاار القااانون األساسااي للشااركة فااي النشاارة الرساامية لةعالنااات القانونيااة 
 جريدة يومية وطنية؛

يك أو مستخر  من صحيفة السوابق القضائية ال تتجاوز مدة صالحيتها ثالثة أشهر لكل شر -

 عضو مجلس المراقبة أو عضو مجلس المديرين لهم صفة التاجر؛ متصرف أو مسير أو
 عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار محرر باسم الشركة؛ -

 شهادة إثبات وجود محل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي؛ -

 شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا؛ -
 تخر  من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني؛مس -

 ؛نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به -
 وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري؛ -

ة ر بممارساااالعتماااد أو الرخصااة مساالمان ماان قباال اإلدارات المختصااة عناادما يتعلااق األماا -

 نشاط مقنن؛
 لجنسية ابطاقة التاجر األجنبي تسلمها الوالية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي  -

 ."األجنبية اللذين لهم صفة التاجر حسب ماتنص عليه القوانين الجاري بها العمل
ل ويااتم إيااداع هااذه الوثااائق لاادى المركااز المحلااي للسااجل التجاااري الااذي يتااولى تسااليم وصاا   

االيااداع بعااد التأكااد ماان اكتمااال الملااص المطلااوب للقيااد وأال يكااون عليااه رفااض الملااص حساابما 

 .1المذكور سابقا 41 /97من المرسوم التنفيذي  14قضت به المادة 

 هرحيث أن شهر الشركة يتم على نوعين: شهر فوري، هو القيد في السجل التجاري، وش   

 2لك في كافة ما يصدر عنها من أوراق ومطبوعات مستمر ينبه الغير إلى نوع الشركة وذ

 أوال: الشهر الفوري.  

ي هذا دة فتخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يتعلق بشهرها لنفس القواعد الوار    
، يجب أن يودع صورة من صك التأسيس لادى الشأن بخصوص شركة المساهمة. وعلى ذلك

جل س. كما يجب كذلك قيد ملخص هذا الصك في منطقتها التي يقع مركز الشركة فيالمحكمة 

 التجارة الذي يقع مركز الشركة في منطقته وذلك خالل شهر من تاريخ تأسيس الشركة.

 .   ثانيا : الشهر المستمر

ويتمثل هذا الشهر في أن كافة األوراق واإلعالنات والنشرات وسائر الوثائق التي تصادر     

، مع «شركة محدودة المسؤولية » فيها اسم الشركة مقرونا بعبارة عن الشركة يجب أن يذكر 
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 بحقيقاة الغيار وتبصايره والهادف مان هاذا الشاهر المساتمر هاو إعاالم مقدار رأك مالهاا. بيان

 .1التي يثري التعامل معها حتى ال يقع اللبس ويتوهم أمورا على غير حقيقتها الشركة
بياان  واإلعالنات الصادرة عن الشركة عنوانها معفيجب أن تحمل األوراق والمطبوعات     

تتخااذ  ، وذلااك ألن الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة يمكنهااا أننوعهااا قباال العنااوان أو بعااده

 ، فيخشاىانم يبين نوع الشاركة بجاوار العناو. فنذا للها يتركب من أسماء الشركاء فيهاعنوانا 
، الشااريك ضااامن أو توصااية بساايطةأمااام شااركة ت ماان وقااوع الغياار فااي الغلااط فيتااوهم أنااه

، يةن الشاركة مساؤولية مطلقاة وتضاامنالمتضامن فيها مسئول في ذمته الخاصة عن كافة ديو

 اللمحادودة فيعطيها ثقته ويمنحها ائتماناه ثام يفاجاأ بعاد ذلاك أناه إزاء شاركة ذات المساؤولية ا
 . ما إال بمقدار حصته في رأك الماليسأل الشريك في

 جزاءات اإلخالل بقواعد التأسيس.الفرع الثاني : 
لتأسااايس المؤسساااة ذات المساااؤولية المحااادودة وذات الشاااخص الوحياااد أوجاااب المشااارع     

، ويترتااب عاان ا سااابقا منهااا الموضااوعية والشااكليةماان الشااروط كمااا رأيناا الجزائااري جملااة
مخالفتهاااا قاااد يعاارض الشاااركة ومؤسسااايها إلااى جااازاءات أهمهاااا  أو الشااروط بهاااذه اإلخااالل

 . 2و المسؤولية الجزائية المترتبة عن اإلخالل بقواعد التأسيس المدنية المسؤولية ن،البطال

ويتضح من هذا النص مدى حارص المشارع علاى االئتماان التجااري لهاذه الشاركات، حياث  

  .3جرم الفعل المشار إليه، أي كان شخص مرتكبه سواء كان مقدم الحصة أو الخبير ذاته

 .نأوال : حاالت البطال

إذا تخلااص أحااد األركااان الموضااوعية العامااة أو الخاصااة وتخلااص ركاان فااي الشااركة ذات     
المسؤولية المحدودة ترتب على ذلك البطالن ويختلص نوع هذا البطالن تبعا للركن المتخلص. 

فقد كون بطالنا مطلقا وقد يكون بطالنا نسبيا، كما قد يكون بطالنا من ناوع خااص. واألصال 

هما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد وما يترتب عليه من أثار رجعاي ، غيار أن أن البطالن م
الطبيعااة الخاصااة لعقااد الشااركة تفاارض عاادم تطبيااق هااذه القاعاادة بصاافة مطلقااة نظاارا ل ثااار 

الخطيرة التي تنجم عن هذا البطالن إذ ال يساتطيع إلغااء وجاود الشاخص المعناوي فاي الفتارة 

مان القاانون المادني الجزائاري والماادة  418اساتنادا إلاى الماادة  .  كما يترتب4السابقة عليه 
من القانون التجاري الجزائري بطالن الشركة إذا لام ياتم كتاباة رسامية وكاذا أي تعاديل  545

 .5على هذه العقود يكون خاضعا لنفس اإلجراءات يدخل

هااا ونشااراتها إسااما ولكاان ال تبطاال الشااركة إذا لاام يااذكر فااي سااائر وثائقهااا وأوراقهااا وإعالنات

 .6مع بيان مقدار رأك مالها «شركة محدودة المسؤولية   »مقرونا بعبارة 

 البطالن المطلق: – 1

يكون هذا النوع من البطالن في حالة انعدام الركن األساسي الذي هاو الرضاا يكاون العقاد     
لص للنظاام العاام هنا باطل بطالنا مطلقا كاذلك إذا كاان محلهاا أو ساببها غيار مشاروع أي مخاا

واآلداب العامة  كاالتجار في األسلحة أو المخدرات أو االتجار فاي شايء حكار علاى الدولاة، 
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 كماا تبطاال الشااركة فااي حالااة تخلاص ركاان ماان أركانهااا كتجاااوز عادد الشااركاء فيهااا عاان الحااد

 من القانون التجاري (. 590لمادة عشرون شريكا ) ا وهو األقصى
ة أن يتمسك بهذا البطالن، فيجوز للشركاء التمسك به فيما بينهم، لذا يجوز لكل ذي مصلح    

 .  1ولكن ال يجوز لهم االحتجا  به في مواجهة الغير

 ، هاذا مااوللمحكمة أن تقضي به من تلقاائي نفساها كماا أن هاذا الابطالن ال يازول إال باإلجاازة
 المحدودة. ينطبق على على بطالن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 

 البطالن النسبي: – 2

يكااون هااذا النااوع ماان الاابطالن إذا كااان متعلقااا بعيااوب الرضااا كااالغلط، التاادليس، اإلكااراه     
فنطبق على هاذا الابطالن القواعاد العاماة القاضاية، بأناه ال يجاوز التمساك باه إال مان قبال ذي 

 يجوز للغير أن يبطل فنذا شابت إرادة الشريك الوحيد عيب من عيوب الرضا، فال 2مصلحة

العقد كما ال يجوز للمحكماة أن تقضاي باالبطالن مان تلقاائي نفساها فهاذا العقاد القابال للابطالن 
 تصححه اإلجازة الالحقة لمن شرع البطالن لمصلحته.  

وأن  إذا قضي ببطالن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وقد سبق    

ر قائماة مع الغير فنن بطالن الشركة ال ينسب إلى الماضي، بل تعتبا باشرت أعمالها وتعاقدت
ي عقاد في الفترة الماضية من حيث الفعل والواقاع فتصافى أموالهاا عماال بالشاروط الاواردة فا

 تأسيسها. 

 ثانيا: المسؤولية المترتبة على اإلخالل بقواعد التأسيس.

 المسؤولية المدنية:  -أ

  ونشركة بسبب مخالفة قواعد التأسيس يكون الشركاء مسؤولعندما يعلن عن بطالن ال    

 .3بالتضامن اتجاه الغير واتجاه الشركاء اآلخرين عن الضرر النات  عن البطالن

والتضامن الملقى على عاتق مؤسسي الشركة بحكام القاانون فاال يجاوز االتفااق علاى مخالفتاه 

ألقااى المشاارع الجزائااري المسااؤولية ألنااه يعااد ماان النظااام العااام للشااركات التجاريااة، لااذلك 
سانوات فاي حالاة ماا إذا تام تقادير  5التضامنية علاى مؤسساي الشاركة تجااه الغيار وهاذا لمادة 

 .4الحصااص العينيااة علااى غياار حقيقتهااا أي أن الحصااص العينيااة قاادرت علااى أساااك الغااش

ويعتبار  مان القاانون التجااري الجزائاري: " 549والمسؤولية التضاامنية نصات عليهاا الماادة 
 مسؤوال كل شريك وقع بنفسه على عقد الشركة، أو بواسطة وكيل خاص عنه ".

 المسؤولية الجنائية:  –ب 

استوجب المشرع الجزائري جازاء أشاد يتمثال فاي ترتياب المساؤولية الجزائياة علاى كال مان 
يخالص أحكام الشركة ذات المسؤولية المحادودة مان مؤسساين ومسايرين وقاد تعرضات لاذلك 

من القانون التجاري وقضت بالسجن لمدة سانة إلاى خماس سانوات  805إلى  800د من الموا

د  أو بنحادى هااتين العقاوبتين فقاط، كال مان زاد  200.000د  إلاى  20.000وبغرامة مان 
لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش أو قام بتوزياع أربااح صاورية 
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ية مغشوشة ويخفون الوضاع الحقيقاي للشاركة، أو اساتعملوا أو المسيرون الذين يقدمون ميزان

أمواال تتناافى ومصالحة الشاركة أو لام يضاعوا فاي كال سانة مالياة الجارد وحسااب االساتغالل 
وحساب الخسائر و األرباح والميزانيات وتقاارير المسايرين وعناد االقتضااء تقاارير منادوبي 

العقااود والمسااتندات الصااادرة عاان  الحسااابات ومحاضاار الجمعيااات أو أغفلااوا التأشااير علااى

المسبوق أو المتباوع مباشارة بلفاظ شاركة ذات مساؤولية  الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها

 . 1محدودة أو اسمها المختصر ش. م. م مع ذكر رأسمالها وعنوان مقرها الرئيسي

حياث ويتضح من هذا النص مدى حارص المشارع علاى االئتماان التجااري لهاذه الشاركات،  

 .2الفعل المشار إليه، أي كان شخص مرتكبه سواء كان مقدم الحصة أو الخبير ذاته جرم

 ثالثا: آثار تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
في كل شركة إذا توفرت جميع األركاان فاي أياة شاركة ينشاأ عان هاذا شاخص جدياد وهاو     

شخصاية الشاركاء وهاذا الشاخص المعناوي يختلاص مان الشخص المعنوي، الذي ينفصل عان 
ياة حيث النشأة بحساب ناوع الشاركة، فانذا كانات شاركة مدنياة فننهاا تكتساب الشخصاية المعنو

مجارد بمجرد تكوينها على عكس ذلك في الشركة التجارية فننها تكتسب الشخصية المعنوياة ب

 اء القيدية المعنوية بعد إجرتكوينها على عكس ذلك في الشركة التجارية فننها تكتسب الشخص
 في السجل التجاري.

لاى تنطباق ع كما أنه تنشأ ذمة مالية مستقلة وتمثل الجانب الماالي للشاركة فكال هاذه اآلثاار    
ة وال جمياع الشااركات التجارياة، باسااتثناء شاركة المحاصااة التاي ال تتمتااع بالشخصاية المعنوياا

حالاة  ص الوحياد وذات المساؤولية المحادودةباعتباار المؤسساة ذات الشاخ باالستقالل المالي.

 الةح حاالت الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتنطبق أحكام هذه األخيرة عليها وفي من
 .ة العامةعدم وجود نص في القانون التجاري فتطبق أحكام القانون المدني الذي يعتبر الشريع

خص تأسايس المؤسساة ذات الشا انطالقا من هذه القاعدة يمكن أن تترتب مختلاص اآلثاار علاى

 الوحيد وذات المسؤولية المحدودة على وجه خاص وعلى أحكام الشركات بوجه عام. 
الشااركة شااخص معنااوي معناااه قابليتهااا ألن تكتسااب الحقااوق وتحماال االلتزامااات واالعتااراف 

بالشخصااية المعنويااة تجعلهااا شخصااا قانونيااا مسااتقال بذاتااه، لهااا أهليااة التقاضااي وذمااة ماليااة 

اصة عان ذمام الشاركاء المكاونين لهاا فالشخصاية المعنوياة بادايتها بمجارد تأسيساها هاذا ماا خ
يكون في الشركة المدنية، فخالف ذلك في الشركة التجارية التاي تكتساب الشخصاية المعنوياة 

مااان القاااانون التجااااري  549بعاااد القياااد فاااي الساااجل التجااااري وهاااو ماااا نصااات علياااه الماااادة 

 .3الجزائري
ة المعنوياة فاي الشاركة التجارياة بادايتها بعاد تماام إجاراءات الشاهر أي بعاد القياد الشخصي    

وتنتهي بعد تصفيتها ألن إجراءات التصفية يجب القيام بالعديد من التصارفات باسام الشاركة، 

لكااان بعاااد اإلقااارار بالشخصاااية المعنوياااة للمؤسساااة ذات الشاااخص الوحياااد وذات المساااؤولية 
وعة من األشخاص التي تعتبار شاروط مانح الشخصاية المعنوياة المحدودة فلم يعد وجود مجم

للشركات التجارية، فهناك خالف حولها فمنهم من ذهب إلى أن تخصيص الذمة هاو العنصار 
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المهم في ذلك وهناك من ذهب إلى أن نشاط المؤسسة هو العنصر األساساي والجاوهري، لاذا 

 يث أن شرط التعدد لم يعد ضروريالذمة المالية ال تكون سوى وسيلة لهذه النشاطات.  ح
لماانح الشخصااية المعنويااة خاصااة بعااد إقاارار المشاارع بالشخصااية المعنويااة للمؤسسااة ذات 

ت الشخص الوحياد وذات المساؤولية المحادودة، باعتباار أن هاذه األخيارة هاي حالاة مان حااال

 ملألحكا ضعالشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما نهاية الشخصية المعنوية لهذه األخيرة فتخ
 العامة فتنتهي الشخصية المعنوية بعد نهاية أعمال التصفية.

 



 

 

 

 

 ملخص الفصل األول:
لية نستخلص من دراستنا لهذا الفصل ماهية المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المساؤو    

 المحدودة، وذلك من خالل تناولنا لمختلص التعاريص حول هذه األخيرة.

 زائري مميزات خاصة تميزها عن باقي الشركات التجاريةحيث خصص لها المشرع الج    

تهااا، فااي حااين أننااا تكلمنااا حااول الطبيعااة القانونيااة لهااذه المؤسسااة مااع إبااراز أهمياألخاارى، 
 وتمييزها عن بعض الشركات التجارية األخرى.

لشاخص اوكذلك تناولنا مختلص الجوانب القانونية الخاصاة بننشااء وتكاوين المؤسساة ذات     

رك فيهاا يد وذات المسؤولية المحدودة انطالقا من الشروط الموضوعية العامة والتي تشتالوح
ي جميااع الشااركات التجاريااة باإلضااافة إلااى ذلااك تناولنااا الشااروط الموضااوعية الخاصااة والتاا

 .20 -15أخصها المشرع الجزائري من خالل إصدار قانون جديد 

خياارة لبهااا أي عقااد، ويتاارب علااى هااذه األوهااذا باإلضااافة إلااى الشااروط الشااكلية التااي يتط    
 جزاءات في حالة مخالفتها.

 



 

 

 

 

 
 
 

 لفصل الثانيا
تنظيم وانقضاء المؤسسة  

 ذات الشخص الوحيد وذات
 المسؤولية المحدودة

 



 

 

 

 

عناااد انتهااااء مااان إجاااراءات تأسااايس المؤسساااة ذات الشاااخص الوحياااد وذات المساااؤولية     

مباشارة نشااطها حساب الهادف المرجاو مان  المحدودة، فننها ستدخل فاي مرحلاة جديادة وهاي
لتنظايم تأسيسها، والمشرع الجزائري نظم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نسق ا

 ير.الذي وضعه لشركة المساهمة مع كثير من التبسيط والتسيير فيتولى إدارة الشركة مد

ندارتها بيمثلها، ويقوم  تباشر الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعمالها من خالل شخص    
دير أو يادعى بالماادير، ويمكان أن يتااولى إدارة الشاركة أكثاار ماان مادير، وقااد مانح القااانون للماا

ة، لهيئات الماديرين مجموعاة مان السالطات أو الصاالحيات وذلاك قصاد تاوليهم  إدارة الشارك

يرهم تساي وتحقيق غرضها، وفي المقابل ذلك فقد حملهم القانون المسؤولية الناجماة عان ساوء
      الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وانحرافهم عن القواعد المحددة إلدارة

ذات وفالدراسة القانونياة تقتضاي مناا دراساة إدارة نشااط المؤسساة ذات الشاخص الوحياد     

طرق فياه المسؤولية المحدودة هذا ما سنتطرق إليه في المبحث األول أماا المبحاث الثااني سانت
 لمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.إلى انقضاء ا



 

 

 

 

المبحث األول: إدارة نشاط المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 
 المحدودة.

لقاد تعارض المشارع الجزائاري لتساايير الشاركة ذات المساؤولية المحادودة بوضاع هياكاال     

عتبار الشخصي الذي يفترض وجود إدارية انطالقا من طبيعتها المختلطة لكونها تقوم على اال

الثقة بين مؤسسي هذه الشركة. فولى إدارتها لمدير أو أكثر مثل ما هي الحال عليه في شاركة 
األشخاص ولكونها تقاوم أيضاا علاى االعتباار الماالي الاذي يقتضاي تسايير هاذه الشاركة علاى 

أجهازة جماعياة النمط الاذي تساير علياه شاركات األماوال، لاذا وزع الرقاباة واإلشاراف علاى 

فشهر إفالك المدير أو المسير القانوني أو الواقعي، الظاهري  ،1تشبه أجهزة شركة األموال
أو الباااطني، المااأجور أو غياار المااأجور، إذا كااان فااي ظاال الشااخص المعنااوي وأثناااء قيامااه 

بتصاارفاته، فقااد قااام لمصاالحته بأعمااال تجاريااة أو تصاارف فااي أمااوال الشااركة كمااا لااو كاناات 

لذلك سنقسم هذا المبحاث إلاى مطلباين، المطلاب األول تناولناا فياه األحكاام  .)2(ه الخاصةأموال
المتعلقااة بالماادير والشااريك الوحيااد ومحااافظ الحسااابات، بينمااا المطلااب الثاااني تناولنااا بصاادده 

 . انتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيداألحكام المتعلقة بتحويل و

 
 بات.لمدير والشريك الوحيد ومحافظ الحساالمطلب األول: األحكام المتعلقة با

 
ناه يعهاد أإن لشركات المسؤولية المحدودة هيئات دائمة تشكل التنظايم اإلداري لهاا، حياث     

موعة بندارة المؤسسة إلى مدير يتولى تسيير شؤونها وتحقيق أغراضها، ويحكمه في ذلك مج

 العالقاة كاام فاي ماا إذا كانات هاذهمن األحكام التي تنظم سلطاته وواجباته، وتختلاص هاذه األح

رة لى اإلداالوحيدة مع الشريك الوحيد أو مع الغير، أو إذا ما كان الشريك الوحياد هاو مان يتاو
كاء بنفسه، كما أن المشرع خول للشريك الوحيد في هذه المؤسسة أن يحل محال جمعياة الشار

ء ماا حياتها باساتثناتها وصاالالموجودة في الشركة ذات المساؤولية المحادودة، فاي اختصاصاا

 منها باالجتماعات، إذ ال اجتماعات في هذه المؤسسة. تعلق
 الفرع األول: األحكام المتعلقة بالمدير.

 كان أن تساندما تسند اإلدارة للشريك الوحيد نفسه حتى يبقى سيدا في الشاركة كماا يم غالبا    

المادير  ياد شخصاا معنوياا ألنالمهمة إلى الغير، يكون ذلك إلزاميا عنادما يكاون الشاريك الوح

 ي يحاددهايجب أن يكون شخصا طبيعيا، فيعد ممثلها القانوني ولهذا األخير كافة السلطات التا
 العقد التأسيسي للمؤسسة. 

  أوال: كيفية تعيين وعلل المدير. 

خاااول المشااارع الجزائاااري لمؤسساااي الشاااركة ذات المساااؤولية المحااادودة  تعيزززين المزززدير: -أ
 ن الشركاءفقد يقوم هؤالء بتعيين مدير واحد أو أكثر ويكون م مدير الشركة، طريقتين لتعيين

 في وهذا

 ادةعليه الم التأسيسي، كما قد يتم تعيين المدير أو المديرين في عقد الحق وهذا ما نصتالعقد 
بقولها " ..... ويعينهم الشركاء في القانون أو بعقد الحق  حسب  .  .ت .قمن  02فقرة  576

تتخاذ القارارات س القانون من نف 582ط المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة الشرو
                                                

1   ،52ص نادية فضيل، المرجع السابق . 
2   2005راشد راشد، األوراق التجارية، اإلفالك والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة ،
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في الجمعيات أو خالل االستشارات الكتابية من واحد أو أكثر من الشركاء الذي يمثلون أكثار 

 1من نصص رأك مال الشركة 

ى خاالف علاالمادير مهاماه علاى  لم ينص المشرع الجزائري على المدة التاي يماارك فيهاا    

 األخرى.بعض التشريعات العربية 

معية جتعود سلطة عزل المدير سواء كان مديرا نظاميا أو غير نظامي إلى علل المدير:  -ب
 نالشركاء، أما إذا صدر قرار العزل بدون سبب مشروع له الحق في أن يطلب التعاويض عا

اء وز عازل المادير بنانوياا، ويجاالذي حل بسبب عزله سواء كان الضرر ماديا أو مع الضرر

 مشروع سبب في الشركة من قبل المحكمة إذا ما وجد طلب أي شريك على

شريك أن يطلب من المحكمة عزل المدير طالما توافرت لدياه أساباب  ألي . أي يحق2لعزله

مشروعة دون أن يشترط النصاب القانوني لعزل المادير وهاذا حتاى ولاو كاان المادير شاريكا 

حصص التي تشكل األغلبية في جمعية الشركاء، إذ أن المادير يخضاع لانفس ومالكا ألغلبية ال
القواعد اإلدارية فال يمكن أن يكون في منأى عن العزل. ويعتبر من أسباب العزل المشروعة 

 .3عجز المدير عن القيام بأعمال اإلدارة، وعدم كفاءته وسوء إدارته وإساءة استعمال سلطته

لمسير الذي يحوز أغلبية رأك مال شركة المسؤولية المحدودة التي ويترتب على هذا أن ا    
يسيرها ال يمكن عزله على اعتبار أن المادة السابقة تجعال بااطال كال شارط مخاالص لألغلبياة 

المشترطة وهي نصص رأك مال الشركة. وهي أغلبية كمية وغيار عددياة بماا يسامح للمساير 

بتسااييرها وعاادم إمكانيااة عزلااه وهااو مااا  ماان رأك مااال الشااركة %50الشااريك الااذي يحااوز 
يضمن ثباات التسايير فاي شاركة المساؤولية المحادودة. فاال يمكان للجمعياة العاماة للشاركاء ال 

ويجاوز للشاريك  زيادة وال اإلنقاص من هذه األغلبية سواء في العقد التأسيسي أو بعقد الحق.
ويجب أن يكاون العازل  المسير أن يشارك في التصويت على عزله، فلم يرد نص يحظر ذلك

مبررا ألنه في الحالاة العكساية يقتضاي ذلاك تعويضاا للضارر الالحاق بالمساير، أي يجاب أن 

 .4يكون سبب العزل جديا ومشروعا

 ثانيا: سلطات ومسؤوليات المدير.

 المادة هوتتحدد سلطاته غالبا بالعقد التأسيسي للشركة، هذا ما نصت علي سلطات المدير: -أ

 544األساساي تحاددها الماادة وعند ساكوت القاانون  .5نون التجاري الجزائريمن القا 577
إذا تضمن العقد التأسيسي للشركة تحديد سلطات المدير في مواجهة الشركاء  ن نفس القانونم

اختصاصااه ونشاااطه ورساام حاادودها فتكااون هااذه األخياارة حجااة علااى الغياار ألن  بحيااث بااين

  م نشرها وشهرها حتى يطلع عليها كل من يتعاملعمل اال إذا ت الشركة ال تقوم بأي

 7فالقانون حدد سلطات المسير التي تتلخص في ثالث قواعد وهي:  .6معها

                                                
1   145، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري، ص 1975سبتمبر  26، الصادر في 59 -75األمر . 
2  115أبو قريش، المرجع السابق، ص  السالم هاجم. 
3   65نادية فضيل، المرجع السابق، ص. 
4  134بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص. 
5   من ق. ت.  . 577أنظر المادة 
6  55نادية فضيل، المرجع السابق، ص  . 
7  206ية، ص الطيب بلوله، سلسلة القانون في الميدان، قانون الشركات،الطبعة الثان. 



 

 

 

 

ماان مصاالحة الشااركاء أن ينصااوا فااي  :لمنصززوص عليهززا لززي القززانون األساسززيالسززلطات ا

ات باين عالقاسلطات المساير فاي ال التي ينون إعطاءها للمسير. وكقاعدة فنن القانون األساسي
 تحدد في القانون األساسي أو بموجب اتفاقية تسيير. الشركاء

، فاي حالاة غيااب بناود القاانون األساساي :لمنصوص عليهزا لزي القزانون التجزاريالسلطات ا

 كال أعماالبالمسير المحددة في القانون. وفي هذه الحالة، يمكن للمسير أن يقوم  يعتد بسلطات
 ركة.التي تكون مفيدة للش التسيير

لطات في عالقاته مع الغيار، يخاول المساير أوساع السا :لطات المسير لي عالقاته مع الغيرس

 ظروف باسم الشركة. غير أن هناك حدّين يقيدان تصرف المسير: للتصرف في جميع

 يااادة الساالطات التااي يمنحهااا القااانون صااراحة للشااركاء وهكااذا فننااه ال يسااتطيع أن يقااوم بز

 للشركاء و يبرم اقتراضا، ألن هاتين المسألتين يعود االختصاص فيهماالرأسمال االجتماعي أ

 وحدهم.

 يلازم  عندما يقوم المسير بأعمال ال تدخل في نطاق الموضاوع االجتمااعي، فاي هاذه الحالاة

 وع أوتصرف المسير الشركة إال إذا ثبت أن الغير كان يعلم أن التصرف يتجاوز ذلك الموض

را للظاااروف. ويمكااان أن يتعااارض المساااير لجااازاءات مدنياااة أناااه لااام يكااان ليجهااال ذلاااك نظااا

 .1وجزائية

 أثاار و عناد تعاادد المااديرين يتمتااع كاال واحااد مانهم بالساالطات المنصااوص عليهااا قانونااا وال    

انوا علاى كاأحد المديرين لتصرفات المدير اتجاه الغير، ما لم يقام الادليل علاى أنهام  لمعارضة
ة سيسي سلطة العامة للشركاء، ويحدد عادة عقد الشركة التأعلم بها، كما يرأك المدير الجمعي

 ا:لذا فهو يلتزم بواجبات تملي عليه ضرورة التسيير ونذكر منه المدير أو المديرين.

 .أن يسعى إلى تحقيق أغراض الشركة بما يحقق لها ربحا 

حسااب ومياة أن يمارك أعماله بما فيها إعداد ميزانية سنوية للشركة توضاح حسااباتها الختا

 األرباح والخسائر.

 .كما يتعين عليه إعداد تقرير سنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها 

 ي كمااا ال يجااوز للماادير أن ينااافس الشااركة كااأن يقااوم لحسااابه أو لحساااب غيااره بصاافقات فاا

 التجارة. أو منافسة لتجارة الشركة.

                                                
1   207الطيب بلوله، نفس المرجع، ص. 



 

 

 

 

 مسؤولية المدير: -ب

، لذا ال بد أن 1ركة ذات المسؤولية المحدودة  يعد ممثلها القانونيعلى اعتبار أن مدير الش   

، لاذا 2يقوم بجميع األعماال التاي تتطلبهاا طبيعاة منصابه، وبماا أناه يساتلزم أجارا عان عملاه 

أل عنهاا مساؤولية وجب عليه أن ياؤدي مهاماه علاى أكمال وجاه وفاي حالاة قياماه بأخطااء يسا

ية جنائية في الحااالت الجسايمة التاي يتجااوز فيهاا الخطاأ وقد تكون المسؤول مدنية بوجه عام،

 3الحد المألوف.

 :ام خالفة أحكيكون المدير مسؤوال  مدنيا إزاء الشركة وإزاء الغير عن م المسؤولية المدنية

 تحمااليأدق  أو بساابب اإلخااالل ببنااود القااانون األساسااي أو أخطاااء التساايير، وبكيفيااة القااانون
وهاذه  تعاقدية اتجاه الشاركة و الغيار إذا ارتكاب خطاأ ترتاب علياه ضارر،مسؤوليته ال المسير

 ينمن القانون التجاري " يكون المديرون مسؤول 578منصوص عليها في المادة المسؤولية

 جاهبالتضامن حسب األحوال اتجاه الشركة وات منفردين أو بمقتضى قواعد القانون العام
ي خطااء التانون أو عن مخالفة القانون األساسي أو األالغير سواء عن مخالفات أحكام هذا القا

 يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم ".

ه يكااون المادير مسااؤوال عاان مخالفاة أحكااام القااانون التجااري المتعلقااة بالشااركة ذات ياوعل    
 المسؤولية المحدودة مثال إذا أغفل قيدها في السجل التجاري، أو لم يقم باقتطاع االحتياطي أو

ماان أرباااح الشااركة الساانوية قباال توزيعهااا علااى الشااركاء، كمااا يسااأل  4االحتياااطي النظااامي 

المدير في حال ما إذا أغفل عند تعامله مع الغير ذكر اسام الشاركة ونوعهاا ومقادار رأسامالها 
فااي الوثااائق أو األوراق الصااادرة عنهااا أو حصاال علااى قاارض ماان الشااركة لمصاالحة أفااراد 

 عائلته.

 ة الجزائية: يعاد مجاال المساؤولية الجزائياة أكثار اتسااعا. والقاانون التجااري، فايالمسؤولي 
الجزائية ينص على العديد من الجارائم التاي يمكان أن يرتكبهاا المساير، بغاض النظار  أحكامه

 .5عن الجرائم المنصوص عليها في العقوبات

ها المشرع عقوبات جزائية يكون المدير مسؤوال جزائيا إذا قام بأفعال تشكل جرائم خص ل    
باين الغراماة المالياة والساجن، كاأن يقاوم المادير بمانح قيماة لحصاة عينياة تزياد علااى  تتاراوح

قيمتها الحقيقية أو في حالة عدم إجراء الجارد أو إجاراء جارد مغشاوش أو قاام بتوزياع أربااح 

ماة مالياة سانوات وغرا 05صورية على الشركاء ويكون العقاب في هذه الحالاة الساجن لمادة 
 800د  أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقا لنص المادة  200.000د   إلى   20.000من 

مان نفاس القاانون علاى عقوباة تتمثال فاي  803و  802من القانون التجاري و تنص الماادتين 
د  أو بنحدى هاتين  200.000د  إلى  20.000أشهر وبغرامة من  03الحبس من شهر إلى 

أشاهر  06كل المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعياة الشاركاء، فاي أجال العقوبتين فقط 

                                                
1   229أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص. 
2  202فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص. 

3   مصطفى كمال طه،الشركات التجارية، األحكام العامة في الشركات، شركات األشخاص، شركات األموال، أنواع

 .443مطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص خاصة من الشركات، دار ال
4  ظامي: هو المفروض بنسبة محددة من األرباح يحددها القانون، ويجب توافره في الميزانية حتى يتم الن االحتياطي

 .اعتمادها
5   208الطيب بلوله، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

أشهر، كماا  06من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد األجل المحدد بمدة ال تتجاوز 

د  مسااير الشااركة  50.000د  إلااى  20.000ماان نفااس القااانون بغرامااة  804تعاقاب المااادة 
جمياع العقاود أو المساتندات الصاادرة مان الشاركة والمعادة للغيار،  الذين أغفلوا التأشاير علاى

وبياان تساميتها المتباوع مباشارة بلفااظ الشاركة ذات المساؤولية المحادودة أو اسامها المختصاار 

 . 1)ش.م.م( مع ذكر رأسمالها وعنوان مقرها الرئيسي
 الفرع الثاني: األحكام المتعلقة بالشريك الوحيد ومحافظ الحسابات.

ي لفرع الثانمن خالل ما سبق تمت دراسة األحكام المتعلقة بالمدير في الفرع األول، أما ا    
خدالل  فستكتمل دراستنا بالتطرق لألحكام المتعلقة بالشريك الوحيدد و محدافا الحسدابات مدن

 تقسيم هذا الفرع إلى جزئين كاآلتي.
 أوال: األحكام المتعلقة بالشريك الوحيد.

 ال يساايء يلتاازم بااندارة المؤسسااة وفقااا لمباادأ األمانااة فعليااه أن :الوحيززد إلتلامززات الشززريك -أ

كاام سلطته عن طريق االستعمال الشخصي لها، وإذا أخل بواجاب اإلدارة وأخال بأح استعمال
ة، هاذه القانون والنظام الداخلي للمؤسسة أصبح مسؤوال اتجاه الغيار حتاى فاي أموالاه الخاصا

 ها:ك الوحيد في أداء واجباته ومنرقابة على الشري بمثابة القانونية تعد االلتزامات

 جب أنفهو التزام يفرض عند تأسيس المؤسسة، بحيث ي االلتلام بتقديم رأسمال المؤسسة: -
تحااول  د  وإذا حااول إلااى مبلااأ أقاال وجااب دفعااه فااي أجاال ساانة مااا لاام 100.000عاان  ال يقاال

 .في نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر المؤسسة

يسأل الشريك الوحيد مسؤولية شخصية تجاه الغير إذا  تلامات الشريك الوحيد تجاه الغير:ال -
 سانوات عاان يقام بقياد األعماال المتعلقاة بالشاركة فاي الساجل التجااري، ويساأل مادة خماس لام

ويعتبر الشريك الوحيد ملزما شخصيا تجااه  .2العينية التي قدمها عند تكوين الشركة  الحصة

 في حالة ما إذا قدم كفالة لصالح الدائنين الرتباطات تعهد بها. الشركة دائني
 ا فييلتزم الشريك الوحيد بتحمل كل التعهدات المبرمة باسم ولحساب المؤسسة، قبل قيده

 .تأسيسها السجل التجاري إال إذا أخذت المؤسسة على عاتقها هذه التعهدات بصفة قانونية بعد

تزامات المفروضة على عاتق الشريك الوحيد أن القانون هو وبالتالي يتضح من خالل االل    

 .3المعيار الذي يستند عليه لرقابة الشريك الوحيد في مؤسسة الشخص الوحيد

 .وتتمثل حقوق الشريك فيما يلي :ب: حقوق الشريك الوحيد

 حياد سبق وأن ذكرناا باأن الشاريك الو :وحيد لي التدخل لي إدارة المؤسسةحق الشريك ال
عياة المؤسسة ذات الشخص الوحياد قاد خولاه القاانون نفاس السالطات التاي تتمتاع بهاا الجم يف

ال قب األعمالعامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالتاي فنن الشريك الوحيد عليه أن يرا

تعاارض المتعلقااة باااإلدارة ويقااوم باإلشااراف عليهااا وذلااك تحقيقااا للااربح ونجاااح الشااركة وال ت
خضوع  شل بسبب سوء التسيير ومن ثم يلتزم الشريك الوحيد بالرقابة على مدىمشاريعها للف

 تسيير المؤسسة ألحكام القانون ونظام الشركة.

  منفصلة عن الذمة المالية للشركة إن ذمة الشريك الوحيد :الحقوق المالية للشريك الوحيد 
األربااح التاي جنتهاا ومن ثم فال يتمتع بحق خاص على ذمة الشركة، ولكن لاه حاق الحصاول 

                                                
1   من القانون التجاري الجزائري. 804إلى  800أنظر المواد من 
2   137نادية فضيل، المرجع السابق، ص. 
3  137نادية فضيل، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

الشركة وهذا بعد طرح الميزانية و االحتياطي القانوني واالحتياطي النظامي إذا تضمنه العقد 

، أما إذا لم تحقق الشركة ربحا فال يحق أن يتقاضاى شايئا وإال اعتباره قاد 1التأسيسي للشركة
 اقتطع من رأسمال المؤسسة وهذا العمل مخالص للقانون.

 توذا يتمتع الشريك في المؤسسة ذات الشاخص الوحياد :حيد لي المراقبةحق الشريك الو 

  ما يلي:المحدودة بحق المراقبة وتتمثل هذه األخيرة في المسؤولية
 :و  585وهذا حسب ما ناص علياه القاانون التجااري الجزائاري فاي الماادة الرقابة المباشرة

 ا يمارك حق الرقابة بنفساه وتتمثال فايعلى أن الشريك فيه 2منها. في الفقرة الثانية بالضبط

 إطالعه على جميع المستندات والوثائق والحسابات المتعلقة بالمؤسسة.
 :شاركة مان وتتمثل هذه األخيرة في مراقبة الشريك الوحياد ألعماال ال الرقابة غير المباشرة

ب ناادوالتقريار الااذي يقدماه لاام منادوب الحسااابات للمصاادقة عليااه، وعاادة مااا يحتاوي م خاالل

لاى ععلى الحسابات الختامية للمؤسساة ومان ثام يساتطيع الشاريك الوحياد االطاالع  الحسابات
  رست عليها المؤسسة. النتائ  التي

 ثانيا: األحكام المتعلقة بمحالظ الحسابات.

علاق والمت 1991أفريال  27الماؤر  فاي  08 – 01من القانون رقام  27لقد عرفت المادة     
ب ومحافظ الحسابات والمحاساب المعتماد علاى أناه كال شاخص يماارك بمهنة الخبير المحاس

 مياة حسااابات الشااركاتعاديااة باسامه الخاااص وتحات مسااؤوليته مهناة الشااهادة وانتظا بصافة 

ات فيهاااا شااركات األمااوال وفقاااا ألحكااام القااانون التجااااري وكااذا لاادى الجمعيااا بماااالتجاريااة 
 والنقابات.

  أوال: تعيينه وأهميته

أمرا إلزاميا في الشركات ذات  إن تعيين محافظ الحسابات لم يكن ظ الحسابات:تعيين محال -أ

 مان الفقارة الثانياة 584المحدودة إال عند االقتضاء، وهذا ما يفهام مان ناص الماادة  المسؤولية

  .3القانون التجاري

                                                
1   135، صنفسهنادية فضيل، المرجع. 
2   75األمر  59 148، مرجع سابق، ص. 
3   من ق. ت. .  02ف  584أنظر المادة 



 

 

 

 

 25الماؤر  فاي  05 – 05غير أن المشرع الجزائري تدخل ماؤخرا بموجاب األمار رقام     

إذ أصبح وجود  تعديال وأضاف1 2005المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2005ليةجوي
ماان هااذا القااانون التااي  12محااافظ الحسااابات، أماارا وجوبيااا وهااذا مااا يتضااح ماان نااص المااادة 

تقضي بما يلاي: " يتعاين علاى الجمعياة العاماة للشاركات ذات المساؤولية المحادودة، أن تعاين 

سنوات مالية، محافظ حساابات أو أكثار ياتم اختياارهم  3ولمدة  2006لية ابتداء من السنة الما
وفاي حالاة عادم  من بين المعنيين المسجلين في جدول المنظماة الوطنياة لمحاافظي الحساابات.

من قبل الجمعية العامة، أو فاي حالاة وجاود ماانع أو رفاض أحاد أو  تعيين محافظي الحسابات

المختصاة فاي  عيينهم أو تعويضهم بأمر من رئيس المحكمةالمعينين، يتم ت عدد من المحافظين
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة. مقر

أو في  في وظيفته يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات    

 د . 1000.000إلى  100.000وظيفتهم بغرامة من 
در فعاال المرساوم التنفياذي رقام "وقاد صاتحدد كيفيات تطبيق هذه الماادة عان طرياق التنظايم 

تعياااين محاااافظي الحساااابات لااادى  يحااادد كيفياااات 2006أكتاااوبر  9الماااؤر  فاااي  354 –06

 .  2الشركات ذات المسؤولية المحدودة
و ماان الضااروري وجااود محااافظ الحسااابات فااي المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات     

اعد علاى لشريك هو المدير نفسه ذلك أنه يساالمسؤولية المحدودة خاصة في حالة ما إذا كان ا
مااة و تجنااب التصاارفات الخاطئااة الساايما الخلااط بااين الذمااة الماليااة للشااريك و ذ حساان ساايرها

 المؤسسة.

ت ويعين محافظ الحسابات من طرف الشاريك الوحياد باعتبااره المماارك لجمياع صاالحيا    
يااة فااي جاادول المنظمااة الوطن ساانوات ماان بااين المهنيااين المسااجلين 03العامااة لماادة  الجمعيااة

 الحسابات. لمحافظي

 ذات وتجدر اإلشارة إلى تعيين محافظ الحسابات في المؤسسة أهمية محالظ الحسابات: –ب 
 ك الوحيادنفسها أو بالنسبة للشاريالشخص الوحيد ال يخلو من األهمية سواء بالنسبة للمؤسسة 

لمؤسسااة باإلضااافة إلااى أنااه فحضااور هااذا الخبياار ضااروري لضاامان السااير الحساان ألعمااال ا

 يحمي الشريك الوحيد من مخااطر التصارفات الخاطئاة التاي قاد يقاع فيهاا خاصاة فيماا يخاص
و هالوحيد  الخلط بين ذمته المالية الشخصية و الذمة المالية للمؤسسة  خاصة إذا كان الشريك

رة ولى إدالذي يتامدير المؤسسة ففي هذه الحالة يقوم محافظ الحسابات بتنبيه الشريك الوحيد ا

أنااه  حيااث المؤسسااة إلااى المخاااطر التااي تواجااه المؤسسااة والحلااول التااي ال بااد ماان القيااام بهااا.
 لوجود مراقب الحسابات فائدة سواء بالنسبة للمؤسسة ذاتها أو الشريك الوحيد:

  .يساهم في السير الحسن والمنتظم للمؤسسة 

 تاه ة التاي يتعارض فيهاا للخلاط باين ذميحمي الشريك الوحيد من مخاطر التصرفات الخاطئ
ت الشخصاية وذماة المشاروع خاصااة إذا كاان الشاريك الوحياد هااو المادير منبهاا إيااه لصااعوبا

 المشروع وكيفية التغلب عليه.

                                                
1   سنة  52جريدة رسمية، عدد  ، المتضمن قانون المالية التكميلي، 2005جويلية  25المؤر  في  05 – 05األمر ،

2005. 
2   يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركة  2006أكتوبر  09المؤر  في  354 – 06المرسوم التنفيذي رقم

 .2006، سنة 64ذات المسؤولية المحدودة، جريدة رسمية، عدد 



 

 

 

 

  مراجعة الحسابات من قبل مهني مختص ومساؤول يمكان للمؤسساة مان التفااوض فاي ظال

 راط الكفالااة ماان الشااريك أوب اشااتأحساان الشااروط مااع البنااوك ومؤسسااات االئتمااان ممااا يجناا
 .الغير

 ثانيا: مهامه ومسؤوليته.

 تتلخص مهام محافظ الحسابات فيما يلي: مهام محالظ الحسابات: -أ

  مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانياة وحسااب األربااح والخساائر ومالحظاة تطبياق

ص إلاى جمعياة الشاركاء، أحكام القانون ونظام الشركة وتقديم تقريار سانوي بنتيجاة هاذا الفحا

 .1فيها اإلداري على أعمال الجهاز التدخل في إدارة الشركة أو اإلعتراض للمراقب وليس

 ي تمت فييشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائ  العمليات الت 

 السنة. ي نهايةالسنة المنصرمة وكذلك األمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات المؤسسة ف

  مطالب كذلك بنعالم الشريك الوحيد بكال مخالفاة أو خلاط فاي الذماة هو فمندوب الحسابات
واطلاع علياه مان طبيعتاه أن يعرقال اساتمرار اساتغالل  ،المالية وخاصة بكل نقص قد يكتشافه

 . وهذه المهام عبارة عن فحص وثائق المؤسسة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد2المؤسسة

 .المعمول بها باستثناء كل تدخل في التسيير

خطاء يعد محافظي الحسابات مسؤولين اتجاه الشركة أو األ مسؤولية محالظ الحسابات: -ب 

 كاااميرتكبونهااا تأسيسااها وتأديااة مهامهااا، ويتحملااون األضاارار الناجمااة عاان مخالفااة أح التااي

 القانون.

 ة التالية الذكر:كما يمكن أن يترتب على محافظي الحسابات المسؤولي

 نامتضام يعديعد مسؤوال عن األخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه و المسؤولية المدنية: -

 نعا مادنيا وال يساأل تجاه الشاركة أو الغيار عان كال ضارر ينات  عان مخالفاة أحكاام القاانون،
 ة.هة العامللجالمخالفات التي يرتكبها القائمون باإلدارة، إال إذا لم يكشص عنها في تقريره 

يااام ة عنااد تقصاايره فااي القويتحماال محااافظ الحسااابات هااذه المسااؤولي المسززؤولية الجلاةيززة: -

ربااح نصبة األفيعاقب بالعقوبة المقررة إلفشاء األسرار، وبعقوبة االحتيال إذا وزع أ بالتزامه
د   2000.000د  إلاى  500.000ويعاقب بغراماة مان  دون ميزانية أو بموجب قائمة جرد

 06باالحبس لمادة تتاراوح مان  ويعاقب فاي حالاة العاود شرعية مهمته بطريقة غير مارك إذا
 .الغرامة وبضعص لى سنة واحدةإأشهر 

 ة أوويتحماال محااافظ الحسااابات المسااؤولية التأديبيااة عاان كاال مخالفاا المسززؤولية التأديبيززة:-

 لتأديبياةاثال العقوباات القواعد المهنية عند ممارسة وظائفاه، وتتم تقني أو أخالقي في ر تقصي
 .أشهر، الشطب من الجدول 06أقصاها لمدة  التوبيخ، التوقيص اإلنذار، في:

 
 .لوحيدالمؤسسة ذات الشخص ا وانتقالالمطلب الثاني: األحكام المتعلقة بتحويل 
 

     ودة       قد تطرأ ظروف اقتصادية على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحد    

واء إيجابيااة أو ساالبية ممااا ياادفع الشااريك إلااى تفكياار تحويلهااا إلااى شااكل آخاار ماان الشااركات ساا
المعروضة قانونا، أو نقلها إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، ويكون ذلاك 

                                                

 .285و  284مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  - 1 
2  ،227المرجع السابق، ص  الطيب بلوله. 



 

 

 

 

بنفساحه المجال لمشاركة غيره في رأسمال الشاركة، وهاذا ماا ياؤدي إلاى اساتمرار المؤسساة 

 لقانونية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء.وبقاء شخصيتها ا
ت وساانتطرق فااي هااذا المطلااب إلااى دراسااة وجياازة لألحكااام المتعلقااة بتحوياال المؤسسااة ذا   

ي الفرع الشخص الوحيد، وكذلك تلك الخاصة بانتقالها، من وحدة الشريك إلى تعدد الشركاء ف

 الثاني.
 مؤسسة ذات الشخص الوحيد.الفرع األول: األحكام المتعلقة بتحويل ال

لااى يقصااد بالتحوياال أن تتخلااى الشااركة عاان شااكلها القااديم وتتخااذ شااكل جديااد ممااا يااؤدي إ    

 نوني لاذاالتغيير في نظامها القانوني الاذي ستخضاع لاه، فالتحويال هاو التغييار فاي الشاكل القاا

اديااة ياارتبط تحوياال المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة بأسااباب إر
 وأخرى قانونية فللتحويل أحكام عامة منظمة له وهي كالتالي: 

 أوال: األسباب اإلرادية.

ختاار يحق للشريك الوحيد بصفته المقرر الوحيد في المؤسسة ذات الشاخص الوحياد، أن ي    
انونياة تحويل المؤسسة إلى شكل أخر من الشركات، غير أنه يجب عليه أن يتقيد باألصول الق

فااي الشااركة الجدياادة، كمااا يجااب أن يكااون النشاااط الااذي تمارسااه المؤسسااة ذات  المفترضااة

د ماثال الشخص الوحيد صالحا ألن تمارسه الشاركة بعاد تحويلهاا إلاى الشاكل الجدياد، فانذا أرا
تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة تضامن، يجاب عللياه أن يبحاث عان شاريك 

ة، ه إلى الغير أو يقاوم الغيار بتقاديم حصاص جديادأخر أو أكثر وعليه إحالة جزء من حصص

وعليه فنن تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحياد إلاى شاركة تضاامن، سايؤدي حساب الماادة 
 ماان ق. ت.  . إلااى تشااديد المسااؤولية وزيااادة التزامااات، ذلااك أن مسااؤولية الشااركاء 551

 المتضامنين هي مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.

ن قاارار تحوياال المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد إلااى شااركة التضااامن ينبااع فااي كاال كمااا أ    
 األحااوال ماان الشااريك الوحيااد الااذي خولااه القااانون حقااوق جميااع الشااركاء دون أن يجيااز لااه

تفااويض ساالطاته فااي اتخاااذ القاارارات ومنهااا قاارار تحوياال المؤسسااة، وهااذا مااا نصاات عليااه 

كة شااركة ذات المسااؤولية المحاادودة إلااى شاار ماان ق. ت.  . بقولهااا: " إن تحوياال 591الماادة
 تضامن يستوجب الموافقة االجتماعية للشركاء ". 

كات ما يتعلق بتحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المساؤولية المحادودة إلاى شار    
أماااوال المتمثلاااة فاااي شاااركة المسااااهمة، شاااركة التوصاااية باألساااهم باعتبارهماااا النماااوذجين 

مااوال، فبعااد أن كااان يمنااع الشااريك الوحيااد تااداول حصصااه بااالطرق المعهااودين لشااركات األ

فهناك  التجارية لذا من الممكن أن تتداول حصصه بالطرق التجارية إذ أصبح شريكا مساهما،
 بعض الشروط لتحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة إلاى شاركة

 المساهمة فيجب على الشريك الوحيد أن:    

، 1أن يكون الشريك الوحيد قد اعتمد ميزانية سانتين مااليتين ساابقتين علاى عملياة التحويال_ 
 .     رلى أموال أخرى لمواكبة هذا التطوما يجعل المؤسسة بحاجة إ

ن _ يتعين على الشريك الوحيد استبعاد حصص العمل في هاذا الناوع مان الشاركات، فيجاب أ

لماا  الشركة يتضمن مركزها المالي وأهمياة تحويلهاايعد مندوبي الحسابات تقريرا عن وضع 
 يترتب عليم من نتائ : 

                                                
1     ،124، المرجع السابق، ص 5إلياك نصيص ، موسوعة الشركات التجارية. 



 

 

 

 

 ن يمناع حق الشريك الوحيد بعد تحويل الشركة في تداول أسهمه بالطرق التجارياة بينماا كاا

 عليه ذلك في شركة الشخص الواحد. 

 اليتين مان حق تداول األسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سانتي

 كاملتين.

 مجلس  انتهاء إدارة الشريك الوحيد إذا كان هو مدير شركة الشخص الواحد حيث يبدأ عمل
 إدارة الشركة المحول إليها، بعد انتخاب أحد أعضاء المجلس رئيسا لها.  

أما فيما يخص تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة التوصية باألسهم فيقتضي مراعاة     

ه األخياارة خاصااة بالنساابة لتكوينهااا المتضاامنة علااى نااوعين ماان الشااركاء شااركاء أحكااام هااذ
مفوضون فهم مسؤولون عن ديون الشاركة مساؤولية شخصاية وتضاامنية وشاركاء موصاون 

مساااهمون فهاام مسااؤولون مسااؤولية محاادودة بقاادر حصااة كاال واحااد ماانهم فااي الشااركة، فااال 

 .1ل اإلدارة يكتسبون صفة التاجر وال يجوز لهم التدخل في أعما
ويكون قرار التحويال بياد الشاريك الوحياد لوحاده نظارا ألن القاانون خولاه جمياع سالطات     

جمعية الشركاء بدون أن يسمح له بتفويض سلطاته في هاذا المجاال، وال يأخاذ بعاين االعتباار 

الماادير ماان عادمها ألن ساالطة تعيينااه أو عزلاه تكااون بيااد الشاريك الوحيااد ومعارضااته  موافقاة

 .2قد تؤدي إلى عزله  التحويل لقرار

في حقيقة األمر إن تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد، إلى شكل مان أشاكال الشاركات     

األخرى، وإن كان يمكن تحقيقه نظريا إال أنه غير قابل للتحقيق عمليا، وذلك ألن هذا التحول 
شاااركة ذات المساااؤولية يسااتلزم وجاااود شخصاااين علااى األقااال، مماااا يلااازم االنتقااال أوال إلاااى 

 .3المحدودة ثم الحصول على قرار بالتحويل إلى شركة من شكل أخر

 ثانيا: األسباب القانونية.

 قومتوجد أسباب قانونية تفرض على الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد، أن ي

ية الشاكلبتحويل المؤسسة إلى شكل أخر مان الشاركات التجارياة، يلازم معاه احتارام الشاروط 

ن ماالالزمة. حيث أن هذا التحويل يجب أن يتم في شكل رسمي، ثام يتباع ذلاك إياداع ملخاص 
هار العقااد المعاادل لاادى المركااز الااوطني للسااجل التجاااري، والقيااام بعااد ذلااك باانجراءات اإلشاا

 القانونية الالزمة.
ا تفظااوفتحوياال المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد ال تااأثير لااه علااى حقااوق دائنيهااا، حيااث يح    

برمتهاا ت التي أبكافة حقوقهم إذ أنها تنقل إلى الشكل الجديد للشركة، كما أن العقود وااللتزاما

ل المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد، ال تنقضااي وال تتااأثر وتسااتمر بعااد تحولهااا واتخاذهااا لشااك
 جديد، وهذا نتيجة استمرار شخصيتها المعنوية وعدم انقضائها.

المؤسساة ذات الشاخص الوحياد إلاى شاكل آخار مان الشاركات وخالصة القول أن تحويال     

يتتبع تشديد مسؤوليته ألن مسؤوليته ستكون شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء في الشركة 
الجديدة كما أنه سيكتساب صافة التااجر ويترتاب عان ذلاك تقياده بالتزاماات التجاار كخضاوعه 

ائنيين فانن تغييار شاكل المؤسساة ال للصلح واإلفالك إلاى غيار ذلاك. وبالنسابة إلاى حقاوق الاد

يؤثر على حقوقهم بحيث تصبح الشاركة المحاول إليهاا مساؤولة عان هاذه الاديون انطالقاا مان 
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استمرار شخصيتها المعنوية، ويكون الشاريك الوحياد ضاامنا لهاذه الاديون كاذلك وال يساتطيع 

زمات بهاا المؤسساة ال ، كما أن كل التعهدات والعقود التي الت1التذرع بتغيير شكل المؤسسة 
 تنقضي بتحولها، وهذا كله ضمان لحقوق الغير والدائنين بصفة خاصة.

حتى وإن تغيرت بصفة األحكام التي تسري على المؤسسة ذات الشاخص الوحياد بتكييفهاا     

 2مع الشكل الجديد ويتبع ذلك استمرار ذمتها المالية وأهليتها القانونية وامتداد تسجيلها. 

 ثار التحويل.ثالثا: آ

ص الوحيد تظهر آثار التحويل من عدة جوانب فقد تنت  آثارها بالنسبة للمؤسسة ذات الشخ    

 وذات المسؤولية المحدودة، كما قد تنت  آثارها بالنسبة للدائنين.
  .آثار التحويل بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة –أ 

تحاتفظ  لى تحويل الشركة هو عدم انقضاء الشخصية المعنوياة إذ تبقاىإن أهم ما يترتب ع    

نماا إبها وتستمر مع شكلها الجديد ذلك أن التحويل ال ياؤدي إلاى نشاأة شاخص معناوي جدياد، 
  االندما تستمر الشركة بالشخصية المعنوية القائمة التي اكتسبها منذ تأسيسها، عكس ذلك في

جماعي المندمجة فتتحول من الشكل الفردي إلى الشكل ال فتنقضي الشخصية المعنوية للشركة

فيترتاااب علاااى اساااتمرار الشخصاااية المعنوياااة  بساااهولة دون اشاااتراط أي إجاااراءات خاصاااة.
قيادها بحتفاظها استمرار الذمة المالية المستقلة المنفصلة عن ذمة الشريك وأهليتها القانونية وا

 صفحة المخصصة لها في هذا السجل.السابق في السجل التجاري، فيسجل تحويلها في ال
لفردياة إضافة إلى ذلك فنن تحويل المؤسسة يؤدي إلى تغيير في طريقاة تساييرها مان الحالاة ا

 حيد وذاتإلى حالة تعدد الشركاء، هذا نظرا للميزة التي تمتاز بها المؤسسة ذات الشخص الو

 دي.يير التعدانتقالها من التسالمسؤولية المحدودة، فأهم ما يترتب عليها في حالة تحويلها هو 
 .آثار التحويل بالنسبة للدائنين –ب 

ال ينت  التحويل أثره بالنسبة لدائني الشركة بعد تسجيله وشهره بمراعااة إجاراءات الشاهر     

التي يقتضيها القانون، لذا تعتبر الشركة التي تم التحويل إليها مسؤولة عان كافاة دياون شاركة 
تتم إجراءات التحويل ويعد هذا أثرا منطقيا لعادم انقضااء الشخصاية  الشخص الواحد، بعد أن

 3المعنوية للشركة المتحولة فيحتفظ الدائنون بهذه الشركة. 

شااركة  كمااا يناات  التحااول أثااره اتجاااه المااديرين كقاعاادة عامااة بالنساابة للماادير أو مااديري    
دي ر الشاريك الوحياد الفارالشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة منذ تاريخ صادور قارا

ر لها تستمبالتحول، فنن كان التحول ال يؤثر على حقوق والتزامات دائني الشركة الفردية يجع

م فااي مواجهااة الشااركة المتحااول إليهااا. التحوياال يااؤثر علااى مااديري الشااركة فينتهااي تعيياانه
الغير  ون منويجردهم من سلطاتهم اإلدارية في الشركة فال يمكن لمديري الشركة الذين يكون

 االحتجا ، على أن عزلهم كان بغير مبرر شرعي والمطالبة بالتعويض عن ذلك. 
 .الفرع الثاني: انتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

يعتبر التزام الشريك بتقديم حصاته فاي رأك ماال الشاركة ذات المساؤولية المحادودة أمارا     

   4 وإلمكانية تحقيق الغرض الذي من أجله أنشئت الشركةجوهريا لقيام الشركة، 
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يار مان ويقصد بانتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحادودة هاو التغي    

حالاة شكل الشركة ويكون بنضاافة شاركاء جادد، ذلاك باتخااذ شاكلين إماا أثنااء حياتاه نتيجاة إل
أشاخاص ولاه الحرياة المطلقاة فاي القياام الحصص كلها أو جزء منهاا لشاخص واحاد أو عادة 

ة بااذالك باادون أي قيااد، إمااا نتيجااة انتقااال هااذه الحصااص عاان طريااق اإلرث نظاارا لواقعااة وفااا

الشاااريك الوحياااد، مماااا ينااات  تحاااول هاااذه المؤسساااة ذات الشاااخص الوحياااد وذات المساااؤولية 
 ل لصاالحنتقااالمحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ففي حالة ما إذا تمت اإلحالاة أو اال

 أكثر من شخص واحد يتغير شكلها القانوني. 

 أمااا إذا تماات اإلحالااة أو االنتقااال لكافااة الحصااص لصااالح شااخص واحااد فتبقااى الشااركة    
 محافظة على طابعها االنفرادي كمؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة.

دة  المساؤولية المحادو و تتمثل أساباب انتقاال المؤسساة ذات الشاخص الوحياد إلاى شاركة ذات

 فيما يلي:

 أوال: قرار الشريك الوحيد بإحالة الحصص أو التنازل عنها:

يحيلهاا  يتمتع الشريك الوحيد بكامل الحرية إلحالة حصصه، وفي هذه الحالاة ينبغاي علياه أن 
  .بكاملها، فنذا تمت اإلحالة جزئيا

المحادودة، ولكان يجاب أن  فلن تبقى الشركة مؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية

 .1حول إلى شركة ذات مسؤولية محدودةتت
فمن غير المنطقي أن يبلأ الشريك الوحيد نفساه بمشاروع اإلحالاة، خصوصاا إذا كاان هاو     

بينما إذا لم يكن هو المدير فينبغي عليه إعالم هذا األخيار بصافته مماثال للمؤسساة عان  المدير

 .2التغيير الجديد في شكلها هذا
ويلجأ الشريك الوحيد في هذا الحل، في حالة ما إذا أراد أن يتوسع في نشاطه االقتصادي،     

أو في حالة ازدهار أعمال المؤسسة، مما يجعلها فاي حاجاة إلاى رؤوك أماوال إضاافية وإلاى 

شركاء جدد لمواكبة هذا التطور، وبالتالي يلجأ إلى إدخال شركاء جدد يقومون بتقديم حصص 

مما يزيد في رأك المال وقد يكون هؤوالء الشركاء الجدد هام بعاض  3ينية أو نقديةأخرى ع

دائني المؤسسة، الذين قبلوا تحويل ديونهم إلى حصص في الشركة ومشاركة الشريك الوحيد 

في مشروعه االستثماري، ويتم ذلك عن طريق إجراء مقاصة بين حقاوق الادائنين، والحقاوق 
إلنشاااء حصااص جديااادة لمصاالحتهم فيهااا ويجااب أن تكااون هاااذه  المقااررة للمؤسسااة، نتيجااة

الحصص الجديدة متسااوية فاي القيماة االسامية ماع الحصاص األصالية وبهاذا االشاتراك يقاوم 

 الشريك الوحيد بنقل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 ثانيا: النقل لي حالة الولاة.

 الورثة أو حيد ال يؤدي إلى حل المؤسسة بل تستمر في حالة وفاته بينإن وفاة الشريك الو    

شااطها نذوي الحقوق و هذا هو األصل، أو الزو  الباقي علاى قياد الحيااة، فبادال مان انقضااء 
ل كاتنتقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بين الورثة وذوي الحقوق بنسابة حصاة 

 واحد منهم في المؤسسة.
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أن مسااؤولية الشااريك الوحيااد تكااون محاادودة بقاادر حصااته فااي المؤسسااة، وال ويرجااع ذلااك 

يستطيع الدائنون التنفيذ على أمواله الخاصة إال في حاالت معيناة، وقاد ناص القاانون إلاى أناه 
يكفاااي النتقاااال المؤسساااة ذات الشاااخص الوحياااد إلاااى شاااركة ذات مساااؤولية محااادودة القياااام 

 .1بنجراءات الكتابة الرسمية

ا تاارك الشااريك الوحيااد وارثااا حصااص قابلااة لالنتقااال عاان طريااق اإلرث بكاال حريااة، إذال    
فالنقل بسبب الوفاة ال يطرح مشااكل خاصاة، وبالمقابال إذا تارك الشاريك الوحياد أكثار  وحيدا

من وارث واحد وأن الورثة قارروا اساتمرار الشاركة، فهاذه األخيارة تتوقاص عان كونهاا ذات 

 .2لنظام الشركة ذات المسؤولية المحدودةستخضع  شخص وحيد، وبالتالي
مكاان أن فحتااى يااتم إيجاااد الحلااول للمشاااكل الناتجااة عاان واقعااة وفاااة الشااريك الوحيااد أنااه ي    

ل يتضمن القانون األساسي نصوص صريحة، تسمح بالسير الحسن للمؤسساة ياتم تنظايم انتقاا

الة تمرار المؤسسة في حالحصص في حالة حصول هذه الواقعة، كأن يدر  فيه بند يسمح باس
وحياد الوفاة مع زوجة الشريك الوحيد، ففي حالة الوفااة ال تنقضاي المؤسساة ذات الشاخص ال

لتأسيساي اوذات المسؤولية المحدودة وإنما تستمر ألنه يمكن وضع مثل هذا االتفاق فاي العقاد 

ل ة انتقااابكيفياا أو فاي العقااد الالحااق، أو المعاادل لااه وفااي حالااة غيااب مثاال هااذه البنااود المتعلقااة
الحصاص فااي القااانون األساسااي، فاانن مثاال هاذه الحصااص تصاابح مملوكااة علااى الشاايوع بااين 

 الورثة اللذين هم شركاء في هذه المؤسسة.
وعليااه فاانن الشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة ال تنحاال بوفاااة أحااد الشااركاء، وإنمااا تنتقاال     

 .3حصة كل شريك بوفاته إلى ورثته

ستدعي ال المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ال تفعملية انتق    
 .نوناقا إجراءات كبيرة بل يجب فقط القيام بالكتابة الرسمية و إجراءات الشهر  الالزمة

 4من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين األزوا  واألصول

 الوحيد.ثالثا: اندماج المؤسسة ذات الشخص 

يتخاذ واالندما  هاو عملياة قانونياة تتضامن اتحااد شاركتين أو أكثار لتكاوين شاركة واحادة     

 االندما  إحدى الصورتين: 

االندما  بطريق الضم، وذلك بحل شركة ونقل ذمتهاا المالياة إلاى شاركة قائماة، أماا الصاورة 
مؤسسة الشاخص الوحياد الثانية فهي االندما  بطريق المز  قد يتم االندما  في صورة مز  

، ويترتااب عليااه انقضاااء الشااركات 5مااع شااركة أو عاادة شااركات قائمااة لتنشااأ شااركة جدياادة

المندمجاة جميعهااا ونشااوء شااركة جدياادة تحاال محلهاا فااي ذمتهااا الماليااة، وتكااون لهااا شخصااية 
معنوية جديدة مستقلة عن شخصية الشركات المندمجة وقاد يكاون االنادما  باين مؤسساتين أو 

من نفس النوع، أو باين شاركات مختلفاة األشاكال، وبالتاالي يعاود لمؤسساة الشاخص  شركتين

الوحيد أن تندم  بغيرها، فنذا كانت مندمجة تزول شخصيتها المعنوية إذا انضمت إلى شاركة 
أو مؤسساة أخاارى. وتنتقاال ذمتهااا الماليااة إليهااا، كمااا تفقااد أهليتهااا للتقاضااي وتحاال محلهااا هااذه 
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ى المرفوعااة ضاادها أو عليهااا. أمااا إذا كاناات المؤسسااة دامجااة فاانن األخياارة فااي كاال الاادعاو

شخصتها المعنوية تستمر وتلحق بهاا الذماة المالياة للمؤسساة أو الشاركة المندمجاة بكال مالهاا 
وما عليها، كما تساتمر أهليتهاا فاي التقاضاي وتلقاي الحقاوق وتحمال الواجباات، ويكاون قارار 

حيد دائما ويترتب عن االندما  فاي ياد الشاريك الوحياد اإلدما  أو االندما  في يد الشريك الو

دائما ويتارب عان االنادما  انتقاال المؤسساة ذات الشاخص الوحياد إلاى شاركة ذات مساؤولية 
محدودة. وفقدان الشريك الوحيد لسلطته المطلقة فاي إدارة المؤسساة واتخااذ جمياع القارارات 

ديدة، وهذا ما يعرض دائني المؤسسة األولى المتعلقة بها، كما أن ديونها تنتقل إلى الشركة الج

 .1التنفيذ مع دائني الشركة أو المؤسسة الدامجة إلى بعض المخاطر نتيجة اشتراك دائنيها في
فظاااة و تجاادر اإلشااارة إلاااى أنااه فااي حاااالتي التحوياال أو االنتقااال فااانن الشااركة تبقااى محت    

ن ماجاز عنهاا ة المالياة للشاركاء و ماا ينبشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن الذما

شكل انوني للأهلية قانونية في التصرف في أموالها و التعامل مع الغير كل هذا تحت النظام الق
 الجديد الذي اتخذته.

ذات  وكما أن التحويل أو االنتقال ال يماس بحقاوق دائناي المؤسساة ذات الشاخص الوحياد     

ل مبرمااة قبااخياارة تلتاازم بالوفاااء بالاادين، كمااا أن العقااود الالمسااؤولية المحاادودة إذ أن هااذه األ
 التحويل تبقى سارية المفعول.

 

 

المبحثثثث الثثثثاني: انقضثثثاء المؤسسثثثة ذات الشثثثخص الوحيثثثد وذات المسثثثؤولية 
 .المحدودة

عاماة  تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات األسباب التي تنقضي بهاا الشاركات    
ماة ثتهاء الهادف التاي قامات الشاركة مان أجال انجاازه بحياث ال تبقاى كحلول أجل الشركة وان

ساباب فائدة في استمرار الشركة، كما أن الشاركة ذات المساؤولية المحادودة تنقضاي باذات األ

 الخاصة التي تنقضي بها شركة المساهمة.
ات وبهذا سوف نتطرق في هاذا المبحاث إلاى األساباب التاي تاؤدي إلاى انقضااء الشاركة ذ    

ء اب انقضاالمسؤولية المحدودة بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب األول نتناول فيه أسبا

ر يه اآلثاالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أما المطلب الثاني نتناول ف
 المترتبة عن هذا لالنقضاء. 

 

 دودة.لمحامسؤولية المطلب األول: أسباب انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات ال
 

مراعااة  إن انقضااء الشاركة يعناي انحاالل الرابطاة القانونياة التاي تجماع باين الشاركاء ماع    

 وجود الشريك الوحياد فاي المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية المحادودة، فمان
 خالل ما تمت دراسته في المباحث السابقة من تعريص وخصائص وأهمية وطارق تأسايس إال

طلب من للشركة ذات المسؤولية المحدودة أسباب انقضاء وهو ما سنتطرق إليه في هذا الم أن

 توضيح األسباب التاي تاؤدي إلاى النقضااء المؤسساة ذات الشاخص الوحياد وذات المساؤولية
العاماة  المحدودة من خالل تقسيمنا لهذا المطلاب إلاى فارعين الفارع األول ناذكر فياه األساباب

 ع الثاني نذكر فيه األسباب الخاصة لالنقضاء.لالنقضاء أما الفر
                                                

1   33معمري فيصل، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

 الفرع األول: األسباب العامة لالنقضاء.

لاذكر اتنقضي المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المساؤولية المحادودة لألساباب التالياة     

كاذلك وومنها انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بقوة القانون 
ناه سباب قضائية وأيضا تنتهي بوجود أسباب إرادية وهذا ما سوف نتحدث عتنقضي بوجود أ

 بالتفصيل فيما يلي: 



 

 

 

 

 أوال: انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بقوة القانون.

هااء الغارض ومن بين هذه األسباب نذكر منها انتهاء المدة المحاددة الاذكر للمؤسساة، و انت    
في  جله أنشئت المؤسسة، إضافة إلى هالك مال الشركة وهذا ما سوف نتحدث عنهالذي من أ

 هذا المنطلق. 

 انتهاء المدة المحددة للمؤسسة: -أ

تنقضااي المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد باانفس األسااباب التااي تنقضااي بهااا الشااركة ذات     

إذ يكفاي أن   1.فاي العقادالمسؤولية المحدودة تنقضي بقوة القانون بانتهااء المادة المحاددة لهاا 

يحاادد الشااريك الوحيااد الماادة التااي تمااارك المؤسسااة نشاااطها خاللهااا فاانذا انقضاات هااذه الماادة 
انقضت المؤسسة ولو لم يتم العمل الذي من أجله تأسست ولو كان هذا االنقضااء بغيار رغباة 

أن ال تتجااوز الشريك الوحيد طالما أنه يقرر تمديد هذه المدة ألجل آخر ومدة المؤسسة يجاب 

الجزائااري وللشااركاء أن يتفقااوا علااى امتااداد ماادة  قااانون تجاااري 546ساانة حسااب المااادة  99
الشركة وهاذا بعاد انتهااء المادة المحاددة لهاا، وتعتبار فاي هاذه الحالاة شاركة جديادة، حياث أن 

قيام الشركة األولى تكون قد انقضت بقوة القانون بنهاية المدة، لذا فننه يتوجب على الشركاء ال

باتخاذ اإلجراءات الشكلية التي تم الانص عليهاا فاي القاانون، حتاى يمكان االحتجاا  بوجودهاا 
 على الغير.

وال بد من نشر هذا التمديد  حتى يعلم به الغيار، ولكان للادائنين حاق االعتاراض علاى هاذا     

 .2في الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري 437حسب المادة  التمديد

 انتهاء الغرض  الذي أنشأت من أجله المؤسسة: -ب

تنقضي مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بننجاز العمل الذي قامت     
ألجله فنذا توصلت المؤسسة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى 

ن تمتاد المؤسساة سانة بااذات ولاو لام يانقض الميعااد المحاادد  لهاا فاي العقاد، إال  أناه يمكاان أ

الشروط  إذا استمر الشركاء في القيام بنفس األعمال التي وجدت من أجلها، ويحق لادائني 

 .3للمؤسسة االعتراض على ذلك

 هالك مال الشركة:  –ج 

إذا هلك مال المؤسسة جميعه أو معظمه بحيث أصبحت عاجزة عن االستمرار في نشاطها     

فاي فقرتهاا األولاى مان القاانون  438وهذا ما نصت عليه الماادة ، 1ون فننها تنقض بقوة القان

الماادني: " تنتهااي الشااركة بهااالك جميااع مالهااا أو جاازء كبياار منااه بحيااث ال تبقااى فائاادة فااي 

اسااتمرارها. " ويسااتخلص ماان نااص هااذه المااادة أنااه فااي حالااة االنخفاااض الكلااي أو الجزئااي 
شااركة بقاوة القاانون ومثاال ذلاك نشاوب حريااق لرأسامال الشاركة تاؤدي بالضارورة النتهااء ال

بالمصنع أو إتاالف جال البضاائع فانذا كانات هاذه الشاركة مؤمناة لادى شاركة التاأمين فيمكنهاا 

االستمرار في نشاطها لحصولها على تعويض عن األضرار الالحقة بها ، واستمرار الشركة 
ا كليااا بحيااث ال يمكنهااا فااي نشاااطها مربااوط بنساابة هااالك رأساامالها فاانذا كااان الهااالك رأسااماله

                                                
1   تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها ". من القانون المدني الجزائري 437المادة " : 
2   من ق. م.  .  437أنظر المادة 
3   56سهام بلقرع، المرجع السابق، ص . 



 

 

 

 

االستمرار في نشاطها ففي هذه الحالة تحال الشاركة بقاوة القاانون، ويرجاع الحكام األخيار فاي 

 1انقضاء الشركة أو بقائها إلى تقدير المحاكم صاحبة االختصاص.

 قدم حصتهيالفقرة الثانية بأنه: " وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن  438كما نصت المادة 

عينااا بالااذات وهلااك هااذا الشاايء قباال تقديمااه أصاابحت الشااركة منحلااة فااي حااق جميااع شاايئا م

الشاركاء." وسابب هاذا أن تنفياذ التاازام هاذا الشاريك يصابح مسااتحيالن األمار الاذي تفقاد معااه 

  2ركنا أساسيا من أركانها وهو تقديم الحصص. الشركة

حزدودة بوجزود أسزباب ثانيا: انقضزاء المؤسسزة ذات الشزخص الوحيزد وذات المسزؤولية الم

 قضاةية. 

 وتتمثل األسباب القضائية فيما يلي:

 حل الشركة بحكم قضاةي: -أ

لكل شريك الحق في طلب انقضاء الشركة من المحكمة إذا وجاد مبارر لاذلك، وعلاى القضااء 
التأكد مان صاحة هاذه األساباب فاان وجادها كافياة كال الشاركة تحال بقاوة القاانون، وفاي حالاة 

ل الشريك يلتزم هذا األخير بالتعويض عن الضرر الاذي لحاق بالشاركة مان الشركة بسبب فع

مان 441جراء عمله، وذلك من أمواله الخاصة دون أموال الشركة، هاذا ماا قضات باه الماادة 

 3القانون المدني.

 إلالس الشركة أو تعرضها إلى التسوية القضاةية:  –ب 

ب اضاطراب أعمالهاا، جااز شاهر إفالساها في حالة ما إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها بساب
عاان طريااق حكاام قضااائي ماان المحكمااة المختصااة بناااء علااى طلااب ممثلهااا القااانوني أو أحااد 

الدائنين، ويجوز للمحكمة أن تقضي شهر إفالك الشركة من تلقاء نفسها، ويترتب على شاهر 
داتها بالبيع انقضاؤها، وذلك ألن شهر اإلفالك يعني حجز ذمة الشركة وتصفية موج اإلفالك

  4النتائ  على الدائنين كل بنسبة دينه.  وتوزيع

 عدم ولاء أحد الشركاء بالتلاماته: –ج 

ن يمكاان أن تنقضااي المؤسسااة ذات الشااريك الوحيااد بوفاااة الشااريك الوحيااد إذا تضاامن القااانو

نحاال تالفقاارة األولااى ماان القااانون التجاااري: "ال  589األساسااي ذلااك وهااذا طبقااا لاانص المااادة 

ذا  تاه إال إلشركة ذات المسؤولية المحدودة نتيجة  الحظر على أحد الشاركاء أو تفليساه أو وفاا
لام يانص  تضمن القانون األساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة  األخيرة ".وكنتيجة حتمياة إذا

لاى شاركة إالقانون األساسي على انقضاء المؤسسة بوفاة الشريك الوحيد انتقلت بقاوة القاانون 

 مسااؤولية محاادودة متعااددة الشااركاء لورثااة الشااريك  الوحيااد وذوي حقوقااه. كمااا أجاااز ذات
ر القانون للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلاب أحاد الشاركاء متاى وجاد سابب يبار

كة بحكم من القانون المدني الجزائري: " يجوز أن تحل الشر 441ذلك وهذا وفقا لنص المادة 

س هاو الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب أخر لايقضائي بناء على طلب أحد 
 من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة." 

                                                
1  لوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ) األعمال التجارية، التجار، الشركات التجارية، (، دار عمار عمورة، ا

 .126، ص 2009المعرفة الجزائر، 
2   112و 111أحمد محرز، المرجع السابق، ص. 
3   143عمار عمورة، المرجع السابق، ص. 
4  76عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص. 



 

 

 

 

 ثالثا:انقضاء الشركة ألسباب إرادية. 

تتمثال هااذه األساباب فااي إتفااق الشااركاء علااى حال الشااركة وإدماجهاا فااي شاركة أخاارى وفااي 
 لتحدث عنه بالتفصيل الموجز. التأميم وهذا ما نحن بصدد ا



 

 

 

 

 إتفاق الشركاء على حل الشركة: -أ

 440هاذا ماا نصات علياه الماادةو .1هاحلول أجل حل الشركة قبل يمكن للشركاء االتفاق على
أيضا بنجماع الشركاء علاى  فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري:" وتنتهي الشركة في

 حلها."

حااال الشااركة أن تكاااون ميسااورة الحاااال، أي قااادرة علاااى الوفااااء  ويشااترط لالتفااااق علااى    
لاادفع ابالتزاماتهااا، إذ ال يعتااد بحاال الشااركة باانرادة األطااراف إذا كاناات فااي حالااة توقااص عاان 

 تهربا للشركاء من مسؤوليتهم القانونية.  )إفالك(، ألن ذلك يعد

 إدماجها لي شركة أخرى: -ب

ضاء جميع لتنشأ شركة جديدة وذلك ما يؤدي إلى انق ويعني ذلك أن تندم  شركتان أو أكثر    

ماا عان الشركات المندمجة وتنشأ شركة جديدة تتميز بالشخصية المعنوياة مختلفاة، تختلاص تما

 شخصية الشركات المندمجة، وتصبح هذه الشركة هي المسؤولة عن جمياع دياون والتزاماات
 الشركات المندمجة بأسرها.

لااى ع  ماان حااق جميااع الشااركاء، إال إذا نااص العقااد التأسيسااي واألصاال أن تقرياار االناادما    

تقارر أغلبية معينة لذلك، وينطبق ذلك على جميع الشاركات باساتثناء شاركة المسااهمة حياث ي
 مان القااانون 744ذلاك مان طارف الجمعيااة العاماة غيار العادية.حسااب ماا نصات عليااه الماادة 

ساهم تأن تدم  في شركة أخرى أو أن التجاري الجزائري: " للشركة ولو في حالة تصفيتها، 
 في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدم . " 

 التأميم: –ج 

ويقصد به نقل ملكية المشروع الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة، حيث تتولى     
الدولة إدارة المشروع واستغالله للصالح العام، يعني حلول الدولة بواسطة مؤسسااتها العاماة 

المساااهمين فااي ملكيااة الشااركة األماار الااذي يرتااب انقضاااء الشااركة وزوال الشخصااية  محاال

 تعتبر العام القانون أشخاص من وهي العامة الهيئات أو المؤسسات أنإال  2القانونية.
 أميم. قامت على انقضاء الشركات المؤممة التي انقضت وانحلت بالت جديدة قانونية أشخاصا

يستوجب بحكم الواقع والقانون انقضاء هذه الشركة طالما كاان التاأميم  وبالتالي فتأميم الشركة

 .3كليا
   الفرع الثاني: األسباب الخاصة النقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

إضافة إلى األسباب العامة المتعلقة بانقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات     
بننقضاء المؤسسة ذات الشخص  ة هناك أسباب خاصة تتعلق بحد ذاتهاالمسؤولية المحدود

 وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا الفرع. الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

 أوال: انخفاض رأس مال الشركة. 

د ،  1لقااد حااادد المشااارع الحاااد األدنااى لرأسااامال الشاااركة ذات المساااؤولية المحااادودة ب     

نخفض عن هذا الحد، يجب إيصاله خالل سنة إلى الحد المقرر قانونا، وبالتالي إذا حدث وأن ا

 كأن تتحول إلى شركة تضامن،  4وإال تحولت الشركة إلى شكل أخر من الشركات
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2   98عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص. 
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لية غير أن هذا الحل األخيار يقتضاي موافقاة جمياع الشاركاء كماا يمكان للشاركة ذات المساؤو

ماعياة طبيق نفس الحكم وهو الموافقة الجالمحدودة، أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة مع ت
جاوز لكال للشركاء الذين يقبلوا أن يصبحوا شركاء متضامنين، وفي حالة عدم القياام باذلك، في

 من يهمه األمر طلب حل الشركة أمام القضاء.

 ثانيا: انقضاء الشركة بسبب تحويلها إلى نوع آخر من الشركات.

 باين ناوعين لقانوني، والرأي السائد فقها وقضاء يفرقفتحويل الشركة معناه تغيير شكلها ا    

 التحويل وهما:  من

 التحويل الذي ينص عليه القانون أو العقد التأسيسي للشركة أي نظام الشركة. –أ 
وهااذا ال يترتااب عليااه إنهاااء الشااركة بننشاااء شااركة جدياادة، وال يااؤثر فااي الشااخص المعنااوي  

التحويل في هذه الشركة بمثابة تعديل لنظام الشاركة األصلي الذي يستمر في الوجود، ويعتبر 

فال يتبعه انقضاء أو تصافية الشاركة األصالية، وإذا كاان الشاخص المعناوي األصالي ال يعفاي 
الشركاء من مراعاة قواعد وإجراءات التأسيس المقررة للشكل الجديد.وهذا ما تعرضات إلياه 

 .1من ق. ت.   590المادة 

وم علياه الشاركات التجارياة خاصاة ماا تعلاق مناه بالحماياة المزدوجااة إن المنطاق الاذي تقا    

مااان القاااانون التجااااري  591يساااتوجب ماااد أحكاااام الماااادة  .2للغيااار والشاااركاء ذوي األقلياااة

الجزائري على تحويل شركة المسؤولية المحدودة إلى شركة توصية بسيطة أو باألساهم أو و 
 يهما.الموافقة االجتماعية للشق المتضامن في كل

تاائ  والسبب في ذلك كون أحكام شركة التضامن موجودة فاي الناوعين ماع تحمال كافاة الن    

 المترتبة وخاصة المسؤولية الال محدودة فيها لطائفة معينة من الشركاء. 
يال هاذه يجوز لجميع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتفقوا جميعا على تحو

ة ن وبماوافقتهم علاى ذلاك تنقضاي الشاركة ذات المساؤولية المحادودالشركة إلى شاركة تضاام

 وتتحول إلى شركة تضامن حيث تخضع للنظام القانوني الخاص بها.
وبالنسبة إلى تحويل الشركة إلى شركة مسااهمة أو ذات مساؤولية محادودة أخارى فيتعاين     

 رأك ماال¾ موافقاة  أن تخضع إلى موافقة األغلبية المشترطة لتعديل رأك ماال الشاركة أي

 ذات الشااركة وفااي حالااة مااا إذا حصاال اإلجماااع علااى تحوياال الشااركة انقضاات .3الشااركة
 المحدودة. المسؤولية

 التحويل الذي لم ينص عليه ال القانون وال نظام الشركة. –ب 

وفااي هااذا التحوياال يجااب إنهاااء الشااركة األصاالية أي ذات المسااؤولية المحاادودة وهااذا عاان     
م أصولها وخصومها على أساك قيمة البيع االحتمالية للمنشأة فاي تااريخ التحويال طريق تقوي

ثم بعدها تنشأ شركة جديدة أي ينشأ شخص معنوي جديد الذي يجب أن يتخذ بصدده إجراءات 

 . 4تأسيس قانونية

 ثالثا: خسارة الشركة لثالثة أرباع من رأسمالها. 
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فاي هاذه  4/3سارة وضاع مان رأسامالها ماا يقادر بإذا أصيبت الشركة بهذا القدر من الخ    

الحالاة علاى الشاريك الوحياد أن يسااارع فاي تصاحيح الوضاع الااذي آلات إلياه المؤسساة وذلااك 
بزيادة رأسمالها وإال عليه بأن يصدر قرار يقضي بحل المؤسسة وإن لام يفعال جااز لكال مان 

يجب أن يشهر فاي صاحيفة يهمه األمر طلب حل الشركة والقرار الذي يتخذه الشريك الوحيد 

معتمادة لتلقااي اإلعالناات القانونيااة فااي الوالياة التااي يكاون مركااز الشاارطة الرئيساي تابعااا لهااا 
وإيداعااه بكتابااة الضاابط لاادى المحكمااة التااي يكااون هااذا المركااز تابعااا لهااا وقياادها فااي السااجل 

 .2ومن هنا يجب استشارة الشركاء في قرار حل الشركة .1التجاري

 قضاء الشركة بسبب زيادة عدد الشركاء.رابعا: ان

حالة ما إذا  فقرة الثانية من القانون التجاري، على أنه في 589وذلك ما نصت عليه المادة     

 4/1من رأسمالها أي أصبح الصاافي للشاركة أقال مان  4/3حل بالشركة خسارة وصلت إلى 

ي لشاركاء قصاد البحاث فارأسمالها، فيستوجب في هاذه الحالاة علاى مادير الشاركة استشاارة ا
لاام  األماار، ويشااهر قاارار حاال الشااركة أو اسااتمرارها فااي صااحيفة اإلعالنااات القانونيااة، وإذا

حال  يستشر الماديرون الشاركاء أو لام ياتمكن الشاركاء مان المداولاة جااز لكال مان يهام األمار

 الشركة أمام القضاء.

 احد.خامسا: انقضاء المؤسسة بسبب اجتماع حصص الشركاء لي يد شريك و

على أن الشركة عقد ومن ثم فيجب توافق إرادتين أو أكثر إلبرام  1975لقد نص المشرع     
هذا العقاد وهاذا الشارط كاان شارط ابتاداء وبقااء مادى الشاركة ومان ثام فانذا تخلاص تعرضات 

مكارر ماان القااانون  591جااء باانص جديااد فاي المااادة  1996الشاركة للاابطالن ولكام المشاارع 

 .3التجاري الجزائري
وبناءا عليه فال يجوز أن تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب اجتماع حصص     

 .4الشركاء في يد شريك واحد أو بصفة غير مباشرة

 
 المطلب الثاني: اآلثار المترتبة عن االنقضاء.

 
قصاد يترتب على انقضاء الشاركة ذات المساؤولية المحادودة آثاار هاماة وهاي تصافيتها وي    
اسااتيفاء بهااذه األخياارة إنهاااء جميااع العمليااات التجاريااة للشااركة وتسااوية المراكااز القانونيااة، ب

لعملياات حقوقها ودفع ديونها تمهيدا لوضع األماوال الصاافية باين يادي الشاركاء، فانذا كانات ا

 لشاركة قادايجابية فهي من نصيب الشركاء وتقسم بينهم، أما إذا كانات سالبية، فهاذا يعناي أن ا
بخسااارة، وماان ثاام تعااين علااى الشااريك االهتمااام بهااا بحسااب مسااؤولية لسااداد ديااون أصاايبت 

 الشركة. 

فالتصفية تحدث دائما بعد الحل فتنظم هاذه األخيارة بموجاب بناود القاانون األساساي. وفاي     

وبمااا أن التصاافية تتطلااب بعااض   5ذلااك، فأحكااام القااانون التجاااري هااي التااي تطبااق غياااب
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المعنويااة طيلااة فتاارة التصاافية  فاانن الشااركة تبقااى محتفظااة بشخصاايتهاالتصاارفات القانونيااة، 

لااذلك، وال تنتهااي الشخصااية المعنويااة إال بننتهاااء التصاافية وهااذا حسااب نااص  وبالقاادر الااالزم

  1.من ق. م.   444المادة 

وفقااا لهااذه األحكااام ال يجااوز للشااركاء المطالبااة باسااترداد  2ماان ق. ت.  766وكااذلك المااادة 

رأسمال الشاركة قبال إجاراء التصافية، كماا أناه يترتاب علاى بقااء ذماة الشاركة  حصصهم في
الماليااة قائمااة وضااامنة لحقااوق دائنااي الشااركة وحاادهم دون الاادائنين الشخصاايين للشااركاء، 

 وتحتفظ الشركة بمقرها وباسمها مضاف إليه البيان " الشركة في حالة تصفية " 

ات مصافي وذلاك مان خاالل، و بعاد ذلاك إلاى سالطوسنتعرض فيما يلي إلى كيفية تعياين ال    
ركة ماوال الشاالتي يتمتع بها وإلى كيفية انتهاء التصفية وكل هذا في الفرع األول، أما قسامة أ

 تتم دراستها في الفرع الثاني .
 الفرع األول:  التصفية.

 يقصااد بالتصاافية مجمااوع األعمااال التااي ماان شااأنها تحديااد حقااوق الشااركة ذات المسااؤولية    
المحدودة من قبل الشركاء وقبل الغير للمطالبة بها، وكذلك ديونها قبل الغيار. وإذا ماانت  عان 

أعمال التصفية بقاء موجودات بالشركة، فنن مهمة المصفي تحديد هذه الموجودات وتحويلهاا 

فمتااى كااان ماان المقاارر قانونااا أنااه فااي حالااة انعاادام  إلااى مبااالأ نقديااة، وقساامتها بااين الشااركاء.
وط المدرجة في القانون األساسي أو االتفاق الصريح بين األطراف تقاع تصافية الشاركة الشر

و ذلك دون إخالل باألحكام التي يرتبها القاانون فاي هاذا المجاال، فنناه متاى حكام باذلك قضااة 

 .3سليماالموضوع فقد التزموا بتطبيق أحكام القانون تطبيقا 
 صفية اإلجبارية. وهناك نوعين من التصفية االختيارية والت

 التصفية االختيارية:  -أ

والشاركات ذات هي األصل فاي تصافية الشاركات المسااهمة وشاركات التوصاية باألساهم     
 الت ، ولهذا فهي جائزة حتى لو كانت الشركة معسرة وهناك بعض الحاالمسؤولية المحدودة

الحصار هاذا ماا ماا نصات  التي حدد القانون فيها أحوال التصفية اإلجبارية واردة علاى سابيل

 .4من قانون الشركات األردني 259عليه المادة 
 التصفية اإلجبارية: -ب

ت وهاي نفاس الحااال 1998سنة  22من قانون الشركات األردني رقم  266حددت المادة     

مان  التي تصفي فيها شركة المسااهمة التاي تتطباق علاى الشاركة ذات المساؤولية المحادودة و
 الت نذكر ما يلي:بين هذه الحا

 .إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها األساسي 

 .إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها 

 .إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر ومشروع 
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  من رأسمالها المكتسب بهم الم تقرر هيئتها العاماة  75إذا زاد مجموع خسائر الشركة على

 .1يادة رأك مالهاز
 أوال: كيفية تعيين المصفي.

ركة يعتبار المصاافي الممثاال القاانوني للشااركة، وهااو الشاخص الااذي يعهااد إلياه تصاافية الشاا    

ا علاى ياد من ق. م.  . فتتم التصفية عند الحاجة إما على يد جمياع الشاركاء، وإما 445المادة 

 مصص واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

 2يتفق الشركاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم.وإذا لم 

ة وفااي الحاااالت التااي تكااون فيهااا الشااركة باطلااة، فاانن المحكمااة تعااين المصاافي وتحاادد طريقاا

ن التصفية بناء علاى طلاب كال مان يهماه األمار. وحتاى ياتم تعياين المصافي يعتبار المتصارفو
   بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين. 

هااذه  وال يجاوز أن تتجاااوز وكالاة المصاافي أكثار ماان ثالثاة أعااوان، غيار أنااه يمكان تجديااد    

 الوكالة من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة بسبب ما إذا كاان المصافي قاد عاين مان طارف
 الشركاء

أو بقرار قضائي. إذا لم يكن باإلمكاان انعقااد جمعياة الشاركاء بصافة قانونياة، جاددت الوكالاة 

 3قضائي بناء على طلب المصفي. بقرار

قرار تعيين المصافين فاي أجال شاهر واحاد ابتاداء مان تااريخ التوقياع علياه فاي جريادة مؤهلاة 

 4لتلقي اإلعالنات القانونية على مستوى والية المقر االجتماعي.

يجااب علااى المصاافي عنااد طلااب تجديااد وكالتااه أن يبااين األسااباب التااي حالاات دون إقفااال     
والتدابير التي ينوي اتخاذها واآلجال التي يقتضيها التي يقتضيها إتمام التصافية وفقاا التصفية 

 5من القانون التجاري الجزائري. 785للمادة 

 6وعلى المصفي أن يقوم باألعمال التي عينها القانون له إلنجاز مهمته.

 ثانيا: اختصاصات المصفي.

مااوال للتصاافية وصااوال إلااى تحديااد الصااافي ماان أ للمصاافي القيااام بكافااة األعمااال الالزمااة     

 المؤسسة ويجب أن تكون التصفية عادلة ويمكننا تلخيص وظائص المصفي فيما يلي:

رد القيااام بجميااع األعمااال التااي تهاادف إلااى المحافظااة علااى موجااودات الشااركة كتنظاايم جاا -أ 

 بالموجودات ومطالبة المدير بتقديم حسابات الشركة.

هاا مان كة من ديون سواء عند الغير أو عند الشركاء القسم ودفع ماا عليتحصيل ما للشر –ب 
 ديون. 

 ليام بأعمااستيفاء حقوق المؤسسة والوفاء بديونها، ويستمر في األعمال القائمة دون الق -  

جديدة وله الحق في بيع أموال المؤسسة ساواء باالمزاد العلناي أو بالتراضاي إذا لام يانص فاي 
لكن ال يجوز له أن يبيع من مال المؤسسة إال بالقدر الالزمة ، حد من سلطتهأمر تعيينه على ال
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لقضاء ديونها ما لم يقرر الشريك الوحيد  خاالف ذلاك فاي عقاد تأسايس المؤسساة، وال يجاوز 

للمصفي متابعة الدعاوى التجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك 

 .1بالقرار القضائي إذا تم تعيينه من خالله من الشريك الوحيد أو 

فية ما لام ال يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التص –د 

 ارت إلياهيؤذن بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بواسطة المحكمة وهذا ماا أشا
 ري. من القانون التجاري الجزائ 3فقرة  788المادة 

 ثالثا: مسؤولية المصفي.

د تقياايم ال يمكان تحدياد ناوع المسااؤولية التاي يجاب علاى المصاافي أن يقاوم بتحملهاا، إال بعا    
أو يكون  وتحديد نوع الخطأ الذي يكون قد إرتكبه، فقد يكون المصفي مسؤول مدنيا أوجزائيا،

 مسؤول مدنيا وجزائيا في آن واحد.

 .المسؤولية المدنية للمصفي -أ

يكااون المصاافي مسااؤوال نحااو الشااركة والغياار عاان األخطاااء التااي إرتكبهااا أثناااء ممارسااته     

ق. ت.   " يكاون المصافي مساؤوال  776قضت به الفقرة األولى من الماادة  لمهامه، وهو ما

إتجاه الشركة والغير عن النتائ  الضارة الحاصلة عان األخطااء التاي إرتكبهاا أثنااء ممارساته 
ء على هذا فننه في حالة ما إذا قام المصفي بأعمال تخر  عن سالطاته ومهاماه لمهامه. " وبنا

أموال الشركة محل التصفية لمصالحة شخصاية دون الحصاول  باستغاللالمعهودة، كأن يقوم 
على إذن بذلك مثال، وتسببت هذه األفعال في إلحاق أضرار للشركة أو للغير، فنن هذا ياؤدي 

حق للشركاء والغيار الطعان ضاد المصافي أو المصافون الاذين إلى مسائلته شخصيا، وأيضا ي

 .2تكون مسؤوليتهم على وجه التضامن

 .المسؤولية الجلاةية للمصفي –ب 

مخالفاات مان  ارتكاباهالمهام الموكلة إليه، وأثناء  باحتراميعاقب المصفي جزائيا إذا لم يقم     

مان تعييناه، أو أال يقاوم المصافي عمادا  بينها عدم قيامه عمدا بنشر أمر تعيينه خالل مدة شهر
الشركاء في نهاية التصفية ألجل البث في الحساب النهائي، وإبراء إدارتاه و إخاالء  باستدعاء

ذمته من توكيله، أو في حالة إذا لم يضع حساباته عناد المحكماة وعادم قياماه بمطالباة القضااء 

باالحبس مان شاهرين  ارتكبهاات التي المصادقة عليها، فننه يعاقب المصفي نظرا لهذه المخالف
د ، أو بنحدى العقوبتين فقط، وهذا  200.000د  إلى  20.000إلى ستة أشهر و بغرامة من 

 . 3من القانون التجاري الجزائري 838طبقا للمادة 

 رابعا: علل المصفي.

ت صايتم عزله بتطبيق قاعدة من يملاك سالطة التعياين يملاك سالطة العازل هاذا حساب ماا ن    

ة من القانون التجاري " يعزل المصافي ويساتخلص حساب األوضااع المقارر 786عليه المادة 

 للتسمية".
غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المصفي إذا وجد سبب قانوني، فانذا     

 .4عزله وجب عليها أن تعين آخر محلهقضت المحكمة ب
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كاء أن يتم ذلك في وقت الحق وان يعلن الشار كما يحق للمصفي أن يعتزل من مهامه شريطة

حات  ية وحتاى يحتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير الالزمة لتعيين خليفا له لتتم التصف اعتزالهعن 
 بعزل المصفى بمواجهة الغير.

ساجيل تيجب أن يشهر عزله في السجل التجاري كما هو الحال عند تعييناه ويعتبار تااريخ     

 اري تاريخا لالحتجا  به في مواجهة الغير.في السجل التج العزل
 شريق. ت. ، لم  795إلى  765والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري و بتفحص المواد من 

 .إلى الهيئة المخول لها بمواصلة القيام بمهام المصفي بموجب قرار قضائي بعد عزله

 .انتهاء التصفية خامسا:

الشاريك الوحياد للنظار فاي الحسااب الختاامي وفاي  عند انتهاء التصفية يساتدعي المصافي     

إبرام إدارة المصفي وإعفائه من الوكالاة والتحقاق مان اختتاام التصافية فانذا لام يقام باذلك جااز 

للشريك الوحيد أن يطلب قضائيا تعياين وكيال يكلاص بالقياام بانجراءات الادعوى بموجاب أمار 
التصاديق علاى حساابات  فية أو رفاضمستعجل وإذا لم يتمكن  الشريك الوحيد من إقفال التص

فننه يحكم بقرار قضائي بطلاب مان المصافي أو كال مان يهماه األمار ولهاذا الغارض  المصفي
يضع المصفي حساباته بأماناة ضابط المحكماة حياث ياتمكن كال معناي بااألمر أن يطلّاع عليهاا 

 ويحصاال علااى نسااخة منهااا علااى نفقتااه، وتتااولى المحكمااة النظاار فااي هااذه الحسااابات وعنااد

االقتضاء في إقفال التصفية عوض الشريك الوحيد يقوم المصفي بعد انتهااء التصافية بشاطب 
سنوات في مكتب الساجل  10دفاترها ووثائقها لمدة  قيد المؤسسة من السجل التجاري وتحفظ

دائرتااه المركااز الرئيسااي للمؤسسااة مااا لاام يعااين الشااريك الوحيااد مكانااا آخاار  يقااع فااي الااذي

 التصديق أو رفضت ة إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بنقفال التصفية،وفي حال. 1لحفظها
كال مان يهماه األمار على حسابات المصفي، فننه يحكم بقرار قضائي بطلاب مان المصافي أو 

فيقوم المصفي حينها بوضاع حسااباته بكتاباة المحكماة حياث ياتمكن كال معناي  بنقفال التصفية

مة النظر في هذه الحسابات وعند االقتضاء في إقفال باألمر من اإلطالع عليها، وتتولى المحك

. 2من القانون التجاري الجزائري 774التصفية حالة بذلك محل جمعية الشركاء، وفقا للمادة 

وبعد التوقيع من طرف المصفي يتم اإلعالن عن إقفال التصفية ويقدم بعد ذلك طلبا لنشره في 

 775ي جريادة معتمادة لتلقاي اإلعالناات طبقاا للماادة النشرة الرسمية لةعالنات القانونية أو ف

 . ويتضمن هذا اإلعالن البيانات التالية:3من ٌق. ت.  

 العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند القضاء بمقتصر اسم الشركة. -

 نوع الشركة متبوع ببيان " في حالة التصفية " -

 مبلأ رأسمال الشركة. -

 عنوان المقر الرئيسي. -

 يد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السجل التجاري.أرقام ق -

 أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم. -

                                                
1   62سهام بلقرع، المرجع السابق، ص. 
2  من ق. ت.  . 774أنظر المادة 
3   من ق. ت. . 775أنظر المادة 



 

 

 

 

بات تاريخ ومحل انعقااد الجمعياة المكلفاة بنقفاال إذا كانات هاي التاي وافقات علاى حساا -

لك بياان المصفين أو عند ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذ

 درت الحكم.المحكمة التي أص

ماان القااانون  775ذكاار كتابااة المحكمااة التااي أودعاات فيهااا حسااابات المصاافين المااادة  -

التجاري الجزائري ويجب على المصفي أن يطلب محو قيد الشركة من السجل التجاري، فنذا 

لم يقدم طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القياد مان تلقااء نفساه، وتنتهاي فتارة 

هااااء عملياااات التصااافية تنقضاااي الشخصاااية المعنوياااة للشاااركة ويصااابح صاااافي التصااافية بانت

 .1 موجودات الشركة أمواال شائعة قابلة للقسمة بين الشركاء وتبدأ مرحلة القسمة بينهم

 سادسا:أثار التصفية.

 ويترتااب علااى إقفااال التصاافية زوال الشخصااية المعنويااة للمؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد    

افية محدودة ويكون مان حاق الشاريك الوحياد االساتثمار بكال األماوال الصاوذات المسؤولية ال

لاى إلمتبقياة الناتجة عن التصفية بعد سداد الديون، أما إذا تعذر على المصافي تساليم األماوال ا
احادة فننه على المصافي إياداعها بمصالحة الودائاع واألماناات فاي أجال سانة و الشريك الوحيد

 صفية.عملية الت ابتداء من اختتام
على الشريك الوحيد أن يبذل عناية الرجل الحريص أثناء وبعد تأسيس المؤسسة، حتى يتمكن 

 .2من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله

 ين أنه:فهو ال يعرض الشريك الوحيد لةفالك بسبب عجز المؤسسة عن دفع ديونها إال إذا تب

 استعمل أموال المؤسسة لمصلحته الشخصية. -

صاارفات تخاار  عااان تحقيااق هاادف المؤسساااة أدت إلااى خسااارة كبيااارة إذا قااام بت -

 للمؤسسة.

 إذا تعاقد باسم المؤسسة قبل تسجيلها في السجل التجاري. -

 الفرع الثاني: قسمة أموال الشركة.

فننااه متااى تحولاات موجااودات   3 ماان القااانون الماادني الجزائااري 447وفقااا لاانص المااادة     

ديون وجب في هاذه الحالاة إجاراء القسامة، وغالباا ماا تاتم هاذه الشركة إلى نقود وتم الوفاء بال
األخيرة عن طريق الشركاء أنفسهم وتكون ودية، إال إذا وقع خالف بيانهم فيرجاع األمار إلاى 

القضاء، وإذا كانت حصة الشريك نقدية أو عينية كان له أن يحصل على هذه القيماة كماا هاي 

ه الحصة وقت تساليمها إذا لام تباين قيمتهاا فاي العقاد، مبنية في العقد أو على ما يعادل قيمة هذ
وإذا حصل أن بقي بعد استرداد الحصص أموال وجب قسمة ذلك حسب نصيب كل منهم من 

 . 4األرباح

أما إذا كانت الشركة معسرة فعندئذ يفقد الشاركاء جمياع حصصاهم أو قساما منهاا، وإذا لام     
موال بين الدائنين قسمة غرماء وال يتحمل الشركاء تكص أموال الشركة لسداد ديونها فتقسم األ

                                                
1   ،104ص عبد القادر البقيرات، المرجع السابق. 
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من الخساارة إال بقادر حصصاهم فاي رأك ماال الشاركة ألن مساؤوليتهم محادودة باذلك القادر 

 . 1الذي يمثل مساهمتهم في تكوين رأك المال

 أوال: تعريف القسمة.

ن حقاه شاريك ما تعرف القسمة على أنها العملية التي تلي التصفية، ويقصد بهاا تمكاين كال    

فة مان في أموال الشركة المنحلة، وغالبا ما توكل هاذه المهماة إلاى المصافي ذاتاه فتتحاول صا
لقسامة كونه وكيال عن الشركة إلى وكيل عن عن الشركاء، أو يجوز للشركاء مباشرة عملية ا

 بأنفسهم. 

 ثانيا: كيفية إجراء القسمة.

وجد نص بشأن يالعقد التأسيسي للشركة، فنذا لم األصل أن تتم القسمة بالطريقة المبنية في     

ني وهاذا وجب إتباع األحكام المبنية في القانون ووجب الرجوع غلاى أحكاام القاانون الماد هذا

ماان القاانون الماادني الجزائاري حيااث نصات علااى أن: " تطباق فااي  448ماا قضات بااه الماادة 
ماا يليهاا و  713نظمتهاا الماواد  قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة الماال المشااع" ، وقاد

 من نفس القانون، وتتم قسمة أموال الشركة على النحو التالي:

يعاادل  بما أن لكل شريك حق في أموال الشركة فكل واحد منهم أن يساترد مبلغاا مان النقاود -
صارت قيمة الحصة التي قدمها في رأك ماال كماا هاي مبيناة فاي العقاد، أماا الشاريك الاذي اقت

شريك تقديم عمل أو أي شيء لمجرد االنتفاع به فهو غير معني بالقسمة ويحق لل حصته على
 الذي قدم للشركة حصته لالنتفاع استردادها قبل القسمة.

وإذا كانت الحصة عينية يسترجع الشريك قيمتها كما هو فاي العقاد وإذا بقاي شايء وجبات     

 .2قسمته بين الشركاء بنسبته كل واحد في األرباح
إذا لاام يكفااي صااافي مااال الشااركة للوفاااء بحصااص الشااركاء، فاانن الخسااارة تااوزع علاايهم  أمااا

جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر، إال إذا لم يبين عقد الشركة نصايب كال 

واحد من الشركاء في األرباح والخسائر كاان نصايب كال واحاد مانهم نسابة حصاته فاي رأك 

 من القانون التجاري الجزائري. 794، 793ته المواد من وكذلك قد تناول .3المال

 ماان القااانون التجاااري علااى:" يقاارر المصاافي إذا كااان ينبغااي توزيااع 793حيااث تاانص المااادة 

 .لدائنين"األموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك دون اإلخالل بحقوق ا
نونياة، ي النشارة الرسامية لةعالناات القاوأخيرا يجب نشر قرار التوزيع في أجال شاهر فا    

يهاا، كماا جريدة مختصة باإلعالنات القانونية للوالية التي يوجد فاي مقار الشاركة ف وكذلك في

 يجب أن يبلأ قرار التوزيع إلى الشركاء على االنفراد.

 .ثالثا: مصير حقوق داةني الشركة بعد القسمة

صفية هي الضمان العام لدائنيها باستثناء الادائنين إن أموال الشركة تبقى خالل كل فترة الت    

الشخصيين للشركاء، وهذه ما هي إال نتيجة من نتائ  بقاء الشخصية المعنوياة للشاركة خاالل 
فترة التصفية، غير أن الدائنين بعد القسمة يفقدون حق األفضلية الذين كانوا يتمتعون بها على 

القسامة يمكان أن تلحاق ضاررا بهام، ولهاذا أجااز أموال الشركة األمر الذي يستخلص منه أن 

 .4لهم القانون حق المعارضة، وطلب إبطال القسمة، إذا تم اإلضرار بهم
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3   82لبنى توايمية، سمية ريحان، المرجع السابق، ص. 
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 .رابعا: لاةض التصفية

الاديون  تنتهي التصفية بانتهاء جميع األعمال الواجبة علاى المصافي، ساواء بتساوية جمياع    
ئض زياع الفاافة أعمال القسمة بين الشركاء وتووالحقوق التي على الشركة أو لها أو القيام بكا

لتصافية اوتقديم الحساابات الختامياة بنتيجاة أعمالاه. فيجاب علاى المصافي أن يقادم بعاد انتهااء 

مااال حسااابا ختاميااا إلااى الشااركاء أو الجمعيااة العامااة عاان أعمااال التصاافية وتنتهااي هااذه األع
 بالتصديق على الحساب الختامي.

ية، أي شهر إقفالها حتاى يحات  باه فاي مواجهاة الغيار، كماا يلازم وعلى المصفي إشهار التصف

 .1المصفي بعد انتهاء التصفية أن يقدم بطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري
 

 ملخص الفصل الثاني:

األحكاام  مان بينهاا لقد تناولنا في هذا الفصل إدارة وتسيير الشركة، وكل ما يخص نشاطها    
ويال تقاال وتحلشريك ومحافظ الحسابات، باإلضافة إلى األحكام المتعلقة بننالمتعلقة بالمدير وا

 المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

 فااي حااين أننااا ال ننسااى دراسااتنا ألسااباب انقضاااء المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات    
شاركات تنقضاي بهاا ال المسؤولية المحدودة فتنقضي هذه األخيارة باذات األساباب العاماة التاي

 التجارية، كحلول أجل الشركة وانتهاء المدة الذي قامت من أجلها.
ياد كما أنها تنقضي بانفس األساباب الخاصاة التاي تنقضاي بهاا الشاركة ذات الشاخص الوح    

 كا.شري 50وذات المسؤولية المحدودة، دون غيرها في حالة مثال تجاوز عدد الشركاء من 

هااذه  ا فااي هااذا الفصاال إتمااام دراسااتنا حااول اآلثااار المترتبااة النقضاااءغياار أنااه تساانى لناا    
 المؤسسة، وكل ما يتعلق منها  بالتصفية و القسمة، وذلك مهما كان سبب االنقضاء.
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 خاتمة

دودة من خالل دراسة مختلص أحكام المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المح     

 الجزائاري قاام بندخاال بعاض التعاديالت فيماا يخاص شاركات األماوالالمشرع  نستخلص أن

 وإنشاء

مثاال الشااركات ذات المسااؤولية المحااادودة، لمااا لهااذه الشااركات ماان أهمياااة شااركات جدياادة 

رى اقتصااادية فااي اإلنتااا  الااوطني وكااذا فااي التنميااة االقتصااادية هااذا ماان جهااة وماان جهااة أخاا

 ض البطالة في الجزائر. تساهم في توفير مناصب الشغل وبالتالي تخفي

ائص وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات المختلطاة إذ تجماع باين خصا    

شركات األشخاص وشركات األموال وعلى الرغم من ذلك، فالمشارع الجزائاري جعلهاا مان 

واء شركات األموال، كما أخضعها إلجراءات تأسيس معينة يجب على الشاركاء التقياد بهاا سا

انت شروط موضوعية عامة أو شروط موضوعية خاصة أو حتى شروط شاكلية، كماا مانح ك

هم للشركاء الحرية التاماة فاي اختياار بعضاهم الابعض وكاذا المشااركة بالحصاص التاي تناساب

 دون اإلخالل بنجراءات التأسيس والتي رتب عليها عدة جزاءات في حال تجاوزها.

 ودة بموجااب عقااد وذلااك بتااوافر الرضااا، والمحاالوتنشااأ الشااركة ذات المسااؤولية المحااد    

 والساابب مااع تقااديم الحصااص وركاان تعاادد الشااركاء وكااذا اقتسااام األرباااح والخسااائر مااع نيااة

لمطلقة المشاركة وكذا اإلجراءات الشكلية، بحيث أعطى المشرع الجزائري للشركاء الحرية ا

 وية، ويجاب أن يشاارفي تحديد رأسمال الشركة وتقسيمه إلى حصص ذات قيماة اسامية متساا

ي يثبات إلى الرأسمال في العقد التأسيسي للشاركة الاذي ياتم توقيعاه مان قبال المؤسساين، والاذ

يضافي وضعية الشركاء المساهمين وحالتهم القانونية ورضاهم، والذي يصادق عليه الموثق ل

 عليااه الرساامية ثاام يسااجل لاادى المركااز الااوطني للسااجل التجاااري وبعاادها ينشاار فااي الجرياادة

 الرسمية لةعالنات القانونية ضمانا لجدية تأسيس الشركاء. 

وقد عاال  المشارع الجزائاري طارق تأسيساها وكيفياة تساييرها بكال وضاوح وعلاى أكمال     

وجه هذا من جهة أخرى، فوضع في التأسيس الشروط الموضوعية العامة التي تخص جمياع 

لشااركة وحاادها، أمااا التساايير الشااركات التجاريااة، والشااروط الموضااوعية التااي تخااص هااذه ا

 فأغلبه يدور حول المدير في كيفية تعيينه وسلطاته ومسؤولياته وطريقة عزله.

أمااا فيمااا يخااص انقضاااء المؤسسااة ذات الشااخص الوحيااد وذات المسااؤولية المحاادودة فقااد     

أدر  المشرع الجزائري األسباب العامة التي تنقضي بها ككل الشركات، واألسباب الخاصاة 

ه الشركة. بحيث تتميز هذه الشركات بأهمياة اقتصاادية فاي اإلنتاا  الاوطني فقامات الدولاة لهذ

بفصح مجال أمام الخواص بننشاء شركات بجانب القطاع العام التاي تملاك الدولاة فيهاا معظام 

األسااهم وماان بااين هااذه الشااركات شااركة المساااهمة وشااركة ذات المسااؤولية المحاادودة وهااذه 

لمختلطة وعلى الرغم من ذلك فالمشرع الجزائري جعلها تحات أناواع األخيرة من الشركات ا

شركات األموال وكونها مختلطة تجمع في طياتها بين خصاائص شاركات األماوال وشاركات 

األشخاص وتحدد مسؤولية الشركاء فاي الشاركة ذات المساؤولية المحادودة بمقادار ماا قادموه 



 

 

 

 

شاريكا طبقاا لانص  50يتجااوز عان  من حصص، كماا أن عادد الشاركاء فاي هاذه الشاركة أال

ماان القااانون التجاااري الجزائاري. وجعاال كاال حصااة غيار قابلااة للتااداول بااالطرق  590الماادة 

التجارية، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ال تكتفي بقيامهاا بالمشاروعات الصاغيرة فجعال 

 لها المشرع الجزائري هياكل خاصة لتنظيم تسييرها.

مكان ينظام هذه المؤسسة التاي تعتبار بحاق ثاورة فاي قاانون الشاركات أخيرا كتعقيب على     

 القااول حقيقااة أنهااا شااركة اقتضااتها الضاارورات العمليااة لمتطلبااات اقتصاااد السااوق ماان جهااة

ي ولهذا نرى بأن المشرع الجزائار ووضع حد لما يسمى بالشركات الوهمية من جهة أخرى،

هاا ه اإلمكانياة للخاواص لاللتفااف حولعلى غرار التشريعات التاي أخاذت باذلك قاد أعطاى هاذ

هااا دون اللجاوء إلاى تكاوين شاركة ذات مساؤولية محااددة متعاددة الشاركاء التاي هاي فاي حقيقت

ض قاانون لام يفارالن ألونظارا  2مكارر  590مشروع فردي مع إحاطة ذلك بقيود في الماادة 

ر فاي لك قاد يكثاتوزيعا معينا للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين الشركاء، لذ

العماال أن ينفاارد أحااد الشااركاء بالجانااب األكباار ماان الحصااص وتكااون الشااركة فااي حقيقتهااا 

مشااروع فرديااا وبهااذا يسااتطيع الشااخص الطبيعااي أن يتحاياال علااى الحضاار المتمثاال فااي عاادم 

تكااوين عاادة مؤسسااات ذات شااخص وحيااد وذلااك بالاادخول كشااريك فااي شااركة ذات مسااؤولية 

سايطرة شركاء يملك فيها أغلبية الحصاص األمار الاذي يمكناه مان المحدودة أو أكثر متعددة ال

يد فيها التامة على الشركة باإلضافة إلى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة هو الشريك الوح

 .وبهذا يكون قد وصل بطريق غير مباشر إال تكوين عدة شركات هو الشريك الوحيد فيها

ا حياد وذات المساؤولية المحادودة تلعاب دورأن المؤسساة ذات الشاخص الو نلخص القاول    

اقتصاااديا هامااا فااي مجااال التنميااة االقتصااادية وذلااك بخلااق مناصااب عماال جدياادة والنهااوض 

ا ء مثال هاذباالقتصاد الوطني، األمر الذي دفع بالمشرع إلى تقديم الدعم المالي مان أجال إنشاا

 النوع من الشركات.
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 مــلخص المذكرة

 
ي فحدودة التي عنوانها المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المإن هذه الدراسة  

ا النموذ  والتي كان الهدف منها بجعله 2015تجاري الجزائري لسنة ظل تعديالت القانون ال

 األمثل الستقطاب أصحاب رؤوك األموال.

ي حيث أضاف المشرع الجزائري المؤسسة ذات الشخص الوحيد كاستثناء وميزها عن باق

خص لى شإالشركات من حيث أنها اإلدارة األفضل للمشروعات، فنسناد اإلدارة أو اإلشراف 

كان ته، فيجعله أكثر إدراكا و إحاطة ألوضاعه المالية و الحسابية واحتياجات مؤسسوحيد 

ظم ه معلهذا األمر نتيجة عملية في تخفيض الشركات الوهمية أو الصورية وهو ما أخذت ب

 التشريعات بنظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
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