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 مقدمة

فكرة التضامف مصطمح حديث النشأة حيث مارسيا اإلنساف البدائي في صكرة 
تعاكنية مع أفراد أسرتو ككذا تعاكف األسر كالعشائر مع بعضيـ، فمف فكرة التضامف 

التطكر كالرقي الفكرم  الذم جسده اإلنساف األكؿ استنتجت فكرة الشراكة إلى حيث
. لمكصكؿ إلى شركة التضامف كنظاـ قانكني منذ العصكر الكسطى

أساس شركة التضامف ىك المصمحة المشتركة لمشركاء التي تعتبر نكاة فكرة      
إضافة إلى أنو العامؿ األكؿ  1الشخصية المعنكية التي تتمتع بيا الشركات اآلف،

ىك ازدىار النشاط التجارم في الجميكرية  الذم دفع الشركة قديما إلى التطكر
اإليطالية، كعميو ارتبطت الشركة بالنشاط التجارم كدرجة أكلى كنشأ لنا ما يسمى 

. م تطكرت مع مر العصكر كتعددتتالتجارية كاؿبالشركة 

ؿ شركة المساىمة كالشركات التجارية تنقسـ إلى نكعيف شركات األمكاؿ مث     
فضؿ ألنيا تحكم األنمكذج اؿالتي تعتبر كة التضامف شرمثؿ  كشركات األشخاص

جميع الخصائص كالمميزات التي تختص بيا شركات األشخاص، كيمكننا التفريؽ 
بيف شركات األمكاؿ كشركات األشخاص في االعتبار الشخصي التي تقـك عميو 

. شركة التضامف أك شركة األشخاص بكؿ أنكاعيا

التضامف بحيث تنشأ بنشأتو كتنقضي  كىذا ىك القمب النابض لشركة     
. بانقضائو

 ةممقب تكاف .إف الجدكر األصمية لشركة التضامف ترجع إلى العيد الركماني     
بنظاـ الممكية العائمية المشتركة كلـ يكف يسمح لمدخكؿ إلى ىذا النظاـ إال أفراد 

ف مف العائمة الكاحدة فقط، إال أنو مع تطكر الشركة أصبح األجانب يتمكنك
. نضماـ ليا في حالة تكفر ليـ عنصر نية المشاركةاإل

تعتبر شركة التضامف مف أقدـ الشركات ظيكرا إال أف تسميتيا فيي حديثة      
في كتابو " جاؾ سفارم " سميت بتسمية شركة التضامف نسبة إلى كصفيا مف قبؿ 

                                                           
 .18، ص 1999ط، دار العلوم، اإلسكندرٌة، مصر، .مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، د  -1
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فييا الشركاء بككنيا الشركة التي يباشر  1675سنة " التاجر الكامؿ" الشيير 
. التجارة بأسمائيـ جميعا

كتسمى  1كعميو جاءت ما يسمى بشركة التضامف أك الشركة ذات االسـ الجماعي،
مف  552شركة التضامف بأسماء جميع الشركاء كأصؿ عاـ كىذا حسب المادة 

. القانكف التجارم الجزائرم

الشركات كيستخدـ يعتبر عنكاف الشركة بمثابة اسـ تجارم ليا يميزىا عف غيرىا مف 
عنكاف الشركة لمتكقيع عمى العقكد التي تبـر باسـ الشركة كشخص معنكم مف قبؿ 

 2.المدير فيكقع المدير عمى عقكد الشركة بعنكانيا

كتعرؼ شركة التضامف بأنيا عقد يمتـز بمقتضاه شخصاف طبيعياف أك أكثر لمقياـ 
. الخسائر بمشركع مالي مشترؾ بيدؼ تحقيؽ الربح كاقتسامو كتحمؿ

كمف التعريؼ يمكننا التطرؽ إلى خصائص شركة التضامف التي تقـك عمييا      
: كالتي ىي

  جميع الشركاء في شركة التضامف يكتسبكف صفة التاجر بمجرد الدخكؿ في
 .شركة التضامف كلك لـ يحترفكا التجارة مف قبؿ

 تجاه انية عف ديكف الشركة كالتزاماتيا الشركاء فييا مسؤكلكف مسؤكلية تضاـ
ف كؿ شريؾ مسؤكؿ شخصيا عف ديكف الشركة مسؤكلية غير االغير أم 

 .محدكدة بمقدار حصتو في رأس الماؿ بؿ بكؿ أمكالو
  حصص الشركاء في شركة التضامف غير قابمة لمتداكؿ أك اإلحالة، فال

يجكز التصرؼ في حصة الشريؾ كال إحالتيا حتى برضا جميع الشركاء، 
ألف انضماـ الشريؾ مبني عمى االعتبار الشخصي كالثقة المتبادلة فال يمكف 

 .اجبار الشركاء عمى قبكؿ شريؾ جديد ال يثقكف فيو
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  ا مف أسماء جميع الشركاء أك أحدىـ متبكع بكممة متألؼ كفيؾعنكاف الشركة
شركة أحمد كشركائو ىذا العنكاف ىك الذم تتعامؿ بو الشركة : كشركائو مثؿ

ذا تكفي أحد الشركاء كجب حذؼ اسمو إذا  مع الغير كتكقع بو معامالتيا كا 
 .كاف مكجكدا في العنكاف

 راحؿ حياتيا أساسو شركة التضامف تقـك عمى االعتبار الشخصي في جميع ـ
 .الثقة المتبادلة بيف الشركاء مف جية كثقة غير الشركاء مف جية أخرل

  إضافة إلى إشتراؾ أكثر مف شخص في إتخاد القرارات المتعمقة بنشاط
الشركة مما يجعؿ تمؾ القرارات تميؿ إلى جانب الرشد كأف رأس ماليا يتككف 

د كما ىك الحاؿ في كفؽ قدرات الشركاء كليس كفقا لقدرات شخص كاح
 1.المشركعات الفردية

إلى  551قد تناكؿ المشرع الجزائرم مكضكع شركة التضامف في المكاد مف المادة 
مف القانكف التجارم الجزائرم بحيث حدد ليا إطارات تنظميا كقكاعد  563المادة 
. تسيرىا

 :أىمية الموضوع

تعتبر شركة التضامف مف الشركات التجارية التي تنتمي إلى صنؼ شركات      
األشخاص كىي النمكذج األمثؿ ليا كفي ظؿ مساىمتيا كعمكد مف أعمدة االقتصاد 
الكطني كككنيا الحؿ األمثؿ لمتجار مف أجؿ التطكر كالربح األكثر ككذا حؿ ممتاز 

. نشاء مشركع مالي معيفة مف أجؿ إلذكم اإلمكانيات المالية المحدكد

 :أسباب إختيار الموضوع

كمف األسباب التي دفعتني إلى دراسة ىذا المكضكع البالغ األىمية أكال حبا في      
القانكف التجارم ألف دراسة ىذا النكع مف المجاالت ممتع جدا ككذا مفيد مف الناحية 

، ثانيا المكضكع يمس النظرية كالتطبيقية كيمكف االستفادة منو في حياتنا العممية
بصفة مباشرة بتطكر االقتصاد الكطني الجزائرم كذلؾ مف خالؿ تشجيع ىذا النكع 

                                                           
 .116ص,الجزائر , دٌوان المطبوعات الجامعٌة,مبادئ القانون التجاري ,عبد القادر بقٌرات   -1
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مف األنشطة التجارية كذلؾ لما تكاجيو مف صعكبات خاصة في الجزائر نظرا 
لألكضاع االقتصادية كالسياسية التي تكاجييا البالد حاليا، بحيث تكجد خبرات 

نيا تفتقر لمدعـ كالتشجيع في دكلتنا بعكس الدكؿ األخرل كمؤىالت كميا شبابية إال أ
التي تدعـ أبنائيا كتستفيد منيـ، كثالثا ككيدؼ رئيسي ىك التعرؼ عمى شركة 
التضامف بشكؿ مفصؿ ككذا استنتاج عيكبيا كمحاكلة إصالحيا كالمساىمة في 

. تطكيرىا بكضع حمكؿ قانكنية

 

 :الدراسات السابقة لمموضوع

بالنسبة لمدراسات السابقة لممكضكع ىي كثيرة كمتنكعة لكف تتميز بنكع مف      
الفراغ خاصة منيا دراسات طمبة الماستر ألنيا مجرد كصؼ سطحي لشركة 
التضامف ال يمكف االعتماد عمييا بصفة مطمقة مف أجؿ تفعيؿ كتطكير شركة 

. التضامف ككذا االقتصاد

أجؿ التعمؽ أكثر في البحث ككذا ربط مكضكع كىذا ما دفعني إلى االجتياد مف 
. قبؿ لجعمو أكثر مركنة بعض الشيءالبحث مع الكاقع كالمست

 :اإلشكالية

ف شركة التضامف ألكجب عمينا دراسة ىذا المكضكع دراسة أكثر دقة كذلؾ      
ما مدل مساىمة : لشركات كعميو نطرح السؤاؿ التاليمف اتعتبر نكع مميز 

كمف خالؿ اإلشكاؿ الرئيسي  ؟التشريعات في تككيف نطاـ قانكني لشركة التضامف
ماىي األعمدة األساسية التي تأسس بيا شركة التضامف؟ :نطرح اإلشكاليات الفرعية

نقضائيا؟ إ؟ كما ىي العكامؿ التي تؤدم إلى ككيؼ تتـ إدارتيا كمف طرؼ مف
نقضاء شركة التضامف؟ إترتبة جراء كماىي اآلثار الـ
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 :المنيج المتبع

عتمدت في دراستي لممكضكع عمى المنيج التحميمي، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ إ
إضافة إلى المنيج إتبعت النطاؽ النصكص القانكنية التي تنظـ شركة التضامف 
تنظـ شركة التضامف بصفة  التشريعي المتمثؿ في النصكص القانكنية التي

ىناؾ صعكبة في إيجاد المراجع بؿ الصعكبة كانت متكاجدة  أنو لـ يكفكما ,عامة
في إيجاد المؤلفات القانكنية المتخصصة في دراسة شركة التضامف بشكؿ مفصؿ 

. كخاصة المؤلفات الجزائرية

 :تقسيم الموضوع

حيث تناكلنا في الفصؿ األكؿ ، مكضكع دراستنا إلى فصميف كمقدمة كخاتمة يقسـ
رقنا في المبحث األكؿ إلى شركط تأسيس شركة تأسيس شركة التضامف، تط

التضامف، كفي المبحث الثاني إلى إدارة شركة التضامف، في حيف تضمف الفصؿ 
الثاني انقضاء شركة التضامف كاآلثار المترتبة عنو، حيث خصص المبحث األكؿ 
لدراسة األحكاـ المتعمقة بانقضاء شركة التضامف، كالمبحث الثاني أثار انقضاء 

. ة التضامفشرؾ
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 ل األولنفصــــا

 لتضامن وإدارتهاتأسيس شركة ا
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تحتؿ شركة التضامف المرتبة األكلى ضمف شركات األشخاص التي تقـك عمى 
التي يتطمبيا عقد الشركة االعتبار الشخصي، فيي تعتمد عمى نفس شركط تأسيس 

المتمثمة في مجمكعة مف الشركط المكضكعية العامة كالخاصة، إضافة إلى الشركط 
الشكمية كىذه األخيرة تكسبيا الشخصية المعنكية إال أنيا تبقى ناقصة إلى حيف 
اكتسابيا الشخصية الطبيعية، كمف أجؿ ممارسة أعماليا البد مف تعييف المدير 

. ق ككذا تحديد سمطاتو، كىذا ما سنتناكلو في ىذا الفصؿ بإذف اهللكمعرفة كيفية عزؿ

: كعميو يمكف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

. تأسيس شركة التضامف: المبحث األكؿ
. إدارة شركة التضامف: المبحث الثاني
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تأسيس شركة انتضامن : انمبحث األول

لبناء أم مشركع كجب أف يككف ذلؾ المشركع قائما عمى أعمدة أساسية أك ركائز 
عميقة، كعميو فإف شركة التضامف أك أم شركة كانت كجب أف تتكفر فييا شركط 

مف أجؿ تأسيسيا، فبدكف ىذه الشركط ال يمكف ليا أف تقـك بمثاؿ الشركط 
إلى الشركط الشكمية، ففي حالة  إضافةالمكضكعية سكاء كانت العامة أك الخاصة 

 .انعداـ شرط مف ىذه الشركط سكؼ تنحؿ الشركة كىذا ما سنتطرؽ إليو

لذلؾ نقسـ دراسة ىذا المبحث إلى مطمبيف األكؿ نتطرؽ فيو إلى الشركط 
جزاء تخمؼ المكضكعية العامة كالخاصة كالشكمية، أما المطمب الثاني فنذكر فيو 

 .أحد الشركط
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 شروط تأسيس شركة التضامن: األول المطمب

لكؿ شركة شركط تقـك بيا كبدكف تمؾ الشركط سيككف ىناؾ خمؿ في تأسيس 
الشركة كنقائص في تككينيا كبالتالي ؿ تنتج لنا شركة جديدة كتعد باطمة أماـ 
القانكف لذلؾ استكجب المشرع الجزائرم مف خالؿ عدة نصكص قانكنية عمى 

 .ىذا ما سيتـ معالجتو خالؿ ىذا المطمبضركرة تكفر ىذه الشركط ك

 الشروط الموضوعية العامة: الفرع األول

الشركط األساسية التي ال يمكف االستغناء عنيا لتأسيس شركة التضامف ىي  مف
الشركط المكضكعية العامة، كىذه الشركط نفسيا تتشارؾ فييا باقي الشركات كمف 

 .خالؿ ىذا الفرع سكؼ نتعرؼ عمييا كعمى مدل أىميتيا

الرضا : أوال

جاب كالقبكؿ، كعميو فإف الرضا ىك تعبير عف إرادة المتعاقديف كالممثؿ في اإلم     
انعداـ الرضا يترتب عميو عدـ قياـ الشركة، كيككف منعدما إذا لـ يتفؽ الشركاء 
ذا كجد  عمى تقديـ الحصص مثال أك عمى محؿ الشركة أك عدـ نية االشتراؾ، كا 
 1.الرضا كجب أف ينصب عمى شركط العقد كرأس الماؿ كالغرض كاإلدارة كغيرىا

خاليا مف أحد العيكب مثال كاإلكراه كالغمط كالتدليس، كجب في الرضا أف يككف 
. كفي حالة تضرر صاحب الرضا بعيب مف العيكب يحؽ لو طمب اإلبطاؿ

بالنسبة  2يمكف لمرضا أف يككف معيبا إذا نتيجة غمط أك تدليس أك إكراه،     
كراه معف كم لإلكراه في عقد الشركة ىك نادر جدا إضافة لككنو نكعاف إكراه مادم كا 
في حالة كقكعو يجب أف يككف صادرا مف أحد المتعاقديف أك عف شخص ثالث، 
شريطة أف يثبت لممكره أف المتعاقد كاف يعمـ بيذا اإلكراه كيجب أف يككف اإلكراه 

                                                           
للطباعة والنشر والتوزٌع،  ط، دار هومة.، د(شركات األشخاص)نادٌة فوضٌل، أحكام الشركة طبقا للقانون الجزائري   -1

 . 28،  ص 2002الجزائر، 
، ص 1988أبو زٌد رضوان، الشركات التجارٌة من القانون المصري المقارن، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر،   -2

50. 
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قائـ عمى أساس كأف يتصكر مف يدعي اإلكراه أف خطرا ييدده ىك أك غيره في 
ة االجتماعية كالصحية كالحبس مف جسمو أك مالو أك شرفو إضافة إلى مراعاة الحاؿ

أجؿ إثبات جسامة اإلكراه، إضافة إلى التدليس الذم يمجأ لو مؤسسك الشركة لجعؿ 
. الغير  يقدـ عمى االشتراؾ في الشركة

األىمية : ثانيا

رة مف ال يمكف كجكد الرضا كحده إلبراـ عقد الشركة بؿ تستكجب األىمية صاد
. أىميةذم

يككف أىال لمتصرؼ ما لـ يحجر عميو لعتو أك سفو أك جنكف ألف عقد  الشريؾ
كيحدد سف األىمية بتسعة  1الشركة يعتبر مف التصرفات الدائرة بيف النفع كالضرر،

 2.مف القانكف المدني 40كىذا كفقا لما جاء بو نص المادة ( 19)عشر سنة كاممة 

بال لإلبطاؿ لمصمحة مف يتسنى في حالة ما أبـر القاصر عقد الشركة كاف العقد قا
. لو إبراـ مثؿ ىذا العقد

يحؽ لمقاصر أف يككف شريؾ في شركة التضامف كيمكنو ممارسة التجارة كذلؾ عف 
طريؽ التأىيؿ بحكـ الراشد كطبقا لممادة الخامسة مف القانكف التجارم تكجد 

: مجمكعة مف الشركط تتمثؿ في ما يمي

 يجب أف يرشد القاصر. 
 ة عشر سنةبالغ ثماني. 
 يجب أف يؤذف لو بممارسة التجارة إما مف قبؿ أمو أك أبيو. 
  يجب تقديـ اإلذف الكتابي باإلتجار مرفقا بطمب تسجيؿ في السجؿ التجارم

 3.حماية لمصمحة مف يتعامؿ مع القاصر

                                                           
 .29نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -1
 .تضمن القانون المدنً الجزائري، المعدل والمتمم، الم1975سبتمبر  26المؤرخ فً  75/58من األمر رقم  40المادة   -2
، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل 1975سبتمبر  26، المؤرخ فً 75/59من األمر رقم  5المادة   -3

 .والمتمم
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المحل : ثالثا

يتمثؿ المحؿ الغرض الذم تيدؼ الشركة إلى تحقيقو، أم تنفيذ المشركع الذم      
تككنت مف أجمو كيجب أف يككف المحؿ ممكنا كمشركعا كغير مخالؼ لمنظاـ العاـ 
كاآلداب العامة مثال كأف يككف المحؿ التجارم المخدرات أك تيريب األسمحة في 

. ىذه الحالة يككف العقد باطال

بب الس: رابعا

السبب ىك الباعث كالدافع إلى التعاقد كىك رغبة الشركاء في تحقيؽ الربح فمتى 
. كاف المحؿ غير مشركع كاف السبب غير مشركع

بيف المحؿ كالسبب في أف المحؿ في الشركة ىك مكضكعيا أم المشركع  نميز
المالي لمشركة أما السبب ىك استغالؿ ذلؾ المشركع بغرض تحقيؽ الربح شريطة 

. أف يككف مشركعيف في جميع األحكاؿ

ألف السبب اإللتزامات الفردية لمشركاء ىك .يختمط المحؿ في عقد الشركة بالسبب 
ستغالؿ الرغبة في تحقيؽ ا قتساميا عف طريؽ القياـ بمشركع إقتصادم كا  ألرباح كا 

 فرع مف فركع النشاط التجارم أك الصناعي 

 الشروط الموضوعية الخاصة: الفرع الثاني

بعد تكفر الشركط المكضكعية العامة ننتقؿ إلى الشركط المكضكعية الخاصة      
ىا سكؼ تؤدم بالشركة التي ال تقؿ أىمية عف األكلى كفي حالة تخمؼ أم ركف مف

 .إلى البطالف، كسكؼ نتطرؽ إلييا مف خالؿ ىذا الفرع
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تعدد الشركاء وتقديم الحصص : أوال

تعدد الشركاء  -01

الشركة عقد يمتـز بمقتضاه : " مف القانكف المدني عمى أنو 416تنص المادة 
 1".شخصاف طبيعياف أك اعتبارياف أك أكثر 

اليدؼ مف كراء فكرة تعدد الشركاء ىي نشكء شخص معنكم جديد يتطابؽ مع      
مف القانكف المدني الجزائرم  188إدارة الشركاء ككحدة ذمتيـ كىذا ما أكدتو المادة 

أمكاؿ المديف جميعيا ضامنة لكفاء ديكنو، كفي حالة عدـ حؽ أفضمية مكتسب " 
". تجاه ىذا الضماف  طبقا لمقانكف فإف جميع الدائنيف متساككف

بالنسبة لشركات األشخاص مثاؿ شركة التضامف جميع الشركاء فييا متضامنكف 
. مف أجؿ الكفاء بديف الشركة كبكامؿ ذمتيـ

 تقديم الحصص -02

كؿ شريؾ مجبر بالمساىمة في تككيف رأس ماؿ الشركة كذلؾ بتقديـ مجمكعة مف 
شريؾ حصة فال يعتبر شريكا، الحصص نقدية، عينية أك حصة عمؿ إف لـ يقدـ اؿ

 2.كما أنو يجكز أف تككف حصة الشركاء متفاكتة

: الحصة النقدية -أ

تتمثؿ الحصة النقدية في مبمغ محدد مف النقكد يقدميا الشريؾ مساىمة منو في 
ف لـ يقدـ الشريؾ ىذا المبمغ لمشركة ففي ىذه الحالة  تككيف رأس ماؿ الشركة، كا 

مف القانكف المدني، إال أنو قد يتفؽ  421المادة يمزمو التعكيض، كىذا حسب 
 3.الشركاء عمى دفع جزء معيف عند التأسيس ثـ دفع الباقي في أجؿ محدد

                                                           
 .السالف الذكر 75/58من األمر  416المادة   -1
، 2014صة، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، األردن، فوزي محمد سامً، الشركات التجارٌة األحكام العامة والخا  -2

 .28ص 
 .281، ص 1999ط، دار المطبوعات الجامعٌة، االسكندرٌة، مصر، .علً البارودي، القانون التجاري، د  -3
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:  الحصة العينية -ب

يقدـ الشريؾ حصة عينية لمشركة، كالحصة العينية ىي أم ماؿ مقدـ مف غير 
 .النقكد سكاء كاف منقكال أك عقارا

يككف قطعة أرض أك مبنى كالمخازف كالمصانع أما المنقكؿ يمكف أف يككف  العقار
 ماديا كالبضائع أك معنكيا كالمحؿ التجارم أك براءة االختراع أك حؽ مف حقكؽ

 1.الممكية األدبية أك النقدية كغيرىا

تع " مف القانكف المدني  419كفقا لما جاء عف نص المادة 

حصص الشركاء متساكية القيمة كأنيا تخص ممكية الماؿ ال مجرد االنتفاع بو،  تبر
2".ما لـ يكجد اتفاؽ أك عرؼ يخالؼ ذلؾ 

 

كالحصة العينية التي تقدـ عمى سبيؿ التمميؾ تخرج نيائيا مف ذمة صاحبيا لتنتقؿ 
 3.إلى ذمة الشركة

: حصة عمل -ج

ة، كيقصد بالعمؿ في ىذا قد تككف حصة الشريؾ ممثمة في عمؿ يؤديو لمشرؾ
 .المجاؿ ىك العمؿ الفني كالخبرة في مجاؿ اإلتجار أك التخطيط أك التسيير اإلدارم

لتزامات المستمرة لتزاـ الشريؾ بتقديـ عممو كحصة في الشركة مف قبيؿ اإلإيعتبر 
التي يجب أف تنفذ يكميا، كعميو فتبعة ىالؾ الحصة تقع عمى عاتقو، فإذا مرض أك 

اىة جعمتو يمتنع عف أداء عممو كأف يصبح عاجزا كميا عف تأدية عممو أصيب بع
أثناء قياـ الشركة في ىذه الحالة اعتبر متخمفا عف أداء حصتو كمف ثـ يقصى مف 

 4.الشركة

                                                           
 .33فوزي محمد سامً، المرجع السابق، ص   -1
 .السالف الذكر 75/58من األمر  419المادة  2
 .35جع السابق، ص نادٌة فوضٌل، المر  -3
 .37نفس المرجع، ص   -4
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كعميو فإف لحصة العمؿ خاصية زمنية فيي ال تتحقؽ إال بالتتابع أتناء حياة 
كيستطيع أف يتفؽ في نظاـ الشركة عمى اف يمتـز الشريؾ بتقديـ عممو , الشركة

كعند إنقضاء الشركة تعكد إلى الشريؾ حرية التصرؼ في , كحصة لمدة محددة
 .ة الشركة كقتو كنشاطو ككدا عند إنتياء األجؿ المحدد في أنظـ

نية المشاركة واقتسام األرباح وتحمل الخسائر : ثانيا

نية المشاركة  -01

المقصكد بنية المشاركة ىي رغبة الشركاء في تحقيؽ فكرة تككيف الشركة كالحصكؿ 
عمى الربح ككذا التعاكف اإليجابي بيف الشركاء كاالشتراؾ في الربح كتحمؿ 

مف القانكف المدني التي مقتضاىا  417 الخسائر، كيستخمص ىذا الركف مف المادة
 :بذؿ جيكد كتحقيؽ فكرة األرباح كقكاـ ىذه النية يمثؿ في ثالثة عناصر

نما تنشأ بيف أفراد ليـ الرغبة في انشاء  .1 إف الشركة ال تنشأ فرضا أك جبرا كا 
 .ىذا الشخص المعنكم

تحقيؽ اتحاد المظاىر الدالة عمى كجكد التعاكف اإليجابي بيف الشركاء قصد  .2
 .الربح

المساكاة بيف الشركاء في المراكز القانكنية فال تككف بينيـ عالقة التبعية  .3
 .حيث يعمؿ أحدىـ لحساب اآلخر

كما تعرؼ نية المشاركة عمى اف تنصرؼ إرادة جميع الشركاء إلى التعاكف 
فيما بينيـ عمى قدـ المساكاة مف أجؿ استغالؿ مشركع لشركة  اإلجابي

كتحقيؽ أىدافيا  كتتحمى ظاىرة في تقديـ الحصص كتنظيـ إدارة الشركة 
شراؼ عمييا كالرقابة عمى أعماليا كنية اإلشتراؾ بغية تحقيؽ الربح كاإل

 1كتكزيعيو بيف الشركاء كتحمؿ المخاطر المشتركة
إلى اف نية اإلشتراؾ , مشركع الدم قامت مف اجموالتي قد تسببيا إنييار اؿ

تختمؼ بإختالؼ كنكع الشركة حيت تككف اكتر ظيكر في شركات 

                                                           
 .43وزي محمد سامً، المرجع السابق، صف  -1
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ختصاص كبتدقيؽ في الشركة التضامف التي تسكد فييا الفكر التعاقدية اإل
المبنية عمى التقة المتبادلة كالتعاكف االجابي بيف الشركاء مف أجؿ تحقيؽ 

كضكحا في شرمات األمكاؿ كخاصة في  غرض الشركة كلكنيا أقؿ
حيت يقدر دكر الشريؾ عمى تكضيؼ أمكالو في مشركع الشركة , المساىمة

كمع ىدا تبقى نية ,دكف اف ييتـ بشخصية المديريف إلى بصفة تعيينو 
في ىدا النكع مف الشركات ما داـ المساىمكف يشارككف في  اإلشتراؾ قائمة 

الرأم ضمف الجمعية العامة كمراقبة  تسيير شؤكف الشركة عف طريؽ إداء
 .تصرفاتيا كتعييف ىيئة إدارة الشؾ كالتصديؽ عمى اعماؿ المدراء

كحيت اف نية المشاركة ىي إدارة جماعية لإلشتراؾ في إدارة الشركة       
كتحمؿ اعبائيا فإف ىده اإلدارة يجب اف تتكفر ليس فقط عند إنشاء الشركة 

نما يتكجب إستمراريتيا طي  .لة مدة الشراكةكا 
اقتسام األرباح والخسائر  -02

يمثؿ ىذا العنصر رغبة الشركاء في جني األرباح عف طريؽ استغالؿ مشركع 
الشركة، كأيضا قابمية كؿ شريؾ في تحمؿ نصيب مف الخسائر الذم قد تنتج عف 

. استغالؿ المشركع

الربح المادم الذم يضيؼ قيما جديدة إلى ذمة  المقصكد مف الربح ىك     
. الشركاء، كىك ما يسمى بالربح اإليجابي دكف السمبي

ذا  يككف نصيب كؿ شريؾ في األرباح كالخسائر بقدر نسبة حصة في رأس الماؿ، كا 
لـ يحدد نصيب الشريؾ إال في الخسائر طبقت نفس النسبة عمى نصيبو في 

. نصاب الشركاء متساكيةاألرباح، كعند الشؾ يفترض أف أ

يعتبر كؿ شرط مف شأنو أف يمنح أحد الشركاء كؿ الربح كانت الشركة باطمة كما 
. إعفاء الشريؾ مف تحمؿ أم خسارة يبطؿ الشرط الذم مف شأنو

 :حتراـ القكاعد الكاردة في قانكف اإللتزامات كالعقكد إيشترط 

 .نسبة راس الماؿاال يتجاكز نصيب أحد الشركاء كؿ الربح كالخسارة ك-
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 .اال يأخد أحد الشركاء كؿ الربح-

 .أال يعفى أحد الشركاء مف تحمؿ الخسائر-

أف يشترط تجاكز نصيبو في األرباح ,يمكف لمف قدـ حصتو في رأس الماؿ -
 .نصيب الشركاء األخريف 

ككيفية تقسيـ األرباح كالخسائر تخضع إلى إتفاؽ الشركاء شريطة أف ال         
مف الشركاء مف األرباح أك إعفاء حرماف أحد العقد التأسيسي لمشركة يدرج في 
ركة التي تتضمف مثؿ ىدا الشرط كالش* شرط األسد*كىدا ما يعرؼ ب,الخسائر 

 .رط نفسوتعد باطمة كيقع ىدا اإلبطاؿ عمى عقد الشركة كليس فقط عمى الش

 الشروط الشكمية: الفرع الثالث

تكفر كؿ مف الشركط المكضكعية العامة كالخاصة كجب إفراغ عقد الشركة  بمجرد
في قالب رسمي كىذا ما يعرؼ بالشكمية كالتي مف خالليا تكتسب الشركة 

الشخصية المعنكية كتتمكف مف مباشرة أعماليا كمف خالؿ ىذا الفرع سكؼ نقـك 
 .بدراستيا

الكتابة : أوال

ال كاف  418المادة  نصت مف القانكف المدني عمى ضركرة كتابة عقد الشركة كا 
 1.باطال سكاء تعمؽ األمر بالشركات المدنية أك الشركات التجارية

عقد الشركة يخمؽ شخص معنكم يتمتع بكياف ذاتي كحياة مستقمة عف حياة الشركاء 
الذيف ساىمكا في تككينو، فكجب أف يككف ليذا الشخص المعنكم دستكرا مكتكبا يستطيع 

شرط الكتابة أف الغير االطالع عميو قبؿ الدخكؿ معو في معامالت قانكنية، إضافة إلى 
.نو أيضا ضركرم في جميع التعديالت التي تطرأ عمى العقدماداـ كاجبا في عقد الشركة فإ  

 

                                                           
 .السالف الذكر 75/58من األمر  418المادة   -1
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 :كمف البيانات التي يتضمنيا عقد الشركة 

 عنكاف الشركة-

 إسـ الشركة -

 المركز الرئيسي لمشركة -

 رأس ماؿ الشركة-

 أسماء الشركاءكعناكينيـ-

 .إسـ المدير أك المديريف-

أم المكتؽ حتى يعتد بالعقد كتتـ الكتابة في شكؿ محرر رسمي لدل المكظؼ العاـ 
 كىدا ما يمكف مف شيره

 

الشير : ثانيا

أخضع المشرع الجزائرم الشركة إلجراءات الشير قصد إخطار أك إعالـ الغير 
بميالد الشركة كيككف بعمـ بما يحيط الشركة قبؿ التعامؿ معيا، إذا كانت الشركة 

كانت الشركة تجارية فإنيا مدنية فإنيا تتمتع بالشخصية بمجرد تككينيا، أما إذا 
مف القانكف التجارم، كتتمثؿ  549تخضع إلجراءات الشير طبقا لنص المادة 

 :إجراءات الشير فيما يمي

 إيداع ممخص العقد التأسيسي لمشركة في السجؿ التجارم قصد قيده. 
  نشر ممخص العقد التأسيسي لمشركة في جريدة يكمية يتـ اختيارىا مف طرؼ

 .ممثؿ الشركة
  نشر ممخص العقد التأسيسي لمشركة في النشرة الرسمية لإلعالنات

 1.القانكنية
                                                           

 .السالف الذكر 75/59من ألمر  549المادة   -1
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. إذا كانت إجراءات الشير تشترط عند التأسيس فيي كذلؾ تشترط عند إجراء تعديؿ

 

 :المتبعة لدى الموثق لديناإجراءات الشير 

 : إلجراءات الشير لدل المكتقيمكننا إستخالص تعريؼ لوالتطرؽقبؿ 

المتضمف  02_06مف القانكف  03عرفو المشرع الجزائرم في نص المادة          
الموثق ضابظ عمومي مفوض من قبل السمطة ":تنظيـ مينة الثكثيؽ عمى أف 

وكدا , الصبغة الرسمية العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فييا القانون 
 ".العقود التي يرغب األشخاص إعطائيا ىده الصبغة

مف خالؿ ىدا التعريؼ يتبيف أف القانكف الجزائرم يعتبر المكثؽ مكظؼ عمكمي 
تابع لمسمطة العمكمية يتكلى تحرير العقكد التي يشترط فييا الرسمية كيحفظ العقكد 

كما يسير عمى تنفيد اإلجراءات الالزمة السيما , التي يحررىا أك يتسمميا لإليداع 
زيادة , العقكد في األجاؿ التي حددىا القانكف النشر كشير , كأإلعالف , التسجبؿ 

كما يقـك المكثؽ ضمف الشركط , التكثيقي كتسييره  عمى دلؾ يتكلى حفظ األرشيؼ
المنصكص عمييا بتسميـ نسخ تنفيدية لمعقكد التي يحررىا أك نسخ عادية منيا أك 

 11ك 10كالعقكد التي ال يحتفظ بأصميا عمال بقتضات المادتيف , المستخرجات 
 . المتضمف تنظيـ مينة الثكثيؽ  02_06مف قانكف 

ضؼ إلى دلؾ يتعيف عمى المكثؽ اإللتزاـ بالسر الميني فال يمكف لو أف         
ينشر أك يفشي أيو معمكمة إال بعد مكافقة األطراؼ أك بإقتضاءات أك إعفاءات 

 14كىدا ما نصت عميو المادة  في القانكف كاألنظمة المعمكؿ بيا منصكص عمييا 
 . 02_06مف قانكف 

                                                                                                                                                                                     

مارس  8بتارٌخ ,  14عدد . ج.ج.ر.ج,ٌتضمن تنظٌم مهنة الثوثٌق  2006فبراٌر  20المؤرخ فً  02_06قانون رقم _2

2006. 



 ٔل                                                          ذأسٍس شركح انرضايٍ ٔإزارذٓاانفظم األ

 
19 

كيشترط لإللتحاؽ بمينة  التكثيؽ تكفر مجمكعة مف الشركط حددتيا المادة         
التي تنص عمى أنو كؿ شخص يريد اإللتحاؽ بالتككيف  02_06مف قانكف  06

 :ةلمحصكؿ عمى شيادة الكفاءة المينية لمتكتيؽ يجب أف تتكفر فيو الشركط التالي

 .التمتع بالجنسية الجزائرية _   

 .حيازة شيادة اليسانس في الحقكؽ أك شيادة معادلة ليا _   

 .سنة كاممة  25بمكغ _   

 .التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية _   

 .  التمتع بشركط الكفاءة البدنية الضركرية لممارسة المينة_   

 .باإلضافة إلى شركط أخرل يتـ تحديدىا عف طريؽ التنظيـ                    

فبعد النجاح في المسابقة كالحصكؿ عمى شيادة الكفاءة المينية لمثكثيؽ يتـ         
 7تعيف المكثقيف بقرار مف كزير العدؿ حافظ األختاـ كىدا ما نصت عميو المادة 

ة الكطنية لممكثقيف كالتعاكف مع مصالح كزارة بعد إستشارة الغرؼ  02_06مف قانكف 
كؿ كاحد منيـ , العدؿ تكزع قائمة الحائزيف عمى شيادة الكفاءة المينية لمثكثيؽ 

, عمى مستكل دائرة إختصاص محكمة مف المحاكـ المتكاجد عمى إقميـ الدكلة 
 عمى كجكب أداء المكثؽ لميميف القانكنية قبؿ 02_06مف قانكف  8كتنص المادة 

 .الشركع في ممارسة ميامو أماـ المجمس القضائي لمحؿ المتكاجد مكتبو 

 :بالنسبة لإلجراءات التي يقوم بيا الموثق _          

إف المكثؽ قبؿ أف يباشر ميامو يجب أكال عمى الشركاء أف يقكمك بإيداع محضر 
اسية المؤىمة المداكلة المتعمؽ بقرار حؿ الشركة الدم إتخدتو األجيزة القانكنية األس

كيتضمف ىدا المحضر كؿ البيانات األساسية المتعمقة بالشركة , لدلؾ في الشركة 
القاضي ثـ يثـ تدكيف ىذا المحضر , "إلخ.......مقرىا , قيمة رأسماليا , إسميا "
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بحؿ الشركة مع كجكب تحديد تاريخ الحؿ كيذكر كذلؾ في المحضر إسـ المصفي 
 . شركة كيكقع عميو مف طرؼ الشركاء الذم سيتكلى ميمة التصفية اؿ

جميع الشركاء حيث  بعد إيداع محضر االجتماع يقـك المكثؽ بإستدعاء          
ألنو في حالة غيابيـ يتعذر عمى المكثؽ تحرير , يعتبر حضكر الشركاء إجبارم 

يدكف فيو بيانات متعمقة بالشركة باإلضافة إلى تاريخ حؿ الشركة , عقد حؿ الشركة 
مع كجكب تدكيف , الشركاء مف اإلحتجاج بو عمى الغير كىذا البياف إلزامي ليتمكف 

 ق كالمدة الممنكحة لو لمقياـ بأعماؿ التصفية إسـ المصفي كمياـ

يتكلى المكتؽ بعد تحريره العقد إرساؿ نسخة مكجزة عف العقد لممركز الكطني      
كأصبحت عممية اإلرساؿ تتـ إلكتركنيا بعد تفعيؿ , لمسجؿ التجارم لقيده كنشره 
سرم خاص بحيث يككف لكؿ مكثؽ بريد إلكتركني كرقـ , نظاـ التسجيؿ اإللكتركني 

 .يتعامؿ بو مع المكز الكطني لمسجؿ التجارم 

كتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة الحؿ القضائي فإف المكتؽ يستبعد مف عممية   
, يصدر مف طرؼ المحكمة ىك الذم يتـ نشره الحؿ كالشير ككف أف الحكـ الذم 

غير قابؿ كيشترط لسرياف ىذا الحكـ المتعمؽ بإنقضاء الشركة أف يككف نيائيا أم 
 .لمطعف بطرؽ الطعف العادية 

كتتمثؿ ىذه الطرؽ في المعارضة الذم يعد طريؽ الطعف العادم فتحيا المشرع    
لممطالبة بمراجعة الحكـ الذم صدر في غياب المدعي عميو رغـ صحة التكميؼ 

فيك مفتكح , بالحضكر كيرجع الحكـ أماـ الجية القضائية التي فصمت في أكؿ مرة 
 1قانكف كال يمكف حرماف مف تغيب منو إال بنص صريح  بقكة اؿ

باإلضافة إالى اإلستئناؼ الذم ييدؼ إلى مراجعة أك إلغاء الحكـ الصادر عف  
كىك , المحكمة يتـ عرضو عمى المجمس القضائي حسب قكاعد اإلختصاص 

                                                           
 .227ص ,2011,الجزائر , موفم للنشر,الطبعة الثانٌة , قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد ,عبد السالم دٌب   -1

 ,230ص ,نفس المرجع _ 2
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ضماف لحسف سير العدالة إذا يسمح بتدارؾ ما يشكب األحكاـ مف مخالفات لمقانكف 
 2,خطاء في تقدير الكقائعكأ

 :أنمودج لشركة التضامن_

 :مكتب التوثيق بحسين داي خالدي عبد العزيز    

 2000جانفي  31شركة التضامف بمكجب عقد قرار بمكتبنا بتاريخ  تأسيس   
الشركاء السيد تكنسي عبد القادر تـ تأسيس شركة التضامف , كالمسجؿ قانكنا 
 .كالعرباكم عمار 

 :ت التالية فاتحمل المواص    

 .شركة التضامف تكنسي كالعرباكم المسمات اليناء  :تسمية الشركة

 .نقؿ المسافريف كالرحالت السياحية  :الموضوع

 .كالية الجزائر. حسيف دام  02رقـ  10حي عميركش عمارة  :مقرىا االجتماعي 

حصة  320إلى  مقسـ ,(دج30.000.00)ثالثكف ألؼ دينار جزائرم  :رأسماليا
 .دج مكزعيف عمى الشريكيف بنسبة متساكية 1000:بقيمة

 .سنة  99: مدتيا

 .تكنسي عبد القادر : إسم مسير الشركة غير محددة المدة

 .نسختاف مف ىذا العقد سكؼ يتـ إيدعيما بالمركز الكطني لسجؿ التجارم 

 .إلعالف المكثؽ                                        

 .الحراش, البشير اإلبراىيمي مكتب 

تعديؿ القانكف التأسيسي لشركة التضامف دحماني كسعيداكم كشركائيـ    
 .شارع الشيداء القبة  13: مقرىا .  دج1.500.000.00
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تـ . مسجؿ  24.04.2000بمكجب عقد تمقاه األستاذ حريتي سميماف بتاريخ     
كسعيداكم كشركائيـ لإلستيراد  تعديؿ القانكف األساسي لشركة التضامف مف دحماني

دج 100.000.00حيث تـ خفض رأسماؿ الشركة إلى مائة ألؼ دينار , كالتصدير 
دج لمسيـ  100بقية اسمية قدرىا  1000كتخفيض عدد األسيـ إلى ألؼ سيـ 

كىب السيد سعيداكم خالد . مسجؿ . الكاحد كبمكجب عقد حرر في نفس اليـك 
نسحب منيا نيائيا كعمى إثر ذلؾ ثـ تغيير في الشرؾاألسيـ التي يممكيا  ة كا 

 :التسمية لتصبح كالتالي 

 شركة التضامن دحماني وشركائيم لإلستيراد والتصدير       

التصدير كالتجارة الكاسعة كالنقؿ كتمثيؿ : كما تـ تكسيع اليدؼ ليصبح كالتالي
 .الشركات كالبيع عف طريؽ اإليداع 

 .لإلعالف المكثؽ                              

 

 :بالنسبة لإلجراءات المتبعة لدى المركز الوطني لمسجل التجاري

 :جل التجاريستعريف المركز الوطني ل_

فيك يمعب , مصمحة تتكفؿ بالمعمكمات التجاريةيعد المركز الكطني لمسجؿ التجارم 
لتمكيف المتعامميف مف اإلطالع دكر ىاـ في جمع كمعالجة ىذه المعمكمات 

 .كالحصكؿ عمييا 

المركز الكطني لمسجؿ التجارم ىك مؤسسة عمكمية تـ انشاؤىا بمكجب المرسـك 
تحت تسمية الديكاف الكطني لمممكية , 1963جكيمية  10المؤرخ في  631-248

الصناعية لكف تـ تغيير التسمية فيما بعد ليسمى بالمركز الكطني لمسجؿ التجارم 
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كيعد المركز الكطني  1937نكفمبر  21المؤرخ في  188_731المرسـك  مكجبب
-97المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم لسجؿ التجارم ىيئة إدارية مستقمةبمكجب 

 .الذم جعؿ المركز تحت كصاية ك إشراؼ الكزير المكمؼ بالتجارة 90

المتضمف القانكف  68-92مف المرسـك التنفيذم  03ك يفيـ مف نص المادة      
يعد ":األساسي الخاص بالمركز الكطني لمسجؿ التجارم ك تنظيمو التي تنص 

 "المركز تاجرا في عالقتو مع الغير كما أنو يخضع لمقكانيف ك التنظيمات السارية 

أما في ما يخص , يمو الداخميإف لممركز طبيعة قانكنية إدارية في تنظ      
معامالتو مع الغير فيك يعتبر تاجرا ك يخضع لمقانكف التجارم كفي حالة نشكء 

 .نزاعات بينو ك بيف الغير فإف اإلختصاص يعكد لمقاضي التجارم

-08مف المرسـك التنفيذم  02أما في ما يتعمؽ بمقر المركز فتنص المادة      
المتضمف  68-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  المعدلة لنص المادة الرابعة 43

القانكف األساسي الخاص  بالمركز الكطني لمسجؿ التجارم عمى أنو يقع بالعاصمة 
, ك تكجد فيو كافة المعمكمات المتعمقة بالتاجر سكاءا كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا
سيرىا ك يككف ليذا المركز ممثال عمى مستكل كؿ كالية بممحقة أك ممحقات محمية م

حسب الكثافة االقتصادية ك التجارية لمكالية ك يديرىا مأمكرا أك عدة مأمكريف  
 .المعنية

ك لقد تـ إحداث ىذه الممحقات حرصا مف الشرع لتقريب المركز مف األشخاص     
الراغبيف في ممارسة األنشطة التجارية فبفضميا يتـ تحقيؽ األىداؼ المخكلة لممركز 

 . بو يطمؽ عمييا تسمية المركز المحمي لمسجؿ التجارمالكطني بإسمو ك لحسا

 

                                                           
ٌتضمن تبدٌل تسمٌة المكتب الوطنً للملكٌة الصناعٌة , 1973نوفمبر  21المؤرخ فً  188_73,رقم مرسوم تنفٌدي  -1

 .1937نوفمبر  27بتارٌخ , 95عدد , ج’ج,ر,ج,بالمركز الوطنً لسجل التجاري 

ٌضع المركز الوطنً للسجل التجاري تحت إشراف وزٌر ,  1997مارس  17مؤرخ فً  90_97مرسوم تنفٌذي رقم _ 2

 .1997مارس  26بتارٌخ , 17ج عدد.ج.ر.ارة جالتج
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 :بالنسبة لإلجراءات التي يتولى المركز الوطني القيام بيا -

األعماؿ كاألىداؼ التي  37_11حددت المادة الثانية مف المرسـك الننفيذم رقـ
كمف بيف ىذه المياـ نجد أنو يتكفؿ بضبط , كتحقيقيا يسعى المركز إلى القياـ بيا

السجؿ كيحرص عمى إحتراـ الخاضعيف لو لمكاجبات المتعمقة بالقيد في السجؿ 
كينظـ الكيفيات التطبيقية بيذه العمميات طبقا لألحكاـ التشريعية , التجارم 

 .كالتنظيمية المعمكؿ بيا 

حيث يتكلى أحد الشركاء أك أحد المكظفيف العامميف لدل المكثؽ القياـ         
بإيداع عقد حؿ الشركة الذل تـ تحريره لدل المكثؽ أك الحكـ القضائي الذم 

, أصدرتو المحكمة بحؿ الشركة ليتمكف المركز الكطني لمسجؿ التجارم بإشياره 
كفي جريدة يكمية يتـ , نات القانكنية حيث يثـ بقيده كنشره في النشرة الرسمية لإلعال

كما يتعيف اإلشارة في عنكاف الشركة إلى أف ىذه , إختيارىا مف طرؼ المصفي 
 .األخيرة في حالة التصفية إلعالـ الغير بكضعية الشركة 

كيجب نشر أمر تعييف المصفي في أجؿ شير في النشرة الرسمية لإلعالنات       
صة لإلعالنات القانكنية لمكالية التي يكجد فييا مقر كفي جريدة مخت, القانكنية 
 1.الشركة 

 

 

 

 

 

_________________ 
 .150ص,2004,الجزائر ,دار العمـك ,النظرية العامة كشركات األشخاص : الشركات التجارية , بمعيساكم محمد الطاىر _1
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 جزاء اإلخالل بشروط تأسيس الشركة: المطمب الثاني

األركاف شرطا أساسيا تقـك عميو أم شركة سكاء كانت أركاف مكضكعية أك  تعتبر
خاصة أك شكمية كفي حالة تخمؼ أحد ىذه األركاف يترتب عف ذلؾ جزاء، 

 .إلى جزاء اإلخالؿ بيذه األركاف كسنتطرؽ في ىذا المطمب

 اإلخالل بالشروط الموضوعية العامة جزاء: الفرع األول

المكضكعية العامة كعميو فإف أم تخمؼ في ىذه الشركط  سبؽ كتطرقنا إلى الشركط 
 .مثال عدـ تكافر الرضا أك عدـ مشركعية المحؿ كالسبب يؤدم إلى البطالف

إذا كاف الشريؾ ناقص األىمية يككف ىناؾ بطالف نسبي يمس بناقص األىمية كحده 
ـ أك ممثمو دكف الشركاء اآلخريف، كمدة الحؽ بطمب محدد بثالث سنكات مف يك

سنة في أم حاؿ مف ( 15)زكاؿ سبب نقص األىمية كيتقادـ في مدة خمسة عشر 
 1.كقت إبراـ العقد

كفي حالة غياب الرضا في الشريؾ في شركة التضامف أك أف رضاه معيب يعني 
خركجو مف عقد الشركة كيسترد حصتو، كبما أف شركة التضامف تقـك عمى 

 .شركة بقكة القانكفاؿ ماالعتبار الشخصي ففي ىذه الحالة تنقض

كعميو فإف ىذا النكع مف البطالف يمتد إلى عقد الشركة كمو كلكف ليس عمى أساس 
نقص أىمية الشريؾ بؿ عمى أساس تخمؼ رضا الشركاء ألف االعتبار الشخصي 

في شركة التضامف أساس ترتكز عميو الشركة، فإذا انيار العقد ألحد الشركاء ينتقؿ 
 .اءالبطالف إلى باقي الشرؾ

بالنسبة لمبطالف الناتج عف الغمط أك اإلكراه أك التدليس يككف بطمب مف كقع عميو 
 .الغمط أك اإلكراه أك التدليس دكف غيره مف الشركاء حيث يقع عميو عبئ إثبات ذلؾ

                                                           
 .298علً البارودي، المرجع السابق، ص   -1
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كؿ ذم  في حالة عدـ مشركعية المحؿ كالسبب ينجـ عنو بطالنا مطمقا يتمسؾ بو
مصمحة سكاء مف الشركاء أك الغير، كالمحكمة تقضي بإبطاؿ عقد الشركة مف 

 .تمقاء نفسيا

اإلخالل بالشروط الموضوعية الخاصة  جزاء: الفرع الثاني

في حالة تخمؼ أحد األركاف المكضكعية الخاصة في عقد الشركة فإف الجزاء 
نما انعداـ كجكد الش ركة نظرا لفقدانيا المقكمات المترتب عمى ذلؾ ليس البطالف، كا 

 1.كاألساس الذم تقـك عميو الشركة كي تخمؽ شخصا معنكيا يتمتع بكياف مستقؿ

في حالة تخمؼ ركف تعدد الشركاء مثال قياـ الشركة عمى رجؿ كاحد مف الشركة 
تعتبر غير مكجكدة في نظر القانكف ألنيا تتنافى كمبدأ كحدة الذمة الذم يأخذ بو 

 2.رمالقانكف الجزائ

 .3المشرع الفرنسي ألـز بتسكية الكضعية في أجؿ ستة أشير

ؾ يمـز لصحة عقد الشركة أف يكجد فييا ّاكتر مف شخص كما ىك الحاؿ كعمى دؿ
 في شركة التضامف مف دكف تحديد الحد األقصى

في حالة تخمؼ ركف تقديـ الحصص الذم يعتبر العمكد الذم تقـك عميو الشركة، 
حيت  يعتبر رأس ماؿ الشركة كالضماف العاـ لمدائنيف حيث أف مجمكع الحصص

اف الحصص التي يقدميا الشركاء لالشتراؾ في الشركات التجارية تمتؿ الضماف 
كرأس ماؿ الشركة ىك عبارة عف حصص , العاـ لممتعامميف مع ىدا الكياف الجديد

لؼ احد كبتالي تخمفيا يستتبع بطالف الشركة لتخ, التي يتعيد الشركاء بتقديميا
حيت يتعيف عف المتخمؼ عف تقديـ الحصة التي كعد بيا إما اف يتـ , أركانيا

 .شركة باطمة لتخمؼ ىدا الركفاؿتعكيضيا باخرل اك تككف 

                                                           
 .49نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -1
 .السالف الذكر 75/58من األمر  188المادة   -2
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في حالة اإلخالؿ بركف نية المشاركة التي تعتبر جكىر الشخص المعنكم في ىذه 
ال إنظر القانكف،  كة تككف منعدمة فيالحالة مشكؿ البطالف ال يتأثر حيث أف الشر

األسد ف البطالف يظير في ركف اقتساـ األرباح كالخسائر كأف يحتكم عمى شرط أ
 .كالغرض منو منع أحد الشركاء مف الحصكؿ عمى الربح

ىنا يحؽ لكؿ ذم مصمحة التمسؾ بالبطالف كيجكز لممحكمة أف تقضي بو مف 
 1.تمقاء نفسيا

 الموضوعية الشكميةاإلخالل بالشروط جزاء : الفرع الثالث

مف الشركط الشكمية نذكر الكتابة التي تعتبر أحد األركاف األساسية التي يجب 
ال كاف العقد باطال، إال أف ىذا البطالف خاص ال  تكفرىا لصحة عقد الشركة كا 

يعتبر نسبيا أك مطمقا فالمحكمة ىي التي تقرره بحكـ قضائي بناءا عمى طمب أحد 
ال يجكز لمشركاء االحتجاج بو في مكاجية الغير الذم الشركاء أك مف الغير، ك

 2.يستطيع التمسؾ بقياـ الشرؾ، كلو أف يثبت ذلؾ بكؿ كسائؿ اإلثبات

بالنسبة لشير الشركة أك قيدىا في السجؿ التجارم ال يترتب عنو بطالف الشركة 
إنما ينجـ عنو عقكبات مدنية كجنائية مع حرماف الشركاء مف التمسؾ بالشخصية 

 .لمعنكية اتجاه الغيرا

كفي ما يتعمؽ بشير عقد الشركة في الصحؼ الرسمية كالمحمية يترتب عنو بطالف 
الشركة إال أنو بطالف مف نكع خاص، فالشركاء في ما بينيـ كأيضا لمغير يتمسككف 

 3.بيذا البطالف إال أنو ليس مف حؽ الشركاء التمسؾ بو اتجاه الغير

حؽ لمشريؾ ببطالف الشركة طالما تتبع إجراءات بالنسبة لصفة طالب البطالف م
شيرىا، فالشريؾ غير ممـز بالبقاء في شركة ميددة باالنقضاء إال أنو ال يجكز 

                                                           
 50نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -1
 .95أبو زٌد رضوان، المرجع السابق، ص   -2
 .231، ص 2009ط، دار المعرفة، الجزائر، .عمار عمورة، الوجٌز فً القانون التجاري الجزائري، د  -3
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مف القانكف المدني كالمادة  418التمسؾ ببطالف الشركة اتجاه الغير طبقا لممادة 
. مف القانكف التجارم 734

في نص مادتو  1990فقد جاء في قانكف السجؿ التجارم الجزائرم الصادر سنة 
يحرر المكثؽ عقد الشركات التجارية حسب األشكاؿ القانكنية * 02الفقرة  06

كنصكص قانكف السجؿ التجارم تأكد *.  التأسيسيةالمطمكبة بعد استيفاء الشكميات 
كاجبة مما يفيـ ضمنيا أف عدـ تكفرىا يؤدم بالضركرة الى بطالف عقد أف الكتابة 
أما الشير فأخضع المشالع الجزائرم الشركات األجنبية إلجراءات الشير ,الشركة 

قصد إخطار الغير بميالد الشركة كحتى يككف عمى دراية بما يحيط الشركة قبؿ 
المعنكية إلى بعد إتباع فالشركات التجارية ال تتمتع بالشخصية ,التعامؿ معيا 

مف القانكف التجارم التي تنص  549إجراءات الشير المنصكص عمييا في المادة 
فيتضح مف –ال تتمتع بالشخصية المعنكية اال مف تاريخ قيدىا في السجؿ التجارم*

 لـ تقـ بالقيد في السجؿ التجارم ىدا النص انو ال يمكف لشركة اف تبدا نشاطيا ما 

 طالب البطالنبالنسبة لصفة 

يحؽ لمشريؾ التمسؾ ببطالف الشركة طالما تتبع إجراءات شيرىا : الشركاء_  1
فالشريؾ غير مالـز بالبقاء في الشركة ميددة باإلتقضاء إال أنو ال يجكز لو ,

مف القانكف  418التمسؾ ببطالف الشركة إتجاه الغير كىدا ما أكدتو المكاد مف 
 .رم مف القانكف التجا 734المدني ك 

 : دائنوا الشركة _ 2

لدييـ الحؽ في التمسؾ ببطالف الشركة أك الطمب ببطالف الشركة إدا كانت لدييـ 
 .مصمحة في دلؾ 

 :الدائنون الشخصيون لمشركة _ 3

يحؽ ليـ طمب بطالف عقد الشركة لعدـ إتباع إجراءات الشير إدا كانت ليـ 
 .مصمحة في دلؾ 
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إدا قضي بالبطالف فإف أثره يختمؼ بإختالؼ الشخص الدم يتمسؾ              
 :بو أك بطمبو  كدلمؾ عمى النحك التالي 

إدا طمب أحد الشركاء البطالف كقضي بو فإف أثره يقتصر عمى المستقبؿ كال _ 1
مف القانكف المدني الجزائرم   2-418كىدا ما قضت بو المادة يعكد عمى الماضي 

بطالف يعد بمثابة حكـ يقضي بحؿ الشركة قبؿ حمكؿ أجؿ إنتيائيا أما في أف اؿ
الفترة بيف تككينيا كالحكـ ببطالنيا فإنيا تعتبر الشركة كاقع تسرم عمييا أحكاـ 

 . الشركة الفعمية 

إدا طمب الغير بطالف الشركة أعتبرة بالنسبة إليو كأف لـ تكف فال يككف ليا _ 2
كال يحتج عميو بالتصرفات التي أجرتيا في , لمستقبؿ كجكد في الماضي أك في ا

نقضائيا بسبب البطالف   . الفترة بيف إنشائيا كا 

فإف إثر البطالف ال يعكد عمى الماضي إدا طمبو أحد أم بعبارة أخرل           
بينما لك طمبو الغير يعكد بأثر رجعي , الشركاء كيقتصر أثره عمى المستقبؿ فحسب 

.1  

                                                           
 111إلى  107من  نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص  -1
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إدارة شركة التضامن : الثاني مبحثال

ستيفاء جميع شركط تككينيا كبعد قياـ الشخص  بعد تككيف شركة التضامف كا 
 .المعنكم الجديد يحتاج ىدا الشخص إلى قمب كىدا القمب ىك اإلدارة 

تتككف كؿ شركة مف إدارة تسيرىا كتنظميا طبقا لقكانيف معينة أك كفقا لما كعميو 
فال يمكف ألم شركة ميما  ر اإلدارة القمب النابض لمشركةاتفؽ عميو الشركاء، كتعتب

كاف نكعيا أك مجاؿ عمميا اإلستغناء عف اإلدارة كىدا ما سنتناكلو خالؿ المبحت 
 .التاني لمفصؿ األكؿ 

دراسة ىذا المبحث إلى مطمبيف األكؿ نتطرؽ فيو إلى تعييف المدير  بتقسيـسُقٕو
 .كعزلو، أما المطمب الثاني فنذكر فيو سمطات المدير كمسؤكليتو
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 تعيين المدير وعزلو: المطمب األول

شركة إدارة كلكؿ شركة مدير يسيرىا كشركة التضامف عمى غرار باقي  لكؿ
الشركات ليا مدير يدير إدارتيا يعيف بمكجب القانكف أك طبقا لما تـ االتفاؽ عميو 
في القانكف األساسي كيتـ االتفاؽ إلى عزلو أيضا كىذا ما سنتناكلو مف خالؿ ىذا 

 .المطمب

تعيين المدير : الفرع األول

تعكد إدارة الشركة : " مف القانكف التجارم الجزائرم عمى أنو 553دة تنص الما
كيجكز أف يعيف في القانكف المشار . لكافة الشركاء ما لـ يشترط القانكف خالؼ ذلؾ

إليو مدير أك أكثر مف الشركاء أك غير الشركاء، أك ينص عمى ىذا التعييف بمكجب 
 1".عقد الحؽ 

يمكف لمشركاء االتفاؽ في العقد التأسيسي عمي تعييف المدير سكاء كاف مف      
الشركاء أك مف الغير، ففي ىذه الحالة يسمى المدير االتفاقي كال يشترط إلطالؽ 
ىذه الصفة عميو أف يتـ تعيينو كيككف معاصرا إلبراـ العقد بؿ قد يتـ تعيينو في 

دير فيو فيقـك الشركاء عند تككيف الشركة أك كقت الحؽ لقياـ الشركة عف تعييف الـ
بعد ذلؾ بتعيينو في عقد أك اتفاؽ مستقؿ عف عقد تأسيسيا، ففي ىذه الحالة يطمؽ 

. عمى المدير تسمية المدير غير االتفاقي

كاألمؿ في تعييف المدير سكاء كاف اتفاقي أك غير اتفاقي بمكافقة جميع      
 2.تأسيسي لمشركة عمى خالؼ ذلؾالشركاء ما لـ يشترط في العقد اؿ

مف القانكف التجارم الجزائرم إف المدير االتفاقي  559كطبقا لنص المادة      
عندما يككف شريكا يعد بمثابة عضك في جسـ الشركة باعتبارىا شخص معنكم، 
كبالتالي ال يعتبر ككيال عنيا كال عف الشركاء فال يجكز عزلو إال بمكافقة جميع 

                                                           
 .السالف الذكر 75/59المادة  من األمر   -1
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عزؿ أك قدـ استقالتو تنحؿ الشركة ما لـ ينص عمى استمرارىا في  الشركاء فإذا
 1.القانكف األساسي أك بتقرير الشركاء اآلخريف  حؿ الشركة باإلجماع

كبالنسبة لممدير سكاء كاف اتفاقي أك غير اتفاقي، سكاء كاف مف الشركة أك مف 
. ةالغير فيك يعتبر ككيال عف الشركة كتسرم عميو جميع أحكاـ الككاؿ

كيمكف أف يككف المدير كاحد أك يتعدد المديركف المعينكف بمكجب عقد الحؽ أك 
 2.بمكجب عقد تأسيسي نفسو

عزل المدير : الفرع الثاني

فإف كيفية عزؿ المدير تتكقؼ عمى طريقة تعيينو،  559طبقا لنص المادة      
لمشركة فإف كعميو فإنو في حالة ما تـ تعييف مدير أك ديراف في العقد التأسيسي 

عزلو أك عزليـ جميعا في حالة تعدد المديريف ال يتـ إال عف طريؽ إجماع الشركاء 
عمى ذلؾ، كيترتب عمى ىذا العزؿ حؿ الشركة ما لـ ينص العقد التأسيسي عمى 
خالؼ ذلؾ كاستمرارىا مثال أك يقرر باقي الشركاء حؿ الشركة باإلجماع، كعميو 

ق ينسحب مف الشركة كيمكف لو أف يطمب استيفاء فإف المدير الشريؾ الذم تـ عزؿ
حقكقو التي تقدر قيمتيا يـك قرار العزؿ مف طرؼ خبير معتمد يعيف جانب 

األطراؼ، أما إذا كقع عدـ االتفاؽ عمى تعييف الخبير فإف المحكمة المختصة 
 3.بالنظر في األمكر المستعجمة ىي التي تكمؼ بتعييف الخبير

إذا تـ عزلو بإجماع ( المدير االتفاقي)ف في العقد التأسيسي كالمدير الذم يعي     
. الشركاء نككف ىنا أماـ تعديؿ شامؿ لعقد الشركة

كفي حالة رغبة الشركاء بتعييف مدير آخر ىنا ىـ ممزمكف بشير ذلؾ، كذلؾ 
. ليتمكنكا مف االحتجاج بكؿ ما يحدث مف تغيير أك تعديؿ عف الشركة

                                                           
 .السالف الذكر 75/59من األمر  559المادة   -1
 .124فوزي محمد سامً، المرجع السابق، ص   -2
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فاقي شريكا في الشركة ال يمكنو االعتزاؿ إال بمكافقة جميع إذا كاف المدير االت     
الشركاء، كفي حالة كقكع سبب قكم يمنعو مف ممارسة أعمالو كحالة المرض أك 

. العجز ىنا يحؽ لو طمب االستقالة

إضافة إلى عزؿ المدير بصفة قضائية إذ أنو يحؽ لكؿ شريؾ عزؿ المدير قضائيا 
كاستغالؿ نشاط الشركة لمصمحتو الخاصة أك  كذلؾ في حالة كجكد سبب قانكني

. عدـ قدرتو عمى التسيير

أما إذا كاف المدير غير االتفاقي شريكا يتـ عزلو طبقا لما تضمنو العقد      
التأسيسي لمشركة كذلؾ إف كجدت أحكاـ تتعمؽ بذلؾ كفي حالة العكس انعداـ نص 

الشركاء سكاء كامكا  أك حكـ ينظـ عزؿ المدير الشريؾ فإف عزلو يتـ بإجماع
. يستغمكف منصب إلدارة أـ ال
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 سمطات المدير ومسؤوليتو: المطمب الثاني

بعدما يعيف المدير الذم تتكفر فيو الشركط طبقا لمقانكف كطبقا لما تـ االتفاؽ      
عميو في القانكف األساسي يصبح ىذا المدير يتمتع بسمطات كتصبح لو مسؤكلية 

اتجاه الشركة كاتجاه الغير ككجب عميو ممارسة ميامو في حدكد السمطات 
كضكع كنشاط الشركة، فمف خالؿ كالمسؤكلية الممنكحة لو كالتي تصب في صالح ـ

لى  ىذا المطمب سكؼ نقـك بالتطرؽ إلى سمطات المدير مف خالؿ الفرع األكؿ كا 
 .مسؤكليتو في الفرع الثاني

 سمطات المدير: الفرع األول

األصؿ أف تحدد سمطات المدير في العقد التأسيسي لمشركة الذم يبيف      
ا بمفرده فيمتـز بأخذ رأم بقية الشركاء األعماؿ كالتصرفات التي يستطيع القياـ بو

قبؿ الشركع فييا، كما يبيف العقد التأسيسي لمشركة األعماؿ كالتصرفات المحظكرة 
عميو كالتي يمتـز تجنبيا أم بمعنى آخر يمتـز المدير بعدـ الخركج عف 

 1.اختصاصاتو

تب تيدؼ في حالة ما لـ تحدد لممدير صالحياتو فإنو يقـك بجميع األعماؿ اؿ     
مف القانكف التجارم  554مف المادة  01إلى تحقيؽ مصمحة الشركة، طبقا لمفقرة 

يجكز لممدير في العالقات بيف الشركاء، كعند عدـ : " الجزائرم التي تنص عمى أنو
تحديد سمطاتو في القانكف األساسي، أف يقـك بكافة أعماؿ اإلدارة لصالح الشركة 

تككف الشركة ممزمة بما : " التي تنص عمى 01فقرة اؿ 555إضافة لنص المادة  2،"
يقـك بو المدير مف تصرفات تدخؿ في مكضكع الشركة، كذلؾ في عالقاتيا مع 

 3".الغير 

                                                           
للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط، دار الثقافة .أسامة نائل المحٌسن، الوجٌز فً الشركات التجارٌة واإلفالس، د  -1

 .107  -106ص  -، ص2008
 .السالف الذكر 75/59من األمر  554المادة   -2
 .555نفس المرجع، المادة  -3
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كعميو نستنتج مف ىذيف النصيف أف القانكف خكؿ لمدير شركة التضامف القياـ 
ت القانكنية مف بجميع األعماؿ المتعمقة بإدارة الشركة، كما خكؿ لو القياـ بالتصرفا

. الخ....شراء كبيع كقرض كتأميف

ال يجكز لمشركاء االعتراض عمى أعماؿ المدير لطالما باشر سمطاتو في      
ذا كانت سمطاتو محددة بيذا الغرض فيمتنع عميو القياـ  حدكد غرض الشركة كا 

. بأعماؿ أك تصرفات ال تتفؽ مع ىذا الغرض أك تتجاكزه

مف القانكف التجارم الجزائرم تتـ إدارة شركة  555ة مف الماد 02كحسب الفقرة 
: التضامف بكاسطة عدة مديريف كذلؾ طبقا لثالث فركض كىي كالتالي

قد ينص العقد التأسيسي عمى تحديد اختصاصات كؿ مدير، كأف يختص / 01
أحدىـ بإدارة المصانع كيختص آخر بالمشتريات كالمبيعات بينما يختص آخر 

. اإلداريةباألمكر التقنية ك

قد ينص العقد التأسيسي لمشركة عمى اإلدارة الجماعية، فيجمع المديريف في / 02
ىيئة مجمس كاحد فتتخذ القرارات المتعمقة بإدارة الشركة عف طريؽ اإلجماع أك 

باألغمبية، فيمتـز كؿ مدير بعرض أعمالو عمى باقي الشركاء حتى يتـ التصكيت 
ب ما نص عميو العقد، كالتصكيت عمى القرارات عمييا باإلجماع أك باألغمبية حس

يتخذ باألغمبية العددية حسب عدد األفراد ما لـ يكجد نص يخاؼ ذلؾ كأف ينص 
العقد التأسيسي لمشركة عمى أف التصكيت عمى القرارات يتخذ بأغمبية قيمة 

. الحصص المقدمة في رأس الماؿ

ذا كانت  429تنص المادة       القاعدة العامة في اإلدارة مف القانكف المدني كا 
الجماعية تفرض عمى كؿ مدير عاـ االنفراد بأعماؿ اإلدارة إال أنو ال يجكز لكؿ 

كاحد منيـ االنفراد بأعماؿ اإلدارة في حالة الضركرة التي تتطمب االستعجاؿ، المادة 
مف القانكف المدني الجزائرم كتفكيت فرصة ربح عمى الشركة أك  02الفقرة  248

ادث يؤدم إلى خسارة جسيمة تصاب بيا الشركة كتمؼ بضاعة مكدسة في يطرأ ح
مستكدعات الشركة أك اتخاذ إجراء لقطع التقادـ المسقط لحؽ مف حقكؽ الشركة قبؿ 



 ٔل                                                          ذأسٍس شركح انرضايٍ ٔإزارذٓاانفظم األ

 
36 

الغير أك سقكط أجؿ استحقاؽ أكراؽ تجارية فيحؽ ألم مدير القياـ بيذه األعماؿ 
. حتى ال يفكت الفرصة عمى الشركة

التأسيسي المديريف دكف أف تحدد اختصاصات أم منيـ كفي  قد يعيف العقد/ 03
الكقت ذاتو يشير عمى أف يعممكا مجتمعيف أك يشير إلى كيفية اتخاذ القرارات يجكز 
في ىذه الحالة لكؿ مدير االنفراد بأعماؿ اإلدارة غير أف باقي المديريف مجتمعيف 

نسبة لمغير ما لـ يثبت أنو قصد الفصؿ فيو باألغمبية كىذه المعارضة ال أثر ليا باؿ
الفقرة  555ك( 01)الفقرة األكلى  554كاف عالما بيا، كىذا ما قضت بو المادتيف 

. مف القانكف التجارم الجزائرم( 03)كالثالثة ( 02)الثانية 

 مسؤولية المدير : الفرع الثاني

بمجرد اكتساب المدير السمطات فإف ىذه السمطات تكسبو المسؤكلية سكاء كاف      
شريكا أك أجنبيا فيك مسؤكؿ مسؤكلية تامة في تحقيؽ اليدؼ الذم أنشأت مف أجمو 

 .الشركة، كمف خالؿ ىذا لفرع سنتعرؼ عمى مختمؼ ىذه المسؤكليات

 مسؤولية المدير في مواجية الشركة: أوال

سكاء كاف شريكا أك مف الغير ىك مجبر عمى بدؿ العناية الالزمة مف المدير      
أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو تأسست الشركة، يككف مسؤكال مسؤكلية تامة عف 

سمككياتو كأخطائو الناتجة عف تصرفاتو كأعماؿ إدارتو، فإذا أساء لإلدارة كألحؽ 
ذم مف أجمو أنشأت الضرر بيا كتجاكز حدكد اختصاصاتو أك تعدل الغرض اؿ

الشركة كاف مسؤكال في مكاجية الشركة مسؤكلية عقدية تبعا لمعقد الذم يربطو 
بالشركة كفي حالة ما إذا المديريف كانكا مسؤكليف بالتضامف قبؿ الشركة عف 

. أخطائيـ كما ىي الحاؿ في تعدد الككالء

ذ عمؿ مف كيسرم نفس الحكـ في حالة إذا ناب المدير عنو غيره في تنفي     
أعماؿ اإلدارة دكف أف يككف مرخصا لو بذلؾ كيمتـز المدير أماـ الشركاء بتقديـ 
حساب مدعـ بالمستندات عف إدارتو حتى يتسنى ليـ مباشرة حقيـ في الرقابة 

مف القانكف التجارم  558كاإلشراؼ عمى أعمالو، كىذا ما قضت بو المادة 
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مديريف الحؽ في أف يطمعكا بأنفسيـ لمشركاء غير اؿ: " الجزائرم التي نصت عمى
مرتيف في السنة في مركز الشركة عمى سجالت التجارة كالحسابات كالعقكد كالفكاتير 

كالمراسالت كالمحاضر كبكجو العمـك عمى كؿ كثيقة مكضكعية مف الشركة أك 
مستممة منيا كيتبع حؽ االطالع الحؽ في أخذ النسخ، يمكف لمشريؾ أثناء ممارسة 

 1".ف يستعيف بخبير معتمد حقكقو أ

ال يسأؿ المدير مسؤكلية مدنية فحسب بؿ يسأؿ أيضا مسؤكلية جنائية إذا     
. تكفرت شركطيا فيو فيكقع عميو العقكبة شخصيا

مسؤولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير : ثانيا

 مف القانكف التجارم الجزائرم الذم ينص 555مف المادة  01طبقا لنص الفقرة 
تككف الشركة ممزمة بما يقـك بو المديركف مف تصرفات تدخؿ في مكضكع : " عمى

". الشركة كذلؾ في عالقتيما مع الغير

ال يحتج عمى الغير : " أما الفقرة األخيرة مف نفس المادة فيي تنص عمى ما يمي
 2".بالشركط المحددة لسمطات المديريف الناتجة عف ىذه المادة 

ككفقا لياتيف الفقرتيف نالحظ أف الشركة تمتـز باعتبارىا شخصا معنكيا بجميع      
األعماؿ التي تصدر عف المدير طالما كانت متعمقة بمكضكع الشركة، كلقد تكسع 

المشرع في مجاؿ المسؤكلية ىذه كاشترط عدـ االحتجاج عمى الغير بحدكد 
ز ىذا األخير حدكد اختصاصاتو السمطات التي يتمتع بيا المدير بحيث إذا تجاك

تحممت الشركة خطأه في مكاجية الغير لحسف النية الذم يتعامؿ مع الشركة كال 
يكجد كقنا كافيا لالطالع عمى العقد التأسيسي لمشركة أك العقد الذم عيف فيو 
المدير حتى يعرؼ مدل حدكد سمطتو، فإنو مف جية أخرل أثقؿ كاىؿ الشركة 

أساء استعماؿ سمطتو أك تجاكزىا إذ لك عمـ أف المسؤكلية تقع  خطأه في حالة ما إذا
عمى عاتقو كليس عمى عاتؽ الشركة ىي التي تتحمؿ مسؤكليتو في مكاجية الغير، 

                                                           
 .132نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -1
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فقد يتقاعس المدير عف أداء ميامو عمى أحسف كجو بؿ قد يتحايؿ كيعمؿ عمى 
. تحقيؽ مصمحتو بدال مف مصمحة الشركة

 كاء غير المديرين عمى إدارة الشركةرقابة الشر: الفرع الثالث

المدير يقـك بجميع األعماؿ الالزمة لإلدارة في حدكد ما يقضي بو عقد التأسيس 
. كنظاـ الشركة كأنو يسأؿ قبؿ الشركة عف األخطاء التي يرتكبيا أثناء إدارة الشركة

ف لذلؾ حظر المشرع عمى الشركاء غير المديريف التدخؿ في إدارة الشركة أل     
مثؿ ىذا التدخؿ يعرقؿ أعماؿ الشركة كيعكؽ المدير عف القياـ بكاجبو كما يجب 

كمع ذلؾ يجيز المشرع لمشركاء غير المديريف حؽ االطالع بأنفسيـ أك بكاسطة مف 
يفكضكنيـ خطيا بذلؾ عمى دفاتر الشركة كمستنداتيا بقصد الرقابة كاإلشراؼ عمى 

. ـر الشركاء مف ىذا الحؽأعماؿ الشركة كيككف باطال كؿ اتفاؽ يح

قد أحسف المشرع بالسماح لمشركاء باالستعانة بذكم الخبرة في عمـك المحاسبة      
كالمراجعة لممارسة حقيـ في الرقابة كاإلشراؼ عمى أعماؿ الشركة، ذلؾ ألف 

اطالع الشركاء بأنفسيـ فقط عمى دفاتر الشركة قد يؤدم عمميا إلى تعطيؿ حؽ 
عمى غير المتخصصيف معرفة حقيقة القيكد في دفاتر الشركة  الرقابة، حيث يصعب

 1.كاكتشاؼ ما بيا مف تالعب
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األول ممخص الفصل 
 

ٔفً َٓاٌح انفظم األٔل َسررهض أٌ شركح انرضايٍ يٍ أفضم شركاخ األشراص ٔذؼرثر 

انرجارج  نهًًارسحاألًَٕزج األفضم يٍ حٍد انركٌٍٕ ٔكسا انفرطح انرً ذًُحٓا نألشراص 

نشركح ٌظثح ًٌهك طفح انراجر حرى ٔنٕ نى  َضًايّإذضايٍ انشرٌك تًجرز ففً شركح ال

كغٍرْا يٍ انشركاخ نٓا شرٔط ذقٕو  ٔشركح انرضايٍ .......ٌكٍ ًٌارس انرجارج يٍ قثم

يٍ انشرٔط نٍ ذقٕو انشركح  شرطٌ انٕاجة إذثاع ْسِ انشرٔط ٔفً حاند ػسو ذٕفرػهٍٓا و

ج نكٍ ػًهٍح انرسٍٍر َٔجس أٌ شركح انرضايٍ نٓا إزار.....ٔنٍ ذكرسة انشرظٍح انًؼٌُٕح

اإلزاري نٓا ذظٕطٍح َٔشاط يررهف سٕاء تٍٍ انشركاء أٔ تٍٍ انًسٍرٌٍ أٔ تٍٍ انشركح 

 .ٔانغٍر حٍد َجس حرٌح فً ذؼٍٍٍ يسٌر ٌٔكٌٕ يسؤٔل يسؤٔنٍح كايهح ػٍ أػًال انشركح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثانيل النفصــــا

 لتضامن وآلاثار املترتبة عنهشركة ا نقضاءإ
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بعد اكتماؿ شركط تأسيس شركة التضامف كاكتساب الشخصية المعنكية كالطبيعية 
لممارسة أعماليا تبدأ مباشرة بالنشاط الذم تككنت مف أجمو إلى أف تنقضي، كقد 

يككف االنقضاء راجع إلى سبب مف األسباب العامة التي تنقضي بيا جميع 
االنقضاء كجب إحالتيا إلى التصفية كىي عممية  الشركات أك ألسباب خاصة، كبعد

قضائية قد تستغرؽ كقتا الغاية منو استيفاء حقكؽ الغير كأداء الشركة ما عمييا مف 
ديكف، فيناؾ إجراءات تتبع لتحقيؽ ىذا اليدؼ كتعييف المصفي كتحديد سمطاتو 

. كبعد إتماـ إجراء التصفية يأتي إجراء قسمة ما تبقى مف أمكاؿ

: يمكف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيفكعميو 

. نقضاء شركة التضامفإ: المبحث األكؿ
. آثار انقضاء شركة التضامف: المبحث الثاني
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انقضاء شركة التضامن : المبحث األول

بعدما تتأسس الشركة يقـك الشركاء بممارسة نشاطيـ كىذا النشاط ىك اليدؼ الذم 
أنشأت مف أجمو الشركة، يمكف لمشركاء مصادفة عراقيؿ مادية أك صراع داخمي 

بيف الشركاء أك ىالؾ الماؿ أك حادث معيف أدل إلى استكجاب حؿ الشركة 
ة كالغير عادية، كيمكف كانقضائيا، كاالنقضاء نكعاف االنقضاء بالطرؽ العادم

لمشركاء االتفاؽ عمى استمرار الشركة في حالة سبب بسيط يمكف معالجتو، كفي 
. حالة عدـ قدرة حؿ المشاكؿ يقـك الشركاء باإلعالف عف انقضاء الشركة

لذلؾ نقسـ دراسة ىذا المبحث إلى مطمبيف األكؿ نتطرؽ فيو إلى طرؽ انقضاء 
ر فيو االتفاؽ عمى استمرار الشركة كاإلعالف عف الشركة، أما المطمب الثاني فنذؾ

. انقضائيا
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 طرق انقضاء الشركة: المطمب األول

الشركة المجاؿ التجارم مف أجؿ تحقيؽ الغاية التي مف أجميا ككنة فتكاجو ىده األخيرة تدخؿ 
تككف ىده الصعكبات عادية تتشابو في  زكاؿ يمكف افصعكبات مختمفة تدفع بيا إلى اؿ

االنقضاء كؿ الشالكات أك صعكبات الخاصة التي تتميز بيا كؿ شركة كىدا ما سنقـك 
 .المطمب مف خالؿ تقسيمو إلى فرعيف بدراستو خالؿ ىدا 

 الطرق العادية النقضاء الشركة: الفرع األول

ضافة إلى طرؽ االنقضاء تتشارؾ شركة التضامف مع باقي الشركات في شركط التأسيس إ
خاصة الطرؽ العادية أك العامة منيا، فتنقضي الشركة بمجرد انتيائيا سكاء مف حيث األجؿ 

 .أك الغرض أك ألسباب أخرل سنقـك بدراستيا مف خالؿ ىذا الفرع

 انتياء األجل المحدد لمشركة: أوال

شركة لمدة معينة كعشر األصؿ أف تنتيي الشركة بانقضاء الميعاد المعيف ليا، فإذا تألفت 
مف القانكف التجارم الجزائرم  546سنكات مثال فإنيا تنقضي بانتياء ىذه المدة طبقا لممادة 

سنة، كذلؾ  99يحدد شكؿ الشركة كمدتيا التي ال يمكف أف تتجاكز : " التي تنص عمى أنو
1".عنكانيا أك اسميا كمركزىا كمكضكعيا كمبمغ رأسماليا في القانكف األساسي 

 

يتبيف مف خالؿ نص ىذه المادة أف المشرع الجزائرم قاـ بتحديد مدة حياة الشركة بتسعة 
 .سنة، أم أف الشركة تنقضي بقكة القانكف بانتياء ىذه المدة( 99)كتسعكف 

إال أنو قد تحدد مدة حياة الشركة في العقد التأسيسي لمشركة، أم أف يتفؽ الشركاء  
عمى تحديد ىذه المدة كغالبا ما يككف تحديد المدة بالتقريب مع مدة إتماـ المشركع 

 2.الذم تككنت مف أجمو
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انتياء الغرض الذي أنشأت من أجمو : ثانيا

اء طريؽ أك لحفر قناة أك إلقامة فإذا تألفت شركة لشراء محصكؿ كبيعو أك إلنش
كانتيى ىذا العمؿ انقضت الشركة، عمى أنو إذا استمر الشركاء ( جسر/فندؽ)مبنى 

يقكمكف بعمؿ مف نكع األعماؿ التي تألفت ليا الشركة بقكة القانكف امتد العقد لسنة 
. فسنة بالشركط ذاتيا

مستحيؿ التحقيؽ كقد يحدث أف يككف الغرض الذم أنشأت مف أجمو الشركة      
سكاء الستحالة مادية أك قانكنية كما لك تـ منح امتياز لشركة تقـك بمشركع معيف ثـ 

سحب منيا االمتياز في ىذه الحالة تنقضي الشركة بقكة القانكف نظرا الستحالة 
 1.تحقؽ اليدؼ المراد مف إنشاء الشركة

مف القانكف المدني الجزائرم تنص عمى أنو يمكف اف تستمر  437كفقا لممادة 
عماؿ سنة بعد سنة بالشركط داتيا، اال الشركة ادا استمر الشركاء بالقياـ بنفس األ

أنو يمكف لدائني الشركاء االعتراض عمى ىدا اإلستمرار كاالمتداد كيرتب عمى ىدا 
 .في حقواالعتراض كقؼ أثره 

ك مال الشركة ىال: ثالثا

تعد أمكاؿ الشركة مقكما أساسيا لكجكدىا كالكتسابيا الشخصية المعنكية كما تعتبر 
عنصرا جكىريا الستمرارىا لكف يحدث أف تيمؾ ىذه األمكاؿ لسبب مف األسباب مما 
يؤدم حتما إلى انقضاء الشركة، ككف أـ ىالؾ ماليا ينجـ عف حرمانيا مف كسيمتيا 

اطيا بحيث تصبح عاجزة عف االستمرار، كىذا ما قضت بو األساسية لمزاكلة نش
بيالؾ  تنتيي الشركة: " مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى 438المادة 

 2".جميع ماليا أك جزء كبير منو 
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كاليالؾ الذم يؤدم إلى انقضاء الشركة قد يككف ماديا مثؿ نشكب حريؽ      
مف آالت كمعدات، كما يمكف أف يككف يؤدم إلى إتالؼ كؿ مكجكدات الشركة 

 1.اليالؾ معنكيا كذلؾ إذا تـ إبطاؿ براءة االختراع التي نشأت الشركة الستغالليا

 

تخمف ركن تعدد الشركاء : رابعا

األصؿ في الشركة ىك تعدد الشركاء باعتبار ىذا الركف مف األركاف      
المكضكعية الخاصة التي ال يمكف االستغناء عنيا، فال يجكز تككيف الشركة بكجو 
عاـ إال بكجكد شريكيف عمى األقؿ، كفي بعض الحاالت قد تجتمع كؿ حصص 

اشرة إلى انقضاء الشركة في حكزة شخص كاحد أك شريؾ كاحد مما يؤدم بصفة مب
. الشركة باستثناء الشركة ذات الشخص الكاحد

كتجدر اإلشارة أأف المشرع أجاز تصحيح كضع الشركة في حاؿ اجتمعت 
فبعد انقضاء ىده ,كىدا في مدة ال تتجاكز السنة .الحصص في يد شريؾ كاحد 

 .المدة يمكف ألم دم مصمحة أف يطمب تقرير اإلنحالؿ 

اندماج الشركة : خامسا

كاندماج  اندماج عف طريؽ المزجاالندماج ثالثة أنكاع اندماج عف طريؽ الضـ، 
، بالنسبة لمحمة األكلى فإف الشركة الدامجة تضـ الشركة المدمجة إلى  باإلجماع

رأس ماليا مما يؤدم بالشركة المدمجة إلى فقداف شخصيتيا المعنكية كانحالليا في 
(. مجة الشركة الدا) الشركة التي أدمجت فييا 

أما بالنسبة لمحالة الثانية لممزج نجدىا عكس الضـ حيث تندمج شركتاف أك      
أكثر إلنشاء شركة جديدة أم كالدة شخص معنكم جديد مستقؿ تماما عف 

الشركتاف، كبالتالي تنقضي الشركة، إضافة إلى نكع ثالث مف االندماج كىك 
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ا نص العقد التأسيسي عمى االندماج باإلجماع مف قبؿ الشركاء إال في حالة ـ
. األغمبية

التأميم : سادسا

المقصكد بالتأميـ تحكيؿ الشركة مف الممكية الخاصة إلى الممكية العامة كذلؾ      
بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة مقابؿ تعكيض ألصحاب الشركة مما يؤدم ذلؾ إلى 

محؿ السابقة  زكاؿ شخصيتيا المعنكية السابقة كاكتسابيا شخصية معنكية جديدة
كزكاؿ شخصيتيا القانكنية حتى كلك كىدا ما يتطمبو إنقضاء الشركة السابقة ,

. خضعت الشركة لنفس األحكاـ القانكنية التي كانت تسيرىا قبؿ تأسيسيا

 1.مع أنو ال يكجد نص قانكني يعتبر التأميـ سبب مف أسباب انقضاء الشركة

 

 االتفاق عمى انياء الشركة: سابعا

كف لمشركاء االتفاؽ عمى حؿ الشركة قبؿ انتياء الميعاد المحدد ليا يـ     
ذا اتفؽ في العقد عمى أغمبية معينة لحميا ككاف االتفاؽ صحيحا، كىذا  باإلجماع، كا 

مف القانكف المدني في فقرتيا الثانية بشرط أف تككف  440ما نصت عميو المادة 
 2.الشركة قادرة عمى الكفاء بديكنيا كالتزاماتيا

. فال يمكف حؿ الشركة بإرادة الشركاء إدا كانت الشركة متكقفة عف الدفع          

 الطرق الغير عادية النقضاء الشركة: الفرع الثاني

بعدما تطرقنا لمطرؽ العادية النقضاء الشركة نالحظ تكاجد طرؽ غير عادية      
شركات األشخاص كتقـك عمى االعتبار  تؤدم إلى انقضاء الشركة تتميز بيا

. الشخصي كىذا ما سنتناكلو مف ىذا الفرع
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موت أحد الشركاء : أوال

المكت ىك ىالؾ الشخص كفراقو الحياة فتنقضي بذلؾ شخصيتو القانكنية      
مف القانكف المدني الجزائرم يعتبر مكت أحد الشركاء في  439كطبقا لنص المادة 

الشركات التجارية القائمة عمى االعتبار الشخصي سكاء مكتا طبيعيا أك حكميا سببا 
لعقد الشركة تعاقدكا بالنظر لصفات  النقضائيا، نظرا ألف الشركاء عند إبراميـ

الشريؾ الشخصية كبكفاتو تزكؿ ىذه الصفات، كنجد أف المشرع الجزائرم أدرج في 
التي تنص  562القانكف التجارم الكفاة كسبب النقضاء شركة التضامف في المادة 

تنتيي الشركة بكفاة أحد الشركاء ما لـ يكف ىناؾ شرط مخالؼ في القانكف : " عمى
 1".اسي األس

الحجر عمى أحد الشركاء أو اعساره أو إفالسو : ثانيا

تنتيي الشركة بالحجر عمى أحد الشركاء أك اعساره أك إفالسو، كقد ألحؽ      
القانكف المدني ىذه األمكر بالكفاة ألنيا تؤدم إلى زكاؿ الثقة في الشريؾ الذم فقد 

كبة جنائية أك قضائية أىميتو بسبب الحجر سكاء كاف قانكنيا أك ترتب عمى عؽ
كصدكر حكـ يقضي بالعتو أك الجنكف أك السفو أك فقد القدرة المالية بسبب 

االعسار أك اإلفالس، كبما أف سبب االنقضاء في ىذه الحالة ال يتعمؽ بالنظاـ 
فيجكز لباقي الشركاء االتفاؽ عمى استمرار الشركة، كفي ىذه الحالة ال يككف 

لمعسر أك المفمس إال نصيبا في أمكاؿ الشركة بقدر لمشريؾ المحجكر عميو أك ا
كقت كقكع الحادث الذم تسبب في خركجو مف الشركة، أم أف نفس األحكاـ 

مف القانكف المدني الجزائرم تطبؽ في ىذه  439المتعمقة بالكفاة المذككرة في المادة 
 2.الحالة
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انسحاب الشريك من الشركة الغير محددة المدة : ثالثا

مف القانكف المدني لمشريؾ االنسحاب مف الشركة بناءا عمى  440المادة  أجازت
إرادتو المنفردة إذا كانت الشركة غير محدد المدة، كىذا الحؽ خاص بالشريؾ منحو 

. لو القانكف فال يجكز االتفاؽ عمى حرمانو منو كيعد باطال كؿ اتفاؽ يقضي بذلؾ

ببعض الشركط محصكرة في المادة  لكف مف جية أخرل نجد أف ىذا الحؽ تـ تقييده
: السابقة الذكر كىي 440

أف يعمف الشريؾ سمفا عف أرادتو في االنسحاب قبؿ حصكلو إلى جميع  .1
الشركاء كالعبرة منيا منح الشركاء ميمة زمنية لالستعداد النسحاب الشريؾ 

 .كىذا ما يعبر عف مبدأ حسف النية في تنفيذ العقكد
غش أم أف يككف عف حسف نية كفي ىذه  أال يككف االنسحاب صادر عف .2

 .الحالة لمقاضي السمطة التقديرية في تحديد مدل حسف نية الشريؾ المنسحب
أف ال يككف في كقت غير الئؽ أم أف تحديد الكقت الالئؽ كالمناسب  .3

لالنسحاب يككف مرتبطا مع الظركؼ التي تعبر بيا الشركة كلمقاضي السمطة 
ضا، كىذا عمى مبدأ حسف النية الشريؾ كمف التقديرية في ىذه الحالة أم

 1.يدعي العكس عميو إثبات ذلؾ

فصل الشريك من الشركة : رابعا

يجكز ألم شريؾ إذا كانت الشركة معينة ألجؿ أف يطمب مف السمطة القضائية 
إخراجو مف الشركة متى استند في ذلؾ إلى أسباب معقكلة لكف في ىذه الحالة 

. لشركاء عمى استمرارىاتنحؿ الشركة ما لـ يتفؽ ا
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 االتفاق عمى استمرار الشركة واإلعالن عن انقضائيا: المطمب الثاني

يمكف لمشركاء في شركة التضامف في حالة حدكد سبب مف األسباب سكاء      
العامة أك الخاصة التي تؤدم إلى انقضاء الشركة االتفاؽ عمى استمرار الشركة 
سكاء مع بعض أك مع كرثة الشريؾ في حالة كفاتو، أما في حالة العكس ما لـ 

ىذا االنقضاء كجب نشره يتفؽ الشركاء عمى االستمرار تنحؿ الشركة  كتنقضي ك
. كاإلعالف عنو طبقا لما نص عميو القانكف

. كىذا ما سيتـ دراستو مف خالؿ ىذا المطمب في الفركع التالية الذكر     

االتفاق عمى استمرار الشركة : الفرع األول

ىناؾ حاالت تقضي بانقضاء الشركة التاـ، إال أنو يمكف لمشركاء االتفاؽ عمى ىذا 
م حالة كفاة الشريؾ أك الحجر عميو أك حتى في حالة إفالسو، كىذا ما االستمرار ؼ

سنتناكلو مف خالؿ دراستنا ليذا الفرع 

االتفاق عمى استمرار الشركة فيما بين الشركاء الباقين : أوال

يجكز لمشركاء عند إبراميـ لعقد الشركة أف يضعكا بندا في العقد ينص عمى      
كاء تستمر الشركة بيف الشركاء الباقيف بمعزؿ عف أنو في حالة كفاة أحد الشر

الشريؾ المتكفي، فال يككف لكرثة الشريؾ المتكفي إال نصيب مكرثيـ في أمكاؿ 
الشركة التي يتـ تقديرىا بحسب قيمتو النقدية يـك الكفاة ليتـ دفعو ليـ نقدا، فال 

اتجة عف يككف ليـ نصيب مف الحقكؽ الالحقة إال بقدر ما تككف تمؾ الحقكؽ ف
 1.عمميات سابقة عف الكفاة

 اتفاق الشركاء عمى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي: ثانيا

منح القانكف الشركاء الحؽ في إقرار استمرار الشركة مع كرثة الشريؾ المتكفي 
ف كاف ىؤالء الكرثة قصرا كىذا ما أكردتو المادة  مف القانكف  439حتى كا 
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إال أنو يجكز االتفاؽ في : " فقرتيا الثانية التي تنص عمىالمدني الجزائرم في 
". حالة ما إذا مات أحد الشركاء أف تستمر الشركة مع كرثتو كلك كانكا قصرا 

لكف المشكؿ المطركح في ىذا الصدد أف كرثة القصر في شركة األشخاص ال      
المككنيف ليا  يمكنيـ أف يككنكا شركاء، ألنو في ىذا النكع مف الشركات الشركاء

يتمتعكف بالصفة التجارية كىذا الكضع قد يككف نضرا بالقصر ألنو قد يتـ بتطبيؽ 
. إجراءات اإلفالس عمييـ إذا ما تكقفت الشركة عف ديكف التي عمييا

كالحؿ في ىذه الحالة ىك تحكيؿ الشركة إلى شركة التكصية البسيطة ليصبح      
ة التجارية كال عف التزامات الشركة إال في القاصر شريكا مكصيا، فال يكتسب الصؼ

مكرر مف القانكف  563حدكد الحصة التي كرثيا، باإلضافة إلى ذلؾ نجد المادة 
إذا تكفي أحد الشركاء المتضامنيف في شركة : " التجارم الجزائرم تنص عمى أنو

م التكصية البسيطة ككاف ىناؾ اتفاؽ عمى استمرار الشركة مع كرثة الشريؾ المتكؼ
رغـ ككنيـ قصرا فإنيـ يتحكلكف إلى شركاء مكصيف، أما في حالة كاف المتكفي ىك 
ذا  الشريؾ المتضامف الكحيد كاف كرثتو قصرا يتـ تعكيضو بشريؾ متضامف جديد كا 

 1". لـ يتـ تسكية الكضعية خالؿ سنة تنقضي الشركة مباشرة بقكة القانكف 

ك أو إفالسو أو منعو من التجارة استمرار الشركة رغم الحجر عمى الشري: ثالثا

في حالة إفالس أحد الشركاء أك منعو مف ممارسة صفتو التجارية أك فقد      
أىميتو تنحؿ الشركة إال في حالة ما نص القانكف األساسي عمى استمرارىا أك يقرر 

، كفي حالة االستمرار تعيف حقكؽ الشريؾ الفاقد ليذه اآلراءباقي الشركاء باإلجماع 
صفة كالكاجب أدائيا لو بتقديرىا مف طرؼ خبير معتمد كمعيف إما مف قبؿ اؿ

ما مف المحكمة الناظرة في القضايا المستعجمة . األطراؼ كا 

اإلعالن عن انقضاء الشركة : الفرع الثاني

 بعد االنقضاء التاـ لمشركة كجب اإلعالف عف انقضائيا باعتباره شرط الزامي     
. كذلؾ مف أجؿ إعالـ الغير بيذا االنقضاء
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مف القانكف  550يتـ نشر انقضاء الشركة طبقا لما جاء في نص المادة      
يتعيف نشر انحالؿ الشركة حسب نفس شركط : " التجارم الجزائرم التي تنص عمى

". كآجاؿ العقد التأسيسي ذاتو 

نقضاء في المحكمة الدرجة كعميو يجب إيداع السند أك الحكـ الذم يثبت اال     
األكلى التي تقع الشركة في نطاؽ اختصاصيا كنشره في سجؿ التجارة الكائف في 
المحكمة عمى أف تتـ إجراءات النشر خالؿ مدة شير تبدأ مف تاريخ حصكلو سبب 

االنقضاء أك مف تاريخ إصدار الحكـ القاضي بو كذلؾ عمال بأحكاـ المكاد 
. التجارية

إلجراء حسب المشرع الجزائرم إجراء كجكبي في جميع الحاالت كىذا إذ يعتبر ىذا ا
كال ينتج : " مف القانكف التجارم الجزائرم التي تنص عمى 766كفقا لنص المادة 

حؿ الشركة آثاره عمى الغير إال ابتداء مف اليـك الذم تنشر فيو في السجؿ 
". التجارم

االنقضاء ىك إعالـ الغير المتعامؿ مع الشركة بانقضاء  كالعبرة مف نشر     
. الشركة كالتمكف باالحتجاج بالحؿ عميو
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آثار انقضاء شركة التضامن : المبحث الثاني

يخمؼ انقضاء الشركة آثار قانكنية، بحيث يتـ إحالتيا إلى التصفية بصفة 
منيا مباشرة باعتبار التصفية عممية قضائية قد تستغرؽ كقتا كاليدؼ 

استيفاء حقكؽ الغير كأداء الشركة ما عمييا مف ديكف، كالقانكف يمـز 
بتصفية الشركة المنقضية بغض النظر عف سبب االنقضاء سكاء كاف عاـ 

. أك خاص ألجؿ تحديد الصافي مف أمكاليا كالذم يكزع عمى الشركاء

كىناؾ إجراءات تتبع لتحقيؽ ىذا اليدؼ كتعييف المصفي كتحديد      
اتو، كبعد إتماـ إجراءات التصفية يأتي إجراء القسمة فتتـ قسمة ما سمط

. تبقى مف أمكاؿ الشركة

لذلؾ نقسـ دراسة ىذا المبحث إلى مطمبيف األكؿ نتطرؽ فيو إلى إجراءات التصفية، 
. أما المطمب الثاني فنذكر فيو قسمة األمكاؿ المتبقية بعد التصفية
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إجراءات التصفية : المطمب األول

التصفية إجراء إلزامي يجب القياـ بو بعد انقضاء الشركة، فمف خالليا يتـ إنياء 
تكاجد الشركة عبر سمسمة مف اإلجراءات المترابطة التي يمزميا القانكف لتسكية 

. األكضاع كالمراكز القانكنية

كمف خالؿ ىذا المطمب سنقـك بدراسة مجمكعة مف اإلجراءات المعتمدة مف      
. عممية التصفيةأجؿ تنفيذ 

 :تعريف التصفية:أوال

الجزائرم لـ يتناكؿ تعريؼ  التصفية ال في القانكف المدني كال القانكف إف المشرع 
كأنيا مستقمة عف عممية القسمة التصفية إجراء التجارم بؿ إكتفى بإقرار كجكب 

ج لذا كاف عمينا الرجكع إلى الفقو .ت.مف ؽ 766كىذا ما نصت عميو المادة 
 .القانكني إلستيفاء تعريفا لمتصفية الذم إختمؼ حكؿ تحديده الفقياء

مف النتائج المترتبة :" عمى أنيا تعد oliviergaprass1حيث عرفيا األستاذ        
كتككف عمميا مف أجؿ تسكية حقكؽ الشركة كديكنيا لتحديد ,الشركة  عمى إنقضاء

 "األصؿ الصافي الذم يكزع بيف الشركاء

عبارة عف مجمكع األعماؿ :"كيعرفيا الدكتكر محمد أحمد محرز عمى أنيا      
ستيفاء حقكقيا كحصر مكجكداتيا كسداد  التي تؤدم إلى إنياء نشاط الشركة كا 

 2"ديكنيا

مشرع الفرنسي فقد ألحؽ التصفية باإلفالس كربطيا بالعالقة السببية أما اؿ     
, كذلؾ ألنيما مف األنظمة المتقاربة التي يستبعد كجكدأحدىما دكف األخر ,بينيما 

في حيف أف المشرع الجزائرم ربط ,بمعنى أف التصفية الشركة تتـ بشير إفالسيا 
                                                           

1-oliviercaprasse.lessocitétés l’arbitrage ,delta édition ,paris ,2002,p.243 . 
 .247ص,2004’اإلسكندرية , المعارؼ منشأة ,الطبعة الثانية , الكسيط في الشركات التجارية , أحمد محرز_2
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يؤذم حتما إلى تقسيـ التصفية بأسباب إنقضاء الشركة ككف أف اإلنقضاء 
 .مكجكداتيا بيف الشركاء بعد إستيفاء حقكؽ الدائنيف

رغـ إختالؼ األراء إال أننا نسخمص أف التصفية ىي مجمكعة مف العمميات التي 
كسداد , يقـك بيا المصفي بخصكص مكجكدات الشركة مف أجؿ إستيفاء حقكقيا 

أجؿ إسيفاء حقكقيا مف مف أجؿ حصر مكجكدات الشركة لتحديد الصافي , ديكنيا 
كسداد ديكنيا مف أجؿ حصر مكجكدات الشركة لتحديد الصافي مف أمكاؿ الشركة , 

 .الذم يكزع بيف الشركاء 

تعيين المصفي وعزلو : ثانيا

كتقضي ،ىك الشخص أك األشخاص الديف يعيد إلييـ بتصفية الشركة  المصفي
 :مف القانكف المدني عمى ما يمي  455المادة 

كثر تتـ التصفية عند الحاجة اما عمى يد جميع الشركاء كاما مصفي كاحد أك أ
تعينيـ أغمبية الشركاء كادا لـ يتفؽ الشركاء عمى تعييف المصفي فيعينو القاضي 
بناء عمى طمب أحدىـ كفي الحاالت التي تككف فييا الشركة باطمة فإف المحكمة 

كحتى يتـ ،طمب كؿ مف ييمو األمرتعيف المصفي كتحدد طريقة التصفية بناء عمى 
 .تعييف المتصرفكف بالنسبة لمغير في حكـ المصفيف

 ..كعميو فإف التصفية مرحمة أساسية في إنقضاء الشركة

يتميع الشركاء بالحرية الكاممة في كضع األحكاـ المطبقة بشأف تعييف      
المصفي، سكاء في العقد أك في قرار التعييف فإذا كجد نص في العقد يتعيف التقيد 

بو، لكف إذا لـ يكجد نص في العقد يبيف كيفية تعييف المصفي فإنو يستطيع الشركاء 
مف القانكف التجارم مع  782ا لنص المادة تعيينو بقرار عند انحالؿ الشركة تطبيؽ

 1.مراعاة األغمبية الالزمة التي تختمؼ كال تشترؾ ما بيف أنكاع الشركات

                                                           

 .الذكرمن الفنون المدنً الجزائري السالف  455المادة -
ط، .فتٌحة ٌوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجارٌة وفقا للنصوص التشرٌعٌة والمراسٌم التنفٌذٌة الحدٌثة، د  -1

 .55، ص 2007دار الغرب، الجزائر، 
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. عند حؿ الشركة تنتيي صفة المدير في تمثيميا كيحا محمو المصفي     

قد يختار المصفي مف بيف الشركاء كقد يككف المدير نفسو، كقد يككف أجنبيا      
كقد يتضمف عقد الشركة أحكاما بشأف طريقة تعييف المصفي فتتبع  عف الشركة،

ىذه األحكاـ، عمى أنو إذا حمت الشركة بسبب خالؼ مستحكـ بيف الشركاء 
فمممحكمة أف تعيف أجنبيا لمقياـ بالتصفية رغـ شرط عقد الشركة الذم يعيد 
ء بصدد بالتصفية ألحد الشركاء، كينطبؽ نفس الحكـ إذا تعارضت مصالح الشركا

تصفية الشركة فإف التصفية ال يعيد بيا إلى أحد الشركاء بؿ إلى أجنبي عف 
. بما يقضى بو عقد الشركة في ىذا الشأفاعتماد الشركة دكف 

أما إذا لـ ينص العقد عمى طريقة تعييف المصفي قاـ بالتصفية إما جميع      
ما مصفي كاحد أك أكثر تعينيـ أغمبية الشركاء،  ذا لـ يتفؽ الشركاء الشركاء كا  كا 

عمى تعييف المصفي تكلى القاضي تعيينو بناء عمى طمب أحدىـ، كفي الحاالت 
التي تككف فييا الشركة باطمة تعيف المحكمة المصفي كتحدد طريقة التصفية بناء 
عمى طمب كؿ ذم شأف، كلك كاف منصكصا في عقد الشركة عمى طريقة تعيينو، 

مت فعال في الفترة ما بيف االنعقاد كطمب البطالف، كذلؾ عمى اعتبار أف الشركة قا
ذا تأخر تعييف المصفي اعتبر المديركف بالنسبة لمغير في حكـ المصفيف كذلؾ  كا 

 1.حماية لمغير حتى يجد ممثال لمشركة يستطيع تكجيو الدعاكل إليو

مف القانكف التجارم بأف ينشر أمر تعييف المصفيف ميما كاف  767كتقضي المادة 
ق في أجؿ شير في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية لمكالية التي يكجد بيا شكؿ

. مقر الشركة

: كيتضمف ىذا األمر البيانات اآلتية     

 .عنكاف الشركة أك اسميا متبكعا عند االقتضاء بمختصر اسـ الشركة .1
                                                                                                                                                                                     

 
أنواع  -شركات األموال -شركات األشخاص)مصطفى كمال طه، الشركات التجارٌة األحكام العامة فً الشركات   -1

 . 131-130، ص 1998، دار الجامعة الجدٌدة، مصر، (خاصة من الشركات 
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 ".في حالة التصفية " نكع الشركة متبكعا بإشارة  .2
 .مبمغ رأس الماؿ .3
 .مركز الشركةعنكاف  .4
 .رقـ قيد الشركة في السجؿ التجارم .5
 .سبب التصفية .6
 .اسـ المصفيف كلقبيـ كمكطنيـ .7
 .حدكد صالحياتيـ عند االقتضاء .8

كتبمغ ىذه البيانات بكاسطة رسالة عادية إلى عمـ المساىميف بطمب مف      
 1.المصفي

ف يممؾ كفيما يتعمؽ بعزؿ المصفي فالقاعدة تقضي بأنو مف يممؾ سمطة التعيي
يعزؿ : " مف القانكف التجارم بقكليا 786سمطة العزؿ، كىذا ما قضت بو المادة 

 2".المصفي كيستخمؼ حسب األكضاع المقررة لتسميتو 

ككذلؾ يجكز المجكء إلى القضاء لطمب عزؿ المصفي إف كجد مبرر قانكني،      
ئؽ، كأف كما يحؽ لممصفي نفسو أف يعتزؿ ميامو شريطة أف يتـ ذلؾ في كقت ال

يعمف لمشركاء عف اعتزالو حتى يتمكنكا مف اتخاذ التدابير الالزمة لتعييف خميفا لو 
 3.يتمـ التصفية

سمطات المصفي : ثالثا

فميس , ال يجكز لو تجاكزىا سمطات في حدكد التصفية بحيتيخكؿ القانكف      
 لممصفي أف يباشر أعماال جديدة لمشركة إال إدا كانت الزمة إلتماـ أعماؿ الشركة 

                                                           
 .السالف الذكر 75/59من األمر رقم  767المادة   -1
 .السالف الذكر 75/59من األمر رقم  786المادة   -2
 .86  -82ص  -نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -3
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تحدد سمطات المصفي في العقد التأسيسي لمشركة أك في القرار الصادر      
بتعيينو مف المحكمة، غير أف العقكد الكاردة عمى سمطتو ال يحتج بيا عمى الغير 

. مف القانكف التجارم 788بو المادة  كىذا ما تقضي

: كمف أعماؿ المصفي لدينا

استيفاء حقكؽ الشركة قبؿ الغير أك الشركاء بمطالبة الغير بالكفاء كالشركاء  .1
 .بتقديـ الحصص أك الباقي منيا

 .يقـك بسداد ديكف الشركة .2
ال يجكز لو متابعة الدعاكل الجارية أك القياـ بدعاكل جديدة لصالح التصفية  .3

ال بإذف مف طرؼ الشركاء أك بقرار قضائي إذا كاف تعيينو قد تـ بكاسطة إ
 .المحكمة

يجكز لو مباشرة أعماؿ جديدة لحساب الشركة متى كانت الزمة إلتماـ  .4
 .أعماؿ سابقة

أشير عمى األكثر (  06) يجب عميو استدعاء جمعية الشركاء خالؿ ستة   .5
أمكاؿ كخصـك الشركة كعف مف تاريخ تعيينو، كيقدـ ليا تقرير مفصال عف 

ذا لـ يقـ بذلؾ يجكز لكؿ  متابعة إجراءات التصفية كاألجؿ الالـز إلتماميا، كا 
مف ييمو األمر أف يطمب استدعاء جمعية الشركاء مف طرؼ ىيئة الرقابة أك 

 .مف طرؼ ككيؿ معيف بقرار قضائي حسب نكع الشركة
ؿ كؿ سنة مالية أشير مف قؼ(  03) يجيب عميو أف يضع في ظرؼ ثالثة   .6

الجرد كحساب االستثمار العاـ كحساب الخسائر كاألرباح، باإلضافة إلى 
تقرير مكتكب يتضمف حساب عمميات التصفية خالؿ السنة المالية 

 .المنصرمة
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كيستدعي المصفي جمعية الشركاء طبقا لإلجراءات المنصكص عمييا في      
أشير مف قفؿ (  06) أجؿ ستة القانكف األساسي مرة عمى األقؿ في السنة كفي 

 1.السنة المالية لمبث في الحسابات السنكية

 نياية التصفية واإلعالن عن نيايتيا: رابعا

تنتيي أعماؿ التصفية بانتياء األعماؿ التي تقضييا تصفية حقكؽ الشركة      
كديكنيا، كالتي تيدؼ إلى تحديد صافي أمكاؿ الشركة التي تكزع عمى الشركات عف 

طريؽ القسمة بعد أف يضع بيف أيدم الشركاء األمكاؿ الصافية التي تصبح ممكا 
لشركاء عمى تقرير المصفي أك مشاعا ليـ كتجرم قسمتيا بينيـ، فإذا صادؽ ا

المحكمة في حالة تعيينو مف قبميا تنتيي ميمتو كتبرأ ذمتو مف جميع األعماؿ التي 
قاـ بيا، كعند ذلؾ تعد التصفية منتيية كبانتيائيا تزكؿ الشخصية المعنكية 

 2.لمشركة

مف القانكف التجارم  775بالنسبة لإلعالف عف نياية التصفية نجد المادة      
جزائرم التي تنص عمى أف ينشر إعالف إقفاؿ التصفية المكقع عميو مف المصفي، اؿ

بطمب منو في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية أك في جريدة معتمدة بتمقي 
: اإلعالنات القانكنية كيتضمف ىذا اإلعالف البيانات التالية

 .سـ الشركةالعنكاف أك التسمية التجارية متبكعة عند االقتضاء بمختصر ا .1
 ".في حالة التصفية " نكع الشركة متبكع ببياف  .2
 .مبمغ رأس ماليا .3
 . عنكاف المقر الرئيسي .4
 .أرقاـ قيد الشركة في السجؿ التجارم .5
 .أسماء المصفيف كألقابيـ كمكطنيـ .6

                                                           
 .90  -86ص  -نادٌة فوضٌل، المرجع السابق، ص   -1
 .171عمار عمورة، الوجٌز فً شرح القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص   -2
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تاريخ كمحؿ انعقاد الجمعية المكمفة باإلقفاؿ إذا كانت ىي التي كافقت عمى  .7
ذلؾ، تاريخ الحكـ القضائي المنصكص عميو حسابات المصفيف أك عند عدـ 

 .في المادة المتقدمة ككذلؾ بياف المحكمة التي أصدرت الحكـ
 1. ذكر كتابة المحكمة التي أكدعت فييا حسابات المصفيف .8

 

 :إستدعاء الجمعية العامة : أ_

الجمعية العامة أف يككف قد أعد  عمى المصفي قبؿ قيامو بإستدعاءيتكجب  
الحساب الختامي التي تبقي طريقة إعداده غير مقيدة بأم نص قانكني محدد بشرط 

كيتضمف ىذا الحساب جميع  ,عدـ الخركج عف القاعدة العامة في إعداد الحسابات 
المبالغ التي تحصؿ عمييا المصفي لحساب الشركة كالمبمغ التي أنفقيا خالؿ مدة 

 2.لتمكيف كؿ شريؾ مف معرفة األكضاع التي تمت فييا التصفيةالتصفية 

بإدعاء الجمعية العامة بعد إنتياء المصفي مف إعداد الحساب الختامي يقـك    
براء إدارة  لمشركاء أك جماعة الشركاء مف أجؿ البت في الحساب الختامي كا 

في بإستدعاء فإف لـ يقـ المص, المصفي فيعفى مف الككالة كيتـ إقفاؿ التصفية 
الشركاء جاز لكؿ شريؾ أف يطالب مف القضاء تعييف ككيؿ يكمؼ لمقياـ بإجراءات 

 .ج.ت.ؽ 2-773كىذا حسب نص المادة , الدعكل بمكجب أمر مستعجؿ 

أما في حالت ما إذا لـ تتمكف الجمعية العامة مف إقفاؿ التصفية أك رفضت       
التصديؽ فإنو يجكز لكؿ شريؾ أك لكؿ مف لو مصمحة تقديـ طمب إقفاؿ التصفية 

عمى كحتى تتمكف ىذه األخيرة مف إجراء القفؿ يجب , لدل المحكمة المتخصصة 
كحتى تتمكف ىذه , متخصصة المصفي أف يضع حسابات التصفية لدل المحكمة اؿ

األخيرة مف إجراء قفؿ التصفية يجب عمى المصفي أف يضع حسمبمت التصفية 
كىذا اإلجراء يسمح  لمشركاء أك أم شخص لو مصمحة , بكتابة ضبط المحكمة 
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كما يمكف لو الحصكؿ عمى نسخة , اإلطالع عمى الحسابات التي أجراىا المصفي 
, ج,ت.مف ؽ 744الفقرة الثانية مف المادة  منيا عمى نفقتو كىذا ما قضت بو

فتبرأ بذلؾ ذمة المصفي مف ,  1بالتالي يككف إقفاؿ التصفية بمكجب قرار قضائي
 .جميع األعماؿ 

 .محو قيد الشركة من السجل التجاري :ب

يمـز القانكف المصفي عند اإلنتياء مف عممية التصفية أف يقدـ طمب شطب قيد 
بعد قيامو بإيداع جميع أكراؽ الشركة المصفاة كدفاترىا  مف السجؿ التجارم الشركة

ألف ىذه الدفاتر تمتؿ دليال ىاما بشأف التصرفات التي قامت بيا , كمستنداتيا , 
 10كيستكجب المحافظة عمى دفاتر الشركة ككثائقيا لمدة , الشركة خالؿ التصفية 

 12رتو المادة كىذا ما أؽ, سنكات مف تاريخ شطب الشركة مف السجؿ التجارم 
 .ج.ت.ؽ

كيقدـ طمب الشطب خالؿ شير مف تاريخ إنتياء التصفية مصحكبا بنسخة مف   
ذا , نشر عقد حؿ الشركة أك حكـ القاضي بالحؿ في النشرة الرسمية لإلعالنات  كا 

بعد لـ يقدـ الطمب فيتكجب عمى مكتب السجؿ التجارم محك القيد مف تمقاء نفسو 
 .2لوالتحقؽ مف السبب المكجو 
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 :وتوزيع األرباح والخسائر قسمة األموال المتبقية بعد التصفية: المطمب الثاني

بعد االنتياء مف عممية التصفية كاإلعالف عنيا يتبقى ركف أخير كأساسي مف آثار 
انقضاء الشركة كىك القسمة، فبانتياء عممية التصفية تنقضي الشخصية المعنكية 

مكجكدات الشركة في تحكيميا إلى مبمغ مالي كالتي يتـ لمشركة كتدخؿ مرحمة قسمة 
كىدا ما سنتناكلو  ككذا تكزيع األرباح كالخسائر قسمتيا طبقا لما نص عميو القانكف

 :مف خالؿ ىدا المطمب 

 :قسمة األموال المتبقية بعد التصفية : أوال

ميمة المصفي متى تمت أعماؿ التصفية كتحكلت مكجكدات الشركة إلى  تنتيي 
نقكد كزالت الشخصية المعنكية لمشركة نيائيا، ىنا تكجب إجراء عممية القسمة قد 

. يقـك بيا المصفي أك يقـك بيا الشركاء بأنفسيـ

سكاء  كفي حالة نشكب خالؼ بيف الشركاء جاز لكؿ ذم مصمحة مف الشركاء 
. كالمطالبة بالقسمة  المجكء إلى القضاء كالدائنيف ركاء أكاف أحد الش

: " الفقرة األكلى مف القانكف المدني الجزائرم بقكليا 447طبقا لنص المادة      
تقسـ أمكاؿ الشركة بيف سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنيف لدينيـ، كبعد طرح 

ديكف المتنازع فييا، كبعد رد المبالغ الالزمة لقضاء الديكف التي لـ يحؿ أجميا أك اؿ
 1".المصاريؼ أك القركض التي يككف أحد الشركاء قد باشرىا في مصمحة الشركة 

مف القانكف التجارم الجزائرم بأف المصفي ىك الذم  794كتقضي المادة      
تعكد إليو سمطة تقرير كتكزيع األمكاؿ التي أصبحت قابمة لمتصرؼ فييا أثناء 

سداد ديكف الشركة كعدـ اإلخالؿ بحقكؽ الدائنيف، كما خكلت التصفية كذلؾ بعد 
نفس المادة الحؽ لكؿ مف ييمو األمر أف يمجأ إلى القضاء لممطالبة بالحكـ بتكزيع 

. األمكاؿ كىذا أثناء التصفية كلكف بعد إنذار المصفي بذلؾ
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مف نفس القانكف تقضي بضركرة إيداع األمكاؿ المخصصة  795أما المادة      
يـك ابتداءا (  15) لمتكزيع أم القسمة بيف لشركاء الدائنيف في أجؿ خمسة عشر 

. مف قرار التكزيع

: كقسمة أمكاؿ الشركة تتـ عمى النحك التالي     

ا لمشركة عند ؿ كؿ شريؾ عمى مبمغ يعادؿ قيمة الحصة التي قدموصيح/ 1
ذا كانت  تأسيسيا، فإذا كانت ىذه الحصة نقدية استرد الشريؾ المبمغ الذم دفعو، كا 
الحصة عينية حصؿ الشريؾ عمى قيمتيا التي قكمت ليا في العقد التأسيسي، فإذا 
لـ تكف مقكمة كجب تقكيميا عند القسمة بحسب قيمتيا عند تسميميا، أما الشريؾ 

ئا مف رأس الماؿ ألف حصتو ال تدخؿ في تككيف رأس بالعمؿ فإنو ال يسترد شي
الماؿ، كبانحالؿ الشركة يككف قد استرد حصتو بالفعؿ إذ يتحرر مف العمؿ لصالح 

الشركة، كذلؾ األمر بالنسبة لمشريؾ التي اقتصرت حصتو في الشركة عمى ما 
ف ما قدمتو مف أعياف عمى سبيؿ االنتفاع، فيككف لو الحؽ في استرداد ىذه األعيا

. دامت مكجكدة بذاتيا ألنو لـ يفقد ممكيتيا

إذا بقي بعد استرداد قيمة الحصص شيء مف الماؿ كجب قسمتو بيف الشركاء / 2
طبقا لما تضمنو العقد التأسيسي، فإذا سكت العقد التأسيسي عف ذلؾ كجب قسمة 
 الماؿ الفائض عمى الشركة بنسبة مساىمتيـ في رأس ماؿ الشركة ىذا ما قضت بو

تتـ قسمة الماؿ الصافي المتبقي بعد : " مف القانكف التجارم بقكليا 793المادة 
سداد األسيـ اإلسمية أك حصص الشركة كذلؾ باستثناء الشركط المخالفة لمقانكف 

". األساسي 

إذا لـ يكؼ صافي مكجكدات الشركة لمكفاء بحصص الشركاء كزعت الخسارة / 3
. يع الخسارةبينيـ بحسب النسب المقررة في تكز

الفقرة الثالثة مف القانكف التجارم تشير كتؤكد بأف  794كمع العمـ أف المادة      
ينشر قرار التكزيع في جريدة اإلعالنات القانكنية التي تـ فييا النشر المنصكص 
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مف نفس القانكف، كما يجب أف يبمغ قرار التكزيع إلى الشركاء  767عميو في المادة 
 1.عمى انفراد

 :توزيع األرباح والخسائر :ثانيا

الشركاء لحصصيـ كتبقى شيئا مف الماؿ يتـ تقسيمو بيف الشركاء بعد إسترداد 
بنسبة كؿ كاحد في األرباح التي تـ تحديدىا في العقد كىذا ما نصت عميو المادة 

ذا لـ ينص العقد عمى ذلؾ فإنو يتـ تكزيع حسب نسبة ,ـ.مف ؽ 447-3 ج كا 
ف ىذه لؾ. ج.ت.مف ؽ, 793مساىمتيـ في رأسماؿ الشركة طبقا لنص المادة 

المادة يمكف أف تجحؼ الشركاء ذكم الحصص الصغيرة كالشركاء الذيف كانت 
 .حصصيـ مجرد تقديـ عمؿ

في ىذه أما إذا كاف صافي أمكاؿ الشركة يعني أف الشركة في حالة الخسارة     
الحالة تكزع الخسارة عمى الشركاء حسب النسب المتفؽ عمييا في تكزيع الخسارة 

بشرط أف ال يككف ىناؾ شرط األسد , ج.ـ.مف ؽ 4-447دة عمال بمقتضيات الما
ستفادتو فقط مف األرباح  .الذم يقضي بحرماف الشريؾ مف الخسارة كا 

فالشريؾ الذم إقتصر عمى تقديـ عممو يعفى مف كؿ  2-426كطبقا لممادة    
ألف الشريؾ الذم يقدـ , مساىمة في الخسائر إذا لـ يتـ تحديد أجرة مقابؿ عممو 

عمال ال يتقاضى مقابال عمو سكل نصيبو مف الربح فإف تـ إعفائو مف  حصتو
الخسارة كخسرت الشركة يككف في حقيقة األمر قد خسر مقابؿ ما قدمو مف جيد 

 .2عمى األقؿ دكف أجر

غير أنو يجكز لمشركاء االتفاؽ عمى تكزيع األرباح كالخسائر بالتساكم بينيـ      
كفي حالة ما إذا كاف العقد يتضمف عمى , بالرغـ مف عدـ تساكم في الحصص 

إذا تـ تحديد نسبة  نسبة الربح دكف الخسارة إعتبرت نسبة الخسارة كنفس الشىء
.الخسارة دكف األرباح
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 مهخص انفصم انثاني

ٔفً َٓاٌح انفظم انثاًَ َسررهض أَّ تؼس ذأسٍس انشركح ٔقٍايٓا ٔٔضغ نٓا انقهة انُاتض 

انسي ٌسٍرْا سرسذم انشركح فً انًجال انرجاري ٔيًارسح انُشاط انسي يٍ أجهّ أسسد  

ػُس زذٕنٓا يجال انؼًم ذٕاجّ طؼٕتاخ ضايٍ كغٍرْا يٍ انشركاخ خانشركح ٔشركح انـ

يًكٍ أٌ ذرجأزْا ٔيًكٍ أٌ ذجس طؼٕتح فً ذجأزًْا يًا ٌؤزي تٓا إنى ٔػراقٍم 

إضافح  ْسِ انظؼٕتاخ يٍ انًًكٍ أٌ ذكٌٕ ػايح أٔ ذاطح تشركاخ األشراص  ٔ اإلَقضاء

رٌك ففً حاند ٔفاج أي شأساسً فً شركح انرضايٍ  انسي ٌؼرثر انشرظًإنى اإلػرثار 

ٔاإلػالٌ ػٍ  ػًهٍح انرظفٍح  نسٌُا  يٍ أثار إَقضاء شركح انرضايٍ, سرُقضً انشركح

 .انشركاءقسًح األيٕال انًرثقٍح تٍٍ ٔكسا ٔذسسٌس انسٌٌٕ انرً ػهى ػاذق انشركح  َٓاٌرٓا 
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 ةـــــــــــــــالخاتم

تتميز بو مف خصائص  اشركة التضامف مف أىـ شركات األشخاص، كذلؾ لـ
إضافة إلى أنيا تتمتع باالستقرار لككف الثقة المتبادلة بيف الشركاء ككذا االعتبار 

. الشخصي ىـ جكىر تككينيا

لو بالنسبة إلى االقتصاد الكطني فإف شركة التضامف ىي العمكد األساسي      
لككنيا مالئمة لممشركعات التجارية الصغيرة، كتعتبر داعما لتطكيرىا كتفتح المجاؿ 

لألفراد مف أجؿ الكلكج في العالـ التجارم بحيث تكسبو صفة التاجر بمجرد 
نضماـ إلييا حتى كلك لـ يكف يحترؼ التجارة سابقا، خاصة بعدما تحكؿ النظاـ اإل
ل الرأسمالي الذم يمنح لمفرد الحرية في شتراكي إؿقتصادم الجزائرم مف اإلاإل
. ستثمار رأس مالو الخاص في مشركع معيف مف أجؿ اكتساب الربحإ

إال أف ىذا لـ يمنع مف ظيكر شركات أخرل مثؿ الشركات ذات المسؤكلية      
المحدكدة كشركات المساىمة كغيرىا ألف شركة التضامف ال تتناسب في الغالب مع 

ز بتنكع النشاط مما يمنعيا مف مكاكبة متطمبات السكؽ المشركعات التي تتمي
الحالية، كىذا التساع نطاؽ المخاطر المترتبة عمى المسؤكلية المطمقة لمشريؾ في 

شركة التضامف مف جية ك ضيؽ قدراتيا المالية التي غالبا ما تككف محدكدة 
عتبار اإل بالقدرات المالية لمشركاء مف جية أخرل، إضافة لممخاطر المبنية عمى

الشخصي التي قد تؤدم إلى انقضاء الشركة ككفاة أك عزؿ أك انسحاب أحد 
. الشركاء

كمف خالؿ دراستنا المتكاضعة لمكضكع شركة التضامف يمكننا استخالص      
:  النتائج التالية

  شركة التضامف مف أىـ شركات األشخاص التي تتالءـ مع المشركعات
 .أساسي لتطكير االقتصاد الكطني التجارية الصغيرة كتعتبر عمكد
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  التي بالنسبة لتأسيس الشركة فإنيا تأسس بنفس الشركط المكضكعية العامة
كالشركط الخاصة التي تتميز بيا عف  تأسس بيا كافة أنكاع الشركات األخرل

 .إضافة إلى الشركط الرسمية التي يعتمدىا أم عقد رسميباقي الشركات 
 لمشريؾ في شركة التضامف تقديـ أم نكع مف الحصص سكاء حصص  يمكف

نقدية أك عينية أك حتى حصة عمؿ كذلؾ ألف الحد األدنى لرأس ماليا غير 
 .محدد

  إدارة شركة التضامف تعكد لكافة الشركاء كأصؿ عاـ ما لـ يقضي القانكف
األساسي عمى خالؼ ذلؾ، كفي حالة تـ تعييف مدير أك مديركف فإنيـ 

 .ؤكلكف مسؤكلية كاممة عف أعماليـمس
نقضاء شركة التضامف فيي تنقضي طبقا لألسباب العامة بالنسبة إل -

كالخاصة التي تنقضي بيا كؿ الشركات، كقد تتحكؿ إلى شركة التكصية 
البسيطة في حالة ما إذا تكفي أحد الشركاء ككاف لو كرثة قصر أك أحد 

 .الشركاء كاف قاصرا
التضامف نجد مف أبرزىا تصفية الشركة كقسمة  شركةكمف آثار انقضاء  -

. األمكاؿ المتبقية بعد التصفية بيف الشركاء

نالحظ أف شركة التضامف تخضع كأصؿ عاـ لألحكاـ القانكنية التي كضعيا  كأخيرا
المشرع ليا، إال أنو يجكز مخالفتيا باتفاؽ الشركاء في حالة لـ تتعمؽ ىذه األحكاـ 

. القانكنية بالنظاـ العاـ

: كمنو يمكننا أف نتقدـ كإضافة متكاضعة لممكضكع بالتكصيات التالية

 ركات مف الناحية القانكنية كالمادية مف قبؿ ىيئات تقديـ الدعـ لمثؿ ىذه الش
الدكلة المتخصصة كذلؾ نظرا لمدكر الفعاؿ الذم تقدمو الشركة خدمة 

 .لممجتمع كمحاربة البطالة
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شركات البحث عف حمكؿ قانكنية مف أجؿ التقميؿ مف المخاطر التي تكاجييا 
ادية الحالية التضامف كجعميا أكثر مركنة مما يتكيؼ مع التطكرات االقتص

. كالمستقبمية
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مــمخص المذكرة 

 

 

شركة التضامن شركة تجارية تنتمي إلى صنف شركات األشخاص والحل األنسب     
أضاف إلى دلك     , لمتجار واألفراد دوي اإلمكانيات المالية المحدودة إلنشاء مشروع مالي ما

أن هدا النوع من الشركات يحوز عمى ثقة األوساط التجارية مما يمكن الشركة من الحصول 
يفوق رأس مال الشركة بسبب مسؤولية الشركاء غير المحدودة عن عمى إئتمان كبير قد 

إلى  551إد تناول المشرع الجزائري موضوع شركة التضامن في المواد من ,ديون الشركة 
في ظل المساهمة , من القانون التجاري وحدد لها إطارات تنظيمها وقواعد تسيرها 563

 .الكبيرة لها كعمود من أعمدة االقتصاد الوطني
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