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 شكر و تقدير               
 ".....منكدیزأل مترشك نأل .... :  "تعالى لقا        

 في یسجلهأن  لنأمو ضعوالمتا للعما ذاه متماإ على لجو زع هللا دنحم

 حسناتنا ناز می

 قعمیو لیزلجا ربالشك « زيغام أبو القاسم  »  ون لعا نكا ذيلا دمنتق كما 

 ملو للعما ذاه زنجاا في دلسنوا لنا رفلمشا ذألستاا لىإ نالمتناوا ریدلتقا

 .ربالكثی الو لبالقلی ال علینا لیبخ

وألتمس منكم الرضا و " ألعضاء لجنة المناقشة "كما أتقدم بالشكر الجزيل         

 .القبول مناقشة هذه  المذكرة 

وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم   بكل الشكر و التقدیر لجميع األساتذة         

 .بكلية الحقوق الذین لم یبخلوا علينا بالعطاء و النصائح خالل مسار الدراسي

 . یبةط بكلمة ولو حتى ثلبحا ذاه في جهناو نم لك لىوا          

 

 



           

 إهداء          
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى مخلوقين في الكون إلى روح والدي و 
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و إلى  صديقاتي و أحبائي و إلى  كل من أعاني على هذا العمل  من 

 قريب و بعيد

 . 9191 -9102و إلى دفعة الماستر 
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لتي ایثة دلحاضیع والمن امدودة لمحالیة ؤولمسد و ذات احیولص الشخذات اسسة ؤلمر اتعتب
ن بیف خالل محت تأسیسها كانكرة فف،  ننییولقانن الباحثین امد یدلعم اهتمال امحت كان

ن بید عقب جوسسة تنشأ بمؤلمأن اعلى ت یعارلتشرت استقد الها فقن یدیؤلموان  ضیرلمعاا
في ت تمثلدة یدجرة فكرت هظها دبعوكة   رللشة سیلة منشأد ولعقر أن اباعتبار كثن أو أشخصی

واء سص للشخت لتي سمحدودة  المحالیة ؤولمسد و ذات احیولص الشخذات اسسة ؤلمس اتأسی
تأسیسها ن یا مومعنأو بیعیا ن طكا (0)،ساسي  ن أكد ریعذي لا ءكارلشدد ابتعزم یلدون أن 

ل نحالاعلى تخلفها ب ترلتي یتص اشخاأكة رشوال أو مأكة رشواء س،كةرشم أي ه لقیاردبمف
 یةولمعنالشخصیة امنحها و كة رلشس التأسیدة حیولداة األت الیسد لعقرة افكت فأصبح،  كةرلشا

یع رمشاء یة إلنشاوكة شخصیة معنري للشطیعردة أن لمنفاته ل إرادخالن مرد صبح للفأنما ، ٕوا
 .یةرستثماا

یة ردكة فرشء نشاإصناعي في أو في رحري أو تجاروع مشب صاحب غرین ألحیان امر كثی
، دون  سة لمهامهرممان ي تنتج ملتت افارلتصاجمیع ن ال عؤومسون یك، و هردها بمفریسی

،  ستغاللهاواها رمة لتسییزلالوال األمان عة موسسة مجمؤلماه ذلهص یخصث حید حاكه ار شإ
وال ألمامع ط تختلدون أن عائلته د ار فوأشخصیا و لتي تخصه هالخاصة اه لوامأبقیة ل یفصث حی

 فالسهإ رةلى خساروع إلمشذا اهب صاحرض تعإذا خاصة في حالة ما ،  سسةؤلتي خصصها للما
لمخصصة المالیة امة ذلالى ضع عولر انما یقتصوالمالیة ٕامته ذعلى ر ثؤضع ال یولذا اهن فا

 .9 سسةؤبالمف ار العتم اتد یة فقردلفاسسة ؤلماستقاللیة د اكؤما یذا هوسسة ؤللم
 

                                           
رة كذم، (رنة سة مقا دودة ، دارلمحالیة ؤولمسد و ذات احیولص الشخذات اسسة ؤلما)سامیة سال ك(1) .

، الجزائر . ريمعمود لوجامعة م، لسیاسیة وم العلوق و الحقاكلیة ل ، ألعماون اقانص تخصر،  لماجستیا

 .111ص , 2002
 . 120ص,المرجع نفسه (2)

 



           

وترجع  0291 أللماني سنةون القانافي د حیولص الشخذات ا نهوبها لكل لتعامر اشانتانتیجة ك لذ
أفريل  02بتاريخ  قانون األلماني الصادرلور مؤسسة الشخص الواحد لهالجذور التاريخية لظ

ية لالتي كانت عملقسوة القواعد  ار لمانيا نظأفي  ار ذه المؤسسة نجاحا كبيهولقد القت   0929
شخص ليجوز ل هى انلو مبدأ تخصيص عهمة حيث ان المبدأ السائد آنذاك هتأسيس شركة المسا

 ذمة تجارية هالتجارية لتكون ل هاعمال هيمارس من خالل هلشؤون تجارت هجزء من مال خصصان ي
شخص الواحد  ، ذه النظرية ان تأسيس مؤسسة الهحيث یرى أصحاب جانب ذمته المدنية ، لى إ

من غير المعقول  هالقتصادي اذ انا ارهالنمو و االزد هى أساس تخصيص الذمة امر يحتملع
المشروع ق أنظمة قانونية جدیدة تكفل لا لذلك یتعين خهبمبادئ الذمة المالية وعدم تجزئتالتمسك 

ذا النوع من هعوبات القانونية التي تثار بمثل عن طريق خاص یتميز باالستقالل الكامل رغم الص
 .قانوني  دتين إلحداث اثرار إاألصل ان الشركة عقد والعقد اتفاق  هالشركات حيث ان

كذلك ة الواحدة او األصدقاء و لشركات التي تتأسس فيما بين العائذا النوع من الهولقد تم تفضيل 
جوء لم من غير الهم عن دیون مشاريعهغبين في تحدید مسؤوليتا ر بية الحتياجات ارباب العمل اللت

لى إ ا مقسم الى حصص وليسهسمالأر ا شركة أموال ولكن ها انهاألصل في همالى شركة باألس
في العالم ابتدءا من  التشريعاتظم اي كشركة بالحصص الى مع ذه الصفةهت بلم و انتقهاس

بالقانون  ءاهو انت  0291 ذه الفكرة سنةهئر اوجدت از و الج  0219سنة  غالالقانون البرت
 . 9111 ا سنةاهالموريتاني الذي تبن

ل ستغالق این طرعري لتجاط النشااسة رة بمماطسولمترة والصغیت اعارولمشم امال أمجا يفتح
ق لث أطحیسسة ؤلما هذنسي هرلفرع المشاتبنى م ث،  رادينفال یة بشكولمعنا ویة دلماات ادر لقا

ظم لى معت إنتقلاها دبعدودة ولمحالیة ؤولمسذات ایة ردلفاسسة ؤلماعلیها تسمیة  0291سنة 
 . یكیةرألموابیة وروألت ایعارلتشا



           

  29/99 رألمب اجوبمت كارلشن اموع لنذا اهدث ستحد افقري ئزالجرع اما بالنسبة للمشأ
د وذات  حیولص الشخذات اسسة ؤلما"علیها تسمیة ق لث أطحی (0) 0229 سنةدر لصاا
ذات سسة ؤلمء انشاإ ، تكاربالشص لخام القسن اجها ضمأدرث حی، "دودةلمحالیة ؤولمسا
كما یسمح ،  تعازاندر مصون نوما یكدة عان یذللء اكارلشامع ل لتعامب ایجند حیولص الشخا

،  سسةؤلمالیة للمامة ذلس واسؤلشخصیة للمالمالیة امة ذلان بیل بالفصت كارلشن اموع لنذا اه
نها ال تخضع أكما ،  لخاصةوال اباألمء كارلشون ایدجهة وابمزام اللتن امك لذبت إلفالوا

لحسابیة دات المستنامثال تبلیغ ص فیما یخدودة لمحالیة ؤولمسذات اكة رلخاصة بالشت امازابااللت
ق یتعلر ألمن اكاو كما لر لسید اعوانها ال تخضع لقأكة كما رمشتون لتي تكرارت القذ اتخاأو ا
ك یرلشوز یجث حی،  دحك وایرشن مر كثن أمون لتي تتكدودة المحالیة ؤولمسذات اكة ربالش

زل في عق لحاله وألساسي ون القاناه دحدل ویعد أن حیولص الشخذات اسسة ؤلمافي د حیولا
 . ةلمسالاه ذهول تنشأ حد لتي قت اعااز لنك الذمتجنبا في ن یرلمسیر أو المسیا

قوم على حرية نظام االقتصاد الموجه واألخذ بنظام االقتصاد الحر الى  ي تخلي علىال و كذا.
الذي دفع بمشرعنا  بتكريسه للقضاء على االحتكار وانسحاب الدولة من الحقل  المبادرة والمنافسة

فتم صدور عدة  قوانين وأحكام حيث جاءت    االقتصادي وتحرير التجارة والمعامالت المالية
 . بإحكام جدیدة تمس كل القطاعات منها قطاع التجارة والشركات التجارية خاصة

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.(1)

 ونلقانا نمتضم  1627سبتمبر  79المؤرخ في  76-27بعدل ویتمم امر رقم , 1669دیسمبر  96المؤرخ  72-69امر رقم 

 .22رالعدد ج ري،لتجاا

 
(7)

 771-777ص 7992ر،ئازلجا ر،نش تيربی ت،كارلشا ونقان ،لهوبل بیطلا
 



           

 

ذا هون یكن أن ال یمكن لك، وسسة ؤلموع اضوه مدحرر ویقد أن حیولك ایرللشوز كما یج
.  دودةلیة محؤومسذات كة رشل ه كدتعتمن أن یمكذي لوع اضولمق ااطال في نوع إضولما
 : همهاألیه طرق إلتالى إفعتنا دلتي ب اسبادة ألى عود إیعوع ضولمذا استنا لهدارف

   .دي القتصااقع والافي ت ساسؤلمن اموع لنذا اهر نتشاا -

نى دألد الحد ایدتحدون لخاصة م الهوامر أستثمال اخالن یع مرمشاء إلنشاب للشبارص منح ف -
 . لرأسمالألقصى أو ا

 .ري ئزالجایع رلتشافي ة دودلمحالیة ؤولمسد و ذات احیولص الشخذات اسسة ؤلموم اثة مفهداح -

 .                                                 رى خأجهة ن أي كته مرمشادون ه ردبمفرارات لقذ اباتخاد حیولك ایرلشراد انفا -

   :لتالیة اإلشكالیة طرح اهنا نن مو  

 

 

یع رلتشافي دودة لمحالیة ؤولمسد و ذات احیولص الشخذات اسسة ؤني للمولقانم ااظلنو اما ه 
 ري؟ ئزالجا

 

 

 



           

 

سسة ؤلمفاهیمي للمر ااطإلاسة دارلى إتأینا ارتنا ركذحة في مطرولماإلشكالیة الإلجابة على و
بیعة ص وطخصائ، همیةوم ، أمفهن مدودة لمحالیة ؤولمسد  وذات احیولص الشخذات ا

كما قمنا ، (ولالل الفصا)رمباشر غیس تأسیر ومباشس تأسین مس تأسیراءات جالمؤسسة ٕوا
د حیولك ایرلشاالها ویتد لتي قدارة اإلث احین مد حیولص الشخذات ا سسةؤلمر اسة سیدارب

ك یرلشل اقبن سسة مؤلماقابة على رلد، واحیولك ایرلشر اغیر خر أیدلى مإها دسناأو إه ردبمف
ل یوتحم یتن أن كمایمك،  تلحساباظ امحافن طرف ستها مرمماون أو لقانالها له ولتي خد احیولا
دم لخاصة كما تعو األعامة ب األسباد احود اجوتنقضي لأو  دحیولص الشخذات اسسة ؤلما

 .                                            (لثاني ل الفصا)لتصفیة اعملیة ء نتهاد ایة بعولمعناشخصیتها 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :الفصل األول 

المؤسسة ذات الشخص  الوحيد  و ذات  ماهية

 المسؤولية  المحدودة   و تأسيسها



           

  تاسعقرن  رنتشوایكیة رألموابیة وروألت ایعارلتشافي رت هد ظحیولص الشخذات اسسة ؤلمرة افك
دة الستفارن القر اخو أوالمانیا أصا في وخصت سساؤلمن اموع لنذا اه رد لفت التي منحر اعش

م اتهطسة نشارممان من یرلمستثمن اتمكیو سسة ؤلماه ذهن لتي یجنیها مایا از مو  تاز متیان ام
یها في أن  ر بیة كارلعدول ابالنسبة للو  ، همیةولت اكارلشاعلى ء لقضادف اسع بهق وااطفي ن

 .(0)ابهذ ألخدم اعأو بها ذ باألخع فادالنن ابیذب بذمتت سساؤلمن اموع لنذا اهء نشاإ
ف في مختلت ار طو لتاكبة والمت سساؤلمن اموع لناذا بهذت خألتي دول الن ابین مر ئجزالد اتع
ن لصناعییرة والتجام اعودة طسولمترة والصغیت الصناعاایة لتشجیع دالقتصات ااعاطلقا

ذات  سسة ؤلمرة انسي فتبنى فكرلفرع المشك امسلس نفري ئزالجرع المشك اسلث حین فییرلحوا
د بع  0229 لسنةري لتجاون القانل ایدتعب جوبمدودة لمحالیة ؤولمسد  وذات احیولص الشخا

 9109من الدستور  37منه المعدلة بموجب المادة  79 في نص المادة  0229 ورستدور دص
 ..ون لقانر ااإطفي رس تماوبها رف معترة لتجار واالستثماایة رح"انه على ص لتي تنا(9)
لصناعة لفتح رة والتجاایة رحدأ مبري ئزالجرع المشرس اعاله كورة أكذلمدة الماص انل خالن م

ن نیوالقرام احترورة ابضد هذه االخيرة قیر  یة غیربحر لالستثماواص لخم اماأسع ل وامجا
د حص  والشخدي ال إر تنشأ بعمد حیولص الشخذات اة سسؤلمر ة اففك، بهاول لمعمت ایماظلتنوا
واء سسة سؤلما( ولألث المبحا)د حوالص الشخذات اسسة ؤلموم اسة مفهد دارعنك لر ذهظیو
 . (لثانيث المبحا) رمباشر غیر أو مباشس تأسین كا

  

                                           
. 

،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 10ري ، ط ئازلجون القانافي وال ألمت اكارشل، یة فضیدنا  -  1
 .100 ، ص 2001،

یتضمن تعدیل إصدار دستور الجزائري  2011مارس  01مؤرخ في  01-11دستور رقم  -  2
 .2011مارس  00الصادر في 11.ع.ر.،ج



           

 تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة : المبحث االول
، فيرى أنه في حالة اجتماع كافة  ئري یرفض تكوين شركة بشخص واحداز كان المشرع الج

 330المادة ، وهذا ما قضته   القضائي لهذه الشركةالحصص في ید شريك واحد یؤدي إلى الحل 
 0.ئري از من القانون المدني الج

من   309 ففي حالة تكوين الشركة من شخص واحد تكون منحلة بقوة القانون وهذا طبقا للمادة 
الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم "ئري التي نصت على از القانون المدني الج

ینشأ عن هذا قد  في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقسموا ماكل منهم 
 9. ة المشروع من ربح أو من خسار 

ئري إلى از ، أدى بالمشرع الج ، واالقتصادية المستجدة للتطور القانوني، والظروف االجتماعية ار نظ
كان أو معنويا من أین تم السماح  للشخص واحد طبيعيا الوحيد  تبني فكرة شركة الشخص

 ، حيث يكون مسؤوال عنها مسؤولية تخصيص جزء من أمواله ألجل تأسيس شركة بمفرده
 . محدودة  

اعتراف المشرع الجزائري بمؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة كان بموجب  حيث 
الذي اكتفى من القانون التجاري  193بموجب  المادة  0229ديسمبر  12المؤرخ  29/99اآلمر 

سيس شركة ذات المسؤولية المحدودة مكونة من شخص واحد تسمى إمكانية  تأفيها  باإلشارة الى 
وذلك بصفة  قانونية  دون  أن تتعرض  بمؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة 

أهميتها   و لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم مؤسسة الشخص الواحد مع تبيان للبطالن  ،
 ..7لي ى النحو التاو مختلف  خصائصها عل
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 تعريف المؤسسة  ذات الشخص الواحد  و مسؤولية  المحدودة: المطلب األول   
إن المشرع  الجزائري  لم  يعرف و لم يحدد طبيعة  هذا  النوع من الشركات  بل  ذكر فقط  

من القانون  التجاري  الجزائري على  193  فقد نصت  المادة  األساسية  المكونة  لها  العناصر
الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة تؤسس من طرف شخص  واحد أو عدة أشخاص ال ٍ:) أن 

یتحملون  الخسائر  إال  في حدود ما قدموا من حصص ، و إذا كانت  هذه  األخيرة  ال تضم إال 
 ( ذات  المسؤولية المحدودة شخصا واحدا  كشريك  وحيد تسمى المؤسسة ذات الشخص الوحيد و

و يمارس الشريك  الوحيد السلطات  المخولة لجمعية  الشركاء بمقتضى أحكام  القانون التجاري  
، و یتعين  بعنوان  الشركة أن يشمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على  أن تكون هذه 

" و باألحرف األولى منها  أي التسمية مسبوقة  أو متبوعة بكلمات شركة  ذات مسؤولية محدودة أ
 .0( و بيان رأسمالها " م  . م  .ش

لذلك سنحاول اإلستعانة  بالفقه المقارن إليجاد  تعريف  للمؤسسة ذات الشخص الوحيد ، و في 
إلى  أن المؤسسة  ذات  الشخص الوحيد  هي   ( vidal )" فييدال " هذا اإلطار  ذهب  األستاذ 

شكل  خاص من الشركات ذات المسؤولية  الشخص الوحيد  هي شكل خاص من الشركات  ذات 
المحدودة  ، و بذلك  فإنه  في  حالة  غياب نصوص خاصة  فإن األحكام  العامة المتعلقة  بهذه  

 .. 9األخيرة  هي التي  تطبق  
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    ( cozian -  Viandier – Deboissy )" كوزيان و قيوندیيي و دوبواسي  " أما األساتذة  

شركة  ذات مسؤولية  محدودة  تتكون   "فقد عرفوا  المؤسسة  ذات الشخص  الوحيد  على  أنها
من شخص وحيد طبيعي أو معنوي  یرجع إليه  إنشاؤها  ، و بناءا على  ذلك  فاألحكام  

دودة  مع بعض اإلختالفات  التي األساسية  المطبقة  على  هذه  الشركة  ذات  المسؤولية  المح
 . تتعلق  أساسا بوجود شريك وحيد في الشركة

ؤولية المحدودة إحدى نوعيات الشركة ذات المس" :كما عرفها الدكتورة دمحم بهجت عبد هللا قایو بأنها
، وهو  ي من قبل شخص واحد طبيعي أو معنوي يسمى بالشريك الوحيدار دالتي تؤسس بعمل إ

فردا من أمواله أو عند االقتضاء عمله وخبرته وذلك بغية االستفادة مما ینتج تخصص لمشروعها 
عنها من أرباح وال یتحمل خسائر المشروع إال في حدود قيمة  ما قدمه له من حصص نقدية أو 

 .  1عينية 

، شركة  وحيد وذات المسؤولية المحدودةقة نفهم أن المؤسسة ذات الشخص الومن التعاريف الساب
، وذلك عن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية  بالسماح للشخص واحد أن يكون شركة بمفردهتقوم 

، ويكون الشريك فيها مسؤوال مسؤولية  معينة من ذمته المالية ليخصصها لالستثمار بمشروع معين
   .. ، وبالتالي فإن ذمته المالية ال تكون ضامنة للدیون  ، أي بقدر حصته في الشركة محدودة
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 و فكرة النظام القانوني للشركات المؤسسة ذات الشخص الوحيد:  طلب الثاني الم
لقد كانت  النظرية التقليدية  للشركة الموروثة عن الرومان تقوم على مبدأ التعاقد الذي يقتضي  

تكوينها  بين شريكين  على األقل عن طريق  التعاقد  ، مع ما یترب  عن ذلك من تطبيق  للنظام 
على إنشاء  الشركة  وقد كرست هذه الفكرة  في  القانون  الفرنسي  ، ثم انتقلت  إلى  التعاقدي 

من القانون المدني الجزائري   309القوانين العربية ، و منها القانون الجزائري ، حيث نصت المادة 
مة  عقد  بمقتضاه یلتزم  شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساه: " على أن الشركة  

في نشاط مشترك  ن بتقديم  حصة من عمل أو مال أو نقد  بهدف  إقتسام  الربح  الذي  قد ینتج 
أو تحقيق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي  ذي منفعة  مشتركة  كما یتحملون  الخسائر التي قد 

 . 0 تنجز عن ذلك
نظرا لنشوء شخص قانوني  جدید  منفصل عن  يختلف عن بقية العقود  ، أن عقد الشركة   

شخصية بعد اكتساب للشخصية  المعنوية  و دخولها في التعامل  ككيان مستقل عن شخصية 
2.الشركاء
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و بالتالي ظهرت فكرة جدیدة استمدها الفقه من نظريات القانون العام ، و هي فكرة النظام القانوني  
الشكل  القانوني  الخاص بالشركة  التي  تذهب  إلى  أن  الشكل  للشركات  التي تذهب إلى  أن  

القانوني  الخاص  بالشركة  ینشأ  بناءا على  إدارة  المشرع  و ليس  بفعل إدارة  المشرع  و ليس  
لذلك  تعارضت هذه  النظرية مع  فكرة  التعاقد الرتكازها بصفة  أساسية   بفعل  إدارة  الشركاء ،

 .1مرار الشخصية  المعنوية  بصرف النظر  عن عنصر  تعدد  الشركاءعلى  عنصر است
و بناءا على هذه الفكرة  أقرت  عدة تشريعات ، و منها  التشريع  الجزائري بعد  صدور 

بجوار استمرار  الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة رغم اجتماع كل الحصص في  27/29األمر
تسجيل  الشركة و اكتسابها  الشخصية  المعنوية و انفصال ید شريك وحيد  ، على اعتبار  أنه  ب

كيانها  عن مؤسسيها يمكن بقاء شريك واحد  أو أكثر  فيها  ،  مادام  أن  األهمية  فيها  تعود  
لشخصيتها  المعنوية  و ليست  مجرد عقود تنظم  العالقة  بين الشركاء  و هي تتطلب  

تكاليف و تحقيق  األرباح  ،  وهذا االستقرار  يكون  مهددا  االستمرارية  حتى  تتمكن من تغطية ال
إذا ارتبط  مصير األفراد المؤسسين لها ، و بالتالي  فإن الشخصية المعنوية المستقلة  للشركة هي 
سبيل كفالة  هذا االستمرار  و االستقرار بصرف النظر عن عدد الشركاء  و بها یرتبط نجاحها  و 

ة  لنشاطها  ن بحيث تنتهي  سلطة  المؤسس  على ما قدمه من أموال حماية األموال المخصص
في المؤسسة  لتكون  هذه االخيرة ذمة مالية  مستقلة  عن الشريك الشخصية ، ال تمتد إليها  ید 

 . 1الدائنين  في حالة ترتب  دیون على الشركة
وكذا  اإلعتبارات  للشركة  ،بالتالي فقد أدى التطور الذي طرأ على مفهوم الشخصية المعنوية  

 بحيث سمحت  عدة  العملية و الواقعة إلى إحداث انقالب على نظرية وحدة  الذمة  المالية  ،
 
 

                                           
.
 
.
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تشريعات  و منها  القانون الجزائري  بتكوين  شركات  ذات مسؤولية محدودة تتكون  من شخص 
 ية  التي تقوم على ركن تعددالمعنوية  التقليد وحيد ، ومن نتائج ذلك  تطور مفهوم  الشخصية

الشركاء إلى مفهوم  يقضي  بتمتع  الشركة  المكونة  من شخص وحيد بالشخصية المعنوية  أو 
 .یرفضها  و هو الذي يحدد شروطها 

تجدر اإلشارة  إلى أن إختيار المشرع الجزائري  تنظيم مشروع الشخص  الوحيد تحت  شكل  
ءا على  اعتبارات  عملية  فهذه  األخيرة تتالئم  مع أعراض  شركة  ذات مسؤولية محدودة  جاء بنا

و أهداف صغار   المستثمرين دون  أن تفقد  مرونتها  النسبية  ، كما أن اإلختيار  یواكب الواقع  
ألن المقصود هو خلق بناء قانوني  مناسب الحتواء  المشروع الفردي  و الحد  من الشركات 

اء شركات شكلية هي في الواقع شركات تضم شريكا وحيدا يستأثر الوهمية التي انتشرت تحت غط
بكل القرارات  المتعلقة  بالشركة ويحوز كل  رأسمالها ومن خالل ما تقدم  یتضح أن مفهوم النظام 

القانوني أصبح أكثر وضوحا من ذي قبل بعد التخلي عن فكرة العقد كأساس وحيد إلنشاء 
.الشركات

  
1
 . 
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         نظام تأسيس الشركة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة : المبحث الثاني  
 هاصو خصائ

لقد  اعتمد  المشرع  الجزائري في تأسيس  المؤسسات  ذات الشخص الوحيد   القواعد العامة التي 
لشكل أو اعتمدها لتأسيس  الشركات ذات المسؤولية  المحدودة  سواء  من  حيث الموضوع  أو ا

 .انوني قإجراءات الشهر ، مع  مراعاة  بعض  االختالفات  الناشئة  عن طبيعة  نظامها  ال
فالمؤسسة ذات الشخص  الوحيد  و ذات  المسؤولية  المحدودة  تتميز عن غيرها  من الشركات 

سة  أنها  تنشأ باإلدارة  المنفردة للشريك الوحيد أي بتصرف إداري من شخص واحد من أجل ممار 
نشاط  معين ، كما يمكن أن تنشأ نتيجة  اجتماع  كل حصص الشركاء ، بالتالي  فإن  هذه 

 :المؤسسة  تنشأ  بطريقتين  
  



           

التأسيس المباشر للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية  : المطلب األول  
 دةالمحدو 

،  شركة بإرادته  المنفردةلقد أجاز المشرع للشخص الوحيد بإنشاء  99/29بصدور األمر رقم   
، وذلك عن طريق تخصيص مبلغ أو قيمة مالية معينة من  سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

، وهذا يكون على شكل شركة والتي سماها  ، من أجل االستثمار فيه ذمته المالية للقيام بمشروع
مبلغ يها محدودة بقدر ال، حيث تكون مسؤولية الشريك الوحيد ف بالمؤسسة وتكون بطريقة قانونية

 .  جل تأسيس مشروعهأالذي دفعه أو الذي خصصه من 
بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "فنجد أن المشرع الجزائري لقد سماها  
 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilitéحيث اقتبسها من التسمية الفرنسية أي "

Limitée  . االولىیرمز لها باألحرف  حيث "EURL". 
ويعين  الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصليمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة للجمعية 

بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية 
  0.لشركةسمال اأر وبيان "م .م .ش "األولى منها أي المحدودة أو األحرف 

 قلأط لتيا سسةؤم لشك في نمعی لمجا في روعمش تهدار بإ ردلفا ءبإنشا رلمباشا سلتأسیا ومیق
 نم كلوذ" دودةلمحا لیةؤولمسو ذات ا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما" ري ئاز لجا رعلمشا علیها

 ( . لثانيا رعلفا) لشكلیةا نكارألوا(  فرع األول )  عیةوضولما نكارألا رفوت لخال
 األركان الموضوعية :  األول الفرع 

 :و هي كالتالي  ( 9)و أخرى خاصة ( 0)عامة موضوعية تنقسم األركان الموضوعية إلى أركان 
 عامة الركان األ -1

 :ل في مایلي تتمث
 

                                           
.
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 : اإلرادة المنفردة : أ 
 لما خالفا دحیولا كیرلشدة اار إ هيو دةحدة واار إ على ومتق دحیولا صلشخذات ا سسةؤلمن اإ 
 وبعی نم خاليو نفیطر نبی دعق بجوبم ون تك لتيا نشائهاإ دعن رى ألخا تكارلشا لبهطت
 دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في كیرلشا ضاور لالستغالوا هار إلكوا  سلیدلتا و طكالغل ضارلا
 مت ذيلا رضغ رمیحت ،وأن یةومعن شخصیة لها سسةؤم في كیركش للتعاما في نیته في رهظت
 نةولمكا والألموا شخصیا وه تخصه لتيا واللألم لفاص ضعوو ، سسةؤلما ءنشاإ خالله نم
 . سلإلفال ضهارتع حالة في للمشاكا بیتجن حتى سسةؤلما لسماأر ل

 : األهلية -ب
 نس وغبلأي  رفلتصا هلیةأ في لمتمثلةا كةرلشا دعق مار إلب مةزال ألهلیةا ون تك عامة دةكقاع

 نبی  دارةلا تفارلتصا نم كةرلشا دعقأن  كلذ علیه ریحج ملو  لعقلیةا هوابق یتمتعوأن  دشرلا
 ألهلیةا رفوت ون لقانا فیها رطیشت ال دحیولا صلشخذات ا سسةؤللم بالنسبة نلك ،(0)رلضاو ا لنفعا
         وادلما محكاأ علیه قبطت ال ذاله رلتاجا صفة بیكتس ال كیرلشأن ا رباعتبا كیرللش یةرلتجاا

 على:" نهأ على صتن لتياج .أ .من ق 99 دةلماا محكاأ قبطت نماا وج .ت.من ق  9 و  1
 تلمقتضا بقاط الو ؤ مس ون یكو صیرلحا لجرلا رفتص رلقاصا لهوامأ في رفیتصأن  ليولا
 9". ملعاا ون لقانا

  ..زلتمییا نس في ون یكأن  رطش دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ستأسی بإمكانه صشخ لفك    
 المحل  -ج
 لقب  نم هدیدتح میت ذيلا الجتماعيا ضهارغ دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في لبالمح دیقص 
،   تكان واءس تاطلنشاا رةبمباش له یسمح ذيلا سسةؤللم ألساسيا ون لقانا في دحیولا كیرلشا
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 نیةولقانايشترط أن يكون محل مشروعا و غير مخالف للقاعدة    یةرتجاأو  صناعیةأو  یةدقتصاا
 . 9ج . م .ق   من 27 دةلماا بحس ذاهو لعامةا  دابآلوا  ملعاا ماظللن فمخال رغیأي  (0)

أو  لبضائعا بیرتهو رللقما لمحأو إدارة  ققیربال رإلیجاأو ا بارب لللتعام سسةؤلما نیوتك نفإ
 7.  للمحا عیةرومش دملع قلطم نالطب لةطبا ون تك فإنها تار دبالمخ رإلتجاا

مم من القانون التجاري المتالمعدل و  99/   29مقر رألما في ري ئاز لجا رعلمشأن ا ظنالح
 سسةؤلما هذه لمح نبشأ ودقیأي  على صین مل دحیولا صلشخذات ا سسةؤللم ظملمنا الجزائري 

 ملعاا ماظلن فمخال رغی و عارومش للمحا ون یكأن  رطیشت لعامةا مألحكاا لىإ وعجرب نلكو
 صخا صن ردی ممال عةرولمشا تاطلنشاا كافة سةرمما سسةؤلما هذه نفبإمكا ، لعامةا دابآلوا

 .  تاطلنشاا هذه سةرمما علیه ریحض

   :السبب  - د

 سةرلمما سسةؤلما سبتأسی صشخ ماز لتا دعنج على أن  .م.من ق 29 و 29 دتين انصت الم
 سعك نكاذا إو  ملعاا ماظلن فمخال رغی و روعمش سببها ون یكأن  بیج تاطلنشاا نم وعنأي 

 .  سسةؤلما هذه نالطب بتری فانه كلذ
 فختلی ال بلسبا وممفهأن  ممنه بجان رى ی ثحی بلسبا وممفه ولح رلمعاصا لفقها فختلا و  
 بفالسب فمخالأو  روعمش رغی سسةؤلما لمح نكاإذا  ما حالة فيأن  كل،ذ للمحا وممفه نع
 .3.بطالن المؤسسة  بتریال   عةرومش رغی ضار غأ قلتحقی جهولما
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  لخاصةا نكارألا - 0 
 لمث ءنشاإ نال ءكارلشا ددتع نكر رفوت فیها بلطیت ال سسةؤم دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما

المؤسسة  نع لمنفص كیركش رفلتصدة اار إ له ون تك دحیو  صشخطرف  نم ون یك كةرلشا هذه
للشخص و عليه سنتطرق  لمالیةا مةذلا نع مستقلة سسةؤللم لمالیةا مةذلا ون تك كلذبو المعنوية

 : إلى 
 :  الشريك الوحيد -1

أو معنويا و هذا طبقا بیعیا ط شخصا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما سسؤم ون یكأن  نیمك
 .ج .ت.من ق 993/9للمادة 

 :الشريك الوحيد شخص طبيعي  –أ 
أن  بیعيطج التي تنص على أنه  يمكن للشخص .ت.من ق 9مكرر  121من خالل  المادة 

 .0".دودةمح لیةؤومسذات  دةحوا كةرش في الإ داحیو یكارش ون یك
 ري تجا طنشا سةرمما دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما سسأ ذيلا بیعيطلا صللشخ سمح حيث  

 لمالیةا متهوذ كةرلشا لسماأر ل لمخصصةا لمالیةا مةذلا نبی للفصا رورةض بجأو ثحی نمعی
 نم ددع ءنشاإ نم منعه رى خأ جهة نمو طفق دةحوا سسةؤم ءبإنشا له سمح كما، تخصه  لتيا
 . دحیولا صلشخا تسساؤلما

 وي معن صشخ دحيولا كيرلشا  -ب
 ، وي لمعنا صلشخطرف ا نم دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ستأسی ري لتجاا ون لقانا ددیح مل 
 ج إمكانية الشخص . ت.من ق 193 دةلماا صن لخال نم نستنتجأن  نیمكو

                      قلتحقی یةردف دحیو صشخذات  تسساؤم ءنشاإ قیطر نع رستثمالإلالوحيد اللجوء 
 9.جلهأ نم تنشأأ ذيلا رضلغوا فهاده

                                           
.
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 نم دحیولا صلشخذات ا سسةؤم ءنشاإ نیمك ج .ت.من ق 9مكرر  121وبالرجوع إلى المادة 
 دحوا صشخ نم نةولمكا لیةؤولمسا دودةمح كةرفش علیهو صشخاأ دتع نم نةومك كةرش لقب
 0.   دحوا كیربش لیةؤولمسا دودةمح كةرش تنشأأن  لها وزیج ال

    : المؤسسة  رأسمال  -0
 ثحید،حیولا صلشخذات ا سسةؤللم لسماأر ل ألقصىا دلحأو ا نىدألا دلحا رعلمشا نیبی مل  
 لخال نم ذاهو  دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرش على قبطت لتيا محكاأ سنف علیها قبطی
ذات  كةرلشا لسماأر  ددیح: " نهأ على صتن لتيا 9101ج سنة .ت.من ق  199 دةلماا
 لىإ میقسو  كةرللش ألساسيا ون لقانا في ءكارلشطرف ا نم یةربح دودةلمحا لیةؤولمسا

 . یةومتسا سمیةا قیمةذات  صحص
 . كةرلشا قثائو جمیع في لسماأر  لىإ ریشاأن  بیج 
 :الحصص  -3

 میدلتق بالنسبة دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما على ري یسأن  تیعارلتشا ظممع رتقأ
 كةرلش ورةص هارتعتب ألنها دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرش على ري یس،  ما صحص

 نفإ علیهو ، مسهأ نم سلیو  صحص نم ون یتك سمالهاأر ف دودةلمحا لیةؤولمسذات ا
 ةظلح في لبالكام فعدتأن  بیج عینیةأو  یةدنق تكان واءس دحیولا كیرلشا صحص

 ك،لذ ضحویأن  دحیولا كیرلشا على بیجو كةرلشا ستأسی دعق على قیعولتا
 .. 9  والمأ على مضمانه ریقتص ذيلا سسةؤلما ئنيدال حمایة
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أو  عینیة ماإ ون فتك سسةؤلما لسماأر ل نةولمكا دحیولا كیرلشا مهادیق لتيا صفالحص سسةؤلما 
 لعم نم لحصةا ءیفاإ نیمك ال نهأ كلذ في بلسبو ا  لعم تمادمقون تكأن  یمكنها الو  یةدنق

 یخیةرتا ورةبص ؤديِیأن  بجوت للعما تمادمق بیعةط نأل سسةؤلما ستأسی حلةرم في بكاملها
 في دحیولا كیرلشا لعم رعتباا وزیج فال علیه و ، هاطبنشا قیامهاو  سسةؤلما ةحیا ءثناأ
 0.  سسةؤلما لسماأر  نم فعلیا زءاج  سسةؤلما

 فالحصةأن   نیمكو ودلنقا نم مبلغا مةدلمقا لحصةا ون تكأن  زفأجا ري ئاز لجا رعللمش بالنسبة ماأ
 فالحصة النفدية عبارة عن مبلغ .ت.من ق 199 دةلماا صن لخال نم ذاهو عینیة حصة ون تك
أن تكون  0/1 نع لیق ال بمبلغ لقیمةا درتقو ، علیه قلمتفا دلمیعاا في كیرلشا مهادیق ودلنقا نم
  على فعدی لمتبقيا للمبلغ بالنسبة ماوأ قثیولتا بمكت دىل ودعتو  ألساسيا ون لقانا في صلحصا

 ، ري لتجاا للسجا في للتسجیا یخرتا نم سنوات  1 دفعة واحدة أو عدة دفعات في مدة ال تتجاوز
و هذا طبقا  نالطلبا ائلةط تتح دةیدج یةدنق لحصة بالكتتاا لقب صلحصا لكام فعدیأن  على

 .ج . ت . من ق  199/9للمادة 

 دمیقأن  مهزلأ ري ئاز لجا رعلمشا نفإ دحیولا كیرلشا نم مةدمق حصة هي لعینیةا لحصةا ماأ
 لحصةا قیمةو وعن نیبی حتى سسةؤللم ألساسيا ون بالقان فقةرلما لعینیةا لحصةا ولح ریرتق

 صتن لتياج .ت .من ق  190/0 بیقاطت لمحكمةا نم ربأم صمخت رخبی لقب نم رریحوالعينية 
 نم مةدلمقا لعینیةا صلحصا قیمة ركذ ألساسيا ون لقانا نیتضمأن  بیج: " نهأ على

 لیةؤومس تتح هرریح ألساسيا ون بالقان قلملحا ریرتق على عالطإلا دبع كلذ میتء،كارلشا
 .". نیدلمعتما ءار لخبا نبی نم لمحكمةا نم ربأم صبالحص صلمختا دوبلمنا

 لحقیقیةا لىإ  قیمتها نع لعینیةا صلحصا دةیاز حالة في ئیةاز ج لیةؤومس ري ئاز لجا رعلمشا بتور
 . دج 911.111إلى  91.111سنوات و غرامة مالية من ( 1)إلى ( 0) سنة دةلم نلسجا بةوبعق

 .ج.ت.من ق 911 دةلماا صلن بیقاطت

                                           
.
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 األركان الشكلية : الفرع الثاني 

ذات  كةرش على قبطت لتيا لشكلیةا نكارألا سلنف تخضع دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ستأسی
 دحیولا كیرلشا زمیلتحيث  دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرلشا نع ورةص ألنها دودةلمحا لیةؤولمسا

 :ب  رفیع ماأي  شكلي بقال في دلعقا ریربتح سسةؤلما هذله ینهوتك دعن
 :الكتابة  – 1
 وعنأو أي  دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما سبتأسی مقیامه حالة في صألشخاا زملأ رعلمشن اإ 
 طفق سلیو دلالنعقا ري هوج نكر هرباعتبا سمير بقال في غیصاأن  یةرلتجاا تكارش نم

 309، و هذا ما جاء في المادة  لةطبا كةرلشا دتع لشكلیةا رفوت دمع حالة فيو تلإلثبا
 0.ج.م.ق

و  سمير دبعق كةرلشت اتثب":على صتن هادنجج .ت.ق من 131و بالرجوع إلى نص المادة   
 ألساسيون القانا في رطشتا ري ئاز لجا رعلمشأن ا دةلماا هذه لخال نم یتضح" ، لةطبا تكان الإ

ذات  كةرلشا في ءكارلشا جمیعطرف  نم قیعهوبت ومیقو  سمير لشك في غیصاأن  سسةؤللم
 كیرلشطرف ا نم قیعهوت مفیت دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما بالنسبة ماأ ، دودةلمحا لیةؤولمسا
 .  عنهوب ین نمأو  دحیولا
 نأل رلغیا جهةوام في سمیةرلا لكتابةا دملع سسةؤلما نالطبب جالحتجاا دحیولا كیرللش وزیج ال 

 .9. لسائولا بكافة ثباتهاإ نیمك یةدما قعةوا الإ رللغی بالنسبة ریعتب ال كةرلشا دعق

 

 لتأسيسي ا ون لقانا لبهاطيت لتيا ميةاز إللا تلبياناا: ثانيا
  فیهاوتست لتيا تلبیاناا سنف دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما على ري ئاز لجا رعلمشا قبط دلق
ج التي تنص على .ت.من ق 139 دةلماا صن لخال نم كلوذ دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرلشا

                                           
.
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 اسمهاكذلك عنوانها و  و سنة 22 وزتتجاأن  نیمك ال لتيا تهادمو كةرلشا لشك ددیح:"أنه 
 بیج لتيا میةاز إللا تلبیاناا مهوأ.  " ألساسيا ون لقانا في سمالهاأر  مبلغو عهاوضومو  هازكرم

 :هي فیها رفوتتأن 
 سمها لتحم سسهاأ لتيا سسةؤلما ون تكأن  دحیولا صللشخ سمح : عنوان الشركةاسم و  -

 رةلمختصا روفلحأو ا لیةؤولمسا دودةمح رةبعبا قةومسبأو  عةومتب ون تك رطبش نلك
  .م.م.و.ش.م

 .سنة  22ال تتجاوز مدة المؤسسة  : مدة المؤسسة  -
 دابآلا ملعاا ماظلن فمخال ون یك الو أن  ءنشاإ نم رضلغا به دیقص :موضوع المؤسسة  -

 . لعامةا
 و یاومعن شخصا بصفتها دحیولا صلشخذات ا سسةؤللم ون یكأن  :موطن المؤسسة   -

 ، كیرلشا وطنم نع لمستقو بها صخاو ددمح وطنم ، دحیولا كیرلشا نع منفصال
 . نیةولقانا قهاار و أو  سلتهاار م كافة لیهإ لتص ثحی

 نةولمكا ألساسيا ون لقانا في ددیحأن  دحیولا كیرلشا على بیج :حصص المؤسسة  -
 . لخاصةا عیةوضولما روطلشا في لیهاإ نارشوأن أ قسب لتيا لسماأر ل

 الشهر  -ثالثا 
  كةرلشا ودجو فةرمع نم رلغیا نیتمك حتى كةرلشا رشه میت مةزلالا تلبیاناا رفوت دبع
من مرسوم التنفيدي  3 دةلماا علیه تنص ما بحس ري لتجاا للسجا في هادقی قیطر نع

 أو  بیعيط صشخ لك ري لتجاا للسجا في دللقی یخضع:" نهأ على صتن لتيا  01-000
 یةولمعنا بالشخصیة كةرلشا تتمتع ال ثحی . ( 0)به وللمعما یعرللتش بقاط به زممل وي معن

حيث ال تتمتع الشركة  : " ت ج .من ق 132  دةلماا صتن كما ، دلقیا كلذ یخرتا الإ
 ءار إلجا ذاه متماإ لقبأو  ري لتجاا للسجا في هادقی یخرتا نم الإبالشخصية المعنوية  



           

إذا  الإ ملهوامأ دیدتح رغی نم نمتضامنی لحسابهاأو  كةرلشا مباسوا دتعه نیذلا صألشخاا ون یك
 ". ذةلمتخا داتلتعها عاتقها على ذتأخأن  نیةوقان بصفة تأسیسها دبع كةرلشا تقبل
 لللسج  نيوطلا زكرلما دىل كةرللش لتأسیسيا دلعقا صملخ داعیإ قیطر نع رلشها ءاتار جإ متت
و  نیةولقانا تلإلعالنا سمیةرلا رةلنشا في صلملخا رینشج و.ت.ق  319 دةلماا بحس ري لتجاا
 .اختيار مؤسس الشركة  نم میةولیا دةیرلجا في ذاك

   
              ليةؤولمسوذات ا دحيولا صلشخذات ا سسةؤللم رلمباشا رغي سلتأسيا : لثانيا بلطلما
  دودةلمحا
 صبتخصی ومیق ذيلا صلشخا لقب نم ردةمنف دةار بإ دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ستأسی میت 
 عیةوضولما روطلشا رفوبت كلوذ به لخاصةا لمالیةا مةذ نع مستقلة كةرللش لمالیةا مةذلا

الحصص في ید  لك عجتماا لخال نم رةمباش رغی یقةطرب هاءنشاإ میتأن  نیمك كما لشكلیةوا
 .( .الفرع الثاني  )   لنتائجا نم جملة عالجتماا ذاه بتریتو  (الفرع األول ) الشريك الوحيد 

 شريك وحيد  اجتماع الحصص في يد: رع األول الف 
 سسةؤلما "تسمیة علیها قلأط لتيا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ستأسی زیجی ري ئاز لجا رعفالمش
 ذات   كةرلشا في ءكارلشا صحص تجتمع " دودةلمحا لیةؤولمسوذات ا دحیولا صلشخذات ا

  ج .ت .من ق 0مكرر  121 دةلماا صن بحس ذاهو  دحیو كیرش دی في دودةلمحا لیةؤولمسا
من القانون المدني  و المتعلقة  بالحل القضائي  330 دةلماا محكاأ قبطت ال:" نهأ على صتن لتيا

 . " دةحوا دی في دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرش صلحصا لك عجتماا حالة في
 مةدلمقا صلحصا تجمع حالة فيو  ركثأو أ نفیطرلا نبی دعق بجوبم كةرش ءنشاإ نفإ علیهو
أن  رغی بتریت فإنه ءكارلشا لك بكانسحا نمعی بلسب دحوا صشخ دی في ءكارلشطرف ا نم
ج غير .م .ق 309 دةلماا صلن بیقاطت ون لقانا وةبق لتحو كةرلشا لاطبإ كلذ على  رعلمشا
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 صلحصا جمیع عجتماا حالة في نهأ 29-99 رألما لیدتع بجوبم كلذ داركتالمشرع الجزائري 
 . كةرلشا لح لىإ ؤديی ال دحوا صشخ دی في
 في كةرلشا صحص تجمع دعن ءلقضاا لىإ وءللجا قیطر نع سسةؤلما لح یمنع ون لقانأن ا كما

 صلحصا عجتماا یخرتا نم سنة لخال سسةؤلما ضعو تصحیح زجاأ ثحی ، دحوا صشخ دی
 19 أقصاه  لجا لمحكمةا تمنح كما،  حلها بلطیأن  مصلحة له نم للك ون فیك سنة رورم دبعو

 یمنع لمحكمةاكما أن ج .ت .ق 9/9مكرر  121تطبيقا لنص المادة  ضعیةولا یةولتس أشهر
 وي لمعنا صلشخا ماأ وعضولما في ظرلنا ومی یةولتسا تتمإذا  سسةؤلما لبح متحك نبأ علیها
 دودةمح كةرلشا ون تك مادعن نلكد،حیولا صلشخذات ا تسساؤم دتع ءنشاإ ون لقانا له زفأجا

 لیةؤولمسوذات ا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما وه دحیو وي معن صشخ نم نةومك لیةؤولمسا
 .0.خرى أ رةم دحیو صشخ سسةؤم تنشأأن  لهاوز یج فال دودةلمحا
 دحيو كيرش دي في صلحصا لك عجتماا على تبةرلمتا لنتائجا : لثانيا رعلفا

 على  كةرلشا على ري یس فال دحیولا كیرللش محصصه نع زلبالتنا ءكارلشا مقیا حالة في  
 190و  199 نتیدلماا في علیهاوص لمنصا نیةولقانا روطلشا جمیع لستكماا دبع الإ رلغیا

ذات    سسةؤلما تخضع علیهو سمير دعق بجوبم صلحصا حالةإ ون یكأن  بیجج و .ت.ق
 9. دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرش على ري تس لتيا مألحكاا سلنف دحیولا صلشخا

 خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة : المطلب الثالث 
 ئري نجد أن مؤسسة الشخص الوحيد از تعاريف وكذا القانون التجاري الجمن خالل ال

 .ا من الشركات التجارية هعن غير  ا تميزهد من الخصائص تجعممتع بالعدیتت
 :   ذات مسؤولية محدودة  -  1 

تساب الشركة الشخصية ى اكلمن النتائج التي تترتب ع : اهومدت هاالشركة وعنوان ماس -  1
ذا الكيان يقتضي ان ه، وان  اهكيان مستقل عن مؤسسي ها تصبح شخصا قانونيا لهالمعنوية ان

                                           
.
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ا التجارية ه، حتى تجري معامالت شخص الطبيعيلالشأن بالنسبة ل ذوكما  هاسم يعرف ب هيكون ل
 0. ا التجاري هامالت باسمذه المعهقة بلا المتعهقاوتوقع اور 

  ى الشريك الوحيدلاسم ع هويمكن أن یدرج في اهذه المؤسسة اسم خاص مستند من غرضهلذا فإن ل
ى لشركة يمكن ان يشمل علي  بعنوان لنو تع" من ق ت ج  3فقرة    193ة الماد حيث نصت 

شركة ذات "مات  لذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكهن تكون ى الكثر عأاسم واحد من الشركاء أو 
 9.سمال الشركة أر وبيان " م   .م .ش "ا أي  هأو باألحرف األولى من"ة محدودة  مسؤولي

 :الصفة التجارية  -0
استنادا إلى ذلك   يكتسب  اان الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال يعتبرون تجار 

ا هبصفت و إن هذه األخيرة تكتسب  الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد صفة التاجر
 .7.ي ئر اجز من القانون التجاري ال 331مادة  لشخص معنويا وذلك استنادا ل

،  صفة التجاريةلى اكتساب الشخص للمات القانونية عاز المشرع أيضا االلت ليهلتالي لم یرتب عبا
ح لوالخضوع لنظامي اإلفالس والص ، ، والقيد في السجل التجاري  م بمسك الدفاتر التجاريةاز كالت

 7.الوافي 
 

 : الشركة لماسأر  -7
ديسمبر  71الصادر في  91/01قانون التجاري بموجب القانون رقم لالتعدیل األخير لحسب   

يحدد : "على  199   من حيث نصت المادة 12/91 المتضمن للقانون التجاري   المعدل والمتمم
شركة لفي القانون األساسي لبحرية من طرف الشركاء  سمال الشركة ذات المسؤولية المحدودةأر 

سمال في جميع وثائق أر ، يجب أن يشار إلى  ات قيمة اسمية متساويةويقسم إلى حصص ذ
 0" . الشركة

                                           
.
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وتوكل  الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف المشرع لرأسماللعدم تحدید الحد األدنى  ار ونظ 
ذه المؤسسة بالضعف ه وقد تتسم ا تقترب من شركات األشخاصلهلحرية الشريك يكون قد جع

مسؤولية المحدودة في لل ار لضمان الكافي نظل رغيلا ال تقيم لهبثقة البنوك ألن ار ا ال تحظى كثيهألن
 9. ا همال المؤسسة الممكن االحتكام إليسأر ظل محدودية 

   : لشريكالمسؤولية المحدودة ل - 3
بتخصيص جزء من  لكفي المؤسسة وذ هسمال الذي خصصتأر تتحدد مسؤولية الشريك في مقدار 

ى خالف ذلك بالنسبة لع هرسة نشاط تجاري مع تحدید مسؤوليتا في ممالهليستعم،  المالية هذمت
 7.تضامنية كة التضامن الذي يسأل مسؤولية شريك في شر لل

مال الشركة طبقا لنص أسقدمة في ر مال ها إال بقدر حصتهلشريك في الشركة ال يسأل عن دیونفا 
 ..3ج .ت.من ق 193المادة 

 : للتداول عدم قابلية الحصص - 1

ركاء اسمية وال يمكن أن تكون تكون حصص الش يجب أن : "  199 المادة ليهذا ما نصت عهو 
 0"  تداوللة للة في سندات قابلممث

إلى  ، و ما البورصةذه الحصص في هصص بالطرق التجارية كأن یتم طرح فال يجوز تداول الح 
 . ءار ا بواسطة البيع أو الشهذلك یتم تداول

مة ئنما قاإا  هلمسؤولية المحدودة ال يجوز تداولالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات افحصص 
 .كما يمكن أن تنتقل عن طريق اإلرث ج.ت .ق  191المادة  هذا ما تضمنتهلإلحالة 
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  ذات الشخص الوحيد    -ثانيا 
ذا هشخص أن یؤسس شركة بمفرده و لشرع قد أورد استثناء بحيث يمكن لأن الم: المصدر  -0

إذا و ليس عقد دة المنفردة ار ي اإلهذه الشركة هالمنفردة فأصبح مصدر  هدتار إستنادا إلى إ
ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة دة ضرورية إلنشاء المؤسسة ار ذه اإلهكانت 

شركة إلى أن لا لهيجعل عدة تشريعات تضع عند تعريف ا، ماها أيضا ضروري لتسير هفأن
 .9. واحدالتصرف اإلداري الصادر من شخص لعقدي جانب األساس ا

ذه المؤسسة دون الحاجة إلى توافر هتؤسس  : الخاصة بعقد الشركة نغياب بعض األركا  -9
كافة األركان الخاصة بعقد الشركة حيث ال نجد تعدد الشركاء وال نية المشاركة وال إقتسام 

يا في حالة التأسيس لتظير ج ر االشارة إلى أن الخاصيةاألرباح وتحمل الخسائر، وتجد
 . 7.المباشر لمؤسسة الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

،  م في ید شخص واحد فال مجالها عن طريق اجتماع الحصص أو األسهأما في حالة تأسيس
.       ظروفدت شركة قائمة بموجب عقد ولكن حدبعدم تعدد الشركاء ونية المشاركة تكون ال  
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 : سهولة تسيرها – 4

أو إجازة شريك آخر، وال يكون  و المالك الوحيد وال يكون مقيدا يأخذ موافقةهنا هكون الشخص  
تتيح  يك فهذا النوع من الشريها في هس اإلدارة لعدم وجودلارتباط بالجمعية العامة أو مج هتارار لق

ر القرارات بسيولة اصدااالستقاللية في   هى النحو مباشر وتكون للا عهلصاحب المشروع إدارت
 0.قدر من األرباح ى لق أعى تحقيلع وسرعة مما ینعكس كل ذلك

 : كإفالس الشركة ال يؤدي إلى إفالس الشري -1

، أما  يكتسب مؤسس مؤسسة الشخص الوحيد صفة التاجر ويخضع لجميع أحكام القانون التجاري 
ركة ال یؤدي إلى إفالس الشريك التاجر فإن إفالس الشى لفيما يخص قواعد إفالس المفروضة ع

لمؤسسة الشخص  هالخاصة حيث أن هوالدائنين لم يعد يمتد إلى أمللكون أن الضمان العام ل ار نظ
. 9.ه  ة عن ذمة مالكلالوحيد ذمة مالية مستق
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  :الفصل الثاني  

 إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد و    

 المسؤولية المحدودة و انقضائها        



           

ا هوذات المسؤولية المحدودة واكتسابءات تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد ار اء إجهعند انت
لتحقيق الغرض  اهذه المؤسسة بممارسة نشاطه، تبدأ  ة عن الشريكلالشخصية المعنوية المستق

ا والمتمثل في مدیر هيقوم بتسيير شؤونداري منظم إاز هوذلك من خالل ج لهالذي أنشئت من اج
ى شريك وحيد فمن المنطقي تغير الشكل الكالسيكي لذه المؤسسة تحتوي عبهة وبما ان المؤسس
 0.المؤسسة ذه بهى لالشركة ذات المسؤولية المحدودة علعمل 

المسؤولية  قة بتسيير الشركة ذاتلن القواعد العامة المتعأى لكما تتفق غالبية التشريعات ع
ا هد مع وجود بعض االستثناءات يقتضيى المؤسسة ذات الشخص الوحيلالمحدودة تسري كذلك ع

ا هقة بللقواعد المتع ار امة نظهمؤسسة تأخذ مكانة  لذه اهريك وحيد وبالتالي نجد ان إدارة بوجود ش
 9.ا ها القانوني وكذا انقضائلهمن تغيير في شك

حكام بالتفصيل مخصصين المبحث األول ذه األهلى كل إ ذا الفصلهسوف نتطرق في  هيلوع 
حكام ة المحدودة وفي المبحث الثاني األالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولي ارسة إدارةلد

نتقال وانقضاء وتصفية المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية إقة بتحويل و لالمتع
 .المحدودة 

 



           

 إدارة المؤسسة ذات الشخص  الوحيد و ذات المسؤولية  المحدودة :  المبحث األول
يختلف نظام المؤسسة ذات الشخص الوحيد في نظام إدارتها  عن باقي  الشركات نظرا ألن 

الشريك الوحيد يحل محل الجمعية في الشركة  ذات المسؤولية المحدودة  وهو یتخذ كل القرارات 
ير عن أعمال المؤسسة و القيام بالجرد ووضع حسابات المتعلقة  بالمؤسسة من وضع تقر 

 .االستثمار و حساب  األرباح و الخسائر 
و المشرع الجزائري نص في المواد الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ال تطبق على 

-081-086المؤسسة ،ذلك أن جميع السلطات تجتمع السلطات في ید الشريك الوحيد المواد 
 .من القانون التجاري  الجزائري  080-083-080

من  084و كذلك  وضع المشرع أحكاما تتالئم مع هذا الوضع بنصه في الفقرة الرابعة من 
 .من هذه المادة   7-9-0القانون التجاري على أن الفقرات  

 تعيين المدير و إن كيفية :المطلب األول
 تعيين المدير  -1 

یتعين المدیر  في القانون األساسي للشركة أو بعقد الحق و يجوز أن يعين أكثر من مدیر  و  
المدیر قد يكون شريكا من بين الشركاء ، إن كان الشريك شخصا معنويا فيجب أن يعهد  مهمة 

اإلدارة إلى شخص طبيعي ،و يستحسن تعيين  المدیر بعقد الحق اجتنابا لتعدیل القانوني األساسي 
من القانوني التجاري الجزائري  التي نظم فيها المشرع  199و قد جاء هذا في نص المادة 

الجزائري مسالة اإلدارة  و التسيير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و مفادها أن إدارة  
الشركة تكون على عاتق عدة عاتق عدة أشخاص طبيعيين و يجوز اختيار هؤالء  األشخاص   

 .  . 0و يقع تعيينهم  من قبل الشركاء في القانون األساسي أو بعقد الحق  شركاءمن غير ال
  

                                           
 . 11نادیة بلفوضیل  ، شركات أموال في الجزائر ،  مرجع السابق  ، ص   – 1



           

 
و یتخذ قرار التعيين بأغلبية الذین يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة وإذا لم تحصل األغلبية 

في المداولة األولى وجب دعوة الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية حسب األحوال و تأخذ األغلبية 
لم ینص القانون  األساسي على   بعدد األصوات مهما  كان مقدار جزءا رأس المال الممثل ما

 .0من القانون التجاري الجزائري  199خالف ذلك  هذا ما نصت عليه المادة  
و يجب أن تتوفر في المدیر الشروط القانونية الالزمة إلدارة الشركة كأن يكون المدیر شخصا 

لية الالزمة لمزاولة التجارة و عدم الحكم عليه في عقوبات جنحة أن يكون طبيعيا، السيما األه
، ليس لمدیر الشركة ذات المسؤولية المحدودة صفة التاجر بل   إلخ.....موضع حجز أو حرمان

يعد أجيرا ما عدا إذا كان شريكا و هناك بعض المهن المنظمة التي ال تسمح ألصحابها بأن  
ارستهم لمهنهم و ممارسة بعض الوظائف األخرى و يمكن أن تتطلب هناك تعارض مطلق بين مم

 .. 9طبيعة غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون المدیر حامال لشهادة  معين
أما الشروط الشكلية فيعين المدیر في العقد التأسيسي للشركة أو في عقد الحق ، كما يجوز أن 

 .تعيينه  وفق  اإلجراءات  القانونية  تكون مدة  عمله  محددة  و یتم  نشر 
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و اختيار المدیر أو هيئة المدیرين من األمور  الجوهرية  التي تنال  عناية  الشركاء  ألن  هذا 
االختيار  یتوقف عليه مستقبل الشركة ومدى نجاحها  و لهذا  البد أن يكون أو يكونوا  محل  ثقة  

و تعيينهم  یتم غالبا من قبل الشركاء في عقد أو نظام  جميع  الشركاء ، و لذا  فإن تعيينه أ
 0.الشركة  عند التأسيس  ألن  هذا التعيين  یتطلب  موافقة  جميع الشركاء 

 بالتاليو ، ریدلما رةجأ دیدتح على حةار ص ري ئاز لجا یعرلتشا صین ملأما فيما يخص أجرة المدیر 
أو  سسةؤللم ألساسيا ون لقانا في لعمله ئهأدا نع ریدلما رجأ ددیح ذيلا وه دحیولا كیرلشا نفّإ

 . قالح دعق في
 دعق في ردی ملوان  ٕحتى مجاني سلی ریدلما لعمّأن  لىإ ءلقضاوا لفقها في جحار لا يأر لا بهذی 

إذا  ماأ ، یةرلتجاا لألعماا في مجانیة ال دةبالقاع عماالإ كلوذ سلتأسیا دعق فيأو  ریدلما نتعیی
أن  نم یمنعه ءشي فال دحیولا كیرلشا وه دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في ریدلما نكا

 .9 . بیعةوط للعما محج مع متناسبا رألجا ون یكأن  على ر،یدكم عمله ءلقا رةجأ لنفسه صیخص

 : إنهاء مهام المدير -ثانيا

 ألهليةا نهدافقأو  هزعجأو  ريدلما ةفاو  
 عمالهأ سةرمما نع  هزعج دعن ریدلما لعم دحیولا كیرلشا ینهي كما ر،یدلما لعم ینتهي  

 ألهلیةا هدبفق عمله ینتهي كما ،بمهامه ملقیاا مكانیةإ دمع لىإ ؤديی دثلحا ضهرتع ببسب كلوذ
 نكاإذا  هةاز لنوا رفبالش ماسة بةوعقأو  جنائیة بةوبعق علیه محك یمةرج ببسبأو  فالسهأو إ

 نفیمك محله لیح نم لتأسیسيا دلعقا في ددیح ملو فيوتو ار یدم نفسه نعی دق دحیولا كیرلشا
 نفیمك ثةورلا نبی فخال دثحاذا  و ٕ ، سسةؤلما رار ستما رضبغ قتاؤم محله لیحأن  ثتهور دألح

 7.تقؤم ار یدم نلتعیی لمحكمةا لىإ وءللجا مله
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  الستقالةا : 
 على مبنیة ون تكأن  ةطیرش الستقالةا قیطر نع مهامه ءنهاإ كیرلشا رغی ریدلما یعطیست  
ظروف  عيار یوأن  ،لیهاإ فعتهد لتيا بألسباا ستقالتها نتتضمأن  بیجو ،قیةطمن بسباأ
 میدبتق ریدلما زمیلت مث نمو ،حقه لستعماا في متعسفا رعتبأ ّالا و ٕله حتیاجهاا دىمو سسةؤلما

 ریدلما قالةإ دحیولا كیرللش قیح كما ر،یدلما نیة نع الستقالةا ون تكو سسةؤللم بمناس ضیوتع
 دحیولا كیرللش نتبیواذا  ٕر،یدللم رةألجا فعد نع دحیولا كیرلشا زكعج خاصة بألسبا دارةإلا نم

 زمیلت لحالةا هذه في دةئاز  ون تك لتيا تللنفقا رفیوتو ركبأ بحر قتحق دارةإلا بنفسه لیهوتّأن 
 . 0. ریدلما ضیوبتع دحیولا كیرلشا
 العزل  : 

 :دحيولا كيرلشا لقب نم ريدلما زلع -أ 
 رتسیی في أطخ ریدلما بتكاركا بسب ودجو حالة في ریدلما زلیعأن  دحیولا كیرللش وزیج 

 لهاوامأ لستعماأو ا سسةؤلما تجاه عةرومش رغی بمنافسة ریدم مقیاأو  ة،المباالأو  لهماإ نتیجة
 .  بةولطلما ءةبالكفا تمتعه دملعأو  ،لشخصیةا لمصلحته

 كیرلشا غبةر حالة في كلوذ ،أطخ بتكری مل ول حتى ریدلما زلع دحیولا كیرلشا یعطیست كما
 ،تهرجأ فعد في هزعجأو  ،سسةؤلما إدارة ضعو نلتحسی عالیة ءةكفاذا  ریدبم یضهوبتع دحیولا

 ارار ق ذیتخ ّفإنه رر،مب رغیأو  ررمب ریدلما زلع نكا واءفس ت،لنفقا رفیوت ریدلما وه یصبحأو 
 9. سسةؤلما دةلفائ محله لیح دیدج ریدبم یضهوتعو ریدلما زلبع یاردف
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  لمحكمةا لقب نم ريدلما زلع -ب
 مكقیا روعمش بسب ودجو حالة في ریدلما زلع لمحكمةا نم بلطیأن  دحیولا كیرللش وزیج 

 هنیةذلوا نیةدلبا باللیاقة ریدلما تمتع دمعأو  ،له لةولمخا تاطلسلا وزتجاأو  دارةإلا في ءاطبأخ
 علیه تنص ما كلوذ ریدلما زلع لمحكمةا نم بلط نیمك علیهو مهامه زنجاإ نع تعیقه لتيا
 ملمحاكطرف ا نم ریدلما زلع یضاأ وزیج" :نهأ ّ على صتن لتيا .ج . ت.من ق 9/192 دةلماا

 صلشخذات ا سسةؤلما على كلذك قبطت دةلماا هذه، و"كیرش لك بلط على ءابنا نيوقان بلسب
 .9.ریدلما زلع بلط دحیولا كیرللش نیمكأي  د،حیولا

 نكاإذا  زل،لعا ءار ج نم صابتهأ لتيا رار ألضا نع ضیوبالتع بالطیأن  زوللمعا ریدللم وزیج  
 .   ررمب رغی زللعا
 للعما دةم ءنتهاا  

 دعنو ق،الح دعق فيأو  لتأسیسيا دلعقا في ریدلما لعم دةّم دیدبتح دحیولا كیرلشا مقیا دعن
 . ددلمحا لألجا ولحل دعن ینتهي عمله نفّإ سسةؤلمإدارة ا في دةلما هذله ریدلما لستكماا
 فقوب رار ق دریصأن  دحیولا كیرلشا على بجویت لألجا ولحل دعن لفقها نم بجان رى ی كما 

إستمرار  ولقب دیع دحیولا كیرلشا وتسك نأّل بعمله رار الستما یعطیست ّفإنه ّالوا ٕر،یدلما لعم
 . 9المدیر لعمله 

   .سلطات المدير - ثالثا - 
من القانون  199عادة ما تحدد سلطات المدیر في العقد التأسيسي  للشركة  وقد نصت المادة  

يحدد القانون األساسي سلطات المدیرين في العالقة  بين الشركاء و عند :" التجاري الجزائري على 
یر من نفس القانون في العالقات مع الغير ، للمد 113سكوت القانون األساسي تحددها المادة  

أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف  بإسم الشركة من دون إخالء بالسلطات  التي يمنحها 
القانون صراحة للشركاء فإن نفسها ملزمة بتصرفات المدیر التي لم تدخل نطاق موضوع الشركة  

                                           
 . 772ص  7997منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت  11دمحم فرید العریني ، دمحم سید الفقهي ، الشركات التجاریة ، ط  – 1.
 .  362مذكرة دكتوراه  ،   المرجع السابق   ،  ص  كسال سامیة  ،   - 7



           

 ما لم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرفات تتجاوز ذلك  الموضوع أو أنه لم يخفى عليه ذلك
 .نظرا للظروف و ذلك بقطع النظر على نشر القانون األساسي كاف وحده لتكون ذلك اإلثبات 
و إذا لم تحدد سلطات المدیر في القانون األساسي للشركة فإن هذا األخير يقوم بكافة أعمال 

اإلدارة لصالح الشركة ، وفي حالة تعدد المدريين فإنه یتمتع كل واحد بسلطاته المخولة لو في 
 .لقانون األساسي للشركة و حسب منصبه المهام الموكلة إليه ا

فال يجوز أن ینفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال اإلدارة ، إال إذا أجازه باقي الشركاء أو ینظمون 
 .ذلك في اتفاق الحق 

وتحدید سلطات المدیر أو هيئة المدیرين في إدارة الشركة من األمور الهامة التي تنال عناية 
ركاء عند وضع النظام وال یهمل النص عليها ، وعلى الرغم من أهمية البيانات المتعلقة ذات الش

المسؤولية المحدودة وسلطات المدیرين فيها و التي أوجب المشرع أن يشمل عليها في نظام الشركة 
 .ال يجعله باطال  مادام هناك نص قانوني ینظم هذه الشركة 

حيد في المؤسسة فإنه تجتمع في یده كل الصالحيات المقررة وإذا كان المدیر هو الشريك الو 
للجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو يستطيع زيادة رأسمال الشركة أو تعدیل 
نظامها أو حلها  ، وقراراته في هذا الشأن تحفظ في سجل خاص يحفظ  في مركز الشركة و إال 

 ..  0وجود قرينة كانت قراراته عرضة لإللغاء لعدم 
  : سلطات المدير اتجاه الغير

یتمتع المدیر بسلطات واسعة  في تسيير الشركة ، فله أن یتصرف باسمها ولحسابها دون أن  
القانون للشركات ألن الشركة ملزمة بتصرفات المدیر حتى التي  يخل بالسلطات  التي منحها 

الشركة و لو خرجت عن اختصاصه ،  تخرج عن موضوع الشركة فجميع تصرفاته نافذة في حق
 .إال إذا ثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يخرج عن موضوع الشركة 

                                           
.
 

1-
 717نادیة فضیل  ، شركات األموال  ، المرجع السابق  ص 



           

فنجاح الشركة یتوقف عن الحيطة و اليقظة التي یتخذها المدیر مباشرة  و تسيير أعمال الشركة  ، 

  0.لذا فهو یلتزم بواجبات تمليها عليه ضرورة التسيير 

 المديرواجبات : رابعا 

 :على عاتق مدیر الشركة ذات المسؤولية المحدودة واجبات منها 

  على المدیرين أن يقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من األرباح الصافية لتكوين مال احتياطي يعادل
 .خمسين بالمائة من رأس المال 

  جرد حسابا على المدیر أن ینضم في نهاية كل سنة تقريرا عن أعمال الشركة في تلك السنة و
لالستثمار العام وحسابا لألرباح و الخسائر ، و ميزانية  یبلغها للشركاء و یدعوهم خالل ستة 

أشهر من اقفال حسابات  السنة إلى الجمعية العامة یتم من خاللها التصدیق على أعمال المدیرين  
دع أصل كامل و قبل عشرين یوما على األقل من الوقت المعين إلنعقاد الجمعية العامة و یو 

 0.الوثائق المذكورة في مركز الشركة مع تقرير مفوض المراقبة عند وجوده 
  على المدیر أو أي من المدیرين عند تعددهم توجيه الدعوة إلى الشركاء لحضور الجمعيات بإعالن

ینشر في صحيفتين محليتين أو برسائل مضمونة توجه إلى الشركاء قبل شهر من الموعد المحدد 
  .اع ، وعند عدم توجيه الدعوة المذكورة من جانب المدیر أو جانب المدیرين ینتقللإلجتم

الواجب على عاتق  مفوض المراقبة عند وجوده و في حال إهمال هذه األخيرة توجيه أي دعوة  
يعود الحق لكل شريك أو فريق شركاء  يمثل ربع رأس المال على األقل عند تخلف جميع هؤالء 

ن يطلب  إلى القضاء تعيين  شخص یتولى  دعوة الجمعية ووضع جدول يحق لكل شريك أ
 .أعمالها  
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  يمنع على المدیرين و على الشركاء تحت طائلة البطالن  أن يحصلوا من الشركة على قروض أو
  0.كفاالت  أو تكلفات ألنفسهم أو ألزواجهم  أو أصولهم  أو فروعهم  و لو بأسماء مستعارة 

  لية المديرمسؤو  -خامسا      
و السلطات الممنوحة للمدیر أو المدیرين في الشركة فإن    المدیر يسأل  بالمسایرة مع الحقوق   

من قبل الشركة أو الشركاء أو الغير عن تعويض األضرار التي تنجم عن األخطاء أو اإلهمال أو 
یرين فال تضامن بينهم اإلساءة في استعمال  السلطة أو الغش أو مخالفة  القانون  وإذا تعدد المد

إال إذا صدر الفعل أو التصرف  بموافقتهم اإلجتماعية ، أو نص القانون األساسي على هذا 
 .التضامن و تكون مسؤولية المدیر في هذا المجال إما مدنية أو جزائية 

 :المسؤولية المدنية للمدير  -0
یرتكبه المرء ويسبب ضرار  كل عمل أيا كان : "من التقنين المدني  093 حيث نص عليها المادة

، ويفهم منها في حالة ما إذا ارتكب المدیر ضرار "للغير، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
 .  ، وخطورة ذلك الضرر للغير يجب عليه بالتعويض عن ذلك الضرر مهما كانت جسامته

ء الشركا شرع الشريك أوئري أین ألزم الماز من التقنين التجاري الج   132وبالرجوع أحكام المادة
لم يقدما  و إذا في حالة ، المعنوية ال ال تتمتع بالشخصية إ،  السجل التجاري  في بقيد الشركة 

 فإن مسؤولية الشريك فيها تكون مسؤولية شخصية وغير محدودة
 من التقنين التجاري تعتبر 199و التزامات المترتبة عن الشركة و طبقا للمادة ل دیون  عن ك
، تجاه الشركة  مسؤولية شخصية أو تضامنية حسب الحالة تتعددواأو المدیرين إن لية المدیر مسؤو 

الغير، فيجب على من وقع عليه الضرر أن یثبته مع إثبات وجود عالقة سببية بين الخطأ  و
 .   والضرر

 
 
 



           

  :ئيةاالمسؤولية الجز  -9
ويتعرض مدیر المؤسسة ذات الشخص الوحيد للمسؤولية الجبائية  وفقا لألحكام الجزائية المطبقة  

من القانون التجاري  866على الشركة ذات المسؤولية المحددة وفي هذا اإلطار نستنتج من المادة 
 066.666إلى دج  06.666على أنه يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 :أو  بإحدى هاتين العقوبتين  دج
 الحقيقية  عن طريق الغش  تزيد عن قيمتها كل من أضاف لحصص عينية قيمة 
  تعمد منح أرباح صورية بدون جرد أو بواسطة جرد المغشوش. 
  تقديم ميزانية غير صحيحة إلخفاء الوضع الحقيقي للشركة عن الشريك الوحيد. 
  نية  ، استعماال مخالف لمصلحة الشركة و ذلك لتلبية استعمال أموال أو قروض الشركة عن سوء

   .0.لألغراض الشخصية  أو تفصيل  شركة  أو مؤسسة  أخرى  تكون فيها مصالح مباشرة 
  دج 06.666أنه يعاقب  بغرامة  من : " من القانون التجاري  910كما نستكشف  من المادة  

 دج 066.666إلى 
 نة مالية   الجرد  و حساب  االستغالل  العام  و حساب المسيرون الذین لم يضعوا في كل س

 .الخسائر و األرباح و الميزانية و تقرير  عن عمليات السنة المالية 
  المسيرون  الذین  لو یوجهوا إلى المؤسسة حساب االستغالل العام و حساب الخسائر و

المفتوحة و عند اإلقتضاء األرباح  و الميزانية و تقريرا عن السنة المالية و نص القرارات  
تقرير مندوبي  الحسابات أو إذا لم يضع الجرد تحت تصرف الشريك الوحيد بالمركز الرئيسي  

 .للمؤسسة 
             المسيرون الذین لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف الشريك الوحيد  المستندات

ات الخسائر  اإلستغالل العام و الجرد حساب: الخاصة بالسنوات  المالية  الثالث األخيرة وهي 
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،حسابات الخسائر و األرباح  ، الميزانيات و األرباح  ، الميزانيات و تقارير المسيرين و عند 
 .االقتضاء تقارير مندوبي الحسابات و محاضر الجمعيات 

إلى دج  06.666أشهر و بغرامة مالية من  7باإلضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى 
أو بإحدى العقوبتين المسيرون الذین یتخلفون مع التعمد إذا قل مال المؤسسة دج  166.666

 : الصافي عن ربع رأسمال المؤسسة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية 


كان لذلك محل في ظرف قرار بموجب انحالل المؤسسة إذ  عن إستشارة الشريك الوحيد التخاذ 
 0.التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائرأربعة أشهر 


 .إیداع القرارات المتخذة بكتابة المحكمة و نشرها في جريدة معتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية  

   كما يعاقب مدیر المؤسسة ذات الشخص الوحيد عن إغفال التأشير على جميع العقود أو
المستندات الصادرة من المؤسسة و المعدة للغير و بيان تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلقب 

مع ( م .م.و.ش.م) المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة أو باسمها المختصر
 9.دج 06.666إلى دج  06.666ها و عنوان مقرها  الرئيسي بغرامة من ذكر رأسمال

   و یبدو أن المشرع الجزائري وضع عقوبات  صارمة على المخالفات المرتكبة  من طرف المدیرين
 .و المسيرين نظرا لخطورتها على مصلحة  المؤسسة و على مصلحة الغير 

 وم مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير و األحكام سابقة الذكر تطبق كذلك على كل شخص يق
 .المؤسسة ذات الشخص الوحيد تحت ظل أو بدال عن مسيرها القانوني 

  و باإلضافة إلى مسؤولية المدیر المدنية و الجزائية تمكنه من السؤال شخصيا عن الدیون المؤسسة
ية في حالة و يشهر اإلفالس بالتقصير أو التدليس ، كما يمكنه أن یتعرض إلى عقوبات جبائ

 ..استعماله لطرق احتيالية للتملص من الضريبة 
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 الرقابة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة  : المطلب الثاني 
، منح المدیر  الحق  يقصد بالرقابة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

أن تكون  فلهذا يمكن 0.سير أعمالها ونشاطها ف على إدارة الشركة مع ضمان حسنافي اإلشر 
، فيكون مسؤوال بالرقابة  رقابة داخلية يمارسها الشريك الوحيد الذي يعتبر بمثابة الجمعية العامة

 .، وقد تكون الرقابة خارجية تمارس من قبل محافظ الحسابات داخل المؤسسة
 

 :الرقابة من طرف الشريك الوحيد 
حكام األ هتزم الشريك الوحيد بالمحافظة عمى المؤسسة وفق ما تقتضيلی :إلتزامات الشريك الوحيد -1

 : ماتاذه االلتز هز اي بإبر لمؤسسة وسنقوم فيما یللالقانونية والنصوص التنظيمية والقانون األساسي 
يفرض هذا اإللتزام عند تأسيس المؤسسة :  سسةؤلما لسماأر ميدبتق دحيولا كيرلشا زاملتا -

 دلحا نیبی مل 9101ج وفقا للتعدیل التجاري للقانون سنة .ت. من ق  199برجوع إلى النص 
 على مألحكاا سنف قبطتو دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرلشا لسماأر ل ألقصىا دلحا الو نىدألا
دون  هردبمف سسةؤم ستأسی بإمكانه دحیولا كیرلشا نفإ علیهو د،حیولا صلشخذات ا سسةؤلما

   ..لها ألساسيا ون لقانا في لسماأر  دون یأن  علیه بیجو ددة،مح مالیة بقیمة دتقیأن 
 

  :عدم جواز الشريك الوحيد تفويض في سلطاته  
يجوز للشريك الوحيد التفويض في سلطاته وأن تدون قراراته في سجل خاص وإال كانت قابلة  ال

 . ج.ت.ق 319/1لإللغاء من طرف یهمه األمر و ذلك وفقا للمادة 
 
 
 

                                           
.
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 زمیلت : دحيولا كيرللش لماليةا مةذلو ا سسةؤللم لماليةا مةذلا نبي طلخلا دمبع االلتزام-
ئنیها دال ضمانا رتعتب لتيا سسةؤللم لمالیةا مةذلوا لشخصیةا متهذ نبی طلخلا دمبع دحیولا كیرلشا
 روعلمشا لیولتم صلمخصا زءبالج دحیولا كیرلشا لیةؤومس دیدتح دأمب نع ناتج ماز اللتا ذاهو ،
 بقاط لشخصیةا متهذ في حتى سسةؤلما ون ید نع لیسأ ماز اللتا ذاله مهار حتا دمع حالة فيو

 .ج .ت.ق 199 دةللما
 :من طرف الشريك الوحيد الرقابة 

 تزم الشريك الوحيد بالمحافظة عمى المؤسسة وفق ما لی :إلتزامات الشريك الوحيد
مؤسسة وسنقوم للحكام القانونية والنصوص التنظيمية والقانون األساسي األ هتقتضي
 : ماتاذه االلتز هز اي بإبر لفيما ی

 يفرض هذا اإللتزام عند تأسيس :  سسةؤلما لسماأر  ميدبتق دحيولا كيرلشا زاملتا
ج وفقا للتعدیل التجاري للقانون سنة .ت. من ق  199المؤسسة برجوع إلى النص 

 لیةؤولمسذات ا كةرلشا لسماأر ل ألقصىا دلحا الو نىدألا دلحا نیبی مل 9101
 نفإ علیهو د،حیولا صلشخذات ا سسةؤلما على مألحكاا سنف قبطتو دودةلمحا
 ددة،مح مالیة بقیمة دتقیدون أن  هردبمف سسةؤم ستأسی بإمكانه دحیولا كیرلشا

   ..لها ألساسيا ون لقانا في لسماأر  دون یأن  علیه بیجو

 :عدم جواز الشريك الوحيد تفويض في سلطاته    
يجوز للشريك الوحيد التفويض في سلطاته وأن تدون قراراته في سجل خاص وإال كانت  ال

 . ج.ت.ق 319/1قابلة لإللغاء من طرف یهمه األمر و ذلك وفقا للمادة 
 دحيولا كيرللش لماليةا مةذلو ا سسةؤللم لماليةا مةذلا نبي طلخلا دمبع إلتزام :  

                                           
.
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 ضمانا رتعتب لتيا سسةؤللم لمالیةا مةذلوا لشخصیةا متهذ نبی طلخلا دمبع دحیولا كیرلشا زمیلت
 لیولتم صلمخصا زءبالج دحیولا كیرلشا لیةؤومس دیدتح دأمب نع ناتج ماز اللتا ذاهو ،ئنیها دال
 لشخصیةا متهذ في حتى سسةؤلما ون ید نع لیسأ ماز اللتا ذاله مهار حتا دمع حالة فيو روعلمشا

 .ج .ت.ق 199 دةللما بقاط
 :ي هالحقوق حتى يضطلع بالسير الحسن لمؤسسة و     

ت اكل القرار  اتخاذ  هيمكن هفإن طات جمعية الشركاءلبما ان الشريك الوحيد تجمع في یده كل س - 
  قة بالمؤسسةلالعادية والغير عادية المتع

ذه ه غيره لتولي  اان يعين مدیر  هكما يحق ل هيحق لشريك الوحيد ان یتولى إدارة المؤسسة بنفس -
 .  مةهالم
، فيما اذا حققت  المؤسسة أرباحا  ى األرباحلع هو حصولهم حقوق الشريك الوحيد هأ ومن  -

النظامي في حال ي نية صحيحة ويعد اقتطاع االحتياطي القانوني واالحتياطا، نتيجة ميز  صافية
 .. 0 المكونة لرأسمال من حصص هعند انقضاء المؤسسة استرداد ما قدم هوجوده كما يحق ل

الوثائق  وعلى المؤسسةى مقر لع هوذلك بأن يطمع بنفس اإلدارةعمال أ قبة اكما يحق لشريك مر 
ى لالحصول ع هنية والجرد وكما يحق  لااالستغالل العام وحساب النتائج والميز  الخاصة بحساب

 .9ج .ت.ق 191ب حسب المادة لنسخة من القانون األساسي الساري المفعول یوم الط
،  ذه  الزيادةهويتحمل وحده  هر مناسمال الشركة بقر أر ما يحق لشريك الوحيد ان یزيد في ك-

اإلسمية حسب ما بزيادة القيمة  إو نقدية جدیدة و أما بتقديم حصص عينية إذه الزيادة هوتكون 
 .ج . ت.من ق 199و  199نص المواد 

 

                                           
.
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نصت  ذا ماهالمؤسسة و سمال أر لى تخفيض قيمة إجئ لن یأكما يحق لشريك الوحيد  -
  . 0ج .ت.ق 191عليه المادة  

 عمالهاأ میظتنو سستهؤم دارةبإ دحیولا كیرلشا ومیق:  الرقابة من محافظ الحسابات  -
 دعن مهامه ءنهاوا ٕتلحساباا ظمحاف نتعیی لخال نم تلحساباا طضب لىإ جیحتا نهأ الإ
 .   له تمنح لتيا وق لحقوا لیةؤومس دیدتحو اتهطسل نبیا، و رورةلضا

 .  لهزعو تلحساباا ظمحاف نتعيي: الأو
نص  (9)المتضمن قانون المالية التكميلي 9111یوليو  91المؤرخ في  11-11بصدور األمر 

 ( .9)و عزله  ( 0)صراحة على كيفية تعيين الحسابات 
 كةرلشا في ، تلحساباا ظمحاف نتعیی على ري ئاز لجا رعلمشا زملأ دلق : تعيين محافظ الحسابات

  .مألحكاا سنف قبطت كلذك عالهأ وركذلما  11-11 رألما بجوبم كلذ دودةلمحالیة ؤولمسذات ا
 لتيا ركذلا فلسالا رألما نم 09 دةلماا صن بحس ذاهو دحیولا صشخذات  سسةؤلماعلى 

لسنة ا نم داءبتا نتعیأن  لیةؤولمسذات ا تكارللش لعامةا تلجمعیاا على نیتعی" :نهأ على صتن
 نلمسجلیا نلمهنییا سنوات محافظ الحسابات أو اكثر یتم تعيينهم من 17و لمدة  9119المالية 

 كیرلشأن ا وللقا نیمك دةلماا هذه لخال نم، و"تلحساباا يظلمحاف نیةوطلا مةظلمنا دولج في
 تاطلسلا جمیع رسیما دودةلمحا لیةؤولمسوذات ا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في دحیولا
لذلك صدر المرسوم  تطبيقا  (7) تلحساباا ظمحاف نبتعیی ومیق نم وفه ءكارلشا لجمعیة لةولمخا

 . 9119أكتوبر  12الصادر في  713/19التنفيدي 
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جویلیة  72الصادر في  77یتضمن  القانون المالیة التكمیلي ،ج ر ع  7997جویلیة   97المؤرخ في  97/97القانون رقم  –7
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 لمجلة، ا"تلحساباا ظمحاف لقب نم دودةلمحا  لیةؤولمسوذات ا دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما قبةارم لةزمن" ،بلحاسل لیلى -3

   119-117ص  7992،رئازلجا ذة،خ نب فسوی نب جامعة وق،لحقا، 4ع،لسیاسیةوا نیةولقانا ومللعل یةرئازلجا،

 



           

كان اختياريا و ليس  9111 لسنة لتكمیليا لمالیةا ون لقانا لقب تلحساباا ظمحاف نتعیی نفإ علیهو
 . أصبح إجباريا تعيين محافظ الحسابات  9111إجباريا و بعد 

المؤرخ    01-10من قانون رقم  99 دةلماا تهاددح دفق تلحساباا ظمحاف نتعیی دةلم بالنسبة ماأ
 نتیدعه دبع تلحساباا ظمحاف دةعه ددتح"  : نهأ على صتن لتيا ، (0) 9101جوان  92في 

  .".سنوات 17 ثثال في ما دبع الإ متتالتيين 
 

  عزل المحافظ حسابات -
 ظمحاف زلع قح لها لتيا لجهةا على ركذلا فلسالا  11-11من األمر رقم  09لم تتطرق المادة 

 .دحیولا كیرلشا لقب نمأي  ،عینته لتيا للجهة زللعا مهمة دتفأسن علیهو تلحساباا
 ءبانتها ماإ ممهمته تنتهيو دةحوا رةم دیدللتج قابلة سنوات 17يكون تعيين محافظ الحسابات لمدة 

 لألعماا ربسی میساه تلحساباا ظمحاف نتعیی نأل ل،بالعم ملقیاا نع زلعجأو ا ةفاولأو ا دةلما
 والموأ سسةؤلما والمأ نبی طلخلوا ءاطألخا في وعقولا نم دحیولا كیرلشا بیجنو امهاظنتوا
 .9الحسابات   ظمحاف زلع یمكنه بنفسه سسةؤلما ریدی ذيلا وه نكاإذا  به لخاصةا
  
 
 
 
 
  
 

                                           
 تلحساباا ظمحافو بلمحاسا رلخبیا نبمه قلمتعلا، 7919یونیو  76الموافق /ه 1431رجب  19المؤرخ في  91-19قانون  – 1
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    الحساباتسلطات محافظ  – 9 
 لخال نم ئمةدالا قبةار لما في دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في تلحساباا ظمحافدور  نكمی
 دىم ولح تلحساباا نع ریرتق میدتقو ،بها لمتعلقةا لمالیةا وارق ألوا رفاتدلا في قتحقیو صلفحا

 یكتشفها لتيا ءاطخأو أ مخالفة لك ولح دحیولا كیرلشا غبالوا ٕتلحساباا ماظنتوا صحة
 ..  1 الحسابات

 الو ، سسةؤبالم لمتعلقةا تلحساباا قبةار م على رتقتص تلحساباا ظلمحافا ممها نفإ علیهو   
 ضعو دحیولا كیرلشا على نیتعی كما ،سسهاؤم تصالحیا نم ألنها دارةإلا في لخدلتا له نیمك
 .بمهامه مللقیا یةرورلضا قثائولا لك تلحساباا ظمحاف رفتص تتح

 . تلحساباا ظمحاف ليةؤومس: ثالثا
كما ( 0) نیةدم لیةؤومس دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في تلحساباا ظمحاف على بتریت  كما 

 ( .9)يسأل جنائيا 
 : مسؤولية مدنية - 1
 ءاطألخا نع نیةدم لیةؤومس الؤومس دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما في تلحساباا ظمحاف دیع 
 یلحقها ذيلا ررلضا نع ضیوتع في سسةؤلما جهةوام في یفتهوظل ستهرمما ءثناأ تكبهاری لتيا

 تلمخالفاا نع فلكشأو ا قةدلمصاأو ا قابةرلا في لمهامه ئهأدا دعن منه تقع لتيا ءاطألخا ببسب
 ظلحفاا    على زتجی لتيا نیةولقانا وصلنصا مار حتا دمع سساأ على نیةدم لیةؤومس ومتق كما 

 . هتهاز ن و هدحیا و ستقاللیةا على
 
 

 

                                           
.
  

 لمجلةا،  یةرلتجاا كةرلشا في تلحساباا ظمحاف لیةؤومسو لمهنة ظملمنا یعيرلتشا راطإلیا" ،نعناعة بجال  صحفوب  -     1

 . 711ص  7992 وزو، زيتی ري،معم ودمل جامعة وق،لحقا كلیة ،  7ع  ،لسیاسیةا وملعلوا، یةدلنقا



           

 : ئيةزالجا ليةؤولمسا    
 وصلمنصاو  مئار لجا بتكاار في كتهرمشاأو  تكابهار حالة في ئیااز ج تلحساباا ظلمحافا لیسأ 

 .1 .ریزولتوا بلنصوا ألمانةا خیانة یمةركج تباولعقا ون قان في علیها

 : تلحساباا ظمحاف وق حق: بعارا      
من   33 ،37، 39،  30،  79،  79، 71  فقد تم ذكر حقوق محافظ الحسابات في المواد

  : في  اهبات فيمكن إجمالالمتعمق بمينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسا 20/19القانون 
الوثائق والكتابات  سالت والمحاضر وبصفة عامة كل اى السجالت والموازنات والمر لاالطالع ع -

 . ا الزمةهيقوموا بكل التفتيشات التي یرون شركة وأنلالتابعة ل
القائمين من قبل   محاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق المحاسبيةلى جدول للالحصول ع -

 .2 ى األقللباإلدارة في كل سداسي ع
 .القانون التجاري  م لتطبيق أحكامهاتهمة في ممارسة ملزة اإلدارية عن كل عرقهإعالم كتابة األج -
  .م هامهني أثناء ممارسة مهاالستعانة بكل خبير م -
 .نيةهوالواجبات الم م بمقایيس التفتيش از مة الرقابة بكل حرية مع االلتهتحدید كيفيات وحدود م -
الوطنية وذلك  لعمومية المختصة بمساعدة المنظمةطات القي األجر المحدد من طرف السلت -

 ..لالتفاق مع الشريك الوحيد
 .قبةار س اإلدارة أو الملحضور إجتماعات مج -

عاة ا ر الحسابات في المؤسسات ذات الشخص مع مى تعيين محافظ لع ه األحكامهذوتسري كل 
 .3 اهطبيعة نظام

  

                                           
.
 

 . 171-179لیلى بلحاسل منزلة  ، مرجع السابق ، ص  – 1

 .ق نة الخبیر المحاسب ومحافظ لحسابات، المرجع السابهق بملالمتع  2/61 9لقانون رقم   2 -  
 .المرجع نفسه  – 3



           

إلى أن تعيين محافظ الحسابات في المؤسسة ذات الشخص الوحيد  اوتجدر اإلشارة أخير 
م في تسيير هيسا هشريك ذلك أنلا أو بالنسبة لهمؤسسة نفسلضروري وفعال سواء بالنسبة ل

ر هيحمي الشريك الوحيد من مظا نها باإلضافة إلى أهانتظامالحسن ألعمال المؤسسة و 
مؤسسة خاصة إذا لشخص والذمة المالية للط بين الذمة المالية للت الخاصة أو الخاالقرار 

الشريك  هذه الحالة يقوم محافظ الحسابات بتنبيه، ففي  كان يقوم بنفس األعمال اإلدارة
ح اى بعض الشر أا لذلك ر هوكيفية الخروج منا الشركة ههالوحيد إلى الصعوبات التي تواج

 ا وعددهحسابات أيا كان رقم أعماللم مؤسسة الشخص الوحيد بتعيين محافظ لاضرورة التز 
أعمال المؤسسة يمكن أن لى ا فعدم وجود رقابة محاسبية عهضاا وذلك تحقيقا إلغر هموظفي

 . الشخصية هحتللمصيغري الشريك الوحيد بالتحایل أو إخفاء جزء من أموال المؤسسة 

 
  



           

األحكام المتعلقة بالتحول و االنتقال و انقضاء المؤسسة ذات الشخص : المبحث الثاني    
 الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و تصفيتها

 بجمیع لتمتعه كلذ تهدار بإ دحیولا كیرلشطرف ا نم دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ءنشاإ میت
 هذه ستأسی خالله نم سعي ذيلا دفلها قتحقی رضبغ تهاداربإ مللقیا له لةولمخا تاطلسلا
 على ولللحص هطنشا سیعوت رورةض له رهظتوأن  دثیح دق هارلتسیی تهرمباش دبعو ،سسة ؤلما

 في ديالقتصاا ضعولا مع بللتناس رخآ لشك لىإ یلهاوتح لخال نم هاریطوتو مضاعفة حباأر
 . رةلفتا كتل
 مقیا في هرار الستم حلها نع زیعج لمشاك في نفسه دحیولا كیرلشا دیجأن  دثیح دق نلك 

  ودجوب ماإ فتنقضي تهداإر  نع جةرخا بسباأ تقع دقو تصفیتهاو سستهؤم لح لىإ فیلجأ هطنشا
 ولنتناأن  بیج علیهو لها یةولمعنا لشخصیةا زولت كلذبو عامةأو  ءلالنقضا خاصة بسباأ

 ءنقضاوا  (ولألا بلطلما)و المسؤولية المحدودة  دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما و انتقال  لیوتح
 ( .لثانيا بلطلما) وتصفيتها  دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما
 

  .المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة لوانتقا لتحوي : لب األولالمط
الختيار شكل آخر جدید من أشكال  ها القديم الذي تتواجد فيلهيقصد بالتحويل ترك المؤسسة لشك

فان انتقال الشركة  ليهزم ترك شكل المؤسسة القائمة علالشركات التجارية، وبما أن التحويل يست
سنتطرق  ليهوع تحويال  ذات المسؤولية المحدودة من وحدة الشريك إلى تعدد الشركاء ال يعتبر

 :یلي وفقا لمابالتفضيل حول تحويل وانتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد 
   
 
 
 



           

 
 تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة  : الفرع األول 

ذات المسؤولية و تغيير شكل القانوني لذا یرتبط تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد و هالتحويل 
 :يلي كما یهو  هتحويل أحكام عامة منظمة للية وأخرى قانونية فإدار المحدودة بأسباب 

 والمسؤولية المحدودة   المؤسسة ذات الشخص الوحيد لأسباب تحوي -1
 : أسباب إدارية  –أ               

                                                                    شريك أن یتخذ شكل آخر من الشركات ليحق ل هتحويل أنلية لدار فمن األسباب اال
م لف الشركاء جزء من الحصص إلى الغير بغرض استكمال ركن تعدد ذه الحالة یتم إحالةهوفي 

 ما، لذا يجب احتر  الواحد ى نوع واحد من الشركة ذات الشخصلئري سوى عاینص المشرع الجز 
الحسابات  ري لمندوبيااالجبتعيين الشروط الموضوعية كالحد األدنى لعدد الشركاء وأرس مال وال

 . 0 في بعض األشكال األخرى 
خص العقد لذا التحويل في قالب رسمي و إیداع مهغ ا من إفر  ية لعاة الشروط الشكا يجب مر  كما 

ر القانوني والنشر في الجريدة هءات الشاوالقيام بإجر   لدى المركز الوطني لمسجل التجاري 
  لها ممثل الشركة أو أي شخص هيقوم ب ياتلذه الشكهالمخصصة لإلعالنات القانونية 

 .9.  حةلمص
 

  

                                           
.
 

 . 61علي شریط ، مرجع السابق ، ص  – 1
 .  67المرجع نفسه  ، ص   -  7



           

            المعنوية  اهي المؤسسة فتحتفظ المؤسسة بشخصيتى حقوق دائنلالتحويل ال يحدث أثر ع
 0.ه نظام الشكل الجدید الذي اتخذتلوتصبح خاضعة ل

 :   األسباب القانونية - ب        
التحويل ا هرع أورد بعض االسباب التي يجب فيتحويل نجد أن المشلمن األسباب القانونية ل       

االمر في حالة ما  وهولية المحدودة إلى نوع آخر، كما المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤ 
الوضعية خالل سنة  ى الشريك الوحيد تسويةلدج فع  011.111سمال المؤسسة عن أر ا قل إذ

أدنى ب حد لحويل المؤسسة إلى شكل آخر ال یتطسمال إلى الحد األدنى القانوني أو تأر إعادة رفع 
 9ية الخاصة بشكل الجدید  لالموضوعية والشكعاة جميع الشروط ا ر ذا التحويل بمهمال ويتم سأر ل

س مال الشركة ذات أر ال يجوز أن يكون " : ق ت ج   199  المادة هيلذا ما نصت عهو 
لى حصص ذات قيمة إسمية س مال إأر دج و يقسم  011.111 المسؤولية المحدودة أقل من

 .دج على األقل  0.111 اهغلمساوية مب
غ بلإلى الم هوع بزيادة في أجل سنة بقصد إعادتغ أقل متبلإلى مب لهويجب أن يكون تحوي

، ما لم يحول الشركة في نفس األجل إلى شركة ذات شكل   في الفقرة المقدمة ليهالمنصوص ع
 .آخر

الشركة بعد إنذار القضاء فسخ ب من لاألمر أن يط همهد عدم القيام بذلك يجوز لكل من یوعن 
 هالذي تتولى فيم ، وتنقضي الدعوى إذا كان سبب البطالن منعدما في اليو  ا بتسوية الحالةهيلممث

 ..7 المحكمة النظر في أصل الدعوى ابتدائيا
 
 
 

                                           
 . 79فازو بلقاسم ، المرجع السابق  ، ص  -  1
  قضاء،لیا للكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العام بن لرفع ، المؤسسة ذات الشخص الوجید وذات المسؤولیة المحدودة، مذهس   - 7

 . 37ص   7992 7919الجزائر    ،الدفعة الثامنة عشر
 .المتضمن القانون التجاري  ، المرجع السابق  76/27األمر  -  3



           

 
 :      الشكل القانوني الذي يجوز التحويل الشركة -0

أو  تسساؤلما نم رخآ لشك لىإ تهذتخا ذيلا سسةؤلما لشك ركت بجویست لیولتحإن ا 
ق من   120 دةللما بقاط نلتضاما كةرش على وعلنا ذاه ري ئاز لجا رعلمشا رقتصا دقو تكارلشا

 لیوتح نع تنشأو ، دیدلجا شكلها مع رتستم لتيا یةولمعنا بشخصیتها ظتحتف كلذب ت ج 
 . ءكارلشا ددةلمتعا بیعةطلا لىإ یةردلفا سسةؤلما

 . دحيولا صلشخذات ا سسةؤلما ليوتح روطش -  9
من  عةومجم رفوتتأن  بفیج رخآ لشك لىإ دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما لیوتح حالة في 

 :الشروط التالية 
 :  صدور قرار فردي بتحويل المؤسسة  – أ 
أن  دون ب ءكارلشا جمعیة تاطسل جمیع لهوخ ون لقانا نأل دحیولا كیرش دبی لیوتح رار ق ون یك 

  مهادع نم كیرلشا رلغیا ریدلما فقةوام رالعتباا نبعی ذخؤی الو ، اتهطسل ضیوبتف له یسمح
 . 0دحیولا كیرلشا دبی ون تك لهزعأو  تعیینه ةطسل نأل
 

  دحيولا صلشخذات ا سسةؤلما طلنشاا ليهاإ وللمحا كةرلشا سةرمما -ب 
 في یضاأ رسیماأن  نیمك دحیولا صلشخا  ذات سسةؤلما سهرتما ذيلا طلنشاا ون یكأن   رطیشت

 ..لیهاإ ولتتح لتيا كةرللش دیدلجا للشكظل ا
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 :  القانون األساسي للمؤسسة –ج 
            مقا لها ظملمنا ألساسيا ون لقانا نفإ سستهؤم سبتأسی قیامه دعن دحیولا كیرلشا     

 مع بیتناس حتى لها ألساسيون القانا لیدتع بیج لیولتحا دبع نلكو ، ردةلمنفا تهدار بإ ضعهوب
 ءكارش مع ركیشا صبحأ دحیولا كیرلشأن ا كلذ سسةؤلما لیهاإ تلوتح لتيا دیدلجا ضعولا
 .  دةیدلجا كةرلشا في نیرخآ
 : سسةؤلما ليوتح لعملية نيةولقانا راءاتإلجا - 4

 .ناوقان علیه وصلمنصا رإلشهاا روطلش لیولتحا رار ق عخضاإ ري ئاز لجا رعلمشا رطیشت
 .والمسؤولية المحدودة   دحيولا صلشخذات ا سسةؤلما ليوتح رثاآ: 0  
 استمرارية الشخصية المعنوية للشركة  -أ   
، اذ تبقى  ا المعنويةهو عدم انقضاء شخصيته،  ية تحول الشركةلى عملثر یترتب عأم أهن أ

، انما  ن التحول ال یؤدي نشوء شخص معنوي جدیدألالجدید وذلك  لهاا وتستمر مع شكهتحتفظ ب
ى خالف االندماج لوذلك ع ، اها منذ تأسيسهالمعنوية القائمة التي تكتسبصية تستمر الشركة بالشخ

 . 0 الشركة المندمجة هفناء شخصيت هيلذي یترتب عال
ة عن خصم الشركاء لا المالية مستقهرية ذمتار رية الشخصية المعنوية استمار ى استملويترتب ع

ا لهسجل التجاري و يجب تسجيل تحويا السابق في الها بقيدها واحتفاظهالقانونية وجنسيت أهليتهاو 
 ..9ذا السجلها في هفي الصفحة المخصصة ل
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 :  رية  االحالة الفردية الى حالة تعدد في الشركاء إضافة الى استمر  نالشركة متحويل  -ب 
ا من الحالة رهسسة تؤدي الى تغيير في طريقة تسيالشخصية المعنوية فإن تحويل المؤ          

لوحيد ا المؤسسة ذات الشخص اهميزة التي تمتاز بلل اذا نظر ه ، حالة تعدد الشركاءالفردية الى 
         ا من التسييرهو انتقالها لها في حالة تحويهيلما یترتب ع هم ، فأ دودةحوذات المسؤولية الم

 . 0 الفردي الى التسيير التعددي
 : ندائنيلبالنسبة ل لاثار التحوي -9

ر التي هءات الشار عاة إجا ر ره بمهوش لهال بعد تسجيإويل اثره بالنسبة لدائني الشركة یتيح التحال 
شركة الشخص  ا مسؤولة عن كافة دیون هليإ لهالذا تعتبر الشركة التي تم تحوي ا القانون هيقتضي

شركة للمعنوية لا ثر منطقيا بعدم انقضاء الشخصيةأذا هءات التحويل ويعد ار الواحد بعد ان تم إج
 . 9ذه الشركة همتحولة فيحتفظ الدائنون بال

 :نمديريلبالنسبة ل لاثار التحوي - 3     
مدیر او مدیرين شركة الشخص الواحد لالمدیرين كقاعدة عامة بالنسبة ل ثر التحويل اتجاهأیتيح   

ن كان التحول إالفردي بالتحول ف الوحيدر الشريك ار ؤولية المحدودة منذ تاريخ صدور قوذات المس
ى لفإن كان التحول ال یؤثر ع  ، مات دائني الشركة الفردية بالدخولاز ى حقوق والتلال یؤثر ع
             .. اهالشركة المتحول الي ةها تستمر في مواجلهمات دائني الشركة الفردية يجعاز حقوق والت

       م اإلدارية في هطاتلمن س هم ويجرد هي تعينيهى مدیري الشركة فينتلالتحويل ال یؤثر ع 
م كان بغير   هى ان عزلللذین يكونون من الغير االحتجاج عالشركة فال يمكن لمدیري الشركة ا

 . مبرر شرعي والمطالبة بالتعويض عن ذلك
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 إنتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة :   الفرع الثاني
المسؤولية المحدودة   الشخص الوحيد يسمح بانتقالها إلىإن مرونة النظام القانوني للمؤسسة ذات 

و ال يعتبر هذا تحوال للمؤسسة بالمعنى القانوني ألن التغيير يكون فقط في تعدد الشركاء دون 
النظام القانوني لذلك ال یتطلب هذا األمر تغيير أنظمتها  الداخلية بصفة جذرية ، فإذا ازدهر 

نه بحاجة  إلى رأسمال إضافي  و إلى شركاء  آخرين يمكنه أن نشاطها و رأى الشريك الوحيد  أ
يقرر انتقال المؤسسة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة  بحيث  يظل محتفظا  بامتياز تحدید 

المسؤولية  ، و يكون هذا انتقال بدون اجراءات معقدة ما عدا ما یتعلق بنشر التنازل عن 
 و تتمثل أسباب انتقال  (0)للمؤسسة الحصص إلعالم الغير بالوضع الجدید 

 :فيمایلي  
 قرار الشريك الوحيد بإحالة الحصص  أو تنازل عنها –أ 

 رریقوأن   هدی في تاطلسلا جمیع تجتمعأن  سسةؤلما بصاح هرباعتبا دحیولا كیرللش نیمك
 ءكارش لىإ صلحصا حالةأو إ زللتناا لخال نم دودةمح لیةؤومسذات  كةرش لىإ نتقالهاا
 دارةبإ مقاإذا  دحیولا كیرلشا نأّل ، باإلحالة  لتبلیغا ءاتار جإ ذتخادون ا إلحالةا متتو. ن،یرخآ
 صلشخا نكاإذا  ماأ ، لنفسه إلحالةا روعمش تبلیغ نیمك فال بنفسه سسةؤلما
 غبالإ سسةؤلما كمال على بفیج رلغیا نم نماإو  ّٕ دحیولا كیرلشا رغی سسةؤلما ریدی ذيلا 

 0. دةیدلجا تار لتغیا نه بشأذتخا ذيلا رار بالق هارمسی
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 لسماأر ب سسةؤلما رار باستم تهدرقدم ع ببسبون یك زللتناأو ا إلحالةا ررق دحیولا كیرلشا ذتخاا
 نم سمالهاأر  دةیاز رورةض لىإ فعتهد لتيا لحالیةا عضاوألا كبةوامو طورت ببسب به لخد ذيلا

من ق  190 دةللما وعجربو ، للماأرس ا نم معینة بنسبة ون یساهم نیرخآ ءكارش لخاإد لخال
 تثباإ بیج كما ، كیرش نم ركثأ ودجو حالة في ّالإ لتبلیغا ءار جإ رطتشت ال ّفإنها،  9ت ج 

 ولقب  دبع ّالإ رلغیأو ا سسةؤلما على جالحتجاا نیمك الو سمير دعق بجوبم صلحصا لنتقاا
 .ج .ت.ق 199 دةللما بیقاطت لآلجاا هذه

 : اندماج المؤسسة ذات الشخص الوحيد  –ب 
 ( :9)، أو مزج  المؤسسة ( 0)يكون هذا االندماج في صورتين إما بضم المؤسسة 

 .ملضا يقةطرب سسةؤلما جمادنا -0
 لىإ مالنضماا على هماداحإ تفقإذا وا ، نقائمتی نسستیؤم نبی ملضا یقةطرب جمادالنا قیتحق  
 رتستمو رى ألخا سسةؤلما لماأرس  دةیاوز مجةدلمنا سسةؤلما ءنقضاا علیه بتریتو رى ألخا

 . .یةولمعنا شخصیتها
 : اندماج المؤسسة عن طريق المزج  -
 نم سمالهاأر  فیتأل دةیدج سسةؤمأو  كةرش لتنشأ تكارش دةعأو  نسستیؤلما زجبم جمادالنا میت

 لك شخصیة نع لمستقلةا یةولمعنا شخصیتها تنشأو مجةدلمنا تكارلشا والمرؤوس أ وعمجم
   دةیدلجا یةولمعنا لشخصیةا تصبح كما ، ماجهادنا لقب مجةدلمنا تسساؤلما نم سسةؤمأو  كةرش

 . مجةدلمنا تسساؤلما تمااز لتوا ون ید نع لةؤومس
 :وفاة الشريك الوحيد  –ج 

األصل ان وفاة الشريك الوحيد ال یؤدي إلى حل المؤسسة  ، فقد ینص القانون األساسي للمؤسسة  
  على استمرارها في حالة وفاته بين الورثة أو ذوي الحقوق ، أو الزوج  الباقي  على قيد الحياة 

                                           
.
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تطيع و یرجع ذلك أن مسؤولية الشريك الوحيد تكون محدودة  بقدر حصته في المؤسسة ، و ال يس
الدائنون التنفيذ  على أمواله الخاصة إال في حاالت معينة  ، و بالتالي تنتقل المؤسسة إلى الورثة 
و یرجع  إليهم تحدید مصيرها فبدال من انقضاء نشاطها تنتقل المؤسسة إلى شركة ذات المسؤولية 

  9المحدودة  بين الورثة أو ذوي الحقوق  بنسبة  حصة كل واحد منهم في المؤسسة 
و تجدر اإلشارة  إلى أن عملية انتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة ال تستلزم  إجراءات معقدة  ، بل يكفي القيام بإجراءات الكتابة الرسمية ، و الشهر و ذلك 
 بخالف التحويل الذي یتطلب باإلضافة إلى ما سبق التقيد بالشروط الخاصة بشكل الشركة

 . الجدید  
 

  



           

 انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة : المطلب الثاني 
 .و تصفيتها  

   ، من  ئري المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةاز لقد أخضع المشرع الج  
     حيث االنقضاء إلى األسباب العامة التي تؤدي إلى انقضاء الشركات التجارية عموما، كما   
          تنقضي وفقا لألسباب الخاصة بالمؤسسة كونها تتميز بخصوصية هامة تنفرد بها عن  
                 ، من هنا یترتب عليها آثار قانونية تنجم عنها تصفيتها وحل (الفرع األول)األخرى الشركات   

 .(الفرع الثاني)أي زوال الشركة حيث ال يكون لها وجود قانوني 
 
 أسباب انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية           :الفرع األول   
 المحدودة  

ربطة القانونية بذلك ترتيب اثار فتنقضي المؤسسة بنفس األسباب و انحالل األهيقصد باالنقضاء 
كات ذات ك األسباب الخاصة بانقضاء الشر لقضاء الشركات كما تنقضي أيضا بتالعامة الن

ا هشريك وحيد باإلضافة الى ذلك فإن ىلال عإا ال تحتوي هعاة كونا ر المسؤولية المحدودة مع م
 خصوصا ما یتعلق بتصفيتهاا من الشركات ها فقط دون غير ها وحدهتنقضي أيضا لألسباب تخص

 .يد وذات المسؤولية المحدودة أسباب االنقضاء المؤسسة ذات الشخص الوح لذلك سوف ندرس
 األسباب العامة إلنقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة : أوال

ا جميع الشركات أيا كان هي بهي األسباب التي تنتهباألسباب العامة النقضاء الشركة يقصد 
 :   يلكما ی و هيا لها او شكهنوع

 
 

 
 



           

    أسباب قانونية  -أ 
 : انقضاء الميعاد المحدد في عقد المؤسسة  -0

ليه انحالل ذا االجل یترتب عهول لن حإ، ف اهنقضائإلأجال ا هذا حددت المؤسسة في عقدإ 
مدة الشركة ال یتجاوز إى لمن القانون التجاري ع  139المؤسسة بقوة القانون ، و قد نصت المادة 

ا لهذه المدة واستمر الشركاء في عمل من االعمال التي تكونت من اجهذا تجاوزت إسنة ف 22
يعتبر بمثابة تعدیل  هذا التمدید وان كان يستند الى القانون فانه، و  اهامتد العقد سنة بالشروط ذات

 هانذا التعدیل غير هر هية الالزمة لشلءات الشكااتخاذ اإلجر  همر الذي یتعين مع، األ العقد الشركة
ض اا فإن القانون اعطى لدائن الشريك حقا في االعتر لهاذا استمر نشاط الشركة بعد انقضاء اج

من القانون  (0)ى حصة الشريك المدین لا والتنفيذ عه، حتى يمكن تصفيت ر الشركةاى استمر لع
لى المؤسسة ذات الشخص الوحيد على أن یؤخد بعين االعتبار ع تطبق ذه االحكامهالمدني و 

 .وجود شريك وحيد  فيها مما يجعل قرار تمدید نشاط المؤسسة بيده لوحده 
   :تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها المؤسسة 

إذا تحققت الغاية التي أنشئت من أجلها المؤسسة فإنها تنقضي سواء كان ذلك  قبل انتهاء أجلها  
تحقق هذه الغاية بممارسة أعمال من استمر الشريك الوحيد في النشاط رغم .أو بعده ، و لكن إذا 

 نفس األعمال التي قامت من أجلها ، استمرت المؤسسة سنة بنفس الشروط مع الدائن
 .الشريك الوحيد في االعتراض على هذا االستمرار و یترتب عن ذلك وقف أثره في الحال
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 :  هالك جميع أموال المؤسسة أو جزء كبير منه -9
ها، سمالأر رباع من الوحيد وذات المسؤولية بخسارة ثالثة أ ذات الشخص المؤسسةفي حالة إصابة  

ر اعليه إصدار قر يجب ذا لم يستطيع زيادته إ  من رأس مالها زيادةمن  فعلى الشريك الوحيد
يجب على الشريك الوحيد أن يشهر في صحيفة معتمدة ن الحالتي كلتا يبحلها، فلهذا فيقضي 

 یداعه بكتابةإ  لها التي يكون فيها مركز الشركة تابعا الوالية، في  انونيةالقاإلعالنات  لتلقي 
 192وهذا طبقا للمادة تابعا لها، مع قيدها في السجل  المركز ا ذالتي يكون ه   ضبط المحكمة

عدم شهر يجوز لمن یهمه ، أو  سمالهاأر ئري وفي حالة عدم زيادة االتجاري الجز التقني   من 
                                                               0. حل المؤسسة األمر طلب

   المسؤولية المحدودةافالس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات  -4   
    ا ها اذ یؤدي توقفهن افالس المؤسسة ذات الشخص الوحيد يعد سبب من أسباب النقضائإ     

و تسوية أا ه، فيحكم بإفالس ة الحياة التجاريةلى مواصلقادر عا شخص غير هعن الدفع الى اعتبار 
 التصفية و إنهاءالى   هءاتاو سبب لالنقضاء اذا أدت اجر ها قضائيا فاإلفالس يكون هوضع

و المسؤولية المحدودة ى المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات لذا ما ینطبق عهأصول الشركة 
ا ال ها ألنهر افالسهماعدا الشركة المحاطة فال يش ، فالس يشمل جميع الشركات التجاريةواإل

 . 9. تتمتع بالشخصية المعنوية
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، ولم يعتبره سببا من االسباب  ئري على التأميماز لم ینص المشرع الج : تأميم المؤسسة -3
المعنوية  ةار التي تترتب عليها انقضاء شخصي، غير أن اآلث االنقضاء المؤسسة

 فلهذا فيقصد  دة، مع إنشاء شخصية معنوية جدی للشركة المؤممة وتصفية ذمتها
د أو الشركات الخاصة إلى الدولة ار لكها األف، نقل ملكية المؤسسة التي يم بالتأميم

، حيث تنقضي الشخصية المعنوية  ، حيث یتم تعويض أصحابها لتصبح ملكية عامة
د أو الشريك الوحيد ار ، أین تأخذ الدولة مكانة األف یدةلها، وتكتسب شخصية معنوية جد
وزوال  مؤسسة، حيث یترتب عليها   انقضاء تلك ال لتصبح هي المالءة لتلك المؤسسة

 . 0 شخصيتها القانونية لتكتسب شخصية قانونية جدیدة
  :   اندماج المؤسسة في شركة أو مؤسسة أخرى   -1

ولو في حالة تصفيتها  أن  أن للشركة " من القانون التجاري على   933نصت المادة  
تندمج في شركة  أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جدیدة بطريق  الدمج ، و في 
هذه الحالة تنقضي و تزول  شخصيتها المعنوية لتظهر شركة جدیدة أخرى ، و يجب 

أن يكون محل نشر في إحدى أن يشار إلى هذا الدمج في السجل التجاري للمؤسسة  و 
 " المعتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية  

 :  وفاة الشريك الوحيد -0
من القانون التجاري على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة   192/0نصت المادة  

ال تنحل نتيجة الحظر على أحد الشركاء أو تفليسه أو وفاته إال إذا تضمن القانون 
في هذه الحالة  األخيرة و هذا الحكم ینطبق كذلك على  األساسي شرطا مخالفا

المؤسسة ذات الشخص الوحيد  بحيث أنها يمكن أن تنقضي إذا نص القانون األساسي 
 ..على انقضائها في حالة وفاة الشريك 
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وفي الحالة المعاكسة تستمر المؤسسة بقوة القانون  مع الورثة الشريك الوحيد  و تنتقل  
 .  لمسؤولية المحدودة إلى شركة ذات ا

 :قرار الشريك الوحيد حل المؤسسة -4
يشترط في هذا  الوضع تسوية الدیون قبل  نشر قرار الحل  أما بالنسبة الجتماع كل الحصص  

حل  1مكرر   096لشركة ذات المسؤولية المحدودة في ید شريك وحيد فقد استبعدت  المادة 
من القانون المدني  و المتعلقة   441أحكام  المادة " الشركة بناءا على ذلك بنصها على أن  

بالحل القضائي ال تطبق في حالة  اجتماع كل الحصص  شركة ذات مسؤولية محدودة في ید 
 .واحدة  

سه  و ال تنحل المؤسسة ذات الشخص الوحيد أيضا بالحظر على الشريك الوحيد  أو الحكم بافال
، إال أن ذلك له أثره على إدارة المؤسسة  ، فإذا كان الشريك الوحيد هو المدیر  توجب عليه  

  .تعيين  شخص آخر لإلشراف  على إدارة  المؤسسة  
    
     األسباب الخاصة النقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:ثانيا  

 لالنقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةباإلضافة لألسباب العامة 
الوحيد وذات  ، نجد هناك أيضا أسباب خاصة بها حيث تنقضي المؤسسة ذات الشخص

 :  باألسباب التالية المسؤولية المحدودة
 : سمال المؤسسة أمخالفة القواعد المتعلقة بر    - 1

،  األدنى نجد انه لم يحدد لنا الحد  91-01 األمر رقمئري ومن خالل از بالرجوع إلى المشرع الج
وال الحد االقصى للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما أن أحكام هذه الشركة تطبق أيضا على 

، وبالتالي نجد هذه األخيرة تعتبر صورة من صور الشركة ذات  المؤسسة ذات الشخص الوحيد
 األقصى لم يحدد بل ترك الحرية للشريك الوحيد  دوالح دودة فلهذا فإن الحد األدنىالمسؤولية المح

 



           

عليه التعامل بذلك المقدار ، كما يجب  بشرط أن ینص عليه في العقد التأسيسي للمؤسسة بتحدید
وفي حالة ما إذا انخفض عن الحد  لمؤسسة منحلة بقوة القانون ا ر، فال تعتب طيلة حياة الشركة

  قضائيا  تنقضي من الشركات ، و إال سوف األقصى فيجب تحويل تلك المؤسسة إلى نوع آخر 
م یرفعه ل، في حالة  األدنى المقرر لها قانونا في حالة تدني رأسمالها عن الحد كما تنقضي 

ا لم يصحح ذلك الوضع ، القانون األساسي ، و إذ الشريك الوحيد حتى يصل الحد المقرر في 
 . المؤسسة قضائيااء لكل من له مصلحة بطلب انقض يصح

 :  مخالفة القواعد المتعلقة بشركات الشخص الوحيد الواجب تملكها -0
 ال يجوز للشخص" أن ئري نص علىاز من التقنين التجاري الج 0مكرر  096طبقا للمادة 

الطبيعي أن يكون شريكا وحيدا إال في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة  وال يجوز لشركة ذات 
مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص 

 ." واحد 
ئري منع كل شخص طبيعي كان أو معنوي من إنشاء أكثر از ويفهم من هذا النص أن المشرع الج

، فلهذا فال يمكن للشريك الوحيد أن يكون شريكا إال في شركة واحدة ذات  ن شركة فردية واحدةم
األمر من رفع دعوى   ، يحق لمن یهمه ، وفي حالة إنشاء أكثر من شركة واحدة مسؤولية محدودة

 ، وهدف ئري االتجاري الجز   من التقيين 0 مكرر 09  بحل تلك الشركة قضائيا وهذا طبقا للمادة
ف المشرع بالمؤسسة اهذا المنع هو منع األشخاص من إنشاء شركات وهمية وذلك من  خالل اعتر 

 .0. ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
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  تصفية المؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤوليىة المحدودة  : الفرع الثاني  
 حلةرم لهاوخود عمالهاأ سةرمما نع قفهاوت دحیولا صلشخذات ا سسةؤلما ءنقضاا على بتریت
 نم علیها ما دادسو وق لحقا ستیفائهاا لخال نم یةرلتجاا تلعملیاا ءنهاإ لىإ دفته لتيا لتصفیةا
 حمایة كلذ ، لتصفیةا ءنتهاا نحی لىإ یةولمعنا بالشخصیة سسةؤلما ظتحتف ثبحی ون ید

 ألساسيا ون لقانا تضمنها لتيا مألحكاا لىإ رةألخیا هذه تصفیة تخضع ثحی ، معها نللمتعاملی
 علیهو ، دحیولا كیرلشا نم بلطب لمحكمةا سئیر نم ربأمأو  دحیولا كیرلشا ضعهو ذيلا

السلطات المخولة (  ثالثا) تعيين المصفي و عزله  ،( ثانيا)تعريف التصفية ،  ( أوال) سنتناول 
 . انتهاء أعمال التصفية  ( رابعا)للمصفي و مسؤوليته  ، 

 :  تعريف التصفية  :أوال  
، وتسوية حقوقها  ويقصد بها مجموعة األعمال التي تهدف على إنهاء اآلثار التجارية للشركة

، وقسمتها بين  ، وسداد ما عليها من دیون من موجوداتها وتحدید صافي أموالها بعد ذلك ودیونها
حالة التصفية تظل فلهذا فإن المؤسسة في .  ، والتصفية نوعان رضائية وقضائية الشركاء

  999/9 خالل فترة التصفية، حيث نصت عليها المادة الشخصية المعنوية لها قائمة أي ال تزول
الشخصية المعنوية للشركة قائمة الحتياجات التصفية إلى أن  وتبقى" :ئري از من التقنين التجاري الج

تنتهي مهام المتصرفين عند :" من التقنين المدني على 444  المادة ، وكما تضيف "یتم إقفالها
 .. 0 شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية انحالل الشركة أما

     ولكي تتم علمية التصفية استوجب المشرع على الشركاء أو الشريك الوحيد على تعيين أو    
لى كيفية ، ومن هنا سوف نتطرق ع اختيار مصفي لتلك المؤسسة من أجل إتمام عملية التصفية

 .التصفية ية انتهاء عمل ى، ثم إلى كيفية عزل ال ، مسؤوليته ، سلطاته تعيينه
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 : تعيين المصفي  و عزله -ثانيا 
ذكرنا مسبقا أن تعيين المصفي يكون من طرف الشريك الوحيد إذا حصل انحالل و إن لو یتمكن  

 .فيقع التعيين بأمر من رئيس المحكمة   الشريك الوحيد من تعيينه ،
و إذا وقع انحالل المؤسسة  بأمر  قضائي  فإن القرار  يعين  مصفيا  واحد أو أكثر  و                  

في هذه الحالة يجوز للمصفيين ممارسة مهماتهم على انفراد  ، إال أنه یتعين عليهم أن      
كان شكل تعيين المصفي فإنه ینشر في أجل    شهر في   يضعوا و يقدموا  تقريرا مشتركا و مهما

 . النشرة الرسمية  لإلعالنات  القانونية  للوالية  التي یوجد بها مقر المؤسسة 
كما يجوز تعيين المكان الذي توجه إليه  المراسالت  و المكان الخاص بالعقود  و الوثائق المتعلقة  

ها  إیداع العقود  و األوراق  المتعلقة  بالتصفية  بملحق  بالتصفية  ، المحكمة  التي تم في كتابت
 .  0السجل التجاري 

     و مدة وكالة المصفي  ثالث سنوات  على األكثر  ، غير أنه تجدید  هذه الوكالة  من      
       طرف الشريك الوحيد  أو من طرف المحكمة  تبعا لطريقة  التعيين  و يمكن أن يقوم      
بطلب  تجدید وكالته  في القضاء  على  أن یتبين األسباب  التي حالت دون إقفال  .في المص    

 التصفية و التدابير  التي  ینوي  أن یتخذها و اآلجال  التي يقتضيها  إتمام  التصفية        
 .  ج . ت. من ق  7/      785
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 : سلطات المصفي و مسؤوليته –ثالثا      
                    ظتحتف تلاز ما هارباعتبا تاطلسلا كافة له تمنحو سسةؤلما لمصفيا لیمث 

     دیقی ملإذا  ما حالة في، و ألساسيا ون لقانا في اتهطسل ددتحإذا  ّالإ ، یةولمعنا بشخصیتها
 .له لكو ذيلا رضلغا قلتحقی بجمیعها ومیقأن  له قفیح ددةمح تاطسل سةربمما

جدیدة  ي بدعاو  الوحيد من أجل متابعة الدعاوى أو القيام حيث يمكن للمصفي أخذ إذن من الشريك
 نصت على  ئري حيثاز من التقنين التجاري الج  999/9 لصالح الشركة وهذا طبقا للمادة

م یؤذن ال يجوز له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جدیدة لصالح التصفية ما ل " : یليما
 0 " . إذا تم تعيينه بنفس الطريقة ر قضائيار له بذلك من الشركاء أو بق

كما يخول له القانون تمثيل المؤسسة و تكون له السلطات الواسعة  لبيع  األصول و لو                     
  921بالتراضي ، كما تكون له أهلية  تسدید الدیون  و توزيع  الرصيد الباقي وهذا طبقا للمادة 

للتوزيع بين الشركاء والدائنين  تودع المبالغ المخصصة" :علىئري تنص از من التقنين التجاري الج
، في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت  ر التوزيعار جل خمسة عشر یوما ابتداء من قفي أ

 9" و تحت مسؤوليته   ، ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد التصفية

، لقواعد  وذات المسؤولية المحدودةيكون مسؤولية المصفي في المؤسسة ذات الشخص الوحيد كما 
،  ، حيث يحل محله في تمثيل المؤسسة المسؤولية التي تحكم أعمال المدیر في تلك المؤسسة

 .. فبالرغم من أنه یتصرف باسم الشركة وليس باسمه الشخصي
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 الشركة   غير أي دائني، وال ، تجاه الشركة أو الشريك الوحيد مسؤوال مسؤولية شخصيةكما يعتبر 
، كما يكون   ر التي تنجم عن تصرفاته التي يقوم بها أثناء ممارسته لعمليةار ، عن كل األض

، فالمشرع لم  واله عن كافة األعمال التي يقوم بها والتي ال تقتضيها التصفيةعن جميع أممسؤوال 
وفقا  ئية وهذااز ، بل هو مسؤول مسؤولية ج ط للمصفيینص فقط على المسؤولية الشخصية فق

  0.من القانون  التجاري الجزائري   931إلى 979للمواد من 
 :انتهاء التصفية    –رابعا      
، وذلك من خالل تسوية دیون الشركة قبل الغير، تنتهي فترة  عند انتهاء عملية التصفية    

المشرع  ، فلهذا فأجاز ، وتنتهي بانتهائها الشخصية القانونية للمؤسسة الشخص الوحيد التصفية
 ئري للشريك الوحيد من أن يستولي على كل موجودات الشركة التي قد بقيت من عمليةاز الج

 923/0 ، وهذا طبقا للمادة  ، وتختلط بأمواله الخاصة ، حيث تدخل في ذمته المالية التصفية
 يقرر المصفي إذا كان ینبغي توزيع األموال التي أصبحت قابلة" :حيث نصت على ما یلي

 9"   ف فيها أثناء التصفية وذلك دون اإلخالل بحقوق الدائنين للتصر 

، فيعتبر الجزء  أما في حالة لم يكن المبلغ المتبقى غير كاف لدفع حصص الشريك الوحيد كاملة
الشريك الوحيد  غير المدفوع من قبيل الخسائر، ولكن في معظم التشريعات، ال تتعدى مسؤولية

، وبالتالي فهو ال یتعرض لإلفالس بسبب  دت قيمة الخسائراز  ، مهما مقدار حصته في الشركة
 . 7. عجز الشركة عن دفع الدیون المترتبة عليها

عفائه من إ ففي حالة انتهاء عملية التصفية يقوم المصفي باستدعاء الشريك الوحيد للنظر في  
 الختامية فإذا لم يقممع إبرام إدارة المصفي و ، الحسابات  كالة والتحقق من اختتام التصفية الو 

الدعوى بموجب أمر  ءاتار ائيا تعين وكيل يكلف بالقيام بإجبذلك جاز للشريك الوحيد أن يطلب قض
 .من التقنين التجاري  الجزائري  997 مستعجل وهذا طبقا للمادة

                                           
.
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  ، أو رفض التصدیق على حسابات المصفي وفي حالة إذا لم يقوم الشريك الوحيد بإقفال التصفية
ر قضائي بطلب من المصفي أو من یهمه األمر، حيث تضع هذه الحسابات في ضبط ار فيحكم بق

حيث تحل محل جمعية  المحكمة ليتعرف إليها الغير، كما يمكن للمحكمة من إقفال التصفية
 . من التقنين التجاري  993 المشتركين أو المساهمين وهذا وفقا للمادة

التقنين  من 991   طبقا للمادةلن عن إقفال التصفية وهذا كما يجب على المصفي أن ینشر ويع
قفل  ، حيث یتضمن هذا اإلعالن بعض البيانات الواجب توفرها في حالة ئري از التجاري الج

 0.التصفية 

وتحتفظ  ، بحيث يقوم المصفي بعد االنتهاء من التصفية بشطب قيد المؤسسة من السجل التجاري 
  الرئيسي للمؤسسة سنوات في مكتب السجل الذي يقع في دائرته المركز 01 بدفاترها ووثائقها لمدة

األموال بعد التصفية وسداد  وبهذا وبإقفال التصفية تزول الشخصية المعنوية للمؤسسة ويعد فائض
، يجب عليه إیداعها لدى  األموال  ذا لم يستطع المصفي تسليم تلك و إ الدیون للشريك الوحيد

 .ذا لم يقوم إالتصفية  اختتام عملية ودائع في أجل سنة واحدة ، ابتداء من مصلحة األمانات و ال
أن یتصرف إلى إحدى العقوبات  ءات والتصفية قد وقعت يمكنار المصفي بكل و هذه اإلج

تطبق " :ئري حيث نصت على ما یلياز الجمن اتقنين التجاري  972 المنصوص عليها في المادة
ت تصفية شركة طبقا لألحكام أر حالة ما إذا ط مادة السابقة فيالعقوبات المنصوص عليها في ال

 : على المصفي الذي   923إلى  999 المواد
عن وضعية األصول والخصوم وعن  متابعة  ار ه تقريلم يقدم عمدا في الستة أشهر التي تلي تعيين -0

 . عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص الالزمة إلنهاء تلك العمليات
 

  

                                           
.
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يضع عمدا في الثالثة أشهر التي تلي اختتام السنة المالية الجرد وحساب االستغالل العام  لم - 9
 .مكتوبا یتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة اوحساب النتائج وتقرير 

لم يمكن الشركاء من القيام خالل مدة التصفية من ممارسة حقهم في االطالع على مستندات    -7
 .حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقاالشركة 

لم يستدعي على األقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في   -7
 . ر االستغاللاحالة استمر 

 .استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء التوكيل دون طلب التجدید - 3

تصفيتها في أجل خمسة عشر یوما  لم یودع في حسابها لدى بنك باسم الشركة التي تجري - 1 
 .ر توزيع األموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء والدائنين امن یوم قر  اابتداء

من الشريك  تقادم الدعاوى المرفوعة"ئري على از ن التقنين التجاري الجم  999كما نصت المادة 
من تاريخ نشر  الوحيد غير المصفي أو وريثهم إو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا

بعد  ر المعامالتار وهذا یتم من أجل حسن ضمان استق،   0انحالل الشركة بالسجل التجاري 
             .    9. ووضع حد إلمكانية مطالبة الدائنين لحقوقهم مدة طويلة انقضاء الشركة 
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د حص واشخن مدي ار إ لتنشأ بعمدودة لمحالیة ؤولمسا د و ذاتحیولص الشخذات اسسة ؤلمان ا
ن لعامة ماعیة وضولمن اكارألر افوبتس تتأس، و تكارلشواع انأبقیة ن بها عرد تنفزة فهي می

أو عینیة ت كانواء مة سدلمقص الحصالى إألهلیة باإلضافة ردة و المنفدارة اإلب واسبل ومح
ن أو شكلي ب في قالد لعقر ایرتحل خال نمك لذلشكلیة ن اكارألر افوت، وسسةؤلموان اعنویة دنق

 . ري لتجال السجاه في رشهام إیتومیة از إللت البیانان ایتضم
 تاطلسلا جمیع رسیما دحیولا كیرلشا نال تعارولمشا لفضأ دارةبإ سسةؤلما هذه ومتقحيث 

 لحاجةدون ا مستقلة بصفة دودةلمحا لیةؤولمسذات ا كةرلشا في ءكارلشا لجمعیة لةولمخا
 للشكا نم لالنتقاا لةوسهو روعلمشا رار ستما مكانیةوا ٕتهاارار قو لعامةا لجمعیةا وةعدب ةطتبرلما
 ون فیك كةرلشا لسماأر  بصاح دحیولا كیرلشا ریعتب كما س،لعكوا لجماعيا للشكا لىإ رديلفا

 دارصإ تلصالحیاا لكام له ون فتك رون خآ ءكارش فیها حمهاز ی الو لحصةا هذله كلمالا وه
 في لعامةا للجمعیة للممثا وه ون فیك رخأي طرف آ نم علیها قةدلمصاا ظرینت الو تارار لقا
 .هدحول هدی في ون تك سسةؤلما هذه تختصاصاوا تاطلسلا لكو كةرلشا

ا كذلك ها وحده ويمكن أن يعين غيره لتسير هي من نوع خاص حيث يمكن أن يسير ه هاكما أن إدارت
في العقد  كله موجودذا هحسابات و ليعين مندوب لقبا وقد ار ق بالرقابة فقد يكون ملفيما یتع

 .التأسيسي أو في عقد الحق
ؤسس الشركة من شخص واحد او عدة اشخاص ال یتحملون الخسائر إال في حدود نه تباإلضافة أ

ن شخص واحد تطلق المؤسسة ذات الشخص الواحد  م ما قدموا من حصص اي يمكن ان تأسس
الواحد وذات المسؤولية المحدودة ، أو من شخص أو أكثر ؤسسة ذات الشخص عليها تسمية الم

المحدودة حيث حدد المشرع الحد األقصى للشركة  وذلك في اآلمر  تسمى بالشركة ذات المسؤولية
د الحد األدنى واألقصى كما ألغى التعدیل الجدی شريكا ، 11حيث اشترط أال یتجاوز  91-01 رقم

 دتهم المنفردة ويجب أنار ف باختيار بإار رك الحرية لألطو المؤسسة ، حيث تالشركة أ سمال ألر 
  



           

ینص عليه العقد التأسيسي للشركة طيلة حياة الشركة ولها عدة خصائص تميزها عن غيرها من 
إال في حدود ما قدموه الشركات من خالل مسؤولية الشركاء المحدودة حيث ال یتحملون الخسائر 

 .سمالها  أر من حصص في 
تأسيس ین يمكن لهم باسترجاع اموالهم في حالة عدم  أحماية خاصة بالشركاء ال حيث وضع من 

القضاء  كما يمكنهم اللجوء الى   أموالهمأشهر من تاريخ ایداع  9تلك الشركة بعد مرور 
 .السترجاعها اذا تعذر استرجاعها بالطرق العادية

يا لميز بسيولة تغيير شكالمحدودة تت كما أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية
، فتتحول من شكل آلخر دون أية صعوبة ويمكن  ية معقدةلءات شكار القانوني وذلك دون اتباع إج

 .أن یتغير الشريك فتتم اإلحالة أو االنتقال
 ءباستثنا تكارلشا بها تنقضي لتيا لعامةا ءالنقضاا بألسباا بجمیع سسةؤلما تنقضي و يمكن أن

 ألساسيا ون لقانا في لها ددلمحا لجا ولبحل تنقضي بالتاليو ءكارلشا ددبتع عالقة لها لتيا وادلما
 كةرلشا ءباالنقضا لخاصةا بألسباا بجمیع تنقضي كما، جلها نم تنشاأ ذيلا رضلغا ءنتهاوا

 تهاوداجوم رحصو قهاوحق ءباستیفا سسةؤلما هذه طنشا ینتهيو ، دودةلمحا لیةؤولمسذات ا
 .سسةؤلما لتصفیة ءالنقضاا بسب نكا مهما  نهاوید دادسو

 :و من هنا استخلصنا النتائج التالية 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي بمثابة النموذج االمثل لشركات *
 . االشخاص واألموال التي تقوم على االعتبار الشخصي والمالي

ولية ئري لم يضع للمؤسسة الشخص الواحد وذات المسؤ از ان المشرع الج*
نما طبق عليها نفس االحكام المتعلقة بشركة إ المحدودة احكام خاصة بها 

 . ذات مسؤولية المحدودة



           

مهما ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ال تتصف باالئتمان و الثقة أال ان المشرع 
حيث  ,لدائنين مهما ان أرسمالها ضعيف  اخاصة , اية للغير المتعامل معها وضع حم
 . ئية از الشريك الواحد مسائلة مدنية و ج ئلة الشركاء اويمكن مسا

 صلشخا نبی ملتاا للفصا لخال نم یةردلفا سسةؤلما دةفائ رهظت كما* 
 لمالیةا مةذلا نع مستقلة سسةؤللم لمالیةا مةذلا ون تكأي  بصاح

 ون ید نع الوؤ مس رغی دحیولا كیرلشا ون یك سسةؤلما كلذبو  ،لصاحبها
 لسماأر  منها ون یتك لتيا صحص نم مهدق ما دودح في الإ سسةؤلما
 .سسةؤلما

 ةفاو حالة في مبینه سسةؤلما صحص یعوزت مكانیةإ ثةورلل یمنح *
 . مقهوحق ءستفاو ا بیعها میجنبه ذاهو  دحیولا كیرلشا

على هذا فان الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات التي ال *
ألهميتها  ار نظ,الوقت الحالي  تغناء عنها في يمكن لصغار التجار االس

ميز في عملية النهوض البالغة في العصر الحدیث و لدورها المت
حيث تمكنت من ايجاد حلول لمشكلة التشغيل في توفر اكبر االقتصادي 

  . مناصب الشغل و دعم و تطوير االنتاج الوطني

الشركة والمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة لهما اهمية عظمى حيث  *
المشروعات الصغيرة  توصف بأنها االداة القانونية المثلى امام اصحاب

ن خالل تحدید المسؤولية وانخفاض ولة انشطتهم التجارية ماز والمتوسطة لم
سمال الواجب تأسيسها مع سهولة انتقالها و تحويلها الى نوع اخر من أر 

 .  الشركات



           

 :  لتالیةا تصیاولتا لىإ لصونتأن  نیمك
ئري يضع تنظيم خاص بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات االمشرع أن الجز ى لكان ع -

ا تحت غطاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة هالمسؤولية المحدودة، بل اكتفى بتنظيم
 .  ا غامضةهعاة بعض الخصوصيات مما يجعل بعض أحكاما المتعددة األشخاص مع مر 

فراغا تشريعيا ال يمكن في   خاصة ولدإن عدم قيام المشرع الجزائري بتخصيص أحكاما  -
،  الحاالت الرجوع إلى أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودةال يمكن في جميع  جميع    

 .  غا ذا الفر هأن یتمم  ليهفع
قة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة للمشرع لم يحدث أي تغيير في نصوص متعا -

سؤولية المحدودة بصفة خاصة ولم يقوم عامة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد والم
ئري اى المشرع الجز لمن خصوصيات فع هلما تمتاز ب اذا الموضوع نظر هباإلحاطة بكامل 

قة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد من أجل لأن يعدل القانون التجاري بوضع مواد متع
 .ذا الكيان القانونيهى لإضفاء الوضوح ع

 ملتاا عالطالا سسةؤلما هذه لمث نیوتك لىإ ون یلجئ نیذلا رلصغاا رلتجاا على بیج -
 . عاتهاار م بیج لتيا تاطالحتیاا ذتخاوا

 . لخاصةا متهذ لىإ سسةؤلما مةذ نم والألما لیوتح بتجن -
 لمالیةا مةذلا نبی ملتاا للفصا رمیحتوان  ضیق ون یكأن  دحیولا كیرلشا على بیج -

 لیةؤولمسا زةلمی نهدافق لىإ رضتع  الوا ٕلخاصةا متهو ذ وي معن صكشخ سسةؤللم
 ءار جإ فتح حالة في سسةؤلما ون ید ضبعأو  لك نع شخصیة لیةؤومس لفیسأ دودةلمحا

 لمتابعة محال شخصیا ون یكأن  نیمك كما وي،معن صكشخ سسةؤلما جهةوام في قضائي
 . صلخاا لحسابه سسةؤلما والمأ في رفتصإذا  قضائیة
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  مذكرة الماستر  ملخص                                   

بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد  خصائصى األحكام لوقوف علذه الدارسة لهقد جاءت 
ة عن ذمة لا ذمة مالية مستقه، وتكون ل التي تتكون من شخص واحدوذات المسؤولية المحدودة 

ا ه، وكذا مرونة نظام ذه المؤسسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةه، كما تتأسس  مالك المؤسسة
أصبحت ى األصل أین  لاء عاستثن يها لذلك فإن شركة الشخص هولا وتحهولة انتقالهوسالقانوني 

المؤسسة النموذج  فهي 0229 دستور هالتحوالت االقتصادية الذي جاء ب خاصة بعد يةضرور 
م هأموالتحمي  مع توفير ضمانات  أموالهمرؤوس مار تباسثب ألصحا التي تسمحمثل األ

   الشخصية
 : الكلمات المفتاحية 

 ذمة المالية/  9 ؤولية المحدودة و شخص الواحد         شركة ذات المس/ 0
 نظام القانوني    / 3                                         رؤوس األموال / 7
 دستور/ 9                                             اسثتمار    / 1

____________________________________________________________ 
                                                     Abstract of master’s thesis 

This study has come to find out about the provisions characteristics of the institution 

with the only person and with limited liability that consists of one person, and has a 

financial liability independent of the responsibility of the owner of the institution, as 

this institution is established in a direct or indirect way, as well as the flexibility of its 

legal system and the ease of its transfer and transformation so that The person's 

company is an exception to the original, where it became necessary, especially after 

the economic transformations that the 1996 constitution brought, it is the ideal model 

that allows owners to invest their capital while providing guarantees that protect their 

personal 
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