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مانح  األرضمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، و الحمد هلل قيوم السماوات و الح

العبد نعمة العقل و التفكير، نحمده و نشكره على جميع نعمه و نسأله المزيد من 

 فضل كرمه.

نشكر هللا على إعانته و توفيقه لنا في انجاز هذا العمل المتواضع الذي نتمنى أن 

 يكون في المستوى، كما نسأله المزيد من التوفيق.

يف" الذي تحمل معنا مشقة هذا نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ " بن بدرة عف

 العمل.

 كما ال ننسى جميع األساتذة الذين أشرفوا علينا في دراسة الماستر.

إلى كل من ساعدنا و مد يد العون لنا و لو بكلمة أو بحرف في إنجاز هذا العمل 

 لجنة المناقشة. إلىالمتواضع، كما ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير 

 

 

 

 

 

 



 تصراتخقائمة الم

 

 تصرات خقائمة الم

 تصرات باللغة العربيةخ. م

 : جريدة رسمية. ج.ر

 : قانون. ق

 : مادة. م

 : صفحة. ص

 : مرسوم تنفيذي. م.ت

 : قانون مدني. ف.م

 : عدة صفحات.  ص.ص

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مــــقـــدمـــة

 

1 

 مقدمـــة:

 كرررررةن ا ة ررررراة  ررررر  اتدلرررررة ن ات رررررة    ،إن فكرررررشر ات رررررشكة  اتد ةشمرررررت دلررررر   ت   د لرررررة  ات  م رررررت
برررررمن  أورررررمن ا  اكمرررررش تدي مرررررن   رررررش   د رررررةشب م ررررردشك ن فررررر  ا  ةيررررر   د  رررررم  ا شبرررررة  اتدررررر   ررررر  

 اترررر افى إتررررت  رررروا اتدلررررة ن    رررر   فرررر  بلررررز ات  ررررةشمى اتد ةشمررررت اتدرررر  مل رررر  ات ررررش   ررررن  ،مي    اررررة
 ب  ش ه،  وتك تل   ك ةمت اإل كة مة  ات ة مت ا      د فش اتأبشا  ات  مت. د تماة

 كررررةن اتلررررشس  بررررر اإل ررررا   رررر   شف  ررررة  قررررشا تيررررة دا  إتماررررة،   ررررة ا د ررررد  اتيمررررةر اتد ةشمررررت 
 رررررن  ، إو دلررررر  اتد رررررةشر رررررن دلرررررة ن فررررر  د  مرررررت ات رررررةر، فكرررررةن تاررررر    رررررة    يررررر ق فررررر   ررررروا ات  رررررةر

ت رررررشكن اتكرررررشم   رررررة     رررررت ان  رررررن اتلرررررشس  رررررن درررررة ش ا   رررررشب ا ا رررررش   ررررربر اتك رررررس،  ررررروا  كرررررةن ا
ــــــ  إل﴿ مررررررةش  ، إو م رررررر ر دبررررررةشك  دلررررررةتت3  بد ررررررةشدا  أررررررةش  ــــــة    ــــــ     ي ــــــاليه  ي لةــــــء ال   ق

 .(1)﴾و  صي 

وان  شفدا رررررة  رررررشم   برررررر   مررررر  اإل رررررا  تررررربا   فررررر   ررررروا  لترررررت   رررررت شي دررررر  الد رررررةش ات  ررررر
   وش  غمش  . اتيب ت  ات ة 

  رررررررررررررشكت ا   ارررررررررررررة  رررررررررررررش  اتلرررررررررررررشس  ررررررررررررر ر ا ررررررررررررر ا   رررررررررررررن ات رررررررررررررشكة   ب  مررررررررررررر  اإل رررررررررررررا 
ة ة ا رررررررررر ممرررررررررشس  رررررررررشكت ات ررررررررر ةن  كررررررررروتك  رررررررررشكت ات  رررررررررةشبت،   ررررررررروه ا أمرررررررررشر  ررررررررر    ،ات  ة  رررررررررت

وأخــــــــــــالوا يضــــــــــــال وا لــــــــــــ    ال  ﴿ب ررررررررررررشكت ات  ررررررررررررةشبت،   رررررررررررر  م افررررررررررررن   ترررررررررررر   دلررررررررررررةتت3 
 .(2)﴾ي  غوا ما لضل  هلل

ررررررررررر   ررررررررررر  كة ررررررررررر  ات رررررررررررشكت  ،   رررررررررررة  ن ي ررررررررررر شاب  ات رررررررررررشكت  قرررررررررررة   شفررررررررررر  اتبرررررررررررةب م ن   ق  
 ررررررررررأة  ا ل م  ررررررررررم   رررررررررر   ررررررررررأ    ررررررررررد ر  ررررررررررن  ،ات ررررررررررة  ن اتش  ررررررررررة     رررررررررر  ش ررررررررررة   فرررررررررر 

ات ررررررررررشكةر،  فرررررررررر  ات ررررررررررشن اتمررررررررررة     ررررررررررش  ررررررررررى  ارررررررررر ز اتيمررررررررررةر اتد ةشمررررررررررت فرررررررررر  إم ةتمررررررررررة برررررررررر ا  
بةتد رررررررررررة ن  ررررررررررررن  ندقارررررررررررش أوررررررررررررة   ات رررررررررررشكت اتد ررررررررررررة ن يمررررررررررر  كررررررررررررةن ات رررررررررررشكةر   رررررررررررر  تم

  ن ات شكت.م 

                                  
   شر  شم .، 2 1اآلمت  - 1
   شر ات   ر. ،20اآلمت  - 2
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بررررررشة ك ررررررشكت اتا رررررر  ات شبمررررررت   ررررررةر ات ررررررشن اتمررررررة ن   ررررررش تدقاررررررش ات ررررررشكة  ال رررررردل ةشمت اتك
 رررررررشكت  1101فررررررر  وررررررر شر  رررررررشكة  ات  رررررررة  ت،  بلررررررر  وترررررررك اوررررررر ش  ات     رررررررت ات ش  رررررررمت  ررررررر ت 

 اتد ومت بة  ا .

 فرررررر   اةمررررررت ات ررررررشن اتدة ررررررى   ررررررش قاررررررش  فكررررررشر  ات ررررررشكت وا  ات  رررررر  تمت ات يرررررر   ر فرررررر  
  ر ت اترررررر، مرررررر  ا د ررررررش  بلرررررر  وترررررك فرررررر  ب مرررررر22/00/1122ات ة مرررررة ب  د ررررررت ات ررررررة  ن اتوررررررة ش فررررر  

 .ا  ش بمت،  ب مت اتلةت 

شبمرررررت، كةت  رررررش  ات  ا رررررشب اتررررروب أوررررراة لاتل مررررر   رررررن اتد رررررشملة  ات ارررررة  ررررروه ات رررررشكت  ق د
 رررررن ات رررررة  ن  621إترررررت  605ات ررررر ا   رررررن  تكدرررررةس اتأرررررة   فررررر  ات ورررررر اتمرررررة   فررررر بةت شا رررررت فررررر  ا

 .(1)اتد ةشب، بةإل ةفت إتت ا يكة  اتلة ت ت  شكة  اتد ةشمت

 مت ات ررررررررشكت وا  ات  رررررررر  تمت ات يرررررررر   ر ما بررررررررر   ماررررررررة اورررررررريةس ات  ررررررررش  ة  ال دوررررررررةإن  
بإ اشدارررررة   نقررررفرررر  دم رررررم   ررررشكةدا  باررررروا ات رررركر، يمررررر  ميد  بررررر ناتورررر مشر  ات د  ررررر ت اتررررومن مشغ

   دك ن     تمدا  فماة  ي   ر ب  ش يووا  ف  ات شكت.

اتدررررر  د دررررررشز  شا رررررداة دد يرررررر ش فررررر  اتبيرررررر   رررررن أو وررررررمت ا يكررررررة      مررررر  فةإل رررررركةتمت
 ات ة   مت اتد    لاة ات  ش  ات  ا شب تد قم  ات شكت وا  ات    تمت ات ي   ر؟

فية ت ررررة ، كرررر  ات لشفرررر ن ات تإل ةبررررت  ررررن  رررروه اإل رررركةتمت ادبل ررررة ات رررر اع اتدي م رررر  ات ورررر   بيم ررررة  رررر
تي ممرررررررت،  كررررررروتك كشار بلرررررررز ات  ارررررررةر فررررررر    رررررررى دي مرررررررر ات ررررررر ا  ات ة   مرررررررت،  بلرررررررز اتد رررررررشملة  ا

 .اتد شملمتات  ا   ات ة   مت     اتم شا  

ترررررررت  ررررررروا ات   ررررررر   إترررررررت  ررررررر ر ا ررررررربةس    ررررررر  مت   ارررررررة د   رررررررن   افرررررررى اتد رررررررشن إ  ررررررر    
 وادمت.  

                                  
  د ت   ت  ي ر اتي ةمت ات ة   مت ت  شكة  اتد ةشمت مبمن  ب ا  '' ؟    ا   قة اتد ةشمت ات شكة  ''  مت   ام مت، - 1

 .1 ،  ة لت ب ةمت،  25/11/2010ات  ةف ت  يد مت ات لةتمت ال دوة مت، ك مت اتي  ن  اتل    ات مة مت، م   
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ب شا رررررة    مرررررر ر  ات يرررررر   ر تررررر  ديررررررق فةت   ررررر  مت دك ررررررن فررررر  ان ات ررررررشكت وا  ات  ررررر  تمت
ا ات   ررررر   بة دبرررررةش   ة ررررر  اتوادمرررررت فدد مرررررر فررررر  ات مرررررر  اتشغبرررررت ت شا رررررت  رررررو ا رررررة،  رررررن  برررررر ات ررررراس

ات ررررررررل ش بم  مررررررررت ات   رررررررر  ، أةوررررررررت  ان ات ررررررررشكت وا  ات  رررررررر  تمت ات يرررررررر   ر ي ممررررررررت   ، اتد ررررررررةشب
 ات  مر بةت  ةش ت  ى ا  ا  ات شكة  ا أشة.

 دد  ررررررررت ا  مررررررررت  رررررررروا ات   رررررررر   فرررررررر  كرررررررر ن ات ررررررررشكت وا  ات  رررررررر  تمت ات يرررررررر   ر قاررررررررش  
كبرررررت اتد ررررر ش اتوررررر ة    اتد رررررةشب ات ورررررةيس ت  ررررر  اتشا ررررر ةتمت   رررررت إمرررررش اتد ررررر ش اتدك  تررررر    ت  ا

  ارررررة د لرررررس   شا   ة رررررة  فررررر  ،  افررررر  اتوررررر ة ت  اتأررررر  ة  د بمرررررت تشغبرررررة   ايدمة رررررة  ش رررررةر ا   رررررةر
 .ت ال دوة متاتد  م

 رررررررن  ارررررررت د رررررررلس ات   ررررررر    دلررررررر    ، ررررررروا اتبيررررررر  ل مكرررررررة  مأ ررررررر   رررررررن اتورررررررل بة  إن  
ورررررررر   ات ة   مررررررررت فرررررررر  اتد  ررررررررمن اتد ررررررررةشب  ات رررررررر   ،   ررررررررت ا دبررررررررةش ي امررررررررت بلررررررررز ات ورررررررر   ات 

اتد ررررشملمت  دررررت     ررررة ان با  ررررة  شفرررر  يرررر ممة   رررر ر ا دوررررة مت  ررررة  لررررر ات  ررررش  ات  ا ررررشب م اكررررس 
ن تررررر    رررررر ا لررررر ا اة   ررررروا اتد ررررر ش بإوررررر اش د رررررشملة    ة ررررربت،   رررررن  ارررررت اأرررررشة  ررررر شر ات شا رررررى،  ا 

 ا رررررشب، إل ان ا د ررررر  ة   رررررت ات وررررر   اتد رررررشملمت ات  ا شمرررررت    رررررة  داة   ل ررررر  بررررروتك ات  تررررر  ات 
ا ررررة فرررر   ررررة  رررر ا وتررررك فررررإن ه فرررر  امررررشار  رررروا اتل ررررر، ب شا ررررى  شبمررررت   وررررشمت أةوررررت كة رررر  ترررر  م ررررةش 

 .ات   ات ة     ات  ا شب كةن  و ش ة ات يم 
 مرررررت اإلية رررررت بةت   ررررر    رررررن كرررررر   ا بررررر ، اشدمم رررررة ان    ررررر   ررررروه ات ررررروكشر إترررررت با   اأمرررررشا  
 فو من3

أووررررررر ة ات ورررررررر ا  ر إل  رررررررةر ات رررررررشكت وا  ات  ررررررر  تمت ات يررررررر   ر يمررررررر    ررررررر  ةه إترررررررت 
 بيمرررررررمن، د ة ت رررررررة فررررررر  ات بيررررررر  ا  ر  ة مرررررررت ات رررررررشكت وا  ات  ررررررر  تمت ات يررررررر   ر،  فررررررر  ات بيررررررر  

 ت وا  ات    تمت ات ي   ر.اتمة    ش   دم م  ات شك
ا ررررررة ات وررررررر اتمررررررة   ف رررررر  أوورررررر ةه تد ررررررممش ات ررررررشكت وا  ات  رررررر  تمت ات يرررررر   ر    رررررر  ةه 
إتررررررررررت مررررررررررا   بةيرررررررررر ، د ة ت ررررررررررة فرررررررررر  ات بيرررررررررر  ا  ر إ اشر ات ررررررررررشكت وا  ات  رررررررررر  تمت ات يرررررررررر   ر، 

ررررررر ، ات بيررررررر  اتمرررررررة    شا برررررررت ات رررررررشكت وا  ات  ررررررر  تمت ات يررررررر   ر  ة ات بيررررررر  اتمةتررررررر  ف ررررررر  د ش  رررررررةا  
  .ر ات شكت وا  ات    تمت ات ي   رل   ة
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 إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفصل األول:

 نشأتيا  المسؤكلية المحدكدة مف أحدث الشركات التجارية، إذ يرجع أصمياذات  تعد الشركة
 عشر. التاسعإلى ألمانيا في النصؼ الثاني مف القرف 

التشريع الفرنسي، ألف  إلدخاؿ ىذا النكع مف الشركات في ماسة قتصاديةاإل ككانت الحاجة
قتصادية الصغيرة كالمتكسطة الحجـ المشركعات اإل استغالؿ الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة تالئـ

المتكسط يقبؿ  االستثمارى قياـ مشركعات فقد أدت إل،(1)كالتي ال تحتاج إلى رؤكس أمكاؿ ضخمة
 كايثقم  أفكدكف  تحكـ شركات التضامفية التضامنية التي يخشكا المسؤكل عمييا المستثمركف دكف أف

 ضخمةنقدية  أك تعكزىـ الحاجة إلى رؤكس أمكاؿ كمبالغ تأسيس شركات المساىمة،  بإجراءاتكاىميـ 
 باىظة. كنفقات

دة تتميز بخصائص، حيث تتحدد فييا مسؤكلية كؿ شريؾ ك ذات المسؤكلية المحد الشركة فأإذ 
 يمة التكمفة كسيمة التأسيس.بسيطة قم بإجراءاتبقدر حصتو في الشركة 

ا انتشارا ىذا األمر الذم يفسر لن، الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة تحقؽ ىذه األىداؼ جميعاف
 .(2)نتشارا كبيراالنكع مف الشركات ا

، فنظـ أحكاـ 1966كقد تأثر المشرع التجارم الجزائرم بقانكف الشركات الفرنسي الصادر في 
، إال أنو أدخؿ عمييا بعض التعديالت بمكجب 59-75المحدكدة بمكجب األمرالشركة ذات المسؤكلية 

مف القانكف التجارم، كما  591عمى  564، كخص ليذه الشركة المكاد مف 08-93المرسكـ التشريعي 
 الشخص الكاحد"."بشركة بما يسمى  اعترؼحيث  27-96بمكجب األمر ضاعدؿ كتمـ ىذه المكاد أي

                                  
، جاريػػػػة، الشػػػػركات التجاريػػػػة، التػػػػاجراألعمػػػػاؿ التفػػػػي شػػػػرح القػػػػانكف التجػػػػارم الجزائػػػػرم، ، الػػػػكجيز ةر عمػػػػار عمػػػػك  -1

 .325، ص2000دار المعرفة، الجزائر، 
، الشػػػػػركات التجاريػػػػػة، األحكػػػػػاـ العامػػػػػة، شػػػػػركات التضػػػػػامف، الشػػػػػركة ف التجػػػػػارم الجزائػػػػػرمأحمػػػػػد محػػػػػرز، القػػػػػانك  -2

 .168ص، 0198، دار النيضة، الجزائر،2، ط2 ج ،حدكدة، شركات مساىمةذات المسؤكلية الم
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حيث  إلى مبحثيف، لمحدكدة كالذم قسمناهالشركة ذات المسؤكلية ا إنشاء كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ
أما المبحث الثاني فقد خصصناه  ،ة الشركة ذات المسؤكلية المحدكدةخصصنا المبحث األكؿ لماىي

 لتأسيس الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة.

 المبحث األول: ماىية الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 

الشركات التجارية مف حيث الظيكر فيي  حدثالمحدكدة تعتبر مف أ المسؤكليةالشركة ذات 
شركات األشخاص التي تقكـ عمى  الطبيعية المختمطة، تجمع بيف خصائصذات  تعتبر مف الشركات 

، سنحاكؿ في (1)المالي االعتبارشركات األمكاؿ التي تقكـ عمى  الشخصي كبيف خصائص االعتبار
ا عمى صائصيا كطبيعتيا كبناءالمسؤكلية المحدكدة ك إبراز خيكـ الشركة ذات ىذا المبحث تكضيح مف

المسؤكلية  األكؿ تعريؼ الشركة ذاتعمى النحك التالي نتناكؿ في المطمب لؾ سنقسـ ىدا المبحث ذ
   كفي المطمب الثالث طبيعتيا. ،ه الشركةىذخصائص كفي المطمب الثاني ، المحدكدة

 الشركة ذات المسؤولية المحدودةتعريف  :المطمب األول 
مػػػػػػف  564فػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة   لشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدةعػػػػػػرؼ المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػرم ا

كبعػػػػػػض التشػػػػػػريعات العربيػػػػػػة  ،سػػػػػػنحاكؿ تكضػػػػػػيحيا فػػػػػػي القػػػػػػانكف الجزائػػػػػػرم لػػػػػػذلؾ ،القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم
 كالغربية.

 في التشريع الجزائري لشركة ذات المسؤولية المحدودةاتعريف  :األول الفرع
مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم الجزائػػػػػػػرم  564لقػػػػػػػد عرفيػػػػػػػا المشػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػرم فػػػػػػػي نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 

كذلػػػػػؾ مػػػػػع بيػػػػػاف خصائصػػػػػيا كذكػػػػػر العناصػػػػػر األساسػػػػػية المككنػػػػػة ليػػػػػا كقػػػػػد نصػػػػػت عمػػػػػى: "تؤسػػػػػس 
الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة مػػػػػػف شػػػػػػخص كاحػػػػػػد أك عػػػػػػدة أشػػػػػػخاص، ال يتحممػػػػػػكف الخسػػػػػػائر 

ذا كانػػػػػت الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة طبقػػػػػا لمفقػػػػػرة إال فػػػػػي حػػػػػدكد مػػػػػا  قػػػػػدمكا مػػػػػف حصػػػػػص، كا 
المؤسسػػػػػػػػػة ذات ''دا، كشػػػػػػػػػريؾ كحيػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػمى ىػػػػػػػػػذه الشػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػابقة، ال تضػػػػػػػػػـ إال شخصػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػ

 .''ص الكاحد كذات المسؤكلية المحدكدةالشخ

                                  
ميسػػػػػػرة، عمػػػػػػاف ، دار ال1الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة، ط حمػػػػػػد الطراكنػػػػػػة، شػػػػػػرح القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم،أ، بسػػػػػػاـ باسػػػػػػـ ممحػػػػػػـ -1

 222، ص2012األردف، 
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 المسؤولية المحدودة في بعض التشريعات المقارنة تعريف الشركة ذات :الفرع الثاني
 :التشريعات العربية في أوال:

 ذات المسؤكلية المحدكدة، حيث نص:لشركة قد عرفت بعض القكانيف العربية ا

يمػػػػػػػي: "الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية  عمػػػػػػػى مػػػػػػػا 4فػػػػػػػي المػػػػػػػادة  :1981 لعاااااااام المصاااااااريالقاااااااانون _1
كف كػػػػػػؿ مػػػػػػنيـ المحػػػػػػدكدة ىػػػػػػي الشػػػػػػركة ال يزيػػػػػػد عػػػػػػدد الشػػػػػػركاء فييػػػػػػا عمػػػػػػى خمسػػػػػػيف شػػػػػػريؾ، كال يكػػػػػػ

أك اإلقتػػػػػػػػػػراض  سػػػػػػػػػػيس الشػػػػػػػػػػركة أك الزيػػػػػػػػػػادة رأس ماليػػػػػػػػػػاكال يجػػػػػػػػػػكز تأ ،إال بقػػػػػػػػػػدر حصػػػػػػػػػػتومسػػػػػػػػػػؤكال 
 ،ـ أك سػػػػػػػندات قابمػػػػػػة لمتػػػػػػػداكؿأسػػػػػػي إصػػػػػػػداركتتػػػػػػػاب العػػػػػػاـ كال يجػػػػػػػكز ليػػػػػػا لحسػػػػػػابيا عػػػػػػػف طريػػػػػػؽ اإل

ررة فػػػػػػي طبقػػػػػػا لمشػػػػػػركط المقػػػػػػ الشػػػػػػركاء  نتقػػػػػػاؿ حصػػػػػػص الشػػػػػػركاء فييػػػػػػا خاضػػػػػػعا السػػػػػػتردادكيكػػػػػػكف إ
سػػػػػميا مسػػػػػتمدا مػػػػػف  رضػػػػػيا كيجػػػػػكز خاصػػػػػا كيجػػػػػكز أف يكػػػػػكف إسػػػػػما كلمشػػػػػركة أف تتخػػػػػذ إ ،القػػػػػانكف

 سـ شريؾ أك أكثر".انيا إأف يتضمف عنك 

كالتػػػػػػػػي جػػػػػػػػاء فييػػػػػػػػا: "تتػػػػػػػػألؼ الشػػػػػػػػركة ذات  53: فقػػػػػػػػد عرفيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادةالقااااااااانون األردنااااااااي_2 
كتعتبػػػػػر الذمػػػػػة الماليػػػػػة لمشػػػػػركة مسػػػػػتقمة عػػػػػف الذمػػػػػة  ،المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة مػػػػػف شخصػػػػػيف أك أكثػػػػػر

لتزامػػػػػات ا كأمكاليػػػػػا مسػػػػػؤكلة عػػػػػف الػػػػػديكف كاإلكداتيػػػػػكتكػػػػػكف الشػػػػػركة بمكج ،فييػػػػػا الماليػػػػػة لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ
إال بمقػػػػػػدار  لتزامػػػػػػات  كالخسػػػػػػائرالشػػػػػػريؾ مسػػػػػػؤكال عػػػػػػف تمػػػػػػؾ الػػػػػػديكف كاإلالمترتبػػػػػػة عمييػػػػػػا، كال يكػػػػػػكف 

 .(1)حصصو التي يممكيا في الشركة"

ق، 23/3/1385بتػػػػػػاري   06بالمرسػػػػػػـك الممكػػػػػػي رقػػػػػػـ ـ/ عرفيػػػػػػا :الشااااااركات السااااااعودينظااااااام  3_
: " الشػػػػػركة التػػػػػي تتكػػػػػكف 157 كتحكيالتػػػػػو لمشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة حيػػػػػث عرفتيػػػػػا المػػػػػادة

مػػػػف شػػػػركيف أك أكثػػػػر مسػػػػؤكليف عػػػػف ديػػػػكف الشػػػػركة بقػػػػدر حصصػػػػيـ فػػػػي رأس المػػػػاؿ كال يزيػػػػد عػػػػدد 
 الشركاء في ىذه الشركة عف خمسيف".

ت المسػػػػؤكلية منػػػػو: "تتكػػػػكف الشػػػػركة ذا 44عرفيػػػػا فػػػػي المػػػػادة  :5-96 رقاااام القااااانون الم ربااااي -4
 أك أكثر ال يتحممكف الخسائر في حدكد حصصيـ". المحدكدة مف شخص ك

                                  
دار الثقافػػػػػػػة لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع،  ،7ط ـ العامػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػة،األحكػػػػػػػا زم محمػػػػػػػد سػػػػػػػامي، الشػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػة،فػػػػػػػك  -1

 .197، ص2014األردف، عماف، 
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 بعض التشريعات ال ربيةفي : ثانيا

 التشريع الفرنسي: -1

عمػػػػػى أسػػػػػاس ثػػػػػالث خصػػػػػائص  11/07/1985إلػػػػػى قػػػػػانكف  سػػػػػتناد"  إGuyonلقػػػػػد عرفيػػػػػا"
 :تمتاز بيا الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة كىـ

ذات المسػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػدكدة ذات حجػػػػػػػـ متكسػػػػػػػط أك صػػػػػػػغير، كعػػػػػػػدد الشػػػػػػػركاء فييػػػػػػػا ال  اتالشػػػػػػػرك -أ
شػػػػػريكا كيمكػػػػػف أف تؤسػػػػػس الشػػػػػركة مػػػػػف شػػػػػريؾ كاحػػػػػد، كتكػػػػػكف ىنػػػػػا أمػػػػػاـ الشػػػػػركة ذات  50يتجػػػػػاكز 

 ".EURL ، كذات الشخص الكحيد "مسؤكلية محدكدة

 مساىمتيـ في رأس الماؿ. رشركات تككف فييا مسؤكلية الشركاء محدكدة بقد-ب

 شركات تبقى فييا شخصية الشركاء فعالة.-ج

تعنػػػي شػػػركة تتػػػألؼ مػػػف  : with limited liability w.l.lالقاااانون النجميااازي 2-
شخصػػػػػػػيف أك أكثػػػػػػػر، كتكػػػػػػػكف مسػػػػػػػؤكلية الشػػػػػػػريؾ فييػػػػػػػا عػػػػػػػف ديكنيػػػػػػػا كااللتزامػػػػػػػات المترتبػػػػػػػة عمييػػػػػػػا 

إلػػػػػػى كرثتػػػػػػو أك مػػػػػػف  كخسػػػػػػائرىا بمقػػػػػػدار حصػػػػػػة فػػػػػػي رأس ماليػػػػػػا كتنتقػػػػػػؿ حصػػػػػػة الشػػػػػػريؾ إذا تػػػػػػكفي
 .(1)يكصي ليـ بأم حصة كال يزيد عدد الشركاء في ىذه الشركة عف خمسيف شريكا

 كلمواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة:   البيااااة الساااااحقة ماااان الساااامطات الق ااااائيةقااااانون ال -3
 .ألصحابيا محدكدة مسؤكلية تكفر التي يةالتجار  لمشركة القانكني ىك الشكؿ

ذات مسػػػػػػػؤكلية محػػػػػػػدكدة   شػػػػػػػراكة)حيػػػػػػػاف كبشػػػػػػػكؿ  يػػػػػػػر صػػػػػػػحيح تسػػػػػػػمى فػػػػػػػي كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف األ
لكػػػػال مػػػػف مؤسسػػػػة كشػػػػراكة ، إنػػػػو كيػػػػاف ىجػػػػيف مػػػػف أعمػػػػاؿ ذات خصػػػػائص معينػػػػة (بػػػػدال مػػػػف الشػػػػركة

 ىناؾ(.عتماد عمى كـ مالكيا مكية فردية )إأك م

                                  
1 - Yves Guyon, Droites des affaires, Tom1, 6éme Edition, Académie des 
sciences Morales et Politique, Paris, 1990, P477.  
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عمػػػػػى الػػػػػر ـ مػػػػػف أنيػػػػػا كيػػػػػاف تجػػػػػارم ىػػػػػي نػػػػػكع مػػػػػف الجمعيػػػػػات  يػػػػػر مػػػػػدم  كلػػػػػيس شػػػػػراكة 
ع كيػػػػػاف ذك مسػػػػػؤكلية ىػػػػػي التػػػػػي تشػػػػػترؾ فييػػػػػا الشػػػػػركة ذات مسػػػػػؤكلية محػػػػػدكدة مػػػػػالسػػػػػمة األساسػػػػػية، 
الضػػػػػريبي  راكة ىػػػػػك تػػػػػكافر نظػػػػػاـ الػػػػػدخؿ الشػػػػػاألساسػػػػػية التػػػػػي تشػػػػػترؾ فييػػػػػا مػػػػػع  محػػػػػدكدة، كالسػػػػػمة

كمػػػػا أنيػػػػا مناسػػػػبة تمامػػػػا لمشػػػػركات ذات مالػػػػؾ  مػػػػف الشػػػػراكةالشػػػػفاؼ،  البػػػػا مػػػػا يكػػػػكف أكثػػػػر مركنػػػػة 
 .(1)كاحد

 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة :المطمب الثاني
 اتكتنفرد بيا مف  يرىا مف الشرك بخصائص تميزىا الشركة ذات مسؤكلية محدكدة تتميز

 يمي: التجارية سنتعرض ليا فيما
 الشريك محدودةمسؤولية  :الفرع األول
محػػػػػػدكدة مسػػػػػػؤكال عػػػػػػف ديكنيػػػػػػا إال ال مسػػػػػػؤكلية المسػػػػػػؤكلية الشػػػػػػريؾ فػػػػػػي الشػػػػػػركة ذات  تكػػػػػػكف

كال تمتػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػؤكلية لتشػػػػػػػػمؿ أمػػػػػػػػكاليـ الخاصػػػػػػػػة، كتحديػػػػػػػػد ، بقػػػػػػػػدر حصػػػػػػػػتو المقدمػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػركة
يسػػػػػػرم فػػػػػػي العالقػػػػػػة بػػػػػػيف الشػػػػػػركاء بعضػػػػػػيـ الػػػػػػبعض أك فػػػػػػي  مطمقػػػػػػا المسػػػػػػؤكلية ىنػػػػػػا يعتبػػػػػػر مبػػػػػػدأ

عتقػػػػاد قػػػػد يػػػػؤدم ىػػػػذا االسػػػػـ الشػػػػركة، مػػػػع الغيػػػػر، كىػػػػذه الخاصػػػػية ىػػػػي التػػػػي اسػػػػتمد منيػػػػا اعالقػػػػتيـ 
بػػػػػػأف مسػػػػػػؤكلية الشػػػػػػركة ذاتيػػػػػػا محػػػػػػددة فػػػػػػي حػػػػػػيف أف المسػػػػػػؤكلية الشػػػػػػركة ذاتيػػػػػػا عػػػػػػف ديكنيػػػػػػا ليسػػػػػػت 

الشػػػػركاء فييػػػػا ىػػػػي محػػػػددة بقػػػػدر مػػػػا قػػػػدـ محػػػػددة بػػػػؿ ىػػػػي مطمقػػػػة فػػػػي جميػػػػع أمكاليػػػػا كلكػػػػف مسػػػػؤكلية 
 .(2)كؿ منيـ مف حصص في رأس الماؿ

كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػريؾ بقػػػػػػػػػدر  محػػػػػػػػدكدة بحيػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػأؿالمسػػػػػػػػؤكلية الكىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا يميػػػػػػػػز الشػػػػػػػػػركة ذات 
كىػػػػػػذا مػػػػػػا يقػػػػػػر بيػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػركات المسػػػػػػاىمة حيػػػػػػث ال يسػػػػػػأؿ  ،مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركةال  رأسمسػػػػػػاىمتو فػػػػػػي 

الشػػػػريؾ فييػػػػا إال بقيمػػػػة األسػػػػيـ التػػػػػي أكتتػػػػب فييػػػػا كىػػػػذا بخػػػػػالؼ شػػػػركة التضػػػػامف، بحيػػػػث الشػػػػػريؾ 
 .(3)في شركة التضامف مسؤكلية شخصية كتضامنية

  

                                  
1  - jean jaques Diagre, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, jurisclasseur, 
fascicule 82,/5,1993, P 86 

 لمتمـ.المعدؿ كا ممف القانكف التجارم الجزائر  591إلى  564 مف المكاد -2
، الثقافػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع دار ،1ط فػػػػػػػػالس، الػػػػػػػػكجيز فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػة كاإل أسػػػػػػػػامة نائػػػػػػػػؿ المحيسػػػػػػػػف، -3

 .217، ص2008عماف، األردف، 
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 رأس مال الشركة :الفرع الثاني
المشػػػػػرع الجزائػػػػػرم الحػػػػػد األدنػػػػػى لػػػػػرأس مػػػػػاؿ الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة حسػػػػػب  قيػػػػػد

: "ال يجػػػػػػكز أف يكػػػػػػكف رأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة ذات الجزائػػػػػػرم مػػػػػػف القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم 566نػػػػػػص المػػػػػػادة 
قسػػػػػػػػـ رأس المػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػى حصػػػػػػػػص ذات قيمػػػػػػػػة دج، كين100.000محػػػػػػػػدكدة أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػؤكلية ال
 ..".دج عمى األقؿ. 1000سمية متساكية مبمغيا ا

المعػػػػػػػدؿ كالمػػػػػػػتمـ (1) 2015ديسػػػػػػػمبر  30الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي  20-15 و بمكجػػػػػػػب األمػػػػػػػرإال أنػػػػػػػ
حػػػػػػػػػذؼ المشػػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػػرم رأس المػػػػػػػػػاؿ األدنػػػػػػػػػى  المتضػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػػارم، 59-75لمقػػػػػػػػػانكف

لمشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة كتػػػػػػرؾ لشطػػػػػػراؼ حريػػػػػػة تحديػػػػػػد رأسػػػػػػماؿ شػػػػػػركاتيـ فػػػػػػي قانكنيػػػػػػا 
،  كيمكػػػػػػف أف يصػػػػػػؿ زاميـ باإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى رأس المػػػػػػاؿ فػػػػػػي جميػػػػػػع كثػػػػػػائؽ الشػػػػػػركةاألساسػػػػػػي مػػػػػػع إلػػػػػػ

 .دج 1الحد األدنى لرأسماؿ الشركة إلى 
المتضػػػػػػػػػػمف  20-15المعدلػػػػػػػػػػة كالمتممػػػػػػػػػػة بمكجػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػانكف  566حيػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػادة 

"يحػػػػػػػدد رأسػػػػػػػماؿ الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػدكدة بحريػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ  القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم عمػػػػػػػى:
 سمية متساكية.لمشركة كيقسـ إلى حصصّ ذات قيمة اقانكف األساسي الشركاء في ال

 يجب أف يشار إلى الرأسماؿ في جميع كثائؽ الشركة."

 حصص الشركاء إسمية غير قابمة لمتداول :الفرع الثالث
سػػػػػػػػػمية، كال يمكػػػػػػػػف أف تتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػندات قابمػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػركاء يجػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػكف إ حصػػػػػػػػص

محػػػػػػدكدة المسػػػػػػؤكلية الحتفػػػػػػاظ الشػػػػػػركة ذات الحصػػػػػػر ىػػػػػػك إلقػػػػػػد قصػػػػػػد المشػػػػػػرع مػػػػػػف ىػػػػػػذا لمتػػػػػػداكؿ، ك 
 .(2)الشركة أية رابطة بالطابع الشخصي كعدـ إدخاؿ شركاء جدد ال تربطيـ بمؤسس 

كلكػػػػف فػػػػي حالػػػػة الحصػػػػػة المنقكلػػػػة إلػػػػى الكرثػػػػػة كالػػػػذيف يكػػػػكف عػػػػػددىـ أكثػػػػر مػػػػف كارث فينػػػػػا 
ثػػػػة مػػػػف بيػػػػنيـ مػػػػف يعتبػػػػر جػػػػاز لمشػػػػركة أف تكقػػػػؼ ىػػػػذه الحقػػػػكؽ المسػػػػتعممة إلػػػػى حػػػػيف أف يختػػػػار الكر 

                                  
ف التجارم، المتضمف القانك  59-75المعدؿ كالمتمـ لشمر  2015ديسمبر  30الصادر في  20-15القانكف  -1

 .                      2015، سنة 71جريدة رسمية، عدد 
ال يمكف أف تككف ممثمة في يجب أف تككف حصص الشركاء اسمية ك " مف القانكف التجارم الجزائرم: 569المادة  -2

 سندات قابمة لمتداكؿ ".
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مػػػػػػف القػػػػػػانكف  570 مالكػػػػػػا منفػػػػػػردا بالحصػػػػػػة فػػػػػػي مكاجيػػػػػػة الشػػػػػػركة كىػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة
 .التجارم الجزائرم

 : جواز التنازل عن حصة الشريكستثناءاال

محػػػػػدكدة ال يصػػػػػؿ إلػػػػػى درجػػػػػة المسػػػػػؤكلية الالحصػػػػػص فػػػػػي الشػػػػػركة ذات  انتقػػػػػاؿإف صػػػػػعكبة 
إلػػػػى المسػػػػؤكلية المحػػػػدكدة لمشػػػػريؾ، فػػػػإذا لػػػػـ يتفػػػػؽ الشػػػػركاء عمػػػػى المنػػػػع ىػػػػذا التنػػػػازؿ، كذلػػػػؾ بػػػػالنظر 

عػػػػف حصػػػػتو  يػػػػز لمشػػػػريؾ فػػػػي ىػػػػذه الشػػػػركة التنػػػػازؿالجزائػػػػرم يج المشػػػػرع منػػػػع الشػػػػريؾ المتنػػػػازؿ فػػػػإف
فيجػػػػػػكز أف يتنػػػػػػازؿ الشػػػػػػريؾ عػػػػػػف  ،لمغيػػػػػػر بقيػػػػػػكد كشػػػػػػركط معينػػػػػػة لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى الطػػػػػػابع الشخصػػػػػػي

 مكف إحالة الحصص إال بعقد رسمي.حصتو لغيره مف الشركاء أك لشخص أجنبي، كال ي

إال عػػػػػػف الشػػػػػػركة كمػػػػػػا أنػػػػػػو ال يجػػػػػػكز إحالػػػػػػة حصػػػػػػص الشػػػػػػركاء عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص األجانػػػػػػب 
بمكافقػػػػػػة أ مبيػػػػػػة الشػػػػػػركاء التػػػػػػي تمثػػػػػػؿ ثالثػػػػػػة أربػػػػػػاع رأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة عمػػػػػػى األقػػػػػػؿ، كلمحصػػػػػػص 

 عف طريؽ اإلرث كما أنو يمكف إحالتيا بيف األزكاج كاألصكؿ كالفركع.لالنتقاؿ  قابمية

 يػػػػػػر انػػػػػػػو ال يجػػػػػػكز أف يصػػػػػػػبح الػػػػػػزكج أحػػػػػػػد الكرثػػػػػػة أك األصػػػػػػػؿ أك الفػػػػػػرع شػػػػػػػريكا إال بعػػػػػػػد 
 .(1)المنصكص عمييا قبكلو ضمف الشركط

ذا تػػػػـ التنػػػػازؿ عنيػػػػا لممتنػػػػازؿ إليػػػػو كػػػػاف مػػػػف شػػػػأف حػػػػؽ الشػػػػريؾ فػػػػ ي التنػػػػازؿ عػػػػف حصػػػػتو كا 
الشػػػػػػركاء  ؿ بإخطػػػػػػارضػػػػػػرار بقيمػػػػػػة الشػػػػػػركاء فػػػػػػإف المشػػػػػػرع يمػػػػػػـز الشػػػػػػريؾ التنػػػػػػاز إلحتمػػػػػػاؿ للمغيػػػػػػر ا

عمػػػػػى التنػػػػػازؿ كشػػػػػركط العػػػػػرض المقػػػػػدـ لػػػػػو، كيعتبػػػػػر قبػػػػػكؿ اإلحالػػػػػة مكتسػػػػػبا  الشػػػػػركة بكاسػػػػػطة مػػػػػدير
أف يشػػػػػتركا أك يحممػػػػػكا  االمتنػػػػػاعمػػػػػف  اعتبػػػػػارجػػػػػؿ ثالثػػػػػة أشػػػػػير، إذا لػػػػػـ تعمػػػػػـ الشػػػػػركة بقرارىػػػػػا فػػػػػي أ

عمػػػػػى شػػػػػراء الحصػػػػػػص بػػػػػالثمف الػػػػػػذم يقػػػػػدره خبيػػػػػػر معتمػػػػػد بػػػػػأمر مػػػػػػف رئػػػػػيس المحكمػػػػػػة بنػػػػػاء عمػػػػػػى 
 رؼ الذم يعنيو التعجيؿ.طمب الط

كيمكػػػػػف بطمػػػػػب مػػػػػف المػػػػػدير تمديػػػػػد األجػػػػػؿ مػػػػػرة كاحػػػػػدة بقػػػػػرار قضػػػػػائي دكف أف يتجػػػػػاكز ىػػػػػذا 
 التمديد ستة أشير.

                                  
 مف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ كالمتمـ. 570 المادة -1
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حيػػػػػؿ أف تقػػػػػرر فػػػػػي نفػػػػػس األجػػػػػؿ تخفػػػػػيض كمػػػػػا يجػػػػػكز أيضػػػػػا لمشػػػػػركة برضػػػػػاء الشػػػػػريؾ الم  
بػػػػأمر  كيمكػػػػف أف تمػػػػنح الشػػػػركة ،جديػػػػد حصػػػػص ىػػػػذا الشػػػػريؾ كشػػػػرائيا مػػػػفيمػػػػة رأس ماليػػػػا بمبمػػػػغ ق

نقضػػػػاء األجػػػػؿ كعنػػػػد ا، مػػػػف القضػػػػاء أجػػػػال لمػػػػدفع ال يتجػػػػاكز سػػػػنة كاحػػػػدة بعػػػػد األداء بمػػػػا يبػػػػرر ذلػػػػؾ
إذا لػػػػـ يحصػػػػػؿ أم حػػػػػؿ مػػػػػف الحمػػػػػكؿ المنصػػػػػكص عمييػػػػا فػػػػػي الفقػػػػػرتيف السػػػػػابقتيف يجػػػػػكز لمشػػػػػريؾ أف 

 .(1)أكالن  ةيحقؽ اإلحالة المقرر 

 سم وعنوان الشركة ومدتياإ :الفرع الرابع

 عمى النحك التالي:ركة كعنكانيا كمدتيا لقد نظـ القانكف التجارم اسـ الش

 :أوال: اسم وعنوان الشركة

"عنػػػػػكاف  :أف مػػػػػىع قػػػػػانكف التجػػػػػارم الجزائػػػػػرمالمػػػػػف   564 مػػػػػف المػػػػػادة 4لقػػػػػد نصػػػػػت الفقػػػػػرة 
سػػػػػـ كاحػػػػػد مػػػػػػف الشػػػػػركاء أك أكثػػػػػر عمػػػػػػى أف تكػػػػػكف ىػػػػػذه التسػػػػػػمية الشػػػػػركة يمكػػػػػف أف يشػػػػػتمؿ عمػػػػػػى إ

بػػػػػػػاألحرؼ األكلػػػػػػػى أك  كبيػػػػػػػاف رأس ماليػػػػػػػا، ''شػػػػػػػركة ذات مسػػػػػػػؤكلية محػػػػػػػدكدة '' متبكعػػػػػػػة أكمسػػػػػػػبكقة 
ء سػػػػـ كاحػػػػد مػػػػف الشػػػػركاا سػػػػتناد إلػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف عنػػػػكاف الشػػػػركة يشػػػػتمؿ عمػػػػى"كا   ذ.ـ.ـ''أم ''ش.منػػػػو 

 .ياما يدؿ عمى خاصيت أك أكثر

 :ثانيا: مدة الشركة

تجاريػػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػكؿ محػػػػػػػػػدكدة المسػػػػػػػػؤكلية الالشػػػػػػػػػركة ذات  عتبػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػػرمإ
كبغػػػػػض النظػػػػػر إذا كػػػػػاف مكضػػػػػكعيا مػػػػػدني أك تجػػػػػارم، كيجػػػػػب أف يكػػػػػكف الغػػػػػرض مشػػػػػركعا ك يػػػػػر 

 546، فقػػػػػػد نػػػػػػص المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػرم فػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة (2)ةمخػػػػػػالؼ لمنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ ك ا داب العامػػػػػػ
عمػػػػى أنػػػػو: "يحػػػػدد شػػػػكؿ الشػػػػركة كمػػػػدتيا التػػػػي ال يمكػػػػف أف تتجػػػػاكز  الجزائػػػػرم مػػػػف القػػػػانكف التجػػػػارم

                                  
 كالمتمـ.مف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ  571 المادة -1
المحؿ التجارم، الشركات التجارية،  نظرية التاجر، األعماؿ التجارية، مبادئ القانكف التجارم، عبد القادر البقيرات، -2

 .131ص ،2011الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية،
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رع الجزائػػػػػػرم كضػػػػػع حػػػػػػد أقصػػػػػػى سػػػػػنة فػػػػػػي القػػػػػانكف األساسػػػػػػي ليػػػػػػا"، كيمكػػػػػف القػػػػػػكؿ بػػػػػأف المشػػػػػػ 99
 .سنة 99لمشركة كىك

 عدد الشركاء الفرع الخامس:
مسػػػػػػػػػػؤكلية الأكجػػػػػػػػػػب المشػػػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػػػرم أال يتجػػػػػػػػػػاكز عػػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػػركاء فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػركة ذات 

أف  مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػارم: " ال يسػػػػػػػػكغ 590كدة عشػػػػػػػػريف شػػػػػػػػريكا، حيػػػػػػػػث نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة محػػػػػػػػدال
ذا أصػػػػػػػبحت الشػػػػػػػركة  20يتجػػػػػػػاكز عػػػػػػػدد الشػػػػػػػركاء فػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات مسػػػػػػػؤكلية محػػػػػػػدكدة  شػػػػػػػريكا كا 

شػػػػػريكا، كجػػػػػب تحكيميػػػػػا إلػػػػػى شػػػػػركة مسػػػػػاىمة فػػػػػي أجػػػػػؿ سػػػػػنة كاحػػػػػدة،  20مشػػػػػتممة عمػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف 
ػ ذلػػػػؾ تنحػػػػؿ الشػػػػركة مػػػػا لػػػػـ يصػػػػبح عػػػػدد الشػػػػركاء فػػػػي تمػػػػؾ الفتػػػػرة مػػػػف الػػػػزمف مسػػػػاكيا لػػػػ عػػػػدـ كعنػػػػد
 شريكا أك أقؿ". 20

 59-75 لمقػػػػػػػػػػػانكفالمعػػػػػػػػػػػدؿ كالمػػػػػػػػػػػتمـ  20-15 األمػػػػػػػػػػػرالمشػػػػػػػػػػػرع تػػػػػػػػػػػدخؿ بمكجػػػػػػػػػػػب  لكػػػػػػػػػػػف
 شريكا. 50المتضمف القانكف التجارم كرفع عدد الشركاء إلى 

ك المتضػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػانكف المعدلػػػػػػػػػة كالمتممػػػػػػػػػة  20-15مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػانكف  590فنصػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػادة 
كدة "ال يسػػػػػػػػكغ أف يتجػػػػػػػػاكز عػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػركاء فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػػد التجػػػػػػػػارم عمػػػػػػػػى:

 ( شريكا.50خمسيف)
ذا أصػػػػػبحت مشػػػػػتممة عمػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف خمسػػػػػيف)  ( شػػػػػريكا كجػػػػػب تحكيميػػػػػا إلػػػػػى شػػػػػركة 50كا 

كعنػػػػد عػػػػدـ القيػػػػاـ بػػػػذلؾ، تنحػػػػؿ الشػػػػركة مػػػػالـ يصػػػػبح عػػػػدد الشػػػػركاء  مسػػػػاىمة فػػػػي أجػػػػؿ سػػػػنة كاحػػػػدة.
 ( شريكا أك أقؿ."50في تمؾ الفترة مساكيا لخمسيف)

أو  إفالساااااووفااااااة الشاااااريك أو مااااان  رغمباااااالالشاااااركة  ساااااتمراريةا :رع الساااااادساااااااااااالف
 عميو دور قرار بالحجزاااأو ص إعساره

 أوال : وفاة الشريك
محػػػػػػػدكدة حػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركة بػػػػػػػؿ المسػػػػػػػؤكلية الال يترتػػػػػػػب عػػػػػػػف كفػػػػػػػاة الشػػػػػػػريؾ فػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات 

، كيشػػػػترط أف ال عبػػػػيف الػػػػزكجيف كاألصػػػػكؿ كالفػػػػرك  إحالتيػػػػاكمػػػػا يمكػػػػف  ،(1)ينتقػػػػؿ نصػػػػيبو إلػػػػى الكرثػػػػة
شػػػػػػريؾ المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا قانكنيػػػػػػا،  50تجػػػػػػاكز الحػػػػػػد األقصػػػػػػى لمشػػػػػػركاء كىػػػػػػك ذلػػػػػػؾيترتػػػػػػب عمػػػػػػى 

                                  
 المتمـ.قانكف التجارم الجزائرم المعدؿ ك مف ال 589المادة  -1
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بيػػػػػنيـ  لػػػػػكارث إلػػػػػى أف يختػػػػػار الكرثػػػػػة مػػػػػف كة أف تكقػػػػػؼ ىػػػػػذه الحقػػػػػكؽ المسػػػػػتعممةحيػػػػػث يمكػػػػػف لمشػػػػػر 
كال يكػػػػػكف ليػػػػػذا االنتقػػػػػاؿ مػػػػػف أثػػػػػر بالنسػػػػػبة  ,مػػػػػف يعتبػػػػػر مالكػػػػػا منفػػػػػردا لمحصػػػػػة فػػػػػي مكاجيػػػػػة الشػػػػػركة

 القيد الغير إال مف تاري  أكلمشركة 
 الشريك أو صدور قرار بالحجز عميو إفالسثانيا: 

إعسػػػػػػار أحػػػػػػد الشػػػػػػركاء، أك صػػػػػػدكر بػػػػػػإفالس أك  الشػػػػػػركة ذات مسػػػػػػؤكلية محػػػػػػدكدةال تنقضػػػػػي 
تػػػػػػػاجرا قبػػػػػػػؿ دخكلػػػػػػػو إلػػػػػػػى  الشػػػػػػػريؾجز لفقػػػػػػػداف األىميػػػػػػػة أك نقصػػػػػػػانيا، أم أف إذا كػػػػػػػاف حكػػػػػػػـ بػػػػػػػالح

تجػػػػػػارة  احترافػػػػػػوىػػػػػػذه الصػػػػػػفة بعػػػػػػد دخكلػػػػػػو بمناسػػػػػػبة  اكتسػػػػػػب، أك محػػػػػػدكدةالمسػػػػػػؤكلية الالشػػػػػػركة ذات 
 الشركة. انقضاءفإف ذلؾ ال يؤثر عمى  إفالسوفردية كصدكر حكـ بشير 

 الطبيعة القانونية لمشركة ذات المسؤولية المحدودة :المطمب الثالث
 محػػػػػدكدةالمسػػػػػؤكلية الالشػػػػػركة ذات مػػػػػف خػػػػػالؿ دراسػػػػػتنا ألىػػػػػـ الخصػػػػػائص التػػػػػي تمتػػػػػاز بيػػػػػا 

النػػػػػكع مػػػػػف الشػػػػػركات يجمػػػػػع بػػػػػيف خصػػػػػائص شػػػػػركات األمػػػػػكاؿ كبعػػػػػض خصػػػػػائص نالحػػػػػظ أف ىػػػػػذا 
كىػػػػي نػػػػكع مػػػػف الشػػػػركات يتعػػػػايش فييػػػػا االعتبػػػػار الشخصػػػػي جنبػػػػا إلػػػػى جنػػػػب  ،شػػػػركات األشػػػػخاص
 .(1)مع االعتبار المالي
ذات طػػػػػػػػػابع ىجػػػػػػػػػيف أم مخػػػػػػػػػتمط فيػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػزاج بػػػػػػػػػيف  محػػػػػػػػػدكدةالمسػػػػػػػػػؤكلية الذات  فالشػػػػػػػػػركة

 شركات األشخاص كشركات األمكاؿ معا.
 االعتبػػػػػػػػارناحيػػػػػػػػة قياميػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػد كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى فيػػػػػػػػي تشػػػػػػػػبو شػػػػػػػػركات األشػػػػػػػػخاص مػػػػػػػػف 

الشخصػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػث أنيػػػػػػػػا تضػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػدد محػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػركاء تػػػػػػػػػربطيـ عػػػػػػػػادة رابطػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػرة أك 
 .(2)الصداقة

إلػػػػى الثقػػػػة المتبادلػػػػة بيػػػػنيـ كمػػػػا أف ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الشػػػػركات  اسػػػػتناداكيػػػػدخمكف فػػػػي الشػػػػراكة 
إلػػػػى الغيػػػػر،  لالنتقػػػػاؿ يػػػػر قابمػػػػة لمتػػػػداكؿ أك  فييػػػػا الشػػػػركاءيحظػػػػر فيػػػػو االكتتػػػػاب العػػػػاـ، كحصػػػػص 

 كرأس ماليا ال يقسـ إلى أسيـ بؿ إلى حصص.

                                  
 ر المطبكعػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػة، اإلسػػػػػػػػكندرية،عمػػػػػػػػاؿ، دادكيػػػػػػػػدار، قػػػػػػػػانكف األ حمػػػػػػػػد، ىػػػػػػػػاني ممحمػػػػػػػػد فريػػػػػػػػد العرينػػػػػػػػي -1

 .385، ص2002، مصر
ت، شػػػػػػػركات األشػػػػػػػخاص، شػػػػػػػركات األحكػػػػػػػاـ العامػػػػػػػة فػػػػػػػي الشػػػػػػػركا، صػػػػػػػطفى كمػػػػػػػاؿ طػػػػػػػو، الشػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػةم -2

 .360ص ، 1997سكندرية، مصر، األمكاؿ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإل
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يجػػػػػػػكز أف تتخػػػػػػػذ الشػػػػػػػركة المحػػػػػػػدكدة  نػػػػػػػوفيػػػػػػػا كػػػػػػػذلؾ الطػػػػػػػابع الشخصػػػػػػػي مػػػػػػػف حيػػػػػػػث أمّ ك يغ
                                                                                                         األشخاص.كذلؾ عمى  رار شركات  شريؾ أك أكثر إسـيتضمف  المسؤكلية عنكانا

تنػػػػػػػػدرج ضػػػػػػػػمف  محػػػػػػػػدكدةالمسػػػػػػػػؤكلية الذات  كمػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف الفقيػػػػػػػػاء الػػػػػػػػذيف أدلػػػػػػػػك أف الشػػػػػػػػركة
 أفالػػػػػذيف اعتبػػػػػركا ''شػػػػػركات األشػػػػػخاص نجػػػػػد الفقيػػػػػاء: "ىامػػػػػؿ"، "ال  ػػػػػارد"، "ريبػػػػػر"، "عمػػػػػى يػػػػػكنس 

 .محدكدةالمسؤكلية الالشركة ذات خصائص شركات األشخاص أكثر ظيكرا في 
نجػػػػػد  محػػػػػدكدةالمسػػػػػؤكلية الالشػػػػػركة ذات أمػػػػػا خصػػػػػائص شػػػػػركات األمػػػػػكاؿ التػػػػػي تمتػػػػػاز بيػػػػػا 

لتزامػػػػػػػات الشػػػػػػػركة، إال بقػػػػػػػدر حصػػػػػػػتو فػػػػػػػي رأس شػػػػػػػريؾ فييػػػػػػػا يكػػػػػػػكف مسػػػػػػػؤكال عػػػػػػػف ديػػػػػػػكف كا  أف كػػػػػػػؿ 
جر، كال يشػػػػػػػير إفالسػػػػػػػو إذا أشػػػػػػػير إفػػػػػػػالس فييػػػػػػػا ال يكتسػػػػػػػب صػػػػػػػفة التػػػػػػػا يؾالمػػػػػػػاؿ، كمػػػػػػػا أف الشػػػػػػػر 

ة كيجػػػػكز التنػػػػازؿ عنيػػػػا كفقػػػػا لشػػػػركط معينػػػػة، ثػػػػالشػػػػركة كحصػػػػص الشػػػػركاء، تنتقػػػػؿ بالكفػػػػاة إلػػػػى الكر 
نػػػػو يجػػػػكز لمشػػػػركة أف تتخػػػػذ  رضػػػػيا، كأف قػػػػرارات الشػػػػركاء تصػػػػدر  مػػػػف  اخاصػػػػا ليػػػػا مسػػػػتمد سػػػػمان اكا 

 في جمعية عامة بأ مبية ثالث أرباع رأس الماؿ كليس باإلجماع.
ازمػػػػػػا فػػػػػػي التمييػػػػػػز مػػػػػػا إذا كانػػػػػػت مػػػػػػف شػػػػػػركات اؾ مػػػػػػف الفقيػػػػػػاء مػػػػػػف لػػػػػػـ يتخػػػػػػذ مكقفػػػػػػا جىنػػػػػػ

ركة مختمطػػػػػة فػػػػػي مركػػػػػز كسػػػػػط بػػػػػيف شػػػػػركات األمػػػػػكاؿ أك مػػػػػف شػػػػػركات األشػػػػػخاص، فقػػػػػالكا أنيػػػػػا شػػػػػ
ض ليػػػػػػػا المسػػػػػػػؤكلية التضػػػػػػػامنية المطمقػػػػػػػة التػػػػػػػي يتعػػػػػػػر  اسػػػػػػػتبعادمػػػػػػػع , األشػػػػػػػخاص اؿ كشػػػػػػػركاتأمػػػػػػػك 

 .(1)يمة الالزمة لتأسيس ىذا النكع مف الشركاتدة كالطك الشركاء، كاإلجراءات المعق
شػػػػػػػػػػػركات مػػػػػػػػػػػف  محػػػػػػػػػػػدكدةالمسػػػػػػػػػػػؤكلية الالشػػػػػػػػػػػركة ذات كالكاقػػػػػػػػػػػع أف تقريػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػػػت 

التشػػػػريع فػػػػي كػػػػؿ دكلػػػػة  بػػػػاختالؼاألمػػػػكاؿ ىػػػػي مسػػػػألة نسػػػػبية، تختمػػػػؼ األشػػػػخاص أك مػػػػف شػػػػركات 
 نظرة المشرع إلى المسألة. كباختالؼ

جاريػػػػػػة فػػػػػػإف مدنيػػػػػػة أك ت محػػػػػػدكدةالمسػػػػػػؤكلية الذات  أمػػػػػػا مػػػػػػف ناحيػػػػػػة مػػػػػػا إف كانػػػػػػت الشػػػػػػركة
الشػػػػػػػركة ذات مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم أف  544 فػػػػػػػي المػػػػػػػادة المشػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػرم قػػػػػػػد حسػػػػػػػـ الخػػػػػػػالؼ

 .تجارية بحكـ شكميا كميما كاف مكضكعيا محدكدةالمسؤكلية ال
ؿ التجػػػػػارم، كالقيػػػػػد فػػػػػي كمػػػػػا أنيػػػػػا ال تكتسػػػػػب الشخصػػػػػية المعنكيػػػػػة إال بعػػػػػد قيػػػػػدىا فػػػػػي السػػػػػج

الصػػػػفة التجاريػػػػة لمشػػػػركة كعميػػػػو فػػػػإف المشػػػػرع الجزائػػػػرم  إثبػػػػاتالسػػػػجؿ التجػػػػارم قرينػػػػة قاطعػػػػة عمػػػػى 

                                  
 .361 السابؽ، صمصطفى كماؿ طو، المرجع  -1
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بحسػػػػب فقػػػػط  ركات بػػػػيف التجاريػػػػة كمدنيػػػػة لػػػػيس يعتبػػػػر قػػػػد اتبػػػػع المشػػػػرع الفرنسػػػػي الػػػػذم يصػػػػنؼ الشػػػػ
 مكضكعيا بؿ أيضا بحسب شكميا.

 ولية المحدودةشروط تأسيس الشركة ذات المسؤ  :المبحث الثاني

تتطمػػػػػػػب لتككينيػػػػػػػا ضػػػػػػػركرة  مثػػػػػػػؿ بػػػػػػػاقي العقػػػػػػػكد، محػػػػػػػدكدة مثميػػػػػػػاالمسػػػػػػػؤكلية الذات  ةشػػػػػػػركال
لمػػػػػبطالف، ى تكػػػػػكف صػػػػػحيحة ك يػػػػػر قابمػػػػػة تػػػػػكافر مجمكعػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػركط المكضػػػػػكعية كالشػػػػػكمية حتػػػػػ

قػػػػػكد ككػػػػػذا صػػػػػحة عقػػػػػد لشػػػػػركة بكجػػػػػو عػػػػػاـ، الشػػػػػركط المتعمقػػػػػة بصػػػػػحة الع احتػػػػػراـكمػػػػػف ثػػػػػـ فعمينػػػػػا 
 فػػػػػػي المطمػػػػػػب األكؿ تناكلنػػػػػػا ركط قسػػػػػػمنا المبحػػػػػػث إلػػػػػػى ثػػػػػػالث مطالػػػػػػب،ىػػػػػػذه الشػػػػػػكقصػػػػػػد تكضػػػػػػيح 

كفػػػػػػػي المطمػػػػػػػب الثالػػػػػػػث الجػػػػػػػزاء ، كفػػػػػػػي المطمػػػػػػػب الثػػػػػػػاني الشػػػػػػػركط الشػػػػػػػكمية، ضػػػػػػػكعيةالشػػػػػػػركط المك 
  . التأسيسترتب عف اإلخالؿ بقكاعد الم

 روط المو وعيةااااااالش :ألولالمطمب ا
العقػػػػػكد مػػػػػف شػػػػػركط مكضػػػػػكعية عامػػػػػة مادامػػػػػت الشػػػػػركة عقػػػػػد فػػػػػإف مػػػػػا ينطبػػػػػؽ عمػػػػػى سػػػػػائر 

ينطبػػػػؽ عمػػػػى عقػػػػد الشػػػػركة، زيػػػػادة عمػػػػى ىػػػػذه الشػػػػركط ىنػػػػاؾ شػػػػركط مكضػػػػكعية خاصػػػػة بيػػػػذا النػػػػكع 
 .نص عمييا القانكفيا ترتيب األثار القانكنية التي مف الشركات، حتى يتسنى ل

 الشروط المو وعية العامة :الفرع األول
 .(1)يتـ بيف شخصيف أك أكثرمشرع الجزائرم عرؼ الشركة عمى أنيا عقد بما أف ال

كالشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػدكدة عمػػػػػػػى  ػػػػػػػرار الشػػػػػػػركات األخػػػػػػػرل تنشػػػػػػػأ بمكجػػػػػػػب عقػػػػػػػد يكقعػػػػػػػو 
مػػػػا ينػػػػت  عنػػػػو مػػػػف أربػػػػاح بعػػػػد أف يقػػػػدـ كػػػػؿ  كاقتسػػػػاـىػػػػدفيـ االسػػػػتثمار فػػػػي مشػػػػركع معػػػػيف الشػػػػركاء 

 منيـ حصة معينة في رأس ماؿ الشركة.
لشػػػػػركط المكضػػػػػكعية العامػػػػػة مػػػػػف كجػػػػػكد كمنػػػػػو يسػػػػػتند تأسػػػػػيس الشػػػػػركة عمػػػػػى تػػػػػكفر جميػػػػػع ا

 .(2)رضا لدل المتعاقد كخمكه مف العيكب، كالمحؿ كالسببال

  
                                  

ك اعتباريػػػػػاف، شخصػػػػػاف طبيعيػػػػػاف أ :" الشػػػػػركة عقػػػػػد بمقتضػػػػػاه يمتػػػػػـزالجزائػػػػػرم مػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػدني 416 المػػػػػادة -1
 "…نشاط مشترؾ أك أكثر عمى المساىمة في 

 .103عمار عمكرة، المرجع السابؽ، ص -2
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 أوال: الر ا

إرادة المػػػػػػػدني كيقصػػػػػػػد بػػػػػػػو التعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف  مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف 91لػػػػػػػى إ 59تناكلتػػػػػػػو المػػػػػػػكاد مػػػػػػػف 
مػػػػػػى أف ينصػػػػػػب ذلػػػػػػؾ الرضػػػػػػا عمػػػػػػى شػػػػػػركط عقػػػػػػد ع، تعاقػػػػػػديف الػػػػػػذم يصػػػػػػاغ فػػػػػػي إيجػػػػػػاب كقبػػػػػػكؿالم

كىػػػػػػك مػػػػػػا  ،(1)الشػػػػػػركة أم الشػػػػػػكؿ الػػػػػػذم تتخػػػػػػذه كرأس ماليػػػػػػا ك رضػػػػػػيا كمقػػػػػػدار حصػػػػػػة كػػػػػػؿ شػػػػػػريؾ
التعبيػػػػػػر إرادتيمػػػػػػا  الطرفػػػػػػاف مػػػػػػف القػػػػػػانكف المػػػػػػدني: "يػػػػػػتـ العقػػػػػػد بمجػػػػػػرد أف يتبػػػػػػادؿ 59تؤكػػػػػػده المػػػػػػادة

 .بالنصكص القانكنية" اإلخالؿالمتطابقتيف دكف 

اء عمػػػػػػػى تأسيسػػػػػػػيا كمػػػػػػػا أف لشػػػػػػػركة ال تنعقػػػػػػػد إال بتراضػػػػػػػي الشػػػػػػػرككيتضػػػػػػػح مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ أف ا
نمطػػػػػا  ليفػػػػػرض عمػػػػػى تنظػػػػػيـ العالقػػػػػات الناشػػػػػئة بيػػػػػنيـ مػػػػػا لػػػػػـ يتػػػػػدخؿ المشػػػػػرع اتفػػػػػاقيـاألصػػػػػؿ ىػػػػػك 

 .(2)خاصا عمى عقد الشركة

كال بػػػػػػد أف يكػػػػػػكف ىػػػػػػذا التراضػػػػػػي صػػػػػػحيحا خاليػػػػػػا مػػػػػػف كػػػػػػؿ عيػػػػػػب كال بػػػػػػد أف تكػػػػػػكف اإلدارة 
كمفػػػػػػػاد ذلػػػػػػػؾ أف يكػػػػػػػكف صػػػػػػػاحب اإلدارة مػػػػػػػؤىال كأشػػػػػػػرنا أف  جديػػػػػػػة صػػػػػػػادرة مػػػػػػػف شخصػػػػػػػية قانكنيػػػػػػػة

أك المطالبػػػػة بػػػػذلؾ   مػػػػف كػػػػؿ عيػػػػب حتػػػػى ال يتعػػػػرض العقػػػػد لإلبطػػػػاؿالتراضػػػػي ال بػػػػّد أف يكػػػػكف خػػػػاال
كنقػػػػػػص (3)االسػػػػػػتغالؿ اإلكػػػػػػراه، التػػػػػػدليس، الغمػػػػػػط،  مػػػػػػف قبػػػػػػؿ معيػػػػػػب الرضػػػػػػا، كعيػػػػػػكب الرضػػػػػػا ىػػػػػػي:

ىػػػػػػؿ عمػػػػػػى أف الشػػػػػػخص أ الجزائػػػػػػرم يمػػػػػػف القػػػػػػانكف المػػػػػػدن 78المػػػػػػادة عميػػػػػػو نصػػػػػػت  األىميػػػػػػة الػػػػػػذم
عميػػػػػػػػو كالمعتػػػػػػػػكه كالمجنػػػػػػػػكف لػػػػػػػػيس أىػػػػػػػػال لمتقاعػػػػػػػػد كىػػػػػػػػذا شػػػػػػػػرط  لمتقاعػػػػػػػػد إال أف الشػػػػػػػػريؾ المحجػػػػػػػػكز

 الجزائرم. مف القانكف المدني 78المادة

ال كػػػػػػػاف قػػػػػػػابال لإلبطػػػػػػػاؿ  فػػػػػػػال يجػػػػػػػكز لمفاقػػػػػػػد األىميػػػػػػػة أك لمقاصػػػػػػػر أف يبػػػػػػػـر عقػػػػػػػد الشػػػػػػػركة كا 
 لمصمحتو، إذ األصؿ ىك عدـ نسب اإلرادة لمصبي  ير المميز أك المعتكه.

 مف القانكف العاـ بالحجز عمى المحككـ عميو جنائيا. 6كما أف المادة 
                                  

 .32يف، المرجع السابؽ، صالمحس أسامة نائؿ -1
ىػػػػػاني محمػػػػػد دكيػػػػػدار، التنظػػػػػيـ القػػػػػانكني لمتجػػػػػارة، نظريػػػػػة األعمػػػػػاؿ التجاريػػػػػة، نظريػػػػػة التػػػػػاجر، نظريػػػػػة مكجبػػػػػات  -2

 .360، ص1997لبناف،  ، التجار القانكنية التجارية، الشركات التجارية، دار المطبكعات الجامعية، بيركت
قػػػػػػا لقػػػػػػانكف التجػػػػػػارم الجزائػػػػػػرم، دار ىكمػػػػػػة لمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر، الجزائػػػػػػر، ، أحكػػػػػػاـ الشػػػػػػركات طبناديػػػػػػة فكضػػػػػػيؿ -3

 .20، ص2002
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 التجػػػػارم مػػػػف القػػػػانكف 5قضػػػػتو المػػػػادة عقػػػػد الشػػػػركة إال بػػػػإذف كليػػػػو كىػػػػك مػػػػا إبػػػػراـفالقاصػػػػر لػػػػيس لػػػػو 
 .(1)الجزائرم

 ثانيا: المحل

 .(2)ست مف أجمو أم النشاط الذم تمارسوأسّ يقصد بمحؿ الشركة الغرض الذم 

تػػػػػكفر فػػػػػي ىػػػػػذا المحػػػػػؿ فيقػػػػػـك المتعاقػػػػػدكف بتقػػػػػديـ حصػػػػػص مػػػػػف مػػػػػاؿ أك عمػػػػػؿ، كيجػػػػػب أف ي
ألف المبػػػػػػدأ العػػػػػػاـ ال تكميػػػػػػؼ بمػػػػػػا ال يسػػػػػػتطيع ألنػػػػػػو إذا كػػػػػػاف محػػػػػػؿ العقػػػػػػد مسػػػػػػتحيال كػػػػػػاف  اإلمكػػػػػػاف

، كمػػػػػػػا ال بػػػػػػػد أف يكػػػػػػػكف الجزائػػػػػػػرم مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف المػػػػػػػدني 93 مطمقػػػػػػػا المػػػػػػػادة بطالنػػػػػػػا العقػػػػػػػد بػػػػػػػاطال
مػػػػػف القػػػػػانكف  96 عميػػػػػو المػػػػػادةمشػػػػػركعا أم ال يكػػػػػكف مخالفػػػػػا لمنظػػػػػاـ العػػػػػاـ كا داب ىػػػػػك مػػػػػا نصػػػػػت 

 كا دابف مخالفػػػػػػا لمنظػػػػػػاـ  العػػػػػػاـ ال يكػػػػػػك  أف أميكػػػػػػكف مشػػػػػػركعا  أفكمػػػػػػا البػػػػػػد  ، جزائػػػػػػرمالمػػػػػػدني ال
                                                            نكف المػػػػػػػػػػػػػػػػدني الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػرم.مػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػا 96نصػػػػػػػػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػػػػػادة  العامػػػػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػف المعػػػػػركؼ أف مشػػػػػركعية: تجػػػػػارة المخػػػػػدات، الػػػػػدعارة، أك تيريػػػػػب األسػػػػػمحة، ك ال كمػػػػػف أمثمػػػػػة عػػػػػدـ
أخػػػػر فجميػػػػع العالقػػػػات التػػػػي  لػػػػىإ مػػػػف األفكػػػػار المتطػػػػكرة تختمػػػػؼ مػػػػف مجتمػػػػع كا دابالنظػػػػاـ العػػػػاـ 

 التالي ال يجكز مخالفتيا.بالعاـ ك  بالنظاـ ؽتتعمينظميا القانكف العاـ 

ال بطػػػػػؿ العقػػػػػد مكمنػػػػػو يمػػػػػـز تػػػػػكافر شػػػػػرط المشػػػػػركعية فػػػػػي  محمػػػػػو، كمػػػػػا  النتقػػػػػاءحػػػػػؿ العقػػػػػد كا 
مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػدني  94كجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػع معينػػػػػػػػا أك قػػػػػػػػابال لمتعيػػػػػػػػيف حسػػػػػػػػب نػػػػػػػػص المػػػػػػػػادة 

عمػػػػى كجػػػػو يميزىػػػػا عػػػػف تػػػػو فػػػػإذا كرد العقػػػػد عمػػػػى شػػػػيء معػػػػيف بالػػػػذات يجػػػػب أف تحػػػػدد ذاتيالجزائػػػػرم 
  يرىا.

 ثالثا: السبب

كػػػػػػؿ  ىػػػػػك ر بػػػػػة القػػػػػانكف المػػػػػػدني الجزائػػػػػرم، مػػػػػف 97 اكلػػػػػو المشػػػػػرع الجزائػػػػػرم فػػػػػػي المػػػػػادةتن
كيسػػػػػتجكب أف يكػػػػػكف السػػػػػبب كػػػػػذلؾ مباحػػػػػا  يػػػػػر مخػػػػػالؼ  ،شػػػػػريؾ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ المكضػػػػػكع المشػػػػػترؾ

                                  
 .29نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -1
منشػػػػػػػػػكرات الحمبػػػػػػػػػي ، 1، ط1ة، األحكػػػػػػػػػاـ العامػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػركة،جإليػػػػػػػػػاس ناصػػػػػػػػػيؼ، مكسػػػػػػػػػكعة الشػػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػػ -2

 .87، ص2008الحقكقية، بيركت، لبناف، 
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الشػػػػػػركة  يػػػػػػر مشػػػػػػركع كػػػػػػأف تؤسػػػػػػس شػػػػػػركة تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػى فػػػػػػإف كػػػػػػاف سػػػػػػبب  ،لمنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ كا داب
التػػػػالي بمنافسػػػػة شػػػػركة أخػػػػرل لمقضػػػػاء عمييػػػػا، فيكػػػػكف سػػػػببيا  يػػػػر مشػػػػركع ك تحقيػػػػؽ الػػػػربح بػػػػؿ إلػػػػى 
 .(1)اتككف باطمة بطالف مطمق

 إلتزامػػػػػػػػاترية بيػػػػػػػػدؼ التيػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف ككػػػػػػػػذلؾ إذا لجػػػػػػػػأ الشػػػػػػػػركاء إلػػػػػػػػى تأسػػػػػػػػيس شػػػػػػػػركة صػػػػػػػػك 
فػػػػػي كتفقػػػػػد الشػػػػػركة تالشخصػػػػػي ين اإلطػػػػػاريفرضػػػػػيا القػػػػػانكف أك مػػػػػا إلػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػإف  السػػػػػبب فػػػػػي ىػػػػػذا 

، كيعتبػػػػػػػر سػػػػػػػبب العقػػػػػػػد مكجػػػػػػػكدا امطمقػػػػػػػ بطالنػػػػػػػا أحػػػػػػػد األركػػػػػػػاف الالزمػػػػػػػة لقياميػػػػػػػا، كتعتبػػػػػػػر باطمػػػػػػػة
، حسػػػػب (2)عمػػػػى خػػػػالؼ ذلػػػػؾ كعمػػػػى مػػػػف يػػػػدعى العكػػػػس أف يثبػػػػت ذلػػػػؾكمشػػػػركعا حتػػػػى يقػػػػـك الػػػػدليؿ 

عا مػػػػػا لػػػػػـ "كػػػػػؿ التػػػػػزاـ مفتػػػػػرض أف لػػػػػو سػػػػػببا مشػػػػػرك  :الجزائػػػػػرم مػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػدني 98نػػػػػص المػػػػػادة
 يقـ الدليؿ عمى  ير ذلؾ".

 األركان المو وعية الخاصةالفرع الثاني: 
عػػػػػاـ ىنػػػػػاؾ شػػػػػركط باإلضػػػػػافة إلػػػػػى الشػػػػػركط المكضػػػػػكعية التػػػػػي تسػػػػػتند إلييػػػػػا العقػػػػػكد بشػػػػػكؿ 

مراعاتيػػػػػػا عنػػػػػػد تأسػػػػػػيس ىػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف الشػػػػػػركات كالتػػػػػػي أكػػػػػػد المشػػػػػػرع  يجػػػػػػب مكضػػػػػػكعية خاصػػػػػػة
 اقتسػػػػػػػاـركة، رأس ماليػػػػػػػا، تعػػػػػػػدد الشػػػػػػػركاء، رض الشػػػػػػػزائػػػػػػػرم عمػػػػػػػى ضػػػػػػػركرة تكافرىػػػػػػػا أىميػػػػػػػا:  ػػػػػػػالج

 .االشتراؾة األرباح كالخسائر، كأخيرا نيّ 

 رض الشركةغأوال: 

أك  المحػػػػػػػػدكدة لمقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػأم  ػػػػػػػػرض كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػدنيايمكػػػػػػػػف تأسػػػػػػػػيس الشػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػؤكلية 
مػػػػػف ذلػػػػػؾ ال يجػػػػػكز أف يتػػػػػكلى ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف  اسػػػػػتثناءبشػػػػػرط أف يكػػػػػكف مشػػػػػركعا، عمػػػػػى ريػػػػػا، تجا

ؿ األمػػػػػػػػػكا كاسػػػػػػػػػتثماركؾ أك االدخػػػػػػػػػار أك تمقػػػػػػػػػي الكدائػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػركات أعمػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػأميف كأعمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػ
أمػػػػػػكاؿ الغيػػػػػػر،  سػػػػػػتثماربا، أف ىػػػػػػذه األعمػػػػػػاؿ تتعمػػػػػػؽ االسػػػػػػتثناءلحسػػػػػػاب الغيػػػػػػر، كالعمػػػػػػة مػػػػػػف ىػػػػػػذا 

 الشػػػػركة، كضػػػػياع حقػػػػكؽ المسػػػػتثمريف إفػػػػالسكتتضػػػػمف مػػػػف الكثيػػػػر مػػػػف األخطػػػػار ممػػػػا يخشػػػػى معػػػػو 

                                  
 .88ابؽ، صلياس ناصيؼ، المرجع السإ -1
الشػػػػػركات التجاريػػػػػة، شػػػػػركات األشػػػػػخاص، شػػػػػركات األمػػػػػكاؿ، دار الجامعػػػػػة عبػػػػػاس مصػػػػػطفى المصػػػػػرم، تنظػػػػػيـ  -2

 .22، ص2002 مصر، سكندرية،اإل ،لمنشر
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بسػػػػػبب ضػػػػػللة رأس مػػػػػاؿ كسػػػػػبب مسػػػػػؤكلية الشػػػػػركاء المحػػػػػدكدة عػػػػػف ديكنيػػػػػا ككػػػػػؿ ىػػػػػذا ييػػػػػدؼ إلػػػػػى 
 .(1)حماية مصالح المستثمريف كذلؾ بحضر القياـ بيذه األعماؿ عمى الشركة

 ثانيا: تعدد الشركاء بين الحد األدنى واألقصى

، كىػػػػػػذا اثنػػػػػػيفيكػػػػػػكف الحػػػػػػد األدنػػػػػػى لعػػػػػػدد الشػػػػػػركاء  كقاعػػػػػػدة عامػػػػػػة فػػػػػػي الشػػػػػػركات يجػػػػػػب أف
، ككػػػػذلؾ أف ال يضػػػػػيع حػػػػد أقصػػػػػى تعاقػػػػػديفم األقػػػػؿعمػػػػػى  راجػػػػع لكػػػػكف الشػػػػػركة عقػػػػد، كالعقػػػػػد يجمػػػػع

 المشػػػػػػػػػركعاتلعػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػركاء عمػػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػػار أف الشػػػػػػػػػركة بكصػػػػػػػػػفيا شػػػػػػػػػكال مػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػكاؿ ممكيػػػػػػػػػة 
 قتصادية تستطيع جمع عدد ال حصر لو مف المساىميف في مشركع الشركة.اإل

عمػػػػػى ىػػػػػذه القاعػػػػػدة، حيػػػػػث سػػػػػمح أف تكػػػػػكف الشػػػػػركة  اسػػػػػتثناءإال أف المشػػػػػرع الجزائػػػػػرم أكرد 
فػػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة: "شػػػػػػركة الشػػػػػػخص شػػػػػػريؾ كاحػػػػػػد تسػػػػػػمى ف ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة مككنػػػػػػة مػػػػػػف

 ة".كذات المسؤكلية المحدكد الكحيد

 27-96كشػػػػركة الشػػػػخص الكاحػػػػد تعػػػػرؼ مبػػػػدأ تجزئػػػػة الذمػػػػة كىػػػػذا مػػػػا تضػػػػمنو األمػػػػر رقػػػػـ 
كالػػػػػذم بمقتضػػػػػػاه يسػػػػػتطيع الشػػػػػػخص أف يقتطػػػػػع جػػػػػػزء مػػػػػف ثركتػػػػػػو  1996ديسػػػػػػمبر  9الصػػػػػادر فػػػػػي 

كيخصصػػػػػو السػػػػػتغالؿ مشػػػػػركع معػػػػػيف، كفػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ال يجػػػػػكز لدائنػػػػػو التنفيػػػػػذ عمػػػػػى أمكالػػػػػو إال 
 .(2)تمؾ المخصصة لممشركع

ذ زاد عػػػػػدد  20م كضػػػػػع حػػػػػد أقصػػػػػى لعػػػػػدد الشػػػػػركاء كىػػػػػكأف المشػػػػػرع الجزائػػػػػر  كمػػػػػا شػػػػػريؾ، كا 
شػػػػػػريكا كجػػػػػػب تحكيميػػػػػػا إلػػػػػػى الشػػػػػػركة المسػػػػػػاىمة فػػػػػػي أجػػػػػػؿ سػػػػػػنة كاحػػػػػػدة تنحػػػػػػؿ  20الشػػػػػػركاء عػػػػػػف 

 .الجزائرم مف القانكف التجارم 590كىذا ما نصت عميو المادة  ،الشركة

 

                                  
، 1977سػػػػػػػػػػػكندرية، مصػػػػػػػػػػػر، ارم، دار المطبكعػػػػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػػػػة، اإلمحمػػػػػػػػػػػد فريػػػػػػػػػػػد العرينػػػػػػػػػػػي، القػػػػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػػػػ -1

 .235ص
 .32نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -2
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ضػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػػارم فأصػػػػػػػػػبحت المت 20-15عػػػػػػػػػدلت بالقػػػػػػػػػانكف  590 إال أف المػػػػػػػػػادة
ال يسػػػػػكغ أف يتجػػػػػاكز عػػػػػدد الشػػػػػركاء فػػػػػي الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة خمسػػػػػيف " تػػػػػنص عمػػػػػى:

 ( شريكا.50)

ذا أصػػػػػبحت الشػػػػػركة مشػػػػػتممة عمػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف خمسػػػػػيف ) ( شػػػػػريكا كجػػػػػب تحكيميػػػػػا إلػػػػػى 50كا 
مػػػػالـ يصػػػػبح  تنحػػػػؿ الشػػػػركة عنػػػػد عػػػػدـ القيػػػػاـ بػػػػذلؾ،ك  ،شػػػػركة مسػػػػاىمة كذلػػػػؾ فػػػػي أجػػػػؿ سػػػػنة كاحػػػػدة

 ( شريكا أك أقؿ".50عدد الشركاء في تمؾ الفترة مف الزمف مساكيا لخمسيف)

كيفسػػػػػػر تعيػػػػػػيف حػػػػػػد أقصػػػػػػى لعػػػػػػدد الشػػػػػػركاء فػػػػػػي أف المشػػػػػػرع جعػػػػػػؿ فػػػػػػي الشػػػػػػركة المحػػػػػػدكدة 
مسػػػػػؤكلية الشػػػػػػركاء  المسػػػػػؤكلية شػػػػػػكال نمكذجيػػػػػا لممشػػػػػػركعات الصػػػػػغيرة أك المتكسػػػػػػطة الحجػػػػػـ كتكػػػػػػكف

 (1)فيو محدكدة

 :مال الشركة ثالثا: رأس

الشػػػػػػػركط المتعمقػػػػػػػة بتكػػػػػػػكيف رأس مػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػدكدة، كىػػػػػػػك  إف أىػػػػػػػـ
 كتتاب.عند اإل الماؿ تحديد قيمة رأسماؿ الشركة كضركرة تقديـ الكفاء بكامؿ رأس

  : قيمة رأس المال _1

، بػػػػؿ الشػػػػركة ذات المسػػػػؤكلية المحػػػػدكدة مػػػػاؿالمشػػػػرع الجزائػػػػرم حػػػػد أدنػػػػى لػػػػرأس  شػػػػترطلػػػػـ ي
المتضػػػػػمف  20-15بمكجػػػػػب األمػػػػػر 59-75حريػػػػػة تحديػػػػػده، ىػػػػػذا بعػػػػػد تعػػػػػديؿ القػػػػػانكفتػػػػػرؾ لمشػػػػػركاء 
 كما ذكرنا سابقا. ،القانكف التجارم

حصػػػػػػص نقديػػػػػػة أك عينيػػػػػػة، لكػػػػػػف ال يجػػػػػػكز أف تكػػػػػػكف حصػػػػػػص يمكػػػػػػف أف يكػػػػػػكف رأسػػػػػػماؿ الشػػػػػػركة 
ال تعتبػػػػػر ضػػػػػمانا  عمػػػػؿ، ألنيػػػػػا  يػػػػر قابمػػػػػة لمتقػػػػػكيـ بػػػػالنقكد كليسػػػػػت محػػػػػال لمتنفيػػػػذ الجبػػػػػرم كمػػػػػف ثػػػػـ

 لدائني الشركة.

                                  
 .631ىاني محمد دكيدار، المرجع السابؽ، ص -1
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رع الجزائػػػػػرم نػػػػػص عمػػػػػى أمكانيػػػػػة أف تكػػػػػكف حصػػػػػة الشػػػػػركاء فػػػػػي الشػػػػػركة ذات إال أف المشػػػػػ
 المسؤكلية المحدكدة تقديـ عمؿ.

المتضػػػػػػمف  20-15المعدلػػػػػػة كالمتممػػػػػػة بمكجػػػػػػب األمػػػػػػر  مكػػػػػػرر 567حيػػػػػػث نصػػػػػػت المػػػػػػادة 
الشػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػؤكلية القػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػارم الجزائػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػى :"يمكػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػكف المسػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػي 

المحػػػػػػػدكدة تقػػػػػػػديـ عمػػػػػػػؿ، تحػػػػػػػدد كيفيػػػػػػػات تقػػػػػػػدير قيمتػػػػػػػو ك مػػػػػػػا يخكلػػػػػػػو مػػػػػػػف أربػػػػػػػاح ضػػػػػػػمف القػػػػػػػانكف 
 األساسي لمشركة ك ال يدخؿ في تأسيس رأسماؿ الشركة". 

الجزائػػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػػـ يضػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػد أقصػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػرأس مػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػػػؤكلية  المشػػػػػػػػػػرعإف 
نػػػػو مػػػػف األفضػػػػؿ تحديػػػػد نشػػػػاط ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الشػػػػركات نحػػػػك قصػػػػده حتػػػػى يكجػػػػد  ذلػػػػؾ المحػػػػدكدة، كا 

كىػػػػػػػػك المشػػػػػػػػركعات الصػػػػػػػػغيرة أك المتكسػػػػػػػػطة، كذلػػػػػػػػؾ حتػػػػػػػػى ال تقػػػػػػػػـك ىػػػػػػػػذه الشػػػػػػػػركات بمشػػػػػػػػركعات 
ؤدم إلػػػػػى عػػػػػدـ الفائػػػػػدة العمميػػػػػة مػػػػػف ممػػػػػا يػػػػػ كاء المحػػػػػدكدة،ضػػػػػخمة ال تتناسػػػػػب مػػػػػع مسػػػػػؤكلية الشػػػػػر 

 .(1)الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة استثمار

 كتتاب:المال عند ال  رأسالوفاء بكامل  -2

يسػػػػػػتمـز المشػػػػػػرع لتأسػػػػػػيس الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة، أف تكػػػػػػكف جميػػػػػػع الحصػػػػػػص 
، سػػػػكاء كانػػػػت الحصػػػػة المقدمػػػػة فػػػػي رأس المػػػػاؿ (2)قػػػػد كزعػػػػت بػػػػيف الشػػػػركاء كدفعػػػػت قيمتيػػػػا بالكامػػػػؿ

 أـ نقدية. يةعين

ثيػػػػػؽ، لػػػػػى الشػػػػػركة بمكتػػػػػب التك أنػػػػػو يجػػػػػب أف تػػػػػكدع الحصػػػػػص المقدمػػػػػة إمػػػػػع اإلشػػػػػارة إلػػػػػى 
 كال تسمـ إلى المدير، إال بعد قيدىا في السجؿ التجارم.

مػػػػػػف القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم الجزائػػػػػػرم: "يجػػػػػػب أف يػػػػػػتـ االكتتػػػػػػاب  567 كىػػػػػػذا مػػػػػػا أكدتػػػػػػو المػػػػػػادة
بجميػػػػػع الحصػػػػػص مػػػػػف طػػػػػرؼ الشػػػػػركاء كأف تػػػػػدفع قيمتيػػػػػا كاممػػػػػة سػػػػػكاء كانػػػػػت الحصػػػػػص عينيػػػػػة أك 

                                  
 .28عباس مصطفى المصرم، المرجع السابؽ، ص -1
كػػػػػػر العربػػػػػػي، القػػػػػػاىرة، مصػػػػػػر، أبػػػػػػك زيػػػػػػد رضػػػػػػكاف، الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػانكف المصػػػػػػرم المقػػػػػػارف، دار الف -2

 .335، ص1997
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كزيػػػػػػػػع الحصػػػػػػػػص فػػػػػػػػي القػػػػػػػػانكف نقديػػػػػػػػة، كال يجػػػػػػػػكز أف تمثػػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػػص بتقػػػػػػػػديـ عمػػػػػػػػؿ، كيػػػػػػػػذكر ت
 األساسي.

لػػػػػى مػػػػػدير صػػػػػص المكدعػػػػػة بمكتػػػػػب التكثيػػػػػؽ تسػػػػػمـ إإف المػػػػػاؿ النػػػػػات  عػػػػػف تسػػػػػديد قيمػػػػػة الح
 الشركة بعد قيدىا بالسجؿ التجارم".

صػػػػػػص النقديػػػػػػة كاممػػػػػػة قصػػػػػػد تسػػػػػػييؿ  تأسػػػػػػيس الشػػػػػػركة حػػػػػػذؼ المشػػػػػػرع إلزاميػػػػػػة تقػػػػػػديـ الحك 
بقػػػػػاء ىػػػػذا الشػػػػػرط فيمػػػػا يخػػػػػص الحصػػػػص عنػػػػد التأسػػػػيس، ك  يػػػػػنص عمػػػػى كجػػػػػكب أف ك ، العينيػػػػػة فقػػػػطا 

يػػػػػػػدفع ( مبمػػػػػػػغ الرأسػػػػػػػماؿ التأسيسػػػػػػػي، ك 1/5تػػػػػػػدفع الحصػػػػػػػص النقديػػػػػػػة بقيمػػػػػػػة ال تقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف خمػػػػػػػس )
المبمػػػػػػغ المتبقػػػػػػي عمػػػػػػى مرحػػػػػػة كاحػػػػػػدة أك عػػػػػػدة مراحػػػػػػؿ بػػػػػػأمر مػػػػػػف مسػػػػػػير الشػػػػػػركة، كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي مػػػػػػدة 

 سػػػػػنكات مػػػػػف تػػػػػاري  قيػػػػػد الشػػػػػركة لػػػػػدل السػػػػػجؿ التجػػػػػارم، كمػػػػػا أنػػػػػو يػػػػػنص عمػػػػػى أنػػػػػو ال 5أقصػػػػػاىا 
يمكػػػػف اكتتػػػػاب حصػػػػص نقديػػػػة جديػػػػة قبػػػػؿ دفػػػػع الحصػػػػص النقديػػػػة كاممػػػػة كذلػػػػؾ تحػػػػت طائمػػػػة بطػػػػالف 

 . (1)العممية 

ليتو، حيػػػػػث يعػػػػػػيف تقػػػػػـك الحصػػػػػص العينيػػػػػػة بنقػػػػػكد مػػػػػف طػػػػػػرؼ خبيػػػػػر معتمػػػػػد كتحػػػػػػت مسػػػػػؤك 
 مػػػػػف القػػػػػانكف التجػػػػػارم 568 دةخيػػػػػر باتفػػػػػاؽ أك إجمػػػػػاع الشػػػػػركاء كىػػػػػذا مػػػػػا أشػػػػػارت إليػػػػػو المػػػػػاىػػػػػذا األ

المقدمػػػػػػػة مػػػػػػػف  ف األساسػػػػػػػي ذكػػػػػػػر قيمػػػػػػػة الحصػػػػػػػص العينيػػػػػػػةف يتضػػػػػػػمف القػػػػػػػانك ب أ:" يجػػػػػػػالجزائػػػػػػػرم
الشػػػػػركاء، كيػػػػػتـ ذلػػػػػؾ بعػػػػػد االطػػػػػالع عمػػػػػى تقريػػػػػر ممحػػػػػؽ بالقػػػػػانكف األساسػػػػػي يحػػػػػرره تحػػػػػت مسػػػػػؤكلية 

 ،راء المعتمػػػػػػػديفمػػػػػػػف المحكمػػػػػػػة، كمػػػػػػػف بػػػػػػػيف الخبػػػػػػػ بػػػػػػػأمر المنػػػػػػػدكب المخػػػػػػػتص بالحصػػػػػػػص كالمعػػػػػػػيف
اتجػػػػػاه الغيػػػػػر عػػػػػف القيمػػػػػة المقػػػػػدرة لمحصػػػػػص  سػػػػػنكات 5كف بالتضػػػػػامف مػػػػػدة ليكػػػػػكف الشػػػػػركاء مسػػػػػؤك 

 العينية التي قدمكىا عند تأسيس الشركة".

إف الحصػػػػػػص المككنػػػػػػة لػػػػػػرأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة تخضػػػػػػع لنظػػػػػػاـ قػػػػػػانكني محػػػػػػدد لػػػػػػذلؾ سػػػػػػنتكلى 
 يمي: دراسة أنكاعيا كطرؽ التنازؿ عنيا في ما

  

                                  
المتضمف القانكف التجارم  ،59-57لمقانكف المعدؿ كالمتمـ  20-15المعدلة كالمتممة بمكجب األمر 567 المادة -1

 الجزائرم.
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 أنواع الحصص المكونة لرأس مال الشركة:-أ

مبمػػػػػغ مػػػػػف النقػػػػػكد، أك مبمػػػػػغ تتضػػػػػمنو كرقػػػػػة تجاريػػػػػة كشػػػػػيؾ  كىػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػف النقدياااااة: الحصاااااة-
، جػػػػػػػػاز فػػػػػػػػي ميعػػػػػػػػاد مػػػػػػػثال، يمكػػػػػػػػف تقػػػػػػػػديـ الكفػػػػػػػػاء بالحصػػػػػػػة مقػػػػػػػػدما، أمػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػاف الكفػػػػػػػاء مػػػػػػػػؤجال

ىػػػػذه الحصػػػػة جبػػػػرا بمعرفػػػػة المػػػػدير المسػػػػؤكؿ عػػػػف  كاقتضػػػػاءحقاؽ التنفيػػػػذ عمػػػػى أمػػػػكاؿ المػػػػديف كاالسػػػػت
 الشركة.

تػػػػػـ التنفيػػػػػذ عمػػػػػى الحصػػػػػة المقػػػػػررة سػػػػػقطت عػػػػػف المػػػػػديف صػػػػػفة الشػػػػػريؾ كانسػػػػػحب مػػػػػف  فػػػػػإف
 .(1)بما قد يستحؽ عميو مف فكائد كتعكيضات كفؽ لمقكاعد العامة اإلخالؿالشركة كذلؾ دكف 

تزامػػػػػػػو أجبػػػػػػػر عمػػػػػػػى الكفػػػػػػػاء بػػػػػػػو فضػػػػػػػال عػػػػػػػف مطالبتػػػػػػػو الشػػػػػػػريؾ عػػػػػػػف تنفيػػػػػػػذ إل فػػػػػػػإذا تخمػػػػػػػؼ
ي فػػػػ التػػػػأخيرعػػػػف  (2)تفاقيػػػػةإ أكقانكنيػػػػة  بػػػػديف مػػػػدني بػػػػدفع فكائػػػػد  المػػػػديف بػػػػالتعكيض، فحػػػػيف ال يمػػػػـز

سػػػػػتحقاقيا مػػػػػالـ إ، التجاريػػػػػة مػػػػػع تػػػػػاري  فػػػػػي الكفػػػػػاء بالػػػػػديكف  الكفػػػػػاء كتسػػػػػتحؽ الفكائػػػػػد عػػػػػف التػػػػػأخير
الفكائػػػػػػد  السػػػػػػتحقاؽ يػػػػػػنص القػػػػػػانكف أك االتفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى  يػػػػػػر ذلػػػػػػؾ، كال يشػػػػػػترط تحقػػػػػػؽ ضػػػػػػرر لمػػػػػػدائف

ضػػػػػػػرر مكجػػػػػػػب لم االسػػػػػػػتحقاؽجاريػػػػػػػة فػػػػػػػي ميعػػػػػػػاد بالػػػػػػػديكف التف التػػػػػػػأخير فػػػػػػػي الكفػػػػػػػاء التأخيريػػػػػػػة، أل
دائنػػػػػػة لمشػػػػػػريؾ بقيمػػػػػػة حصػػػػػػتو، أك التػػػػػػأخير فػػػػػػي  باعتبارىػػػػػػابمجػػػػػػرد حصػػػػػػكلو، كمػػػػػػا يكػػػػػػكف لمشػػػػػػركة 

كف الػػػػػديف فػػػػػي ذمػػػػػة الكفػػػػػاء بيػػػػػا، كذلػػػػػؾ فػػػػػي حالػػػػػة تجػػػػػاكز الضػػػػػرر لمقػػػػػدار الفكائػػػػػد، كال يجػػػػػكز أف يكػػػػػ
لػػػػى جانػػػػب الحصػػػػ(3)رأس مػػػػاؿ لمشػػػػركة الغيػػػػر أك حصػػػػة فػػػػي ة النقديػػػػة يمكػػػػف تقػػػػديـ حصػػػػة عينيػػػػة .كا 

 في الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة.

                                  
 .28عباس مصطفى، المرجع السابؽ، ص -1
ىك اتفاؽ يحدد فيو المتعاقداف مقدما مقدار التعكيض الذم يستحقو الدائف إذا لـ ينفذ المديف إلتزامو  الفكائد اإلتفاقية:-1

 أك تأخر في التنفيذ.ّ 
كف مقدار التعكيض الذم يستحقو الدائف نتيجة الضرر الذم أصابو الناشئ عف إخالؿ يحدد فييا القان الفكائد القانكنية:*

 المديف بتنفيذ إلتزامو.
دار الثقافػػػػػػة لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، عمػػػػػػاف، األردف،  *يػػػػػػز العكيمػػػػػػي، شػػػػػػرح القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم ,الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة،عز  -3

 .31، ص2002
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 إنتػػػػػاج: كالحصػػػػػة العينيػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا الصػػػػػدد قػػػػػد تكػػػػػكف منقػػػػػكال ماديػػػػػا كمسػػػػػتمزمات الحصاااااة العينياااااة-
لػػػػػػ ، كقػػػػػػد تكػػػػػػكف منقػػػػػػكال معنكيػػػػػػا .إ، قطعػػػػػػة أرض..اعقاريػػػػػػ ابنػػػػػػاء كآالت أك أدكات تجاريػػػػػة معينػػػػػػة، أك

 فنية تحتكم عمى إيداع أدبي أك فني. أكحقكؽ ممكية أدبية ة االختراع مثال، أك كبراء

فػػػػػي عمػػػػػؿ يؤديػػػػػو نضػػػػػماـ إلػػػػػى الشػػػػػركة متمثمػػػػػة تكػػػػػكف حصػػػػػة الشػػػػػريؾ فػػػػػي اال قػػػػػد حصاااااة العمااااال:-
المعػػػػػدؿ كالمػػػػػتمـ  20-15مكػػػػػرر المعدلػػػػػة كالمتممػػػػػة بمكجػػػػػب األمػػػػػر  567 حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة ليػػػػػا،

  السالفة الذكر.المتضمف القانكف التجارم الجزائرم  59-75لمقانكف 

كيقصػػػػػػػد بالعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػؿ الفنػػػػػػػي كػػػػػػػالخبرة فػػػػػػػي اإلنجػػػػػػػاز أك التخطػػػػػػػيط أك 
أف يكػػػػػػػكف شػػػػػػػريكا  ،باسػػػػػػػتثناء المحػػػػػػػامي الػػػػػػػذم يحضػػػػػػػر عميػػػػػػػو بػػػػػػػأم شػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف األشػػػػػػػكاؿ ،التسػػػػػػػيير

كيشػػػػػترط فػػػػي الشػػػػريؾ أف يمتنػػػػػع عػػػػف القيػػػػاـ لحسػػػػػاب نفسػػػػو بعمػػػػؿ مػػػػػف نفػػػػس العمػػػػػؿ ، بحصػػػػة عمػػػػؿ
 لمشركة لكي ال يصبح منافسا ليا، فإذا قاـ بذلؾ التـز بالتعكيض. الذم التـز بتقديمو

فقػػػػد تقػػػػدـ عمػػػػى سػػػػبيؿ التمميػػػػؾ أك عمػػػػى  فػػػػي الكاقػػػػع العممػػػػي متعػػػػددة،كصػػػػكر تقػػػػديـ الحصػػػػة 
 سبيؿ االنتفاع.

 عمػػػى سػػػػبيؿ التمميػػػؾ بمثابػػػة التنػػػػازؿيعتبػػػر تقػػػػديـ الحصػػػة مػػػف قبػػػػؿ الشػػػريؾ  :عماااى ساااابيل التممياااك*
ىػػػػػذه العمميػػػػػة شػػػػػبيية بعقػػػػػد البيػػػػػع، إال  اعتبػػػػػاربػػػػػؿ عػػػػػكض، لػػػػػذلؾ ذىػػػػػب بعػػػػػض الفقػػػػػو إلػػػػػى عنيػػػػػا مقا

 أنو يختمؼ عنو في كجكه أخرل.

تمميػػػػػؾ يمتػػػػػـز كمػػػػػا يمتػػػػػـز كيشػػػػػتبو بػػػػػالبيع فػػػػػي أف الشػػػػػريؾ الػػػػػذم يقػػػػػدـ حصػػػػػتو عمػػػػػى سػػػػػبيؿ ال
نتقػػػػاؿ ف ينقػػػػؿ إلييػػػػا ممكيػػػػة العػػػػيف، أك الحقػػػػكؽ التػػػػي تشػػػػمميا الحصػػػػة، كذلػػػػؾ كفقػػػػا ألصػػػػكؿ االبػػػػائع بػػػػأ

 .(1)ممكية الحقكؽ بحسب طبيعتيا

يؾ إلػػػػػى إلييػػػػػا بمجػػػػرد تسػػػػػميميا مػػػػػف الشػػػػػر  انتقمػػػػػتانػػػػػت الحصػػػػػة المقدمػػػػػة مػػػػاال منقػػػػػكال، فػػػػإذا ك
ذا كانػػػػػت عقػػػػػارا  سػػػػػـ الشػػػػػركة ىػػػػػذا العقػػػػػار أك الحقػػػػػكؽ العينيػػػػػة بإ ممكيتيػػػػػا بتسػػػػػجيؿ انتقمػػػػػتالشػػػػػركة، كا 

ذا كانػػػػػػت بػػػػػػر فػػػػػػي ال الفنيػػػػػػة، ، الممكيػػػػػػة األدبيػػػػػػة أك حقػػػػػػا مػػػػػػف حقػػػػػػكؽ االختراعػػػػػػي ءةاسػػػػػػجؿ العقػػػػػػارم، كا 

                                  
 .242 ص ، ، المرجع السابؽإلياس ناصيؼ -1
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 انتقمػػػػػػػتلػػػػػػػ  لمتسػػػػػػػجيؿ كػػػػػػػالبكاخر كالطػػػػػػػائرات... إالصػػػػػػػناعية، أك كانػػػػػػػت مػػػػػػػف المنقػػػػػػػكالت الخاضػػػػػػػعة 
 ممكيتيا بالتسجيؿ كفؽ لمقكانيف المتعمقة بيذه الحقكؽ كالمنقكالت.

ذا كانت  .(1)لمشريؾ في ذمة الغير فإف انتقاليا يخضع لمقكاعد المقرر في حكالة الحؽ حقا كا 
كتطبػػػػؽ أحكػػػػاـ عقػػػػد البيػػػػع أيضػػػػا فػػػػي حالػػػػة الضػػػػماف، فالشػػػػريؾ يمتػػػػـز بػػػػأف يضػػػػمف لمشػػػػريؾ 

ف فػػػػػي حالػػػػػة لضػػػػػمااتكػػػػػكف صػػػػػكرية، كمػػػػػا يمتػػػػػـز ب ال كجػػػػػكد الحصػػػػػة التػػػػػي قػػػػػدميا، بحيػػػػػث يجػػػػػب أف
يمكػػػػف  الشػػػػركة بادعػػػػاء اسػػػػتحقاقيا، كمػػػػا مػػػػف الحصػػػػة كجػػػػكد عيػػػػكب خفيػػػػة، كفػػػػي حالػػػػة نػػػػزع الممكيػػػػة

 .(2)ةفي ىذه الحالة فس  عقد الشرك
: "إذا كانػػػػػػػت حصػػػػػػػة الشػػػػػػػريؾ الجزائػػػػػػػرم مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف المػػػػػػػدني 422كحسػػػػػػػب نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 

ع تسػػػػػرم فيمػػػػا يخػػػػص ضػػػػػماف حػػػػؽ ممكيػػػػة أك حػػػػؽ منفعػػػػػة أك أم حػػػػؽ عينػػػػي أخػػػػػر فػػػػإف أحكػػػػاـ البيػػػػ
 أك ظير فييا عيب أك نقصاف". استحقتىمكت أك  الحصة إذا

ذا  :عمااااى ساااابيل االنتفاااااع * ال تخػػػػرج عػػػػف ممػػػػؾ صػػػػاحبيا بػػػػؿ ، فإنيػػػػا االنتفػػػػاعقػػػػدمت عمػػػػى سػػػػبيؿ كا 
كػػػػػػاـ ىػػػػػػذه الحصػػػػػػة األحنتفػػػػػػاع بيػػػػػػا، كتطبػػػػػػؽ عمػػػػػػى تظػػػػػػؿ فػػػػػػي ذمتػػػػػػو، كال يكػػػػػػكف لمشػػػػػػركاء سػػػػػػكل اال

:"...أمػػػػػػا الجزائرم مػػػػػػف القػػػػػػانكف المػػػػػػدني 422دتػػػػػػو المػػػػػػادةة المتعمقػػػػػػة باإليجػػػػػػار، كحسػػػػػػب مػػػػػػا أكالعامػػػػػػ
  ؾ".إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالماؿ فإف أحكاـ اإليجار ىي التي تسرم في ذل

مكػػػػػػػػػت الحصػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػبب ال دخػػػػػػػػػؿ إلدارة الشػػػػػػػػػركة فيػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػإف ىالكيػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػى ىذا ا  ك 
 الشريؾ، كيتعيف عمى الشريؾ في ىذه الحالة أف يقدـ حصة أخرل.

ذا كػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػالؾ الحصػػػػػػػػػة جزئيػػػػػػػػػا أك صػػػػػػػػػارت  الحصػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى الحالػػػػػػػػػة ال تصػػػػػػػػػمح معيػػػػػػػػػا كا 
ف الشػػػػػػػريؾ إعػػػػػػػادة أك نقػػػػػػػص ىػػػػػػػذا االنتفػػػػػػػاع نقصػػػػػػػا كبيػػػػػػػرا، جػػػػػػػاز لمشػػػػػػػركة أف تطمػػػػػػػب مػػػػػػػ ،االنتفػػػػػػػاع
عػػػػػف التنفيػػػػػذ جػػػػػاز لمشػػػػػركة أف تقػػػػػكـ بػػػػػو عمػػػػػى  امتنػػػػػعلػػػػػى الحالػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت عمييػػػػػا، فػػػػػإف الحصػػػػػة إ

 نفقتو، كأف تطمب الفس  كتمـز الشريؾ بالخركج مف الشركة.
نتفػػػػػاع الشػػػػػركة بالحصػػػػػة ىػػػػػذا اسػػػػػتمرار يؽ ألحكػػػػػاـ اإليجػػػػػار اكػػػػػذلؾ يضػػػػػمف الشػػػػػريؾ، بػػػػػالتطب

التعػػػػػػرض المػػػػػػادم أك القػػػػػػانكني الصػػػػػػادر منػػػػػػو أك الغيػػػػػػر، كمػػػػػػا يضػػػػػػمف أيضػػػػػػا فضػػػػػػال عػػػػػػف ضػػػػػػماف 

                                  
 .243ص ، ، المرجع السابؽإلياس ناصيؼ -1
 .32عبد العزيز العكيمي، المرجع السابؽ، ص -2
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ص مػػػػػف ىػػػػػذا االنتفػػػػػاع جميػػػػػع مػػػػػا يكجػػػػػد فػػػػػي الحصػػػػػة مػػػػػف عيػػػػػكب تحػػػػػكؿ دكف االنتفػػػػػاع بيػػػػػا أك تػػػػػنق
 .نقصا كبيرا

نتفػػػػاع تبقػػػػػى عمػػػػى ممػػػػؾ صػػػػاحبيا فػػػػػال حصػػػػة العينيػػػػة المقدمػػػػػة عمػػػػى سػػػػبيؿ اإلكلمػػػػا كانػػػػت ال
عمػػػػػػى  ليػػػػػػـ كبالتػػػػػػالي ال تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي الضػػػػػػماف العػػػػػػاـ المقػػػػػػرر ،مييػػػػػػايجػػػػػػكز لػػػػػػدائني الشػػػػػػركة التنفيػػػػػػذ ع

 االنتفػػػػاعلحصػػػػة عنػػػػد انتيػػػػاء مػػػػدة سػػػػترداد ىػػػػذه ايعنػػػػي عمػػػػى ذلػػػػؾ أف لمشػػػػريؾ الحػػػػؽ فػػػػي إأمكالػػػػو، ك 
 .(1)انقضائياعمييا، أك مف تصفية الشركة عند  المتفؽ

 التنازل عن الحصص:•

األكلػػػػػى عمػػػػػى أنػػػػػو: "يجػػػػػكز فػػػػػي الفقػػػػػرة  الجزائػػػػػرم مػػػػػف القػػػػػانكف التجػػػػػارم 118تػػػػػنص المػػػػػادة 
بيػػػػع الحصػػػػص بمقتضػػػػى محػػػػرر رسػػػػمي أك مصػػػػدؽ عميػػػػو عمػػػػى التكقيعػػػػات الػػػػكاردة بػػػػو مػػػػا لػػػػـ يػػػػنص 

 عقد تأسيس الشركة عمى خالؼ ذلؾ".

ذا كػػػػػػاف جػػػػػػائزا فػػػػػػي األصػػػػػػؿ، إال أنػػػػػػو  كيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذا الػػػػػػنص أف التنػػػػػػازؿ عػػػػػػف الحصػػػػػػة كا 
يػػػػع الشػػػػركاء أك أ مبيػػػػتيـ يجػػػػكز الػػػػنص فػػػػي عقػػػػد الشػػػػركة عمػػػػى خػػػػالؼ ذلػػػػؾ كػػػػأف يشػػػػترط مكافقػػػػة جم

 .اإلطالؽعمى البيع، أك أف يحظر التنازؿ عف الحصص عمى 

 الحصة عن طريق الرث أو التنازل عنيا لألزواج أو األصول أو الفروع: نتقالا٭

كانػػػػػػت الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة ال تنقضػػػػػػي بكفػػػػػػاة أحػػػػػػد الشػػػػػػركاء كىػػػػػػذا مػػػػػػا  لمػػػػػػا
: "ال تنحػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية الجزائػػػػػػػرم جػػػػػػػارممػػػػػػػف القػػػػػػػانكف الت 589 نصػػػػػػػت عميػػػػػػػو المػػػػػػػادة

المحػػػػػػػػػدكدة  بنتيجػػػػػػػػػة الحظػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػركاء أك تفميسػػػػػػػػػة أك كفػػػػػػػػػاة إال إذا تضػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػانكف 
 األخيرة".الحالة األساسي شرطا مخالفا في ىذه 

                                  
محمػػػػػػػد السػػػػػػػيد الفقػػػػػػػي، القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم، األعمػػػػػػػاؿ التجاريػػػػػػػة، التجػػػػػػػار، األمػػػػػػػكاؿ التجاريػػػػػػػة، عمػػػػػػػى البػػػػػػػاركدم،  -1

 المطبكعػػػػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػػػػة، اإلسػػػػػػػػػػكندرية، مصػػػػػػػػػػر،الشػػػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػػػة، عمميػػػػػػػػػػات البنػػػػػػػػػػكؾ كاألكراؽ التجاريػػػػػػػػػػة، دار 
 .257ص، 1999
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سػػػػمح لػػػػو القػػػػانكف أف يحيميػػػػا بكػػػػؿ حريػػػػة أف تنتقػػػػؿ حصػػػػتو إلػػػػى كرثتػػػػو، كمػػػػا  مػػػػف الطبيعػػػػيف
 .(1)كؿ كالفركعكاألصبيف األزكاج 

لػػػػو فاألصػػػػؿ أف  كصػػػػىالقػػػػانكف فػػػػي األصػػػػؿ، أمػػػػا الم  فانتقػػػػاؿ الحصػػػػة إلػػػػى الكرثػػػػة يػػػػتـ بقػػػػكة 
تنتقػػػػػػؿ إليػػػػػػو الحصػػػػػػة كػػػػػػذلؾ بقػػػػػػكة القػػػػػػانكف لكػػػػػػف المشػػػػػػرع أ فػػػػػػؿ الػػػػػػنص عمػػػػػػى ىػػػػػػذه النقطػػػػػػة، إال أف 

 تقػػػػاؿان يجػػػػكز لمشػػػركاء الػػػنص فػػػػي العقػػػد عمػػػىالنظػػػػاـ العػػػاـ، ليػػػذا  انتقػػػاؿ الحصػػػة لمكرثػػػػة ليسػػػت مػػػف
الحصػػػػػػػص إلػػػػػػػى الكرثػػػػػػػة  انتقػػػػػػػاؿفمػػػػػػػف الممكػػػػػػػف أف يتضػػػػػػػمف العقػػػػػػػد منػػػػػػػع  الحصػػػػػػػة لمكرثػػػػػػػة بشػػػػػػػركط،

نمػػػػػا ىػػػػػك مجػػػػػرد تنظػػػػػيـ  كاسػػػػػترداد الشػػػػػركة لمحصػػػػػة كىػػػػػذا لػػػػػيس فيػػػػػو مخالفػػػػػة ألحكػػػػػاـ النظػػػػػاـ العػػػػػاـ، كا 
النتقػػػػػاؿ الحصػػػػػػص عمػػػػػػى  انتقػػػػػػاؿ الحصػػػػػػة لكرثػػػػػػة الشػػػػػريؾ المتػػػػػػكفي فػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ  تنظيمػػػػػػو فػػػػػػي 

 النظػػػػػاـ األساسػػػػػي لمشػػػػػركة، يجػػػػػب أال يخػػػػػؿ بالحػػػػػد األقصػػػػػى لمشػػػػػركاء أكثػػػػػر مػػػػػفالعقػػػػػد التأسيسػػػػػي أك 
 .(2)شريكا فإنو يجب عمى الشركاء أف يكافقكا عددىـ مع أحكاـ القانكف 50

 انتقال الحصة لم ير وحق الشركاء في استردادىا٭

ال يجػػػػػػكز إحالػػػػػػة حصػػػػػػص الشػػػػػػركاء إلػػػػػػى األشػػػػػػخاص األجانػػػػػػب عػػػػػػف الشػػػػػػركة، إال بمكافقػػػػػػة 
نالحػػػػػظ  الشػػػػػركاء الػػػػػذيف يمثمػػػػػكف ثالثػػػػػة أربػػػػػاع رأس مػػػػػاؿ الشػػػػػركة عمػػػػػى األقػػػػػؿ، فػػػػػالنص كمػػػػػاأ مبيػػػػػة 

ف الغيػػػػػر كلػػػػػيس شػػػػػريكا، لكػػػػػف بشػػػػػرط مكافقػػػػػة أ مبيػػػػػة معينػػػػػة ىػػػػػي أجػػػػػاز انتقػػػػػاؿ الحصػػػػػة لشػػػػػخص مػػػػػ
المالكػػػػػة لمنصػػػػػاب السػػػػػابؽ، كيجػػػػػب أف يبمػػػػػغ قػػػػػرار اإلحالػػػػػة لمشػػػػػركة كمػػػػػا يبمػػػػػغ لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ، كيجػػػػػب 

ذا مػػػػػػػرت المػػػػػػػدة دكف  3ا بػػػػػػػالرفض خػػػػػػػالؿ عمػػػػػػػى الشػػػػػػػركة أف تعمػػػػػػػف قرارتيػػػػػػػ رأييػػػػػػػا  إعػػػػػػػالفأشػػػػػػػير كا 
 اعتبر ذلؾ مكافقة كقبكؿ لإلحالة.

أشػػػػػير مػػػػػف تػػػػػاري   3إذا امتنعػػػػػت الشػػػػػركة عػػػػػف قبػػػػػكؿ اإلحالػػػػػة يتحػػػػػتـ عمػػػػػى الشػػػػػركاء خػػػػػالؿ 
االمتنػػػػاع أف يشػػػػتركا أك يعممػػػػكا عمػػػػى شػػػػراء الحصػػػػص بػػػػالثمف الػػػػذم يحػػػػدده الخبيػػػػر فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ 

ىػػػػذا األجػػػػؿ بنػػػػاء  أف يمػػػػدد ى طمػػػػب الطػػػػرؼ الػػػػذم ييمػػػػو التعجيػػػػؿ، كيمكػػػػفحصػػػػكؿ اتفػػػػاؽ بنػػػػاء عمػػػػ
 .مف المدير فترة كاحدة بقرار قضائيعمى طمب 

                                  
 .376 طو، المرجع السابؽ، صمصطفى كامؿ  -1
 المتمـ.قانكف التجارم الجزائرم المعدؿ ك لمف ا 570 المادة -2
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س ا جػػػػػػاؿ تخفػػػػػػيض رأس حيػػػػػػؿ أف تقػػػػػػرر فػػػػػػي نفػػػػػػكمػػػػػػا يجػػػػػػكز لمشػػػػػػركة برضػػػػػػا الشػػػػػػريؾ الم  
مػػػػػػف جديػػػػػػد بػػػػػػالثمف المعػػػػػػيف حسػػػػػػب الشػػػػػػركط كشػػػػػػرائيا  ، حصػػػػػػص ىػػػػػػذا الشػػػػػػريؾماليػػػػػػا بمبمػػػػػػغ قيمػػػػػػة 

يمكػػػػف أف تمػػػػنح الشػػػػركة بػػػػأمر مػػػػف القضػػػػاء أجػػػػال لمػػػػدفع ال يتجػػػػاكز سػػػػنة كاحػػػػدة بعػػػػد ، هالػػػػكاردة أعػػػػال
 األداء.

عنػػػػد انقضػػػػاء األجػػػػؿ إذا لػػػػـ يحصػػػػؿ أم حػػػػؿ مػػػػف الحمػػػػكؿ يحػػػػؽ لمشػػػػريؾ أف يحقػػػػؽ اإلحالػػػػة 
يػػػػر إال بعػػػػدـ إعػػػػالـ حتجػػػػاج بيػػػػا عمػػػػى الشػػػػركة كعمػػػػى الغتـ إال بعقػػػػد رسػػػػمي، كال يقبػػػػؿ اإلكىػػػػي ال تػػػػ

 .(1)بعقد رسميك قبكليا اإلحالة الشركة بيا، أ

 رابعا: اقتسام األرباح والخسائر

، (2)ربػػػػػػاح بيػػػػػػدؼ تكزيعيػػػػػػا عمػػػػػػى الشػػػػػػركاءإف الغػػػػػػرض مػػػػػػف تكػػػػػػكيف الشػػػػػػركة ىػػػػػػك تحقيػػػػػػؽ األ
 .مف القانكف المدني الجزائرم:"...بيدؼ اقتساـ الربح الذم قد ينت ..." 416حسب المادة

مػػػػا جديػػػػدة إلػػػػى ذمػػػػة الشػػػػركاء كىػػػػك مػػػػا الػػػػذم يضػػػػيؼ قي المػػػػادم كيقصػػػػد بػػػػالربح، ىػػػػك الػػػػربح
يسػػػػػمى بػػػػػػالربح اإليجػػػػػابي دكف الػػػػػػربح السػػػػػمبي الػػػػػػذم يقتصػػػػػػر مػػػػػثال عمػػػػػػى تػػػػػكفير بعػػػػػػض النفقػػػػػػات أك 
عمػػػػػػى تفػػػػػػادم بعػػػػػػض الخسػػػػػػائر، إذا مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػربح ال يػػػػػػدخؿ فػػػػػػي مفيػػػػػػـك الػػػػػػربح المقصػػػػػػكد مػػػػػػف 

 .(3)الشركات

أنيػػػػػػا مترككػػػػػػة إلرادتيػػػػػػـ أم ، كطريقػػػػػػة اقتسػػػػػػاـ األربػػػػػػاح كالخسػػػػػػائر مرىكنػػػػػػة باتفػػػػػػاؽ الشػػػػػػركاء
شػػػػػػػػريطة أف ال ينػػػػػػػػدرج فػػػػػػػػي العقػػػػػػػػد التأسيسػػػػػػػػي لمشػػػػػػػػركة شػػػػػػػػرطا يقضػػػػػػػػي  ،ينظمكنيػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػاؤكف

 بحرماف أحد الشركاء مف األرباح أك بإعفائو مف الخسائر كيسمى ىذا الشرط بشرط األسد.

 .كما تسمى الشركة التي تضمف عقدىا التأسيسي ىذا الشرط بشركة األسد 

                                  
 القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ ك المتمـ.مف  571المادة -1
لمنشػػػػػػػػر، االسػػػػػػػػكندرية، مصػػػػػػػػر،  ، الجامعػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػدة1كالشػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػة، طالعقػػػػػػػػكد ابػػػػػػػػراىيـ سػػػػػػػػيد أحمػػػػػػػػد،  -2

 .118، ص1999
 .40فكضيؿ، المرجع السابؽ، صنادية  -3
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ألنػػػػو يتعػػػػارض مػػػػع جػػػػكىر الشػػػػركة، بػػػػؿ أف ىػػػػذا الػػػػبطالف يمحػػػػؽ بعقػػػػد باطػػػػؿ  كشػػػػرط األسػػػػد
مػػػػػػػف خصػػػػػػػائص الشػػػػػػػركة المسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػي  الشػػػػػػػركة ذاتػػػػػػػو يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار الشػػػػػػػركة منتفيػػػػػػػة، ألفّ 

إلػػػػػػى تكزيػػػػػػع األربػػػػػػاح  انصػػػػػػرفتالشػػػػػػركاء األربػػػػػاح كالخسػػػػػػائر التػػػػػػي تنػػػػػػت  عػػػػػػف المشػػػػػركع، كألف  إرادة 
ذه القكاعػػػػد فػػػػال محػػػػؿ لمبقػػػػاء عمػػػػى الشػػػػركة إذ ال شػػػػؾ ىػػػػ أىػػػػدرتكالخسػػػػائر كفقػػػػا لقكاعػػػػد معينػػػػة، فػػػػإذا 

فػػػػػي تكزيػػػػػع األربػػػػػاح كالخسػػػػػائر بطريقػػػػػة أخػػػػػرل  يػػػػػر التػػػػػي ارتضػػػػػكىا يتعػػػػػارض مػػػػػع  اسػػػػػتمرارىافػػػػػي 
 .(1)إرادتيـ

ذا كػػػػػاف األصػػػػػؿ  مػػػػػف ذلػػػػػؾ االتفػػػػػاؽ  فاالسػػػػػتثناءىػػػػػك بطػػػػػالف شػػػػػرط األسػػػػػد كشػػػػػركة األسػػػػػد كا 
ال يكػػػػػكف قػػػػػد فػػػػػي المسػػػػػاىمة فػػػػػي الخسػػػػػائر شػػػػػريطة أ الشػػػػػريؾ الػػػػػذم يقػػػػػدـ  يػػػػػر عممػػػػػو إعفػػػػػاءعمػػػػػى 

نكف المػػػػدني: "يجػػػػكز االتفػػػػاؽ عمػػػػى مػػػػف القػػػػا 426 أكدتػػػػو المػػػػادةعمػػػػى عممػػػػو كىػػػػذا مػػػػا  اتقػػػػرر لػػػػو أجػػػػر 
الشػػػريؾ الػػػذم لػػػـ يقػػػدـ سػػػػكل عممػػػو مػػػف كػػػؿ مسػػػاىمة فػػػػي الخسػػػائر عمػػػى شػػػرط أال يكػػػكف قػػػػد  إعفػػػاء

 قررت لو أجرة ثمف عممو".

ففػػػػػػي ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة ليػػػػػػـ الحريػػػػػػة المطمقػػػػػػة فػػػػػػي  كاجتنبػػػػػػكهط األسػػػػػػد" الشػػػػػػركاء "شػػػػػػر  ىكعميػػػػػػو إذا راعػػػػػػ 
طريقػػػػة تكزيػػػػع األربػػػػاح كالخسػػػػائر سػػػػكاء كانػػػػت ىػػػػذه الطريقػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس المسػػػػاكاة الحسػػػػابية 

 أك عمى أساس التناسب مع مقدار رخصة كؿ منيـ في رأس الماؿ.

لػػػػػى نػػػػػص الرجػػػػػكع إربػػػػػاح كالخسػػػػػائر فالبػػػػػد مػػػػػف أمػػػػػا إذا خػػػػػال االتفػػػػػاؽ مػػػػػف طريقػػػػػة تكزيػػػػػع األ
مػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػدني، كالتػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى: "فػػػػػإذا اقتصػػػػػر العقػػػػػد عمػػػػػى تعيػػػػػيف نصػػػػػيب  425المػػػػػادة 

 اقتصػػػػػر، ككػػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ إذا أيضػػػػػا ىػػػػػذا النصػػػػػيب فػػػػػي الخسػػػػػارة اعتبػػػػػارشػػػػػركاء فػػػػػي األربػػػػػاح كجػػػػػب ال
 العقد عمى تعييف النصيب في الخسائر".

ذا كانػػػػػت حصػػػػػة أحػػػػػد الشػػػػػركاء مقصػػػػػكرة عمػػػػػى عممػػػػػو كجػػػػػب أف صػػػػػيبو فػػػػػي الػػػػػربح يقػػػػػدر ن كا 
ر كػػػاف لػػػو خػػػقػػػدـ فػػػكؽ عممػػػو نقػػػكد أك شػػػيئا آإذا يػػػده الشػػػركة مػػػف ىػػػذا العمػػػؿ فػػػكالخسػػػارة حسػػػب مػػػا تف

 .(2)خر عما قدمومف العمؿ كآ

                                  
 .283محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، المرجع السابؽ، ص -1
 .41نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -2



 نشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودةإالفصل األول                                  

 

31 

 خامسا: نية االشتراك

كف فيمػػػػػا بيػػػػػنيـ تعاكنػػػػػا ايػػػػػة تػػػػػدفع الشػػػػػركاء إلػػػػػى التعػػػػػشػػػػػتراؾ بأنيػػػػػا ر بػػػػػة إرادتعػػػػػرؼ نيػػػػػة اإل
 .كعمى قدـ المساكاة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة ،إيجابيا

إرادتيػػػػػػـ إلػػػػػػى  كانصػػػػػراؼالعنصػػػػػر بأنػػػػػػو قيػػػػػػاـ ر بػػػػػة الشػػػػػػركاء  كيعػػػػػرؼ الفقػػػػػػو التقميػػػػػدم ىػػػػػػذا 
، كقػػػػػكاـ ىػػػػػذه النيػػػػػة يتمثػػػػػؿ (1)أسػػػػػاس المسػػػػػاكاة بيػػػػػنيـكذلػػػػػؾ عمػػػػػى  ،اإليجػػػػػابي لتحقيػػػػػؽ الػػػػػربحالتعػػػػػاكف 
 عناصر: ةفي ثالث

نمػػػػػػا تن اضػػػػػػطرارا: أف الشػػػػػػركة ال تنشػػػػػػأ عرضػػػػػػا أك العنصاااااار األول-1 شػػػػػػأ بػػػػػػيف أفػػػػػػراد ير ػػػػػػب كػػػػػػؿ كا 
 قائمة عمى الثقة كاألمؿ في نفكس الشركاء.  خريف فيي حالة إراديةمنيـ مع ا 

بػػػػػيف الشػػػػػركاء بقصػػػػػد  اإليجػػػػػابيالمظػػػػػاىر الدالػػػػػة عمػػػػػى كجػػػػػكد التعػػػػػاكف  اّتخػػػػػاذ: العنصااااار الثااااااني-2
كمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا التعػػػػػػاكف ىػػػػػػك الػػػػػػذم  كتنظػػػػػػيـ إدارة الشػػػػػػركة كاإلشػػػػػػراؼ عمييػػػػػػا ، تحقيػػػػػػؽ  ػػػػػػرض الشػػػػػػركة

ىػػػػذه العقػػػػكد عمػػػػى نيػػػػة المشػػػػاركة  انطػػػػكاءكذلػػػػؾ لعػػػػدـ مػػػػثال  يفػػػػرؽ عقػػػػد الشػػػػركة عػػػػف عقػػػػد القػػػػرض 
 بما تفرضو مف تعاكف.

تبعيػػػػة  : المسػػػػاكاة بػػػػيف الشػػػػركاء فػػػػي المراكػػػػز القانكنيػػػػة، فػػػػال تكػػػػكف بيػػػػنيـ عالقػػػػةالعنصاااار الثالااااث-3
خػػػػر إذ نجػػػػد تػػػػابع كمتبػػػػكع، بػػػػؿ يتعػػػػاكف الجميػػػػع عمػػػػى قػػػػدـ المسػػػػاكاة ؿ أحػػػػدىـ لحسػػػػاب ا بحيػػػػث يعمػػػػ

 .(2)قصد تحقيؽ اليدؼ المنشكد

كنيػػػػػػػة المشػػػػػػػاركة ىػػػػػػػي عنصػػػػػػػر معنػػػػػػػكم كمػػػػػػػف المسػػػػػػػائؿ المكضػػػػػػػكعية التػػػػػػػي يسػػػػػػػتقؿ بتقػػػػػػػدير 
 .(3)قاضي المكضكع طالما كاف االستخالص سائغا

  

                                  
 .143 إلياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص -1
 40 نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -2
 .119 إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص -3
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 الاشااااااكاماياااة: الشااااااااروط المطمب الثاني
يمػػػػػػػػػا المتطػػػػػػػػػابقتيف دكف االخػػػػػػػػػالؿ يف يتبػػػػػػػػػادؿ الطرفػػػػػػػػػاف التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف إرادتأ بمجػػػػػػػػػرد يػػػػػػػػػتـ العقػػػػػػػػػد 

 .(1)بالنصكص القانكنية

ى مجػػػػػػرد تػػػػػػػكافر تقتصػػػػػػر عمػػػػػػ ال إال أف عقػػػػػػد الشػػػػػػركة ال يعػػػػػػد مػػػػػػف العقػػػػػػكد الرضػػػػػػػائية التػػػػػػي
ف الشػػػػػركة، إف لػػػػػـ كرتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ جػػػػػزاء بطػػػػػال ،فرا ػػػػػو فػػػػػي قالػػػػػب شػػػػػكميالرضػػػػػا بػػػػػؿ ال بػػػػػد مػػػػػف إ

ة التجاريػػػػة ال تكػػػػكف حجػػػػة عمػػػػػى كػػػػػذلؾ بػػػػأف الشخصػػػػية المعنكيػػػػة لمشػػػػػرك كمػػػػا قضػػػػى ،ف مكتكبػػػػاك يكػػػػ
 الغير، إال بعد استيفاء إجراءات الشير المنصكص عمييا قانكنا.

ذات المسػػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػػدكدة فػػػػػػػػي  جمػػػػػػػػاؿ األركػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػكمية لعقػػػػػػػػد الشػػػػػػػػركةكعميػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػف إ
 جؿ التجارم.الرسمية، كالشير أك القيد في الس

 ةايااامااارساااااال :الفرع األول

كىػػػػذا مػػػػا ،  كػػػػاف بػػػػاطالالّ رة كتابػػػػة عقػػػػد الشػػػػركة التجاريػػػػة كا  المشػػػػرع الجزائػػػػرم ضػػػػرك  اشػػػػترط
ال كػػػػػاف : "يجػػػػػب أف يكػػػػػكف عقػػػػػد الشػػػػػركة مكتكبػػػػػمػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػدني 418 نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة ا كا 

إذا لػػػـ يكػػػػف ليػػػػا نفػػػس الشػػػػكؿ الػػػػذم بػػػاطال، ككػػػػذلؾ يكػػػكف بػػػػاطال كػػػػؿ مػػػا يػػػػدخؿ عميػػػػو مػػػف تعػػػػديالت 
 ."يكتسبو العقد

ال كانػػػػػػػت بعقػػػػػػػد  الشػػػػػػػركة  ثبػػػػػػػتمػػػػػػػف القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم: "ت 545 كتػػػػػػػنص المػػػػػػػادة رسػػػػػػػمي كا 
مضػػػػػػمكف عقػػػػػػد  دضػػػػػػالشػػػػػػركاء، فيمػػػػػػا يتجػػػػػػاكز أك يخػػػػػػالؼ باطمػػػػػػة، كال يقبػػػػػػؿ أم دليػػػػػػؿ اثبػػػػػػات بػػػػػػيف 

 الشركة".

فػػػػػػػػإف عقػػػػػػػػد كعميػػػػػػػػو  راميػػػػػػػػاإلببمفيػػػػػػػػـك المخالفػػػػػػػػة أف الكتابػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػمية ال زمػػػػػػػػة  ـ ممػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػ
 كػػػػػاإلقرارلػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػادؿ الكتابػػػػػة، أك تزيػػػػػد عنيػػػػػا قػػػػػكة المكتػػػػػكب ال يجػػػػػكز إثباتػػػػػو باألدالشػػػػػركة  يػػػػػر 

 .(2) كاليميف

                                  
 .38، ص2001، لكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائرلنظرية العامة لمعقد، المؤسسة اعمى الفياللي، ا -1
 .38نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -2
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 كيجب أف يتضمف عقد الشركة التأسيسي ما يمي:

اسػػػػػػػـ الشػػػػػػػركة التجػػػػػػػارم مسػػػػػػػبكقا كمتبكعػػػػػػػا بعبػػػػػػػارة " الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػدكدة" أك  -1
 .ركةـ "، مع بياف رأس ماؿ الش.ـ .ذ  .لتي ترمز إليو "شباألحرؼ األكلى ا

يجػػػػػػػب أف يبػػػػػػػيف عقػػػػػػػد الشػػػػػػػركة الغػػػػػػػرض الػػػػػػػذم قامػػػػػػػت الشػػػػػػػركة مػػػػػػػف أجمػػػػػػػو، كاألجػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم  -2
مػػػػػف  546سػػػػػب المػػػػػادة ح (عامػػػػػا 99تسػػػػػعكنا عامػػػػػا )تسػػػػػعة ك  ضػػػػػرب ليػػػػػا كال يجػػػػػكز أف يزيػػػػػد عػػػػػف 

 القانكف التجارم السالفة الذكر.
نيػػػػػػة كالنقديػػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػػدميا رأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة كمقػػػػػػدار الحصػػػػػػص العي مقػػػػػػدار يجػػػػػػب تبيػػػػػػاف  -3

كتبيػػػػػػاف التقػػػػػػكيـ النقػػػػػػدم لكػػػػػػؿ حصػػػػػػة عينيػػػػػػة ككبيػػػػػػاف عػػػػػػف الكفػػػػػػاء بكامػػػػػػؿ الحصػػػػػػص  كػػػػػػؿ شػػػػػػريؾ،
 العينية لمشركة بعد تأسيسيا.

 ة الشػػػػركة سػػػػكاء كػػػػاف ىػػػػؤالء مػػػػفيجػػػػب تبيػػػػاف أسػػػػماء كألقػػػػاب الشػػػػركاء كمػػػػف عيػػػػد إلػػػػييـ بػػػػإدار  -4
 مع ذكر مكطف كؿ كاحد منيـ.الشركاء أـ مف الغير 

ف يتضػػػػػػمف عقػػػػػػد الشػػػػػػركة القػػػػػػرار بػػػػػػأف مؤسسػػػػػػي الشػػػػػػركة قػػػػػػد راعػػػػػػكا القكاعػػػػػػد التػػػػػػػي يجػػػػػػب أ -5
الشػػػػػركاء، كمقػػػػػدار عنػػػػػكاف الشػػػػػركة أك اسػػػػػميا التجػػػػػارم ك رضػػػػػيا كعػػػػػدد فػػػػػي شػػػػػأف  يقررىػػػػػا القػػػػػانكف 

ف ألغ المدفكعػػػػػة لػػػػػدل المكثػػػػػؽ ك انػػػػػو قػػػػػد تػػػػػـ إيػػػػػداع المبػػػػػكأ، ك الكفػػػػػاء بالحصػػػػػصرأس مػػػػػاؿ الشػػػػػركة، 
 .الحصص قد كزعت فيما بيف الشركاء

 التأسيسػػػػػػػػي بأنفسػػػػػػػػيـ أك أف يكقػػػػػػػػع   ةيجػػػػػػػػب أف يكقػػػػػػػػع الشػػػػػػػػركاء جميعػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى عقػػػػػػػػد الشػػػػػػػػرك -6
 .(1)ائب عف الشركة بمقتضى ككالة خاصةن

رأس مػػػػػػاؿ أك النشػػػػػػاط أك العنػػػػػػكاف يػػػػػػر فػػػػػػي بنػػػػػػكد العقػػػػػػد أك زيػػػػػػادة أك نقصػػػػػػاف فػػػػػػي يككػػػػػػؿ تغ
لؾ تعػػػػرض العقػػػػد لمػػػػبطالف حسػػػػػب ككػػػػؿ مخالفػػػػة لػػػػذ ،التأسيسػػػػيبػػػػّد أف يقػػػػع مكتكبػػػػا كيمحػػػػؽ بالعقػػػػد ال

 مدني الجزائرم.مف القانكف ال 418 المادة

  

                                  
بأنفسػػػػػيـ "يجػػػػػب أف يتػػػػػكلى عقػػػػػد تأسػػػػػيس الشػػػػػركة جميػػػػػع الشػػػػػركاء  التجػػػػػارم الجزائػػػػػرم: مػػػػػف القػػػػػانكف 565 المػػػػػادة -1

 .أك بكاسطة ككالء يثبتكف تفكيضيـ الخاص لذلؾ"
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فػػػػػػي ىػػػػػػذا  كاختصػػػػػػاص رسػػػػػػميا صػػػػػػادرا عػػػػػػف جيػػػػػػة ذات سػػػػػػمطة كيتخػػػػػػذ عقػػػػػػد الشػػػػػػركة شػػػػػػكال
 انكفمػػػػػف القػػػػػ 324المكثػػػػػؽ كيؤشػػػػػر عميػػػػػو كىػػػػػك مػػػػػا نصػػػػػت  عميػػػػػو المػػػػػادة هالمجػػػػػاؿ كعػػػػػادة مػػػػػا يحػػػػػرر 

لرسػػػػػػػمي يثبػػػػػػػت فيػػػػػػػو مكظػػػػػػػؼ أك ضػػػػػػػابط عمػػػػػػػكمي أك شػػػػػػػخص مكمػػػػػػػؼ : "العقػػػػػػػد االجزائػػػػػػػرم المػػػػػػػدني
بخدمػػػػػػػة عامػػػػػػػة مػػػػػػػا تمقػػػػػػػاه مػػػػػػػف ذكم الشػػػػػػػأف كذلػػػػػػػؾ طبقػػػػػػػا لششػػػػػػػكاؿ القانكنيػػػػػػػة كفػػػػػػػي حػػػػػػػدكد سػػػػػػػمطتو 

 ."اتوكاختصاص

كمنػػػػو نسػػػػتنت  مػػػػف نصػػػػكص القػػػػانكف المػػػػدني كالقػػػػانكف التجػػػػارم أف الرسػػػػمية ىػػػػي ركػػػػف مػػػػف 
 عقػػػػػػد  شػػػػػػياركف الشػػػػػػكمي الثػػػػػػاني، كىػػػػػػك إتحقيػػػػػػؽ الػػػػػػر العقػػػػػػد ككسػػػػػػيمة ال  نػػػػػػى عنيػػػػػػا لإبػػػػػػراـ  أركػػػػػػاف 
 .(1)كىي أيضا كاجبة كضركرية إلثباتو كتخمفيا يؤدم إلى البطالف المطمؽ لمعقد ،الشركة

 ة اااركاااااااااشاد الااقااع شير :الفرع الثاني
 

كػػػػذلؾ فػػػػي حػػػػؽ الغيػػػػر فػػػػال يحػػػػؽ  المتعاقػػػػديف دكف  يرىمػػػػا فإنػػػػو سػػػػيرل كػػػػاف العقػػػػد يمػػػػـز إذا
ذ يمكػػػػف االحتجػػػػاج بيػػػػا فػػػػي مكاجيػػػػة انكنيػػػػة التػػػػي تػػػػتـ بػػػػيف المتعاقػػػػديف إلمغيػػػػر تجاىػػػػؿ التصػػػػرفات الق

 .(2)الغير

خطػػػػػار الغيػػػػػر بمػػػػػيالد ئػػػػػرم الشػػػػػركات إلجػػػػػراءات الشػػػػػير قصػػػػػد إليػػػػػذا أخضػػػػػع المشػػػػػرع الجزا
 .(3)الشركة كحتى يككف عمى دراية بما يحيط بو قبؿ التعامؿ معيا

 .(4)عالـ الغير بنشكء الشركة كشخص قانكني لو تنظيـ خاصكيقصد بإشيار عقد الشركة إ

كطريقػػػػػػة اشػػػػػػيار الشػػػػػػركة ىػػػػػػي قيػػػػػػد الشػػػػػػركة لػػػػػػدل المركػػػػػػز الػػػػػػكطني لمسػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم كىػػػػػػذا 
:" يعػػػػػد (5)المتعمػػػػػؽ بالسػػػػػجؿ التجػػػػػارم 22-90مػػػػػف القػػػػػانكف رقػػػػػـ  1مكػػػػػرر  15 حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة

                                  
 39نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .244عمي الفياللي، المرجع السابؽ، ص -2
 .44نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -3
 .68باسـ محمد ممحـ، بساـ أحمد الطراكنة، المرجع السابؽ، ص -4
نكنيػػػػػػة المتعمقػػػػػػة يتعمػػػػػػؽ بالسػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم، النصػػػػػػكص القا 1990 تأك  18 مػػػػػػؤرخ فػػػػػػيال 22-90القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ  -5

 .89، ص2012اإلعالنات القانكنية، المركز الكطني لمسجؿ التجارم،بالسجؿ التجارم ك 
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مكمػػػػػػؼ خصكصػػػػػػا بتسػػػػػػميـ السػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم كتسػػػػػػييره مؤسسػػػػػػة المركػػػػػػز الػػػػػػكطني لمسػػػػػػجؿ التجػػػػػػارم ال
 إدارية مستقمة يضبط قانكنو األساسي كتنظيمو عف طريؽ التنظيـ.

الشػػػػػػركة  ،فػػػػػػإذا كانػػػػػػت الشػػػػػػركة المدنيػػػػػػة تتمتػػػػػػع بالشخصػػػػػػية المعنكيػػػػػػة بمجػػػػػػرد تككينيػػػػػػا فػػػػػػإف
مػػػػػف  549التجاريػػػػة ال تتمتػػػػػع بيػػػػػذه الشخصػػػػػية إال بعػػػػػد اتبػػػػػاع إجػػػػراءات الشػػػػػير حسػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة 

، إال مػػػػػػف تػػػػػػاري  قيػػػػػػدىا فػػػػػػي السػػػػػػػجؿ القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم: " ال تتمتػػػػػػع الشػػػػػػركة بالشخصػػػػػػية المعنكيػػػػػػػة
 التجارم".

اصػػػػػة كتتمثػػػػػػؿ إلجػػػػػػراءات الشػػػػػير باسػػػػػتثناء شػػػػػركة المحكتخضػػػػػع جميػػػػػع الشػػػػػركات التجاريػػػػػة 
 إجراءات الشير فيما يمي:

ا تػػػػػنص عميػػػػػو إيػػػػػداع ممػػػػػؼ العقػػػػػد التأسيسػػػػػي لمشػػػػػركة فػػػػػي السػػػػػجؿ التجػػػػػارم قصػػػػػد قيػػػػػده كىػػػػػذا مػػػػػ -1
مػػػػػف القػػػػػانكف التجػػػػػارم: "يجػػػػػب أف تػػػػػكدع العقػػػػػكد التأسيسػػػػػية كالعقػػػػػكد المعدلػػػػػة لمشػػػػػركات  548 المػػػػػادة

كضػػػػػاع الخاصػػػػػة بكػػػػػؿ شػػػػػػكؿ التجاريػػػػػة لػػػػػدل المركػػػػػز الػػػػػكطني لمسػػػػػجؿ التجػػػػػارم، كتنشػػػػػر حسػػػػػب اال
ال   كانت باطمة".مف أشكاؿ كا 

القانكنيػػػػػػة كىػػػػػػذا مػػػػػػا  نشػػػػػػر ممخػػػػػػص العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي لمشػػػػػػركة فػػػػػػي النشػػػػػػرة الرسػػػػػػمية لإلعالنػػػػػػات -2
المتعمػػػػػػػػؽ بالنشػػػػػػػػرة الرسػػػػػػػػمية لإلعالنػػػػػػػػػات  70-92مػػػػػػػػف المرسػػػػػػػػـك التنفيػػػػػػػػذم رقػػػػػػػػـ  3ةتؤكػػػػػػػػده المػػػػػػػػاد

 تية:المجمكعات األربع ا : "تحتكم النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية عمى (1)القانكنية

 ما يمي:المجمكعة التي تتناكؿ الحالة القانكنية لمتجار كالمحاؿ التجارية، كيدرج في -1

 يف:فيما يخص األشخاص المعنكي-أ

رات كالتعػػػػػػػديالت كالعمميػػػػػػػات التػػػػػػػي تشػػػػػػػمؿ رأس ماليػػػػػػػا، كرىػػػػػػػكف يػػػػػػػ*عقػػػػػػػكد تأسػػػػػػػيس الشػػػػػػػركات كالتغي
 الحيازة، كتأجير التسيير كبيع المحاؿ التجارية"

                                  
، يتعمػػػػػؽ بالنشػػػػػرة الرسػػػػػمية لإلعالنػػػػػات القانكنيػػػػػة 1992فيفػػػػػرم 18المػػػػػؤرخ فػػػػػي  70-92المرسػػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػػـ  -1

سػػػػػػػػجؿ التجػػػػػػػػارم ك اإلعالنػػػػػػػػات القانكنيػػػػػػػػة، المركػػػػػػػػز الػػػػػػػػكطني لمسػػػػػػػػجؿ التجػػػػػػػػارم، النصػػػػػػػػكص القانكنيػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػة بال
 .177، ص2012
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نشػػػػػػر ممخػػػػػػص العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي لمشػػػػػػركة فػػػػػػي جريػػػػػػدة يكميػػػػػػة يػػػػػػتـ اختيارىػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػرؼ ممثػػػػػػؿ  -3
 الشركة.

ذا كانػػػػػت  عنػػػػػدما يطػػػػػرأ أم  إجػػػػػراءات الشػػػػػير تشػػػػػترط عنػػػػػد تأسػػػػػيس الشػػػػػركة فتشػػػػػترط أيضػػػػػاكا 
 مف القانكف التجارم. 549 تعديؿ عمى المادة

بػػػػػػيف جميػػػػػػع الكثػػػػػػائؽ الغيػػػػػػر الػػػػػػذم يتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الشػػػػػػركة أف يكمػػػػػػا أنػػػػػػو يجػػػػػػب دائمػػػػػػا حمايػػػػػػة 
ة كاألكراؽ التػػػػػي تسػػػػػتعمميا الشػػػػػركة مػػػػػف عقػػػػػكد كفػػػػػكاتير كاعالنػػػػػات كمطبكعػػػػػات أخػػػػػرل كاسػػػػػـ الشػػػػػرك

أك متبكعػػػػػػا بكممػػػػػػة "الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة" أك األحػػػػػػرؼ األكلػػػػػػى التػػػػػػي  االتجػػػػػػارم مسػػػػػػبكق
 .ةمع بياف رأس ماؿ الشرك .ـ  .ـ .ذ .ترمز إلييا ش

 الجزاء المترتب عن االخالل بقواعد التأسيس: المطمب الثالث

الشػػػػػػركط  أكجػػػػػػب المشػػػػػرع الجزائػػػػػرم جممػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة لتأسػػػػػيس
كمػػػػا رأينػػػػا سػػػػابقا المكضػػػػكعية منيػػػػا كالشػػػػكمية، كمػػػػا يجػػػػب أف يتضػػػػمنو حتػػػػى تنشػػػػأ الشػػػػركة صػػػػحيحة 
كتػػػػػتمكف مػػػػػف الػػػػػدخكؿ فػػػػػي معػػػػػػامالت مػػػػػع الغيػػػػػر، ككػػػػػذلؾ أكجػػػػػػب المشػػػػػرع عمػػػػػى مؤسسػػػػػي الشػػػػػػركة 

 حتراـ ىذه الشركط ككؿ ىذا مفاده ىك حماية الغير.المسؤكلية ا المحدكدة

يا إلػػػػػػى جػػػػػػزاءات يمخالفتيػػػػػػا قػػػػػػد يعػػػػػػرض الشػػػػػػركة كمؤسسػػػػػػكعػػػػػػدـ احتػػػػػػراـ ىػػػػػػذه الشػػػػػػركط أك 
 ف االخالؿ بقكاعد التأسيس.ية المدنية، كالجزائية المترتبة عأىميا: البطالف، المسؤكل

 طاااالناااااااالت البحا :رع األولاااالف
طػػػػػػالف عقػػػػػػد الشػػػػػػركة، كتبعػػػػػػا يترتػػػػػػب عمػػػػػػى تخمػػػػػػؼ أحػػػػػػد األركػػػػػػاف المكضػػػػػػكعية أك الشػػػػػػكمية ب

كقػػػػػد يكػػػػػكف مػػػػػف نػػػػػكع خػػػػػاص،  (1)الػػػػػركف المتخمػػػػػؼ فقػػػػػد يكػػػػػكف الػػػػػبطالف نسػػػػػبيا، أك مطمقػػػػػا ألىميػػػػػة 
،  يػػػػر كالػػػػبطالف كػػػػاف نكعػػػػو كقاعػػػػدة عامػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػى زكاؿ الشػػػػركة كمػػػػا يترتػػػػب عميػػػػو بػػػػأثر رجعػػػػي

ضػػػػػػػطراب المراكػػػػػػػز طالقيػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة لعقػػػػػػػد الشػػػػػػػركة يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى اأف تطبيػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه القاعػػػػػػػدة عمػػػػػػػى إ
لػػػػػػػى اإل ، لػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػؿ القضػػػػػػاء كالفقػػػػػػػو عمػػػػػػى الحػػػػػػػد مػػػػػػف األثػػػػػػػر الرجعػػػػػػػي ضػػػػػػرار بػػػػػػػالغيرالقانكنيػػػػػػة كا 
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لمػػػػػػػػبطالف، ليػػػػػػػػذا فػػػػػػػػالبطالف فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف نػػػػػػػػكع خػػػػػػػػاص، ال ىػػػػػػػػك مطمػػػػػػػػؽ كال ىػػػػػػػػك 
 .(1)نسبي

 :مو وعيةالركان األ أوال: البطالن المؤسس عمى تخمف 
يتخمػػػػػػؼ أحػػػػػػد الشػػػػػػركط  مو ااااااوعية العامااااااة:الركااااااان األ الاااااابطالن المؤسااااااس عمااااااى تخمااااااف -1

 عدـ مشركعية المحؿ أك السبب.لالمكضكعية العامة إما بتغيب رضا الشريؾ، أك 
 البطالن المؤسس عمى عيوب الر ا: -أ

ك ك التػػػػػػػدليس أالغمط أك اإلكػػػػػػػراه أب كػػػػػػػالشػػػػػػػركاء بعيػػػػػػػب مػػػػػػػف العيػػػػػػػك  رضػػػػػػػا إذا أصػػػػػػػيب أحػػػػػػػد
المترتػػػػب عػػػػف ىػػػػذا العيػػػػب  ك نػػػػاقص األىميػػػػة أك معتػػػػكه أك سػػػػفيو، فػػػػإف الجػػػػزاءكػػػػاف الشػػػػريؾ قاصػػػػرا، أ

رم فػػػػي حقػػػػو فقػػػػط دكف سػػػػائر الشػػػػركاء أم ىػػػػك الػػػػبطالف النسػػػػبي، كيقتصػػػػر يسػػػػ ىػػػػك الػػػػبطالف الػػػػذم
عمػػػػى الشػػػػريؾ الػػػػذم شػػػػاب رضػػػػاه عيػػػػب مػػػػف العيػػػػكب، كيسػػػػقط حػػػػؽ الشػػػػريؾ فػػػػي طمػػػػب الػػػػبطالف إذا 

يضػػػػػا إذا لػػػػػـ يتمسػػػػػؾ بػػػػػو حقػػػػػو أيسػػػػػقط ، كمػػػػػا (2)جػػػػػاز العقػػػػػد سػػػػػكاء كانػػػػػت إجػػػػػازة صػػػػػريحة أك ضػػػػػمنية
 15سػػػػػػنكات مػػػػػػف يػػػػػػـك كشػػػػػػؼ العيػػػػػػب، كمػػػػػػا ال يجػػػػػػكز التمسػػػػػػؾ بػػػػػػو إذا انقضػػػػػػت  10شػػػػػػريؾ خػػػػػػالؿال

 .(3)العقد سنة مف كقت ابراـ

كمتػػػػػى قضػػػػػي لمشػػػػػركة بػػػػػالبطالف فالقكاعػػػػػد العامػػػػػة تقضػػػػػي بإعػػػػػادة المتعاقػػػػػديف عمػػػػػى الحالػػػػػة 
فػػػػإذا كػػػػاف مسػػػػتحيال جػػػػاز الحكػػػػـ بتعػػػػكيض  ،التػػػػي كػػػػاف عمييػػػػا قبػػػػؿ التعاقػػػػد كيسػػػػترد الشػػػػريؾ حصػػػػتو

 عادؿ.
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بطػػػػػػػاؿ العقػػػػػػػد باإلجػػػػػػػازة الصػػػػػػػريحة أك الضػػػػػػػمنية :" يػػػػػػػزكؿ حػػػػػػػؽ إالجزائػػػػػػػرم مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم 100 المػػػػػػػادة -2

 العقد دكف االخالؿ بحقكؽ الغير".كتستند إلى التاري  الذم تـ فيو 
بطػػػػاؿ العقػػػػد إذا لػػػػـ يتمسػػػػؾ بػػػػو صػػػػاحبو قط الحػػػػؽ فػػػػي طمػػػػب إ: "يسػػػػالجزائػػػػرم مػػػػف القػػػػانكف المػػػػدني 101المػػػػادة  -3

ىميػػػػة مػػػػف اليػػػػـك الػػػػذم يػػػػزكؿ فيػػػػو ىػػػػذا السػػػػبب، كفػػػػي أ سػػػػرياف ىػػػػذه المػػػػدة فػػػػي حػػػػاؿ نقػػػػص األسػػػػنكات كيبػػػػد 5خػػػػالؿ 
بطػػػػاؿ لغمػػػػط فيػػػػو، كفػػػػي حالػػػػة اإلكػػػػراه أنػػػػو ال يػػػػكجز التمسػػػػؾ بحػػػػؽ اإل يػػػػـك الػػػػذم اكتشػػػػؼحػػػػاؿ الغمػػػػط أك التػػػػدليس مػػػػف 

 سنكات مف كقت تماـ العقد". 10أك تدليس أك االكراه إذا انقضت 
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 كيقتصػػػػر ىػػػػذا الحكػػػػـ عمػػػػى شػػػػركات األمػػػػكاؿ فقػػػػط، فػػػػإذا تػػػػـ خػػػػركج الشػػػػريؾ منيػػػػا فػػػػال يػػػػؤثر
ف تػػػػرد ـ لمصػػػػمحتو بػػػػؿ تسػػػػتمر الشػػػػركة بعػػػػد أخركجػػػػو عمػػػػى بػػػػاقي الشػػػػركاء بسػػػػبب الػػػػبطالف الػػػػذم تػػػػ

كػػػػػاف العيػػػػػب قػػػػػد  خػػػػػر يحػػػػػؿ محمػػػػػو، أمػػػػػا إذاتـ بيػػػػػع األسػػػػػيـ المسػػػػػتردة إلػػػػػى شػػػػػخص آلػػػػػو حصػػػػػتو كيػػػػػ
 شػػػػػاب رضػػػػػا كافػػػػػة المؤسسػػػػػييف فػػػػػإف ذلػػػػػؾ يػػػػػؤدم إلػػػػػى بطػػػػػالف العقػػػػػد كالشػػػػػركة برمتيػػػػػا كفقػػػػػا لممػػػػػادة

مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف التجػػػػػػػارم: "ال يحصػػػػػػػؿ بطػػػػػػػالف الشػػػػػػػركة أك عقػػػػػػػد معػػػػػػػدؿ لمقػػػػػػػانكف األساسػػػػػػػي إال  733
بػػػػػػػنص صػػػػػػػريح فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا القػػػػػػػانكف أك القػػػػػػػانكف الػػػػػػػذم يسػػػػػػػرم عمػػػػػػػى بطػػػػػػػالف العقػػػػػػػكد، كفيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ 

عيػػػػػب  شػػػػػركات المسػػػػػاىمة فػػػػػإف الػػػػػبطالف ال يحصػػػػػؿ مػػػػػف ات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة، أك ات ذالشػػػػػركب
كمػػػػا أف ىػػػػذا ، فػػػػي القبػػػػكؿ ك ال مػػػػف فقػػػػد األىميػػػػة مػػػػا لػػػػـ يشػػػػمؿ ىػػػػذا الفقػػػػد كػػػػاؼ الشػػػػركاء المؤسسػػػػيف

مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف  426مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 1الشػػػػػػػركط المحضػػػػػػػكرة بػػػػػػػالفقرة ال يحصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف بطػػػػػػػالف بطالفالػػػػػػػ
 المدني".

 ى عدم مشروعية المحل أو السبب:البطالن المؤسس عم -ب

كمػػػػػػا  ،فتػػػػػو لمنظػػػػػاـ العػػػػػاـ كا داب العامػػػػػةكػػػػػاف محػػػػػؿ عقػػػػػد الشػػػػػركة  يػػػػػر مشػػػػػػركع لمخال إذا 
ا مطمقػػػػػا، ككػػػػػؿ كقػػػػػع العقػػػػػد بػػػػػاطال بطالنػػػػػ ،الػػػػػدعارة أك االتجػػػػػار فػػػػػي المخػػػػػدرات محػػػػػؿ لػػػػػك تمثػػػػػؿ فػػػػػي

 .(1)، بؿ كلممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسياذم مصمحة التمسؾ بو

يثيػػػػر ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الػػػػبطالف أم صػػػػعكبة متػػػػى تػػػػـ التمسػػػػؾ كالنطػػػػؽ بػػػػو قبػػػػؿ أف يشػػػػرع  كال
المتعاقػػػػػدكف فػػػػػي تنفيػػػػػذ مػػػػػا كضػػػػػعو العقػػػػػد عمػػػػػى كػػػػػاىميـ مػػػػػف تعيػػػػػدات إذ ينيػػػػػر العقػػػػػد برمتػػػػػو كيعػػػػػكد 

 المتعاقدكف إلى الحالة التي كانكا عمييا قبؿ التعاقد.

د قيػػػػػػاـ المتعاقػػػػػػديف فعػػػػػػال  يػػػػػػر أف الصػػػػػػعكبة تتجمػػػػػػى فػػػػػػي حالػػػػػػة مػػػػػػا إذا حكػػػػػػـ بػػػػػػالبطالف بعػػػػػػ
بتنفيػػػػػػػذ التزامػػػػػػػاتيـ الناشػػػػػػػئة عػػػػػػػف العقػػػػػػػد الباطػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػا لػػػػػػػك أكفػػػػػػػكا مػػػػػػػثال بالحصػػػػػػػص التػػػػػػػي تعيػػػػػػػدكا 

                                  
كع أك لسبب مخالؼ لمنظاـ العاـ "إذا التـز المتعاقد لسبب  ير مشر  مف القانكف المدني الجزائرم: 97المادة  -1
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بتنفيػػػػػػذىا، فمػػػػػػا مصػػػػػػير ىػػػػػػذه الحصػػػػػػص  ىػػػػػػؿ يجػػػػػػكز ليػػػػػػـ اسػػػػػػتردادىا ، كمنػػػػػػو اسػػػػػػتقر الػػػػػػرأم عمػػػػػػى 
 .(1)كجكب رد الحصص إلى الشركاء

لػػػػػو مطالبػػػػػة الشػػػػػركاء بتنفيػػػػػذ  كمػػػػػا أف الغيػػػػػر حسػػػػػف النيػػػػػة الػػػػػذم تعامػػػػػؿ مػػػػػع الشػػػػػركة، يحػػػػػؽ
، بينيـ طالما ال يستند إلى سبب  ير مشركع.  العقد المبـر

مػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػاف الغيػػػػػػػػر سػػػػػػػػيء النيػػػػػػػػة أم عالمػػػػػػػػا بػػػػػػػػالغرض الغيػػػػػػػػر مشػػػػػػػػركع لمشػػػػػػػػركة فيجػػػػػػػػكز أ
 التمسؾ في مكاجيتو بالبطالف.

 المؤسس عمى تخمف األركان المو وعية الخاصة: نالبطال  -2

أحػػػػػػػد األركػػػػػػػاف المكضػػػػػػػكعية الخاصػػػػػػػة فػػػػػػػي عقػػػػػػػد الشػػػػػػػركة انعػػػػػػػداميا كلػػػػػػػيس  تخمػػػػػػػؼ ريعتبػػػػػػػ
ألف بتخمػػػػػؼ أحػػػػػد ىػػػػػذه األركػػػػػاف نكػػػػػكف قػػػػػد مسسػػػػػنا بالمقكمػػػػػات كاألسػػػػػس التػػػػػي تقػػػػػكـ عمييػػػػػا  ،بطالنػػػػػا
ذا تخمػػػػؼ بكيػػػػاف مسػػػػتقؿ، كالػػػػدليؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ إ متػػػػعلكػػػػي تكػػػػكف مػػػػف ذلػػػػؾ شخصػػػػا معنكيػػػػا يت الشػػػػركة

ف تقػػػػػـك الشػػػػػػركة مػػػػػػثال عمػػػػػػى شػػػػػػخص كاحػػػػػػد فيػػػػػػذا ، كىػػػػػػك الػػػػػػركف األساسػػػػػػي كػػػػػػأركػػػػػف تعػػػػػػدد الشػػػػػػركاء
 قػػػػػانكف المػػػػػدنيالمػػػػػف  188 يتعػػػػػارض مػػػػػع مبػػػػػدأ كحػػػػػدة الذمػػػػػة الماليػػػػػة المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادة

: "أمػػػػػػكاؿ المػػػػػػديف جميعيػػػػػػا ضػػػػػػامنة لكفػػػػػػاء ديكنػػػػػػو كفػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد حػػػػػػؽ أفضػػػػػػمية الجزائػػػػػػرم
، باسػػػػػتثناء الشػػػػػركة ذات جميػػػػػع الػػػػػدائنيف متسػػػػػاككف تجػػػػػاه ىػػػػػذا الضػػػػػماف" مكتسػػػػػب طبقػػػػػا لمقػػػػػانكف فػػػػػإفّ 

 المسؤكلية المحدكدة التي أجاز ليا المشرع أف تقكـ عمى شخص كاحد.

ركػػػػػػائز التػػػػػػي تقػػػػػػكـ عمييػػػػػػا الشػػػػػػركات الىػػػػػػـ ذا تخمػػػػػػؼ ركػػػػػػف تقػػػػػػديـ الحصػػػػػػص كىػػػػػػك مػػػػػػف أكا  
 باعتبارىا بحاجة إلى رأس الماؿ لتسيير المشركع فينا تنعدـ الشركة.

 ،ةالمعنكيػػػػ يةذم يعتػػػػد بػػػػو عنػػػػد قيػػػػاـ الشخصػػػػكالػػػػ  ،ة المشػػػػاركةفػػػػي حالػػػػة تخمػػػػؼ ركػػػػف نّيػػػػ أك
أف مشػػػػػكؿ الػػػػػبطالف فػػػػػي تخمػػػػػؼ األركػػػػػاف المكضػػػػػكعية الخاصػػػػػة ال يثػػػػػار القػػػػػكؿ  كممػػػػػا سػػػػػبؽ يمكػػػػػف

ف كػػػػػاف يظيػػػػػر الػػػػػبطالف فػػػػػي قسػػػػػمة  فقػػػػػط ألف الشػػػػػركة تكػػػػػكف منعدمػػػػػة تمامػػػػػا فػػػػػي نظػػػػػر القػػػػػانكف، كا 
حػػػػػػد األطػػػػػػراؼ فػػػػػػي و لػػػػػػك احتػػػػػػكل العقػػػػػػد عمػػػػػػى شػػػػػػرط األسػػػػػػد كػػػػػػأف يمتنػػػػػػع أاألربػػػػػػاح كالخسػػػػػػائر ألّنػػػػػػ

                                  
 .299محمد السيد الفقي، المرجع السابؽ، صعمى الباركدم،  -1
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عفائػػػػػػػو مػػػػػػػف الػػػػػػػربح فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة لكػػػػػػػؿ ذم مصػػػػػػػمحة أف يتمسػػػػػػػؾ شػػػػػػػاركة فػػػػػػػي الخسػػػػػػػارة أك إالم
 .(1)بالبطالف كلممحكمة أف تقضي بذلؾ مف تمقاء نفسيا

 كان الشكميةنيا: البطالن المؤسس عمى تخمف األر ثا

ف الشػػػػػػركة ال تكػػػػػػكف باطمػػػػػػة سػػػػػػيس الشػػػػػػكمية، فالقاعػػػػػػدة تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي أبالنسػػػػػػبة إلجػػػػػػراءات التأ
يػػػػنص المشػػػػرع الجزائػػػػرم إال إذا مػػػػا كجػػػػد نػػػػص صػػػػريح يقضػػػػي ببطالنيػػػػا فػػػػي القػػػػانكف التجػػػػارم، كلػػػػـ 

د التأسيسػػػػػػي فػػػػػػي فػػػػػػراغ العقػػػػػػلمسػػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة مػػػػػػا عػػػػػػدا ضػػػػػػركرة إالشػػػػػػركة ذات ا عمػػػػػػى بطػػػػػػالف 
 .(2)محرر كتابي رسمي

ؿ ذم مصػػػػػػمحة أك إذ لػػػػػػيس بػػػػػػالبطالف المطمػػػػػػؽ ر ػػػػػػـ أنػػػػػػو يجػػػػػػكز التمسػػػػػػؾ بػػػػػػو مػػػػػػف قبػػػػػػؿ كػػػػػػ
 الدفع بو كلك ألكؿ مرة كال يجكز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا.

، فػػػػػالبطالف لعػػػػػدـ الكتابػػػػػة يحػػػػػت  بػػػػػو (3)كلػػػػػيس بػػػػػالبطالف النسػػػػػبي ر ػػػػػـ أنػػػػػو يجػػػػػكز تصػػػػػحيحو
ف يتمسػػػػػػؾ بػػػػػػو اء بعضػػػػػػيـ عمػػػػػػى بعػػػػػػض، لكػػػػػػف ال يجػػػػػػكز أالغيػػػػػػر عمػػػػػػى الشػػػػػػركاء كيحػػػػػػت  بػػػػػػو الشػػػػػػرك

لػػػػػػيس مػػػػػػف الالئػػػػػػؽ أف يسػػػػػػتفيد الشػػػػػػركاء فػػػػػػي مكاجيػػػػػػة الغيػػػػػػر مػػػػػػف  الشػػػػػػركاء فػػػػػػي مكاجيػػػػػػة الغيػػػػػػر، إذ
 .(4)خطأ كقعكا فيو

جػػػػػزاء عػػػػػدـ شػػػػػير الشػػػػػركة عػػػػػف طريػػػػػؽ قيػػػػػدىا فػػػػػي السػػػػػجؿ التجػػػػػارم فيمثػػػػػؿ فػػػػػي تمتػػػػػع أمػػػػػا 
 الشركة بالشخصية المعنكية في مكاجية الغير.

ر باطمػػػػػة فػػػػػإذا قضػػػػػي بػػػػػبطالف الشػػػػػركة ككانػػػػػت قػػػػػد  عقػػػػػدت أعماليػػػػػا مػػػػػع الغيػػػػػر، فيػػػػػي تعتبػػػػػ
لفتػػػػػػرة الماضػػػػػػية مػػػػػػف لػػػػػػى الماضػػػػػػي بػػػػػػؿ أف الشػػػػػػركة تعتبػػػػػػر قائمػػػػػػة فػػػػػػي اكىػػػػػػذا الػػػػػػبطالف ال ينسػػػػػػحب إ

عمػػػػال بالشػػػػركط الػػػػكاردة كذلػػػػؾ تطبيقػػػػا لنظريػػػػة الشػػػػركة الفعميػػػػة التػػػػي  في أمكاليػػػػاحيػػػػث الكاقػػػػع، كتصػػػػ
 أقرىا القضاء التجارم.

                                  
 .49نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .333عمار عمكرة، المرجع السابؽ، ص -2
 .49نادية فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص -3
 .201محمد السيد الفقي، المرجع السابؽ، صعمى الباركدم،  -4
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 التأسيس المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة عمى الخالل بقواعد :الفرع الثاني
 

ذات  ر مسػػػػػػػػؤكلية مؤسسػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركةإلػػػػػػػػى الػػػػػػػػبطالف نجػػػػػػػػد أف المشػػػػػػػػرع قػػػػػػػػد قػػػػػػػػر  باإلضػػػػػػػػافة
تمػػػػػاف فػػػػػػي ىػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػف الشػػػػػػركات كمػػػػػا قػػػػػػد ئالمسػػػػػؤكلية المحػػػػػػدكدة، كىػػػػػذا راجػػػػػػع إلػػػػػى ضػػػػػػعؼ اال

 يصيب الغير المتعامؿ معيا مف ضرر نات  عف التصرفات الغير قانكنية لمؤسسي الشركة.

 أوال: المسؤولية المدنية
عنػػػػػػدما يعمػػػػػػف بطػػػػػػالف الشػػػػػػركة بسػػػػػػبب مخالفػػػػػػة قكاعػػػػػػد التأسػػػػػػيس يكػػػػػػكف الشػػػػػػركاء مسػػػػػػؤكليف 

 .(1)نات  عف البطالفخريف عف الضرر الامف تجاه الغير كتجاه الشركاء ا بالتض

ف القػػػػػػػانكف مػػػػػػػف جػػػػػػػانبيـ لترتػػػػػػػب مسػػػػػػػؤكليتيـ، بػػػػػػػؿ إكال يمػػػػػػػـز المػػػػػػػدعي بإثبػػػػػػػات كقػػػػػػػكع خطػػػػػػػأ 
نمػػػػػػا يكػػػػػػكف عمػػػػػػى المػػػػػػدعي إحتمػػػػػػا عػػػػػػف نتػػػػػػائ  بطػػػػػػالف الشػػػػػ يجعميػػػػػـ مسػػػػػػؤكليف ثبػػػػػػات الصػػػػػػمة ركة، كا 

 سيس كالضرر الالحؽ بو.السببية بيف عيب التأ

ذا لػػػػػـ يصػػػػػدر أم حكػػػػػـ  كذىػػػػػب بعػػػػػض الفقيػػػػػاء إلػػػػػى أنػػػػػو إذا لػػػػػـ تقػػػػػدـ أيػػػػػة دعػػػػػكل بطػػػػػالف، كا 
ف يػػػػؤدم إلػػػػى بطػػػػالف الشػػػػركة كيكػػػػكف ؿ تصػػػػحيح العيػػػػب الػػػػذم كػػػػاف بإمكانػػػػو أيقضػػػػي بػػػػالبطالف قبػػػػ

 .(2)عف الضرر ركة، كيجكز أف تقاـ عمييـ دعكل التعكيضالشركاء مسؤكليف تجاه الش

: الجزائػػػػػػرم مػػػػػػف القػػػػػػانكف التجػػػػػػارم 549 التضػػػػػػامنية ىػػػػػػذه نصػػػػػػت عمييػػػػػػا المػػػػػػادة كالمسػػػػػػؤكلية
 "كيعتبر مسؤكال كؿ شريؾ كقع بنفسو عمى عقد الشركة، أك بكاسطة ككيؿ خاص عنو".

 ثانيا: المسؤولية الجزائية:

مػػػػػف القػػػػػانكف التجػػػػػارم لشحكػػػػػاـ الجزائيػػػػػة  805إلػػػػػى  800تطػػػػػرؽ المشػػػػػرع فػػػػػي المػػػػػكاد مػػػػػف 
عػػػػػف المخالفػػػػػات التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة، كمػػػػػف بػػػػػيف الحػػػػػاالت التػػػػػي يمكػػػػػف 

مػػػػػف القػػػػػانكف التجػػػػػارم، كالتػػػػػي قضػػػػػت  800 أف تقػػػػػـك فييػػػػػا المسػػػػػؤكلية الجزائيػػػػػة مػػػػػا كرد فػػػػػي المػػػػػادة
                                  

"إذا تعدد المسؤكليف عف فعؿ ضار كانكا متضامنيف في التزاماتيـ  الجزائرم:ف المدني مف القانك  126 المادة -1
 .بتعكيض الضرر"

 192لياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، صإ -2
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الحقيقيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ الغػػػػش بالسػػػػجف  بمعاقبػػػػة كػػػػؿ مػػػػف زاد حصػػػػص عينيػػػػة قيمػػػػة تزيػػػػد عػػػػف قيمتيػػػػا
دج أك بإحػػػػػػػدل  200.000دج إلػػػػػػػى  20.000سػػػػػػػنكات كبغرامػػػػػػػة مػػػػػػػف  5لمػػػػػػػدة تتػػػػػػػراكح بػػػػػػػيف سػػػػػػػنة ك

 ىاتيف العقكبتيف فقط.

تمػػػػػاف التجػػػػػارم ليػػػػػذه الشػػػػػركات، ئكيتضػػػػػح مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػنص مػػػػػدل حػػػػػرص التشػػػػػريع عمػػػػػى اال
خبيػػػػػر الحصػػػػػة أك حيػػػػػث جػػػػػـر الفعػػػػػؿ المشػػػػػار إليػػػػػو، أم كػػػػػاف شػػػػػخص مرتكبػػػػػو، سػػػػػكاء كػػػػػاف مقػػػػػدـ ال

 .(1)ذاتو

  

                                  
 .203أحمد محرز، المرجع السابؽ، ص -1
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 :خالصة الفصل األول

بعػػػػػد دراسػػػػػة ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ يمكػػػػػف اسػػػػػتنتاج أف الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤكلية المحػػػػػدكدة ىػػػػػي شػػػػػركة 
تنفػػػػػػرد بجممػػػػػػة مػػػػػػف الخصػػػػػػائص التػػػػػػي تميزىػػػػػػا عػػػػػػف بػػػػػػاقي الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة كلعػػػػػػؿ أف أىػػػػػػـ ىػػػػػػذه 

اسػػػػػػتمدت منيػػػػػػا  الخصػػػػػػائص ىػػػػػػي تحديػػػػػػد مسػػػػػػؤكلية الشػػػػػػريؾ فييػػػػػػا كىػػػػػػي الخاصػػػػػػية األساسػػػػػػية التػػػػػػي
 الشركة تسميتيا.

إف ىػػػػػذه الخاصػػػػػية تعػػػػػد ميػػػػػزة أساسػػػػػية يتمتػػػػػع بيػػػػػا ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الشػػػػػركات، كالشػػػػػريؾ فػػػػػي 
 التاجر كما ينجز عنيا مف مخاطر كمسؤكليات. المحدكدة المسؤكلية ال يكتسب صفةالشركة 

 مػػػػػف امتيػػػػػازات ىػػػػػذه الشػػػػػركة، عػػػػػدـ تحديػػػػػد المشػػػػػرع الحػػػػػد األدنػػػػػى لػػػػػرأس ماليػػػػػا الػػػػػذم يمكػػػػػف
كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا يتػػػػػػػػيح الفرصػػػػػػػػة لمعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػتثمريف ذكم رؤكس األمػػػػػػػػكاؿ  دج 1أف يصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى 

 الصغيرة الستغالؿ مشاريع في شكؿ شركات دكف تكفرىـ عمى أمكاؿ كبيرة.

لتعػػػػػايش االعتبػػػػػار المػػػػػالي مػػػػػع يػػػػػا تتمتػػػػػع بالطػػػػػابع المخػػػػػتمط، نظػػػػػرا إف خصػػػػػائص ىػػػػػذه الشػػػػػركة جعمت
 مف الناحية العممية كاالقتصادية. مركنة جعميا أكثراالعتبار الشخصي فييا، كىذه الميزة ت

إف تأسػػػػػػػػػػػػيس الشػػػػػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػػػػػؤكلية المحػػػػػػػػػػػػدكدة يخضػػػػػػػػػػػػع لمجمكعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػركط 
تيػػػػػػػا ءاجراإالمكضػػػػػػػكعية كالشػػػػػػػكمية، لكػػػػػػػف بعػػػػػػػد دراسػػػػػػػة إجػػػػػػػراءات تأسػػػػػػػيس ىػػػػػػػذه الشػػػػػػػركة يتضػػػػػػػح أف 

كىػػػػػػذه تعتبػػػػػػر ميػػػػػػزة مبسػػػػػػطة، ميسػػػػػػرة، كقميمػػػػػػة التكػػػػػػاليؼ، بالمقارنػػػػػػة مػػػػػػع بػػػػػػاقي الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة، 
 إضافية ليذا النكع مف الشركات.

منحيػػػػا ىػػػػذه مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ تػػػػـ اسػػػػتنتاج العديػػػػد مػػػػف االمتيػػػػازات كالتسػػػػييالت التػػػػي ت
 ركاج الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة.ك  انتشارالشركة، كىذا ما يفسر 
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 المحدودة المسؤولية ذات الشركة تسيير :الثاني الفصل

 الكتسابني مؤهؿ الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأصبحت كائف قانو ت أف تأسس بعد
لمشخصية المعنوية بعد قيدها في السجؿ التجاري،  اكتسابها، وذلؾ عند االلتزاماتالحقوؽ وتحمؿ 

 ت مف أجمه.تحقيؽ الغرض الذي أنشئطها مف أجؿ يصبح لها الحؽ في القياـ بنشا

المحػػػػػػدودة أعمالهػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ شػػػػػػخص يم مهػػػػػػا، ويقػػػػػػـو  المسػػػػػػؤوليةتباشػػػػػػر الشػػػػػػركات ذات 
ح القػػػػػػانوف قػػػػػػد مػػػػػػنارة الشػػػػػػركة أك ػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػدير، و بإداراتهػػػػػػا يػػػػػػدعي بالمػػػػػػدير، ويمكػػػػػػف أف يتػػػػػػولي إد

ـ مػػػػػػف ريف مجموعػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػمطات أو الصػػػػػػ حيات وذلػػػػػػؾ قصػػػػػػد تممػػػػػػيهيلممػػػػػػدير أو لهيئػػػػػػات المػػػػػػد
إدارة الشػػػػػركة، وتحقيػػػػػؽ  رلػػػػػها، وفػػػػػي المقابػػػػػؿ ذلػػػػػؾ فقػػػػػد حممهػػػػػـ القػػػػػانوف المسػػػػػؤولية الناجمػػػػػة عػػػػػف 

 سوء تسييرهـ وانحرافهـ عف القواعد المحددة إلدارة الشركة ذات  المسؤولية المحدودة.

، وأمػػػػاـ هػػػػذ  اسػػػػتمرارهاسػػػػباب، بحيػػػػث يصػػػػبح مػػػػف الصػػػػعب وقػػػػد يتػػػػأـز نشػػػػاط الشػػػػركة لعػػػػدة أ
مػػػػف حمهػػػػا وتصػػػػ ية أموالهػػػػا، ولػػػػـ يتػػػػرؾ المشػػػػرع هػػػػذ  المسػػػػألة لمشػػػػركاء يتصػػػػرفوف  الحالػػػػة فػػػػ  م ػػػػر

 طارها.والعمؿ في إ احترامهايتعيف عميهـ  فيها بحرية، بؿ ولع تنظيما وقرر أحكاـ

سػػػػػنحاوؿ تبيػػػػػاف إدارة الشػػػػػركة  منا هػػػػػذا ال صػػػػػؿ إلػػػػػي  ػػػػػ ث مباحػػػػػث،وت صػػػػػي  كػػػػػؿ هػػػػػذ  النقػػػػػاط قسػػػػػ
كي يػػػػػػة مراقبػػػػػػة الشػػػػػػركة ذات  فػػػػػػي المبحػػػػػػث ابوؿ، وفػػػػػػي المبحػػػػػػث ال ػػػػػػاني ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة. انقلاء وفي المبحث ال الث، ية المحدودةالمسؤول
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 الشركة ذات المسؤولية المحدودة إدارة :المبحث األول
 

ويتولي  ،المديرتباشر الشركة ذات  المسؤولية المحدودة، نشاطها مف خ ؿ شخص يم مها هو 
 (1)له. دارة الشركة مف خ ؿ السمطات الممنوحةا  و  هذا ابخير تسيير

والسػػػػػػػػػمطات ، ومنػػػػػػػػه سػػػػػػػػػنتولي دراسػػػػػػػػة كي يػػػػػػػػػة تعيػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػدير وعزلػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػب ابوؿ
عػػػػػف أعمػػػػػاؿ اإلدارة فػػػػػي  ،المخولػػػػػة لػػػػػه فػػػػػي اإلدارة والتزاماتػػػػػه فػػػػػي المطمػػػػػب ال ػػػػػاني ومسػػػػػؤولية المػػػػػدير

 المطمب ال الث.

 األول: تعيين مدير الشركة وعزلهالمطمب 

سػػػػػػـ يعػػػػػػد مم مهػػػػػػا القػػػػػػانوني الػػػػػػذي يعمػػػػػػؿ بإالمسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة،  الشػػػػػػركة ذات المػػػػػػدير فػػػػػػي
الشػػػػركة ولحسػػػػابها سػػػػواء كػػػػاف مػػػػديرا من ػػػػرد أو مجموعػػػػة مػػػػف المػػػػدرييف وسػػػػنتطرؽ فػػػػي هػػػػذا المطمػػػػب 

 .(2)استقالتهكي ية تعييف مدير الشركة وعزله  إلي دراسة

 يين مدير الشركةالفرع األول: تع

أك ػػػػػػػػر عمػػػػػػػػي أف مػػػػػػػنح المشػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػري الشػػػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػػدودة، لمػػػػػػػػدير أو 
قػػػػػػانوف التجػػػػػػاري المػػػػػػف  576 وهػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػه المػػػػػػادة ،)3(يكػػػػػػوف مػػػػػػف ابشػػػػػػخاص الطبيعػػػػػػي

الجزائػػػػػػري، ال قػػػػػػرة ابولػػػػػػي: ايػػػػػػدير الشػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة شػػػػػػخص أو عػػػػػػدة أشػػػػػػخاص 
مػػػػا أف يعػػػػيف  يمكػػػػف أف يعػػػػيف مػػػػدير فػػػػي عقػػػػد الشػػػػركة التأسيسػػػػي فيكػػػػوف مػػػػديرا نظاميػػػػا،، اطبيعيػػػػيف وا 

مػػػػػف  ل ال ػػػػػةال قػػػػػرة ا 576 ا مػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػه المػػػػػادةوهػػػػػذ، بات ػػػػػاؽ الحػػػػػؽ فيكػػػػػوف مػػػػػدير  يػػػػػر نظػػػػػامي
و بعقػػػػػػػػد ال حػػػػػػػػؽ حسػػػػػػػػب نهـ الشػػػػػػػػركاء فػػػػػػػػي القػػػػػػػػانوف ابساسػػػػػػػػي أالقػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػاري بقولهػػػػػػػػا: اويعيػػػػػػػػ

 .ا582 ال قرة ابولي مف المادةالشروط المنصوص عميها في 

                                  
 .453محمد فريد العريني، المرجع السابؽ، ص -1
 .403عمي البارودي، محمد السيد ال قي، المرجع السابؽ، ص -2
 .79ص المرجع السابؽ، إلياس ناصيؼ، -3
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 .(1)الشركة أجنبي عف الشركة والشركاءويجوز أف يكوف الشخص الذي يدير 

مػػػػػػدة التػػػػػػي يمػػػػػػارس فيهػػػػػػا المػػػػػػدير أو هيئػػػػػػة المػػػػػػديريف اللػػػػػػـ يػػػػػػنص المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػري عمػػػػػػي 
مهامػػػػػػه عمػػػػػػي خػػػػػػ ؼ بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات العربيػػػػػػة التػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػي أف المػػػػػػديريف المعنيػػػػػػيف فػػػػػػي 

مػػػػػػػدة محػػػػػػػدودة لممارسػػػػػػػة أعمػػػػػػػالهـ  ركة مػػػػػػػف الشػػػػػػػركاء أو  يػػػػػػػرهـ دوف ذكػػػػػػػرالتأسيسػػػػػػػي لمشػػػػػػػالعقػػػػػػػد 
 يعتبروف أنهـ قد عينوا لمدة بقاء الشركة ما لـ ينص العقد التأسيسي عمي خ ؼ ذلؾ.

 زل المديرــــالفرع الثاني: ع

ويػػػػػػػػػػتـ العػػػػػػػػػػزؿ بواسػػػػػػػػػػطة  ودة، لمعػػػػػػػػػػزؿ،يتعػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػدير الشػػػػػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػػػػد
 و عف طريؽ القلاء.الشركاء، أ

 أوال: العزل من قبل الشركاء

يصػػػػػػػدر قػػػػػػػرار العػػػػػػػزؿ فػػػػػػػي قػػػػػػػرر المشػػػػػػػرع لمشػػػػػػػركاء الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي عػػػػػػػزؿ المػػػػػػػدير، ويجػػػػػػػب أف 
 لإلجراءات المقررة قانونا. جتماع يدعي إليه طبقاإ

ال حػػػػػػؽ ويجػػػػػػب أف يكػػػػػػوف العػػػػػػزؿ مسػػػػػػتند مػػػػػػدير الػػػػػػذي تػػػػػػـ ملا إلػػػػػػي سػػػػػػبب مشػػػػػػروع يبػػػػػػرر ، وا 
 ابه مف لرر.ما أصععزله المطالبة بتعويض 

 .(2)ابقؿ ويقع العزؿ بقرار يتخذ مف الشركاء الذيف يم موف نصؼ رأس الماؿ عمي

ركة نػػػػص مخػػػػالؼ، يػػػػدعي الشػػػػركاء تحقػػػػؽ هػػػػذ  اب مبيػػػػة ولػػػػـ يكػػػػف فػػػػي نظػػػػاـ الشػػػػفػػػػإذا لػػػػـ ت
 كػػػػاف مقػػػػدار رأس المػػػػاؿ الػػػػذي تم مػػػػه ، وتصػػػػدر القػػػػرارات بأ مبيػػػػة ابصػػػػوات مهمػػػػاجتمػػػػاع  ػػػػاف  إلػػػػي إ

 .الجزائري مف القانوف التجاري ال قرة ال انية 582حسب المادة

                                  
 خارجا عف الشركاءا. التجاري الجزائري: اويجوز إختيارهـ مف القانوف 2فقرة  576المادة  -1
ايمكػػػػػف عػػػػػزؿ المػػػػدير بقػػػػػرار مػػػػػف الشػػػػركاء المم مػػػػػيف أك ػػػػػر  مػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػري: 1فقػػػػػرة  579 المػػػػادة -2

ف قػػػػػرر العػػػػػزؿ مػػػػػف دوف ويعتبػػػػػر كػػػػػؿ شػػػػػرط مخػػػػػالؼ لػػػػػذلؾ كػػػػػأف لػػػػػـ يكػػػػػف، ،مػػػػػف نصػػػػػؼ رأسػػػػػماؿ الشػػػػػركة سػػػػػبب  وا 
 كاف موجبا لمتعويض ال حؽا.مشروع، 
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مقػػػػػػرر لكػػػػػػؿ شػػػػػػريؾ، وهػػػػػػو متعمػػػػػػؽ بالنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ بحيػػػػػػث يقػػػػػػع بػػػػػػاط   حػػػػػػؽ وعػػػػػػزؿ المػػػػػػدير
مػػػػػف كػػػػؿ أ ػػػػػر أي شػػػػػرط يهػػػػدؼ بطريػػػػػؽ مباشػػػػػر أو  يػػػػر مباشػػػػػر إلػػػػػي حرمانػػػػه منػػػػػه، وعمػػػػػي  اومجػػػػرد
المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة، والػػػػػذي  تأسػػػػػيس الشػػػػػركة ذات لػػػػػي بػػػػػبط ف الشػػػػػرط الػػػػػوارد فػػػػػي عقػػػػػد  ذلػػػػػؾ ق

يقػػػػدر تعويلػػػػا لممػػػػدير فػػػػي حالػػػػة عزلػػػػه دوف سػػػػبب يبػػػػرر ، متػػػػي كػػػػاف مبمػػػػ  التعػػػػويض مػػػػف اللػػػػخامة 
 .(1)بحيث يرتدع معه كؿ شريؾ ي كر في طمب العزؿ

 ثانيا: العزل من قبل القضاء

 قػػػػرار  مبيػػػػة المتطمبػػػػة لصػػػػدورر ابقػػػػد يعتػػػػد عػػػػزؿ المػػػػدير مػػػػف قبػػػػؿ الشػػػػركاء، السػػػػتحالة تػػػػوف
المػػػػػدير ن سػػػػػه مػػػػػف كبػػػػػار المؤسسػػػػػيف ويحػػػػػوز عػػػػػددا مػػػػػف الحصػػػػػص  يكػػػػػوف أف العػػػػػزؿ، وم ػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ

واؿ يكػػػػػوف مػػػػػف حػػػػػؽ الشػػػػػريؾ، لػػػػػو ال زمػػػػػة لعزلػػػػػه، وفػػػػػي م ػػػػػؿ هػػػػػذ  ابحػػػػػ  تمنػػػػػع مػػػػػف تػػػػػوفر اب مبيػػػػػة
ب قػػػػػاـ سػػػػػبوز حصػػػػػة واحػػػػػدة فػػػػػي رأس المػػػػػاؿ أف يطمػػػػػب عػػػػػزؿ المػػػػػدير مػػػػػف القلػػػػػاء، متػػػػػي كػػػػػاف يحػػػػػ

 .(2)مشروع يبرر ذلؾ

، السػػػػبب الػػػػذي يسػػػػوغ عػػػػزؿ المػػػػدير، عػػػػدـ المياقػػػػة البدنيػػػػة والذهنيػػػػة لهػػػػذا ابخيػػػػر ومػػػػف أم مػػػػة
العػػػػػػزؿ مبػػػػػػررا  اعتبػػػػػػربػػػػػػؿ أف القلػػػػػػاء ال رنسػػػػػػي  ، ء اإلدارةسػػػػػػو و  نجػػػػػػاز مهمتػػػػػػه،التػػػػػػي تعوقػػػػػػه عػػػػػػف إ

تتعمػػػػػؽ بصػػػػػالح   اعتبػػػػػاراتعمػػػػػي  ارتكػػػػػاز المػػػػػدير أي خطػػػػػأ فػػػػػي اإلدارة لمجػػػػػرد حتػػػػػي ولػػػػػو لػػػػػـ يرتكػػػػػب 
 الشركة.

فػػػػػػي ن قػػػػػػات اإلدارة  االقتصػػػػػػاددهـ بهػػػػػػدؼ يف عػػػػػػف تعػػػػػػدلمػػػػػػدير عػػػػػػزؿ أحػػػػػػد اومػػػػػػف أم مػػػػػػة ذلػػػػػػؾ 
 .(3)وتقميصها أو إعادة تنظيمها

ا كػػػػػاف هنػػػػػاؾ مبػػػػػرر خػػػػػر لػػػػػه حػػػػػؽ طمػػػػػب اإلسػػػػػتقالة مػػػػػف إدارة الشػػػػػركة كممػػػػػبوالمػػػػػدير هػػػػػو ا
سػػػػتقالة ال ينػػػػته فعاليتػػػػه، إال مػػػػف لوقػػػػت المناسػػػػب، وقػػػػرار العػػػػزؿ أو اإلمسػػػػوغ وشػػػػريطة أف يػػػػتـ فػػػػي ا

                                  
 .770محمد السيد ال قي، المرجع السابؽ، صمحمد فريد العريني،  -1
مف القانوف التجاري الجزائري: ايجوز أيلا عزؿ الشريؾ مف طرؼ المحاكـ لسبب قانوني، بناءا عمي  579المادة  -2

 طمب كؿ شريؾا.
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عمػػػػػػي الغيػػػػػػر إال مػػػػػػف يػػػػػػـو بػػػػػػه  االحتجػػػػػػاجمػػػػػػا ال يمكػػػػػػف وال يكػػػػػػوف لػػػػػػه أ ػػػػػػر رجعػػػػػػي، ك يػػػػػوـ صػػػػػػدور ،
 .(1)نشر 

 المطمب الثاني: سمطات المدير والتزاماته

ف لهػػػػػػػػػـ كافػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػ حيات لمقيػػػػػػػػػاـ ييكمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ وأف أشػػػػػػػػػرنا أف المػػػػػػػػػدير أو هيئػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػدر 
بالتصػػػػػرفات ال زمػػػػػة عمػػػػاؿ التػػػػػي تحقػػػػػؽ أهػػػػداؼ الشػػػػػركة أو باإللػػػػػافة إلػػػػػي إدارة الشػػػػركة والقيػػػػػاـ باب

 التي ال بّد لممدير القياـ بها. االلتزاماترار عممها فقد نص القانوف عمي الستم

 ينير الفرع األول: سمطات المدير أو المد

سػػػػػػػمطة المػػػػػػػػدير أو هيئػػػػػػػػة المػػػػػػػػديريف تتحػػػػػػػػدد بالصػػػػػػػ حيات الممنوحػػػػػػػػة لهػػػػػػػػـ بموجػػػػػػػػب نظػػػػػػػػاـ 
اري الجزائػػػػػػري: ايحػػػػػػدد القػػػػػػانوف مػػػػػػف القػػػػػػانوف التجػػػػػػ 577، وهػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػه المػػػػػػادة (2)الشػػػػػػركة

سػػػػػمطات المػػػػػديريف  فػػػػػي الع قػػػػػات بػػػػػيف الشػػػػػركاءا، وعنػػػػػد سػػػػػكوت القػػػػػانوف ابساسػػػػػي تحػػػػػددها المػػػػػادة 
بمػػػػا يمػػػػي: ايجػػػػوز لممػػػػدير فػػػػي الع قػػػػات بػػػػيف الشػػػػركاء أف  مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري التػػػػي تقلػػػػي 554

 ػػػػػػردا منؿ واحػػػػػػد مػػػػػػنهـ رة لصػػػػػػالح الشػػػػػػركة وعنػػػػػػد تعػػػػػػدد المػػػػػػديريف يتمتػػػػػػع كػػػػػػيقػػػػػػـو بكافػػػػػػة أعمػػػػػػاؿ اإلدا
مػػػػػنهـ أف يعػػػػػارض فػػػػػي كػػػػػؿ  واحػػػػػد  لكػػػػػؿ بالسػػػػػمطات المنصػػػػػوص عميهػػػػػا فػػػػػي ال قػػػػػرة المتقدمػػػػػة ويحػػػػػؽ

 برامهاا.عممية قبؿ إ

ومنػػػػػػػه يجػػػػػػػوز لممػػػػػػػدير أف يتخػػػػػػػذ مػػػػػػػا يشػػػػػػػاء مػػػػػػػف القػػػػػػػرارات واإلجػػػػػػػراءات والتصػػػػػػػرفات طالمػػػػػػػا 
وفيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ كانػػػػػػت فػػػػػػي حػػػػػػدود اختصػػػػػػاص الشػػػػػػركة، كمػػػػػػا يم ػػػػػػؿ المػػػػػػدير الشػػػػػػركة أمػػػػػػاـ القلػػػػػػاء، 

جميػػػػػع الظػػػػػروؼ باسػػػػػـ  بع قػػػػػات المػػػػػدير مػػػػػع الغيػػػػػر، فػػػػػإف لممػػػػػدير أوسػػػػػع السػػػػػمطات لمتصػػػػػرؼ فػػػػػي
شػػػػػػركاء، فػػػػػػإف الشػػػػػػركة ن سػػػػػػها ات التػػػػػػي يمنحهػػػػػػا القػػػػػػانوف صػػػػػػراحة لمخػػػػػػ ؿ بالسػػػػػػمطالشػػػػػػركة دوف اإل

نطػػػػاؽ مولػػػػوع الشػػػػركة مػػػػا لػػػػـ ي بػػػػت أف الغيػػػػر كػػػػاف  الػػػػذي لػػػػـ تػػػػدخؿ فػػػػي ممزمػػػػة بتصػػػػرفات  المػػػػدير
 ،النظر إلػػػػػي الظػػػػػروؼالمولػػػػػوع،  وأنػػػػػه لػػػػػـ يخػػػػػؼ عميػػػػػه ذلػػػػػؾ بػػػػػ صػػػػػرفه أنػػػػػه تجػػػػػاوز ذلػػػػػؾعالمػػػػػا بت

اتجػػػػا   واالحتجػػػػاجبساسػػػػي كػػػػاؼ وحػػػػد  لتكػػػػويف ذلػػػػؾ، نشػػػػر القػػػػانوف اأف وذلػػػػؾ بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف 
                                  

 .66رجع السابؽ، صنادية فوليؿ، الم -1
 .198فوزي محمد سامي، المرجع السابؽ، ص -2
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، حسػػػػػػػب نػػػػػػػص (1)الغيػػػػػػػر بالشػػػػػػػروط التػػػػػػػي يتلػػػػػػػمنها القػػػػػػػانوف ابساسػػػػػػػي والمحػػػػػػػدد لسػػػػػػػمطات المػػػػػػػدير
، وعنػػػػد تعػػػػدد المػػػػديريف يتمتػػػػع كػػػػؿ واحػػػػد الجزائػػػػري نوف التجػػػػاريمػػػػف القػػػػا ال قػػػػرة ال انيػػػػة 577 المػػػػادة

 لػػػػػػة أحػػػػػػد المػػػػػػدرييف لتصػػػػػػرفات المػػػػػػديروال أ ػػػػػػر لمعار  امػػػػػػنهـ بالسػػػػػػمطات المنصػػػػػػوص عميهػػػػػػا قانونػػػػػػ
اتجػػػا  الغيػػػر، مػػػا لػػػـ يقػػػـ الػػػدليؿ عمػػػي أنهػػػـ كػػػانوا عمػػػي عمػػػـ بهػػػا، كمػػػا يػػػرأس المػػػدير الجمعيػػػة العامػػػة 

يف، وسػػػػػير  هػػػػػذا التحديػػػػػد ير سػػػػػمطة المػػػػػدير أو المػػػػػد يتأسيسػػػػػة عقػػػػػد الشػػػػػركة الدعػػػػػاويحػػػػػدد  لمشػػػػػركاء.
عمػػػػػػي الغيػػػػػػر وفػػػػػػي حػػػػػػؽ الغيػػػػػػر، فيحػػػػػػؽ  يف المػػػػػػدير والشػػػػػػركاء، لكنػػػػػػه ال يسػػػػػػريفػػػػػػي الع قػػػػػػة فيمػػػػػػا بػػػػػػ

 لممدير في مواجهة الغير أف يمـ بجميع أعماؿ اإلدارة لصالح الشركة.

ؼ مػػػػػػا هػػػػػػو بخػػػػػػ  ،لكػػػػػػؿ مػػػػػػنهـ أف يػػػػػػدير الشػػػػػػركة بم ػػػػػػرد  يحػػػػػػؽ وفػػػػػػي حالػػػػػػة تعػػػػػػدد المػػػػػػديريف
 .ركة المساهمةالحاؿ عميه في ش

ف  معنػػػػػوي بأعمػػػػػاؿ وتصػػػػػرفات المػػػػػدير قبػػػػػؿفتكػػػػػوف الشػػػػػركة ممزمػػػػػة كشػػػػػخص  الغيػػػػػر حتػػػػػي وا 
 كانت هذ  التصرفات في نطاؽ تحقيؽ الغرض الذي قامت مف أجمه الشركة.

فسػػػػػػمطة المػػػػػػدير فػػػػػػي الشػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة،  تتسػػػػػػع باتسػػػػػػاع مجمػػػػػػس اإلدارة، 
ف لػػػػـ يكػػػػف لهػػػػا ع قػػػػة بتحقيػػػػؽ بمعنػػػػي أف  الشػػػػركة تكػػػػوف ممزمػػػػة بأعمػػػػاؿ المػػػػدير وتصػػػػرفاته حتػػػػي وا 

 الغرض الذي أنشأت مف أجمه، وذلؾ حماية لمغير واستقرار التعامؿ معهـ.

نػػػػػػػػه أورد شػػػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػػدودة، فإفم ممػػػػػػػػا مػػػػػػػػنح المشػػػػػػػػرع سػػػػػػػػمطات لمػػػػػػػػديري ال
هـ بمهػػػػاهـ وت ػػػػادي التعػػػػارض بػػػػيف مصػػػػالحهـ بعػػػػض القيػػػػود عمػػػػيهـ، لػػػػمانا لجػػػػديتهـ وفاعميػػػػة قيػػػػام

 ها ومف بيف هذ  القيود ما يمي:تر ية، ومصالح الشركة التي يتولوف إداالشخص

دة، أو يخػػػػػػػػالؼ  ػػػػػػػػرض و يػػػػػػػػأتي عمػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػه خػػػػػػػػروج عمػػػػػػػػي سػػػػػػػػمطاته المحػػػػػػػػد أف مػػػػػػػػديرلػػػػػػػػيس لم :أوال
 الشركة.

                                  
 .210أحمد محرز، المرجع السابؽ، ص -1
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أو  لػػػػػػر بهػػػػػػػاي : صػػػػػػحيح أنػػػػػػه وكيػػػػػػؿ الشػػػػػػركة إال أنػػػػػػػه ال يمكنػػػػػػه أف يػػػػػػأتي عمػػػػػػ  أو نشػػػػػػاطاثانيــــــا
 .(1)يعارلها

شركة أخر  ذات  ايات مما مة أو منافسة و هيئة المديريف تولي وظي ة في : يمنع عمي المدير أثالثا
 حساب  ير  بأجر أو بدونه.لعماؿ الشركة سواء لحسابه أو ا ؿ ببعماؿ الشركة أو ممارسة عمؿ مم

   ايات مما مة أو منافسة. شركة أخر  ذاتفي إدارة  االشتراؾع عميهـ كذلؾ يمن رابعا:

 المدير التزامات :الثاني الفرع

التػػػػػي ألقاهػػػػػا المشػػػػػرع صػػػػػراحة عمػػػػػي عػػػػػاتؽ مػػػػػدير الشػػػػػركة أو هيئػػػػػة مػػػػػديرها  االلتزامػػػػػاتمػػػػػف 
 ما يمي:

يمنع عمي المديريف وعمي الشركاء تحت طائمة البط ف أف يحصموا مف الشركة عمي قروض أو  أوال:
  بصولهـ أو ل روعهـ ولو حصمت بأسماء مستعارة. ك االت بن سهـ أو بزواجهـ، أو

ـــا ردا : عمػػػي المػػػدير أف يػػػنظـ فػػػي نهايػػػة كػػػؿ سػػػنة تقريػػػرا عػػػف أعمػػػاؿ الشػػػركة فػػػي تمػػػؾ السػػػنة وجػػػثاني
شػػػػػػػركاء ويػػػػػػػدعوهـ خػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػتة العػػػػػػػاـ لاربػػػػػػػاح والخسػػػػػػػائر، وميزانيػػػػػػػة يبمغهػػػػػػػا لم ل سػػػػػػػت مارحسػػػػػػػابيا 

مػػػػف  584الجمعيػػػػة العامػػػػة وهػػػػذا مػػػػا جػػػػاءت بػػػػه المػػػػادةق ػػػػاؿ حسػػػػابات السػػػػنة الماليػػػػة إلػػػػي أشػػػػهر مػػػػف إ
جػػػػػػػراء الجػػػػػػػرد : اإف التقريػػػػػػػر االجزائػػػػػػػري القػػػػػػػانوف التجػػػػػػػاري لصػػػػػػػادر عػػػػػػػف عمميػػػػػػػات السػػػػػػػنة الماليػػػػػػػة وا 

العػػػػاـ وحسػػػػػاب النتػػػػائه والميزانيػػػػة الناشػػػػئة عػػػػػف المػػػػديريف تعػػػػرض عمػػػػي جمعيػػػػػة  االسػػػػتغ ؿوحسػػػػاب 
 ق ؿ السنة الماليةا.مف  اعتباراأشهر  6ء لممصادقة عميها في أجؿ الشركا

يومػػػػػػا عمػػػػػػي ابقػػػػػػؿ مػػػػػػف الوقػػػػػػت المعػػػػػػيف النعقػػػػػػاد الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة يػػػػػػودع أصػػػػػػؿ  20وقبػػػػػػؿ 
مػػػػا تؤكػػػػد   كامػػػػؿ الو ػػػػائؽ المػػػػذكورة فػػػػي مركػػػػز الشػػػػركة مػػػػع تقػػػػدير م ػػػػوض المراقبػػػػة عنػػػػد وجػػػػود هػػػػذا

 الجزائري. القانوف التجاري 585مف المادة  ال ال ة ال قرة

                                  
هػػػػػػاد القلػػػػػػائي والنصػػػػػػوص المتممػػػػػػة، جتالجزائػػػػػػري، النصػػػػػػوص التطبيقيػػػػػػة واالمبػػػػػػروؾ حسػػػػػػيف، القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري  -1

 .140، ص2004 دار هومة، الجزائر،
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وأف يوجػػػػػه إلػػػػػي المػػػػػدير أسػػػػػئمة خطيػػػػػة ليجيػػػػػب عميهػػػػػا ف يطمػػػػػع عميهػػػػػا ويحػػػػػؽ لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ أ
فػػػػػػػي جمسػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػة، ولكػػػػػػػؿ شػػػػػػػريؾ فػػػػػػػوؽ ذلػػػػػػػؾ أف يطمػػػػػػػب متػػػػػػػي شػػػػػػػاء االطػػػػػػػ ع عمػػػػػػػي القيػػػػػػػود 

وهػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي ال قػػػػػػر ال انيػػػػػػة مػػػػػػف  ،والمسػػػػػػتندات المتعمقػػػػػػة بأعمػػػػػػاؿ السػػػػػػنوات الػػػػػػ  ث السػػػػػػابقة
بمقػػػػر الشػػػػركة وبن سػػػػه عمػػػػي فػػػػي أي وقػػػػت كػػػػاف  االطػػػػ عالجزائػػػػري: ا القػػػػانوف التجػػػػاري 585المػػػػادة 

العػػػػػػػػاـ وحسػػػػػػػػاب الخسػػػػػػػػائر وابربػػػػػػػػاح والميزانيػػػػػػػػات والتقػػػػػػػػارير  االسػػػػػػػػتغ ؿ ػػػػػػػػائؽ التاليػػػػػػػػة: حسػػػػػػػػاب الو 
يف الػػػػػػػػػ  ث محالػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػذ  الجمعيػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػنالمعرولػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة و 

 ابخيرةا.

ــــا: مػػػػف ابربػػػػاح الصػػػػافية لتكػػػػويف مػػػػاؿ  %10كػػػػؿ سػػػػنة  اقتطػػػػاعوينػػػػدرج تحػػػػت واجبػػػػات المػػػػدير  ثالث
 يتجػػػػػاوز مجمػػػػػوع مػػػػػا اقتطػػػػػع لهػػػػػذا كػػػػػؿ سػػػػػنة عمػػػػػي أف ال االقتطػػػػػاعارها عمػػػػػي هػػػػػذا واسػػػػػتمر  احتيػػػػػاطي

 الجزائػػػػري: ا فػػػػػي الشػػػػػركات مػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري 721رأس مػػػػػاؿ الشػػػػركة حسػػػػػب المػػػػػادة االحتيػػػػاطي
عشػػػػػػػر نصػػػػػػػؼ ال ذات  المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػدودة، وشػػػػػػػركات المسػػػػػػػاهمة، يقتطػػػػػػػع مػػػػػػػف ابربػػػػػػػاح سػػػػػػػندات

لتكػػػػػػويف  االقتطػػػػػػاعسػػػػػػابقة، ويخصػػػػػػص هػػػػػػذا الخسػػػػػػائر ال االقتلػػػػػػاءعمػػػػػػي ابقػػػػػػؿ وتطػػػػػػرح منهػػػػػػا عنػػػػػػد 
بطػػػػ ف كػػػػؿ مداولػػػػة مخال ػػػػة، ويصػػػػبح قػػػػانوني وذلػػػػؾ تحػػػػت طائمػػػػة  احتيػػػػاطييػػػػدعي  احتيػػػػاطيمػػػػاؿ 
 ا.ر رأس الماؿعش االحتياطيذا بم  إير إلزامي هذا الجزء   اقتطاع

الجمعيػػػػػػات بػػػػػػإع ف ينشػػػػػػر فػػػػػػي  ديريف دعػػػػػػوة الشػػػػػػركاء لحلػػػػػػوريئػػػػػػة المػػػػػػ: عمػػػػػػي المػػػػػػدير أو هرابعــــــا
يومػػػػػا عمػػػػػي ابقػػػػػؿ مػػػػػف  15 تيف محميتػػػػػيف، أو برسػػػػػائؿ ملػػػػػمونة توجػػػػػه إلػػػػػي الشػػػػػركاء، قبػػػػػؿ يصػػػػػح

عنػػػػػػػد عػػػػػػػدـ توجيػػػػػػػه الػػػػػػػدعوة المػػػػػػػذكورة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ المػػػػػػػدير أو هيئػػػػػػػة و  ،)1(ل جتمػػػػػػػاعحػػػػػػػدد وقػػػػػػػت المال
جػػػػود  وفػػػػي حػػػػاؿ إهمػػػػاؿ هػػػػذا ابخيػػػػر المػػػػديريف  ينتقػػػػؿ الموجػػػػب إلػػػػي عػػػػاتؽ م ػػػػوض المراقبػػػػة عنػػػػد و 

سػػػػػماؿ يم مػػػػػوف عمػػػػػي ابقػػػػػؿ ربػػػػػع رألكػػػػػؿ شػػػػػريؾ أو فريػػػػػؽ مػػػػػف الشػػػػػركاء   توجيػػػػػه الػػػػػدعوة يعػػػػػود الحػػػػػؽ
شػػػػريؾ أف يطمػػػػب مػػػػف القلػػػػاء يحػػػػؽ لكػػػػؿ  هػػػػؤالءوعنػػػػد تخمػػػػؼ  ،)2(ة الشػػػػركة أف يطمبػػػػوا عقػػػػد جمعيػػػػ

مػػػػف  5الخامسػػػػة وؿ أعمالهػػػػا وهػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػه ال قػػػػرةيتػػػػولي دعػػػػو  الجمعيػػػػة وولػػػػع جػػػػد تعػػػػيف شػػػػخص

                                  
الجزائػػػػػري. ايسػػػػػتدعي الشػػػػػركاء قبػػػػػؿ خمسػػػػػة عشػػػػػر يومػػػػػا عمػػػػػي ابقػػػػػؿ مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري  2فقػػػػػرة  585المػػػػػادة -2

 مف انعقاد الجمعية بكتاب موصي عميه يتلمف بياف جدوؿ ابعماؿا. 
 مف القانوف التجاري الجزائري: اتصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونهاا. 1فقرة  580المادة -3
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شػػػػػريؾ، أف يطمػػػػػب مػػػػػف القلػػػػػاء تعػػػػػيف  يسػػػػػوغ لكػػػػػؿا: الجزائػػػػػري مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري 580 المػػػػػادة
وكيػػػػػػؿ مكمػػػػػػؼ باسػػػػػػتدعاء الشػػػػػػركاء لمجمعيػػػػػػة، وتحديػػػػػػد جػػػػػػدوؿ أعمالهػػػػػػا الشػػػػػػركاء لمجمعيػػػػػػة وتحديػػػػػػد 

 جدوؿ أعمالهاا.

 : مسؾ سجؿ خاص لمشركاء.خامسا

تمػػػػػػاع الهيئػػػػػػة العامػػػػػػة العاديػػػػػػة أو  يػػػػػػر : تزويػػػػػػد مراقػػػػػػب الشػػػػػػركات بنسػػػػػػخة مػػػػػػف محلػػػػػػر اجسادســــــا
 العادية.

 المطمب الثالث: مسؤولية المدير

بػػػػػػد  لػػػػػػذا ال ، يعتبػػػػػػر المػػػػػػدير فػػػػػػي الشػػػػػػركة ذات  المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة، وكػػػػػػي  عػػػػػػف الشػػػػػػركة
، لػػػػذا (1)تمـ أجػػػػرا عػػػػف عممػػػػه طمبهػػػػا طبيعػػػػة منصػػػػبه، وبمػػػػا أنػػػػه يسػػػػأف يقػػػػـو بجميػػػػع ابعمػػػػاؿ التػػػػي تت

عمػػػػػي أكمػػػػػؿ وجػػػػػه وفػػػػػي حالػػػػػة قيامػػػػػه بأخطػػػػػاء يسػػػػػأؿ عنهػػػػػا مسػػػػػؤولية  ف يػػػػػؤدي مهامػػػػػهوجػػػػػب عميػػػػػه أ
وقػػػػد تكػػػػوف المسػػػػؤولية جنائيػػػػة فػػػػي الحػػػػاالت الجسػػػػيمة التػػػػي يتجػػػػاوز فيهػػػػا الخطػػػػأ  ، مدنيػػػػة بوجػػػػه عػػػػاـ

 .(2)الحد المألوؼ

 الفرع األول: المسؤولية المدنية

مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػاري: ايكػػػػػػػػوف المػػػػػػػػديروف  578 قلػػػػػػػػي المشػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػري فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة
واؿ اتجػػػػػا  الشػػػػػركة حسػػػػػب ابحػػػػػ نوف العػػػػػاـ من ػػػػػرديف أو بالتلػػػػػامف مسػػػػػؤوليف بمقتلػػػػػي قواعػػػػػد القػػػػػا

ف مخال ػػػػات أحكػػػػػاـ هػػػػػذا القػػػػانوف أو عػػػػػف مخال ػػػػػة القػػػػانوف ابساسػػػػػي أو ابخطػػػػػاء أو الغيػػػػر سػػػػػواء عػػػػػ
، وي حػػػػػػظ أف هػػػػػػذ  المػػػػػػادة جػػػػػػاءت م صػػػػػػمة بحكػػػػػػاـ اتهػػػػػػـدار تػػػػػػي يرتكبونهػػػػػػا فػػػػػػي قيػػػػػػامهـ بأعمػػػػػػاؿ إال

قػػػػػػػػد ميػػػػػػػػزت بػػػػػػػػيف حػػػػػػػػدودة، المسػػػػػػػػؤولية الم الشػػػػػػػػركة ذاتلممقػػػػػػػػاة عمػػػػػػػػي عػػػػػػػػاتؽ المػػػػػػػػدير فؤولية االمسػػػػػػػػ
اتجػػػػػػػا  الغيػػػػػػػر الػػػػػػػذي يتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع الشػػػػػػػركة،  تهمسػػػػػػػؤولية  المػػػػػػػدير اتجػػػػػػػا  الشػػػػػػػركاء وبػػػػػػػيف مسػػػػػػػؤولي

تلػػػػػامنية  هػػػػػاتواعتبارهػػػػػا مسػػػػػؤولية شخصػػػػػية إذا كػػػػػاف الػػػػػذي يسػػػػػير الشػػػػػركة مػػػػػديرا واحػػػػػدا، كمػػػػػا اعتبر 
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يكػػػػػوف الخطػػػػػأ مشػػػػػترؾ بيػػػػػنهـ إال إذا أ بػػػػػت معارلػػػػػة أحػػػػػدهـ قبػػػػػؿ يف فإذا صػػػػػدرت عػػػػػف هيئػػػػػة المػػػػػدير 
 غير.عمؿ الذي أحدث اللرر لمشركة أو لمالقياـ بال

مخال ػػػػػة أحكػػػػػاـ القػػػػػانوف التجػػػػػاري المتعمقػػػػػة بالشػػػػػركة ذات وعميػػػػػه يكػػػػػوف المػػػػػدير مسػػػػػؤوال عػػػػػف 
أو  االحتيػػػػػاطيلسػػػػػجؿ التجػػػػػاري، أو يقػػػػػـ باقتطػػػػػاع إذ أ  ػػػػػؿ قيػػػػػدها فػػػػػي امػػػػػ    المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة 

مػػػػف أربػػػػاح الشػػػػركة السػػػػنوية قبػػػػؿ توزيعهػػػػا عمػػػػي الشػػػػركاء، كمػػػػا يسػػػػأؿ المػػػػدير (1)النظػػػػامي االحتيػػػػاطي
الشػػػػػركة ونوعهػػػػػا ومقػػػػػدار رأسػػػػػمالها فػػػػػي  اسػػػػػـا أ  ػػػػػؿ عنػػػػػد تعاممػػػػػه مػػػػػع الغيػػػػػر ذكػػػػػر فػػػػػي حػػػػػاؿ مػػػػػا إذ

ض مػػػػػػف الشػػػػػػركة لمصػػػػػػمحته أو لمصػػػػػػػمحة الو ػػػػػػائؽ أو ابوراؽ الصػػػػػػادرة عنهػػػػػػا أو حصػػػػػػؿ عمػػػػػػػي قػػػػػػر 
 .(2)متهئاد عافر أ

مناسػػػػػػػبة قيامػػػػػػػه بأعمػػػػػػػاؿ برتكابػػػػػػػه بعػػػػػػػض ابخطػػػػػػػاء ابخػػػػػػػر  أو وقػػػػػػػد يسػػػػػػػأؿ أيلػػػػػػػا نتيجػػػػػػػة ا
ينات اإلدارة ومػػػػػػػف أم مػػػػػػػة هػػػػػػػذ  ابخطػػػػػػػاء، عػػػػػػػدـ تن يػػػػػػػذ  ابحكػػػػػػػاـ التػػػػػػػي يػػػػػػػنص عميهػػػػػػػا قػػػػػػػانوف التػػػػػػػػأم

ف عمػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػامميف بالشػػػػػػػػػركة وسػػػػػػػػػداد إجػػػػػػػػػراءات التػػػػػػػػػأمي اتخػػػػػػػػػاذ مػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػرورة  االجتماعيػػػػػػػػػة
 أساس ابجور الحقيقية. عمي االشتراكات

اقبػػػػػػة المخػػػػػػالؼ بحكامػػػػػػه نػػػػػػص يقلػػػػػػي بمع االجتماعيػػػػػػةفػػػػػػإذا كػػػػػػاف فػػػػػػي قػػػػػػانوف التأمينػػػػػػات 
أو التخمػػػػػػؼ عػػػػػػف التػػػػػػأميف عػػػػػػف العمػػػػػػاؿ كػػػػػػاف المػػػػػػدير  فػػػػػػي حالػػػػػػة التػػػػػػأخير، االشػػػػػػتراكاتكملػػػػػػاع ة 

القػػػػػػػوانيف  ػػػػػػػة أحكػػػػػػػاـ لمسػػػػػػػؤوال اتجػػػػػػػا  الشػػػػػػػركة عػػػػػػػف هػػػػػػػذ  ابخطػػػػػػػاء، وكػػػػػػػذلؾ أيلػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة لمخا
بف مػػػػػػػف المبػػػػػػػادئ  ؾوالتػػػػػػراخيص والنظافػػػػػػػة والوقايػػػػػػة وأمػػػػػػػف العمػػػػػػؿ و يػػػػػػػر ذلػػػػػػ باللػػػػػػػرائب الخاصػػػػػػة

  فػػػػػػػي تػػػػػػػدبير مصػػػػػػػالحه المػػػػػػػدير ويحػػػػػػػافظ عمػػػػػػػي مصػػػػػػػالح الشػػػػػػػركة م ممػػػػػػػا ي عمػػػػػػػه ابوليػػػػػػػة أف يسػػػػػػػهر
 وقػػػػػػػد اتجهػػػػػػػت بعػػػػػػػض ا راء دني الجزائػػػػػػػري،مػػػػػػػف قػػػػػػػانوف المػػػػػػػ 432الخاصػػػػػػػة، طبقػػػػػػػا لػػػػػػػنص المػػػػػػػادة 

نحػػػػػػػو لػػػػػػػرورة تطبيػػػػػػػؽ قواعػػػػػػػد المسػػػػػػػؤولية الخاصػػػػػػػة بشػػػػػػػركات المسػػػػػػػاهمة عمػػػػػػػي  ال قهيػػػػػػػة والقانونيػػػػػػػة
 .الشركة ذات المسؤولية المحدودة

                                  
 حتياطي: يتـ تكوينه لتدعيـ المركز المالي لمشركة.اال -1

في الميزانية حتي يتـ ويجب توافر  ، حتياطي النظامي: هو الم روض بالنسبة محددة مف ابرباح يحددها القانوف* اإل
 عتمادها.إ
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فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بالت رقػػػػػػػة بػػػػػػػيف مجػػػػػػػرد الخطػػػػػػػأ فػػػػػػػي اإلدارة وأخطػػػػػػػائهـ ابخػػػػػػػر  المبنيػػػػػػػة عمػػػػػػػي   
الصػػػػػػادر عػػػػػػنهـ وهػػػػػي ت رقػػػػػػة يعتمػػػػػػدها القػػػػػػانوف  ي الغػػػػػػش،مخال ػػػػػة القػػػػػػانوف أو نظػػػػػػاـ الشػػػػػػركة أو عمػػػػػ

بػػػػػػيف الخطػػػػػػأ المرفقػػػػػػي والخطػػػػػػأ الشخصػػػػػػي، وهكػػػػػػذا فػػػػػػإف مجػػػػػػرد الخطػػػػػػأ فػػػػػػي اإلدارة مػػػػػػف دوف اإلداري 
أو لنظػػػػػاـ الشػػػػػركة، ال يترتػػػػػب عمػػػػػي المػػػػػدير مسػػػػػؤولية وي عمػػػػػي الغػػػػػش أو مخال ػػػػػة لمقػػػػػانوف، أف ينطػػػػػ

نمػػػػا فػػػػي حالػػػػة انطػػػػواء عمػػػػؿ  اتجػػػػا  الغيػػػػر، كمػػػػا فػػػػي حالػػػػة اإلدارة العامػػػػة بالنسػػػػبة لمخطػػػػأ المرفقػػػػي، وا 
ش أو عمػػػػػػػي مخال ػػػػػػػة لمقػػػػػػػانوف أو النظػػػػػػػاـ أو لمنظػػػػػػػاـ الشػػػػػػػركة فالمسػػػػػػػؤولية اتجػػػػػػػا  المػػػػػػػدير عمػػػػػػػي الغػػػػػػػ

الغيػػػػػر تترتػػػػػب عميػػػػػه، م ممػػػػػا تترتػػػػػب عمػػػػػي الموظػػػػػؼ العػػػػػاـ، وتترتػػػػػب عمػػػػػي الشػػػػػركة مسػػػػػؤولية المتبػػػػػوع 
 .(1)بالتعويض عف أعماؿ التابع ولها أف ترجع عمي التابع )المدير(

 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية

الجزائػػػػػري ابحكػػػػػاـ الجزائيػػػػػة التػػػػػي تتعمػػػػػؽ بالشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة نظػػػػػـ المشػػػػػرع 
مػػػػػف  800 مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػػري، فقػػػػػد أجػػػػػازت المػػػػػادة 805إلػػػػػي  800فػػػػػي المػػػػػواد مػػػػػف 

 20.000سػػػػػنوات وبغرامػػػػة مػػػػػف  5يعاقػػػػػب بالسػػػػجف لمػػػػدة سػػػػػنة إلػػػػي أنػػػػه  القػػػػانوف التجػػػػاري الجزائػػػػػري
 تيف العقوبتيف فقط:دج أو بإحد  ها 200.000إلي ج د

 كؿ مف زاد حصص عينية قيمة تزيد عف قيمتها الحقيقية عف طريؽ الغش. -1
المسػػػػػػيروف الػػػػػػذيف تعمػػػػػػدوا توزيػػػػػػع أربػػػػػػاح صػػػػػػورية بػػػػػػيف الشػػػػػػركاء بػػػػػػدوف جػػػػػػرد أو بواسػػػػػػطة جػػػػػػرد  -2

 مغشوش.
الػػػػػػذيف قػػػػػػدموا عمػػػػػػد لمشػػػػػػركاء ولػػػػػػو مػػػػػػع عػػػػػػدـ وجػػػػػػود توزيػػػػػػع لاربػػػػػػاح ميزانيػػػػػػة  يػػػػػػر  المسػػػػػػيروف -3

 صحيحة إلخ اء الولع الصحيح والحقيقي لمشركة.
 يعممػػػػػػوف المسػػػػػػيروف الػػػػػػذيف اسػػػػػػتعمموا عػػػػػػف سػػػػػػوء نيػػػػػػة أمػػػػػػواال أو قػػػػػػروض لمشػػػػػػركة، اسػػػػػػتعماال ال -4

ة أخػػػػػر  لت صػػػػػيؿ شػػػػػركة أو مؤسسػػػػػ تمبيػػػػػة ب رالػػػػػهـ الشخصػػػػػية أوأنػػػػػه مخػػػػػالؼ لمصػػػػػمحة الشػػػػػريؾ 
 لهـ فيها مصالح مباشرة أو  ير مباشرة.
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المسػػػػػػيروف الػػػػػػذيف اسػػػػػػتعمموا عػػػػػػف سػػػػػػوء نيػػػػػػة الصػػػػػػ حيات التػػػػػػي أحػػػػػػرزوا عميهػػػػػػا أو ابصػػػػػػوات  -5
يعممػػػػػوف أنػػػػػه مخػػػػػالؼ لمصػػػػػالح الشػػػػػركة تمبيػػػػػة  اسػػػػػتعماال ة التػػػػػي كانػػػػػت تحػػػػػت تصػػػػػرفهـ بهػػػػػذ  الصػػػػػ

مباشػػػػػػرة أو  يػػػػػػر  ب رالػػػػػػهـ الشخصػػػػػػية أو لت لػػػػػػيؿ شػػػػػػركة أو مؤسسػػػػػػة أخػػػػػػر  لهػػػػػػـ فيهػػػػػػا مصػػػػػػالح
 .(1)مباشرة

مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري فقػػػػد قػػػػرر المشػػػػرع الجزائػػػػري عقوبػػػػة ماليػػػػة  801أمػػػػا فػػػػي نػػػػص المػػػػادة 
 دج كؿ مف: 200.000دج إلي  20.000فقط، فنصت المادة عمي: ايعاقب بغرامة مف 

العػػػػػاـ وحسػػػػػاب  االسػػػػػتغ ؿالمسػػػػػيروف الػػػػػذيف لػػػػػـ يلػػػػػعوا فػػػػػي كػػػػػؿ سػػػػػنة ماليػػػػػة الجػػػػػرد وحسػػػػػاب  -1
 .الميزانية وتقرير عف عمميات السنة الماليةالنتائه و 

يومػػػػػا قبػػػػػؿ انعقػػػػػاد الجمعيػػػػػة إلػػػػػي الشػػػػػركاء حسػػػػػاب  15المسػػػػػيروف الػػػػػذيف لػػػػػـ يوجهػػػػػوا فػػػػػي أجػػػػػؿ  -2
االسػػػػػتغ ؿ العػػػػػاـ وحسػػػػػاب النتػػػػػائه والميزانيػػػػػة وتقريػػػػػرا عػػػػػف عمميػػػػػات السػػػػػنة الماليػػػػػة، ونػػػػػص القػػػػػرارات 

شػػػػػركات عوا الجػػػػػرد تحػػػػػت تصػػػػػرؼ الالمقترحػػػػػة، وعنػػػػػد االقتلػػػػػاء تقريػػػػػر منػػػػػدوبي الحسػػػػػابات لػػػػػـ يلػػػػػ
 بالمركز الرئيسي لمشركة.

المسػػػػػػيروف الػػػػػػذيف لػػػػػػـ يلػػػػػػعوا فػػػػػػي أي وقػػػػػػت مػػػػػػف السػػػػػػنة تحػػػػػػت تصػػػػػػرؼ كػػػػػػؿ شػػػػػػريؾ بػػػػػػالمقر  -3
ولػػػػػة عمػػػػػي الجمعيػػػػػات، وهػػػػػي الرئيسػػػػػي المسػػػػػتندات التاليػػػػػة بالسػػػػػنوات الماليػػػػػة الػػػػػ  ث ابخيػػػػػرة المعر 

نيػػػػػػػػػات وتقػػػػػػػػارير المسػػػػػػػػػيريف وعنػػػػػػػػػد العػػػػػػػػاـ والجػػػػػػػػػرد وحسػػػػػػػػػابات النتػػػػػػػػائه والميزا االسػػػػػػػػػتغ ؿحسػػػػػػػػابات 
 االقتلاء تقارير مندوبي الحسابات ومحالر الجمعياتا.

مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري الجزائػػػػري عمػػػػي أنػػػػه: ايعاقػػػػب بػػػػالحبس مػػػػف شػػػػهر  802كمػػػػا قلػػػػي فػػػػي المػػػػادة 
دج أو بإحػػػػػػد  هػػػػػػاتيف العقػػػػػػوبتيف  200.000إلػػػػػػي  دج 20.000إلػػػػػػي    ػػػػػػة أشػػػػػػهر وبغرامػػػػػػة مػػػػػػف 

 إختػػػػاـأشػػػػهر مػػػػف تػػػػاري   6الشػػػػركاء فػػػػي أجػػػػؿ جمعيػػػػة  انعقػػػػاديعممػػػػوا عػػػػف ط، المػػػػديروف الػػػػذيف لػػػػـ فقػػػػ
السػػػػػنة الماليػػػػػة أو فػػػػػي حالػػػػػة تمديػػػػػد ابجػػػػػؿ المحػػػػػدود بمػػػػػدة ال تتجػػػػػاوز السػػػػػتة أشػػػػػهر، بقػػػػػرار قلػػػػػائي 

أو عمػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ الجمعيػػػػػػػة  801أو لػػػػػػػـ يعرلػػػػػػػوا تمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػتندات المنصػػػػػػػوص عميهػػػػػػػا فػػػػػػػي المػػػػػػػادة 
 لمموافقةا.

                                  
 مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ. 800 المادة -1
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مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػاري الجزائػػػػػػػػري: ايعاقػػػػػػػػب  803المشػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػري فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة  ونػػػػػػػػص
دج أو بإحػػػػػد   100.000دج إلػػػػػي  20.000بػػػػػالحبس مػػػػػف شػػػػػهر إلػػػػػي    ػػػػػة أشػػػػػهر وبغرامػػػػػة مػػػػػف 

ا مػػػػا قػػػػؿ مػػػػاؿ الشػػػػركة الصػػػػافي عػػػػف هػػػػاتيف العقػػػػوبتيف فقػػػػط المسػػػػيروف الػػػػذيف يتخم ػػػػوف مػػػػع التعمػػػػد إذ
 سائر ال ابتة في المستندات الحسابية:رػأس ماؿ الشركة مف جراء الخ ربع

ستشػػػػػارة الشػػػػػركاء التخػػػػػاذ قػػػػػرار بوجػػػػػود االنحػػػػػ ؿ المسػػػػػبؽ لمشػػػػػركة، إذا كػػػػػاف لػػػػػذلؾ محػػػػػؿ عػػػػػف إ -1
 في ظروؼ ابربعة أشهر التالية لمموافقة عمي الحسابات التي أظهرت تمؾ الخسائر.

عتمػػػػػدة لتمقػػػػػي عػػػػػف إيػػػػػداع القػػػػػرار الػػػػػذي اتخػػػػػذ  الشػػػػػركاء، بكتابػػػػػة المحكمػػػػػة ونشػػػػػر  فػػػػػي جريػػػػػدة م -2
 .(1)اإلع نات القانونيةا

 ةعاقبػػػػػػػبمالقػػػػػػػانوف التجػػػػػػػاري الجزائػػػػػػػري أحكػػػػػػػاـ كمػػػػػػػا قلػػػػػػػي أيلػػػػػػػا المشػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػري فػػػػػػػي 
الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػدودة والمعػػػػػػػدة  مسػػػػػػػيرودج 50.000دج إلػػػػػػػي 20.000بغرامػػػػػػػة مػػػػػػػف 

المحػػػػػػدودة، أو لمغيػػػػػػر وبيػػػػػػاف تسػػػػػػميتها المسػػػػػػبوؽ أو المتبػػػػػػوع مباشػػػػػػرة بم ػػػػػػظ الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤولية 
 .(2) مع ذكر رأس مالها وعنواف مقرها الرئيسي (ـ.ـ  .ذ.ش  )اسمها المختصر

ومنػػػػػػػػه نسػػػػػػػػتخمص أف القػػػػػػػػانوف يعاقػػػػػػػػب مػػػػػػػػدير الشػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػػدودة بعقوبػػػػػػػػة 
قيمػػػػػة منقولػػػػػة أو أسػػػػػهـ أو  اسػػػػػطة الغيػػػػػر عمػػػػػي اكتسػػػػػاب عمنػػػػػي بأيػػػػػةمباشػػػػػرة أو بو  أقػػػػػدـاالحتيػػػػػاؿ إذا 

ذا أقػػػػػػػدـ عمػػػػػػػي توزيػػػػػػػع أنصػػػػػػػبة وأربػػػػػػػاح صػػػػػػػورية بػػػػػػػدوف وجػػػػػػػود ميزانيػػػػػػػة وحسػػػػػػػاب أربػػػػػػػ ح  اسػػػػػػػندات وا 
 وخسائر  ير مت قيف، وكذلؾ إذا تسبب في تعطيؿ دعو  الجمعية العامة لمشركاء.

 
 

 
  

                                  
 المعدؿ والمتمـ.لقانوف التجاري الجزائري مف ا 803 المادة -1
 مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ. 804 المادة -2
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 ةمراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدود :المبحث الثاني
هو المدير أو  المحدودة تباشر نشاطها مف خ ؿ شخص يم مهاالشركة ذات المسؤولية ف إ

 أجهزة المسير، إال أف هذا ابخير يخلع في ممارسة سمطاته لرقابة الشركاء الذيف ينتظموف في شكؿ
امة لمشركاء كما يجوز في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أف يعيف مراقب ية هي الجمعية العجماع

 .(1)شركة المساهمةكما هو الحاؿ في  حسابات الشركةأو أك ر ل
 المطمب األول: مراقبة اإلدارة من قبل الشركاء

يحػػػػػؽ لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ فػػػػػي الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة، أف يراقػػػػػب مباشػػػػػرة أعمػػػػػاؿ إدارة 
ركة، اعتػػػػػػرؼ لػػػػػػه المشػػػػػػرع الشػػػػػػركة ولكػػػػػػي يسػػػػػػتطيع الشػػػػػػريؾ أف يباشػػػػػػر حقػػػػػػه فػػػػػػي مراقبػػػػػػة إدارة الشػػػػػػ

 .(2)بحقوؽ خاصة

 ول: حقوق الشركاءالفرع األ 

يجػػػػػػػوز لكػػػػػػػؿ شػػػػػػػريؾ أف يشػػػػػػػارؾ فػػػػػػػي القػػػػػػػرارات ولػػػػػػػه عػػػػػػػدد مػػػػػػػف ابصػػػػػػػوات يعػػػػػػػادؿ عػػػػػػػدد  
تن ػػػػػػػتح القػػػػػػػانوف التجػػػػػػػاري الجزائػػػػػػػري  ومػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ أحكػػػػػػػاـ ، يممكهػػػػػػػا فػػػػػػػي الشػػػػػػػركةالحصػػػػػػػص التػػػػػػػي 

المحػػػػػػدودة، حيػػػػػػث تظهػػػػػػر  االمتيػػػػػػازات والحقػػػػػػوؽ المخولػػػػػػة لكػػػػػػؿ شػػػػػػريؾ فػػػػػػي الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤولية
ف يحصػػػػػؿ الشػػػػػريؾ فػػػػػي أي وقػػػػػت  صػػػػػمة ويظهػػػػػر أوؿ هػػػػػذ  الحقػػػػػوؽ فػػػػػي أم حقػػػػػوؽ الشػػػػػريؾ بصػػػػػ ة

فػػػػي مركػػػػػز الشػػػػركة عمػػػػػي نسػػػػػخة مطابقػػػػة لاػػػػػػصؿ القػػػػانوف ابساسػػػػػي لمشػػػػػركة السػػػػاري الم عػػػػػوؿ يػػػػػـو 
 الطمب.

ويتعػػػػػػػيف عمػػػػػػػي الشػػػػػػػركة أف تمحػػػػػػػؽ بهػػػػػػػذ  الو يقػػػػػػػة قائمػػػػػػػة المػػػػػػػديريف وعنػػػػػػػد االقتلػػػػػػػاء قائمػػػػػػػة 
 مندوبي الحسابات القائميف بمهامه.

لهػػػػػػا مقابػػػػػػؿ هػػػػػػذا التسػػػػػػميـ أف تطمػػػػػػب مبمغػػػػػػا زائػػػػػػدا عػػػػػػف المبمػػػػػػ  المحػػػػػػدد بموجػػػػػػب  وال يسػػػػػػوغ
 النظاـ الساري الم عوؿ.

                                  
 .453محمد فريد العريني، المرجع السابؽ، ص -1
 .454ن س المرجع، ص -2
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 ػػػػػائؽ التاليػػػػػة: كػػػػػاف بمقػػػػػر الشػػػػػركة الحصػػػػػوؿ عمػػػػػي الو  وقػػػػػتوفػػػػػي أي كػػػػػذلؾ يحػػػػػؽ لمشػػػػػريؾ  
اـ وحسػػػػػػاب الخسػػػػػػائر وابربػػػػػػاح والميزانيػػػػػػات والجػػػػػػرد والتقػػػػػػارير المعرولػػػػػػػة حسػػػػػػاب االسػػػػػػتغ ؿ العػػػػػػ

 .يف ال  ث ابخيرةمحالر هذ  الجمعيات الخاصة بالسنالعامة، و عمي الجمعيات 
تبع حػػػػػؽ االطػػػػػ ع عميػػػػػه، وحػػػػػؽ أخػػػػػذ نسػػػػػخة منػػػػػه، سػػػػػتيمػػػػػا عػػػػػدا مػػػػػا يخػػػػػص الجػػػػػرد الػػػػػذي 

 .ولهذا الغرض يسوغ لمشريؾ أف يستعيف بخبير معتمد
يومػػػػػػا السػػػػػػابقة النعقػػػػػػاد  15 أخػػػػػػذ نسػػػػػػخة خػػػػػػ ؿ مػػػػػػدة  اإلطػػػػػػ ع أو أيلػػػػػػا يمكػػػػػػف لمشػػػػػػريؾ 

االقتلػػػػػػاء تقريػػػػػػر  عنػػػػػػد نػػػػػػص القػػػػػػرارات المعرولػػػػػػة وتقريػػػػػػر إدارة الشػػػػػػركة وكػػػػػػذلؾ كػػػػػػؿ جمعيػػػػػػة مػػػػػػف
 .(1)مندوب الحسابات

ويمكػػػػػف أف تعتبػػػػػر كػػػػػؿ الحقػػػػػوؽ الممنوحػػػػػة لمشػػػػػريؾ فػػػػػي الشػػػػػركة ذات المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة، 
إلػػػػي جانػػػػب كونهػػػػا حقػػػػوؽ مكتسػػػػبة حسػػػػب القػػػػانوف فػػػػيمكف اعتبارهػػػػا كػػػػذلؾ نػػػػوع مػػػػف الرقابػػػػة الداخميػػػػة 

 .(2)اإلدارية في الشركةعمي الهيئات 

 الفرع الثاني: قرارات الشركاء
 يػػػػػر  عيػػػػػات العامػػػػػة، العاديػػػػػة أوتصػػػػػدر قػػػػػرارات الشػػػػػركاء فػػػػػي جمعيػػػػػات يعقػػػػػدونها وهػػػػػي الجم

يػػػػنص عمػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػا لػػػػـ  ، هػػػػا أو بعلػػػػها باستشػػػػارات كتابيػػػػةالعاديػػػػة، ويجػػػػوز أف تتخػػػػذ القػػػػرارات كم
 يػػػػػػػتـ عػػػػػػػرض التقريػػػػػػػرو ركاء لمجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة ويػػػػػػػتـ اسػػػػػػػتدعاء الشػػػػػػػ، فػػػػػػػي العقػػػػػػػد التأسيسػػػػػػػي لمشػػػػػػػركة

رد إجػػػػػػػراءات الجػػػػػػػ الصػػػػػػػادر عػػػػػػػف المػػػػػػػدير أو المػػػػػػػديريف أمػػػػػػػاـ الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة و يتلػػػػػػػمف التقريػػػػػػػر 
أشػػػػػهر اعتبػػػػػارا  06 جمعيػػػػػة الشػػػػػركاء المصػػػػػادقة عميهػػػػػا فػػػػػي أجػػػػػؿ وحسػػػػػاب االسػػػػػتغ ؿ العػػػػػاـ وعمػػػػػي 

 انوف التجاري الجزائري.مف الق 584المادة  حسب ال قرة ابولي مف مف ق ؿ السنة المالية
عمػػػػػي طمػػػػػب الشػػػػػريؾ أو عػػػػػدة شػػػػػركاء يممكػػػػػوف عمػػػػػي  اكمػػػػػا يػػػػػتـ عقػػػػػد الجمعيػػػػػة العامػػػػػة بنػػػػػاء

تعيػػػػػػيف  شػػػػػػريؾ أف يطمػػػػػػب مػػػػػػف القلػػػػػػاءلكػػػػػػؿ  ابقػػػػػػؿ الربػػػػػػع مػػػػػػف رأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة، ويجػػػػػػوز أيلػػػػػػا
 .وكيؿ يكمؼ باستدعاء الشركاء لمجمعية العامة وتحديد جدوؿ ابعماؿ

يػػػػػػات أو خػػػػػػ ؿ االستشػػػػػارات الكتابيػػػػػػة مػػػػػػف شػػػػػريؾ أو مػػػػػػف أك ػػػػػػر وتتخػػػػػذ القػػػػػػرارات فػػػػػي الجمع
 ممف يممكوف أك ر مف نصؼ ماؿ الشركة.

                                  
 المتمـ.قانوف التجاري الجزائري المعدؿ و مف ال 585المادة -1
 .334، المرجع السابؽ، صعمار عمورة -2
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ذا لػػػػػـ تحصػػػػػػؿ هػػػػػذ  اب مبيػػػػػػة فػػػػػي  مداولػػػػػػة ابولػػػػػي وجػػػػػػب دعػػػػػوة الشػػػػػػركاء أو استشػػػػػػارتهـ الوا 
أس المػػػػاؿ مػػػػرة  انيػػػػة حسػػػػب ابحػػػػواؿ وتصػػػػدر القػػػػرارات بأ مبيػػػػة ابصػػػػوات مهمػػػػا كػػػػاف مقػػػػدار جػػػػزء ر 

فػػػػػي رأس  ولػػػػػة ابولػػػػػي تكػػػػػوف حسػػػػػب نسػػػػػبته ميػػػػػز بػػػػػيف اتخػػػػػاذ قػػػػػرارات المدايمكػػػػػف أف نالمم ػػػػػؿ، وهنػػػػػا 
أمػػػػا فػػػػي الحالػػػػة ال انيػػػػة فيكػػػػوف اتخػػػػاذ القػػػػرار ، المػػػػاؿ وهػػػػذ  خاصػػػػية مػػػػف خصػػػػائص شػػػػركات ابمػػػػواؿ

حسػػػػب اب مبيػػػػة فػػػػي ابصػػػػوات دوف النظػػػػر إلػػػػي نسػػػػبة رأس المػػػػاؿ مػػػػا لػػػػـ يػػػػنص القػػػػانوف ابساسػػػػي 
 .(1)عمي خ ؼ ذلؾ

 ثاني: جمعية الشركاءالمطمب ال
ويكػػػػػػػػوف لكػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػريؾ فيهػػػػػػػػا عػػػػػػػػددا مػػػػػػػػف  ،مػػػػػػػػف جميػػػػػػػػع الشػػػػػػػػركاءالشػػػػػػػػركاء جمعيػػػػػػػػة تتكػػػػػػػػوف 

  اابصػػػػػوات يعػػػػػادؿ عػػػػػدد الحصػػػػػص التػػػػػي يمتمكهػػػػػا فػػػػػي الشػػػػػركة، وال يجػػػػػوز لشػػػػػريؾ أف يوكػػػػػؿ شخصػػػػػ
نػػػػػػه ال يجػػػػػػوز أجػػػػػػاز ذلػػػػػػؾ القػػػػػػانوف ابساسػػػػػػي، كمػػػػػػا أمػػػػػػه إال إذا يبتم  مػػػػػػف  يػػػػػػر الشػػػػػػركاء أو زوجػػػػػػه

  ير  بتم يمه في جزء مف حصصه، وأف يم ؿ بن سه الحصص ابخر . لشريؾ أف يوكؿ
 .(2)وتعتبر هذ  ابحكاـ القانونية مف النظاـ العاـ بحيث يعتبر باط  كؿ شرط يخالؼ ذلؾ

 الفرع األول: انعقاد الجمعية

مػػػػػػف القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري، فػػػػػػإف مػػػػػػدير الشػػػػػػركة هػػػػػػو الػػػػػػذي يػػػػػػرأس  583تطبيقػػػػػػا لػػػػػػنص المػػػػػػادة 
يومػػػػػػا عمػػػػػػي ابقػػػػػػؿ مػػػػػػف انعقػػػػػػاد  15لمشػػػػػػركاء، ويسػػػػػػتدعي هػػػػػػؤالء مػػػػػػف طرفػػػػػػه قبػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة 

حالػػػػة إهمػػػػاؿ المػػػػدير، يعػػػػػود يتلػػػػػمف بيػػػػاف جػػػػدوؿ ابعمػػػػاؿ، وفػػػػػي  الجمعيػػػػة بكتػػػػاب موصػػػػي عميػػػػه 
هػػػػػذا الحػػػػػؽ لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ أو عػػػػػدة شػػػػػركاء يم مػػػػػوف عمػػػػػي ابقػػػػػؿ ربػػػػػع رأس المػػػػػاؿ الشػػػػػركة، كمػػػػػا أجػػػػػاز 

 ؿعيػػػػيف شػػػػخص يتػػػػولي دعػػػػو  الجمعيػػػػة، وولػػػػع جػػػػدو القػػػػانوف لكػػػػؿ شػػػػريؾ أف يطمػػػػب مػػػػف القلػػػػاء ت
 بعمالها.

وي هػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػنص أف المشػػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػػري أوجػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػػؤولية 
المحػػػػػدودة، خ فػػػػػا لمػػػػػا عميػػػػػه فػػػػػي شػػػػػركات التلػػػػػامف، إلػػػػػي جانػػػػػب المػػػػػديريف لػػػػػرورة وجػػػػػود جمعيػػػػػة 

                                  
 القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ. مف 582المادة  -1
، 2لتن يذية الحدي ة، طالمولودة عماري، أحكاـ الشركات  التجارية وفقا لمنصوص التشريعية والمراسيـ ا فتيحة يوسؼ -2

 .255ص،  2007دار العرب لمنشر والتوزيع، الجزائر،
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إلدارة يتوالهػػػػػػا تلػػػػػػـ الشػػػػػػركاء جميعػػػػػػا تخػػػػػػتص بكػػػػػػؿ مػػػػػػا يخػػػػػػوؿ مػػػػػػف سػػػػػػمطات المػػػػػػدير إذا لػػػػػػـ تكػػػػػػف ا
 جميع الشركاء بوص هـ مديريف.

 القرارات تخاداالفرع الثاني: كيفية 

ب مبيػػػػػػة التخػػػػػػاذ حػػػػػػدد ا هلصػػػػػػحة انعقػػػػػػاد الجمعيػػػػػػة ولكنػػػػػػ معينػػػػػػا لػػػػػػـ يحػػػػػػدد القػػػػػػانوف نصػػػػػػابا
ماؿ رأسػػػػػػػ لشػػػػػػػركاء الػػػػػػػذيف يم مػػػػػػػوف أك ػػػػػػػر مػػػػػػػف نصػػػػػػػؼمػػػػػػػف واحػػػػػػػد أو أك ػػػػػػػر مػػػػػػػف ا وذلػػػػػػػؾ ،القػػػػػػػرارات
 .(1)الشركة

ذا لػػػػػـ تحصػػػػػػؿ هػػػػػذ   تهـ ولػػػػػي وجػػػػػػب دعػػػػػوة الشػػػػػػركاء أو استشػػػػػػار اب مبيػػػػػػة فػػػػػي المداولػػػػػػة ابوا 
ف مقػػػػدار جػػػػزء رأس مػػػػاؿ وتصػػػػدر القػػػػرارات بأ مبيػػػػة ابصػػػػوات مهمػػػػا كػػػػا ،مػػػػرة  انيػػػػة حسػػػػب ابحػػػػواؿ

القػػػػانوف التجػػػػاري، هػػػػذا وقػػػػد أكػػػػد ، قػػػػانوف ابساسػػػػي عمػػػػي شػػػػرط يخػػػػالؼ ذلػػػػؾلػػػػـ يػػػػنص ال المم ػػػػؿ مػػػػا
وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ الشػػػػػػركاء  علػػػػػػها باستشػػػػػػارة مكتوبػػػػػػة و بمػػػػػػي إمكانيػػػػػػة اتخػػػػػػاذ جميػػػػػػع القػػػػػػرارات أع

وذلػػػػػػؾ وفقػػػػػػا لمػػػػػػا جػػػػػػاءت بػػػػػػه المػػػػػػادة              دراج شػػػػػػرط يقلػػػػػػي بػػػػػػذلؾ فػػػػػػي القػػػػػػانوف ابساسػػػػػػيإ بموجػػػػػػب
 .في فقرتها ابولي وال انية 582

ومػػػػػػا تجػػػػػػب م حظتػػػػػػه أف هػػػػػػذ  اب مبيػػػػػػة المطموبػػػػػػة ال تكػػػػػػوف إال عنػػػػػػدما تكػػػػػػوف صػػػػػػ حيات 
مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري، القػػػػػانوف أوجػػػػػب عمػػػػػي  584نصػػػػػت عميػػػػػه المػػػػػادة هػػػػػذ  الجمعيػػػػػة تتم ػػػػػؿ فيمػػػػػا 

مسػػػػيري الشػػػػركة العمػػػػؿ جاهػػػػدا عمػػػػي انعقػػػػاد جمعيػػػػة الشػػػػركاء فػػػػي أجػػػػؿ سػػػػتة أشػػػػهر مػػػػف تػػػػاري  ق ػػػػؿ 
 ما تعمؽ ابمر بما يمي:مالسنة المالية ك

، حػػػػػيف يػػػػػتـ ذلػػػػػػؾ فػػػػػي القػػػػػانوف ابساسػػػػػػي، أو ينعقػػػػػد حسػػػػػب الشػػػػػػروط مػػػػػديريف وعػػػػػػزلهـتعيػػػػػيف ال -1
، ووفقػػػػا لحكػػػػـ نػػػػص هػػػػذ  ابخيػػػػرة، فػػػػإف دعػػػػوة الشػػػػركاء 2فقػػػػرة  582ص عميهػػػػا فػػػػي المػػػػادة المنصػػػػو 

 أو استشارتهـ مرة  انية يصبح وجوبي عمي مدير الشركة باعتبار  رئيسا لجمعية الشركاء.
وجبػػػػػػػت وأاالطػػػػػػػ ع عمػػػػػػػي حسػػػػػػػابات الشػػػػػػػركة والمصػػػػػػػادقة عميهػػػػػػػا أو رفلػػػػػػػها ولتحقيػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ،  -2

ف القػػػػانوف التجػػػػاري، توجيػػػػه كػػػػؿ الو ػػػػائؽ اللػػػػرورية المتم مػػػػة فػػػػي مػػػػ فػػػػي ال قػػػػرة ال انيػػػػة 584المػػػػادة 

                                  
 .232فوزي محمد سامي، المرجع السابؽ، ص  -1
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جػػػػػػػراء الجػػػػػػػرد وحسػػػػػػػاب النتػػػػػػػائه والميزانيػػػػػػػة إلػػػػػػػي لصػػػػػػػادر عػػػػػػػف عمميػػػػػػػات السػػػػػػػنة الماليػػػػػػػة وا  التقريػػػػػػػر ا
 أشهر اعتبارا مف ق ؿ السنة المالية. 6الشركاء في أجؿ 

اشػػػػػػػترط  أمػػػػػػػا اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات التػػػػػػػي مػػػػػػػف شػػػػػػػأنها تعػػػػػػػديؿ القػػػػػػػانوف ابساسػػػػػػػي، فػػػػػػػإف المشػػػػػػػرع
مػػػػف رأس مػػػػاؿ ¾ لصػػػػحة القػػػػرارات أ مبيػػػػة خاصػػػػة تتم ػػػػؿ فػػػػي موافقػػػػة ابك ريػػػػة العدديػػػػة التػػػػي تشػػػػمؿ 

 .(1)الشركة، وهذا ما لـ يوجد نص يقلي بخ ؼ ذلؾ
 ويت رع عف القاعدة الجوهرية لتعديؿ القانوف ابساسي لمشركة أهـ االختصاصات التالية:

 تقرير زيادة رأس المال: -أوال
لشػػػػػػػػركة ذات مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانوف التجػػػػػػػػاري فإنػػػػػػػػه يمكػػػػػػػػف  574و 573المػػػػػػػػادتيف بيقػػػػػػػػا لػػػػػػػػنص تط

 المسؤولية المحدودة عمي  رار شركة المساهمة زيادة رأس مالها.
وطبعػػػػػا هػػػػػذ  الزيػػػػػادة تعتبػػػػػر بم ابػػػػػة تعػػػػػديؿ فػػػػػي القػػػػػانوف ابساسػػػػػي لمشػػػػػركة، وعمػػػػػي خػػػػػ ؼ 

مػػػػػػف  586ادة هػػػػػػذا ال تكػػػػػػوف صػػػػػػحيحة إال إذا اسػػػػػػتوفت الشػػػػػػروط الشػػػػػػكمية التػػػػػػي نصػػػػػػت عميهػػػػػػا المػػػػػػ
رأس  3/4القػػػػػانوف التجػػػػػاري، أي صػػػػػدور قػػػػػرار مػػػػػف جمعيػػػػػة الشػػػػػركاء باب مبيػػػػػة العدديػػػػػة التػػػػػي تممػػػػػؾ

مػػػػاؿ الشػػػػركة والشػػػػروط المولػػػػوعية لتػػػػوافر هػػػػذ  ابخيػػػػرة، ال بػػػػد مػػػػف مراعػػػػاة القواعػػػػد المتعمقػػػػة بػػػػرأس 
 ماؿ الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

سػػػػػػػػمية القيمػػػػػػػػة اإل جػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػوف نقديػػػػػػػػة فيوعميػػػػػػػػه إذا تحققػػػػػػػػت هػػػػػػػػذ  الزيػػػػػػػػادة بحصػػػػػػػػص 
 مػػػػػػف القػػػػػػانوف 576ص عميهػػػػػػا فػػػػػػي المػػػػػػادة تطبيػػػػػػؽ جميػػػػػػع ابحكػػػػػػاـ المنصػػػػػػو  كمػػػػػػا يتعػػػػػػيف متسػػػػػػاوية
 .(2)التجاري

 المال رأس تخفيض تقرير-ثانيا
، فيجػػػػػب أف يػػػػػتـ (3)مهمػػػػػا كانػػػػػت ابسػػػػػباب التػػػػػي اسػػػػػتدعت الشػػػػػركة إلػػػػػي تخ ػػػػػيض رأس مالهػػػػػا

كة، أي تطبيقػػػػػػا لػػػػػػنص  ال قػػػػػػرة قػػػػػػانوف ابساسػػػػػػي لمشػػػػػػر وفقػػػػػػا لمنصػػػػػػاب واب مبيػػػػػػة المطموبػػػػػػة لتعػػػػػػديؿ ال
مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػػري: اتػػػػػأذف جمعيػػػػػة الشػػػػػركاء بتخ ػػػػػيض رأس   575ابولػػػػػي مػػػػػف المػػػػػادة

                                  
 .258فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص  -1
 .81، ص2013، الجزائر، 1، دار بمقيس لمنشر، طي، الشركات التجاريةنسريف شريق -2
 .709ي، المرجع السابؽ، صنفريد العري -3
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مػػػػاؿ الشػػػػركة حسػػػػب الشػػػػروط المنصػػػػوص عميهػػػػا لتعػػػػديؿ القػػػػانوف ابساسػػػػي بػػػػأي حػػػػاؿ مػػػػف ابحػػػػواؿ 
 ة الشركاء...اأف يمس هذا التخ يض بمساوا

 الشركةتحويل تقرير -ثالثا

إف سػػػػػػػمطة تحويػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركة إلػػػػػػػي أي شػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف أشػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػركات يعتبػػػػػػػر بم ابػػػػػػػة تعػػػػػػػديؿ 
لمنصػػػػػػػاب واب مبيػػػػػػػػة لمقػػػػػػػانوف ابساسػػػػػػػي، يػػػػػػػؤوؿ االختصػػػػػػػاص فيػػػػػػػه إلػػػػػػػػي جمعيػػػػػػػة الشػػػػػػػركاء ووفقػػػػػػػا 

 . اسال المنصوص عميها

أف هػػػػذا الحكػػػػـ ال يطبػػػػؽ إال فػػػػي حالػػػػة تحويػػػػؿ الشػػػػركة إلػػػػي شػػػػركة تلػػػػامف فإنػػػػه مقيػػػػد   يػػػػر
بعػػػػػدـ زيػػػػػادة التزامػػػػػات الشػػػػػركاء بف ذلػػػػػؾ يتطمػػػػػب الموافقػػػػػة الجماعيػػػػػة لمشػػػػػركاء تطبيقػػػػػا لػػػػػنص المػػػػػادة 

 مف القانوف التجاري الجزائري. 591

 المطمب الثالث: رقابة محافظي الحسابات

يكػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػرا إلزاميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػػػؤولية إف تعيػػػػػػػػػيف محػػػػػػػػػافظي الحسػػػػػػػػػابات لػػػػػػػػػـ 
مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري  2 فقػػػػرة 584المحػػػػدودة إال عنػػػػد  االقتلػػػػاء وهػػػػذا مػػػػا ي هػػػػـ مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 

التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػي مػػػػػا يمػػػػػي: اولهػػػػػذا الغرض...وعنػػػػػد االقتلػػػػػاء تقريػػػػػر منػػػػػدوبي الحسػػػػػابات...ا، كمػػػػػا 
إال  08-93 المرسػػػػػػـو التشػػػػػػريعيأنػػػػػػه بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف التعػػػػػػدي ت  التػػػػػػي مسػػػػػػت هػػػػػػذ  الشػػػػػػركة بموجػػػػػػب 

 أف هذا الجهاز لـ يخصص له أحكاـ صريحة.

 25المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  05-05مػػػػػػؤخرا بموجػػػػػػب ابمػػػػػػر رقػػػػػػـ تػػػػػػدخؿ المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػري   يػػػػػػر أف
أصػػػػػػػبح وألػػػػػػػاؼ تعػػػػػػػدي  إذ  (1)2005المتلػػػػػػػمف قػػػػػػػانوف الماليػػػػػػػة التكميمػػػػػػػي لسػػػػػػػنة  2005جويميػػػػػػػة 

مػػػػف هػػػػذا القػػػػانوف  12 يتلػػػػح مػػػػف نػػػػص المػػػػادةيػػػػا وهػػػػذا مػػػػا وجػػػػود محػػػػافظي الحسػػػػابات، أمػػػػرا وجوب
كات ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة، أف ايتعػػػػػػيف عمػػػػػػي الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لمشػػػػػػر  التػػػػػػي تقلػػػػػػي بمػػػػػػا يمػػػػػػي:

                                  
، سنة 52، المتلمف قانوف المالية التكميمي، جريدة رسمية، عدد 2005جويمية  25المؤرخ في  05-05ابمر  -1

2005. 
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أك ػػػػػػر يػػػػػػتـ  سػػػػػنوات ماليػػػػػػة، محػػػػػػافظ حسػػػػػابات أو 3 ولمػػػػػػدة 2006 تعػػػػػيف ابتػػػػػػداء مػػػػػػف السػػػػػنة الماليػػػػػػة
 حافظي الحسابات.اختيارهـ مف بيف المعنييف المسجميف في جدوؿ المنظمة الوطنية لم

أو فػػػػػػي حالػػػػػػة  ،وفػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ تعيػػػػػػيف محػػػػػػافظي الحسػػػػػػابات مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة
وجػػػػػود مػػػػػانع أو رفػػػػػض أحػػػػػد أو عػػػػػدد مػػػػػف المحػػػػػافظيف المعينػػػػػيف، يػػػػػتـ تعييػػػػػنهـ أو تعويلػػػػػهـ بػػػػػأمر 

 مف رئيس المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

بتنصػػػػػيب محػػػػػافظ أو محػػػػػافظي الحسػػػػػابات فػػػػػي وظي تػػػػػه  يعاقػػػػػب المسػػػػػيروف الػػػػػذيف لػػػػػـ يقومػػػػػوا
 دج.  1000.000 إلي 100.000أو في وظي تهـ بغرامة مف 

 اتحدد كي يات تطبيؽ هذ  المادة عف طريؽ التنظيـ

يحػػػػػدد  2006أكتػػػػػوبر  9المػػػػػؤرخ فػػػػػي  354-06وقػػػػػد صػػػػػدر فعػػػػػ  المرسػػػػػـو التن يػػػػػذي رقػػػػػـ 
 .(1)المسؤولية المحدودةكي يات تعييف محافظي الحسابات لد  الشركات ذات 

ف جهػػػػػػػاز محػػػػػػػافظي الحسػػػػػػػابات فػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات ويتبػػػػػػػيف مػػػػػػػف نصػػػػػػػوص هػػػػػػػذا المرسػػػػػػػـو أ
المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة ال يختمػػػػػؼ  عػػػػػف نظيػػػػػر  فػػػػػي الشػػػػػركة المسػػػػػاهمة مػػػػػف حيػػػػػث ابحكػػػػػاـ المنظمػػػػػة 

 والتزاماتهـ ومسؤولياتهـ. ـله سواء مف حيث تعيينهـ سمطاتهـ ومهامه

  ذات المسؤولية المحدود شركةانقضاء ال :المبحث الثالث

ف مػػػػػف تتمتػػػػػع بأهميػػػػػة قانونيػػػػػة تػػػػػتمك االعتباريػػػػةشخصػػػػػا مػػػػػف ابشػػػػػخاص  إف الشػػػػركة بصػػػػػ تها
لهػػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ م ػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػخص م ا االلتزامػػػػػػػاتلمقابػػػػػػػؿ تحمػػػػػػػؿ وبا ،الحقػػػػػػػوؽ اكتسػػػػػػػابخ لهػػػػػػػا مػػػػػػػف 

مػػػػف  ونيػػػػةكافػػػػة التصػػػػرفات القانلمشػػػػركة فػػػػي حػػػػدود الغػػػػرض الػػػػذي أنشػػػػئت مػػػػف أجمػػػػه إبػػػػراـ الطبيعػػػػي و 
 .بيع وشراء واستئجار ..

أف تكػػػػػوف فػػػػػي   ة الشػػػػػخص االعتبػػػػػاريصػػػػػ اكتسػػػػػبتأنهػػػػػا  اعتبػػػػػاركمػػػػػا يمكػػػػػف لمشػػػػػركة عمػػػػػي 
 مع أطراؼ أخر . مقاـ المدعي أو المدعي عميه إذا ما دخمت في نزاعات

                                  
يحدد كي يات تعييف محافظي الحسابات لد   2006أكتوبر  09المؤرخ في  354-06المرسـو التن يذي رقـ  - 1

 .2006سنة  ،64ية المحدودة، جريدة رسمية، عدد الشركة ذات المسؤول
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التػػػػػػي تتمتػػػػػػع بهػػػػػػا الشػػػػػػركة التقػػػػػػؼ عنػػػػػػد هػػػػػػذا الحػػػػػػد بػػػػػػؿ تتعػػػػػػدا  إلػػػػػػي  االسػػػػػػتق ليةإف هػػػػػػذ  
ة الذمػػػػػة الماليػػػػػة، كػػػػػذلؾ تمتعهػػػػػا بجنسػػػػػية الدولػػػػػة التػػػػػي يوجػػػػػد بهػػػػػا مركػػػػػز عناصػػػػػر أخػػػػػر ، كاسػػػػػتق لي

 إدارة الشركة.
لصػػػػػػ ة الشخصػػػػػػية  اكتسػػػػػػابهاوؿ فػػػػػػإف تكػػػػػػويف الشػػػػػػركة يكػػػػػػوف بمجػػػػػػرد ترتيبػػػػػػا عمػػػػػػي هػػػػػػذا القػػػػػػ

اسػػػػػباب  التػػػػػي تػػػػػؤدي لالمعنويػػػػػة ممػػػػػا يسػػػػػتدعي باللػػػػػرورة أف نهايػػػػػة هػػػػػذ  الشػػػػػركة، تكػػػػػوف خالػػػػػعة 
 إلي نهاية الشخصية المعنوية.

كة وحمهػػػػػا، وانقلػػػػػاء يسػػػػػمي بانقلػػػػػاء الشػػػػػر  ال كػػػػػرة نجػػػػػد أن سػػػػػنا أمػػػػػاـ مػػػػػا عنػػػػػد هػػػػػذ قوفػػػػػا و 
مػػػػف أ ػػػػار  االنقلػػػػاءي تجمػػػػع الشػػػػركاء ومػػػػا يترتػػػػب هػػػػذا الرابطػػػػة القانونيػػػػة التػػػػ انحػػػػ ؿالشػػػػركة معنػػػػا  

 تتم ؿ في عممية تص ية الشركة وبعدها قسمة أموالها.

 ة المحدودةالمطمب األول: أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولي

تنقلػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػدودة بػػػػػػػذات ابسػػػػػػػباب العامػػػػػػػة التػػػػػػػي تنقلػػػػػػػي بهػػػػػػػا 
ي دؼ الػػػػذي قامػػػػت مػػػػف أجمػػػػه بحيػػػػث ال تبقػػػػكحمػػػػوؿ  أجػػػػؿ الشػػػػركة، وانتهػػػػاء الهػػػػ، الشػػػػركات التجاريػػػػة

 .(1)إللافة إلي وجود بعض ابسباب الخاصة، هذا بااستمرارها مة فائدة مف 

 األول: األسباب العامة الفرع

 ،ة بصػػػػػ ة خاصػػػػػةا كافػػػػػة الشػػػػػركات بصػػػػػ ة عامػػػػػة والمدنيػػػػػهنػػػػػاؾ أسػػػػػباب عامػػػػػة تنقلػػػػػي بهػػػػػ
مػػػػع م حظػػػػة أف ك يػػػػر مػػػػف هػػػػذ   442إلػػػػي  437فػػػػي المػػػػواد مػػػػف  الجزائػػػػري تناولهػػػػا القػػػػانوف المػػػػدني

وشػػػػػػركة المحاصػػػػػػة بصػػػػػػ ة ، ابحكػػػػػػاـ تنطبػػػػػػؽ عمػػػػػػي بعػػػػػػض الشػػػػػػركات التجاريػػػػػػة كشػػػػػػركة التلػػػػػػامف
 خاصة.

 ات ػػػػػاؽبنػػػػػاء عمػػػػػي  أو ،بقػػػػػوة القػػػػػانوف االنقلػػػػػاءصػػػػػنيؼ ابسػػػػػباب تبعػػػػػا لمػػػػػا إذا تػػػػػـ كػػػػػف تويم
 .(2)لحكـ القلائيالشركاء أو تن يذا 

                                  
 .83إلياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص -1
 .46فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص -2
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 :بقوة القانون انقضاؤهاأوال: 

: تنقلػػػػػي الشػػػػػركة بقػػػػػوة القػػػػػانوف بانتهػػػػػاء ابجػػػػػؿ المحػػػػػدد فػػػػػي المـــــدة المحـــــددة لمشـــــركة نتهـــــاءإ-1
 .(1)نشاطها الشركة المدة التي تمارس فيهاالعقد، إذ يك ي أف يحدد صراحة في عقد 

سػػػػػػنة وقػػػػػػد  99ولقػػػػػػد نػػػػػػص المشػػػػػػرع ال رنسػػػػػػي عمػػػػػػي أف مػػػػػػدة الشػػػػػػركة يجػػػػػػب أف ال تتجػػػػػػاوز 
مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري الجزائػػػػري  546أخػػػػذ المشػػػػرع الجزائػػػػري بػػػػن س القاعػػػػدة حيػػػػث نػػػػص فػػػػي المػػػػادة 

ويشػػػػترط  ،عمػػػػي مػػػػد أجػػػػؿ الشػػػػركة المػػػػدة انتهػػػػاءع ذلػػػػؾ يجػػػػوز أف يت ػػػػؽ الشػػػػركاء قبػػػػؿ ومػػػػ عمػػػػي ذلػػػػؾ
مػػػػػػدة الشػػػػػػركة وهػػػػػػذا بعػػػػػػد  امتػػػػػػدادعمػػػػػػي  االت ػػػػػػاؽميػػػػػػع الشػػػػػػركاء، ويسػػػػػػتطيع الشػػػػػػركاء جمػػػػػػاع جلػػػػػػذلؾ إ
 االمتػػػػدادء جديػػػػد لمشػػػػركة، وكمػػػػا يكػػػػوف هػػػػذا نشػػػػاالمحػػػػددة لهػػػػا ويعتبػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف قبيػػػػؿ إالمػػػػدة  انتهػػػػاء

مػػػػػػوف يقو  ػػػػػؽ عميػػػػػػه ء بعػػػػػد حمػػػػػػوؿ ابجػػػػػػؿ المتصػػػػػريحا قػػػػػػد يكػػػػػوف لػػػػػػمنيا، ومنػػػػػػه إذا اسػػػػػتمر الشػػػػػػركا
بػػػػن س العمػػػػؿ الػػػػذي كػػػػاف مولػػػػوعا لمشػػػػركة، وحينئػػػػذ تكػػػػوف الشػػػػركة جديػػػػدة، ويمتػػػػد العقػػػػد سػػػػنة فسػػػػنة 

مػػػػف القػػػػانوف التجػػػػاري الجزائػػػػري:  437مػػػػف المػػػػادة ، هػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػه ال قػػػػرة  ال انيػػػػة (2)س الشػػػػروطبػػػػن 
شػػػػػركاء يقومػػػػػوف افػػػػػإذا انقلػػػػػت المػػػػػدة المعينػػػػػة أو تحققػػػػػت الغايػػػػػة التػػػػػي أنشػػػػػئت بجمهػػػػػا  ػػػػػـ اسػػػػػتمر ال

العقػػػػػػد سػػػػػػنة فسػػػػػػنة بالشػػػػػػروط  امتػػػػػػد ،مػػػػػػاؿ التػػػػػػي تكونػػػػػػت مػػػػػػف أجمهػػػػػػا الشػػػػػػركةبعمػػػػػػؿ مػػػػػػف نػػػػػػوع ابع
 ذاتها..ا.

عمػػػػي  االعتػػػػراضحػػػػؽ لكػػػػف لمػػػػدائنيف و  ،وال بػػػػد مػػػػف نشػػػػر هػػػػذا التمديػػػػد حتػػػػي يعمػػػػـ بػػػػه الغيػػػػر
ائف الجزائػػػػري: اويجػػػػوز لػػػػد المػػػػدنيفػػػػي فقرتهػػػػا ال ال ػػػػة مػػػػف القػػػػانوف  437تمديػػػػد حسػػػػب المػػػػادة هػػػػذا ال

 ا.وفؽ أ ر  في حقه اعتراله ويترتب االمتدادف يعترض عمي هذا أحد الشركاء أ

 انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجمه: -2

الشػػػػػػركة بقػػػػػػوة القػػػػػػانوف بتحقيػػػػػػؽ الغػػػػػػرض  انقلػػػػػػاءعمػػػػػػي  قػػػػػػد أكػػػػػػدت أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف المػػػػػػدني
القػػػػانوف المػػػػدني :ا...أو بتحقيػػػػؽ  مػػػػف 437أشػػػػارت إليػػػػه المػػػػادة  ، وذلػػػػؾ مػػػػائت مػػػػف أجمػػػػهالػػػػذي أنشػػػػ

                                  
 مف القانوف المدني الجزائري: اتنتهي الشركة بانقلاء الميعاد الذي عّيف لهاا. 437المادة  - 1
، 2013، اإلسكندرية، مصر، 4طمعمر خالد، النظاـ القانوني لمص ي الشركات في التشريع الجزائري والمقارف،  - 2

 .13ص



 المحدودة مسؤوليةذات ال ةشركالتسيير                   الفصل الثاني                

 

65 

الميعػػػػػػػاد أو المػػػػػػػدة المحػػػػػػػدودة  انتهػػػػػػػاءحتػػػػػػػي ولػػػػػػػو كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ قبػػػػػػػؿ الغايػػػػػػة التػػػػػػػي أنشػػػػػػػئت  بجمهػػػػػػػاا. 
أو منطقػػػػػة  ،ء مطػػػػػارنشػػػػػاأو إ، كة بإنشػػػػػاء مجموعػػػػػة مػػػػػف ال نػػػػػادؽمتػػػػػي قامػػػػػت الشػػػػػر فمػػػػػ    ،لمشػػػػػركة
لعمػػػػػؿ، وقػػػػػد تؤسػػػػػس بانتهػػػػػاء اكانػػػػػت مػػػػػدة تن يػػػػػذ العمػػػػػؿ هػػػػػي مػػػػػدة العقػػػػػد، فتنقلػػػػػي الشػػػػػركة  ،سػػػػػكنية

لتن يػػػػػػذ عمػػػػػػؿ معػػػػػػيف ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ يتلػػػػػػمف عقػػػػػػدها مػػػػػػدة عمػػػػػػؿ الشػػػػػػركة ف ػػػػػػي هػػػػػػذ  الحالػػػػػػة ال الشػػػػػػركة 
 .(1)تنقلي إال بتماـ تحقيؽ الغرض الذي قامت بجمه ولو انتهت مدة الشركة

يكػػػػػوف هػػػػػذا التجديػػػػػد لػػػػػمنيا فػػػػػي هػػػػػذ  الحالػػػػػة إذا اسػػػػػتمر الشػػػػػركاء  و ويمكػػػػػف تجديػػػػػد الشػػػػػركة
اؿ التػػػػػػي أنشػػػػػػئت الشػػػػػػركة مػػػػػػف أجمهػػػػػػا، ويختمػػػػػػؼ التجديػػػػػػد اللػػػػػػمني عػػػػػػف فػػػػػػي القيػػػػػػاـ بػػػػػػن س ابعمػػػػػػ

أمػػػػا فػػػػي التجديػػػػد  الشػػػػركاء عمػػػػي مػػػػدة الشػػػػركة الجديػػػػدة، التجديػػػػد الصػػػػريح أنػػػػه فػػػػي هػػػػذا ابخيػػػػر يت ػػػػؽ
بالشػػػػروط ذاتهػػػػا، اللػػػػمني فقػػػػد تك ػػػػؿ المشػػػػرع بتحديػػػػد مدتػػػػه إذا تتجػػػػدد الشػػػػركة ابصػػػػمية سػػػػنة فسػػػػنة 

 .)2)االمتدادعمي هذا  االعتراضويحؽ لمدائنيف 

  هالك جميع أموال الشركة أو جزء كبير منه-3

همػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػركة جميعػػػػػػػػػه أو جػػػػػػػػػزء منػػػػػػػػػه بحيػػػػػػػػػث، تصػػػػػػػػػبح الشػػػػػػػػػركة عػػػػػػػػػاجزة عػػػػػػػػػف  إذا
فػػػػػي فقرتهػػػػػا ابولػػػػػي مػػػػػف  438وذلػػػػػؾ تطبيقػػػػػا لػػػػػنص المػػػػػادة  فػػػػػي نشػػػػػاطها فإنهػػػػػا تنقلػػػػػي، االسػػػػػتمرار

تبقػػػػي فائػػػػدة فػػػػي  منػػػػه بحيػػػػث ال القػػػػانوف المػػػػدني :اتنتهػػػػي الشػػػػركة بهػػػػ ؾ جميػػػػع مالهػػػػا أو جػػػػزء كبيػػػػر
 استمرارهاا.

وأتػػػػػػي عمػػػػػػي البلػػػػػػائع أو المتجػػػػػػر الرئيسػػػػػػي  ،إذا شػػػػػػب حريػػػػػػؽ فػػػػػػي مصػػػػػػانع الشػػػػػػركةفمػػػػػػ   
 ه يترتب عمي ذلؾ انقلاء الشركة.فإنّ  جميعها أو معظمها،

ومػػػػػػػا إذا كػػػػػػػاف  ويجػػػػػػػب مراعػػػػػػػاة اب ػػػػػػػر الػػػػػػػذي يتركػػػػػػػه هػػػػػػػذا الهػػػػػػػ ؾ عمػػػػػػػي نشػػػػػػػاط الشػػػػػػػركة،
عمػػػػي مػػػػا تممكػػػػه مػػػػف أمػػػػواؿ أخػػػػر  أو مػػػػا  بنػػػػاء   طها بػػػػالر ـ مػػػػف ذلػػػػؾ،بإمكانهػػػػا االسػػػػتمرار فػػػػي نشػػػػا

 إذا كاف اله ؾ يرجع إلي سبب يجيز التعويض. قد يحصؿ عميه مف تعويلات،

                                  
 .72عزيز العكيمي، المرجع السابؽ، ص -1
 .47فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص -2
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ذات المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة أيلػػػػػا بسػػػػػبب هػػػػػ ؾ حصػػػػػة الشػػػػػريؾ قبػػػػػؿ  وقػػػػػد تنقلػػػػػي الشػػػػػركة
بتقػػػػػػديـ الحصػػػػػػة  التزامػػػػػػه تقػػػػػػديمها لمشػػػػػػركة، إذا كانػػػػػػت شػػػػػػيئا معينػػػػػػا بالػػػػػػذات، وذلػػػػػػؾ عمػػػػػػي أسػػػػػػاس أفّ 

 .(1)أصبح مستحي  مما يؤ ر عمي كياف الشركة

  يا: انقضاء الشركة ألسباب إداريةثان

 يمي: تنقلي الشركة لعدة أسباب أخر  تتم ؿ فيما

 :اتفاق الشركاء عمى حل الشركة-1

إذا كانػػػػػػت الشػػػػػػركة تنقلػػػػػػي بقػػػػػػوة القػػػػػػانوف النتهػػػػػػاء ابجػػػػػػؿ المحػػػػػػدد لهػػػػػػا فػػػػػػي العقػػػػػػد، فهػػػػػػي 
فػػػػػإذا  ،إذا كانػػػػػت هػػػػػذ  هػػػػػي إرادة الشػػػػػركاء ،أيلػػػػػا قبػػػػػؿ انتهػػػػػاء ابجػػػػػؿ المحػػػػػدد لهػػػػػا فػػػػػي العقػػػػػدتنتهػػػػػي 

ات ػػػػػؽ جميػػػػػع الشػػػػػركاء عمػػػػػي انقلػػػػػاء الشػػػػػركة فيمػػػػػا بيػػػػػنهـ انتهػػػػػت الشػػػػػركة وهػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي نػػػػػص 
فػػػػػػػي ال قػػػػػػػرة ال انيػػػػػػػة مػػػػػػػف القػػػػػػػانوف المػػػػػػػدني الجزائػػػػػػػري عمػػػػػػػي: اوتنتهػػػػػػػي أيلػػػػػػػا بإجمػػػػػػػاع  440 المػػػػػػػادة

 صػػػػػحيحا حمهػػػػػا، فيعػػػػػد االت ػػػػػاؽل وا فػػػػػي العقػػػػػد عمػػػػػي أ مبيػػػػػة معينػػػػػةفػػػػػإذا ات قػػػػػ الشػػػػػركاء عمػػػػػي حمهػػػػػاا،
ؿ الشػػػػركة بػػػػإرادة ابطػػػػراؼ إذ ال يعتػػػػد بحػػػػ ،شػػػػريطة أف تكػػػػوف الشػػػػركة قػػػػادرة عمػػػػي الوفػػػػاء بالتزاماتهػػػػا

لمشػػػػػػركاء مػػػػػػف مسػػػػػػؤولياتهـ  اذلػػػػػػؾ يعػػػػػػد تهربػػػػػػ ف س(، بفّ إذا كانػػػػػػت فػػػػػػي حالػػػػػػة توقػػػػػػؼ عػػػػػػف الػػػػػػدفع)إ
 .(2)القانونية

 : في شركة أخرى دماجهاإ-2

ويقصػػػػػد باالنػػػػػدماج لػػػػػـ شػػػػػركتيف أو أك ػػػػػر فػػػػػي شػػػػػركة واحػػػػػدة مػػػػػف ذات شػػػػػكمها القػػػػػانوني أو 
ف ي: المشػػػػػركة ولػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة تصػػػػػ يتها أمػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػار  744مػػػػػف شػػػػػكؿ أخػػػػػر حسػػػػػب المػػػػػادة 

  تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمها. تدمه في شركة أخر  أو أف تساهـ في

 باللـ وقد يكوف بالمزج:واالندماج نوعاف قد يكوف 

                                  
ذا كػػػػػاف أحػػػػػػد الشػػػػػركاء قػػػػػػد تعهػػػػػػد بػػػػػأف يقػػػػػػدـ حصػػػػػته شػػػػػػيئا معينػػػػػػا  2فقػػػػػػرة  438المػػػػػادة -1 مػػػػػف القػػػػػػانوف المػػػػػػدني: اوا 

 الشركة منحمة في حؽ جميع الشركاءا.بالذات، وهمؾ هذا الشيء قبؿ تقديمه أصبحت 
 .123نادية فوليؿ، المرجع السابؽ، ص -2
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 م:ـضـبال ندماجاال _ أ

الشػػػػػركة فػػػػي شػػػػػركة أخػػػػر  قائمػػػػة، بحيػػػػػث تنقلػػػػي ابولػػػػػي وتظػػػػؿ الدامجػػػػػة  انػػػػدماجومعنػػػػا   
مػػػػػع  هػػػػػي الشػػػػػركة القائمػػػػػة الوحيػػػػػدة والمتمتعػػػػػة بالشخصػػػػػية المعنويػػػػػة، وهػػػػػي تتعامػػػػػؿ مػػػػػف جػػػػػراء ذلػػػػػؾ 

سػػػػػواء كانػػػػػت تخصػػػػػها أو تمػػػػػؾ التػػػػػي تخػػػػػص الشػػػػػركة المندمجػػػػػة،  االلتزامػػػػػاتالغيػػػػػر وتسػػػػػأؿ عػػػػػف كػػػػػؿ 
هػػػػػو إيجػػػػػابي  ويزيػػػػػد رأسػػػػػمالها بقػػػػػدر الصػػػػػافي مػػػػػف أصػػػػػوؿ الشػػػػػركة المندمجػػػػػة فيهػػػػػا، والقػػػػػدر الصػػػػػافي

ف الشػػػػػركة الدامجػػػػػة يصػػػػػبح لهػػػػػا الحػػػػػؽ نقػػػػػاص مػػػػػا عميهػػػػػا مػػػػػف ديػػػػػوف، كمػػػػػا ألمشػػػػركة المندمجػػػػػة بعػػػػػد إ
 .(1)وحدها في التقالي

 :زجـمـبال ندماجاال  ب_

يعنػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ أف تنػػػػػػػدمه شػػػػػػػركتاف أو أك ػػػػػػػر لتنشػػػػػػػأ شػػػػػػػركة جديػػػػػػػدة وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػا يػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػي و  
انقلػػػػػػاء جميػػػػػػع الشػػػػػػركات المندمجػػػػػػة وتنشػػػػػػأ شػػػػػػركة جديػػػػػػدة تتميػػػػػػز بالشخصػػػػػػية المعنويػػػػػػة مختم ػػػػػػة، 
تختمػػػػؼ تمامػػػػا عػػػػف شخصػػػػية الشػػػػركات المندمجػػػػة، وتصػػػػبح هػػػػذ  الشػػػػركة هػػػػي المسػػػػؤولة عػػػػف جميػػػػع 

 .(2)رهاديوف والتزامات الشركات المندمجة بأس

عمػػػػي أ مبيػػػػة  يالعقػػػػد التأسيسػػػػ  إذا نػػػػّص صػػػػؿ أف تقريػػػػر االنػػػػدماج مػػػػف حػػػػؽ جميػػػػع الشػػػػركاء، إالّ واب
معينػػػػػة لػػػػػذلؾ، وينطبػػػػػؽ ذلػػػػػؾ عمػػػػػي جميػػػػػع الشػػػػػركات باسػػػػػت ناء شػػػػػركة المسػػػػػاهمة حيػػػػػث يتقػػػػػرر ذلػػػػػؾ 

 مف طرؼ الجمعية العامة  ير العادية.

ـــــالتأم-3  ،المتم ػػػػؿ فػػػػي الشػػػػركة إلػػػػي الممكيػػػػة العامػػػػةقصػػػػد بػػػػه نقػػػػؿ ممكيػػػػة المشػػػػروع الخػػػػاص : وي  مـي
حيػػػػػث تتػػػػػػولي الدولػػػػػة إدارة المشػػػػػػروع واسػػػػػتغ له لمصػػػػػػالح العػػػػػاـ، وبالتػػػػػػالي فتػػػػػأميـ الشػػػػػػركة يسػػػػػػتوجب 

 . (3)بحكـ الواقع والقانوف انقلاء هذ  الشركة طالما كاف التأميـ كميا

  

                                  
المتعمؽ بكي يات حؿ وتص ية المؤسسات العمومية ذات  1994سبتمبر  25المؤرخ في 294-94المرسـو التن يذي  -1

 .1994، سنة63عددعي والتجاري، جريدة رسمية، الطابع الصنا
 .49مرجع السابؽ، صفتيحة يوسؼ المولودة عماري، ال -2
 .143عمار عمورة، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 ثالثا: األسباب القضائية النقضاء الشركة

 يما يمي:ف القلائية ابسباب وتتم ؿ

: أجػػػػاز القػػػػانوف لممحكمػػػػة أف تقلػػػػي بحػػػػؿ الشػػػػركة بنػػػػاء عــــدم وفــــاء أحــــد الشــــركاء بالتزاماتــــه-1
بػػػػه فػػػػي عقػػػػد  التػػػػـزبػػػػرر ذلػػػػؾ، كعػػػػدـ تن يػػػػذ الشػػػػريؾ لمػػػػا عمػػػػي طمػػػػب أحػػػػد الشػػػػركاء متػػػػي وجػػػػد سػػػػبب ي

الشػػػػركة، أو وقػػػػوع خطػػػػأ جسػػػػيـ أو  ػػػػش منػػػػه، وهػػػػذا وأف وجػػػػود السػػػػبب ومػػػػد  خطورتػػػػه التػػػػي تبػػػػرر 
 ةوهػػػػذا تطبيقػػػػا لػػػػنص ال قػػػػر  ي تػػػػرؾ المشػػػػرع تقػػػػديرها إلػػػػي القالػػػػي،بمػػػػر مػػػػف ابمػػػػور التػػػػ حػػػؿ الشػػػػركة

مػػػػػف القػػػػػانوف المػػػػػدني الجزائػػػػػري: ايجػػػػػوز أف تحػػػػػؿ الشػػػػػركة بحكػػػػػـ قلػػػػػائي  441ابولػػػػػي مػػػػػف المػػػػػادة 
بنػػػػاء عمػػػػي طمػػػػب أحػػػػد الشػػػػركاء، لعػػػػدـ وفػػػػاء شػػػػريؾ بمػػػػا تعهػػػػد بػػػػه أو بػػػػأي سػػػػبب أخػػػػر لػػػػيس لػػػػه مػػػػف 

 لحؿ الشركةا. رلي خطورة السبب المبر فعؿ الشركاء، ويبرر القا

كمػػػػػػػػا يعتبػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتحكاـ الخػػػػػػػػ ؼ بػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػركاء،  يػػػػػػػػر راجػػػػػػػػع إلرادة  وقػػػػػػػػد يكػػػػػػػػوف السػػػػػػػػبب
 الشركاء سببا يجيز معه طمب الحؿ القلائي.

متعمػػػػؽ بالنظػػػػاـ العػػػػاـ، ولػػػػذلؾ يقػػػػع بػػػػاط  كػػػػؿ  يؾ فػػػػي طمػػػػب الحػػػػؿ لتػػػػوافر سػػػػبب مشػػػػروعوحػػػػؽ الشػػػػر 
 .(1)ـ الشريؾ مف هذا الحؽات اؽ يحر 

 .صدور حكم قضائي بحل الشركة-2

وتقػػػػػديـ الحصػػػػػص مػػػػػف ابركػػػػػاف الخاصػػػػػة بعقػػػػػد الشػػػػػركة، بحيػػػػػث ال تقػػػػػـو  إف نيػػػػػة المشػػػػػاركة
الشػػػػػركة بتخمػػػػػؼ أحػػػػػدهما، كمػػػػػا أف تقػػػػػديـ الحصػػػػػص مػػػػػف جانػػػػػب الشػػػػػركاء يعنػػػػػي تقػػػػػديـ كػػػػػؿ شػػػػػريؾ 

تحمػػػػؿ جػػػػزء مػػػػف بػػػػرر حصػػػػوله عمػػػػي نصػػػػيب مػػػػف أرباحهػػػػا و حصػػػػة تم ػػػػؿ مسػػػػاهمته فػػػػي الشػػػػركة و ت
خسػػػػائرها، سػػػػواء كانػػػػت الحصػػػػة المقدمػػػػة مػػػػاال أو عمػػػػ ، فكػػػػؿ إخػػػػ ؿ بهػػػػذيف الشػػػػرطيف بعػػػػد مزاولػػػػة 

، بحكػػػػػـ مػػػػػف المحكمػػػػػة بنػػػػػاءا عمػػػػػي طمػػػػػب أحػػػػػد الشػػػػػركة لنشػػػػػاطها يعػػػػػد سػػػػػببا مسػػػػػو ا لحػػػػػؿ الشػػػػػركة
 الشركاء.

                                  
 اويكوف باط  كؿ ات اؽ يقلي بخ ؼ ذلؾا. مف القانوف المدني الجزائري: 2فقرة  441المادة  - 1
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 ،راب أعمالهػػػػاطفػػػػي حالػػػػة مػػػػا إذا توق ػػػػت الشػػػػركة عػػػػف دفػػػػع ديونهػػػػا بسػػػػبب الػػػػ :إفــــالس الشــــركة-3
ب مم مهػػػػػا جػػػػػاز شػػػػػهر اف سػػػػػها عػػػػػف طريػػػػػؽ حكػػػػػـ قلػػػػػائي مػػػػػف المحكمػػػػػة المختصػػػػػة بنػػػػػاء عمػػػػػي طمػػػػػ

شػػػػػركة مػػػػػف تمقػػػػػاء ن سػػػػػها، فػػػػػ س الشػػػػػهر إ ويجػػػػػوز لممحكمػػػػػة أف تقلػػػػػي ،القػػػػػانوني أو أحػػػػػد الػػػػػدائنيف
ها، وذلػػػػػػؾ بف شػػػػػػهر اإلفػػػػػػ س يعنػػػػػػي حجػػػػػػز ذمػػػػػػة الشػػػػػػركة ويترتػػػػػػب عمػػػػػػي شػػػػػػهر اإلفػػػػػػ س انقلػػػػػػاؤ 

 .(1)وزيع الناته عمي الدائنيف كؿ بنسبة دينهوتص ية موجوداتها بالبيع وت

 الفرع الثاني: األسباب الخاصة

بص ة  الشركات النقلاءلمحدودة، بجميع ابسباب العامة تقتلي الشركة ذات المسؤولية ا
 يمي:  ت المسؤولية المحدودة فتتم ؿ فيماالشركة ذا بانقلاءعامة أما ابسباب الخاصة 

 :دد الشركاءأوال: األسباب المتعمقة بع

التػػػػػػػػالي إذا حػػػػػػػػدث وأف بشػػػػػػػػريكا و  شػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػري، عػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػركاء بخمسػػػػػػػػيفلقػػػػػػػػد حػػػػػػػػدد الم
تجػػػاوز عػػػدد الشػػػركاء هػػػذا العػػػدد، فػػػإف الشػػػركة تحػػػؿ وذلػػػؾ مػػػا لػػػـ تتحػػػوؿ فػػػي أجػػػؿ سػػػنة إلػػػي شػػػركة 

 شريكا أو أقؿ. 50 ػعدد الشركاء في ال ترة مساوي ل مساهمة، أو لـ يصبح

دة العامػػػػػػة فػػػػػػإف ابدنػػػػػػي وهػػػػػػو شػػػػػػريكيف عمػػػػػػي ابقػػػػػػؿ تطبيقػػػػػػا لمقاعػػػػػػأمػػػػػػا فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالحػػػػػػد 
، (2)الحصػػػػػص فػػػػػي يػػػػػد شػػػػػخص واحػػػػػد، ولػػػػػـ يصػػػػػبح ذلػػػػػؾ سػػػػػببا ينػػػػػذر بخطػػػػػر حػػػػػؿ الشػػػػػركة اجتمػػػػػاع

بنػػػػػه أصػػػػػبح بإمكػػػػػاف الشػػػػػركة فػػػػػي هػػػػػذ  الحالػػػػػة التحػػػػػوؿ إلػػػػػي مػػػػػا يسػػػػػمي ابالمؤسسػػػػػة ذات المسػػػػػؤولية 
 .اري الجزائريمف القانوف التج 564المحدودة ذات الشريؾ الوحيدا، تطبيقا لنص المادة

 :ثانيا: أسباب انقضاء المؤسسة عمى الحالة المالية لمشركة

نظػػػػػػػػرا بهميػػػػػػػػة رأس المػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػذ  الشػػػػػػػػركة باعتبػػػػػػػػار الحػػػػػػػػػد ابدنػػػػػػػػي لملػػػػػػػػماف العػػػػػػػػػاـ 
المسػػػػػػػاس بالحالػػػػػػػة الماليػػػػػػػة لمشػػػػػػػركة وولػػػػػػػعية خطيػػػػػػػرة بالنسػػػػػػػبة لمػػػػػػػدائنيف  لممتعػػػػػػػامميف معهػػػػػػػا يعتبػػػػػػػر
 الحؿ. تستوجب إما التسوية أو

                                  
 .76عزيز العكيمي، المرجع السابؽ، ص -1
 .261فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص -2
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 انخفاض رأس المال عن المبمغ المحدد قانونا:-1
لشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة لقػػػػػػد حػػػػػػدد المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػري الحػػػػػػد ابدنػػػػػػي لػػػػػػرأس مػػػػػػاؿ ا

دج، وبالتػػػػػالي إذا حػػػػػدث وأف انخ ػػػػػض عػػػػػف هػػػػػذا الحػػػػػد، يجػػػػػب إيصػػػػػاله خػػػػػ ؿ سػػػػػنة إلػػػػػي الحػػػػػد 1ب
ال تحػػػػػػوؿ الشػػػػػػركة إلػػػػػػي شػػػػػػكؿ أخػػػػػػر مػػػػػػف الشػػػػػػركات شػػػػػػركة إلػػػػػػي  ، كػػػػػػأف تتحػػػػػػوؿ(1)المقػػػػػػرر قانونػػػػػػا، وا 

مشػػػػػػركة ذات ي موافقػػػػػػة جميػػػػػػع الشػػػػػػركاء كمػػػػػػا يمكػػػػػػف ل يػػػػػػر أف هػػػػػػذا الحػػػػػػؿ ابخيػػػػػػر يقتلػػػػػػ ،تلػػػػػػامف
 بسػػػػػيطة مػػػػػع تطبيػػػػػؽ ن ػػػػػس الحكػػػػػـ وهػػػػػو  المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة، أف تتحػػػػػوؿ إلػػػػػي شػػػػػركة ذات توصػػػػػية

 الموافقة الجماعية لمشركاء الذيف يقبموا أف يصبحوا شركاء متلامنيف.
 ابمر طمب الحؿ قلاءا.لقياـ بذلؾ فكؿ مف يهمه وفي حالة عدـ ا

 :من رأسمالها 3/4ـ حالة خسارة الشركة ل-2
إذا تبػػػػػػػيف عنػػػػػػػد مقارنػػػػػػػة ابصػػػػػػػؿ الصػػػػػػػافي لمشػػػػػػػركة مػػػػػػػع رأس المػػػػػػػاؿ االجمػػػػػػػالي وذلػػػػػػػؾ بعػػػػػػػد 
)ديوف الشػػػػػػركة(، أف النػػػػػػاته الحاصػػػػػػؿ أقػػػػػػؿ مػػػػػػف رأس المػػػػػػاؿ المحػػػػػػدد، وأف الخسػػػػػػارة  طػػػػػػرح الخصػػػػػػـو

رأسػػػػػػػمالها، هنػػػػػػػا ألػػػػػػػـز ¼ أقػػػػػػػؿ  لمػػػػػػػاؿ، أي أصػػػػػػػبح الصػػػػػػػافي لمشػػػػػػػركةرأس ا 3/4تمسػػػػػػػه فػػػػػػػي حػػػػػػػدود
مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري مػػػػػديري الشػػػػػركة باتخػػػػػاذ بعػػػػػض  ال قػػػػػرة ال انيػػػػػة 589 القػػػػػانوف بموجػػػػػب المػػػػػادة

 الحموؿ وذلؾ بعد القياـ باإلجراءات التالية:
 صدار قرار بحؿ الشركة.كاف يتعيف إإذا ة الشركاء لمنظر فيما ستشار إ -
 أشهر التخاذ قرار مف يوـ المصادقة عمي الحسابات الم بتة لمخسائر. 4لهـ مهمة  تمنح -
الخسػػػػػػػائر إذا قػػػػػػػرر الشػػػػػػػركاء اسػػػػػػػتمرار الشػػػػػػػركة، يجػػػػػػػب عمػػػػػػػيهـ تخ ػػػػػػػيض رأس مػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي حػػػػػػػدود  -

 .(2)قيمة ال عمية تطبيقا لقواعد تخ يض رأس الماؿالمع  المحققة حتي يكوف متناسبا
الشػػػػػػركاء أو لػػػػػػـ يػػػػػػتمكف الشػػػػػػركاء مػػػػػػف المداولػػػػػػة عمػػػػػػي الوجػػػػػػه  وأخيػػػػػػرا إذا لػػػػػػـ يستشػػػػػػر المػػػػػػديروف -

الصػػػػحيح، جػػػػاز لكػػػػؿ مػػػػف يهمػػػػه ابمػػػػر أف يطمػػػػب حػػػػؿ الشػػػػركة أمػػػػاـ القلػػػػاء، ونظػػػػرا بهميػػػػػة رأس 
مػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػدودة، فقػػػػػػػد أوجػػػػػػػب القػػػػػػػانوف شػػػػػػػهر القػػػػػػػرار الػػػػػػػذي اتخػػػػػػػذ  ال

                                  
مف القانوف التجاري عمي: ايجب أف تكوف تحويمه إلي مبم  أقؿ متبوع بزيادة في أجؿ  2فقرة  566 تنص المادة -1

نسبة بقصد إعادته إلي المبم  المنصوص عميه في ال قرة المتقدمة، ما لـ تحوؿ الشركة في ن س ابجؿ إلي شركة ذات 
نذار مم ميها الشركة بعد إ مف القلاء فس  العقدشكؿ أخر، وعند عدـ ذلؾ يجوز لكؿ مف يهمه ابمر أف يطمب 

 بتسوية الحالة.ا
 .263فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص -2
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دة لتمقػػػػػػي اإلع نػػػػػػات القانونيػػػػػػة فػػػػػػي الشػػػػػػركاء مهمػػػػػػا كػػػػػػاف الحػػػػػػؿ أو االسػػػػػػتمرار فػػػػػػي صػػػػػػحي ة معتمػػػػػػ
يداعػػػػه بكتابػػػػة لػػػػبط المحكمػػػػة التػػػػي يكػػػػوف  الواليػػػػة التػػػػي يكػػػػوف مركػػػػز الشػػػػركة الرئيسػػػػي تابعػػػػا لهػػػػا، وا 

 هذا المركز تابعا لها وقيدها في السجؿ التجاري.

 المطمب الثاني: آثار انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ذكورة سػػػػػابقا ترتػػػػػب عمػػػػػي ذلػػػػػؾ   ػػػػػار هامػػػػػة متػػػػػي انحمػػػػػت الشػػػػػركة لسػػػػػب مػػػػػف ابسػػػػػباب المػػػػػ
دائنيهػػػػػػػا لحقػػػػػػػوقهـ، وداتهػػػػػػػا بػػػػػػػيف الشػػػػػػػركاء بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتي اء تتم ػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تصػػػػػػػ ية الشػػػػػػػركة وتقسػػػػػػػيـ موج

 .(1)وتما ؿ هذ  العممية تص ية وقسمة تركة الشخص الطبيعي بعد وفاته

 :الفرع األول: تصفية الشركة

وتسػػػػػػػوية المراكػػػػػػػز القانونيػػػػػػػة  ،يػػػػػػػع العمميػػػػػػػات الجاريػػػػػػػة لمشػػػػػػػركةيقصػػػػػػػد بالتصػػػػػػػ ية إنهػػػػػػػاء جم
 .مواؿ الصافية بيف يدي الشركاءلولع ابا باستي اء حقوقها ودفع ديونها تمهيد

 :أوال: تعيين المصفى وعزله

شػػػػركة فػػػػي طػػػػور التصػػػػ ية، فإنهػػػػا تلػػػػع حػػػػدا بقػػػػوة القػػػػانوف لمهػػػػاـ متػػػػي دخمػػػػت الشػػػػركة فػػػػي طػػػػور ال
هػػػػػذا ابخيػػػػػر هػػػػػو الشػػػػػخص  مسػػػػػيري هػػػػػذ  الشػػػػػركة، ويحػػػػػؿ محمهػػػػػـ المصػػػػػ ي أو المصػػػػػ يف، ويصػػػػػبح

 . (2)الذي يم ؿ الشركة في فترة التص ية

 :تعيين المصفي-1

  .شخص تعهد إليه تص ية الشركةالمص ي هو 

قػػػػػد يختػػػػػار المصػػػػػ ي مػػػػػف بػػػػػيف الشػػػػػركاء، وقػػػػػد يكػػػػػوف المػػػػػدير ن سػػػػػه، كمػػػػػا قػػػػػد يكػػػػػوف أجنبيػػػػػا 
عػػػػػف الشػػػػػػركة والشػػػػػػركاء، وعػػػػػػادة مػػػػػا يػػػػػػنص العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي لمشػػػػػػركة عمػػػػػي الكي يػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػتـ بهػػػػػػا 

مػػػػف  445تعيػػػػيف المصػػػػ ي، فػػػػإف لػػػػـ يػػػػذكر العقػػػػد شػػػػيئا مػػػػف هػػػػذا الشػػػػأف فإننػػػػا ن هػػػػـ مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 

                                  
 .264، صالسابؽسؼ المولودة عماري، المرجع فتيحة يو  -1
 .265ن س المرجع، ص  -2
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إمػػػػا و ص عمػػػػي: اتػػػػتـ التصػػػػ ية عنػػػد الحاجػػػػة إمػػػػا عمػػػػي يػػػد جميػػػػع الشػػػػركاء، القػػػانوف المػػػػدني التػػػػي تػػػن
ذا لػػػػػػـ يت ػػػػػػؽ الشػػػػػػركاء عمػػػػػػي تعيػػػػػػيف  مػػػػػػي يػػػػػػد مصػػػػػػؼع واحػػػػػػد أو أك ػػػػػػر تعييػػػػػػنهـ أ مبيػػػػػػة الشػػػػػػركاء وا 

 المص ي فيعينه القالي بناء عمي طمب أحدهـ ا.

نونػػػػػػه بإجمػػػػػػاع يأف عمميػػػػػػة التصػػػػػػ ية تػػػػػػتـ عمػػػػػػي يػػػػػػد جميػػػػػػع الشػػػػػػركاء أو بواسػػػػػػطة مصػػػػػػؼ يع
حالػػػػػػة سػػػػػػكوت العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي عػػػػػػف تعيينػػػػػػه، وعػػػػػػدـ ات ػػػػػػاؽ الشػػػػػػركاء صػػػػػػراحة عمػػػػػػي كي يػػػػػػة  وفػػػػػػي

تصػػػػ ية الشػػػػركة، وجػػػػب عمػػػػي المحكمػػػػة التػػػػي تقػػػػع فػػػػي دائرتهػػػػا مػػػػوطف الشػػػػركة عمػػػػي تعيينػػػػه، لمحكػػػػـ 
 بص ة مستعجمة تص ية الشركة وذلؾ بناء عمي طمب مف:

 .أ مبية الشركاء في شركة التلامف 
 ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة  مػػػػػػاؿ عمػػػػػػي ابقػػػػػػؿ فػػػػػػي الشػػػػػػركات س الالشػػػػػػركاء المم مػػػػػػيف لعشػػػػػػر رأ

 والمساهمة.
 (1)دائني الشركة. 

 مف القانوف التجاري الجزائري  778 هذا تطبيقا لنص المادةو 

ومػػػػػػػا مػػػػػػػف تػػػػػػػاري  نشػػػػػػػر تعيػػػػػػػيف ي 15يهمػػػػػػػه ابمػػػػػػػر رفػػػػػػػع معارلػػػػػػػة فػػػػػػػي أجػػػػػػػؿ  ولكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف
 .(2)المص ي

مػػػػف  782 المصػػػػ ي يختمػػػػؼ حسػػػػب نػػػػوع الشػػػػركة وهػػػػذا مػػػػا ن همػػػػه مػػػػف نػػػػص المػػػػادة وتعيػػػػيف
ذا حصػػػػػؿ االنحػػػػػ ؿ ممػػػػػاري: ايعػػػػػيف مصػػػػػ ي واحػػػػػد أو أك ػػػػػر مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػا تلػػػػػمنه  الشػػػػػركاء وا 

 ركاء.الشالقانوف ابساسي أو إذا قرر  

 يعيف المص ي:

 جماع الشركاء في شركات التلامف.إب -1
                                  

 الجزائري المعدؿ والمتمـ التجاري مف القانوف 445المادة  -1
التجاري الجزائري: اويجوز لكؿ مف يهمه ابمر أف يرفع معارلة في أجؿ خمسة مف القانوف  2فقرة  783المادة  -2

، وترفع هذ  المعارلة أماـ المحكمة 757عشر يوما اعتبارا مف تاري  نشر  طبقا لمشروط المنصوص عميها في المادة 
 التي يجوز لها أف تعيف مص يا أخرا.
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 شركات ذات المسؤولية المحدودة.بأ مبية لرأس ماؿ الشركاء في ال -2
 وشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة. -3

ذات  المشػػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػػري تػػػػػػػػػوافر أ مبيػػػػػػػػػة رأس مػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػركاء فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػركة اشػػػػػػػػػترطفقػػػػػػػػػد 
لػػػػـ يعينػػػػه العقػػػػد  فػػػػي حػػػػاؿ مػػػػا إذا لػػػػـ يالمسػػػػؤولية المحػػػػدودة لتعيػػػػيف مصػػػػؼ واحػػػػد أو عػػػػدة مصػػػػ يف 

لػػػػػػي حػػػػػػيف تعيػػػػػػيف المصػػػػػػ ي يعتبػػػػػػر المػػػػػػديروف أو  التأسيسػػػػػػي لمشػػػػػػركة أو إذا ات ػػػػػػؽ الشػػػػػػركاء عميػػػػػػه، وا 
 .(1)المتصرفوف بالنسبة لمغير في حكـ المص يف، وذلؾ حماية لمغير

فأحكػػػػػاـ القػػػػػانوف التجػػػػػاري جػػػػػاءت صػػػػػريحة ووالػػػػػحة،  أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لنشػػػػػر تعيػػػػػيف المصػػػػػ ي
النشػػػػػرة الرسػػػػػمية لإلع نػػػػػات  همػػػػػا كػػػػػاف شػػػػػكمه فػػػػػي أجػػػػػؿ شػػػػػهر فػػػػػيمف المصػػػػػ ي ينشػػػػػر أمػػػػػر تعيػػػػػيإذ 

جريػػػػدة مختصػػػػة باإلع نػػػػات القانونيػػػػة لمواليػػػػة التػػػػي يوجػػػػد بهػػػػا مقػػػػر عػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػي  القانونيػػػػة، وفلػػػػ 
 :ابتيةتلمف التي هذا ابمر البيانات وي الشركة.

 عند االقتلاء بمحلر اسـ الشركة. عنواف الشركة واسمها متبوعا -
 .افي حالة التص يةاكة متبوعا باشارة نوع الشر  -
 .مبم  رأس الماؿ -
 عنواف مركز الشركة -
 رقـ قيد الشركة في السجؿ التجاري -
 سبب التص ية -
 اسـ المص يف ولقبهـ وموطنهـ. -
 حدود ص حياتهـ عند االقتلاء. -

 كما يذكر في ن س النشر باإللافة إلي ما تقدـ:

المكػػػػػػػػاف الػػػػػػػػذي توجػػػػػػػػه إليػػػػػػػػه المراسػػػػػػػػ ت والمكػػػػػػػػاف الخػػػػػػػػاص بػػػػػػػػالعقود والو ػػػػػػػػائؽ المتعمقػػػػػػػػة  تعيػػػػػػػػيف -
 بالتص ية.

                                  
 .88نادية فوليؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
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المحكمػػػػػػػة التػػػػػػػي يػػػػػػػتـ فػػػػػػػي كتابتهػػػػػػػا إيػػػػػػػداع العقػػػػػػػود وابوراؽ المتصػػػػػػػمة بالتصػػػػػػػ ية لمحػػػػػػػؽ السػػػػػػػجؿ  -
 .(1)التجاري

أعػػػػػواـ  يػػػػػر أنػػػػػه يمكػػػػػف تجديػػػػػد  3أمػػػػػا فيمػػػػػا يخػػػػػص وكالػػػػػة المصػػػػػ ي فػػػػػ  يمكػػػػػف أف تتجػػػػػاوز 
يف مػػػػف كمػػػػة بحسػػػػب مػػػػا إذا كػػػػاف المصػػػػ ي قػػػػد عػػػػلػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ الشػػػػركاء، أو رئػػػػيس المحهػػػػذ  الوكا

مػػػػع تبيػػػػاف ابسػػػػػباب  طػػػػرؼ الشػػػػركاء، أو بقػػػػرار قلػػػػائي، ويسػػػػتطيع المصػػػػػ ي طمػػػػب تجديػػػػد وكالتػػػػه،
وا جػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي تطمبهػػػػػػػا إتمػػػػػػػاـ  اتخاذهػػػػػػػانػػػػػػػوي ق ػػػػػػػاؿ التصػػػػػػػ ية والتػػػػػػػدابير التػػػػػػػي يالتػػػػػػػي حالػػػػػػػت دوف إ

 .(2)لتص يةا

 عزل المصفي:-2

طة فتطبػػػػػؽ القاعػػػػدة العامػػػػػة التػػػػي تقلػػػػػي بػػػػأف الػػػػػذي يممػػػػؾ سػػػػػم فيمػػػػا يخػػػػص عػػػػػزؿ المصػػػػ ي
 .(3)التعييف يممؾ العزؿ

كػػػػػؿ شػػػػػريؾ، لوبهػػػػػذا فػػػػػإف تعيػػػػػيف المصػػػػػ ي يػػػػػتـ بػػػػػن س الطريقػػػػػة التػػػػػي اتخػػػػػذت لتعينػػػػػه كمػػػػػا  
، كمػػػػػػا يحػػػػػػػؽ لممصػػػػػػػ ي يإذا مػػػػػػػا وجػػػػػػد مبػػػػػػػرر قػػػػػػػانونجػػػػػػوء إلػػػػػػػي القلػػػػػػاء لطمػػػػػػػب عػػػػػػػزؿ المصػػػػػػ ي الم

شػػػػػريطة أف يكػػػػػوف فػػػػػي وقػػػػػت الئػػػػػؽ وأف يعمػػػػػـ الشػػػػػركاء عػػػػػف ر بتػػػػػه فػػػػػي ذلػػػػػؾ  االعتػػػػػزاؿ مػػػػػف مهامػػػػػه
 .(4)ليتمكنوا مف اتخاذ التدابير ال زمة 

 ثانيا: سمطات المصفي ومسؤوليته

رار الصػػػػػػػادر بتعيينػػػػػػػه، ويعتبػػػػػػػر تتحػػػػػػػدد سػػػػػػػمطة المصػػػػػػػ ي فػػػػػػػي العقػػػػػػػد التأسيسػػػػػػػي أو فػػػػػػػي القػػػػػػػ
تحقيػػػػػؽ  قانونيػػػػػا عػػػػػف الشػػػػػركة يتمتػػػػػع بجميػػػػػع السػػػػػمطات التػػػػػي تسػػػػػتطيع عػػػػػف طريقهػػػػػا اي نائبػػػػػالمصػػػػػ 

مػػػػف  788الغػػػػرض المقصػػػػود مػػػػف تعيينػػػػه وهػػػػو تصػػػػ ية أمػػػػواؿ الشػػػػركة وق مهػػػػا وهػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػه المػػػػادة 
القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري الجزائػػػػػػري فػػػػػػي فقرتهػػػػػػا ابولػػػػػػي: ايم ػػػػػػؿ المصػػػػػػ ي الشػػػػػػركة وتخػػػػػػوؿ لػػػػػػه السػػػػػػمطات 

                                  
 .الجزائري المعدؿ والمتمـ مف القانوف التجاري 767المادة  -1
 .الجزائري المعدؿ والمتمـالتجاري مف القانوف  785المادة  -2
 .القانوف التجاري الجزائري: ايعزؿ المص ي ويستخمؼ حسب ابولاع المقررة لتسميتهامف  786المادة  -3
 .56المرجع السابؽ، ص ،يعمار  ةفتيحة يوسؼ المولود -4
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صػػػػػوؿ لػػػػػو بالترالػػػػػي  يػػػػػر أف القيػػػػػود الػػػػػواردة عمػػػػػي هػػػػػذ  الناتجػػػػػة الواسػػػػػعة لبيػػػػػع ابصػػػػػوؿ لبيػػػػػع اب
 عف القانوف ابساسي أو أمر التعييف ال يحته به عمي الغيرا.

 إال أنه يظؿ مسؤوال عف أعماله أ ناء التص ية في مواجهة الشركاء والغير.

 سمطات المصفي:-1

والشػػػػػػػركاء بتقػػػػػػػديـ الحصػػػػػػػص أو البػػػػػػػاقي  ، اسػػػػػػػتي اء حقػػػػػػػوؽ الشػػػػػػػركة بمطالبػػػػػػػة الغيػػػػػػػر بالوفػػػػػػػاء-أوال
فيتخػػػػػذ جميػػػػػع اإلجػػػػػراءات ال زمػػػػػة السػػػػػتي اء هػػػػػذ  الحقػػػػػوؽ، وذلػػػػػؾ بمقالػػػػػاة المػػػػػدنييف لمشػػػػػركة، وفػػػػػي 
حالػػػػػػة عػػػػػػدـ جػػػػػػدو  الطريػػػػػػؽ الػػػػػػودي اتخػػػػػػاذ جميػػػػػػع الوسػػػػػػائؿ التح ظيػػػػػػة بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػي هػػػػػػذ  الحقػػػػػػوؽ 

 .(1)والتن يذ عمي المدنييف

زمػػػػػػة إلتمػػػػػػاـ أعمػػػػػػاؿ  جديػػػػػػدة لمشػػػػػػركة إال إذا كانػػػػػػت الااليجػػػػػػوز لممصػػػػػػ ي أف يباشػػػػػػر أعمػػػػػػ ال-ثانيــــــا
لمزاد أو بالترالػػػػي مػػػػا لػػػػـ يقيػػػػد قػػػػرار بػػػػا سػػػػابقة، ويجػػػػوز لػػػػه أف بيػػػػع منقػػػػوالت الشػػػػركة وعقاراتهػػػػا إمػػػػا

مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدني الجزائػػػػري: ايجػػػػوز  446/2تعيينػػػػه هػػػػذ  السػػػػمطةا، هػػػػذا مػػػػا إشػػػػارات إليػػػػه المػػػػادة 
مػػػػػػا بػػػػػػالمزاد أو بالترالػػػػػػي مػػػػػػا لػػػػػػـ يقيػػػػػػد قػػػػػػرار تعينػػػػػػه هػػػػػػذ  لػػػػػػه بيػػػػػػع مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة منقػػػػػػوال أو عقػػػػػػارا إ

 .السمطةا

العامػػػػػة يجػػػػػب عمػػػػػي المصػػػػػ ي القيػػػػػاـ بالوفػػػػػاء لمػػػػػدائنيف حسػػػػػب ترتيػػػػػب تقػػػػػديمهـ طبقػػػػػا لمقواعػػػػػد -ثالثـــــا
 إلف س.وبخ ؼ القواعد المعروفة  في ا

شػػػػػركاء التػػػػػي يقػػػػػدـ لهػػػػػا أشػػػػػهر جمعيػػػػػة ال 6يجػػػػػب عمػػػػػي المصػػػػػ ي أف يسػػػػػتدعي فػػػػػي ظػػػػػرؼ -رابعـــــا
جػػػػػؿ اللػػػػػروري صػػػػػوؿ الشػػػػػركة وخصػػػػػومها، وعػػػػػف متابعػػػػػة عمميػػػػػات التصػػػػػ ية، وعػػػػػف ابا عػػػػػف أتقريػػػػػر 

نعػػػػداـ ذلػػػػؾ يسػػػػتدعي جمعيػػػػة سػػػػواء مػػػػف طػػػػرؼ هيئػػػػة المراقبػػػػة، أو مػػػػف طػػػػرؼ إلتمامهػػػػا، وفػػػػي حالػػػػة إ
نعقػػػػاد الجمعيػػػػػة أو طمػػػػب كػػػػؿ مػػػػف يهمػػػػه ابمػػػػر، إذا تعػػػػذر إوكيػػػػؿ معػػػػيف بقػػػػرار قلػػػػائي بنػػػػاء عمػػػػي 

يطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف القلػػػػػػػػاء اإلذف الػػػػػػػػ ـز لموصػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػي التصػػػػػػػػ ية  لػػػػػػػػـ يتخػػػػػػػػذ القػػػػػػػػرار فػػػػػػػػإف المصػػػػػػػػ ي
 مف القانوف التجاري الجزائري. 789المادة

                                  
 .89المرجع السابؽ، ص محمد سامي، فوزي -1
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يجػػػػػػب عمػػػػػػي المصػػػػػػ ي أف يقػػػػػػدـ لمشػػػػػػركاء جميػػػػػػع المعمومػػػػػػات التػػػػػػي يطمبونهػػػػػػا عػػػػػػف حالػػػػػػة -خامســــــا
التصػػػػػ ية حيػػػػػث يحػػػػػؽ لكػػػػػؿ شػػػػػريؾ طمػػػػػب االطػػػػػ ع عمػػػػػي الحسػػػػػابات والمسػػػػػتندات الدالػػػػػة عميهػػػػػا ومػػػػػا 

 .(1)لتص ية مف نتائه دوف عرقمة أعماؿ المص ييترتب عمي عممية ا

وبػػػػػالر ـ مػػػػػف الصػػػػػ حيات الواسػػػػػعة التػػػػػي يممكهػػػػػا المصػػػػػ ي إال أف القػػػػػانوف قػػػػػد فػػػػػرض عميػػػػػه 
 بعض القيود ال يمكنه تجاوز ها، ومف بيف هذ  القيود ما يمي:

 ال يجػػػػػوز لممصػػػػػ ي متابعػػػػػة الػػػػػدعاو  الجاريػػػػػة أو القيػػػػػاـ بػػػػػدعاو  جديػػػػػدة لصػػػػػالح التصػػػػػ ية مػػػػػا لػػػػػـ-
 .(2)يقةيؤذف له بذلؾ مف الشركاء أو قرار قلائي إذا تـ تعيينه بن س الطر 

ـ يمنػػػػع عمػػػػػي المصػػػػػ ي اسػػػػتغ ؿ الشػػػػػركة خػػػػػ ؿ فتػػػػرة التصػػػػػ ية إذا كػػػػػاف سػػػػبب حػػػػػؿ الشػػػػػركة، وعػػػػػد-
 مف القانوف التجاري الجزائري. 792المادة محمها وهو ما تلمنته مشروعية

كػػػػؿ شػػػػػخص كانػػػػػت لػػػػػه فػػػػػي  ؿ الشػػػػػركة إلػػػػػيال يجػػػػوز لممصػػػػػ ي أف يتنػػػػػازؿ عػػػػػف كػػػػػؿ جػػػػزء مػػػػػف مػػػػػا-
الشػػػػػػػػريؾ المتلػػػػػػػػامف أو المسػػػػػػػػير أو القػػػػػػػػائـ بػػػػػػػػاإلدارة أو المػػػػػػػػدير العػػػػػػػػاـ أو منػػػػػػػػدوب الشػػػػػػػػركة صػػػػػػػػ ة 

 حسابات أو مراقب، واست ناء يمكف له ذلؾ في حالتيف:

بات ػػػػػػػاؽ كػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركاء أو برخصػػػػػػػة مػػػػػػػف المحكمػػػػػػػة وهػػػػػػػذ  ابحكػػػػػػػاـ مستخمصػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 
 زائري.مف القانوف التجاري الج 770

يمنػػػػع التنػػػػازؿ عػػػػػف كػػػػؿ جػػػػػزء مػػػػف مػػػػػاؿ الشػػػػركة التػػػػػي توجػػػػد فػػػػػي حالػػػػة تصػػػػػ ية إلػػػػي المصػػػػػ ي أو  -
 .(3)زواجهـ أو أصوله أو فروعهمستخدميه أو أ

وفػػػػي حالػػػػػة التػػػػرخيص بالتنػػػػػازؿ اإلجمػػػػالي عػػػػػف مػػػػاؿ الشػػػػػركة أو عػػػػف حصػػػػػة المػػػػاؿ المقدمػػػػػة إلػػػػػي  -
 ف  بد مف مراعاة ابحكاـ التالية:دماج طريؽ اإلشركة أخر  إذا كاف قد تـ ذلؾ خاصة عف 

 .في الشركات التلامف بموافقة كافة الشركاء 

                                  
مف القانوف التجاري الجزائري: ايجوز لمشركاء أ ناء التص ية أف يطمعوا عمي و ائؽ الشركة بن س  790المادة  -1

 الشوط التي تـ ذكرهاا.
 .مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ 2فقرة  788المادة  -2
 جزائري المعدؿ والمتمـ.وف التجاري النمف القا 771المادة -3
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  فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػركات ذات المسػػػػػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػػػػػدودة، باب مبيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػػػػب لتعػػػػػػػػػػػديؿ القػػػػػػػػػػػانوف
 .(1)ابساسي

  وفػػػػػي الشػػػػػركات المسػػػػػاهمة، يكػػػػػوف ذلػػػػػؾ حسػػػػػب شػػػػػروط النصػػػػػاب واب مبيػػػػػة المنصػػػػػوص عميهػػػػػا
 مف القانوف التجاري الجزائري. 772وفقا لممادة  ،(2)في الجمعيات  ير العادية

: إذا قػػػػػاـ المصػػػػػ ي بأعمػػػػػاؿ تخػػػػػرج عػػػػػف اختصاصػػػػػه أو عػػػػػف سػػػػػػمطاته أو مســـــؤولية المصـــــفي -2
 .(3)ؿ مف الشركة والغيرأخطاء أ ناء تأدية مهامه فإنه يسأؿ عنها بص ة شخصية اتجا  ك

زاماتػػػػػه، وقػػػػػد تصػػػػػؿ وعمػػػػػي ذلػػػػػؾ يمكػػػػػف مقالػػػػػاة المصػػػػػ ي المهمػػػػػؿ أو المقصػػػػػر إذا أخػػػػػؿ بالت
 .الجزائيالمسألة إلي حدها 

عمػػػػػػي دج  20000أشػػػػػػهر وبغرامػػػػػػة مػػػػػػف  6إلػػػػػػي  فيعاقػػػػػػب المصػػػػػػ ي بػػػػػػالحبس مػػػػػػف شػػػػػػهريف
دج، أو بإحػػػػػػػد  هػػػػػػػاتيف العقػػػػػػػوبتيف فقػػػػػػػط، إذا لػػػػػػػـ يقػػػػػػػـ عمػػػػػػػدا بنشػػػػػػػر ابمػػػػػػػر المتلػػػػػػػمف  200000

ولػػػػػـ يػػػػػودع ، تعيينػػػػػه مصػػػػػ يا بجريػػػػػدة خاصػػػػػة لقبػػػػػوؿ اإلع نػػػػػات القانونيػػػػػة بالواليػػػػػة التػػػػػي يوجػػػػػد بهػػػػػا
وهػػػػذا فػػػػي ظػػػػرؼ شػػػػهر مػػػػف تعيينػػػػه، وكػػػػذلؾ إذ لػػػػـ ، بالسػػػػجؿ التجػػػػاري القػػػػرارات التػػػػي قلػػػػت بالحػػػػؿ

البػػػػػث فػػػػػي الحسػػػػػػاب النهػػػػػائي، وعمػػػػػػي  يقػػػػػـ  عمػػػػػدا باسػػػػػػتدعاء الشػػػػػركاء فػػػػػي نهايػػػػػػة التصػػػػػ ية، بجػػػػػػؿ
خػػػػػػ ء ذمتػػػػػػه مػػػػػػف توكيمػػػػػػه وا بػػػػػػات اختتػػػػػػاـ التصػػػػػػ ية، أوإبػػػػػػراء إ لػػػػػػـ يلػػػػػػع حسػػػػػػاباته بكتابػػػػػػة  داراتػػػػػػه وا 

 .(4)قة عميهاولـ يطمب مف القلاء المصاد حكمة، الم

 20.000وبغرامػػػػػة مػػػػػف  سػػػػػنوات 5مػػػػػف سػػػػػنة واحػػػػػدة إلػػػػػي  بػػػػػالحبس المصػػػػػ ي كػػػػػذلؾ يعاقػػػػػب
 أو بإحد  هاتيف العقوبتيف فقط المص ي الذي يقـو عف سوء نية. دج 200.000دج إلي 

                                  
دخاؿ أي تعديؿ عمي القانوف ابساسي إال بموافقة أ مبية نوف التجاري الجزائري: اال يجوز إمف القا 586 المادة -1

 الشركة ما لـ يقلي عقد التأسيس خ ؼ ذلؾا.¾ الشركاء التي تم ؿ 
كاف عدد المساهميف الحالريف أو المم ميف  مف القانوف التجاري الجزائري: اال يصح تداولها إال إذا 674المادة  -2

يممكوف النصؼ عمي ابقؿ مف ابسهـ في الدعوي ابولي وعمي وربع ابسهـ ذات الحؽ في التصويت أ ناء الدعو  
 ال انية...ا

ارة مف القانوف التجاري الجزائري: ايكوف المص ي مسؤوال اتجا  الشركة والغير عف النتائه الل 2فقرة  776المادة  -3
 الحاصمة عف ابخطاء التي ارتكبها أ ناء ممارسة مهامها. 

 مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ. 838المادة  -4
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خػػػػػػالؼ لمصػػػػػػالح مالشػػػػػػركة التػػػػػػي تجػػػػػػر  تصػػػػػػ يتها وهػػػػػػو يعمػػػػػػـ أنػػػػػػه  ائتمػػػػػػافباسػػػػػػتعماؿ أمػػػػػػواؿ أو -1
فيهػػػػػا مصػػػػػالح مباشػػػػػرة أو  يؿ شػػػػػركة أخػػػػػر  أو مؤسسػػػػػةية أو لت لػػػػػالشػػػػػركة تمبيػػػػػة ب ػػػػػراض شخصػػػػػ

 . ير مباشرة

بػػػػػالتخمي عػػػػػػف كػػػػػػؿ أو جػػػػػػزء مػػػػػػف مػػػػػػاؿ الشػػػػػركة التػػػػػػي تجػػػػػػري تصػػػػػػ يتها خ فػػػػػػا بحكػػػػػػاـ المػػػػػػادتيف -2
770،771. 

فػػػػػػي القػػػػػػانوف التجػػػػػػاري الجزائػػػػػػري أف العقوبػػػػػػات المنصػػػػػػوص عميهػػػػػػا أحكػػػػػػاـ ومػػػػػػا ن همػػػػػػه مػػػػػػف 
مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػػري، تطبػػػػػؽ فػػػػػي حػػػػػاؿ مػػػػػا إذا طػػػػػرأت تصػػػػػ ية شػػػػػركة طبقػػػػػا  838المػػػػػادة 

 عمي المص ي الذي: 794إلي  778بحكاـ المواد 

  لػػػػػـ يقػػػػػدـ عمػػػػػدا فػػػػػي السػػػػػتة ابشػػػػػهر التػػػػػي تمػػػػػي تعيينػػػػػه تقريػػػػػرا عػػػػػف ابصػػػػػوؿ والخصػػػػػـو وعػػػػػف
 لعممية.متابعة عمميات التص ية وأف يطمب التراخيص ال زمة إلتماـ ا

  لػػػػػػػـ يلػػػػػػػع عمػػػػػػػػدا فػػػػػػػي ال   ػػػػػػػػة أشػػػػػػػهر التػػػػػػػػي تمػػػػػػػي اختتػػػػػػػػاـ السػػػػػػػنة الماليػػػػػػػػة الجػػػػػػػرد والحسػػػػػػػػاب
 االستغ ؿ العاـ وحساب النتائه.

 ناء ممارسة مهامه مف االط ع عمي و ائؽ الشركة.لـ يمكف الشركاء أ  
 مرة واحدة في السنة الشركاء، ليطمعهـ عمي الحسابات السنوية. لـ يستدع عمي ابقؿ 
 .استمر في تأدية مهامه بعد انتهاء توكيؿ دوف أف يطمب التجديد 
 يومػػػا  15شػػػركة التػػػي تجػػػري تصػػػ يتها فػػػي أجػػػؿ لػػػـ يػػػودع فػػػي حسػػػاب جػػػار لػػػد  البنػػػؾ باسػػػـ ال

ابتػػػػػػداء مػػػػػػف يػػػػػػـو قػػػػػػرار التوزيػػػػػػع ابمػػػػػػواؿ المخصصػػػػػػة لتوزيعهػػػػػػا بػػػػػػيف الشػػػػػػركاء والػػػػػػدائنيف ولػػػػػػـ يػػػػػػودع 
داء مػػػػػػف اختتػػػػػػاـ التصػػػػػػ ية، ابمػػػػػػواؿ المخصصػػػػػػة دائػػػػػػع وابمانػػػػػػات فػػػػػػي أجػػػػػػؿ سػػػػػػنة ابتػػػػػػبمصػػػػػػمحة الو 

 .(1)لمدائنيف او الشركاء والتي لـ يسبؽ لهـ أف طمبوها

وهػػػػػػػػذا دوف االخػػػػػػػػ ؿ بأحكػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػات فيمػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص خيانػػػػػػػػة ابمانػػػػػػػػة التػػػػػػػػدليس، 
 ..التزوير.، اإلف س

                                  
 المتمـ.و مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ  839المادة  -1
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تقػػػػادـ مػػػػا أ ،مصػػػػ ي يطػػػػرأ عميهػػػػا التقػػػػادـ الطويػػػػؿإال أف الػػػػدعاو  المدنيػػػػة التػػػػي ترفػػػػع لػػػػد ال
 الدعاو  الجزائية فالرجوع فيها إلي أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية.

 ثالثا: مراقبة التصفية وانتهائها

ف الشػػػػػركات التػػػػػي تحتػػػػػػوي عمػػػػػي جهػػػػػاز مراقػػػػػػب الحسػػػػػابات أو مجمػػػػػػس إ :مراقبـــــة التصــــــفية -1
 .(1)بانح ؿ الشركةالمراقبة، فإف مهاـ هؤالء ال تنتهي 

و أك ػػػػػػر مػػػػػػف يجػػػػػػوز تعيػػػػػػيف مراقػػػػػػب واحػػػػػػد أ الحسػػػػػػاباتوفػػػػػػي حالػػػػػػة انعػػػػػػداـ وجػػػػػػود منػػػػػػدوبي 
ي حػػػػػاؿ انعػػػػػداـ ذلػػػػػؾ، يمكػػػػػف تعييػػػػػنهـ مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري وفػػػػػ 782طػػػػػرؼ الشػػػػػركاء طبقػػػػػا لممػػػػػادة 

مػػػػف رئػػػػيس المحكمػػػػة بنػػػػاء عمػػػػي طمػػػػب المصػػػػ ي، أو عػػػػف طريػػػػؽ دعػػػػو  مسػػػػتعجمة بطمػػػػب كػػػػؿ مػػػػف 
 يهمه ابمر وذلؾ بعد استدعاء المص ي قانونا.

لمشػػػػػػركاء الحػػػػػػؽ فػػػػػػي مراقبػػػػػػة أعمػػػػػػاؿ التصػػػػػػ ية، إذ أوجػػػػػػب عمػػػػػػي   هػػػػػػذا وقػػػػػػد خػػػػػػوؿ القػػػػػػانوف
اسػػػػػتدعاء جمعيػػػػػة الشػػػػػركاء التػػػػػي يقػػػػػدـ لهػػػػػا تقريػػػػػر عػػػػػف  ،أشػػػػػهر مػػػػػف تعينػػػػػه 6المصػػػػػ ي  فػػػػػي ظػػػػػرؼ 

أصػػػػػػوؿ وخصػػػػػػـو الشػػػػػػركة، وحالػػػػػػة انعػػػػػػداـ ذلػػػػػػؾ تسػػػػػػتدعي الجمعيػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ هيئػػػػػػة المراقبػػػػػػة إف 
ؿ مػػػػف يهمػػػػه ابمػػػػر حسػػػػب وجػػػػدت، أو مػػػػف طػػػػرؼ وكيػػػػؿ معػػػػيف بقػػػػرار قلػػػػائي بنػػػػاء عمػػػػي طمػػػػب كػػػػ

 مف القانوف التجاري الجزائري. 787نص المادة

أشػػػػػهر مػػػػػف ق ػػػػػؿ كػػػػػؿ سػػػػػنة ماليػػػػػة الجػػػػػرد  3ومػػػػػف جهػػػػػة أخػػػػػر  يلػػػػػع المصػػػػػ ي فػػػػػي ظػػػػػرؼ 
وحسػػػػػػػػاب النتػػػػػػػػائه وتقريػػػػػػػػرا مكتوبػػػػػػػػا يتلػػػػػػػػمف حسػػػػػػػػاب عمميػػػػػػػػات التصػػػػػػػػ ية خػػػػػػػػ ؿ السػػػػػػػػنة ال ارطػػػػػػػػة، 

هر مػػػػف ق ػػػػؿ السػػػػنة الماليػػػػة أشػػػػ 6ويسػػػػتدعي عمػػػػي المصػػػػ ي مػػػػرة عمػػػػي ابقػػػػؿ فػػػػي السػػػػنة  وفػػػػي أجػػػػؿ 
مػػػػػف  791 ،وفقػػػػػا لممػػػػػادة(2)الحسػػػػػاباتجمعيػػػػػة الشػػػػػركاء التػػػػػي ت بػػػػػت فػػػػػي وكالػػػػػة المػػػػػراقبيف أو منػػػػػدوبي 

 .القانوف التجاري الجزائري

                                  
 الشركةا.اال تنتهي مهاـ مندوبي الحسابات بانح ؿ  مف القانوف التجاري الجزائري: 780المادة  -1
 .60 فتيحة يوسؼ المولودة عماري، المرجع السابؽ، ص -2
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ـــــة التصـــــفية -2 مترتبػػػػػة عمػػػػػي وااللتزامػػػػػات ال د قيػػػػػاـ المصػػػػػ ي بتسػػػػػوية جميػػػػػع الحقػػػػػوؽ: عنػػػػػنهاي
الجػػػػػػػرد  قائمػػػػػػػة يعػػػػػػػد بعػػػػػػػدها قبػػػػػػػؿ الغيػػػػػػر، كة والوفػػػػػػػاء بػػػػػػػديونهاحقػػػػػػػوؽ الشػػػػػػر واسػػػػػػػتي اء كػػػػػػػؿ  ،الشػػػػػػركة

لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػي إحصػػػػػاء شػػػػػامؿ وعمػػػػػي هػػػػػذا تق ػػػػػؿ التصػػػػػ ية ممػػػػػا يسػػػػػتنته انتهػػػػػاء مهػػػػػاـ المصػػػػػ يف، 
ية لمنظػػػػػػر فػػػػػػي الحسػػػػػػاب وتعػػػػػػدـ الشخصػػػػػػية القانونيػػػػػػة لمشػػػػػػركة، يػػػػػػدعي الشػػػػػػركاء فػػػػػػي نهايػػػػػػة التصػػػػػػ 

 ختتاـ التص ية.ة المص ي مف الوكالة والتحقؽ مف اراء إدار الختامي وفي إب

يؾ أف يرفػػػػع أمػػػػا إذا لػػػػـ يجتمػػػػع الشػػػػركاء لمبػػػػث فػػػػي نتيجػػػػة التصػػػػ ية كػػػػاف مػػػػف حػػػػؽ كػػػػؿ شػػػػر 
يمػػػػػػػتمس مػػػػػػػف خ لػػػػػػػه تعيػػػػػػػيف وكيػػػػػػػؿ يقػػػػػػػـو مقػػػػػػػاـ المصػػػػػػػ ي فػػػػػػػي  االسػػػػػػػتعجاليدعػػػػػػػوا  أمػػػػػػػاـ القلػػػػػػػاء 

مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري  773وهػػػػػو ن ػػػػػس الحكػػػػػـ الػػػػػذي أكدتػػػػػه المػػػػػادة  ،(1)يػػػػػة الشػػػػػركاءاسػػػػػتدعاء الجمع
 .الجزائري

ؽ عمػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػابات الختاميػػػػػػػػػة لممصػػػػػػػػػ ي الجمعيػػػػػػػػػة ورفلػػػػػػػػػت التصػػػػػػػػػدي أمػػػػػػػػػا إذا اجتمعػػػػػػػػػت
الحكـ بإق ػػػػػػػػاؿ التصػػػػػػػػ ية ال يقػػػػػػػػرر القلػػػػػػػػاء التصػػػػػػػػديؽ مػػػػػػػػف تمقػػػػػػػػاء ن سػػػػػػػػه بػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػتجابة لطمػػػػػػػػب فػػػػػػػػ

المصػػػػػػ ي، أو كػػػػػػؿ ذي مصػػػػػػمحة وفػػػػػػي سػػػػػػبيؿ ذلػػػػػػؾ تػػػػػػودع حسػػػػػػابات  التصػػػػػػ ية بقمػػػػػػـ كتابػػػػػػة لػػػػػػبط 
يػػػػتمكف كػػػػؿ مػػػػف يهمػػػػه ابمػػػػر  المحكمػػػػة الواقػػػػع فػػػػي دائػػػػرة اختصاصػػػػها المقػػػػر الرئيسػػػػي لمشػػػػركة حتػػػػي

: اولهػػػػػذا لقػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػػري ال قػػػػػرة ال انيػػػػػةمػػػػػف ا 774االطػػػػػ ع عميهػػػػػا عمػػػػػ  بأحكػػػػػاـ المػػػػػادة 
ته بكتابػػػػة المحكمػػػػة حيػػػػث يػػػػتمكف كػػػػؿ معنػػػػي بػػػػابمر مػػػػف أف يطمػػػػع االغػػػػرض يلػػػػع المصػػػػ ي حسػػػػاب

ابات وعنػػػػد عميهػػػػا ويحصػػػػؿ عمػػػػي نسػػػػخة منهػػػػا عمػػػػي ن قتػػػػه وتتػػػػولي المحكمػػػػة النظػػػػر فػػػػي هػػػػذ  الحسػػػػ
 االقتلاء في أفعاؿ التص ية حالة بذلؾ جمعية المشتركيف أو المساهميفا.

 الفرع الثاني: قسمة أموال الشركة

نتهػػػػػاء عمميػػػػػات التصػػػػػ ية وتحويػػػػػؿ موجػػػػػودات الشػػػػػركة إلػػػػػي مبػػػػػال  نقديػػػػػة تبػػػػػدأ عمميػػػػػة بعػػػػػد ا
بف أمػػػػػػواؿ  الشػػػػػػركة عمػػػػػػي  حقػػػػػػوقهـ دائنػػػػػػوالقسػػػػػػمة بػػػػػػيف الشػػػػػػركاء، وال تبػػػػػػدأ القسػػػػػػمة إال إذا حصػػػػػػؿ 

الشػػػػركة ال تقسػػػػـ بػػػػيف الشػػػػركاء إال بعػػػػد حصػػػػوؿ كػػػػؿ دائػػػػف عمػػػػي دينػػػػه بعػػػػد اسػػػػتنزاؿ المبػػػػال  ال زمػػػػة 
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مػػػػػػف  447لوفػػػػػػاء الػػػػػػديوف التػػػػػػي لػػػػػػـ يحػػػػػػؿ أجمهػػػػػػا أو الػػػػػػديوف المتنػػػػػػازع عميهػػػػػػا حسػػػػػػب نػػػػػػص المػػػػػػادة 
 .القانوف التجاري

 أوال: تعريف القسمة

ويقصػػػػد بهػػػػا تمكػػػػيف كػػػػؿ شػػػػريؾ مػػػػف  ،نهػػػػا العمميػػػػة التػػػػي تمػػػػي التصػػػػ يةتعػػػػرؼ القسػػػػمة عمػػػػي أ
و البػػػػا مػػػػا توكػػػػؿ هػػػػذ  المهمػػػػة إلػػػػي المصػػػػ ي ذاتػػػػه فتتحػػػػوؿ صػػػػ ة  ،حقػػػػه فػػػػي أمػػػػواؿ الشػػػػركة المنحمػػػػة

مػػػػف كونػػػػه وكػػػػي  عػػػػف الشػػػػركة إلػػػػي وكيػػػػؿ عػػػػف الشػػػػركاء، أو يجػػػػوز لمشػػػػركاء مباشػػػػرة عمميػػػػة القسػػػػمة 
 بأن سهـ.

أحػػػػػػػد الشػػػػػػػركاء أمػػػػػػػا إذا لػػػػػػػـ يت قػػػػػػػوا جػػػػػػػاز لكػػػػػػػؿ شػػػػػػػريؾ أو لكػػػػػػػؿ صػػػػػػػاحب مصػػػػػػػمحة كػػػػػػػدائني 
عػػػػ ـ المصػػػػػ ي بػػػػذلؾ، وفػػػػي هػػػػذا نصػػػػػت لػػػػي القلػػػػاء لممطالبػػػػػة بالقسػػػػمة بعػػػػد إالشخصػػػػييف المجػػػػوء إ

نػػػػػه: ايجػػػػػوز لكػػػػػؿ معنػػػػػي بػػػػػابمر أف التجػػػػػاري فػػػػػي فقرتهػػػػػا ال انيػػػػػة عمػػػػػي أمػػػػػف القػػػػػانوف  794المػػػػػادة 
نػػػػػذار مػػػػػف المصػػػػػ ي التوزيػػػػػع أ نػػػػػاء التصػػػػػ ية وذلػػػػػؾ بعػػػػػد إيطمػػػػػب مػػػػػف القلػػػػػاء الحكػػػػػـ فػػػػػي وجػػػػػوب 

 لشركاء بدوف جدو اوباقي ا

معنػػػػػا  أف المصػػػػػ ي بػػػػػالر ـ مػػػػػف طمػػػػػب  ،نػػػػػذار المصػػػػػ ي وعػػػػػدـ اسػػػػػتجابته لهػػػػػذا اإلنػػػػػذاربعػػػػػد إ
إال أنػػػػػه إذا لػػػػػـ يقػػػػػـ بػػػػػذلؾ هنػػػػػا يجػػػػػوز  ،أحػػػػػد الشػػػػػركاء أو كػػػػػؿ ذي مصػػػػػمحة منػػػػػه أف يباشػػػػػر القسػػػػػمة

ذا لػػػػػـ يحتػػػػػـر ذلػػػػػ ؾ المجػػػػػوء إلػػػػػي القلػػػػػاء والمطالبػػػػػة بػػػػػالتوزيع ومراسػػػػػمة المصػػػػػ ي فػػػػػي هػػػػػذا الصػػػػػدد، وا 
حكمػػػػت المحكمػػػػػة فػػػػػي دعػػػػػو  المطالبػػػػػة بالقسػػػػػمة لعػػػػدـ التأسػػػػػيس، ينشػػػػػر قػػػػػرار توزيػػػػػع أمػػػػػواؿ الشػػػػػركة 

ميػػػػػػػ  ذات القػػػػػػػرار إلػػػػػػػي كػػػػػػػؿ شػػػػػػػريؾ عمػػػػػػػي بابشػػػػػػػكاؿ واإلجػػػػػػػراءات التػػػػػػػي يػػػػػػػنص عميهػػػػػػػا القػػػػػػػانوف وتب
 .(1)ان راد

 جراء القسمةثانيا: كيفية إ

فػػػػػػإذا لػػػػػػـ يوجػػػػػػد  ،كةف تػػػػػػتـ القسػػػػػػمة بالطريقػػػػػػة المبنيػػػػػػة فػػػػػػي العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي لمشػػػػػػر ابصػػػػػػؿ أ
 تبػػػػػاع ابحكػػػػػاـ المبنيػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانوف ووجػػػػػب الرجػػػػػوع إلػػػػػي أحكػػػػػاـ القػػػػػانوفنػػػػػص بهػػػػػذا الشػػػػػأف وجػػػػػب إ
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عمػػػػػي أف  ف المػػػػػدني الجزائػػػػػري حيػػػػػث نصػػػػػت مػػػػػف القػػػػػانو  448المػػػػػدني وهػػػػػذا مػػػػػا قلػػػػػت بػػػػػه المػػػػػادة 
ومػػػػا  713تطبػػػػؽ فػػػػي قسػػػػمة الشػػػػركات القواعػػػػد المتعمقػػػػة بقسػػػػمة المػػػػاؿ المشػػػػاع، وقػػػػد نظمهػػػػا المػػػػواد 

 يميها، وتتـ قسمة أمواؿ الشركة عمي النحو التالي:

د مػػػػنهـ أف يسػػػػترد مبمغػػػػا مػػػػف النقػػػػود شػػػػريؾ حػػػػؽ فػػػػي أمػػػػواؿ الشػػػػركة فكػػػػؿ واحػػػػ ف لكػػػػؿبمػػػػا أ-
هػػػػػي مبينػػػػػة فػػػػػي العقػػػػػد، أمػػػػػا الشػػػػػريؾ الػػػػػذي  يعػػػػػادؿ قيمػػػػػة الحصػػػػػة التػػػػػي قػػػػػدمها فػػػػػي رأس مػػػػػاؿ كمػػػػػا

اقتصػػػػػرت حصػػػػػته عمػػػػػي تقػػػػػديـ عمػػػػػؿ أو أي شػػػػػيء لمجػػػػػرد االنت ػػػػػاع بػػػػػه فهػػػػػو  يػػػػػر معنػػػػػي بالقسػػػػػمة 
 ويحؽ لمشريؾ الذي قدـ لمشركة حصته ل نت اع استردادها قبؿ القسمة.

ذا كانػػػػػت الحصػػػػػة عينيػػػػػة يسػػػػػترجع الشػػػػػريؾ قيمتهػػػػػا كمػػػػػا هػػػػػو فػػػػػي العقػػػػػد، ومػػػػػا يعػػػػػادؿ قيمتهػػػػػا وقػػػػػت و  ا 
ذا بقػػػػػي شػػػػػيء وجبػػػػػت قسػػػػػمته بػػػػػيف الشػػػػػركاء بنسػػػػػبته كػػػػػؿ و  ،دتسػػػػػميمها إذا لػػػػػـ يبػػػػػيف قيمتهػػػػػا فػػػػػي العقػػػػػ ا 

 .(1)واحد في ابرباح

أمػػػػػػا إذا لػػػػػػـ يكػػػػػػؼ صػػػػػػافي مػػػػػػاؿ الشػػػػػػركة لموفػػػػػػاء بحصػػػػػػص الشػػػػػػركاء، فػػػػػػإف الخسػػػػػػارة تػػػػػػوزع 
بػػػػػيف عقػػػػػد الشػػػػػركة يإذا لػػػػػـ إال  ،عمػػػػػيهـ جميعػػػػػا بحسػػػػػب النسػػػػػبة المت ػػػػػؽ عميهػػػػػا فػػػػػي توزيػػػػػع الخسػػػػػائر

يب كػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف الشػػػػركاء فػػػػي ابربػػػػاح والخسػػػػائر كػػػػاف نصػػػػيب كػػػػؿ واحػػػػد مػػػػنهـ نسػػػػبة حصػػػػته نصػػػػ
 .(2)في رأس الماؿ

 مف القانوف التجاري الجزائري. 794، 793وكذلؾ نتناوله في المواد 

لمػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػافي : اتػػػػػػػتـ قسػػػػػػػمة ا يمػػػػػػػف القػػػػػػػانوف التجػػػػػػػاري عمػػػػػػػ 793حيػػػػػػػث تػػػػػػػنص المػػػػػػػادة 
حصػػػػػص الشػػػػػركة بػػػػػيف الشػػػػػركاء بػػػػػن س نسػػػػػبة مسػػػػػاهمتهـ سػػػػػهـ اإلسػػػػػمية، أو المتبقػػػػػي بعػػػػػد سػػػػػداد اب

 في رأس ماؿ الشركة وذلؾ باست ناء الشروط المخال ة لمقانوف ابساسيا.

مػػػػػف القػػػػػانوف التجػػػػػاري الجزائػػػػػري عمػػػػػي: ايقػػػػػرر المصػػػػػ ي إذا  794 هػػػػػذا وقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة
 كػػػػػػػاف ينبغػػػػػػػي توزيػػػػػػػع ابمػػػػػػػواؿ التػػػػػػػي أصػػػػػػػبحت قابمػػػػػػػة لمتصػػػػػػػرؼ فيهػػػػػػػا أ نػػػػػػػاء التصػػػػػػػ ية وذلػػػػػػػؾ دوف

                                  
 مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ. 447المادة  -1
 الجزائري المعدؿ والمتمـ. يالمدنمف القانوف  425المادة  -2
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اإلخػػػػػ ؿ بحقػػػػػوؽ الػػػػػدائنيفا، ومػػػػػف خػػػػػ ؿ هػػػػػذ  المػػػػػادة، يمكػػػػػف التسػػػػػاؤؿ عػػػػػف مصػػػػػير دائنػػػػػي الشػػػػػركة 
 بعد القسمة.

 ثالثا: مصير حقوق دائني الشركة بعد القسمة

لػػػػػدائنيها باسػػػػػت ناء  إف أمػػػػػواؿ الشػػػػػركة تبقػػػػػي خػػػػػ ؿ كػػػػػؿ فتػػػػػرة التصػػػػػ ية هػػػػػي اللػػػػػماف العػػػػػاـ
ة مػػػػػػف نتػػػػػػائه بقػػػػػػاء الشخصػػػػػػية المعنويػػػػػػػة الػػػػػػدائنيف الشخصػػػػػػييف لمشػػػػػػركاء، وهػػػػػػذ  مػػػػػػا هػػػػػػػي إال نتيجػػػػػػ

لمشػػػػػركة خػػػػػ ؿ فتػػػػػرة التصػػػػػ ية،  يػػػػػر أف الػػػػػدائنيف بعػػػػػد القسػػػػػمة ي قػػػػػدوف حػػػػػؽ ابفلػػػػػمية الػػػػػذيف كػػػػػانوا 
ف تمحػػػػؽ لػػػػررا ف القسػػػػمة يمكػػػػف أالشػػػػركة ابمػػػػر الػػػػذي يسػػػػتخمص منػػػػه أ يتمتعػػػػوف بهػػػػا عمػػػػي أمػػػػواؿ

 .(1)لرار بهـإذا تـ اإلمب إبطاؿ القسمة، بهـ، ولهذا أجاز لهـ القانوف حؽ المعارلة، وط

  

                                  
1 - G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial,Tome2, 15iem ED, L.G.D.J 
1996, P 771. 
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 :خالصة الفصل

كة ذات المسػػػػػؤولية المحػػػػػدودة ال الشػػػػػر ف قواعػػػػػد إدارة بعػػػػػد دراسػػػػػة هػػػػػذا ال صػػػػػؿ، يتلػػػػػح لنػػػػػا أ
ي الشػػػػػػركاء مػػػػػػف إدارة الشػػػػػػركة، فهػػػػػػي تمػػػػػنحهـ فرصػػػػػػة حقيقيػػػػػػة لتػػػػػػولي أعمػػػػػػاؿ اإلدارة والتسػػػػػػيير تقصػػػػػ

 وهذ  ميزة مف الميزات التي يمنحها هذا النوع مف الشركات.

أف الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة تمػػػػػػنح لمشػػػػػػركاء صػػػػػػ حيات واسػػػػػػعة ودور فعػػػػػػاؿ  كمػػػػػػا
فػػػػػػي الرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػي أعمػػػػػػػاؿ اإلدارة، وفػػػػػػػي حالػػػػػػػة عػػػػػػػدـ امػػػػػػػت كهـ لمقػػػػػػػدرات ال نيػػػػػػػة والعمميػػػػػػػة ال زمػػػػػػػة 
لمباشػػػػػػرة أعمػػػػػػاؿ الرقابػػػػػػة فػػػػػػإف القػػػػػػانوف يمػػػػػػنحهـ ال رصػػػػػػة لمباشػػػػػػرة الرقابيػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ محػػػػػػػافظي 

تيػػػػػػػازات تجعػػػػػػػؿ الشػػػػػػػريؾ فػػػػػػػي الشػػػػػػػركة ذات المسػػػػػػػؤولية المحػػػػػػػدودة أك ػػػػػػػر الحسػػػػػػػابات وكػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  االم
 ائتماف واطمئناف.

قلػػػػػػي بهػػػػػػا نبػػػػػػذات ابسػػػػػػباب العامػػػػػػة التػػػػػػي ت الشػػػػػػركة ذات المسػػػػػػؤولية المحػػػػػػدودة  تنقلػػػػػػي 
نهػػػػا تنقلػػػػي المػػػػدة الػػػػذي قامػػػػت مػػػػف أجمهػػػػا، كمػػػػا أكحمػػػػوؿ أجػػػػؿ الشػػػػركة وانتهػػػػاء ، الشػػػػركات التجاريػػػػة
رأس مػػػػػاؿ عػػػػػف  وانخ ػػػػػاض ،سػػػػػتعممة فػػػػػي حػػػػػاؿ تجػػػػػاوز عػػػػػدد الشػػػػػركاءالخاصػػػػػة الم بػػػػػن س ابسػػػػػباب

 مف رأس مالها. 3/4 وخسارة الشركة ،المبم  المحدد قانونا
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تحااااالدو ة اد اااااة ة لىةغرااااااة دولااااال  ااااارةر واااااللت ادو ة حااااال   ولاااااد   د  دة واااااة ة ت اااااد ر ة حل اااااو      
فاااااات ل ااااااااا  لاااااالتص حاااااااالا ة  اااااادة   ةتلت ااااااالااة دةتلت لواااااااة دة  ال ااااااااة دة   لفاااااااة   ااااااا   ااااااا و 
حاااااااةن ت،اااااااارةص فاااااات لدةساس اااااال   اااااا   اااااا و ة ت ااااااراحلص دة  رة ااااااا  دة دة اااااار  دضااااااا       اااااالص دةت

 د دة وة ة ت د رةص ةتلت لااة      و ة ت راحلص د ال ة ةتسفتلح ةتلت لاي.

 ااااااا   ااااااا و   ااااااال  د اااااااص وسلااااااااة  ل اااااااة    ااااااات  لر د  ااااااا  و وااااااالاا ة   اااااااة   ااااااال ة   ااااااات  ر 
 ،لاااااااة  ة اااااتاولس ة   ااااات  را  ة للساااااام ت ااااات  لر   اااااادة    فااااات ة لىةغااااار  اااااا   ااااا و  اااااا   ة  ااااار لص

لت اااالا ة ااااد ست  د  اااا    اااال ولستااااي ة اد ااااة ة لىةغراااااة فاااات ة ح ااااراة ة  ااااداةس دةحاااااا  اااات ة س ااااد  ولت
ة  ااااااااارا  ااااااااا  دااااااااا ص ةتر ااااااااالم دت رااااااااام ة وسااااااااااة ةتلت اااااااالااة  ااااااااا   اااااااا و ة ااااااااات اة    تلااااااااا  

دة تحلا اااااااااة دة وسااااااااد   فاااااااالسلر  واااااااا    اااااااا   ااااااااردم ة  ؤ  اااااااالص ةتلت اااااااالااة  ة  ااااااااسلواة دة تللراااااااااة 
 ل ة لىةغراا   س  .  تل  ة  تحل لا  ةتلت لااا  ة للسم دحت

س اااااالس  لاااااال  ة   اااااار إ ة لىةغااااااري و ا اااااالو وحاااااا  ة تحاااااااا ص فا اااااال ا اااااا   اااااار لص ة  اااااادةو دةت
اااااااااة و ة  اااااااار لص  ةص ة   ااااااااؤد اة ة  حااااااااادا اااااااار لص لاااااااااااا   اااااااا ا    اااااااال   اااااااا   ة  اااااااار لص  اااااااا      

 ةلت ااااالااة فااااات ةتستااااالي ة اااااد ست د ااااا ة فااااات ة تس ااااااة ةتلت ااااالااة  ااااا ة  ااااا  ل اااااة د ااااا  ل اااااة   ااااار 
ار  سل اااااام ة  اااااا،و دول تاااااال ت ت فااااااا  ة و ل ااااااة فاااااات ة لىةغاااااار  دلااااااا ت رلساااااال فاااااات ت اااااال   فاااااات تاااااادف

د    حااااااداا د  تلااااا   ر لس ااااال دة  اغااااالص ة اةرااااااة   ااااال ت ااااا دضااااادإ ارة اااااتسل   ااااار ة  ةص ة   اااااؤد اة ة
: لسل   ل     للوة و     ل اتسل ة رغا اة  تد    و اةرت ل  دةت

   تل اااااا واااااا   ا لت ااااال فااااات وااااا  ة  ااااار لص ة   تل اااااة  داا ةص ة   اااااؤد اة ة  حاااااا  ااااار ة ةحتوااااار ت -
دولاااااال ة اااااار    اااااا    اااااا   فل   اااااار إ  ة دةلااااااا وااااااا    اااااالغ   اااااار لص ة  اااااا ل  د اااااار لص ة  اااااادةو

 .ة لىةغري لحل ل تحص  سدةإ  ر لص ة  دةو
و  اااااااةر  اااااال ا ا  دسااااااي  اااااا   داا ةص ة   ااااااؤد اة ة  حااااااا  اااااار ة ة تتحااااااا ا   ااااااؤد اة ة  اااااار لس فاااااات -

 ولة  لتاةدو. ار لل  لح     ي  س  
دول تاااال ت فاااا     حادااااااة واااااا ة  اااار لس فاااات  اااا   ة  اااار ة لحل اااال ت تاااارم  اااا   اااار ة ة  اااا ل   -

لااااار  اااا  ةتوتواااالر ة    اااات  د اااا   ة  اااار ة ت ت تفاااات ول  ااااال   )ة تضاااال     اااا  حااااان لال  اااال ولاااال
 ول   ردولص ة  ،ارا.
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ا   د ااااااا    ااااااال       ااااااا   ة  ااااااار ة  ال اااااااو  ل اااااااة و ااااااال تت اااااااد    ااااااا   اغاااااااة  اةرااااااااة  د ة  ااااااااار  -
  ااااار ة د و ااااالو   ااااار  تاااااا و ضااااا   ولااااال ة ح ااااالولص ة  ل اااااة ولل حاااااالص ول اااااة ت اااااد  وااااالت   إ 

 ااااااااا حالت ل دة ت ل ااااااااالت ل  د  ااااااااا ة ف اااااااااحص ة  لااااااااالو   ااااااااال  ر   ة  ااااااااالو ة  ااااااااال   ااااااااا   لاااااااااو 
اااااااة  اااااا    اااااا     ت اااااال    اااااا   ةت اااااات  لر  اااااادةس ة لسواااااات  د ة اااااااة لت فاااااات ل اااااااا ة  لاااااالتص دة ،ل

ةتلت ااااااالااة دفاااااات ة تحاااااادا  واااااا  ة  ؤ  ااااااالص ة تاااااات ف ااااااا ل ة س اااااااا  ي  سحاااااالا ة حااااااالا ة  اااااار لص  
 ةتلت لاي.

دفااااات س اااااله ح ااااالغه  ااااا   ة ارة اااااة تواااااا   ااااا   اااااارةا ة تد اااااالص دة   ترحااااالص دة تااااات سرلاااااد    
س اااااد   ااااا      ااااال دف سااااال فااااات  حل لاااااة  ااااا ة ة  دضااااادإ  ددف سااااال ولااااال   ااااا    حااااالدر  دا   ااااا   ارةا ااااال 

 ولل ة سحد ةآلتت:

  ف س  اااااال ت ت لااااااد  اااااا  وحاااااا   "ا      " ولااااال ة اااااار    اااااا   ااااااو   اااااا   ة  ىةااااااال ة تااااات  ر  اااااات ل
  اااااال  ف اااااا ة ة  ااااااار  اااااا  اضااااااا  ح ل اااااال   ف اااااال ة دالا ااااااة   ااااااو  ة حااااااادم ة تاااااار رةف ااااااص ة  اااااار ة  ااااااس  

لدةساااااام ةتس اااااالس دة ت اااااااار دةتس ضاااااالس وااااااو  حاااااالو فاااااات  ح اااااا   اااااا   ة ح اااااال    اااااال  ح اااااال  ة حل ااااااة 
 ه ولتس ضلس دة ت فاة. ل ر لص  ل ة فا ل اتحل

س لاااااا  ة  اااااادو      اااااا   ة  اااااار لص تلحاااااام ادرة  ةلت اااااالاال  فاااااات ة تس اااااااة ةتلت اااااالااة د اااااا    
ادر فاااااات ت فااااااا  س ااااااوة ة و ل ااااااة د اااااال اسلاااااار  وس اااااال  اااااا  ة سلحاااااااة ةتلت لواااااااة  ة  اااااار ة اااااا ي افااااااا 

حااااان  و ول   ااااار إ   ااااال ت ااااااا  ة اااااا و  ة  ااااال ت  مفااااارةا  ااااا   لاااااو  س ااااالس  ااااار لص  ااااا    اااااو  ااااا ة ة سااااادإ
و لاااااااااة ةتستاااااااالي  اااااااا  لااااااااااا  ل ااااااااة  د    ة لىةغاااااااار ورفااااااااص فاااااااات ة  ااااااااسدةص ة  ااااااااارا ة حااااااااااا  اااااااا  
  ة  اااا حلص فا ااااال ا ااااا   ااااار لص ة   ااااالإ ة حااااال  ة ااااا ي  ا     ااااال ت ااااارا  وااااااا  واااااار  ااااا  ة ح ااااالو

اااااة   ةت اااات  لر اااا      اااال  لااااه  اااار لص   ااااارا و ااااوم ة حلااااى ة  اااال ت دت ل ااااال   ااااا ردح ة  واااالارا دحر 
   .ة  ارة تت افرض ل   ة 
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 قائمة المراجع

 أوال: القرآن الكريم

 سورة قريش  -1
 سورة المزمل  -2

 النصوص القانونية: ثانيا

 / القوانين العادية:1

المعّدل والمتّمم المتضّمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 األمر -
المؤرخ  25-15 ، المعّدل والمتمم بموجب األمر2555فيفري  26المؤرخ في  52-55 بموجب األمر

 .2515، 71، جريدة رسمية، عدد 2515ديسمبر  35في 
المعّدل والمتّمم بموجب المتضّمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر  -

المؤرخ في  55-57المعّدل والمتّمم بموجب األمر ، 2555جوان  26مؤرخ في ال 15-55األمر 
 .2557، 31 ، جريدة رسمية، عدد2557ماي  136
النصوص ، المتضمن قانون السجل التجاري 1995أوت  18، المؤرخ في 22-95القانون  -

 .2512ي، نية، المركز الوطني لمسجل التجار القانونية المتعمقة بالسجل التجاري واالعالنات القانو 
ية، متضّمن قانون المالية التكميمي، جريدة رسمال 2555جويمية  25المؤرخ في  55-55القانون  -

 .2555، 52العدد 

 / التنظيمات2

إلعالنات ليتعمق بالنشرة الرسمية  1992فيفري  18المؤرخ في  75-92المرسوم التنفيذي رقم  -
، النصوص القانونية المتعمقة بالسجل التجاري واالعالنات القانونية، المركز الوطني لمسجل القانونية
 .2512التجاري، 

المتعمق بكيفيات حل وتصفية  1994سبتمبر  25في المؤرخ  294-94يذي المرسوم التنف -
 .1994، 63رسمية، العدد والتجاري، جريدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
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يحّدد كيفيات تعيين محافظي  2556أكتوبر  59المؤرخ في  354-56رقم  المرسوم التنفيذي -
 .2556، 64العدد  رسمية،ت المسؤولية المحدودة، جريدة الحسابات لدى الشركات ذا

 المؤلفات ثانيا:  

، الجامعررررررررة الجديرررررررردة األولرررررررر  ابررررررررراأيم سرررررررريد أحمررررررررد، العقررررررررود والشررررررررركات التجاريررررررررة، الطبعررررررررة -1
 .1999لمنشر، االسكندرية، مصر، 

أبرررررو زيرررررد رضررررروان، الشرررررركات التجاريرررررة فررررري القرررررانون المصرررررري المقرررررارن، دار الفكرررررر العربررررري،  -2
 .1987القاأرة، مصر، 

الشررررررررركات ، بعرررررررة الثانيرررررررةطال ،الثرررررررانيأحمرررررررد محررررررررز، القرررررررانون التجررررررراري الجزا ررررررررري، الجرررررررز   -3
التجاريررررررررة، األحكرررررررررام العامررررررررة، شرررررررررركات التضررررررررامن، الشرررررررررركة ذات المسررررررررؤولية المحررررررررردودة، شرررررررررركات 

 .1985، مساأمة، دار النهضة، الجزا ر
دار لرررررر ، الطبعررررررة األو أسررررررامة نا ررررررل المحيسررررررن، الرررررروجيز فرررررري الشررررررركات التجاريررررررة واالفررررررالس،  -4

 .2558الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
، األولررررر  إليررررراس ناصررررريا، موسررررروعة الشرررررركات التجاريرررررة، األحكرررررام العامرررررة لمشرررررركة، الطبعرررررة -5

 .2558منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
باسرررررم محمرررررد، بسرررررام حمرررررد الطراونرررررة، شررررررج القرررررانون التجررررراري، الشرررررركات التجاريرررررة، الطبعرررررة  -6

 .2512دار الميسرة، عمان األردن،  األول ،
، الطبعرررررررة الرابعرررررررةبمحررررررراي العربررررررري، الررررررروجيز فررررررري شررررررررج القرررررررانون المررررررردني، نظريرررررررة االلترررررررزام،  -7

 .2555ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر، 
األمررررررروال،  األشررررررر اصعبررررررراس مصرررررررطف  المصرررررررري، تنظررررررريم الشرررررررركات التجاريرررررررة، شرررررررركات  -8

 .2552 مصر، االسكندرية، ،دار الجامعة لمنشر
األعمرررررررال التجاريررررررررة، نظريرررررررة الترررررررراجر، ، عبرررررررد القررررررررادر البقيررررررررات، مبررررررررادئ القرررررررانون التجرررررررراري -9

 .2515المحل التجاري، الشركات التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر، 
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الشرررررركات التجاريرررررة، دار الثقافرررررة لمنشرررررر والتوزيرررررع، ، عزيرررررز العكيمررررري، شررررررج القرررررانون التجررررراري -11
 .2552عمان، األردن، 

عمررررررر  البرررررررارودي، محمرررررررد السررررررريد الفقررررررري، القرررررررانون التجررررررراري، األعمرررررررال التجاريرررررررة، التجرررررررار،  -11
األمررررررررروال التجاريرررررررررة، الشرررررررررركات التجاريرررررررررة، عمميرررررررررات البنرررررررررو  واألوراق التجاريرررررررررة، دار المطبوعرررررررررات 

 .1999 مصر،  الجامعية، اإلسكندرية،
طبعيرررررررة، الجزا رررررررر، عمررررررر  الفياللررررررري، النظريرررررررة العامرررررررة لمعقرررررررد، المؤسسرررررررة الوطنيرررررررة لمفنرررررررون الم -12

2551. 
األعمرررررررررال التجاريرررررررررة، ، عمرررررررررورة عمرررررررررار، الررررررررروجيز فررررررررري شررررررررررج القرررررررررانون التجررررررررراري الجزا رررررررررري -13

 .2555الشركات التجارية، التاجر، دار المعرفة، الجزا ر، 
فتيحررررررة يوسررررررا المولررررررودة عمرررررراري، أحكررررررام الشررررررركات  التجاريررررررة وفقررررررا لمنصرررررروص التشررررررريعية  -14

 .2557، الثانية، دار العرب لمنشر والتوزيع، الجزا روالمراسيم التنفيذية الحديثة، الطبعة 
األحكررررررام العامررررررة وال اصررررررة، الطبعررررررة السررررررابعة، ، وزي محمررررررد سررررررامي، الشررررررركات التجاريررررررةفرررررر -15

 .2514دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان األردن، 
النصررررررروص التطبيقيرررررررة واالجتهررررررراد القضرررررررا ي ، حسرررررررين، القرررررررانون التجررررررراري الجزا رررررررري مبررررررررو  -16

 .2554المتممة، دار أومة، الجزا ر، والنصوص 
محمرررررد فريرررررد العربررررري، أررررراني محمرررررد دويررررردار، قرررررانون االعمرررررال، دار المطبوعرررررات الجامعيرررررة،  -17

 .2552 مصر، ،ةاالسكندري
محمررررررررررد فريررررررررررد العرينرررررررررري، القررررررررررانون التجرررررررررراري، دار المطبوعررررررررررات الجامعيررررررررررة، االسرررررررررركندرية،  -18

 .1977مصر، 
العامررررررررة فرررررررري الشررررررررركات، شررررررررركات األحكررررررررام ، مصررررررررطف  كامررررررررل طرررررررر ، الشررررررررركات التجاريررررررررة -19

 .1997األش اص، شركات األموال، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، مصر، 
معمرررررررررر  الرررررررررد، النظرررررررررام القرررررررررانوني لمصرررررررررفي الشرررررررررركات التجاريرررررررررة فررررررررري التشرررررررررريع الجزا رررررررررري  -21

  .2513، الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، الطبعة الرابعةوالمقارن، 
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لشرررررررركات طبقرررررررا لقرررررررانون التجررررررراري الجزا رررررررري، دار أومرررررررة لمطباعرررررررة ناديرررررررة فوضررررررريا، أحكرررررررام ا -21
 .2552والنشر، الجزا ر، 

دار بمقررررررررريس لمنشرررررررررر، الجزا رررررررررر، الطبعرررررررررة األولررررررررر ، نسررررررررررين شرررررررررريفي، الشرررررررررركات التجاريرررررررررة،  -22
2513. 

أرررررررراني محمررررررررد دويرررررررردار، التنظرررررررريم القررررررررانوني لمتجررررررررارة، نظريررررررررة األعمررررررررال التجاريررررررررة، نظريررررررررة  -23
القانونيرررررررررة التجاريرررررررررة، الشرررررررررركات التجاريرررررررررة، دار المطبوعرررررررررات  التررررررررراجر، نظريرررررررررة موجبرررررررررات التجرررررررررار

 .1997لبنان،  ،الجامعية، بيروت
 ثالثا: المقاالت 
، الحمايررررررررة القانونيررررررررة لمشررررررررركات    الشررررررررركات التجاريررررررررة عقررررررررد أم نظررررررررام شرررررررروايدية،     منيررررررررة  -1

نررررررروفمبر  26التجاريررررررة بررررررين مبررررررردأ المنافسررررررة الحرررررررة وحتميرررررررة الفعاليررررررة االقتصررررررادية، جامعرررررررة بجايررررررة، 
2514. 

 بالمغة الفرنسيةرابعا: 

Les Ouvrages : 
1- Yves Guyon, Droites des affaires, Tom1, 6éme Edition, Académie 
des sciences Morales et Politique, Paris, 1990. 
2- G Ripert,  R Roblot, Traité de Droit commercial Tome 2 ; 15iem 
ED, L.G.D.J, 1996. 
3- Jean Jaques Daigre : Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée, juris classeur, fascicule 82/5,1993. 
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 رقم الصفحة ناالعــــنــــــــــــــــــــــو  

 10 مقدمة

 13 الفصل األول9 انشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 14 المبحث األول9 ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 14 المطمب األول 9 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 14 المسؤولية المحدودةتعريف الشركة ذات الفرع األول9 
 15 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في بعض التشريعات المقارنةالفرع الثاني9 

 15 التشريعات العربيةأوال9 
 16 بعض التشريعات الغربيةثانيا9 

 17 المطمب الثاني9 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 17 مسؤولية الشريك الوحيدالفرع األول9 
 18 : رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفرع الثاني
 18 : حصص الشركاء إسمية غير قابمة لمتداولالفرع الثالث
 00 : اسم وعنوان الشركة ومدتياالفرع الرابع

 00 : اسم وعنوان الشركةأوال
 00 : مدة الشركةثانيا

 01 عدد الشركاءالفرع الخامس9 
استمرارية الشركة من رغم وفاة الشريك أو افالسو أو اعساره أو صـــدور الفــــــرع السادس9 
 قرار بالحجر عميو

01 

 01 وفاة الشريكأوال 9 
 02 : افالس الشريك أو صدور قرار بالحجز عميوثانيا

 03 المطمب الثالث9 الطبيعة القانونية لمشركة ذات المسؤولية المحدودة

 04 الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمبحث الثاني9 شروط تأسيس 

 04 المطمب األول9 الشـروط الموضوعية
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 04 الشروط الموضوعية العامةالفرع األول9 
 05 الرضاأوال9 
 06 المحلثانيا9 
 06 السببثالثا9 

 07 األركان الموضوعية الخاصةالفرع الثاني9 
 07 عرض الشركةأوال9 
 08 تعدد الشركاء بين الحد األدنى واألقصىثانيا9 
 11 رأس مال الشركةثالثا9 
 17 : اقتسام األرباح والخسائررابعا

 21 نية االشتراكخامسا9 
 20 المطمب الثاني9 الشروط الشكمية

 20 الــــــــــــــــرســـمـــــيــــــةالفرع األول9  
 22 الـشـــــــــركـــة : شـيـــــــر عــقــدالفرع الثاني

 24 المطمب الثالث9 الجزاء المترتب عن االخالل بقواعد التأسيس
 24 حـــــــــاالت البــــطـــــــــــــالنالفــــــــــرع األول9 

 25 البطالن المؤسس عمى تخمف أركان موضوعيةأوال9 
 28 : البطالن المؤسس عمى تخمف األركان الشكميةثانيا

 31 المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة عمى اإلخالل بقواعد التأسيسالفرع الثاني9 
 31 : المسؤولية المدنيةأوال
 31 : المسؤولية الجزائيةثانيا

 32 الفصل األول9 تسيير مؤسسات شركات ذات المؤسسة المحدودة

 33 المبحث األول9 إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 33 المطمب األول9 تعيين مدير الشركة وعزله
 33 تعيين مدير الشركةالفرع األول9 
 34 عزل المديرالفرع الثاني9 
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 34 العزل من قبل الشركاءأوال9 
 35 العزل من قبل القضاءثانيا9 

 36 المطمب الثاني9 سمطات المدير والتزاماته
 36 سمطات المدير أو المدريينالفرع األول9 
 38 : إلتزامات المديرالفرع الثاني

 40 المطمب الثالث9 مسؤولية المدير
 40 المسؤولية المدنيةالفرع األول9 
 42 : المسؤولية الجنائيةالفرع الثاني

 45 المبحث الثاني9 مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 45 المطمب األول9 مراقبة اإلدارة من قبل الشركاء
 45 حقوق الشركاءاألول9  الفرع

 46 قرارات الشركاءالفرع الثاني9 
 47 المطمب الثاني9 جمعية الشركاء

 47 انعقاد الجمعيةالفرع األول9 
 48 كيفية اتخاد القراراتالفرع الثاني9 

 51 تقرير زيادة رأس المالأوال9 
 51 تقرير تخفيض رأس المال: ثانيا

 50 تقرير تحويل الشركةثالثا9 
 50 المطمب الثالث9 رقابة محافظي الحسابات

 51 المبحث الثالث9 انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 52 المطمب األول9 أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 52 األسباب العامةالفرع األول9 

 53 انقضاؤىا بقوة القانونأوال9 
 55 إداريةانقضاء الشركة ألسباب ثانيا9 
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 57 األسباب القضائية النقضاء الشركةثالثا9 
 58 األسباب الخاصةالفرع الثاني9 

 58 األسباب المتعمقة بعدد الشركاءأوال9 
 58 أسباب انقضاء المؤسسة عمى الحالة المالية لمشركةثانيا9 

 60 المطمب الثاني9 آثار انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 60 تصفية الشركةاألول9  الفرع
 60 تعيين المصفى وعزلوأوال9 
 63 سمطات المصفي ومسؤوليتوثانيا9 
 68 مراقبة التصفية وانتيائياثالثا9 

 71 : قسمة أموال الشركةالفرع الثاني
 70 تعريف القسمةأوال9 
 70 كيفية اجراء القسمةثانيا9 
 72 مصير حقوق دائني الشركة بعد القسمةثالثا9 
 74 خاتمة

 76 المالحق
 82 قائمة المراجع

 86 الفهرس
 


