
 .تتمة محاضرات عقد الشركة
 .شريعة وقانون 1طلبة الماستر

 :1قمالمحاضرة ر 
أساسا يف ركن الكتابة واإلشهار،  تتمثل هذه األركان :األركان الشكلية إلنشاء الشركة

قانون مدين جزائري على اشرتاط الكتابة لعقد الشركة، وكذا خمتلف  814فقد نصت املادة 
قانون جتاري جزائري على وجوب ثبوت  585املادة  التعديالت اليت قد تطرأ، وقد عضددت

الشركة بعقد رمسي وإال كانت باطلة، ويعترب قيد الرمسية خروج أو استثناء من قاعدة الرضائية 
يف العقود على أساس أهنا ليست مطلوبة فقط يف اإلثبات، بل إذا ختلفت ترتب عنها بطالن 

كات األموال أساسا إذ قد يكون يف غريها الشركة، وتربز الرمسية أي الكتابة خاصة يف شر 
 .عرفيا أو رمسيا واخليار مرتوك للشركاء يف حتديد الشكل الذي يتخذه العقد

، حبيث ا جيب أن يكون العقد اإلبتدائي والنظامي أو العقد التأسيسي للشركة رمسياذهل
ادة على حتديد اإلقرارات والشهادات ن الشركات، زيمت احملددة لكل نوع يتضمن البيانا

املرفقة، وكذا أوضاع التصديق على التوقيعات لدى اجلهة املختصة، وكل ما يدخل من 
 .تعديالت على عقد الشركة يستويف هو كذلك الشكل

كما ختضع الشركات التجارية للشهر عن طريق القيد بالسجل التجاري على خالف 
اه إعالم الغري بالشركة حىت يكونوا على بينة من تكوينها،  الشركات املدنية، والشهر هنا معن

قانون جتاري جزائري، ومؤخرا اعتمد نظام السجل التجاري  584كما قررت املادة 
اإللكرتوين حبيث يتم التسجيل إلكرتونيا، باستثناء شركة احملاصة فال ختضع للشهر نظرا 

 .ا ال تنشئ عالقات بينها وبني الغريلطبيعتها املسترتة، إذ ال ينشئ عنها شخص معنوي، كم
نوع الشركة، املدة، الغرض، رأمسال  -هذا وتدرج مجيع البيانات اجلوهرية يف العقد

أمساء الشركاء، نوع احلصة، اإلسم، مركز اإلدارة، قواعد التأسيس، أمساء املديرين الشركة،
يت حتددها الالئحة،  بينما شركات األموال فيجب أن يتضمن العقد البيانات ال -وسلطاهتم

كما جيب شهر كل التعديالت حىت ميكن االحتجاج هبا على الغري، كما ختتلف إجراءات 
 .الشهر من شركة إىل أخرى

 



 :قواعد البطالن واالنقضاء الخاصة بالشركة :جزاء تخلف أحد أركان الشركة
خيتلف عن البطالن املعروف يف سائر العقود  1إن البطالن الدائر يف باب الشركات    

وهذا من حيث الغاية والنطاق  وااللتزامات بوجه عام، أي إنه بطالن من نوع خاص،
اآلثار، وما دامت الشركة تتمتع بالشخصية االعتبارية فإن املعين مبسائل االنقضاء والبطالن و 

إن  لمشروع وجتسيد لههي هذه الشخصية ذاهتا اعتمادا على كون الشركة هي تنظيم ل
االنقضاء مثال يضع حدا حلياة الشخص املعنوي من دون تعلق ذلك على إرادة الشركاء، كما 
أن مصري الشركة الذي يعين اهتزاز املصاحل املختلفة داخل وخارج هذا التنظيم مل يعد يتوقف 

صي ر الشخعلى مصري الشركاء، أين يظهر اعتناء القانون باحلد ما أمكن من أثر االعتبا
مزيد خبصوص ترك التفرقة املهجورة بني شركات للو  ،للشركاء يف جمال الشركات عامة

 2.األشخاص واألموال
 
 
 

                                                           
وهو املراد من إطالق البطالن يف النظرية احلديثة، وإما  يرتتب على ختلف أحد أركان الشركة إما البطالن املطلق،  -1

البطالن النسيب وهو ما يعرف كذلك يف النظرية احلديثة باإلبطال، كما ميكن أن يكون البطالن من نوع خاص كما هو 
 .ثابت بالنسبة للشركات

لقاء نفسها مىت توافرت جيوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من ت: فأما البطالن املطلق* 
 .شروطه، وال يزول باإلجازة

ال جيوز التمسك به إال ملن تقرر ملصلحته، وال جيوز للمحكمة أن تقضي به من ( : اإلبطال ) البطالن النسيب ** 
 .تلقاء نفسها، كما يزول باإلجازة الصرحية أو الضمنية

ة عقد الشركة اخلاصة، ذلك أنه يف حال القضاء ببطالهنا وهذا البطالن فرضته طبيع: البطالن اخلاص بعقد الشركة*** 
 .قد تستمر يف الواقع، وهذا ما يعرف بالشركة الفعلية اليت ال تعترب قائمة من الناحية القانونية

ا ويف حال احلكم ببطالن العقد أو إبطاله يعاد املتعاقدان إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد إذا كان ذلك ممكنا، أم
مسري حممود الشرقاوي، القانون التجاري املرجع السابق، :  انظر. إذا استحال األمر فيتقرر التعويض وفقا للقواعد العامة

فايز نعيم رضوان، جنيب بكري،  -.81-93ص , املرجع السابق, الشركات التجارية, حممد فريد العريين -.101/ 1
حممد رفعت الصباحي،  -.991-914املرجع السابق، ص  نادية حممد معوض، الوجيز يف القانون التجاري،
 .119-110حماضرات يف القانون التجاري، املرجع السابق، ص 
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 :2قمالمحاضرة ر 
 : قواعد بطالن الشركة: أوال 

يتحدد البطالن يف باب الشركات ضمن قواعد التشريع على جمموعة من القواعد تصب      
الشركات، نظرا ملا تلعبه من دور بارز يف كلها يف إطار ضمان االستقرار الضروري حلياة 

احلياة االقتصادية، هلذا روعي يف تنظيمها مسائل عدة لعل أمهها تضييق نطاق البطالن وهذا 
، وكذلك إلغاء األثر الرجعي 3باحلد من حاالته، كما جيوز تصحيح البطالن قبل احلكم به

 4.للبطالن أين يصري كاالنقضاء
الن يف باب الشركات فالقاعدة تنص على أنه ال بطالن إال ضمن فأما تضييق دائرة البط   

احلاالت املنصوص عليها قانونا، أي إهنا مذكورة على سبيل احلصر ال على سبيل التمثيل، مما 
يكشف أن الشركة تتوفر على ما يعرف بالبطالن اخلاص، وعلى االستقالل من ناحية 

 .التشريع
بنظريه الفرنسي بطالن الشركة إذا قام البطالن على أسباب يستبعد القانون اجلزائري أسوة    

بطالن العقود بشكل عام، وخاصة عيب الرضا وعدم توفر األهلية الالزمة، وهذا خبصوص 
شركيت املسامهة واحملدودة املسؤولية، إال يف حال ما إذا مس ختلف شرط األهلية كافة 

ال حيصل بطالن شركة أو : " ري علىجتاري جزائ 1/ 799املؤسسني، ويف هذا تنص املادة 
عقد معدل للقانون األساسي إال بنص صريح يف هذا القانون أو القانون الذي يسري على 
بطالن العقود، وفيما يتعلق بالشركات ذات املسؤولية احملدودة أو الشركات املسامهة فإن 

هذا الفقد كافة البطالن ال حيصل من عيب يف القبول، وال من فقد األهلية ما مل يشمل 
الشركاء املؤسسني، كما أن هذا البطالن ال حيصل من بطالن الشروط احملظورة املنصوص 

                                                           
 .جتاري جزائري 1/ 797 -795  -798:راجع املواد   -3
هذا خيتلف التشريع الفرنسي عن باقي التشريعات وخاصة اجلزائرية واملصرية، والسبب يف ذلك يعود إىل وضوح  ويف -4

. نظرته إىل الشركة على أهنا تنظيم قانوين للمشروع، فضال عن االجتاه الواضح لوحدة األحكام والقواعد العامة للشركة
مراد منري  -.970، ص 1947بند / 1 املرجع السابق، التجاري، روبلو، املطول يف القانون ينوريبري ور  ورجج:  انظر
 .170ص  ،املرجع السابق ،حنو قانون واحد للشركات ،فهيم



 5".من القانون املدين  817عليها يف الفقرة األوىل من املادة 
إذن إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا أو كان ناقص األهلية كان العقد     

 الشخص الذي تقرر هنا نسيب مبعىن أنه ال جيوز أن يتمسك به إالقابال لإلبطال، والبطالن 
ه، وال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن احلق يف طلب تالبطالن ملصلح

هل يرتتب على : البطالن يزول باإلجازة الصرحية أو الضمنية، ومن هنا يربز السؤال اآليت
أم أن البطالن يقتصر على الشريك الذي طلبه فقط؟  بطالن العقد اهنيار عقد الشركة متاما

جتاري جزائري عن مثل هذا التساؤل أين يرتكز اجلواب  799يف الواقع لقد أجابت املادة 
حول نوع الشركة، فإذا كانت مثال شركة تضامن ترتب على احلكم بالبطالن اهنيار العقد 

لبقية الشركاء، أما إذا كانت بالنسبة للشريك الذي شاب رضاءه عيبا، وكذلك بالنسبة 
الشركة شركة ذات مسؤولية حمدودة أو شركة مسامهة ، فال تبطل هذه الشركات على أساس 
عدم قيامها على االعتبار الشخصي، بعكس لو طال العيب مجيع الشركاء فتبطل عندئذ 

 6.الشركة
الشركات، فإن هذا ويف حال تضمن نظام الشركة شرطا خمالفا للنصوص اآلمرة يف جمال 

بينما قرارات الشركة وهي كل ما  الشرط يعد كأن مل يكن، أي ال أثر له على الشركة ذاهتا
يصدر عن الشركة أثناء حياهتا كالتعديل مثال وغريه، فال يطاهلا البطالن إال يف حال خمالفتها 

ز دور يرب مما لنص آمر ينظم الشركات، أو لسبب من أسباب البطالن املتعلق بالعقود عامة، 
 7.القضاء يف بسط رقابته على تطبيق القانون مبا ال يزعزع االستقرار الالزم للشركات

 
 
 
 

                                                           
إذا وقع االتفاق على أن أحد الشركاء ال يسهم يف أرباح الشركة وال يف : " مدين جزائري  1/ 817تنص املادة   -5

 ".خسائرها كان عقد الشركة باطال 
 .80ص  ،املرجع السابق ،الشركات التجارية ،د العريينحممد فري  -6
ال حيصل بطالن العقود أو املداوالت غري اليت : " جتاري جزائري اليت جاء فيها 1/  799يؤكد هذا نص املادة   -7

 ". نصت عليها الفقرة املتقدمة إال من خمالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانني اليت تسري على العقود 



 :3قمالمحاضرة ر 
واملالحظ على هذا تقليص سلطة القاضي يف تقدير حاالت البطالن املتعلقة بقرارات    

جيوز للمحكمة اليت : " جتاري جزائري 797/1الشركة، ومن ذلك ما نصت عليه املادة 
يف دعوى البطالن أن حتدد أجال ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطالن، وال يسوغ  تتوىل النظر

 ".هلا أن تقضي بالبطالن يف أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى 
فإذا رفع أحد الشركاء أو الغري دعوى على الشركة يطلب بطالهنا نتيجة عدم كتابة عقد     

الشركة مثال عدا عدم مشروعية احملل فيمكن إزالة سبب البطالن، وذلك بكتابة العقد، فإذا 
حصل التصحيح قبل يوم النظر أو الفصل يف دعوى املوضوع وجب على القاضي أن حيكم 

 .طالن لزوال السبببانقضاء دعوى الب
ولقد توسع موقف املشرع بصدد تصحيح البطالن، إذ أجاز للمحكمة املختصة منح أجل   

للمعنيني باألمر سواء بطلب ممن له مصلحة، أو من تلقاء نفسها، وهذا لتمكني الشركاء من 
يخ إزالة أسباب البطالن، كما فرض املشرع على احملكمة أن تنتظر مدة شهرين ابتداء من تار 

جتاري جزائري، ومنح  797/1افتتاح الدعوى قبل إصدار أي حكم كما نصت املادة 
األجل يف هذه احلالة جوازي للمحكمة، ويصري أمرا وجوبيا يف حال ثبوت استدعاء الشركاء 
يف شركات التضامن أو اجلمعية القائمة على اإلدارة يف شركات األموال، أما إذا انقضى 

 8.ن، فيجب على احملكمة أن تصدر حكما ببطالن الشركةاألجل ومل يصحح البطال
ويف هذا داللة على االجتاه التشريعي احلديث للشركات السائر حنو تقليص دائرة البطالن    

يف جمال الشركات تدعيما وحمافظة على الثقة واالئتمان الالزمني يف احلياة التجارية، وكذلك 
ضا، و دائما يف إطار تصحيح البطالن الدائر يف دعما الستقرار الشركات ومحاية للغري أي

باب الشركات والذي هو عبارة عن البطالن اخلاص، فكذلك جيوز تصحيحه مع إمكانية 
 .إزالة سببه املوجب له قبل أن تقضي احملكمة فيه

ولقد امتد نطاق تصحيح البطالن يف التشريع اجلزائري ليشمل التصحيح الناتج عن     
 794قص األهلية، أو عن اإلجراءات الشكلية الالزمة، إذ توضح املادة عيوب الرضا أو ن

                                                           
فايز نعيم رضوان، جنيب  -.193-194مصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، املرجع السابق، ص : انظر  -8

 .990بكري، نادية حممد معوض، الوجيز يف القانون التجاري، املرجع السابق، ص 



جتاري جزائري أن نية املشرع هي اإلبقاء على الشركة حىت يف حالة ما إذا شاب رضا أحد 
الشركاء عيب من عيوب الرضا، أو كان ناقص األهلية وقت تأسيس الشركة، أو أصابه 

كة لنشاطها، حيث مكن املشرع لكل من عارض من عوارض األهلية خالل مباشرة الشر 
يهمه األمر أن ينذر الشركاء أو الشخص املعين بتصحيح هذا البطالن، وإال ثبت له احلق يف 

 .أشهر من تاريخ اإلنذار( 7)رفع دعوى البطالن خالل ست 
جتاري جزائري واملتعلقة بتصحيح البطالن بسبب إجراءات الشكل، ومن  793أما املادة     

ا حدث بطالن ألعمال أو مداوالت الحقة لتأسيس الشركة مبين على خمالفة قواعد ذلك إذ
النشر، فلكل شخص يهمه األمر تصحيح العمل وهذا بإنذار الشركة للقيام بذلك يف أجل 

كما جيوز لكل شخص يهمه األمر أن يطلب من القضاء تعيني وكيل ( 90)ثالثني يوما 
 .يكلف بالقيام بتصحيح هذا اإلجراء

متاما كالتشريع ) ومنه ففكرة تصحيح البطالن يف التشريع اجلزائري تتم بإشراف القضاء    
وهذه الطريقة أفضل من فكرة تطهري الشركة من عيوب التأسيس عن طريق ( الفرنسي احلايل 

الرقابة اإلدارية على اإلجراءات، وهذا بالنظر إىل أن التصحيح بإشراف القضاء أكثر حتقيقا 
إن وضعية تصحيح البطالن يف التشريع املصري ال ختضع لرقابة القضاء، وإمنا  لقانونلسيادة ا

حتكمها فكرة تطهري الشركة من عيوب التأسيس بعد الشهر ، وال خيفى أن عملية التطهري 
هذه ال تدعم استقرار الشركات، وال كذلك سالمة أوضاعها، متاما كما توفره عملية 

 .9ضاءالتصحيح مبعرفة وإشراف الق
 
 
 
 
 
 

                                                           
، القانون التجاري، حممود مسري الشرقاوي  -.175حنو قانون واحد للشركات، املرجع السابق، ص  ،مراد منري فهيم -9

 .وما بعدها 107/ 1املرجع السابق، 



 :4قمالمحاضرة ر 
كما يرتتب على البطالن اخلاص بالشركات عدم انسحابه على املاضي، أي ليس له أثر      

رجعي طبقا للقواعد العامة، فيقتصر أثره إذن على املستقبل فقط، إذ املبدأ هو عدم رجعية 
ولعل السبب وراء هذا اخلروج أو االقتصار على البطالن الذي ميس مستقبل  بطالن الشركة

الشركة دون ماضيها هو محاية الغري والشركاء معا، إذ يرتتب على هذا اعتبار الشركة 
صحيحة، وهذا يف الفرتة املمتدة ما بني قيامها واحلكم ببطالهنا، محاية للظاهر، واستقرارا 

 11.ا تقضي به متاما نظرية الشركة الفعلية، وهذا م10للمراكز القانونية
 قواعد االنقضاء : اثاني
يسري املفهوم احلديث للشركة باعتبارها تنظيم قانوين للمشروع كذلك على قواعد     

، سعيا من املشرع على دعم حالة االستقرار الالزمة حلياة الشركات عامة، وهذا 12االنقضاء

                                                           
 ،الشركات التجارية, حممد فريد العريين -.104/ 1حممود مسري الشرقاوي، القانون التجاري، املرجع السابق،  -10

 .33-34أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، املرجع السابق، ص  -.81ص  ،املرجع السابق
/ 1املرجع السابق، , حممود مسري الشرقاوي، القانون التجاري. لشركة الفعلية وشركة الواقعانظر التمييز بني ا   -11

 .1هامش  103
وانظر أيضا خبصوص نظرية الشركات الفعلية أو الواقعية واليت تعترب مظهر من مظاهر األمهية اليت يضفيها القانون 

مصطفى كمال طه، : انظر. من القواعد التقليدية للقانون احلديث على جمرد الفعل أو الواقعة ذاهتا وهذا بعد حتريرها
الشركات , حممد فريد العريين -وما بعدها  114وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، املرجع السابق، ص 

 .وما بعدها 89ص , املرجع السابق, التجارية
عن طبيعة نشاطها، وعن شكلها القانوين   يتناول القانون املدين طرق انقضاء الشركات عامة، وهذا بغض النظر  -12

 : كذلك، وتسمى كذلك باألسباب العامة لالنقضاء وهي
 .قانون مدين جزائري 897املادة .انتهاء مدة الشركة أو الغرض الذي قامت ألجله -
مدين قانون  894املادة .هالك مجيع مال الشركة أو جزء كبري منه، إذ ال فائدة من استمرارها على هذا احلال -

 .      جزائري
 : إمجاع الشركاء على حل الشركة وذلك إما -
 .مدين جزائري 881احلل القضائي لوجود مسوغ املادة . * قانون مدين جزائري 880/1احلل التلقائي املادة * 

أو إعساره أو إفالسه  هذا إىل جانب األسباب املتعلقة باالعتبارات الشخصية كموت أحد الشركاء أو احلجر عليه،
قانون مدين جزائري، إضافة إىل سبب آخر  880/1قانون مدين جزائري، أو انسحاب أحد الشركاء املادة  893املادة 

عام له عالقة بنظرية الشركة وهو فكرة االندماج، وهذا لتعلقه بالفكرة العقدية للشركة فيما لو اختل ركن التعدد بأن 



 : بإرسائه ملبدأين هامني مها
 .احلد ما أمكن من االعتبار الشخصيو  ،ة االنقضاء بالشخص االعتباريفكر  ربط

 :وسنعرض للمبدأ األول كاآليت
 :ربط مجاالت االنقضاء بالشخص االعتباري

جمموعة من األموال مملوكة  :"تناول الفقه الوضعي تعريف الشخصية املعنوية بأهنا     
جمموعة : "أو هي, "باالشرتاك جملموعة من األشخاص تستهدف حتقيق غرض مشرتك معني 

 13".من األشخاص تستهدف حتقيق غاية معينة
املؤكد أن وجود الشخص  معىن هذا أن الشخصية املعنوية كالشخصية القانونية لإلنسان

الوجود القانوين املعرتف به لألشخاص املعنوية  وأن هذا, املعنوي ال يزال مرتبطا بالقانون
ألن  , مستمد أساسا من التشابه الذي يربط فكريت الشخص الطبيعي والشخص املعنوي

إذ  14بينما اإلرادة األخرى فجماعية, كالمها مزود بإرادة مستقلة غري أن إرادة األول فردية
وصوال إىل , مبرحلة احلياة والنشاطمرورا , متر مبراحل عدة بداية من مرحلة النشوء والوالدة

علما أن الشخصية القانونية لإلنسان تنشئ تلقائيا , مرحلة االنقضاء والتوقف عن النشاط
كما أهنا ختضع لبعض اإلجراءات القانونية كتسجيل , بقوة القانون حلظة والدة اإلنسان حيا

ية فال تنشئ تلقائيا وإمنا بينما الشخصية االعتبار , واقعة الوالدة والوفاة وما يف حكمهما
ولكي , 15يتدخل املشرع بإنشائها وإعطائها الصبغة القانونية ككيان له وجود قانوين حمدد

 : تثبت هذه الشخصية يشرتط توافر عنصرين مها
ال بد من وجود مجاعة من األشخاص أو جمموعة من األموال  :العنصر الموضوعي .1

 .ويستمد هذا من تعريف الشخصية املعنوية ,ترصد خصيصا لتحقيق غرض معني
                                                                                                                                                                      

احد، أو زاد عدد الشركاء عن احلد األقصى لبعض الشركات كالشركة ذات املسؤولية اجتمعت احلصص يف يد شخص و 
 . شريكا مخسنياحملدودة، أين ال يزيد سقف الشركاء فيها عن 

 .89ص  ،القانون التجاري الشركات التجارية، املرجع السابق ،باسم حممد صاحل وعدنان أمحد ويل العزاوي  -13
، القااهرة، دار 2وشركة الشخص الواحد، ط حكام العامة للشركة ذات املسؤولية احملدودةاأل ،نارميان عبد القادر  -14

 .118، ص 2992النهضة العربية، 
، القاااهرة، منشااورات اجلامعااة 3الكتاااب األول، الطبعااة  ،النظريااة العامااة لعلاام القااانون ،عبااد السااالم علااي املزوغااي  -15

 . 113ص  ،2991املفتوحة، 



وهو اعرتاف الدولة لتلك اجملموعة بالشخصية املعنوية بشكل صريح : العنصر الشكلي .1
 16.أو ضمين

 :كما أن اعرتاف املشرع بوجود هذه الشخصية يتم بأحد طريقني
ويتم هذا النوع من االعرتاف من خالل الشروط اليت يضعها  :االعتراف العام (1
حبيث ال يتوقف قيام الشخصية املعنوية على  ، جيب أن تتوافر يف هذه التجمعاتاملشرع واليت
 .إذن خاص
يتطلب هذا النوع من االعرتاف إذنا خاصا ملنح الشخصية : االعتراف الخاص (1
 .االعتبارية

 :5قمالمحاضرة ر 
للشركة كالشخص الطبيعي اكتساب احلقوق والتحمل  هكذا حيق للشخصية االعتبارية   

وتكون مدعية أو مدعى عليها , كما أهنا تسأل مدنيا, فلها أن تشرتي و تبيع, بااللتزامات
وتتميز أهلية الشخص املعنوي بأهنا حمددة  17ما دامت مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها

تلك اليت يقرها له القانون كما  أو, بالغرض الذي أنشأ ألجله واحملدد يف النظام األساسي
ويتضح جليا أيضا استقالل الشركة بكياهنا عن كيان , مدين جزائري 50جاء يف نص املادة 

 .وثبوت اسم وموطن وممثل, الشركاء وما يستتبع ذلك من متتعها باجلنسية
تقوم نظرية الشخصية املعنوية على فكرة االستقالل عن أشخاص الشركاء، ويتحدد     
مها بالشكل القانوين الذي تتخذه، ولعل من أهم نتائج هذه النظرية مجلة من األفكار نظا

يقوم عليها تشريع الشركات كفكرة التحول، أو تغيري الشكل اليت مل تعد حاليا من األسباب 
املوجبة لالنقضاء، بل هي اليوم من أهم الوسائل لتفادي بعض حاالت االنقضاء يف التشريع 

 .تاحلديث للشركا
 

                                                           
، بريوت، دار مكتبة الرتبية، 3يف الشركات التجارية، اجمللد  شرح القانون التجاري األردين ،فوزي حممد سامي -16

 .51ص  ،2991
، -دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة واخلاصة - الوسيط يف الشركات التجارية ،عزيز العكيلي  -17

 .79ص  ،م2001-ه2221، األردن، دار الثقافة، 2الطبعة



وتطبيقا للربط بني االنقضاء والشخص االعتباري يؤكد التشريع احلديث للشركات على    
استبعاد النظريات العقدية كالفسخ والتجديد، وكذلك األمر يف جمال األسباب اإلرادية 

 .لالنقضاء اليت مرجعها اتفاق الشركاء
، ويف 18ل فرتة التصفيةوال أدل على هذه احلالة احتفاظ الشركة بالشخصية املعنوية خال    

يتطلب األمر لصحة  حال مت االتفاق بالشروط اليت يتطلبها القانون على امتداد مدة الشركة
كما ميكن لكل شريك   االمتداد موافقة الشركاء عليه قبل انتهاء مدة الشركة بعام على األقل،

أن يطلب عن طريق األمر على عريضة من رئيس احملكمة تعيني وكيل قضائي لدعوة الشركاء 
فإن االمتداد هنا يكيف على أنه  –حىت ال تنقضي بانتهاء مدهتا  – 19 إىل التشاور يف ذلك

 حيث تستمر الشركة بالشخصية املعنوية 20تعديل وليس جتديد كما يف نظرية االلتزامات
ذاهتا، كما يالحظ يف هذا اجملال الرتاجع عن تقرير االنقضاء بقوة القانون، ولو كنا بصدد 
خمالفة األحكام اخلاصة ببعض أشكال الشركات على أساس أنه من غري السائغ أن يضع 
القانون بأثره الفوري حدا حلياة الشخص املعنوي، ومنه فانقضاء الشركة من حيث األصل ال 

 .القضائي، أو باحلل االتفاقي يكون إال باحلل
ونشري هنا إىل أن املشرع اجلزائري اجته إىل جتنب االنقضاء بقوة القانون يف أحوال أمهها     

حيث ال تنقضي 1مكرر 530حالة اجتماع حصص الشركة يف يد شريك واحد  يف املادة 
 يتم تصحيح الشركة بقوة القانون، وإمنا يكون لكل مصلحة طلب احلل القضائي يف حال مل

 .الوضع خالل سنة
وهناك أمر جيدر بنا اإلشارة إليه ما دمنا نتحدث عن مظاهر ربط االنقضاء بالشخص    

املعنوي، وهو عدم نفاذ أثر االنقضاء إال من تاريخ شهر التصفية، ولو كان سبب االنقضاء 
لتصرف املنشئ قد سبق إعالنه منذ إنشاء الشركة، وهذا عن طريق شهر العقد التأسيسي أو ا

هلا كانتهاء املدة مثال، حيث القاعدة يف هذا اخلصوص أن االنقضاء ال حيتج به قبل الغري إال 

                                                           
 . قانون مدين جزائري املتعلقة بالتصفية 888املادة   -18
 .قانون مدين جزائري 9-1/ 897وهذا ما قضت به املادة  -19
حممد : انظر شروطه وأنواعه وآثاره. ذلك أن التجديد هو اتفاق يقصد به إحالل التزام جديد حمل االلتزام القدمي -20

, أحكام االلتزام, اإلثبات, عادل حسن علي -.940-978ص , 1378, دروس يف نظرية االلتزام, لبيب شنب
 .571-578ص , 1009



  21.من تاريخ شهره
 :6قمالمحاضرة ر 

 الجزائريالتجاري أنواع الشركات في القانون : أوال
 : أنواع الشركات يف القانون اجلزائري فهي أما

 .احملاصةو  ،والتوصية البسيطة ،التضامن: خاصشركات األش -
 .احملدودة والشركة ذات املسؤولية ،التوصية باألسهم، و املسامهة: شركات أموال -

تشااكل هااذه الشااركة املسااؤولية التضااامنية بااني مجيااع الشااركاء، ال يف : شررركة التضررام  -1
أماااوال الشاااركة فحساااب بااال ويف أماااواهلم اخلاصاااة أيضاااا، مماااا يضااافي الصااافة التجارياااة علاااى كااال 

الشاااركة معنوناااا باااامسهم مجيعاااا أو باسااام بعضاااهم، كماااا حيااادد عقاااد  شاااريك فيهاااا، ويكاااون اسااام
ويبقاى املعتارب يف كال ماا ...الشركة الغرض منهاا ومادهتا، وأمسااء الشاركاء ورأس ماال كال شاريك

 .22ذكر هو العقد احملرر عند تأسيس هذه الشركة
 : وعموما فشركة التضامن تتميز باخلصائص اآلتية

ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية و مطلقة  الشركاء فيها مجيعهم يسألون عن -
 .قانون جتاري جزائري 551حسب املادة 
 .قانون جتاري جزائري 551تسمى الشركة بأمساء مجيع الشركاء حسب املادة  -
 .مجيع الشركاء يكتسبون صفة التاجر مبجرد انضمامهم إىل الشركة -
كماااا ال تنتقااال احلصاااة للورثاااة بسااابب واقعاااة   ال جياااوز التناااازل عااان حصاااة الشاااريك، -

 .قانون جتاري جزائري 570الوفاة كأصل عام كما نصت املادة 
تعرف هذه الشركة بأهنا الشركة اليت تعقاد باني شاريك واحاد  :شركة التوصية البسيطة-2

أو أكثاار مسااؤولني و متضااامنني وبااني شااريك واحااد أو أكثاار يكونااون أصااحاب أمااوال فيهااا و 
اإلدارة ويسامون شاركاء موصاني، علياه فاإن شاركة التوصاية البسايطة جتماع فريقاان خارجني عان 

مااان الشاااركاء، شاااركاء متضاااامنون خيضاااعون للنظاااام القاااانوين اخلااااص بشاااركة التضاااامن، وشاااركاء 

                                                           
وال ' : جتاري جزائري بقوهلا 777/9القاعدة على وجوب شهر االنقضاء يف التشريع اجلزائري حتكمها املادة   -21

 .'ينتج حل الشركة آثاره على الغري إال ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه يف السجل التجاري 
 .579 – 551يف املواد من , لقانون التجاري اجلزائري على أحكامها يف الفصل األول من الباب األولنص ا  -22



موصااون ال يسااألون عاان ديااون الشااركة إال يف حاادود احلصااة الاايت قاادمها كاال ماانهم، وال يلحااق 
 579إدارة الشاركة، وال تعناون باامسهم كماا نصات املاادة  هبم وصف التاجر، كما ال حياق هلام

قانون جتاري، إذ ليس هلم غري حق االطالع على بيانات الشركة حىت يقفوا علاى  1/ 1مكرر
 .23حقيقة مركزها املايل، وكذا توزيع األرباح واخلسائر مبقتضى العقد احملرر بينهم

علااى شااركة التوصااية البساايطة األحكااام نفسااها املطبقااة علااى شااركة التضااامن فيمااا  وتسااري
يتعلق بانقضاء الشركة و اآلثار اليت ترتتاب علاى هاذا االنقضااء مان تصافية و قسامة و ساقوط 

 .حق دائين الشركة يف مطالبة الشركاء
ى مان تتميز شركة احملاصة خبصائص ختتلف كلية عن األنواع األخر : شركة المحاصة -3

الشاااركات، فهاااي شاااركة معدوماااة الشخصاااية املعنوياااة، ولااايس هلاااا اسااام خااااص هباااا أو ماااوطن أو 
جنسااية كمااا لاايس هلااا رأس مااال، فهااي عقااد ال ينشاائ عنااه شااخص معنااوي و يرتتااب عليااه  ااة 
حقاااوق والتزاماااات فيمااااا باااني الشاااركاء دون أن تظهاااار الشاااركة للغاااري كشااااخص معناااوي، فهااااذه 

 ختضاع إلجاراءات الشاهر، و ال للقياد يف الساجل التجااري و الشركة مؤقتة ومستمرة ، كماا ال
ميكاان إثابتهااا بكافااة الوسااائل، وهااي شااركة تعتاارب علااى أهنااا جتاريااة أو مدنيااة تبعااا للغاارض الااذي 

غايااة مااا فيهااا قيااام أفااراد بإجناااز عمليااة معينااة  24قاماات ألجلااه، كمااا يقتصاار أثرهااا علااى أطرافهااا
 .رباح واخلسائر مبقتضى العقدوبعد انتهائها تنتهي الشركة وتقسم األ

كمااااا أهنااااا تتميااااز بصاااافة االسااااتتار أو اخلفاااااء  القااااانوين حبيااااث ال تكشااااف للغااااري ألهنااااا يف 
األساااس تفتقااد للشخصااية املعنويااة، وبالتااايل ال جيااوز للشااركاء التعاماال بامسهااا، ومبااا أنااه شااركة 

بسااندات قابلااة  احملاصااة تنتمااي إىل شااركات األشااخاص فااال ميكاان متثياال حقااوق الشااركاء فيهااا
قاااانون  5مكااارر 735للتاااداول، ويعتااارب كااال شااارط خماااالف كاااأن مل يكااان كماااا أشاااارت املاااادة 

                                                           
 579يف املواد من , نص القانون التجاري اجلزائري على أحكامها يف الفصل األول مكرر من الباب األول  -23

أحكام الباب األول  1339فريل أ 15املؤرخ يف  04-39متم املرسوم التشريعي رقم ، حيث 10مكرر  579 -مكرر
 .مادة 11بإدراج هذا الفصل األول مكرر و الذي يتكون من , من الكتاب اخلامس من القانون التجاري 

 -1مكرر  735نص القانون التجاري على أحكامها يف الفصل الرابع مكرر من الباب األول يف املواد من   -24
 15املؤرخ يف  04-39مواد مبوجب املرسوم التشريعي رقم  5ضمن أدرج هذا الفصل كذلك واملت، كما 5مكرر  735
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جتااااري، وعلاااى خاااالف شاااركة التضاااامن فاااال يكتساااب صااافة التااااجر إال الشاااريك الاااذي يباشااار 
 .عمليات الشركة بنفسه

 :7قمالمحاضرة ر 
ف إىل تعترب شركة املسامهة النموذج املثايل لشركة األموال فهي هتد: شركة المساهمة -4

جتميااااع األمااااوال قصااااد القيااااام مبشااااروعات صااااناعية وجتاريااااة، فهااااي أداة للتطااااور االقتصااااادي يف 
العصاار احلااديث، و نظاارا خلطااورة هااذا النااوع ماان الشااركات علااى اقتصاااد الاادول فقااد أدخلاات 
عليهااا حركاااة التاااأميم الشاااامل أواجلزئااي و ترتاااب علاااى ذلاااك مهااور شاااركات القطااااع العاااام الااايت 

-39فردها أو تساهم فيها مع غريها، هذا وقد أدخل املرسوم التشريعي رقام متتلكها الدولة مب
 531تعاااديالت جوهرياااة علاااى شاااركة املساااامهة، الااايت عرفتهاااا املاااادة  1339املاااؤرخ سااانة  04

جتاري جزائريبأهنا الشركة اليت ينقسم رأس ماهلاا إىل حصاص و تتكاون مان شاركاء ال يتحملاون 
وم هااذه الشااركة علااى جتزئااة رأس املااال إىل أسااهم متساااوية اخلسااائر إال بقاادر حصااتهم، إذن تقاا

حبياااث تنتقاال ملكيتهاااا بالوفاااة إذال يساااأل الشااريك املسااااهم عاان دياااون ، القيمااة قابلاااة للتااداول
الشااركة إال بقاادر األسااهم الاايت ميتلكهااا، ويااديرها جملااس اإلدارة الااذي يعااني ماان قباال املؤسسااني 

 تتولاالبث يف عضاوية اجمللاس حبساب املادة والكيفياة حىت انعقاد اجلمعية العامة للمسامهني اليت
 25.املقررة يف عقد التأسيس

أدخلااات شاااركة التوصاااية باألساااهم يف القاااانون التجاااااري : شرررركة التوصرررية باألسررر م -5
وتصانف ضامن شاركة األماوال ألهناا تقاوم  04-39اجلزائري عان طرياق املرساوم التشاريعي رقام 

رأمساهلااا الااذي يقساام إىل أسااهم قابلااة للتااداول، كمااا أن  علاى االعتبااار املااايل ماان ناحيااة تكااوين
وفاااة الشااريك أو احلجاار عليااه أو منعااه ماان مباشاارة التجااارة أو انسااحابه أو عزلااه ال يااؤدي إىل 
انقضاء الشركة، وهي كذلك تتضمن فريقاان مان الشاركاء، شاركاء متضاامنني و شاركاء موصاني 

كة تضااامن بالنساابة للشااركاء املتضااامنني و مبعااىن أن شااركة التوصااية باألسااهم هااي عبااارة عاان شاار 
 715شركة مسامهة بالنسبة للشركاء املوصني لكاوهنم محلاة أساهم وهاذا ماا نصات علياه املاادة 

ثالثا جتاري جزائري،تشبه هذه الشركة شركة التوصاية البسايطة، إال أن جماال االخاتالف بينهماا 
، فيجااوز التنااازل عنهااا وتنتقاال يكماان يف أن حصااص املوصااني فيهااا متثاال بأسااهم قابلااة للتااداول
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ملكيتهااا بالوفاااة ألن شخصااية املوصااي هنااا ال وزن هلااا وال اعتبااار، كااذلك يتاادخل القااانون يف 
تنظيم أحكامها وتزداد الرقابة احلكومية فيها حفاما على حقوق املسامهني لكثرة عددهم وقلة 

أجاار عملهاام مااع ربااح أنصاابتهم، ويااوزع الااربح حسااب رأس املااال، ويثباات للشااركاء املتضااامنني 
أسااهمهم، أمااا اخلسااارة فيتحملهااا املوصااون مبقاادار أسااهمهم، ويتحماال باااقي اخلسااارة الشااركاء 

 26.املتضامنون يف أسهمهم وأمواهلم اخلاصة
الشااركة ماازيج بااني شااركات األشااخاص هااذه  :الشررركة تات المسررةولية المحرردو ة -6

عاادة أشااخاص، كمااا ال  ، وتتكااون هااذه الشااركة ماان شااخص واحااد أو ماان27شااركات األمااوالو 
دج، وتكاون حصاص الشاركاء فيهاا امسياة وال ميكان أن تكاون 100.000يقل رأس ماهلا عن 

ممثلاااة يف ساااندات قابلاااة للتاااداول، وتكاااون احلصاااة فيهاااا غاااري قابلاااة للتجزئاااة، ومساااؤولية الشاااركاء 
ن، حماادودة ال تتعاادى إىل أمااواهلم اخلاصااة، وهااذا هااو الفاارق اجلااوهري بينهااا وبااني شااركة التضااام

ئص متيزهااااا عاااان غريهااااا ماااان الشااااركات وعمومااااا فالشااااركة ذات املسااااؤولية احملاااادودة تنفاااارد خبصااااا
 : تتمثل يف اآليتو 

الشااركة ذات املسااؤولية احملاادودة شااركة جتاريااة بساابب الشااكل حبيااث جيااب أال يزيااد  -
 .جتاري جزائري 530شريكا كما نصت املادة  50عدد الشركاء فيها على 

ال يسأل الشريك فيهاا عان دياون الشاركة إال بقادر احلصاة املقدماة يف رأمساهلاا كماا  -
جتاري جزائري، حبيث إن حتديد املسؤولية فيها هاو الاذي مييزهاا عان شاركة  578أكدته املادة 

التضامن ألن الشريك يف هذه األخرية يسأل مسؤولية مطلقاة يف مجياع ذمتاه املالياة، وهلاذا ميناع 
الشركة ذات املسؤولية احملدودة تقدمي عمله كحصة يف الشاركة كماا هاو احلاال  على الشريك يف

 .عليه يف الشركة املسامهة
ال جيااااوز تأساااايس الشااااركة ذات املسااااؤولية احملاااادودة أو زيااااادة رأمساهلااااا أو االقاااارتاض  -

حلساهبا عن طريق االكتتااب العاام، كماا ال جياوز هلاا إصادار أساهم أو ساندات قابلاة للتاداول،  
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أنااه جيااب إفااراغ التنااازل عاان احلصااة يف حماارر رمسااي، وال يسااوغ االحتجاااج علااى الشااركة أو كمااا 
 .الغري هبذا التنازل إال بعد إعالن الشركة به أو قبوهلا له كما هو احلال يف شركة التضامن

ومن هنا مهرت فائدة هذه الشركات ألجل تشجيع األفراد على إنشائها برؤوس أموال  
الكثريين عن إنشاء شركات تضامن خلطورهتا نتيجة عدم حتديد متوسطة، بعد إحجام 

 .املسؤولية فيها، ويوزع الربح واخلسارة حبسب عقد تأسيس هذه الشركة
 


