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ن طبيعيان أو اعتباريان أو الشركة عقد مبقتضاه يلتزم شخصا"  من القانون املدين اجلزائري على 416تنص املادة 

 نقد دف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو أوأكثر على املسامهة يف نشاط مشترك بتقدمي حصة من عمل أو مال 

" ر عن ذلكج هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون اخلسائر اليت قد تنغحتقيق اقتصاد أو بلو  
 يتوافر على األركان العامة يف العقد كما جيب أن يتوافر عل أركان وخيلص من هذا التعريف أن الشركة عقد جيب أن

 خاصة باإلضافة إىل إفراغ هذا العقد يف شكل خاص 
ذلك أن عقد الشركة ليس عقدا ,وبيد أن فكرة العقد ال تستوعب كل اآلثار القانونية اليت تترتب على تكوين الشركة 

مات على عاتق الشركاء يف الشركة بل هو عقد ينبين عليه يف غالب كغريه من العقود يقتصر أثره على ترتيب التزا
إىل جانب أشخاص الشركاء حبيث أن كلمة الشركة ) شخص معنوي هو الشركة (األحيان نشوء شخص قانون جديد 

 وجب علني التطرق إىل التساؤل الذي يطرح نفسه من, تعين يف نفس الوقت العقد والشخص املعنوي الذي يتولد عنه 
 بعد ميف أن أطراف عقد الشركة وهم الشركاء مصاحله’ خالل اختالف عقد الشركة عن سائر العود كالبيع واإلجيار 

 حيث جند أنه ال تعارض بني 1تكوين الشركة متحدة ير متعارضة ومن مث قسمت العقود إىل عقد ذايت واتفاق منظم 
 غاية متحدة وغرض مشترك هو حتقيق األرباح وقسمتها وهذا  يهدفون إىلمأ مصاحل الشركاء فالتزامام متماثلة كما

شرع يتدخل بطريقة آمرة يف تنظيم الشركة حتقيقا ألهداف معينة وكان من جراء هذا أن قيدت احلرية إضافة إىل أن امل
2املتعاقدين فقا مشيئة والتعاقدية و كثرت النصوص املتعلقة بالنظام العام و أصبحت الشركة تتم وفقا لنظام موضوع ال   

يضاف ىل هذه األسباب نشوء شخص قانوين جديد أدى إىل بعض الفقهاء إىل إنكار صبة العقد على الشركة ويرى أا 
  نظام قانوين  يستقل القانون  بأمر حتديده وهو أقرب إىل القانون منه إىل العقد 

أنه يتضمن جمموع قواعد : (كتور كمال طه إذا أردنا إعطاء مفهوم للنظام القانوين فيمكن القول حسب األستاذ الد
  3)قانونية دف إىل غرض مشترك ويقتصر  دور األطراف على اإلفصاح عن الرغبة يف االنضمام إليه

وهذه الفكرة النظامية رغم وجهتها الظاهرة ال تستبعد متاما الفكرة التقليدية لعقد الشركة ذلك أنه من الثابت أن الشركة 
قيقي بتوافق إرادتني أو أكثر وخيضع للقواعد العامة يف العقود كما أن العقد ال يترتب عليه دائما تنشأ مبقتضى عقد ح

شخص معنوي إذ أن مهاك نوع من الشركات ال يتمتع بالشخصية املعنوية وحتكمه إرادة األطراف احلرة ال جمموع قواعد 
أثري كل من عاملي العقد والنظام خيتلف حبسب نوع قانونية فرضها القانون وهو شركة احملاصة  ونرى يف األخري أن ت

  4الشركة 
أما يف , الشركاء علطاا حبيث ميتنع تعديل شروط عقد الشركة إال بإمجاففي شركات األشخاص حتتفظ فكرة العقد بس

شركات األموال وبوجه أخص شركات املسامهة حيث يكون لألغلبية أن تعدل من نصوص نظام الشركة أن تفرض 
  .وحيث تنتقص القواعد القانونية امللزمة من احلرية التعاقدية فإن لفكرة النظام الغلبة والسيادة , األقلية ىا علإراد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأركان عقد الشركةأركان عقد الشركةأركان عقد الشركةأركان عقد الشركة

        

        أركان عقد الشركة أركان عقد الشركة أركان عقد الشركة أركان عقد الشركة : : : : المبحث األول المبحث األول المبحث األول المبحث األول 

ج نرى أا تعرف الشركة على أساس عقد ومنه جيب توافر األركان العامة يف العقد .م. ق416 باستقراء نص املادة
  واألركان اخلاصة إضافة إىل الشكل

   العامة لعقد  الشركة العامة لعقد  الشركة العامة لعقد  الشركة العامة لعقد  الشركةاألركان الموضوعيةاألركان الموضوعيةاألركان الموضوعيةاألركان الموضوعية: : : : المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول          
        الرضاالرضاالرضاالرضا :  :  :  : األولاألولاألولاألولالفرع الفرع الفرع الفرع                    

شركاء به وينم هذا الرضا عن طريق إجياب وقبول صادر من املتعاقدين ال يقوم عقد الشركة صحيحا إال إذا رضي ال
  ينصب على شروط العقد مجيعها أي على رأس مال الشركة وغرضها وكيفية إدارا إىل غري ذلك

ا  جيب إبرامه فيه اليت بشرط أن تعني مجيع املسائل اجلوهرية لعقد الشركة املراد إبرامها واملدة1 والوعد بالشركة صحيح
  ج .م. ق71حسب املادة 

 ملصلحة من شاب لإلبطالويشترط يف الرضا أن يكون خاليا من العيوب كاإلكراه والتدليس والغلط إال كان العقد قابال 
  العيب رضاه

  من اجلسامة حيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقعحدا إذا كان جوهريا يبلغ لقابال لإلبطا فالغلط جيعل العقد 
   الغلط ايف هذ

 ذلك أن الشركة عقد تدخل لط يأخذ صور خمتلفة فقد يقع يف شخص الشريكغج وال.م. ق83 82 81حسب املواد 
 احتيالية لوالها مل بطرق الشخصية بالنسبة للشركاء ويشوب الشريك التدليس إذا أجرب للدخول يف الشركة االعتبارات

نية الشركة غري صحيحة أو أن حتاط الشركة مبظاهر كاذبة من النجاح مثل ذلك أن تقدم له ميزا,كان يرضى بالدخول 
  يف أعماهلا 
  2 يف نادرا الوقوع يف الشركات واالستغاللأما اإلكراه 

 العقد صحيحا إال إذا كان صادر من ذي أهلية ا عقد الشركة وال يكون هذالنعقادأن تتوفر أهلية للشركاء وجيب 
سن الرشد وهو سليم العقل مل حيجر عليه كان أهال  املتعاقدين  أحد فإذا بلغوااللتزام فاألهلية متنح للشخص حق التصرف

إلبرام عقد الشركة أما إذا تبني أنه جمنون فيكون عقد الشركة باطال بالنسبة إليه وختتلف األهلية الالزمة يف الشريك 
  باختالف نوع الشركة 

لشريك عن ديون الشركة مسؤولية حمدودة حق للقاصر أن يكون شريك تعلق األمر بانعقاد الشركة يسأل فيها ا فإذا ما
 مع اإلشارة إىل أن هذه ,ِلما هو احلال عليه بالنسبة لشركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودية, يف الشركة 

  األخرية
ع مؤسسي الشركة ير أهل تبطل يف حالة إذا ما كان مجي فهي ال,تبطل كأصل عام بسب عدم أهلية أحد الشركاء  ال

  للتعاقد وهذا أمر نادر الوقوع يف العمل 
  وحيق للقاصر أن يكون شريك يف شركة التضامن واليت يسأل فيها الشركاء مجيعا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إذا ما باالجتارويؤهل للقاصر  1 التأهيل حبكم الراشدا حبيث يكون بسبب هذاالجتارهل للقاصر تضامنية ومطلقة إذا ما أُ
   من القانون التجاري اجلزائري 5حتققّت شروط نصت عليها املادة 

        المحل والسببالمحل والسببالمحل والسببالمحل والسبب: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني    

أما حمل الشركة هو النشاط االقتصادي الذي قامت ,و بالعمل تقدمي حصة نقدية أو عينية أ  كل شريك هو التزامحمل
شركة  إبرامفال جيوز ,الشركة من أجله أو املشروع االقتصادي الذي يسعى الشركاء إىل حتقيقه وجيب أن يكون حمددا 

ام العام كما جيب أن يكون حمل الشركة أو غرضها مشروعا غري خمالف للنظ, بالتجارة من دون حتديد نوعها للالشتغا
  واآلداب العامة 

وخيتلط حمل الشركة بالسبب فهذا األخري يتمثل يف إجناز حملها بغية حتقيق األرباح واقتسامها فيما بني الشركاء عن طريق 
  2القيام مبشروع مايل أو استالل فرع من فروع التجاري أو الصناعي 

  

        قد الشركةقد الشركةقد الشركةقد الشركةاألركان الموضوعية الخاصة لعاألركان الموضوعية الخاصة لعاألركان الموضوعية الخاصة لعاألركان الموضوعية الخاصة لع: : : :               المطلب الثاني              المطلب الثاني              المطلب الثاني              المطلب الثاني

        تعدد الشركاء وتقديم الحصصتعدد الشركاء وتقديم الحصصتعدد الشركاء وتقديم الحصصتعدد الشركاء وتقديم الحصص: : : :                      الفرع األول                     الفرع األول                     الفرع األول                     الفرع األول

من الشروط الواجب توفرها النعقاد عقد الشركة أن تتكون من شخصان أو أكثر وخيتلف عدد الشركاء يف التشريع 
 أقل ءالشركاد يكون عد ج أن ال.ت. ق592ففي شركة املسامهة تشترط املادة , اجلزائري باختالف أشكال الشركات 

يصوغ أن يتجاوز عدد الشركاء  ج على أنه ال.ت. ق590 احملدودة نصت املادة ةاملسؤوليمن سبعة ويف الشركة ذات 
    شريك20

ويعود سبب اشتراط شخصني أو أكثر ألنه بتدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض االقتصادي من العقد وهو مجع 
 أن بعض التشريعات كالتشريع اجلزائري والتشريع األملاين واألمريكي أجاز قيام إال ,األموال وحتقيق املشروع املشترك

مبدأ وحدة الذمة  والسبب الثاين الشتراط تعدد الشركاء هو" One Man’s Company"شركة الرجل الواحد 
 فال جيوز لشخص )أموال املدين مجيعها ضامنة دينه(ج.م. ق1 ف188املالية اعتنقه املشرع اجلزائري حسب نص املادة 

 األخرى يف مأمن من رجوع دائين الشركة أموالهواحد أن ينشئ مبفرده شركة خيصص هلا جزء من أمواله حبيث تكون 
  عليها 

إال أنه وكما ذكرنا وخرجا عن هذه القاعدة أجاز املشرع اجلزائري قيام شركة الشخص الواحد حبيث حيق للشخص 
 صناعية وجتارية شركاتدة كما حيق للدولة و األشخاص القانون العام إنشاء الوحيد تأسيس شركة ذات مسؤولية حمدو

و إن كانت هذه الفكرة تتعارض والفكرة التقليدية اليت ترى يف , 3أو ماليو دون أن يشترك معهم أشخاص آخرون 
                  .الشركة عقد بني شخصني أو أكثر إال أا ال  تتعارض والفكرة النظامية اجلديدة

 

ال يكفي تعدد الشركاء النعقاد عقد الشركة بل يشترط أن يلتزم كل شريك بتقدمي نصيب معني من  : تقدمي احلصص2
  ج .م. ق424 إىل 421وهذه احلصص على ؟أنواع ثالث حسب املواد من , مال أو عمل تسمى باحلصص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تكون احلصة العينية اليت يقدمها الشريك مبلغا من النقود ويلتزم كل شريك يف هذه  غالبا ما  :::: الحصة النقديةالحصة النقديةالحصة النقديةالحصة النقدية. . . . أأأأ
            بدفع املبلغ الذي تعهد بتقدميه يف اليوم املتفق عليه     احلالة

                جججج....مممم.... ق ق ق ق422     نص المادة نص المادة نص المادة نص المادة:::: الحصة العينية  الحصة العينية  الحصة العينية  الحصة العينية ....بببب
   من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون عقارا أو منقوالويتبني
قوال معنوي قد يكون قطعة أرض أو مبىن كاملصنع واملخازن أما املنقول فقد يكون ماديا كاآلالت والبضائع أو من والعقار

  اخل...كاحملل التجاري أو براءة اختراع 
وبانتقال احلصة ,  الشهر والتسجيل إلجراءاتفإن كانت احلصة املقدمة للشركة على سبيل التمليك عقارا فتخضع 

كضمان وذلك عمال بأحكام البيع مبعىن أن الشريك يبقى ضامنا للحصة املقدمة  العينية إىل الشركة تنتقل إليها تبعة اهلالك
أما فإذا كانت احلصة املقدمة من قبل الشريك منقول وهلك بعد التسليم فإن هالكه يكون على الشريك , البائع للمبيع 

ج ومنه إذا كان هالك احلصة .م.ق 422 هلك بعد التسليم فإن هالكه يكون على الشركة وهذا ما جاء به نص املادة اإذ
  . 1كانت احلصة مل لك  ألرباح قائما كما لومن فعل الشركة فيبقى حق الشريك يف قبض ا

ويالحظ أن الشريك الذي يقدم دينا له يف ذمة الغري ال يكون ضامنا لوجود الدين وقت احلوالة فحسب كما تقضي به 
وإذا مل يتحقق هذا الوفاء التزم الشريك بتعويض , القواعد العامة بل يضمن كذلك استيفاء مبلغ الدين من قبل الشركة 

  .  يصيب الشركة من ضرر من جراء الوفاء عند حلول أجل الدينما
أما إذا كانت احلصة املقدمة من قبيل الشريك جمرد انتفاع مبال ملدة معينة مع احتفاظه مبلكيته فتسري أحكام اإلجيار كما 

  .ج فيصبح الشريك يف مركز املؤجر والشركة يف مركز املستأجر.م. ق422ورد يف نص املادة 

 وجيوز للشريك أن يقدم عمله كحصة يف الشركة دون أن يساهم حبصة نقدية أو عينية وجيب أن     ::::حصة بالعملحصة بالعملحصة بالعملحصة بالعملالالالال. . . . ج ج ج ج 
يكون العمل املقدم من قبل الشريك ذا أمهية يف جناح الشركة فهو عمل فين كعمل املدير واملهندس وكاخلربة التقنية 

   2ة يف الشركة وال يكون مقدمه شريكا بل جمرد عامل يعترب حص العمل اليدوي غري الفين فإنه ال أما, والتجارية 
عن ممارسة نفس العمل الذي تعهد به إىل الشركة  وجب عليه أن ميتنع الشركةو إذا قدم الشريك عمله كحصة يف 

فإن فعل وحقق منه أرباحا كانت هذه األرباح  , للشركةري ملا ينطوي عليه ذلك من منافسة غحلسابه اخلاص أو حلساب ال
  قا خالصا للشركة ح

وجيوز للشريك بالعمل أن يزاول عمال مستقال وأجنبيا عن رض الشركة وحينئذ جيوز له أن حيتفظ لنفسه بأرباح هذا 
 يتعهد ا العمل وال يلزم بتقدميها للشركة بشرط أن ال يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضا مع قيامه باخلدمات اليت

يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إال إذا وجد   العلى أن الشريك بالعمل,للشركة 
  ج.م. ق2 ف423 اتفاق يقضي بغري ذلك حسب نص املادة

وعند حل الشركة يتحلل الشريك بالعمل من التزامه فيصبح مطلق التصرف يف وقته و إذا أصيب الشريك مبرض مينعه 
  .رب متخلفا عن أداء التزامه ويتعرض لفسخ العقد الذي يربطه بالشركة من أداء عمله بصفة دائمة فإنه يعت

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        اقتسام األرباح والخسائر اقتسام األرباح والخسائر اقتسام األرباح والخسائر اقتسام األرباح والخسائر : : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني   

يعها بني الشركاء وعنصر السعي وراء األرباح هو الذي مييز الشركة عن الغرض من الشركة هو حتقيق األرباح لتوز
 العامة اليت ال شأن هلا بالكسب ضاألغرا اجتماعية أو أدبية أو غريها من تغايااجلمعية فغرض هذه األخرية هو حتقيق 
  1املادي كاجلمعيات اخلريية واألدبية 

 والشركاء أحرار يف حتديد أنصبائهم يف األرباح واخلسائر فالعربة  يساهم الشركاء مجيعا يف األرباح واخلسائرأنوجيب 
 من اخلسارة وهذا األخري يسمى بشرط إعفائهفيما اتفقوا عليه يف العقد بشرط مراعاة عدم حرمان شريك من األرباح أو 

 كة يف هذه احلالةوتسمى الشر 2  اشترك يف الصيد مع صحبه مث استأثر بالغنيمةالذيقياسا على خرافة األسد األسد 
 كل األرباح ألحد الشركاء أو بعضهم أما اآلخرون فال يصيبون شيئا منها إعطاءومن أمثلتها أن يشترط , بشركة األسد 

  3   شريك من حتمل اخلسارة أو أن يسترد حصته كاملة ساملة من كل خسارةإعفاءوكذلك أن يشترط 
 الشريك الذي مل يقدم سوى عمه من كل مسامهة يف إعفاءق على تفاج .م.ق 426   ملادةن  الفقرة الثانية مأنإال 

   قد قررت له أجرة مثن عملهيكوناخلسائر على شرط أال 
 على الشرط لوحده مع بقاء عقد الشركة البطالن باطلة فما هو أثر هذا البطالن هل يقتصر ومبا أن شروط األسد كلها

   الشركة ؟بطالنصحيحا أم أن الشرط يستتبع 
 اآلخر ال ضنظر البعويف , لبعض إىل أن شرط األسد وحده باطل وال ميتد هذا البطالن إىل عقد الشركة ذاته ذهب ا

  يقتصر البطالن على الشرط وحده بل إن الشركة نفسها تكون باطلة 
عد معينة فإذا  إرادة األطراف الشركاء انصرفت إىل توزيع األرباح واخلسائر وفقا لقوا ألن   4 والرأي الثاين هو الراجح

إذا وقع االتفاق على أن ( ج.م. ق426نلمسه يف نص املادة  أهدرت هذه القواعد فال حمل لإلبقاء على الشركة وهذا ما

  )أحد الشركاء ال يساهم يف أرباح الشركة وال يساهم يف خسائرها كان عقد الشركة باطال 

وزيع األرباح واخلسائر فيكون نصيب كل منهم يف ذلك الشركة على طريقة توجتدر اإلشارة إل أنه إذا مل ينص عقد  
أي أن املبدأ العام هو توزيع األرباح واخلسائر بنسبة قيمة احلصص وذلك يتطلب تقديرها إذا , بنسبة حصته يف رأس املال 
القيمة ويتم ذلك مبعرفة الشركاء أنفسهم أو اخلرباء وعند الشك يفترض تساوي احلصص يف , مل تكن مقدرة يف العقد 

ج وإذا اقتصر العقد على تعيني نصيب الشركاء يف الربح وجب اعتبار هذا النصيب يف .م. ق419حسب نص املادة 
   وكذلك احلال إذا اقتصر العقد على تعيني النصيب يف اخلسارة أيضااخلسارة 

عا ملا تفيده الشركة من و إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه يف الربح واخلسارة تب
  ج.م. ق425  مهذا العمل

        نية المشاركةنية المشاركةنية المشاركةنية المشاركة: : : : الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث         

فال يكفي لقيام الشركة أن يكون هناك مال مشترك بني عدد من األشخاص يستلونه حسب طبيعته فالشيوع يتحقق فيه 
ن كان دارا أو أرضا فإ حبسب طبيعته فالشيوع مال مشترك لشركاء يف الشيع يستغلونه ,5 هذا الوصف وليس بشركة
  سكنوها زرعوها أو أجروها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نشاط ذي تبعة يأملون من ورائه الربح ولكن قد يعود أم الشركة فال بد فيها من أن تكون عند الشركاء نية االشتراك يف
  عليهم باخلسارة

وتقضي نية , وتعترب نية املشاركة ركن من األركان األساسية لعقد الشركة حبيث من غري املمكن أن ينعقد العقد من دوا 
 مشروع الشركة وحتقيق أهدافها االشتراك أن تنصرف إرادة مجيع الشركاء إىل التعاون على قد م املساواة من أجل استغال

وتتجلى مظاهرها يف تقدمي احلصص و اإلشراف على إدارة الشركة ونية االشتراك بغية حتقيق الربح لتوزيعه بني الشركاء , 
  وحتمل املخاطر املشتركة 

  رض وعقد العمل وهذه النية هي اليت متيز الشركة عن كثري من العقود املشاة هلا كعقد بيع احملل التجاري وعقد الق
فمثال قد يباع حمل جتاري ويتفق على أن يكون للبائع نصيب يف األرباح مدة معينة بدال من مثن حمدد فثمة حصة يقدمها 

ألن البيع ال يتدخل يف االستغالل ,البائع هي احملا التجاري ومثة مسامهة يف األرباح ولكن يعترب العقد مع ذلك شركة 
  *ى اإلدارة ومن مث يتخلف ركن هام من أركان الشركة هو نية االشتراكوليس له حق يف اإلشراف عل

        شكل عقد الشركة وإثباتهشكل عقد الشركة وإثباتهشكل عقد الشركة وإثباتهشكل عقد الشركة وإثباته: : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث         

        شكل عقد الشركة شكل عقد الشركة شكل عقد الشركة شكل عقد الشركة : : : : الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول         

على أنه جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال ويؤخذ من هذا النص أن الكتابة هي  1 ف418نصت املادة 
 من 545كما اشترط املشرع اجلزائري يف املادة , شركة سواء كانت هذه الشركة مدنية أم جتارية شرط النعقاد عقد ال

ومنه نرى أن املشرع اشترط الكتابة الرمسية  ) تثبت الشركة بعقد رمسي وإال كانت باطلة(القانون التجاري الكتابة الرمسية 
ية اليت تظهر كاستثناء على مبدأ الرضائية يف القانون التجاري فيما يتعلق بقيام الشركة التجارية ويعود شرط الكتابة الرمس

لتنبيه الشركاء على خطورة العقد وما يتضمنه من مسائل قانونية معقدة تتطلب تدخل شخص خمتص يف الشركاء التجارية 
  ء يناط به توثيق عقد الشركة خاصة وأنه ينشأ عن الشركة شخص معنوي جديد له وجوده املستقل عن الشركا

 العقد التأسيسي للشركة التجارية لدى املركز الوطين للسجل التجاري وتنشر حسب األوضاع اخلاصة بكل عوجيب إيدا
  شكل من أشكال الشركات و

  ج.ت.ق546إال كانت باطلة حسب نص املادة 
        إثبات عقد الشركةإثبات عقد الشركةإثبات عقد الشركةإثبات عقد الشركة: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني         

ثباته ألن اإلثبات مرتبط بالشكل فال جيوز للشركاء إثبات مىت كانت الكتابة الزمة لوجود العقد فهي بالضرورة الزمة إل
بيد أنه ملا كان ختلف الكتابة يؤدي إىل بطالن الشركة وهذا البطالن بالنسبة للشركة اليت ,الشركة فيما بينهم إال بالكتابة 

إىل الشركاء يف الفترة زاولت نشاطها قبل طلب البطالن ال يكون له أثر إال من وقت طلبه أي أن الشركة توجد بالنسبة 
فإنه جيوز للشركاء إثبات قيام ,أي واقعية استقالال عن كل سند كتايب , السابقة على طلب البطالن بوصفها شركة فعلية 

  هذه الشركة الفعلية بكافة طرق اإلثبات حىت يتسىن تصفية العالقات بني الشركاء يف املاضي 
  ج.م. ق1 ف 418 إال بالكتابة  وهذا حسب نص املادة   للشركاء إثبات الشركة جتاه الغريزوال جيو

 دليل إثبات بني يال يقبل أ. تثبت الشركة بعقد رمسي و إال كانت باطلة ( ج على أنه .ت. ق545فيما نصت املادة 
  الشركاء فيما يتجاوز أو خيالف ضد مضمون عقد الشركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج.م. ق416در اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل ينص على هذا الشرط من خالل املدة جت* 
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  )جيوز أن يقبل من الغري إثبات وجود الشركة جبمع الوسائل عند االقتضاء 
        

        جزاء تخلف ركن من أركان عقد الشركة جزاء تخلف ركن من أركان عقد الشركة جزاء تخلف ركن من أركان عقد الشركة جزاء تخلف ركن من أركان عقد الشركة : : : : المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 

        جزاء تخلف ركن موضوعي جزاء تخلف ركن موضوعي جزاء تخلف ركن موضوعي جزاء تخلف ركن موضوعي : : : :         المطلب األول        المطلب األول        المطلب األول        المطلب األول

        البطالن النسبي البطالن النسبي البطالن النسبي البطالن النسبي : : : :        الفرع األول        الفرع األول        الفرع األول        الفرع األول                                     

وهو البطالن الذي ميس العقد بسب نقص األهلية وقت انعقاد العقد أو إذا أتت إرادة أحد الشركاء معيبة بعيب من 
عيوب الرضا كالتدليس أو الغلط أو اإلكراه ففي هذه احلالة يكون العقد باطال بطالنا نسبيا ملصلحة ناقص األهلية أو من 

  أما الغري من الشركاء فليس هلم حق التمسك بالبطالن , لعيب رضاه شاب ا
 10ويزول حق إبطال العقد باجلازة الصرحية أو الضمنية و يسقط احلق يف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل 

حالة الغلط أو التدليس ويف , سنوات ويبدأ سريان هذه املدة يف حالة نقض األهلية من اليوم الذي يزول فيه نقص األهلية 
  من اليوم الذي يكتشف فيه ويف حالة اإلكراه من يوم انقطاعه 

 سنة من وقت متام العقد حسب نص املادة 15غري أنه ال جيوز التمسك حبق اإلبطال للط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 
  ج.م. ق101

        البطالن المطلق البطالن المطلق البطالن المطلق البطالن المطلق : : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني                         

شتمل على شروط أسد كان العقد باطال ل الشركة أو سببها غري مشروع أو كانت تإذا انعدم الرضا أو كان حم
بطالنا مطلقا وجاز لكل ذي مصلحة أي الشركاء والغري على حد السواء أن يتمسك بالبطالن وللمحكمة أن تقضي به 

 سنة من وقت إبرام العقد حسب نص 15من تلقاء نفسها وال يزول البطالن باإلجازة وتسقط دعوى البطالن مبضي 
  ج.م. ق102املادة 

        جزاء اإلخالل بالشكل الواجبجزاء اإلخالل بالشكل الواجبجزاء اإلخالل بالشكل الواجبجزاء اإلخالل بالشكل الواجب: : : :  الثاني  الثاني  الثاني  الثاني المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

 اليت يدخلها الشركاء بعد ذلك يف الشكل ذلته الذي أفرغ تإذا مل يفر عقد الشركة يف ورقة مكتوبة أو مل تكن التعديال
  فيه العقد األصلي كانت الشركة أو التعديالت التالية باطلة 
 هو بطالن من نوع خاص ال خيضع للقواعد العامة للبطالن والبطالن املترتب على عدم استيفاء الشركة الشكل الكتايب

  ج فهو خيرج عن هذه القواعد من نواح ثالث .م. ق2 ف 418كما جاء يف نص املادة 
  أنه ميتنع على احملكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل البد من طلبه :      أوال
  الغري ال جيوز للشركاء أن حيتجوا ذا البطالن على :      ثانيا
   1أن هذا البطالن يزول إذا استوفيت الكتابة قبل احلكم بالبطالن :      ثالثا 

  واملشرع أورد تفصيالت هامة فيمن جيوز له التمسك بالبطالن لعدم استيفاء الشكل الواجب
        فيما بين الشركاءفيما بين الشركاءفيما بين الشركاءفيما بين الشركاء: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

وقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطالن يبقى عقد الشركة غري املكتوب قائما منتجا جلميع آثاره وذلك إىل ال
  مرحلة الصحة فبل رفع , حيث مير عقد الشركة غري املكتوب مبرحلتني يفصل بينهما رفع دعوى البطالن  2 الشركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على أنه يف املرحلة األوىل إذا اقتضى ) احلكم بالبطالن يستند إل وقت رفع الدعوى(فعها الدعوى ومرحلة البطالن بعد ر
  األمر أن يثبت أحد الشركاء عقد الشركة يف مواجهة شركائه فإنه يتبع مجيع طرق اإلثبات 

        في حق الغيرفي حق الغيرفي حق الغيرفي حق الغير: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 

فإذا طالب الشركة أحد من تعامل معها جاز , لوب للغري أن حيتج على الشركاء ببطالن الشركة لعدم استيفائها الشكل املط
  هلذا الغري أن يفع بأن الشركة باطلة و أن التعاقد معها باطل

والغري الذي تعاقد مع الشركة و أراد أن يطالبها بالتزاماا فال جيوز لشركة أن حتتج عليه ببطالا لعدم استيفائها الشكل 
  1ذلك أن الشركة واقعة مادية  , ميع طرق اإلثبات املطلوب وللغري أن يثبت وجود الشركة جب

ويتبني من ذلك أن بطالن الشركة لعدم استيفائها الشكل املطلوب جيوز أن حيتج به الغري قبل الشركة ولكن ال جيوز للشركة 
  أن حتتج به قبل الغري

        ))))نظرية الشركة الفعلية نظرية الشركة الفعلية نظرية الشركة الفعلية نظرية الشركة الفعلية ( ( ( ( آثار البطالن آثار البطالن آثار البطالن آثار البطالن : : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

  اء كان هذا البطالن نسبيا أو مطلقا فإن القواعد العامة تقضي بأن يعاد الشركاء إىل احلال اليت مىت أبطل عقد الشركة سو
  وهذا القول و إن كان يستقيم نظريا فإنه ال يستقيم عمال إذ هو ال ,    كانوا عليها قبل التعاقد تطبيقا لألثر الرجعي للبطالن 

ولذلك اجته القضاء على أنه إذا ,غري وأصبحت مبقتضاها دائنة ومدينة يقيم وزنا للعقود اليت ارتبطت ا الشركة مع ال
حكم ببطالن الشركة وجب أن تتعطل مجيع آثارها بالنسبة للمستقبل فقط إمنا ال ينسحب أثر البطالن إىل املاضي بل تعترب 

تصفيتها بغرض حتديد الشركة أا وجدت واستمرت حىت قضي بطالا مما يتطلب االعتداد بنشاطها السابق  ووجوب 
ج يف فقرا الثالثة تنص على أنه ويف احلاالت اليت تكون فيها .م. ق445نصيب كل الشركاء يف األرباح واخلسائر فاملادة 

  الشركة باطلة فإن احملكمة تعني املصفي وحتدد طريق التصفية بناءا على كل من يهمه األمر 
,   وهذه الشركة الفعلية جيوز إثباا بكافة طرق اإلثبات 2ال ال قانونا أي أن هناك شركة فعلية واقعية كانت قائمة فع

وعلى هذا فالشركة الفعلية هي الشركة اليت باشرت نشاطها يف الواقع مث حكم ببطالا لتخلف أحد أركاا وهذه 
  الشركة جيب االعتداد بنشاطها السابق وتصفيتها

  
        الشخصية المعنوية للشركةالشخصية المعنوية للشركةالشخصية المعنوية للشركةالشخصية المعنوية للشركة: : : : المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث 

        بداية الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها بداية الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها بداية الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها بداية الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها : : : : المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول 

        بداية الشخصية المعنوية للشركةبداية الشخصية المعنوية للشركةبداية الشخصية المعنوية للشركةبداية الشخصية المعنوية للشركة: : : :     الفرع األول     الفرع األول     الفرع األول     الفرع األول 

تكتسب الشركة الشخصية املعنوية مبجرد تكوينها غري أن هذه الشخصية ال تكون حجة على الغري إال بعد استيفاء 
نا مقصود به مصلحة الغري وهو مبثابة إشهاد على قيام الشخص أي أن الشهر ه , نإجراءات الشهر اليت ينص عليها القانو

  املعنوي كشهادة امليالد بالنسبة للشخص الطبيعي  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ج على أن الشركات التجارية ال حيق هلا كأصل عام أن تباشر .ت. ق549أما بالنسبة للشركة التجارية فقد نصت املادة 
  أعماهلا إال بعد قيدها يف السجل التجاري 

        نهاية الشخصية المعنوية للشركةنهاية الشخصية المعنوية للشركةنهاية الشخصية المعنوية للشركةنهاية الشخصية المعنوية للشركة: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 

األصل أن الشخصية املعنوية للشركة تنتهي حبلها و بانقضائها ومع ذلك فمن املقرر أن انقضاء الشركة ال يترتب عليها 
ال شخصيتها املعنوية و إمنا تظل الشركة حمتفظة بشخصيتها املعنوية طيلة فترة التصفية بالقدر الالزم للتصفية من تاريخ زو

وذلك ملراعاة مصلحة الشركاء ودائين الشركة على السواء حسب نص , انقضاء الشركة حلني توزيع أمواهلا على الشركاء 
  ج.م. ق444املادة 

        ئج المترتبة على الشخصية المعنوية للشركةئج المترتبة على الشخصية المعنوية للشركةئج المترتبة على الشخصية المعنوية للشركةئج المترتبة على الشخصية المعنوية للشركةالنتاالنتاالنتاالنتا: : : : المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني 

        اسم الشركة وذمتها المالية اسم الشركة وذمتها المالية اسم الشركة وذمتها المالية اسم الشركة وذمتها المالية : : : : الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 

 يف شركة التضامن فمثال, للشركة اسم خاص ا مييزها عن غريها من الشركات وخيتلف هذا االسم باختالف نوع الشركة
  هم أو أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم على أنه يتألف من أمساء مجيع الشركاء أو من اسم أحدج.ت. ق552نصت املادة 

أما بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة فإذا كانت شركة من شخص واحد وال تضم إال شخصا وحيدا كشريك 
  ج.ت. ق546حسب نص املادة " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة " تسمى هذه الشركة  وحيد 

 الشخصية املعنوية هو اكتساب الشركة لذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء املكونني هلا ومن أهم النتائج املترتبة على*
 ويترتب على هذا 1 الذي أنشئت من أجله ضحبيث ال حيق للشركاء التصرف فيها بل هي ملكا للشركة توضع خلدمة الغر

  االستقالل 
عىن أن احلصة اليت يقدمها الشريك للشركة ختر عن   الشركة هو من طبيعة منقولة مبة أن حق الشريك يف مواجه-        

ويترتب على اعتبار حصة الشريك من املنقوالت إمكانية تداول هذه , ملكه وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي
   املقررة يف القانون املدين تاحلصة بطرق القانون التجاري اخلاصة دون احلاجة إىل استيفاء اإلجراءا

 ضامنا لدائين الشركة وحدهم دون دائين الشركاء الشخصيني ومنه ال جيوز لدائين الشركة  تعترب ذمة الشركة-
التنفيذ على أموال الشركة ومن بينها حصة الشريك املدين وإمنا هلم أن يتقاضوها من أرباح الشريك يف الشركة وهذا ما 

  ج.م. ق463نصت عليه املادة 
بني الدين الذي عليه للشركة والدين الذي يكون من قبل أحد ال جيوز ملدين الشركة أن يتمسك باملقاصة -
  الشركاء 

 إفالس الشركة ال ينتج عنه كأصل عام إفالس الشركاء  كما أن إفالس الشريك ال يترتب عليه إفالس -
  الشركة إال أنه بالرم من ذلك فإن 

ا تقوم على االعتبار الشخصيإفالس شركة إال أنه بالرغم من ذلك فإن يف شركات األشخاص يكون العكس أل        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        أهلية الشركة وتمثيلهاأهلية الشركة وتمثيلهاأهلية الشركة وتمثيلهاأهلية الشركة وتمثيلها: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 

د تأسيسها أو اليت يقررها ج تكتسب الشركة كشخص معنوي أهلية يف احلدود اليت يعينها عق.م. ق50طبقا للمادة 
وأن , فللشركة أن تكتسب أمواال جديدة أن تتصرف يف أمواهلا القائمة و أن مع الغري فتصبح دائنة ومدينة , القانون 

  1تساهم يف شركة أخرى أن تتقاضى 
يت رمسها هلا عقد وهذا ال يعين أن للشركة حرية مطلقة يف التصرف عند مباشر أهليتها وإمنا عليها أن تلتزم باحلدود ال

 التاجر املهنية من مسك الدفاتر التجارية تهذا وتلتزم الشركة التجارية بالتزاما,  الذي ودت من أجله  ضالشركة والغر
كما تسأل مسؤولية مدنية بالتعويض عن األضرار اليت تقع للغري جراء أعمال موظفيها يف , والقيد يف السجل التجاري 

  بسبها حالة تأدية وظيفتهم أو 
وملا كانت العقوبة شخصية ال توقع إال على من ارتكب الضرر وملا مل تكن للشركة إرادة مما ال يتصور معه أن ترتكب  

فقد جرى الفقه والقضاء على عدم قيا املسؤولية النائية على عاتق الشركة واألشخاص , الشركة بذاا أعماال جنائية 
  2املعنوية بوجه عام 
   3لرأي إىل أنه جيوز أن حيكم على الشركة بالعقوبة املالية كعقوبة الغرامة ومع ذلك يتوجه ا

 أما عن متثيل الشركة فمن املعروف أن الشركة كشخص معنوي ال تستطيع مباشرة أهليتها بنفسها  ومن مث ميثلها نائب *
نها يعمل بامسها وحلساا يف حدود وهو الدير يعرب عن إرادا ويتكفل بتسيري كل أعماهلا و يعترب هذا األخري وكيال ع

  سلطاته املرسومة يف عقد تعيينه  أو يف عقد الشركة 
فيربم العقود مع الغري ويوقع عن الشركة ويدفع ,ويقوم املدير بأعمال اإلدارة وبالتصرفات اليت تدخل يف غرض الشركة 

 ذلك ألن للشركة حق التقاضي حسب نص( نصيب كل شريك يف األرباح وميثل الشركة أمام القضاء والسلطات العامة
  وله أن يرفع الدعاوى بامسها وتقاضى الشركة يف شخصه دو حاجة إىل مقاضاة كل أعضائها , ) ج.م. ق50املادة 

        موطن وجنسية الشركةموطن وجنسية الشركةموطن وجنسية الشركةموطن وجنسية الشركة: : : : الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث 

      نص املادة للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء وهو املقر الرئيسي الذي يباشر فيه الشخص املعنوي نشاطه حسب
أما بالنسبة للشركات اليت يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف اجلزائر يعترب مكاا يف نظر , ج .م.ق50

, ج على أن موطن الشركة يكون يف مركز دارة الشركة .ت. ق547كما نصت املادة , القانون الداخلي يف اجلزائر 
  ي تنعقد فيه هيئة اإلدارة واجلمعية العامة ويعين مبركز دارة الشركة املكان الذ

وحتدد أنظمة الشركات عادة مركز إدارة الشركة بيد أن هذا التحديد ال يعتد به إال إذا طابق احلقيقة وال عربة باملركز أو 
  املقر الصوري

ويطاب شهر إفالس ,فيه ولتحديد موطن الشركة أمهية خاصة من حيث احملكمة املختصة كما تعلن إليها األوراق القانونية 
   4الشركات أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة مقرها الرئيسي

  وملوطن الشركة أمهية بالة من حيث أن جنسية الشركة تتوقف وتتحدد مبوطن الشركة 
  حيث أن للشركة بصفتها شخص معنوي جنسية تربطها بدولة معينة كما هو احلال بالنسبة للشخص الطبيعي وجنسية *

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هذا وللشركة جنسية واحدة , يالشركة تتحدد مبوطنها أي بالدولة اليت تتخذ فيها الشركة مركز إدارا الرئيسي الفعل
كما انه ال يعتد باملركز الذي تتخذه الشركة يف , بالضرورة مستقلة عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمني على اإلدارة 

  اخلارج والذي ينص عليه نظامها الداخلي إذا كان صوريا ال يتفق مع الواقع
 جزائرية ولو كانت مكونة من أجانب ا الرئيسي الفعلي اجلزائر اعتربتدارإ إذا كان مركز 3 ف 10وتطبيقا لنص املادة 

  أو يسيطر عليها األجانب
 اليت يوجد مركز إدارا الرئيسي يف اخلارج وتتخذ من اجلزائر مركزا الستالهلا ونشاطها ةغري أن الشركات األجنبي

كم القانون اجلزائري الرئيسي مما جيعلها وثيقة الصلة بالزائر ويتحتم معه االعتداد مبركز االستغالل الرئيسي وإخضاعها حل
  ج .م. ق4 ف10حسب نص املادة 

 على رعاياها ولتحديد الدولة اليت ةوأمهية حتديد جنسية الشركة الزمة ملعرفة مدى متتع الشركة باحلقوق اليت تطبقها الدول
 التطبيق فيما يتعلق مث ن جنسية الشركة  هي اليت حتدد القانون الواجب, يكون هلا احلق يف محاية الشركة يف اال الدويل 

  1بصحة تكوينها و أهليتها و إدارا وحلها وتصفيتها 
        االحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة االحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة االحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة االحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة : : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

        احتجاج الغير على الشركة بشخصيتها المعنويةاحتجاج الغير على الشركة بشخصيتها المعنويةاحتجاج الغير على الشركة بشخصيتها المعنويةاحتجاج الغير على الشركة بشخصيتها المعنوية: : : : الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 

ان من يتعامل مع الشركة حيتج عليها كما إذا ك,  الذين حيتجون على الشركة بشخصيتها املعنوية نإذا كان الغري أو الدائنو
وكما ذا كان دائن الشركة ينفذ على أمواهلا فال يزامحه الدائنون , بالعقد الذي أبرمه مها باعتبارها شخصا معنويا 

فال تستطيع الشركة يف مجيع هذه , الشخصيون للشركاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز يف ماله عن الشركاء 
ج من خالل نصها على .م. ق417تج على الغري بأا مل تستوف إجراءات النشر املقررة حسب نص املادة األحوال أن حت

  انه جيوز للغري أن يتمسك باآلثار املترتبة على الشخصية املعنوية ولو مل تتم إجراءات الشهر
  احتجاج الشركة بشخصيتها املعنوية على الغري: الفرع الثاين 
 يتجاهلوا أن لشركة شخصية معنوية إىل أن تستويف نجاز هلؤالء الغري أ, اعتبارها شخصا معنويا كأن ترفع دعوى عليهم ب

إجراءات الشهر فيدفعوا بعد قبول الدعوى املرفوعة منها وجيب يف هذه احلالة أن يرفع الدعوى مجيع الشركاء ويكون مال 
  2الشركة مال شائعا 

  
        انقضاء الشركة انقضاء الشركة انقضاء الشركة انقضاء الشركة : : : : المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع 

ومنها اخلاصة واليت تطبق على نوع , شركة بعد ة أسباب منها العامة و اليت تطبق على مجيع أنواع الشركات تنقضي ال
  معني من الشركات واليت تقوم أساسا يف تكوينها على االعتبار الشخصي لكل شريك

        ضاء الشركةضاء الشركةضاء الشركةضاء الشركةققققاألسباب العامة الناألسباب العامة الناألسباب العامة الناألسباب العامة الن: : : : المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول 

        المحدد والغرض الذي وجدت من أله الشركةالمحدد والغرض الذي وجدت من أله الشركةالمحدد والغرض الذي وجدت من أله الشركةالمحدد والغرض الذي وجدت من أله الشركةانتهاء األجل انتهاء األجل انتهاء األجل انتهاء األجل : : : :              الفرع األول              الفرع األول              الفرع األول              الفرع األول 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإذا انتهى األجل احملدد هلا تنقضي بقوة القانون حىت ولو رب تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء يف العقد املربم بينهم 
  ج .م. ق437الشركاء يف بقائها و هذا ما نصت عليه املادة 

وتنتهي الشركة بتحقيق الغاية اليت أنشئت من أجلها واملعىن من هذا أنه إذا توصلت الشركة إىل حتقيق رضها الذي وجدت 
فإذا كان رض الشركة بناء عمارة أو مصنع أو ملعب , قض امليعاد احملدد هلا يف العقد من أجله  تنتهي مهمتها حىت ولو مل ين

  تنتهي بانتهاء هذه األشغال 
ال أنه ميكن متديد الشركة سنة فسنة بذات الشروط إذا استمر الشركاء يف القيام بنفس األعمال اليت وجدت الشركة من 

  1 على هذا االمتداد ويترتب على هذا االعتراض وقف أثره يف حقه غري أنه ميكن لدائين الشركة االعتراض, أجلها 
        إفالس الشركة وحلها بحكم قضائي إفالس الشركة وحلها بحكم قضائي إفالس الشركة وحلها بحكم قضائي إفالس الشركة وحلها بحكم قضائي : : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 

  215من األسباب العامة املؤدية إىل انقضاء مجيع أنواع الشركات هو إفالسها وحلها بقوة القانون وهذا ما قضت به املادة 
  ج.ت.ق

لى أن لكل شريك احلق يف أن يطلب انقضاء الشركة من احملكمة ذا وجد مربرا ع. م. ق441ويستخلص من نص املادة 
لذلك وعلى القضاء التأكد من صحة هذه األسباب ومن بني هذه األسباب املؤدية إىل طلب حل الشركة عدم وفاء أحد 

  2الشركاء يف الشركة بتقدمي حصته املالية أو العينية املتفق عليها 
        ال الشركة واتفاق الشركاء على إنهائهاال الشركة واتفاق الشركاء على إنهائهاال الشركة واتفاق الشركاء على إنهائهاال الشركة واتفاق الشركاء على إنهائهاهالك مهالك مهالك مهالك م: : : : الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث 

        

 438إذا هلك مال الشركة كله أو جزء كبري منه حبيث ال تبقى جدوى يف استمرارها  تنتهي الشركة بقوة القانون املادة 
  ج أو أن انقضاء الشركة يتم حسب نسبة هالك املال.م. ق1ف 
رط مقبول وقانوين إذا كانت هذه هي رغبة الشركاء إال وقد يتفق الشركاء على إاء الشركة قبل حلول أجلها وهذا ش-

  ج.م. ق2 ف 440أن القانون يشترط أن يتم هذا عن طريق إمجاع الشركاء م 
        اندماج الشركةاندماج الشركةاندماج الشركةاندماج الشركة: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

فإذا اندجمت يف شركة , ها ذا كانت إرادة الشركاء تتجه حنو إدماجها يف شركة أخرى لقد تنقضي الشركة قبل حلول اج
  ئمة تنقضي الشركة املندجمة وتفقد شخصيتها املعنوية وحتل حملها الشركة الداجمة أخرى قا

 شركة أاندماج الضم والذي أوردناه و اندماج املزج ويعين به اندماج شركتان أو أكثر لتنش, وهناك نوعان من االندماج 
  خرى املنحلة ختتلف عن شخصيات الشركات األة فتكتسب هذه األخرية شخصية معنوية جديدةجديد

        األسباب الخاصة النقضاء الشركةاألسباب الخاصة النقضاء الشركةاألسباب الخاصة النقضاء الشركةاألسباب الخاصة النقضاء الشركة: : : : المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني 

        موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه : : : : الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 

إال أن هذه , على أن الشركة تنتهي مبوت احد الشركاء أو احلجر عليه أو بإفالسه أو بإعساره ج .م. ق439نصت املادة 
  ات األشخاص وهذا راجع إىل طبيعة الشركة اليت تقوم على االعتبار الشخصي للشريك الشروط ال تطبق سوى على شرك

  كما جيوز هلم أيضا االتفاق , ير أنه جيوز للشركاء االتفاق عل استمرار الشركة يف حالة موت الشريك وذلك مع ورثته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  185 .183جع السابق ص املر .عمار عمورة. أنظر أ 2 .1
        

        
12        

  



على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة بني الشركاء الباقني وتطبق على باقي احلاالت نفس األحكام اليت تطبق 
        على واقعة الوفاة

        

        انسحاب أحد الشركاءانسحاب أحد الشركاءانسحاب أحد الشركاءانسحاب أحد الشركاء: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 

دا غري معينة على شرط أن يعلن ج على أن الشركة تنتهي بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت م.م. ق440تنص املادة 
  الشريك سلفا عن إرادته يف االنسحاب قبل حصوله إىل ميع الشركاء وأن ال يكون صادر عن ش أو يف وقت غري الئق 

   منح حق االنسحاب هو طول مدة الشركة ومن بني األسباب اليت أدت باملشرع إىل
نسحاب من الشركة قبل حلول أجال وهذا لقصر مدا ومع ذلك واألصل يف العقد احملدد املدة أنه ال جيوز للشريك اال

نه جيوز للشريك إذا كانت الشركة معينة ألجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من أ ب2 ف442نصت املادة 
 تصفية كأن تضطره حالته املالية حبيث يصبح حمتاجا إىل,  معقولة وللمحكمة التقدير الشركة مىت استند يف ذلك إىل أسباب

  1أعماله ويدل يف ذلك تصفي نصيبه يف الشركة 
         احد الشركاء احد الشركاء احد الشركاء احد الشركاءطلب فصلطلب فصلطلب فصلطلب فصل: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

جيوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون 
  ج.م. ق1 ف 442كاء الباقني متصرفاته سببا مقبوال حلل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بني الشر

إذا حكم القضاء بفصل الشريك املعترض عليه , والقضاء يقدر خطورة هذه األسباب وما إذا كانت تسوغ احلكم باحلل
  بقيت الشركة قائمة بني الشركاء واستمرت يف أعماهلا 

        ::::ثار انقضاء الشركةثار انقضاء الشركةثار انقضاء الشركةثار انقضاء الشركةأأأأالمطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

 يف مرحلة التصفية قصد تقسيم جموداا بني الشركاء وهذا بعد دفع  توقف نشاطها ودخوهلايترتب على انقضاء الشركة
  ديوا 

        التصفيةالتصفيةالتصفيةالتصفية: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

يقصد بالتصفية إاء مجيع العمليات املتبقية للشركة قصد استيفاء حقوقها وكذلك دفع ديوا وإذا ما نتج عن هذه 
وتتم تصفية أموال الشركة وقسمتها , طريق القسمة العمليات فائض أي صايف من ألموال الشركة فيوزع بني الشركاء عن 

  بالطريقة املبينة يف عقد الشركة فإن خال منحكم خاص تتبع األحكام الواردة ي القانون 
م فإنه تتم التصفية عند احلاجة إما على يد مجيع الشركاء وإما على يد مصفي واحد أو أكثر . ق445فطبق لنص املادة 

ويف احلاالت اليت ,  فإذا مل يتفق الشركاء عل تعيني مصفي فيعينه القاضي بناءا على طلب أحدهم ,تعينهم أغلبية الشركاء 
  تكون فيها الشركة باطلة فإن احملكمة تعني املصفي وحتدد طريقة التصفية بناءا على طلب كل من يهمه األمر 

ركاء إذا حصل االحنالل  مما تضمنه جتاري على أنه يعني مصفي واحد أو أكثر من طرف الش. ق782كما نصت املادة 
  : أو إذا قرره الشركاء يالقانون األساس
   بإمجاع الشركاء يف شركات التضامن – 1
   لرأس مال الشركاء يف الشركات ذات املسؤولية احملدودةة باألغلبي– 2
   وبشروط النصاب القانونية فيما خيص اجلمعيات العامة العادية يف شركات املسامهة – 3
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  فإذا مل يتمكن الشركاء من تعيني مصفي فإن تعيينه يقع بأمر من رئيس احملكمة بعد فصله يف العريضة 
ت وينشر أمر تعيني . ق784أما إذا وقع احنالل الشركة بأمر قضائي فإن هذا القرار مصفيا واحدا أو أكثر م  •

وفضال عن ذلك يف جريد خمتصة , انونيةاملصفني مهما كان شكله يف أجل شهر يف النشرة الرمسية لإلعالنات الق
  باإلعالنات القانونية للوالية اليت يوجد ا مقر الشركة 

وخيول القانون , ت عزل املصفي واستخالفه إذا صدر منه تصر فا تتناىف والتزاماته جتاه الشركة. ق786وجتيز املادة  •
كما جيوز له أن يبيع مال الشركة إما باملزاد ,ركة للمصفي أن يباشر أعماال جديدة إذا كانت الزمة إلمتام أعمال الش

وله استيفاء الديون اليت , العلين أو بالتراضي بالقدر الالزم لوفاء ديوا ما مل يتفق الشركاء على خالف ذلك 
 للشركة يف ذمة الغري وذمة الشركاء 

من قبل املصفي يطلب منه يف النشرة الرمسية ت وينشر إعالن التصفية املوقع عليه . ق773وتقفل التصفية طبقا لنص املادة 
  لإلعالنات القانونية

        الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية الشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

مبا أن التصفية تتطلب إجراء بعض التصرفات القانونية فإن الشركة تبقى حمتفظة بشخصيتها املعنوية طيلة فترة التصفية 
 اتهي الشخصية املعنوية للشركة إال بانتهاء التصفية وتقدمي املصفي حساب التصفية وهذ هلذه التصفية و ال تن الالزمروبالقد

  ت . ق2 ف 766م وكذا املادة . ق444ما نصت عليه املادة 
وطبقا هلذه األحكام ال جيوز للشركاء املطالبة باسترداد حصصهم يف رأس مال الشركة قبل جراء التصفية كما انه يترتب 

املعنوية للشركة بعد احنالهلا ويف فترة التصفية بقاء ذمة الشركة املالية قائمة وضامنة حلقوق دائين عن بقاء الشخصية 
وتظل الدعاوى أثناء فترة التصفية ترفع على الشركة وعليه ,  الدائنني الشخصيني للشركاء نالشركة وحدهم دون ديو

  1" شركة حتت التصفية " ان التايل  ميثلها املصفي وحتتفظ الشركة مبقرها وبامسها مضاف إليه البي
  إذا توقفت الشركة عن دفع ديوا وهي يف فترت التصفية أمكن شهر إفالسها 

 وبانتهاء عملية التصفية تنقضي الشخصية املعنوية للشركة و تدخل مرحلة قسمة موجودات الشركة بعد حتويلها إىل -
  ة القسمة على الشركاء ت يتكفل املصفي مبهن. ق794وطبق للمادة , مبالغ نقدية 

أما من حيث قسمة األموال بني الشركاء فهي تتم طبقا للقواعد املنصوص عليها يف القد التأسيسي للشركة فإن مل  -
 يوجد نص يف هذا املوضوع تطبق القواعد املتعلقة بقسمة املال املشاع

لشركة ما تبقى قائمة طاملا هناك حقوق وال تنتهي مسؤولية الشركاء بانتهاء التصفية وانقضاء الشخصية املعنوية ل
 ديوم ء ة وما على هؤالء سوى الرجوع على الشركاء أنفسهم أو ورثتهم الستيفاةمل يتقاضوها دائين الشركة أثناء التصفي

 سنوات ابتدءا من تاريخ 5 القصري املدى يف الدعاوى حبيث ال ميكن أن تتجاوز مدة موقد أخذ املشرع اجلزائري بالتقاد,
  ت. ق777نشر احنالل الشركة يف السجل التجاري وهذا ما جاءت به املادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188املرجع السابق ص  .عمار عمورة. أنظر أ. 1
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        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 

  واعد العامة يف القانون املدين من خالل تناولنا هلذه الدراسة حول عقد الشركة اتضح لنا أن أغلبية احكماها خاضعة للق
  ...من أركان وشروط وبطالن

حيث أن القانون املدين نظم أحكام الشركة لتطبق على الشركات بصفة عامة لكن هذا ال ينف وجود اختالفات جوهرية 
ون املدين  من القان449تنفرد ا الشركات التجارية بنوعيها أشخاص و أموال عن الشركات املدنية  وخاصة أن املادة 

  .تنص على انه ال تطبق هذه األحكام فعلى الشركات التجارية فيما خيالف القوانني التجارية والعرف التجاري 
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 النصوص القانونية 
  يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم1975 سبتمرب 26 املوافق ل 1395 رمضان 20 مؤرخ يف 95-75األمر 
  يتضمن القانون املدين معدل ومتمم  1975 سبتمرب 26 املوافق ل 1395 رمضان 20  مؤرخ يف 58-75األمر 


