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مقدمة:

إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم ,و لكنها قددية قدم ىذا العامل ,بدأىا اإلنسان األول يف
صورة تعاونو مع أفراد أسرتو ,كما سبثلت يف تعاون األسر و العشائر مع بعضها ,و ىذا يعين أن الشركة
مر العصور.
بصورهتا احلالية ىي نتاج تطور الفكر اإلنساين على ّ
و فد اعتربت الشركـة كنظام قانوين منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري يف اجلمهوريات
اإليطالي ة ,حيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة حبكمها فانون مستقل عن الشركاء ,و يقوم على فكرة
ادلصلحة ادلشًتكة للشركاء اليت يعترب نواة فكرة الشخصية ادلعنوية اليت تتمتع باه الشركات حاليا.
كما جلأ الرومان إىل إعطاء أمواذلم دلن يقومون باالذبار هبا بعقد يسمى بعقد "التوصية" ,كما سبت
االستعانة هبذا العقد أيضا عندما حرمت الكنيسة اإلقراض بالفائدة ,و يعترب ىذا العقد ىو أصل شركة
التوصية احلالية.
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و بعد اكتشاف القارات اجلديدة ,و وصول الرأمسالية إىل ادلرحلة االستعمارية ,بدأت احلاجة إىل رؤوس
األموال الكبرية لالستفادة من ثروات البالد اليت إمتد غليها نفوذ الدول االستعمارية ,و بدأ يف الظهور
نوع من الشركات يقسم رأمساذلا إىل صكوك قابلة للتداول عرفت باألسهم ,و عرفت الشركات بشركات
ادلسامهة.
و مع هنايـة القرن التاسع عشر ظهر نوع من الشركات نظمو ادلشرع األدلاين يف سنة  1982عرف باسم
الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة ,و قد جاءت تلبية جلاجة طائفة من التجار ال تناسبهم شركات التضامن
و ال التوصية و ال شركات ادلسامهة.

 1عبد الرضبن السيد قرمان ,الشركات التجارية ,دار النهضة العربية ,القاىرة ,0000 ,ص .00

و ربضى الشركات يف العصر احلديث بأمهية كبرية نظراً لدورىا ادلميز يف عملية النهوض االقتصادي ,ففي
أينع شبرة للنظام الرأمسايل ادلرتكز على الفلسفة الفردية اليت انتشرت بشكل واسع يف القرن ادلاضي ,لذلك
تتصدر الشركات مواضيع القانون التجاري.
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و سوف نتناول يف ىذا البحث موضوع الشركات التجارية بشيء من التفصيل و لكن قبل ذلك ينبغي
أن نتطرق إىل النظرية العامة للشركة ,مث إىل التمييز بني الشركات التجارية و الشركات ادلدنية.

 Iالنظرية العامة للشركة:ىناك خالف بني ماىية الشركة من الناحية القانونية ,فالفقو التقليدي يرى أن ادلعيار األساسي
لتحديد ىذه ادلاىية ىو العمل اإلداري ادلنشأ للشركة (العمل الذي خيلق الشركة و حيدد العالقة بني
الشركات) ,و لقد وافق ادلشرع اجلزائري ىذه الفكرة ,و نص يف ادلادة  416من القانون ادلدين على أ ّن
"الشركة عقد دبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساىم كل منهما يف مشروع مايل بتقدمي حصة من
ادلال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن ىذا ادلشروع من ربح أو خسارة.
 -1-Iالشركة كعقد:

إنطالقا من ادلادة  416من القانون ادلدين اجلزائري ,يتضح لنا أن الشرع ينظر إىل الشركة على
أساس أهنا عقد أي تصرف قانوين إداري جيب أن يتوفر لصحتو األركان ادلوضوعية العامة ,و ىي:
الرضـا ,األىليـة ,احملـل ,السبب ,و األركان ادلوضوعية اخلاصة و ىي تعدد الشركاء ,تقدمي احلصص ,و
قيام نية ادلشاركة ,و اقتسام األرباح و اخلسائر.
إال أ ّن األركان ادلوضوعية العامة و اخلاصة ال تكفي وحدىا لصحة عقد الشركة ,بل جيب إضافة إىل
ذلك توافر األركان الشكلية اليت نص عليها القانون و ىي شهر عقد الشركة و كتابتو خطياً يف غالب
األحيان ,فإذا توفرت كل ىذه األركان انعقد عقد الشركة بشكل صحيح ,أما إذا زبلفت كل ىذه
األركان أو بعضها فإن العقد يلحقو البطالن ادلطلق أو النسيب.
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 1سلمان بوذياب ,القانون التجاري ,ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ,بريوت ,0000 ,ص .000
 2زلمد باشا ,الكامل يف قانون األعمال ,طبعة غري منشورة ,اجلزائر ,0110 ,ص .10

و القاعدة العامة أن البطالن مهما كان نوعو ,يؤدي إىل زوال عقد الشركة ,أو ما يًتتب عليو من آثار
بأثر رجعي ,إال أن تطبيق ىذه القاعدة على عقد الشركة من شأنو اإلضرار دبصلحة اآلخرين لذلك كان
ال بد من خلق نظرية الشركة الفعلية أو الواقعية.
و ىناك عدة حاالت للبطالن ,البطالن يسبب زبلف أحد األركان ادلوضوعية العامة ,و البطالن بسبب
زبلف أحد األركان ادلوضوعية اخلاصة و البطالن بسبب زبلف األركان الشكلية.

 -2-Iالشركة كشخص معنوي:

ينفرد عقد الشركة دون سواه خبلق كائن معنوي يتمتع باستقالل ذايت و شخصية قانونية متميزة,
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سبكنو من القيام بنفس الدور الذي يلعبو الشخص الطبيعي على مسرح احلياة القانونية.
و لقد اعًتف ادلشرع اجلزائري بالشخصية ادلعنوية جلميع الشركات التجارية يف نص ادلادة  417من القانون
ادلدين اجلزائري فقرة  ,01بقولو ":تعترب الشركة دبجرد تكوينها شخصا معنويا ما عدا شركة احملاصة اليت
نص القانون التجاري يف ادلادة  795مكرر  02فيها على ما يلي ":ال تكون شركة احملاصة إال يف العالقات
ادلوجودة مع الغري ,فهي ال تتمتع بالشخصية ادلعنوية ,و ال زبضع لإلشهار  ,و ديكن إثباهتا بكل
الوسائل".
و تبدأ الشخصية ادلعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك وفقا للمادة  549من القانون
التجاري اجلزائري ,حيث نصت ادلادة على ما يلي ":ال سبتع الشركة بالشخصية ادلعنويـة إال من تاريخ
قيدىا يف السجل التجاري" ...
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تلك ىي القاعدة العـامة لتكوين الشركة و بشكل خاص :3

1
2
3

سلمان يوذياب ,القانون التجاري ,ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ,بريوت ,0000 ,ص .000
القانون التجاري ,الديوان الوطين لألشغال الًتبوية ,0000 ,اجلزائر  ,ص .000
زلمد باشا ,مرجع سبق ذكره ,ص .01

 -0يتم تكوين شركات األشخاص على وجو قانوين دبجرد موافقة تعاقدية على التأسيس و على سائر
البنود ادلدرجة يف عقد التأسيس.
 -0أما شركات األموال قد تكون قانونا بعد استكمال إجراءات التأسيس اليت نص عليها القانون ,و
ىي ربرير نظام الشركة ,احلصول على ترخيص باإلنشاء ,إكتتاب يف رأس ادلال ,الوفاء بقيمة
األسهم ,دعوة اجلمعية العامة التأسيسية لالنعقاد لتقرير احلصص العينية و تعيني اذليئات اإلدارية
 -0فيما يتعلق بالشركة ذات ادلسؤولية احملدودة فإن تأسيسها يعترب تاما دبجرد ازباذ اإلجراءات اليت
تتمثل يف وجوب و منع احلصص ادلوزعة بني الشركاء بكاملها و إيداع ادلبالغ النقدية أمام ادلوثق.
و تنتهي الشخصية ادلعنوية يف األصل عند حل الشركة و انقضائها ,إال أنو من ادلقرر أن تبقى الشركة
زلتفظة بشخصيتها ادلعنوية طيلة فًتة التصفية.و يًتتب على اعتبار الشركة شخصا معنويا صحيحا
اكتساب احلقوق و ربمل االلتزامات ,شأهنا يف ذلك شأن األشخاص الطبيعيني ,إال أن الشخص ادلعنوي
يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان الطبيعية مثل السن ,الزواج ,الوالدة ,و غيـرىا.

 -3-Iحل الشركة و انقضائها:
-0
-0

يعين انقضاء الشركة احنالل الرابطة القانونية اليت ذبمع بني الشركاء ,و أسباب االنقضاء نوعني:
أسباب عامـة تنقضي هبا الشركات أياً كان نوعها.
أسباب خاصة بشركات األشخاص تدور حول زوال االعتبار الشخصي الذي يقوم عليو ىذا
النوع من الشركات ,و إذا ربقق يف شأن الشركة واحد من األسباب أدى إىل انقضائها ,و ىذا
االنقضاء ال يسري يف مواجهة الغري إال إذا مت شهره بالطرق القانونية.

أ -أسباب االنقضاء العامة:

-

انقضاء ادليعاد للشركة مثال هناية  99سنة.
انتهاء العمل الذي تأسست من أجلو الشركة ,إال أنو جيوز للشركاء االتفاق على االستمرار.
إصباع الشركاء على حل الشركة أو احلل دبوافقة األغلبية.
احلل القضائي لتوافر اسبب ادلربر للحل و إفراج الشريك لعدم قيامو بواجباتو حنو الشركة.

ب -أسباب االنقضاء الخاصة:

قد تكون ىذه األسباب إرادية أو غري إرادية  1؛

 1زلمد باشا ,مرجع سابق ,ص .00

فاألسبـاب اإلراديـة تتلخص يف انسحاب الشريك الذي يؤدي إىل حل الشركة نظرا لالعتبار الشخصي
الذي يقوم عليو مثل ىذه الشركات ,إال إذا كانت الشركة زلددة ادلدة ,فال جيوز للشريك االنسحاب.
أما األسباب الغيـر إراديـة فتتلخص فيما يلي:
 فقدان األىلية أو إعالن الغيبة ,إال أنو جيوز للشركاء االتفاق على االستمرار. إفالس الشريك و جيوز االستمرار باتفاق الباقني من الشركاء يف الشركة. وفاة أحد الشركاء ,إال أنو جيوز االتفاق مسبقا على أن وفاة أحد الشركاء ال تؤدي إىل حـلالشركـة.

 -4-Iتصفية الشركة و قسمتها و تقادم حقوق دائنيها:

عند انقضاء الشركة و شهر ىذا االنقضاء ,و كلما كان الشهر واجبا بالطرق و الكيفية
ادلنصوص عليها قانونا ,اعتربت الشركة منقضية يف حق الشركاء و غريىم على حد سواء .
و يتعني نشر احنالل الشركة حسب نفس الشروط و آجال العقد التأسيسي ذاتو ,و ذلك حسب ادلادة
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 550من ق.ت.ج.
و بعد ذلك تكون تصفية الشركة و قسمة موجوداهتا بعد إعطاء كل ذي حق حقو ,غري أن ادلوجودات
قد ال تكفي إلبقاء دائين الشركة ,حقوقهم فتبقى احلقوق عالقة بذمم الشركاء إىل أن تسقط دبرور
التقادم اخلمسي.
و تعين التصفية القيام دبجموعة األعمال اليت هتدف إىل إهناء العمليات اجلارية للشركة ,و تسوية كافة
حقوقها و ديوهنا بقصد ربديد الصايف من أمواذلا ,لقسمتو بني الشركاء.
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و األصل أن تتم التصفية بالكيفية اليت نص عليها العقد التأسيسي للشركة ,فإن سكت العقد عن
تنظيمها وجب تطبيق القواعد اليت نص عليها القانون و ىي تتعلق باستمرار الشخصية ادلعنوية عند

 1القانون التجاري ,مرجع سابق ,ص .000
 2سلمان بوذياب ,مرجع سابق ,ص .000

التصفية ,و كيفية تعيني ادلصفى و عزلو ,و سلطات ادلصفى و حدودىا و حقوق ادلصفى و التزاماتو و
لفعالن عن انتهاء التصفية.
ىذا بإجياز ما يتعلق بالنظرية العامة للشركة بصفة عامة ,مهما كان نوعها و سوف نركز يف الفصل ادلوايل
على الشركات التجارية و القواعد اليت ربكمها و التفرقة بينها و بني الشركات ادلدنية.

 -IIالشـركـات التجاريـة:
 -1-IIالشركات التجارية و الشركات المدنية:

الشركة كالشخص الطبيعي ,قد سبارس نشاطا مدنياً ,و نظراً الختالف الظروف اليت ربيط بكل
نشاط من ىذين النشاطني فقد خصص ادلشرع كل منهما بقواعد قانونية متميزة عن القواعد اليت خيضع
ذلا اآلخـر.
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و لكن نتمكن من التمييز بني النوعني بصفة دقيقة جيب علينا أن نوضح ضابطا للتمييز بينهما و أمهية
ىذا التمييز.
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 1-1-IIضابط التمييز:
إن الضابط الذي يستعمل للتفرقة بني الشركات ادلدنية و الشركات التجارية ىو الضابط الذي
يستعمل للتفرقة بني التجار من األفراد ,أي ىو يف طبيعة العمل الرئيسي تقوم بو الشركة ,و الغرض الذي

 1عبد الرضبن السيد قرمان ,الشركات التجارية ,دار النهضة العربية ,القاىرة ,0000 ,ص .00
 2مصطفى كمال طو ,الشركات التجارية ,دار اجلامعة اجلديدة للنشر ,اإلسكندرية ,0000 ,ص .00

تسعى إىل ربقيقو ,و ربديد الصفة ادلدنية أو التجارية للشركة أكثر سهولة منو بالنسبة لألفراد ,ألن
الشركة ربدد طبيعة استغالذلا و الغرض منها يف عقد تأسيسها.
و على ىذا إذا كان الغرض من الشركة ىو احًتاق القيام باألعمال التجارية كعمليات الشراء ألجل
البيع ,أو عمليات البنوك ,أو النقل أو التأمني أو والصناعة ,فإن الشركة تكون ذبارية ,أما إذا كان الغرض
من الشركة ىو احًتاف القيام باألعمال ادلدنية كشراء وتقييم العقارات أو استغالل ادلناجم أو االستغالل
الزراعي أو التعليم فإهنا تكون شركة مدنية .و إذا كان للشركة أغراض متعددة بعضها مدين ,و بعضها
ذباري ,فالعربة بغرضها و نشاطها الرئيسي.
تظهر أمهية التمييز بني الشركات التجارية و ادلدنية من
 -2-1-IIأهميـة التمييز:
خالل ما يلي:
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 -0الشركات التجارية وحدىا دون الشركات ادلدنية زبضع لاللتزامات ادلفروضة على التجار و اليت
تتفق مع صفتها كأشخاص معنوية ,كالقيد يف السجل التجاري ,و مسك الدفاتر التجارية و
دفع الضريبة على األرباح التجارية.
 -0الشركات التجارية وحدىا ىي اليت يشهر إفالسها إذا وقفت عن دفع ديوهنا.
 -0األعمال ادلدنية اليت تقوم هبا الشركة التجارية تعترب ذبارية بالتبعية.
كذلك التمييز بني الشركات ادلدنية و الشركات التجارية أمهية أخرى مستقلة عن أمهية التفرقة بني التاجر
و غري التاجر ,و تتمثل يف الوجوه اآلتيـة:
 الشركات ادلدنية ال زبضع ألية إجراءات شهر خاصة ,على العكس الشركات التجارية (فيما عداشركة احملاصة) ,اليت يلتزم فيها إستيقاء إجراءات شهر معينة.
 يكون الشركاء يف الشركات ادلدنيـة مسؤولني شخصيني عن ديون الشركة يف أمواذلم اخلاصة ,و التضامن بني الشركات ادلدنية فيما يلزم كال منهم من ديون الشركة ,أما ادلسؤولية الشخصية للشركاء
عن ديون الشركة فتختلف حبسب نوع الشركة التجارية.
 يف الشركات التجارية يسقط حق الدائنني يف مطالبة الشركاء بتقادم انقضاء الشركة و حلها ,أما يفالشركات ادلدنية فال يتقادم االلتزام بوجو عام إىل أن ديضي مدة تقادم تزيد عنها يف الشركات
التجارية.
 -2-IIخصائص الشركات التجارية:

 1نفس ادلرجع السابق ,ص .00

 -1-2-IIاألعمال التجارية بحسب الشكل:

نصت ادلادة الثالثة من القانون التجاري اجلزائري على أنو يعد عمالً ذباريا حبسب الشكل:
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 التعامل بالسفتجة بني كل األشخاص. الشركات التجارية وكاالت و مكاتب األعمال مهما كان ىدفها. العمليات ادلتعلقة باحملالت التجارية. كل عقد ذباري يتعلق بالتجارة البحرية و اجلوية.و انطالقا من ىذه ادلادة يتبني أن الشركات التجارية ىي من العمال التجارية حبسب شكلها ,و لقد اذبو
ادلشرع اجلزائري سعيا وراء ادلشرع الفرنسي و اعترب أنواعا معينة من الشركات ,ىي شركات ذبارية طادلا
ازبذت شكل إحدى شركات التجارية ادلنصوص عليها يف القانون ,و بغض النظر عن موضوعها و لو
كان مدنياً ,و ىذه الشركات ىي شركة التضامن ,و الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة ,و شركة ادلسامهة.
و لقد نصت ادلادة  544من ق.م.ج على ربديد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو دبوضوعها ,و
تعد شركات ذبارية بسبب شكلها مهما كان موضوعها :شركات ادلسامهة ,و الشركات ذات ادلسؤولية
احملدودة ,و شركات التضامن.
و لعل السبب يف جعل ىذه الشركات حبسب شكلها بغض النظر عن موضوعها ,راجع إىل أمهية راجع
إىل أمهية الشركات من جهة و إلـى الدور االقتصادي اذلام ادلنوط هبا من جهة أخرى ,فرأي أعضائها
للقانون التجاري.
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 -2-2-IIتأسيس الشركات التجارية (القيد في السجل التجاري):

تنشأ الشركات التجارية بعقد رمسي حيرر لدى ادلوثق و ىي اليت تتسم بالصبغة القانونية اخلاصة
بشركة ادلسامهة و الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة و شركة التضامن.
و يشًتط ادلوثق قبل أن حيرر العقد كل الوثائق الصحيحة اليت تساعد على إثبات األىلية ادلدنية
لألشخاص ,و االكتتاب حسب الشكل القانوين و يتخذ أو يكلف من يتخذ صبيع تدابري التحقيق
ادلعينة يف السوابق القضائية لألشخاص ادلعنيني ,حىت يتأكد أهنم ليسوا موضوع تدابري التصريح بفقدان
األىلية ادلدنية.

 1حلو أبو حلو ,القانون التجاري اجلزائري ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,اجلزائر  ,0000ص .000
 2نفس ادلرجع السابق ,ص .000

و جيب على الشخص ادلعين أن يصرح طبقا ألحكام الفقرة  02من ادلادة  02من ىذا القانون 1؛ بعد أن
يعرف بإمسو و لقبو و صفتو و الشهادة اليت تؤىلو بأن يطلب التسجيل يف السجل التجاري للشركات
التجارية للشخصية ادلعنوية اجلديدة ,اليت يعمل حلساهبا بوصفو ممثال مفاوضا قانونيا ,كما جيب عليو أن
يودع ذلذا الغرض القانون األساسي للشركة و مداوالت اجلمعية العامة التأسيسية و زلضر انتخاب أجهزة
اإلدارة و التسيري و بيان السلطات ادلعًتف هبا للمسريين و صبيع العقود ادلنصوص عليها صراحة يف
التشريع ادلعمول بو.
و يتوىل مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفتو ضابطا عموميا التحقيق يف مطابقة شكل الشركة
التجارية لألحكام القانونية ادلعمول هبا يف الدفع الفعلي حلصة رأس ادلال ادلطلوبة قانوناً و يف اختيار
الشركة مقرراً رئيسيا حقيقيا هبا.
و يسلم وصل التسجيل يف السجل التجاري و ىذا الوصل صاحل ما مل يعًتض عليو أي شخص لو
مصلحة يف ذلك.
 -3-IIأشكال الشركات التجارية:

تعترب الشركات التجارية كما رأينا أعماالً ذبارية حبسب الشكل على أنو حيدد الطابع التجاري
للشركة ,إما بشكلها أو موضوعها ,و تعد شركا بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات ادلسامهة ,و
الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة و شركات التضامن ,فادلشرع بنصو على ذبارية تلك الشركات حسم
اخلالف حول طبيعة االكتتاب يف أسهم شركة ادلسامهة أو التصرفات اليت يقوم هبا الشريك أو ادلساىم
بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة يف حالة عدم توافر صفة التاجر فيو ,أو يف األحوال اليت يكون فيها
مسؤولية الشريك زلدودة.
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و تعد شركة ذبارية كل شركة تتخذ شكل من األشكال اليت نص عليها ادلشرع و ىذه األشكال ىي
شركة التضامن و شركة التوصية ,و شركة ذات ادلسؤولية احملدودة ,و شركة ادلسامهة ,و ىذا مهما كان
موضوع الشركة.
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 1القانون التجاري ,مرجع سبق ذكره ,ص .000
 2عباس حلمي ,القانون التجاري ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,اجلزائر  ,0000ص .00
 3فضيل نادية ,القانون التجاري اجلزائري ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية ,اجلزائر  ,0000ص .010

و ديكن تقسيم شركات التجارية إىل شركات األشخاص و تضم شركات التضامن و شركة التوصية
البسيطة و شركة احملاصة ,و شركات األموال ,و تضم شركات ذات مسؤولية زلدودة ,و شركات
ادلسامهة ,و شركات ذات الطبيعة ادلختلطة و تضم شركة التوصية باألسهم.
 -1-3-IIشركات األشخاص:
أ -شركة التضامن:

و تقوم على االعتبار الشخصي و تصلح فقط للمشروعات الصغرية احلجم اليت تقوم على جهود
أفراد تربطهم عالقات شخصية ,كأعضاء األسرة الواحدة أو األصدقاء ,و ترتكز على ادلسؤولية التضامنية
ادلطلقة جلميع الشركاء عن ديون الشركة ,بغض النظر عن مقدار حصصهم فيها.
ب -شركة التوصية البسيطة:

ال زبتلف عن شركة التضامن إال من ناحية واحدة و ىي أن ىذه الشركة تضم نوعني من
الشركاء ,شركاء متضامنون ,و يتمتعون بنفس ادلركز القانوين للشريك يف شركة التضامن ,و شركاء
موصون و تكون مسؤوليتهم زلددة دبقدار ما قدمو كل منهم من حصة يف رأس ادلال الشركة ,و دينع
عليهم التدخل يف إدارة الشركة.
ج -شركة المحاصة:

تعد من شركات األشخاص ,ألن شخصية الشريك فيهال زلل اعتبار ,و أىم خاصية تتميز هبا
أهنا مؤقتة أي تتميز بقصر ادلدة ألهنا تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال ذبارية ,حبيث تنتهز فرصة
الربح ,لذا أطلق عليها اسم الشركة ادلؤقتة ,لكن انتقد ىذا الرأي على أساس على أنو ال يوجد مانع من
تكوين شركة زلاصة تباشر نشاط مستمرا و دلدة طويلة ,و ادعى رأي آخر أن ادليزة األساسية ذلذه
الشركة تتمثل يف كزهنا شركة مستًتة ليس ذلا وجود ظاىر أمام الغري ,و يقتصر وجودىا على الشركة
فحسب ,و يتمثل مظهرىا يف اقتسام األرباح و اخلسائر فيما بيتهم و انتشار الشركة ال يقصد هبا
االستتار الواقعي ادلادي ,و غنما االختفاء القانوين ادلتمثل يف عدم علم الغري هبا عن طريق الشهر و
النشر و التوقيع على ادلعامالت بعنوان حيتوي اسم الشركة فيها.
لكن الرأي الراجح يرى أن ادليزة األساسية لشركة احملاصة تتمثل يف كوهنا ال تتمتع بالشخصية ادلعنوية
كبقية الشركات ,و من مث ال تتمتع برأس ادلال و ال عنوان ذمم الشركاء و ال موطن و ال جنسية ,كما
أهنا ال زبضع للقيد يف السجل التجاري و ال ديكن شهر إفالسها و إمنا يقتصر اإلفالس على الشريك
الذي يتعاقد مع الغري إذا كانت لو صفة التاجر.

 1زلمد باشا ,مرجع سابقو ص .00
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 -2-3-IIشركـات األموال:
أ -الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة تعترب يف مركز وسط بني شركات األشخاص ,و شركات األموال,
و إن كانت يف التشريع اجلزائري كما ىو احلال يف التشريع الفرنسي اجلديد أصبحت تقًتب كثرياً من
شركات األموال و تعترب يف حقيقة األمر شركة أموال خاصة.
و تتكون الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة من عدد من الشركاء ال يزيد عن العشرين و ال يكون كل منهم
مسؤوال إال بقدر حصتو يف رأس ادلال و ال يكتسب أي منهم صفة التاجر.
و غالبا ما تتكون ىذه الشركة بني أشخاص تربطهم قرابة قوية ,أو صداقة ,و قصد ادلشرع من ىذا
التحديد بعدد الشركاء أن تظل زلتفظة بطابعها الشخصي كما جيب أن يقدم كل شريك حصة من ادلال
(نقدي أو عيين) ,و ال جيوز أن تكون احلصص عمال.
ب -شركة المساهمة:

تعترب شركة ادلسامهة النموذج األمثل لشركات األموال فهي تتكون أساسا لتجميع األموال ,و
القيام دبشروعات معينة بصرف النظر عن االعتبار الشخصي للمسامهني ,و دبجرد طرح أسهم ىذه
الشركة لالكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها دبجرد دفع قيمتها.
و شركة ادلسامهة تأسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون ,فيجب أن ال يقل عدد الشركاء
ادلؤسسني فيها عن تسعة ,ادلادة  592من القانون التجاري اجلزائري ,و يقسم رأس ماذلا إىل أسهم
متساوية القيمة تطرح أسهمها لالكتتاب العام ,و قابلة للتداول بالطرق التجارية و سبدد مسؤولية ادلساىم
فيها بقدر حصتو فقط و يطلق على الشركة ادلسامهة اسم معني ربت عنوان الشركة ,و جيب أن يكون
مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس ماذلا ,و جيوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من
الشركاء يف تسمية الشركة.
ادلادة  593من القانون التجاري اجلزائري ,و تتميز شركة ادلسامهة بعدة خصائص ىي:
 -0أهنا شركة من شركات األموال ال أمهية فيها لالعتبار الشخصي.
 -0إن أىم مسؤولية سبيز هبا شركة ادلسامهة باعتبارىا شركة أموال ىي مسؤولة الشريك ادلساىم بقدر
نصيبو من السهم.
 -0يطلق على اسم شركة ادلسامهة اسم معني ربت عنوان الشركة ,جيب أن تكزن مسبوقاً أو متبوعاً
بشكل الشركة و مبلغ رأس ماذلا.
 -0عدم اكتتاب الشريك ادلساىم صفة التاجر.

-0

تتميز كذلك بوجود عدة ىيئات لإلدارة و اإلشراف فهناك رللس إدارة الشركة ,و ىناك اجلمعية
العامة العادية ,و توجد ىيئة مراقيب احلسابات باإلضافة إىل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

 -3-3-IIشركات ذات الطبيعة المختلطة:
1
أ -شركة التوصية باألسهم:

و ىي مثل شركة التوصية البسيطة ,تتكون من فئتني من الشركاء (ادلقرضني و ادلوصني) ,إال أن
شركة التوصية باألسهم يقسم رأمساذلا إىل أسهم قابلة للتداول و يكون الشريك ادلوصي فيها خاضعاً
للنظام القانوين الذي خيضع لو ادلساىم يف الشركة ادلتعلقة ,مع اإلبقاء على ضرورة عدم تدخلو يف اإلدارة
اليت تبقى من حق الشريك ادلقرض.

 1سلمان بوذياب ,مرجع سابق ,ص .000

الخاتمة:

نشري يف األخري إىل أن األحكام اخلاصة بالشركات وردت يف القانون ادلدين اجلزائري ,و
الذي يبني القواعد اخلاصة بالشركات على العموم ,و الشركات ادلدنيـة على وجو اخلصوص يف
الـمـواد  416إىل  ,449و ىي تتناول األحكام العامة و أركان الشركة و إدارهتا و آثارىا ,و انقضاؤىا
و تصفيتها و قسمتها ,و ال يقتصر تطبيق ىذه القواعد على الشركات ادلدنية ,بل يشمل الشركات
التجارية ,و تعترب القواعد ادلذكورة الشريعة العامة اليت زبضع ذلا الشركات مهما كان نوعها مدنية أو

ذبارية ,و يطبق القانون ادلدين على الشركات التجارية يف احلاالت اليت ال يوجد يف شأهنا نص يف
القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل يف ادلواد مـن
ادلرجع األساسي لتحديد طبيعة و ماىية كل الشركات التجارية.
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إلـى  ,840و ىو

و ديكن القول أن موضوع الشركات التجارية ىام ,نظراً الرتباطو باالقتصاد الوطين ,و تأثريه ادلباشر عليو,
و ىذا انطالقا من كون الشركة النواة األساسية ألية اقتصاد ,لـذا وجب االىتمام عليها و زلاولة تطوير و
ربديث القوانني دبا يتناسب و التطورات اجلارية.

مراجع البحث:
-0

باشـا زلمد ,الكامـل يف قانون األعمال ,عمل غري منشور.0110 ,
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