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إن الش ررركة به ررفتاا ن ه ررا م ررت األن ر ات اإلعتبار ررة يت ت ررن بنىلي ررة ان ني ررة ي ررت ت م ررت خ ذل ررا م ررت
اكتساب احلق ق وبادلقابل رب ل اإللتزامات مثاذلا يف ذلر مثرال الشر ل الطبيعريل وللشرركة يف حردود الررر
الذي أنشئت مت أجلو إبرام كافة التهرفات القان نية مت بين ونراء وينجري واستئجار وما إىل ذل .
ك ا أنو دي ت للشركة على اعتبار أهنا اكتسبت صفة الش ل االعتباري أن ي ن يف مقام ادلدعي أو ادلدعى
عليو إذا ما دخلت يف نزاعات من أطراف أخرى .
إن ىذه االستق لية اليت يت تن هبال الشركات حب م أهنا أن ات معن رة ال يقرع عنرد ىرذا احلرد برل يتعرداه إىل
عناصررر أخرررى كاسررتق لية ذمررة الشررركة علررى ذمررم الشررركاءل أ ضررا وجر د نائررب ديثررل ىايررو الشررركةل كررذل سبتعاررا
جبنسية الدولة اليت جد هبا مركز إدارة ىذه الشركة .
يرييبا على ىذا الق ل فإن ي ت الشركة ن دبجرد إكتساهبا لهفة الش هية ادلعن ة شلا ستدعي بالضرورة
أن هنا ة ىذه الشركة ي ن خاضعة لؤلسباب اليت يؤدي إىل هنا ة الش هية ادلعن ة .
و فا عند ىذه الف رة األخرية صلد أنفسنا أمام ما س ى بانقضاء الشركة وحلّاال األمر الذي ق دنا إىل طرح
التساؤالت التالية :
 ماذا نعين بانقضاء الشركة وحلاا ؟ ما ىي األسباب اليت يؤدي إىل انقضاء وحل الشركات ؟ -وىل أن نركات األن ات ينقضي بنفس الطر قة اليت ينقضي هبا نركات األم ال ؟

المبحث األول  :انقضاء الشركة :

المطلب األول  :األسباب العامة ألنقضاء الشركة

 /1انتهاء األجل المحدد للشركة :

د تفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتاائارا يف مردة معينرة وزلرددة ومرت ه ينتاري الشرركة بقر ة القران ن دبجررد
انتااء ادلدة وحىت ول أراد الشركاء االست رار يف الشركة ول ت د يست ر الشركة يف بعض احلاالت وىي
 -1د يست ر الشركة بش هيتاا األوىل أي ال ينتاي أص وىذا يف حالتني :
أ-إذا مل ت أجرل الشرركة مطلقرا م ك را إذا يبرني مرت عقرد الشرركة أن ربد رد مردة انقضرائاا كران ب جرو التقر رب علرى
اعتبار أن الع ل الذي أنشئت الشركة مت أجلو ال ستررق و تا أط ل ألن اإليفاق جيب يفسريه طبقا لنية ادلتعا د ت م
ب-إذا الشركاء على سبد د أجلاا نر طة أن تم ىذا االيفاق باإلمجاع ما مل نل عقد الشركة على أغلبية معينة
 -2يق م الشركة بعد انتااء مدهتا ول ت كشركة جد دة يف حالتني :
أ-إذا مت االيفاق صراحة برني الشرركاء بعرد انقضراء الشرركة علرى االسرت رار يف الشرركة مردة معينرة ويف ىرذه احلالرة يعتر
الشركة ادلست رة نركة جد دة ال الشركة األوىل د انقضت بق ة القان ن دبجرد انقضاء ادلدة احملددة ذلا .
ب -إذا مت االيفاق ض نا بني الشركاء كنن ست روا يف الع رل بعرد انقضراء مردهتا ورج عرا لرنل ادلرادة  437وربد ردا
يف فقرهتا األوىل تضح أن الشركة ينقضي إذا انتاى األجل احملدد ذلا بالعقد حىت ول مل رتم الع رل الرذي أنشرئت مرت
أجلو ىذه الشركة أما إذا كان العقد خاليرا مرت ىرذا التحد رد فرإن مردهتا ال يتجراوز  99سرنة وىرذا حسرب نرل ادلرادة
 546مت القان ن التجاري .
-2انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة  :إذا أنشنت الشركة للقيام برر

معني كإنشاء نركة يعبيد

الطر ات أو لبناء ادلساكت أو وضن ن ات ادلياه ه انتات ما تاا فتنقضي الشركة مبانرة وبق ة القان ن رغم عدم
انقضاء أجلاا احملدد ول ت إذا است رت الشركة يف القيام بنفس ادلاام ففي ىذه احلالة يست ر الشركة بنفس الشروط
غري أنو حيق لدائين الشركاء اإلعًتا على ىذا االست رار و ًتيب على اعًتاضام و ع أثره يف حقام ىذا ما ضت
بو الفقرة الثانية مت ادلادة  437مت القان ن ادلدين .

 -3هالك رأس مال الشركة  :نهت عليو ادلادة  / 438فقرة  1مت القان ن ادلدين فإذا ىلر مرال الشرركة كلرو أو
معظ رو حيررث أصرربحت الشرركة عرراجزة عررت االسررت رار يف نشراطاا فإهنررا ينقضرري كررنن شرب حر ررق يف مهررانعاا و ررن
علرى كرل البضرائن وا الت أو معظ ارا فرإن الشرركة ينقضري يبعرا لرذل أمرا إذا كران اذلر ك جزئيرا فبت رع األمرر علررى
أمهيررة اءررزء البررا ي يف رردرة الشررركة علررى م اصررلة نشرراطاا وصلررد ادلشرررع اءزائررري ررد حرردد نسررب اذل ر ك يف انقضرراء
الشركات حبسرب ن عارا حيرث نرل يف ادلرادة  589مرت القران ن التجراري أنرو يف حالرة خسرارة الشرركة ذات ادلسرؤولية
احملدودة ث ثة أرباع ( ¾ ) رأس ماذلا وجب على ادلد ر ت استشارة الشركاء يف حل الشرركة وإذا مل ق مر ا برذل جراز
ل ل مت ا و األمر طلب حلاا أمام القضاء وكذل نل ادلادة  696مت القان ن التجاري خبه ت نرركة ادلسرامهة

بننررو إذا كرران األصررل الهررايف للشررركة ررد خفررض فضررل اخلسررائر الثابتررة يف وثررائق احلسررابات إىل الربررن ( ¼ ) رأمساذلررا
(الشركة) بل حل ل األجل .
ونشري ىنا إىل أنو يف الفقو ادلقارن نهت ادلادة  527فقرة  2مت القران ن ادلردين ادلهرري علرى حالرة أخررى ىري احلالرة
اليت هتل فياا إحدى احلهل العينية ادلتفق على يقددياا كشيء معرني بالرذات فانرا ريرب ادلشررع األثرر نفسرو ادلتعلرق
هب ك رأس ادلال كلو أو معظ و حيث ينحل الشركة بق ة القان ن ل ت منيز بني حالتني :

احلالررة األوىل  :إذا كنررا بهرردد نررركة مررت نررركات األن ر ات كشررركة التضررامت فانررا ًتيررب علررى ى ر ك حهررة أحررد
الشركاء بل يقددياا اضل ل الشركة وذل لت لع ركت مت األركان ادل ض عية اخلاصة (ركت يقدًن احلهل) مريبطا يف
ذات ال ت بت لع االعتبار الش هي ما مل قدم الشر حهة بد لة .

احلالرة الثانيررة  :إذا كنررا بهرردد نررركة مررت نررركات األمر ال كشررركة ادلسررامهة فانررا ى ر ك حهررة أحررد الشررركاء ال ررؤدي
بالضرورة إىل انقضاء الشركة ألن ىذه الشركات ى يق م على االعتبار الش هي

-4االتفاق على إنهاء الشركة  :جي ز للشركاء االيفاق على حل الشركة فتنقهي يبعا لذل

وىذه ال سيلة مت

وسائل انقضاء الشركة يهح ان نا س اء ع ّ الشركاء عت ارادهتم ىذه يف يهرف ال دق لعقد الشركة األصلي أو
كانت ىذه ادلسنلة زلل ينظيم ايفا ي يف العقد غري أن ادلشرع د تدخل بانًتاطة بعض الشروط يف ذل ك ا ى
احلال يف نركة ادلسامهة اليت جيب أن يت افر أغلبية معينة حللاا ويف مجعية عامة غري عاد ة وينل ادلادة  446فقرة 2
مت القان ن ادلدين على أن ينتاي الشركة بإمجاع الشركاء وإذا ايفق يف العقد على أغلبية معينة حللاا فيعد االيفاق
صحيحا ومىت يقرر حل الشركة بل إهناء مدهتا دخلت الشركة يف دور التهفية .

-5انهيار ركن تعدد الشركاء  :لقد نل ادلشرع اءزائري علرى أن الشرركة جيرب أن ي ر ن برني نرر ني فرنكثر وكرل
نقهان عت ىذا احلد جب إنتاراء الشرركة ما را كران ن عارا حرىت يف األنر اع الريت وضرن ذلرا ادلشررع حردا أ هرى :مثرل
الشررركة ذات ادلسررؤولية احملرردودة ال ي ر ن بن ررل مررت  26نررر ا فررإذا زاد العرردد علررى ذل ر وجررب رب لاررا إىل نررركة
مسامهة خ ل سنة وإال كانت باطلة وىذا وفقا دلا نهت عليو ادلادة  596مت القان ن التجاري م1م .

 -1ول ت جاء يف ادلادة  16مت األمر ر م  27 / 96ادلؤرخ يف  8رجب  1417ادل افق لر  9د س  1996ادلعدل وادلت م لؤلمر ر م
 59 / 75ادلؤرخ يف  26رمضان  1395ادل افق لر  26د س  1975ادلتض ت القان ن التجاري إذ عدلت ادلادة  596م رر فنهت على
ما لي  :م ال يطبق أح ام ادلادة  441مت القان ن ادلدين وادلتعلقة باحلل القضائي يف حالة اجت اع كل حهل الشركة ذات ادلسؤولية
احملدودة يف د واحدة م

المطلب الثاني  :األسباب الخاصة النقضاء الشركة :

األسباب اإلدارية :

إىل جانب األسباب العامة النقضاء الشركة ي جد أسباب أخررى يقر م علرى االعتبرار الش هري وىرذه صلردىا فقريف يف
نركات األن ات ومت بني ىذه األسباب نذكر ما لي :

 /1موت أحد الشركاء :
ينل ادلادة  439مت القان ن ادلدين على انقضاء الشركة بسبب م ت أحد الشركاء أو احلجر عليو أو سبب
إعساره أو إف سو ذل ألن الشركاء د يعا دوا استنادا إىل صفات الشر الش هية فت ن ىذه الش هية
زلل اعتبار عند ي ت الشركة غري أن الفقرة الثانية مت ادلادة  439ذبيز است رار الشركة يف حالة م ت أحد
الشركاء من ورثتو حىت ول كان ا هرا و رى األستاذ زل د حست اء أنو مت األجدر يف مثل ىذه احلالة النل
على رب ل الشركة إىل نركة ي صية بسيطة ليهبح القاصر نر ا م صيا ال تسب صفة التاجر وال سنل عت
التزامات الشركة إال يف حدود احلهة اليت ورثاا وإزاء ىذا النل الهر ح ف منات مت اعتبار القاصر نر ا
متضامنا جي ز نار إف سو كبقية الشركاء مىت ي فت الشركة عت دفن د هنا غري أن آثار اإلف س نبري وفقا
للرأي الراجح أن يقتهر يف مثل ىذه احلالة على أم ال القاصر دون ن هو .
وذبدر اإلنارة يف ىذا ادلقام أن إف س الشر ال ًتيب عليو إف س الشركة إمنا ًتيب عليو حل الشركة
ووج ب يهفيتاا و س ة م ج داهتا ما مل ت افر نرط االست رار يف عقد الشركة وإذا ي افر فإنو حيتم ربد د
حهة ادلفلس وحق و يف الشركة .
ك ا نبري م حظة أن ضاء النقض ادلهري مستقر على أن االيفاق على است رار الشركة بني الشركاء
األحياء وبني ورثة نر مت ىف نبري أن تم يف عقد الشركة ذايو أو يف يعد ل ال حق لو حال حياة الشر
من مراعاة اعد اإلناار يف ىذا الهدد بالطبن .
أما االيفاق الذي تم بني با ي الشركاء وبني ورثة الشر ادلت يف على است رار الشركة بينام حل ال لآلخر ت
زلل م رثام ف عتد بو ان نا وينقضي الشركة بالرغم مت ذل بق ة القان ن مت يار خ وفاة ادل رث وليس أمام
ذوي الشنن إال إبرام عقد نركة جد د إن رغب ا يف ذل م2م

 -2نقض مدين مهري ل الطعت ر م  1937جلسة  1991/63/11غري منش ر
نقض مدين مهري ل الطعت ر م  1641جلسة  1992/62/13غري منش ر-نقض فرنسي يف  1885/63/16دال ز 441 - 61 – 1885

 -2الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفالسه :ينتاي الشركة أ ضا باحلجر على أحد الشرركاء أو إعسراره
أو إف سرو و ررد أحلررق القرران ن ادلرردين ىرذه األمر ر بال فرراة ألهنررا يررؤدي إىل زوال الثقرة يف ىررذا الشررر الررذي فقررد أىليتررو
بسرربب احلجررر سر اء كرران ان نيررا أي يريررب علررى عق بررة جنائيررة أو ضررائية كهرردور ح ررم قضرري بالعتررو أو السررفو أو
اءنر ن أو فقررد م ءيررو و دريررو ادلاليررة بسرربب اإلعسررار أو اإلفر س ودبررا أن سرربب اإلنقضرراء يف ىررذه احلرراالت ال تعلررق
بالنظام العام فيج ز لبا ي الشركاء االيفاق علرى االسرت رار يف الشرركة ويف ىرذه احلالرة ال ر ن للشرر احملجر ر عليرو
أو ادلعسر أو ادلفلس إال نهيبا يف أم ال الشركة قدر و ت و ع احلرادث الرذي يسربب يف خروجرو مرت الشرركة أي أن
نفررس األح ررام ادلتعلقررة بال فرراة والرريت سرربق ذكرىررا يطبررق يف ىررذه احلرراالت وىر مررا ضررت بررو ادلررادة  439مررت القرران ن
ادلدين .

 -3إنسحححاب الش حري  :يقضرري ادلررادة  446مررت القرران ن ادلرردين علررى انتارراء الشررركة بانسررحاب أح رد الشررركاء إذا
كانررت مرردهتا غررري زل ردودة وذل ر دبجرررد إع ر ن رغبتررو يف اإلنسررحاب ألن ادلبرردأ قضرري بعرردم يقييررد حر ررة الش ر ل
وربطارا بررالتزام أبردي إذ ىررذا تنراىف مررن احلر رة الش هررية الريت يعررد مرت النظرام العرام وىررذا احلرق الررذي جراءت بررو ادلررادة
 446مرت القران ن ادلرردين اخلرات بالشررر وحرده دون غرريه مررت الردائنني غررري أنرو ال دي رت اسررتع ال ىرذا احلررق إال إذا
ي افرت بعض الشروط وىي :
أ -أن علت الشر مسبقا عت إراديو يف اإلنسحاب فض عت منح مالة كافية ليتدبر با ي الشركاء األمر
ب -جيررب أن ر ن االنسررحاب عررت حسررت نيررة ف ر هرربح االنسررحاب الررذي ش ر بو غ ر والقاضرري ت تررن بسررلطة
يقد ر ة يف ىذا اجملال .
ج -جيب أن ن االنسحاب يف و ت مناسب والئق و عت االنسحاب الذي تم أثناء أزمة يعرضت ذلا الشرركة أو
أثناء خسارة حلقت هبا و تا غري مناسب و فًت دائ ا حست نية الشر ادلنسحب .
 -4اندماج الشركة  :د ينقضي الشركة باندماجاا من نركة أخرى و ن ذل وفق طر قتني مها :

أ -االندماج عت طر ق الضم  :ودبقتضاه يندمج نركة يف نركة أخرى حبيث ينقضري الشرركة ادلندرلرة هنائيرا ويظرل
الشررركة ادلنرردمج فياررا ىرري القائ ررة ويبقرري ىرري ادلسررؤولة عررت كررل التهرررفات ألنررو بالضررم يتنقررل أم ر ال وحق ر ق
والتزامات الشركة ادلندرلة إىل ذمة الشركة ادلندمج فياا .
ب -االنرردماج عررت طر ررق ادلررزج  :و ررتم ادلررزج يف ص ر رة مررزج عرردة نررركات ائ ررة لتنشررن نررركة جد رردة ب ررأس مررال
الشركات ادلنض ة فتظار ن هية معن ة زبتلع عت ن هيات الشركات ادلنض ة ويهبح ىري ادلسرؤولة عرت
د ن الشركات ادلندرلة .
ضيع الفقو التجاري سببا أخر النقضاء الشركة وى التنميم  NATIONALISATIONوادلقه د بو نقل مل ية
ادلشروع اخلات ادلت ثل يف الشركة إىل ادلل ية العامة حيث يت ىل الدولة إدارة ادلشروع واستر لو للهاحل العامل وبالتايل
فتنميم الشركة ست جب حب م ال ا ن وح م القان ن انقضاء ىذه الشركة طادلا كان التنميم كليا .

المبحث الثاني :

الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات :

المطلب األول  :األسباب القضائية لحل الشركة :
 -1عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو حدوث عائق له :
يررنل ادلررادة  441مررت القرران ن ادلرردين علررى أنررو جي ر ز ل ررل نررر أن طلررب مررت السررلطة القضررائية فهررل أي
ن وج ده عائقا ل ست رار يف الشرركة كرإخ ل ىرذا الشرر بالتزامايرو أو عردم ال فراء حبهرتو أو غر
نر
أو يدليس مت طرفو  .ك ا د ن السبب خارج عت إرادة الشر ك ا ل أصيب دبرر يف اءسرم أو العقرل
دينعو االست رار يف الشركة أو كنن قن س ء يفاىم بينرو وبرني برا ي الشرركاء فرإذا حردث عرائق ذلرذا الشرر جراز
ل ل نر طلب حل الشركة بالنسبة لو نر طة أن يست ر الشركة من با ي الشركاء .

 -2فصل الشري :

إذا كانت الشركة زلددة ادلدة فاألصل أنو ال جير ز للشرر أن خيررج مرت الشرركة برل انقضراء أجلارا طادلرا كانرت
مدهتا زلددة ألن ىذا ى مقتضى االلتزام النانئ عت العقد الرذي أبرمرو الشرر ورغرم ذلر فقرد أجرازت ادلرادة
 442فقرررة  2مررت القرران ن ادلرردين علررى أنررو جي ر ز ل ررل نررر أن طلررب مررت القضرراء إخراجررو مررت الشررركة مررىت
دعتو أسباب جد ة ومعق لة لذل .
و ررد نظ ررت ىررذه ادلسررنلة يف القرران ن ادلهررري ادلررادة  536مرردين حيررث نهررت علررى أنررو  :م جير ز لل ح ررة أن
يقضي حبل الشركة بناءا على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء نر دبا يعاد بو أو ألي سبب آخرر ال رجرن إىل
الشرركاء و قردر القاضري مرا نطر ي عليرو ىرذا السربب مرت خطر رة يسر ح للحرل و ر ن براط كرل ايفراق قضرري
برري ذل م
 -3إصابة الشركة بخسارة :
ينل ادلادة  589فقرة  2مت القان ن التجاري بالنسبة للشركة ذات ادلسؤولية احملدودة على أنو يف حالة
إصابتاا خبسارة يقدر بر ¾ مت رأس ماذلا وجب على ادلد ر ت استشارة الشركاء للنظر فياا إذا كان تعنب
إصدار رار حبلّاا ويف مجين احلاالت جيب إناار رار الشركاء يف صحيفة معت دة لتلقي اإلع نات القان نية يف
ال ال ة اليت ن ادلركز الرئيسي للشركة يابعا ذلا وإ داعو بادلركز ال طين للسجل التجاري ول ت يف حالة ما إذا
مل ت ت ادلد رون مت استشارة الشركاء أو مل ت ن ا مت ادلداولة على ال جو الهحيح جاز ل ل مت ا و
األمر أن طلب حل الشركة وىذا عت طر ق االلتجاء للقضاء .

المطلب الثاني  :كيفية حل وانقضاء بعض الشركات :

مت خ ل ىذا ادلطلب تضح اءانب التطبيقي ذلرذا ادل ضر ع حيرث سنشرري إىل كيفيرة حرل وانقضراء منر ذج مرت
نررركات األن ر ات واخًتنررا أن ي ر ن نررركة التضررامت وك ررذل من ر ذج مررت نررركات األم ر ال وادلت ثررل يف ن ررركة
ادلسامهة .

 -1انقضاء شركة التضامن :

ينقضي نركة التضامت حسب ما بينتو ادلادة  562مت القان ن التجاري :
 ينتاي الشركة ب فاة أحد الشركاء ما مل ت ىناك نرط سلالع يف القان ن األساسي .عند وفاة أحد الشركاء وكان بني ال رثة اصرا أو فا د لؤلىلية فإهنم غري مسؤولني عت د ن الشركة وىذا ما
أكديو الفقرة الثانية مت ادلادة  562مت القان ن التجاري .
 يف حالة إف س أحد الشركاء وىذا ما نهت عليو ادلادة  563مت القان ن التجاري بق ذلا  :م ينتايالشركة يف حالة إف س أحد الشركاء أو منعو مت شلارسة مانتو التجار ة أو فقدان أىليتو م  .وبالتايل فإن
إف س أحد الشركاء واحلجز على أم الو ويقسي اا بني الدائنني ضعع الض انة ادلقررة لدائين الشركة و د
جيد با ي الشركاء أنفسام د أصبح ا غري ادر ت لرياب الشر الذي أنار إف سو على است رار نشاط
الشركة .

 -2انقضاء وحل شركة المساهمة :
باإلضافة لؤلسباب العامة اليت إذا ما ي افر أحدىا ينقضي أي نركة مت الشركات فإن نركة ادلسامهة ربل بقرار
مت اء عية العامة غري العاد ة بل حل ل أجلاا أو حب م مت احمل ة أو إذا خفض عدد ادلسامهني إىل أ ل مت
احلد األدىن القان ين أو إذا خفض رأمساذلا إىل أ ل مت ربن ¼ رأس مال الشركة وذل دبقتضى ما نهت عليو
ادلادة  715م رر  2 6مت القان ن التجاري .

إذن م ررت خ ر ر ل التط رررق لبح ررث انقض رراء الش ررركة وحلّا ررا وص ررلنا إىل الت ي ر رز ب ررني ط رررق االنقض ر راء ال رريت
يسررت لل مررت العقررد األصررلي ادلشررار كانقضرراء ادليع راد احملرردد للشررركة ك فرراة أحررد الشررركاء أو احلجررر عليررو أو
إف سررو أو إعسرراره وبررني طرررق االنقضرراء الرريت ي ر ن نتيجررة إلرادة الشررركاء كإمجرراعام علررى حررل الشررركة أو إرادة
أحد الشركاء كانسحابو مت الشركة مت جاة أخرى .
يف كل ىذه األح ال ف منات مت نار االنقضاء بالطرق واإلجرراءات اخلاصرة بشرار عقرد الشرركة ذايرو و تعرني
ناره يف السجل التجاري وجزاء عدم الشرار ىر الربط ن أي ال حيرتج باالنقضراء غر ادلشرار علرى الررري و ظرل
الشر مسؤوال عت التهرفات اليت ذبري باسم الشركة ول بعد انقضائاا ك ا جيب على لم كتراب احمل رة أن
يهدر فياا أح ام حل الشركة أو بط هنا .
ومررىت اضللررت الشررركة لسرربب مررت األسررباب يريررب عررت ذل ر آثررار ىامررة يت ثررل يف يهررفية الشررركة هررد يقسرريم
م ج داهتا بني الشركاء وىذا بعد استيفاء دائنياا حلق ام وى ما س ف نتعرف عليرو مرت خر ل البحرث القرادم
في ررا تعل ررق بتهررفية الش ررركة واحتفاتا ررا بش هرريتاا ادلعن ررة يف فررًتة الته ررفية ويعي ررني ادلهررفي وس ررلطة ادله ررفي
وانتااء التهفية وأخريا س ة الشركة ويقادم الدعاوى اليت يرفن على الشركاء بسبب أع ال الشركة الريت انقضرت
وربت يهفيتاا .
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