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مف المعموـ أف قدرات اإلنساف محدودة ميما كبػرت ككانػت الحا ػل إلػ لػـ ال ػدرات كػة موا يػل ام طػار ػـ كػة
امنشطل االقتصاديل ويأ ذ االشتراؾ كة واحد مف صوره شكؿ الشركل رغػـ ا ػت ؼ المسػميات وار ػار .وليسػت مشػاركل
امش اص كة النشاط االقتصادي وليدة العصر الحالر كيذه المشاركل مو ػودة ببػر تػاريإل اإلنسػانيل إذ بركتيػا شػريعل

حمورابة التة ظيرت منذ املؼ ال انيل قبؿ المي د كة ب د الراكديف كالمادة ( )011مف الشريعل المذكورة تػنص بمػ أنػو
((إذا أبط تا ر ن ودا لبياع مت وؿ وأرسمو كة رحمل (ت اريل) والبياع المت وؿ قد تا ر بالن ود التة اسػتودبت لديػو كػ ذا

وا ػػو ربحػػا أينمػػا ذىػػأ كعميػػو أف يحسػػأ الزيػػادة بمػ الن ػػود التػػة اسػػتمميا بعػػدد اميػػاـ (التػػة قلػػاىا كػػة السػ ر) وبميػػو أف
يػػدكعيا لتػػا ره)) .كػػذلؾ بركػػت الشػػركل وىػػة مػػف أىػػـ صػػور المشػػاركل كػػة الش ػريعتيف اليونانيػػل والرومانيػػل بمػػا ي تػػرأ مػػف

الشػػركل ذات الش صػػيل المعنويػػل وقسػػـ ال يػػال المسػػمموف الشػػركات التػػة أباحتيػػا الش ػريعل اإلس ػ ميل التػػة كػػاف العػػرأ
يعركػػوف بعػػض أنوابيػػا لمػػا بػػرؼ بػػنيـ مػػف نشػػاط ت ػػاري ت سػػيمات م تم ػػل كشػػركات الع ػػد وشػػركات الممػػؾ وشػػركات

امبداف (الصناع) وشركات الو وه (الم الس) ولـ تعرؼ الشريعل اإلس ميل وال ال يال المسػمموف مبػدأ اسػت ؿ الشػركات
بف الشػركال إنمػا تتػدا ؿ أمػواؿ الشػركل مػل أمػواؿ الشػركال وىػة بػذلؾ شػركات أشػ اص حسػأ الت سػيـ المعػروؼ حاليػا

لمشػركات وي مػػل ال ػػو بمػ أف الشػػركات بػػرزت كػة ال ػػروف الوسػػط وال ػػرف ال ػانة بشػػر لممػػي د بمػ و ػػو التحديػػد ومػػا

يميػػو كوسػيمل ل لت ػػاؼ بمػ تحػريـ الربػػا الػػذي كرلػػتو الكنيسػػل بمػ ال ػػروض كم ػػأ الم رلػػوف إلػ المشػػاركل بػػف طريػػؽ
شركات التوصيل البسيطل كة الت ارة البحريل المح وكل بالم اطر .لكف الط رة الكبرى كة بالـ الشػركات ظيػرت مػل ال ػورة
الصنابيل كة ال ػرف ال ػامف بشػر سػابد كػة ذلػؾ إلػاكل إلػ ككػرة الش صػيل المعنويػل واسػت ؿ أمػواؿ الشػركل بػف أمػواؿ
الشركال تحديد المسؤوليل كة الشركات المساىمل بم دار المساىمل برأس الماؿ مما سػابد بمػ تأسػيس الشػركات الكبػرى
كة حينيا كشركل اليند الشرقيل والشركل الممكيل لت ارة الرقيؽ كة أكري يا وكانت ىذه الشركات أداة لمتوسػل االسػتعماري
مما دكل بعض الم كريف إل الوقوؼ بو و الشركات المساىمل بابتبارىا أداة االستعمار كة السيطرة بم

روات الشعوأ.

إال أف الشركات ازدادت توسعا حت أنيا تغمغمت كة ميل ميػاديف الحيػاة بمػا يمكػف ال ػوؿ بػ تػردد أف بصػرنا الحالػر

إلاكل إل مػا يمكػف أف يطمػؽ بميػو بعصػر االتصػاالت أو بصػر اإلنترنػت أو بصػر المعموماتيػل كانػو يمكػف أف يطمػؽ
بميػػو أيلػػا بعصػػر الشػػركات كال امعػػات والمستش ػ يات وامنديػػل الريالػػيل وامسػػمحل وتػػدريأ ال يػػوش واإلب ػ ـ تػػديرىا

الشػركات ولػػذلؾ تبػػرز اللػرورة إلػ لػػبط نشػاط الشػػركات وب اصػػل المسػاىمل كػػة تأسيسػػيا وكػة بمميػػا لكػػة ال تتحػػوؿ
إل أداة ل ستغ ؿ .إذف ماىة امحكاـ العامل لمشركات..؟ ىذا السؤاؿ يطرح مبح ا ميما لمغايل لإل ابل بميو يتطمػل ىػذا
البحث إل ت ديـ إ ابات محددة وبسيطل استنادا بالدر ل امول ببعض الم ار ل العربيػل المتػوكرة بػف ىػذا المولػوع ومػف
ؿ اإلرشادات دا ؿ الحصل مف طرؼ امستاذ وبالنسبل لعناصر البحث ك د قمنا بت سيميا إل

كة طل البحث..

ث مباحػث مولػحل
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 مـقـدمــــــة.
 المـبحث األول :التعريف بالشركة وأركانها.
 المطمأ اموؿ :األركان الموضوعية العامة.
 المطمأ ال انة :األركان الموضوعية الخاصة.
 المطمأ ال الث :األركان الشكمية.
 المطمأ الرابل :الجزاءات المترتبة عن تخمف ركن من
األركان.
 المـبحث الثاني :الشخصية المعنوية لمشركة.
 المطمأ اموؿ :بداية الشخصية المعنوية.
 المطمأ ال انة :نهاية الشخصية المعنوية.
 المطمأ ال الث :اآلثار المترتبة عمى الشخصية المعنوية.
 المـبحث الثالث :حل الشركة وانقضاءها.

 المطمأ اموؿ :األسباب العامة النقضاء الشركات.
 المطمأ ال انة :األسباب اإلرادية النقضاء الشركات.
 المطمأ ال الث :األسباب غير اإلرادية النقضاء الشركات.

 خــــــاتمة.
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المبحث األول

التعريف بالشركـة وأركانيـا
الشركل ىة م موبل مف الت معات التة يحكميا نظاـ اص بيا وىة ا تصار ل يود وأمواؿ تيدؼ لتح يؽ مشروع واحد
وىػػة تحتػػوي بم ػ بػػدد مػػف الشػػركال كعرك ػت المػػادة  604مػػف ال ػػانوف المػػدنة ال ازاػػري الشػػركل بأنيػػا  (( :الشػػركل ب ػػد
بم تلاه يمتزـ ش صاف طبيعياف أو ابتبارياف أو أك ر بم المساىمل كة نشاط مشترؾ بت ديـ حصل مف بمؿ أو ماؿ أو
ن د بيدؼ اقتساـ الػرب الػذي قػد ينػت أو تح يػؽ اقتصػاد أو بمػوغ ىػدؼ اقتصػادي ذي من عػل مشػتركل)) .ومػف ىػذه المػادة
نسػػت مص أف الشػػركل تكػػوف مكونػػل مػػف ش صػػيف بمػ امقػػؿ كػػة مشػػروع مػػالة وات ػػاؽ ينصػػأ كػػة مشػػروع مػػالة كالشػػركل
المدنيػػل ال ت ػػود إل ػ رب ػ بكػػس الشػػركل الت اريػػل وتوزيػػل امربػػاح يكػػوف بػػيف امش ػ اص المؤسسػػيف ليػػا وكرلػػيل ال ػرب
وال سارة محسوبل مف ال يتيف والشركل كة ذمتيا الماليل تكػوف م تم ػل بػف الػذمـ الماليػل لمشػكمييا ىػذا كػة حالػل اإلكػ س
إل انأ الذمل الماليل ىناؾ كااف قانونة ديد وىو الش صيل المعنويل لمشركل واسميا وموطنيا الذي يسم ليا بالم وؿ
أمػػاـ ال لػػال مدبيػػل أو مػػدب بمييػػا إذف كالمشػػرع ال ازاػػري بػػرؼ الشػػركل كػػة الم ػواد مػػف  604إل ػ  664مػػف ال ػػانوف
المدنة ال زااري حيث تناوؿ كييا امركاف العامل وأركاف الشركل وادارتيػا وث ارىػا وان لػاايا وتطػرؽ إلػ مولػوع الشػركات
بالت صػػيؿ كػػة المػواد مػػف  466إلػ  061كتنػػاوؿ شػػركل التلػػامف شػػركل ذات مسػػؤوليل محػػدودة شػػركل المسػػاىمل شػػركل
المحاصل شركل التوصيل البسيطل شركل التوصيل بالمساىمل شركل ال رد.
ولـ تورد بعض التشريعات ال اصل بالشركات تعري ا لمشركل معولل بم التعريؼ لمف ال وابد العامل كة ال انوف
المدنة وىذا التعريؼ يتحمؿ إل أركاف وىة:

المطلب األول :األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.

الحظنا أف التعريؼ يبدأ بعبارة ((الشركل ب د)) وكأي ب د ث ر كانو يتطمأ أركانا معينل النع اده وىذا مػا ي تلػة التوقػؼ
بند ىذه امركاف ـ بياف ما يتميز بو ب د الشركل بف غيره مف الع ود ـ تمة ذلؾ مناقشل أىميل الع د كة تكويف الشركل
وحياتيا.
يبن ب د الشركل كغيره مف الع ود بم امركاف المطموبل النع ادىا وىة الرلا والمحؿ والسبأ.
 1ـ الرضـــــا:
ال ينع د ب د الشركل بغير رلا أطراكو واذا كاف التعبير بف الرلا بالطري ل التة بينيا ال انوف دليؿ و وده كيشترط كة
ىػػذا الرلػػا أف يكػػوف صػػحيحا وتػػأتة الصػػحل كػػة صػػدوره مػػف كامػػؿ امىميػػل و مػػو الرلػػا مػػف بيػػوأ اإلرادة وىػػة حسػػأ
ال انوف ال زااري (اإلك اره الغمط التدليس االستغ ؿ) كذلؾ ي تلة أف ي ل الرلا بم كاكل بنود الع د.
ويكػػوف الرلػػا صػػاد ار بػػف ذي أىميػػل بنػػدما ي ػػل مػػف ش ػ ص أكمػػؿ التاسػػعل بشػػر مػػف العمػػر بغيػػر بػػارض مػػف ب ػوارض
امىميل ين صيا أو يعدميا (ـ 61مف ال انوف المدنة) أمػا غيػر ذلػؾ مػف امشػ اص كأمػا أف يكػوف معـدوم األىميـة( :ـ64
ؽ.ـ) وىو مف لـ يكمؿ ال ال ل بشرة مف العمر ويمح و الم نوف كتصركاتو باطمل وال تمح يا اإل ازة مف الولة ولكف ي وز
لمػػولة أو الوصػػة اسػػت مار أمػواؿ معػػدوـ امىميػػل كػػة شػرال أسػػيـ الشػػركات والنػػوع ار ػػر مػػف امشػ اص نــا ا األىميــة:
(ـ 64ؽ.ـ) وىو مف أكمؿ ال ال ل بشرة لكف لـ يػتـ التاسػعل بشػرة مػف العمػر ويمحػؽ بػذلؾ المصػاأ بعػارض ب مػة غيػر
ال نوف (الس يو وذو الغ مل) .ك يص اشتراؾ ىؤالل كة الشركات التة تؤدي المشاركل كييا اكتساأ ص ل تا ر كذلؾ ال
يحػػؽ ليػػـ أف يكون ػوا مؤسسػػيف كػػة شػػركل مسػػاىمل مف مسػػؤوليل المؤسسػػيف ت ػػاه المكتتبػػيف تت ػػاوز حػػدود المشػػاركل ب ػرأس
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المػػاؿ كمػػـ يتبػػؽ إال نػػوع واحػػد مػػف أن ػواع الشػػركات ىػػة الشػػركات المحػػدودة والمشػػاركل كػػة م ػػؿ ىػػذه الشػػركات يعػػد مػػف
امبماؿ الداارة بيف الن ل واللرر ويكوف صحيحا لكنو موقوؼ بم إ ازة الولة بعد أف يكمؿ ال امنل بشرة مػف العمػر
وال نػػرى مػػا يحػػوؿ دوف المشػػاركل بيػػذه الشػػركات بمػ أف ت تػػرف المشػػاركل ب ػػازة الػػولة أو الوصػػة اصػػل أف المسػػؤوليل
بم دار المشاركل برأس الماؿ وأنو يشترؾ مل أش اص بم معركل بحالو مف ىذه الشركات مف الشركات العااميل بادة.
النػوع ام يػػر مػػف امشػ اص ىػػو القاصــر المـ ون لــو بالتجــارة وىػـ مػػف بمغػوا  00بامػػا ويػػؤذف ليػػـ بمباشػرة الت ػػارة طب ػػا
لم ػػانوف مف المػػأذوف يعامػػؿ كأنػػو كامػػؿ امىميػػل واذا قيػػؿ بػػأف اإلذف بم ػ سػػبيؿ الت ربػػل كمػػـ ال تكػػوف الت ربػػل بتأسػػيس
الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركات حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث يشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػترؾ كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدال مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أف يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردا كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ت اربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
وقػػد حسػػمت بعػػض التش ػريعات المشػػاركل كػػة شػػركات امش ػ اص كاشػػترطت أف يكػػوف متمتعػػا بامىميػػل ال انونيػػل كالمػػادة
( )4/4مف قانوف الشركات امردنة تنص بم أنػو ((ال ي بػؿ أي شػ ص شػريكا كػة شػركل التلػامف إال إذا كػاف قػد أكمػؿ
ال امنل بشرة مف بمره بم امقؿ)) وـ 40مف قانوف الشركات اليمنة.
 2ـ المحـــــل:
نتناوؿ المحػؿ بمػ أنػو ركػف كػة الع ػد كمػا ػرى بميػو ال ػو ويتػوزع المحػؿ بػيف ات ػاىيف ات ػاه يػرى المحػؿ كػة الحصػل
التػػة ي ػػدميا الشػريؾ وات ػػاه ث ػػر يػراه كػػة غػػرض الشػػركل ونػػذىأ مػػل االت ػػاه ام يػػر كػػة كػػوف المحػػؿ كػػة ب ػػد الشػػركل
يتم ؿ بالنشاط الذي تزاولو أما ال وؿ كة كونو حصل الشريؾ كيؤدي إل تنوع المحؿ حسأ نوع الحصل كػة الوقػت الػذي
ي ترض أف يكوف موحدا كة الع د الواحد .ويشترط كة المحػؿ أف يكػوف ممكنػا ومعينػا ومشػروبا وانعػداـ أحػد ىػذه الشػروط
يؤدي إل بط ف الع د كالتعاقد بم المستحيؿ أو بم ما يحرمو ال انوف.
 3ـ السـبــب:
ي ػأ أف يكػوف لمع ػد سػػبأ صػحي كػ ذا كػاف الع ػػد بػ سػبأ أو لسػػبأ غيػر مشػروع بطػؿ الع ػػد وي تػرض ال ػانوف و ػػود
السبأ بند بدـ ذكره كما ي ترض مشروبيتو ومف يدبة ؼ ذلؾ مطموأ منو اإل بات(.)0

المطلب الثاني :األركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.

 1ـ اشتراك أكثر من شخـا :مف الشروط ال زمػل لتكػويف الشػركل اشػتراؾ أك ػر مػف شػ ص كمػا ىػو والػ مػف تعريػؼ
الشركل كة المادة  604مف ال ػانوف المػدنة (( :الشػركل ب ػد بم تلػاه يمتػزـ ش صػاف طبيعيػاف أو ابتباريػاف أو أك ػر))...
كالحد امدن ش صيف منو ال يمكف إنشال ب د بغير ىذا العدد بينمػا تشػترط المػادة  444مػف ال ػانوف الت ػاري ال ازاػري
بػػأف ال ي ػػؿ بػػدد الشػػركال كػػة شػػركل المسػػاىمل بػػف سػػبعل دوف ذكػػر الحػػد امقص ػ أمػػا المػػادة  441مػػف ن ػػس ال ػػانوف
اشترطت أف ال يزيد بدد الشركال كييا بف  41كة الشركل ذات المسؤوليل المحدودة دوف ذكر الحد امدن .
 2ـ تقديم حصة من مـال أو عمـل:
ال تستطيل الشركل النيوض بأبباايػا بغيػر رأس مػاؿ يك ػة لموا يػل ىػذه امببػال ويتكػوف رأس المػاؿ مػف الحصػص التػة
ي دميا الشركال وال يكوف شريكا كة الشركل مف ال ي دـ حصل كة رأس الماؿ .ويم ؿ رأس المػاؿ اللػماف لػداانة الشػركل
إلاكل إل ما لدى الشركل مف مو ودات وي در رأس الماؿ بالن ود أيا كانت الحصص التة قدميا الشػركال .ىػذا مػا بينتػو
المادة  641مف ال انوف المدنة ال زااري التة قسمت الحصص إل  16أنواع وىة:
أ -الحصػػل الن ديػػل :وىػػو تعيػػد الشػريؾ بت ػػديـ مبمػػد مػػف الن ػػود يدكعػػو كػػة الوقػػت المت ػػؽ بميػػو ك ػػد يػػدكل نصػ و ارف وبنػػد
الع د يدكل الباقة وقد يكوف المبمد بالعممل الوطنيل أو بالعممل الصعبل أو مناص ل.
 -4األكاديمية العربية المفتوحة" .الشركات التجارية –دراسة قاووية مقاروة.4114 ،www.ao-acadey.org ."-
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أ -الحصػػص العينيػػل :إلػ انػػأ الحصػػص الن ديػػل قػػد ي ػػدـ الشػريؾ حصػػص بينيػػل متم مػػل كػػة ب ػػار أو من ػػوؿ والع ػػار
م ؿ :قطعل أرض مصنل والمن وؿ م ؿ :المعدات وامدوات وقد يكػوف المن ػوؿ معنػوي م ػؿ ديػف لشػريؾ كػة ذمػل الغيػر أو
أوراؽ ماليل ت اريل أو ب مل ت اريل أو برالة ا تراع والحصص العينيل ت دـ لشركل لتممكيا أو االست ادة منيا.
ج -الحصل بالعمؿ :ي وز لشريؾ ت ديـ بممو كحصل والعمؿ ال نػة ىػو محػؿ االبتبػار كعمػؿ المينػدس أو ال بػرال والعمػؿ

التاكو ال يعتبر صاحبو شريؾ بؿ بامؿ ك ط وال ي وز لشريؾ كة العمؿ أف يمارس ن س العمؿ لحسابو ال اص وىذا بسػبأ
المناكسل الغير مشروبل.

د -الحصػل بال ػل الت اريػل :يمكػف االبتػداد بيػا الف ال ػل الت اريػل ليػا قيمػل ماليػل م ػؿ االسػـ الت ػاري كالتػا ر المعػروؼ
والمشيور يلمف ديوف الشركل لكف ال ي وز لو ت ػديـ الن ػوذ السياسػة ك ػط مف اسػتغ ؿ الن ػوذ ي ػالؼ المبػدأ العػاـ و رأس

الماؿ ي أ أف يحت ظ بو وال ي وز توزيعو إال بنال بم ات اؽ الشركال والن وذ وحده ال يك ة بؿ ي أ ت ديـ الماؿ.

 3ـ ا تسام األربـــاح والخســـائر :ال رؽ بيف الشركل وال معيل ىو اليدؼ إل تح يؽ رب مادي باإللاكل إل الشير والع د

التأسيسة م ؿ ال معيل التعالديل وامش اص أحرار كة ت سيـ امرباح وال ساار كيما بينيـ بشرط أف ال يكوف نصيبا تاكو
أو صوري والم حظ أنو ىناؾ شرط امسد كة بعض الشركات والشركال ىو تمكيف احد الشركال مف امرباح أو نسبل منيا
واب ال ار ريف مف ال ساار كيناؾ مف ي وؿ ببط ف الشرط وىناؾ مف ي وؿ ببط ف ب د الشركل وشرط امسد ىو أمر

لمنة بم م ال ل نيل اقتساـ امرباح وال ساار الذي ىو ركف وىري و اص مف أركاف الشركل.

 4ـ وجود نيـــة االشتراك :ال ابدة العامل كة ال انوف ال يعتد إال بالممموس وال و ود لنوايا لكػف الشػركل تأ ػذ اسػت نال وي ػأ

أف تعزز امركاف ام رى بنيل االشتراؾ ومعناه انصراؼ إرادة امطراؼ إل التعاوف االي ابة لتح يؽ غرض الشػركل وقبػوؿ
الم اطر والتعامؿ االي ابة ىو تعامؿ كة الشػركل والسػمبة ىػو االمتنػاع واالي ػابة يكػوف بمػ قػدـ لتح يػؽ غػرض الشػركل
والمسػاىمل ال يشػترط أف تتسػاوى كػة الحصػص بػؿ كػة النيػل وىػذا الػركف والػ حيػث ي ػأ أف يػدير امشػ اص مصػال

الشركل كما لو كانت مصالحيـ ال اصل وىذا ما ىو وال كة شركل امش اص والمديريف ىنا يعتبروف مساىموف والتساوي

كة الركف ليس أف يكوف لشركال مصال ماليل متساويل بؿ التسػاوي كػة النيػل ونيػل االشػتراؾ ىػة مػا تميػز ب ػد الشػركل بػف
الع ود ام رى كع د بيل المحؿ الت اري ال رض العمؿ.

المطلب الثالث :األركان الشكمية لعقد الشركة.

 – 1كتابة العقد كتابة رسمية :ي أ أف يكوف الع د ال اص بالشركل مكتوأ كتابل رسميل وىذا ما بينػو المػادة  418ال ػرة
2مف ال انوف المدنة ال زااري ومف ىنا نستنت أف الكتابل ميمل كة ب د الشركل واال كاف الع د باطؿ بط ف مطمؽ وىذا ما

بينتو المادة  545ال رة  1مف ال انوف الت اري ال زااري.

 - 2نشر عقد الشـركة :الشػركل ت لػل إل ػرالات الشػير و وبػا وىػذا إلبػ ـ الغيػر ولمشػير أىميػل كبػرى تتم ػؿ كػة إ بػات
و ود الشركل واالحت اج بيا كة موا يل الغير وىذا ما بينتو المادة  417مف ال انوف المدنة ال زااري.

- 3إثبـات الشـركة :ي تلػة و ػود الشػركل الكتابػل ومشػربنا ابتبػر الكتابػل ركػف ال شػرط والشػركل ي ػأ أف تكػوف مشػمولل
بالكتابل إال مف أب ة منيا بنص صري كة المادة  795مكرر مف ال انوف الت اري ال زااري م ؿ شركل المحاصل والمشرع
6
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اشترط الكتابل حت ي كر الشركال قبؿ إقداميـ بم تأسيسيا لما ينطوي مف م اطر كنظاـ اإلك س وو ود سند كتابة ي مؿ

مف المنازبات والكتابل رسميل حيث ب د الشركل يتلمف الك ير مف الت اصيؿ والكتابل ليست مولوبل لصال الشركال ك ط
بؿ مولوبل أيلا لحمايل مصمحل الغير .وكة الكتابل ينبغة أف تحدد الطبيعل ال انونيل كشركل المساىمل أو التلامف .......
باإللاكل إل ملمونيا ومدتيا وأبماليا أسمال الشركال وتوزيل امرباح وال ساار........

حيث ىناؾ مف ي وؿ أف الكتابل شرط إل بات وىناؾ مػف ي ػوؿ أنيػا ركػف ل نع ػاد حيػث أف شػرط الكتابػل كمػا ىػو الحػاؿ كػة
الشركل ال عميل كمشربنا ابتبر الكتابػل ركػف ل نع ػاد وىػذا مػا بينتػو المػادة  418مػف ال ػانوف المػدنة ال ازاػري باإللػاكل إلػ

ابتباره شرط لإل بات وىذا ما بينتو المادة  545مف ال انوف الت اري ال زااري وشرط الكتابػل م ػروض بمػ الشػركال إل بػات

كيمػا بيػنيـ وقبػؿ الشػير ي ػأ الكتابػل واإل بػات بالنسػبل لمغيػر ىػو حػر طميػؽ وىػذا مػا بينتػو المػادة  333مػف ال ػانوف المػدنة
ال زااري حيث أف العبرة بالواقعل الماديل(.)0

المطلب الرابع :الجزاءات المترتبة عن تخمف ركن من األركان.

البط ف ىو ت مؼ أحد امركاف المولوبيل أو الشكميل ويكوف البط ف إما نسبة أو مطمؽ

-حاالت البطالن المطمق :وىو انعداـ الرلا أو كاف محؿ الشركل غر مشروع أو كانت الشركل تشتمؿ بم شرط امسد ىنا

يكوف الع د باطؿ و از لكػؿ ذي مصػمحل سػوى كػاف الشػركال أو الغيػر أف يتمسػؾ بػالبط ف والمحكمػل ت لػة بػو مػف تم ػال
ن سيا.

-حاالت البطالن النسبي :ويكوف إذا كاف أحد الشركال ناقص امىميل وقت الع د أو شابو بيأ وال ي وز التمسؾ بالبط ف

إال مف شرع لمصمحتو بم أف يزوؿ ىذا الحؽ ب بطاؿ الع د باإل ازة أو الت ادـ واذا صدر الحكـ باإلبطاؿ الشريؾ الذي كسد
رلاه يسترد ح و ويسترد ما قد يكوف ناه أما إذا لـ يشير ب د الشركل كاف الع د باطؿ بط ف مطمؽ ولكف يمكف تصحيحو
ب رالات الشير وىذا ما رأيناه كة الشركل ال عميل وأ ر البط ف كة ب د الشركل سوى كاف بط ف نسػبة أو مطمػؽ كال ابػدة

العامل ت لة ب بػادة حالػل الشػركال إلػ مػا كػاف بميػو قبػؿ الع ػد أي ام ػر الر عػة وبػذلؾ تعػد الع ػود المبرمػل بمػا رتبتػو مػف

مراكز قانونيل مف حيث المديونيل صحيحل ومف حيث توزيل امرباح وال ساار.
-الجزاء الخاا المتعمق بتخمف ركن موضوعي لشركة:

-1البطالن الناجم عن عدم اكتمال النصاب القانوني لشركاء :إف بدد الشركال بم امقؿ  2أما كة شركل ذات مسؤوليل

محدودة ال يزيد العدد بف  20وشركل المساىمل ال ي ؿ بف  7وبعض ال و ي وؿ أف شركل الش ص الواحد باطمل لكف ال و

ال زااري أصب ي ر م ؿ ىذه الشركات تحت اسـ مؤسسل الر ؿ ال رد حيث ن د أف كة شركل ذات مسؤوليل محدودة إذا زاد
بددىـ بف  20ي أ تحويميا إل شركل مساىمل كة ا ؿ سنل معناه أف البط ف ىنػا نسػبة لكػف بالنسػبل لشػركل المسػاىمل

إذا قؿ بددىـ بف  7تكوف باطمل لكف ي وز لشركال تحويميا إل شركل تلامف.

-2البطالن الناجم عن عدم تقديم الحصا :يترتأ بف بدـ ت ديـ الحصص بط ف الشركل لذا ي أ التزاـ الشركال بالحد
 -0محاضرات في القاوون التجاري الجسائري.

امدنػ ل أرسػماؿ الشػركل حسػأ كػؿ نػوع مػف الشػركل كمػ

ن ػد أف رأس مػاؿ شػركل المسػاىمل ال ي ػؿ بػف  5مميػوف دينػار

زااري وشركل ذات مسؤوليل محدودة  100.000دينار زااري.
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-3البطالن الناجم عن انتفاء نية ا تسام األرباح والخسائر :يعتبر ىذا الشرط مف امركاف المولوبيل ال اصل ك ذا انت

تكوف الشركل باطمل بط ف مطمؽ وىذا ما بينتو المادة  426مف ال انوف المدنة ال زااري.

–4البطالن الناجم عن تخمف ركن من األركان الشكمية :ال و يرى أف البط ف اص ونميزه كة بناصر ن مميا:
-ي وز لمغير التمسؾ بالبط ف لعدـ الكتابل حت يتسن لو استر اع دينو واذا كاف لمغير مصمحل كة إب ال الشركل ي وز لو

التمسؾ بيا والعمؿ بم إ باتيا بكاكل الطرؽ.

-بػدـ ػواز احت ػاج الشػركال كػة موا يػل الغيػر بنػد انت ػال الكتابػل كػ يمكػف لمػدااف أف يسػت يد مػف أ طااػو وركػف الشػير

والكتابل ي صد بو إلرار الغير.

-إذا كاف البط ف مؤسس بم بيأ الرلا ك ف الع د باطؿ بأ ر ر عة واذا كاف البط ف مؤسػس بمػ بػدـ و ػود الشػير

ك ننا بصدد بط ف ي وـ إل بدـ و ود الشركل منذ يوـ تكوينيا معناه أف البط ف ىو بط ف مطمؽ.

المبحث الثاني

الشخصيـة المعنويـة
إف تأسيس الشركل يعنة ظيور كااف قانونة لو است لو المالة واإلداري بف الشركال وبميو أف مصػطم الشػركل ينصػرؼ
كل بف الع د إل كياف اقتصػادي ظيػر بػ رالات تطمبتيػا ال ػوانيف يتمتػل بش صػيل تصػوريل تتمتػل بػالح وؽ وت ػرض

بمييا الوا بات بما يشبو إل حػد كبيػر امشػ اص الطبيعيػل .ويػؤدي ىػذا التصػور إلػ اسػت ؿ الشػ ص المعنػوي بحيػث
تصب الع ود واممواؿ بم رد تأسيس الشركل باادة ليا وليس لألش اص الموقعيف بم ب د تأسيسيا.

المطلب األول :بداية الشخصية المعنوية لمشركة.

ال ابدة التة قررىا ال انوف ىة بدل الش صيل المعنويل لمشركل بم رد تكوينيا وك ػا لمػا قػرره ال ػانوف (شػركل المحاصػل ىػة
الشركل الوحيدة التة ليس ليا ش صيل معنويل منيا تتسـ باالسػتتار وال تنػت ث ارىػا إال بػيف شػركاايا وال و ػود ليػا بالنسػبل

لمغيػػر) ويػػتـ تأسػػيس شػػركات امش ػ اص بم ػػرد مواك ػػل المتعاقػػديف بم ػ تأسيسػػيا وبم ػ سػػاار البنػػود المدر ػػل ك ػة ب ػػد
تأسػيس الشػركل .أمػا شػركات اممػواؿ كيػػتـ تأسيسػيا منػذ اسػتي ال إ ػرالات التأسػيس التػػة نػص بمييػا ال ػانوف .وكيمػا يتعمػػؽ
بالشركل ذات المسؤوليل المحدودة ك نو ال يتـ تأسيسػيا إال إذا وزبػت ميػل الحصػص الن ديػل كػة ب ػد تأسػيس الشػركل بػيف

الشركال ودكعت قيمتيا كاممل .وبنالا بم ما ت ػدـ يمكننػا ال ػوؿ بأنػو ال يمػزـ الكتسػاأ الش صػيل المعنويػل ات ػاذ إ ػرالات

الشػػير التػػة يػػنص بمييػػا المشػػرع كػػة المػػادة  604قػػانوف مػػدنة مف ىػػذه اإل ػرالات قصػػد بيػػا ك ػػط إب ػ ـ الغيػػر بو ػػود
الشركل كش ص معنوي حت يمكػف االحت ػاج بميػو بو ودىػا ولعػؿ يػر دليػؿ بمػ صػحل ىػذا ال ػوؿ نػص ال ػرة  14مػف

ن س المادة التة ت رر لمغير التمسؾ بالش صيل المعنويل لمشركل.

المطلب الثاني :نياية الشخصية المعنوية لمشركة.
8
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امصػػؿ أف الش صػػيل المعنويػػل لمشػػركل تظػػؿ قاامػػل بو ػػود الشػػركل وتنتيػػة بحػػؿ الشػػركل وان لػػاايا ومػػل ذلػػؾ ك ػػد نػػص

المشرع بم أف ش صيل الشػركل تب ػ مسػتمرة إلػ أف تنتيػة التصػ يل طب ػا لػنص المػادة  666مػف ال ػانوف المػدنة وم ػاد
ىػػذا الػػنص أف ان لػػال الشػػركل ال ينيػػة الش صػػيل المعنويػػل لمشػػركل التػػة تظػػؿ قاامػػل ط ػواؿ كت ػرة التص ػ يل .وىػػذا الػػنص

منط ة مف إ رالات التص يل تستمزـ ال ياـ بالعديد مف التصركات ال انونيل باسـ الشركل ككيؼ يمكف ال ياـ بيذه التصركات
دوف أف تكوف الش صيل المعنويل لمشركل قاامل؟ ىذا كل بف أف ب ال ش صيل الشػركل يحػوؿ دوف ممكيػل الشػركال بمػ

الشيوع ممواؿ الشركل أ نال مدة التص يل وبالتالة يحوؿ دوف مزاحمل داانة الشركال الش صػييف لػداانة الشػركل كػة التن يػذ

بم اممواؿ(.)0

المطلب الثالث :اآلثار المترتبة عمى الشخصية المعنوية.

ويستمر الش ص كة العمؿ حت أف روج الشركال مف الشركل أو موت أبلال م مس اإلدارة كييا ك يػؤدي ذلػؾ إلػ

انتيال الشركل تم اايا كار ار ال انونيل الكتساأ الشركل الش صيل المعنويل ىة:
1ـ ـ اســم الشــركة :مػػا دامػػت الشػػركل ش صػػا كي تػػرض أف يكػػوف ليػػا اسػػـ يميزىػػا بػػف غيرىػػا مػػف امش ػ اص ويتكػػوف اسػػـ
الشركل مف بناصر ل:
اموؿ :ػ نػوع الشػػركل حيػث ي ػأ أف يتلػمف اسػميا مػػا ىػو نوبيػا لكػة يعمػـ مػف يتعامػػؿ مػل الشػركل طبيعػل الشػركل التػػة
يمكف معركتو مف نوبيا .والعنصر ال انة ل سـ ىو النشاط كالن ػؿ والتػأميف والسػياحل .أمػا العنصػر ال الػث ل سػـ كي تمػؼ
كة شركات امش اص بنو كة شػركات اممػواؿ .كألىميػل االبتبػار الش صػة كػة امولػ يػذكر اسػـ الشػركال أو بعلػيـ
كة االسـ .أما كة شركات اممواؿ حيث يغيأ االبتبار الش صة كيلاؼ اسـ مبتكر.
2ـ الجنسية :ت تلة االبتبارات العمميل وابتبارات الرقابل بم الشركل أف يكوف ليا نسيل .ويتبن ال ػو معػايير م تم ػل
لتحديد نسيل الشركل ك د يرتبط اممر بمكاف نشاط الشركل أي أف الشركل تأ ذ نسيل الدولل التة تعمؿ بم أ ارلػييا
بينما يذىأ معيار ث ر إل ابتماد مكاف و ود الم ر الرايسة لمشركل حيث تأ ذ نسيل دولل الم ر .ومعيار الث يتبنػ
نسيل الشركال أو نسيل رأس الماؿ لكننا نر

المعيار الذي يكسأ الشركل نسيل الدولل التػة ظيػرت الشػركل لمو ػود

بمو أ قوانينيا مف الشركل ش ص ويحتاج الش ص إل والدة ووالدة الشركل شيادة تأسيسيا وبميو كأف نسيتيا ىػة
نسػػيل الدولػػل التػػة ظيػػرت الشػػركل إل ػ النػػور بمو ػػأ قوانينيػػا وبنػػال بم ػ ذلػػؾ ك ػ ت ػرابط بػػيف نسػػيل الشػػركل و نسػػيل

الشػػركال إذ قػػد يكػػوف الشػػركال ممػػف ال يحمم ػوا ال نسػػيل ال زااريػػل ومػػل ذلػػؾ تكػػوف الشػػركل زااريػػل منيػػا ظيػػرت بمو ػػأ
ال انوف ال زااري.

3ـ الموطن :لمشركل موطف كالموطف كما بركو ال انوف المدنة ىو المكاف الذي ي يـ كيو الش ص بادة بص ل داامل أو
مؤقتل وي وز أف يكوف لمش ص أك ر مف موطف واحد كالموطف ىو محؿ اإلقامل أو محؿ النشاط وي يد الموطف
 -0سوزان علي حسه ،الوجيس في القاوون التجاري .األسكىدرية :مىشأة المعارف ، 4116 ،ص .010

كعنواف لمتبميد أو المراس ت أو إقامل الدباوى أو تحديد المحكمل الم تصل باإلك س وموطف الشركل حسأ ال انوف

الت اري ال زااري بينتو المادة  (( 464يكوف موطف الشركل كة مركز الشركل )) أو ن وؿ أف الموطف حيث يو د المركز
الرايس وقد ابتمد ال و ىذا المعيار .والموطف ىو المكاف الذي تو د كيو ام يزة التة تدير الشركل حيث تباشر نشاطيا
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كيو .واذا كاف امصؿ أف يكوف الم ر الرايس كة مكاف نشاط الشركل ك
الشركل كة مكاف أو أماكف .وم ر أو موطف الشركل كة مكاف ث ر.

لرورة ليذا التطابؽ حيث قد يكوف نشاط

4ـ ال مة المالية المستقمة :مف أىـ النتاا المترتبل بم اكتساأ الشركل الش صيل المعنويل أف يكوف ليا ذمل ماليل
مست مل بف الذمـ الماليل لمشركال كالشركل كونيا ش صا قانونيا ال يمكف أف ت ة بالتزاماتيا وت وـ بأنشطتيا بغير أف

تكوف ليا ذمل ماليل ويبن بم أف لمشركل ذمل ماليل مست مل أف:

أ – أمواؿ الشركل ممؾ لمشركل وال تعد ماال شااعا بيف الشركال مف الشيوع ين لة ب رادة أي مف المشابيف بينما ال
يستطيل الشريؾ كة الشركل أف يستعيد الحصل التة اشترؾ كييا برأس الماؿ .مف ما يدكل مف الحصص يصب ممكا
لمشركل كة الغالأ وليس لمشركال إال حؽ احتمالة كة امرباح وحصل تتناسأ مل ما قدمو بند تص يل الشركل وىذا

الحؽ ىو ماؿ من وؿ دااما حت لو كاف ما قدمو الشريؾ ب ارا.

أ – أمواؿ الشركل لماف لداانييا ليس بم دور داانة الشركال الح ز بمييا ابتمادا بم أف لمشريؾ المديف حصل كة
رأس الماؿ .وي تمؼ اممر كة شركات اممواؿ بنو كة شركات امش اص .منو كة امول ي وز الح ز بم امسيـ
وبرليا لمبيل مف رأس الماؿ يظؿ ابتا وما يتبدؿ ىو المالؾ لألسيـ وال أىميل لتبدؿ الشريؾ كة ىذه الشركات منيا

مغ مل أما كة شركات امش اص حيث يبرز االبتبار الش صة ك ي وز الح ز بم حصل الشريؾ

مف الح ز معناه أف يتبعو البيل كة الغالأ وىو ما يؤدي إل أف يحؿ ش ص محؿ ث ر كة ممكيل الحصل وكة ذلؾ

تغيير لع د الشركل ويمكف أف يكوف سبأ كة انح ليا.

ػ  -ال ت ري الم اصل بيف ديف الشركل وديوف الشركال كمو كانت الشركل داانل لش ص أ نبة وأصب ىذا الش ص

داانا محد الشركال ال ت ري الم اصل بيف الدينيف مف الم اصل ت ل بندما يو د ش صاف ك ىما دااف ومديف لأل ر
كة وقت واحد كيس ط أقؿ الدينيف مف الطركيف أما باالت اؽ أو ب وة ال انوف حسأ تواكر شروط تطمبيا ال انوف.

د – الع قل بيف إك س الشركل واك س الشركال :ال يتبل إك س الشركال باللرورة إك س الشركل أو يتبل إك س الشركل
إك س الشركال مف لكؿ مف الشركال والشركل ش صيتو وأموالو المست مل.

5ـ األىميــة :تتمتل الشركل بند اكتسابيا الش صيل المعنويل بامىميل منيا تصب ش صا لو ما لألش اص الطبيعييف.
وامىميل الم صودة ىة امىميل بنوبييا .أىميل الو وأ وىة أف ي رض بم الشركل وا بات وتكوف ليا ح وؽ والشركل
تستطيل أف تتممؾ واف ت بؿ اليبات كما ت رض بمييا الوا بات ال انونيل ك رض اللرااأ يست ن

مف ذلؾ الح وؽ

والوا بات المرتبطل باإلنساف كالح وؽ السياسيل ووا بات امسرة أما امىميل ام رى كية أىميل امدال أي قدرة الشركل
بم الد وؿ كة روابط قانونيل وبغير تواكر ىذه امىميل ال تستطيل الشركل ممارسل نشاطيا وتح يؽ أىداكيا كية بحا ل

إل أف تبيل وتشتري وتؤ ر وترىف وتؤمف وغير ذلؾ مف امنشطل .كأف ت يـ الدباوى بم ار ريف وأف تكوف طركا كة
ال صومات كمدع بمييا ولكف مف يمارس ىذه امنشطل ليس ش ص الشركل منو م ترض إنما ينوأ بنيا مف يم ميا

كمديرىا الم وض م  .والبد أف نشير أيلا إل

أنو يمكف أف تعاقأ الشركل .الع وبات الماليل أما الع وبات السالبل

لمحريل ك يتصور إي ابيا بم ش ص الشركل أنما يمكف أف تكوف بم امش اص الذيف أدى كعميـ ل رض الع وبل.
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المبحث الثالث

حل الشركـة وانقضائيـا
تلمف ال انوف المدنة ال زااري أسبابا بامل الن لال الشركات التة بينتيا المادة  644وما بعدىا
(( تن لة الشركل بأحد امسباأ التاليل وكؽ أحكاـ ىذا ال انوف:

المطلب األول :األسباب العامة النقضاء الشركة.

 -1انقضــاء المــدة التــي حــددت لمشــركة :بنػػد إب ػراـ الع ػػد ي ػػوـ الشػػركال بتحديػػد ميعػػاد معػػيف تنتيػػة كػػة نيايتػػو الشػػركل
كتن لػػة الشػػركل ب ػػوة ال ػػانوف إذا انتي ػ ام ػػؿ المحػػدد ليػػا بالع ػػد وقػػد نصػػت المػػادة  464مػػف ال ػػانوف الت ػػاري ال ازاػػري
ب وليا (( يحدد شكؿ الشركل ومدتيا التة ال يمكف أف تت اوز  44سنل .))..ومنو إذا استمرت الشركل بعد ىذه المػدة نكػوف

أماـ شركل ديدة وب د تأسيس ديد مف اموؿ انتي ب وة ال انوف.

 -2انتياء العمل الـ ي أنشـ ت مـن أجمـو الشـركة :تن لػة الشػركل إذا مػا تػـ تن يػذ العمػؿ الػذي ىػو الغػرض مػف إنشػالىا
وبانتيال الغرض الذي تأسست الشركل م مو تن لة الشركل ب وة ال انوف واذا استمرت بعد ذلؾ بنشاطيا كيعنػة اسػتمرار
شركل ديدة ان لت الساب ل وتأسست انيل ويرى ال و انو ب مكاف داانة الشركال االبتراض بم بمميػل االمتػداد مػا لػـ

يكف الحؽ كة تمديد بمػؿ الشػركل وامغمبيػل المطموبػل لم ػرار مشػروطا كػة ب ػدىا الػذي أبمػف لم ميػل نصػت بمييػا المػادة

 4/644مف ال انوف المدنة ال زااري (( إذا ان لت المدة المعينل أو تح ت الغايل التة أنشػات م ميػا ػـ اسػتمر الشػركال
ي وموف بعمؿ مف نوع امبماؿ التة تكونت مف أ ميا الشركل أمتد الع د سنل كسنل بالشروط ذاتيا )).

 -2اليالك الكمي ألمواليا أو بيالك جزء كبير منيا :بينتيا المادة  0/640مف ال انوف المدنة (( تنتية الشركل بي ؾ
ميل ماليا أو زل كبير منو بحيث ال تب

مف ماؿ.

كاادة كة استمرارىا )) بمعن أنو ال يمكف تح يؽ أىداؼ الشركل بما تب

 -3موت أحد الشركاء أو الحجر عميو أو إعساره أو إفالسو :المادة  644مف ال انوف المدنة (( تنتية الشركل بموت
أحد الشركال أو الح ر بميو أو ب بساره أو ب ك سو )) وىذا العنصر

اص ك ط بشركات امش اص حيث يكوف

لش صيل الشريؾ كؿ االبتبار بند التعاقد ك ذا تأ ر ىذا االبتبار الش صة لمشريؾ سوال نتي ل لمموت أو الح ر أو

إبسار أو إك س ان لت الشركل إال أف المشرع ال زااري كة ال رة  4مف ن س المادة نص بم أنو ي وز االت اؽ كة
حالل إذا مات أحد الشركال أف تستمر الشركل.

 -4انييار ركن تعدد الشركاء :حدد المشرع أف الشركل ي أ أف تكوف بيف شريكيف بم امقؿ وبم ىذا امساس إذا لـ
يحترـ الشركال النصاأ ال انونة لمشركل تن لة م
واذا زاد العدد ي أ تحويميا إل شركل مساىمل

كة شركل ذات مسؤوليل محدودة حدد المشرع بدد الشركال بػ 41

ؿ سنل واال كانت باطمل ـ  441قانوف ت اري زااري.
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المطلب الثاني :األسباب اإلرادية النقضاء الشركة.

 -1انسحاب أحد الشركاء من الشركة :إذا كانت مدتيا غير معينل بشرط أف يعمف الشريؾ المنسحأ إرادتو كة االنسحاأ
إل باقة الشركال قبؿ حصولو طب ا لممادة  661مف ال انوف المدنة ال زااري.

 -2إجماع الشركاء عمى حل الشركة بل حمول أجميا :المادة  4/661مف ال انوف المدنة وت در اإلشارة ىنا إل أف
إ ماع الشرك ال لروري إال إذا كاف قد تـ االت اؽ بم غير ذلؾ ك واز حؿ الشركل بامغمبيل م
تنحؿ الشركل بامغمبيل وال تشترط اإل ماع.

 -3إدماج الشركة في شركة أخرى :تن لة الشركل بنال بم

ك ة ىذا ال رض

رغبل الشركال قبؿ انتيال ميعادىا إذا ما قرر الشركال

إدما يا كة شركل أ رى ويتـ بطري تيف:

-اإلدماج بطريؽ اللـ :وبم تلاه تندم شركل كة شركل أ رى قاامل بحيث تن لة الشركل المندم ل نياايا

وتظؿ الشركل الدام ل ىة ال اامل والمتمتعل بش صيتيا المعنويل وتكوف ىة المسؤوؿ بف كؿ التصركات قبؿ الغير منو
باللـ تنت ؿ أمواؿ وح وؽ والتزامات الشركل المندم ل كييا كتكوف ذمل الشركل الدام ل ىة اللامنل لكؿ الديوف (شركات

اممواؿ).

-اإلدماج بطريؽ المزج :يتـ المزج بصورة مزج بدة شركات لتنشأ شركل ديدة برأس ماؿ الشركات المنلمل

كتظير ش صيل معنويل ديدة ت تمؼ بف ش صيات الشركات المنلمل وتصب ىة المسؤولل بف ديوف ميل الشركات

المندم ل (م ؿ الشركات ال ابلل).

المطلب الثالث :األسباب غير اإلرادية النقضاء الشركة.

 -1عدم وفاء أحد الشركاء بالتزامو :المادة  660مف ال انوف المدنة ال زااري ((ي وز أف تحؿ الشركل بحكـ قلااة بنال
بم طمأ أحد الشركال لعدـ وكال شريؾ بما تعيد بو أو بأي سبأ ث ر ليس ىو مف كعؿ الشركال ))..كامتنابو بف
ت ديـ حصتو أو استحالل استم ارريل شريؾ قدـ حصل بمؿ (أصيأ بمرض مزمف) أو نشوأ

ؼ بيف الشركال يستحيؿ

معو االستمرار ولم الة مطمؽ الحريل كة ت دير امسباأ.

 -2فصل الشريك :المادة  664مف ال انوف المدنة ال زااري لكؿ شريؾ الحؽ كة أف يطمأ مف ال لال كصؿ أحد
الشركال مف و وده كييا يؤدي إل بدـ استمرارىا (الع د التأسيسة لمشركل).

 -3خروج أحد الشركاء من الشركة ات المدة المحددة :بحكـ قلااة أ از ال انوف لشريؾ كة شركل محددة المدة أف
يطمأ مف ال لال إ ار و منيا لألسباأ يراىا مع ولل وتراىا المحكمل كذلؾ ك ذا حكمت المحكمل بذلؾ تن لة الشركل
ما لـ يت ؽ الشركال بم

ؼ ذلؾ (شركات امش اص).

 -4خسارة ثالثة أرباع رأس مال الشركة ات المسؤولية المحدودة :أبط المشرع الحؽ لكؿ شريؾ ليتمكف مف إبدال
رأيو كة مولوع الشركل وقرار مديرىا بم

باقة الشركال أف يطمأ مف ال لال حؿ الشركل وبميو إ بات ما يدبيو.
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 -5عدم توافر العدد الالزم لشركاء في شركات المساىمة :المادة  404مف ال انوف الت اري ال زااري وىة حالل بدـ
تواكر بدد الزـ كييا بحيث ي وز لكؿ مف لو مصمحل الم ول لم لال.
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مػف ىػذا العػرض المػو ز لمنظريػل العامػل لمشػركل يمكننػا التعميػؽ بػارتة أف الشػركل ىػة ب ػد بم تلػاه
يمتزـ ش صاف أو أك ر بأف يساىـ كؿ منيـ كة مشروع مالة بت ديـ حصػل مػف مػاؿ أو مػف بمػؿ القتسػاـ
ما قد ينشأ بف ىذا المشروع مف رب أو مف سػارة والشػركل قػد تكػوف شػركل مدنيػل أو شػركل ت اريػل ويػتـ
تصػػنيؼ الشػػركل وك ػػا لمغػػرض الػػذي أنشػػأت مػػف أ مػػو ك ػ ذا كػػاف الغػػرض مػػف الشػػركل مػػدنيا كاالسػػتغ ؿ
الز اربػة مػ

تعػد الشػػركل مدنيػػل أمػا إذا كػػاف الغػرض مػػف الشػػركل ت اريػا كعمميػػات الصػراكل البنػػوؾ والشػرال

م ؿ البيل والن ؿ..ك ف الشركل تعتبر شركل ت اريل تسري بمييػا امحكػاـ الػواردة كػة ال ػانوف الت ػاري ولػيس
امحكاـ الواردة كة ال انوف المدنة التة تسري ك ط بم الشركات المدنيل أما تكييؼ ب ود الشركات كن ػدىا
تكوف ب د معاولل بندما يد ؿ الشػريؾ كػة الشػركل بنسػبل مػف المػاؿ أو الن ػوذ أو العمػؿ كانػو ينتظػر م ابػؿ
ذلػؾ الػد وؿ و كػة حالػل د ػوؿ الشػركال إلػ الشػركل برلػاايـ كيػو ب ػد رلػااة ويأ ػذ مبػدأ الع ػد شػريعل
المتعاقديف لكف ىذه ال كرة ليسػت مطم ػل حيػث أف المشػرع ولػل ليػا حػدود م ػؿ شػركل أمػواؿ كييػا مػيط مػف
نظػاـ اشػتراكة ورأس مػالة والشػركل ىػدكيا محػدد وال يمكػف الحيػاد بنػو وىػذا الع ػد يعكػس إرادة امطػراؼ
المشكميف ليا وت يد حريتيـ إذا د موا تحت غطال ب د الشركل.

 ائمة الكتب:

 حمدي ،باشا عمر .القضاء التجاري .الجزائر :دار العلوم.4111 ،
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 مصطفى ،كمال طه .الوجٌز فً القانون التجاري .اإلكسكندرٌ  :منشأة المعارف.0444 ،
 كسوزان ،علً حكسٌن .الوجٌز فً القانون التجاري .اإلكسكندرٌ  :منشأة المعارف.4116 ،
 علً،بن غانم .الوجٌز فً القانون التجاري وقانون األعمال .الجزائر :موفم للنشر.4114 ،
 فوزي ،محمد كسامً .مبادئ القانون التجاري .األردن :دار الثقاف للنشر والتوزٌع.4114 ،

 ائمة التقنينات:

 القانون التجاري الجزائري ،الطبع الرابع .4114 ،
 القانون المدنً الجزائري ،الطبع الرابع .4114 ،

 ائمة الموا ع اإللكترونية:

 لطٌف جبر ،كومانً”.الشركات التجارٌ –دراكس قانونٌ مقارن http://www.ao- ."-
 ، academy.orgاألكادٌمٌ العربٌ المفتوح فً الدنمارك.4114 ،
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