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مبحث تمييدي  :ماىية شركة التضامف:
تعد شركة التضامف النموذج األمثؿ لشركات األشخاص،لوضوح االعتبار الشخصي بيا،

كمػػا تعتبػػر أسػػبؽ الشػػركات ظيػػو ار و أكثرىػػا انتشػػا ار فػػي الوامػػم العممػػي نظػ ار لمبلءمتيػا لبلسػػتلبلؿ
التج ػػاري المح ػػدود ال ػػذي يق ػػوـ ب ػػو ع ػػدد ممي ػػؿ م ػػف الش ػػركاء ،تض ػػميـ رواب ػػط شخص ػػية كالق ارب ػػة أو

الصدامة أو المعرفة .

المطمب األوؿ  :تعريؼ شركة التضامف :
تناوؿ المشرع الجزائري أحكاـ شركة التضامف في المواد مف  155إلى  165مػف القػانوف التجػاري

غير أنو لـ يقـ بتعريفيا كما فعمت بعض التشريعات القانوف المصري فػي المػادة  02تجػاري التػي

تعػػرؼ شػػركة التضػػامف بلنيػػا " :الشػػركة التػػي يعق ػػدىا اثنػػاف أو أكثػػر بقصػػد االتجػػار عمػػى وج ػػو
الشركة بينيـ بعنواف مخصص يكوف اسما ليا ".

و أيضا المادة  15مف القانوف التجاري السوري التػي عرفػت شػركة التضػامف بلنيػا ":الشػركة التػي
تعمؿ تحت عنواف معيف ليا و تؤلؼ ما بيف شخصيف أو عدة أشخاص مسؤوليف بصفة شخصية

و بوجو التضامف عف ديوف الشركة ".

وكػػذلؾ المػػادة السادسػػة مػػف مػػانوف الشػػركات التجاريػػة الع ارمػػي و القػػانوف السػػعودي لمشػػركات فػػي
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ورغـ االختبلؼ حوؿ أصؿ شركة التضامف فانو مف الثابت أنيا تعد أمدـ الشػركات ظيػو ار مػم أف

التسمية التي سميت بيا حديثة نسبا .

فنحف مدينوف ؿ"جاؾ سافاري  JACQUES SAVARYالذي وصفيا في كتابو الشيير التاجر
الكامؿ  LE PARFAIT NEGOCIANTالصادر في  5661بكونيا الشركة التي يباشػر بيػا
الشػركاء التجػارة باسػميـ جميعػا  EN NOM COLLECTIFومػف ىنػا جػاءت تسػمية شػركة
التضامف أو الشركة ذات االسـ الجماعي التي تعرؼ بيا إلى يومنا ىذا .
المطمب الثاني  :أىمية شركة التضامف :
عبلوة عمى اعتبار شركة التضامف أىـ شركات األشخاص و أكثرىا شيوعا .بؿ وصار
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االمتصاد في ببلدنا و ببلد كثيرة يشجم عمى خمؽ الكثير مف ىذه الشركات،لكونيا مف جيػة أكثػر
مبلءمة لصلار التجار ذوي الثراء المحدود الذيف يتعاونوف فيما بينيـ لمقياـ بالمشاريم الصليرة أو

المتوسطة .

ومػف جيػػة أخػػرج النسػػجاميا و التجػػارة العائميػػة التػػي تنشػل بػػيف أفػراد األسػرة الواحػػدة أو التػػي تضػػـ

أصدماء و معارؼ تربطيـ مشاعر المودة و يلنس كؿ منيـ لآلخر فيوليو ثقتو.
المبحث األوؿ  :تكويف شركة التضامف :
تعتبػ ػػر شػ ػػركة التضػ ػػامف أىػ ػػـ شػ ػػركات األش ػ ػػخاص و يػ ػػتـ تكوينيػ ػػا عػ ػػف طريػ ػػؽ ت ػ ػوافر الش ػ ػػروط
الموضوعية ،وىي تمؾ الشروط الواجب توافرىا فػي عقػود الشػركات وتتمثػؿ فػي الرضػى و األىميػة
و المحػػؿ و السػػبب و كػػذلؾ الشػػروط الموضػػوعية الخاصػػة أمػػا الشػػروط الشػػكمية و ىػػي الكتابػػة و

الشير كما نص عمييا القانوف و أخضم ليا جميم الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .
المطمب األوؿ  :إجراء الرسمية "الشروط الشكمية ":

يقضي القانوف التجاري الجزائري في مادتو  141عمى انو يجػب أف تثبػت الشػركة بعقػد رسػمي و

إال كانت باطمة .

إذا فعقد الشركة البد أف يفرغ في الشكؿ الرسـ اي تحريره لدج الموظؼ العاـ (الموثؽ) حتى يعتد
بالعقد .

كما يجب أف يتضمف عقد الشركة بيانات ميمة كلسماء الشركاء و ألقابيـ و العنواف التجاري

لمشركة و أسماء مديري األعماؿ الملذوف ليـ بالتوميم عػف الشػركة و رأس المػاؿ الجػاىز و تػاري
بدء ة نياية الشركة .

و نمفت عناية الطمبة إلى أف ىذه البيانات لـ ترد عمى سبيؿ المثاؿ و إنما ىي الحػد األدنػى الػذي

يجب أف يتضمنو الممخص،لكف مد يضيؼ الشركاء بيانات أخرج .

كما أوجب المشرع فػي المػادة  145إيػداع عقػد التلسػيس لػدج المركػز الػوطني لمسػجؿ التجػاري ،و
نش ػره حسػػب األوضػػاع الخاصػػة بشػػركات التضػػامف و إال كانػػت باطمػػة .واشػػترط القػػانوف ضػػرورة

شػػير شػػركة التضػػامف مصػػد إعػػبلـ الليػػر بنشػػوء الشػػخص المعنػػوي و ليتعامػػؿ معػػو عمػػى أسػػاس

البيانات المشيرة .
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وتػػتمخص إجػراءات الشػػير فػػي إيػػداع ممخػػص العقػػد التلسيسػػي لمشػػركة فػػي السػػجؿ التجاري،وأيضػػا

شير ممخص عقد الشركة في النشرة لئلعبلنات القانونية  .O.A.L Bأي Bulletin officiel
، des annonces légalesإضافة إلى شير ممخص عقد الشركة في جريدة يومية يتـ اختيارىا

مف طرؼ ممثؿ الشركة.

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف عمميػػة الشػػير ال تقتصػػر عمػػى إج ػراءات التلسػػيس فحسػػب بػػؿ تشػػمؿ كػػؿ
تعديؿ يط أر عمى الشركة ،كتليير عنػواف الشػركة أو إطالػة مػدتيا أو تقصػيرىا أو تلييػر مػديرىا أو

انقضائيا ألي سبب مف األسباب ما نصت عميو المادة  112مف القانوف التجاري.
المطمب الثاني  :جزاء إىماؿ شير شركة التضامف:

واف كاف األصؿ أف الشركة تعتبر بمجرد تكوينيا شخصا معنويا غير أف ىذه الشخصية ال تكػوف
حجة عمى اللير إال بعد استيفاء إجػراءات الشػير التػي يػنص عمييػا القػانوف ،ومػم ذلػؾ إذا لػـ تقػـ

الشركة بإجراءات الشير القانوني فإنو يجوز لملير أف يتمسؾ بتمػؾ الشخصػية حسػب المػادة 456

مف القانوف المدني .

ومػػد أسػػقط المشػػرع الج ازئػػري فػػي المػػادة  145تجػػاري عػػف الشػػركة حقيػػا فػػي اكتسػػاب الشخصػػية

المعنوية إال إذا تـ ميدىا في السجؿ التجاري.

وتعنػػي ىػػذه النصػػوص أف عػػدـ اتخػػاذ إج ػراءات الشػػير يػػؤدي إلػػى عػػدـ االحتجػػاج بوجػػود الشػػركة

عمى اللير ،بينما يجوز لملير التمسؾ بوجودىا باعتبار أف الشركة تكوف موجودة حكما أو فعبل .

و إذا تمسؾ اللير صاحب المصمحة ببقاء الشركة فبل يجوز لمشػركاء أف يحتجػوا ببطبلنيػا بسػبب

عػػدـ اتخػػاذ إج ػراءات الشػػير فػػبل يمػػنحيـ القػػانوف الفرصػػة لبلسػػتفادة مػػف إىمػػاليـ ،ويقتصػػر أثػػر

البطبلف عمى المستقبؿ فقط .

أما إذا كانت مف مصمحة اللير إبطػاؿ الشػركة كمػا فػي حالػة انشػئيا رىنػا عمػى عقاراتيػا ولػـ تكػف

مد أشيرت  ،فيكوف لمبطبلف أثر رجعي أي تنيار الشركة في الماضي والمستقبؿ.

واذا كػػاف طالػػب الػػبطبلف ىػػو أحػػد الشػػركاء  ،فتكػػوف مصػػمحة الش ػريؾ محققػػة فػػي طمػػب بطػػبلف

الشركة لعدـ شيرىا ،حتى ال يكوف في شركة ميددة بالبطبلف ،غير أنو ال يجػوز لمشػريؾ التمسػؾ
ببطبلنيا تجاه اللير المتعامؿ مم الشركة بحجة عػدـ الشػير ،حتػى يػتخمص مػف الت ازمػات الشػركة

بس ػػبب إىمال ػػو و ش ػػركائو ف ػػي القي ػػاـ ب ػػإجراءات الش ػػير .ويقتص ػػر أثػ ػره (طم ػػب ال ػػبطبلف م ػػف أح ػػد
الشركاء) عمى المستقبؿ دوف الماضي ما مضت بو المادة  455الفقرة  0مف القانوف المدني .
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المطمب الثالث  :عنواف شركة التضامف
نصت المادة  110مف القانوف التجاري الجزائري عمى أنو (يتللؼ عنواف الشركة مف أسماء جميم
الشركاء أو مف اسـ أحدىـ أو أكثر متبوع بكممة وشركائيـ ).

والعنػواف ىػػو االسػػـ التجػػاري الػػذي تتعامػػؿ بػػو الشػػركة مػػم الليػػر وتومػػم بػػو عمػػى معامبلتيػػا وطبقػػا
ألحكاـ نص المادة  110تجاري يتركب عنواف شركة التضػامف مػف اسػـ أحػد الشػركاء أو بعضػيـ

أو جميعيـ كشركة حمود بوعبلـ وشركائو .

أمػا إذا اتخػذت الشػركة تسػمية مبتكػرة ؾThe perfect smile and Millenium Clothes:
فتضػػاؼ إلػػى العن ػواف التجػػاري ،لتمييػػز الشػػركة عػػف غيرىػػا ،لكػػف ال يجػػوز التوميػػم بيػػذه التسػػمية

المبتكرة عمى معامبلت الشركة .

كما ال يجوز أف يدخؿ ضمف عنواف الشركة اسـ شخص غير شريؾ فييػا ولػو كػاف مػديرىا طالمػا

ليس ػػت ل ػػو ص ػػفة الشػ ػريؾ ف ػػي الش ػػركة ،لم ػػا لي ػػذا العنػ ػواف مػ ػف اث ػػر عم ػػى اللي ػػر ف ػػي تعامم ػػو م ػػف
الشػػركة،ولذلؾ يجػػب أف يعبػػر عنػواف الشػػركة عػػف حقيقػػة انتمائيػػا طػواؿ حياتيا،فػػإذا أدركػػت الوفػػاة
أحد الشركاء وجب حذؼ اسمو مف عنوانيا ،وكذلؾ الحاؿ عند انفصالو عنيا ألي سبب.
المبحث الثاني  :آثار شركة التضامف
مػػف بػػيف أىػػـ الثػػار الناجمػة عػػف عقػػد شػػركة التضػػامف الصػػحي المسػػتوفي ألركانػػو الموضػػوعية
العامة و الخاصة و الشكمية ىي اكتسػاب الشػركة لمشخصػية المعنويػة عػبلوة عمػى ميػزة فريػدة فػي

شػػركات التضػػامف فقػػط وىػػي أف وصػػؼ التػػاجر ال يقتصػػر عمػػى الشػػركة وحػػدىا كشػػخص معنػػوي

ولكػػف يتعػػداىا إلػػى الشػػركاء المتضػػامنيف ،عػػبلوة عمػػى كػػوف الش ػريؾ المتضػػامف مسػػؤوال مسػػؤولية
شخصية تضامنية عف ديوف الشركة –حسب الفقرة  0مف المادة  115تجاري جزائري –.

المطمب األوؿ  :المركز القانوني لمشريؾ المتضامف
توض ػ لنػػا الم ػواد  115و  162المركػػز القػػانوني لمش ػريؾ و الػػذي ندرسػػو مػػف ثػػبلث زوايػػا ىػػي
اكتساب الشريؾ المتضامف صفة التاجر ،و مسؤوليتو وعدـ انتقاؿ حصتو .
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فبالنسبة الكتساب الشريؾ المتضامف صفة التاجر  ،ويكوف ىذا بمجرد اشتراكو في شركة تضامف
حتػػى ولػػو لػػـ يسػػبؽ لػػو احت ػراؼ التجػػارة مبػػؿ دخولػػو متضػػامنا فييػػا س ػواء كانػػت مدنيػػة أو تجاريػػة

باعتبارىا تجارية بحسب الشكؿ مف مبؿ المشرع .
ول ػػذلؾ تش ػػترط األىمي ػػة البلزم ػػة لمباشػ ػرة التج ػػارة ف ػػي الشػ ػريؾ المتض ػػامف أي بم ػػوغ  55عام ػػا دوف

إصػػابة بػػلي عػػارض مػػف عػوارض األىميػػة أو أف يكػػوف مرشػػدا لكػػف شػريطة أف يكػػوف إذنػػو مطمقػػا

دوف ميد .

أمػػا عػػف مسػػؤولية الشػريؾ المتضػػامف الشخصػػية و التضػػامنية ،فقػػد مررتيػػا المػػادة  115فقػرة أولػػى
تجػاري ج ازئػػري بقوليػػا  :لمشػػركاء بالتضػػامف صػػفة التػػاجر وىػػـ مسػػؤولوف بليػػر تحديػػد وبالتضػػامف
عف ديوف الشػركة فالتضػامف ىنػا مػانوني و ال يجػوز اسػتبعاده حتػى ولػو اشػترط الشػركاء ذلػؾ فػي

عق ػػد الش ػػركة ،ويس ػػري عم ػػى ى ػػذا التض ػػامف األحك ػػاـ الخاص ػػة بالتض ػػامف المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػي
القانوف المدني بالمواد  056إلى . 051

ومؤدج ما سبؽ أف الشريؾ يكوف مسؤوال عف ديوف الشركة فتكوف ذمتو المالية بكامميا ضامنة

لموفػػاء بيػػذه الػػديوف وال يجػػوز لمشػريؾ بػػلف يػػدفم بػػلف حصػػتو تمثػػؿ جػػزءا فقػػط مػػف رأس المػػاؿ (مػػم
مراعاة دائف الشركة لمشػرط التنظيمػي الػذي نصػت عميػو الفقػرة  0مػف المػادة  115تجػاري ج ازئػري

وىو مرور  51يوما مف تاري إنذار الشركة بالدفم ).

ويظؿ التضامف مائما بػيف الشػركاء  ،مػا بقيػت ليػـ ىػذه الصػفة حتػى بعػد انحبلليػا وتصػفيتيا إلػى
أف تسقط بالتقادـ الخمسي المنصوص عميو في المادة  666مف القانوف التجاري الجزائري
غي ػػر أف الشػ ػريؾ يفق ػػد ص ػػفتو ف ػػي الش ػػركة مب ػػؿ انقض ػػائيا كم ػػا ل ػػو انس ػػحب مني ػػا أو فص ػػؿ بحك ػػـ
مضائي لكنو يبقى مسؤوال عف ديوف الشركة التي نشلت مبػؿ خروجػو إال إذا تػـ شػير ىػذا الخػروج

حتػػى ال يظػػؿ الليػػر معتمػػدا عمػػى اسػػتمرار الش ػريؾ فػػي الشػػركة األمػػر الػػذي يػػؤثر عمػػى ائتمػػاف
الشركة ومد منف المشرع الج ازئري ىذا األمر في المادة  165الفقرة . 0
أما إذا انضـ شريؾ جديد إلى الشركة أثناء نشاطيا فيكوف مسؤوال عف ديوف الشركة مبؿ اللير
السػػابقة عمػػى دخولػػو أو البلحقػػة ،غيػػر أنػػو يجػػوز لػػو اشػػتراط فػػي سػػند انضػػمامو إلػػى الشػػركة عػػدـ
مسؤوليتو عف الديوف السابقة شرط شير ىذا الشرط .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

أما إذا تنازؿ شريؾ لخر عف حصتو وتـ إنشاء ىذا التنازؿ بموجػب عقػد رسػمي والتلشػير بػو فػي

السػػجؿ التجػػاري فػػبل يسػػلؿ الش ػريؾ المتنػػازؿ عػػف الت ازمػػات الشػػركة التػػي تعمقػػت بػػذمتيا بعػػد إتمػػاـ
التنازؿ ،أما االلتزامات التي وجدت مبؿ إتماـ التنازؿ فينػا تجػب موافقػة دائنػي الشػركة عمػى حمػوؿ

المتنازؿ إليو محؿ المتنازؿ في االلتزاـ بتمؾ الديوف .

وكػػذلؾ اشػػترط القػػانوف عػػدـ ج ػواز انتقػػاؿ حصػػة الش ػريؾ مػػا مضػػت بػػو المػػادة  162مػػف القػػانوف
التجػػاري الج ازئػػري  (:ال يجػػوز أف تكػػوف حصػػص الشػػركاء ممثمػػة فػػي سػػندات مابمػػة لمتػػداوؿ و ال

يمكف إحالتيا إال برضى جميم الشركاء ويعتبر باطبل كؿ شرط مخالفا لذلؾ).

وكػػذلؾ نظمتػػو الم ػواد  160و 165والمػػادة  115تجػػاري ج ازئػػري ،إال أف المشػػرع الج ازئػػري أجػػاز
التنازؿ عف حصة الشريؾ المتضامف ولكف بشرط موافقة جميم الشركاء .

وطبعػػا إجػراءات التنػػازؿ عػػف الحصػػة ال تسػػري فػػي مواجيػػة الليػػر إال بعػػد إتخػػاذ إجػراءات الشػػير

القانونية .

المطمب الثاني  :إدارة شركة التضامف:
بداىة يمزـ الستلبلؿ أمواؿ الشركة و تسيير أمورىا تعييف مدير أو أكثر لمقياـ باألعماؿ القانونية

و لمتحدث باسميا ولتمثيميا في عبلماتيا مم اللير وفضبل عف ذلؾ تمزـ مرامبة سػير إدارة الشػركة

حتى ال تنحرؼ عف غرضيا و أيضا توزيم ثمار الشركة و امتساـ أرباحيا وخسائرىا .

فبالنسبة لممدير مضت المادة  115مف القانوف التجاري الجزائري بػلف تكػوف إدارة شػركة التضػامف
لكافػة الشػركاء مػا لػـ يشػترط فػي القػانوف األساسػي عمػى خػبلؼ ذلػؾ ويجػوز أف يعػيف فػي القػػانوف

األساسػػي مػػدير أو أكثػػر مػػف الشػػركاء أو غيػػر الشػػركاء ،أو يػػنص عمػػى ىػػذا التعيػػيف بموجػػب عقػػد
الحؽ .

ويختمؼ وضم المدير مف حيث تعيينو و سػمطاتو وعزلػو بػاختبلؼ مػا إذا كػاف تعيينػو فػي القػانوف

األساسي لمشركة ،ويسمى في ىذه الحالة بالمدير االتفامي  Gerant Statutaireأو كاف تعيينو
بإتفػاؽ مسػتقؿ عػف القػانوف األساسػي لمشػركة و يسػمى بالمػدير غيػر اإلتفػامي Gerant Non

. Statutaire

وجػػوىر التمييػػز بػػيف المػػدير االتفػػامي و غيػػر االتفػػامي ىػػو لػػزوـ تعػػديؿ القػػانوف األساسػػي لمشػػركة

لتليير المدير اإلتفامي دوف المدير غير اإلتفامي .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

واذا كػػاف المػػدير إتفاميػػا و ش ػريكا فػػي نفػػس الومػػت فػػإف تعيينػػو يعتبػػر جػػزءا مػػف القػػانوف األساسػػي
لمشركة فبل يجوز عزلو إال بموافقة جميم الشركاء وتنحػؿ الشػركة مػا لػـ يػنص عمػى اسػتمرارىا فػي

القانوف األساسي ،حسب ما ذكرتو المادة  115فقرة أولى تجاري جزائري .

واألصػػؿ أف يحػػدد القػػانوف األساسػػي لمشػػركة صػػبلحيات و سػػمطات المػػدير و إال جػػاز لػػو أف يقػػوـ

بجميم أعماؿ اإلدارة حسب منطػوؽ الفقػرة األولػى مػف المػادة  114تجػاري ج ازئػري بقوليػا ":يجػوز
لممدير في العبلمات بيف الشركاء و عند عػدـ تحديػد سػمطاتو فػي القػانوف األساسػي أف يقػوـ بكافػة

أعماؿ اإلدارة لصال الشركة ".

وكػػذا الفق ػرة  5مػػف المػػادة  111تجػػاري ج ازئػػري  ":تكػػوف الشػػركة ممزمػػة بمػػا يقػػوـ بػػو المػػدير مػػف
تصرفات تدخؿ في موضوع الشركة و ذلؾ في عبلماتيا مم اللير ،ووفقا ألحكاـ القانوف الجزائري

تك ػػوف الش ػػركة مس ػػؤولة أم ػػاـ اللي ػػر حس ػػف الني ػػة ع ػػف أعم ػػاؿ الم ػػدير ول ػػو تج ػػاوز االختصاص ػػات

المحػػددة لػػو ،طالمػػا كانػػت داخػػؿ حػػدود غػػرض الشػػركة واذا كػػاف الخطػػل الػػذي صػػدر مػػف المػػدير
يستوجب توميم عقوبات جنائية كالحبس أو السجف فبل مناص مف توميعيا عمى المدير شخصيا .

وبالنسػػبة لرمابػػة الشػػركاء غيػػر المػػديريف عمػػى إدارة الشػػركة فقػػد حفظيػػا المشػػرع فػػي المػػادة 115

القانوف التجاري الجزائري بموجبيا يكوف لمشركاء غيػر المػديريف الحػؽ بػلف يطمعػوا بلنفسػيـ مػرتيف
فػػي السػػنة بمركػػز الشػػركة عمػػى س ػػجبلت التجػػارة و الحسػػابات و العقػػود و الف ػواتير و كػػؿ وثيق ػػة

محررة مف طرؼ الشركة أو تسممتيا مف اللير .

أما عف توزيم األرباح و الخسائر ،وحيث أنو مػف البػدييي أف اليػدؼ الػذي ترمػي إليػو الشػركة أيػا

كاف نوعيا ىو تحقيؽ األرباح الناتجة عف استثمار أمػواؿ الشػركة و الوامػم أنيػا كمػا تحقػؽ أرباحػا

فقد تمنى بخسائر عمى فترات متفاوتة .

و المقصػود باألربػػاح بصػػفة عامػػة الفػائض النػػاتص عػػف طػػرح خصػوـ الشػػركة مػػف أصوليا،ويتضػ

المركز المالي لمشركة في نياية كػؿ سػنة ماليػة ،حيػث تضػم إدارة الشػركة جػردا بمختمػؼ عناصػر
األصوؿ و الديوف الموجودة في ذلؾ التاري ،وحساب االستلبلؿ العاـ ووضػم تقريػر مكتػوب عػف

حالة الشركة حسب المادة  656تجاري جزائري.

كمػػا نصػػت المػػادة  602تجػػاري ج ازئػػري عمػػى األربػػاح الصػػافية القابمػػة لمتوزيػػم و التػػي تتشػػكؿ مػػف
الناتص الصافي مف السنة المالية بعد طػرح المصػاريؼ العامػة وتكػاليؼ الشػركة األخػرج بعػد إدراج

جميم اإلستيبلكات  Amortissementsوالمؤونات . Provisions

ويقص ػػد باالس ػػتيبلكات نس ػػبة م ػػف ميم ػػة الالت و األدوات الت ػػي تس ػػتخدميا الش ػػركة تػ ػوازي نس ػػبة

استيبلكيا خبلؿ السنة بحيث إذا تعطمت ىذه الالت و األدوات بسبب خمؿ ما أو تومفت نيائيا،

ك ػػاف ل ػػدج الش ػػركة رص ػػيد ك ػػافي لتص ػػميحيا أو تجدي ػػدىا دوف المج ػػوء إل ػػى الق ػػرض م ػػف اللي ػػر أو
المساس برأس الماؿ .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

أمػا المؤونػػات فيقصػػد بيػػا ،التكػػاليؼ المحتممػػة عمػى خػػتبلؼ أنواعيػػا كػػثمف المػواد األوليػػة و أجػػور

العماؿ و ثمف استيبلؾ الكيرباء واللاز …إل

واألصؿ أف يتبم في توزيم األرباح الطريقة التي نصػت عمييػا أحكػاـ العقػد التلسيسػي لمشػركة ،وال

يتػػدخؿ القػػانوف إال لمنػػم وجػػود شػػرط األسػػد ،واذا لػػـ يتعػػرض العقػػد التلسيسػػي لتنظػػيـ كيػػؼ توزيػػم
األرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة لمقانوف المدني المواد  401و. 406

ودفم األرباح يجب أف يتـ خبلؿ أجؿ أمصاه تسعة أشير مف تاري إمفاؿ السػنة الماليػة حسػب مػا

مضت بو المادة  604الفقرة الثانية .

ومتى تـ توزيم األرباح الصافية عمى نحو حقيقي و مػانوني ،أصػبحت حقػا مكتسػبا لكػؿ شػريؾ ال

يجوز استرداده منو حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بؿ وحتى ولو تـ شير إفبلسيا .

وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة عمى الحسابات والتلكد مف وجود مبالغ مابمة لمتوزيم الحصة التي

نوزعيا الشركة عمى الشركاء في شكؿ أرباح .حسب الفقرة  5مف المادة  605تجاري جزائري .

واذا مامت الشركة بتمفيؽ ميزانيتيا وأخفت حقيقة مركزىا و باللت في تقدير أصوليا لتبدوا كما لػو
أني ػػا حقق ػػت أرباح ػػا و تق ػػوـ بتوزي ػػم المب ػػالغ عم ػػى الش ػػركاء بوص ػػفيا أرباح ػػا عم ػػى خ ػػبلؼ الحقيق ػػة
،فتعتبر أرباحا صورية يمزـ القانوف الشركاء عمى ردىا بلض النظر عف كوف الشريؾ حسػف النيػة

أو ال .

كمػػا مضػػت المػػادة  601فقػرة  5تجػػاري ج ازئػػري  ":يحضػػر اشػػتراط فائػػدة ثابتػػة أو إضػػافية لصػػال
الشركاء و يعتبر كؿ شرط مخالؼ لذلؾ كلنو لـ يكف".

ويفصػ ىػػذا الػػنص عػػف الحالػػة التػػي تقػػرر فييػػا الشػػركة توزيػػم فائػػدة ثابتػػة عمػػى الشػػركاء كػػؿ سػػنة
حتى ولو لـ تجف ربحا ،ونظػ ار إلػى أف ىػذه العمميػة مػد تيػدد بيػبلؾ رأس مػاؿ الشػركة الػذي يكػوف

الضػػماف العػػاـ لمػػدائنيف .وتػػزداد الخطػػورة مػػف انتقػػاص ميمػػة رأس المػػاؿ فػػي حػػاؿ مػػا إذا أصػػيبت
الشركة بخسارة .ليذا منم المشرع توزيم مثؿ ىذه الفوائد و األرباح.

المبحث الثالث  :انقضاء شركة التضامف
رأينا مف خبلؿ بحثنػا حتػى الف ميػاـ شػركات التضػامف عمػى االعتبػار الشخصػي ،و مناطػو الثقػة

المتبادلة بيف الشركاء وثقة اللير في التعامؿ معيـ ،لذلؾ إذا تصدع ىذا االعتبار بسبب حدوث
أي عارض مادي أو مانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .

وسػػنتناوؿ فػػي ىػػذا المبحػػث انقضػػاء شػػركة التضػػامف بػػيف الحػػاالت العامػػة ووفػػاة أحػػد الشػػركاء أو

إفبلسو أو الحجر عميو .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

المطمب األوؿ  :الحاالت العامة :
حيث تنقضي شركة التضامف باألسباب العامة النقضاء الشركات سػواء بقػوة القػانوف كمػا لػو وجػد
خمػؿ بالعقػد التلسيسػي أو إخػبلؿ لشػرط مػػف الشػروط العامػة إلنشػائيا أو ألسػباب إراديػة كانسػػحاب

أحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إال إذا وجد شرط يتضمنو العقد

التلسيسي لمشركة يقضي ببقائيا و استمرارىا .

وكذلؾ تنقضي بحكـ مف القضاء كما لو رفم أحد الدائنيف لمشركة دعوج عمى األخيرة وتمسؾ
ببطبلنيا مثبل لعدـ شيرىا ،حسب ما رأيناه سالفا .
المطمب الثاني  :حالة وفاة أحد الشركاء:
تقضي المادة  160تجاري جزائري بلف تنتيي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لـ ينص العقد
التلسيسي عمى شرط مخالؼ لذلؾ .

وفػػي حػػاؿ اسػػتمرار الشػػركة يعتبػػر القاصػػر أو القصػػر مػػف ورثػػة الشػريؾ غيػػر مسػػؤوليف عػػف ديػػوف

الشػػركة مػػدة مصػػورىـ إال بقػػد أم ػواؿ تركػػة مػػورثيـ حتػػى إذا بمل ػوا سػػف الرشػػد أصػػبحوا (القصػػر)
شركاء متضامنيف .

المطمب الثالث  :حالة إفبلس أحد الشركاء أو الحجر عميو :
نصت المادة  165مكرر 52تجاري جزائري عمى أنػو فػي حالػة إفػبلس أحػد الشػركاء أو منعػو مػف
ممارس ػػة مينت ػػو التجاري ػػة أو فقدان ػػو لؤلىمي ػػة تنح ػػؿ الش ػػركة م ػػا ل ػػـ ي ػػنص العق ػػد التلسيس ػػي عم ػػى

استمرارىا أو يقرر بامي الشركاء ذلؾ بإجماع الراء .

ويجب عدـ إىماؿ تعييف حقوؽ الشريؾ المفمس أو المحجور عميو و أدائيا لو بعػد تقػديرىا ،وذلػؾ

مف طرؼ خبير معتمد يعينو األطراؼ أو محكمة األمور المستعجمة .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

الخاتمة :

نظ ار إلى التحوالت الكبرج االمتصادية والسياسية و االجتماعية التي شيدتيا بػؿ وتشػيدىا الج ازئػر
حتى الف ،بتحوؿ مف نظاـ امتصادي اشتراكي إلى نظاـ امتصاد السوؽ ومف نظاـ الحزب الواحد

إلى تعددية حزبية واف كانت فتية بعد ،ومف طبقػة شػعبية كبيػرة تنشػط بالقطػاع العػاـ التػابم لمدولػة
وانحصارىا أماـ القطاع الخاص .

خير الدين بن بوضياف السنة الرابعة حقوق جامعة ورقلة

فإنن ػػا نبص ػػر أف جمم ػػة التليػ ػرات الش ػػاممة ى ػػذه تتطم ػػب تلييػ ػ ار موافق ػػا ومبلئم ػػا ف ػػي الميكانيزم ػػات
االمتصػػادية وعمػػى ىػػذا فإننػػا نحػػف ،طمبػػة ىػػذا البحػػث نػػرج أف عمػػى الج ازئػػر بعػػد معالجػػة الوضػػم
األمني و السياسػي وضػماف اسػتقرارىما أف تنشػس ترسػانة متينػة مػف القواعػد القانونيػة واالمتصػادية

خاصة وأف عصر العولمة ىذا ال يتكرـ ببدائؿ أخرج .

ومػػف بػػيف الوسػػائؿ اليامػػة التػػي تػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى عجمػػة االمتصػػاد ىػػي شػػركة التضػػامف
لتمتعيا باليدوء النسبي واالستقرار لكوف الثقة والمعرفة جوىر تكونيا والمتصاصيا لنزيػؼ البطالػة

التي تؤرؽ الشباب ،وعميو حسب ما سبؽ تتوض لنػا ضػرورة مسػارعة الدولػة لػدعـ ىػذه الشػركات
مانونيا و ماديا.
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