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، بل تمتد  لتشمل نسبق وأن ذكرنا أّن صفة الشخص ليست حكراً على األشخاص الطبيعيي
الشخصيات المعنوية التي تلعب دوراً هاماً على مسرح الحياة القانونية و االقتصادية يفوق في كثير 

همية هذه الشركات تكمن في و أ. من األحيان  الدور الذي يقوم به األفراد، وأهمها  الشركات
فرده القيام بها، مدورها في تجميع جهد  األفراد و مدخراتهم إلنشاء المشروعات التي يعجز المرء ب

مما جعلها األداة المثلى للنهوض االجتماعي و االقتصادي، بل و لقد تعاظمت هذه األهمية لدرجة 
و شكلت . ى ال نجدها إال عند الدولأصبحت معها الكثير من هذه الشركات تتمتع بإمكانيات كبر

هذه الشركات خاصة التجارية منها  قوة اقتصادية هامة مما اضطرت الدول إلى مراقبتها و 
. وسنت لذلك القوانين الخاصة بإنشائها وتسييرها وانقضائها. توجيهها بما يخدم المصلحة العامة

ب في نهايتها قادرا على اإلجابة وهذا ما نتطرق إليه في هذه الوحدة، حيث تكون عزيزي الطال
  : على األسئلة التالية 

  ما هو تعريف عقد الشركة ؟ 
  ما هي األركان الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة ؟

  ما هي األركان الشكلية لعقد الشركة ؟ 
  ما هو جزاء اإلخالل بركن من أركان عقد الشركة ؟ 

 ما هي  أسباب انقضاء الشركة ؟ 



 

  :تعريف عقد الشركة  -1
  

) 1988 مايو 3 المؤرخ في 14 - 88القانون رقم ( من القانون المدني الجزائري 416تعرف المادة 
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على : (( الشركة كما يأتي 

المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو 
يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك  تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما 

  . ((  
من هذه المادة نخلص إلى أن الشركة عقد يتطلب تكوينها توافق إرادتين أو أكثر أو بعبارة أخرى 
موافقة جميع الشركاء على إنشاء الشركة، وأن يكون لهذه الشركة محال وسببا وهذه هي أركان العقد 

   .العامة التي يجب أن تتوفر في أي عقد
غير أن عقد الشركة يتميز عن غيره من العقود، بأن أثره ال يقتصر على إنشاء التزامات تترتب على 
أطرافه أي على الشركاء، بل يتعدى ذلك في أغلب األحيان إلى أثر آخر وهو نشوء شخص قانوني 

ني في إلى جانب أشخاص الشركاء، بحيث أن كلمة الشركة تع" الشركة " جديد هو الشخص المعنوي 
وهذا الشخص المعنوي الشركة هو الذي يسيطر . نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي يتولد عنه

ويهيمن على اإلرادات الفردية التي اشتركت في تكوين العقد وهذا ينطبق خاصة على بعض األنواع من 
  .الشركات التي سندرسها الحقا

لواجب توفرها في أي عقد، بل تدخل في تنظيم لم يقتصر المشرع الجزائري على األركان العامة ا
الشركة ولم يترك عقدها لحرية المتعاقدين المطلقة فاشترط باإلضافة إلى األركان العامة توفر أركان 

  : موضوعية خاصة بالشركة وهي 
  أن يصدر العقد من شخصين فأكثر، إالّ في حالة واحدة وهي حالة المؤسسة ذات الشخص الوحيد -

  .سؤولية المحدودة وذات الم
  .  أن يقدم كل واحد من الشركاء حصة من مال أو عمل -
  . أن تتوافر بين الشركاء نية االشتراك، أي الرغبة في التعاون لتحقيق غرض الشركة -
  . أن يقتسم الشركاء  حصة األرباح والخسائر -

ية الخاصة، شروطا واشترط المشرع باإلضافة إلى كل من األركان الموضوعية العامة والموضوع
  .شكلية رتب الجزاء على مخالفتها وهذه الشروط هي الكتابة واإلشهار 

وهكذا يمكن أن نستنتج من كل ما سبق أن المشرع الجزائري لم يترك عقد الشركة لحرية المتعاقدين 
  . المطلقة، وإنما تدخل لتنظيم هذا العقد بهدف تحقيق أغراض تتعلق بالنظام العام 



 

  
  

  :كان العامة للشركة األر. 2
  

  : األركان الموضوعية العامة .  1 . 2
  

بما أن الشركة عقد فيلزم أن يتوفر فيه ما يتوفر في سائر العقود من أركان موضوعية عامة وهي 
  .الرضا والمحل والسبب 

  هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، وحتى يكون عقد الشركة:الركن األول ـ الرضا . أ
صحيحا يجب توفر التراضي بين المتعاقدين، بمعنى تطابق إرادة الشركاء، ويجب أن ينصب هذا 
الرضا على شروط العقد جميعا أي على رأس مال الشركة وغرضها وكيفية إدارتها إلى غير ذلك مما 

  .يدخل من شروط ضمن العقد 
التي تشوب اإلرادة  كالغلط عيوب خاليا من ال  ويشترط في الرضا أن يكون سليما صحيحا أي أن يأتي        

  .و التدليس و اإلكراه
  
    :الغلط . 1.أ

هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع، و يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت 
  .إبرام العقد أن يطلب إبطال هذا  العقد

  
     :1مثال 

و يتضح له بعد , ا ذات مسؤولية محدودةيتعاقد شريك على االنضمام إلى إحدى الشركات معتقدا أنه
 بما يتضمنه عقدها من شروط و قواعد التضامن الصارمة األمر نالتوقيع على العقد أنها شركة تضام

  .الذي لم يكن يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد
  

   :2مثال
. ء فيها اعتبار الغلط في شخصية الشركاء بالنسبة  لشركات األشخاص التي تكون لشخصية الشركا

حيث  يتعاقد شريك على االنضمام إلى  إحدى شركات التضامن على أساس أن عمر هو الشريك 
المتضامن ويتبين له بعد التوقيع على العقد أن الشريك المتضامن هو عبد الرحمان، األمر الذي لم يكن 

  .يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد 



 

   :التدليس. 2.أ
  

 الحيلة بقصد  إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحيث لواله لما أبرم المدلس عليه                 وهو استعمال 
  . العقد 
  استعمال طرق احتيالية لتضليل و إيهام األشخاص  بمظاهر اإلعالن الكاذب  بما ال يتفق مـع     :مثـال 

م إلى الشركة  باالكتتـاب      حقيقة الشركة المعلن عنها  وذلك لإليقاع بهم وحملهم على التعاقد و االنضما            
  . فيها 

  
   :اإلكراه . 3.أ

و هو ضغط مادي أو معنوي  تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد بناء على الرهبة التي يبعثهـا                    
  .  اإلكراه في نفسه فتحمله على التعاقد، وهو عمل غير مشروع و حاالته نادرة في مجال الشركات

  
    :1مثال

ر، حيث يطالبه باالنضمام إلى إحدى الشركات وإالّ أصابه مكروه في حياته أو             شخص  يهدد شخصا آخ    
أو فيما يمس ثقة الناس  فيه ال سيما إذا كانت مهنته            , سالمة أعضائه أو في شرفه و اعتباره بين الناس        

  .تتطلب  هذه الثقة كما في التجارة 
  

   :2مثال 
, ها لدفع شخص معين على االشتراك في الشركة        قد يكون اإلكراه باستعمال وسائل مشروعة في مظهر       

كما لو استغل أحد األشخاص  وضعية شخص آخر يمر بوضعية مالية  صعبة  وال يعلم بحالتـه هـذه     
بأن يهدده إن لم يوقع على عقد الشركة أذاع         ,  سوى هذا الشخص الذي يطلب منه االشتراك في الشركة        

 من صعوبات مالية األمر الذي  يؤدي به إلى صـعوبات            بين الدائنين المعلومات التي تخص ما يمر به       
هذه صورة من صور اإلكراه التي قد تقع على الـنفس و تفـسد              , جديدة قد تصل به إلى  شهر إفالسه       

الرضا رغم أن نشر المعلومات الخاصة بالوضعية المالية للمكره في ظاهرها وسيلة مشروعة إالّ أنهـا       
اقد األمر الذي يجعل رضاه مشوبا باإلكراه وهذا  يجعل العقـد قـابال              استعملت للتأثير على إرادة المتع    

  .لإلبطال 
  
  
  



 

  :األهلية .4.أ
 و يقّر حقوقا سواء فيمـا بـين         تعقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر ألنه يرتب التزاما           

 سنة 19بلوغ الشخص الشركاء أنفسهم أو مع الغير،  لذلك يجب أن يتوفر في الشريك أهلية كاملة وهي 
فإذا انضم للشركة شريك ناقص األهليـة كانـت باطلـة           , كاملة متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه      

  .بالنسبة له 
الـذي يكـسب  الـشريك       , أما بالنسبة  لالنضمام إلى  شركة التضامن فيعتبر من األعمال التجاريـة            

 551ركة من غير تحديد حيث نصت المادة        المتضامن صفة التاجر وبذلك  يكون مسئوال عن ديون الش         
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مـسؤولون مـن تحديـد           : ( قانون تجاري جزائري على ما يلي       

، فال يجوز في هذه الحالة  للقاصر االنضمام إلى الشركة بـصفته             ...) وبالتضامن عن ديون الشركة     
و حصل على إذن بذلك من والـده  ,  عشر سنة كاملةشريكا متضامنا إال  إذا كان بالغا من العمر ثمانية   

أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة إذا كان والـده متـوفى أو غائبـا أو                     
  .   سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها في حالة انعدام األب أو األم 

    
   :الركن الثاني ـ المحل   . أ

لية القانونية التي يراد تحقيقها ففي عقد الشركة يكون محلها هو المشروع االقتصادي محل العقد هو العم
ويجب أن تكون مقومات محل عقد الشركة موجودة وداخله في دائرة التعامل     و , الذي يراد استثماره

  .أن تكون معّينة و مملوكة للشركاء 
  

   :الركن الثالث ـ السبب . جـ
وهو الغاية أو الباعث الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد و السبب , ن يكون له سببكل التزام تعاقدي يجب أ

في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق األرباح و اقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي، واستغالل 
  .      فرع من فروع النشاط التجاري و االقتصادي

     
  :األركان الموضوعية الخاصة . 2 . 2

 أركان كما ذكرنا سابقا و تتمثل في تعدد الشركاء، تقديم الحصص ، نية المشاركة، واقتسام وهي أربعة
  .األرباح والخسائر 

  
  
  



 

  :الركن األول ـ  تعدد الشركاء   . أ
و .  الشركة مشروع و المشروع يمكن أن يقوم به شخص بمفرده و يمكن أن يقوم به أكثر من شخص

عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم الشركة في ظل التشريع الجزائري عبارة 
فال بد من وجود شخصين على األقل في عقد الشركة , في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل

. فال تقوم الشخصية المعنوية للشركة إال بتعدد الشركاء فيها, أيا كان نوعها سواء كانت مدينة أو تجارية
 ال يأخذ بمبدأ تجزئة الذمة المالية بحيث يقتطع الشخص جزء 1996جزائري قبل و وقد كان  المشرع ال

بحيث ال يكون مسئوال إال بمقدار األموال , من ذمته و يخصصه الستثمار مشروع معين في شكل شركة
  .التي خصصها الستثمار هذا المشروع 

 ديسمبر 9 المؤرخ في 27ـ96 تراجع عن هذا المبدأ بصدور األمر رقم إال أن المشرع الجزائري
 الحق في  (S.A.R.L)  ذات المسؤولية المحدودةلشركاتل  المعدل للقانون التجاري، بأن أعطى 1996

من القانون التجاري ) 564( حيث نصت المادة (L’associé unique)أن تقوم على شريك واحد 
 عدة أشخاص ال الجزائري على أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو

إذا كانت الشركة أنه   على نفس المادة نصتو. يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص
مؤسسة (( تسمى هذه الشركة )) كشريك وحيد((ذات المسؤولية المحدودة ال تضم إال شخصاً واحداً 

 .))ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة 
(( Entreprise. Unipersonnelle. A .Responsabilité. Limitée))  

ذات المسؤولية المحدودة  و قد قصر المشرع الجزائري قيام شركة الرجل الواحد على الشركة    
  وحدها دون الشركات األخرى 

  
   :الركن الثاني ـ تقديم الحصص . ب

ر الذي يجب األم, الحصص هي جوهر الشركة و بدون تقديمها ال تستطيع الشركة أن تمارس عملها
 من القانون المدني 416معه على كل شريك أن يقدم حصته من مال أو عمل وقد أوجبت  ذلك المادة 

وبذلك تكون  الحصص ..... )) بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد (( ..... الجزائري بنصها على 
  :على ثالثة أنواع 

  
   :الحصص النقدية . 1.  ب

الغ نقدية حتى يتكون من مجموعها رأس مال الشركة وعلى كل األصل أن تكون حصص الشركاء مب
شريك أن يقدم حصته في الميعاد المتفق عليه و طبقا للشروط المتفق عليها و إذا لم يفعل وجب عليه 



 

إذا كانت حصة الشريك : ((  من القانون المدني الجزائري على أنه 421التعويض حيث نصت المادة 
  )) .لشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويضمبلغا من النقود يقدمها ل

  
   :الحصص العينية . 2.ب

فقد يكون عقارا كقطعة أرض تقام عليها مشاريع الشركة أو , و يجوز أن تكون الحصة ماال غير نقدي
ك لدى أو منقوال معنويا كدين للشري, منقوال كآالت أو سيارات أو مواد خام تستخدم في نشاط الشركة

الخ حيث نصت ... الغير أو محل تجاري أو أحد عناصره كنموذج أو رسم صناعي أو شهادة اختراع 
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة : ((  من القانون المدني الجزائري على أنه 421المادة 

كت أو استحقت أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسرى فيما يخص ضمان الحصة إذا هل
أو ظهر فيها عيب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع فإن أحكام اإليجار هي تسري في ذلك 

.((  
وهكذا إذا كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فيجب أن يسري عليها أحكام البيع، وتعتبر الحـصة                 

ب أن يـتم اسـتيفاء مختلـف        بمثابة بيع صادر من الشريك إلى الشركة باعتبارها شخصا معنويا، ويج          
  .إجراءات البيع التي درسناها سابقا

أما إذا كانت الحصة مقدمة على سبيل االنتفاع، فيحتفظ الشريك  بملكيته  لها و ال يحـق للـشركة أن                     
تتصرف فيها بالبيع، وإذا هلكت هذه الحصة فتكون على مسؤولية الشريك ويجب عليه أن بقدم حـصة                 

  . ي هلكت أخرى بدال عن الحصة الت
وقد يقدم الشريك حصته ديونا له في ذمة الغير، وقد فرض المشرع الجزائري الضمان على تسديد هذه                 

  .الديون ودخولها ذمة الشركة على عاتق الشريك حتى تستطيع الشركة أن  تباشر نشاطها
  
   :الحصة عمل . 3.ب

وقد أجاز , صة نقدية أو عينيةفي هذه الحالة تكون حصة الشريك عمال يقدمه للشركة فال يساهم بح
 من القانون المدني الجزائري 423حيث نصت  المادة , القانون المدني الجزائري أن تكون الحصة عمال

إذا كانت حصة الشريك عمال يقدمه للشركة وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها : ((  على أنه 
  .لشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لهاوأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام ا

غير أنه ال يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إال إذا وجد اتفاق  
  )).يقضي بخالف ذلك 

ويقصد بالعمل كحصة للشريك في الشركة ذلك المجهود اإلرادي الذي يمكن للشركة أن تنفع به في 
مل الفني كالخبرة في شتى الميادين مثل الخبرة في ميادين البيع والشراء و لكن ممارسة نشاطها مثل الع



 

ال يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي يتمتع به الشخص أو ثقة في مركزه المالي حيث نصت 
ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما : ((  من القانون المدني الجزائري على أنه 420المادة 

 الحصة التي  يقدمها الشريك الذي نويالحظ أ)). فوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية يكون له من ن
يتعهد  بالعمل هي  شخصية أي  أن الشريك الذي يقدمها يتعهد بالعمل شخصيا فإذا عجز عن أدائه لهذا 

  .العمل انحلت الشركة 
  

   :الركن الثالث ـ نية المشاركة .جـ
ركاء على المساواة بينهم في إدارة الشركة و تحقيق أغراضها و قبول ويقصد بها عقد العزم لدى الش

  .المخاطر و النتائج التي تسفر عليها
فإذا تخلفت نية المشاركة لدى أحد الشركاء , و نية المشاركة الزمة لتكوين عقد الشركة و استمرارها 

طالب أحد الشركاء مثال فلو , في أي مرحلة من مراحل حياة الشركة فإن ذلك يؤثر على استمرارها
بعدم مساهمته في خسائر الشركة، أو طالب بالحصول على كل أرباح الشركة أو طالب بتسيير الشركة 
دون أي مشاركة لباقي الشركاء العتبر ذلك نقضا لهذا الركن و بالتالي من حق باقي الشركاء عدم 

  .االستجابة إلى هذا الشرط بل ويحق لهم طلب إبطال الشركة 
 رغبة الشركاء في التعاون المباشر و غير المباشر تعاوناً إيجابيا واعياً في يه فنية المشاركة هي وعل

و هذا التعاون الواعي اإليجابي يجب أن يكون تعاوناً . هدف أو مشروع اقتصادي مشترك سبيل تحقيق
ساس في التفرقة بين متكافئاً يضمن لكل شريك حق رقابة اآلخر و نقده، و هذا التعاون المتكافئ هو األ

عقد الشركة و بقية العقود األخرى، و من هنا تبدو نية المشاركة ذات محتوى اقتصادي قائم على حق 
فهذا الركن إذن .  سعياً وراء الربحالشركة و اإلشراف المتبادل و االشتراك في إدارة        الرقابة 

 مدني جزائري السابق التطرق إليها لم 416ة من األركان األساسية لعقد الشركة بالرغم من أّن الماد
  .تذكره في نصها 

  
   :الركن الرابع ـ اقتسام األرباح و الخسائر . د

ي الذي تستغله الشركة كما قد يحقق دتهدف الشركة إلى تحقيق ربح مادي على أن المشروع االقتصا
باح و أن يتحملوا جميعا ويجب أن يشترك جميع الشركاء في اقتسام األر, أرباحا فقد تلحقه خسارة

إذا لم يبين عقد : ((  مدني جزائري  ذلك حيث نصت على ما يلي 425الخسائر و قد بينت المادة 
الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في األرباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في 

  .رأس المال 



 

اح وجب اعتبارها النصيب في الخسارة أيضا، فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في األرب
  .وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة

وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما 
عن العمل وآخر عما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب 

  ))  . قدمه فوقه
 على مخالفة ق مدني جزائري بطالن عقد الشركة إذا تم االتفا426ومن جهة أخرى فقد بينت المادة 

إذا وقع االتفاق على أن أحد الشركاء ال يسهم في : ((  حيث نصت على ما يلي 425أحكام المادة 
ويطلق على هذا الشرط الذي يعفي أحد )). ال أرباح الشركة و ال في خسائرها كان عقد الشركة باط

  .الشركاء من المشاركة في األرباح أو في الخسائر  بشرط األسد
  
  

  :الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة .3
  
  

  والشهر الشروط الشكلية هي الكتابة
  

  :الكتابة . 1.3
  

 من بيانات تهم همنحتى يسهل إثبات ما تض, اشترط المشرع الجزائري الكتابة لصحة عقد الشركة
 من القانون المدني 418فنصت المادة .الشركاء أنفسهم كما تهم الغير الذي يتعامل مع هذه الشركة

وكذلك يكون باطال كل ما يدخل , الجزائري  على أّن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا وإال كان باطال
 من 545كما نصت المادة . ذلك العقدعلى العقد من تعديالت إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه 

و هكذا ))  تثبت الشركة بعقد رسمي وإالّ كانت باطلة: (( القانون التجاري الجزائري على ما يلي 
بينما هي بالنسبة للشركات التجارية شرط , فالكتابة تعتبر بالنسبة للشركات المدنية شرطا لصحة العقد

  .إلثبات
  
  
  
  



 

  : الشهر. 2.3
يجب أن تودع العقود : ((  تجاري جزائري على ذلك بنصها على ما يلي 548 وقد نصت المادة

التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري  وتنشر حسب التأسيسية و العقود المعدلة للشركات 
  )) .صة بكل من أشكال الشركات و إال كانت باطلة األوضاع الخا

  
  

  :جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة .4
  

و البطالن قد يكون بطالناً مطلقاً أو بطالناً .  على تخلف أحد أركان عقد الشركة بطالن هذا العقد       يترتب
  .نسبياً و ذلك تبعاً للسبب الذي أدى إلى البطالن

حد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة أو الشكلية في عقـد الـشركة، و              أوسوف نتكلم عن تخلف     
  . ى هذه النظرية و النتائج المترتبة علخصوصية عقد الشركة التي نشأت لنظرية الشركة الفعلية

  

   : عقد الشركة الباطل بطالناً مطلقاً.1.4
  

 إذا انعدم الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غير مشروع أو تخلف شرط من شروط محل االلتزام 
ستئثار أحد الشركاء كأن تكون حصة الشريك غير موجودة أو غير قابلة للتعيين أو تضمن عقد الشركة ا

  .فإن عقد الشركة يكون باطالً بطالناً مطلقاً) شرط األسد( باألرباح أو إعفاءه من الخسارة 
أن يتمسك   الشركاء أو الغيرسواء من  و من خصائص البطالن المطلق أنه يجوز لكل ذي مصلحة 

 أي لمطلق ال يزول باإلجازةبهذا البطالن، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن البطالن ا
  . بتصحيح العقد الحقا

  
   : عقد الشركة الباطل بطالناً نسبياً.2.4

  
و يالحظ أن . يجوز طلب إبطال عقد الشركة إذا كان أحد الشركاء ناقص األهلية أو كان رضاؤه معيباً

ب إرادته عيب من  من قُدر البطالن لمصلحته أي ناقص األهلية أو من شاال يمس إالّطلب إبطال العقد 
سواء تعلق األمر عيوب الرضا، فال يجوز لغير من شٌرع البطالن لمصلحته أن يطلب إبطال العقد 

و عقد الشركة القابل . ن تلقاء نفسهام يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطالن و. باقي الشركاء أو الغيرب
لقاضي مثالً أن ُيجيز عقد لإلبطال تصححه اإلجازة الالحقة لمن شرع البطالن لمصلحته، فيجوز ل

 سن الرشد، و قد تكون اإلجازة صريحة أو ضمنية كما لو  القاصر الشركة القابل لإلبطال عند بلوغ



 

قبول  مثل تصرف من شُرع البطالن لمصلحته تصرفاً يستفاد منه نزوله عن الحق في طلب اإلبطال 
  . القاصر القيام بإدارة الشركة بعد بلوغه سن الرشد

 أن عقد الشركة القابل لإلبطال صحيحاً منتجاً آلثاره طالما أن من شُرع البطالن لمصلحته لم و يالحظ
  . يدفع بهولم يطلب إبطال العقد 

  
   : بطالن العقد لتخلف ركن الكتابة.3.4

عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً و إال كان  من القانون المدني الجزائري على أن) 418( تنص المادة  
باطالً، و كذلك يكون باطالً كل ما يدخل على العقد من تعديالت إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه                    

البطالن قبل الغير و ال يكون له أثر فيما بينهم إال            غير انه ال يجوز أن يحتج الشركاء بهذا       . ذلك العقد 
المادة السالفة الذكر أنه يترتب على تخلـف        ، يستفاد من     أحدهم بطلب البطالن   من اليوم الذي يقوم فيه    

ركن الكتابة بطالن العقد و كذلك بطالن كل التعديالت التي ال تستوفي الشكل الذي أفـرغ فيـه عقـد                    
  .و مع ذلك فإن هذا البطالن من نوع خاص يختلف عن القواعد العامة في البطالن. الشركة

  :ن الشركاء و الغيرفي العالقة بي. أ
  

 ال يجوز للشركاء التمسك بالبطالن لعدم الكتابة ألنهم أهملوا القيام بالتزام قانوني، و ال يجوز لهم 
أما الغير فيجوز له التمسك ببطالن الشركة أو بقيامها أو بما أدخل عليها من . االستفادة من خطئهم

  .افة طرق اإلثبات و ذلك حسب مصلحته، و له أن ُيثبت ذلك بك  تعديالت
  
  : في العالقة بين الشركاء  . ب

يجوز لكل شريك أن يتمسك بالبطالن كما لو طالبه مدير الشركة أو باقي الشركاء بحـصته فـي رأس             
على أنه ليس لهذا البطالن أثر رجعي       . المال فيجوز له أن يمتنع عن تقديمها مستنداً إلى بطالن الشركة          

  .بالبطالنبل يقتصر أثره على وقت طلب الحكم 
  

   : تصحيح البطالن.4.4
 دعماً منه لالئتمان التجاري حاول المشرع الجزائري التدخل في كثير من النصوص محاوالً الحفاظ 

لمشروع قائماً، ألن زواله سيكون له أثراً بالغاً على الحقل التجاري و االئتمان من جهة، و على اعلى 
الحظ أنه مرة يسعى إلى ترجيح المصلحة العامة إن فن. من يتعامل مع هذا المشروع من جهة أخرى

كان   و.المتعاملين معهم دعت الضرورة لذلك، و مرة أخرى يسعى إلى الحفاظ على مصلحة الشركاء و
في الحالتين حكيماً، و حكمته تتجلى في كونه عندما أجاز التصحيح أجازه ألسباب منها ما هو فني و 



 

 عندما يزول سبب البطالن تنقضي الدعوى، والثاني هو أن منها ما هو مصلحي، فاألول هو أنه
و . المشرع ال يلتمس األخطاء للشركة حتى يحكم ببطالنها بل نراه ُيشجعها دعماً منه لالئتمان التجاري

على هذا األساس فإنه يمكن تصحيح البطالن ألي سبب كان ماعدا بطالن المحل والسبب إذا كانا 
  .آلداب العامةيخالفان النظام العام و ا

  
   : تقادم دعوى البطالن.5.4

دعوى بطالن الشركة تنقضي بانقضاء ثالث سنوات من يوم العلم بسبب البطالن، مع مراعاة الفترة 
من تاريخ اإلنذار بطلب  تجاري و هي ستة شهور) 738(التي نصت عليها الفقرة األولى من المادة 

ية الناجمة عن إبطال الشركة فيسرى التقادم اعتباراً من أما بالنسبة لدعاوى المسؤول. تصحيح البطالن
هو ما أكدته المادة  التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطالن قوة الشيء المقضي و لمدة ثالث سنوات، و

  .من القانون التجاري الجزائري) 743(
  

   :( Société de fait ) الشركة الفعلية .6.4
الفعلية و أرسى قواعدها من أجل العمل على الحد من أثار أنشأ القضاء التجاري نظرية الشركة 
و القواعد العامة للبطالن تقضي بأنه في حالة الحكم      . البطالن التي تقضي بها القواعد العامة

و ذلك تطبيقاً     بالبطالن المطلق أو النسبي يعود أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد 
و لكن تطبيق هذه القواعد العامة للبطالن على عقد الشركة الباطلة يؤدي من .  للعقدلألثر الرجعي

فالشركة حتى ولو كان عقد تأسيسها باطالً تكون قد ارتبطت مع . الناحية العملية إلى نتائج غير مقبولة
ه خلق و مدينة، و تطبيق األثر الرجعي يترتب علي أصبحت بمقتضاها دائنة الغير بمعامالت كثيرة و

لذلك فقد استقر القضاء التجاري على أن أثر الحكم بالبطالن ال يسرى إال بالنسبة . صعوبات جمة
للمستقبل فقط و ال ينسحب أثر البطالن إلى الماضي و ذلك حماية للظاهر الذي اطمأن إليه الغير و 

عية يجب االعتداد بنشاطها  فبالنسبة للماضي توجد شركة فعلية أو واق.تحقيقاً الستقرار التعامل التجاري
 و الخسائر، و بعبارة أخرى فإن البطالن       السابق و تصفيتها و تحديد نصيب الشركاء من األرباح

  .بالنسبة للشركات هو نوع من حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها
ي زاولت نشاطها  يالحظ أن عدم تطبيق األثر الرجعي للبطالن ال يكون إال بالنسبة للشركة الت   و
 فليس هناك ما يمنع من تطبيق أحكام البطالن عليها بأثر نشاطا فعلياأما الشركة التي لم تزاول . فعالً

  .رجعي
 استبعاد تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة البطالن لعدم المشروعية ألن    من جهة أخرى يتم 

  .ير المشروعتطبيقها في هذه الحالة ينطوي على االعتراف بالعمل غ



 

  :أسباب انقضاء الشركة . 5
  

  تنقضي الشركة ألسباب عامة وأسباب أخرى خاصة
  

  : األسباب العامة النقضاء الشركة . 1.5
  : انتهاء األجل المحدد للشركة . أ

 من القانون 437و هذا ما نصت عليه المادة , تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة
)). تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أو بتحقيق الغاية التي أنشئت ألجلها : (( قولهاالمدني ب

 99 من القانون التجاري أن مدة الشركة ال يجب أن تتجاوز 546و نص المشرع الجزائري في المادة 
 مدتها بين أما شركات األشخاص فتتراوح, إال أن هذه المدة ال تخص سوى شركات  األموال , سنة 

خمس سنوات إلى خمسة و عشرون  سنة وال يمكن أن تتجاوز ثالثون سنة   و هذا راجع بالطبع 
  .لطبيعة الشركة التي تقوم على االعتبار الشخصي

  
  :انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة . ب

 القانون المدني  من437تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت ألجلها وهذا ما نصت عليه المادة
والمقصود من هذا أنه إذا توصلت )   الذي أنشئت ألجلها ةأو بتحقيق الغاي: ( ...الجزائري بالقول 

الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى لو لم ينقض الميعاد المحدد  لها 
ع  أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه فإذا كان غرض الشركة بناء مجمع سكني أو مجموعة مصان, في العقد 
  . األشغال

 
  :هالك مال الشركة . جـ

إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة 
تنتهي الشركة بهالك جميع : ((  من القانون المدني الجزائري على ذلك 438القانون  وقد نصت المادة 

  .كبير  منه بحيث ال تبقى فائدة في استمرارها مالها أو جزء 
 يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت نوإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأ

ومثال هذا الهالك لمال الشركة حالة نشوب حريق بالمصنع أو )). الشركة منحلة في حق جميع الشركاء
إالّ أّن هذه األحكام ال تطبق على الشركة , باني أو غرق السفينة إتالف جل البضائع أو تهديم الم

المؤمنة لدى شركة التأمين حيث تعوض هذه األخيرة عن األضرار التي لحقت بها و بالتالي يمكنها 



 

فإذا كان ذات نسبة الهالك  , و يتم انقضاء الشركة حسب نسبة هالك المال , االستمرار في أداء نشاطها
كون من غير الممكن للشركة االستمرار في نشاطها حكم بانقضائها  ويعود ذلك  إلى كبيرة بحيث ي

كما أن الشركة تحل أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم . تقدير المحاكم صاحبة االختصاص
  .حصته شيئا معينا بالذات و هلك هذا الشيء قبل تقديمه

  
  :اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة . د
وهذا الحل للشركة  مقبول و قانوني إذا كانت هذه , د يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلهاق

 من القانون 440رغبة الشركاء بشرط أن يتم ذلك  بإجماع الشركاء، و هذا ما نصت عليه المادة 
  )).و تنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها (( ....المدني الجزائري بقولها 

  
  :اندماج الشركة . هـ

وهناك نوعان , تنقضي الشركة قبل حلول أجلها إذا اتجهت إرادة الشركاء نحو إدماجها في شركة آخري
  يكون عن طريق الضم و ذلك باندماج  شركة في شركة أخرى جمن االندماج، النوع األول من االندما

و تصبح هذه , ل محلها الشركة الدامجةقائمة فتنقضي الشركة المندمجة و تفقد شخصيتها المعنوية و تح
أما النوع الثاني من ,  المتعلقة بها والمتعلقة بالشركة المندمجةتاألخيرة هي المسئولة عن كل االلتزاما

االندماج فيسمى باالندماج عن طريق المزج و ويقصد به انقضاء  شركتان أو أكثر قائمة لتنشأ  مكانها 
  . جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنقضية شركة جديدة  تكتسب شخصية معنوية

  
تفلس الشركات عندما  تتوقف أي منها  عن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء : إفالس الشركة . و

و يستوجب حلها , بالتزاماتها، واإلفالس من األسباب العامة المؤدية إلى انقضاء جميع أنواع الشركات
يتعين على كل تاجر (( من القانون التجاري الجزائري بقولها 215دة بقوة القانون وهذا ما نصت به الما

إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في , أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا
، كما يمكن أن يكون ذلك  )) مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس 

المرسوم التشريعي ( من القانون التجاري الجزائري 216هذا ما نصت عليه المادة بطلب من الدائن و
يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو : (( بالقول ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ 93رقم 

اإلفالس بناء على تكليف الدائن  بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، وال سيما ذلك الدين الناتج عن 
ة قابلة للدفع في أجل محدد ويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد االستماع للمدين أو فاتور

  )) . استدعائه قانونا 
  



 

  
  :حل الشركة بحكم قضائي . ز

يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء       : ((  من القانون المدني الجزائري على أنه        441نصت المادة   
و , اء شريك بما تعهد به أو بأي سبب أخر ليس هو من فعل الشركاء             لعدم وف , على طلب أحد الشركاء     

  )) .ويكون باطال كل اتفاق يقضي بخالف ذلك . يقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة
يتضح مما سبق أنه يحق لكل شريك الطلب من المحكمة انقضاء الشركة إذا وجد مبررا لذلك وعلى 

و من أمثلة . فإن وجدتها كافية لحل الشركة تحل بقوة القانون, ألسبابالمحكمة التأكد من صحة هذه ا
األسباب المؤدية إلى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك بتقديم حصته المالية أو العينية المتفق عليها أو 

و يعود الحكم األخير إلى , عدم احترام الشروط المنصوص عليها في العقد كمنافسة الشريك للشركة
  . المحكمة تقدير 

  
  : األسباب الخاصة النقضاء الشركة 2.5
  :موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه . أ

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو : (( من القانون المدني الجزائري على ما يلي 439نصت المادة 
ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر إالّ أنه يجوز االتفاق في حالة  الحجر عليه أو بإعساره أو بإفالسه

إالّ أّن هذه الشروط ال تطبق سوى على شركات األشخاص )). الشركة مع ورثته ولو كانوا  قصرا 
فتعاقد الشركاء كان استنادا  إلى صفة الشريك و بالتالي فإذا , التي تقوم على االعتبار الشخصي للشريك

 تجيز مع ذلك  للشركاء 439غير أن المادة , ركةزالت هذه الشخصية لسبب من األسباب انحلت الش
كما يجوز لهم أيضا . االتفاق على االستمرار في الشركة  مع ورثة الشريك الميت و لو كانوا قصرا

وفي هذه الحالة ال يكون لورثة , االتفاق على استمرار الشركة إذا مات أحد الشركاء بين باقي الشركاء
و يقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الوفاة ويدفع ,  موال الشركةالشريك المتوفى إال نصيبه في أ

لهم نقدا وال يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة 
  .على الوفاة 

لسفه أو كما  تنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جراء الجنون أو العته أو ا
أو بسبب إعسار الشريك أو بإفالسه و يطبق في هذه الحاالت نفس الحكم الذي , لسبب عقوبة جنائية

يطبق على واقعة وفاة الشريك سواء من حيث استمرار الشركة بين باقي الشركاء أومن حيث تقدير 
  .النصيب المستحق في أموال الشركة للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس

  
  



 

  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المعينة المدة .ب
في هذه الحالة منح القانون الجزائري حق االنسحاب للشريك الذي يرغب في ذلك  نظرا لطول مدة 

بحيث تفوق حياة اإلنسان   و من غير المعقول أن يلزم الشريك بالبقاء شريكا مدى الحياة أي  , الشركة
  .يقيد لمدى الحياة 

تنتهي الشركة بانسحاب أحد  :   ((   من القانون المدني الجزائري على ما يلي 440ت  المادة وقد نص
الشركاء،  إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في االنسحاب قبل 

  .......)) حصوله، إلى جميع الشركاء وأن ال يكون صادرا عن غش أو في وقت غير الئق 
ذا  فالمادة تنص على أن للشريك كامل الحرية في الخروج من الشركة ولو لم يصدر منه فعل وهك

يضر بها بشرط إبالغ الشركاء اآلخرين عن رغبته في االنسحاب و أن تكون هذه الرغبة صادرة عن 
مة وأن ال يكون االنسحاب عندما تكون الشركة تمر بأز, حسن نية أي ليست بدافع الغش لباقي الشركاء

.  
  
  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة المعينة ألجل  . جـ 

األصل في العقد المحدد المدة أنه ال يجوز للشريك االنسحاب من الشركة قبل حلول أجلها و هذا لقصر                  
ويجوز أيضا  : (( ......  من القانون المدني التجاري على ما يلي         442و مع ذلك نصت المادة      , مدتها

 الشركة معينة ألجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند              ألي شريك إذا كانت   
)) وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء علـى اسـتمرارها                . في ذلك إلى أسباب معقولة      

, فالمادة تقر  بأنه يجوز للشريك إذا كانت الشركة  معينة ألجل متى استند في ذلك إلى أسباب معقولـة                   
أن يطلب من المحكمة إخراجه من      , كأن يكون الشريك مثال في حالة إفالس ال يستطيع مواصلة مهمته          

وفي هذه الحالة تنحل     , هالشركة و للمحكمة حق التقدير فإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت بانسحاب           
  .الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها فيما بينهم

  
  : ن الشركة طلب فصل أحد الشركاء م.د 

يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على 
مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبوال لحلها  على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين 

يجوز لكل شريك أن يطلب : ((  من القانون المدني الجزائري على ما يلي 442حيث تنص المادة   
من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته 

و ويستمد ......)) . سببا مقبوال لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين 
كأن تكون ,  رأى سببا مشروعا لذلكمن هذه  المادة أنه يجوز لكل شريك طلب فصل شريك أخر إذ



 

تصرفات هذا الشريك تعيق السير الحسن للشركة أو صدر منه غش أو تدليس أو تبذير  ألموال الشركة 
وإذا رأت المحكمة أن طلب الفصل مقبوال تستمر الشركة بين باقي , قد يؤدي إلى انحالل الشركة

  .الشركاء
      

  :الخالصة
  

  
  
   
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عقد أركانه هي الشركة  
 . وهي الرضا ، المحل والسبب :  ـ األركان الموضوعية العامة

 وهي تعدد الشركاء ، تقديم الحصص،  نية المشاركة واقتسام األرباح :ـ األركان الموضوعية الخاصة 
  .والخسائر بين الشركاء 

  . هي الكتابة الرسمية والشهر:ـ األركان الشكلية  
قد الشركة قد يكون البطالن المطلق لهذا العقد إذا انعدم الرضا أو المحل             جزاء اإلخالل بأركان ع    

أو السبب، وقد يكون البطالن النسبي إذا كان أحد الشركاء ناقص األهلية أو كان رضـاؤه معيبـا    
أما البطالن الناتج عن تخلف الكتابة فال يجوز للشركاء االستفادة منه اتجاه الغيـر، أمـا الغيـر                  .

 .لتمسك به، كما يجوز للشركاء التمسك به فيما بينهم فيجوز لهم ا

يجوز تصحيح بطالن العقد ألي سبب كان ما عدا بطالن المحل والسبب إذا كانا يخالفان النظام  
 .العام واآلداب العامة 

تنقضي الشركة ألسباب عامة كانتهاء األجل المحدد لها، أو انتهاء الغرض الذي كونت من أجله، أو  
مالها، أو اتفاق الشركاء على حلها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو إفالسها أو حلها هالك رأس 
 .بحكم قضائي

 تنقضي الشركة ألسباب خاصة كموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعـساره أو إفالسـه أو                  
وهذه األسباب تتعلق خصوصا  . بانسحاب أحد الشركاء أو بطلب باقي الشركاء فصل أحد الشركاء         

 . ركات األشخاصبش



 

   : أسئلة التقويم الذاتي
  

ما هو أثر اعتقاد . انضم عمر إلى شركة تضامن معتقدا أنها شركة ذات مسؤولية محدودة  ) 1س 
  الشريك عمر على عقد هذه الشركة ؟

 من 3 سنة، وقد انضم إلى إحدى شركات التضامن التي كونها 18 يبلغ عبد القادر من العمر  )2س
ما هو أثر انضمام عمر .  الوطنية، ولم يستشر عمر في هذا التعاقد والديهأصدقائه بعد أدائهم للخدمة
  على عقد هذه الشركة ؟

.  يعتبر تعدد الشركاء من األركان التي أقرها المشرع الجزائري لقيام عقد الشركات التجارية )3س
  .ائري اشرح باختصار هذا الركن موضحا االستثناء الذي ورد على هذا الركن في التشريع الجز

  . اشرح باختصار مفهوم اندماج الشركة، مبينا نوعيه وأثر هذا االندماج على حياة الشركة )4س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :أجوبة التقويم الذاتي 
   
  

  لقد وقع عمر في الغلط بأن توهم أّن الشركة التي انضم إليها هي شركة ذات مسؤولية بسيطة )1ج
مما يجعل .  علم عمر باألمر قبل التعاقد لما انضم إلى هذه الشركةوهي في الحقيقة شركة تضامن، ولو

  .رضا عمر مشوبا بأحد العيوب التي تخول له طلب إبطال عقد الشركة
أصدقائه كاملي األهلية من  يعتبر انضمام عمر إلى شركة التضامن التي أسسها مجموعة من) 2ج 

تبر غير كامل األهلية، قد أجاز له القانون األعمال التجارية والتي تكسبه صفة التاجر، وعمر يع
االنضمام إلى شركة التضامن إذا حصل على إذن من أحد والديه  األمر الذي لم يقم به عمر وبالتالي 

  .فعقد الشركة باطل بالنسبة له 
الشركة عقد ال بد له من وجود   يقصد بتعدد الشركاء ما اقتضاه القانون المدني الجزائري من أّن) 3ج 

وقد ورد استثناء واحد بالنسبة للشركات التجارية حيث أقر القانون . شخصين أو أكثر لكي ينعقد
التجاري الجزائري بالحق في قيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة على شريك واحد  وهذا يعني أّن 

  .المشرع الجزائري أخذ بالنسبة لهذا النوع من الشركات بمبدأ تجزئة الذمة المالية 
ويتم االندماج عن .  اندماج الشركة هو أحد أسباب انقضاء الشركة، ويكون ذلك بإرادة الشركاء)4ج 

طريق الضم وهو أن تنحل الشركة بانضمامها إلى شركة أخرى قائمة، أو عن طريق المزج وهو أن 
لمنقضية تنضم شركتان أو أكثر إلى بعضها بأن تنحل هذه الشركات وتنشأ شركة جديدة مكان الشركات ا

.  
 


