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نتيجة للتطور االقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع األموال لقيام 
ة من األثرياء كافية، نظرا المشاريع االقتصادية الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد األموال المجمع

لقلة عدد هؤالء األثرياء، فاتجه البحث عن وسيلة الستخدام أموال صغار المدخرين نظرا لكثرة 
عددهم، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم، مع ضمان 

  . بذلك  شركات المساهمة تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم  التي يساهمون بها، فظهرت
إّن كثيرا من المستثمرين يريدون تكوين شركات  ليس فيها من المسؤولية التضامنية ما 
في شركة التضامن، ومن جهة أخرى فإّن تأسيس شركات المساهمة له إجراءات طويلة وثقيلة 

ية المحدودة ومشاريعهم ال تحتاج إلى أموال ضخمة، فهذا أّدى إلى ظهور الشركات ذات المسؤول
  .التي تتناسب مع مشروعات االستثمار المتوسط 

  
  

  :عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة تكون قادرا على اإلجابة على األسئلة التالية 
  ما هي شركات المساهمة ؟ وما هي خصائصها ؟
  كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب  انقضائها ؟

   وما هي خصائصها ؟ما هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟
  كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب  انقضائها ؟
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  :شركات المساهمة.1
  

  : تعريف شركة المساهمة 1.1
  

المرسوم التشريعي (  من القانون التجاري الجزائري 592ورد تعريف شركة المساهمة في المادة  
شركة المساهمة هي : (( التي نصت على ما يلي  ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 - 93رقم 

و تتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدر , الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم
  .محصته

   ) ..............)) . 07(وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة 
من نص المادة السابقة يمكن تعريف شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى 
أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، و ال يكون للشريك فيها مسؤولية عن ديون الشركة إال بمقدار 

   . حصته في رأسمالها
  

  : خصائص شركة المساهمة2.1
  :شركة المساهمة تقوم على االعتبار المالي ) أ
  

تعتبر شركة المساهمة  من شركات األموال كما ذكرنا سابقا لقيامها على تجميع رؤوس األموال 
ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، و يعد , عن طريق طرح أسهمها لالكتتاب العام

وبذلك فإن  االعتبار الشخصي بين , ة كل من يتقدم لالكتتاب مهما بلغ عددهممساهما في الشرك
وعليه فإّن وفاة  , الشركاء ليس له أهمية بسبب تداول األسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية

  .ال يؤثر على بقاء الشركة و استمرارها, أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفالسه أو إعساره
  :لشريك فيها محدودة بأسهمه مسؤولية ا  ) أ

  

من أهم خصائص شركة المساهمة هو كون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر 
وهذا الذي  أدى إلى توجه أصحاب المدخرات في توظيف أموالهم إلى , ما يملكه من أسهم فيها

تاجر بمجرد انضمامه إلى ألن المساهم في هذا النوع من الشركات ال يكتسب صفة ال, شراء األسهم
و ال يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو االلتزام بالتزامات التجار , الشركة
  .و ال يؤدي  إفالس الشركة إلى إفالسه كالحال في شركات التضامن, األخرى

  

  :الحد األدنى لعدد الشركاء) جـ
  

  من القـانون التجـاري       592دد الشركاء بنصه في المادة      حّدد  القانون الجزائري الحد  األدنى لع       
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) 07(الجزائري على أنه ال يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل مـن سـبعة                  
و لكـن لـم يـستلزم الـنص         ,  فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد األدنى من عدد الشركاء          كوعلى ذل 

 األمر الذي يجوز معه اشـتراك األشـخاص         نالجزائري أن يكون جميعهم من األشخاص الطبيعيي      
  .في تأسيس شركات المساهمة, المعنوية

  

  :وجوب توافر حد أدنى لرأسمال الشركة) د
  

األمر الذي , إذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات األشخاص مسؤولية شخصية    و تضامنية
تتحدد مسؤولية , همةنجد أن في شركات المسا, يوفر االطمئنان في التعامل مع هذه الشركات

األمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره , الشريك بقدر ما يملكه من أسهم
  .الضمان الوحيد للمتعاملين معها 

 594لذلك نص المشرع الجزائري على الحد األدنى لرأسمال شركات المساهمة حيث نصت المادة 
  )1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ 93 التشريعي رقم المرسوم(من القانون التجاري الجزائري 

ماليين دينار جزائري على ) 5( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار : (( على ما يلي
  .األقل إذا ما لجأت الشركة علنية لالدخار، ومليون دينار على األقل في الحالة المخالفة 

ل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أق
  المبلغ المذكور في المقطع السابق، إال إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر 

وفي غياب ذلك يجوز لكل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد و في غياب ذلك يجوز 
  .د  إنذار ممثليها بتسوية الوضعية لكل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بع

  )) . تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا 
و تشجيعا على إنشاء الشركات المساهمة فإّن المادة السابقة نصت على أنه في حالة نقصان رأس 

نة حتى بلوغه الحد األدنى المطلوب فإنه يجب زيادته خالل س,  المطلوبىالمال عن الحد األدن
و إال فإنه يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل , الموضح في المادة السابقة

حتى يظل رأس , الشركة وذلك بعد فوات شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع
  .ئنينالمال ثابتا في حده األدنى على األقل باعتباره الضمان العام للدا

  :اسم وعنوان الشركة ) هـ
  

 المؤرخ في 08 ـ 93المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري الجزائري 593نصت المادة 
يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون : (( على ما يلي ) 1993 أفريل 25

  .مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها
  )) . اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة يجوز إدراج 

,  لقد أوجبت المادة السابقة أن يكون لشركة المساهمة اسم يميزها عن غيرها من الشركات المماثلة
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و قد أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في 
كون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة تسمية الشركة و كما أوجبت نفس المادة أن ي

  .و كذلك أوجب أن يذكر فيه مبلغ رأس مال الشركة,  ) s.p.a(أي عبارة شركة مساهمة 
  :مثال عن اسم وعنوان شركة المساهمة 

  

  :مقاولة األشغال العمومية 
  

   دج ـ6000000ـ شركة مساهمة رأس مالها 
ما يخص اسم وعنوان شركة المساهمة، وأن يحتوي على مبلغ إّن ما أوجبه المشرع الجزائري في

حتى يكونوا على علم بطبيعتها و , رأسمالها  ما هو إال من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة
على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد األدنى لهذا 

  .الضمان
  

  :اهمةتأسيس شركة المس. 3.1
  

  :يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين 
 إلى الجمهور قصد الحصول على األموال وذلك بطـرح          ء ـ  باللجوء العلني لالدخار أي  اللجو       

  أسهم الشركة لالكتتاب العام 
ـ  عدم اللجوء العلني لالدخار و ذلك باقتصار االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء  إلى االكتتاب    

  . العام
  

  :  تأسيس شركة المساهمة  باللجوء  العلني لالدخار) أ
  

المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري 595يمر التأسيس بمرحلتين حيث نصت  المادة 
يحرر الموثق مشروع القانون األساسي  ((:على ما يلي ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ 93

ع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني السجل و تود, لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر
  .التجاري

  . إعالنا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم  مينشر المؤسسون تحت مسؤولياته
من ))  ال يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم اإلجراءات المقررة في المقطعين األول و الثاني أعاله 

  :نص المادة يمكن أن نميز المرحلتين
  

  :ة األولى ـ المرحل
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تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة و القيـام بجميـع                 
و يتعاقد المؤسسون خالل هذه الفترة بوصفهم ممثلـين للـشركة تحـت             , اإلجراءات الالزمة لذلك  

, سيـسها   التأسيس      و تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر الـالزم لتأ                  
  .ويشترط أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا 

  
   :المرحلة الثانية 

  

بعد اكتمال  اإلجراءات المذكورة في المرحلة األولى  يقوم المؤسسون بالتـصريح باالكتتـاب،                 
واالكتتاب هو إعالن عن رغبة المكتتب في االنضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل               

وبعد االنتهاء من االكتتاب يـتم      ,  مال الشركة بعدد معين من األسهم المطروحة         اإلسهام في رأس  
استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب األشكال و اآلجال المنصوص عليها عن طريق              

و أن مبلغ األسهم قد تـم سـداده  و           , و تقر  هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما          . التنظيم
 في المصادقة على القانون األساسي الذي ال يقبـل التعـديل إال بإجمـاع أراء جميـع                  تبدي رأيها 
و عند إتمام هذه اإلجـراءات تنـشأ        . و تعين القائمين باإلدارة و تعين مندوبي الحسابات       , المكتتبين

وتثبت الشركة بعقد رسمي وإال كانـت       , الشركة قانونا و تتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها       
تزول الشخصية المعنوية لها    , و في حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة          . باطلة

المرسـوم  (   من القـانون التجـاري الجزائـري          604بأثر رجعي وهذا ما  نصت عليه  المادة          
و إذا لم تؤسس الشركة .……: ((بقولها  ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ  93التشريعي رقم 

ر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون األساسي بـالمركز الـوطني للـسجل               في أجل ستة أشه   
جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعين و كيل يكلف بسحب األمـوال إلعادتهـا                , التجاري  

  ..)).……للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع
  
  :تأسيس شركة المساهمة  دون اللجوء العلني لالدخار ) ب

  

 عالنية لالدخار من بعض اإلجـراءات       جأع الجزائري  شركات  المساهمة التي ال  تل         أعفى المشر 
و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلـى حمايـة          , التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني لالدخار        

و بخالف التأسـيس بـاللجوء العلنـي        , الجمهور إذ يقتصر االكتتاب فيها على المؤسسين وحدهم       
 الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمـة                لالدخار  تثبت  

على تقـدير   , و يشتمل القانون األساسي     . المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم         
و يتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقـانون األساسـي يعـده منـدوب                , الحصص العينية   
سئوليته و يوقع المساهمون القانون األساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مـزود         الحصص تحت م  
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بتفويض خاص ، ويعين المؤسسون األشخاص الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوبي الحـسابات             
ويثبتونهم في القانون األساسي للشركة،  وال يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال ابتداء من تـاريخ                 

  .  سجل التجاري و شهرها قيدها في ال
  

  :أسباب انقضاء شركات المساهمة . 4.1
  

والتي سبق أن تطرقنا    ( تنقضي شركات المساهمة بذات األسباب التي تنقضي بها الشركات عموما           
مثل انتهاء األجل المحدد لها، أو هالك معظـم رأس  ) إليها عند دراسة الوحدة الثانية عقد الشركة          

وأي حل للشركة قبـل     . مل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في شركة أخرى           مالها أو انتهاء الع   
 715أجلها المحدد يكون عن طريق الجمعية العامة  غير العادية ، وهذا ما نصت عليـه المـادة                   

 25 المؤرخ فـي  08 ـ  93المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري الجزائري  18مكرر 
تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يـتم            ( : (بقولها     ) 1993أفريل  

  )) . قبل حلول األجل 
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معنـي بـاألمر إذا كـان عـدد                    

 مساهمين منذ أكثر من عـام كمـا         07المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني وهو           
المرسوم التشريعي رقـم  (  من القانون التجاري الجزائري      19 مكرر   715 ذلك المادة    نصت على 

يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار  حل الـشركة  : ((بقولها ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ  93
بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني منـذ   

 ويجوز لها أن تمنح الشركة أحال أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضـع ، وال تـستطيع                 أكثر من عام،  
  )).اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع 
 من القانون 20 مكرر 715كما تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها المادة 

: بقولها   ) 1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 ـ 93ريعي رقم المرسوم التش( التجاري الجزائري  
أقل من  الثابتة في وثائق الحسابات إلى بفعل الخسائرإذا كان األصل الصافي للشركة قد خفض (( 

 ، فإن مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم في خالل ربع رأس مال الشركة
الجمعية  ى الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر ، باستدعاءاألشهر األربعة التالية للمصادقة عل

و إذا .)) …العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل 
لم يتقرر حل الشركة  فقد ألزمت نفس المادة الشركة بتخفيض رأس مالها  بمبلغ يساوي على األقل 

م من االحتياطي في حالة عدم تجدد األصل الصافي بقدر يساوي على مبلغ الخسائر التي لم تخص
  .األقل ربع رأسمال الشركة 
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  ) :م .م.ش( الشركات ذات المسؤولية المحدودة   . 2
  

  : تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة 1.2
  

ن يكون هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال ، ويمكن أ
لها عنوان ، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ، وال يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ، وال 

  ) . د ج 100000( يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري 
  

  : خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة 2.2
  

اص وشـركات   تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شـركات األشـخ           
  :األموال ويمكن تلخيص هذه الخصائص كما يلي 

  
  : الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة  تجارية. أ
  

يعتبر القانون التجاري الجزائري هذا النوع من الشركات تجارية بالشكل حتى ولو قامت بأعمـال               
  .مدنية أصال 

  

  : مسؤولية الشريك محدودة . ب
عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة  في رأس مال الـشركة ،       تكون مسؤولية كل شريك     

وهذا التحديد في المسؤولية بال حدود أي إذا تعلق األمر بالمسؤولية بين الشركاء فيما بينهم  أو بين                  
الشركاء و الشركة أو مع الغير، ولذلك أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند تأسيس الشركة               

  .م للدائنين ، ويكون كل شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص حتّى يتكون ضمان عا
  

  :حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية. جـ
حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن 

يمكن أن تنتقـل عـن طريـق    تكون اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول ، غير أنه            
اإلرث و إحالتها بكل حرية بين األزواج و األصول و الفروع ، أّما بالنسبة لألشخاص األجانـب                 
عن الشركة فال يجوز أن تنتقل حصص الشركاء إليهم إال بموافقة أغلبية  الشركاء اآلخرين الـذين                 

  .يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة على األقل 
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  : الشركة اسم وعنوان.د
ذات المسؤولية المحدودة  أن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها كما يجـوز أن                يمكن  للشركة  

عنوانا  تجاريا يضم  اسم شريك أو أكثر، وللشركة أن يشتمل اسمها على مـا يـدل علـى                     تتخذ  
( خاصيتها أي  أن يتبع عنوان الشركة بعبارة  ذات مسؤولية محدودة أو مختـصر ذلـك                                  

  .).م.م.ش
  

  :الحد األدنى لرأس المال . هـ
أوجب المشرع الجزائري  حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت  

 25 المؤرخ في 08 ـ 93المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري الجزائري566المادة 
 ذات المسؤولية المحدودة أقل من ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة: (( بقولها  ) 1993أفريل 

 دج على األقل 1000 دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 100000
.((........  

  

  : الحد األقصى لعدد الشركاء .و
 20أوجب  المشرع الجزائري أالّ يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 

ال يسوغ أن : (( مايلي    من القانون التجاري الجزائري على590مادة  شريك حيث نصت ال
وإذا أصبحت الشركة مشتملة على . يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية عشرين شريكا 

وعند عدم ذلك . أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة 
)) شركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل تنحل الشركة ما لم يصبح عدد ال

.   
      

  : تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة 3.2
  

على عقد يجب أن يخضع للشروط الموضوعية العامـة و          , تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة    
زات التي تميز تأسيس هذا  إال أن هناك بعض الممي. الخاصة و الشروط الشكلية التي سبق دراستها 

  :النوع من الشركات عن غيرها نذكرها فيما يلي 
  

  : الشركاء   ) أ
 فال يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في نيجب أن يكون الشركاء من األشخاص الطبيعيي

هذه الشركة ، كما ال يجوز أن يزيد عدد الشركاء  على عشرين شريكا و الحد األقصى بالنسبة 
من القانون 590 من الشركات شرط نشأة وشرط بقاء كذلك كما نصت على ذلك المادة لهذا النوع

  . التجاري الجزائري المذكورة سابقا
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  :الرضا ) ب
 من القانون  التجاري الجزائري لحصول الرضا صحيحا أن يتولى إبرام 565اشترطت المادة  

, بتون تفويضهم الخاص لذلكعقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء يث
و لهذا فالغلط في شخص الشريك يعتبر ,ويعتبر شخص الشريك محل اعتبار لدى الشركاء اآلخرين
  .مسوغا لطلب إبطال عقد الشركة العتباره  غلطا جوهريا

  

  :غرض الشركة ومدتها ) جـ
  

إنما يلزم أن يكـون     ,سواء كان غرضها مدنيا أو تجاريا فقد اعتبرها المشروع دائما تجارية بالشكل           
الغرض مشروعا و غير مخالف للنظام العام و اآلداب العامة و يجب أن يتفق الشركاء فـي عقـد                 

سنة وإذا تم االتفاق على مـدة أكبـر ال          99الشركة على مدة الشركة الذي يجب أن ال يتجاوز مدة           
  ) . سنة99(يبطل العقد وإنما تخفض المدة إلى هذا الحد األقصى أي 

  

  :  لتزام بالوفاء برأس مال الشركة اال) د
  

 كما ذكرنا على الحد األدنى لرأس مال الشركة ذات 566 نص القانون التجاري في المادة -
و ينقسم رأس مال الشركة إلى حصص ) مائة ألف دينار(د ج 100000المسؤولية  المحدودة 

 أن يظل قائما طوال مدة متساوية و رأس المال األدنى يعتبر ضمانا لحق الدائنين و عليه يجب
و من جهة أخرى لم يحدد القانون حدا أقصى لرأس مال الشركة فللشركاء أن يقدموا ما . الشركة

ومن . كما أّن للشركاء أن يقتسموا الحصص فيما بينهم كما يشاءون. شاءوا من الحصص 
 من 567خصوصيات هذا النوع من الشركات ما يخص نوع الحصص المقدمة حيث تنص المادة 

القانون التجاري الجزائري على أن الحصة يمكن أن تكون نقدا أو عنيا ولكن ال يجوز أن تكون 
عمال لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود و ذلك ألن رأس مال الشركة هو الضامن الوحيد لحقوق 

  .الدائنين 
ة عند تأسيس  أيضا على أنه يجب الوفاء بقيمة الحصص جميعها كامل567كما  تنص  المادة 

  .الشركة
  

  : الشروط الشكلية الرسمية ) هـ
 من القانون التجاري الجزائري  على ضرورة أن يتولى إبـرام عقـد تأسـيس                565نصت المادة   

 من القـانون    545فالمادة  . الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء بتفويض خاص لذلك           
مما سـبق   . شركة إال بعقد رسمي و إال كانت باطلة         التجاري الجزائري  تنص على أنّه ال تثبت ال        

يتضح أّن الرسمية ركن في العقد ال يقوم بدونها والغرض من الرسمية هو تضمين العقـد بيانـات         
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مقـدار رأس مالهـا     , )م.م.ش(معينة من أهمها عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبـارة            
تاريخ ابتداء  , شركة مع ذكر ألقابهم و عناوينهم     وحصص كل شريك ، أسماء من عهد إليهم بادرة ال         

ويترتب البطالن على اإلخالل بقواعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة          . الشركة و انتهائها  
  .بسبب تخلف أحد أركانها الموضوعية أو الشكلية 

  

  : أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة . 4.2
ية المحدودة لنفس األسباب التي تنقضي بها الشركات عموما مثل تنقضي الشركة ذات المسؤول

انتهاء أجلها أو هالك معظم رأسمالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في غيرها 
  .من الشركات 

باإلضافة إلى األسباب العامة فقد نص القانون التجاري الجزائري على أسباب خاصة النقضاء هذا 
  :ن الشركات في المواد النوع م

   بالنسبة لخسارة ثالثة أرباع رأس مال الشركة589  المادة -  
 شريكا، مما يوجب تحويل الشركة إلى 20 تجاوز عدد الشركاء للحد األقصى أي 590 المادة -  

  .شركة مساهمة 
 فال يجوز ن  في وجوب  أن يكون الشركاء من األشخاص الطبيعيي2 مكرر 590 المادة - 
لشخص المعنوي أن يكون شريكا في هذه الشركة وإالّ فلكل من يعنيه األمر أن يطلب حل الشركة ل

  .إذا لم يتم تسوية الوضعية 
  . في حل الشركة بتحويل الشركة إلى شركة تضامن إذا أجمع الشركاء على ذلك 591  المادة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1   اإلرسال          القانون             تسيير واقتصاد             ثانوي   3
 

 11  

  :الخالصة 

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
   
  
  
  

يتحمـل   ، وال     هي شركة تقوم على االعتبار المالي ينقسم رأسمالها إلى أسـهم           :شركة المساهمةـ     
   ) .07(وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة . م فيها الخسائر إال بقدر حصتهالشركاء 

ا تقوم على االعتبار المالي، مسؤولية الشركاء محدودة بما يحملـون مـن        من أهم خصائصها أنه  
 مليون دينار جزائـري     5 شركاء، ورأسمالها ال يقل عن       07أسهم، عدد الشركاء يجب أن ال يقل عن         

 مليـون دينـار     1إذا كان االكتتاب في رأسمالها علنيا أّما في الحالة المعاكسة فيجب أن ال يقل عـن                 
  ) .م . ش (  عليها اسم الشركة ويجب أن يكون هذا االسم متبوعا بعبارة جزائري ، ويطلق

    تأسيس شركة المساهمة يكون عن طريق االكتتاب العام أو دون اللجوء إلى االدخار العـام بـأن                 
  .يتقاسم المؤسسون أسهمها فيما بينهم 

 باإلضافة إلى أسباب خاصة      تنقضي الشركة بنفس األسباب العامة التي تنقضي بها باقي الشركات      
 شركاء أو عندما يقل رأسماله عـن الحـد األدنـى            07بها وهي عندما يقل عدد الشركاء فيها عـن         

  .المطلوب 
هي شركة مسؤولية كل شريك فيها بقدر حـصته فـي رأس            : ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة      

مية، وال يزيد عدد الشركاء فيهـا       المال، ويمكن أن يكون لها عنوان، وتكون حصص الشركاء فيها اس          
  ) . د ج 100000( على عشرين، وال يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري 

  .    من أهم خصائصها أنها تجارية مسؤولية الشريك فيها محدودة بما قدمه
من حصة  في رأسمالها، وحصص الشركاء فيها  غير قابلة للتداول، واسمها يجب أن يكون متبوعـا                  

، كما ال يجوز أن يكون رأسـمالها        )م  . م. ش( كر عبارة  ذات مسؤولية محدودة أو مختصر ذلك          بذ
 1000 دج وينقسم رأسمالها  إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها             100000الشركة أقل من    
  . شريكا وأن يكونوا من األشخاص الطبيعيين 20والحد األقصى لعدد الشركاء فيها . دج على األقل 

من أهم أسباب انقضائها الخاصة خسارة ثالثة أرباع رأس مالها، تجاوز عدد الشركاء الحد األقـصى                
المسموح به ، أو في حالة مخالفة شرط أن يكون الشركاء أشخاصا طبيعيين ، أو في حالـة إجمـاع                    

  .الشركاء على تحويل الشركة إلى شركة تضامن
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  :لتقویم الذاتي  أسئلة ا

  

  : أمام الشركة التي تنطبق عليها الخصائص المبينة في الجدول التالي  X  ضع عالمة )1س

اشركة ذات المسؤولية   شركة المساهمة  الخصائص  الرقم
  المحدودة

1  

مسؤولية الشريك محدودة بما قدمه من حصة فـي         
  .رأس المال

    

      .حصص الشركاء غير قابلة للتداول  2

3  

      . دج 100000 األدنى لرأس المال الحد

4  
      . شركاء7عدد الشركاء ال يجوز أن يقل عن 

5  

       شريكا20العدد األقصى للشركاء 

6  
      .DA ماليين 5أن يكون الحد األدنى لرأس المال 

 ما هو موقف المشرع الجزائري في حالة تخفيض رأس مال شركة المـساهمة عـن الحـد                  )2س
  المطلوب ؟
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لفروق األساسية باللجوء العلني لالدخار وعدم اللجوء العلني لالدخار عند تأسيس شركة             بين ا  )3س
  .المساهمة  

 .   بين أهم ما يميز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من الشركات )4س

  
  : أجوبة التقويم الذاتي 

  

  ) 1ج

الــــــشركة ذات   شركة المساهمة  الخصائص  الرقم
  محدودةالمسؤولية ال

مسؤولية الشريك محدودة بما قدمه       1
  من حصة في رأس المال

X X  

  X    حصص الشركاء غير قابلة للتداول  2

 100000الحد األدنى لرأس المال       3
  X    دج

عدد الشركاء ال يجوز أن يقل عن         4
   شركاء7

X    

  X     شريكا20العدد األقصى للشركاء   5

أن يكون الحد األدنى لرأس المال        6
  ماليين دج 5

X    

  
  )2ج
أعطى المشرع الجزائري  فرصة سنة لتدارك النقص في رأس مال شركة المساهمة عن الحد  

األدنى وإالّ تحولت الشركة إلى شكل آخر، وكان من حق كل ذي مصلحة الحق في التقدم بطلب 
  .عللقضاء من أجل حل الشركة وذلك بعد فوات شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح الوض
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  ) 3ج
 يمكن تلخيص أهم الفروق بين اللجوء العلني لالدخار من عدمه عند تأسيس شركة المساهمة في 

  :الجدول التالي 
  عدم اللجوء العلني لالدخار  اللجوء العلني لالدخار  الخاصية

  االقتصار على المؤسسين  المؤسسون وغيرهم  المشاركون 
   مليون دج1   ماليين دج5  الحد األدنى لرأس المال 

يكون التأسيس علـى مـرحلتين ،         التأسيس
األولى تكون فيها الـشركة تحـت       
التأسيس ،والمرحلـة الثانيـة يـتم       

  التصريح باالكتتاب

تتم باتفـاق المؤسـسين دون      
شرط أي عملية التأسيس تـتم      

  .في مرحلة واحدة

  
  ) 4ج

  :الشركات ما يليمن أهم ما يميز تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من 
  

  : ـ الشركاء 
  بجب أن يكونوا من األشخاص الطبيعيين 

  
  : ـ الرضا  

حتى يكون صحيحا يجب أن يتولّى إبرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة 
  .وكالء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك

  
  :ـ غرض الشركة 

  .واء كان تجاريا أو مدنيا اعتبر المشرع الشركة تجارية مهما كان غرضها س   
  : ـ مدة الشركة 

  .  سنة 99يجب أن يتفق الشركاء على مدة عقد الشركة وال يجوز أن يتجاوز 
  

  : ـ الوفاء برأس مال الشركة 
  .يجب االلتزام بالوفاء به ألنّه يعتبر الضمان لحقوق الغير 

  :ـ  طبيعة الحصص 
 . يجب أن تكون نقدية وال يجوز أن تكون عمال 


