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  "" هدا� هللا �ٔنامحلد � ا�ي هدا� يل هذا و ما كنا �هنتدي لوال  ""

  ""�لقك و سمل �سل� رشف�ٔ  �ىل ا�لهم صل و سمل ""

هللا العباد  ٔ�شعار شكر وثناء فلو اكن �ُس�تغىن عن الّشكر لعّزة م�، ٔ�و �لّو ماكن ملا �ٔمر
شكر فٕاّن الّشكر من حّق �ىل إال�سان واجب ال �ٔ و  ،�شكره فقال اشكروا يل �ّٔهيا الثّقالن

  .بن ال �شكر العمى ویصرب يف العواق�رج م

و  ٕاخويت �ٔ�ىس �ٔندون يف معرهام  و�ٔطالجبزیل الشكر وا�اي حفظهام املوىل  �ٔتقدم
  .هذه املر�� ٕاىل  الفضل يف وصويلاكن � و لك من ٔ�خوايت

من قریب ٔ�و من بعید �ىل اجناز هذا لشكر و�م�نان ٕاىل لك من سا�د� نتو�ه �كام 
ح�ه "" ةاملرشف ةالعمل ويف تذلیل ما وا�ناه من صعو�ت، وخنص ���ر أ�س�تاذ

القمية اليت اكنت عو� لنا يف ٕامتام هذا  اونصاحئه اب�ل �لینا بتوجهياهتت مل  يتال ""عفاف
  .البحث

 لعلوم الس�یاس�یةوعامل لكیة احلقوق و ا موظفي و �ٔساتذة وال یفوتنا ٔ�ن �شكر لك



 

 

 

 

 

 طرة حبجرع ال�ٔس فار�ًا ل�سق�ين ق منٕاىل 

 سعادة یقدم لنا حلظةلكّت �ٔ�م� ل  منٕاىل 

 �ميهد يل طریق العمل حصد أ�شواك عن دريب منٕاىل 

 )وا�ي العز�ز(ٕاىل القلب الك�ري

 �ٔرضعتين احلب واحلنانمن ٕاىل 

 ٕاىل رمز احلب وبلسم الشفاء

 )وا�يت ا حلب��ة(ٕاىل القلب الناصع �لبیاض

 

 ٕاخويت الطاهرة الرق�قة والنفوس الربیئة ٕاىل ر��ني ح�ايت ٕاىل القلوب

�ٔرجو من ,ا�ٓن ٕاىلولك من �ٔرشف �ىل تعلميي م�ذ الصغر �لكیة احلقوق ، ,و�ٔس�تاذايتواىل ٔ�ساتذيت 

 �ٓمني....يف ج�انه الواسعة  وٕا�مهاملوىل عز و�ل �ٔن جيمعين 
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  :مقدمة

القیام بمشروع مالي مشترك بغیة  ألجل أكثر أوشخصان  یلتزمالشركة عقد بمقتضاه 

یترتب  إذهذا العقد لیس كغیره من العقود ، أنغیر  ،خسارة أو من أرباحمن  ینتجاقتسام ما 

بكیان ذاتي و یعیش حیاة مستقلة عن تلك التي یعیشها الذین  یتمتعجدید  علیه نشوء شخص

وللشركة جذور تاریخیة نجدها في الحضارات  ، د الذي أدى إلى میالدهالعق إبراماشتركوا في 

 ،و الیونانیون الذین عرفوا الشركة التجاریة و المدنیة على حد سواء ،كالحضارة البابلیةالقدیمة 

،و العرب األفرادمجرد التزامات بین  إالال ینتج و الرومانیون الذین اعتبروا الشركة عقدا رضائیا 

نظرا لحاجتهم إلیها قصد تنمیة و  اإلسالمعرفوا فكرة الشركة قبل ظهور  أیضاالذین هم 

ستثمارها بین األشخاص، و من أنواع الشركات التي عرفها العرب في ظل اإلسالم أهمها ا

المفاوضة التي تقوم على المساواة في الحصص، و شركة المضاربة التي تشبه شركة  شركة

  .و لقد سمیت بهذا االسم الن المضارب فیها یستحق الربح بسعیه و عمله التوصیة،

 األموالو شركات  األشخاصشركات : صنفین  إلىالشركات التجاریة تنقسم  أننجد و 

في  أماالثانیة فهي التي تقوم على االعتبار المالي، أماتقوم على االعتبار الشخصي،  فاألولى

المسؤولیة  ذات،و هي الشركة  أنواعهاحد أو دراسة  األموالدراستنا هذه سنحیط بشركات 

، فالنوع األول هو الذي المحدودة، و الشركة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة

یعتمد فیه بشخصیة الشریك بل العبرة فیه بما یقدمه هذا األخیر من حصص مالیة و نظرا 

لألهمیة التي تتمتع بها هاته الشركة فإنها أصبحت تضطلع وحدها بالمشروعات وذلك لبساطة 

  .جمعهاو سهولة  أموالهارؤوس 

و نقال  ،1892سنة  األلمانيالمشرع  إلىهور الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ظیرجع 

المشرع المصري  أما، 1966عنه نص علیها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة 

لمشرع الجزائري أما بالنسبة ل،1954هذه الشركة في قانونه التجاري و كان ذلك سنة  أدخلفقد 

و قد  1975ي الصادر سنة فقد نص على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في القانون التجار 

المعدل و  20-15 لقانونا األخیرو كذلك تعدیل  1996تعدیالت منها تعدیل ادخل علیها 

  .المتضمن القانون التجاري ،2015دیسمبر  30الصادر في  59-75المتمم ألمر 
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الذي أصبحت معه الحاجة إلى في السنوات األخیرة  لحاصلتطور االقتصادي الا إن

لقیام المشاریع االقتصادیة الضخمة ، ولم تعد األموال المجمعة من األثریاء تجمیع األموال 

كافیة نظرا لقلة عددهم فأتجه البحث عن وسیلة الستخدام أموال الصغار المدخرین نظرا لكثرة 

عددهم ، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذین یرغبون منهم في استثمار أموالهم  مع 

اتهم بمقدار مدخراتهم التي یساهمون بها، وٕان كثیرا من المستثمرین یریدون ضمان تحدید مسؤولی

 و هذا ما جعل الشركة تكوین شركات لیس فیها من المسؤولیة التضامنیة ما في شركة التضامن

و احتلت مكان الصدارة  ،كبیرا منذ ظهورها في الجزائر نجاحا تعرف ذات المسؤولیة المحدودة

و قد برهن هذا النوع من الشركات على انه أداة قانونیة فعالة لمسایرة  من الناحیة العددیة،

و فضال عن ذلك فان هذا النوع من الشركات یمتاز بمیزة أساسیة و هي تحدید  حاالت قانونیة،

  .مسؤولیة الشریك بقدر حصته المقدمة في الشركة

 أوردهاالتي الشركة ذات الشخص الوحید  أما النوع الثاني الذي هو محل دراستنا هو

و یمارس هذا  وحید شریكك شخصا واحدا إالالمشرع الجزائري كاستثناء فهي شركة ال تضم 

القانون التجاري الواردة في  األحكامالشریك السلطات المخولة لجمعیة الشركاء بمقتضى 

بنظام  عودي و األردني منها التشریع المصري و الس و قد أخذت معظم التشریعات ،الجزائري

و لكنها انتهجت في هذا المجال اتجاهین مختلفین، األول یأخذ ، الشركة ذات الشخص الوحید

بالنظام القانوني للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، و الثاني یأخذ بتنظیم شامل و مستقل یسر 

باالتجاه األول نظرا   الجزائريو قد أخذ المشرع  ،بكل الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الشركات

لتقارب المبادئ التي تقوم علیها، و كذا لتجنب إنشاء شكل جدید من الشركات یتطلب جهدا 

  .أكثر لإلحاطة بكل تفصیالته

  :إن أهمیة دراسة هذا الموضوع تكمن في النقاط التالیة

و كذلك النوع من الشركات من طرف المشرع الجزائري،  اإدخال عدة تعدیالت على هذ

تمییزها على باقي الشركات التجاریة المتوسطة، أمواله استثمار استقطابها للشباب الطموح في 

  .األخرى

  :األسباب التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع نلخصها كاألتي أما

لم تتم دراسته من قبل في إطار التعدیالت الجدیدة وذلك لتمییز الفروقات التي كانت به القوانین 
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یة ظهورا مقارنة بالشركات القدیمة و السبب الثاني هي أنها من احدث الشركات التجار 

األخرى،و كذلك من أحد األسباب هو إثراء المكتبة بهذا العمل من خالل دراسة التعدیالت 

  .الجدیدة

  :و من خالل ما تم طرحه ارتأینا طرح اإلشكالیة التالیة     

إلى أي مدى ُوفِّق المشرع الجزائري في تنظیمه للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في إطار 

  ؟تعدیل القانون التجاري

  :و من خالل هاته اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة

  ؟وفیما تتمثلماهیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  -

  هي طرق تأسیسها و كیف ُتَسیر؟ ما -

  هي طرق و أسباب انقضائها؟  ما -

المشرع الجزائري أورد المؤسسة ذات الشخص الوحید كاستثناء، فما هي طبیعتها  أنوبما 

  القانونیة وكیف تؤسس، وكیف تنقضي؟

  :أما األهداف المراد الوصول إلیها من خالل هذه الدراسة هي

الجزائري و من ثم للمشرع  20-15إعطاء نظرة جدیدة لهذه الشركة ضمن التعدیل األخیر 

محاولة إبراز االختالف بین الشركتین، محاولة تفسیر و توضیح النصوص القانونیة المعدلة 

  .ضمن هذه الشركة من قبل المشرع

اإلحاطة بمختلف جوانب على اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة و في إطار محاولتنا 

ف جوانب هذا الموضوع من سنعتمد في ذلك على المنهج التحلیلي لدراسة مختل ،الموضوع

، والقیام بتحلیل بعض النصوص القانونیة، و كذلك بعض الشروح الناحیتین القانونیة والعملیة

  .الفقهیة

  :فصلین إلى المطروحة تم تقسیم الموضوع  اإلشكالیةعن  وكإجابة

  :سنتناول فیه األولبالنسبة للفصل 

ماهیة  إلىفیه  سنتعرضالمحدودة و  المسؤولیةالقانوني للشركة ذات  اإلطار :المبحث األول

  .القانونیة طبیعتهاالشركة ذات المسؤولیة المحدودة من خالل تعریفها،خصائصها و 

 إلىمن خالل التطرق ذات المسؤولیة المحدودة  الشركةو تسییر  تأسیس: المبحث الثاني

  .الرقابة علیها إلى باإلضافةالشركة و تسییرها و كذلك التعرف على جمعیات الشركة  تأسیس
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  .الخاصة األسبابالعامة و  األسبابانقضاء الشركة من خالل  :المبحث الثالث

  

من سنتناول فیه ماهیة المؤسسة ذات الشخص الوحید الفصل الثاني  إلىبالنسبة  أما

  :مباحث أربعةخالل 

المؤسسة ذات الشخص الوحید من خالل تعریفها خصائصها و  مفهوم :األولالمبحث 

  طبیعتها القانونیة

الموضوعیة و  األركانالمؤسسة من خالل  تأسیسسنتناول فیه : المبحث الثاني أما

  األركانهذه  بأحد اإلخاللوجزاءات  ،الشكلیة األركان

المؤسسة ذات الشخص الوحید و الرقابة  إدارة إلىسنتطرق فیه  :المبحث الثالث أما

  علیها

انقضاء المؤسسة ذات الشخص  أسباب إلىفیه  سنتعرضو فیما یخص المبحث الرابع 

  .الخاصة األسبابالعامة و  األسبابالوحید من خالل 

  

  

  

 

  



��
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  في الجزائر اإلطار القانوني لشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفصل األول

كشكل من أشكال الشركات لمواكبة التطور  ذات المسؤولیة المحدودة لشركةا ظهرت

الصناعي والتجاري المصاحب لنمو الرأسمالیة على أثر التطور التكنولوجي في الصناعة 

الخدمات تلبیة لرغبات واحتیاجات رجال األعمال، والشركة ذات المسؤولیة كثیرة االنتشار في 

المتوسطة والصغیرة الذین یرغبون علیها أصحاب المشروعات االقتصادیة  ُیقِبلالحیاة العملیة 

التي یحتفظون بإدارتها وتكون  و في أن تتخذ مشروعاتهم هذا الشكل من أشكال الشركات

  .مسؤولیتهم فیها محدودة بقدر حصصهم

وبما أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات األموال هذا من جهة إال أنها تقترب 

من حیث تأسیسها بین عدد محدود من الشركاء  من شركة األشخاص من جهة أخرى وذلك

یعرف بعضهم البعض ویثق كل منهم اآلخر أو من حیث عدم انتقال الحصص الشركة إال 

  .بشروط معینة

 إلىالقانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وجب علینا تقسیم هذا الفصل  اإلطارو لدراسة 

 لهذه الشركة و الطبیعة القانونیة خصائصتعریف و  األولثالث مباحث نتناول في المبحث 

الجمعیة العامة فالرقابة على الشركة و تسییرها ثم  تأسیسكیفیة  إلىالمبحث الثاني نشیر 

وأسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  إلى سنتطرقفي المبحث الثالث  أماالشركة 

  .االنقضاء العامة و الخاصة
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  الشركة ذات المسؤولیة المحدودةماهیة  :المبحث األول

خصائصها وطبیعتها القانونیة حسب ما جاء  سنستعرض في هذا المبحث تعریف الشركة و

  .و سنخص بالذكر القانون المصري األخرىما جاءت به القوانین به القانون الجزائري و 

  تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة : المطلب األول

عریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذلك من خالل مراعاة ما سنعالج في هذا المطلب ت

  .لهاته الشركة ومطابقة ذلك بما جاء به المشرع الجزائري المصريجاء به المشرع 

  لمصريتعریف الشركة حسب المشرع ا: الفرع األول

القانون الجنائي بجامعة القاهرة في تعریف  أستاذو هو  أحمد عبد الظاهر  األستاذاعتمد 

 اإلماراتيقانون الشركات التجاریة على التعریف الذي جاء به المحدودة  المسؤولیةالشركة ذات 

 1988/12/26الصادر بتاریخ ) 13(االتحادي رقم المعدل بالقانون  1984لسنة  8رقم

 218على المادة  )1989/1/8(من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ ) 196(والمنشور بالعدد 

 أنالشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي الشركة التي ال یجوز  :"منه و التي تنص على مایلي

وال یسأل كل . یزید عدد الشركاء فیها على خمسین شریكا وان ال یقل عدد الشركاء عن اثنین 

بصكوك قابلة  بقدر حصته في رأس المال وال تكون حصص الشركاء فیها ممثلة إالمنهم 

  ."للتداول

تتسم بأن مسؤولیة الشریك عن  –كما هو واضح من اسمها –الشركة ذات المسئولیة المحدودة

ویركز هذا . دیونها وااللتزامات المترتبة علیها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مال الشركة

ان عدم التعسف المقال على بیان هذه الخاصیة، واآللیات التي لجأ إلیها المشرع من أجل ضم

  .(1)"وسوء استغالل الشركاء لهذه الخاصیة، األمر الذي یكفل ضمان حقوق المتعاملین

  

                                                           
ذات المسئولیة المحدودة بین تحدید مسئولیة المساهمین وضمان حقوق الشركة  لو ح ةلاقم أحمد عبد الظاهر، -   (1)

 ىلع ،25/04/2016 مو ی :ةر ایز لا تقو  ،kenanaenligne.com/users/law/posts/153254 :طبار لا المتعاملین،

  14:32 :ةعاسلا
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  تعریف الشركة حسب المشرع الجزائري: الفرع الثاني 

من  564نص المشرع الجزائري على تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة 

والموافق لـ  1417رجب  28المؤرخ في  27- 96القانون التجاري والتي تم تعدیلها بأمر 

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة " بما یلي  9/12/1996

  ".أشخاص ال یتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموه من حصص 

تعیین الشركة بعنوان كما یمكن أن تشتمل  "كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على

م واحد من شركاء أو أكثر على أن یكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات على اس

   (1)"م وبیان رأس مالها.م.ذ.شركات ذات مسؤولیة محدودة أو األحرف األولى منها ش

اكتفى في تعریفه المشرع  أنیتضح لدینا  أعاله من خالل استقرائنا لنص المادة المذكورة

كما أعطى الحریة في تعیین الشركة تسمیة الشركة  إلیها أضافلهاته الشركة بعدد الشركاء و 

 .شریطة أن تكون مسبوقة أو متبوعة باألحرف األولى منها ،بعنوان

و المشرع الجزائري اتفقا في تعریف الشركة ذات المشرع المصري  أنو من الواضح 

الجزائري المشرع  أن إالمن حیث الحصص المقدمة من طرف الشركاء المسؤولیة المحدودة 

و ذلك بخصوص عدد الشركاء في الشركة ذات كان متأخرا في تعدیل القانون التجاري 

   .المسؤولیة المحدودة 

  

  

  

  

  

 
                                                           

ج ر عدد  و المتضمن القانون التجاري، ،1996دیسمبر   9والموافق لـ  1417رجب  28المؤرخ في  27-96القانون رقم  -  (1)

  .142ص، 77
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  خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة:المطلب الثاني  

في مركز وسط بین شركات األشخاص وشركات األموال ألنها   م.م.ذ.ش شركةتقدم أن 

ا أن هذه الشركة تتمیز بخصائص ممیزة تتعلق بمسؤولیة الشریك متأخذ خصائص كل منها، ك

  .وبرأسمالها وهذا ما سنقدمه في هذا المطلب

  مسؤولیة الشریك: الفرع األول

ال فیقتصر ضمان تتخذ مسؤولیة كل شریك عن دیون الشركة بقدر حصته في رأس الم

دائني الشركة على أموالها وال یمتد إلى أموال الشركة الخاصة، وكنتیجة لذلك ال یكتسب الشریك 

لكونه شریك فیها وٕانما تقتصر هذه الصفة  ،في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة صفة التاجر

  .على الشركة كشخص معنوي مستقل على أشخاص الشركة

  :علیه استثناءات منهاولكن مبدأ المسؤولیة یرد 

ال یستفید الشریك بالمسؤولیة المحدودة التي تتمیز بها الشركة إال إذا كان تصرفا سلیما  :أوال

 (1)وموافقا للقانون فإذا شاب تصرفه غشا أو تحایال على القانون یتحمل الشریك نتائج تصرفه

أموال " :یلي مامن القانون المدني الجزائري والتي تنص على  188وتطبق علیه أحكام المادة 

  .(2)"المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه

داخل الشركة یتحمل قام بتصرف غیر سلیم  إذاالشریك  أنلنا من خالل هذه المادة  یتضح

دمة هي الضامن مقالمال الشركة فحصته ال رأسحدثت خسارة في  فإذامسؤولیته الشخصیة 

  .و استدراك الخسائر التي لحقت بالشركة الوحید لوفائه بدیونه

إذا أثبت أن الحصة العینیة التي قدمها الشریك بغیر قیمتها یكون بدوره مسؤوال قبل  :ثانیا

 5ن مدة الغیر عن قیمتها المقدرة لها في عقد الشركة كما یسأل معه باقي الشركاء بالتضام

و یكون الشركاء مسؤولین "و التي تنص على مایلي  ق ت 568/2سنوات طبقا لنص المادة 

                                                           
  .  26لمطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ص نادیة فضیل شركات األموال في القانون الجزائري، دیوان ا-  (1)
 75 - 58یعدل ویتمم األمر رقم  ،2007مایو سنة  13الموافق  1428ربیع الثاني عام  25في  مؤرخ07-05القانون -  (2)

  .31ص، 31ج ر عدد ، والمتضمن القانون المدني  1975 سبتمبر سنة  26ا لموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 
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مدة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة المقدرة للحصص العینیة التي قدموها  بالتضامن

  . (1)"الشركة لتأسیس

سؤولین جمیعهم عن م ءالشركا أن یتضح لنا من خالل استقرائنا لنص المدة المذكورة

كا واحدا القائم بالتصرفات الغیر سلیمة تجاه یو لیس شر الحصص العینة المقدمة من طرفهم 

  .و ذلك لمدة خمس سنوات حسب ما نص علیه القانونالشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

  عدد الشركاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفرع الثاني

شریكا حسب  50ن الشركاء فال یمكن أن یفوق عددهم مدود تتكون هذه الشركة من عدد مح

والمتضمن  59-75 للقانون المعدل والمتمم 20-15المعدلة باألمر  590ما نصت علیه المادة 

ال یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة " القانون التجاري على ما یلي 

  ".شریكا) 50(المحدودة خمسین 

وٕاذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من "  :ة الثانیة من نفس المادة بما یليوجاءت الفقر  

في أجل سنة واحدة وعند عدم القیام بذلك، تنحل  ،شریكا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة 50

  . (2)"لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لخمسین شریكا أو أقل الشركة ما

  :التالیة لألسبابیرجع  عدد الشركاءلرفع  المشرع اقتراحمن  الغرض إن

شركة مساهمة وتمكین الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في  إلىتفادي تحویل الشركة  -

  .شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة في حالة زیادة عدد الشركاء

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شركة صغیرة أو متوسطة ذات صبغة عائلیة تنتقل  إن -

أكثر من  إلىرفع عدد الشركاء  إلىالفروع مما قد یؤدي  أو األصول أوحصصها بین الورثة 

بتغییر شكل الشركة قد یتعارض مع رغبتهم في  إلزامهمالعدد األقصى المحدد قانونا وأن 

 .ل شركة ذات مسؤولیة محدودةمواصلة الممارسة في شك

                                                           
 .94،مرجع سابق،ص27-96القانون رقم – (1)
 ، 2015دیسمبر  30الموافق ل  1437ربیع األول  18المؤرخ في   59-75المعدل و المتمم ألمر  20-15القانون -   (2)

  .5ص، 71عدد  ج رالمتضمن القانون التجاري، 
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  رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفرع الثالث

" :ا یلي مالمعدل والمتمم المتعلق بالقانون التجاري ب 20-15القانون من  566جاءت المادة 

یحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحریة من طرف الشركاء في القانون األساسي 

  ."ویقیم إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویةللشركة، 

وجاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة بأن یجب أن یشار إلى رأس المال في جمیع وثائق 

  . الشركة

نجد أن المشرع الجزائري قام بوضع بصمته في إعطائه وتعدیله للمادة المذكورة أعاله، حیث 

نص على أن رأس مال الشركة  كان ینص على خالف ذلك تماما بحیث 59- 75أن األمر 

دج وینقسم إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویة مبلغها  100.000یجب أن یكون كحد أدنى 

دج على األقل وأعطى في تعدیله الجدید الحریة لشركاء في وضع رأس مال الشركة كم  1000

    (1).ذكرنا في السابق

  تسمیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفرع الرابع 

لقد تجنب قانون الشركات األردني ذكر عبارة التجاري ونص على اتخاذ اسم الشركة وبین 

العناصر التي تتكون منها وسبب ذكر االسم التجاري بدال من العنوان له صلة وثیقة بشخصیة 

الفرد الشریك وهذه الشخصیة تظهر أهمیتها في شركات األشخاص، أما في شركات األموال 

عتبار المالي، لذا فإن هذه الشركة تستمد اسمها من الغرض الذي أنشئت فإن أهمیة تعطى ال

  (2).من أجله

أما المشرع الجزائري فقد أضاف إلى تسمیة شركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء ویجب أن 

م .م.ذ.تكون مسبوقة أو متبوعة بعبارة شركة ذات مسؤولیة محدودة أو باألحرف األولى منها ش

  .معهاوهذا لحمایة حقوق الغیر حتى یكونوا على درایة و معرفة بالشركة التي یتعاملون 

  

                                                           
  .31نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-   (1)
  .153، ص ،عمان1،2003التجاري،دار الثقافة،طمبادئ القانون فوزي محمد سامي، -   (2)
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  الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الثالثالمطلب 

لقد اختلفت اآلراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة بین 

أو من شركات األموال أو أنها نوع من التهجین بینهما، إذ أن  صاعتبارها من شركات األشخا

تقترب من شركات المساهمة باعتبار أن الشركاء فیها ال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

، و باختالف  (1)یتمتعون بصفة التاجر و مسؤولیة الشركاء ال تتجاوز حصتهم في رأس المال

اآلراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة نعرج على القانون التجاري الجزائري المتعلق 

یتوجب علینا إبراز الفرعین التالیین الرأي األول  او من هن بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة

   .و الرأي الثاني كفرع ثانيكفرع أول 

  الرأي الفقهي األول: الفرع األول

هذا االعتبار في أن الشركة تتألف من عدد محدود  لیدعم الفكرة اعتبار الشخص و یتمث

من الشركاء یعرفون بعضهم بعضا و یدخلون في الشركة على أساس الثقة المتبادلة بینهم 

إنما إلى حصص غیر قابلة  بعكس شركات األموال ال ینقسم رأس مال الشركة إلى أسهم و

  .للتداول

موضوع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي د أبدى األستاذ روبیر الرأي القائل بأن قو ل   

  .صقسم من شركات األشخا

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

                                                           
) و تعدد األشكال القانونيالمشروع التجاري الجماعي بین وحدة اإلطار ( الشركات التجاریة   محمد فرید ألعریني،– (1)

  .436ص  ، 2003معیة الجدیدة سنة النشر تبدون طبعة ، دار المج
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  الرأي الفقهي الثاني: الفرع الثاني

بأنها خلیط بین شركة األموال و شركة األشخاص مدعمین  وسكارأتزعمه األستاذ یالذي 

  :التالیةرأیه بالحجج 

  .المال سال تتجاوز حصتهم من رأ ش ذ م مولیة الشركاء في ؤ إن مس -1

  . الشركة  يعتبر تاجرا بمجرد دخوله فیها ال یالشریك ف إن   -2

بخصائص خلیط بین شركات األشخاص و  تمتاز مش ذ م من ذلك بأن  جو یستنت

 . نشركات األموال و هي وسط بین نوعی

بأنها شركة أشخاص  لالطبیعة القانونیة لهذه الشركة محل خالف فقهي من قائى و تبق   

شریك من  لالرئیسي فیها لما یقدمه كو االعتبار  لتستعیر بعض قواعد شركات األموا

  .(1)حصة

نجد أن المشرع الجزائري لم یعط الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة إال 

ألول الذي یتزعمه األستاذ انه و من خالل دراستنا للموضوع الحظنا بان المشرع اتبع الرأي ا

  :التالیة األسبابوسكار و ذلك تماشیا مع أ

  مال رأس ال تتعدى مقدار حصته المقدمة من مسؤولیة الشریك -

  عدد الشركاء فیها محدود  -

  .إنما إلى حصص غیر قابلة للتداول ال ینقسم رأس مال الشركة إلى أسهم و -

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
، ) األعمال التجاریة ، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة ( مبادئ القانون التجاري   ،عبد القادر البقیرات  (1)-

  .129،130ص ص   ، 2011ة یدیوان المطبوعات الجامع
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  الشركة ذات المسؤولیة المحدودةتأسیس و تسییر : المبحث الثاني

تلم عدد كبیر من الشركاء، فهذا یستدعي أن یكون لها مسیر أو  )ذ م م(بما أن الشركة 

سیر شریكا ذا أقلیة أو ذا الم یكون شخاص الطبیعیین، كما أنه یمكن أنمسیرین من األعدة 

بعقد  للشركة أو األساسيالمسیرین في القانون  أو،یعین الشركاء المسیر أو من الغیر أغلبیة 

و هو ما   (1)األساسيالحق و یستحسن دائما تعیینهم بقرار منفصل تجنبا لتعدیل القانون 

الشركة  تأسیسسنستعرضه في هذا المبحث من خالل تقسیمنا له لثالث مطالب نخص بالذكر 

 ثالثعامة كمطلب الو تسییر الشركة في المطلب الثاني  و الجمعیة  األولفي المطلب 

   .باإلضافة إلى المطلب الرابع الذي سنشیر فیه إلى الرقابة على الشركة

  س الشركة ذات المسؤولیة المحدودةسیأت:األولالمطلب 

سنقوم في هذا المطلب بتوضیح الشروط األساسیة لتأسیس الشركة و ذلك من خالل 

نذكر فیه الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة : تقسیمنا لهذا المطب لثالثة فروع الفرع األول

سنتعرض فیه لجزاء اإلخالل بأحد هاته و الفرع الثاني الشروط الشكلیة أما الفرع الثالث 

   .الشروط

   الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة:ولالفرع األ 

 العامة الشروط الموضوعیة :أوال

و موضوع الرضا و التي سنذكر فیها  في كل الشركاتو هي الشروط التي یجب توافرها 

  :الشركة و سببها

  :الرضا  - أ

ي الشركاء ن شخصیة كل منهم محل اعتبار لدى باقإنظرا لعدد الشركاء المحدود فیها ف

یمكن معه و منه كل غلط في شخصیة الشریك یعتبر غلط جوهري  ،على العقدعند توقیعهم 

   .عقد الشركة بالنسبة لمن وقع في الغلط إبطال

                                                           
  .204ص، ن د د ،ترجمة محمد بن بوزة، منشورات بارتيالطیب بلولة، قانون الشركات، سلسلة القانون في المیدان،  - (1)
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 العقد إبرامن یتولى ألذا اشترط المشرع الجزائري لضمان حصول الرضا صحیحا ب

 .(1)یثبتون تفویضهم الخاص بذلكبواسطة وكالء  أو بأنفسهمجمیع الشركاء  التأسیسي

  :موضوع الشركة و سببها-ب

كان مدنیا أو تجاریا  سواءیجوز للشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن تمارس أي نشاط 

شریطة أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام و اآلداب العامة و هناك بعض التشریعات 

تحظر عن الشركة ذ م م مزاولة بعض األنشطة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة أو تحتوي 

، الحصة المقدمة من طرفهعلى مخاطر هامة تجاه الغیر، ألن مسؤولیة الشریك محددة بقدر 

بینما هناك قوانین و منها القانون التجاري الجزائري لم یضع قیودا على حریة الشركة كما یجب 

سنة من تاریخ نشأتها و إذا  99أن یتفق شركاء على مدة الشركة التي ال یجوز أن تتجاوز 

  .(2)على مدة أطول ال یكون العقد باطال بل تخفض المدة إلى هذا الحد اتفق

وط الموضوعیة العامة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و هذا فیما یخص الشر 

  .علیه سنتطرق إلى الشروط الموضوعیة الخاصة

 الشروط الموضوعیة الخاصة :ثانیا

یلي رأس مال الشركة و  ذ م م بما  تتعلق الشروط الموضوعیة الخاصة لتأسیس الشركة 

   .الحصص

 :رأس مال الشركة  - أ

، ین بسبب  مسؤولیة الشركاء المحدودةنإن رأس مال ش ذ م م هو الضمان الوحید الدائ   

الحریة الكاملة في تحدید رأس مال الشركة من  المشرع فوضعو درءا لتأسیس شركات وهمیة 

                                                           

على  2016فیفري  23:وقت الزیارة ،.http://www.startimes.com/?t=16566123: الرابط، منتدى ستار تایمز –)1( 

  .14:43: الساعة
  .36ص مرجع سابق، نادیة فضیل، – (2)
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إلى حصص متساویة هذا و ینقسم رأس مال الشركة  (1)طرف الشركاء كما ذكرنا في السابق

  .یة، نقدیة، و حصص عملالقیمة هذه الحصص عین

  :النقدیةالحصص   - ب

تسلم إلى مسیر الشركة بعد قیدها في السجل التجاري و  تودع األموال بمكتب التوثیق

بالتالي تكتسب الشخصیة المعنویة كما أنه یمكن حجز هذه األموال قانونا غیر أن حجزها یؤدي 

 .  (2)إلى عرقلة سیر الشركة

 :الحصص العینیة  - ج

یجب أن "یلي المعدلة من القانون التجاري الجزائري على ما 567المادة  قد نصت علیهال

تدفع بجمیع الحصص من طرف الشركاء و أن  االكتتابتوزع الحصص بین شركاء و أن یتم 

 ."قیمتها كاملة فیما یخص الحصص العینیة

  :حصص العمل  - د

أضاف المشرع الجزائري حصص العمل كمساهمة في الدخول كشریك في الشركة ذات 

مكرر و التي تنص على ما  567المسؤولیة المحدودة و ذلك من خالل ا جاء به نص المادة 

تقدیر قیمته یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة تقدیم عمل، تحدد كیفیات "یلي

القانون األساسي للشركة و ال یدخل في تأسیس رأس مال  و ما یخوله من أرباح ضمن

 . (3)الشركة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

 :الكتابة  - أ

 بأنفسهمو تعني كتابة عقد الشركة في محرر رسمي و هذا المحرر یوقع علیه كل الشركاء 

العدید من البیانات التي تخص الشركة   التأسیسيالعقد  یتضمنبواسطة وكالئهم ،و یجب ان  أو

                                                           
  .189ص ،2002 مصر، الجدیدة للنشر،دار الجامعة  عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، -(1)
  .201ص رجع سابق،م الطیب بلولة، –(2)
  .5ص ، مرجع سابق،20-15 القانون –(3)
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شركة،غرضها، مركزها الرئیسي ،مقدار رأسمالها ،الحصص العینیة و قیمتها ،أسماء كعنوان ال

  .من عهد إلیهم بإدارة الشركة،بدایة نشاط الشركة و تاریخ نهایتها

یكون  یجب أن ":من القانون المدني الجزائري على أنه 418/1المادة  علیه نصتو هو ما  

ت في العقد من تعدیال لما یدخ لعقد الشركة مكتوبا و إال كان باطال و كذلك یكون باطال ك

  ."ذلك العقدالذي یكتسبه  لإذا لم یكن به نفس الشك

 :شهر الشركة  - ب

ویجب أن تشهر الشركة لیعلم بقیامها الغیر عن طریق قیدها في السجل التجاري، بحیث ال  

یتعامل  الذي المعنویة إال بذلك القید، كما أنه یجب دائما حمایة للغیرتتمتع الشركة بالشخصیة 

جمیع الوثائق و األوراق التي تستعملها الشركة من عقود و فواتیر و إعالنات  تبیین مع الشركة 

شركة ذات مسؤولیة محدودة " و مطبوعات أخرى اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بكلمة 

 .(1)التي ترمز إلیها مع تبیان رأسمال الشركة أو األحرف األولى" 

، و یجوز للشركاء إضافة أیة بیانات أخرى إذا كانت ال تخالف النظام العام و اآلداب العامة

ین كیفیة تنازل الشریك عن حصته أو أن یذكر بأن النفقات و یبتكأن تحدد مدة للشركة أو 

المؤسسون تسدد لهم فور االنتهاء من األجور التي تصرف على تأسیس الشركة و ینفقها 

 .(2)تأسیس الشركة

  الجزاء المترتب على اإلخالل بأحد الشروط: الفرع الثالث

یتمثل جزاء اإلخالل بالقواعد الموضوعیة و الشكلیة كأصل عام في بطالن الشركة 

لشركة بحیث تكون الشركة باطلة إذا ما تخلف أحد أركانها الموضوعیة العامة مع اإلشارة أن ا

ذات المسؤولیة المحدودة ال تبطل بسبب عیب من عیوب اإلرادة أو بسبب عدم أهلیة الشریك 

ب العیب إرادة جمیع اوذلك بخالف ما هو الحال علیه في شركة التضامن ما عدا إذا ما ش

مؤسسیها، إال أن سبب البطالن هذا هو سبب نظري أكثر منه عملي والشركة ذات المسؤولیة 

                                                           
   . 45نادیة فضیل ، مرجع سابق ، ص – (1)
 .193ص ، مرجع سابق ،فوزي محمد سامي - (2)
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مشروع ، وتكون باطلة الالمحدودة تكون باطلة كأصل عام بسبب وجود محل أو الغرض غیر 

  .(1)أیضا بتخلف أحد أركانها الموضوعیة الخاصة بها

  ركة ذات المسؤولیة المحدودةتسییر الش :المطلب الثاني

سنتناول في هذا المطلب كیفیة تسییر شركة ذات المسؤولیة المحدودة من خالل كیفیة 

الشركة في  اتجاهتعیین المدیر في الفرع األول سلطاته و واجباته في الفرع الثاني و مسؤولیته 

  .الفرع الثالث

  كیفیة تعیین مدیر الشركة :الفرع األول

لتعیین مدیر  طریقتینخول المشرع الجزائري لمؤسسي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

في العقد  د أو أكثر و یكون من الشركاء و هذاالشركة،  فقد یقوم هؤالء بتعیین مدیر واح

التأسیسي، كما قد یتم تعیین المدیر أو المدیرین في عقد الحق و هذا ما نصت علیه المادة 

و یعینهم الشركاء في القانون أو بعقد الحق حسب الشروط "... بقولهاق ت  576/2

:" و التي جاءت بما یلي  من نفس القانون 582منصوص علیها في الفقرة األولى من المادة ال

تتخذ القرارات في الجمعیات أو خالل االستشارات الكتابیة من واحد أو أكثر من الشركاء الذي 

  (2)""ال الشركةیمثلون أكثر من نصف رأس م

  سلطات وواجبات المدیر :الفرع الثاني

 :سلطات المدیر  - أ

دیر في العقد التأسیسي للشركة في مواجهة الشركاء أو الغیر ماألصل أن تحدد سلطات ال

یحدد من قانون سلطات المدیرین في "ق ت على  577الذي یتعامل معها و قد نصت المادة 

تتمثل  ،أعاله 554قانون األساسي تحددها المادة العالقات بین الشركاء و عند سكوت ال

اإلدارة لصالح الشركة، و عند تعدد المدیرین یتمتع كل  أعمالسلطات المدیر في قیامه بكافة 

  .من نفس المادةمنهم منفردا بالسلطات المنصوص علیها في الفقرة األولى 

                                                           
  14:43: على الساعة 2016فیفري  23:مرجع سابق، وقت الزیارة ،زمنتدى ستار تایم - (1)
  .145،ص ، المعدل و المتمم و المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26الصادر في ، 59- 75األمر  –(2)
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  :واجبات المدیر  - ب

كما إال أنه أضاف له واجبات تلخص خولها له القانون  التي باإلضافة إلى سلطات المدیر

 :یلي 

 .یترأس مدیر الشركة الجمعیة العامة للشركاء -

سیس و من قیدها في السجل أأن یقوم فور تعیینه بالتأكد من مراعاة إجراءات الت -

 .التجاري

ال یجوز للمدیر أن ینافس الشركة كأن یقوم لحسابه أو لحساب غیره بصفقات في  -

 . (1) مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة تجارة

  مسؤولیة المدیر :الفرع الثالث

ولین بمقتضى قواعد ؤ من القانون التجاري الجزائريً یكون المدیرون مس 578تنص المادة

الغیر سواء عن مخالفات  أوالقانون العام منفردین أو بالتضامن حسب األحوال اتجاه الشركة 

ونها في قیامهم أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون األساسي أو األخطاء التي یرتكب

 .(2)عمال إدارتهمأب

حكام المسؤولیة الملقاة على عاتق المدیر في یالحظ على هذا النص انه جاء مفصال أل

فمیز بین مسؤولیة المدیر اتجاه ألشركاء وبین مسؤولیته اتجاه  ،الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

واعتبرها مسؤولیة شخصیة إذا كان الذي یسیر إدارة الشركة  ،الغیر الذي یتعامل مع الشركة

مدیر واحد كما اعتبرها تضامنیة إذا صدرت عن عدد معین من المدیرین فیكون الخطأ مشترك 

ر، الذي احدث الضرر للشركة أو للغیبل القیام بالعمل بینهم إال إذا اثبت معارضة احدهم ق

وال عن مخالفة أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركة ذات المسؤولیة ؤ وعلیه فیكون مدیر مس

 .المحدودة

 

  

                                                           
  .56ص مرجع سابق، نادیة فضیل، - (1)
  .146، ص، مرجع سابق59-75 األمر -  (2)
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  المدیر عزل:الفرع الرابع

 ،إلى جمعیة الشركاء تعود سلطة عزل المدیر سواء كان مدیرا نظامیا أو غیر نظامي

نه یجوز عزل المدیر بناءا على طلب أالقانون التجاري الجزائري على  579وقد نصت المادة 

 ،الشركاء الممثلین ألكثر من نصف رأسمال الشركة ویعد كل شرط یخالف ذلك كأنه لم یكن

أما إذا صدر قرار بالعزل بدون سبب مشروع التزمت الشركة تجاه المدیر بتعویض الضرر 

المحكمة  ان الضرر مادیا أو معنویا، كما یحق لكل شریك أن یطلب منالذي لحقه سواء ك

أي یحق ألي شریك أن یطلب من القضاء عزل  ،ر إذا توافر السبب القانوني لذلكعزل المدی

المدیر طالما توافرت لدیه أسباب مشروعة دون أن یشترط النصاب القانوني لعزل المدیر وهذا 

كا ألغلبیة الحصص التي تشكل األغلبیة في جمعیة حتى و لو كان المدیر شریكا ومال

 . (1)الشركاء

إذن إن المدیر یخضع لنفس القواعد اإلداریة فال یمكن أن یكون في منأى عن العزل 

وعدم كفاءته وسوء  اإلدارة،عجز المدیر عن القیام بأعمال  :المشروعةویعتبر من أسباب العزل 

   .(2)إدارته و إساءة استعمال سلطته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 225،ص 1998ة ،إلیاس نصیف، موسوعة الشركات التجاریة الجزء السادس، شركة ذات المسؤولیة المحدود – (1)
  .146ص ،، مرجع سابق 59-75األمر  – (2)
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  جمعیات الشركة :المطلب الثالث

قرارات الشركة عن جمعیات تتكون من عدد الشركاء  تختص جمعیات الشركة بإصدار

 ى الجمعیة العامة في الفرع األولالمنظمین إلى الشركة، و هذا مهما كان عددهم لذا سنتطرق إل

خصصناه لتعدیل نظام  دو في الفرع الثاني توزیع األرباح و الخسائر أما الفرع الثالث فق

  .الشركة

  الجمعیة العامة:الفرع األول

القرارات الجماعیة المتعلقة بشؤون  التخاذتعتبر الجمعیة العامة الهیئة و السلطة العلیا 

تسییر شؤون الشركات مصدرها القرارات التي یتخذها الشركاء في الشركة فالقرارات التي تحددها 

خیص له في بعض األمور ر تالالشركة من حیث تعیین المدیر و واجباته و مهامه، و عزله و 

مبرمة بین الشركة و أحد التي ینص علیها القانون األساسي و إبداء الرأي بشأن اتفاقیات ال

  . (1)المسیرین

 الجمعیة العامة كیفیة استدعاء: أوال 

  .تستدعى الجمعیة العامة بطریقتین، طریقة عادیة و أخرى قضائیة

 

  :قضائیةالطریقة ال  - أ

وكیل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعیة و یجوز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین 

   . (2)من القانون التجاري 580/5تحدید جدول أعمال و هو ما قضت به المادة 

 

 :العادیةالطریقة    - ب

الجمعیة العامة، و  باستدعاءأو مسیریها في حالة تعددهم األصل أن یقوم مدیر الشركة 

لكن في حالة تقاعسهم عن أداء هذا الواجب خول المشرع للشریك أو الشركاء الذین یمتلكون 

                                                           
 دار القلم ،األموالشركات  ، األشخاصشركات  - العامة للشركات التجاریة  األحكام، لشركات التجاریةاریبعة غیث،  – (1)

  .144ص، 2010المغرب، للطباعة و النشر،
  .146، صمرجع سابق ،59-75األمر  – (2)
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من رأس مال الشركة أن یطلبوا عقد الجمعیة، و كل شرط یخالف ذلك كأن  ععلى األقل الرب

 .(1)من ق ت 4و  3و  580/2لم یكن و هو ما قضت به المادة 

 الجمعیة العامة استدعاءإجراءات : ثانیا

المنعقد من طرف الجمعیة العامة یجب أن  االجتماعحتى یتمكن الشركاء من حضور 

الجمعیة و هذا عن طریق دعوى  انعقادم یوما على األقل من یو  15یستدعوا للحضور قبل 

بكتاب موصى علیه یتضمن جدول األعمال، و اشترط المشرع  كل شریك و ذلك علىتوجه 

ى ال یتهرب المحرر المكتوب نظرا لجدیة عملیة اجتماع الشركاء في شؤون الشریك و حت

 . (2)و نشاط الشركة أعمالالشریك من مسؤولیته في متابعة 

 :فيتتمثل اختصاصاها  :اختصاصات الجمعیة العامة  - أ

النظر و البث في نتیجة أعمال المدیر أو المدیرین في حالة تعددهم بعد تقدیمهم لها  -

 تقریر عن نشاط الشركة 

 تقدیم تقریر المیزانیة بعد إجراء الجرد حتى تحدد مدى األرباح و الخسائر  -

و یجب أن تقدم لها هذه األعمال خالل الستة أشهر من قفل السنة المالیة هذا ما قضت 

و إن التقریر الصادر عن عملیات السنة المالیة "من القانون التجاري لقولها  584به المادة 

تغالل العام و حساب النتائج و المیزانیة الناشئة عن المدیرین اجراء الجرد و حساب االس

  (3)من قفل السنة المالیة  اعتباراتعرض على جمعیة الشركاء للمصادقة علیها في ستة أشهر 

الجمعیة العامة للشركاء مدیر الشركة و كل  یرأس"ق ت تنص على  583المادة  أما

  ."لجمعیة الشركاء تثبت بمحضرمداولة 

  

  

 
                                                           

 .67سابق،صنادیة فضیل، مرجع  – (1)
  .348القانون التجاري،شركات األموال،الدار الجامعیة للنشر و الطباعة،ص محمد فرید العریني، – (2)
  .212الطیب بلولة، مرجع سابق،ص - (3)
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  توزیع األرباح و الخسائر: الفرع الثاني

سنقدم في هذا الفرع كیفیة توزیع األرباح و الخسائر على الشركاء الذین غایتهم من خالل 

إبرام عقد الشركة هو نجاح المشروع التجاري الذي یحقق لهم األرباح القتسامها فیما بینهم 

  النظامي، توزیع األرباح الصافیةاالحتیاطي القانوني، و االحتیاطي : سنخصص بالذكر

 االحتیاطي القانوني: أوال

أجبر المشرع الجزائري في حالة حصول الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على أرباح عدم 

اقتسامها كلها، بل اقتطاع جزء من هذه األرباح لتكوین احتیاطي یقي الشركة من األزمات و 

في الشركات ذات "التي تنص على  التجاري الجزائريمن القانون  721هو ما جاءت به المادة 

المسؤولیة المحدودة و الشركات المساهمة یقتطع من األرباح سندات نصف العشر على األقل 

و تطرح منها عند االقتضاء الخسائر السابقة، و یخصص هذا االقتطاع لتكوین مال احتیاطي 

 . (1)"داولة مخالفةو ذلك تحت طائلة بطالن كل م »احتیاطي قانوني«یدعى 

 االحتیاطي النظامي: ثانیا

یجوز للشركاء أن یتفقوا في العقد التأسیسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة على تكوین 

أموال احتیاطیة أخرى، على أن ال یقل هذا االحتیاطي عن حد أدنى و تستمر في اقتطاع هذا 

  . (2)االحتیاطي من األرباح كلما نقص الحد األدنى

 توزیع األرباح الصافیة: ثالثا

على الشركاء التي حققتها الشركة من جراء العملیات و األرباح التي یجب أن توزع و هي 

من ق ت الجزائري  722ت به المادة ءو هذا ما جا ،النشاطات التجاریة المختلفة التي تقوم بها

ح الصافي للسنة المالیة، و بزیادة األرباح المنقولة و لكن بتكون األرباح القابلة للتوزیع، من الر "

للعمال و  اآلیلة، حصة األرباح 721بعد أن تطرح من االقتطاع المنصوص علیه في المادة 

 العامة عالوةو جاءت الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أنه یجوز للجمعیة . الخسائر السابقة

                                                           
  .218ص مرجع سابق، ،27-96 األمر - (1)
  .76نادیة فضیل، مرجع سابق، ص – (2)
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مقتطعة من االحتیاطي الموضوع تحت تصرفها، و في هذه على ذلك أن تقرر توزیع المبالغ ال

  .(1)"االحتیاطي الذي وقع االقتطاع فیهالحالة یبین في القرار عنوان 

 مدة توزیع األرباح: رابعا

األرباح على الشركاء بعد ع یتوز ل و هي المدة القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري

استنادا إلى قرار قضائي و  و یمكن تمدید هذه المدةأشهر من إقفال السنة المالیة، ) 09(تسعة

غیر أن دفع األرباح یجب أن یقع في أجل "من ق ت الجزائري 724/2هو ما قضت به المادة 

   . (2)"أشهر بعد إقفال السنة المالیة، و یسوغ مدة هذا األجل بقرار قضائي) 09(أقصاه تسعة 

  .تعدیل نظام الشركة: الفرع الثالث

هذا الفرع كیفیة خضوع تعدیل القانون األساسي لنظام الشركة و هو ما یؤدي  سنتناول في

تعدیل نظام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و األهداف  طإلى شرو  بنا إلى تقسیم هذا الفرع

  .المترتبة عن هذا التعدیل

 م الشركة ذات المسؤولیة المحدودةالشروط المحددة لتعدیل نظا :أوال

و اإلجراءات المحددة یقتضي بنا إلى التطرق لألغلبیة أي أغلبیة الشركاء لتحدید الشروط 

  .لتعدیل هذا النظام

 :األغلبیة  - أ

یقتضي تعدیل القانون األساسي أغلبیة الشركاء الممثلین لثالثة أرباع الرأس المال  

االجتماعي، و یمكن أن یقرر القانون األساسي أغلبیة أكبر منه و من المالحظ أن األغلبیة 

التي اشترطها المشرع ذات الطابع المزدوج فمن ناحیة اشتراط العدد الشخصي و المتمثل في 

ء المنضمین في الشركة، و من ناحیة ثانیة اشترط نسبة مالیة تتمثل لحیازة هذه أغلبیة الشركا

 .(3)لثالثة أرباع من رأس مال الشركة األغلبیة

                                                           
  .218مرجع سابق، ص، 27-96األمر –(1)
  .83مرجع سابق،ص نادیة فضیل،–(2)
 . 214ص مرجع سابق،  الطیب بلولة،-(3) 
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 :إجراءات تعدیل نظام الشركة   - ب

بالنسبة  المتعلقة بتعدیل نظام الشركة فهي نفسها المنصوص علیها اإلجراءاتفیما یخص 

إلنشاء شركة ذات مسؤولیة محدودة و التي سبق لنا ذكرها و یشترط الشكل الرسمي في العقود 

 .التعدیلیة أي الكتابة

 م الشركة ذات المسؤولیة المحدودةالهدف من تعدیل نظا: ثانیا

   .رأس المال انخفاضیمكن أن نحدد أهداف التعدیل من خالل زیادة أو 

 :انخفاضهزیادة رأس المال أو   - أ

یجب أن یتم  الشركة أيیخضع زیادة رأس المال إلى نفس القواعد المحددة عند تأسیس     

كانت عینیة  الشركاء و أن تحرر بكاملها، سواءاالكتتاب بجمیع الحصص المقدمة من طرف 

 .نقدیة أو حصص عمل و بطبیعة الحال یحق للشركاء أن یساهموا في زیادة رأس مال الشركة

 :المال انخفاض رأس  - ب

قد تدعو ظروف الشركة إلى تخفیض رأس مالها ألسباب معینة فقد یدفعها ذلك إلى  

لكي تصبح أصولها معادلة خسائر متوالیة التي منیت بها، فتشرع في تخفیض رأس مالها 

عود إلى رقمه لخصوصها بغیة إعادة التوازن إلى میزانیتها ثم تقوم برفع رأس مالها حتى ی

   .(1)التخفیضاألصلي قبل 

  

  

  

  

  

                                                           
  .479ص ،مرجع سابقمحمد فرید العریني، -(1)
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  الرقابة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة:  الرابعلمطلب ا

كما یجوز أن  الشركة،یحق لكل شریك من الشركاء أن یمارس أعمال الرقابة على إدارة 

نتطرق فیه إلى  و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب الشركةأكثر لحسابات  یعین مراقب أو 

  .الرقابة من طرف الشركاء كذلك الرقابة من طرف مراقبي الحسابات

  رقابة الشركاء على إدارة الشركة : الفرع األول 

فإنه یحق لكل الشریك في الشركة ذات  من ق ت الجزائري 558عمال بأحكام المادة        

  : المسؤولیة المحدودة أن 

على نسخة من عقد التأسیسي للشركة الساري المفعول یوم یحصل و في أي وقت یشاء  -  

، و یتعین على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بالئحة أسماء المدیرین و قائمة بأسماء  الطلب 

  .الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة  مراقبي 

حساب : هي كاآلتي كما یحق لشریك أن یطلع و في مركز الشركة على وثائق الشركة و   - 

االستغالل العام و حساب الخسائر و األرباح و میزانیة الشركة و الجرد و التقاریر المعروضة  

على الجمعیة و محاضر هذه الجمعیات للسنوات الثالث األخیرة، كما یمكن للشریك أیضا أخذ  

  .ائقنسخة عنها ، وله أن یستعین بخبیر معتمد للتوضیح له حین إطالعه على الوث 

و للشریك أیضا أن یطلع أو یأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعیة الشركاء العامة   - 

یوما من انعقاد  15على تقریر إدارة الشركة و على تقریر مندوب الحسابات و هذا قبل  و 

  .الشركاء جمعیة 

   رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة: الفرع الثاني 

جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فإنه یمكن تعیین  إلى        

للحسابات تنحصر مهمته في االطالع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقدیم  مراقب أو أكثر 

نظرا لتوفر االختصاص الفني في المراقبین على نحو ال یتوفر لدى  تقریر للشركاء عن ذلك 

: من ق ت الجزائري حیث نصت المادة على ما یلي. 660ا قضت به المادة و هو م الشركاء

، و یشیر في تقریره  659یسهر مندوب الحسابات تحت مسؤولیته على مراعاة أحكام المادة "

  .(1)"الموجه للجمعیة العامة، إلى كل خرق

                                                           
  .168ص ، مرجع سابق،27-96األمر – (1)
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  انقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المبحث الثالث

ذات  إلى توضیح األسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة سنتطرق في هذا المبحث

هذا المبحث إلى مطلبین أساسین نتناول فیهما و هو ما أدى بنا إلى تقسیم  المسؤولیة المحدودة 

امة النقضاء الشركة و التي تعد ذات األسباب التي تنقضي بها الشركات األخرى األسباب الع

  تعرضنا لألسباب الخاصة ني فقد كمطلب أول، أما بالنسبة للمطلب الثا

  األسباب العامة النقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب األول

هو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب  لعدة أسباب منها العامة وتنقضي الشركة ذ م م 

الذي  الغرض،انتهاء األولالمحدد للشركة في الفرع  األجلانتهاء :من خالل التقسیم التالي

   .هالك مال الشركةنتناول  الثالثفي الفرع الثاني،و في الفرع  ألجله أنشئت

  المحدد للشركة  األجلانتهاء :األولالفرع 

عقد الشركة على انتهائها في مدة معینة ومحددة ومن ثم  إبرامقد یتفق الشركاء عند 

تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء االستمرار في الشركة 

  :ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحاالت وهي

  قد تستمر الشركة بشخصیتها األولى أي ال تنتهي أصال  -

 : مدتها ولكن كشركة جدیدة في حالتینتقوم الشركة بعد انتهاء  -

إذا تم االتفاق صراحة بین الشركاء بعد انقضاء الشركة على االستمرار في الشركة   - أ

  (1).مرة شركة جدیدة ال الشركة األولىمدة معینة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المست

مدتها ورجوعا إذا تم االتفاق ضمنا بین الشركاء كأن یستمروا في العمل بعد انقضاء   - ب

وتحدیدا في فقرتها األولى یتضح أن الشركة تنقضي إذا انتهى  437لنص المادة 

األجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم یتم العمل الذي أنشئت من أجله هذه الشركة أما 

سنة وهذا حسب نص  99إذا كان العقد خالیا من هذا التحدید فإن مدتها ال تتجاوز 

یحدد شكل الشركة و : "و التي تنص على مایلي ون التجاريمن القان 546المادة 

                                                           
  18:23: على الساعة 2016 أفریل 20:وقت الزیارة منتدى ستار تایمز، مرجع سابق،– (1)
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سنة، و كذلك عنوانها أو اسمها و مركزها و  99مدتها التي ال یمكن أن تتجاوز 

  .(1)"موضوعها و مبلغ رأسمالها في قانونها األساسي

  انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة: الفرع الثاني

من القانون  546أنشئت ألجلها طبقا ألحكام المادة  تنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي

المدني و المعنى من هذا أنه إذا توصلت الشركة إلى تحقیق غرضها الذي وجدت من أجله 

إذا أنشأت أي تنتهي مهمتها حتى و لو لم ینقضي المیعاد المحدد لها في العقد التأسیسي 

أو لبناء المساكن أو وضع قنوات  الشركة للقیام بغرض معین كإنشاء شركة تعبید الطرقات

مع إمكانیة استمرار مهام الشركة  ،المیاه ثم انتهت مهمتها فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون

  .(2)437/2ذ م م طبقا ألحكام المادة 

  هالك مال الشركة: الفرع الثالث

تنتهي  إذا هلك جمیع مال الشركة أو جزء كبیر منه بحیث ال تبقى جدوى في استمرارها

كل البضائع  إتالفو یتم هذا في حالة  438/1الشركة بقوة القانون و هو ما قضت به المادة 

أو في حالة نشوب حریق، فإذا كانت الشركة مؤمنة لدى شركات التأمین تعوض عن األضرار 

التي لحقت بها و بالتالي یمكنها االستمرار في أداء نشاطها إال أن انقضائها یتم حسب مسبة 

و في هذه الحالة ك المال أي إذا كانت نسبة الهالك كبیرة فإنه ال یمكن استمرار الشركة هال

   .(3)تحل بقوة القانون

  

  

  

  

                                                           
  .137، مرجع سابق، ص59-75القانون رقم  -  (1)
  .68مرجع سابق،ص 07-05القانون رقم  -  (2)
  .184، ص2000عمار عمورة، القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، سنة  -  (3)
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  األسباب الخاصة النقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب الثاني

التي من أجلها جعلت انقضاء سنحاول في هذا المطلب التطرق لألسباب الخاصة 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة واجبة بصفة خاصة بذلك قسمنا هذا المطلب إلى فروع 

الحجر مالها و في الفرع الثاني  رأسمن  ¾ بخسارة مقدرة ب  إصابتهاسنتناول في الفرع األول 

نسحاب الشریك و ا إلىفي الفرع الثالث سنشیر  أما إعساره أو إفالسه أو حد الشركاءأ على

  .أخیراندماج الشركة كفرع 

  من رأس مالها ¾ إصابة الشركة بخسارة : الفرع األول

من القانون التجاري الجزائري على حل الشركة  589جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

و في حالة خسارة ثالثة أرباع رأس "ذات المسؤولیة المحدودة حیث نصت المادة على ما یلي 

الشركة یجب على المدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان یتعین إصدار قرار بحل مال 

أي أن على  ..."الشركة و یلزم في جمیع الحاالت إشهار قرار الشركاء في صحیفة معتمدة

مدیري الشركة استشارة الشركاء قصد البث في األمر و ما إذا كانت هذه الخسارة تؤدي إلى 

  .(1)الشركةإصدار قرار بحل 

  حد الشركاء أو إفالسه أو إعسارهأالحجر على : الفرع الثاني

تنتهي الشركة أیضا بالحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفالسه وقد ألحق القانون 

المدني هذه األمور بالوفاة ألنها تؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشریك الذي فقد أهلیته بسبب 

ي ترتب على عقوبة جنائیة أو قضائیة كصدور حكم یقضي بالعته الحجر سواء كان قانونیا أ

 االنقضاءالمالیة بسبب اإلعسار أو اإلفالس وبما أن سبب  فقدان قدرتهأو السفه أو الجنون أو 

في هذه الحاالت ال یتعلق بالنظام العام فیجوز لباقي الشركاء االتفاق على االستمرار في 

الشركة وفي هذه الحالة ال یكون للشریك المحجور علیه أو المعسر أو المفلس إال نصیبا في 

أموال الشركة یقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة أي أن نفس األحكام 

                                                           
  .95نادیة فضیل، مرجع سابق،ص– (1)



اإلطار القانوني لشركة ذات المسؤولیة المحدودة في الجزائر        الفصل األول       
 

30 
 

من  439بالوفاة والتي سبق ذكرها تطبق في هذه الحاالت وهو ما قضت به المادة  المتعلقة

  (1). القانون المدني

  انسحاب الشریك: الفرع الثالث

من القانون المدني على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت  440تقضي المادة 

ألن المبدأ یقضي بعدم تقیید حریة  االنسحابمدتها غیر محدودة وذلك بمجرد إعالن رغبته في 

الشخص وربطها بالتزام أبدي إذ هذا یتنافى مع الحریة الشخصیة التي تعد من النظام العام وهذا 

من القانون المدني الخاص بالشریك وحده دون غیره من  440الحق الذي جاءت به المادة 

   : بعض الشروط وهيالدائنین غیر أنه ال یمكن استعمال هذا الحق إال إذا توافرت 

فضال عن منح مهلة كافیة لیتدبر  االنسحابأن یعلن الشریك مسبقا عن إرادته في  -

 .باقي الشركاء األمر

یجب أن یكون االنسحاب عن حسن نیة فال یصبح االنسحاب الذي یشوبه غش  -

 .المجالتقدیریة في هذا السلطة ال لهوالقاضي 

یجب أن یكون االنسحاب في وقت مناسب والئق ویعتبر االنسحاب الذي یتم أثناء  -

أزمة تعرضت لها الشركة أو أثناء خسارة لحقت بها وقتا غیر مناسب ویفترض دائما 

  (2) .المنسحبحسن نیة الشریك 

  اندماج الشركة: الفرع الرابع

  :هماقد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ویكون ذلك وفق طریقتین 

وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى بحیث تنقضي  :االندماج عن طریق الضم  -

هي المسؤولة  ىالشركة المندمجة نهائیا وتظل الشركة المندمج فیها هي القائمة وتبق

التزامات الشركة المندمجة إلى عن كل التصرفات ألنه بالضم تتنقل أموال وحقوق و 

 . ذمة الشركة المندمج فیها

                                                           
  .68مرجع سابق،ص ،07-05القانون رقم  -  (1)

 2016 أفریل 20 :وقت الزیارة  law.net/law/threads/22754-http://www.f-:منتدى كلیة الحقوق، الرابط –)2( 
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  :االندماج عن طریق المزج  -

ویتم المزج في صورة مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جدیدة برأس مال الشركات 

المنضمة فتظهر شخصیة معنویة تختلف عن شخصیات الشركات المنضمة وتصبح هي 

 . (1)المسؤولة عن دیون الشركات المندمجة

والمقصود به نقل ملكیة المشروع  یضیف الفقه التجاري سببا أخر النقضاء الشركة وهو التأمیم

الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكیة العامة حیث تتولى الدولة إدارة المشروع واستغالله 

شركة للصالح العام، وبالتالي فتأمیم الشركة یستوجب بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه ال

 . (2)طالما كان التأمیم كلیا

  

                                                           
  106ص مرجع سابق ، عبد القادر البقیرات، – (1)
  .19:54: على الساعة 2016 أفریل 20 :منتدى كلیة الحقوق، مرجع سابق، وقت الزیارة -  (2)
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 ماهیة المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة   :ثانيال الفصل

إن النظام القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة نظام 

حدیث في التشریع الجزائري، أخذ به المشرع لمواكبة التطورات التي حصلت في مختلف 

الذي سمح بحریة التجارة والصناعة، وفتح المجال أمام  و 1996 القطاعات بعد صدور دستور

الخواص لالستثمار في مختلف النشاطات االقتصادیة، و كذلك لالستفادة من تجارب الدول 

األخرى في هذا المجال والتي أثبتت نجاعة هذا النظام إلى حد ما في االستجابة للمتطلبات 

  .االقتصادیة الحدیثة

الشركة ذات المسؤولیة  أحكامتسري علیها ص الوحید الشركة ذات الشخ أنو لعل 

   .تختلف عنها في بعض النقاط  أنها إالالمحدودة 

لذلك سنحاول في هذا الفصل تحدید مفهوم هذه المؤسسة، و اإلشارة إلى ضوابط إنشائها خاصة 

 9المؤرخ في  27- 96وٕان األحكام الجدیدة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب األمر 

إلى  الحاالتلم تتناول كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة بل أحالت في معظم  1996جویلیة 

  . أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  

  الوحید الشخص ذات المؤسسة مفهوم :األول المبحث

مفهوم نظرا لحداثة هذا المفهوم في القانون الجزائري سنحاول في هذا المبحث توضیح 

المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، وٕابراز ممیزاتها، وذلك بالرجوع إلى 

أحكام الشركات ذات المسؤولیة المحدودة باعتبارها شكال من أشكالها في القانون التجاري 

من  الجزائري، وكذا بالرجوع إلى الفقه المقارن نظرا لكونه صاحب األسبقیة في دراسة هذا النوع

  .الشركات

 إلى األولارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطالب رئیسیة نشیر في المطلب و بهذا 

إعطاء خصائص المؤسسة ذات الشخص التعریف بالمؤسسة وفي المطلب الثاني سنحاول 

  .الوحید
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  الوحید الشخص ذات المؤسسة تعریف :األول المطلب

و ذلك من سنتطرق في هذا المطلب إلى توضیح مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحید 

و ما جاء به المشرع الجزائري و ذلك من خالل فرعین  بعض التشریعاتبه  تجاء خالل ما

  ).التعریف القانوني(، )التعریف الفقهي(أساسین

  التعریف الفقهي:األولالفرع 

سنحاول االستعانة بالفقه المقارن إلیجاد تعریف للمؤسسة ذات الشخص الوحید، وفي 

إلى أن المؤسسة ذات الشخص الوحید هي )  Vidal(  ˝فیدال  ˝هذا اإلطار ذهب األستاذ 

شكل خاص من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وبذلك فإنه في حالة غیاب نصوص خاصة 

  . ˝علقة بهذه األخیرة هي التي تطبق بها فإن األحكام العامة المت

فقد ) Cozian- Viandier- Deboissy( ˝كوزیان و قیوندییي و دوبواسي˝أما األساتذة  

شركة ذات مسؤولیة محدودة تتكون من  ˝. عرفوا المؤسسة ذات الشخص الوحید على أنها 

یرجع إلیه إنشاؤها، وبناءا على ذلك فاألحكام األساسیة  )طبیعي أو معنوي  (شخص وحید 

المطبقة على هذه الشركة هي نفسها المطبقة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مع بعض 

  .(1)االختالفات التي تتعلق أساسا بوجود شریك وحید في الشركة

تعریفا نستخلص  أنیمكن  من خالل ما جاء في التعاریف الفقهیة للشركة ذات الشخص الوحید

شكل خاص من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة تتأسس  أنها" :مالئما على النحو التالي

هذا كما یتضح لدینا من ، " من طرف القانون بشخص وحید یمارس جمیع السلطات المخولة

التعریف أن الشكل الوحید الذي أجاز المشرع الجزائري أ ن تتخذه المؤسسة ذات الشخص 

الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة هو شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، نظرا للخصائص 

التي تمتاز بها، خاصة تحدید مسؤولیة الشریك، وبساطة رأس المال الواجب تقدیمه في 

  .المؤسسة

  .في الفرع الثاني إلیها سنشیر مو هو 

  

                                                           
  .15:23: على الساعة 2016أفریل  3:منتدى ستار تایمز،مرجع سابق، وقت الزیارة-  (1)
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  التعریف القانوني:الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري لم یعرف ولم یحدد طبیعة هذا النوع من الشركات بل ذكر فقط  

 27-96المعدلة بموجب األمر  564 العناصر األساسیة المكونة لها، فقد نصت المادة 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من تؤسس  ": القانون التجاري الجزائري على أن المتضمن

 "طرف شخص واحد أو عدة أشخاص ال یتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص

المؤسسة ذات الشخص  وٕاذا كانت هذه األخیرة ال تضم إال شخصا واحدا كشریك وحید تسمى ،

ویمارس الشریك الوحید السلطات المخولة لجمعیة الشركاء ، المحدودة  الوحید وذات المسؤولیة

أما في الفقرة  ،من نفس المادة ةحسب ما جاءت به الفقرة الثالث بمقتضى أحكام القانون التجاري

و یتعین بعنوان الشركة أن یشمل على اسم  ":یلي فقد نصت على ما من المادة أعاله الرابعة

واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات شركة ذات 

  ".(1)وبیان رأسمالها ˝م م  ذ ش” مسؤولیة محدودة أو باألحرف األولى منها أي 

ركة لعدة انه اعترف بهذه الشما جاء به المشرع الجزائري یتضح لدینا من خالل 

الفردیة الناشئة عن اإلرادة المنفردة في إنشاء شخص تشجیع المشروعات  أهمهااعتبارات و من 

   .لهاته الشركة و خاصا و لم یعطي تعریفا جامعا، معنوي
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  الوحید الشخص ذات خصائص المؤسسة :الثاني المطلب

تطبق علیها أحكام إذا كان وكما قلنا سابقا أن المؤسسة ذات الشخص الوحید     

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بصفة عامة ، إال أن هذه المؤسسة تستقل بجملة من 

،و هو ما سنحاول  الخصائص تمیزها عن ذلك النوع من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

م كر فیه مسؤولیة الشریك اسإبرازه في هذا المطلب من خالل ثالث فروع أساسیة الفرع األول نذ

 .نها في الفرع الثاني و في الفرع الثالث نتناول صفة الشریكاو عنو الشركة أ

  مسؤولیة الشریك: :األول الفرع

تكون مسؤولیة الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مسئوال عن دیونها إال بقدر 

أموالهم الخاصة وتحدید المسؤولیة هنا  لو ال تمتد هذه المسؤولیة لتشم ،دمة للشركةقحصته الم

أو في عالقتهم مع الغیر  ،بعضهم البعض مع یعتبر مبدأ مطلقا یسري في العالقة بین الشركاء

وهذه الخاصیة هي التي أستمد منها اسم الشركة قد یودي هذا االعتقاد بأن مسؤولیة الشركة 

بل هي مطلقة في  ،لیست محددة ذاتها محددة في حین أن مسؤولیة الشركة ذاتها عن دیونها

جمیع أموالها ولكن مسؤولیة الشركاء فیها هي محددة بقدر ما قدم كل منهم من حصص في 

  . رأس المال

در قث یسأل بیوهذا ما یمیز هذا النوع من الشركات، هو المسؤولیة المحدودة للشریك بح   

و هذا ما یقربها من الشركات المساهمة حیث ال یسأل الشریك  ،الشركة لما سمساهمته برأ

لشریك في لو هذا بخالف شركة التضامن و بحیث  ،فیها إال بقیمة األسهم التي أكتتب فیها

  .(1)شركة التضامن مسؤولیة شخصیة و تضامنیة

هذا الحكم انه كان یشجع صغار المدخرین و یساعد المبادرات الفردیة  أننالحظ على و 

 أموالهاتشعر بتهدید على  أنفي المشاریع الصغیرة و المتوسطة دون  أموالهاعلى استثمار 

   .الخاصة

 
 
 

                                                           
الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، اإلصدار  واإلفالس، دارالوجیز في الشركات التجاریة  :المحسین لأسامة نائ -  (1)
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  عنوانها أواسم الشركة  :الثاني الفرع

أن یكون للشركة اسم یمیزها عن غیرها من الشركات و یمكن أن یشتق هذا  یجبأي انه    

االسم من موضوعها و قد یدخل في تكوینه اسم الشریك الوحید و في كل الحاالت یجب أن 

لكون هذه  )م.م.ذ.و.ش.ذ.ش (حرف األولى منها و التي هيتكون مسبوقة أو متبوعة باأل

الشركة لیست نوعا خاصا من الشركات بل هي مجرد شركة ذات مسؤولیة محدودة غیر أنها 

  .(1)تضم شریك واحد فقط

یتعین " یلي بنصها على ما السالفة الذكر 564من المادة  األخیرةو هو ما جاءت به الفقرة  

 " ...یشمل على اسم واحد من الشركاء  أنبعنوان الشركة 

 أنالشركة ذات الشخص الوحید یجب  أنضح لنا یتمن خالل استقرائنا لنص هذه المادة 

  .تحمل في عنوانها اسم الشریك الوحید أنیمكن  أنهاتعنون بعنوان كما 

  صفة الشریك:الفرع الثالث

 أساسو على  ،عن شركته مسؤول وسیر مُ  انه شخص أساستحدد صفة الشریك على 

الشركة ذات  ألحكامتخضع  ذات المسؤولیة المحدودة الشركة ذات الشخص الوحید أن

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تاجرا و الشریك في  ال یعتبر بحیث انه ،المسؤولیة المحدودة

طالما لم یكن  ،تطبیقا لذلك فالشریك في الشركة ذات الشخص الواحد لیست له صفة التاجر

 باعتبارهامتمتعا بهذه الصفة من قبل، و إن كانت الشركة هي التي تكتسب صفة التاجر 

إفالس الشریك  ست الشركة فال یؤدي تبعا لذلك إلىشخصا معنویا و یترتب على ذلك انه إذا أفل

ها في التي یتمتع ب ة للمسؤولیة المحدودةیالشریك صفة التاجر نتیجة منطق اكتسابو یعد عدم 

  . (2)هذه الشركة مثل ما هي الحال علیه في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  

  

  

                                                           
  .70صدون بلد نشر،،1996شركة الشخص الواحد،  ،الجزء الخامس ،موسوعة الشركات التجاریة: لیاس ناصیفا -  (1)
  .107نادیة فضیل، مرجع سابق ص -  (2)
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  الشخص الوحیدالطبیعة القانونیة للشركة ذات : المطلب الثالث

فمنهم الشخص الوحید في تحدید الطبیعة القانونیة للشركة ذات  التشریعاتلقد اختلفت 

الشركة ذات الشخص  أنرى یومنهم من  إرادتینهذه الشركة عقد یجب فیه تطابق  أنمن یرى 

و هذا ما .تؤسس من شخص طبیعي و یضع لها تنظیم قانوني خاص بها أنیجب الوحید 

نتناول فیه بان الشركة  األولالفرع  أساسیینفي هذا المطلب من خالل فرعین  إلیهسنتطرق 

   .أنها تنظیم قانونيالفرع الثاني  أماعقد 

  عقد ذات الشخص الوحید الشركة: الفرع األول

عظمها یؤید فكرة الشركة م أنو من خالل االطالع على معظم القوانین یتضح لنا  نهإ

الجزائري نص على العقد  فالمشرع كعقد على غرار التشریع السعودي و المصري و الجزائري

و من اثر قانوني  إحداثعلى  إرادتینتطابق  أنهامن التقنین المدني على  416في المادة 

الشركة في معناها و للمفهوم العقدي للشركة خالل نص المادة یتبین لنا اعتناق المشرع الجزائري 

كما انه یفترض في من شخص، أكثرو بهذا المفهوم تفرض وجود المشاركة  تعني اللغوي

 أطرافلدى الواعیة  اإلرادةوجود  أيالشركة تعدد الشركاء زیادة على ذلك نیة المشاركة 

هاته  إنشاءمن  إلیهاالمراد الوصول  األهدافلبلوغ التعاون فیما بینهم  ألجلالمشاركة 

  .(1)الشركة

 إرادةالشركة ذات الشخص الوحید ال تتوفر على هاته الشروط نظرا لوجود  أنولعل 

والشركة ذات الشخص الوحید لیست عقد ، األولىثانیة تتفق مع  إرادةال توجد  إذواحدة فقط 

   .بالشركة الخاصة أركانركن من  أيال یتوفر فیها  ألنه
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  یم قانونيظالشركة ذات الشخص الوحید تن: الفرع الثاني

 ألجل أنهاته الفكرة جاء بها المشرع الفرنسي من خالل تعدیله لمفهوم الشركة و ذلك     

عقد  أنها أساسعرفها على ،فلقد كان یُ  األخرىالشركات  أنواعهذا النوع من الشركات  یتالءم

عمل مشروع مشترك لهدف  أو أموالیتفقون فیما بینهم بتخصیص  أكثر أوینشا بین شخصین 

في الحاالت الواردة في القانون بعمل  إنشائهایجوز  انه أضافالناتجة عنه ثم  األرباحتقسیم 

ذات المسؤولیة م في تعریفه للشركة اقالمشرع الجزائري  أنكما  ،صادر من شخص واحد إرادي

الشركة من  تأسیسانه یمكن  من القانون التجاري المذكورة سابقا 564المحدودة في المادة 

الشركة  أحكامالشركة ذات الشخص الوحید تطبق علیها  أن أساسو على  طرف شخص واحد

  .الطبیعة القانونیة لهذه الشركة إلىانه لم یتطرق  إال ،ذات المسؤولیة المحدودة

ما بین الفكرة  االمتزاجحدوث التعایش و  إمكانیة إلىمن الفقه  آخربینما ذهب جانب     

بهما عند  األخذالبد من  ألنهقانوني ،نظرا  كتنظیمفكرة الشركة ذات الشخص الوحید العقدیة و 

التي تعتمد على  ،مراعاة الجانب العقدي في الشركات ألجلو ذلك تنظیم الشركة بشكل عام 

المفهوم النظمي في الشركات التي تعد فیها فیها و مراعاة  األطراف إرادةو لسیطرة  هذه الفكرة

  . (1)الشركة مجرد وسیلة قانونیة الستقالل المشروعات االقتصادیة
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  الوحید الشخص ذات المؤسسة تأسیس :الثاني المبحث

 السلطة المخولة له قانوناإذا سلمنا بما قلناه سابقا على أن الشریك الوحید هو صاحب         

لشركة وهو المالك لهذه الحصة وال یزاحمه فیها شركاء آخرون ، فإن هو الوحید الذي تكون له ل

شرعیة إصدار القرارات أیا كانت وال ینتظر المصادقة علیها من جانب أي طرف أخر داخلي 

هذه المؤسسة و هل تتفق و الشركة ذات المسؤولیة  تأسیسفكیف تتم عملیة  .أو خارجي

  في طریقة تأسیسهاالمحدودة 

األركان : الب على النحو التاليطث موبناءا على ذلك نقسم هذا المبحث إلى ثال 

، واألركان الشكلیة لتأسیس )مطلب أول( المؤسسة الشخص الوحید  سالموضوعیة لتأسی

   سل بقواعد التأسیو جزاءات اإلخال) يمطلب ثان( المؤسسة الشخص الوحید 

  ). مطلب ثالث (

  الوحید الشخص ذات المؤسسة لتأسیس الموضوعیة األركان :األول المطلب

 سنتعرضالبد لتأسیس المؤسسة ذات الشخص الوحید من توافر األركان الموضوعیة و هو 

 األول الفرع(یمنا لهذا المطلب إلى ثالثة فروع و هي وذلك من خالل تقسفي هذا المطلب  له

 رأسمال في الحصص أنواع الثالث الفرع( ، )المؤسسة رأسمال الثاني الفرع (،)الوحید الشریك

  ).المؤسسة

 

  الوحید الشریك :األول الفرع

عنیت معظم القوانین بتحدید الحد األدنى و األعلى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة 

شریكا هذا حسب  خمسینأن ال یزید عدد الشركاء عن  اشترطالمحدودة و المشرع الجزائري 

  .القانون التجاري نالمتضم 20 -15بالقانون  )المعدلة(   590نص المادة 

ن ینشأ المؤسسة یعي و الشخص المعنوي ألطبلكال من الشخص االقانون الجزائري سمح و 

إلى الشخص الطبیعي و  باإلشارةوعلیه فإننا و من خالل دراستنا سنقوم  ذات الشخص الوحید

   .الشخص المعنوي
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  الشخص الطبیعي :أوال

یترتب على تكوین الشركة بصفة عامة، نشوء التزامات على الشركاء اتجاه الشركة، ویجب  

ریك أهال لاللتزام، فال یجوز للقاصر أو المحجوز علیه أن یكون شریكا في الشركة شأن یكون ال

 ساصر المتمیز أن یؤسقو لكن بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحید یستطیع ال ،عام لكأص

هذه األخیرة ما هي إال شركة ذات مسؤولیة محدودة، و بالتالي  وحید ألن شخصمؤسسة ذات 

الوحید الذي ال یكتسب صفة  كالشری لیسالتي تمارس التجارة بصفتها تاجرة و فالشركة هي 

  .القاصر في مشروع معین لالتاجر كما یجوز للولي أو الوصي استثمار أموا

  االعتباريالشخص  :ثانیا

لقد سمح القانون التجاري الجزائري بأن یكون الشخص االعتباري شریكا في الشركة ذات  

المادة (المسؤولیة المحدودة تناسقا مع أحكام قانون االستثمار و تماشیا معه بحیث نصت 

مؤسسة ذات شخص وحید من  تأسیس من القانون التجاري الجزائري فلم یحدد القانون   )564

انه یمكن للشخص المعنوي اللجوء إلى  جنستنت معنوي و بالتالي یمكن أنبیعي أو شخص ط

االستثمار عن طریق إنشاء مؤسسات ذات شخص وحید فردیة لتحقیق هدفها و الغرض الذي 

 . (1)أجله نأنشأت م

  المؤسسة رأسمال :الثاني الفرع

تكون الحصص سة محل الدراسة إلى أسهم قابلة للتداول ، بل سم رأس مال المؤ قسال ی

ال بالطرق التجاریة و یتكون رأسمال المؤسسة من حصص عینیة و قمتساویة و غیر قابلة لالنت

عمل و إذا كان ما قدمه الشریك حصة عینیة وجب أن الحصص باإلضافة إلى دیة قأخرى ن

، و هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة یبین في عقد التأسیس الشركة نوعها و قیمتها 

  : جاءت المادة كاألتي 20-15 القانونمن  566

   .....)یحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحریة من طرف الشركاء(

  

 

                                                           
 ذات المؤسسة :بعنوان للقضاء العلیا للمدرسة تخرج مذكرة أحمد، صحراوي و على تكروشت -  (1)

 .26،ص2006/2007)15(عشر الخامسة الدفعة الجزائري، التشریع في المحدودة المسؤولیة ذات الوحید الشخص
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  المؤسسة رأسمال في الحصص أنواع :الثالث الفرع

من حصص عینیة  مال المؤسسة ذات الشخص الوحید رأسالحصص في  أنواعتختلف 

  :و نقدیة و حصص العمل و سنشیر إلیها كاألتي

  العینیةالحصص  :أوال

یجب أن توزع الحصص بین الشركاء : على ما یلي 567رع الجزائري في المادة نص المش 

الشركاء و أن بجمیع الحصص من طرف  االكتتابفي القانون األساسي للشركة، و أن یتم 

  .یخص الحصص العینیةتدفع قیمتها كاملة في ما 

  الحصص النقدیة :ثانیا

نص علیها المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من نفس المادة بحیث أن ال تقل عن 

مبلغ الرأسمال التأسیسي و یدفع المبلغ المتبقي على مراحل بأمر من مسیر الشركة ) 1/5(خمس

  .سنوات 5و ذلك في مدة أقصاها 

  حصص العمل:ثالثا

 رقم مكرر بموجب القانون 567في المادة المشرع الجزائري  أضافها التيهي الحصص و 

یمكن أن تكون المساهمة في الشركة " یلي المعدل و المتمم و التي نصت على ما 15-20

ذات المسؤولیة تقدیم عمل، تحدد كیفیات تقدیر قیمته و ما یخوله من أرباح ضمن القانون 

  .(1)"رأس مال الشركة األساسي للشركة و ال یدخل في تأسیس

  الوحید الشخص ذات لمؤسسة الشكلیة األركان :الثاني المطلب

المطلب إلى تحدید األركان الشكلیة للمؤسسة ذات الشخص الوحید من  سنتطرق في هذا

الشهر خالل تقسیمنا لهذا المطلب إلى فرعین أساسین نذكر فیهما الكتابة الرسمیة كفرع أول و 

  .كفرع ثاني

  الرسمیة الكتابة :األول فرعال

عموما فإن الشركة یلزم أن یكون مكتوبا و إال كان  ،العامة في مجال الشركات ألحكاما قوف

كان مكتوبا بمحرر رسمي یوقعه جمیع الشركاء  إذا إال الشركة صحیحا سباطال، و یكون تأسی

                                                           
  .5، مرجع سابق ص20-15القانون  -  (1)
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  .بوكالئهم أوبأنفسهم 

  . ةبخصوص المؤسسة ذات الشخص الوحید فان الشریك الوحید هو من یقوم بالكتاب أما

یجب أن  "":من القانون المدني الجزائري على أنه 418/1المادة  علیه  نصت هو ماو  

في العقد من  لما یدخ لیكون عقد الشركة مكتوبا و إال كان باطال و كذلك یكون باطال ك

  .ذلك العقدالذي یكتسبه  لالشكت إذا لم یكن به نفس تعدیال

نص صراحة على  الجزائري شرعأن الم نالحظبة او من خالل ما ذكرناه بخصوص الكت

ن تؤسس شركة من دونها فهي أأي أنها ال یمكن  في عقد الشركة بمحرر رسمي وجوب الكتابة

  .(1)الشركات إنشاءفي  إلیهالبد من التطرق  أمر

  الشهر :ثاني فرعال

مة لتأسیس الشركة و السالف ذكرها یجب على المؤسس شهر ز الخطوات الالمتى تمت 

الشركة بطریق القید التجاري في السجل التجاري، و المشرع الجزائري أعتبر أن الشركة تتمتع 

بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري خالفا للمشرع المصري الذي یعتر أن 

یوما من تاریخ قیدها في السجل  15 المعنویة بعد خمسة عشرابالشخصیة الشركة تتمتع 

  ي التجار 

ت و اكتساب الشركة ذاأالمشرعین الجزائري و المصري اختلفا في طریقة اعتبار  أنأي 

ن یقوم الشریك الوحید بقید مؤسسته في أوالشهر هنا یعني ، الشخص الوحید للشخصیة المعنویة

  .المعنویة حسب ما جاء به المشرع الجزائريالسجل التجاري لیكتسب الشخصیة 

  

ل المدة الزمنیة المتفق علیها قانونا أن تعترض عن قیامها و للجهة اإلداریة المختصة خال 

عن طرق اإلخطار و یجب أن یكون االعتراض مسببا و أن یتضمن ما یلزم اتخاذه من 

  : التالیة  لألسبابإلداریة اإلجراءات إلزالة أسباب االعتراض و یجوز االعتراض من الجهة ا

  الشركة  ظاممخالفة العقد االبتدائي أو عقد التأسیس أو ن - 

  لآلداب إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو النظام العام  - 

  .(2)ركةشالسیس زمة لتأالال لیةاألهفیه ال تتوفر  سینحد المؤسأذا كان إ-

                                                           
  .66ص ، مرجع سابق،10- 05القانون  – (1)
  .199ص ، مرجع سابق،عباس مصطفى المصري -  (2)
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  التأسیس بقواعد اإلخالل جزاءات :الثالث المطلب

 دم األركان الموضوعیة و الشكلیة التي یجب أن تتوافر في عقد تأسیسقعرضنا في ما ت

بهذه  لاإلخال نعالشخص الوحید و من خالله سنطرح الجزاءات المترتبة المؤسسة ذات 

و  أولالجزاءات المدنیة كفرع :فرعین رئیسیین أال و هما  إلىو قد قسمنا هذا المطلب  األركان

  .الفرع الثاني تناولنا فیه الجزاءات الجنائیة

  الجزاءات المدنیة:الفرع األول

أحد األركان الموضوعیة العامة أو الخاصة و تخلف ركن الشكل في الشركة ذات  إذا تخلف

المسؤولیة المحدودة تترتب على ذلك البطالن و یختلف نوع هذا البطالن تبعا للركن المتخلف 

فقد یكون بطالنا مطلقا و قد یكون نسبیا كما قد یكون بطالنا من نوع خاص و األصل أن 

غیر أن هذه و ما یترتب علیه من أثر رجعي  ،یؤدي إلى زوال العقدالبطالن مهما كان نوعه 

الطبیعة الخاصة لعقد الشركة تفرض عدم تطبیق هذه القاعدة بصفة مطلقة نظرا لآلثار الخطیرة 

 إذ ال یستطیع إلغاء وجود الشخص المعنوي في الفترة السابقة علیه ،التي تنجم عن هذا البطالن

ولیة المحدودة للبطالن المطلق إذا كان موضوع الشركة مخالفا و تتعرض الشركة ذات المسؤ 

  (1).في األسلحة أو المخدرات كاالتجارللنظام العام و اآلداب العامة 

و كما ذكرنا سابقا أن المؤسسة ذات الشخص الوحید تنطبق علیها أحكام الشركة ذات 

  .لدیها نفس الجزاءات المدنیة و الجنائیة المسؤولیة المحدودة أي أنها

  الجزاءات الجنائیة: الفرع الثاني

جزاء أشد یتمثل في ترتیب المسؤولیة الجنائیة على كل من یخالف أحكام  استوجب المشرع

 800ؤسسین و هذا ما تعرضت له المواد من الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من مسیرین و م

ري و قضت بمعاقبة كل من قام بالغش في تقویم الحصص العینیة من القانون التجا 805إلى 

أو قام بتوزیع أرباح صوریة أو المسیرون الذین یقدمون میزانیة مغشوشة و یخفون الوضع 

  .(2)الحقیقي للشركة

یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس ":یلي القانون التجاري بما من 800فقد جاءت المادة 

                                                           
  .47نادیة فضیل، مرجع سابق ص -  (1)
  .236ص مرجع سابق، ، 59 - 75األمر  -  (2)



 المحدودة المسؤولیة ذات و الوحید الشخص ذات المؤسسة ماهیة                             الثاني الفصل

 

45 
 

و جاءت  "بإحدى هاتین العقوبتین أودج  200.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من 

على كل شخص  804 إلى 800المواد من  أحكامتطبق " یلي من نفس القانون بما 805المادة 

بتسییر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تحت ظل أو بدال  أخربواسطة شخص  أوقام مباشرة 

   "عن مسیرها القانوني

  والرقابة علیها المؤسسة ذات الشخص الوحید إدارة: المبحث الثالث

عن  و كذاك في الرقابة علیها یختلف نظام المؤسسة ذات الشخص الوحید في نظام إدارتها

باقي الشركات نظرا ألن الشریك الوحید یحل محل الجمعیة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

سسة و القیام ؤ و هو یتخذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة من وضع تقریر عن أعمال الم

  . بالجرد ووضع حسابات االستثمار و حساب األرباح و الخسائر

ذات المسؤولیة المحدودة ال تطبق على  لخاصة بالشركةوالمشرع الجزائري نص في المواد ا 

من  تمع في ید الشریك الوحید الموادجذلك أن جمیع السلطات ت ذات الشخص الوحید المؤسسة

  (1) .586إلى  580

  . )المعدلة( 584من المادة  3و 2و1 و هو ما نص علیه المشرع صراحة في الفقرات  

إدارة المؤسسة ذات : يإلى مطلبین على النحو التالو بناءا على ذلك نقسم هذا المبحث  

   .الشخص الوحید في المطلب األول أما في المطلب الثاني سنتناول فیه الرقابة علیها

  إدارة الشركة ذات الشخص الوحید :المطلب األول

ري ذلك عند تنظیم موضوع اإلدارة في الشركة واسند ذلك بصفة ئرع الجزاشلقد راع الم 

  . ركاء أو من غیرهم شمدیر أو مدیرین بحسب األحوال سواء أكان ذلك من ال أصلیة إلى

  األحكام المتعلقة بالمدیر :سم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التاليقوبناء على ذلك ن 

  . )انیاثفرع . (ریك الوحیدشلقة بالع، واألحكام المت)فرع أول(  

  و الشریك الوحید یرداألحكام المتعلقة بالم: الفرع األول

و األحكام  بالمدیرمتعلقة  أحكامتكون هناك  أنالبد في المؤسسة ذات الشخص الوحید 

  :یلي سنقوم باإلشارة إلیها كما المتعلقة بالشریك الوحید
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  األحكام المتعلقة بالمدیر :أوال

  .سنتناول فیها كیفیة تعیین المدیر و سلطاته و كذا مسؤولیاته

  :تعیین المدیر و عزله  - أ

ال یكتسب هذه  إذیرفق بالعقد األساسي للشركة أو بعقد الحق  نیتعین المدیر في القانو  

،كما انه ال المدیر هو نفسه الشریك الوحید  أنأي الصفة لمجرد انه الشریك الوحید في الشركة 

  التجاري نمن القانو  576 ةالماد بأحكامیكون المدیر شخصا معنویا عمال  أنیجوز 

ات ذالتي یخضع لها مدیر الشركة  األحكامفان یخضع لنفس فیما یخص عزل المدیر  أما

عزل المدیر  أسبابذات الشخص الوحید و من المسؤولیة المحدودة مع مراعاة طبیعة الشركة 

  (1).و غیرها من األسباب.....انتهاء المدة یلي وفاة المدیر  ما

     :سلطات المدیر  - ب

من   577 ات المدیر في العقد التأسیسي للشركة وقد نصت المادة طعادة ما تحدد سل

ة بین القانون األساسي سلطات المدیرین في العقیحدد ال ":القانون التجاري الجزائري على 

 "انونقنفس ال نم  554الشركاء وعند سكوت القانون األساسي تحددها المادة 

أعمال  ةقوم بكافیفإن هذا األخر  شركةفي الفانون األساسي لل یرالمد سلطات تحددو إذا لم 

له ولة ه المختواحد منهم بسلطا یتمتع كل فأنه یرینالمد تعددركة و في حالة شال لصالح اإلدارة 

  . ه في مهامهیإللة و حسب منصبه و المهام الموك لشركةفي الفانون األساسي ل

  :مسؤولیة المدیر في المؤسسة ذات الشخص الوحید  -ج

مسؤولیة مدنیة و مسؤولیة  :تكمن مسؤولیة المدیر في نقطتین أساسیتین سنذكرهما كاآلتي

  .جزائیة

  :المسؤولیة المدنیة للمدیر -1

من  القانوني بحیث یتمكنلها ثعد ممة یالمحدود ةالمسؤولی تذا ةر الشركیبار أن مدتاععلى 

ؤثر في حاثها كشخص تأو ة عارض وغرض الشركتتي ال تال قانونیةاألعمال ال ةإجراء كاف

ام بها ضمن حدود قهذه األعمال طالما انه  ةملتزمة بكاف تعد الشركةلذا فان  معنوي

 (2).ونظامها األساسي ةله بموجب عقد الشرك ةالمخول تایالصالح
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 :المسؤولیة الجزائیة للمدیر -2

الجزائیة  لألحكامویتعرض مدیر المؤسسة ذات الشخص الوحید للمسؤولیة الجنائیة وفقا  

من   800تج من المادة نالمطبقة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و في هذا اإلطار نست

 20.000سنوات و بغرامة من  سعلى أنه یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خم يالقانون التجار 

  : دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  200.000إلى   دج 

    .شكل من أضاف لحصص عینیة قیمة تزید عن قیمتها الحقیقیة عن طریق الغ 

   (1).شوشغتعمد منح أرباح صوریة بدون جرد أو بواسطة جرد م 

  : دلشریك الوحیاة بقعلتاألحكام الم : ثانیا

لجمعیة الشركاء، و هو یضطلع الشریك الوحید في المؤسسة بجمیع السلطات المخولة 

بهذا یجمع في یده سلطات واسعة منحها له القانون باإلضافة إلى السلطات األخرى التي 

یمكن أن له بموجب التنظیم الداخلي للمؤسسة، و في إطار ممارسة هذه السلطات تمنح له 

كي ه التزامات، و هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي قبناءا على ذلك حقوق كما تقع علن عات

   :هتسلطا ح الحدود التي یمارس فیها الشریك الوحید یتض

  : التزامات الشریك الوحید   - أ

یعتبر الشریك الوحید تاجرا بالمعنى الذي یعنیه القانون التجاري، و بالتالي فأن مسؤولیته ال 

 ىإفالسه إل ندر ما قدم فال یتعرض الشریك الوحید في حال إعالقعن دیون المؤسسة محدودة ب

منحها له القانون أو الخلط بین ذمته المالیة و  تيات وال یجوز له تجاوز السلطات الیأي محتو 

ذمة المؤسسة فإذا أخل بهذه الواجبات أصبح مسئوال أمام الغیر من أمواله الخاصة لذلك سوف 

  : امات ز وم بإبراز هذه االلتقن

من القانون التجاري على أن یبین إلى جانب اسم الشریك   4الفقرة   564د أوجبت المادة قف -1

رأسمال الشركة و هذا إلضفاء الثقة عن )و، ذ، م، م  ش م،(الوحید المسبوق بعبارة 

التي ملین و الغیر مع المؤسسة او هذا لكي یتعرف المتع التعامالت التي تقوم بها المؤسسة

   .یتعاملون معها

بأخذ مصلحة المؤسسة بعین االعتبار و االنتباه إلى كل ع على الشریك الوحید التزام قی -2
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أموال المؤسسة  ن، فال یجوز له مثال اقتطاع جزء مالتصرفات أو القرارات التي یتخذها

 .لتسدید نفقاته الشخصیة أو إبرام عقود مشبوهة لالستفادة من میزات معینة

حكام القانون أو النظام أن الشریك الوحید یكون مسئوال اتجاه الغیر عن كل مخالفة أل  -3

 (1) .یرتكبها أثناء ممارسة سلطاته و مهامه يللمؤسسة، و كذا عن األخطاء التي األساس

 .تحمل كل التعهدات المبرمة باسم و لحساب المؤسسة -4

 .إبالغ مراقب الحسابات بسیر أعمال المؤسسة و وضع الوثائق المتعلقة بها تحت تصرفه -5

یعقد قروضا مع المؤسسة أو أن یتحصل على كفالة منها ال یمكن للشریك الوحید أن  -6

(2).لضمان تعهداته اتجاه الغیر باستثناء بعض العملیات العادیة
 

  :حقوق الشریك الوحید  - ب

االلتزامات التي تقع على عاتق الشریك الوحید بموجب القانون أو النظام ى إضافة إل 

ة عمجمو   587،   585و   584انون التجاري من خالل المواد قد نص له القالداخلي للمؤسسة ف

  : الحقوق حتى تساهم بالسیر الحسن لمؤسسته و هي كالتالي نم

الدائم بمقر المؤسسة على الوثائق الخاصة بالسنوات األخیرة المتعلقة بحساب  عاإلطال  -1

و الجرد، و یمكن  انیةز العام وحساب األرباح و الخسائر و حساب النتائج و المی لاالستغال

ع اإللمام بكل التفاصیل طیللشریك الوحید في هذه الحالة االستعانة بخبیر معتمد حتى یست

   .المتعلقة باإلدارة

اإلطالع أو أخذ نسخة من قرارات المدیر و تقریر اإلدارة و عند االقتضاء تقریر مندوب   -2

  . الحسابات وذلك خالل الخمسة أیام السابقة لها

  . المسائل اإلداریة للمؤسسة لالفصل في ك -3

(3)المصادقة على تقریر الحسابات السنویة التي یعدها المدیر بعد تقریر محافظ الحسابات -4
. 
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  المتعلقة بمحافظ الحساباتاألحكام   :الثاني الفرع

و ذلك من خالل بتوضیح األحكام المتعلقة بمحافظ الحسابات  لفرعسنقوم في هذا ا

مسؤولیة وحقوق محافظ  ( و ) تعین ومهام محافظ الحسابات(ن تیأساسی نقطتینتطرقنا إلى 

  ).الحسابات

  تعین ومهام محافظ الحسابات: أوال

و من یقوم بتعیین محافظ هالشریك الوحید  بالنسبة لمؤسسة الشخص الوحید فإن

على التعیین في ص الحسابات ألن جمیع السلطات الممنوحة تكون بیده، على انه یجب أن ین

حیث التعریف بمحافظ الحسابات  إلى اإلشارةو قبل كل شي یجب  ،للمؤسسة سيانون األساقال

المتعلق  08-91المعدل و المتمم للقانون رقم   01-10من القانون رقم 22جاءت المادة 

یعد محافظ " یلي بمهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد على ما

القانون ،كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص و تحت الحسابات في مفهوم هذا 

مسؤولیته ،مهمة المصادقة على صحة الحسابات الشركات و الهیئات و انتظامها و مطابقتها 

  ."(1)ألحكام التشریع المعمول به

 صومن اآلثار االیجابیة التي تنجم من تعیین محافظ الحسابات في المؤسسة ذات الشخ   

امها باإلضافة إلى أنه یحمي الشریك ظالوحید أنه یساهم في السیر الحسن ألعمال المؤسسة وانت

الوحید من مظاهر القرارات الخاطئة أو الخلط بین ذمته المالیة الشخصیة و ذمة المؤسسة 

  .(2)خاصة إذا كان یقوم بنفسه بأعمال اإلدارة

  مسؤولیة وحقوق محافظ الحسابات: ثانیا

ظي الحسابات مسئولین مسؤولیة فردیة أو تضامنیة اتجاه الشركة أو الهیئة عن یكون محاف

األخطاء المرتكبة من قبلهم أثناء تأدیة مهامهم و یتحملون األضرار الناجمة عن مخالفة القانون 

شخصیا أو بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو الهیئة أو الغیر، و ال یتبرؤون من مسؤولیتهم فیما 

                                                           
المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب  08-91المعدل و المتمم للقانون رقم  01- 10القانون  – (1)
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لفات التي لم یشتركوا فیها إال إذا برهنوا على أنهم قاموا بالمتطلبات العادیة لمهمتهم یخص المخا

اإلدارة و إن لم تتم معالجة ذلك بصفة مالئمة  سو أنهم أعلنوا و أدانوا هذه المخالفات في مجل

في الجمعیة العامة األقرب انعقادا بعد إعالمهم و یمكنهم االستقالة دون التخلص من التزاماتهم 

القانونیة على أن یحترموا اإلشعار المسبق بمدة ثالثة أشهر و یقدموا تقریرا عن المراقبات 

یلتزمون بتوفیر  و لیة العامة عن العنایة بمهمتهمؤو واإلثباتات الحاصلة و هم یتحملون المس

دون النتائج ویكونون مسئولین مدنیا أثناء ممارسة مهماتهم اتجاه زبائنهم في الحدود ل الوسائ

 لتزاماتصیر في القیام باقت لالتعاقدیة كما یمكن أن یتحملوا المسؤولیة الجزائیة اتجاه ك

  .القانونیة

في تحدیدها لمسؤولیة و  01-10 من القانون رقم 25و  23نصت علیه المواد  و هو ما

  .حقوق محافظ الحسابات

  :یلي  و تحدد مهنة محافظ الحسابات كما

  یشهد بان الحسابات السنویة منتظمة و صحیحة -

  یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات المبنیة في تقریر التسییر الذي  -

  .یقدمه المسیرون للمساهمین

من  یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها -

  .مجلس اإلدارة و مجلس المدیرین أو المسیر

المؤسسات أو الهیئات التابعة یقدر شروط إبرام االتفاقیات بین الشركة التي یراقبها و  -

  .(1)لها

  الوحیدالرقابة على المؤسسة ذات الشخص  :المطلب الثاني

سبق و أن ذكرنا بأن إدارة الشركة ذات الشخص الوحید قد یتوالها الشریك الوحید بنفسه كما     

و ذلك  قد یوكل أمرها إلى غیره و في الحالة األخیرة علیه أن یراقب األعمال المتعلقة باإلدارة

  .من خالل ما له من حقوق و ما علیه من التزامات

 األولفرع ال: (و هما فرعینمن خالل تقسیمنا له إلى  المطلبو هو ما سنتعرف علیه في هذا  

  ).في الفرع الثاني التزامات الشریك الوحید(و ) حقوق الشریك الوحید
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  حقوق الشریك الوحید:المطلب األول

مثلما ما هو للشریك واجبات و التزامات كذلك هناك حقوق یتمتع بها الشریك الوحید و التي    

  :ها كاألتيتناولنا نقاطقمنا بإدراجها في هذا المطلب من خالل ثالث 

  حق الشریك في التدخل في إدارة المؤسسة: أوال

خوله القانون سبق و أن ذكرنا بان الشریك الوحید في المؤسسة ذات الشخص الوحید قد 

و بالتالي فان  ،نفس السلطات التي تتمتع بها الجمعیة العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

الشریك الوحید علیه أن یراقب األعمال المتعلقة باإلدارة و یقوم باإلشراف علیها و ذلك تحقیقا 

ن ثم یلتزم الشریك للربح و نجاح الشركة و ال تتعرض مشاریعها للفشل  بسبب سوء التسییر و م

  .(1)الوحید بالرقابة على مدى خضوع تسییر المؤسسة ألحكام القانون و نظام الشركة

 بممارسة كلو هذا ما یدفعنا بالقول بان في الشركة ذات الشخص الوحید یلتزم الشریك 

  .ةلتدخالت الالزمة بشان الشركا

  الحق في المراقبة: ثانیا

و تتمثل  األخیرةالمؤسسة ذات الشخص الوحید بحق المراقبة على هذه  الشریك فيیتمتع 

  .هذه الرقابة في الرقابة المباشرة و الرقابة غیر المباشرة

  :الرقابة المباشرة  - أ

ى و بالضبط في الفقرة الثانیة منها عل 585نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

جمیع مستندات و الوثائق و الحسابات المتعلقة الشریك یقوم بنفسه على االطالع على  أن

  .(2)بالمؤسسة
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  :الرقابة غیر المباشرة  -  ب

و هي الرقابة التي غالبا ما یقوم بها مندوب الحسابات من تقاریر و عادة ما تحتوي هذه 

التقاریر على الحسابات الختامیة للمؤسسة و من خالل هذه التقریر یصبح بإمكان الشریك 

  (1)على النتائج التي لحقت بها المؤسسةالوحید االطالع 

  التزامات الشریك الوحید: الثاني الفرع

 ا و بالتالي مثل ما للشریك الوحید حقوق یتمتع بها كذلك علیه التزامات البد من التقید به

 نقطتینبتحدید التزامات الشریك الوحید و ذلك من خالل تطرقنا إلى  فرعسنقوم في هذا ال

تجاه  شریك الوحیدالتزامات ال) ( التزام الشریك بتقدیم رأس مال للمؤسسة  (ن و هما تیأساسی

  ) الغیر

  التزام الشریك بتقدیم رأس مال للمؤسسة: والأ

یعتبر تقدیم الشریك لرأس مال المؤسسة التزاما قانونیا و لذلك یكون خاضعا للرقابة من 

و عدم المساس به أثناء نشاط  هذه الناحیة عند تأسیس الشركة ،كما یلتزم بالمحافظة علیه

الشركة  و نجد أن المشرع لم یعط تفصیال بخوص تقدیم الشریك لرأس مال لصالح المؤسسة و 

  (2)من القانون التجاري الجزائري المذكورة سالفا 567ذلك بالرجوع إلى نص المادة 

  التزام الشریك الوحید تجاه الغیر: ثانیا

في الفقرة الثانیة منها على أن الشریك الوحید  568نص المشرع الجزائري في المادة 

یسأل مسؤولیة شخصیة اتجاه الغیر إذا لم یقم بقید األعمال المتعلقة بالشركة في السجل 

  التجاري، كما یسأل لمدة خمس سنوات عن الحصة العینیة التي قدمها عند تكوین الشركة

ویعتبر الشریك الوحید ملزما شخصیا تجاه دائني الشركة في حالة ما اذا قدم كفالة 

  .(3)لصالح الدائنین الرتباطات تعهد بها 
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  انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحید: عبار لالمبحث ا

 تأسیسمن تعریف و خصائص و طرق  من خالل ما تمت دراسته في المباحث السابقة

 منفي هذا المبحث  إلیه سنتطرق و هو ما انقضاء أسبابللشركة ذات الشخص الوحید  أن إال

توضیح األسباب التي تؤدي النقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحید، وذلك من خالل تقسیمنا 

لهذا المبحث إلى مطلبین أساسیین نذكر في المطلب األول األسباب العامة النقضائها 

  . واألسباب الخاصة كمطلب ثاني

  األسباب العامة النقضاء الشركة: المطلب األول 

كغیرها من الشركات كیان قانوني تبدأ نشاطها و تستمر المؤسسة ذات الشخص الوحید 

حددها القانون، تخضع هذه الشركة لجمیع األسباب  يفیه إلى أن تنقضي وفق األشكال الت

 تنقضي، وبالتالي ءمواد التي لها عالقة بعدد الشركاالعامة التي تنقضي بها الشركات باستثناء ال

نون األساسي، و بانتهاء الغرض التي أنشأت من أجله اقالمحدد لها قانونا في ال لبحلول األج

تنتهي الشركة " الذي ینص على مایلي (1)انون المدني الجزائريقمن ال  437ا لنص المادة قتطبی

  "من اجلها أنشئتبتحقیق الغایة التي  أوبانقضاء المیعاد الذي عین لها 

  انتهاء األجل المحدد للمؤسسة: الفرع األول

انتهى األجل المحدد لها تنقضي بقوة  فإذاتتحد مدة المؤسسة باتفاق العقد المبرم بینهما 

   .من أجله أنشئتلغرض الذي الشركاء في بقائها وان لم تحقق االقانون حتى لو رغب 

من القانون التجاري أن مدة الشركة ال یجب  546لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

یحدد شكل الشركة و مدتها التي ال یمكن " حیث نصت المادة على مایلي سنة 99أن تتجاوز 

اسمها و موضوعها و مبلغ رأس مالها في قانونها  أوسنة و كذلك عنوانها  99ان تتجاوز

  .شركات األموال على عكس شركات األشخاص إالطبعا أن هذه المدة ال تخص  "األساسي
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  من أجله المؤسسة أنشئتانتهاء الغرض الذي : الفرع الثاني

ألجلها والمعنى من هذا أنه إذا توصلت إلى  أنشئتتنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي 

تحقیق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى ولو لم ینقضي المیعاد المحدد لها في 

نص العقد، فإذا كان غرض الشركة بناء مصنع أو عمارة تنتهي بانتهاء هذه األشغال وهو ما 

  .(1)المذكورة سابقا من القانون التجاري 546علیه المشرع الجزائري في المادة 

ومن خالل هذین الفرعین لقد تعرفنا على األسباب العامة التي تنقضي بها المؤسسة     

   .ذات الشخص الوحید وهو ما یحولنا إلى الذكر باألسباب الخاصة

  ة ذات الشخص الوحید األسباب الخاصة النقضاء المؤسس: المطلب الثاني

سبق و أن اشرنا إلى األسباب العامة النقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحید و بالتالي 

المؤسسة ذات سنتطرق في هذا المطلب إلى اإلشارة لألسباب الخاصة التي تنقضي بها 

خسارة (الشخص الوحید و التي تتطابق بالتقریب مع شركة المساهمة و قد خصصنا بالذكر

  .في الفرع الثاني) الشریكوفاة ( في الفرع األول و) ثالثة أرباع رأس مال الشركة

  خسارة ثالثة أرباع رأس مال الشركة: الفرع األول

في  4/3إذا أصیبت الشركة بهذا القدر من الخسارة وضاع من رأس مالها ما یقدر ب 

حالة على الشریك الوحید أن یسرع بتصحیح الوضع الذي آلت إلیه المؤسسة و ذلك هذه ال

لكل بزیادة رأس مالها و إال علیه بان یصدر قرار یقضي بحل المؤسسة  و إن لم یفعل جاز 

یشهر في  أنالشریك الوحید یجب  یتخذهطلب حل الشركة و القرار الذي  األمرمن یهمه 

تابعا لها القانونیة في الوالیة التي یكون مركز الشركة الرئیسي  اتاإلعالنلتلقي صحیفة معتمدة 

  .(2)و إیداعه بكتابة الضبط لدى المحكمة
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  الشریك وفاة:الفرع الثاني

من القانون المدني على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو  439تنص المادة 

تعاقدوا استنادا إلى صفات الشریك الحجر علیه أو سبب إعساره أو إفالسه ذلك ألن الشركاء قد 

الشخصیة فتكون هذه الشخصیة محل اعتبار عند تكوین الشركة غیر أن الفقرة الثانیة من 

تجیز استمرار الشركة في حالة موت أحد الشركاء مع ورثته حتى ولو كانوا  439المادة 

  .(1)قصرا

حتى  ةیكملوا عمل الشرك أن الورثة بإمكانتوفي الشریك  إذاالمغزى من هذا النص انه 

  .بإتباع طرق الترشید طبقا لما بنص علیه القانون كان الورثة قصرا إنو 
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  :خاتمةال

من خالل دراستنا هذه خلصنا بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي من أبسط   

الشركات التجاریة، و التي تستقطب الشباب الطموح في االستثمار ألمواله المتوسطة، مما جعل 

بالمشرع یدخل تعدیالت جدیدة بخصوصها في كل مرة، و حسب ما جاء في دراستنا إن المشرع 

من القانون التجاري الجزائري و  564على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة قد نص 

أعطى لها تعریفا و كیف تؤسس و إجباریة تسمیتها أي تعیینها بعنوان، كما حدد خصائص هذه 

الشركة من حیث مسؤولیة الشریك المحدودة بقدر حصته المقدمة، و تعیین الحد األدنى لعدد 

، كذلك األمر بالنسبة لرأس مال الشركة الذي أدخل شریكا  50جب أن ال یفوق الشركاء الذي ی

المعدل و المتمم، بحیث أعطى الحریة للشركاء في  20- 15علیه تعدیل جدید في القانون 

ونیة لهذه ، أما فیما یخص الطبیعة القان27-96تحدیده على عكس ما كان علیه القانون 

الشركة فنجد أن المشرع الجزائري لم یقم باإلضافة علیها، و ترك ذلك للفقه، و هو الذي یستنتج 

من ذلك بأن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تمتاز بخاصیة أنها خلیط بین شركات األشخاص 

ا و و شركات األموال و هي وسط بین النوعین هذا من جهة، و قد عالج المشرع طرق تأسیسه

كیفیة تسییرها بكل وضوح و على أكمل وجه هذا من جهة أخرى، فوضع في التأسیس الشروط 

الموضوعیة العامة التي تخص جمیع الشركات التجاریة، و الشروط الموضوعیة التي تخص 

، أما التسییر فأغلبه یدور حول المدیر في كیفیة تعیینه و سلطاته و هذه الشركة وحدها

عزله، و الجمعیات العامة للشركة و أخیرا الرقابة علیها، أما فیما یخص  مسؤولیاته و طریقة

انقضاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فقد أدرج المشرع األسباب العامة التي تنقضي بها كل 

¾ إصابة الشركة بخسارة : الشركات، و األسباب الخاصة لهذه الشركة و التي نلخصها كما یلي

   .على أحد الشركاء، أو انسحاب أحدهم و في األخیر اندماج الشركة من رأس مالها، الحجر

أما بالنسبة للشركة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة فقد أشرنا بأن المشرع   

و  أوردها كاستثناء في القانون التجاري، و طبق علیها أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،

سسات تحقیق تسییر أفضل ؤ وراء االعتراف بهذا النوع من الم نقد استهدف المشرع أیضا م

شخص وحید یجعله أكثر إدراكا و إحاطة ألوضاعه  ىللمشاریع، فإسناد اإلدارة أو اإلشراف إل

أكثر واقعیة  لهذا ما یمكنه من إدارة مشروعه بشكو  ،المالیة و الحسابیة و احتیاجات مؤسسته 

باإلضافة إلى ما یمنحه للدائنین الذین یمكنهم التنفیذ على ذمة أموال المؤسسة دون منافسة 
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 نتسهیل انتقال المؤسسة و تحولها م الدائنین الشخصیین للشریك الوحید، و باإلضافة إلى 

شركة ذات مسؤولیة محدودة و العكس مع بقائها مستمرة في  إلىمؤسسة ذات شخص وحید 

و مع ذلك فإن الشيء الوحید الذي یمیزها هي أنها ذات   ،أثیر على وجودهاعملها و بدون ت

شریك وحید، و لیس هناك شخصا آخر غیره، و قد تم االعتراف بها من قبل المشرع سنة 

حیث كانت الجزائر هي السباقة في ذلك على عكس التشریعات العربیة األخرى، و  1996

فإنه كذلك لم ینص علیها القانون بنص صحیح، و بخصوص الطبیعة القانونیة لهذه الشركة 

إنما نظمها كعقد یجب فیه توافر أركانه إال أنه لم ینتبه بأنها شركة ذات شخص واحد و العقد 

یستوجب تطابق إرادتین و منه نستنتج أن المشرع جاء متأخرا في االعتراف بالشركة ذات 

ه أهمل فیها عدة عترافه بها إال أنالشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، و حتى بعد ا

فیها إلى بعض األمور فیما یخص نصوصها القانونیة الخاصة بها، و لم  قجوانب و لم یتطر 

الذي دفع بالمشرع  ، فما السبب20-15یضف أي جدید علیها حتى في التعدیل األخیر 

 ةصاخ ماكحأ اهل صصخی مل وعلیها أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  هقیطبتالجزائري 

  .     ؟اهب
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  08.....تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حسب المشرع الجزائري: الفرع الثاني  

  09......................خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب الثاني  

  09...................................................مسؤولیة الشریك: الفرع األول  

  10......................................................عدد الشركاء: الفرع الثاني  

  11............................رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفرع الثالث  

  11..............................تسمیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: الفرع الرابع  

  12.................الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب الثالث  

  12..................................................الرأي الفقهي األول: الفرع األول  

  13.................................................الرأي الفقهي الثاني: الفرع الثاني  

  14......................تأسیس و تسییر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المبحث الثاني

  14...........................تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب األول  

  14...............................الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة: الفرع األول  

  16.....................................................الشروط الشكلیة: الفرع الثاني  

  17...........................الجزاء المترتب على اإلخالل بأحد الشروط: الفرع الثالث  

  18............................تسییر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب الثاني  

  18............................................كیفیة تعیین مدیر الشركة: الفرع األول  

  18...........................................سلطات و واجبات المدیر: الفرع الثاني  



 الفهـــرس

 

  19.....................................................مسؤولیة المدیر: الفرع الثالث  

  20.........................................................عزل المدیر: الفرع الرابع  

  21..................................................جمعیات الشركة: المطلب الثالث  

  21......................................................الجمعیة العامة: الفرع األول  

  23............................................توزیع األرباح و الخسائر: لفرع الثانيا  

  24.................................................تعدیل نظام الشركة: الفرع الثالث  

  26.......................الرقابة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: المطلب الرابع  

  26...........................................رقابة الشركاء على الشركة: الفرع األول  

  26.............................رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة: الفرع الثاني  

  27...............................الشركة ذات المسؤولیة المحدودة انقضاء: المبحث الثالث

  27...........الشركة ذات المسؤولیة المحدودة النقضاءاألسباب العامة : المطلب األول  

  27..........................................انتهاء األجل المحدد للشركة: الفرع األول  

  28..........................الشركة هأنشئت من أجلانتهاء الغرض الذي : الفرع الثاني  

  28...................................................هالك مال الشركة: الفرع الثالث  

   29........لمحدودةاألسباب الخاصة النقضاء الشركة ذات المسؤولیة ا: المطلب الثاني  

  29.............................مالها رأسمن  ¾الشركة بخسارة  إصابة: األولالفرع   

  29.......................إعساره أو إفالسه أوالحجر على احد الشركاء : الفرع الثاني       

  30....................................................انسحاب الشریك: الفرع الثالث       

  30.......................................................................الفرع الرابع       

  33........و ذات المسؤولیة المحدودة ماهیة المؤسسة ذات الشخص الوحید: الفصل الثاني

  33.......و ذات المسؤولیة المحدودةمفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحید : األول المبحث

  34.............................تعریف المؤسسة ذات الشخص الوحید :األولالمطلب        

  34......................................................التعریف الفقهي: األولالفرع        

  35....................................................التعریف القانوني: الفرع الثاني       

  36.........................خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحید : المطلب الثاني       

  36.....................................................مسؤولیة الشریك: األولالفرع        



 الفهـــرس

 

  37.......................................................صفة الشریك: الفرع الثالث       

  38....................الطبیعة القانونیة للمؤسسة ذات الشخص الوحید:المطلب الثالث       

  38.....................................وحید عقدالشركة ذات الشخص ال: األولالفرع        

  39............................الشركة ذات الشخص الوحید تنظیم قانوني: الفرع الثاني  

  40.................................تأسیس المؤسسة ذات الشخص الوحید: المبحث الثاني

  40........األركان الموضوعیة لتأسیس المؤسسة ذات الشخص الوحید: المطلب األول  

  40......................................................الشریك الوحید: الفرع األول  

  41...................................................رأسمال المؤسسة: لثانيالفرع ا  

  42..............................أنواع الحصص في رأس مال المؤسسة: الفرع الثالث  

  42....................األركان الشكلیة لمؤسسة ذات الشخص الوحید: المطلب الثاني  

  42.....................................................الكتابة الرسمیة: الفرع األول  

  43.............................................................الشهر: الفرع الثاني  

  44................................جزاءات اإلخالل بقواعد التأسیس: المطلب الثالث  

  44...................................................الجزاءات المدنیة: الفرع األول  

  44..................................................الجنائیة الجزاءات: الفرع الثاني  

  45...................إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحید و الرقابة علیها: المبحث الثالث

  45................................إدارة الشركة ذات الشخص الوحید: المطلب األول  

  45...........................متعلقة بالمدیر و الشریك الوحیداألحكام ال: الفرع األول  

  49.................................األحكام المتعلقة بمحافظ الحسابات: الفرع الثاني  

  50.......................الرقابة على المؤسسة ذات الشخص الوحید: المطلب الثاني  

  51................................................حقوق الشریك الوحید: لفرع األولا  

  52.............................................التزامات الشریك الوحید: الفرع الثاني  

  53.................................انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحید: المبحث الرابع

  53.................................األسباب العامة النقضاء الشركة: األول المطلب  

  53.......................................انتهاء األجل المحدد للمؤسسة: الفرع األول  

   54.................................أنشئت من أجلهانتهاء الغرض الذي : الفرع الثاني  



 الفهـــرس

 

  54........األسباب الخاصة النقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحید: انيالمطلب الث  

  54..................................خسارة ثالثة أرباع رأسمال الشركة: الفرع األول  

  55.......................................................وفاة الشریك: الفرع الثاني  

  56...............................................................................الخاتمة

  قائمة المصادر و المراجع

    

  

 



 :الملخص

نتيجة التطور االقتصادي اليائل الذي أصبحت معو الحاجة إلى تجميع األموال لقيام        
،و المشاريع االقتصادية الضخمة ضرورة ممحة ، ولم تعد األموال المجمعة من األثرياء كافية

و المشرع الجزائري أقتبس لعل أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تدخل ضمن ىذه الشركات 
 و التي ظيرت عنده  الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المشرع األلماني بطريقة غير مباشرة

 نجاحا كبيرا في دوائر 1975 سنة  وعرفت ىذه الشركة منذ ظيورىا في الجزائر،1892سنة 
وقد ، األعمال لمشركات و احتمت مكان الصدارة من الناحية العددية بين جميع أنواع الشركات

 ىذا النوع من .برىن ىذا النوع من الشركات عمى أنو أداة قانونية فعالة لمسايرة حاالت قانونية
الشركات يمتاز بميزة أساسية و ىي تحديد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر حصصو المقدمة في 

 .المؤسسة

كما أضاف المشرع الجزائري المؤسسة ذات الشخص الوحيد كاستثناء و ميزىا عن باقي       
 شخص ىفإسناد اإلدارة أو اإلشراف إلالشركات من حيث أنيا اإلدارة األفضل لممشروعات، 

كان ف  ،وحيد يجعمو أكثر إدراكا و إحاطة ألوضاعو المالية و الحسابية و احتياجات مؤسستو
أخذت معظم ، و ىو ما ليذا األمر نتيجة عممية في تخفيض الشركات الوىمية أو الصورية

 .التشريعات بنظام الشركة ذات الشخص الوحيد


