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 :ـ  شركات المساهمة1
  

  :تعريف شركة المساهمة  .  1 .1
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 .ق ت ج ، ثم  تعريف شركة المساهمة 592استخراج نص  المادة  

 25المؤرخ في  08ـ93المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري الجزائري 592نص المادة  

شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم ، و تتكون من شركاء           ): ((  1993أفريل 

  .مال يتحملون الخسائر إال بقدر حصته

  ) ..............)).  07(وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة 

  

  :تعريف شركة المساهمة
ها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول،  وال يكون للشريك فيها مسؤولية هي شركة ينقسم رأسمال

   .عن ديون الشركة إال بمقدار حصته في رأسمالها
  
  
  
  
  
  
  

 .ق ت ج ، ثم  عرف شركة المساهمة592استخرج نص  المادة 

 التحليل واالستنتاج

تعتبر شركة المساهمة النموذج األمثل لشركة األموال فهي تهدف لتجميع األموال قصد القيام  

وقد ورد تعريف  ية كبرى وهي أداة للتطور االقتصادي في العصر الحديثبمشروعات صناعية و تجار

  .قانون تجاري جزائري  592شركة المساهمة في المادة 

)1(وثيقةال  



 

  

  خصائص شركة المساهمة.  2 .1
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 

  2تبيين خصائص شركة المساهمة الواردة في الوثيقة رقم  

  :كة المساهمة تقوم على االعتبار المالي ال تتأثر بانسحاب الشريك أو إفالسه أو وفاته شر) أ

تعتبر شركة المساهمة  من  شركات األموال وذلك لقيامها على تجميع رؤوس األموال عن طريق طرح 

كل من أسهمها لالكتتاب العام ، ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، و يعد مساهما في الشركة 

يتقدم لالكتتاب مهما بلغ عددهم، وبذلك فإن االعتبار الشخصي بين الشركاء  ليس له أهمية  بسبب تداول 

األسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية، وعليه فإن وفاة  أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفالسه أو 

  .إعساره،   ال يؤثر على بقاء الشركة و استمرارها

  :ية الشريك فيها محدودة بأسهمه مسؤول) ب

من أهم خصائص شركة المساهمة هو كون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر ما 

  يملكه من أسهم فيها، وهذا الذي أدى إلى توجه أصحاب المدخرات في توظيف أموالهم إلى شراء األسهم، 

 :خصائص شركة المساهمة

تعتبر شركة المساهمة من شركات األموال ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، ويعد مساهما في 

الشركة كل من يتقدم لالكتتاب فيها مهما بلغ عددهم، وعليه فإن وفاة  أحد المساهمين أو الحجر عليه أو 

كما أن مسؤولية كل شريك عن التزامات . استمرارها إفالسه أو إعساره، ال يؤثر على بقاء الشركة و

وقد حدد  القانون الجزائري الحد  األدنى لعدد الشركاء .الشركة محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها

وحماية للمتعاملين مع . مساهمين سواء من األشخاص الطبيعيين أو األشخاص المعنوية) 07(بسبعة 

رأسمالها أهمية كبيرة باعتباره الضمان الوحيد لهؤالء يجب أن يكون شركة المساهمة ونظرا لكون  ل

ماليين دينار جزائري على األقل إذا ما لجأت الشركة علنية ) 5( رأسمال شركة المساهمة بمقدار 

يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ، . لالدخار ، ومليون دينار على األقل في الحالة المخالفة

  .سبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالهاويجب أن تكون م

)2(وثيقة  

 . 2بين خصائص شركة المساهمة الواردة في الوثيقة رقم 

 التحليل واالستنتاج



 

  

التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة، وال يلزم ألن المساهم في هذا النوع من الشركات ال يكتسب صفة 

بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو االلتزام بالتزامات التجار األخرى، و ال يؤدي  

  .إفالس الشركة إلى إفالسه كالحال في شركات التضامن

  :الحد األدنى لعدد الشركاء) جـ

من القانون التجاري الجزائري   592د الشركاء بنصه في المادة حدد  القانون الجزائري الحد  األدنى لعد

فإنه يجب  كوعلى ذل) 07(على أنه ال يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة 

أن يتوافر هذا الحد األدنى من عدد الشركاء، ولكن لم يستلزم النص الجزائري أن يكون جميعهم من 

  .األمر الذي يجوز معه اشتراك األشخاص المعنوية ، في تأسيس شركات المساهمة ناألشخاص الطبيعيي

  :وجوب توافر حد أدنى لرأسمال الشركة) د

وتضامنية، األمر الذي يوفر إذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات األشخاص مسؤولية شخصية 

ة، تتحدد مسؤولية الشريك بقدر ما االطمئنان في التعامل مع هذه الشركات، نجد أن في شركات المساهم

يملكه من أسهم، األمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره الضمان الوحيد للمتعاملين 

  .معها

من  594نصت المادة لذلك نص المشرع الجزائري على الحد األدنى لرأسمال شركات المساهمة حيث  

:    على ما يلي) 1993أفريل  25المؤرخ في  08ـ93تشريعي رقم المرسوم ال( القانون التجاري الجزائري

ماليين دينار جزائري على األقل إذا ما لجأت ) 5( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار (( 

  .الشركة علنية لالدخار، ومليون دينار على األقل في الحالة المخالفة

متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل 

وفي غياب  المذكور في المقطع السابق، إال إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر

تنقضي  .ذلك يجوز لكل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية

  )). م الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا الدعوى بزوال سبب الحل في اليو

وتشجيعا على إنشاء الشركات المساهمة فإن المادة السابقة  نصت على أنه في حالة نقصان رأس المال 

المطلوب، فإنه يجب زيادته خالل سنة حتى بلوغه الحد األدنى المطلوب  الموضح  في  ىعن الحد األدن

يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل الشركة وذلك بعد فوات  المادة السابقة، وإال فإنه

شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع، حتى يظل رأس المال ثابتا في حده األدنى على 

  .األقل باعتباره الضمان العام للدائنين

  :اسم وعنوان الشركة ) هـ

 25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم ( ئري  من القانون التجاري الجزا 593نصت المادة 

يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو : (( على ما يلي)  1993أفريل 

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



 

  

أن يكون لشركة المساهمة اسم يميزها عن غيرها من الشركات المماثلة، و قد  لقد أوجبت المادة السابقة 

أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة ، 

كما  أوجبت نفس المادة  أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة أي عبارة شركة 

  ، و كذلك أوجب أن يذكر فيه مبلغ رأس مال الشركة ،)   S .P.A( ة مساهم

  :مثال عن اسم وعنوان شركة المساهمة 

  مقاولة األشغال العمومية
  دج ـ 6000000ـ شركة مساهمة رأس مالها 

إن ما  أوجبه المشرع الجزائري فيما يخص اسم وعنوان شركة المساهمة ، وأن يحتوي على 

  هو إال من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة ، حتى يكونوا على علم بطبيعتها مبلغ رأسمالها  ما 

  .و على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد األدنى لهذا الضمان
 

  :تأسيس شرآة المساهمة.  3.1 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

)3(وثيقة

  :يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى الطريقتين التاليتين

إلى الجمهور قصد الحصول على األموال وذلك بطرح أسهم  ءـ اللجوء العلني لالدخار أي اللجو

من القانون التجاري  595و يمر التأسيس بمرحلتين حيث نصت  المادة . الشركة لالكتتاب العام

  .لك ووضحت خطواتهالجزائري على ذ

. العام عدم اللجوء العلني لالدخار و ذلك باقتصار االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى االكتتابـ 

وبخالف التأسيس باللجوء العلني لالدخار تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد 

و يشتمل القانون . لغ التي يدفعها كل مساهمتوثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبا

األساسي على تقدير الحصص العينية ويتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون األساسي يعده 

ويوقع المساهمون القانون األساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود    مندوب الحصص تحت مسئوليته

ص الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوبي الحسابات ويثبتونهم بتفويض خاص، ويعين المؤسسون األشخا

في القانون األساسي للشركة ،  وال يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال ابتداء من تاريخ قيدها في السجل 

    .التجاري و شهرها

 595بين تأسيس شركة المساهمة عن طريق اللجوء العلني لالدخار، وذلك بعد استخراج نص المادة  

  .  من القانون التجاري الجزائري

 .لجوء العلني لالدخاربين تأسيس شركة المساهمة بعدم ال  



 

  

  

  

  

ساهمة عن طريق اللجوء العلني لالدخار ، وذلك بعد استخراج نص المادة تبيين تأسيس شركة الم 

  من القانون التجاري الجزائري   595

أفريل  25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم   (  من القانون التجاري 595المادة   ـ نص

سس أو أكثر، و تودع يحرر الموثق مشروع القانون األساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤ(( :) 1993

  .نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني السجل التجاري

  .إعالنا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم مينشر المؤسسون تحت مسؤولياته

  )) ال يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم اإلجراءات المقررة في المقطعين األول و الثاني أعاله  

  : يس يمر بمرحلتين حيث يمكن أن نميز هاتين المرحلتينـ من نص المادة يتبين أن التأس

  :المرحلة األولى  

تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة و القيام بجميع اإلجراءات  

الالزمة لذلك، ويتعاقد المؤسسون خالل هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت التأسيس وتتميز الشركة 

في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر الالزم لتأسيسها، ويشترط أن يكون هذا التأسيس تأسيسا 

  .صحيحا

   :المرحلة الثانية  

بعد اكتمال  اإلجراءات المذكورة في المرحلة األولى  يقوم المؤسسون بالتصريح باالكتتاب، واالكتتاب  

شركة التي تكون تحت التأسيس مقابل اإلسهام في رأس هو إعالن عن رغبة المكتتب في االنضمام إلى ال

مال الشركة بعدد معين من األسهم المطروحة، وبعد االنتهاء  من االكتتاب يتم استدعاء المكتتبين إلى 

و تقر هذه الجمعية . جمعية عامة تأسيسية حسب األشكال   واآلجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم

اما، و أن مبلغ األسهم قد تم سداده  و تبدي رأيها في المصادقة على القانون أن رأس المال مكتتب به تم

األساسي الذي ال يقبل التعديل إال بإجماع أراء جميع المكتتبين، و تعين القائمين باإلدارة و تعين مندوبي 

فيجب شهرها، وعند إتمام هذه اإلجراءات تنشأ الشركة قانونا و تتكامل شخصيتها المعنوية .     الحسابات

و في حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع .     وتثبت الشركة بعقد رسمي وإال كانت باطلة

من القانون   604المادة الشركة، تزول الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي وهذا ما  نصت عليه  

: بقولها )  1993أفريل  25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم (  التجاري الجزائري

و إذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون األساسي .……((

بالمركز الوطني للسجل  التجاري ، جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين و كيل يكلف بسحب 

  ..)).……األموال إلعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع

  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  :شركة المساهمة  دون اللجوء العلني لالدخار تأسيس ) ب

عالنية لالدخار من بعض اإلجراءات التي  جأأعفى المشرع الجزائري  شركات  المساهمة التي ال  تل

تطبق على التأسيس باللجوء العلني لالدخار، وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور إذ 

وحدهم، و بخالف التأسيس باللجوء العلني لالدخار  تثبت الدفعات يقتصر االكتتاب فيها على المؤسسين 

بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ 

ويشتمل القانون األساسي، على تقدير الحصص العينية،  ويتم هذا التقدير بناء على . التي يدفعها كل مساهم

ير ملحق بالقانون األساسي يعده مندوب الحصص تحت مسئوليته و يوقع المساهمون القانون األساسي تقر

إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود  بتفويض خاص، ويعين المؤسسون األشخاص الذين سيتولون إدارة 

تباشر أعمالها  الشركة ومندوبي الحسابات ويثبتونهم في القانون األساسي للشركة،  وال يجوز للشركة أن

  . إال ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري و شهرها 
  

  : أسباب انقضاء شركات المساهمة. 4 .1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الشركات عموما، مثل انتهاء األجل المحدد  تنقضي شركات المساهمة بذات األسباب التي تنقضي بها  

  .هالك معظم رأس مالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في شركة أخرىلها، أو

غير أنها تنقضي ألسباب خاصة أوردها القانون التجاري الجزائري  في مواد تحت عنوان حل شركات 

  :المساهمة وهذه المواد هي

  .18مكرر  715مادة الـ            

  .19مكرر  715ـ المادة           

  .20مكرر  715ـ المادة           

)4(وثيقة  

  :أجب على األسئلة التالية 4انطالقا من الوثيقة رقم 

  . 4رج من القانون التجاري الجزائري المواد المذكورة في الوثيقة رقم استخ 

  .أذكر أهم األسباب العامة النقضاء شركة المساهمة  

 .بين األسباب الخاصة النقضاء شركة المساهمة كما وردت في القانون التجاري الجزائري 



 

  

  

  

  

 . 4في الوثيقة رقم  استخراج من القانون التجاري الجزائري المواد المذكورة 

المؤرخ في  08ـ 93سوم التشريعي رقم المر( من القانون التجاري الجزائري   18مكرر  715ـ المادة 

تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول ) : ((  1993أفريل  25

  )) . األجل 

المؤرخ  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم ( من القانون التجاري الجزائري   19مكرر  715ـ المادة 

محكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان يجوز لل): (( 1993أفريل  25في 

عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني منذ أكثر من عام ، ويجوز لها أن تمنح الشركة 

أجال أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، وال تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم 

  )).لموضوع فصلها في ا

المؤرخ  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم ( من القانون التجاري الجزائري   20مكرر  715ـ المادة 

الثابتة في وثائق  بفعل الخسائرإذا كان األصل الصافي للشركة قد خفض )  : ((  1993أفريل  25في 

لمديرين حسب الحالة ، ، فإن مجلس اإلدارة أو مجلس ا أقل من ربع رأس مال الشركةالحسابات إلى 

ملزم في خالل األشهر األربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر ، باستدعاء 

  .))…الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل 

  . ذكر أهم األسباب العامة النقضاء شركة المساهمة 

بق أن تطرقنا إلى األسباب العامة النقضاء الشركات بصفة عامة ومنها شركات المساهمة وذلك عند س

وهكذا فشركات المساهمة تنقضي بذات األسباب التي تنقضي بها . دراسة الوحدة الثانية عقد الشركة

مل الذي تأسست الشركات عموما مثل انتهاء األجل المحدد لها، أو هالك معظم رأس مالها أو انتهاء الع

  . من أجله أو اندماجها في شركة أخرى

 .تبيين األسباب الخاصة النقضاء شركة المساهمة كما وردت في القانون التجاري الجزائري 

  .4األسباب الخاصة النقضاء شركات المساهمة مستمدة من المواد المذكورة في الوثيقة رقم 

  .العامةحل الشركة قبل أجلها المحدد من طرف الجمعية   ) أ

وأي حل للشركة قبل أجلها المحدد يكون عن طريق الجمعية العامة  غير العادية، وهذا ما نصت عليه 

المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم (من القانون التجاري الجزائري   18مكرر  715المادة 

ة المساهمة الذي يتم قبل تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شرك: (( بقولها)  1993أفريل  25

  )) . حلول األجل

  

  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  .حل الشركة إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد األدنى  ) ب

ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني باألمر إذا كان عدد المساهمين قد 

كما نصت على ذلك المادة  مساهمين منذ أكثر من عام 07خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني وهو 

 25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم   ( من القانون التجاري الجزائري   19مكرر  715

يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد : ((بقولها)  1993أفريل 

أكثر من عام ، ويجوز لها أن تمنح الشركة  المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني منذ

أجال أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، وال تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم 

  )).فصلها في الموضوع 

  :حل الشركة  نتيجة للخسارة ) جـ     

القانون التجاري من  20مكرر  715المادة تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها 

إذا كان : (( بقولها )  1993أفريل  25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم    ( الجزائري 

أقل من ربع رأس مال الثابتة في وثائق الحسابات إلى  بفعل الخسائراألصل الصافي للشركة قد خفض 
ي خالل األشهر األربعة التالية ، فإن مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم ف الشركة

للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما 

و إذا لم يتقرر حل الشركة فقد ألزمت نفس .)) …إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل 

اوي على األقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من االحتياطي في المادة الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ يس

  .حالة عدم تجدد األصل الصافي بقدر يساوي على األقل ربع رأسمال الشركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

  

 :ـ  الشرآات ذات المسؤولية المحدودة 2
 

  .تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 1. 2
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .يتجاري جزائر 564إعادة كتابة المادة 

تؤسس ) (( 1996ديسمبر  9المؤرخ في   27ـ 96األمر رقم (  تجاري جزائري:  564المادة نص 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إالّ في حدود ما 

  .قدموا من حصص
ال تضم إالّ شخصا واحدا  إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة،

  )).مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة((تسمى هذه الشركة )) كشريك وحيد((
  .يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل

كون هذه التسمية وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن ت
)) م. م.ش((أو األحرف األولى منها أي )) شركة ذات مسؤولية محدودة((مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

  )) وبيان رأسمال الشركة
  . تجاري جزائري 564استنتاج تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خالل المادة  

وتتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر  هي شركة تجارية تتكون من شخص واحد أو من عدة أشخاص 
حصته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية، وال يزيد عدد 

  .) د ج  100.000(   الشركاء فيها على عشرين، وال يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري 
  

يعتبر القانون التجاري الجزائري الشركات ذات المسؤولية المحدودة  من الشركات التجارية بالشكل حتى  

المؤرخ  27ـ  96األمر رقم (تجاري جزائري :  564وقد عرفت المادة  .امت بأعمال مدنية أصالولو ق

  . الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبينت االستثناء على تعدد الشركاء فيها) 1996ديسمبر  9في 

 )5(وثيقة

 .تجاري جزائري 564أعد كتابة المادة 

   .استنتج تعريفا لهذه الشركة من خالل المادة السابقة  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  :خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة . 2.2
د الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات األشخاص وشركات األموال تنفر

ويعتبر القانون التجاري الجزائري هذا النوع من الشركات تجارية بالشكل حتى ولو قامت بأعمال مدنية 

  .أصال

  

  

  
  

  

  
 
  
  
 

، ثم التأكد من خصائص الشركة ذات 6قة رقم استخراج المواد القانونية المذكورة في الوثي 

  .المسؤولية المحدودة التي وردت في كل منها

عليك بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري الستخراج المواد المذكورة والتأكد من الخصائص الوارد 

  .  ذكرها في كل مادة منها، وستجد نص هذه المواد في معرض اإلجابة على السؤال الثاني

  .تبيين  خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

  : مسؤولية الشريك محدودة  

تكون مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة  في رأس مال الشركة      

  تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص(( :ق ت ج  564وقد نصت على ذلك المادة 

  

يمكن استنتاج خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة من عدة مواد مستخرجة من القانون 

  :التجاري الجزائري ، وهي كما يلي

  .ال يسأل الشريك عن ديون الشركة إالّ في حدود حصته .... 564ـ المادة 

  .لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودةالحد األدنى  .... 566ـ المادة 

  .االلتزام بالوفاء برأس المال، وأن ال تكون الحصص تقديم عمل....  567ـ المادة 

  .أن تكون حصص الشركاء اسمية وما ورد عليه من استثناءات .... 571،  570،  569ـ المواد 

  .الحد األقصى لعدد الشركاء.... 590ـ المادة 

 .اسم وعنوان الشركة... . 564ـ المادة 

 )6(وثيقة

، ثم تأكد من خصائص الشركة ذات المسؤولية 6استخرج المواد القانونية المذكورة في الوثيقة رقم  

  .  المحدودة التي وردت في كل منها

  .بين  خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 التحليل واالستنتاج



 

  

  

، وهذا التحديد في ....)) ون الخسائر إالّ في حدود ما قدموا من حصصواحد أو عدة أشخاص ال يتحمل 

المسؤولية يكون في كل األحوال سواء تعلق األمر بالمسؤولية بين الشركاء فيما بينهم  أو بين الشركاء و 

  . الغير
  

   :الحد األدنى لرأس المال  

 566المحدودة حيث نصت المادة أوجب المشرع الجزائري  حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية 

بقولها  )  1993أفريل  25المؤرخ في  08ـ  93المرسوم التشريعي رقم (من القانون التجاري الجزائري  

دج وينقسم الرأسمال  100000ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من : (( 

  ........)).ج على األقل د 1000إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 
  

  :االلتزام بالوفاء برأس المال 

أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند تأسيس الشركة حتّى يتكون ضمان عام للدائنين، ويكون كل 

شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص، وحتى يمكن الوفاء بهذه الحصص عند التأسيس يجب أن     

أن تكون عينية أو نقدا ، كما يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون  ال تكون بتقديم عمل وإنّما

يجب أن يتم االكتتاب بجميع الحصص من طرف (( : ق ت ج  567األساسي وقد نصت على ذلك المادة 

وال يجوز أن تمثل الحصص . الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية

  )).ع الحصص في القانون األساسيبتقديم عمل، ويذكر توزي
  

   :حصص الشركاء اسمية غير قابلة للتداول  

حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن تكون 

يجب أن : (( ق ت ج  569المادة اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول وقد نصت على ذلك 

غير أنه يمكن أن  )).صص الشركاء اسمية وال يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداولتكون ح

المادة تنتقل عن طريق اإلرث و إحالتها بكل حرية بين األزواج و األصول و الفروع كما نصت على ذلك 

 بينللحصص قابلية االنتقال عن طريق اإلرث كما أنّه يمكن إحالتها بكل حرية (( : ق ت ج  570

غير أنّه يمكن أن يشترط في القانون األساسي أنّه ال يجوز أن يصبح الزوج  األزواج واألصول والفروع

، أما ......)) أو أحد الورثة أو األصل أو الفرع، شريكا إالّ بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها

يهم إال بموافقة أغلبية  بالنسبة لألشخاص األجانب عن الشركة فال يجوز أن تنتقل حصص الشركاء إل

 571المادة الشركاء اآلخرين الذين يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة على األقل، وهذا ما نصت عليه 

ال يجوز إحالة حصص الشركاء إلى األشخاص األجانب عن الشركة إالّ بموافقة أغلبية ((  :ق ت ج 

  . ........))ألقلالشركاء التي تمثل ثالثة أرباع رأس مال الشركة على ا

  



 

  

  

  : الحد األقصى لعدد الشركاء 

شريكا حيث  20أوجب  المشرع الجزائري أالّ يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ال يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء (( : من القانون التجاري الجزائري على  ما يلي  590المادة نصت 

وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب  .في شركة ذات مسؤولية عشرين شريكا

وعند عدم ذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء . تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة

   )).في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل 

  :اسم وعنوان الشركة  

 ن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها كما يجوز أن تتخذ يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة  أ

عنوانا  تجاريا يضم اسم شريك أو أكثر، وللشركة أن يشتمل اسمها على ما يدل على خاصيتها أي  أن 

وبيان رأسمالها، وقد بينت .) م.م.ش(يتبع عنوان الشركة بعبارة  ذات مسؤولية محدودة أو مختصر ذلك 

وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم  ((.......: ذلك بنصها  تجاري جزائري 564المادة 

شركة ذات مسؤولية (( واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

  )).وبيان رأسمال الشركة )) م. م.ش(( أو األحرف األولى منها أي )) محدودة
   

 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة تأسيس. 3ـ2

  

  

  
  

ولية ؤالمس تذا الشركة تأسيس عقدى إبرام ليتوالجزائري من القانون التجاري  565للمادة  طبقا    

ولقيام الشركة يجب إلى جانب األركان .  ونهمثليم فسهم أو بواسطة وكالءبأنالمحدودة جميع الشركاء 

  .ة الخاصة واإلجراءات الشكليةعيتوافر األركان الموضو للشركات ة العامةعيالموضو

ة أن كلقيام الشر يشرط :ولية المحدودةؤة الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسعياألركان الموضو •

، وأال )اكشري 20(د األقصى حالشركاء ال عددز ويجب أال يتجاو ،ون غرضها مشروعا وممكناكي

 .الذي اشترطه القانون األدنى حدلن ال رأسمال الشركة عقي

  لية المحدودة يشترطؤولقيام الشركة ذات المس: اإلجراءات الشكلية •

شركة "  ارة عبب تبوعام د رسمي تأسيسي يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أوعقتحرير  القانون

جب أن يبين في يو ،بيان رأس مال الشركة مع يهالأو باألحرف التي ترمز إ" ولية محدودة ؤذات مس

قيدها عن طريق ة ككما يجب أن تشهر الشر. عاما 99 عنال تزيد  التي غرض الشركة والمدة عقدال

  .التجاري السجل في

)7(وثيقة  



 

  

  
  
  
  
 

  تبيين ما يميز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من الشركات  

لعامة والخاصة تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، على عقد يجب أن يخضع للشروط الموضوعية ا

إال أن هناك بعض المميزات التي تميز تأسيس هذا النوع من . والشروط الشكلية التي سبق دراستها

  :الشركات عن غيرها نذكرها فيما يلي 

  :الشركاء ) أ

فال يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في هذه  نيجب أن يكون الشركاء من األشخاص الطبيعيي

أن يزيد عدد الشركاء  على عشرين شريكا و الحد األقصى بالنسبة لهذا النوع من الشركة ، كما ال يجوز 

من القانون التجاري الجزائري  590الشركات شرط نشأة وشرط بقاء كذلك كما نصت على ذلك المادة     

  . المذكورة سابقا

  :الرضا ) ب

ا أن يتولى إبرام عقد من القانون  التجاري الجزائري لحصول الرضا صحيح 565اشترطت المادة  

تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك، ويعتبر شخص 

الشريك محل اعتبار لدى الشركاء اآلخرين،و لهذا فالغلط في شخص الشريك يعتبر مسوغا لطلب إبطال 

  .عقد الشركة العتباره  غلطا جوهريا

  :غرض الشركة ومدتها ) جـ

سواء كان غرضها مدنيا أو تجاريا فقد اعتبرها المشروع دائما تجارية بالشكل،إنما يلزم أن يكون الغرض 

مشروعا و غير مخالف للنظام العام    واآلداب العامة و يجب أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على مدة 

ال يبطل العقد وإنما تخفض  برسنة وإذا تم االتفاق على مدة أك 99الشركة الذي يجب أن ال يتجاوز مدة  

  ).سنة 99(المدة إلى هذا الحد األقصى أي 

  :  االلتزام بالوفاء برأس مال الشركة ) د

منه كما ذكرنا على الحد األدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية   566نص القانون التجاري في المادة  -

لشركة إلى حصص متساوية و رأس المال و ينقسم رأس مال ا) مائة ألف دينار(د ج 100000المحدودة 

ومن جهة أخرى لم يحدد .   األدنى يعتبر ضمانا لحق الدائنين و عليه يجب أن يظل قائما طوال مدة الشركة 

  كما أن للشركاء أن . القانون حدا أقصى لرأس مال الشركة فللشركاء أن يقدموا ما شاءوا من الحصص

ين ما يميز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من ب 7انطالقا من الوثيقة رقم     

  .الشركات

 التحليل واالستنتاج



 

  

ومن خصوصيات هذا النوع من الشركات ما يخص نوع . يقتسموا الحصص فيما بينهم كما يشاءون

على أن الحصة يمكن أن تكون من القانون التجاري الجزائري  567الحصص المقدمة حيث تنص المادة 

نقدا أو عينا ولكن ال يجوز أن تكون عمال لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود و ذلك ألن رأس مال 

  .دائنينالشركة هو الضامن الوحيد لحقوق ال

  .أيضا على أنه يجب الوفاء بقيمة الحصص جميعها كاملة عند تأسيس الشركة 567كما تنص المادة    

  : الشروط الشكلية الرسمية ) هـ

من القانون التجاري الجزائري على ضرورة أن يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة جميع  565نصت المادة 

من القانون التجاري الجزائري  545فالمادة . لذلك الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء بتفويض خاص

مما سبق يتضح أن الرسمية ركن في . تنص على أنّه ال تثبت الشركة إال بعقد رسمي و إال كانت باطلة

العقد ال يقوم بدونها والغرض من الرسمية هو تضمين العقد بيانات معينة من أهمها عنوان الشركة و 

، مقدار رأس مالها وحصص كل شريك، أسماء من عهد إليهم )م.م.ش(ة اسمها التجاري متبوعا بعبار

ويترتب على اإلخالل بقواعد . بإدارة الشركة مع ذكر ألقابهم و عناوينهم، تاريخ ابتداء الشركة و انتهائها

  .تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البطالن بسبب تخلف أحد أركانها الموضوعية أو الشكلية 
  

  

  : الشركات ذات المسؤولية المحدودة سباب انقضاءأ. 4ـ 2

  

  

  
  

  

  

  

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس األسباب التي تنقضي بها الشركات عمومـا مثـل   

ذي تأسست من أجله أو اندماجها في غيرها انتهاء أجلها أو هالك معظم رأسمالها أو انتهاء العمل ال

  .من الشركات 

  .دج  100.000إذا قل رأسمالها عن  566ـ المادة   

شريكا ، مما يوجب تحويل الشركة إلى  20تجاوز عدد الشركاء للحد األقصى أي  590ـ المادة   

  .شركة مساهمة 

)8(وثيقة  

  . 8استخرج من القانون التجاري الجزائري المواد المذكورة في الوثيقة رقم 

  بين أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة 



 

  

  

  
   . 8استخراج من القانون التجاري الجزائري المواد المذكورة في الوثيقة رقم

، عليك بدراستها وتبين أسباب انقضاء الشركات ذات  8بعد استخراجك للمواد المذكورة في الوثيقة رقم 

  .2محدودة الواردة فيها، ثم التأكد من نصها الذي تجده في الجواب رقم المسؤولية ال

  تبيين أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس األسباب العامة التي تنقضي بها الشركات عموما مثل 

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

  .الشركات

باإلضافة إلى األسباب العامة فقد نص القانون التجاري الجزائري على أسباب خاصة النقضاء هذا النوع 

  :من الشركات في مواد مختلفة

   :دج 100.000إذا قّل رأسمالها عن   

:(  تجاري جزائري 566المادة ب أن ال يقل رأسمالها عن الحد األدنى المطلوب كما حددته أي يج 

ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة ) ((  1993أفريل  25المؤرخ في  08ـ 93المرسوم التشريعي رقم

دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية  100.000ذات المسؤولية المحدودة أقل من 

  .دج على األقل 1.000بلغها م

ويجب أن يكون تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى المبلغ المنصوص عليه 

وعند عدم ذلك يجوز . في الفقرة المتقدمة، ما لم تحول الشركة في نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر

  .بعد إنذار ممثليها بتسوية الحالة لكل من يهمه األمر أن يطلب من القضاء فسخ الشركة

وتنقضي الدعوى إذا كان سبب البطالن منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل الدعوى 

  .))ابتدائيا 

شريكا يجب تحويل  20في حالة تجاوز عدد الشركاء    :إذا تجاوز عدد الشركاء للحد األقصى  

ال (( تجاري جزائري  590المادة  واحدة، كما نصت على ذلك الشركة إلى شركة مساهمة في أجل سنة

وإذا أصبحت الشركة . يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة عشرين شريكا

وعند ذلك . مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة

 )).الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقلتنحل الشركة ما لم يصبح عدد 
 
 
 
 
 
 

 التحليل واالستنتاج



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهم للتذكر

 :شركة المساهمة) أوال

يد مسؤولية ولتحد ،هامالس رأامة نموذج األمثل لشركات األموال نظرا لضخالمساهمة الشركات  برعتت

وتتصف شركات . ةبالطرق التجاري لوللتداهم األسية وقابل الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم،

مثل  ،الكبرىالقتصادية يسمح لها بإنشاء المشروعات االشيء الذي رأسمالها  امةالمساهمة بضخ

  .دة الجنسياتعدباسم الشركات المتالمعروفة  الشركات

  :ركة المساهمةـ تعريف ش 1 . 1

 ،همرأسمالها إلى أس سمقين تيال ةالشرك: (هابأننون التجاري شركة المساهمة قامن ال 592دة الما تعرف

  .)..عن سبعةيقل عدد الشركاء وال يمكن أن  ،حصتهم ر إال بقدرئال يتحملون الخسا ءوتتكون من شركا

  :المساهمة ةص شركئخصاـ  2 . 1

  :اليةص التئاتتميز شركة المساهمة بالخص 

) شهادات( كصكو هم هيسواألية، اول بالطرق التجاردللت ةسم رأس مالها إلى أسهم قابلقين 

في الشركة بمقدار عدد األسهم التي  تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية، وتقدر حصة الشريك

 .يمتلكها

ومبلغ  ةركشالشكل  بذكرمتبوعة ويجب أن تكون المساهمة تسمية الشركة  ةيطلق على شرك 

من القانون  593المادة (في تسمية الشركة  أكثر أو واحد يكراج اسم شردجوز إيها والرأسم

 .)التجاري

  .تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم، وال يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر 

 .أثر شركة األسهم بانسحاب الشريك أو إفالسه أو وفاتهال تت 
  :ـ تأسيس شركة المساهمة 3 . 1

لتأسيس لالدخار، ا يلنالع باللجوء التأسيس: أسيس تمساهمة وفق نوعين من إجراءات اللا شركةتتأسس 

  .خاردني لالعلدون اللجوء ال

يحرر الموثق  التجاري من القانون 595طبقا للمادة  :خاردتأسيس الشركة باللجوء العلني لال  •

ع نسخة من العقد س أو أكثر، وتودؤسم من مشروع القانون األساسي لشركة المساهمة بطلب

 ويتم ذلك ،خاردلال يل الشركة باللجوء العلنايتكون رأس م. التجاري بالمركز الوطني للسجل

ب هو االكتتاو.  أموال العام على الجمهور قصد الحصول على لالكتتابأسهم الشركة  بطرح

إثبات  بتقديم حصة في رأس المال ويتم الشركة اإلرادي للشخص باالشتراك في مشروع الناإلع

 :االكتتاب لشروط معينة، ومن هذه الشروط ما يلي ويخضع. االكتتاب باألسهم 
 



 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .بكاملهاالكتتاب في رأس مال الشركة يجب  

 .معين طجديا وباتا، أي ال يعلق على شراالكتتاب يجب أن يكون  

 .من قيمتها االسمية قلال يجوز إصدار أسهم الشركة بأ 

تثبت . وحدهم  للشركةاالكتتاب على المؤسسين صر قتي :رخادلال علنيالتأسيس دون اللجوء ال •

يوقع المساهمون القانون األساسي إما  ،موثقي عقد الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر ف

 .وكيل فسهم أو بواسطةبأن
  :كة المساهمةء شرانقضـ أسباب ا 4 . 1
يتخذ قرار بحل الشركة  نأ ويمكن ،أجلها المحدد في القانون األساسي انقضاءشركة المساهمة ب حلنت

ون قانمن ال 20مكرر 715يها المادة عل نصت عادية في الحالة التيالالعامة غير  الجمعيةمن طرف 
في  ةالثابتائر الخس فعلكة قد خفض بشري للافكان األصل الصإذا : كالتاليالحالة ه ذه مثلوتت .التجاري

األربعة التالية  األشهراإلدارة ملزم خالل مجلس ن إمن ربع رأسمال الشركة ف قلإلى أالحسابات  قئوثا
تي تتخذ الر العادية غيالعامة  ةعيالجمللمصادقة على الحسابات  التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء 

  .ةم حل الشركعدقرارا بشأن حل أو 
  

  :الشركات ذات المسؤولية المحدودة)  ثانيا
إلى تي ال تحتاج الالحجم  متوسطةالوالصغيرة  االقتصاديةالمشروعات الشركات من  عهذا النو يالئم
المسؤولية المحدودة التي تضم ذات  ةتأسيس الشرك يمكن وفألوخروجا عن الم. وس أموال ضخمةرؤ
  .ادريكا وحيش
  :ـ تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة 1 . 2
فقرة  564دة االم فيك جاء ذل :دلية المحدودة التي تتكون من شخص واحؤوذات المس اتالشرك •

» وحيد ككشري«ال تضم إال شخصا واحدا ... المحدودة  يةولؤإذا كانت الشركة ذات المس:  2
الشريك  يمارس ."ة دولية المحدوؤالوحيد وذات المس الشخص سسة ذاتؤم" الشركة  تسمى هذه

 .الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء
المحدودة التي  وليةؤالمس على الشركة ذات فتنصمن القانون التجاري  1 ةفقر 564أما المادة  •

ولية المحدودة من شخص واحد أو عدة ؤالمس كة ذاتشرسس الؤت(: تتكون من عدة أشخاص
  .)في حدود ما قدموه من حصص إال رئأشخاص ال يتحملون الخسا

  :ولية المحدودةؤص الشركة ذات المسئخصاـ  2ـ  2
يقسم  ،ريئجزا دينار ة ألفئمن ما قلال يجوز أن يكون أ: كةدنى لرأس مال الشرد األحتحديد ال 

 .ريئجزا دينار ل عن ألفقال ت ةاسمية متساوي إلى حصص ذات قيمة
 .590ادة للم شرون شريكا وذلك طبقاعالشركاء  األقصى لعدد حدال يمكن أن يتجاوز ال 
 .رأس مالهاي مقدمة فالحصة ال بقدرشركة إال الديون  عن ءاكأل الشرسال ي 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

للتداول، قابلة  سندات يمكن أن تكون ممثلة فيال وة سمين تكون حصص الشركاء ايجب أ 
األزواج بحرية بين  الحصص إحالة ن، ويمكاإلرثطريق عن االنتقال  قابلية لحصصول

 .كذل زدم جواعللشركة  األساسي لقانوناإال إذا اشترط  عواألصول والفرو
ميع الحصص عينية أو نقدية في جاالكتتاب ون التجاري أن يتم قانمن ال 567يجب وفقا للمادة  

في القانون  حصصوال يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل، ويجب أن يذكر توزيع ال
  .األساسي للشركة

  :محدودةلاؤولية تأسيس الشركة ذات المس ـ  3 . 2

ولية المحدودة ؤالمس تذا الشركة تأسيس عقدى إبرام لمن القانون التجاري يتو 568و 565للمادة  طبقا

ر قيمة كضمن القانون األساسي ذويجب أن يت ونهمثليم فسهم أو بواسطة وكالءبأنجميع الشركاء 

ة عيالموضو ولقيام الشركة يجب إلى جانب األركان. ف الشركاءطر من الحصص العينية المقدمة

  .ة الخاصة واإلجراءات الشكليةعيتوافر األركان الموضو للشركات العامة

ة أن كرلقيام الش رطتيش :ولية المحدودةؤة الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسعياألركان الموضو •

، وأال )اكشري 20( د األقصىحالشركاء ال عددز ويجب أال يتجاو ،ون غرضها مشروعا وممكناكي

 .الذي اشترطه القانون األدنى حدلل رأسمال الشركة عن اقي

  لية المحدودة يشترطؤولقيام الشركة ذات المس :اإلجراءات الشكلية •

شركة "  ارة عبب تبوعام ركة التجاري مسبوقا أود رسمي تأسيسي يتضمن اسم الشعقتحرير  القانون    

جب أن يبين يو ،بيان رأس مال الشركة مع يهالأو باألحرف التي ترمز إ" ولية محدودة ؤذات مس

عن طريق ة ككما يجب أن تشهر الشر. عاما 99 عنال تزيد  التي غرض الشركة والمدة عقدفي ال

  .التجاري السجل قيدها في
  :المسؤولية المحدودة تذا تركاشضاء القأسباب ان ـ 4 . 2

 كانتهاءالتجارية  الشركات لمحدودة بنفس األسباب التي تنقضي بهااولية ؤالمس ذاتالشركة  تنقضي
وتنقضي كذلك  ،دة من استمرارهائقى فاتب فال، أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة

  :هما خاصين ينبببس المحدودةؤولية الشركة ذات المس

ك يوفاة شر بسبب الشركاءعدد مثل زيادة  ،شريكا )20( الشركاء عشرون عددإذا ما فاق  

 .يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء األحياء

م يرتفع لدج و 100000رأس مالها عن قلة إذا ما دولية المحدوؤتنقضي الشركة ذات المس 

  .سنة خاللالمبلغ  اإلى هذ



 

  

  

  أكمل الجدول التالي  ):أوالً

 الشرح المصطلح

. شركة المساهمة تقوم على اعتبار ال تتأثر معه بانسحاب الشريك أو إفالسه أو وفاته .............

............. 
شركة المساهمة كل شريك فيها مسؤوليته عن التزامات الشركة بقدر ما يملكه من 

 .أسهم فيها

 .اقتصار  االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء  إلى االكتتاب العام ........ .....

............. 
اإلعالن عن رغبة المكتتب في االنضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس 

 .مقابل اإلسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من األسهم المطروحة

............. 

لحصوله صحيحا في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يتولى إبرام عقد 

كاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء يثبتون تفويضهم الخاص تأسيس الشركة جميع الشر

 .لذلك

............. 
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تكون نقدا أو عينا ولكن ال يجوز أن 

 .تكون عمال لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود

  

  .العبارة الخاطئة بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مما يأتي مع تصحيح ):ثانًيا

يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ) 1ع

  .فقط

  . اللجوء العلني لالدخار هو اقتصار االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى االكتتاب العام) 2ع 

اول أو التنازل عنها للغير فالحصص حصص الشركاء في رأس مال شركة المساهمة غير قابل للتد .)3ع

  .يجب أن تكون اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول

فال يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في  نيجب أن يكون الشركاء من األشخاص الطبيعيي) 4ع

  . ذات المسؤولية المحدودة   الشركة

مسؤولية المحدودة على مدة الشركة الذي يمكن  أن يجب أن يتفق الشركاء في عقد الشركة ذات ال )5ع

سنة وإذا تم االتفاق على مدة أكبر ال يبطل العقد في هذه الحالة وتبقى المدة على حسب  99يتجاوز مدة 

  .اتفاق الشركاء 

شريكا يجب تحويل الشركة  20في حالة تجاوز عدد الشركاء  في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) 6ع      

  . شركة مساهمة فورا  إلى
  

 :أنشطة التقويم الذاتي



 

  

  ):ثالثًا

  أجب على األسئلة التالية 

  : السؤال األول

  .بين الحد األدنى لرأس المال في شركات المساهمة

  : السؤال الثاني

  .شركاء على حياة الشركة 07بين أثر انخفاض الشركاء في شركة المساهمة إلى أقل من 

  :السؤال الثالث

الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند التأسيس ، ولماذا ال يجوز أن تكون بين أهمية الوفاء بكامل رأس مال 

  الحصة المقدمة عمال ؟

  

  

  
  
  اكمال الجدول التالي  ):أوالً

 الشرح المصطلح

 االعتبار المالي
 شركة المساهمة تقوم على اعتبار ال تتأثر معه بانسحاب الشريك أو إفالسه

 أو وفاته 

 مسؤولية محدودة
شركة المساهمة كل شريك فيها مسؤوليته عن التزامات الشركة بقدر ما 

 يملكه من أسهم فيها

 اقتصار  االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء  إلى االكتتاب العامعدم اللجوء العلني لالدخار

 االكتتاب 

التي تكون تحت اإلعالن عن رغبة المكتتب في االنضمام إلى الشركة 

التأسيس مقابل اإلسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من األسهم 

 المطروحة

 الرضا 

لحصوله صحيحا في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يتولى 

إبرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء يثبتون 

 .تفويضهم الخاص لذلك

 الحصة
ة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تكون نقدا أو عينا ولكن ال في الشرك

 .يجوز أن تكون عمال لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود

  

  : أجوبة التقويم الذاتي



 

  

  ):ثانًيا

  .العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مما يأتي مع تصحيح العبارة الخاطئة تبيين
  
أو متبوعة بذكر شكل الشركة  يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة) 1ع

  )خطأ( . فقط 

يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر  :الجواب الصحيح 

  .ومبلغ رأسمالهاشكل الشركة 
  

  )خطأ( . اللجوء العلني لالدخار هو اقتصار االكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى االكتتاب العام) 2ع 

  .اللجوء العلني لالدخار هو اللجوء إلى االكتتاب العام :واب الصحيحالج
  
حصص الشركاء في رأس مال شركة المساهمة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص  .)3ع 

  )خطأ(  .يجب أن تكون اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول

غير قابل للتداول أو   ذات المسؤولية المحدودةال الشركة حصص الشركاء في رأس م :الجواب الصحيح 

  .التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن تكون اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول
  
فال يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في  نيجب أن يكون الشركاء من األشخاص الطبيعيي) 4ع

  )صحيح( .ذات المسؤولية المحدودة  الشركة
  
يجب أن يتفق الشركاء في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على مدة الشركة الذي يمكن  أن  )5ع

سنة وإذا تم االتفاق على مدة أكبر ال يبطل العقد في هذه الحالة وتبقى المدة على حسب  99يتجاوز مدة 

  )خطأ(  .اتفاق الشركاء 

يتجاوز مدة أن ال قد الشركة على مدة الشركة الذي يجب يجب أن يتفق الشركاء في ع :الجواب الصحيح 

 99(وإنما تخفض المدة إلى هذا الحد األقصى أي سنة وإذا تم االتفاق على مدة أكبر ال يبطل العقد  99

  .)سنة
  
شريكا يجب تحويل الشركة  20في حالة تجاوز عدد الشركاء  في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) 6ع

  )خطأ( . فورا  إلى شركة مساهمة

شريكا يجب  20في حالة تجاوز عدد الشركاء  في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  :الجواب الصحيح 

  .في أجل سنة واحدة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة 

  

  



 

  

  ): ثالثًا

  :الجواب األول

 ي يوفرتضامنية، األمر الذوإذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات األشخاص مسؤولية شخصية      

االطمئنان في التعامل مع هذه الشركات، نجد أن في شركات المساهمة، تتحدد مسؤولية الشريك بقدر ما 

يملكه من أسهم، األمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره الضمان الوحيد للمتعاملين 

 594المساهمة حيث نصت المادة  لذلك نص المشرع الجزائري على الحد األدنى لرأسمال شركات.معها 

على ما ) 1993أفريل 25المؤرخ في  08ـ93عي رقم المرسوم التشري(من القانون التجاري الجزائري 

ماليين دينار جزائري على األقل إذا ما لجأت ) 5( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار: ((يلي 

  .قل في الحالة المخالفة الشركة علنية لالدخار ، ومليون دينار على األ

ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ 

  . المذكور في المقطع السابق، إال إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة ذات شكل آخر

و في غياب ذلك يجوز لكل  وفي غياب ذلك يجوز لكل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد

  .معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد  إنذار ممثليها بتسوية الوضعية

  )). تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا 

قصان رأس المال عن وتشجيعا على إنشاء شركات المساهمة فإن المادة السابقة  نصت على أنه في حالة ن

المطلوب، فإنه يجب زيادته خالل سنة حتى بلوغه الحد األدنى المطلوب الموضح  في المادة  ىالحد األدن

السابقة، و إال فإنه يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل الشركة وذلك بعد فوات شهرين 

المال ثابتا في حده األدنى على األقل من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع، حتى يظل رأس 

  .باعتباره الضمان العام للدائنين

  : الجواب الثاني 

ويجوز للمحكمة .شركاء 07تحل شركة المساهمة إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد األدنى وهو

خفض إلى أقل من أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني باألمر إذا كان عدد المساهمين قد 

مساهمين منذ أكثر من عام، ويجوز لها أن تمنح الشركة أجال أقصاه ستة  07الحد األدنى القانوني وهو 

  .أشهر لتسوية الوضع، وال تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع

  : الجواب الثالث 

أسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة حتّى يتكون ضمان ـ أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند ت

  .عام للدائنين، ويكون كل شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص

ـ  ال يجوز أن تكون الحصة في رأس المال تقديم عمل و ذلك حتى يمكن الوفاء بهذه الحصص عند 

ذا العمل فورا بنقود و نظرا ألن رأس مال التأسيس، فال يمكن  تقديم العمل عند التأسيس لصعوبة تقويم ه

الشركة هو الضامن الوحيد لحقوق الدائنين فإن تقديم العمل كحصة  يؤدي إلى اإلخالل بالضمان العام 

 .للدائنين


