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 كلمة شكر

 
نجاز ىذه المذكرة إتقدـ بالشكر الجزيؿ لألستاذة المشرفة عمينا مف أجؿ ن

صرارىا عمى التدقيؽ في كؿ كبيرة  ةوعمى تواضعيا الكبير ورحاب صدرىا وا 
وعمى النصائح السديدة والمعمومات القيمة التي لـ  ،وصغيرة مف المذكرة

تقدـ بالشكر الجزيؿ أيضا إلى كؿ مف ساعدنا في نكما  ،ا عميناتبخؿ بي
 إنجاز ىذا العمؿ مف قريب أو مف بعيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إىداء

 
لى الزمالء في  لى صديقاتي شفيعة ووريدة وا  إلى والدي حفظو اهلل وا 
الجامعة وخارجيا إلى العائمة الكبيرة والصغيرة داخؿ وخارج الوطف 

ة "محتوت" التي بذلت مجيود جبار إلى األستاذة   المحترم
  .لمساعدتنا في ىذا العمؿ

 

 رحالي زاكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إىداء
لى  إلى روح أبي الطاىرة طيب اهلل ترابو وتغمده برحمتو الواسعة وا 
أمي العزيزة أطاؿ اهلل في عمرىا وليما الفضؿ الكبير بعد فضؿ اهلل 

 تعالى في إكماؿ مشواري الدراسي.

ي إلى كؿ مف شاركني في إنجاز ىذه المذكرة إلى إخوتي وأخوات
 شفيعة وعائمتيما المحترمة ،زاكية

وكؿ زمالئي وزميالتي داخؿ وخارج الكمية وكؿ مف يعرفني مف قريب 
ل لى كؿ مف ساعدني  ىومف بعيد وا  األستاذة المحترمة "محتوت" وا 

 .عمى إتماـ ىذا العمؿ

 شكرا

 زيتوني وريدة
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 مةمقد 

الطبيعية فحسب بؿ تتعدى لتشمؿ  شخاصال تقتصر ممارسة التجارة عمى األ
مؤسسات ضخمة ترتكز عمى عدد كبير مف الطاقات الفردية والمالية حتى تحقؽ أىداؼ 
اقتصادية وتتمثؿ المؤسسات فيما يسمى بالشركات إف فكرة الشركة ليست حديثة العيد بؿ 

ف اختمؼ تنظ يميا باختالؼ العصور بحيث يقصد بمفظ الشركة عرفتيا الشعوب القديمة وا 
اشتراؾ شخصيف أو أكثر في القياـ بعمؿ معيف وذلؾ بتضافر الجيود والطاقات واستغالؿ 
القدرات الفنية لمشركاء لذلؾ شاعت الشركات وتعددت أنواعيا وقد سيرت التشريعات في كؿ 

بشتى الوسائؿ بحيث أصبح  (1)دولة ميما كاف نظاميا االقتصادي عمى تنظيميا ومراقبتيا
لمشركات التجارية أىمية اقتصادية واجتماعية نظرا إلى الدور الفعاؿ الذي تقـو بو في سبيؿ 
ازدىار التجارة الداخمية والخارجية لمدوؿ، إف كانت الشركات التجارية أقؿ عدد مف التجار  

ة الضخمة والكبيرة والتي األفراد إال أنيا ىي صاحبة المشروعات التجارية والمالية والصناعي
تتجاوز قدرة الفرد الواحد إذ تستقطب ىذه الشركات رؤوس األمواؿ ضخمة مف أجؿ 
االستثمار وتمعب دور ميـ في االزدىار، بحيث تعتبر الشركات التجارية أداة لمتطور 

والجزائر منذ فجر  (2)جتماعي في يومنا ىذا وال يمكف االستغناء عنيا االقتصادي واال
تقالؿ انتيجت النظاـ االشتراكي كمنيج اقتصادي وقامت بتأميـ كؿ القطاعات نذكر االس

منيا، قطاع المحروقات تحتكر معظـ النشاطات االقتصادية صناعية وتجارية داخمية 
وخارجية أصبح القطاع الخاص يحتؿ نسبة ضئيمة مف مجموع النشاطات االقتصادية أما في 

ظاـ العالمي الجديد أيف تأرجحت الكفة إلى النظاـ الرأسمالي بداية التسعينات انفتحت عمى الن
وأصبح القطاع الخاص يمعب دورا ىاما في االقتصاد الوطني حيث عممت الدولة الجزائرية 

                                                           
، 3002الجزائر،  -جزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوففوضيؿ نادية، شركات األمواؿ في القانوف ال - 1

  .51ص
، األحكاـ العامة لمشركات التجارية، شركات التضامف وشركات ذات 3محرز أحمد، القانوف التجاري الجزائري، ج - 2

 05، ص5890الجزائر،  -، قسنطينة3المسؤولية المحدودة شركات المساىمة، ط
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عمى إعادة ىيكمة المؤسسات الوطنية ثـ نادت بنظاـ الخصخصة ىذا ما أدى إلى انفتاح 
تاحت منتجاتيـ السوؽ الوطنية ىذا ما أدى السوؽ الوطنية عمى االستثمار األجنبي التي اج

إلى التراجع الكبير خصوصا أف الدولة استغنت عمى النظاـ القديـ والمتمثؿ في تغطية العجز 
المالي لمشركات كما تطمب األمر، وعمى حساب الخزينة الوطنية الشيء الذي نتج عنو 

مة نشاطيا ظيور عيوب كثيرة في المؤسسات التي أصبحت غير قادرة عمى مواص
لزامية  االقتصادي األمر الذي استدعى ضرورة انقضاء ىذه الشركات التجارية وحتمية وا 

 .(1)تصفيتيا وقسمتيا

إلى أي مدى يمكف لممنظومة التشريعية وبناءا عمى ما تقدـ قمنا بطرح اإلشكالية التالية: 
 ؟الجزائرية ضبط ىذه األثار

بانقضاء  فصميف أوليما يتعمؽ  يـ البحث إلىولإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة تـ تقس 
لشركة التجارية وثانييا يتضمف دراسة اآلثار أو النتائج المترتبة عمى انقضاء الشركة ا

 التجارية.

 

                                                           
فية الشركات التجارية وقسمتيا، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في العقود والمسؤولية، كمية معارفية مالية، تص - 1

 .6-1، ص3053-3055، بف عكنوف، الجزائر، 5الحقوؽ
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مد لكوف الشركة التجارية ممـز لممتعاقديف، فيي بالتالي تمر بمراحؿ ىذا العقد، وتست
ضوابطيا مف ضوابط العقد لكوف الشركة عقد مف نوع خاص وذلؾ لوجود تدخؿ غير 
األجنبي ومصالحو في حياة لشركة، فقد تنقضي الشركة لعدة أسباب منيا عامة مشتركة بيف 
جميع الشركات بحيث يقصد باالنقضاء انحالؿ عقد الشركة وتسوية العالقات الناشئة عنو 

ف الغير، وقد نظـ انقضاء الشركة في القانوف المدني في المواد بيف الشركاء أو بينيـ وبي
مف القانوف المدني الجزائري المعدؿ والمتمـ، ويجب التفرقة بيف انحالؿ الشركة  773و 724

وبيف انقضائيا، فالشركة تنقضي بالبطالف لغياب أحد أركانيا العامة أو الخاصة أو الشكمية 
 (1)ياـ سبب يؤدي النحالليا خالؿ تسييرىا.بينما انحالؿ الشركة يتأتى عف ق

وقد تنقضي الشركة ألسباب عامة إرادية تتمثؿ في انقضاء الشركة عف طريؽ اتفاؽ 
، كما تنقضي ألسباب عامة غير (2)الشركاء عمى حؿ الشركة، انقضاء عف طريؽ االندماج

التي أنشأت مف أجمو إرادية والمتمثمة في كؿ مف انتياء المدة المعينة أو العمؿ أو الغاية 
الشركة التجارية، انقضائيا ليالكؾ جميع أمواؿ الشركة أو جزء كبير منو، وانقضائيا بعدـ 
توافر ركف تعدد الشركاء، كما تنقضي الشركة التجاري ألسباب خاصة بنوع معيف مف 
الشركات والتي تقـو أساسا عمى االعتبار الشخصي وعندىا تطبؽ عمى الشركات األشخاص 

ب كانسحاب أحد الشركاء مف شركة محدودة المدة وغير محدودة المدة، وانقضاء فحس
 (3) الشركة عف طريؽ الحجز عمى الشركاء ووفاتو.

                                                           
البستانً سعٌد ٌوسف، قانون األعمال والشركات )القانون التجاري العام، الشركات المتوسطة التجارٌة، الحساب  - 1

 .296، ص 2004لقابلة للتداول(، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، الجاري والسندات ا

 .94ص مرجع سابق،  ي، رفوضٌل نادٌة، شركات األموال فً القانون الجزائ - 2

، 182، ص 2000عمار عمورة، الوجٌز فً شرح القانون التجاري )الشركات التجارٌة(، دار المعرفة، الجزائر، - 3

183. 
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ذا تحؽ السبب النقضاء الشركة فإنو ال يؤدي إلى انقضائيا مباشرة، بؿ تمر الشركة  وا 
 .(1)قفمياعمى مرحمة التصفية فتبقى شخصيتيا قائمة في حدود التصفية إلى غاية 

لذا سنقسـ ىذ الفصؿ إلى بمحثيف حيث سنتناوؿ األسباب العامة النقضاء الشركة 
 (.المبحث الثاني(، األسباب الخاص النقضاء الشركة التجارية )المبحث األولالتجارية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن دار هومه، الجزائر، 1دٌة، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري )شركات األشخاص(، طفوضٌل نا - 1

 .67، ص 2004



انقضاء الشركة التجارية          الفصل األول                                                          
 

7 
 

 المبحث األول
 األسباب العامة النقضاء الشركة التجارية

 (1)شركات بصفة عامة، والمدنية بصفة خاصةىناؾ أسباب عامة تنقضي بيا كافة ال
والمالحظ أف  (2)المعدؿ والمتمـ. 773و 724تناوليا القانوف المدني الجزائري في المواد 

أغمب ىذه األحكاـ تطبؽ عمى بعض الشركات التجارية كشركة التضامف، وشركة المخاصة 
بطريقة إرادية  (3)ضاءبصورة خاصة، ويمكف تصنيؼ ىذه األسباب تبعا لالنقضاء إما االنق

أو انقضاء بطريقة أو أسباب غير إرادية، وىذا ما سندرسو في ىذا المبحث مف خالؿ 
 المطمبيف التالييف:

 المطمب األول:
 انقضاء الشركة التجارية ألسباب إرادية

 الفرعتنقضي الشركة التجارية ألسباب إرادية فمنيا اتفاؽ الشركاء عمى حؿ الشركة )
ء الشركة التجارية عف طريؽ االندماج إما االندماج عف طريؽ الضـ أو عف ( وانقضااألول

 (.الفرع الثانيطريؽ المزج )

 الفرع األول
 انقضاء الشركة التجارية باتفاق الشركاء عمى حميا

تنتيي الشركة ... »مف القانوف المدني الجزائري:  770/3بالرجوع إلى نص المادة 
 «أيضا بإجماع الشركاء عمى حميا

                                                           
البارودي علً، محمد السٌد الفقً، القانون التجاري واألعمال التجارٌة، التجار، األحوال التجارٌة، الشركات التجارٌة،  - 1

 .314ص ، 1999بوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة،عملٌات البنوك واألوراق التجارٌة، دار المط

 .من القانون المدنً الجزائري المعدل والمتمم السالف الذكر 442، 437انظر المواد  - 2

 .46، ص 2007ٌوسفً عماري فتٌحة، أحكام الشركات التجارٌة، دار العرب للنشر والتوزٌع، تلمسان، - 3
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ويتضح مف ىذا النص أف ىذا اإلجماع وحب انقضاء الشركة، ما لـ يوجد نص في 
مف القانوف التجاري الجزائري جعؿ  699، وىذا ما تشترطو المادة (1)القانوف يخالؼ ذلؾ

 اشتراط أغمبية معينة لحؿ شركة المساىمة.

أوجدوىا  ومف البدييي أف يكوف لإلدارة الشركاء دور في انقضاء الشركة، فيـ الذيف
وبمقدورىـ أف يضعوا حد ليذا الوجود، وليذا فإف معظـ التشريعات العربية المقارنة نصت 
عمى أف الشركة تنقضي أو تنحؿ بإجماع الشركاء، ويشترط اإلجماع لحؿ الشركة ما لـ 

 .(2)يقضي نص في القانوف أو شرط في العقد التأسيسي بخالؼ ذلؾ

قانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ عمى أنو: مف ال 59مكرر  451كما نصت المادة 
، «تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساىمة الذي يتم قبل حمول األجل»

وقرارات الجمعية العامة ال تشترط بيا اإلجماع إنما بنت جمعية العامة فيما يعرض عمييا بأغمبية 
 .(3)قرة الثالثة مف القانوف التجاري الجزائريف 647األصوات المعبرة عنيا طبقا لممادة 

 الفرع الثاني
 انقضاء الشركة عن طريق االندماج

 467 إلى 477حيث تعرض المشرع الجزائري ألحكاـ إدماج الشركات في المواد مف 
مف  477مف القانوف التجاري الجزائي، تحت عنواف االندماج واالنفصاؿ وتقضيي المادة 

زائري أنو منحؽ الشركة في حالة تصفيتيا أف تدمج في شركة أخرى أو القانوف التجاري الج
تساىـ في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج، كما ليا أف تقدـ ماليا  لشركات موجودة أو 
تساىـ معيا في إنشاء شركات جديدة بطريقة اإلدماج واالنفصاؿ ويستفاد مف نصوص 

                                                           
 .35، ص 2006التجاري الجزائر، قصر الكتاب، البلٌدة، الجزائر،  أكمون عبد الحلٌم، الوجٌز فً شرح القانون - 1

 .29ص  مرجع سابق،معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها،  - 2

البقٌرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، )األعمال التجارٌة، نظرٌة التاجر، المحل التجاري، الشركات  - 3

 .109، ص 2011،بن عكنون، الجزار، 3ات الجامعٌة، طالتجارٌة(، دٌوان المطبوع
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دماج ىو انضماـ  شركتيف قائمتيف تماما لتتحدا القانوف التجاري الجزائري أف المقصود باالن
 ، واالندماج نوعيف.(1)ويكوناف شركة جديدة واحدة

 االندماج عن طريق المزج: -أوال
ويتحقؽ ذلؾ باندماج شركتيف تزاوالف نفس النشاط، أو نشاط مشابو فتنظـ الشركتيف 

 خصية معنوية جديدة.وتزوؿ الشخصية المعنوية ليما لتفسح المجاؿ إلنشاء شركة جديدة بش
وفي ىذه الحالة يقضي األمر طرح ىذا االندماج أماـ الجمعية غير العادية ألنو فيو حؿ 
لمشركتيف وفنائيما ليقـو مكانيما شركة جديدة، أو األصؿ أف تقرير اندماج الشركة مف حؽ 

يو مف جميع الشركاء إال إذا اكتفى العقد بالنص عمى األغمبية، أما في شركة المساىمة ف
حؽ الجمعية العمومية غير العادية إال اذا تضمنت عممية االندماج تعديال يخرج عف سمطة 
ذا كاف تقري االندماج جائز بمقتضى القواعد العامة  ىذه الجمعية ويمـز لو إجماع الشركاء، وا 

 .(2)فإف المشرع قد اتجو إلى تشجيع االندماج في شركة المساىمة
 االبتالع أو الضم:االندماج عن طريق  -ثانيا

في ىذه الحالة نكوف أماـ شركتيف، شركة كبيرة وصغيرة فتقـو الشركة الكبيرة بابتالع 
الشركة الصغيرة، فنفقد ىذه األخيرة شخصيتيا المعنوية، وتنتقؿ كؿ أمواليا وموجوداتيا إلى 

ري أحكاـ الشركة المبتمعة التي تبقى محتفظة بشخصيتيا المعنوية، وقد عالج المشرع الجزائ
 .(3)مف القانوف التجاري الجزائري المعدؿ والمتمـ 467و 477االندماج في المواد 

إف المشرع الجزائري لـ يحدد حاالت الدمج عمى نوع معيف مف الشركات بؿ أجازه بيف مختمؼ 
مف القانوف التجاري الجزائري عمى جواز تحقيؽ الدمج بيف الشركات  471الشركات فتنصص المادة 

 .(4) شكؿ مختمؼ )شركة تضامنف شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساىمة(ذات 

                                                           
 .32معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 1

 .140أكمون عبد الحلٌم، الوجٌز فً شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص - 2

 لمتمم.من القانون التجاري الجزائري المعدل وا 764و 744انظر المواد  - 3

 . 118، 117ص مرجع سابق، محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري،  - 4
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 المطمب الثاني
 انقضاء الشركة التجارية ألسباب غير إرادية

الشركة التجارية تنقضي ألسباب غير إرادية كانتياء المدة المعينة أو العمؿ الذي قامت 
 (.الفرع الثانيشركة أو جزء كبير منو )( ليالؾ جميع أمواؿ الاألول الفرعمف أجمو الشركة )

 الفرع األول
 انتياء المدة المعينة أو العمل الذي قامت من أجمو الشركة

حيث نجد أف الشركة التجارية تنقضي إما بانقضاء المدة المعينة، أي تنتيي بانقضاء 
رض ، أو انقضائيا بانقضاء الغ(1)ميعادىا المتفؽ عميو مف طرؼ الشركاء أو المساىميف

 الذي أنشأت مف أجمو أي بانقضاء اليدؼ المعيف والدقيؽ الذي أنشأت مف أجمو.

 انقضاء الشركة النتياء )األجل( المدة المحددة لمشركة: -أوال
إف أوؿ سبب النحالؿ الشركة ىو بموغ أو انتياء األجؿ الذي حدد في العقد التأسيسي 

نية ناشئة لمدة محددة وانتيت ىذه المدة ليا والمحدد لمدة حياتيا ألف الشركات كيانات قانو 
انقضت الشركة، بؿ إف الشركة تنقضي ولو يتـ العمؿ الذي أنشأت مف أجمو، أو كاف ىذا 

مف القانوف المدني الجزائري ونصت  724/5االنقضاء دوف رغبة الشركاء فجاءت المادة 
غاية التي أنشأت تنتيي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين ليا أو بتحقيق ال»عمى أف: 

، ومدة الشركة يجب أف ال يتجاوز المدة المعقولة لحياة اإلنساف أو المتوقع (2) «...ألجميا
سنة، وىذا ما نصت عميو  88إتماـ العمؿ خالليا كما ال يجب أف ال تتجاوز مدة الشركة 

األمواؿ  ، إال أف ىذه المادة ال تخص سوى شركة(3)مف القانوف التجاري الجزائري 176المادة 
سنة  20سنة وال يمكف أف تتجاوز  31سنوات إلى  1أما شركة األشخاص فتتراوح مدتيا بيف 

                                                           
 .153، ص 2008بلولة طٌب، قانون الشركات ) ترجمة إلى العربٌة محمد بن بوزه(، برتً للنشر، الجزائر، - 1

 من القانون المدنً الجزائري، مرجع سابق. 437المادة  - 2

 الجزائري، مرجع سابق. من القانون التجاري 546المادة  - 3
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وىذا راجع إلى طبيعة الشركة والتي تقـو عمى اعتبار شخصي فإف الشركة تنقضي بقوة 
القانوف ومع ذلؾ يجوز أف يتفؽ الشركاء قبؿ انتياء ىذه المدة عمى مد أجؿ الشركة، ويشترط 

ماع جميع الشركاء ويستطيع الشركاء االتفاؽ عؿ امتداد مدة الشركة وىذا بعد انتياء لذلؾ إج
 . (1)المدة المحددة ليا

 انقضاء الشركة النتياء الغرض الذي أنشأت من أجمو الشركة: -ثانيا
تنقضي الشركة أيضا إذا تحقؽ العمؿ )الغرض( الذي أنشأت ألجمو الشركة طبقا لممادة 

المدني الجزائري ألنيا في ىذه الحالة تكوف قد أتممت ميمتيا والال  مف القانوف 724/3
ضرورة لبقائيا والستمرارىا ولكف اذا انقضت المدة المحددة لمشركة أوو اذا انتيى العمؿ الذي 
قامت ألجمو ووصؿ الشركاء رغـ ذلؾ نفس النشاط الذي أنشأت مف أجمو، استمرت الشركة 

بذات الشروط ويجوز لدائني أحد الشركاء االعتراض عمى  باعتبارىا شركة جديدة سنة فيو
مف القانوف  724/3، ويترتب عمى اعتراضو وقؼ أثره في حقو )المادة (2)ىذه االستمرارية

المدني الجزائري، فإذا أنشأت الشركة بقصد تحقيؽ غرض معيف فإف تحقيؽ ىذا اليدؼ 
غرض يتعيف القوؿ بانقضائيا، غير أنو يترتب عمييا انقضاؤىا بقوة القانوف فمتى تحقؽ ىذا ال

يمكف  لمشركة أف تستمر بعد حموؿ األجؿ اذا كاف الشركاء قد اتفقوا صراحة عمى ىذا 
االستمرار قبؿ حموؿ أجميا، واألصؿ أنو يتـ االتفاؽ عمى االستمرار لمشركة باإلجماع لكونو 

ديؿ وال يترتب عمى استمرار تعديؿ لمعقد إذا لـ يشترط العقد أغمبية الزمة إلجراء ىذا التع
الشركة في ىذه الحالة تغيير في شخصيتيا القانونية، أو النظر الييا باعتبارىا شركة جديدة، 
وعكس ذلؾ فإنو إذا حمت الشركة دوف أف يتفؽ الشركاء قبؿ ىذا عمى استمرارىا فإنو تنقضي 

ذا استمرت بعد ذلؾ في مباشرة نشاطيا بعد اتفاؽ صر  يح أو ضمني تـ بيف بقوة القانوف وا 

                                                           
، دار العلوم للنشر والتوزٌع، 2بلعٌساوي محمد الطاهر، الشركات التجارٌة، النظرٌة العامة )شركات األموال(، ج - 1

 .142، 141، ص 2014سطٌف، 

 .139، 138أكمون عبد الحلٌم، الوجٌز فً شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
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الشركاء فتعتبر الشركة القائمة شركة جديدة وليست امتداد لمشركة القديمة التي انقضت بقوة 
 .(1)القانوف

 الفرع الثاني
 انقضاء الشركة ليالك جميع أموال الشركة أو جزء كبير منو

تنتيي »مف القانوف المدني الجزائري المعدؿ والمتمـ عمى أف:  729/5تنص المادة 
 «...الشركة بيالك جميع أمواليا أو جزء كبير منو، بحيث ال تبقى فائدة في استمرارىا

واليالؾ قد يكوف ماديا أو معنويا فاليالؾ المادي مثمو نشوب حريؽ عمى جميع موجودات 
الشركة، أما اليالؾ المعنوي يقوـ حيف تكوف الشركة قد أنشأت ألجؿ استغالؿ حؽ امتياز ثـ 

مف القانوف التجاري  الجزائري ونصت عمى  198/3حؽ وقد نصت المادة سحب منيا ذلؾ ال
في حالة خسارة الشركاء أرباع رأسمال الشركة يجب عل المديرين استشارة ... »أف: 

الشركاء لمنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة ويمزم في جميع الحاالت إشيار 
إلعالنات القانونية في الوالية التي يكون مركز قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتمقي ا

يداعو بكتابة ضبط المحكمة التي يكون ىذا المركز تابعا ليا  الشركة الرئيسي تابعا ليا وا 
وقيده بالسجل التجاري، واذا لم يستثمر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من 

يطمب حل الشركة أمام  المداولة عمى الوجو الصحيح، جاز لكل من ييمو األمر أن
 «ءالقضا

مف نفس القانوف في شأف شركة المساىمة  30مكرر  451وأيضا ما نصت عميو المادة 
اذا كان األصل الصافي لمشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات »بأنو 

لة، إلى اقل من ربع رأسمال الشركة، فإن مجمس اإلدارة أو مجمس المديرية، حسب  الحا
ممزم في خالل األشير األربعة التالية لممصادقة عمى الحسابات التي كشفت عن ىذه 

                                                           
 19، 18تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  معارفٌة مالٌة، - 1
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الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لمنظر فيما اذا كان يجب اتخاذ قرار حل 
الشركة قبل حمول األجل واذا لم يتقرر الحل فإن الشركة تمزم في ىذه الحالة بعد قفل 

 «...انية عمى األكثر التي تمي السنة التي تم فييا التحقق من الخسائرالسنة المالية الث
(1). 

مف القانوف المدني بأنو اذا كاف احد الشركاء قد تعيد بأف يقدـ  729/3وتقضي المادة 
شيئا معينا بالذات، وىمؾ ىذا الشيء قبؿ تقديمو أصبحت الشركة منحمة في حؽ  حصتو

إلى أف تنفيذ التزاـ ىذا الشريؾ يصبح مستحيال فييذه  جميع الشركاء ويرجع السبب في ذلؾ
 .(2)الحالة، األمر الذي تفقد معو الشركة ركنا أساسيا مف أركانيا وىو تقديـ الحصص

والحكمة التي توخاىا المشرع الجزائري في ىذا النص، ىو تعذر استمرار أمواؿ ليا التي 
سحب الترخيص صاو حؽ االمتياز ىمكت سواء كانت تمؾ األمواؿ عادية و ىالؾ معنوي ك

الممنوح لمشركة، أما اذا كاف اليالؾ جزئيا، فيتوقؼ األمر عمى أىمية الجزء الباقي في قدرة 
الشركة عمى مواصمة نشاطيا ويكوف لممحكمة سمطة تقرير انقضاء الشركة مف عدمو عمى 

 (3)ضوء حجـ نشاط الشركة ونوعو.

 الفرع الثالث
 فر ركن تعدد الشركاءانقضاء الشركة لعدم توا

يعد تعدد الشركاء مف األركاف الجوىرية في عقد الشركة حيث ال يجوز تكويف شركة 
 بوجيو عاـ إال بوجود شريكيف عمى األقؿ.

                                                           
 من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق 20مكرر  715انظر المادة  - 1

 .110، 109، مرجع سابق، ص جاريالبقٌرات عبد القادر، مبادئ القانون الت - 2

 .19معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 3
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وىذا يطرح التساؤؿ حوؿ التعديؿ الجديد الذي طرأ في القانوف التجاري حوؿ المسألة 
ط القضائي بانقضاء الشركة مع النزع شركة ذات المساىـ الوحيد فما معنى تواجد ىذا الشر 

مف الشركة التي تنص عمييا قوانيف المشرع في ىذا التعديؿ وعميو فإنو إذا لـ يتوفر ىذا 
 .(1)الشرط فإنو سبب مف أسباب انقضاء الشركة بقوة القانوف

مف القانوف  180/698وحسب أنواع الشركاء التجارية المنصوص عمييا في المواد 
ري والخاصة بتعدد الشركاء فإننا نجد أف المشرع الجزائري أجاز تصحيح التجاري الجزائ

الوضع الخاص بشرط عدد الشركاء خالؿ سنة عمى األكثر بالنسبة لمشركات ذات المسؤولية 
ال يكوف لكؿ ذي شأف الحؽ في طمب حؿ  المحدودة وستة اشير لشركات المساىمة، وا 

 .(2)الشركة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .254ص  مرجع سابق،محرز أحمد، شرح القانون التجاري الجزائري،  - 1

 .22معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 2



انقضاء الشركة التجارية          الفصل األول                                                          
 

15 
 

 المبحث الثاني
 ة النقضاء الشركة التجاريةاألسباب الخاص

تقـو شركات األشخاص عمى االعتبار الشخصي بيف الشركاء أي عمى المعرفة والثقة 
المتبادلة بيف الشركاء ومف ثـ تنقضي الشركة اذا طرأ عمى شخصية أحد الشركاء ما يؤدي 

وغير  ،  كخروج أو انسحاب أحد الشركاء مف الشركة محدودة المدة(1)زواؿ ىذا االعتبار إلى
محددة المدة، الحجز عمى احد الشركاء ووفاتو وىو ما سيتـ تناولو مف خالؿ المطمبيف 

 التالييف:

 المطمب األول
 انسحاب أحد الشركاء من الشركة

يمعب االعتبار الشخصي دورا ىاما في شركات األشخاص وقد يتصدع ىذا االعتبار 
لشريؾ في ىذا النوع مف الشركات نتيجة النسحاب شريؾ أو خروجو، ولذلؾ نجد أف انسحا ا

مقيدة بعدة أمور منيا أف ال تكووف الشركة محددة المدة، وأف يكوف انسحابو في وقتت 
تنتيي الشركة »مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو:  770،  تنص المادة (2)مالئـ

عن بانسحاب أحد الشريك اذا كانت مدتيا غير معينة عمى شرط أن يعمن الشريك سمفا 
إرادتو في االنسحاب قبل حصولو إلى جميع الشركاء وأن ال يكون صادرا عن غش أو في 

ويتضح مف فحوى ىذا النص أنو خاص بالشركات غير محددة المدة،  «...وقت غير الئق
وما جاء في النص تقرير لمبدأ عاـ حيث ال يجوز إجبار الشريؾ عمى البقاء في الشركة إلى 

ؾ مع مبدأ الحرية الشخصية الذي يعبر مف جوىر لنظاـ العاـ، األبد وىذا لمعارضة ذل

                                                           
 37، 34، ص 2013، دار بلقٌس للنشر، الجزائر، 1شرٌقً نسرٌن، الشركات التجارٌة، ط - 1

التجارٌة، التاجر والمتجر، الشركات التجارٌة، مكتبة دار الثقافة للنشر  لً عزٌز، القانون التجاري، األعمالٌالعك - 2

 .233، ص 1995والتوزٌع، عمان، 
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وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الحؽ مقر قانونا، وحؽ خاص بو وحده دوف سواه، فال يجوز 
 .(1)لدائنو استعمالو بطريؽ الدعوى غير المباشرة

 الفرع األول
 خروج أحد الشركاء من شركة محدودة المدة

تقتضي أف العقد شريعة المتعاقديف ولمعقد قوة ممزمة الشركة عقد والقواعد العامة 
ألطرافو، فغمى كؿ شريؾ أف يمتـز التزاما صحيحا بيذا العقد طواؿ المدة المحددة لو وال يمكف 

عقد الشركة إال بعد انتياء المدة المتفؽ عمييا، إال أف  فأف يطمب الخروج أو االنسحاب م
، أعطت الحؽ لمشريؾ في االنسحاب أو (2)ريمف القانوف المدني الجزائ 773/3المادة 

الخروج مف شركة محدودة المدة غير أنيا عمقت ىذا الخروج عمى  صدور حكـ قضائي 
وألسباب قوية تقدرىا المحكمة حيث تنصص نفس المادة السالفة الذكر عمى إجازة المشرع 

ة مرضية وعدـ الجزائري لكؿ شريؾ أف يطمب مف القضاء إخراجو مف الشركة ألسباب معقول
استطاعتو مواصمة العمؿ بالشركة إذا كاف متضمنا لو صفة التاجر، ورأى ضرورة استعادة 

 حصتو مف الشركة أو بسبب تعذر تعاونو مع مجموع الشركاء.

فإذا استجابت المحكمة لطمب الشريؾ وقضت بإخراجو مف الشركة فإف ذلؾ يقتضي 
 .(3)ستمرارىا فيما بينيـبحؿ الشركة، ما لـ يتفؽ باقي الشركاء عمى ا

ومف ف الواضح ىذا الحكـ يكوف في الشركات األشخاص دوف شركات األمواؿ، وذلؾ 
ألنو في شركات األمواؿ يعتبر خروج الشريؾ مف الشركة أمرا سيال عف طريؽ التنازؿ عف 

 .(4)أسيمو واألمر الذي يعنيو االلتجاء إلى القضاء لمحكـ لخو بالخروج مف الشركة

                                                           
 .30معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 1

 من القانون المدنً الجزائري، السالف الذكر. 442/2انظر المادة - 2

 .34تجارٌة، مرجع سابق، ص ً نسرٌن، الشركات القشرٌ - 3

 .39معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 4
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 الثانيالفرع 
 خروج أحد الشركاء من شركة غير محددة المدة

تنتيي بانسحاب أحد »مف القانوف المدني الجزائري عمى أف الشركة  770تنص المادة 
الشركاء إذا كانت مدتيا غير معينة عمى شرط أن يعمن الشريك سمفا عن إرادتو في 

 «ي وقت غير الئقاالنسحاب قبل إلى جميع الشركاء، وان ال يكون صادرا عن غش أو ف
بمقتضى ىذه المادة، واف لمشريؾ كامؿ الحرية في الخروج مف الشركة ولو لـ يصدر منو 

 فعؿ يضر بيا ولكف يجب أف تتوفر الشروط التالية:

أف تكوف الشركة غير معينة المدة بمقتضى العقد وحسب مشروعيتيا، وتعد مف  .5
التي حدد ليا اجؿ يستغرؽ  ىذا القبيؿ الشركة التي تألفت لمدة حياة الشركة أو

 عمر اإلنساف العادي أو الشركة التي تألفت الستثمار منجـ.
 .(1)أف ال يكوف لمشريؾ حؽ التنازؿ عف حصتو في الشركة .3
أف يعمف الشريؾ مسبقا إرادتو في انسحاب فضال عف منح ميمة كافية ليتدبر  .2

 باقي الشركاء األمر وىذا ما ينص عميو مبدا حسف النية.
ف يكوف ىذا االنسحاب عف حسف النية، فال يصح االنسحاب الذي يجب أ .7

 يشوبو غش، والقاضي ليو كامؿ السمطة التقديرية ليذا األمر.

 يجب أف يكوف االنسحاب في وقت مناسب والئؽ .1
إف تحديد الوقت المالئـ مرتبط بالظروؼ والمسألة التقديرية بالنسبة لقاضي الموضوع، 

أثناء وقت محرج تعرضت لو الشركة أو أثناء خسارة لحقت بيا  ويعتبر االنسحاب الذي يكوف
 .(2)في وقت غير مناسب

                                                           
 .31معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة، وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 1

 .145محرز احمد، القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
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 المطمب الثاني
 الحجز عمى احد الشركاء ووفاتو

تنتيي الشركة بموت أحد »مف القانوف المدني الجزائري عمى انو:  728تنص المادة 
ط ال تطبؽ عمى إال أف ىذه الشرو  « ...الشركاء الحجز عميو أو بإعساره أو بإفالسو

شركات األشخاص وىذا راجع إلى صفة الشريؾ وبالتالي اذا زالت ىذه الشخصية لسبب مف 
أسباب انحالؿ الشركة يجوز لمشركاء االستمرار في الشركة في حالة موتت الشريؾ، وذلؾ 
مع ورثتو حتى لو كانوا قاصروف وتنحؿ الشركة أيضا بالحجز عمى احد الشركاء اذا فقد 

 ىذا ما سيتـ دراستو مف خالؿ الفرعيف التالييف:أىميتو و 

 الفرع األول
 الحجز عمى احد الشركاء

في حالة الحجز عمى الشريؾ يستوي في ذلؾ كاف يكوف الحجز قانونيا بناء عمى عقوبة 
جنائية أو قضائية لعتو أو جنوف أو سفو وال يجوز أف يحؿ الييـ عمى الشريؾ المحجوز 

 (1)شركة المنحمة بسبب الحجز عميو إلعساره أو إفالسوة في الوكيؿ تفميس عمييا

تنتيي  »( مف القانوف المدني الجزائري عمى ما يمي: 729/5حسب نص المادة ) 
وىي نفس الحكمة  «الشركة بموت احد الشركاء أو الحجز عميو أو بإعساره أو بإفالسو

ىي األساس الجوىري في  التي نبني عمييا انقضاء الشركة في حالة وفاة الشريؾ، ألف الثقة
شركات أشخاص وتنحؿ أيضا بالحجز اذا فقد أىمية )الشريؾ( جراء الجنوف أو لعتو أو السفو 

 (2) أو لسبب عقوبة جنائية.

 

                                                           
 24، 23تجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص معارفٌة مالٌة، تصفٌة الحسابات ال- 1

 .186سابق، ص  التجاري، مرجععمار عمورة، الوجٌز فً شرح القانون  - 2
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 الفرع الثاني
 موت)وفاة( أحد الشركاء

تنقضي الشرطة بوفاة احد الشركاء ال تستمر مع ورثتو كقاعدة عامة، ألف الشركاء 
فات الشريؾ الشخصية التي قد ال تتوافر في ورثتو، وعمى ذلؾ يترتب عمى تعقدوا بالنظر لص

وفاة الشريؾ تصفية الشركة وتقييـ موجوداتيا عمى الشركاء ليحصؿ بعد ذلؾ ورثتو عمى 
نصيبيـ مف موجودات الشركة، ووفاة الشريؾ يعد سبب انقضاء الشركة وذلؾ طبقا لنص 

تنتيي الشركة بموت »: حيف نصت عمى انو: (1)ريمف القانوف المدني الجزائ 728/5المادة 
ولكوف نص ىذه المادة جاء عاما ينطبؽ عؿ جميع الشركات إال أف  «...احد الشركاء

المشرع الجزائري أعطى في الفقرة الثانية والثالثة مف نفس الحؽ لمشركاء في االتفاؽ عمى 
 ورثة المتوفي كشركاء فييا.االستمرار في الشركة، سواء بيف الشركاء الباقيف أو بإدخاؿ 

مف القانوف المدني  163وفي شركاء التضامف نص القانوف التجاري الجزائري في المادة 
الجزائري عمى انو تنتيي الشركة بوفاة احد الشركاء ما لـ يكف ىناؾ شرط مخالؼ في القانوف 

غير  األساسي، ويعبر القاصر أو القصر مف ورثة الشريؾ في حالة استمرار الشركة
 .(2)مسؤوليف عف ديوف الشركة مدة قصورىـ إال بقدر أمواؿ شركة مورثيـ

بعدـ انحالليا نتيجة  198/5أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فتقضي المادة 
الحجز عمى احد الشركاء أو إفالسو أو وفاتو إال تضمف القانوف األساسي شرط مخالؼ 

 . (3)لذلؾ

                                                           
 من القانون المدنً الجزائري، سالف الذكر. 439/1/2/3انظر المادة  - 1

 .24معارفٌة مالٌة، تصفٌة الشركات التجارٌة وقسمتها، مرجع سابق، ص  - 2

 .24مرجع نفسه، ص  - 3
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تحتفظ الشركة رغـ انقضائيا بشخصيتيا المعنوية طوؿ فترة التصفية، وىذه قاعدة 
تبقى الشخصية و "مف القانوف التجاري الجزائري  466/3نصت عمييا المادة  (1)وضعية

أيضا قاعدة منطقية  وىي "…المعنوية لمشركة قائمة الحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفاليا
ألف إجراء التصفية يستمـز القياـ بالعديد مف التصرفات باسـ الشركة وال يمكف تصور ذلؾ إال 

، ومتى انقضت ىذه الشركة ألي سبب مف (2)إذا تمتعت ىذه األخيرة بالشخصية المعنوية
اء األسباب المنصوص عمييا قانونا وجب تصفيتيا وذلؾ بوضع حد لحياتيا المتمثؿ بإني

، ومتى تمت أعماؿ التصفية وتحولت موجودات الشركة إلى نقود انتيت ميمة (3)نشاطيا
، بيف (4)المصفي وزالت الشخصية المعنوية نيائيا عف الشركة ومف ثمة وجب إجراء القسمة

ؿ حوؿ ما مدي مصير الحقوؽ ؤ دائنييا لحقوقيـ لكف يثار التسا استيفاءالشركاء وىذا يعني 
غير في مواجية الشركة والذي لـ يتقدـ لمطالبتيا عند تصفية الشركة وقسمة التي اكتسبيا ال

موجوداتيا وكيفية تقادـ ىذه الحقوؽ التي اكتسبيا الغير في مواجية الشركة  والشركاء السيما 
 بالنسبة لتقادـ ىذه الحقوؽ.

وعميو سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف حيث سنتناوؿ أثار التصفية عمى الشركة 
ارية )المبحث األوؿ( وقسمة أمواؿ الشركة التجارية كآثار النقضائيا وتقادـ الدعاوى التج

 الناشئة عف ذلؾ )المبحث الثاني(.

 

 

                                                           
، 3001، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت لبناف، 5محمد فريد العريني محمد السيد الفقي، الشركات التجارية ط - 1

 .87ص
 .87المرجع نفسو، ص - 2
 .97، ص3008أسامة نائؿ المحسف، الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  - 3
 .83كاـ الشركة طبقا لمقانوف التجاري الجزائري، شركات األشخاص، مرجع سابؽ، صفوضيؿ نادية، أح - 4
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 المبحث األول
 يةضالمنق التصفية عمى الشركة التجارية

متى انقضت الشركة لسبب مف األسباب سواء العامة أو الخاصة دخمت الشركة 
اتيا تمييدا لقسمة األمواؿ عمى الشركاء ومف اآلثار المترتبة مرحمة التصفية لتحديد موجود

عمى تصفية الشركة التجارية نجد احتفاظ الشركة التجارية بشخصيتيا المعنوية عمى سبيؿ 
 االستثناء أثناء فترة التصفية والمصفي وىذا ما سندرسو في ىذا المبحث: 

 المطمب األول
 بالشخصية المعنوية مفيوم التصفية واحتفاظ الشركة التجارية

إذ سنتعرض في ىذا المطمب لدراسة كؿ مف مفيوـ التصفية )الفرع األوؿ( وكذا  
احتفاظ الشركة التجارية بالشخصية المعنوية وذلؾ بقدر الالـز لتحقيؽ اليدؼ مف وجودىا 

 )الفرع الثاني(. 

 الفرع األول
 مفيوم التصفية 

 في القانوف المدني وال في التجاري لـ يتناوؿ تعريؼ التصفية الالمشرع الجزائري 
عمى القوؿ  (1)وبالتالي لقد بحثنا عف ىذا التعريؼ في الفقو القانوني فقد أجمع بعض الفقياء

بأف تصفية الشركة التجارية يدؿ مباشرة عمى إنيائيا وانقضائيا، غير أف عممية االنقضاء 
دىا وىذا اإلجراء ىو  القياـ بشير تستمـز إجراء شكمي يؤدي إلى زواليا وكذا الّشأف عند ميال

 ىذا االنقضاء حتى يكوف حجة عمى الغير.

 
                                                           

 .19معارفية مالية، تصفية الشركات التجارية وقسمتيا، مرجع سابؽ، ص - 1
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 تعريف التصفية: -أوال
تعتبر فترة التصفية فترة عمؿ يباشر فييا المموؿ نشاطو الخاضع لمضريبة وتعد 

 .(1)عممية التصفية استمرار ليذا النشاط

نياء األعماؿ الجارية لمشركة وعميو يقصد "بالتصفية" مجموعة العمميات التي ترمي إلى إ
فاء حقوقيا، ودفع ديونيا، وتحويؿ عناصر موجوداتيا إلى نقود، تسييال لعممية يالتجارية واست

الدفع والقسمة، وتحديد حصة كؿ شريؾ مف الشركاء في موجوداتيا المتبقية، أو ما يترتب 
 موجوداتيا.عمى كؿ منيـ دفعة تسديدا لديونيا )الشركة( إذا تعذر عمييا تسديد 

إال أف فكرة التصفية ال تقتصر عمى كونيا مف نواتج انقضاء الشركات التجارية ألحد أسباب 
 .(2)االنقضاء ولكنيا تتعدى ذلؾ لتشمؿ حالة بطالف الشركة

قد أخذ القانوف الجزائري عمى غرار القانوف المبناني والفرنسي بضرورة إجراء التصفية ل
أف  (3)مف القانوف التجاري الجزائري 466/5ة واعتبرت المادة ألنيا عممية مستقمة عف القسم

الشركة تصبح في حالة التصفية مباشرة مف وقت حميا ميما كاف سبب الحؿ أو االنقضاء 
وحتى يحدث االنقضاء " شركة في حالة تصفية" ويتبع عنواف أو اسـ الشركة بالبياف التالي 

ر وبنفس الطريقة المستعممة في إنشاء الشركة، أثره بالنسبة لمغير، يجب أف يخضع إلى الشي
وىذا لكي يعمـ الغير بوضعية الشركة وينشر ىذا الحؿ في السجؿ التجاري لوالية مقر 

 .(4)الشركة

وفي القانوف المبناني نجد نصا في قانوف الموجبات والعقود ال يأخذ بمزـو التصفية 
لكف في قانوف التجارة المبناني يوجد مف القانوف المبناني و  833وىو ما نصت عميو المادة 

                                                           
 .559، ص5886عزت عبد القادر، الشركات التجارية دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 1
لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارف، دار الجامعة الجديدة  لمنشر، معمر خالد، النظاـ القانوني  - 2

 .24-27،ص3052تيارت، الجزائر،
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 466/5أنظر المادة  - 3
 .578ص بمعيساوي محمد الطاىر، الشركات التجارية )النظرية العامة وشركات األشخاص( مرجع سابؽ، - 4
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بعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنيا موجودة  »الذي نص عمى أنو  68نص المادة 
 «في المدة الالزمة لمتصفية وألجل حاجات التصفية فقط

تصفية  الشركة تعتبر في حالة »منو تنص عمى أف  285أما في القانوف الفرنسي نجد المادة 
 .(1)«ليا ألي سبب كانفور انحال 

وقد استدؿ بعض الفقياء مقرريف باف التصفية غير مرتبطة بالقسمة ولكنيا عممية 
ضرورية يحتميا انقضاء الشركة، وىي تيدؼ أساسا إلى وفاء ديوف الشركة ألف مصمحة 
الدائنيف تتقدـ عمى مصمحة الشركاء الذيف تعنييـ القسمة ولذلؾ البد مف إجراء التصفية حتى 

لو لـ تتحقؽ الحاجة إلى القسمة أو تمت ىذه قبميا، كما أنيا الزمة بمجرد انقضاء الشركة و 
 .(2)واستمرار روابطيا مع الغير، وما تشمؿ عميو مف حقوؽ أو ديوف يجب تسويتيا

 أنواع التصفية: -ثانيا
مف القانوف المدني الجزائري بينت أف التصفية تكوف  778إلى  772إف المواد مف 

مف القانوف التجاري الجزائري  481إلى  461وعيف متفقة مع ما تحتويو المواد مف عمى ن
 .(3)التي ميزت بدورىا بيف التصفية االختيارية والتصفية القضائية

ىي التي يكوف النص عمى أحكاميا  "التصفية االختيارية"قد ذكر القانوف الجزائري أف 
جراءاتيا مستمدا مف القانوف األساسي لمشرك ة ومف عقد إنشائيا مع مراعاة النصوص وا 

اآلمرة المنظمة لمقواعد اإلجرائية في القانوف التجاري، كما أف ىذا النوع مف التصفية 
االختيارية يتـ عمى يد واحدة أو أكثر ممف يعينوف عف طريؽ أغمبية الشركاء أو حسب ما 

 متفقوف عميو. ىـ ورد في العقد التأسيسي، ويباشروف في مياميـ أيضا في إطار ما

                                                           
 .28معمر خالد، النظاـ القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارف، مرجع سابؽ، ص - 1
 .65معارفية مالية، تصفية الشركات التجارية وقسمتيا، مرجع سابؽ، ص - 2
 مف القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ. 778إلى  772أنظر المادة مف   - 3
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مف القانوف التجاري الجزائري بتطبيقيا في حاؿ  449أما التصفية القضائية فقد نصت المادة 
خمو القانوف األساسي لمشركة مف نصوص منظمة لعممية التصفية أو انعداـ اتفاؽ بيف 

 الشركاء حوؿ ذلؾ أي )التصفية(.

محكمة التي يكوف المركز تكوف التصفية القضائية بناء عمى أمر مستعجؿ مف رئيس ال
 الرئيسي لمشركة تابعا الختصاصيا.

 وكذلؾ فإف التصفية القضائية يمكف أف يطمبيا كؿ مف:

 أغمبية الشركاء في شركة التضامف -

الشركاء الممثميف لعشرة مف رأس ماؿ الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة  -
 المساىمة 

 .(1)دائني الشركة -

 الفرع الثاني
 ركة التجارية بشخصيتيا المعنوية في فترة التصفيةاحتفاظ الش 

األصؿ أف الشخصية المعنوية لمشركة تنتيي بحميا وألنو البد مف إجراء التصفية 
وقسمة موجوداتيا بيف الشركاء فإف عممية التصفية تتطمب مدة مف الوقت تستمـز القياـ 

، ومطالبة المدينيف بدفعيا بأعماؿ قانونية عديدة مف بينيا تحصيؿ الديوف الخاصة بالشركة
وفي حالة عدـ التنفيذ فقد يتـ المجوء لرفع دعاوي قضائية وعادة ما يطوؿ أمر الفصؿ فييا 

والحكمة مف ، (2)تتطمب ىذه األعماؿ القانونية بقاء الشخصية المعنوية لمشركة وعدـ زواليا
أمواؿ الشركة ممكا  نو لو زالت الشخصية المعنوية لمشركة بمجرد انقضائيا ال أصبحتأذلؾ 

                                                           
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 449مادة أنظر ال - 1
عيادي فريدة، إفالس الشركات التجارية، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في الحقوؽ، فرع القانوف الخاص) قانوف  - 2

 .11، ص3057-3053األعماؿ( كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر،
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شائعا بيف الشركاء لمى أمكف لدائني الشركاء الشخصيف مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ عمى 
فاء حقوؽ الشركة ووفاء ما عمييا مف ديوف ولتجنب يأمواليا ولتعذر إنجاز األعماؿ الجارية واست

 .(1)أموالياكؿ ىذه األضرار تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتيا المعنوية إلى أف تصفى 

إف امتداد الشخصية المعنوية لمشركة في فترة التصفية ىو ثابت في القانوف الجزائري 
طيمة فترة التصفية وبالقدر الالـز ليذه التصفية وال تنتيي الشخصية المعنوية إال بانتياء 

مف القانوف  777وىو ما نصت عميو المادة  (2)التصفية وتقديـ المصفي حساب التصفية
تنتيي ميام المتصرفين عند انحالل الشركة أما شخصية الشركة فتبقى »ي الجزائري عمى أف المدن

 .«مستمرة إلى أن تنتيي التصفية

مف قانوف  385مف القانوف التجاري المبناني والمادة  68نفس الحكـ الوارد في المادة و 
مف  466/5لمادة مف قانوف الشركات لدولة قطر إذ نصت ا 381الشركات اإلماراتي والمادة 

تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حميا ميما كان  » القانوف التجاري الجزائري عمى أنو:
 .(3)«... " شركة في حالة تصفيةالسبب، ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي 

 وطبقا ليذه األحكاـ ال يجوز لمشركاء المطالبة باستيراد حصصيـ في رأسماؿ الشركة قبؿ
إجراء التصفية كما انو يترتب عمى إبقاء الشخصية المعنوية لمشركة بعد انحالليا ينبغي في 
فترة التصفية، بقاء الذمة المالية لمشركة قائمة وضامنة لحقوؽ دائني الشركة وحدىـ دوف 
ديوف الدائنيف الشخصييف لمشركاء وتظؿ الدعاوى أثناء فترة التصفية ترفع مف الشركة ويمثميا 

ذا توقفت الشركة عف دفع ديونيا في فترة التصفية أمكف شير إفالسياالم  .(4)صفي وا 

                                                           
عماؿ التجارية والتاجر الشركات التجارية الممكية التجارية مصطفى كماؿ طو، القانوف التجاري، مقدمة العمؿ األ - 1

 .372، ص5896والصناعية، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر،
 .599عمورة عمار، الوجيز في شرح القانوف التجاري )الشركات التجارية(، مرجع سابؽ، ص - 2
، دار  3الجزائري والقانوف المقارف، طحزيط محمد، المسؤولية الجنائية لمشركات التجاري في القانوف   - 3

 .515، ص3057ىومة،الجزائر،
 .592عمورة عمار، الوجيز في شرح القانوف التجاري )الشركات التجارية(، مرجع سابؽ، ص - 4



 الفصل الثاني                                          النتائج المترتبة على انقضاء الشركة التجارية
 

27 
 

يترتب عمى احتفاظ الشركة التجارية لشخصيتيا المعنوية وىي تحت التصفية عدة نتائج  
 تتمثؿ فيما يمي:

تظؿ الشركة خالؿ فترة التصفية محتفظة بذمتيا المالية مستقمة عف ذمـ الشركاء  -5
دموا ما تبقى مف حصصيـ إلى المصفي وليس ألي شريؾ أف وعمى ىؤالء أف يق

 .(1)يتصرؼ في حصتو بالبيع أو الرىف أو غيرىا مف التصرفات قبؿ انتياء التصفية

تحتفظ الشركة باسميا أو عنوانيا التجاري ويضاؼ إلييا عبارة "تحت التصفية" كما   -3
بجنسيتيا وعمى ذلؾ وتحتفظ  (2)تحتفظ أيضا بموطنيا القانوني في موطنيا الرئيسي

يمثؿ الشركة في مرحمة التصفية "المصفي" باعتباره نائبا قانونيا عنيا ولو وحده حؽ 
 .(3)التقاضي باسـ الشركة كمدعية أو مدعية عمييا

تمتـز الشركة أثناء فترة التصفية أماـ الغير بالتزاماتيا وتظؿ أمواؿ الشركة ىي الضماف العاـ  -2
 الس الشركة متى توقفت عف دفع ديونيا في فترة التصفية.لدائنييا بحيث يجوز شير إف

يعتبر المصفي ممثال قانونيا لمشركة في بنودىا )العقد التأسيسي( في التقاضي بدال  -7
مف المديريف الذيف تنتيي سمطاتيـ عند حؿ الشركة فيوفي الدائنيف ويستوفي حقوؽ 

 الشركة ويمثؿ الشركة أماـ القضاء.

معنوية المحتفظة بيا في الشركة التجارية في فترة التصفية يجب أف وعميو فإف الشخصية ال
التي دعت إلييا ومف ثمة فإنيا ال تبقى  ةتتماشى مع الحكمة التي أوجدت بيا وبقدر الضرور 

الشركة إال بالقدر الالـز لتصفيتيا وألجؿ حاجة التصفية فقط ويترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز 
 .(4)شركة ما لـ تكف ىذه األعماؿ الزمة إلنياء أعماؿ قديمةالبدء بأعماؿ جديدة لحساب ال

                                                           
 . 534محرز احمد، القانوف التجاري )الشركات التجارية(، مرجع سابؽ، ص - 1
 .555اري، مرجع سابؽ، صالبقيرات عبد القادر، مبادئ القانوف التج - 2
 .277مصطفى كماؿ طو، القانوف التجاري، مرجع سابؽ، ص - 3
 .277المرجع نفسو، ص - 4
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 المطمب الثاني
 المصفي 

متى انقضت الشركة ودخمت مرحمة التصفية انتيت سمطة مديرىا وحؿ محمو شخص 
أي ىو  (1)آخر يسمى "المصفي" توكؿ إليو ميمة إجراء العمميات الالزمة لتصفية الشركة

ليـ مباشرة العمميات الالزمة لمتصفية حيث سنتناوؿ  ذلؾ الشخص أو األشخاص الذيف ترجع
في ىذا المطمب  كؿ مف موضوع تعييف المصفي وعزلو )الفرع األوؿ( وسمطات المصفي 

عالنيا )الفرع الثالث(.  )الفرع الثاني( ونياية التصفية وا 

 الفرع األول
 تعيين المصفي وعزلو 

ف طريؽ القضاء أو بواسطة سندرس في ىذا الفرع تعييف المصفي الذي قد يكوف ع
وكذا طريقة عزلو التي تكوف بنفس طريقة  (2)الشركاء عند اتفاقيـ عمى شخص المصفي

 تعيينو )المصفي(.

 تعيين المصفي: -أوال
غالبا ما ينص عقد الشركة عمى الكيفية التي يتـ بيا تعييف المصفي فإف لـ يذكر 

مف  497و 493عمييا في المواد العقد شيئا في ىذا الشأف فتطبؽ القواعد المنصوص 
 .(3)القانوف التجاري الجزائري

"فالمصفي" ىو الشخص أو األشخاص الذيف يعيد إلييـ تصفية الشركة، وتقضي المادة 
تم التصفية عند الحاجة إما عمى يد جميع ت »مف القانوف المدني الجزائري عمى ما يمي:  771

                                                           
 .81محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ص - 1
 .505معارفية مالية، تصفية الشركات التجارية وقسمتيا، مرجع سابؽ، ص - 2
، دار 6القانوف التجاري الجزائري، النصوص التطبيقية، االجتياد القضائي والنصوص المتممة، ط مبروؾ حسيف، - 3

 .3006ىومة، الجزائر، 



 الفصل الثاني                                          النتائج المترتبة على انقضاء الشركة التجارية
 

29 
 

ما عمى يد مصف واحد أو أكثر تعي الشركاء، ذا لم يتفق الشركاء عمى تعيين وا  نيم أغمبية الشركاء، وا 
تكون فييا الشركة باطمة فإن  المصفى، فيعينو القاضي بناء عمى طمب أحدىم. وفي الحاالت التي

المحكمة ىي التي تعين المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء عمى طمب كل من ييمو األمر، وحتى يتم 
. بحيث تنتيي عند حؿ «النسبة إلى الغير في حكم المصفينتعيين المصفى، يعتبر المتصرفون ب

الشركة صفة المدير في تمثيؿ الشركة ويحؿ محمو المصفي في القياـ بالتصفية وقد يختار 
 المصفي مف بيف الشركاء وقد يكوف المدير نفسو وقد يكوف أجنبيا عف الشركة.

... تخضع تصفية الشركات » مف القانوف التجاري الجزائري بنصيا 461وكذلؾ تنص المادة 
أما إذا لـ ينص عقد الشركة عمى نظاـ تعييف  .«لألحكام التي يشتمل عمييا القانون األساسي

المصفي فإف المشرع التجاري الجزائري نظـ مسألة تعيف المصفي، ولكف يختمؼ أمر تعيينو 
 .(1)حسب طريقة انقضاء الشركة

ففي ىذه التأسيسي أو باتفاؽ الشركاء  في حالة انقضاء الشركة طبقا ألحكاـ العقد -1
يعين مصف واحد أو » مف القانوف التجاري الجزائري 493حسب نص المادة  الحالة

 أكثر من طرف الشركاء إذا حصل االنحالل مما تضمنو القانون األساسي أو إذا قرره الشركاء
 طبقا لألغمبية أو حسب نوع الشركة مثل:

 يعين المصفي: -

 في شركة التضامن.بإجماع الشركاء   -

 باألغمبية لرأسمال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -

 .(2)«وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في شركات المساىمة -

في حالة انقضاء الشركة بموجب حكـ قضائي فإف الحكـ الذي يقضي بحؿ الشركة  -3
وفي ىذه الحالة يعتبر المصفي وكيال عف الشركة ىو الذي يعيف فيو مصفي لمشركة 

                                                           
 .92فوضيؿ نادية، أحكاـ الشركة طبقا لمقانوف التجاري الجزائري ) شركات األشخاص(، مرجع سابؽ، ص  - 1
 سابؽ. مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع 493انظر المادة  - 2
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وال عف الشركاء، ولو الحؽ في القياـ بجميع العمميات الخاصة بالتصفية حتى 
 نيايتيا.

وفي حالة إىمالو أو تقصيره، تترتب عمى عاتقو المسؤولية حيث حددت مدة وكالة المصفي 
طرؼ الشركاء أو رئيس المحكمة أكثر مف ثالثة أعواـ غير أنو يمكف تجديد ىذه الوكالة مف 

وذلؾ حسب نص  (1)بسبب ما إذا كاف مصفي قد عيف مف طرؼ الشركاء أو بقرار قضائي
 مف القانوف التجاري الجزائري. 492المادة 

يجب عمى المصفي عند طمب تجديد وكالتو أف يبيف األسباب التي حالت دوف إقفاؿ التصفية 
مف القانوف  491التي تقتضي بإتماـ التصفية، المادة  والتدابير التي ينوي اتخاذىا واآلجاؿ

 .(2)التجاري الجزائري

إذا وقع انحالل  »مف القانوف التجاري الجزائري التي تنص عمى أنو  497وحسب نص المادة 
الشركة بأمر قضائي فإن ىذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر، إذا عين عدة مصفين فإنو يجوز ليم 

عمى انفراد. وذلك باستثناء كل نص مخالف ألمر التسمية ، إال أن المصفين يتعين  ممارسة مياميم
مف القانوف التجاري  464وحسب تنص المادة  (3)«عمييم أن يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا

ينشر أمر تعيين المصفين ميما كان شكمو في أجل شير في النشرة الرسمية لإلعالنات  »الجزائري
 «عن ذلك في جريدة مختصة باإلعالنات القانونية لموالية التي يوجد بيا مقر الشركة القانونية وفضال

 مف أىـ البيانات التي يتضمنيا ىذا القرار نجد:

 عنواف الشركة أو اسميا متبوعا عند االقتضاء بمحضر اسـ الشركة.  -5

 نوع الشركة متبوعا بإشارة " في حالة التصفية".  -3

                                                           
 .538محرز أحمد، القانوف التجاري الجزائري )الشركات التجارية(، مرجع سابؽ، ص - 1
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 491أنظر المادة  - 2
في حالة عدـ اتفاؽ الشركاء عمى تعييف المصفي فإف األمر يعود إلى رئيس المحكمة ولمف لو مصمحة في ذلؾ أف  -

 يـو مف تاريخ النشر كما يمكف لمشركة أف تعيف مصفي ويمكف لممحكمة أف تعيف مصفي أخر. 51يعارض خالؿ 
 .336، ص5897وزارة العدؿ، القانوف التجاري، ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بف عكنوف، الجزائر،  - 3
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 مبمغ رأس ماؿ. -2

 لشركة.عنواف مركز ا -7

 رقـ قيد الشركة في السجؿ التجاري. -1

 سبب التصفية. -6

 اسـ المصفيف ولقبيـ وموطنيـ. -4

 حدود صالحيتيـ عند االقتضاء. -9

 كما يذكر في نفس النشر باإلضافة إلى ما تقدـ:

تعييف المكاف الذي توجو إليو المراسالت والمكاف الخاص بالعقود والوثائؽ المتعمقة  -5
 بالتصفية

في كتابتيا إيداع العقود واألوراؽ المتصمة بالتصفية بممحؽ السجؿ  المحكمة التي يتـ -3
التجاري وتبمغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى عمـ المساىميف بطمب مف 

 .(1) المصفي

 :عزل المصفي -ثانيا
مف  496والمادة  (2)يتـ عزلو بتطبيؽ قاعدة مف يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة العزؿ

يعزل المصفي ويستخمف حسب  » ري الجزائري التي تقضي بذلؾ وتنص عمى أنوالقانوف التجا

 .«األوضاع المقررة لتسميتو

يخضع عزؿ المصفي لمقواعد العامة، فيجوز عزلو بواسطة السمطة التي تممؾ حؽ تعيينو 
فإف كاف المصفي معينا مف  (3)ويجوز عزلو بااللتجاء إلى القضاء متى وجد مبرر شرعي

                                                           
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 464انظر المادة  - 1
 .553بقيرات عبد القادر، مبادئ القانوف التجاري، مرجع سابؽ، صال - 2
 .535عزت عبد القادر، الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ص - 3
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ء يحؽ ليـ عزلو أما إذا كانت المحكمة ىي التي تولت تعييف المصفي فيي قبؿ الشركا
 .(1)وحدىا ىي التي تممؾ حؽ عزلو

وفي حالة عزؿ المصفي وجب تعييف مصفي أخر محمو، كما لممصفي حؽ االنسحاب مف 
ىذه العممية شرط أف يعمف انسحابو مسبقا، ويكوف في وقت الئؽ باعتباره وكيال عف الشركة 

، وفي ىذه الحالة أيضا فإنو يجب تعييف خمفا لو حتى (2)ميو احتراـ أحكاـ الوكالةويجب ع
تتـ التصفية بالطريقة التي تـ بيا التعييف ويشير عزؿ المصفي في السجؿ التجاري وفي 

 .(3)صحيفة الشركات وال يحتج بو قبؿ الغير إال مف تاريخ الشير في السجؿ العقاري

 الفرع الثاني
 يسمطات المصف 

قد خوؿ القانوف لممصفي سمطات في حدود التصفية بحيث ال يجوز لو تجاوزىا فميس 
 (4)لممصفي أف يباشر أعماؿ جديدة لمشركة إال إذا كانت الزمة إلتماـ أعماؿ التصفية لمشركة

يمثل »مف القانوف التجاري الجزائري التي تنص عمى أنو  499/5وذلؾ حسب نص المادة 
لو السمطات الواسعة لبيع األصول ولو بالتراضي، غير أن القيود الواردة عمى المصفي الشركة وتخول 

ىذه السمطات الناتجة عن القانون األساسي أو أمر التعيين ال يحتج بيا عمى الغير، وتكون لو األىمية 
 .«لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي...

                                                           
دويدار ىاني، القانوف التجاري التنظيـ القانوني لمتجارة )الممكية التجارية والصناعية الشركات التجارية( منشورات   - 1

 .51، ص3009، بيروت ،5الحمبي الحقوقية، ط
 .515أكموف عبد الحميـ، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 2
عمي حسف يونس، الشركات التجارية )شركات المساىمة والتوصية باألسيـ، وشركات ذات مسؤولية محدودة(، مطبعة  - 3

 .186، ص5885أبناء وىبة حساف، القاىرة،
 .75جارية، مرجع سابؽ، صشرقي نسريف، الشركات الت - 4
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ويشمؿ ذلؾ استفاء حقوؽ  حيث يقوـ المصفي بجميع األعماؿ الالزمة لتصفية الشركة
الشركة والوفاء بديونيا وبيع موجوداتيا، وتتحدد سمطة المصفي في عقد الشركة أو في قرار 

 الشركاء أو المحكمة التي عينتو وتنحصر مياـ وسمطات المصفي فيما يمي:

يجب عمى المصفي فور تعيينو أف يقـو باالشتراؾ مع مديري الشركة بإجراء جرد عاـ  -
ركة وخصوميا، ووضع قائمة الجرد والموازنة، وعمى المصفي أف يتسمـ ألصوؿ الش

 .(1)مف مديري الشركة دفاترىا وأوراقيا وسائر مستنداتيا

 لو الحؽ في أف يطالب كؿ شريؾ بتقديـ حصتو أو ما تبقى منيا. -

 اتخاذ اإلجراءات التحفظية. -

يضع في ظرؼ  تقديـ تقريرا مفصال خالؿ ستة أشير مف تاريخ تعيينو كما لو أف -
ثالثة أشير مف قفؿ السنة المالية عممية جرد األرباح والخسائر وفقا لنص المادة 

 .(2)مف القانوف التجاري الجزائري 498

ومتى تمت أعماؿ التصفية يقـو المصفي بتسميـ ما تبقى مف أمواؿ الشركة لمشركاء  -
ؿ التجاري مف حتى تتـ القسمة بينيـ كما يطمب المصفي محو قيد الشركة مف السج

 .(3)تمقاء نفسو وىنا تنقضي الشركة نيائيا وتفقد شخصيتيا المعنوية

 أجرة المصفي كحق: -أوال
ذا لـ يتفؽ عمى  ال تتـ وكالة المصفي بدوف أجر، وغالبا ما يحدد أجر المصفي في قرار تعيينو وا 

في الشركات األجر فيحدده القضاء وخاصة إذا كاف المصفي شخصا أجنبيا مف غير الشركاء ف
 .(4)العمومية فإف الوزير المكمؼ بالمالية ىو الذي يحدد مقابؿ أتعاب المصفي في قرار التعييف

                                                           
 .656دويدار ىاني، القانوف التجاري، مرجع سابؽ، ص - 1
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 498انظر المادة  - 2
 .513-515أكموف عبد الحميـ، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 3
 .522-523شركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارف، مرجع سابؽ، صمعمر خالد، النظاـ القانوني لمصفي ال - 4
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 مسؤولية المصفي: -نياثا
يكوف المصفي مسؤوال اتجاه الشركة والغير عف الضرر الناتج عف األخطاء التي يرتكبيا 

ري الجزائري التي تنص مف القانوف التجا 446/5أثناء ممارسة ميامو حسب نص المادة 
يكون المصفي مسؤوال تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصمة عن األخطاء التي  »عمى أنو 

وعميو تطبؽ أحكاـ المسؤولية العقدية إذ يعتبر مخال بأحد  «...ارتكبيا أثناء ممارستو لميامو
الذي يمحؽ بالغير بسبب  بنود العقد أو  كيفية تعيينو كما يسأؿ المصفي عف تعويض الضرر

أخطاءه ويطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ المسؤولية التقصيرية كما أف دعوى المسؤولية ضد 
مف القانوف التجاري  686طبقا لمشروط المنصوص عمييا في المادة  (1)المصفي تتقادـ

 الجزائري.

 مدة التصفية: -ثالثا
كنو بطبيعة الحاؿ أف يقتصر لممصفي ثالث سنوات إلتماـ التصفية التي كمؼ بيا ويم

ىذه المدة كما يمكنو أف يطمب مف مديري الشركة في حالة التصفية أو مف رئيس المحكمة 
أجال إضافيا وفي كمتا الحالتيف ينبغي عميو ذكر األسباب التي مف أجميا يمكف أف تختـ 

جاؿ الضرورية التي التصفية قبؿ أو بعد األجؿ القانوني، والتدابير التي ينوي القياـ بيا، واآل
 .(2)يتطمبيا إنياء التصفية

 الفرع الثالث
عالنيا   نياية التصفية وا 

بعد أف ينتيي المصفي مف إنجاز جميع أعماؿ التصفية يمكف اعتبار التصفية منتيية 
ويتـ ىذا عموما عندما يقـو المصفي بتقديـ حساباتو الختامية المتعمقة بالتصفية لمجمعية 

                                                           
 .513أكموف عبد الحميـ، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 1
 .519بمولة طيب، قانوف الشركات، مرجع سابؽ، ص - 2
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قفاؿ العامة لمشركة أو  جماعة الشركاء ويتـ التصديؽ عمى ىذه الحسابات الختامية وا 
 التصفية.

 نياية التصفية: -أوال
يدعى الشركاء في نياية التصفية لمنظر في »مف القانوف التجاري الجزائري  442تنص المادة 

فإذا لم ، الحساب الختامي، وفي إبراء إدارة المصفي وا عفاءه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية
يدع الشركاء فإنو يجوز لكل شريك أن يطمب قضائيا تعيين وكيل يكمف بالقيام بإجراءات الدعوة بموجب 

 .«أمر مستعجل

إذا لم تتمكن الجمعية المكمفة باقفال  »مف القانوف التجاري الجزائري أنو  447وجاء في المادة 
ديق عن حسابات المصفي فإنو يحكم التصفية المنصوص عمييا في المادة السابقة أو رفضت التص

بقرار قضائي بطمب من المصفي أو كل من ييمو األمر، وليذا الغرض يضع المصفي حساباتو بكتابة 
المحكمة حيث يتمكن كل معني باألمر من أن يتطمع عمييا ويحصل عمى نسخة منيا عمى نفقتو، 

ال التصفية حالة بذلك محل جمعية وتتولى المحكمة النظر في ىذه الحسابات وعند االقتضاء في إقف
 .(1)«المشتركين أو المساىمين

 إعالن التصفية: -ثانيا
بضرورة نشر إعالف إقفاؿ التصفية  (2)مف القانوف التجاري الجزائري 441تقتضي المادة 

بعد التوقيع عميو مف طرؼ المصفي ثـ يقدـ طمب لنشره في النشرة الرسمية لإلعالنات 
دة معتمدة لتمقي اإلعالنات كما يجب أف يدرج في اإلعالنات مجموعة القانونية أو في جري

 مف البيانات المتمثمة فيما يمي:

 العنواف أو التسمية التجارية متبوعة عند االقتضاء بمختصر اسـ الشركة -5

 نوع الشركة متبوعا ببياف "في حالة التصفية" -3

                                                           
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 447أنظر المادة  - 1
 مف القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابؽ. 441انظر المادة   - 2
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 مبمغ رأس ماليا -2

 عنواف المقر الرئيسي -7

 السجؿ التجاريأرقاـ قيد الشركة في  -1

 أسماء المصفيف وألقابيـ وموطنيـ -6

تاريخ ومحؿ انعقاد الجمعية المكمفة باإلقفاؿ إذا كانت ىي التي وافقت عمى حسابات  -4
المصفيف أما إذا كاف القضاء ىو مف وافؽ عمى حسابات المصفيف فالبد مف ذكر 

ي أصدرت تاريخ الحكـ القضائي المنصوص عميو في المادة المتقدمة والمحكمة الت
 الحكـ.

ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فييا حسابات المصفيف وىكذا فإف كؿ ىذه  -9
اإلجراءات ىي األعماؿ التي يقـو بيا المصفي تمييدا إلجراء القسمة بتوزيع الصافي 

 .(1)مف ماؿ الشركة عمى الشركاء

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .63يوسفي عماري فتيحة، أحكاـ الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ص - 1
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 المبحث الثاني
ة عن انقضاء قسمة أموال الشركة التجارية وتقادم الدعاوى الناشئ

 الشركة التجارية

متى انتيت التصفية فإف موجودات الشركة تقسـ عمى الشركاء بحسب القواعد 
المنصوص عمييا في عقد الشركة أو المبينة في القانوف المدني إذا لـ يتضمف العقد شروطا 
ة خاصة بيذا الشأف، كما أف مسؤولية الشركاء ال تنتيي بانتياء التصفية وانقضاء الشخصي

المعنوية لمشركة التجارية بؿ تبقى قائمة طالما أف ىناؾ حقوؽ لـ يتقاضاىا دائني الشركة 
وىو ما يجب الولوج بو في قسمة الشركة، لذا فقد خصصنا ىذا المبحث  (1)أثناء التصفية

لمعالجة موضوع قسمة أمواؿ الشركة التجارية )المطمب األوؿ( وكذا تقادـ الدعاوى الناشئة 
 الشركة التجارية )المطمب الثاني(. عف انقضاء

 المطمب األول
 مفيوم قسمة أموال الشركة التجارية 

يؤدي انقضاء الشركات التجارية إلى تصفيتيا، وبالتالي إلى قسمتيا بحيث تكوف عممية 
التصفية سابقة عف عممية القيمة، فإذا تمت عممية التصفية وتحولت موجودات الشركة إلى 

حينيا الشركة شخصيتيا المعنوية وانتيت ميمة المصفي، وعندىا تبدأ  مبالغ نقدية، فقدت
 .(2)عممية القسمة

                                                           
 .537محرز احمد، القانوف التجاري الجزائري )الشركات التجارية(، مرجع سابؽ، ص - 1
القانوف الجزائري، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في شاشوة نورة، قروازة مقدودة، انقضاء الشركات التجارية في   - 2

، 3056القانوف )قانوف األعماؿ(، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ القانوف الخاص، جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، 
 .10ص
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القسمة في مجاؿ الشركات التجارية ىو توزيع فائض التصفية عمى الشركاء وىو ما يفترض 
كفاية أمواؿ الشركة لمواجية ديونيا اتجاه الغير وبقاء فائض مف ىذه األمواؿ ىو الذي تتـ 

. وىو ما سنناقشو (1)ركاء وتجري تبعا لذلؾ عممية القسمة طبقا ألحكاـ العقدقسمتو بيف الش
 مف خالؿ الفرعيف التالييف.

 الفرع األول
 تعريف قسمة أموال الشركة التجارية 

تتـ القسمة بعد االنتياء مف تصفية الشركة وزواؿ شخصيتيا المعنوية، فالقسمة التي 
ية دائني الشركة، وال يجوز أف تمحؽ الضرر تتـ خالؿ التصفية ال يعتد بيا في مواج

بحقوقيـ وضماناتيـ، تعتبر ىذه القسمة سابقة ألوانيا ويكوف الشركاء الذيف اقتسموا أمواؿ 
الشركة قبؿ السداد الكمي لديونيا ممزموف بإعادة ىذه األمواؿ ويكوف كؿ منيـ مسؤوال قبؿ 

 .(2)الدائنيف عف المبالغ التي استمموىا بدوف وجو حؽ

وعميو يمكف أف نضع تعريؼ لمقسمة بأنيا ىي تمؾ العممية التي تتبع عممية التصفية وقد 
أو قضائية فالقسمة الرضائية تكوف عندما يتفؽ الشركاء عمى مف يتولى  تكوف رضائية

القسمة، وتكوف قسمة الشركة بعد تصفيتيا بالتراضي إذا كاف جميع المعنييف حاضريف أو 
و كانت األمواؿ موضوع القسمة، مشتممة عمى عقارات مثال فإف عقد بالغيف أو موافقيف فم

القسمة يجب أف يحرر مف طرؼ الموثؽ، ويجب أف يتضمف كؿ المعمومات المفضية لتحديد 
وتعريؼ العقار وكذا الشركة المالكة لو والشركاء المستفيديف مف ىذا التخصيص، وفي حالة 

ر الذي كانت تحوزه الشركة فإف عقد القسمة استفادة أحد الشركاء مف تخصيص حؽ اإليجا
يجب أف يحرر أيضا مف طرؼ الموثؽ عندما يكوف عقد اإليجار مع الشركة مشترطا في 

                                                           
 .658دويدار ىاني، القانوف التجاري، مرجع سابؽ، ص - 1
تصفية الشركات التجارية في القانوف الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قويدري كماؿ، اإلجراءات القانونية ل - 2

 .91-97، ص3052-3053قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، الجزائر، 
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ذلؾ وقد يختمؼ المتقاسموف فيما بينيـ حوؿ القسمة وقد يكوف مف بينيـ قصر غير مرشديف 
القسمة القضائية فتكوف ، أما (1)أو بالغيف عديمي األىمية فالقسمة ىنا تكوف لزوما قضائية

عندما يمجأ الشركاء إلصدار حكـ قضائي بتعييف شخص يقوـ بعممية القسمة وعادة ما يقـو 
بعممية القسمة، الشخص الذي كمؼ بعممية التصفية وفي ىذه الحالة، يعتبر المصفي وكيال 
 عف الشركاء ال عف الشركة الف الشركة قد زالت مف الوجود كشخص معنوي بعد انتياء
ف اقتساـ عائدات التصفية، أي الرصيد المتبقي مف األصوؿ بعد استرداد  عممية التصفية، وا 
رأس الماؿ، يتـ مبدئيا وفقا لما ىو متفؽ عميو مسبقا والمحدد في العقد التأسيسي لمشركة، 

، حسب (2)وفي حالة تخمؼ الشروط أو عدـ وجود االتفاقات الخاصة باقتساـ عائد التصفية
تتم قسمة المال  الصافي »مف القانوف التجاري الجزائري بنصيا  482و المادة ما نصت عمي

المتبقي بعد سداد األسيم االسمية أو حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساىمتيم في رأس 
. ويجب نشر كؿ ما يتعمؽ «مال الشركة، وذلك باستثناء الشروط المخالفة لمقانون األساسي

مف  464عالنات القانونية التي تنشر فييا تعييف المصفي المادة بالتوزيع في جريدة اإل
مف القانوف  487/7القانوف التجاري الجزائري ويبمغ قرار التوزيع إلى كؿ شريؾ طبقا لممادة 

التجاري الجزائري وتطبؽ في قسمة أمواؿ الشركة، القواعد العامة المتعمقة بقسمة الماؿ 
 .(3)الشائع

 الفرع الثاني
 قسمة أموال الشركة التجارية طريقة 

بعد انتياء التصفية وفقا ما سبؽ تفصيمو وتحويؿ موجودات الشركة إلى مبالغ نقدية 
تبدأ عممية القسمة بيف الشركاء وال تبدأ عممية القسمة إال إذا حصؿ دائنو الشركة عمى 

                                                           
بيوض خالد، انقضاء الشركات التجارية وتصفيتيا في القانوف الجزائري والقانوف الفرنسي، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه  - 1
 . .251، ص3053القانوف، كمية الحقوؽ جامعة الجزائر،  في
 .230المرجع نفسو، ص  - 2
 .512أكموف عبد الحميـ، الوجيز في شرح القانوف التجاري، مرجع سابؽ، ص - 3
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يـ بعد انتزاع حقوقيـ إذ أف أمواؿ الشركة ال يتـ تقسيميا إال بعد استيفاء الدائنوف لحقوق
أي إيصاؿ كؿ شريؾ إلى حقو في أمواؿ الشركة المنقضية  المبالغ الالزمة لوفاء الديوف،

ويتفؽ الشركاء عمى مف يتوالىا، وتتـ القسمة بيف الشركاء بالطريقة المبينة  في العقد 
التأسيسي أو في نظاـ الشركة فإذا لـ يوجد نص في ىذا الشأف اتبعت األحكاـ المبينة في 

 .(1)القانوف

وبما أف أحكاـ القانوف التجاري لـ تتعرض لكيفية قسمة أمواؿ الشركة، وجب الرجوع إلى 
 (2)مف القانوف المدني الجزائري 779أحكاـ القانوف المدني الجزائري التي تقضي في المادة 

لمادة بأف يطبؽ في قسمة أمواؿ الشركات القواعد المتعمقة بقسمة الماؿ المشاع التي نظمتيا ا
مف القانوف التجاري الجزائري وبما أف لمشركاء حقوؽ في أمواؿ الشركة  (3)وما يمييا 452

المنحمة فمكؿ واحد منيـ أف يسترد مبمغا مف النقود يعادؿ قيمة الحصة التي قدميا في رأس 
ماليا كما ىي مبينة في العقد أو بما يعادؿ قيمة ىذه الحصة وقت تسميميا، إذا لـ تبيف تمؾ 
القسمة في العقد. أما الشريؾ الذي اقتصرت حصتو عمى تقديـ عمؿ أو شيء بمجرد 
االنتفاع بو فيو غير معني بيذه القسمة إال أف لمشريؾ الذي قدـ حصتو لمشركة لالنتفاع بيا  
فمو الحؽ في استردادىا قبؿ القسمة، فإف المبدأ في القسمة ىو استعادة قيمة المساىمات نقدا 

يعة تمؾ المساىمات، والشريؾ ليس لو إال المطالبة باالسترداد، ويتـ دفع ما ميما كانت طب
 .(4)يستحؽ لو إما نقدا أو إذا رغب فمو أف يتسمـ الماؿ عينا

وىذا إذا بقي فائض مف الماؿ بعد القسمة وجب قسمتو بيف الشركاء بنسبة نصيب كؿ واحد 
لشركة بخسارة ولـ يكفي صافي منيـ في األرباح أما في حالة ما إذا تبوأت )منيت( ا

موجودات الشركة لتسديد حصص الشركاء فإف ىذه الخسارة تقسـ حسب النصوص المتفؽ 
                                                           

 .10-78معارفية مالية، تصفية الشركات التجارية وقسمتيا، مرجع سابؽ، ص - 1
 جزائري.مف القانوف المدني ال 779انظر المادة   - 2
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 774وذلؾ حسب نص المادة  (1)عمييا في العقد أي بحسب النسب المقررة في توزيع الخسارة
 .(2)مف القانوف المدني الجزائري 2و 3الفقرة 

 المطمب الثاني
 شئة عن انقضاء الشركة التجاريةتقادم الدعاوى النا 

إف انقضاء الشركة التجارية يستتبعو بالضرورة إنياء اآلثار التي خمفتيا نتيجة التعامؿ مع 
الغير أثناء حياتيا. لقد حدد القانوف التجاري الجزائري في مجاؿ الشركات التجارية مدة تقادـ 

قصير المدى ويطمؽ عميو كذلؾ وىو تقادـ مف نوع خاص  (3)( سنوات1استثنائية تتمثؿ في )
تتقادم كل  » مف القانوف التجاري عمى أنو 444اسـ التقادـ المانع، بحيث تنص المادة 

اعتبارا من نشر  الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتيم أو ذوي حقوقيم بمرور خمس سنوات
ت التجارية باستثناء . ويسري ىذا التقادـ عمى جميع الشركا«انحالل الشركة بالسجل التجاري

شركة المحاصة ألنيا شركة مستترة وال تتمتع بالشخصية المعنوية بؿ ىي قائمة بيف الشركاء 
فحسب، كما أف التقادـ القصير ال يسرى إال عمى الشركات التجارية أما الشركات المدنية 

ية الشكؿ فإف التقادـ الذي يسرى بحقيـ ىو التقادـ الطويؿ حتى ولو اتخذت الشركة المدن
بحيث سندرس في ىذا المطمب حكـ الشريؾ المصفي )الفرع األوؿ( وكذا سرياف  (4)التجاري

 التقادـ الخمسي وانقطاعو ووقوفو )الفرع الثاني(.

                                                           
 .586ري )الشركات التجارية( مرجع سابؽ، صعمورة عمار، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائ - 1
 مف القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ. 774/2/3انظر المادة  - 2
 .62يوسفي عماري فتيحة، الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ص - 3
 .87قويدري كماؿ، اإلجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 4
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 الفرع األول
 حكم الشريك المصفي 

يجوز قانونا أف يتولى أحد الشركاء أو بعضيـ القياـ بأعماؿ تصفية الشركة ويحدث 
ات التضامف وفي ىذه الحالة يكوف لمصفي الشركة صفتيف األولى انو ىذا عادة في شرك

شريؾ في الشركة والثانية أنو مصفي ليا وعميو أف يتحمؿ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ 
 .(1)الشركة مف جية وااللتزامات التي يتحمميا المصفي مف جية أخرى

ل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين تتقادم ك»مف القانوف التجاري الجزائري  444تنص المادة 
 «أو ورثتيم أو ذوي حقوقيم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحالل الشركة بالسجل التجاري

يقضي ظاىر نص ىذه المادة أف الشركاء غير المصفيف ىـ الذيف يستفيدوف مف التقادـ 
تصفية ال يستطيع الخمسي وبمفيـو المخالفة الحكـ ىذا النص فإف الشريؾ الذي قاـ بال

التمسؾ بيذا التقادـ قبؿ دائني الشركة فال تسقط دعاوى الدائنيف قبمو إال بمضي مدة التقادـ 
الطويؿ ويستوي في ذلؾ الدعاوى المرفوعة عميو بصفتو مصفي أو تمؾ التي رفعت عميو 

شركاء كشريؾ فالشريؾ الذي قاـ بعممية التصفية ال يستفيد مف التقادـ الخمسي أما باقي ال
اآلخريف فميـ التمسؾ بو وكنتيجة حتمية ليذا جعؿ الشركاء ينفروف ويبتعدوف كؿ البعد عف 
أعماؿ التصفية وعميو تراجعت محكمة النقض الفرنسية عف موقفيا واعتمدت بذلؾ عمى 
التفرقة التي جاء بيا الفقو بيف الدعاوى التي ترفع ضد الشريؾ المصفي بوصفو الشريؾ وتمؾ 

لتي ترفع عميو بصفتو مصفي لمشركة فإذا رفعت عميو الدعوى بصفتو شريؾ الدعاوى ا
لممطالبة بديف عمى الشركة يستطيع ليذه الصفة أف يستفيد مف التقادـ القصير كباقي الشركاء 
أما إذا رفعت عميو الدعاوى كمصفي لشركة كما لو كاف ارتكب خطأ ترتب عنو ضررا 

بدوف وجو حؽ أو امتناعو عف الدفع ألحد الدائنيف  بمصمحة الدائنيف أو حجز ماؿ الشركة
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ففي مثؿ ىذه الحاالت ال تسقط الدعاوى إال بمضي التقادـ الطويؿ ونعتقد أف ىذه التفرقة 
مف القانوف التجاري الفرنسي والمشرع  705ىي التي تبناىا المشرع الفرنسي في المادة 

مف التجاري  444لي نجد أف المادة وبالتا (1)مف القانوف التجاري 61المصري في المادة 
 الجزائري  تؤكد أف المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي.

 الفرع الثاني
 وانقطاعو ووقفو خمسيسريان التقادم ال 

متى انقضت الشركة وزالت شخصيتيا المعنوية مف الوجود فميس لمدائنيف الذيف لـ 
ع عمى الشركاء لما ليـ مف حقوؽ في ذمة يستوفوا كامؿ حقوقيـ أثناء التصفية إال الرجو 

الشخص المعنوي المنقضي ذلؾ أف الشريؾ ال يبرأ مف المسؤولية عند انقضاء الشركة، فيو 
مسؤوؿ في شركة التضامف عف ديوف الشركة في ذمتو الخاصة ولكف وفؽ القواعد العامة إف 

دـ الطويؿ الذي تبمغ مدتو ىذه المسؤولية تثقؿ كاىؿ الشريؾ حيث تسقط حقوؽ الدائنيف بالتقا
خمسة عشرة سنة ولكف تخفيفا عف الشركاء وحماية لقد أقاـ المشرع الجزائري تقادما خاصا 
قصير المدة تسقط بو الدعاوى التي يرفعيا الغير عمى الشركاء بسبب أعماؿ الشركة المنحمة 

يوف الشركة وىذا التقادـ مدتو خمس سنوات، ومقتضى ذلؾ أف يظؿ الشركاء مسؤولوف عف د
في مواجية الغير مدة خمس سنوات ابتداء مف تاريخ انقضاء الشركة أو انحالليا ألي سبب 

 .(2)كاف

 ي:خمسسريان التقادم ال -أوال
يخضع التقادـ الخمسي لمقواعد العامة في التقادـ المسقط بحيث يبدأ سرياف التقادـ الخمسي 

طمب فييا القانوف شير ىذا االنقضاء مف تاريخ شير انقضاء الشركة في الحاالت التي يت
حتى يكوف نافذا في حؽ الغير أما إذا كانت الشركة محددة المدة فإف شير عقدىا التأسيسي 
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يكفي لكي يكوف الغير عمى عمـ بانتيائيا وعميو، يبدأ سرياف التقادـ الخمسي في ىذه الحالة 
الة ضرورة لشير انقضاء الشركة مف يـو إنياء الميعاد المحدد لمشركة، وال توجد في ىذه الح

فإذا لـ يتـ شير انقضاء الشركة في الحاالت التي يستوجب فييا ىذا الشير، فال يسري 
التقادـ الخمسي في ىذه الحالة، وتعتبر الشركة قائمة طيمة ىذه الفترة التي لـ يشير فييا ىذا 

يفترض أف يكوف الديف قد  االنقضاء وجدير بالذكر أف بداية سرياف التقادـ عمى النحو السابؽ
نشأ أو استحؽ قبؿ انقضاء الشركة أما إذ نشأ أو استحؽ بعد ذلؾ وفي خالؿ فترة التصفية 
مثال، فال يبدأ التقادـ في السرياف إال مف تاريخ نشر الديف أو استحقاقو ال مف تاريخ انقضاء 

قاقو أما الديوف التي الشركة أو شير ىذا االنقضاء إذا ال يتقادـ الحؽ قبؿ وجوده أو استح
تترتب بذمة الشركاء مف جراء أعماؿ التصفية فالتقادـ يسري بخصوصيا منذ تاريخ إقفاؿ 

 .(1)التصفية

 :خمسيانقطاع التقادم ال -ثانيا
، يسري التقادـ الخمسي (2)مف القانوف التجاري الجزائري  444طبقا ألحكاـ المادة 

لتجاري ويخضع ىذا التقادـ مف حيث انقطاعو ابتداء مف تاريخ انحالؿ الشركة بالسجؿ ا
لمقواعد العامة فينقطع بالتنبيو والحجر والتقدـ في تفميسة الشريؾ وينقطع بإقرار الشريؾ بحؽ 
الدائف إقرارا صريحا أو ضمنيا ومتى انقطع التقادـ يبدأ تقادـ جديد يسري مف وقت انتياء 

. (3)ي مدة التقادـ األوؿ أي خمس سنواتاألثر المترتب عميو بسبب االنقطاع وتكوف مدتو ى
 وتتمثؿ أسباب االنقطاع فيما يمي:
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 ن يسري التقادم ضده:ماألعمال القانونية الصادرة م -0

ينقطع التقادـ الخمسي بنفس األسباب التي ينقطع بيا التقادـ المسقط لمحقوؽ فينقطع  -
ف ىذه بالمطالبة القضائية حتى ولو رفعت الدعوى في محكمة غير مختصة أل

المطالبة تعبر عف رغبة الدائنيف في استرجاع الحؽ والتمسؾ بو إال أنو يشترط في 
المطالبة القضائية التي تقطع التقادـ أف تتـ ىذه المطالبة وفقا إلجراءات صحيحة وأف 
ترفع مف قبؿ الشخص الذي يسري التقادـ ضده عمى الشخص الذي يسرى التقادـ 

عمى كؿ مف ال يممؾ الحؽ وال يسرى التقادـ لصالحو  لصالحو أما إذا رفعت الدعوى
 فال تقطع ىذه المطالبة التقادـ الخمسي.

ينقطع التقادـ بالتنبيو الذي يوجيو الدائف لممديف وىذا بتكميفو بدفع الديف المطموب منو  -
 وفقا لسند تنفيذي.

ىذا ينقطع التقادـ أيضا عف طريؽ حجز الدائف ألمواؿ الشريؾ المديف سواء كاف  -
الحجز تنفيذيا أو احتياطيا فإذا كاف حجزا تنفيذا فيسبقو تنبيو رسمي وىذا التنبيو قاطع 

 لمتقادـ.

ذا تـ  - كما يجوز حجز أمواؿ المديف لدى الغير ويكوف ىذا الحجز قاطع لمتقادـ وا 
حجز األمواؿ بالصورة الذكورة فإف الماؿ المحجوز يكوف تحت إمرة القضاء ويمتنع 

ديو إعطاؤه إلى الدائنيف وكذلؾ يمتنع عمى المحجوز عميو التصرؼ عمى المحجوز ل
فيو، حتى ينتج ىذا الحجز آثاره، وقاطعا لمتقادـ يجب أف ال يكوف ديف الحاجز قد 

 سقط بالتقادـ، ألنو في ىذه الحالة يجوز لممحجوز عميو أف يتمسؾ بمضي المدة.

دينو في تفميسة الشريؾ المديف أو كما ينقطع التقادـ أيضا إذا تقدـ الدائف بطمب قبوؿ  -
لقبولو في التوزيع أو بأي عمؿ يقـو بو الدائف لمتمسؾ بحقو أثناء السير في إحدى 

 .(1)الدعاوى
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 :رة من قبل من يسري التقادم لمصمحتواألعمال القانونية الصاد -7

دـ ىو إقرار المديف بحؽ الدائف صراحة أو ضمنا فإف ىذا اإلقرار يكوف سببا لقطع التقا
متى توفرت شروطو ويقصد باإلقرار الضمني أف يترؾ المديف تحت يد الدائف ماال لو مرىوف 

 رىنا حيازيا تأمينا لوفاء الديف.

 وقف التقادم الخمسي: -ثالثا

ال يسرى التقادـ كمما وجد مانع يتعذر منو عمى الدائف أف يطالب بحقو كما ال يسرى 
عة العالقة بينيما وال يسرى التقادـ الذي تزيد مدتو عف التقادـ فيما بيف األصيؿ والنائب لطبي

خمس سنوات وىو التقادـ الخمسي في حؽ مف ال تتوافر فيو األىمية أو في حؽ الغائب أو 
في حؽ مف حكـ عميو بعقوبة جنائية إذ لـ يكف لو نائبا يمثمو قانونا فكؿ ىذه األسباب تؤدي 

الة الشخص ومنيا ما تعمؽ بظروؼ عادية إلى وقؼ التقادـ الخمسي فمنيا ما تعمؽ بح
 .(1)اضطرارية
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قد تستمر  نستخمص في آخر بحثنا ىذا أف الشركة التجارية عقد كباقي العقود األخرى
إلى أسباب عامة إرادية  تومف أسباب انقضائيا ىناؾ أسباب عامة والتي صنف ،وقد تنقضي

اء عمى حميا وكذا انقضاء الشركة عف طريؽ االندماج أما والتي تتمثؿ في اتفاؽ الشرك
 االندماج عف طريؽ المزج أو عف طريؽ الضـ.

أما األسباب غير إرادية تتمثؿ في انقضاء الشركة التجارية بانتياء المدة المعينة أو 
أمواؿ الشركة أو جميع العمؿ الذي قامت مف أجمو الشركة وكذلؾ انقضاء الشركة ليالؾ 

 .ير منو أو تعدد ركف الشركاءجزء كب

والى جانب األسباب العامة ىناؾ األسباب الخاصة والتي تخص نوع مف الشركات وىي 
شركات األشخاص التي تقوـ عمى االعتبار الشخصي كانسحاب أحد الشركاء مف الشركة 

 لمدة.امحدودة المدة وغير محدودة 

تو وكؿ ىذه األسباب سواء عمى أحد الشركاء ووفا ري الشركة عف طريؽ الحجضوتنق
، وقد استنتجنا مف خالؿ بحثنا كانت عامة أو خاصة ىي التي تؤدي إلى انقضاء الشركة

في التصفية  تتمثؿ ثارآعدة نتائج و  ىذا أنو يترتب عف ىذا االنقضاء ميما اختمفت أسبابو
عماؿ التي التي تعد النتيجة األولى النقضاء الشركات التجارية ويقصد بالتصفية مجموعة األ

مف شانيا تحديد حقوؽ الشركة قبؿ أف يطالب بيا الشركاء والغير، ومف نتائج انقضاء 
إال بعد  االشركة التجارية أيضا قسمة أمواؿ ىذه الشركة وموجوداتيا ولكف ال تقسـ أموالي

نة في العقد طريقة القسمة بيف الشركاء بالكيفية المبيّ تكوف استيفاء الدائنيف لحقوقيـ و 
وى اىذه الدعال تكوف ثار انقضاء الشركة التجارية ىو تقادـ الدعاوى و آتأسيسي وكذلؾ مف ال

ا أىـ اآلثار والنتائج المترتبة عمى خمصنا واستنتجنمطمقة بؿ ىي مقيدة بمواعيد ومنو است
 انقضاء الشركات التجارية.
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