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أهمية الحصة من عمل في تأسيس الشركة 

 التجارية



 
 

كلمة شكر 

 الصحة كالعافية كالعزيمة ىداناالحمد هلل الذم أنار لنا درب العمـ كالمعرفة كالذم أ
كأعاننا عمى أداء ىذا الكاجب ككفقنا إلى انجاز ىذا العمؿ 

إلى األستاذة المشرفة  بأرقى كأثمف عبارات الشكر كالعرفػاف كجزيؿ الثناءنتقدـ 

" حمادوش أنيسة"

التي لـ تبخؿ عمينا بتكجيياتيا كنصائحيا القيمة كمعمكماتيا التي كانت عكنا لنا 
.  في إتماـ ىذا البحث جزاىا اهلل خيرا

 ىذا العمؿ مف قريب أك مف إنجاز إلى كؿ مف ساعدنا في أيضا  مكصكؿالشكر
.  بعيد كلك بكممة طيبة
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 
أىدم ثمرة عممي إلى اعز ما في الكجكد الكالديف العزيزيف المذاف كانا سندا كعكنا 

.  لي طكاؿ مشكارم الدراسي أطاؿ اهلل في عمرىما

.  اسأؿ اهلل أف يحفظيـ كيصكنيـ" الياس"ك" محمد"ك" محرز"إلى إخكتي األحباء 

".  بكغانـ"إلى كؿ عائمتي الكريمة 

.  كعائمتيا الكريمة" نسريف"إلى مف تقاسمت معيا ىذا العمؿ 

.  لى كؿ زمالئي كأصدقائيإك
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 

ىدم ىذا العمؿ المتكاضع إلى كالدم الكريميف حفظيما اهلل كأداميما تاج كقار ا
عمى رأسي 

" شالة"كما أقدـ إىدائي إلى كؿ عائمتي العزيزة 

.  إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء

" كاىنة"رفقتي العزيزة 

.  إلى كؿ األصدقاء كاألحباب
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ففكرة الشركة ليست كليدة . عرفت المجتمعات المختمفة عمى مر العصكر فكرة الشركة          
العصر الحديث، بؿ منذ القدـ ظيرت الحاجة إلى تكتؿ القكل في الميداف االقتصادم مف 

جؿ القياـ بالمشاريع الكبرل التي تتجاكز في متطمبات تحقيقيا قدرات األفراد ميما بمغت أ
.  إمكاناتيـ المالية كاالقتصادية كالعممية كالفنية

كما إف قامت الثكرة الصناعية حتى خمقت حدثا ىاما في المجتمع كانبثؽ عنيا         
ضخامة في األعماؿ كالمشاريع، التي تطمبت طاقات ىائمة حتى ازدادت الحاجة إلى اشتراؾ 

.  الجيكد مف اجؿ تحقيؽ ىذه المشاريع

نو نتيجة لتطكر ىذه المشاريع االقتصادية التي أصبحت كبيرة كبحاجة إلى أإال        
رؤكس أمكاؿ ضخمة، كأماـ عجز األفراد عف القياـ بيذه المشاريع االقتصادية الضخمة، 

فظير نظاـ الشركات كأداة لتحقيؽ ىذه المشاريع التي أصبحت تمعب دكرا ىاما في الحياة 
االقتصادية لممجتمعات الحديثة، كما أنيا األداة المثمى لمنيكض االجتماعي كاالقتصادم 

.  فتعاظمت ىذه األىمية لدرجة أف أصبحت معيا الكثير مف الشركات تتمتع بإمكانيات كبرل

كشكمت ىذه الشركات كخاصة التجارية منيا قكة اقتصادية ىامة، مما اضطرت الدكؿ        
إلى مراقبتيا كتكجيييا بما يخدـ المصمحة العامة كسف ليذا الغرض قكانيف خاصة، كظيرت 

مع الكقت شركات كبرل تجاكزت بنشاطيا حدكد الدكلة الكاحدة إلى دكلة أخرل، فاختمفت 
ىذه الشركات مف حيث أشكاليا كأنكاعيا كفي ىذا الصدد نجد المشرع الجزائرم قد تناكؿ 

.  426إلى  416أحكاـ عقد الشركة في القانكف المدني الجزائرم مف المكاد 

، أف عقد الشركة يقـك عمى أركاف  المذككرة أعاله المكادقيتضح مف خالؿ ىذ
 الكاجب تكافرىا في كؿ العقكد، كما ( المحؿ ك السبب،الرضا) مف مكضكعية منيا العامة

يتكقؼ إنشاء الشركة عمى مجمكعة أخرل مف األركاف كىي األركاف المكضكعية الخاصة، 
مجمكع ىذه ؼكمف بيف ىذه األركاف ركف تقديـ الحصص الذم يعد بمثابة جكىر عقد الشركة، 
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 ككف رأسماؿ الشركة الذم يشمؿ عمى كؿ مف الحصة النقدية كالعينية التي تمثؿ مالحصص
 الضماف العاـ لدائني الشركة نظرا لقابمية التنفيذ عمييا باستثناء الحصة مف في مجمكعيا

. عمؿ

 حكؿ الحصة مف عمؿ في عقد الشركة، التي يتكلى الشريؾ  سكؼ تنحصردراستناأما 
مف خالليا اإلسياـ بعممو كخبراتو أك معارفو الفنية كالتقنية في شكؿ حصة لمشركة كالتي 

. تبرر حصكلو عمى نصيب مف أرباحيا كتحمؿ جزءا مف خسائرىا

 بنكع مف الخصكصية لما ليا مف أىمية في بعض أنكاع  الحصة مف عمؿتمتاز
الذمة المالية لمشركة كال تككف محال لمتنفيذ الجبرم مككنات  تدخؿ في حيث الالشركات 

تقتصر لذا  كمف ثـ ال تعد ضمانا عاـ لدائني الشركة، .عمييا، ألنيا غير قابمة لمتقكيـ بالنقكد
 لمعمؿ المقدـ ليذه الشركة في حدد عمى تقدير ـ ىذا النكع مف الحصصحقكؽ أصحاب

 الذم تنشط فيو، سكءا كفؽ أجرة معمكمة يتـ تحديدىا مسبقا أك اقتساـ األرباح التي مجاؿاؿ
حيث يتـ االتفاؽ عمى ذلؾ مسبقا  ،ىذه األخيرةالخسائر التي منيت بيا كؿ جنتيا الشركة ك

.  لمشركة ليذهفي العقد التأسيسي

 كعف نكعية العمؿ الذم  سر نجاح الشركة يكمف في مدل حسف سير أعمالياكلما كاف
 ˸ كاف التساؤؿ حكؿ،يساىـ بو الشريؾ في سبيؿ إنجاح المشركع االقتصادم كالتجارم

 ؟مدى أىمية الحصة مف عمؿ في تأسيس الشركة التجارية

كاإلجابة عمى ىذه اإلشكالية يككف مف خالؿ التطرؽ إلى اإلطار المفاىيمي لمحصة 
لى إجراءات تنفيذ الحصة مف عمؿ في الشركة  (الفصؿ األوؿ)مف عمؿ في عقد الشركة  كا 

 (.الفصؿ الثاني)
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 إذ أنيا تمعب دكرا ،تكتسي الشركات التجارية أىمية بالغة مف الناحية االقتصادية
عظيما في الحياة االقتصادية كلممجتمعات الحديثة، باعتبارىا أداة مثمى لمنيكض االجتماعي 

 كالشركة التجارية ىي عقد، فمصحة ىذا العقد اشترط المشرع مجمكعة مف .كاالقتصادم
عقد  » : 1مف القانكف المدني 416األركاف المستنبطة مف تعريؼ الشركة الكارد في المادة 

بمقتضاه يمتـز شخصاف طبيعياف أو اعتبارياف أو أكثر عمى المساىمة في نشاط مشترؾ بتقديـ حصة 
مف عمؿ أو ماؿ أو نقد، بيدؼ اقتساـ الربح الذي قد ينتج أو تحقيؽ اقتصاد أو بموغ ىدؼ اقتصادي 

 «. ذي منفعة مشتركة، كما يتحمموف الخسائر التي قد تنجر عف ذلؾ

 التي ذكرناىا نو باإلضافة إلى األركاف المكضكعية العامةأ ، يتضح مف نص المادة
 يتكقؼ إنشاء الشركة عمى مجمكعة أخرل مف  كماالكاجب تكافرىا في كؿ العقكد،سابقا ك 

األركاف كىي األركاف المكضكعية الخاصة كمف بينيا ركف تقديـ الحصص الذم يعد بمثابة 
حيث أف مجمكع ىذه الحصص تككف رأسماؿ الشركة كالذم يمثؿ  جكىر عقد الشركة

.  الضماف العاـ لدائني ىذه الشركة

كؿ مف الحصة العينية كالحصة النقدية كالحصة مف ، كيشمؿ ركف تقديـ الحصص
 ،ف ىذه األخيرة تمتاز بنكع مف الخصكصية نظرا ألىميتيا في بعض الشركاتأغير  عمؿ،

لذلؾ يستكجب عمينا التكقؼ أماـ أىمية ركف تقديـ الحصص في تأسيس الشركة التجارية 
 . (المبحث الثاني)، ثـ ننتقؿ إلى فكرة العمؿ كحصة في الشركة كأىميتيا (المبحث األوؿ)

 

 

                                                             

، 71ج، العدد .  ج.ر.  يتضمف القانكف المدني، ج1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75 مف األمر رقـ 416المادة - 1
.متمـاؿمعدؿ كاا، 1975 سبتمبر 30الصادر في    
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المبحث األوؿ 
أىمية ركف تقديـ الحصص في تأسيس الشركة التجارية 

حتى ينعقد عقد الشركة بصفة صحيحة كقانكنية، يستكجب اإلسياـ بحصة معينة كىذه 
 الضركرم ماؿرأساؿ  الذمة المالية لمشركة أكاألخيرة تمثؿ مساىمة كؿ شريؾ في تككيف

كؿ شريؾ حؽ ، فيذا ما يبرر م الشركة الضماف العاـ لدائفتمثؿ لقياميا كتطكير نشاطيا كما
.  عمى نسبة مف األرباح كتحممو الخسائر التي قد تنجـ عف مشركع الشركةفي حصكلو 

ذا كانت الحصة التي يساىـ بيا الشريؾ عمى أنكاع نو ال يشترط أف تككف إؼ، كا 
متساكية القيمة بؿ يشترط تقكيميا نقدا، لكف ما المقصكد بالحصة كركف في عقد الشركة 

فيما تتمثؿ الحصص التي يمكف لمشريؾ أف يساىـ بيا في تأسيس ، و(المطمب األوؿ)
(.  المطمب الثاني)الشركة 

المطمب األوؿ  
ماىية الحصة كركف في عقد الشركة التجارية 

مما يجعؿ تقديميا أمر ضركرم ، تعد الحصة بمثابة محؿ التزاـ الشريؾ اتجاه الشركة
لتأسيس الشركة، لذا ينبغي عمى كؿ شريؾ تقديـ الحصة التي تعيد بيا لتككيف رأسماؿ 

ييا، كالذم يتككف مف مجمكع ىذه الحصص ئفالشركة الذم يعد بمثابة الضماف العاـ لدا
كتتمثؿ في النصيب الذم يقـك الشريؾ بتقديمو مساىمة منو مع بقية الشركاء ليدؼ تككيف 

.  الشركة، فبكاسطة ىذه الحصص يصبح مقدمو شريكا فييا

عد ركف جكىرم في عقد الشركة، لذا يجب عمينا التكقؼ أماـ م الحصة  فتقديـبالنتيجة،
، مع تحديد أىمية اإلسياـ بحصة في (الفرع األوؿ)تعريؼ الحصة كركف في عقد الشركة 

(.  الفرع الثاني)تككيف رأسماؿ الشركة التجارية 
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الفرع األوؿ 
تعريؼ الحصة كركف في عقد الشركة 

تعتبر الحصص شرط أساسي في عقد الشركة حيث أنيا عنصر ضركرم لقياميا كما 
 كتطكير أف تقديـ ىذه الحصص مف قبؿ الشركاء ىك بمثابة مساىمة منيـ في بناء الشركة

.  ، كىذا ما يبرر حصكؿ كؿ منيـ عمى نصيب مف أرباحيانشاطيا

ينبثؽ تقديـ الحصص مف طبيعة عقد الشركة، ال مف تمتعيا بالشخصية المعنكية 
.  كبالذمة المالية المستقمة

فركف تقديـ الحصص شرط أكلي حتى في الشركة التي ال تتمتع بالشخصية المعنكية 
كشركة المحاصة مثال، ىذا ما أقرت بو غالبية اآلراء في الفقو كاالجتياد الفرنسييف التي 

ذىبت إلى أف الشركاء في شركة المحاصة يمتزمكف كغيرىـ مف الشركاء في سائر الشركات 
بتقديـ الحصص حتى كلك كانت ىذه الحصص ال تشكؿ الرأس الماؿ في شركة المحاصة، 

كىذا خالفا لما ذىبت إليو بعض اآلراء التي ترل بأف تقديـ الحصص ينبثؽ عف تمتع الشركة 
.  1بالشخصية المعنكية كمف الذمة المالية المستقمة ليا

مف القانكف المدني  416أما المشرع الجزائرم، فعند تعريفو لعقد الشركة في المادة 
، اعتبر تقديـ الحصص بمختمؼ أنكاعيا ركف أساسي في عقد الشركة دكف تحديد 2الجزائرم

نكع الشركة مدنية كانت أك تجارية كدكف تحديد ما إذا كانت ىذه الشركة تتمتع بالشخصية 
.  المعنكية أـ ال

                                                             
لياس ناصؼ، مكسكعة الشركات التجارية، األحكاـ العامة لمشركة، الجزء األكؿ، دكف دار النشر، دكف بمد النشر،  إ-1

.  95-94، ص ص 1993
. مف القانكف المدني الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر416المادة -  2
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ماىي الشركط الكاجب تكافرىا في الحصة كركف ، و(أوال) لكف ما المقصكد بالحصة 
(.  ثانيا)في عقد الشركة 

: المقصود بالحصة في عقد الشركة: أوال 
 تعد الحصة في عقد الشركة التجارية بمثابة محؿ التزاـ الشريؾ تجاه الشركة، مما 

 مع بقية يجعؿ تقديميا أمر ضركرم لتأسيسيا كالحصة ىي عبارة عف مساىمة الشريؾ
.   فيي تمثؿ عنصر ضركرم لقياميا1 في تككيف رأسماؿ الشركةالشركاء

« Les apports sont conditions au contrat ou à l’acte de société dont ils 

sont, à la constitution un élément nécessaire. » 
2
 

 كتعرؼ الحصة عمى أنيا مساىمة الشريؾ في الشركة بمبمغ مف النقكد أك بماؿ سكاء 
كاف ماؿ منقكؿ مادم أك عقارا أك ماؿ منقكؿ معنكم، كما يساىـ الشريؾ بخبراتو كمياراتو 

 3. التقنية كالفنية

 :شروط صحة الحصة في الشركة: ثانيا 

 أك نقدية أكيمتـز كؿ شريؾ بدخكلو لمشركة بأف يقدـ حصة، كالحصة قد تككف عينية 
 4.  الضماف العاـ لمدائنيفيمثؿكمجمكع ىذه الحصص ، حصة مف عمؿ

، كعميو، يشترط لصحة الحصة المقدمة كإسياـ في الشركة أف يقدـ في اآلجاؿ القانكنية
ذا كانت الحصة المقدمة حصة نقدية، فيشترط أف تككف ىذه النقكد معمكمة كحقيقية، كفي  كا 

                                                             

، شركات األشخاص، شركات األمكاؿ، أنكاع ''األحكاـ العامة في الشركات''  طو مصطفى كماؿ، الشركات التجارية -1
.27، ص 2000خاصة مف الشركات دار المطبكعات الجامعية، مصر،    

2
 - LECANNE (Paul ), DONDERO ( Bruno ), Droit des sociétés, 3

ème
 édition, édition alpha, Paris, 

2010, p130.  

.12- 11  ص، ص2003،الجزائر، دار بمقيس لمنشر، الطبعة األكلىنسريف شريقي، الشركات التجارية، -  
3
  

، دار ىكمو لمطباعة 2002، طبعة ''شركات األشخاص '' فضيؿ نادية، أحكاـ الشركة طبقا لمقانكف التجارم الجزائرم - 4
.  38، ص 2002كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
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ىذا ما قضت بو 1حالة التأخير عف تقديـ الحصة في مكاعيدىا يمتـز بالتعكيض عف التأخير
إذا كانت حصة الشريؾ مبمغا  »:مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى  421المادة 

 2«. مف النقود يقدميا لمشركة ولـ يقدـ ىذا المبمغ ففي ىذه الحالة يمزمو التعويض

أما بخصكص الحصة العينية، فيشترط أف تككف خيالية مف العيكب الخفية، ألف 
 . الشريؾ في ىذه الحالة يعتبر بائع لمحصة كالشركة بمثابة مشترم

فيشترط في الحصة  مف عمؿ أف تككف في شكؿ خبرة أك عمؿ فني ، فضال عف ذلؾ
 3. كأف يقدـ ىذا العمؿ لحساب الشركة كال يقـك بو لحسابو الخاص

 ،كما يجب أف تككف الحصة المقدمة مف كؿ شريؾ حقيقية كال صكرية أك حصة تافية
أما .فيي الحصة الضئيمة القيمة التي تعبر عف عدـ اشتراؾ الشريؾ في التقديـ أك اإلسياـ

 أك عندما ، فيي التي ال تككف ليا قيمة مالية كاألسيـ التي فقدت قيمتيا،الحصة الصكرية
 كالعقار الجارم عميو التأميف لكفاء ديف يكازم أك ،تككف الحصة مثقمة بديكف تستنفذ قيمتيا

 .  4 أك عندما تككف الحصة المثقمة بأعباء تفكؽ قيمتيا الحقيقية،يفكؽ قيمتو

 الفرع الثاني
 أىمية اإلسياـ بحصة في تأسيس الشركة التجارية 

تكتسي عممية تقديـ الحصص في الشركات عمى غرار الجمعيات كالتجمعات ذات 
الغرض االقتصادم أىمية بالغة، إذ تمعب دكرا ىاما عند تأسيس الشركة فمجمكع الحصص 

                                                             
1
. 28 -27  صص المرجع السابؽ، ،...طو مصطفى كماؿ، الشركات التجارية - 
 . مف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر421المادة -2

.31، المرجع السابؽ، ص . . .طو مصطفى كماؿ، الشركات التجارية-  
3
  

 قانكف التجارة البرية بيف النص كاالجتياد كالفقو المقارف،الجزء الثاني، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، إلياس أبك عبد،- 4
. 183دكف سنة النشر، ص
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المقدمة تككف رأسماؿ الشركة، كالذم يشكؿ الذمة المالية المستقمة لمشركة مما يجعؿ إلزامية 
 .1تقديـ الحصص أمر ضركرم لتأسيس الشركة 

لذا يتعيف عمى الشركاء تقديـ الحصص التي تمثؿ جكىر الشركة، كالتي عمى أساسيا 
 . تستطيع الشركة ممارسة نشاطيا

 تظير أىمية تقديـ الحصص أكثر في ككنيا أساس لتككيف رأس ماؿ الشركة ،كعميو
، كما أنيا تمثؿ (ثانيا)، ككذا األساس الذم يعتمد عميو في تكزيع األرباح كالخسائر (أوال)

 . (ثالثا)الضماف العاـ لمدائنيف 

  : تكويف رأس ماؿ الشركة :أوال 
 فمجمكع ىذه الحصص المقدمة تككف ، إف لركف تقديـ الحصص في الشركات دكر ىاـ

 لتظير القكة االقتصادية لمشركة في مبمغ ،رأسماؿ الشركة كالتي تمثؿ الضماف العاـ لدائنييا
 فعدـ تقديـ ىذه ،رأسماليا ألنيا ال يمكنيا ممارسة نشاطيا االقتصادم دكف كجكدىا

.  2الحصص يترتب عميو عدـ إنشاء ىذه الشركة

 الحصص النقدية كالحصص :كتتمثؿ الحصص التي تشكؿ رأسماؿ الشركة في
العينية ذلؾ أف الحصة مف عمؿ ال تدخؿ في رأس ماؿ الشركة، لعدـ قابمية ىذا النكع 

فالشركة التي يساىـ فييا جميع الشركاء بحصص ، كعميو. مف الحصة التنفيذ عمييا
مف عمؿ تعد ىذه الشركة صحيحة النعداـ رأس ماليا الذم يشكؿ الضماف العاـ 

 . 3لمدائنيف

                                                             
بمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية، النظرية العامة، كشركات األشخاص، الجزء األكؿ، دار العمـك لمنشر  -1

.  23، ص 2014كالتكزيع، الجزائر، 
.23 ص ، المرجع نفسوبمعيساكم محمد الطاىر،-  2

  
.38ص ،2002 سابؽ،اؿمرجع اؿ، . . .فضيؿ نادية، أحكاـ الشركة - 3
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تجدر اإلشارة إلى أنو ال يسمح الشريؾ الذم يقدـ حصة مف عمؿ االنضماـ إلى شركة 
 إذ ال يجكز لمشريؾ المكصى اإلسياـ ،التكصية البسيطة إال اذا كاف مف الشركاء المتضامنيف

بحصة مف عمؿ، كنفس األمر بالنسبة لمشركة ذات المسؤكلية المحدكدة قبؿ تعديؿ القانكف 
 ككذا شركة المساىمة، غير أف األمر أصبح جائز في الشركة ذات المسؤكلية 2015التجارم في 

 1. المعدؿ كالمتمـ20-15المحدكدة بعد تعديؿ القانكف التجارم بمكجب قانكف رقـ 

:  اقتساـ األرباح والخسائر:ثانيا
تقـك الشركة عمى تحقيؽ مشركع اقتصادم كالذم تترتب مف كرائو تحقيؽ الربح حيث 

كالذم يشكؿ ، ييدؼ الشركاء مف اشتراكاتيـ في الشركة إلى تحقيؽ أرباح مف كراء مشركعيـ
 . 2احد األركاف المكضكعية الخاصة في عقد الشركة

أما بالنسبة القتساـ األرباح، فكؿ شريؾ يأخذ نسبة مف الربح الذم تحققو الشركة كال 
يجكز استعباد أم شريؾ مف الحصكؿ عمى حقو، كما أنو ال يجكز االتفاؽ عمى أف يحصؿ 

 . احدىـ عمى جميع األرباح

فيذا العنصر ىك العنصر المميز لعقد الشركة، لذا ال ، كبالنسبة لممشاركة في الخسائر
.  إنما يشترؾ جميع الشركاء في تحمميا،يجكز االتفاؽ عمى إعفاء الشريؾ مف تحمؿ الخسائر

فميذا السبب يجب عمى عقد الشركة أف يبيف نصيب كؿ شريؾ في الشركة مف الربح أك 
ذا لـ يبيف عقد الشركة نصيب كؿ كاحد مف الشركاء في األرباح كالخسائر،الخسارة  كاف ، كا 

                                                             
 القانكف التجارم، المعدؿ كالمتمـ  يتضمف1975 سبتمبر26، مؤرخ في  59-75  مكرر مف أمر رقـ567المادة - 1
. ر. ، ج2015 ديسمبر 30 المكافؽ ؿ 20-15 بمكجب قانكف رقـ ،1975  سبتمبر30 الصادرة في 101ج رقـ .ج.ر.ج
. 2015 ديسمبر 30 الصادر في 71ج عدد . ج
 .113، ص 2012ديما جكدت نبكت، القانكف التجارم كالشركات، الطبعة األكلى، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس،  -2
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نصيب كؿ كاحد منيـ بنسبة حصتو في رأسماؿ كىذا ما تطرؽ إليو المشرع الجزائرم بمكجب 
. 1مف القانكف المدني الجزائرم 425الفقرة األكلى مف المادة 

ذا حدد في عقد الشركة نصيب الشركاء في األرباح كجب اعتبار ىذا النصيب في  كا 
425 كىذا كفؽ ما جاءت بو الفقرة الثانية مف المادة ،الخسائر أيضا

2. 

لذا تظير أىمية اإلسياـ بالحصة بكثرة في عقد تأسيس الشركة، لذا يجب أف يتضمف 
 . 3العقد التأسيسي لمشركة قكاعد تقسيـ األرباح كالخسائر

:  الحصة ضماف عاـ لمدائنيف:ثالثا
تعتبر الحصص النقدية كالعينية الحصص الكحيدة التي تمثؿ الضماف العاـ لمدائنيف 

أما أف الحصة مف عمؿ، ال تدخؿ ضمف رأسماؿ . كىذا نظرا لقابمية التنفيذ الجبرم عمييا
الشركة ككنيا غير قابمة لمتنفيذ الجبرم، لذا ال يمكف لدائني ىذه الشركة االعتماد عمييا 

. الستيفاء حقكقيـ، لذا ال يجب أف تقتصر الحصص في الشركة عمى حصص العمؿ كحدىا
  4. ذلؾ أف الحصص العينية كالنقدية كحدىا تشكؿ الذمة المالية القابمة التنفيذ عمييا

                                                             

. السالؼ الذكر، المعدؿ كالمتمـ، مف القانكف المدني الجزائرم425الفقرة األكلى مف المادة -  1
  

.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ،  مف القانكف المدني الجزائرم425الفقرة الثانية مف المادة -  2
  

3
، القانكف التجارم الجزائرم، الشركات التجارية األحكاـ العامة، شركات التضامف، الشركات ذات المسؤكلية محرز أحمد محمد-  

 .53-51 ص ص  ،1980الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دكف دار النشر، الجزائر،  المحدكدة، شركات المساىمة،
غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ الشركات التجارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف، كمية -4

.  42، ص 2015الحقكؽ بكدكاك، جامعة بكمرداس، 
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 المطمب الثاني 
 أنواع الحصص في الشركة

 فقد تككف الحصة نقدية ،تتنكع الحصص المقدمة في الشركات التجارية إلى ثالثة أنكاع
الفرع ) كأخيرا قد تككف الحصة عمال معينا (الفرع الثاني)كقد تككف عينية  (الفرع األوؿ)

 . (الثالث

كال يمـز أف تككف حصص الشركاء متساكية، كلكف يجب أف تككف مقدرة أم تحدد بما 
 . تعادلو مف قيمة

 الفرع األوؿ 
 الحصة النقدية 

قد تككف الحصة التي يقدميا الشريؾ مبمغا مف النقكد كىذا ىك الكضع الغالب، فيتعيف 
عمى الشريؾ في ىذه الحالة دفع حصتو النقدية التي تعيد بيا في المكاعيد المتفؽ عمييا، 

كفي حالة تأخره عف . 1فإف لـ يتـ االتفاؽ عمى الميعاد، يستحؽ الكفاء بيا اثر إبراـ العقد
 .   2تقديميا خضع لمقكاعد العامة المتعمقة بتنفيذ االلتزاـ بأداء مبمغ مف الماؿ

يخضع التزاـ الشريؾ بتأدية الحصة النقدية لمقكاعد العامة المتعمقة بتنفيذ االلتزاـ بأداء 
مبمغ مف النقكد، فيككف لمشركة باعتبارىا دائنة ليذه الحصة، الحؽ بالتنفيذ عمى أمكاؿ 

 3.الشريؾ التي تخمؼ تقديميا كاقتضاء الحصة جبرا

                                                             

.22، المرجع السابؽ، ص...، الشركات التجاريةمصطفى كماؿ طو - 1
  

.38، المرجع السابؽ، ص ... أحكاـ الشركةفضيؿ نادية، - 2
  

محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشركع التجارم الجماعي بيف كحدة اإلطار القانكني كتعدد األشكاؿ، دار - 3
.26، ص 2003، اإلسكندريةالجامعة الجديدة،    
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كتعتبر العالقة المكجكدة بيف الشركة كالشريؾ عالقة الدائف بمديف، كعميو أف يقـك 
ذا  بالكفاء في اآلجاؿ المحدد بدفع حصتو كتنفيذ االلتزاـ الذم يككف محمو مبمغا مف النقكد، كا 
تخمؼ الشريؾ عف الكفاء التزاماتو، فانو يدفع لمشركة الحصة التي التـز بدفعيا، كما يجكز 
لمشركة الحصكؿ عمى تعكيض تكميمي، إذا تجاكز الضرر الحاصؿ لمشركة مبمغ الفكائد 

 . 1التأخيرية بسبب تأخر الشريؾ في دفع حصتو النقدية

تخمؼ الشريؾ عف التزامو بأداء مبمغ مف الماؿ، فتصبح الشركة دائنة لو بيذه الحصة 
، لذا نص 2كيمتـز الشريؾ في مكاجيتيا بالتعكيض ألنو اضر بحسف سير أعماؿ الشركة 

إذا كانت حصة »˸مف القانكف المدني الجزائرم 421المشرع الجزائرم عمى ما يمي  بو المادة 
  3«. الشريؾ مبمغا مف النقود يقدميا لمشركة ولـ يقدـ ىذا المبمغ في ىذه الحالة يمتـز بالتعويض

لذا كضعت بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي كالمصرم قاعدتيف خرجت فييما عف 
القكاعد العامة لمقانكف المدني، فتقضي القاعدة األكلى بأف الفكائد التأخيرية تستحؽ مف تاريخ 
استحقاؽ الحصة دكف المطالبة القضائية أك اإلعذار، في حيف تجيز القاعدة الثانية مطالبة 

، كىذا خالفا لمقكاعد العامة في القانكف 4الشريؾ بتعكيض الفكائد التكميمية كلك لـ يكف ذك نية سيئة
المدني الجزائرم، التي ال تجيز لمدائف المطالبة بتعكيض تكميمي عف التأخر بالكفاء بالحصة، إال 

. إذا أثبت أف الضرر قد تجاكز قيمة الفكائد التأخيرية كأف المديف قد تسبب فيو بسكء نية  

كما قد أقر المشرع الجزائرم ذلؾ في القاعدة األكلى المتعمقة باستحقاؽ الفكائد التأخيرية 
مف تاريخ استحقاؽ الحصة دكف مطالبة قضائية أك اإلعذار، كيرجع السبب في ذلؾ إلى 

                                                             

.37، ص 2009الكجيز في الشركات التجارية كاإلفالس، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، نائؿ المحيسف، أسامة- 1
  

.11، المرجع السابؽ، ص ...، الشركات التجاريةنسريف شريقي - 2
  

. متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ،  مف القانكف المدني الجزائرم421المادة - 3  
  .34سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .طو مصطفى كماؿ، الشركات التجارية- 4
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حاجة الشركة إلى استحقاؽ الماؿ في المكاعيد المتفؽ عمييا حتى تتمكف الشركة مف البدء 
 . في مباشرة أعماليا

كعميو، يجب عمى الشريؾ تقديـ الحصة النقدية في الميعاد المحدد ليا، فإذا تأخر في 
تقديميا خضع لمقكاعد العامة المتعمقة بتنفيذ االلتزاـ، فتصبح الشركة دائنة لو بيذه الحصة 

كيمتـز الشريؾ في مكاجيتيا بالتعكيض عف ىذا التأخير، ألنو قد تسبب في إحداث اضطراب 
مف القانكف  421، لذا نص المشرع الجزائرم عمى ذلؾ في المادة 1في سير أعماؿ الشركة

 2.المدني الجزائرم

كعميو، فالعالقة بيف الشريؾ كالشركة ىي عالقة الدائف بالمديف، كيككف الشركاء 
متضامنكف بالنسبة لاللتزامات التي رتبت أثناء فترة تأسيس الشركة كقبؿ قيدىا في السجؿ 

  3.التجارم

أما بالنسبة لمقاعدة الثانية المتمثمة في الفكائد األخيرية كالتكميمية، فمـ يأخذ بيا المشرع 
 كذلؾ ،4الجزائرم كالسبب في ذلؾ أف التشريع الجزائرم يمنع القرض بالفائدة فيما بيف األفراد

القرض بيف األفراد يكوف » :مف القانكف المدني الجزائرم كالتي تنص 454مف خالؿ المادة 
 5«. دائما بدوف اجر ويقع باطال كؿ نص يخاؼ ذلؾ

أما إذا كانت الحصة النقدية التي يساىـ بيا الشريؾ ىي عبارة عف ديكف لو في ذمة 
الغير، فال ينقضي التزامو اتجاه الشركة إال إذا استكفيت ىذه الديكف كيبقى الشريؾ مسؤكال 

                                                             
، الطبعة السابعة، دار ىكمو، (شركات األشخاص  )فضيؿ نادية، أحكاـ الشركة طبقا لمقانكف التجارم الجزائرم - 1

.  34، ص2008الجزائر، 
.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 421المادة  - 2

  
3
  .114، ص 2006 عبد الحميـ، الكجيز في شرح القانكف التجارم الجزائرم، قصر الكتاب، البميدة،  أكمكف- 

.30سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ - 4  
.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 454المادة  - 5
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إذا لـ يكؼ بالديكف المستحقة، عمى الشريؾ أف ك. عف تعكيض الضرر الذم قد يمحؽ الشركة
 . 1يضمف ليس فقط كجكد الحؽ قبؿ الغير بؿ يجب استيفاء ىذا الحؽ أيضا

مف القانكف المدني الجزائرم  424ىذا ما جاء بو المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة 
إذا كانت الحصة التي قدميا الشريؾ ىي ديونا لو في ذمة الغير فال ينقضي  »:التي تنص عمى 

التزامو لمشركة إال إذا استوفيت ىذه الديوف ومع ذلؾ يبقى الشريؾ مسؤوال عف تعويض الضرر إذا لـ 
  2«. توؼ الديوف عند حموؿ أجميا

ىذه ىي القكاعد العامة الخاصة بالحصص النقدية، كىذا خالفا لمقكاعد التي نظميا 
المشرع التجارم بالنسبة لكؿ نكع مف أنكاع الشركات التجارية، التي حرص عمييا بسبب 
رغبتو في أف تدفع الحصص كاممة عمى كجو السرعة، كفي المكاعيد المحددة حتى يتكفر 

  3. لدل الشركة مف كقت قياميا كؿ األمكاؿ الالزمة ليا

 الفرع الثاني

 الحصة العينية

 عقار كالذم يتميز ؿ كاف يقدـ حصتو في شؾ،قد يساىـ الشريؾ بحصة عينية بدال مف النقكد
 4.بككنو شيء ثابت كمستقر في مكانو ال يقبؿ التحكيؿ أك النقؿ مف مكاف إلى أخر دكف تمؼ

                                                             
، الجزء األكؿ، الطبعة الثالثة، دار ''النظرية العامة لمشركات، شركات األشخاص ''  سميحة، الشركات التجارية، كبيالقيؿ-1

 .33، ص1992النيضة العربية، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، القاىرة، 
.لؼ الذكرامتمـ، الساؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 424المادة  -

2
  

، ص ص 2004أحمد محمد محرز، الكسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، تكزيع منشاة المعارؼ، السكندرية، - 3
126-127 . 
.33سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ- 4
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 مف القانكف المدني الجزائرم 1الفقرة  683ىذا ىك التعريؼ الذم نستخمصو مف المادة 
كؿ شيء مستقر بحيزه وثابت فيو وال يمكف نقمو منو دوف تمؼ فيو عقار، » :التي تنص عمى أف 

1 «. وكؿ ما عدا ذلؾ مف شيء فيو منقوؿ
 

أجاز المشرع الجزائرم أف تككف الحصة المقدمة مف الشريؾ عبارة عف حصة عينية 
 .  العقار بطبيعتو كالعقار بالتخصيص:فإذا كاف عقارا تجدر المالحظة أف العقار عمى نكعيف

ىك في األصؿ عقار كاألرض التي ال يمكف نقميا مف مكاف إلى ، فالعقار بطبيعتو
 األرض، :فيصمح ىذا العقار أف يككف محؿ التزاـ الشريؾ كىك يشمؿ عادة كؿ مف، أخر

 . 2البنايات، المنشآت

كلكف قد تككف حصة الشريؾ عقار بالتخصيص، فيك في األصؿ منقكؿ بطبيعتو 
 إذا ˸كضعو مالكو لخدمة أك استغالؿ عقار بطبيعتو كيككف أيضا مممككا لو، مثاؿ ذلؾ 

، إف العقار 3كضع صاحب الفندؽ في فندقو األثاث الالزمة لتييئة الفندؽ لالستغالؿ
بالتخصيص ىك منقكؿ بطبيعتو يتحكؿ إلى عقار بإرادة المشرع الجزائرم كذلؾ بتكفر شرطيف 

:  4مف القانكف المدني الجزائرم 683تقتضي بيا الفقرة الثانية مف المادة 

كيظير مف خالؿ ىذا الشرط أف المشرع  : اتحاد مالؾ العقار والمنقوؿ:الشرط األوؿ
 . الجزائرم أراد أف يجعؿ المنقكؿ تابعا لمعقار فيصبح جزء منو

                                                             

.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ،  الجزائرم مف القانكف المدني683المادة  الفقرة األكلى مف - 1 
، المجمد الثامف، دكف دار النشر، مصر، "حؽ الممكية"، الكسيط في شرح القانكف المدني، السنيكرم عبد الرزاؽ احمد-2

.  20-19دكف سنة النشر، ص ص   
.33سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ- 3  
.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 683الفقرة الثانية مف المادة -  4
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قد خصص  فال بد أف يككف المنقكؿ : تخصيص المنقوؿ لخدمة العقار: الشرط الثاني
 كمفاد ىذه المادة بأف الشيء الذم ال 1لخدمة العقار، حتى تنتقؿ صفة العقار إلى المنقكؿ 

 . تتكفر فيو شركط العقار يعد منقكال

،   أما فيما يخص المنقكالت، فيي األخرل تصمح أف تككف كحصة لمشريؾ في الشركة
مف القانكف المدني الجزائرم بأف الشيء الذم ال  683 حيث تقتضي الفقرة األكلى مف المادة

، كمنقكؿ بحسب (أكال) منقكؿ بطبيعتو :تتكفر فيو شركط العقار يعد منقكال كىك عمى نكعيف 
 . (ثالثا) باإلضافة إلى المنقكالت المعنكية (ثانيا)الماؿ 

  : المنقوؿ بطبيعتو :أوال 
لـ يعرؼ المشرع الجزائرم المنقكؿ بطريقة صريحة أك مباشرة خالفا لمعقار، بؿ اعتبر 
منقكال كؿ شيء ال يعد عقارا كالمنقكؿ قد يككف ماديا كاآلالت كالسيارات، بضائع أك منقكالت 

معنكية مثؿ ديف لمشريؾ لدل الغير أك أكراؽ مالية أك تجارية أك براءة االختراع أك محال 
فيككف منقكال كؿ شيء قابؿ لمنقؿ مف مكاف إلى آخر دكف تمؼ، كتجدر اإلشارة . 2تجاريا 

: مف القانكف المدني العراقي عمى أنو 62إلى أف المشرع العراقي قد عرؼ المنقكؿ في المادة 
 3 «. . . كؿ شيء يمكف نقمو وتحويمو دوف تمؼ »

 ˸ المنقوؿ بحسب الماؿ ˸ثانيا 
إلى جانب المنقكؿ بطبيعتو ىناؾ المنقكؿ بحسب الماؿ، غير أف المشرع الجزائرم لـ 

، لكف يستخمص 4يتعرض ليذا النكع مف المنقكالت في النصكص القانكنية المتعمقة بتقسيـ األشياء
مف مفيـك ىذا النكع مف المنقكؿ مف الفقو الذم استند إلى بعض األحكاـ الخاصة لتحديد مفيـك 

                                                             

.33سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ- 1 
.28سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . . كشركات األشخاصبمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية-   

2
  

 . 360،  ص 2001 مف القانكف المدني العراقي، انظر في نفس المعنى عمى فياللي، نظرية الحؽ، مكفـ لمنشر، الجزائر، 62المادة -3
.35سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ- 4
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مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم التي  654المنقكؿ بالماؿ حيث جاء في المادة 
يجوز لمؤجر األراضي الزراعية أو الحقوؿ أو البساتيف، أف يحجز تحفظيا عمى المزروعات » ˸تنص عمى 

فمف خالؿ ىذه المادة اعتبر ، 1«. والثمار الموجودة في تمؾ األراضي، وفاء لألجرة المستحقة عف إيجارىا
. المشرع الجزائرم المزركعات كالثمار مف المنقكالت بحسب الماؿ، ككنيا متصمة باألرض  

 ˸غير أنو ال يستطيع الشريؾ تقديـ المنقكؿ بحسب الماؿ كحصة في الشركة إال بتكفر شرطيف
 . يجب أف يككف التعامؿ مع العقار قبؿ أف يككف منقكال .1
أف تحكلو  يشترط أف يككف مصير ىذا الشيء المحقؽ في نظر المتعاقديف ىك .2

 2. إلى منقكؿ عمى كشيؾ الكقكع ال مجرد احتماؿ التحكؿ إلى منقكؿ

 ˸ المنقوالت المعنوية ˸ثالثا 
  قد تككف حصة الشريؾ في الشركة عبارة عف أكراؽ مالية، أك تجارية أك براءة 

، أك نماذج صناعية، أك حقكؽ الممكية  اختراع، أك عالمة تجارية، أك محؿ تجارم، أك رسـك
 . 3األدبية أك الفنية، أك حؽ اإليجار أك اسـ تجارم أك امتياز تجارم

أما بالنسبة لمشريؾ الذم يقدـ دينا لدل الغير، فال يضمف كجكد الحؽ كقت الحكالة 
فحسب بؿ عميو أف يضمف كفاء المديف عند تاريخ االستحقاؽ، يككف مسؤكال عف تعكيض 

 4. الضرر في حالة ما لـ يؼ الدائف بالديف في تاريخ االستحقاؽ

يتـ : أما بخصكص طريقة اإلسياـ بالحصة العينية في الشركة فقد يككف بطريقتيف
أم نقؿ ممكيتيا إلى الشركة أك ، (أ)تقديـ الحصة العينية لمشركة أما عمى سبيؿ التمميؾ 

                                                             
.  يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج2008 فبراير سنة 25 المؤرخ في 09-08 مف القانكف رقـ 654المادة -1
 .23/04/2008، الصادر في 21ج، العدد . ج. ر
.36-35سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿ، . . .غماتي عادؿ، قركمي ابتساـ، النظاـ القانكني لرأسماؿ- 2

  
.28سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .طو مصطفى كماؿ، الشركات التجارية -  3  
.29سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .بمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية كشركات األشخاص-  4
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مف القانكف المدني الجزائرم عمى  422حيث نصت المادة ، (ب)تقديميا عمى سبيؿ االنتفاع 
اذا كانت حصة الشريؾ حؽ ممكية أو منفعة أو حؽ عيني أخر، فاف أحكاـ البيع ىي التي تسري »: أنو

فيما يخص ضماف الحصة اذا ىمكت أو استيمكت أو ظير فييا عيب أو نقص أما إذا كانت الحصة 
 1«. مجرد انتفاع بالماؿ فاف أحكاـ اإليجار ىي التي تسري في ذلؾ

 ˸الحصة العينية عمى سبيؿ التمميؾ -أ

قد يتـ تقديـ الحصة العينية في الشركة عمى سبيؿ التمميؾ، ىذا ما نصت عميو المادة 
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنيا تخص ممكية » ˸مف القانكف المدني الجزائرم  419

كيفيـ مف نص المادة أنو  ،2«. الماؿ ال مجرد االنتفاع بو ما لـ يوجد اتفاؽ أو عرؼ يخالؼ ذلؾ
إذا قدمت الحصة العينية عمى سبيؿ التمميؾ فإنيا تخرج نيائيا عف ممكية صاحبيا لتدخؿ في 

 . ذمة الشركة كتصبح جزءا مف الضماف العاـ لدائنييا كيجكز لمشركة التصرؼ فييا

كاألصؿ أف تقدـ الحصة عمى سبيؿ التمميؾ ما لـ يكجد اتفاؽ أك عرؼ يقضي بغير 
، ذلؾ كمتى كانت الحصة المقدمة عمى سبيؿ التممؾ، فيتـ تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالبيع
السيما تمؾ الخاصة بإجراءات نقؿ الممكية كتبعة اليالؾ كضماف االستحقاؽ كالعيكب 

الخفية، كعميو إذا كانت الحصة عقارا كجب تسجيميا عمى مستكل المحافظة العقارية النتقاؿ 
ذا كانت منقكال معينا بالذات فيكتفي باالتفاؽ النتقاؿ الممكية 3.الممكية إلى الشركة كا 

  

ذا كانت محال  أما إذا كانت الحصة منقكال معينا بنكعو فالبد مف اإلفراز كالتعييف، كا 
أما إذا كانت الحصة دينا في ذمة الغير، البد مف . تجاريا ألـز القيد في السجؿ التجارم

إتباع إجراءات حكالة الديف المنظمة في القانكف المدني فال يككف ضامنا في كجكد الحؽ 
                                                             

.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 422المادة -   
1
  

.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 419المادة -   
2
  

محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشركع التجارم الجماعي بيف كحدة اإلطار القانكني كتعدد األشكاؿ، دار - 3
 .28-27، ص ص 2003سكندرية، الجامعة الجديدة، اإل
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كقت الحكالة فحسب، بؿ عميو أف يضمف كفاء المديف عند تاريخ االستحقاؽ، كيككف مسؤكال 
ىذا ما ، 1عف تعكيض الضرر في حالة إذا لـ يكفي بالديف في األجؿ المحدد الستحقاقو 

إذا كانت الحصة التي »: مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى 424قضت بو المادة 
أداىا الشريؾ ىي ديوف لو في ذمة الغير فال ينقص التزامو لمشرؾ إال إذا استوفيت ىذه الديوف ومع 

 2 «ذلؾ يبقى الشريؾ مسؤوال عف تعويض الضرر إذ لـ توؼ الديوف عند حموؿ أجميا

غير أنو في حالة عدـ استيفاء الشركة لمديف في تاريخ االستحقاؽ، فعمى الشريؾ أف 
ذا تخمؼ عف ذلؾ فيذا سكؼ ما يؤدم إلى مساءلتو عف  يقدـ حصتو في الكقت المحدد، كا 

 . كؿ األضرار الناتجة عف ىذا التأخير

 ˸الحصة العينية عمى سبيؿ االنتفاع -ب

في ىذه الحالة ال تخرج الحصة عف ممكية صاحبيا، بؿ تظؿ في ذمتو كال يككف في 
حؽ الشركة سكل االنتفاع بيا، كتطبؽ عمى الحصة األحكاـ الخاصة باإليجار، كاألمر 
يختمؼ بحسب ما إذا قدمت الحصة بيدؼ تقرير حؽ عيني لمشركة عمييا، أما إذا كاف 

بيدؼ تقرير حؽ شخصي عمييا، فإذا كانت الحصة مقدمة بيدؼ تقرير حؽ عيني لمشركة 
عمييا فإف أحكاـ البيع ىي التي تسرم، فيما يتعمؽ بيالؾ الحصة أك استحقاقيا أك نقص 

قيمتيا كما ىك الحاؿ في تقديـ الحصة عمى سبيؿ التمميؾ ، أما إذا كاف تقديـ الحصة بيدؼ 
تقرير حؽ شخصي لمشركة لالنتفاع بالحصة، كاف تككف حصة الشريؾ عبارة عف حؽ إيجار 

كمف ثـ تطبؽ عميو . متجر أك عالقة تجارية في ىذه الحالة أف تقديـ الحصة يشبو اإليجار
 .3أحكاـ اإليجار،  فتظؿ ممكية الحصة لمشريؾ كليس لمشركة أف تتصرؼ فييا

                                                             

.29سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . . كشركات األشخاصبمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية-   
1
  

.متمـ، السالؼ الذكراؿمعدؿ كاؿ مف القانكف المدني الجزائرم، 424المادة -   
2
  

، الطبعة "دراسة فقيية قضائية مقارنة في األحكاـ العامة كالخاصة"، الكسيط في الشركات التجارية، العميكي عزيز-1
.39، ص2010الثانية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف،    
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  أما إذا ىمكت الحصة جزئيا أك أصبحت الحصة في حالة ال تصمح لالنتفاع، أك 
نقص ىذا االنتفاع نقصا كبيرا، جاز لمشركة أف تطمب مف الشريؾ إعادة الحصة إلى الحالة 
التي كانت عمييا، فإف امتنع عف التنفيذ جاز لمشركة أف تقـك بذلؾ عمى نفقتو كأف تطمب 

كما يضمف الشريؾ التعرض المادم أك القانكني ، الفسخ كتمـز الشريؾ بالخركج مف الشركة
 . الصادر منو أك مف الغير

كنظرا ألف الحصة العينية المقدمة عمى سبيؿ االنتفاع تبقى في ممكية صاحبيا، فال 
يجكز لدائني الشركة التنفيذ عمييا ألنيا ال تدخؿ في الضماف العاـ المقرر ليـ كعميو لمشريؾ 
الحؽ في استرداد ىذه الحصة عند انتياء مدة االنتفاع المتفؽ عمييا، أك بعد البدء في عممية 

. 1التصفية حيث يتـ إخراج ىذه الحصة

كفي حالة انحالؿ الشركة كتصفيتيا، فال يجكز لدائني الشركة التنفيذ عمييا ألنيا ليست 
مف الضماف العاـ، كال تدخؿ في ذمة الشركة بؿ لمشريؾ حؽ استرجاع ىذه الحصة بمجرد 

 .2االنتياء مف االنتفاع بيا

 الفرع الثالث
 الحصة مف عمؿ

يجكز لمشريؾ عكض مف تقديـ حصة نقدية أك عينية، أف يقدـ عممو في شكؿ حصة 
لمشركة بمعنى أف يتكلى الشريؾ القياـ بعمؿ لحساب الشركة لكي تنتفع بو كيعكد عمييا 

 . بالفائدة

كالمقصكد بالحصة مف عمؿ، ىك تعيد الشريؾ بالقياـ بعمؿ معيف لمصمحة الشركة 
كاف . كذلؾ مف خالؿ استغالؿ خبراتو كمجيكداتو لكي تنتفع مف خاللو الشركة انتفاعا ماديا

                                                             

.29-28سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿ، . . .محمد فريد العريني، شركات األشخاص-  1  
.37-36،المرجع السابؽ، ص ص ...، أحكاـ الشركاتفضيؿ نادية-  2
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كغالبا ما . العمؿ الذم يصح اعتباره كحصة في الشركة ىك العمؿ الفني كعمؿ الميندس
يككف الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ يتمتع بخبرة معينة مثؿ المدير الفني أك المتخصص 

 . ، كذلؾ المختص في أساليب البيع كالشراء1في اإلدارة أك في عمميات االستيراد كالتصدير

بالتالي، ال يمكف اعتبار عمؿ عادم كبسيط كغير فني كحصة في الشركة كال يعد 
كما يشترط في الخبرة ىنا أك العمؿ . مقدمو شريكا، بؿ يعتبر مجرد عامؿ يشترؾ في األرباح

الذم يتعيد الشريؾ بتقديمو لمشركة أف يككف عمال جديا يعكد بالنفع عمى الشركة كالعبرة 
 . تككف بأىمية العمؿ لنجاح الشركة كليس بطبيعة العمؿ

كعمى الشريؾ الذم ساىـ بحصة مف عمؿ أف يقـك بالخدمات التي تعيد بيا كأف يكرس 
كؿ نشاطو لمشركة، فإذا باشر ىذا الشريؾ عمال مف نفس األعماؿ التي تعيد بيا كحقؽ منيا 

، كما ال  2أرباحا كانت ىذه األرباح حقا خالصا لمشركة، كما أجاز ليا أف تطالبو بالتعكيض
ال سقطت عنو صفة الشريؾ  . يمكف لو أف يكمؼ غيره القياـ بعممو كا 

 عمى جكاز 3في الفقرة األكلى مف القانكف المدني الجزائرم 423حيث تنص المادة 
 4تقديـ الحصة في شكؿ عمؿ كيكتسب بذلؾ صفة الشريؾ، أما الفقرة الثانية مف نفس المادة

تميز بيف الشريؾ بالعمؿ كالعامؿ، فالشريؾ مقدـ ىذه الحصة ال يعد عامال ألنو يحكمو عقد 
 . الشركة لذا يجب أف يككف العمؿ المقدـ عمال جديا كنافعا لمشركة

                                                             

.31سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .بمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية كشركات األشخاص-  1
  

– الشركات التجارية – المؤسسة التجارية - التجار- مصطفى كماؿ طو، أساسيات القانكف التجارم، األعماؿ التجارية  -2
 . 276-275بدكف سنة النشر، ص ص بيركت،  الحقكقية،  حمبيالممكية الصناعية، منشكرات اؿ

.، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر مف القانكف المدني الجزائرم423الفقرة األكلى  مف المادة - 3  
.، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر مف القانكف المدني الجزائرم423الفقرة الثانية مف المادة - 4
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 المبحث الثاني
 العمؿ كحصة في الشركة

ال تظير الشركة التجارية إلى الكجكد إال إذا اجتمعت فييا مجمكعة مف األركاف 
كالشركط الالزمة كالضركرية، كمف بيف ىذه الشركط شرط تقديـ الحصص كليس مف 

الضركرم أف تككف حصص الشركاء متجانسة في طبيعتيا أك متساكية في قيمتيا، فيصح 
 . أف يقدـ احد الشركاء مبمغا مف النقكد كاألخر أكراقا مالية كالثالث عقارا كيقدـ الرابع عمال

كمف بيف ىذه المساىمات التي تعتبر كعنصر أساسي لقياـ الشركة كضماف نجاحيا 
نجد الحصة مف عمؿ، التي ال يمكف لبعض الشركات أف تقـك بدكنيا نظرا ألىميتيا كدكرىا 
الفعاؿ، حيث تتميز الحصة مف عمؿ عف غيرىا مف الحصص بككنيا حصة غير مممكسة 
مف جية، كما تتمثؿ في مجمكع الخدمات كالخبرات كالمعارؼ التي يقدميا الشريؾ كيؤدييا 

 . لمشركة التي تصيب منيا نفعا ماديا

فإذا كاف الغالب ىك اإلسياـ بحصة نقدية أك عينية، فكيؼ ظيرت فكرة اإلسياـ بالخبرة 
، (المطمب األوؿ)الفنية أك التقنية المتمثمة في الحصة مف عمؿ ككيؼ تطكرت ىذه الفكرة 

كلما كانت ىذه الحصة ال تمثؿ مبمغا نقديا كال ماال معنكيا أك ماديا بؿ ىي عبارة عف عمؿ 
 . (المطمب الثاني)فيي تتميز بشركط تميزىا عف الحصص األخرل 

 المطمب األوؿ
 ظيور الحصة مف عمؿ وتطورىا

ال تنشأ الشركة التجارية إال بتكفر ركف الحصص سكاء حصة عينية أك نقدية أك حصة 
مف عمؿ، إال أف بعض المشركعات االقتصادية كالتجارية بحاجة إلى ىذه الحصة مف عمؿ 

لما ليا مف أىمية في تحقيؽ المشركع كضماف نجاحو، غير أف اإلسياـ بيذه الحصة ال 
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يككف في جميع أنكاع الشركات، فضال عف ضركرة النص عميو في النظاـ القانكني لمشركة 
نظرا لطبيعة ىذه الحصة، لذا استكجب التكقؼ أماـ األسباب التي تمـز الشركات إلى إدخاؿ 

الفرع )إضافة إلى تحديد مضمكف الحصة مف عمؿ ، (الفرع األوؿ)ىذا النكع مف الحصة 
 . (الفرع الثالث)كالخصائص التي تميزىا عف أنكاع الحصص األخرل  (الثاني

 الفرع األوؿ
 نشأة فكرة الحصة مف عمؿ وتطورىا

تعد الحصة مف عمؿ آلية قديمة تسمح لمشخص الطبيعي أك المعنكم أف يصبح شريكا 
 . في الشركة عف طريؽ اإلسياـ بعممو فقط، في شكؿ معرفة فنية أك نفكذ

كاالعتراؼ بفكرة العمؿ كحصة في شركة يتماشى تماما مع  إف األخذ
االنشغاالت كالمحاكالت لتطكير االعتراؼ بما ىك إنساني كغير مادم في المجتمع 

(la reconnaissance de l´humain et de l´immatériel dans la société) ، عف
 (. structures sociales)طريؽ تسييؿ إمكانيات إنشاء مؤسسات اجتماعية

ليذا الغرض، حاكؿ المشرع الفرنسي تطكير فكرة الحصة مف عمؿ، حيث سمح 
باإلسياـ بيذا النكع مف الحصص في شركات األمكاؿ بعد أف كانت لمدة طكيمة يقتصر 

 في الشركات المدنية، حيث بدا اإلسياـ بحصة (الحصة مف عمؿ)اإلسياـ بيذه الحصص 
 1. 2001 في  (SARL)مف عمؿ في الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة

 1750يرجع ظيكر فكرة الحصة مف عمؿ إلى قانكف حمكرابي الذم تـ تحريره في سنة 
قبؿ الميالد، بمناسبة نزاع حكؿ تكييؼ عقد قرض بالفائدة بعقد شركة خاصة كأف المديف لـ 

 . يقـ بإرجاع المبمغ الذم اقترضو مف الدائف بعد عكدتو مف رحمتو

                                                             
1
 -SCHILLER (Sophie), La semaine juridique, notariale et immobilière, Spécial Notaire Algérien, 

Edition LexisNexis, Alger, 2016, p.9.  
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إف تكييؼ عقد القرض بالفائدة عمى أنو عقد شركة يتطمب تحديد مساىمة كؿ طرؼ 
قرض " كليس عقد "عقد شركة"بالنتيجة، انتيى النزاع بتكييؼ العقد عمى أنو . في ىذا العقد

 المقترض لممبمغ مف النقكد إلنجاز الرحمة "ب" كمف ثمة تقدير مساىمة المتعاقد "بالفائدة
، حيث كضع تحت (Apport en industrie)بمثابة مساىمة في شكؿ حصة مف عمؿ 

 خبرتو كميارتو في المجاؿ التجارم ككذا عالقاتو بالبمد الذم انتقؿ (الدائف)تصرؼ المقترض 
إلييا بمكجب عقد النقؿ ككذا خبرتو في مجاؿ الرحالت التجارية، خاصة كانو ممـز بدفع 

 . 1 في حالة فشؿ كخسارة الصفقة"أ"تعكيض يساكم ضعؼ المبمغ المقترض مف 

 بمثابة عقد شركة (القرض بالفائدة)فابتداء مف مشركع العاـ السابع، اعتبر ىذا العقد 
 2".يمتـز فيو كؿ شريؾ بتقديـ شيء يمثؿ نقدا، أك أم شيء آخر ذا قيمة مالية أك تقديـ عممو"

 في 3 مف القانكف المدني الفرنسي1832 المادةلقد قاـ المشرع الفرنسي بمكجب نص 
تجسيد ىذه الفكرة عندما نص صراحة عمى حصة مف عمؿ ضمف أنكاع الحصص األخرل 

التي يمكف أف يساىـ بيا الشريؾ في الشركة كمنو تـ تجسيد فكرة الحصة مف عمؿ في 
 . النص األساسي في قانكف الشركات

كعمى الرغـ مف أف فكرة حصة مف عمؿ كآلية في تأسيس الشركات قد عرفت 
إال أنيا ال تزاؿ قائمة كصامدة عمى الرغـ مف أنيا أكثر استعماال في الشركات ، انتقادات

 . المدنية كالشركات التجارية ذات االعتبار الشخصي

لكف مع ذلؾ، نالحظ قمة المجكء إلى ىذا النكع مف الحصص عند تأسيس الشركات خاصة 
التجارية، عمى الرغـ مف أف رجاؿ االقتصاد يؤكدكف منذ القرف العشريف عمى أىمية ىذا النكع مف 

                                                             
1
 -CUQ (E), Les nouveaux fragments du code d´HAMMOURABI, sur le prêt à l´intérêt et les sociétés, 

Mémoires de l´institut national de France , Tome 41 , Paris, 1918, p.93.  
2
 -Travaux préparatoires du code civil, Fenêt, Tome XIX, p. 570.  

3
 -L´article 1832 du Code civil Français, 100

ème
 édition , Dalloz, Paris, 2007.  
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يعد في الكقت  (Capital humain) كلقد أثبتت الدراسات عمى أف الرأسماؿ اإلنساني 1. الحصص
الحالي بمثابة ثركة استراتيجية ىامة كفي ذات الكقت صعبة الحصكؿ عمييا مقارنة بالرأسماؿ النقدم 

(Capital financier.)2 

أما المشرع الجزائرم، فمقد جسد فكرة العمؿ كحصة في الشركة ضمف أنكاع الحصص 
مف القانكف  416كذلؾ مف خالؿ نص المادة . األخرل التي يمكف أف يساىـ بيا الشريؾ
 3. (. . . حصة مف عمؿ. . . ) ˸المدني الجزائرم التي نصت عمى ما يمي 

 الفرع الثاني 
 تعريؼ الحصة مف عمؿ

نما يتعيد بعمؿ يؤديو لمشركة  قد ال يتعيد الشريؾ بتقديـ حصة نقدية أك عينية، كا 
 4. فتصيب منو نفعا ماديا كالخبرة الفنية مثال كتسمى الحصة في ىذه الحالة الحصة بالعمؿ

كيقصد بالعمؿ كحصة لمشريؾ في الشركة عمى أنو ذلؾ المجيكد اإلرادم الذم يستطيع 
أف يقـك بو الشريؾ كيمكف أف تنتفع بو الشركة في ممارسة نشاطيا كالخبرة التجارية في 
أساليب البيع كالشراء أك الخبرة الفنية في اإلدارة كتخطيط المشركعات اليندسية أك التي 

.  تساىـ في تصميـ كصيانة المنشآت الصناعية

(le terme «industrie» provient du latin industria, qui signifie «l’activité». Il induit l’idée 
d’habiliter à exécuter une activité, un art, un métier, un travail, l’apport en industrie est 
alors, au sens original du terme, un apport en société dont l’objet va être l’activité, le travail 

                                                             
1
 -SCHILLER (S) et PERIN ( P. L), Les apports en industrie dans les SAS, Revue. sociétés 2009, p. 59 

.  
2
 -BECKER (Gray),Théorie du capital humain développé en 1964, cité par Massart (TH), la société sans 

apports : in Etudes de droit privé, Mélanges offerts à P. Didier, Economia, 2008, p. 289 et s. , note 86, p. 310.  

.، المتضمف القانكف المدني الجزائرم، السالؼ الذكر58-75 مف أمر 416المادة -   
3
  

، ص ص 2004ة المعارؼ، اإلسكندرية، أحمد محمد محرز، الكسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، تكزيع منشأ- 4
126-127 . 
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de l’apporteur. Toutefois, l’on remarque que l’apport en industrie a aujourd’hui un objet 
plus vaste, plus étendu que celui qu’on lui attribuait habituellement). 1 

ذا تعيد الشريؾ بتقديـ حصتو في الشركة في شكؿ عمؿ، كجب عميو أف يقـك بالخدمات  كا 
التي تعيد بيا كأف يكرس لمشركة كؿ نشاطو كال يجكز لو أف يباشر نفس العمؿ لحسابو الخاص 
لما ينطكم عميو ذلؾ مف منافسة غير مشركعة ضد الشركة، فإذا باشر ىذا الشريؾ عمال مف 

 . 2األعماؿ التي تعيد بيا كحقؽ منو أرباحا، كانت ىذه األخيرة حقا خالصا لمشركة

مف القانكف المدني الجزائرم عمى  423لقد أجاز المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة 
إذا كانت حصة الشريؾ عمال يقدمو » ˸جكاز إسياـ الشريؾ بعممو في شكؿ حصة بنصو عمى 

لمشركة وجب عميو أف يقـو بالخدمات التي تعيد بيا وأف يقدـ حسابا عما قد يكوف كسبو مف وقت قياـ 
 . الشركة بمزاولتو العمؿ الذي قد قدـ كحصة ليا

غير انو ال يكوف ممزما بأف يقدـ لمشركة ما يكوف قد حصؿ عميو مف حؽ اختراع إال إذا وجد 
3 « .اتفاؽ يقضي بخالؼ ذلؾ

 

يككف عمى الشريؾ بحصة مف العمؿ أف يقـك بالخدمات التي تعيد بيا كأف يكرس  
، كيمتنع  مف القانكف المدني الجزائرم423لمشركة كؿ نشاطو طبقا لمفقرة األكلى مف المادة 

عميو ممارسة نفس العمؿ لحسابو الخاص أك لمغير، كلذلؾ يشترط القانكف أف يقدـ ىذا الشريؾ 
. حسابا لمشركة عما يككف قد كسبو مف كقت قياـ الشركة بمزاكلتو العمؿ الذم قدمو كحصة ليا

كال يككف الشريؾ بحصة مف عمؿ ممزما بأف يقدـ لمشركة ما قد يحصؿ عميو مف اختراع إال إذا 
 مف القانكف المدني 423كجد اتفاؽ يقضي بذلؾ، كىك ما قضت بو الفقرة الثانية مف المادة 

 . 4الجزائرم

                                                             
1
 - DONZEL (Camille Antoine) , Les apports en industrie dans les sociétés par actions simplifiées, 

mémoire, Université de droit et des sciences politiques de Rennes I, 2008-2009, p 19. 
.27- 26سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿ، . . .مصطفى كماؿ طو، الشركات التجارية-  2

  
. مف القانكف المدني الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر422المادة  -3  

.31،المرجع السابؽ، ص.. .، الشركات التجارم كشركات األشخاصبمعيساكم محمد الطاىر-  4  
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كلكي يعتبر العمؿ الذم يتعيد الشريؾ بتأديتو كحصة في الشركة، يجب أف تككف ذك أىمية في 
فالعبرة تكمف في مدل أىمية العمؿ بالنسبة لنشاط الشركة، بحيث أف العمؿ الذم ال . نجاح الشركة

، كيشترط في حصة العمؿ أف تككف مشركعة، 1ينفع كال يساىـ في نجاح الشركة ال يعد بمثابة حصة
فالعمؿ . فال يجكز أف تتمثؿ حصة العمؿ فييا لمشريؾ مف نفكذ سياسي أك عالقاتو الشخصية كغيرىا

 .     2الذم ال قيمة لو ال يعتبر حصة في الرأس الماؿ كيعتبر مقدمو أجيرا كيتحدد أجره بنسبة مف الربح

 الفرع الثالث
 خصائص الحصة مف عمؿ

إذا كانت الحصة مف عمؿ تتمثؿ في الخبرة الفنية أك التقنية، أك أنيا تكمف في التسيير 
اإلدارم لمشركة في مجاؿ محدد، فيي تتميز بمجمكعة مف الخصائص تتجمى في استقاللية المقدـ 

 . (ثانيا)ككما تتميز ىذه الحصة في أنو تقـك عمى االعتبار الشخصي ، (أوال)لمحصة في الشركة 

فضال عف ذلؾ، تعد ىذه الحصة التزاما معنكيا ، (ثالثا)كما تقـك عمى االستمرارية 
 .  (رابعا)اتجاه الشركة 

 ˸ استقاللية الشريؾ مقدـ الحصة مف عمؿ ˸أوال 
، لـ يختمؼ الفقو كالقضاء الفرنسي حكؿ ضركرة كجكد االستقاللية فيما بيف الشركاء

فإذا كانت ىذه الخدمة مقدمة باستقاللية . كذلؾ ميما كاف نكع الحصة المقدمة إلى الشركة
 فيككف ىناؾ تعاكف متكازف بيف الشركاء بالنسبة لمشركة، مف أجؿ العمؿ عمى بناءىا ،تامة

كتطكرييا كبالتالي تحقؽ اليدؼ الذم أنشأت مف أجمو، كىك ما يقضي عمى رابطة التبعية 
 3. كصفة عقد العمؿ أيضا
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إف مؤشرات مفيـك حرية التصرؼ كالتعاكف المشترؾ كالمستقؿ لمشركاء تشكؿ أساس 
كبالنتيجة يككف ىذا الشخص شريكا بحصة . نية االشتراؾ، مما يسمح بإعطاء كصؼ لمشركة

كلكف في حالة ما اذا كاف ىذا الشخص يعمؿ عمى تأدية خدماتو بدكف . تتمثؿ في العمؿ
استقاللية المبادرة أك القرارات، كفي ىذه الحالة ال مجاؿ لمتحدث عف الحصة مف عمؿ دكف 

 . تكفر ىذه االستقاللية، أم يككف الشريؾ خاضعا لبقية الشركاء

إف تقديـ الحصة ىك التزاـ مستقبمي، ففي حالة تغير كضعية صاحب الحصة مف عمؿ 
بحيث أصبح عاجزا عف تقديـ ما كعد بو مف عمؿ لمشركة، فإف تبعة ذلؾ تقع عمى عاتقو 
دكف الشركة كينتج عنو خركج ىذا الشريؾ مف الشركة كبالتالي عدـ إمكانية حصكلو عمى 

 . 1األرباح يككف تحديد نسبة األرباح بحسب قيمة الحصة التي تـ اإلسياـ بيا في الشركة

كلكف التساؤؿ الذم يطرح ىك، ىؿ الشريؾ ىك الذم يعطي قيمة لعممو بنفسو، أـ أف 
 . خاصة إذا كاف العمؿ ميما لمشركة، الشركاء ىـ مف يتكلكف القياـ بذلؾ

بالنتيجة، أف الحصة مف عمؿ تقـك عمى أساس االستمرار، كلكف تخمؼ جكدة ىذا العمؿ 
كالمثاؿ عمى ذلؾ يظير مف خالؿ الفرؽ المكجكد بيف . يفقد الميزة األساسية كمحتكل ىذه الحصة

عمؿ الميندس كعمؿ البناء، فمف خالؿ ىذا المثاؿ يفيـ أف عمؿ الميندس ىك عمؿ يقـك عمى 
 . 2أساس الجيد الفكرم كىك المثاؿ األقرب إلى تكييؼ العمؿ في شكؿ حصة مف عمؿ

 ˸ الحصة مف عمؿ تقـو عمى أساس االعتبار الشخصي ˸ثانيا 
يقصد باالعتبار الشخصي تكفر مجمكعة مف الصفات الجكىرية في الشخص الذم 

يريد االنضماـ إلى ىذه الشركة، حيث يرتبط االعتبار الشخصي بشخصية المتعاقد أك بصفة 
كفي ىذا الصدد تعد شخصية . ليذا فيك يؤثر في إبراـ عقد الشركة بشكؿ عاـ، مف صفاتو

                                                             

.34 المرجع نفسو، صبمعيساكم محمد الطاىر،-   1  
.35، صالمرجع نفسوبمعيساكم محمد الطاىر، - 2
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الشريؾ أساسية في إطار الحصة مف عمؿ، حيث نجد شخصية أحد المتعاقديف أك كالىما 
تمثؿ عنصرا جكىريا في التعاقد، أم تككف محؿ اعتبار مف جانب المتعاقد اآلخر كالشركة 

 . 1عند إبراـ العقد، فاالعتبار الشخصي يرتبط بالباعث كالدافع إلى التعاقد

 :كمف بيف الصفات الجكىرية المعتبرة في إبراـ عقد الشركة نجد

 التي تعد مف الصفات الشخصية التي قد يتمتع بيا الشريؾ في إبراـ عقد ˸السمعة -أ
الشركة، فالسمعة التجارية ىك ما يتمتع بو الشخص مف ثقة في الكسط التجارم، فيي تحدد 
 . مدل ائتمانو عند التعامؿ بالكسط التجارم، كمف ثـ يجكز تقديـ الشريؾ لحصتو في الشركة

 قد تعد المينة مف الصفات الشخصية المعتبرة في التعاقد كالمصيقة بالشريؾ، ˸المينة-ب
كيجب أف يككف جميع األشخاص الذيف يريدكف الدخكؿ إلى الشركة كاإلسياـ بحصة مف عمؿ 

. مف األشخاص المؤىميف لممارسة المينة كتنفيذ االلتزاـ الذم يقع عمى عاتقيـ  

فالمينة، إذف تتمثؿ في الحصة مف عمؿ كتتعمؽ بالعمؿ الذم ال غنى لمشركة عف 
كما أنو ال يدخؿ في تككيف رأسماليا كال ،  بمعنى ال يمكف لمشركة أف تستغني عنو،تقديمو

 . 2يككف أيضا ائتمانا لمدائنيف، لعدـ جكاز الحجز عمى حصة العمؿ

 فيك مف الصفات الجكىرية في إبراـ عقد الشركة التي  ˸الكفاءة أو الشيادة العممية-ج
 . تساعده عمى أداء ميامو كتنفيذ التزامو اتجاه الشركة

يرتكز تقديـ الحصة مف عمؿ عمى االعتبار الشخصي الذم مف خالليا يضع ، كعميو
الشريؾ خبراتو كمياراتو الفنية كقدراتو المينية ككفاءتو تحت تصرؼ الشركة، لكي يتمكف ىذا 

الشخص مف تنفيذ التزامو اتجاه الشركة، كبمجرد تكفر ىذه العناصر الشخصية المصيقة 

                                                             
1
 -DONZEL (Camille Antoine) , Les apports en industrie…,op.cit, p23. 

 عمي فكزم إبراىيـ المكسكم، االعتبار الشخصي في شركة المساىمة، دراسة في قانكف الشركات العراقي، كمية القانكف،- 2

 .312بغداد، ص
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بمقدـ ىذه الحصة، فيقبؿ ىذا الشخص كشريؾ في ىذه الشركة كينضـ إلييا لذا فشخصية 
 . 1الشريؾ ىنا تمعب دكرا أساسيا في الشركة

 ىك مدل إمكانية الشخص المعنكم مف تقديـ الحصة مف ،كلكف السؤاؿ الذم يطرح
 عمؿ في شركة أخرل؟

ففي ىذه الحالة، يمكف لمشخص المعنكم أف يقدـ حصة مف عمؿ إلى شركة أخرل 
لغرض االشتراؾ فييا، كىك الحاؿ لما يككف مكضكع ىذه الحصة ىك تكفير الخبرة الفنية 

(Le savoir faire)2 ليذا الشخص المعنكم أم الشركة . 
كبالنتيجة، فكصؼ الشريؾ ال يقتصر فقط عمى األشخاص الطبيعية فقط، فال يكجد 

 التي يكد تقديميا (Le savoir faire)مانع مف اكتساب الشخص المعنكم لمخبرة الفنية 
لشركة أخرل، كما يمكف لمشخص المعنكم أف يتحد كيجتمع مع األشخاص الطبيعية لغرض 

.إنشاء الشركة كقياـ مشركع اقتصادم معيف
3  

 ˸ كالخبرة الفنية تعني
« Une connaissance technique transmissible mais non immédiatement 

accessible au public et non brevetée. »
4 

فيك مجمكعة مف الميارات التقنية القابمة لتحكيؿ أك التنازؿ، كال يمكف لمجميكر أف 
يستأثر بيا كال تحمؿ براءة االختراع، فيذه الميارات تتمثؿ في الخبرة الفنية التي تتجمى في 

معطيات ذات طبيعة ذىنية مكجية لمعمؿ كمستقمة عف سندىا المادم، فيي عمى سبيؿ 

                                                             

.313سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . . المكسكم، االعتبار الشخصيإبراىيـعمي فكزم -  
1
  

.35، المرجع السابؽ، ص...، الشركات التجارية كشركات األشخاصبمعيساكم محمد الطاىر -
2
  

.36،المرجع نفسو، ص بمعيساكم محمد الطاىر -3  

4
 -MOUSSERON (J.M) , Aspect juridique du know-how , cahier du droit des entreprises , 1972 , p.2. 
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التكجييات الكاجب إتباعيا مثال في إطار العالقات التجارية المكجية لمتصدير أك ىي معادلة 
 . 1لإلنتاج، كيمكف أف تككف ىذه الميارات ذات ىدؼ تجارم أك تقني

. كما أف مفيـك الميارة ىك مفيـك نسبي مجرد ال يجد تصنيفو ضمف تصنيفات القانكف
فالميارات الفنية ال يمكف تحكيميا في غياب النصكص الخاصة ال بالبيع كال بإعطائيا إجازة 
أك رخصة ما، كعقد تحكيؿ ىذه الميارات كالذم يسمى أيضا بعقد نقؿ التكنكلكجيا المتضمف 
التزاـ المحكؿ بإعالـ المحكؿ إليو حكؿ تحكيؿ الميارات الفنية المكعكد بيا، كلك تضمف ذلؾ 

 2. تقديـ الكثائؽ المتضمنة لممعمكمات كالميارات المحكلة

 ˸رة ودائمةمستـ عمؿ مف الحصة ˸ثالثا 

فمفاد ىذه الخاصية، انو ال يمكف تقديـ ىذه الحصة لمشركة إال إذا كاف ذلؾ المشركع 
ظياره إلى الكجكد شيئا فشيئا كيتطكر حسب  يمتاز باالستمرارية كالديمكمة الذم يتـ إنشاءه كا 

فمتى كانت حصة الشريؾ عمال، التـز بأداء ذلؾ . متطمبات الحياة االجتماعية كاالقتصادية
العمؿ بصفة دكرية كمستمرة دكف انقطاع، فإذا انقطع عف العمؿ لمدة طكيمة بسبب المرض 

 . 3أك الحبس، ىمكت حصتو كيمكف إقصائو مف الشركة 

كما يعتبر تعيد الشريؾ بتقديـ عممو كحصة في الشركة مف قبيؿ االلتزامات المستمرة التي 
كأف تبعة اليالؾ تقع عمى عاتقو فإذا أصيب بمرض أك عاىة أقعدتو عف . تنفذ يكما بعد يـك

العمؿ بحيث أصبح عاجزا عجزا كميا عف تأديتو أثناء حياة الشركة، اعتبر ىذا الشريؾ متخمفا 
.   4عف أداء حصتو كانحمت الشركة بالنسبة إليو كامتنع عميو بعد ذلؾ االشتراؾ في األرباح 

                                                             

.36- 35، ص ص المرجع السابؽ، . . . كشركات األشخاص بمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية- 1
  

.37- 35، ص ص المرجع نفسوبمعيساكم محمد الطاىر، -   
2
  

3 - DONZEL (Camille Antoine) , Les apports en industrie …, op. cit, p.23.  
.30سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، ...محمد فريد العريني، الشركات التجارية-  4
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كيككف الشريؾ ممزما برصد كؿ نشاطو كخبرتو التي تعيد بيا لخدمة الشركة كبالتالي 
ىذا ما يستفاد مف نص ، يمتنع عميو مزاكلة ذات النشاط لحسابو الخاص أك لحساب الغير

كيككف ممزما بتقديـ حساب لمشركة عما يككف قد ، 1مف القانكف المدني الجزائرم 423المادة 
كيصبح ذلؾ الكسب حقا ، حققو مف كسب لمزاكلتو لذات العمؿ الذم قدمو كحصة فييا

ذا زاكؿ ىذا . لمشركة كيككف ممزما بتعكيض الشركة عما لحقيا مف جراء ذلؾ مف أضرار كا 
الشريؾ عمال آخر يختمؼ عف عممو المقدـ كحصة في الشركة فف ذلؾ ال يعتبر منافيا 

حيث يحؽ لمشريؾ الذم تعيد بتقديـ عممو القياـ بأعماؿ أخرل يجني  اللتزامو بالعمؿ لمشركة،
    .  2منيا أرباحا كيحتفظ بيذه األرباح لنفسو دكف أف يككف ممزما بأم تعكيض اتجاه الشركة

 ˸ الحصة مف عمؿ التزاما معنويا ˸رابعا 
تعد الحصة مف عمؿ التزاما معنكيا، ألنيا ال تدخؿ في تككيف رأسماؿ الشركة ذلؾ أف 

، كعميو. رأسماؿ يجب أف يككف قابال لمتنفيذ الجبرم باعتباره الضماف العاـ لدائني الشركة
النعداـ ، فالشركة التي يقدـ فييا جميع الشركاء حصصيـ في شكؿ عمؿ ال تعد صحيحة

ذمتيا المالية كمف ثـ انعداـ التنفيذ كالحجز عمييا، ألف رأسماؿ الشركة يتككف مف مجمكع 
 . 3الحصص النقدية كالعينية القابمة لمتقكيـ النقدم كالتي تككف الضماف العاـ لمدائنيف

فال يمكف تقديـ ىذا النكع مف الحصص في شركات األمكاؿ، كلكف استثناءا أصبح 
 مف  مكرر567األمر جائزا في الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة كذلؾ بمكجب المادة 

  4. المتضمف القانكف التجارم المعدؿ كالمتمـ 20-15القانكف التجارم الجزائرم بمكجب أمر 

                                                             

. مف القانكف المدني الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر423المادة  -  
1
  

، الجزء األكؿ، دكف دار النشر، دكف بمد النشر، "األحكاـ العامة لمشركات"، مكسكعة الشركات التجارية الياس ناصيؼ- 2
 .120، ص1994

 . 31 -30سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿ، . . .محمد فريد العريني، الشركات التجارية- 3
. ، ج2015 ديسمبر 30 المكافؽ ؿ 20-15 مف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف رقـ 567المادة -4
 .2015 ديسمبر 30 الصادر في 71ج عدد . ج. ر
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 المطمب الثاني
 شروط اإلسياـ بحصة مف عمؿ وتمييزىا عف أنواع الحصص األخرى

ال يمكف لممساىـ بحصة مف عمؿ أف يككف شريكا في الشركة كأف ينظـ إلييا إال إذا قدـ 
حصتو، غير أف اإلسياـ بحصة مف عمؿ ال يكفي لكحده العتبار المساىـ بحصة مف عمؿ 

شريكا، إذ يشترط القانكف لصحة الحصة مف عمؿ تكفرىا عمى بعض الشركط لضماف نجاح نشاط 
فيذه الخصكصية ىي ، (الفرع األوؿ)الشركة كاستمراريتيا لتحقيؽ الغرض الذم تأسست مف أجمو 

 . (الفرع الثاني)التي تجعؿ الحصة مف عمؿ تتميز عف األنكاع األخرل مف الحصص 

 الفرع األوؿ
 شروط اإلسياـ بالحصة مف عمؿ

يجكز لكؿ مف الشخص الطبيعي أك الشخص المعنكم أف يدخؿ إلى الشركة بحصة مف عمؿ 
كيصبح شريكا فييا، كال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال بتكفر مجمكعة مف الشركط يجب مراعاتيا، 

، (ثانيا)، كبالتالي اإلسياـ بيا كاالنضماـ إلى الشركة  (أوال)فتشترط مشركعيتيا كشرط أساسي كأكلي
 كفضال عف ذلؾ يستكجب تحديد مدة ىذه الحصة التي يتكلى (ثالثا)كما يجب إثبات ىذه الحصة 

 . (رابعا)الشريؾ مف خالليا تكفير خدماتو كخبراتو كمعارفو الفنية المكتسبة مف قبؿ 

كغير أف تكفر ىذه الشركط ال يكفي، إذ ىناؾ حاالت يتعذر فييا عمى الشريؾ فييا بتقديـ 
حصتو لمشركة التي مفادىا كضع تحت تصرؼ الشركة جممة مف الخدمات كالتقنيات كالمعارؼ 

.  (خامسا)كالميارات مف اجؿ مساعدتيا كضماف نجاحيا كتحقؽ اليدؼ الذم أنشأت مف أجمو 

 ˸مشروعية الحصة مف عمؿ ˸أوال

فال يجكز أف تتمثؿ الحصة مف عمؿ ، يشترط في حصة مف عمؿ أف تككف مشركعة       
فالعمؿ الذم ال قيمة لو ال يعتبر حصة ، في شكؿ نفكذ سياسي أك عالقات شخصية كغيرىا
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 .1كيعتبر مقدمو أجيرا ال أكثر. مف عمؿ
 ˸ أف يتولى تقديـ الحصة مف عمؿ شخص طبيعي أو معنوي˸ثانيا

نظـ القانكف المدني الفرنسي الشركط العامة المتعمقة بحصص العمؿ باعتباره الشريعة 
 . 2العامة، كما نظميا القانكف التجارم بأحكاـ خاصة

يجكز اإلسياـ بحصة مف عمؿ سكاء مف طرؼ األشخاص الطبيعية أك ، كعميو
 . 3لكف عادة ما يتـ اإلسياـ بالحصة مف عمؿ مف طرؼ األشخاص الطبيعية، المعنكية

سكاء في إطار شركة المساىمة أك الشركات المدنية المحترفة أك الشركات ذات الميف 
.غير انو يمكف اإلسياـ بيذا النكع مف الحصص مف طرؼ األشخاص المعنكية أيضا، الحرة 4 

  ˸أف يتـ إثبات الحصة مف عمؿ كتابيا: ثالثا
يشترط لصحة الحصة مف عمؿ التي يتـ المساىمة بيا مف طرؼ الشخص الطبيعي أك 
المعنكم، أف تثبت كتابيا كيعتبر ىذا الشرط ضركرم، ككنو كسيمة لإلثبات يستعاف بيا في 

. حالة كجكد نزاع لكي يعمـ الغير بكجكدىا
فتشترط الكتابة لصحة عقد الشركة الذم تـ بمكجبو تقديـ ىذه الحصة كالذم يتضمف  

. 5مجمكعة مف البيانات كالمعمكمة المتعمقة بيذه الحصة، مف تحديد صاحبيا كمدة بدايتيا كنيايتيا
 كما يثبت في ىذا العقد مجمكع الحقكؽ التي يتمتع بيا مقدـ ىذه الحصة ككذلؾ 

الكاجبات الممقاة عميو، كالذم يجب لمقدـ ىذه الحصة التقيد بيا كمف خاللو يحدد مكضكع 
كأيضا لصحة عقد الشركة إلثبات ما يتضمنو مف بيانات لغيرىـ الذم يتعامؿ . ىذه الحصة

 . 6مع الشركة ككما كذلؾ الشركاء

                                                             

. 32ص، المرجع السابؽ، ...الشركات التجارية كشركات األشخاص، بمعيساكم محمد الطاىر- 1
  

2
 - DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p .11. 

3
 - IBID, p. 11.  

4
 - IBID , p.11.  

5
 -DONDERO (B) , La société en participation , Dalloz , Nº95. 

6
 - DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p.p 11-12.  
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ال كاف العقد باطال كما يشترط كتابة التعديالت  لذا البد أف يككف عقد الشركة مكتكبا كا 
.  1مف القانكف المدني الجزائرم 418/1التي تطرأ عمى العقد ىذا ما نصت عميو المادة 

 حقوؽ وواجبات مقدـ الحصة مف عمؿ :رابعا
      ينص القانكف المدني الفرنسي عف الحقكؽ المترتبة عمى مقدـ الحصة مف عمؿ، فيك 

˸ مفيما يؿشريؾ كباقي الشركاء لو مكانتو في الشركة، فيذه الحقكؽ التي يتمتع بيا تتمثؿ   

.الشركةب لتي تتعمؽ      الحؽ في االنتخاب كالمشاركة في القرارات ا  

ىذا ما جاءت , 2      ككما لو الحؽ في إعالمو عف القرارات المتخذة لصالح ىذه الشركة 
 مف القانكف المدني الفرنسي التي تكجب صراحة انو كؿ شريؾ لو الحؽ في 1844بو المادة 

.3المشاركة في القرارات  المشتركة كالحؽ في االنتخاب  

̏ Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et les 

statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi . ̋ 4  

فضال عف ذلؾ، يممؾ الحؽ في الحصكؿ عمى نصيبو مف األرباح التي تحققيا ىذه 
  يغادر الشركة لكف بالشركط المحددة فيأفكذلؾ , المشاركة في تسيير الشركة الشركة،

(Contrat d´apport)عقد الحصة.  

5.   كما يحؽ لو المشاركة في عممية التصفية   

ذا    كاف مقدـ الحصة مف عمؿ يتمتع بمجمكعة مف الحقكؽ فيناؾ مجمكعة مف الكاجبات كا 
˸تقع عمى عاتقو كتتمثؿ في   

                                                             

. مف القانكف المدني الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر418الفقرة األكلى مف المادة - 1
  

2
 - DEROUBAIX (Guillaume), L ´apport en industrie…, op.cit , p20. 

3
 -L´article 1844 du code civil français , précité. 

4 -L´article 1844 du code civil français , précité. 
5
 -ELOÏSE (I), LINDA(E), NADA (D) , fonctionnement des sociétés ˸ "Droit et obligations des 

associés " , Master 2 droit et gestion , Toulouse , P .8. 
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نو يقع عمى عاتؽ مقدـ ىذه الحصة تنفيذ العمؿ الذم تعيد بو، أم كضع عممو كخبراتو أ
ذا كاف يقع عمى عاتؽ إك. كمياراتو لخدمة كمصمحة الشركة، كذلؾ طكاؿ المدة المتفؽ عمييا

، أخرلمقدـ الحصة مف عمؿ االلتزاـ بالعمؿ لصالح الشركة، كااللتزاـ بعدـ العمؿ لشركة 
 االلتزاـ بعدـ منافسة الشركة التي ىك شريكا فييا، كعميو يترتب في ذمة أيضانو يقع عميو إؼ

  مفيتأكدالشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ االلتزاـ بالقياـ بالعمؿ الذم تعيد بو، ىذا ما 
نو كؿ أمف القانكف المدني الفرنسي التي تنص عمى  1843 الفقرة الثالثة مف المادة خالؿ

شريؾ ىك مديف بالنسبة لمشركة بكؿ ما تعيد بو سكاء بحصة نقدية أك عينية أك حصة مف 
عمؿ، فمقدـ الحصة يجب عميو تنفيذ ما تعيد بو سكاء تعمؽ األمر بتقديـ عممو لمشركة في 

 1.شكؿ تعاكف مع الشركة أك في شكؿ معارؼ فنية التي يكتسبيا مقدـ الحصة مف عمؿ

 مف القانكف المدني الفرنسي بإلزاـ مقدـ 1843 الفقرة الثالثة مف المادة أطاقتكلقد 
الحصة مف عمؿ بأف يقدـ كشؼ لمشركة عف جميع األرباح التي تحصؿ عمييا مف خالؿ 

 2.قيامو بالعمؿ الذم ىك مكضكع الحصة التي يقدميا ليذه الشركة 

     كيجب عمى مقدـ ىذه الحصة أف يساىـ في الخسارة التي يمكف أف تمحؽ ىذه الشركة ك 
يقابمو في ذلؾ حقو في حصكلو عمى األرباح التي قد تحققيا خالؿ حياتيا االجتماعية، ىذا 

˸ مف القانكف المدني الفرنسي1832ما جاءت بو المادة   
" Les associés s´engagent à contribuer aux pertes."

3
               

 يمتـز مقدـ الحصة مف عمؿ بمكاجية الديكف االجتماعية التي تقع عمى عاتؽ ،    كأخيرا
4.ىذه الشركة  

 ˸ مدة صالحية الحصة مف عمؿ ˸خامسا
تعتبر الحصة التي يتكلى الشريؾ المساىمة بيا في الشركة لمساعدة الشركة عؿ تحقيؽ 

                                                             
1
 -DONZEL ( Camille Antoine) , Les apports en industrie dans les SAS …, op.cit , PP 27- 28. 

2 -ELOISE (I) , LINDA (E), NADA (D) , fonctionnement des sociétés …., op.cit , p.27.  
3
 -L´article 1832 du code civil français , op.cit. 

4
 -ELOÏSE (I) , LINDA (E), NADA (D) , fonctionnement des sociétés …., op.cit, p. 13. 
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الغرض الذم أنشأت مف أجمو لمدة معينة يتكلى تحديدىا مسبقا مف طرؼ الشريؾ كالشركة 
 . (ب)، كما يستكجب تحديد تاريخ انتياء ىذه الحصة (أ)معا 

 ˸تحديد مدة صالحية الحصة مف عمؿ -أ

في حالة ما إذا كانت الحصة محددة المدة، ال يمكف تمديدىا دكف رضا الشريؾ المقدـ 
لكف في حالة ما اذا كانت مدة ىذه الحصة مرتبطة بمدة الشركة، فال يمكف تغيير المدة . ليا

بسبب أنو يتـ االتفاؽ عمى ذلؾ مسبقا في عقد الشركة، أما في الحاالت التي تككف فييا مدة 
االتفاؽ محددة فيمكف لمشريؾ فسخ االتفاؽ المتعمؽ بمدة الحصة لغرض تفادم كؿ أنكاع 

الخالفات الممكنة، يستحسف تحديد مدة الحصة صالحية دكف إغفاؿ شركط التجديد الضمني 
 . 1لالتفاؽ الذم مف شأنو تجنب مختمؼ المخاطر الممكنة

 ˸تحديد مدة انتياء الحصة مف عمؿ -ب

يستكجب تحديد األسباب كالشركط في العقد الرسمي لمحصة التي ساىـ بيا الشريؾ 
مقدـ لمحصة مف عمؿ بغية الحفاظ عمى الحقكؽ كااللتزامات الكاقعة عميو، كىذا اجتنابا ألم 

خالؼ في حالة زكاؿ أك انتياء مدة ىذه الحصة، كبالتالي ىناؾ أكثر مف فرضية تتحدث 
 ˸بخصكص الحصة مف عمؿ 

 ترل أف ىذا النكع مف الحصص تككف حاضرة بكثرة في شركات ˸الفرضية األولىا-1
المساىمة كالشركات المدنية، كلكف في القانكف المدني الجزائرم ال يجكز السياـ بحصة مف 
عمؿ فييا، ففي ىذا اإلطار يتـ تحديد مدة انتياء ىذه الحصة حيث يمكف لمشريؾ المقدـ 

ليذا النكع مف الحصص أف يدرؾ المدة التي تنتيي فيو ميامو كالتزامو كذلؾ مف خالؿ عقد 
 . 2الحصة مف عمؿ الذم يتـ فيو االتفاؽ عمى تحديد مدة بدايتيا كنيايتيا مسبقا

                                                             
1
 DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p.p 11- 12.  

2
 - IBID, p.13. 
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، يمكف  ( Contrat d´apport)إذا لـ يتـ تحديد ذلؾ مسبقا في عقد الحصة مف عمؿ
ليذا الشريؾ الخركج مف الشركة أك االنسحاب في أم كقت كاف، حيث يقـك الشريؾ في ىذه 

 . الحالة مغادرة الشركة دكف ميمة محددة مسبقا

كعند انتياء الشركة يسترد حينيا الشريؾ بالعمؿ حريتو كيحؽ لو مزاكلة ذات األعماؿ 
 . 1التي كاف يقدميا كحصة لمشركة كيحؽ لو العمؿ لدل شركات أخرل منافسة بذات العمؿ

غير انو مف خالؿ مكقؼ الفقو كالقضاء الفرنسي، ككذا فتحكم المادة  ˸الفرضية الثانية-2
 أف الشريؾ الذي تعيد » ˸ مف القانكف المدني الفرنسي التي تنص عمى الفقرة السادسة في 1843

.أف يمتـز بتقديـ عممو لمشركة يجب أف يقدـ ليا جميع ما تحصؿ مف مكاسب خالؿ ممارستو لنشاطو 2 ». 

نستنتج أف مقدـ الحصة مف عمؿ، ممـز بعدـ القياـ بأعماؿ منافسة ألعماؿ الشركة  
 . التي يعمؿ لدييا كلحسابيا حفاظا عمى شفافية كمصداقية االتفاؽ المبـر بينيما

أنو متى انتيت شراكة ىذا الشريؾ بالشركة استرد ، فمفاد تحديد مدة انتياء ىذه الحصة
حصتو كحريتو، كلكف ال يحؽ لو أف يقـك بنفس األعماؿ التي كانت محؿ حصتو في الشركة 

لحساب الغير أك لحسابو الخاص تحت طائمة التعكيض أك تقديـ أرباح التي حصؿ عمييا 
 . 3مف خالؿ ذلؾ، فيك ممـز بتقديـ حساب لمشركة بما كسبو منذ إبراـ عقد الشركة

 ˸ حالة تعذر تقديـ الحصة مف عمؿ ˸سادسا 
قد يتعذر في بعض األحياف المساىـ مف اإلسياـ بحصتو لسبب مف األسباب، قد 

يككف ذلؾ بسبب مرض معيف أك فقداف أىمية المساىـ بيذه الحصة، كليذا يجب ذكر كؿ 
ىذه األسباب كاالحتماالت في عقد الشركة بخصكص الحصة مف عمؿ تفاديا ألم نزاع يثكر 

بسبب عدـ الكفاء بيذه الحصة، لذلؾ يمكف لمشركة في ىذه الحالة طمب تعكيضات، قد 

                                                             
1 - DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p. 13.  
2
 -L´article 1843 du code civil français , précité. 

3
 - DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p. 13. 



 الفصل األول   اإلطار المفاهيمي للحصة من عمل

42 
 

في  1844يككف ذلؾ في شكؿ عمؿ أك في شكؿ تعكيض مادم، ىذا ما نصت عميو المادة 
 . 1مف القانكف المدني الفرنسيالفقرة األولى 

ذا تكقؼ الشريؾ عف تقديـ العمؿ بسبب مف األسباب كلمدة طكيمة، تنعدـ حصتو مع  كا 
انقضاء الشركة بالنسبة إليو، كما في حالة مرض الشريؾ أك أصابتو بعاىة تجعمو غير قادر 

 . 2عمى القياـ بعممو كبالتالي اعتبرت الشركة منحمة بالنسبة إليو 
 الفرع الثاني

 تمييز الحصة مف عمؿ عف غيرىا مف الحصص

النعقاد عقد الشركة ينبغي أف يتكلى كؿ متعاقد بتقديـ الحصة التي تعيد بيا لتككيف 
رأسماؿ الشركة الذم يعد الضماف العاـ لدائنييا، كال يشترط أف تككف الحصص ذك طبيعة 
كاحدة نقدية كانت أك عينية آك حصة مف عمؿ كالتي تسمى أيضا بالحصة الصناعية، لذا 

 . كجب عمينا المقارنة بيف الحصة مف عمؿ كغيرىا مف الحصص
، (أوال)فيجب إذف استخراج أكجو التشابو كاالختالؼ المجكدة بيف الحصة مف عمؿ كعقد العمؿ 

 .(ثانيا)كالحصة مف عمؿ  كحصة نفكذ 
 ˸ وعقد العمؿعمؿ مف الحصة ˸أوال 

كأف ، يقصد بالحصة مف عمؿ ذلؾ المجيكد الشخصي لمشريؾ الذم تنتفع بو الشركة
يككف الشريؾ ميندسا فيقدـ عممو اليندسي كنصيب في الشركة، أك أف يككف إداريا يقـك 

 . 3باألعماؿ اإلدارية الالزمة لمشركة

  أما عقد العمؿ، ىك عبارة عف عقد مكتكب يتـ فيو تحديد مفيـك الحقكؽ كالكاجبات 
بيف أطراؼ ىذا العقد ىما العامؿ كصاحب العمؿ مف أجؿ إتماـ عمؿ معيف، لقد عرؼ 

                                                             
1
 -L´article 1843, du code civil français, précité.  

2
 -DEROUBAIX (Guillaume), L´apport en industrie, op. cit, p. 13.  

، ص 2012ديما جكدت النبكت، القانكف التجارم كالشركات، الطبعة األكلى، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، -  3
112 . 
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 المتعمؽ بعالقات العمؿ 11-90مف القانكف  8المشرع الجزائرم عقد العمؿ بمكجب المادة 
تنشأ عالقة العمؿ بعقد كتابي أو غير كتابي وتقـو ىذه العالقة عمى أي حاؿ بمجرد  » ˸عمى انو

العمؿ لحساب مستخدـ ما وتنشا عنيا حقوؽ المعنييف وواجباتيـ وفؽ ما يحدده التشريع والتنظيـ 
«واالتفاقيات واالتفاقات الجماعية وعقد العمؿ 

1 . 

فمفاد ىذه المادة، أف كالىما يقكماف عمى إبراـ عقد مسبقا، لذا يمكف القكؿ أف كال مف 
الحصة مف عمؿ كعقد العمؿ يجمعيما عنصر العمؿ، غير أنيما يختمفاف في ككف الحصة مف 
عمؿ يتـ مف خالليا إبراـ عقد الحصة الذم يتكلى مف خاللو مقدـ ىذه الحصة تقديـ خدماتو 

كقدراتو كمياراتو الفنية كخبراتو ككضعيا تحت تصرؼ الشركة، لكي تتمكف مف تحقيؽ الغرض الذم 
أنشأت مف أجميا، كىذا العقد يتـ تحديد فيو جميع العناصر الالزمة حيث يتـ االتفاؽ عمييا مسبقا 

كما أف . إضافة إلى األجرة، مثؿ المدة، المقابؿ سكاء يككف أجرة أك المشاركة في األرباح كالخسائر
 . 2شرط األسد في ىذا الصدد غير جائز، فيعد مقدـ ىذه الحصة في الشركة بمثابة الشريؾ

أما عقد العمؿ فيختمؼ عف الحصة مف عمؿ ككنو عقد يبـر بيف العامؿ كصاحب 
كمقدـ ىذا العمؿ يعد بمثابة عامؿ، ككما يختمؼ الشريؾ في الحصة مف عمؿ كذلؾ . العمؿ

عف األجير في عقد العمؿ في ككف األجير لو أجرة ثابتة كال يشترؾ في أرباح كخسائر 
الشركة عكس الشريؾ بالعمؿ في الشركة، الذم يتمكف مف االشتراؾ في األرباح كالخسائر أك 

 . 3قد يعفى منيا مقابؿ حصكلو عمى أجرة كذلؾ بحسب ما يقضي بو االتفاؽ 

 ˸ وحصة نفوذعمؿ مف الحصة ˸ثانيا 
تعد الحصة مف عمؿ في ىذا الشأف ذلؾ العمؿ الفني كعمؿ الميندس كالمدير كالخبير 

كالخبرة الفنية كالتجارية التي مف خالليا يتكلى ىذا الشريؾ بتقديـ خدماتو لمشركة لضماف 
                                                             

1
متمـ ب قانكف رقـ اؿمعدؿ كاؿ يتعمؽ بعالقات العمؿ 1990 ابريؿ سنة 21 المؤرخ في 11-90 مف قانكف رقـ 8المادة -  

.  1990 فيفرم 14، مؤرخ في 17 عدد ج.ج.ر. ، ج91-29
2
 - DEROUBAIX (Guillaume ) , L´apport en industrie…,  op.cit, p.p 13-14. 

3
 - Ibid, p.14.  
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 . نجاحيا ببذؿ مجيكدات لمصمحة الشركة كيجب أف يضع معمكماتو كنشاطو تحت تصرفيا

، كال 1أما العمؿ الذم ال قيمة لو أك العمؿ غير فني فال يجكز أف يككف في الشركة
يجكز أف تككف حصة الشريؾ مجرد نفكذ سياسي يتمتع بو الشخص أك في مركزه المالي أك 

مف القانكف  420ما يقتصر عمى الشيرة أك التأثير أك سمعة تجارية كذلؾ طبقا لممادة 
ال يجوز أف تقتصر حصة الشريؾ عمى ما يكوف لو مف  » ˸المدني الجزائرم كالتي تنص عمى انو 

«. نفوذ أو عمى ما يتمتع بو مف ثقة مالية
2 

الجزائرم ىك محاربة كتجنب النفكذ السياسي أك المركز االجتماعي  كلعؿ ىدؼ المشرع
لمحصكؿ عمى خدمات غير مشركعة لمشركة فيي عبارة عف كسيمة يستخدميا أصحاب 

 . 3النفكذ لسيطرتيـ عمى المشركعات االقتصادية دكف أف يتحممكا مخاطر حقيقية

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
بالؿ عطية حسيف فرج اهلل، بطالف الشركات التجارية، الطبعة األكلى، مركز الدراسات المصرية لمنشر كالتكزيع، مصر، -1

 . 144، ص 2016
.ر مف القانكف المدني الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذؾ420المادة -  2  

  .144سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .بالؿ عطية حسيف فرج اهلل، بطالف الشركات التجارية-3
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 تتميز الحصة مف عمؿ بطابع جكىرم كأساسي في عقد الشركة، ألنيا تعد مف بيف 
المساىمات التي تنتفع بيا الشركة انتفاعا ماديا، كاألبحاث العممية كالخبرات الفنية التي مف 

جمو كاألىداؼ التي تريد الكصكؿ إلييا أخالليا تعمؿ عمى تحقيؽ الغرض الذم أنشأت مف 
بالنظر إلى دكرىا الفعاؿ، لذلؾ يستمـز إظيار اإلجراءات المتبعة في تنفيذ الحصة مف عمؿ 

.  لضماف مدل فعاليتيا كنجاعاتيا
 القانكف المدني أك القانكف التجارم  أحكاـلذا خصص المشرع الجزائرم سكاء مف خالؿ

مساحة قانكنية تناكؿ بصددىا األحكاـ المتعمقة بالجانب التطبيقي لمحصة مف عمؿ، كما 
عالج طرؽ تقكيـ ىذه الحصة بناءا عمى االتفاؽ المبـر بيف الشريؾ بالحصة مف عمؿ 

 تحمؿ ما أككالشركة لغرض الحصكؿ عمى ما قد ينشا عف ىذا المشركع االقتصادم مف ربح 
(.  المبحث األوؿ)ينجـ مف خسارة 

ذا كانت الحصة بصفة عامة عنصر أساسي لقياـ الشركة، إال أف ثمة شركات تجيز إ ك
 .اإلسياـ بحصة مف عمؿ كشركات أخرل ال تجيز اإلسياـ بيا في تككيف ىذه الشركة

 كعميو، يستكجب تحديد الحقكؽ التي تتمتع بيا الشريؾ مقدـ ىذه الحصة كمختمؼ 
الكاجبات التي تقع عمى عاتقو كالتي يستكجب عميو التقييد بيا كتنفيذىا تنفيذا كميا كذلؾ كفؽ 

 (. المبحث الثاني)مستمزمات االتفاؽ المبـر بيف الشركة كالشريؾ بحصة مف عمؿ 
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المبحث األوؿ 
تنفيذ الحصة مف عمؿ 

 الفائدة التي تحققيا إلى الحصة مف عمؿ عنصر ميـ كضركرم في الشركة بالنظر تعد
ليا، كعميو قد يصعب تأسيس كتككيف ىذا المشركع االقتصادم في غياب ىذه الحصة التي 

يتكلى الشريؾ اإلسياـ بيا عف طريؽ تكفير خدماتو كميارتو الفنية قصد مساعدتيا عمى 
تحقيؽ أىدافيا ليذا السبب، يجب تحديد طرؽ تنفيذ ىذه الحصة كالحاالت التي تنفذ فييا ىذه 

 ،الحصة سكاء إراديا كرضائيا أـ ال، مع تحديد طريقة تنفيذ ىذه الحصة سكاء جزئيا أك كميا
 عدـ تنفيذ ما ا سمبيا فيكالحالة التي يتخذ فييا ىذا الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ مكقؼ

. (المطمب األوؿ)تعيد بو تجاه ىذه الشركة 
نو مف الصعب تقكيميا بالنقكد، ألنيا إؼ، كلما كانت حصة مف عمؿ ذات طابع خاص

ال تدخؿ في تككيف رأسماؿ الشركة باعتبار أنو غير قابمة لمتنفيذ الجبرم عمييا، فالعبرة 
بأىمية كضركرة ىذا العمؿ لقياـ ىذه الشركة، فعمى ىذا األساس عمؿ المشرع الجزائرم عمى 

(.  المطمب الثاني)تنظيميا كتقدير قيمتيا بالنظر إلى الفائدة التي تحققيا لمشركة 

المطمب األوؿ 
 تنفيذىا االمتناع عفالتنفيذ الرضائي أو 

عادة ما يتـ تنفيذ الحصة مف عمؿ مف طرؼ الشريؾ مقدـ الحصة تنفيذا رضائيا 
الفرع  ) الشركة، أم تنفيذا مباشرا لاللتزاـ المترتب مف خالؿ العقد الذم ابرمو معكطكعيا
نو يتكلى أحيانا صاحب أك المساىـ بالحصة مف عمؿ بتنفيذ جزء مف التزامو أ، غير (األوؿ

فقط، فينفذ جزء مما تعيد بو لمشركة مف خدمات كأعماؿ كيمتنع عف تنفيذ الجزء الجكىرم 
. (الفرع الثاني)ظر مف ىذه الحصة كذلؾ لسبب مف األسباب تالمف
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الفرع األوؿ 
التنفيذ الرضائي لمحصة مف عمؿ 

ذا إ تنفيذ المديف لما التـز بو أم ما تعيد بو، فيك  ىكيقصد بالتنفيذ الرضائي
تصرؼ قانكني سكاء كاف محمو دفع مبمغ مف النقكد أك تسميـ شيء محدد، أك نقؿ ممكية 
شيء معيف أك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف العمؿ ككفقا لمشركط التي يحددىا االتفاؽ أك 

 1. القانكف
إف التنفيذ اإلرادم في القانكف المدني الجزائرم مصدرة العقد، الذم يعد مف مصادر 

ف يتبادؿ أيتـ العقد بمجرد  » ˸مف القانكف المدني الجزائرم كالتالي  54 المادة قااللتزاـ فتعرؼ

«. الطرفاف التعبير عف إرادتيما المتطابقتيف دوف اإلخالؿ بالنصوص القانونية
 فمفاد ىذه المادة ىك 2

أف اتفاؽ إرادتيف أك أكثر عمى إحداث اثر قانكني ىك الذم يكلد جممة مف االلتزامات عمى 
  3. الطرفيف

 التصرفات القانكنية، لذا عمىكيخضع الكفاء بااللتزاـ القانكني لمقكاعد العامة المطبقة 
  .يجب أف تتكفر فيو الشركط القانكنية المتعمقة باألىمية كالتراضي كالمحؿ كالسبب كاإلثبات

 تؤكد عمى ذلؾ فإنيا مف القانكف المدني الجزائرم 160كبالرجكع إلى نص المادة 
. 4«. . . المديف ممـز بتنفيذ ما تعيد بو» ˸يمي  بنصيا عمى ما

 مف خالؿ ىذه المادة، أف الحؽ ينفذ عند استحقاقو متى استكفى الشركط نستنتج       
فمتى ترتب االلتزاـ كجب تنفيذه فكرا، فيقـك المديف بالكفاء الرضائي . القانكنية الالزمة

بما تعيد بو  (الطكعي)اللتزامو أم يقـك بتأدية عمؿ أك ما التـز بو كيسمى بالتنفيذ اإلرادم 

                                                             
، 2004الكجيز في أحكاـ االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، ، درباؿ عبد الرزاؽ -1

 . 88ص 
. مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر54المادة -  

2
  

.88مرجع سابؽ، ص اؿ، . . .درباؿ عبد الرزاؽ، الكجيز في أحكاـ االلتزاـ -  3  
. مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر160المادة -  

4
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اتجاه دائف الشركة سكاء كاف بدفع مبمغ مف النقكد أك تسميـ شيء أك القياـ بعمؿ أك االمتناع 
  1. عف عمؿ

تنطبؽ فيي فمف خالؿ األحكاـ العامة لاللتزاـ الكاردة في القانكف المدني الجزائرم، 
ك إراديا كمبدأ طبقا لما يرتبو أأيضا عمى الحصة مف عمؿ في تنفيذىا تنفيذا رضائيا 

العقد الممـز لمجانبيف مف االلتزامات كالقائـ عمى أساس التراضي بيف الشركة كالشريؾ 
المساىـ بحصة مف عمؿ كالمتمثؿ في عقد الحصة مف عمؿ، الذم مف خاللو يتكلى 

دارتو ككضع تحت تصرؼ ىذه الشركة مختمؼ الخدمات  الشريؾ تكفير مجيكده كا 
كاألعماؿ التي تعيد بيا طيمة المدة المتفؽ عمييا في عقدىا التأسيسي، في سبيؿ إنجاح 

مف القانكف المدني الجزائرم السالؼ  423كعميو، فالمادة . 2ىذه الشركة كتحقيؽ غرضيا
الذكر، تؤكد عمى إلزامية الشريؾ بالحصة مف عمؿ عمى تنفيذ التزامو اذا تعيد بتقديـ 

.  عممو كخدماتو لمشركة
 شخصية، ألنيا تقـك عمى أساس االعتبار  حصةتتميز الحصة مف عمؿ في ككنيا

الشخصي بمعنى أف الشريؾ الذم يساىـ بيا في الشركة يتعيد بتقديـ أك تأدية العمؿ 
ذا طرأ عميو ما يجعمو عاجزا عف أداء العمؿ، فإنو يعتبر متخمفا عف أداء إشخصيا، بحيث 

حصتو، مما يؤدم إلى فسخ العقد بالنسبة لو، كبالتالي ال يشارؾ في األرباح التي تحققيا 
ذا كانت شخصية الشريؾ كمكاىبو محؿ اعتبار في الشركة كىذا إىذه األخيرة، فتنحؿ الشركة 

في االلتزاـ  » ˸يمي  مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى ما 169ما تؤكده المادة 
ف يرفض أو استوجب طبيعة الديف أف ينفذ المديف االلتزاـ بنفسو جاز لمدائف أذا نص االتفاؽ،  إبعمؿ،

«. الوفاء غير المديف
3 

                                                             
خر التعديالت كمدعـ باجتيادات المحكمة العميا، آبمحاج العربي، أحكاـ االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، كفؽ  -1

. 14ص ، 2015دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار ىكمو، الجزائر، 
.120سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .الياس ناصيؼ، األحكاـ العامة لمشركة -  2 
.ر مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذؾ169المادة  -  

3
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يمتـز مقدـ الحصة مف عمؿ بسرية األسرار الصناعية كالمعمكمات التي تتعمؽ بطريقة 
اإلنتاج كاآلالت كالمكاد المستخدمة أم األسرار التجارية كالمعمكمات الخاصة بنشاط الشركة، 

أك االمتناع عف  بعمؿ  بالقياـفالتزاـ حصة العمؿ ىك التزاـ مزدكجا في آف كاحد، فيك التزاـ
 1. كالذم يظير بأف تنفيذه الجبرم غير ممكف (يجابي كامتناع فعؿ سمبيإعمؿ ) القياـ بعمؿ

ففي جميع األحكاؿ، يمتـز المساىـ بحصة مف عمؿ بأف يقـك باألعماؿ التي تعيد بيا 
جؿ ذلؾ العناية المألكفة التي يبذليا أفي عقد تأسيس الشركة كحصة فييا كأف يبذؿ مف 

  .2الرجؿ العادم في ىذه األعماؿ، كيككف مسؤكال عف تقصيره كفقا لمقكاعد العامة
فضال عف ذلؾ، يمتـز الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ باالمتناع عف القياـ باألعماؿ 
التي تضر بالشركة، لما ينطكم مف منافسة ضد الشركة في أعماليا كنشاطيا، فيك ممـز إذف 

بعدـ منافستيا، كما ىك ممـز بعدـ مباشرة األعماؿ التي تعيد بتأديتيا كحصة في الشركة 
ال كاف مسؤكال عف تعكيض الشركة عما أصابيا مف ضرر3لحسابو الخاص  4. ، كا 

يترتب عف العقد المبـر بيف الشركة كالمساىـ بحصة مف عمؿ جممة مف االلتزامات تقع 
فقد يقـك احد المتعاقديف بتنفيذ العقد في جزء منو . عمى كؿ كاحد منيـ، كىي كاجبة التنفيذ

فقط، كيترؾ الجزء المتبقي منو دكف تنفيذه، كىنا يدخؿ االلتزاـ في صكرة التنفيذ الجزئي 
م يتكلى الشريؾ بحصة مف عمؿ بتنفيذ جزء بما تعيد بو مف األعماؿ، فقط دكف أ، 5لمعقد

كأف يقـك الشريؾ المساىـ بحصة مف . الخدمات كالميارات المتفؽ عمييا في عقد الشركة
عمؿ بتقديـ خدماتو دكف معارفو كخبراتو المتفؽ عمييا في العقد، فيك بذلؾ ينفذ جزء مف ىذا 

.  العقد بمعنى مما تـ االتفاؽ عميو

                                                             

.39سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .بمعيساكم محمد الطاىر، الشركات التجارية -  
1
  

.114سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .الياس ناصيؼ، األحكاـ العامة لمشركة -  
2
  

.29سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .محمد فريد العريني، الشركات التجارية -  
3
  

.34سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . . شرح القانكف التجارم العميكي عزيز،-  4  
.119، ص 2008 ، العراؽعبد األمير جفات، تجزئة العقد، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بابؿ، -  

5
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كال تعكد ىذه األعماؿ التي قاـ بيا الشريؾ ليذه الشركة بفائدة كبيرة، بالمقارنة مع 
لى إكبر ليا، بالنظر أالخدمات كالميارات التي يجب أف يقدميا لمشركة كالتي ىي بحاجة 

كبتنفيذه لجزء مف ىذه األعماؿ فانو يمحؽ ضررا بالشركة كبالتالي يككف . طبيعة نشاطيا
.  1مسؤكال بتعكيضيا عف ما لحقيا مف أضرار مف جراء عدـ تنفيذه اللتزامو كميا

ذا لـ ينفذ الجزء الجكىرم لمعقد، فيمكف لمشركة في ىذه الحالة طمب إكفي حالة ما 
فسخ العقد باإلضافة إلى طمب التعكيضات عف األضرار التي قد تمحؽ بيا، كما يمكف 

خر في تنفيذ ما اتفؽ عميو، كالذم تسبب مف كراءه ألمشركة طمب غرامة تيديدية عف كؿ ت
  2. عمالياأفي تعطيؿ الشركة عف نشاطيا كحسف سير 

 نيالفرع الثا
 تنفيذ الحصة مف عمؿ  االمتناع عف

إف فرضية عدـ تنفيذ الحصة مف عمؿ التي تعيد بيا الشريؾ أك التنفيذ الجزئي لمحصة 
قد يؤدم إلى التساؤؿ حكؿ إمكانية المجكء إلى التنفيذ الجبرم أـ ال، كبالنظر إلى مختمؼ 
اآلثار المترتبة عف دخكؿ الشريؾ بالعمؿ كمدل تنفيذه لألعماؿ كالخدمات التي تعيد بيا 

 ˸لمشركة كذلؾ لسببيف رئيسييف
مف جية، نككف أماـ التزاـ كاجب التنفيذ كالذم يرتب جممة مف االلتزامات عمى عاتؽ 
مقدـ الحصة مف عمؿ، فعميو أف يقـك باألعماؿ الالزمة كتقديـ الخدمات الضركرية لمشركة، 
كيككف مسؤكال عف األضرار التي قد تمحؽ الشركة في حالة عدـ تنفيذ ما يقع عميو مف التزاـ 

.  3 مف القانكف المدني الفرنسي1142بتقديـ تعكيضات لمشركة كذلؾ طبقا لممادة 
لذلؾ، يجب عمى ىذا الشريؾ أف يضع في حسبانو أف ىذا قد يؤدم إلى خركجو مف 

                                                             

.24 ص ،المرجع السابؽ،. . . عزيز العميكي، شرح القانكف التجارم- 1
  

.24، ص نفسومرجع اؿعزيز العميكي، -  
2
  

3
 -L´article 1142 du code civil français, précité. 



                إجزاءات تنفيذ الحصة من عمل                                الفصل الثاني           
 

52 
 

ىذه الشركة، كبالتالي ستنحؿ بالنسبة إليو، ألنو تسبب في تعطيؿ الشركة في ممارسة 
كفي ىذه الحالة لمشركة أف تطمب التنفيذ الجبرم العيني . نشاطيا كعرقمة حسف سير أعماليا

لمحصة مف عمؿ اذا كاف ذلؾ ممكننا، لينفذ ما تعيد بو لمشركة بتقديـ حصتو كاممة كالعمؿ 
  1. عمى مساعدة ىذه الشركة قصد إنجاحيا

كلكف التنفيذ الجبرم العيني في ىذه الحالة مف الصعب تطبيقو عمى الحصة مف عمؿ، 
ف يككف قابال أذلؾ ألف الحصة مف عمؿ ال تدخؿ في تككيف رأسماؿ الشركة كالذم يجب 

فالحصة مف عمؿ ال تتكفر فييا ىذه . لمتنفيذ الجبرم عميو باعتباره الضماف العاـ لمدائنيف
 2. الخصائص، لككنيا غير قابمة ألف تككف محال لمتنفيذ الجبرم

فإذا لـ يقـ الشريؾ بالحصة مف عمؿ بتقديـ حصتو إلى الشركة، فال يعد شريكا فييا 
مع التذكير بأف العقد المبـر بيف الشركة كالشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ، ىك عقد ممـز 

حد أفإذا لـ يكؼ . لمجانبيف كيرتب التزامات متقابمة مستحقة الكفاء لكؿ مف المتعاقديف
المتعاقديف بالتزامو، جاز لممتعاقد اآلخر بعد اعذراه أف يطالب بتنفيذ العقد أف تمكف ذلؾ أك 

ذا اقتضى األمر، كذلؾ طبقا لما جاءت بو الفقرة إيطالب بفسخو مع التعكيض في الحالتيف 
 3. مف القانكف المدني الجزائرم 119مف المادة األولى 
ذا كانت االلتزامات المتقابمة مستحقة الكفاء، جاز إلحدل المتعاقديف أف يتمتع عف إك

مف القانكف  123 لـ يقـ المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التـز بو كذلؾ طبقا لممادة إذاتنفيذ التزامو، 
ذا لـ يقدـ الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ في الشركة إنو أبمعنى . 4المدني الجزائرم

حصتو لمشركة كلـ يقـ باألعماؿ كالخدمات التي تعيد بكضعيا تحت تصرؼ الشركة، جاز 
.  لمشركة أف تمتنع بدفع مقابؿ األجر كاألرباح المحققة

                                                             
1
 - DEROUBAIX (Guillaume) , L´apport en industrie…, op. cit, p15.  

.30سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، . . .محمد فريد العريني، الشركات التجارية - 2
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. ، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر مف القانكف المدني الجزائرم123المادة - 4
  



                إجزاءات تنفيذ الحصة من عمل                                الفصل الثاني           
 

53 
 

ذا كاف ذلؾ ممكننا كطمبو إمف جية أخرل، يمكف لمقاضي أف يأمر بالتنفيذ العيني 
كعميو، . كلكف فيما يتعمؽ بالحصة مف عمؿ كحسب الفقو كالقانكف الخاص الفرنسييف. الدائف

فيستحيؿ التنفيذ الجبرم عمى ىذا النكع مف الحصة صعب كمستحيؿ ألنيا ال تعد مف 
 التزامو، أم تنفيذذا عجز الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ عف إك. 1الضماف العاـ لمدائنيف

ال يتكلى بتقديـ مختمؼ الخدمات كاألعماؿ كالميارات كالخبرات ككضعيا تحت تصرؼ 
الشركة، ففي ىذه الحالة فاف تبعة اليالؾ تقع عمى عاتقو، فإذا مرض أك أصيب بعاىة 

منعتو عف العمؿ بحيث أصبح عاجزا عجزا كميا عف تأدية التزاماتو أثناء حياة الشركة، اعتبر 
متخمفا عف أداء حصتو كانحمت الشركة بالنسبة إليو، كامتنع عميو االشتراؾ بعد ذلؾ في 

األرباح، كعند حؿ الشركة كتصفيتيا يسترد الشريؾ بحصة مف عمؿ حصتو كذلؾ باسترجاع 
    2.حريتو في التصرؼ في كفتو كعممو

ذا استحاؿ عمى الشريؾ القياـ بالعمؿ الذم تعيد بو بسبب مرض أك عاىة أك غير إك
ثبت المديف أذا إ، كبالتالي ينقضي التزامو 3ذلؾ، ترتب عمى ذلؾ حؿ الشركة بيف الشركاء 

مف  307نو لـ يكؼ بالتزامو لسبب أجنبي خارج عف إرادتو، ىذا ما نصت عميو المادة أ
ينقضي االلتزاـ اذا اثبت المديف أف الوفاء بو أصبح »˸القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي 

     4 «.مستحيال عميو لسبب أجنبي عف إرادتو
كيجب التذكير، أف التزاـ الشريؾ بتقديـ عممو كحصة في الشركة مف قبؿ االلتزامات المستمرة 

التي يجب أف تنفذ يكميا كلذا فعدـ تقديـ ىذه الحصة لمشركة قد يصيب الشركة بأضرار لذا فتبعة اليالؾ 
تقع عمى عاتقو فإذا مرض أك أصيب بعاىة جعمتو يمتنع عف أداء عممو كاف يصبح عاجزا كميا عف 

. تأدية عممو أثناء مدة قياـ ىذه الشركة اعتبر متخمفا عف أداء حصتو كمف ثـ يقصى مف الشركة 5 
                                                             

1
 -DEROUBAIX (Guillaume), L´apport en industrie…, op. cit, p15.  
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ف الشريؾ الذم يقدميا أباإلضافة إلى ذلؾ الحصة مف عمؿ حصة شخصية بمعنى 
يتحمؿ مسؤكلية تقديـ العمؿ شخصيا، فإذا عجز عف أدائو انحمت الشركة بالنسبة لو ألنيا 
حصة تقـك عمى االعتبار الشخصي، فشخصية الشريؾ كمكاىبو ىي محؿ اعتبار في تنفيذ 
العمؿ، فعميو أف يسير كيحافظ عمى مصالح الشركة كسيظؿ ممزما بتخصيص عممو ككقتو 

 1. لمشركة إلى غاية انقضاء مدتيا

المطمب الثاني 
تقدير قيمة الحصة مف عمؿ 

عادة ما يتـ تقدير قيمة الحصص في العقد التأسيسي لمشركة، ألف تكزيع األرباح 
كالخسائر مقدرة بالنقكد، فإذا كانت الحصة عينية فيتـ تقديرىا حسب قيمتيا يـك تقديميا 

لمشركة، في حيف تعرؼ الحصة مف عمؿ صعكبات عممية، فعجز الشريؾ عف تقديميا يؤدم 
.  إلى حؿ الشركة

النكع مف الحصص ال يدخؿ في تككيف الرأسماؿ االجتماعي لمشركة، فمما كاف ىذا 
فالحصة مف عمؿ . الذم يعد بالضماف العاـ لمدائنيف، فال تعد محال لمتنفيذ الجبرم عمييا

تقدر عند التعاقد بالنقكد، كذلؾ عمى أساس مقدار المنفعة التي قد تعكد عمى الشركة مف 
 نصيب ىذا الشريؾ في األرباح عند تحديدكراء عمؿ ىذا الشريؾ، كىذا يعد أمر ميـ خاصة 

كقد يتفؽ عمى أف يقدر عمؿ الشريؾ . التي قد تحققيا ىذه الشركة كما قد يتحممو مف خسائر
 . (الفرع األوؿ)بحصة مف عمؿ بمكجب أجرة يتـ تحديدىا في العقد التأسيسي لمشركة 

 الضركرم فإنو مف  مف عمؿىـ بالحصةامتتابع لممساؿمستقبمي كاؿنشاط اؿ تقييـ عفأما 
كعميو، . إجراء ىذا التقييـ كقت التقديـ، لتحديد الحقكؽ المالية لممساىميف بحصة مف عمؿ

ما خالؿ الحياة االجتماعية لمشركة كفي كمتا . يمكف أف تقدـ إما كقت تأسيس الشركة كا 
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ذا تـ التأسيس يجب أف تحدد ىذه المساىمة مف نكع خاص، بحيث ال تساىـ في إالحالتيف، 
تككيف رأسماليا االجتماعي، كما يمكف أف يتـ االتفاؽ عمى أف يككف نصيب ىذا الشريؾ 

.  بعمؿ جزء مف األرباح التي تحققيا ىذه الشركة مف كراء مشركعيا
باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف يتـ االتفاؽ عمى إعفاءه مف الخسائر التي قد تتعرض ليا 
الشركة كذلؾ حسب مقتضيات االتفاؽ المبـر بيف الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ كالشركة 

زيادة عف ذلؾ يجكز لمشريؾ مقدـ لمحصة مف عمؿ اإلسياـ بحصة أخرل ، (الفرع الثاني)
.  سكاء كانت حصة نقدية أك حصة عينية

 أف تقدير الحصة مف عمؿ مف حيث نسبتيا في الربح كالخسارة يككف باتفاؽ لكيجب اإلشارة إؿ
.  بيف الشركاء كالشركة كقت التعاقد، فإذا لـ يتـ ذلؾ جاز لمشريؾ أف يطمب فيما بعد تقكيـ عممو

الفرع األوؿ 
عمؿ حصة مف أجرة الشريؾ ب

بذؿ مجيكداتو في تقديـ أعمالو كخبراتو   الشريؾ بحصة مف عمؿ الذم يتكلى التزاـإف
 يقابمو  كأف يقـك بالخدمات التي تعيد بيا كيكرس لمشركة كؿ نشاطو كمعارفو الفنية لمشركة،

 .1خذ مقابؿ ما يقدمو لمشركة مف مساعدات في سبيؿ نجاح مشركعياأحقو في 
 يتـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى أف تككف ليذا الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ ،كعميو

أجرة معمكمة كمحددة بمكجب العقد التأسيسي لمشركة، فيتـ االتفاؽ مسبقا عمى أف يتقاضى 
 فال يعد عامال في الشركة ،ىذا الشريؾ نصيبو مف األرباح في شكؿ أجرة مقابؿ عممو ىذا

فيك يختمؼ عف العامؿ الذم يبـر عقد العمؿ مع صاحب العمؿ الذم يحدد فيو الحقكؽ 
، ألف الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ يتكلى تقديـ خدماتو 2كالكاجبات بيف أطراؼ ىذا العقد

 .كقدراتو كمياراتو الفنية كخبراتو ككضعيا تحت تصرؼ الشركة

                                                             

.31 ص، المرجع السابؽ،... الشركات التجارية كشركات األشخاص،بمعيساكم محمد الطاىر- 1
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فكفؽ ىذا العقد يتـ االتفاؽ عمى المقابؿ الذم سكؼ يتمقاه ىذا الشريؾ بحصة مف عمؿ 
مقابؿ ما يقدمو لمشركة قد يتـ االتفاؽ عمى أف يتقاضى سكاء أجرة أك المشاركة في األرباح 

ف لمعامؿ أجرة ثابتة كال يتقاضى أالتي تحققيا الشركة كالخسائر التي تعرضت ليا، كما 
 كال يشترؾ في األرباح كالخسائر عكس الشريؾ ،مقابؿ لعممو إال أجرة معمكمة كمحددة

 .المساىـ بحصة مف عمؿ في الشركة الذم يتمكف مف االشتراؾ في األرباح كالخسائر
، 1 اتفاقا عمى إعفائو مف الخسائر التي قد تتعرض ليا ىذه الشركةلكما يمكف أف يجر

 المتضمف عالقات العمؿ بيف العامؿ كصاحب العمؿ تسرم عميو المادة 11-90فاألمر 
 يمكف أف تنطبؽ ىذه المادة عمى الشريؾ المساىـ حيث 11-90 مف القانكف رقـ 02

بحصة مف عمؿ في الشركة في بعض الحاالت فقط، فالعامؿ األجير ىك كؿ شخص يؤدم 
خر يدعى المستخدـ فعقد العمؿ ىك عالقة آك فكريا بمقابؿ لحساب شخص أعمال يدكيا 

تككف خصائصيا األساسية تبادلية، أم بعكض كتككف رضائية ككما ىك شخصي ال يمكف 
، كتدفع األجرة عند تسمـ العمؿ إال إذا اقتضى العرؼ أك االتفاؽ 2لغير العامؿ الكفاء بو

 3. مف القانكف المدني الجزائرم559 ىذا ما نصت عميو المادة خالؼ ذلؾ،
 معمكمة لمشريؾ بحصة مف عمؿ في ةجرأباإلضافة إلى ذلؾ يمكف االتفاؽ عمى تحديد 

الشركة زيادة عف تمقيو نسبة مف األرباح التي تحققيا كتحممو نصيب مف الخسائر التي قد 
.  تتعرض ليا ىذه الشركة كذلؾ بحسب ما يقتضي بو االتفاؽ كالعقد المبـر بينيما

 الفرع الثاني 
نسبة الشريؾ بحصة مف عمؿ في األرباح والخسائر 

ف الخسارة احتماؿ البد أف تتكقعو، إ كاف الربح ىك اليدؼ مف قياـ الشركة، ؼ    إذا
ف ذلؾ ال بد أف يعكد عمى الشركاء جميعا إسكاء حققت الشركة ربحا أك كقعت في خسارة، ؼ

                                                             
1
 - DEROUBAIX (Guillaume), L´apport en industrie…, op. cit, p14.  

.   يتعمؽ بعالقات العمؿ معدؿ كمتمـ، السالؼ الذكر،1990-04-21 المؤرخ في 11-90 مف القانكف رقـ 2المادة -2
. السالؼ الذكر،المعدؿ كالمتمـ، مف القانكف المدني الجزائرم559المادة  -  

3
  



                إجزاءات تنفيذ الحصة من عمل                                الفصل الثاني           
 

57 
 

كؿ منيـ بنصيب يعينو االتفاؽ أك يعينو القانكف، إف ضركرة اشتراؾ الشركاء جميعا في 
الربح كالخسارة يقابمو ضركرة اشتراكيـ جميعا في دفع الحصص التي يتككف منيا رأسماؿ 

ف ىذا يرجع إلى العقد التأسيسي لمشركة الذم إأما عف كيفية تكزيع ىذه األرباح ؼ. الشركة
يتضمف بنكد تبيف بشكؿ كاضح كيفية تقدير نصيب كؿ شريؾ في أرباح الشركة ككيفية 

ذا سكت عقد الشركة عف تحديد ذلؾ كاف نصيب كؿ شريؾ في إتكزيعيا، كفي حالة ما 
األرباح بمقدار حصتو التي ساىـ بيا في الشركة، أما بالنسبة لمشريؾ المساىـ بحصة مف 

.  1عمؿ فيككف تقدير نسبة أرباحو بالنظر إلى المنفعة التي تجنييا الشركة
 الحصص التي يقدميا الشركاء يتـ تقدير قيمتيا في عقد أف ،جدير بالمالحظةاؿك   

 لـ يبيف عقد إذاالشركة، ألف تكزيع األرباح كالخسائر عادة بنسبة الحصص في الشركة، ك
الشركة نصيب كؿ كاحد مف الشركاء في األرباح كالخسائر، كاف نصيب كؿ كاحد منيـ 

مف القانكف  425مف المادة األولى  ىذا ما قضت بو الفقرة ،بنسبة حصتو في الرأسماؿ
المدني الجزائرم، باستثناء حصص العمؿ التي يصعب تقكيميا بالنقكد كلكف يتـ تقدير 

حصتو عمى أساس مقدار المنفعة التي تعكد عمى ىذه الشركة مف كراء عمؿ ىذا الشريؾ، 
كىذا أمر ميـ لتقدير نصيب ىذا الشريؾ مف األرباح، فقد أقاـ القانكف قرينة قانكنية 
مؤداىا أف حصص الشركاء يفترض أنيا متساكية القيمة عمى أف ىذه القرينة قابمة 

 2. لإلثبات العكسي
نو ال يجكز االتفاؽ عمى حرماف الشريؾ مف األرباح، كما ال يجكز االتفاؽ أ ةكالقاعد        

ال كقع عقد الشركة باطال كذلؾ طبقا لممادة  مف  426عمى إعفاء الشريؾ مف الخسارة، كا 
حد الشركاء ال أذا وقع االتفاؽ عمى أف إ » ˸القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى ما يمي 

 3 «. يسيـ في أرباح الشركة وال في خسائرىا كاف عقد الشركة باطال
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ذا  لـ يذكر ذلؾ في العقد التأسيسي لمشركة فإنيا تكزع عمييـ عمى حساب نسبة كا 
حد الشركاء مقصكرة عمى عممو كجب أف يقدـ أذا كانت حصة إمشاركتو في ىذه الشركة، ك

لو نصيب في الشركة سكاء مف الربح أك الخسارة تبعا لما يككف ليذا العمؿ مف أىمية بالغة 
مف القانكف  425مف نص المادة الثالثة بالنظر إلى الشركة، كىذا حسب ما جاءت بو الفقرة 

حد الشركاء مقصورة عمى عممو وجب أف يقدر نصيبو في أذا كانت حصة إو» ˸المدني الجزائرم 
  1«. الشركة مف ىذا العمؿتفيدهالربح والخسارة حسب ما 

 لـ يحدد في عقد الشركة نصيب الشريؾ الذم تقتصر حصتو عمى إذاكفي حالة ما 
 قدـ الشريؾ فضال عف عممو نقكدا أك إذاعممو في الربح كاف لو أف يطمب تقكيـ عممو، ك

كىذا ما قضت بو  ،2حصة عينية، كاف لو في الربح أك في الخسارة عف كؿ حصة عمى حدا
فإذا  » ˸يمي  مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى ما 425مف المادة  الثالثة الفقرة

  3« .قدـ فوؽ عممو نقودا أو شيئا آخر كاف لو نصيب عف العمؿ وآخر مما قدمو فوقو
نو يجكز االتفاؽ عمى إعفاء الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ مف الخسائر لكف أغير 

بشرط أف ال يككف قد حددت لو أجرة معمكمة مقابؿ العمؿ الذم يقدمو لمشركة كذلؾ طبقا 
يجوز  » ˸مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى انو  426مف المادة الثانية لمفقرة 

االتفاؽ عمى إعفاء الشريؾ الذي لـ يقدـ سوى عممو مف كؿ مساىمة في الخسائر عمى شرط أال يكوف 
  4«قد قررت أجرة ثمف عممو

بالنتيجة، أف كؿ شريؾ في الشركة ممـز بتقديـ حصتو كيقابؿ تقديمو لمحصة ربح 
كالشخص مقدـ ىذه الحصة ىك دائف أك مديف، فيناؾ عالقة دائينية التي يعتبر فييا الشريؾ 

.   حققت أرباحاإذادائف لمشركة بعد تقديمو لمحصة كتبقى الشركة مدينة لو بتكزيع األرباح 
                                                             

. مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر425الفقرة الثالثة مف المادة - 1
  

2
محمد بف براؾ بف عبد المحسف فكزاف، األحكاـ العامة لمشركات كاالقتصاد، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، مكتبة  - 

. 77، ص 2014القانكف، السعكدية، 
. مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر425الفقرة الثالثة مف المادة - 3  
. مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر426الفقرة الثانية مف المادة - 4
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المبحث الثاني  
مجاؿ تطبيؽ الحصة مف عمؿ 

 لذا تسرم عمييا أحكاـ قانكف ،لما كانت الشركة التجارية تاجرا كتزاكؿ عمال تجاريا
يعرؼ النظاـ  حيث. المعامالت التجارية بشكؿ عاـ كأحكاـ قانكف الشركات بشكؿ خاص

ـ  الشركات التجارية الخاضعة لمقانكف العا،القانكني الجزائرم نكعيف مف الشركات التجارية
-01كىي ما يطمؽ عمييا بالمؤسسات العمكمية االقتصادية التي تخضع ألحكاـ األمر رقـ 

. 20011 أكت 20 المؤرخ في 04
 فيي الشركات التي نص عمييا القانكف التجارم الجزائرم كتصنؼ ىذه ،أما النكع الثاني

 أف ىذه ، شركات األشخاص كشركات األمكاؿ كشركات ذات طبيعة مختمطة ˸األخيرة إلى
تككف رأسماليا مف مجمكع المساىمات التي يتقدـ بيا الشركاء مف مبمختمؼ أنكاعيا الشركات 

. تحقيؽ مشركعياكاإلسياـ فييا كالعمؿ عمى إنجاحيا ك ،جؿ الدخكؿ إلى الشركة أ
الحصص النقدية كالعينية فقط القابمة التنفيذ الجبرم عمييا كيتككف ىذا الرأسماؿ مف 

 لمشريؾ الدخكؿ إلى الشركة بعممو لكف مع ذلؾ يمكف .التي تعد بمثابة الضماف العاـ لمدائنيف
كمعارفو الفنية كالتقنية قصد مساعدتيا عمى تحقيؽ الغرض مف كراء ىذا المشركع 

االقتصادم الذم ينشاه الشركاء فيما بينيـ بمختمؼ المساىمات التي يتكلى تقديميا كؿ كاحد 
. منيـ

ذا كانت  ىناؾ شركات تقبؿ دخكؿ ىذه الحصة مف عمؿ خاصة في شركة كا 
أخرل ال  إال أف ىناؾ شركات  ،(المطمب األوؿ)األشخاص القائمة عمى االعتبار الشخصي

 باستثناء الشركة . (المطمب الثاني)األمكاؿتقبؿ اإلسياـ بيذا النكع مف الحصة كىي شركات 
 تعديؿ عد لكف ب، التي تقبؿ اإلسياـ بالحصة مف عمؿ(SARL)ذات المسؤكلية المحدكدة

                                                             
 المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، ،2001 غشت 20 المكافؽ ؿ 04-01امر رقـ - 1

 .2001 أكت 22 الصادر في ،47الجريدة الرسمية عدد 
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 تقبؿ حدودةـاؿ سؤوليةـاؿ ات ذركةشاؿ أصبحت 2015 الجزائرم في  التجارمالقانكف
 .الحصة مف عمؿ إلى جانب الحصص النقدية كالعينية ب اإلسياـ

 المطمب األوؿ
 األشخاصشركات االسياـ بحصة مف عمؿ في 

 أدخؿ المشرع ،19931 ابريؿ 25 في 08-93المرسـك التشريعي رقـ  بصدكر
كىي  ،1975الجزائرم نكعا آخر مف الشركات التجارية كالتي لـ يتعرض ليا القانكف سنة 

. شركة التكصية البسيطة
فشركات األشخاص ىي الشركات التي يككف فييا االعتبار الشخصي ىك الغالب 

 كاالعتبار الشخصي ،كتككف شخصية الشريؾ محؿ االعتبار كذات أىمية في تككيف الشركة 
 كيككف ،ىك الذم يؤدم إلى إبراـ عقد الشركة عمى أساس الثقة المتبادلة بيف الشركاء 

. الشريؾ في ىذه الشركات مسؤكال شخصيا في ذمتو الخاصة كتضامنية مع بقية الشركاء
الفرع ) شركة التضامف˸كمف شركات األشخاص التي تجيز اإلسياـ فييا بحصة مف عمؿ

. (الفرع الثالث) كشركة المحاصة(الفرع الثاني) كشركة التكصية البسيطة ، (األوؿ

الفرع األوؿ 
الحصة مف عمؿ في شركة التضامف 

مف النمكذج األمثؿ لشركات األشخاص ألنيا تحتكم عمى جميع  التضامف ةشرؾتعتبر 
.  فيي تنشأ عمى أساس االعتبار الشخصي كتنقضي بانقضائو،مميزات شركات األشخاص 

فيي تصمح فقط لممشركعات الصغيرة الحجـ التي تقـك عمى جيكد أفراد تربطيـ عالقات 
.  كأعضاء األسرة الكاحدة أك األصدقاء،شخصية

                                                             

 1975 سبتمبر 26 في 59-75  يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 1993 ابريؿ سنة 25 مؤرخ في 08-93مرسـك تشريعي رقـ -1
.1993 ابريؿ 27 المؤرخة في 27 رقـ ، ج رالمتضمف القانكف التجارم،   
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 مف 563 إلى 511لقد تناكؿ المشرع الجزائرم أحكاـ شركة التضامف في المكاد مف 
 حيث يتـ تككينيا عف طريؽ تكافر األركاف المكضكعية الكاجب ،القانكف التجارم الجزائرم

 كالسبب إلى جانب الشركط ، المحؿ، الرضا˸تكافرىا في كؿ عقكد الشركات كالمتمثمة في
. 1المكضكعية الخاصة كالشركط الشكمية

لمشركاء بالتضامف  » ˸مف القانكف التجارم الجزائرم عمى ما يمي 551تنص المادة 
صفة التاجر وىـ مسؤولوف مف غير تحديد وبالتضامف عف ديوف الشركة وال يجوز لدائف 

الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديوف الشركة إال بعد مرور خمسة عشر يوما مف 
 "2«.تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قانوني
 مميزات شركة التضامف فالعقد الذم يبـر بيف الشركاء ،نستنتج مف مضمكف ىذه المادة

 فتصبح الشركة تجارية كما يصبح كؿ شريؾ ،إلنشاء شركة التضامف يكتسي الصفة التجارية
. 3متمتعا بصفة التاجر كمسؤكؿ مسؤكلية تضامنية عف ديكف الشركة

كالشريؾ الذم يساىـ بحصة مف عمؿ لو نفس مركز الشركاء المتضامنيف سكاء مف 
 كما يتحمؿ الخسائر شأنو شأف ،حيث الحقكؽ أك االلتزامات كيتمقى حصتو في األرباح

. الشركاء اآلخريف
غير انو يجكز ليذا الشريؾ إعفاءه مف تحمؿ الخسائر كلكف بتكفر شركط كالتي نصت 

. 4مف القانكف المدني الجزائرم 425عمييا المادة 
إلى ذلؾ تتميز شركة التضامف بعدـ قابمية الحصص فييا لمتداكؿ كذلؾ تطبيقا لممادة 

 ال يجوز أف تكوف حصص »مف القانكف التجارم الجزائرم التي تنص عمى ما يمي 560
ويعتبر  ،الشركاء ممثمة في سندات قابمة لمتداوؿ وال يمكف إحالتيا إال برضا جميع الشركاء

                                                             

.103 ص ،المرجع السابؽ،... أحكاـ الشركةفضيؿ نادية،- 1
  

. السالؼ الذكر مف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ كالمتمـ،511المادة - 2
  

.111 ص ، المرجع السابؽ،... أحكاـ الشركةفضيؿ نادية،- 3  
.  السالؼ الذكر، المعدؿ كالمتمـ مف القانكف المدني الجزائرم،425المادة - 4
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كيتضح مف نص المادة أف شركة التضامف تقـك  . 1«.كؿ شرط مخالؼ لذلؾ كاف لـ يكف
أف ال تتمثؿ حصص  ،عمى ركيزة أساسية كىي االعتبار الشخصي لذلؾ اشترط القانكف

.  2الشركاء في سندات قابمة لمتداكؿ كما ىك في شركات األمكاؿ
 ، كالذم يمثؿ شرط أساسي في تككيف رأسماؿ الشركة،أما بخصكص ركف تقديـ الحصص

مف القانكف المدني الجزائرم إلى الحصص التي يتـ اإلسياـ بيا في  416فمقد أشارت المادة 
كبالرجكع إلى أحكاـ  . الحصة النقدية كالحصة العينية كالحصة مف عمؿ˸تأسيس الشركة كىي

القانكف التجارم الخاصة بشركة التضامف فمـ يرد أم نص يمنع مف جكاز اإلسياـ بحصة مف 
 ، كعميو فإنو يجكز لمشريؾ في شركة التضامف أف يساىـ بعممو أك خبرتو الفنية أك التقنية،عمؿ

 ،رغـ أف حصتو ىذه ال تدخؿ في مككنات رأسماؿ الشركة ألنو ال يجكز أك ال يمكف التنفيذ عمييا
. لكف شرط أال تككف جميع حصص الشركاء في ىذه الشركة ىي حصة مف عمؿ

 أف شركة التضامف تقـك عمى ميزة أساسية كىي مسؤكلية الشركاء فييا غير ،بالنتيجة
 ˸ فيي بذلؾ تقبؿ اإلسياـ فييا بكؿ أنكاع الحصص،محدكدة كتضامنية عمى ديكف الشركة

.  الحصص العينية كالحصص مف العمؿ،الحصص النقدية

الفرع الثاني 
شركة التوصية البسيطة 

ف  لـ يعرؼ المشرع الجزائرم شركة التكصية البسيطة كما فعمت بعض التشريعات كا 
 كقد تناكؿ المشرع الجزائرم أحكاـ ىذه الشركة ،كاف قد نص عمى بعض مميزات ىذه الشركة

.  مف القانكف التجارم الجزائرم10 مكرر 563إلى المادة  مكرر 563مف المادة 
تعد شركة التكصية البسيطة مف شركات األشخاص التي تقـك عمى االعتبار 

 فال تختمؼ عف شركة التضامف إال مف ناحية كاحدة كىي أف ىذه الشركة تضـ ،الشخصي
                                                             

.  المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر مف القانكف التجارم الجزائرم،560المادة  -   1  
.120، المرجع السابؽ، ص ...فضيؿ نادية، أحكاـ الشركة  - 2  
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 شركاء متضامنكف يسألكف عف ديكف الشركة في أمكاليـ الخاصة ˸نكعيف مف الشركاء
مف  مكرر 563كشركاء مكصكف ال يسألكف إال في حدكد حصصيـ كقد نصت المادة 

 عمى أحكاـ شركات التضامف تنطبؽ عمى شركات التكصية ،القانكف التجارم الجزائرم
 فتككيف ىذه الشركة يخضع لمقكاعد العامة ،باستثناء األحكاـ الخاصة بيذه األخيرة البسيطة 

. 1التي تسرم عمى الشركات مف حيث تعدد الشركاء كنية المشاركة كتقديـ الحصص
غير أف ركف تقديـ الحصص في شركة التكصية البسيطة يتميز بنكع مف الخصكصية 

 فإنو ال يجكز لمشريؾ المكصى أف يساىـ ، لما كانت الشركة تضـ نكعيف مف الشركاء،حيث
.  ذلؾ بالنسبة لمشركاء المتضامنيف،بحصة مف عمؿ بؿ بحصة نقدية أك عينية فقط 

كلعؿ عدـ جكاز تقديـ حصة مف عمؿ مف قبؿ الشريؾ المكصى يعكد إلى المسؤكلية 
 1 مكرر 563 ىذا ما يستفاد مف الفقرة الثانية مف المادة ،المحدكدة لو في رأسماؿ الشركة

 يمتـز الشركاء الموصوف بدوف الشركة فقط »˸مف القانكف التجارم الجزائرم التي تنص عمى
  2«.في حدود قيمة حصصيـ التي ال يمكف اف تكوف في شكؿ تقديـ عمؿ

 ˸ تتميز ىذه الشركة بخصائص تميزىا عف غيرىا مف الشركات األخرل،فضال عف ذلؾ
 فيجب ،مف القانكف التجارم الجزائرم 2 مكرر 563فعنكاف الشركة طبقا لنص المادة 

 ،أف يتككف مف اسـ شريؾ كاحد متضامف أك مف اسـ عدة شركاء مع إضافة عبارة كشركائيـ
 كال يجكز ،حتى كلك كاف ىؤالء كميـ شركاء مكصكف مف أجؿ إعالـ الغير بكجكد الشركة

إطالقا أف يتككف عنكانيا مف أسماء أحد الشركاء المكصكف ألف مسؤكليتو محدكدة بمقدار 
. 3الحصة التي يقدميا في رأسماؿ الشركة

كما يقع حظر الشريؾ المكصى مف إدارة شركة التكصية البسيطة مف أعماؿ اإلدارة 
 أما المقصكد باألعماؿ الداخمية ،الخارجية دكف أف يمتد الحظر إلى أعماؿ اإلدارة الداخمية

                                                             

.139-138، المرجع السابؽ، ص ص ... أحكاـ الشركةفضيؿ نادية، - 1
  

.، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر  مف القانكف التجارم الجزائرم1 مكرر 563الفقرة الثانية مف المادة  - 2  
.141، المرجع السابؽ، ص ...، أحكاـ الشركةفضيؿ نادية -   3

  



                إجزاءات تنفيذ الحصة من عمل                                الفصل الثاني           
 

64 
 

ىي تمؾ األعماؿ التي تتصؿ بنشاط الشركة دكف أف يتطمب ذلؾ ظيكر الشريؾ أماـ الغير 
. 1تمثيال ليا

الفرع الثالث 
الحصة مف عمؿ في شركة المحاصة 

 نكعا آخر مف 1993أضاؼ المشرع الجزائرم في المرسـك التشريعي الصادر سنة 
 كأدرجيا في فصؿ مستقؿ عف شركات األشخاص كشركات األمكاؿ كذلؾ نظرا 2الشركات التجارية

 كلكف ىي شركة تجارية بحسب المكضكع ،لعدـ خضكعيا ألم شكؿ مف األشكاؿ  التي ذكرىا
يجوز » ˸مف القانكف التجارم الجزائرم عمى أنو مكرر 795 فنصت المادة ،3كليس بحسب الشكؿ

.تأسيس شركات المحاصة بيف شخصيف طبيعييف أو أكثر تتولى انجاز عمميات تجارية »4 
 تنعقد بيف شخصيف يتعامؿ ، ىذا النكع مف الشركات عمى أنيا شركة مستتيرة،عرؼ الفقو

باسمو مع الغير أك شخص آخر أك أكثر كيقدـ كؿ كاحد منيـ حصة مف ماؿ لك حصة عينية 
 فيي شركة ،عمى ىذا األساس. 5أك حصة مف عمؿ قصد اقتساـ األرباح كالخسائر بيف الشركاء

 كما ليس ليا ،معدكمة الشخصية المعنكية كليس ليا اسـ خاص بيا كال مكطف كال جنسية
. 6رأسماؿ

 ˸فيي تتميز بالخصائص التالية 

 االعتبارتقـك عمى .  فيي شركة تجارية،إن شركة المحاصة من شركات األشخاص 
 فشخصية األشخاصالشركاء فيي مف شركات بيف  يظير ذلؾ في الثقة المتبادلةالشخصي ك

                                                             

.145، ص السابؽ، المرجع ...، أحكاـ الشركةفضيؿ نادية- 1
  

. السالؼ الذكر، المعدؿ كالمتمـ، المتضمف القانكف التجارم08-93مرسـك تشريعي رقـ -2     
.149، ص السابؽ، المرجع...، أحكاـ الشركةفضيؿ نادية-   3

  
.، المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر  مف القانكف التجارم الجزائرم1 مكرر 795المادة -  4

  
.149، المرجع السابؽ، ص...، أحكاـ الشركةفضيؿ نادية-   5

  
 التجارية، التاجر، الشركات التجارية، دار المعرفة،  األعماؿ ˸عمكرة عمار، الكجيز في شرح القانكف التجارم الجزائرم -  6

 .215، ص 2000الجزائر، 
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. 1اآلخر لمشريؾ بالنسبة اعتبار محؿكؿ شريؾ ىي 
انتفاء الشخصية المعنكية في شركة المحاصة فيي خاصية جكىرية ألنيا شركة مجردة 

 كمداـ أف ىذه الشركة عديمة ،2مف الشخصية المعنكية منذ نشكئيا إلى غاية انقضائيا
  .3الشخصية المعنكية فميس ليا عنكاف مشترؾ

.  فيخضع لألركاف المكضكعية العامة كاألركاف المكضكعية الخاصة،أما تككينيا
 فيي ال تتمتع بالشخصية المعنكية ،باستثناء األركاف الشكمية إذ ال تفرغ في الشكؿ الكتابي

كبقية الشركات األخرل كنظرا النعداـ الشخصية المعنكية ليذه الشركة طبقا لمفقرة الثانية مف 
 فيي ال تخضع لإلشيار كبالتالي يمكف ،4مف القانكف التجارم الجزائرم 2 مكرر 795المادة 

 ،إثباتيا بكؿ الكسائؿ فطبقا ليذه المادة فمع أف شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصية المعنكية
. إال أنو يمكف اإلسياـ بحصة مف عمؿ كىذا في غياب نص صريح يمنع ذلؾ

المطمب الثاني 
األمواؿ شركات اإلسياـ بحصة مف عمؿ في 

ظير ىذا النكع مف الشركات نتيجة لمتطكر االقتصادم اليائؿ الذم أصبح يتطمب 
أف شركات األمكاؿ ىي الشركات التي يحكميا . أمكاال ضخمة لتمكيؿ مختمؼ المشاريع

 عمى اعتبار أف ،االعتبار المالي كالذم مفاده أف رأسماؿ الشركة ىك الضماف العاـ لدائنييا
الشريؾ في ىذا النكع مف الشركات ال يسأؿ إال في حدكد حصتو ىذا ما نصت عميو المادة 

                                                             

.222عمكرة عمار، المرجع نفسو، ص -     1
  

، المرجع السابؽ، ص ...احمد محمد محرز، الكسيط في الشركات التجارية - 330. 2
  

.266، المرجع السابؽ، ص ...، مكسكعة الشركات التجاريةالياس ناصيؼ-   3  
. المعدؿ كالمتمـ، السالؼ الذكر مف القانكف التجارم الجزائرم2 مكرر 795المادة - 4
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 باإلضافة إلى ما جاء بو المشرع الجزائرم في المادة ،1مف القانكف المدني الجزائرم 434
. 2مف القانكف التجارم الجزائرم 564

 تتميز شركات األمكاؿ بأنيا شركات ال تقـك عمى االعتبار الشخصي الذم تقـك ،كعميو
 فالعبرة بما يقدمو الشريؾ مف أمكاؿ كما أنو في شركات األمكاؿ ،عميو شركات األشخاص

 فشركات األمكاؿ تتفرع إلى ،فإف الشركاء ال يعرفكف بعضيـ البعض في غالب األحياف
 كىناؾ نكع ، (الفرع الثاني) شركة التكصية باألسيـ ، (الفرع األوؿ) شركة المساىمة ˸نكعيف

آخر مف الشركات كالذم يقترب أكثر مف شركات األمكاؿ كالذم يطمؽ عمييا تسمية الشركات 
. (الفرع الثالث)المختمطة كالمتمثمة في الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة 
الفرع األوؿ 

عدـ جواز اإلسياـ بحصة مف عمؿ في شركة المساىمة 

 كىي مف أقدـ أنكاع الشركات كالتي ،تعد شركة المساىمة النمكذج األمثؿ لشركات األمكاؿ
استطاعت مكاكبة الكثير مف التطكرات سكاء عمى الصعيد االقتصادم أك القانكني فيي مف أكثر 

إف الميزة األساسية ليذا النكع مف الشركات التجارية . أنكاع الشركات فعالية في المجاؿ االقتصادم
 فيي الشركة التي يقسـ رأسماليا إلى ،ىك ضخامة في مكاجية االستثمارات ذات الكزف الثقيؿ

أسيـ متساكية القيمة كقابمة لمتداكؿ كال يككف فييا الشريؾ مسؤكال عف ديكف الشركة إال بقدر ما 
 ˸ كعميو تتميز ىذه الشركة بالخصائص التالية،يممكو مف أسيـ أم بقدر نصيبو في الرأسماؿ

تتميز شركة المساىمة عف غيرىا مف الشركات بأف الحد األدنى لمشركاء ال يجب أف 
مف القانكف  592شركاء كفؽ ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة  (7)يقؿ عف سبعة 

. 3«شركاء (7) وال يمكف أف يقؿ عدد الشركاء عف سبعة » ˸التجارم الجزائرم

                                                             

. السالؼ الذكر مف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ،434المادة -   1
  

.، السالؼ الذكر مف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ ك المتمـ564المادة - 2  
.  السالؼ الذكر،  المعدؿ كالمتمـ، مف القانكف التجارم الجزائرم592الفقرة الثانية مف المادة -   3
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 كلقد حدد المشرع الجزائرم الحد األدنى ،كاف رأسماليا ينقسـ إلى أسيـ متساكية القيمة
مالييف  (5)لرأسماليا حسب طريقة التأسيس حيث  يجب أف يككف رأسماليا بمقدار خمسة 

 كمميكف دينار عمى ،دينار جزائرم عمى األقؿ كذلؾ إذا ما لجأت الشركة عمنية لالدخار
 ˸ مف القانكف التجارم الجزائرم594/1األقؿ في الحالة المخالفة كىذا ما جاءت المادة 

 إذا ،مالييف دينار جزائري عمى األقؿ (5)يجب أف يكوف رأسماؿ شركة المساىمة بمقدار خمسة »
 1«. ومميوف دينار عمى األقؿ في الحالة المخالفة،جاءت الشركة عمنية لالدخار 

لقد أدخؿ المشرع الجزائرم عدة تعديالت عمى ىذا النكع مف الشركات بمكجب المرسـك التشريعي 
. 3  كذلؾ بيدؼ مكاكبة التطكرات االقتصادية العالمية،19932 ابريؿ 25 المؤرخ في 93/08

 ،يخضع إنشاء ىذا النكع مف الشركات إلى ذات األركاف التي تخضع ليا كؿ أنكاع الشركات
 كبخصكص ركف تقديـ الحصص فأنو يجكز ،4األركاف المكضكعية العامة كالخاصة كالشكمية
 كلكف ال يجكز اإلسياـ بحصة مف عمؿ ألف ىذا ،لمشركاء اإلسياـ بحصة عينية أك حصة نقدية

النكع مف الشركات يقـك عمى أساس االعتبار المالي كالمسؤكلية فييا محدكدة بقدر الحصة التي 
 .5 لذا ال يسمح بالدخكؿ إلى الشركة بحصة مف عمؿ لعدـ إمكانية التنفيذ عمييا،ساىـ بيا

الفرع الثاني 
الحصة مف عمؿ في شركة التوصية باألسيـ 

تعد شركة التكصية باألسيـ مف شركات األمكاؿ القميمة االنتشار في الحياة العممية كيعكد 
أساس ىذا اإلحجاـ إلى عدـ معرفة إيجابيات ىذا النكع مف الشركات التجارية كعدـ اىتماـ رجاؿ 

لقد تطرؽ المشرع الجزائرم إلى تعريؼ شركة التكصية . األعماؿ بتأسيس ىذا النكع مف الشركات

                                                             

. السالؼ الذكر،  المعدؿ كالمتمـ،الفرة األكلى مف المادة مف القانكف التجارم- 1
  

 . السالؼ الذكر معدؿ كمتمـ المتضمف القانكف التجارم،08-93مرسـك تشريعي رقـ -  2
.14 ص ، المرجع السابؽ،... الشركات التجارية،بمعيساكم محمد الطاىر- 3

  
.15 المرجع نفسو، ص ،بمعيساكم محمد الطاىر- 4

  
.38 ص، المرجع السابؽ،... أحكاـ الشركةفضيؿ نادية،-   5
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مف  ثالثا 715 لقد تعرض المشرع الجزائرم في المادة ،1باألسيـ كما عرفيا المشرع الفرنسي
إلى تعريؼ شركة التكصية باألسيـ التي يككف رأسماليا مقسما إلى  2القانكف التجارم الجزائرم

 بيف شريؾ متضامف أك أكثر لو صفة التاجر كمسؤكؿ بصفة دائمة كبالتضامف عف ديكف ،أسيـ
. 3الشركة كشركاء مكصكف مساىميف كال يتحممكف الخسائر إال بما يعادؿ حصصيـ

 فال يمكف أف يككف أقؿ مف ثالثة شركاء كال يذكر اسميـ في اسـ ،أما عف عدد الشركاء
 طائفة الشركاء المتضامنيف ، بمعنى أف شركة التكصية باألسيـ تضـ نكعيف مف الشركاء،الشركة

 كطائفة أخرل مف ،التي تسرم عمييـ نفس األحكاـ التي تسرم عمى الشركاء في شركة التضامف
الشركاء مف الشركاء المساىميف الذم ال يتجاكز عددىـ ثالثة شركاء كىـ أصحاب األسيـ القابمة 

 كتحكـ ىذه الشركة المكاد مف المادة ،لمتداكؿ بالطرؽ التجارية كال يسألكف إال في حدكد مساىماتيـ
. 4مف القانكف التجارم الجزائرم ثالثا عشر 715إلى  ثالثا 715

 ˸كمف بيف خصائص ىذه الشركة
. أنيا شركة أمكاؿ تقـك عمى االعتبار المالي كتضـ نكعيف مف الشركاء

 يخضع تأسيس ىذه الشركة إلى ، شركاء عمى األقؿ4 كما أف الحد األدنى لمشركاء ىك 
نفس األركاف التي تخضع ليا كؿ الشركات التجارية حيث يشترط فييا تكافر األركاف المكضكعية 
العامة كالخاصة كالشكمية كمف بيف األركاف المكضكعية الخاصة ركف تقديـ الحصص فإذا بإمكاف 

.  5الشريؾ المتضامف أف يقدـ إما حصة نقدية أك عينية أك حصة مف عمؿ
،  إال أنو ال يسمح لمنكع الثاني مف الشركاء 6كأف ىذه األخيرة ال تدخؿ في رأسماؿ الشركة
. اإلسياـ بحصة مف عمؿ بسبب مسؤكليتيـ محدكدة

                                                             

بمعيساكم محمد الطاىر - .162 ص ، المرجع السابؽ،...الشركات التجارم كشركات األمكاؿ، 1
  

. السالؼ الذكر، المعدؿ كالمتمـ، مف القانكف التجارم الجزائرم715المادة - 2
  

.162 ص ، المرجع السابؽ،... الشركات التجارية كشركات األمكاؿ،بمعيساكم محمد الطاىر-   3
  

.163 ص ، المرجع نفسو،بمعيساكم محمد الطاىر- 4
  

 .166-165 ص ص ، المرجع نفسو،بمعيساكم محمد الطاىر- 5
.38، المرجع السابؽ، ص ...، أحكاـ الشركةفضيؿ نادية- 6
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الفرع الثالث 
الحصة مف عمؿ في الشركات المختمطة 

 أنيا شركة تجارية تجمع شركاء ال يكتسبكف ،تعرؼ الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة
صفة التاجر كيككنكف مسؤكلكف إال في حدكد حصصيـ فقط ىذا ما يستفاد مف نص المادة 

 تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مف شخص أو »˸ مف القانكف التجارم الجزائرم564
ذا كانت الشركة ذات ،عدة أشخاص ال يتحمموف الخسائر إال في حدود ما قدموا مف حصص  وا 

المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا لمفقرة السابقة ال تضـ إال شخصا واحدا كشريؾ وحيد وتسمى ىذه 
 1«(.مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة)الشركة 

 شركة ذات ˸نفيـ مف نص المادة أف الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة تتفرع إلى نكعيف
 كشركة  ذات مسؤكلية محدكدة بشريؾ كاحد كفي ،مسؤكلية محدكدة تضـ أكثر مف شريكيف

. ىذه الحالة تسمى بمؤسسة الشخص الكاحد ذات المسؤكلية المحدكدة
  ˸أما عف خصائص ىذه الشركة

فيي شركة تجارية بحسب شكميا كميما كاف مكضكعيا كذات طبيعة مختمطة كال يمكف 
 كىذا بعد تعديؿ القانكف التجارم في ،شريكا (50)أف يتجاكز عدد الشركاء فييا خمسيف 

. شريكا فقط (20) حيث كاف الحد األقصى ب عشريف 15/20 بمكجب االمر2015
 فيي مسؤكلية محدكدة بقدر الحصة المساىـ بيا ككما ،أما عف مسؤكلية الشركاء فييا 

. يمعب االعتبار الشخصي دكرا ىاما في ىذا النكع مف الشركات
أما عف تأسيسيا فكغيرىا مف الشركات يستكجب فييا تكفر األركاف المكضكعية العامة 

 فإذا كاف قبؿ التعديؿ يجكز لمشركاء اإلسياـ ،كالخاصة كمف بيف بينيا ركف تقديـ الحصص
 أيف 2015فإف الكضع تغير بعد . بنكعيف مف الحصص فقط كىي الحصة النقدية كالعينية

أجاز المشرع الجزائرم لمشركاء اإلسياـ بحصة مف عمؿ رغـ أف مسؤكلية الشركاء محدكدة 

                                                             

. السالؼ الذكر، المعدؿ كالمتمـ، مف القانكف التجارم الجزائرم564المادة - 1
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 مف األمر  مكرر567بقدر حصتيـ كذلؾ كفؽ ما جاء بو المشرع الجزائرم في المادة  
  1. المعدؿ كالمتمـ لمقانكف التجارم الجزائرم15/20

 أف ىذه الحصة ال تدخؿ في رأسماؿ الشركة ألنو ال يجكز التنفيذ ،فضال عف ذلؾ
.  2عمييا

 المتضمف القانكف 2015 ديسمبر 30 الصادر في 20-15 أف األمر ،مع التذكير
التجارم أحدث تغيير جذرم فيما يتعمؽ بالشركة ذات المسؤكلية المحدكدة  كذلؾ في 

. 590 ك المادة 1 مكرر567 مكرر كالمادة 567 كالمكاد 567 ك566المكاد
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 ،2015 ديسمبر30 الصادر في 20-15 المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف رقـ  مف القانكف التجارم،567المادة - 1
. يتضمف القانكف التجارم الجزائرم1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59-75 يعدؿ كيتمـ االمر رقـ 71ج العدد .ج.ر.ج   
.166-165 ص ص ، المرجع السابؽ،... الشركات التجارية كشركات األمكاؿ،بمعيساكم محمد الطاىر- 2
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 مكضكع أىمية الحصة مف عمؿ في تأسيس الشركة التجارية، تكصمنا ةمف خالؿ دراس
إلى أف الحصة بشكؿ عاـ تعد ركف جكىرم في عقد الشركة، كالتي تمثؿ مساىمة الشريؾ 

ذا أصيبت إفي حالة ما  في حصكلو عمى نصيب مف األرباح كتحمؿ جزء مف الخسائر
. الشركة بالخسارة

كتختمؼ حصص الشركاء المساىـ بيا بطبيعتيا، فقد تككف عبارة عف مبمغ مف النقكد 
، بحيث قد تككف منقكال ماديا كاآلالت كالبضائع، كقد تككف منقكال معنكيا ة عينيحصةأك 

 كما يجكز . فمجمكع ىذه الحصص تككف رأسماؿ الشركةكبراءة االختراع أك عالمة تجارية
 أكأف تككف الحصة المساىـ بيا عمال يقدمو الشريؾ لمشركة فتنتفع منو نفعا ماديا كالخبرة 

أك فنكف اإلدارة التي يمتمكيا كإدارة مصنع الشركة، فمتى كاف العمؿ  المعرفة الفنية كالتقنية،
 .يعكد بالفائدة عمى الشركة أصبحت لو قيمة مادية فيصح أف يككف حصة فييا

يتمتع بخصائص تجعميا تتميز عف أنكاع أخرل مف فيذا النكع مف الحصص 
 فيي تقـك عمى ركيزة أساسية كىي االعتبار الشخصي الذم يعد مف بيف الصفات ،الحصص

 تتعمؽ ، كما أنيا حصة شخصية،الجكىرية التي يتمتع بيا الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ 
 عف فيي تختمؼ تيالخصكصيك . فال يصح أف تتخذ شكؿ حصة نفكذ،بشخصية المساىـ بيا

 الشريؾ عمى مساعدة الشركة مف حيث يعمؿ مف خاللياطبيعة الحصص النقدية كالعينية، 
.  كتحقيؽ مشركعيا االقتصادملمعمؿ عمى إنجاحياجؿ بذؿ العناية الكاممة أ

 تسمح حيثمع التذكير، أف ىذه الحصة لـ تخمؽ مف العدـ، بؿ أنيا كجدت منذ القدـ 
 المعنكم أف يصبح شريكا في شركة عف طريؽ اإلسياـ بعممو فقط في أكلمشخص الطبيعي 
، كىذا ما يجعؿ ىذه الحصة تتميز بنكع مف الخصكصية نظرا  أك تقنيةشكؿ معرفة فنية

.  لطبيعة العمؿ الذم يؤديو لمشركة

 فيتـ ذلؾ كفؽ ما تـ االتفاؽ عميو مسبقا في عقد ،أما عف تنفيذ الحصة مف عمؿ
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فكمبدأ عاـ يتكلى الشريؾ بتنفيذ التزامو طكعيا بشرط أال تككف إراداتو معيبة بعيب . الشركة
فالشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ في الشركة يشترؾ في األرباح التي . مف عيكب اإلرادة 

 كفي الخسائر إف منيت بيا كذلؾ خالفا لمعامؿ الذم يبـر عقد ،تحققيا الشركة إف حققت
العمؿ مع صاحب العمؿ أيف يتـ فيو تحديد حقكؽ ككاجبات ىذا العامؿ كمف بيف ىذه 

 دكف أف يككف لو الحؽ في أف يشترؾ في ، حقو في تقاضي أجرة كفؽ مدة محددة،الحقكؽ
غير أف الشريؾ بحصة مف عمؿ يمكف أف تحدد لو . األرباح كالخسائر التي تحققيا الشركة

. نسبة في األرباح التي قد تحققيا ىذه الشركة أك تحممو الخسارة إف منيت بيا

 يمكف لمشركة أف تتفؽ مع الشريؾ المساىـ بحصة مف عمؿ عمى أف ،أكثر مف ذلؾ
 كما يمكف أف يتـ ،تقدـ لو مقابؿ عممو أجرة معمكمة كمحددة في العقد التأسيسي لمشركة

االتفاؽ عمى أف يتقاضى ىذا الشريؾ مقابؿ عممو جزء مف األرباح إضافة إلى أجرة يتـ 
 كال يجكز حرماف ىذا الشريؾ مف حصكلو عمى األرباح أك إعفائو مف ،االتفاؽ عمييا مسبقا

.  الخسائر كذلؾ كفؽ ما نص عميو المشرع الجزائرم في القانكف المدني الجزائرم

 لذا اشترط المشرع أف تقدر قيمة ،أما عف تقديـ الحصص في الشركة فيتـ كفؽ مراحؿ 
 ، كالحصة العينية حيث يجب أف تذكر القيمة المقدرة في عقد الشركة ،الحصة عند تقديميا

غير أف الحصة مف عمؿ يصعب تقديرىا بالنقكد مما يجعميا ال تساىـ في تككيف رأسماؿ 
 فال يمكف تحرير الحصة مباشرة بصفة كاممة مثمما ىك الحاؿ ،الشركة الستحالة التنفيذ عمييا

. في تقديـ الحصص النقدية أك الحصص العينية

 ، اشترط المشرع الجزائرم إتباع مجمكعة مف اإلجراءات،فمتقديـ ىذه الحصص لمشركة
تبدأ بعممية اكتتاب الحصص كاالكتتاب ىك اإلعالف عف رغبة المكتتب في االنضماـ إلى 

 أيف يتعيد بتقديمو حصة في رأسماليا المتمثمة في عدد مف األسيـ كبعدىا ،مشركع الشركة
تكدع األمكاؿ الناتجة عف االكتتابات لدل المكثؽ الذم يقـك بدكره بتأكيد مطابقة مبمغ 

 .المدفكعات المصرح بيا مف قبؿ المؤسسيف لممبالغ المكدعة لديو
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 إذا كانت الحصة المقدمة ىي حصة مف عمؿ فيذه تتمتع بخصائص تجعميا كعميو،
غير أف ىناؾ .  كىذا راجع إلى أىميتيا بالنسبة لمشركة،عف باقي الحصص األخرل تتميز

 القائمة عمى االعتبار شركات تقبؿ اإلسياـ بالحصة مف عمؿ كشركات األشخاص
 التي تقـك عمى  كشركات األمكاؿذا النكع مف الحصص، كأخرل ال تقبؿ اإلسياـ بوالشخصي

تقبؿ ذات المسؤكلية المحدكدة التي أصبحت مؤخرا  الشركة ستثناءا، بأساس االعتبار المالي
، بعد  ، المتضمف القانكف التجارم الجزائرم20-15مر األبمكجب اإلسياـ بحصة مف عمؿ 

اإلسياـ بالحصة مف  2015 قبؿ تعديؿ القانكف التجارم الجزائرم في كاف ال يسمح بذلؾأف 
. عمؿ في ىذا النكع مف الشركات

ذا كانت الحصة مف عمؿ ضركرية إلنشاء كقياـ الشركة كتعد عنصرا أساسيا في إك
نو قد يحدث أف تنقضي الحصة التي تعيد الشريؾ بتقديميا، سكاء بإصابة أالعقد، إال 

ف يقدـ أالشريؾ بمرض أك عاىة تجعمو غير قادر عمى تنفيذ بما تعيد بو كميا، كعمى الشريؾ 
ال سئؿ عف كؿ األضرار الناتجة عف ىذا  حصة أخرل كيجب أف تقدـ في الكقت المحدد كا 

 عدـ تقديـ الشريؾ لحصة كتنفيذ التزامو سيتتبعو بطالف عقد الشركة لتخمؼ أفالتأخر، كما 
ذلؾ قرر المشرع الجزائرم عمى الشريؾ مسؤكلية مدنية كجنائية ؿحد األركاف األساسية ليا، أ

. حصتو لمشركةعف إخاللو بااللتزاـ بتقديـ 

 ، الشركةلحصة مف عمؿ فيؿفي األخير، نالحظ أف المشرع الجزائرم خصص أحكاما 
خضع تقديـ كتقدير ىذا النكع أ، ك الجزائرمكؿ مف القانكف المدني كالقانكف التجارمكذلؾ في 

نظرا لخصكصيتيا كأىميتيا مف الحصص إلجراءات شكمية ضركرية لتحرير ىذه الحصص 
بالنسبة لمشركة كبما يمكف أف يقدمو الشريؾ بحصة مف عمؿ ليذا المشركع االقتصادم قصد 

 . مساعدتيا عمى تحقيؽ الغرض الذم أنشأت مف أجمو
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  ˸القوانيف-3

ج، .ج.ر. يتضمف القانكف المدني ج1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75أمر رقـ  .1
. سبتمبر معدؿ ك متمـ 30 الصادر بتاريخ ،78العدد 

 يتضمف القانكف التجارم، 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59-75أمر رقـ  .2
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 يعدؿ 71 العدد ج.ج.ر.، ج2015 ديسمبر 30 الصادر في 20-15قانكف رقـ  .6
 يتضمف القانكف التجارم، 1975 سبتمبر26 مؤرخ في 59-75ألمر رقـ اكيتمـ 

. 2015 ديسمبر 30 الصادر ب 71العدد ج .ج.ر.ج
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