
دروس في قانون ا�عمالدروس في قانون ا�عمال

Cours en Droit des AffairesCours en Droit des Affaires

))))))))المؤسسات الخاصةالمؤسسات الخاصة((((((((ھو مجموعة القواعد القانونية المطبقة في مجال ا�عمال ھو مجموعة القواعد القانونية المطبقة في مجال ا�عمال ••

ll’’ensemble des règles de droit applicables aux ensemble des règles de droit applicables aux 

  ))affaires (entreprises privéesaffaires (entreprises privées
::::::::يتضمن على وجه الخصوص المواضيع التاليةيتضمن على وجه الخصوص المواضيع التالية•• ::::::::يتضمن على وجه الخصوص المواضيع التاليةيتضمن على وجه الخصوص المواضيع التالية••

قانون المؤسسات التجارية؛قانون المؤسسات التجارية؛  ��

المنازعات التجارية والتحكيم؛المنازعات التجارية والتحكيم؛��

قانون المنافسة والملكية الفكرية والتجارية؛قانون المنافسة والملكية الفكرية والتجارية؛��

قانون الشركات التجاريةقانون الشركات التجارية��

ا�وراق التجارية وعمليات البنوك؛ا�وراق التجارية وعمليات البنوك؛��

ا1ف0س والتسوية القضائية،ا1ف0س والتسوية القضائية،��

العقود التجارية والتوزيعالعقود التجارية والتوزيع��



التاجــــــرالتاجــــــر
Le commerçantLe commerçant

المادة ا�ولى من القانون التجاريالمادة ا�ولى من القانون التجاري: : تعريف التاجرتعريف التاجر••

يعرف القانون التجاري نوعين من التجاريعرف القانون التجاري نوعين من التجار يعرف القانون التجاري نوعين من التجاريعرف القانون التجاري نوعين من التجار••

تستنج من المادة ا�ولىتستنج من المادة ا�ولى: : شروط اكتساب صفة التاجرشروط اكتساب صفة التاجر••



شروط تتعلق بالشخصشروط تتعلق بالشخص

ا�ھليةا�ھلية: : شروط تھدف إلى حماية الشخصشروط تھدف إلى حماية الشخصـ ـ 11
ـ مبدأ حرية اكتساب صفة التاجرـ مبدأ حرية اكتساب صفة التاجر    ـ مبدأ حرية اكتساب صفة التاجرـ مبدأ حرية اكتساب صفة التاجر    
))قانون تجاريقانون تجاري  55المادة المادة ((ـ السن المطلوبة قانونا ـ السن المطلوبة قانونا     
))Intérêt généralIntérêt général((شروط تھدف إلى حماية الصالح العام شروط تھدف إلى حماية الصالح العام ـ ـ   22

ـ المنع من الممارسةـ المنع من الممارسة



ا�شخاص الممنوعونا�شخاص الممنوعون

جنائيةجنائية  >رتكابھم لجرائم>رتكابھم لجرائم  المحكوم عليھمالمحكوم عليھم••

الصادر في الصادر في   0808ـ ـ   0404من القانون من القانون   88طبقا للمادة طبقا للمادة ((   الصادر في الصادر في   0808ـ ـ   0404من القانون من القانون   88طبقا للمادة طبقا للمادة ((  
))، المتعلق بممارسة ا"نشطة ، المتعلق بممارسة ا"نشطة 14/08/200414/08/2004



ا�شخاص الممنوعونا�شخاص الممنوعون

::القيود الموضوعية على اكتساب صفة التاجرالقيود الموضوعية على اكتساب صفة التاجر••
::التعارض مع ممارسة أنشطة أخرىالتعارض مع ممارسة أنشطة أخرى��

ـ الوظيفة العامةـ الوظيفة العامة

...)...)موثق، محضر، بائع بالمزادموثق، محضر، بائع بالمزاد((ـ صفة الضابط العمومي ـ صفة الضابط العمومي  ...)...)موثق، محضر، بائع بالمزادموثق، محضر، بائع بالمزاد((ـ صفة الضابط العمومي ـ صفة الضابط العمومي 
...)  ...)  محام، مھندس، خبير محام، مھندس، خبير ((ـ ا,نتساب لمھنة حرة ـ ا,نتساب لمھنة حرة 

..إ,ّ إذا تحصلوا على بطاقة التاجر ا"جنبيإ,ّ إذا تحصلوا على بطاقة التاجر ا"جنبي: : ا�جانب ا�جانب ��



شروط ممارسة النشاط التجاريشروط ممارسة النشاط التجاري

    مباشرة ا�عمال التجاريةمباشرة ا�عمال التجارية��
ـ المنصوص عليھا في المادة الثانية من القانون التجاريـ المنصوص عليھا في المادة الثانية من القانون التجاري

::أنشطةأنشطة  44ـ يمكن تبويبھا في ـ يمكن تبويبھا في 
::وتضموتضم  أنشطة التوزيعأنشطة التوزيع�� ::وتضموتضم  أنشطة التوزيعأنشطة التوزيع��

::ـ الشراء من أجل البيع وشروطهـ الشراء من أجل البيع وشروطه
؛؛))عقار أو منقولعقار أو منقول((الشراء الشراء . . أأ

..قصد البيع عند الشراءقصد البيع عند الشراء. . بب
ـ استبعاد أنشطة ا;نتاج ـ ا,ستخراج ـ المھن الحرةـ استبعاد أنشطة ا;نتاج ـ ا,ستخراج ـ المھن الحرة



شروط ممارسة النشاط التجاريشروط ممارسة النشاط التجاري

::ـ أنشطة وسطاء التجارةـ أنشطة وسطاء التجارة
))Le commissionnaireLe commissionnaire((الوكيل بالعمولة الوكيل بالعمولة ) ) 11
)) Le courtier Le courtier((السمسار السمسار ) ) 22
’’LL((الوكيل التجاري الوكيل التجاري ) ) 33 agent commercial ou agent commercial ou 33 ( ( الوكيل التجاري الوكيل التجاري))LL’’ agent commercial ou agent commercial ou 

mandataire                                               mandataire                                               ((
  ـ أنشطة وسطاءـ أنشطة وسطاء

ـ القطاع العقاري والمح=ت التجاريةـ القطاع العقاري والمح=ت التجارية
ـ ا"سھم والحصص في الشركاتـ ا"سھم والحصص في الشركات



شروط ممارسة النشاط التجاريشروط ممارسة النشاط التجاري

ا�نشطة الصناعية وا�شغال العموميةا�نشطة الصناعية وا�شغال العمومية��

ـ المقاو,ت الصناعية ومقاو,ت ا"شغال العموميةـ المقاو,ت الصناعية ومقاو,ت ا"شغال العمومية

))Entreprises industrielles & de travaux publicsEntreprises industrielles & de travaux publics((
))Activités de servicesActivités de services((  أنشطة الخدماتأنشطة الخدمات�� ))Activités de servicesActivités de services((  أنشطة الخدماتأنشطة الخدمات��

ـ مقاو,ت الخدماتـ مقاو,ت الخدمات

))Activités financièresActivités financières((  ا�نشطة الماليةا�نشطة المالية  ��

ـ عمليات الصرف والمصارفـ عمليات الصرف والمصارف

ـ مقاو,ت التأمينـ مقاو,ت التأمين

ـ التأمينات البحريةـ التأمينات البحرية



شروط ممارسة النشاط التجاريشروط ممارسة النشاط التجاري

ممارسة العمال التجارية بصفة مستقلة وللحساب الخاصممارسة العمال التجارية بصفة مستقلة وللحساب الخاص��
))Exercice des actes à titre personnel & Exercice des actes à titre personnel & 

indépendantindépendant((
ـ شرط ضروري ,كتساب صفة التاجرـ شرط ضروري ,كتساب صفة التاجرـ شرط ضروري ,كتساب صفة التاجرـ شرط ضروري ,كتساب صفة التاجر

ـ , يتوفر في ا"جير، في الوكيل المرتبط بعقد وكالة، ـ , يتوفر في ا"جير، في الوكيل المرتبط بعقد وكالة، 
..مسيري الشركات "نھم يتصرفون باسم الشخص المعنويمسيري الشركات "نھم يتصرفون باسم الشخص المعنوي

ممارسة ا�عمال التجارية على سبيل ا>متھان الدائمممارسة ا�عمال التجارية على سبيل ا>متھان الدائم��
))Exercice des actes à titre de profession habituelleExercice des actes à titre de profession habituelle((
  



التزامات التاجرالتزامات التاجر

القيد في السجل التجاريالقيد في السجل التجاري��
oo قانون تجاريقانون تجاري  1919مادة مادة ((التزام على كل شخص له صفة التاجر التزام على كل شخص له صفة التاجر  (  (

على كل شخص طبيعي له صفة التاجرعلى كل شخص طبيعي له صفة التاجر) ) 11
على كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو بالموضوععلى كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو بالموضوع) ) 22 على كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو بالموضوععلى كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو بالموضوع) ) 22
بالجزائربالجزائر......كل مؤسسة تجارية بالخارج تفتح وكالة أو فرعاكل مؤسسة تجارية بالخارج تفتح وكالة أو فرعا) ) 33
كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا بالجزائركل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا بالجزائر) ) 44
ooشرط لكل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاريشرط لكل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري

14/8/200414/8/2004الصادر في الصادر في   0808ـ ـ   0404من القانون من القانون   4/24/2مادة مادة ((



التزامات التاجرالتزامات التاجر

))Livres comptableLivres comptable((  التزام بمسك دفاتر تجاريةالتزام بمسك دفاتر تجارية��

ـ منتظمةـ منتظمة

))Livre journalLivre journal((دفتر يومي  دفتر يومي  ) ) 11

تجاري؛تجاري؛  1919ـ مادة ـ مادة          تجاري؛تجاري؛  1919ـ مادة ـ مادة         

) ) Livre dLivre d’’inventaireinventaire((دفتر جرد دفتر جرد ) ) 22

..تجاريتجاري  1010ـ مادة ـ مادة         



تجمعات ا�عمالتجمعات ا�عمال
((Les Groupements dLes Groupements d’’Affaires)Affaires)

الشركات بصفة عامةالشركات بصفة عامة  ��

: : طبيعتھا القانونيةطبيعتھا القانونية   : : طبيعتھا القانونيةطبيعتھا القانونية  
ـ ا"ركان الموضوعية العامةـ ا"ركان الموضوعية العامة: : ـ الشركة عقدـ الشركة عقد  

من القانون المدنيمن القانون المدني  416416ـ المادة ـ المادة   



أركان عقد الشركةأركان عقد الشركة

ا�ركان الموضوعية الخاصةا�ركان الموضوعية الخاصة��
تعدد الشركاءتعدد الشركاء��

المؤسسة ذات الشخص الوحيدالمؤسسة ذات الشخص الوحيد: : ـ ا,ستثناءـ ا,ستثناء المؤسسة ذات الشخص الوحيدالمؤسسة ذات الشخص الوحيد: : ـ ا,ستثناءـ ا,ستثناء
))ApportsApports((تقديم الحصص تقديم الحصص ��

ـ تقيمھا من خبيرـ تقيمھا من خبير))Apport en numéraireApport en numéraire((ـ الحصة النقدية ـ الحصة النقدية 
))Apport en natureApport en nature((ـ الحصة العينية ـ الحصة العينية 
ـ يتمثل في العمل الفني ـ يتمثل في العمل الفني ) ) Apport en industrieApport en industrie((ـ الحصة بعمل  ـ الحصة بعمل  

..والتقني ـ خبرة فنية أو تقنيةوالتقني ـ خبرة فنية أو تقنية



أركان عقد الشركةأركان عقد الشركة

))Capital socialCapital social((  تجمع الحصص في رأس المالتجمع الحصص في رأس المال��
))Actif socialActif social((ـ التمييز بين رأس مال الشركة ومجوداتھا ـ التمييز بين رأس مال الشركة ومجوداتھا 

..مجوداتھامجوداتھا  ==ـ عند تكوين الشركة، رأس مالھا ـ عند تكوين الشركة، رأس مالھا 

ـ عند قيامھا بنشاطاتھا وحققت أرباحا ترتفع المجودات عن ـ عند قيامھا بنشاطاتھا وحققت أرباحا ترتفع المجودات عن ـ عند قيامھا بنشاطاتھا وحققت أرباحا ترتفع المجودات عن ـ عند قيامھا بنشاطاتھا وحققت أرباحا ترتفع المجودات عن 
..رأس المالرأس المال

  ـ يختلف رأس المال عن ا"موال الخاصة المستثمرةـ يختلف رأس المال عن ا"موال الخاصة المستثمرة
))Fonds propres = capital+réserves=sommes Fonds propres = capital+réserves=sommes 

investiesinvesties((



أركان عقد الشركةأركان عقد الشركة

اقتسام ا�رباح والخسائر أو تحقيق اقتصاد أو منفعة اقتسام ا�رباح والخسائر أو تحقيق اقتصاد أو منفعة ��
اقتصاديةاقتصادية

على أي أساس ؟على أي أساس ؟: : ـ اقتسام ا�رباح ـ اقتسام ا�رباح 

أساسهأساسه: : ـ تحمل الخسائر ـ تحمل الخسائر  أساسهأساسه: : ـ تحمل الخسائر ـ تحمل الخسائر 

ذلك ما يميز الشركات عن ذلك ما يميز الشركات عن : : ـ تحقيق منفعة اقتصاديةـ تحقيق منفعة اقتصادية      
...)...)ثقافية، رياضية، اجتماعية، سياسية ودينيةثقافية، رياضية، اجتماعية، سياسية ودينية((الجمعيات الجمعيات 

)  )  Affectio societatisAffectio societatis((  نية ا>شتراكنية ا>شتراك��
(El(Eléément intentionnel)                ment intentionnel)                    



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
أحكام عامةأحكام عامة

شركة ينقسم رأسمالھا إلى أسھمشركة ينقسم رأسمالھا إلى أسھم��
تتكون من شركاء , يتحملون الخسائر إ,ّ بقدر حصصھمتتكون من شركاء , يتحملون الخسائر إ,ّ بقدر حصصھم��
استثناء المؤسسات العمومية استثناء المؤسسات العمومية ((  77, يقل عدد الشركاء فيھا عن , يقل عدد الشركاء فيھا عن ��

).).ا,قتصاديةا,قتصادية).).ا,قتصاديةا,قتصادية
تجاريتجاري  592592ـ المادة ـ المادة 

::رأسمالھارأسمالھا��
دج إذا ل=دخار العلنيدج إذا ل=دخار العلني  5.000.0005.000.000ـ ـ 
دج في عدم اللجوء ل=دخار العلني دج في عدم اللجوء ل=دخار العلني   1.000.0001.000.000ـ ـ 



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
التأسيس باللجوء العلني ل0دخارالتأسيس باللجوء العلني ل0دخار

))604604ـ ـ   595595مواد مواد : (: ())المتتابعالمتتابع((مراحل التأسيس مراحل التأسيس ��
يحرر الموثق مشروع القانون ا"ساسي بطلب من مؤسس أو أكثريحرر الموثق مشروع القانون ا"ساسي بطلب من مؤسس أو أكثر. . 11

ويجب أن يتضمن البيانات ويجب أن يتضمن البيانات     BOALBOALينشر المؤسسون إع=نا في ينشر المؤسسون إع=نا في . . 22
438438ـ ـ 9595مرسوم مرسوم   22..مم((المذكورة  في المذكورة  في  438438ـ ـ 9595مرسوم مرسوم   22..مم((المذكورة  في المذكورة  في 

, يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم ا;جراءات المحددة في ھذين , يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم ا;جراءات المحددة في ھذين ••
البندينالبندين

ـ يتم إصدار نشرات ومناشير وإع=نات وب=غات في الجرائد بھدف ـ يتم إصدار نشرات ومناشير وإع=نات وب=غات في الجرائد بھدف 
).).من المرسوممن المرسوم  33. . مم((إط=ع الجمھور إط=ع الجمھور 



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
التأسيس باللجوء العلني ل0دخارالتأسيس باللجوء العلني ل0دخار

يجب أن يتم ا,كتتاب في رأسمال الشركة بكاملهيجب أن يتم ا,كتتاب في رأسمال الشركة بكامله. . 33
ا"سھم النقدية على ا"قل عند ا"سھم النقدية على ا"قل عند ) ) 1/41/4((يجب أن يتم دفع ربع يجب أن يتم دفع ربع . . 44

  55ا,كتتاب، يدفع الباقي على مراحل خ=ل مدة , تزيد عن ا,كتتاب، يدفع الباقي على مراحل خ=ل مدة , تزيد عن 
سنوات، من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاريسنوات، من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاريسنوات، من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاريسنوات، من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري

. . مم((ـ يثبّت ا,كتتاب با"سھم النقدية في بطاقة ا,كتتاب المحددة في ـ يثبّت ا,كتتاب با"سھم النقدية في بطاقة ا,كتتاب المحددة في 
).).من المرسوممن المرسوم  44

يجب أن تحرر أسھم الحصص العينية بكاملھا عند إصدارھايجب أن تحرر أسھم الحصص العينية بكاملھا عند إصدارھا. . 55
تودع ا"موال المحصلة من ا,كتتابات النقدية وقائمة المكتبين تودع ا"موال المحصلة من ا,كتتابات النقدية وقائمة المكتبين . . 66

..وما دفعه كل واحد لدى الموثق أو لدى مؤسسة ماليةوما دفعه كل واحد لدى الموثق أو لدى مؤسسة مالية



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
التأسيس باللجوء العلني ل0دخارالتأسيس باللجوء العلني ل0دخار

تثبت ا,كتتابات والمبالغ المدفوعة في تصريح للمؤسسين تثبت ا,كتتابات والمبالغ المدفوعة في تصريح للمؤسسين . . 77
..في عقد توثيقي، يؤكد فيه الموثق على صحة المعلوماتفي عقد توثيقي، يؤكد فيه الموثق على صحة المعلومات

بعد ذلك، يقوم المؤسسون باستدعاء جمعية عامة تأسيسية بعد ذلك، يقوم المؤسسون باستدعاء جمعية عامة تأسيسية . . 88
).).من المرسوممن المرسوم  66. . مم((حسب حسب  ).).من المرسوممن المرسوم  66. . مم((حسب حسب 

تتأكد الجمعية التأسيسية من ا,كتتاب الكلي ودفع مبلغ تتأكد الجمعية التأسيسية من ا,كتتاب الكلي ودفع مبلغ . . 99
..ا"سھم النقدية المستحقةا"سھم النقدية المستحقة

ـ تصادق على القانون ا"ساسي و, يقبل تعديله إ,ّ با;جماعـ تصادق على القانون ا"ساسي و, يقبل تعديله إ,ّ با;جماع
ـ تعّين القائمين با;دارة ا"ولين أو أعضاء مجلس ا;دارة ـ تعّين القائمين با;دارة ا"ولين أو أعضاء مجلس ا;دارة 

.  .  ومندوب أو مندوبي الحساباتومندوب أو مندوبي الحسابات



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
التأسيس باللجوء العلني ل0دخارالتأسيس باللجوء العلني ل0دخار

ـ تفصل في تقدير الحصص العينة من طرف الخبير الذي , ـ تفصل في تقدير الحصص العينة من طرف الخبير الذي , 
..يقبل التخفيض إ,ّ بإجماع المكتتبينيقبل التخفيض إ,ّ بإجماع المكتتبين

ـ في حالة عدم موافقة مقدمي الحصص , تتأسس الشركةـ في حالة عدم موافقة مقدمي الحصص , تتأسس الشركة
ـ , تنعقد الجمعية التأسيسية إ,ّ بحضور المساھمين المالكين ـ , تنعقد الجمعية التأسيسية إ,ّ بحضور المساھمين المالكين ـ , تنعقد الجمعية التأسيسية إ,ّ بحضور المساھمين المالكين ـ , تنعقد الجمعية التأسيسية إ,ّ بحضور المساھمين المالكين 

لنصف ا"سھم على ا"قل في الدعوة ا"ولى وعلى الربع في لنصف ا"سھم على ا"قل في الدعوة ا"ولى وعلى الربع في 
و إ,ّ تؤجل ,جتماع آخر يعقد بعد شھرين و إ,ّ تؤجل ,جتماع آخر يعقد بعد شھرين . . الدعوة الثانيةالدعوة الثانية

..على ا"كثر بنفس النصابعلى ا"كثر بنفس النصاب
ـ تقرر الجمعية فيما يعرض عليھا بثلثي ا"صوات المعبر عنھاـ تقرر الجمعية فيما يعرض عليھا بثلثي ا"صوات المعبر عنھا

من من   %%55عدد ا"سھم دون أن يزيد عن عدد ا"سھم دون أن يزيد عن = = ـ لكل مكتتب أصوات ـ لكل مكتتب أصوات 
..العدد ا;جمالي لNسھمالعدد ا;جمالي لNسھم



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
التأسيس باللجوء العلني ل0دخارالتأسيس باللجوء العلني ل0دخار

ـ ليس لمقدم الحصة العينية في التصويت في المداولة على ـ ليس لمقدم الحصة العينية في التصويت في المداولة على 
..حصته , لنفسه و, بصفته كوكيلحصته , لنفسه و, بصفته كوكيل

, يجوز لوكيل الشركة سحب ا"موال الناتجة عن ا,كتتابات , يجوز لوكيل الشركة سحب ا"موال الناتجة عن ا,كتتابات ••
..النقدية إ,ّ بعد قيد الشركة في السجل التجاريالنقدية إ,ّ بعد قيد الشركة في السجل التجاري..النقدية إ,ّ بعد قيد الشركة في السجل التجاريالنقدية إ,ّ بعد قيد الشركة في السجل التجاري

أشھر من تاريخ إيداع مشروع أشھر من تاريخ إيداع مشروع   66إذا لم تؤسس الشركة خ=ل إذا لم تؤسس الشركة خ=ل ••
القانون ا"ساسي، بمركز السجل التجاري، جاز لكل مكتتب القانون ا"ساسي، بمركز السجل التجاري، جاز لكل مكتتب 

أن يطلب من القضاء تعين وكيل لسحب ا"موال وإعادتھا إلى أن يطلب من القضاء تعين وكيل لسحب ا"موال وإعادتھا إلى 
. . المكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيعالمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع



))Société par actionsSociété par actions((شركة المساھمة شركة المساھمة 
))الفوريالفوري((التأسيس دون اللجوء العلني ل0دخار التأسيس دون اللجوء العلني ل0دخار 

, يخضع ھذا التأسيس لنفس المراحل المطلوبة في ا"ول, يخضع ھذا التأسيس لنفس المراحل المطلوبة في ا"ول••
مع تقديم قائمة مع تقديم قائمة . . مم. . يقوم مساھم أو أكثر بالتصريح بإنشاء شيقوم مساھم أو أكثر بالتصريح بإنشاء ش••

المساھمين ورأسمال الشركة المكتتب فيه كله والدفعات المساھمين ورأسمال الشركة المكتتب فيه كله والدفعات 
..رأس المالرأس المال) ) 1/41/4((النقدية التي , يجب أن تقل عن ربع النقدية التي , يجب أن تقل عن ربع  ..رأس المالرأس المال) ) 1/41/4((النقدية التي , يجب أن تقل عن ربع النقدية التي , يجب أن تقل عن ربع 

).).606606. . مم((يحرر الموثق عقدا رسميا يثبّت ويقّر فيه ذلك  يحرر الموثق عقدا رسميا يثبّت ويقّر فيه ذلك  ••
يلحق بالقانون ا"ساسي تقرير تقدير الحصة العينية من يلحق بالقانون ا"ساسي تقرير تقدير الحصة العينية من ••

).).607607. . مم((طرف مندوب الحصص، تحت مسؤوليته طرف مندوب الحصص، تحت مسؤوليته 
يوقع المساھمون القانون ا"ساسي  بأنفسھم أو بواسطة وكيل يوقع المساھمون القانون ا"ساسي  بأنفسھم أو بواسطة وكيل ••

بتفويض خاص الذي يعين فيه المسيرون ا"ولون ومندوب بتفويض خاص الذي يعين فيه المسيرون ا"ولون ومندوب 
) ) 609609..مم((الحسابات الحسابات 



))ActionsActions((ا�سھم في شركة المساھمة ا�سھم في شركة المساھمة 

السھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة المساھمة، يمثل جزءا السھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة المساھمة، يمثل جزءا ••
).).4040مكرر مكرر   715715. . مم((من رأسمالھا من رأسمالھا 

::خصائص ا"سھمخصائص ا"سھم••
أنھا سندات تمثل حصة الشريك في رأسمال الشركةأنھا سندات تمثل حصة الشريك في رأسمال الشركة1.1. أنھا سندات تمثل حصة الشريك في رأسمال الشركةأنھا سندات تمثل حصة الشريك في رأسمال الشركة1.1.

..أنھا مال منقول معنوي، يمثل حق مديونية الشريك على الشركةأنھا مال منقول معنوي، يمثل حق مديونية الشريك على الشركة2.2.

..لھا قيمة مالية متساوية، تحدد قيمتھا في القانون ا"ساسيلھا قيمة مالية متساوية، تحدد قيمتھا في القانون ا"ساسي3.3.
ـ يجب التمييز بين القيمة ا>سمية والقيمة السوقية للسھم ـ يجب التمييز بين القيمة ا>سمية والقيمة السوقية للسھم 



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction & administrationDirection & administration((

مجلس ا;دارةمجلس ا;دارة••

عضواعضوا  1212إلى إلى   33من من ) : ) : 610610. . مم((التشكيل التشكيل ••

عضواعضوا  2424إلى إلى   33من من : :   في حالة الدمجفي حالة الدمج

))611611. . مم((يعينون من الجمعية التأسيسية أو العادية يعينون من الجمعية التأسيسية أو العادية •• ))611611. . مم((يعينون من الجمعية التأسيسية أو العادية يعينون من الجمعية التأسيسية أو العادية ••
..سنواتسنوات  66مدة العضوية يحددھا القانون ا"ساسي دون أن تزيد عن مدة العضوية يحددھا القانون ا"ساسي دون أن تزيد عن ••
التمتع بالحقوق المدنية التمتع بالحقوق المدنية + + ا"ھلية  ا"ھلية  : : الشروطالشروط••

مجالس بالجزائرمجالس بالجزائر  55ـ , يجوز لشخص طبيعي ا,نتماء إلى أكثر من ـ , يجوز لشخص طبيعي ا,نتماء إلى أكثر من 

على ا"قل من رأس المال ويحدد القانون على ا"قل من رأس المال ويحدد القانون   %%2020ـ ملكية ا"عضاء "سھم تمثل ـ ملكية ا"عضاء "سھم تمثل 
).).619619. . مم((ا"ساسي الحد ا"دنى الذي يحوزه كل واحد ا"ساسي الحد ا"دنى الذي يحوزه كل واحد 



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction & administrationDirection & administration((

))تابعتابع((مجلس ا;دارة مجلس ا;دارة ••
, تتم إ,ّ بحضور نصف ا"عضاء, تتم إ,ّ بحضور نصف ا"عضاء: : مداو,تهمداو,ته••

ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إ,ّ إذا قضى القانون ا"ساسي ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إ,ّ إذا قضى القانون ا"ساسي 
..عند التساوي يرجح صوت الرئيسعند التساوي يرجح صوت الرئيس. . بخ=ف ذلكبخ=ف ذلك

::ھيئات مجلس ا;دارةھيئات مجلس ا;دارة   ::ھيئات مجلس ا;دارةھيئات مجلس ا;دارة  ••
ينتخب من المجلس على أن يكون عضوا فيهينتخب من المجلس على أن يكون عضوا فيه: : رئيس المجلسرئيس المجلس. . 11

إدارة الشركة، تمثيلھا والتصرف باسمھا إدارة الشركة، تمثيلھا والتصرف باسمھا : : ـ مھامهـ مھامه
يعين من المجلس باقتراح الرئيسيعين من المجلس باقتراح الرئيس: : المدير العامالمدير العام. . 22

مساعدة الرئيس مساعدة الرئيس : : ـ مھامه ـ مھامه 
يحددھا المجلس با,تفاق مع الرئيسيحددھا المجلس با,تفاق مع الرئيس: : ـ سلطاتهـ سلطاته



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction &Direction & administrationadministration

مجلس المديرين ومجلس المراقبةمجلس المديرين ومجلس المراقبة••
يتم اعتماده في القانون ا"ساسي أو من الجمعية غير العاديةيتم اعتماده في القانون ا"ساسي أو من الجمعية غير العادية••
644644..مم((يعينه ويعين رئيسه مجلس المراقبةيعينه ويعين رئيسه مجلس المراقبة: : مجلس المديرينمجلس المديرين••
يكون ا"عضاء من ا"شخاص الطبيعيين تحت طائلة البط=نيكون ا"عضاء من ا"شخاص الطبيعيين تحت طائلة البط=ن•• يكون ا"عضاء من ا"شخاص الطبيعيين تحت طائلة البط=نيكون ا"عضاء من ا"شخاص الطبيعيين تحت طائلة البط=ن••
يتم من الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبةيتم من الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة: : عزلھمعزلھم••
))643643. . مم((أعضاء أعضاء   55ـــ ـــ   33: : تكوينهتكوينه••
إلى إلى ) ) 22((يحددھا القانون ا"ساسي من عامين يحددھا القانون ا"ساسي من عامين : : مدة العضويةمدة العضوية••

))646646((سنوات سنوات   44سنوات وإذا سكت فمدتھا سنوات وإذا سكت فمدتھا   66
,,))650650. . مم((سير أعماله وتداوله متروك للقانون ا"ساسي سير أعماله وتداوله متروك للقانون ا"ساسي ••



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction &Direction & administrationadministration

))تابعتابع((مجلس المديرين مجلس المديرين ••
له سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة، لكن في له سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة، لكن في : : سلطاتهسلطاته••

حدود موضوع الشركة وغرضھا، دون التعدي على حدود موضوع الشركة وغرضھا، دون التعدي على حدود موضوع الشركة وغرضھا، دون التعدي على حدود موضوع الشركة وغرضھا، دون التعدي على 
))648648..مم((ص=حيات مجلس المراقبة وجمعيات المساھمين ص=حيات مجلس المراقبة وجمعيات المساھمين 

))652652. . مم((تمثيل الشركة تمثيل الشركة : : سلطات رئيس مجلس المديرينسلطات رئيس مجلس المديرين••
الشركة ملزمة بتصرفات مجلس المديرين مع الغير، حتى إذا الشركة ملزمة بتصرفات مجلس المديرين مع الغير، حتى إذا ••

)  )  649649..مم((حرجت عن غرض الشركة إ,ّ إذا علم الغير بذلك حرجت عن غرض الشركة إ,ّ إذا علم الغير بذلك 



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction &Direction & administrationadministration

).).673673ـ ـ   654654. . مم: (: (مجلس المراقبةمجلس المراقبة••
نظام مجلس ا;دارة، ھو نظام جماعينظام مجلس ا;دارة، ھو نظام جماعي: : نظامه ا"ساسينظامه ا"ساسي••

في الدمجفي الدمج  2424قد يصل إلى قد يصل إلى   1212ـ ـ   77: : العضوية والتعيينالعضوية والتعيين••

من رأسمال الشركة من رأسمال الشركة   2020حيازة أعضائه حيازة أعضائه : : شروطهشروطه من رأسمال الشركة من رأسمال الشركة   %%2020حيازة أعضائه حيازة أعضائه : : شروطهشروطه••

))661661. . مم((  , يجوز "عضائه ا,نتماء إلى مجلس المراقبة, يجوز "عضائه ا,نتماء إلى مجلس المراقبة
::يحددھا القانون ا"ساسي دون أن تتجاوزيحددھا القانون ا"ساسي دون أن تتجاوز: : مدة العضويةمدة العضوية••
سنوات عند التعيين من الجمعية التأسيسية أو العاديةسنوات عند التعيين من الجمعية التأسيسية أو العادية  66ـ ـ 

سنوات عند التعيين في القانون ا"ساسي سنوات عند التعيين في القانون ا"ساسي   33ـ ـ 

))662662. . مم((ـ يمكن عزلھم من طرف الجمعية العادية في أي وقت ـ يمكن عزلھم من طرف الجمعية العادية في أي وقت 



..مم..إدارة وتسيير شإدارة وتسيير ش
  ))Direction &Direction & administrationadministration

))تابعتابع((مجلس المراقبة مجلس المراقبة ••
ينتخب من المجلس يتولى استدعاءه وإدارة مناقشاتهينتخب من المجلس يتولى استدعاءه وإدارة مناقشاته: : الرئيسالرئيس••
, تصح مداو,ته إ,ّ بحضور نصف ا"عضاء, تصح مداو,ته إ,ّ بحضور نصف ا"عضاء••
تتخذ القرارات بأغلبية ا"عضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص تتخذ القرارات بأغلبية ا"عضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص •• تتخذ القرارات بأغلبية ا"عضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص تتخذ القرارات بأغلبية ا"عضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص ••

))667667. . مم((القانون ا"ساسي على أغلبية أكثر القانون ا"ساسي على أغلبية أكثر 
الرقابة الدائمة للشركةالرقابة الدائمة للشركة: : مھامهمھامه••

ـ يرخص لمجلس المدير إجراء التصرفات الھامةـ يرخص لمجلس المدير إجراء التصرفات الھامة
ـ إجراء الرقابة في أي وقت من السنة ويطلع على الوثائقـ إجراء الرقابة في أي وقت من السنة ويطلع على الوثائق

أشھر وعند نھاية كل سنة ماليةأشھر وعند نھاية كل سنة مالية  33ـ يتلقى تقارير مجلس المديرين كل ـ يتلقى تقارير مجلس المديرين كل 



شركة المساھمةشركة المساھمة
الجمعيات العامة للمساھمينالجمعيات العامة للمساھمين

مكان ممارسة السلطة العليا وعمل الرقابةمكان ممارسة السلطة العليا وعمل الرقابة: : الجمعيات العامة الجمعيات العامة ��

::أنواع الجمعيات العامةأنواع الجمعيات العامة��
مرة واحدة في حياتھا مرة واحدة في حياتھا . . مم..تعرفھا شتعرفھا ش  ::الجمعية العامة التأسيسيةالجمعية العامة التأسيسية. . ��11

))حالة ا;ع=ن العام ل=دخارحالة ا;ع=ن العام ل=دخار(( ))حالة ا;ع=ن العام ل=دخارحالة ا;ع=ن العام ل=دخار((
تجتمع مرة في السنة على ا"قلتجتمع مرة في السنة على ا"قل: : الجمعية العامة العاديةالجمعية العامة العادية. . ��22

أشھر السابقة لقفل السنة المالية يمكن تمديدھا بناء على طلب أشھر السابقة لقفل السنة المالية يمكن تمديدھا بناء على طلب   66خ=ل خ=ل 
..يوجه إلى القضاءيوجه إلى القضاء

..ـ بدعوة من مجلس ا;دارة أو مجلس المديرينـ بدعوة من مجلس ا;دارة أو مجلس المديرين
ـ تنظر في حسابات السنة المالية المنصرمة وكل قرار يتعلق بتسيير ـ تنظر في حسابات السنة المالية المنصرمة وكل قرار يتعلق بتسيير 

الشركة ـ ماعدا ما ھو من اختصاص الجمعية غير العاديةالشركة ـ ماعدا ما ھو من اختصاص الجمعية غير العادية



شركة المساھمةشركة المساھمة
الجمعيات العامة للمساھمينالجمعيات العامة للمساھمين

حضور المساھمين الممثلين لربع رأس المالحضور المساھمين الممثلين لربع رأس المال: : شرط ا,نعقادشرط ا,نعقاد��
و إ,ّّ◌ تدعى ,جتماع ثان دون اشتراط أي نصابو إ,ّّ◌ تدعى ,جتماع ثان دون اشتراط أي نصاب��
).).11+ +   5050((تؤخذ القرارات بأغلبية ا"صوات تؤخذ القرارات بأغلبية ا"صوات ��
لكل مساھم عدد من ا"صوات لكل مساھم عدد من ا"صوات : : التصويت في ھذه الجمعيةالتصويت في ھذه الجمعية�� لكل مساھم عدد من ا"صوات لكل مساھم عدد من ا"صوات : : التصويت في ھذه الجمعيةالتصويت في ھذه الجمعية��

يساوي عدد أسھمه ما لم ينص القانون ا"ساسي على خ=ف يساوي عدد أسھمه ما لم ينص القانون ا"ساسي على خ=ف 
. . ذلكذلك

::الجمعية العامة غير العاديةالجمعية العامة غير العادية. . ��33
ـ تنعقد بدعوة نفس ا"شخاص لدعوة الجمعية  العاديةـ تنعقد بدعوة نفس ا"شخاص لدعوة الجمعية  العادية

ـ ,بد من حضور المساھمين المالكين لنصف رأس المالـ ,بد من حضور المساھمين المالكين لنصف رأس المال



شركة المساھمةشركة المساھمة
الجمعيات العامة للمساھمينالجمعيات العامة للمساھمين

))تابعتابع((الجمعية العامة غير العادية الجمعية العامة غير العادية ��
إذا لم يتوافر ذلك في ا,جتماع ا"ول تستدعى ,جتماع آخر إذا لم يتوافر ذلك في ا,جتماع ا"ول تستدعى ,جتماع آخر ـ ـ 

.  .  بعد شھرين، يعقد بحضور مالكي ربع ا"سھمبعد شھرين، يعقد بحضور مالكي ربع ا"سھم
..ـ و إ,ّ يؤجل مرة أخرى لنفس المدةـ و إ,ّ يؤجل مرة أخرى لنفس المدة..ـ و إ,ّ يؤجل مرة أخرى لنفس المدةـ و إ,ّ يؤجل مرة أخرى لنفس المدة

.   .   تتخذ القرارات فيھا بأغلبية الثلثينتتخذ القرارات فيھا بأغلبية الثلثينـ ـ 
تعديل القانون ا"ساسي، إدماج الشركة أو حلھا تعديل القانون ا"ساسي، إدماج الشركة أو حلھا : : ـ اختصاصاتھاـ اختصاصاتھا

).).674674. . مم((قبل حلول أجلھا قبل حلول أجلھا 



شركة المساھمةشركة المساھمة
))مراقبة شركات المساھمةمراقبة شركات المساھمة((

))1010مكرر مكرر   715715. . مم((و و ) ) 44مكرر مكرر   715715. . مم((التعيين والمھام التعيين والمھام ��
).).77مكرر مكرر   715715. . مم((مدة التعيين مدة التعيين ��
).).66مكرر مكرر   715715. . مم((الممنوعون من التعيين الممنوعون من التعيين ��

).).88مكرر مكرر   715715. . مم((رفض التعيين رفض التعيين  ).).88مكرر مكرر   715715. . مم((رفض التعيين رفض التعيين ��
)  )  99مكرر مكرر   715715. . مم((إنھاء المھام والعزل إنھاء المھام والعزل ��
)  )  1212مكرر مكرر   715715. . مم((حضوره الجمعيات العامة حضوره الجمعيات العامة ��
1313مكرر مكرر   715715. . مم��



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
SARL &SARL & EURLEURL

تتأسس من شخص أو أكثر، , يتحملون الخسائر تتأسس من شخص أو أكثر، , يتحملون الخسائر ::تكوينھاتكوينھا��
).  ).  564564. . مم((إ,ّ في حدود حصصھم إ,ّ في حدود حصصھم 

يبرم العقد جميع الشركاء بأنفسھم أو بوكالة خاصةيبرم العقد جميع الشركاء بأنفسھم أو بوكالة خاصة  ��

دجدج10001000دج قيمة الحصة دج قيمة الحصة   100,000100,000, يقل رأسمالھا عن , يقل رأسمالھا عن   �� دجدج10001000دج قيمة الحصة دج قيمة الحصة   100,000100,000, يقل رأسمالھا عن , يقل رأسمالھا عن   ��

..يجب أن يكتتب في جميع الحصص تدفع قيمتھا كاملةيجب أن يكتتب في جميع الحصص تدفع قيمتھا كاملة��
..ــ يحتوي القانون ا"ساسي توزيع الحصص بين الشركاءــ يحتوي القانون ا"ساسي توزيع الحصص بين الشركاء

ــ تذكر فيه الحصة العينة  وقيمته ويلحق به تقرير مندوب ــ تذكر فيه الحصة العينة  وقيمته ويلحق به تقرير مندوب 
).).568568. . مم((الحصص الحصص 



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
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تكون الحصص اسمية، غير ممثلة في سندات قابلة للتداولتكون الحصص اسمية، غير ممثلة في سندات قابلة للتداول  ��

..ھي قابلة ل=نتقال إلى ا"زواج وا"صول والفروعھي قابلة ل=نتقال إلى ا"زواج وا"صول والفروع  ��
ـ يمكن أن يشترط في القانون ا"ساسي  قبول ا;حالة ـ يمكن أن يشترط في القانون ا"ساسي  قبول ا;حالة       

).).570570. . مم((بشروطبشروط ).).570570. . مم((بشروطبشروط
, يقبل إحالتھا إلى أجانب إ,ّ بموافقة الشركاء الممثلين , يقبل إحالتھا إلى أجانب إ,ّ بموافقة الشركاء الممثلين   ��

).).571571. . مم((لث=ثة أرباع رأس المال على ا"قل لث=ثة أرباع رأس المال على ا"قل 
يبلغ مشروع ا;حالة إلى الشركة والشركاء ويعتبر مقبو, يبلغ مشروع ا;حالة إلى الشركة والشركاء ويعتبر مقبو,   ��

..أشھرأشھر  33بمرور بمرور 



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
SARL &SARL & EURLEURL

أشھر أشھر   33في حالة ا,متناع على الشركاء أن يعملوا خ=ل في حالة ا,متناع على الشركاء أن يعملوا خ=ل   ��
على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد معين على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد معين 

..من ا"طراف وفي حالة عدم ا,تفاق بأمر من المحكمةمن ا"طراف وفي حالة عدم ا,تفاق بأمر من المحكمة
يمكن، برضاء الشريك، أن تقرر الشركة في نفس ا"جل يمكن، برضاء الشريك، أن تقرر الشركة في نفس ا"جل   �� يمكن، برضاء الشريك، أن تقرر الشركة في نفس ا"جل يمكن، برضاء الشريك، أن تقرر الشركة في نفس ا"جل   ��

تخفيض رأسمالھا بشراء حصته بالثمن المعين من الخبيرتخفيض رأسمالھا بشراء حصته بالثمن المعين من الخبير
إذا لم يتم أي من ھذه الحلول، يمكن للشريك مباشرة ا;حالةإذا لم يتم أي من ھذه الحلول، يمكن للشريك مباشرة ا;حالة  ��
, تتم ا;حالة إ,ّ بعقد رسمي و , تسري في حق الشركة أو , تتم ا;حالة إ,ّ بعقد رسمي و , تسري في حق الشركة أو   ��

..الغير إ,ّ بعد إع=م الشركة أو قبول ا;حالة بعقد رسميالغير إ,ّ بعد إع=م الشركة أو قبول ا;حالة بعقد رسمي
    



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
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يدير ش م م شخص أو أشخاص طبيعيون يمكن اختيارھم يدير ش م م شخص أو أشخاص طبيعيون يمكن اختيارھم   ��
..خارج الشركة، يعينون في القانون ا"ساسي أو بعقد ,حقخارج الشركة، يعينون في القانون ا"ساسي أو بعقد ,حق

يحدد القانون ا"ساسي سلطات المدير في الع=قة بين يحدد القانون ا"ساسي سلطات المدير في الع=قة بين   ��
..و إ,ّ فإنه يقوم بكافة أعمال ا;دارة لصالح الشركةو إ,ّ فإنه يقوم بكافة أعمال ا;دارة لصالح الشركة..الشركاءالشركاء ..و إ,ّ فإنه يقوم بكافة أعمال ا;دارة لصالح الشركةو إ,ّ فإنه يقوم بكافة أعمال ا;دارة لصالح الشركة..الشركاءالشركاء

في الع=قة مع الغير له أوسع السلطات للتصرف باسم في الع=قة مع الغير له أوسع السلطات للتصرف باسم ��
..الشركة، دون ا;خ=ل بالسلطات الممنوحة قانونا للشركاءالشركة، دون ا;خ=ل بالسلطات الممنوحة قانونا للشركاء

تتحمل الشركات تصرفات المدير حتى ولو كانت حارج تتحمل الشركات تصرفات المدير حتى ولو كانت حارج   ��
).  ).  577577. . مم((موضوع الشركة ما لم يكن الغير سيئة النية موضوع الشركة ما لم يكن الغير سيئة النية 



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
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يمكن عزل المدير من الشريك أو الشركاء الممثلين "كثر من يمكن عزل المدير من الشريك أو الشركاء الممثلين "كثر من ��
إذا كان العزل بدون سبب مشروع إذا كان العزل بدون سبب مشروع . . نصف رأسمال الشركةنصف رأسمال الشركة

).).579579. . مم((يكون له الحق في التعويض يكون له الحق في التعويض 
يمكن ا,تفاق في القانون يمكن ا,تفاق في القانون . . يتخذ الشركاء قرارات في جمعياتيتخذ الشركاء قرارات في جمعيات�� يمكن ا,تفاق في القانون يمكن ا,تفاق في القانون . . يتخذ الشركاء قرارات في جمعياتيتخذ الشركاء قرارات في جمعيات��

ا"ساسي على أن تؤخذ القرارات أو بعضھا باستشارة ا"ساسي على أن تؤخذ القرارات أو بعضھا باستشارة 
).).580580. . مم((مكتوبة مكتوبة 

يوما قبل انعقاد الجمعية بكتاب موصى يوما قبل انعقاد الجمعية بكتاب موصى   1515يستدعى الشركاء يستدعى الشركاء ��
..يحتوي جدول ا"عمال يحتوي جدول ا"عمال 



الشركة ذات المسؤولية المحدودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
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يجوز لشريك أو شركاء يحوزون ربع رأس المال أن يطلبوا عقد يجوز لشريك أو شركاء يحوزون ربع رأس المال أن يطلبوا عقد ��
..جمعيةجمعية

يجوز "ي شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل ,ستدعاء الشركاء يجوز "ي شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل ,ستدعاء الشركاء ��
..للجمعية مع تحديد جدول ا"عمالللجمعية مع تحديد جدول ا"عمال..للجمعية مع تحديد جدول ا"عمالللجمعية مع تحديد جدول ا"عمال

تتخذ القرارات من الشريك أو الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأس تتخذ القرارات من الشريك أو الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأس ��
).).582582. . مم((المال المال 

..يرأس الجمعية العامة مدير الشركة و, بد من محضر لكل مداولةيرأس الجمعية العامة مدير الشركة و, بد من محضر لكل مداولة  ��
تعرض حسابات السنة المالية والموازنة على الجمعية للمصادقة عليھا تعرض حسابات السنة المالية والموازنة على الجمعية للمصادقة عليھا ��

). ). 584584. . مم((أشھر من قفل السنة المالية أشھر من قفل السنة المالية   66خ=ل خ=ل 
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585585. . ــ مــ م: : حقوق الشركاء حقوق الشركاء ��
  587587. . ــ مــ م: : تعديل القانون ا"ساسي تعديل القانون ا"ساسي   ��
589589. . , تتأثر الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إف=سه ــ م, تتأثر الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إف=سه ــ م  ��
585/5585/5. . ــ مــ م  تسيير تسيير   �� 585/5585/5. . ــ مــ م  EURLEURLتسيير تسيير   ��



انواع الشركات حسب  القانون التجاري الجزائريانواع الشركات حسب  القانون التجاري الجزائري

Societe en nomSociete en nomشركة التضامن شركة التضامن •• collectif                    collectif                      
SARLSARLالشركة ذات المسؤولية المحدودة                         الشركة ذات المسؤولية المحدودة                         ••

       EURL       EURL    المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودةالمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة••

SociSociééttééشركة المساھمة     شركة المساھمة     •• par action                    par action                    

La sociLa sociééttéé  شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة •• en commandite simpleen commandite simple La sociLa sociééttéé  شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة •• en commandite simpleen commandite simple

La sociLa sociééttééشركة التوصية با,سھم شركة التوصية با,سھم •• en commandite par action en commandite par action 

La sociLa sociééttééشركة المحاصة      شركة المحاصة      •• en participation                      en participation                      

))القانون المدنيالقانون المدني( ( مع م=حظة انه توجد شركة تسمى الشركة المدنية مع م=حظة انه توجد شركة تسمى الشركة المدنية ••
و تتمتع كل ھذه الشركات بالشخصية المعنوية منذ تسجيلھا بالسجل التجاري ا, و تتمتع كل ھذه الشركات بالشخصية المعنوية منذ تسجيلھا بالسجل التجاري ا, ••

شركة المحاصةشركة المحاصة



::تقسم الشركات حسب اغراضھا الىتقسم الشركات حسب اغراضھا الى••
شركات اشخاص   شركات اشخاص   

..شركة التضامنشركة التضامن  --
شركة التوصية البسيطةشركة التوصية البسيطة  -- شركة التوصية البسيطةشركة التوصية البسيطة  --
..شركة المحاصةشركة المحاصة  --

::شركات اموالشركات اموال
الشركات ذات المسؤولية المحدودةالشركات ذات المسؤولية المحدودة--
..شركات المساھمةشركات المساھمة--

..شركات التوصية با,سھمشركات التوصية با,سھم
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