دفاتر السياسة والقانون

الـمجلد / 31 :العدد )0203( 20 :ص ص41 - 3 :

مظاهر التوازن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،بين التسهيالت اإلجرائية والضمانات
القانونية للغير المتعامل معها على ضوء القانون.02/51
The manifestations of balance in the Limited Liability Company between
procedural facilities and legal guarantees for others dealing with it in light of
Law 15/20.
الدكتور بشير محمودي
جامعة الشهيد حمه لخضر ،الواديbachirmahmoudi@gmail.com،
*

باحثة الدكتوراه كريمة خمقاني
جامعة الشهيد حمه لخضر ،الواديkarimakhemgani1@gmail.com ،
تاريخ اإلرسال 0909 / 91 /91 :

تاريخ القبول  0909/ 90/01 :تاريخ النشر0909 / 91 /91 :

ملخص:
تسلط ذه الورةة الححيية الضلوع ىطا اكحماا الخا ة حالشرمة هاا المسلولية المحدودا التع ىر ا تريراا
جلهريلة ع النلا و  .09-91وهلل م خل الحح ع مد مراىاا التوان النا و ع الم طو حي الم لللللللال
المختطفة لأل راف ع الشللللللرمة هاا المسلللللللولية المحدودا ،حي سلللللل نوا حتحديد مااذر التسللللللهيلا ا جرا ية
لطشللرماع ع الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا الواردا ع النا و  ،09-91وحإح للاع م الضللما اا النا و ية
الممفولة لطرير المتعام معها ةح وحعد التعدي وةد تو لط ا ع ختاا الدراسلة المشرب حالف ع تنديا التسهيلا
ا جرا ية لطشرماع ،ىطا حسا م طحة الرير المتعام معها.
الكلمات المفتاحية:
ااا الح ص ،تعدد الشرماع ،حرية تحديد ر س الما  ،الملسساا ال ريرا والمتوس ة ،السياسة االةت ادية.
Abstract:
This research paper highlights the provisions of a limited liability company that have
undergone radical changes in 15-20 law. We will determine the aspects of the procedural
facilities of the partners in the limited liability company contained in the 15-20 Law and take
stock of all the legal guarantees guaranteed to third parties who deal with them before and
after the amendment. At the conclusion of the study, we concluded that the legislator has made
provision for procedural facilities to the partners at the expense of the interests of third parties.
Keywords:
Quota system, multiple partners, free determination of capital, small and medium enterprises,
economic policy.
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مقدمة:
إ المتتحع لموجلة الترييراا التع ر ا ىطا الم اوملة النلا و ية ع الجنا ر م ه سللللللل ة  0991حالتعدي ع
النوا ي مـلل ةا و ترةية وت وير االستيمار ،ةا و شرمة هاا المسلولية المحدودا .وغيرذا آو حاستحدا ةوا ي
جديد مـللللللل ةا و المتعطق حالملسللسللاا ال للريرا والمتوس ل ة ،ةا و الم والحوا ر ل للرار المس لتيمري  ،ةا و
المشلرب يعيد رسا مسار جديد ع السياسة االةت ادية لطحلد حالترمين مير ىطا
التجارا ا لمترو ية ، ...يدر
الن اب الخاص م خل تشجيع ودىا الملسساا ال ريرا والمتوس ة خا ة.
ولمو الشللللرمة ه ا ا الشللللم اكمير ا تشللللارا واةحل ع السللللاحة العمطية ،ما ا و مح اا التع اسللللتهد ها
المشللللرب حالتعدي م خل إ للللدار النا و رةا  09-91المعد الذا حماا المتعطنة حها وهل ع إ ار الموجة
التشلللريعية المسلللتحدية وذها ما ص ىطيه لللراحتا ع المشلللروب التمهيدي ،وما ىمسللله النا و  09-91ع احد
مواد المتعطنة حالحد اكة للللا لعدد الشللللرماع والمعتمد يها ىطا حد ذا معايير العالمية لت لللل يف الملسللللسللللاا
ال ريرا والمتوس ة ،حهل وحا المادا حما ال يدب مجاال لطش حأ التعدي تا لدىا وتشجيع الملسساا ال ريرا
والمتوس ة ،رغا وجود ر ي م اةض لهها تماا.
يج ا شللارا إلا النا و  09/91الهي جاع حه المشللرب المعد لطشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ،لا يأتع
م راغ و إ ما ما لدواىع و سحا همر حعضها ع ال نا اآلتية
لدور النا و  09/91ححعد اسلتراتيجع يتعطق حالسلياسة العامة االةت ادية لطحلد ،ا لةا و إيما ا م
 ارتحالمشللرب حأ ه ال يوجد اةت للاد حنينع دو إشللرا الن اب الخاص ،المتمي خ للو للا ع الملسللسللاا ال للريرا
والمتوسل ة ذه اكخيرا التع ححا تلدي دورا ذاما وحارنا ع معاا اةت ادياا دو العالا ،مو الملسساا
ال لريرا والمتوس ة تمي مير الملسساا تعدادا ،هع تسها ع تحنيق حعض السياساا االةت ادية واالجتماىية
التع تعجن الملسلللللسلللللاا المحيرا ى تحنينيها ،م خل تو ير م ا للللل الشلللللر وخطق اليروا وحع اال تعا
االةت ادي وتحنيق المتوخا م التعدي الت مية الشامطة.
 لللدور النا و  09/91م اج تمهيد رضللية خ لللحة لطملسللسللاا ال للريرا والمتوسللل ة ى خل تندياالتسلللهيلا و المنايا ترتح حالشلللرمة هاا المسللللولية المحدودا وحاو تمييف ذه اكخير و نا لطمعايير المعتمدا
دوليا لتعريف وت يف الملسساا ال ريرا والمتوس ة.
التعديلا التع تضلللللللم ها مت النا و  09-91ةد ما ا تعديلا كحماا جهرية
ح اع ىطا ما سلللللللحق نو
جاعا حتسلهيلا إجرا ية ل لال الشلرماع ع شرمة ه ا ا تجطا ع مااذر ىدا و ع مناح هل ا ذ ا الرير
المتعام مع الشرمة ه ا ا والهي ةد تتأير م طحته ع مواجهتها وىطع يمم رح ا شمالية التالية

هل راعى المشرع التوازن القانوني بين ما قدمه من تسهيالت إجرائية للشركاء في شركة ذ م م وبين
الضمانات القانونية للغير المتعامل معها وفقا لقانون02-51؟
التساؤالت الفرعية:
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 ما ذع التسهيلا ا جرا ية التع حديها ةا و  09-91لطشرماع ع شرمة ه ا ا ؟ ما ذع الضما اا المندا لطرير المتعام مع شرمة ه ا ا ع النا و 09-91؟ ما ذع مااذر إحدا التوان حي التسهيلا ا جرا ية لطشرماع ع شرمة ه ا ا وحي الضما اا النا و يةلطرير المتعام ؟
الفرضيات
المشرب و ق ع تحنيق التوان الم طو

مو ه راىا م طحة الشرماا والرير المتعام معه.

إجاحة ىطا ذه ا شلمالية إىتمد ا الم هج التحطيطع الو لفع وةسلم ا الدراسلة الا محوري المحور اكو درس ا
يه مااذر التسللهيلا ا جرا ية لطشللرماع حال سللحة ل ااا الح للص و حال سللحة لراس الما وتعدد الشللرماع ما ع
المحور اليا ع ت رة ا إلا مااذر تنطيص ضللللما اا الرير المتعام مع ه ا ا م حي ااا الح للللص وم
حي راس الما .
. 5التسهيالت اإلجرائية الممنوحة للشركة ذ م م في القانون02-51
ولا المشلرب ذمية حالرة الشرمة هاا المسلولية المحدودا ،وهل حوضع ر ةا و ية مر ة تحما تأسيسها
وتسلييرذا ،وحإجراعاا تسلهي وتحسلي ى د إ شا ها لت ح مير رواجا وا تشارا ع الجنا ر ،وة د تو ير م اخ
مل ا للسللتيمار حما يتماشللا وحرمية الم اومة االةت للادية العالمية ،وم ج شللر ينا ة المناولتية لد وسللا
الشحا وتشجيعها ىطا تأسيس شرماتها الخا ة وإشرامها ع الت مية االةت ادية واالجتماىية لطحلد .
ع ذها ا ار سلللل ت رى إلا مااذر التسللللهي إجرا ع و التع شللللمطا م م ااا الح للللص وراس الما
وىدد الشرماع.
 5.5نظام الحصص كمظهر من مظاهر التسهيل اإلجرائي للشركة ذ م م
تشم م م الح ة ال ندية والعي ية ر سما شرمة هاا المسلولية المحدودا وةد الحق المشرب تعديل
يما يخص ةيمة الح لللة ال ندية ،مما إسلللتحد إضلللا ة إلا الح لللتي ال ندية والعي ية الح لللة حعم  ،درس اوال
التعديلا التع جريا ىطا الح للللة ال ندية والح للللة حعم وميف تا تمييفهما ليتا إدرجهما ضللللم ا جراعاا
التسهيطية ع الشرمة هاا المسلولية المحدودا.
 0.5الحصة النقدية

ىرف دمتور وني محمد سامع الح ة ال ندية حأ ها "محطف محدد م ال نود يندمها الشري مساذمة ع تموي
راس ما الشرمة( ".فوزي ،0222 ،صفحة )51
الح لللللللة ال ندية رم م اكرما
يتفق ذلها التعريف مع حملاا النلا و التجاري الجنا ري وينيد النا و
الموضللوىية وذع م ال ااا العاا تفرض تنديمها ى د التأسلليس تحا ا طة الح ل ال يمم تخطفها لنياا الشللرمة
هاا المسللللللللوليلة المحلدودا سلللللللواع ةح التعدي و حعد  ،وما ر م تعدي ع النا و  09/91اةت لللللللر ىطا
إجراعاا تنديا الشلللري لطح لللة ال ندية ،حي تضلللم ا ذه ا جراعاا تسلللهيلا ىدا حموج المادا 90/165
تد ع الح لللللللص ال ندية حنيمة ال تن ى خمس  )1/9محطف الر سلللللللما
التع لللللللا ىطا ملايطع "....يجل
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التأسلليسللع ،ويد ع المحطف المتحنع ىطا مرحطة واحدا و ىدا مراح حأمر م مسللير الشللرمة وهل
خمسة  )1س واا م تاريخ تسجي الشرمة لد السج التجاري" (القانون.)51/02
يج

ع مدا ة للاذا

تد ع الح ص مامطة ةح ي امتتا لح ص ندية جديدا وهل تحا ا طة ح ل العمطية".

استحديا المادا المهمورا ىل إجراعاا تحسي ية خا ة حتنديا الح ة ال ندية همرذا ع ال نا التالية
 جوان تنديا الشرماع مجتمعي لنيمة ال تن ى خمس راس الما التأسيسع. إمما ية تنسي د عاا الح ة ال ندية ع د عة واحدا و ىطا د عاا. تمديد المدا التع يسللتمم يها المحطف المتحنع م الح للة ال ندية إلا مدا ال تتجاون  91سلل واا يحتد حسللاحهام تاريخ تسجي الشرمة ع السج التجاري.
يرجع تح ع المشرب لهه ا جراعاا التحسي ية كسحا تخت ر ع
 -5مسلايرا المشلرب لطموجة التشريعية الدولية والتع غيرا م م اومتها حإضا ة تحسي اا إجرا ية ع احماا
الشرمة هاا المسلولية المحدودا.
 -0در المشلللللرب مرا م ر سلللللما الشلللللرمة لا تعد الضلللللما الوحيد لطرير المتعام معها ،وم خل ذها
التعدي سه ىطع المستيمري تأسيس ذها ال وب م الشرماا.
وذدف المشلرب الجنا ري م النياا حهه التعديلا تشلجيع إ تشلار ذها ال وب م الشلرماا التع تتسا حالتسيير
والحسا ة منار ة مع شرماا المساذمة (الوطني 51 ،سبتمبر،)0251
 -3م الشلري الهي يريد اال ضلماا إلا الشلرمة هاا المسلولية المحدودا دو
ي اع التأسيس مم ة المساذمة مع التنامه حالمحطف المتحنع خل خمسة س واا.

يمتط ةيمة الح ة مامطة

تجدر ا شللارا إلا ةا و المالية لسلل ة 0995ع الحا المتعطق حالتسللجي  ،ىد ضللم يا ص 0/165
م ةلا و  ،09/91وهلل ى ريق الملادا  016حيل لنملا الملادا ر ع الح لللللللة ال نلديلة المنرر تنديمها ع
شرمة ه ا ا م الخمس  )1/9مما ما منرر ع تعدي  09/91إلا ال ف  ،)0/9جاع ص المادا  016مما
يطع "...وت حق ذه التداحير حمحطف لللف  )0/9اليم ىطا العنود المتضلللم ة الت ان ى سلللها و ح لللص ع
الشللرمة وىطا العنود الملسللسللة و المعدلة لشللرماا ،حاسللتي اع العنود و العمطياا المتضللم ة النيادا ع ر سللما
شرمة ى ريق االحتيا اا و اكرحاح (القانون.)0251 ،55/51
مما تخضع لنامية إيداب

ف  )0/9محطف ىنود تأسيس الشرماا هاا ر سما ج حع".

يسللللتشللللف م ص المادا  016إ المشللللرب حموج ةا و المالية ىد جن ية ع ةا و التسللللجي حنيادا
سلللللللحللة الح لللللللة ال نللديللة المفروض تنللديمهللا م الخمس  )1/9ع ةللا و  09/91إلا ال ص  )0/9ع ةللا و
التسلللجي  ،ويرجع سلللح التعدي إلا اكوضلللاب االةت لللادية التع ىشلللتها الجنا ر جراع ا خفاض سلللعر الحترو
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ارتأا الدولة مح لتموي الخني ة العمومية ر ع مداخيطها م الجحاية المفروضلللة ى د تسلللجي ىنود التأسللليسلللية
لطشلللرماا حما يها الشلللرمة هاا المسللللولية المحدودا  ،وحالتالع نيادا ةيمة ر س الما ى د التأسللليس شلللرمة هاا
مسلولية محدودا يساوي نيادا المداخي الجحا ية إه ذع نيادا ردية.
و يأخه ىطا ذها التعدي

نا تتمي

ع

 المشللللللرب ليس مسللللللتنر ع رض النيمة ال ندية الواج د عها ع الحداية رض د ع ةيمة ال ندية مامطة ياحموج ةا و  09/91خفض ال سللللحة إلا الخمس  )1/9حهدف تسللللهي وتشللللجيع إ شللللاع ملسللللسللللاا ال للللريرا
والمتوسل ة التع ترغ ع اتخاه شللم شللرمة ه ا ا) ،إلا ه سللريعا ما ىاد وتراجع ى ذه ال سللحة ر عها إلا
ال ف .)0/9
 إ ذها التهحه ع تندير المشلرب لطنيمة الواج د عها مح لة ال ندية يلدي إلا غموض وضحاحية ع حمااالشلرمة هاا المسللولية المحدودا وحالتالع إرحا الشلرماع المندمي ىطا إ شلاع مي ذها ال وب م الشللرماا ،ال
ةيمة الح للة ال ندية المنررا د عها ع راس الما التأسلليسللع ع الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ىام حاسللا
يأخه ع الحسحا م ةح الشري .
 3.5الحصة بعمل
لا يعرف المشللللرب الجنا ري الح للللة حعم وحسلللل ا ع ال التعريف ذو اخت للللاص للللي لطفنه جد
الدمتور حمد محمد محرن ىرف الح لة حعم "هل الجهد ا رادي الهي يسلت يع ينوا حه الشري ويمم
ت تفع حه الشلللرمة ع ممارسلللة شلللا ها ع مجا ا دارا وتخ ي المشلللروىاا اله دسلللية متط التع تسلللاذا ع
ت للميا و لليا ة الم ش ل ا ال ل اىية و العم الف ع مالخحرا التجارية ع سللالي الحيع والشللراع" (محمد محرز،
 ،0221صفحة .)502
شلللا ه و ىما لطشلللرمة ،ويعم و نا

ويعرف مهل حأ ه " ما يتعهد حه الشلللري حتخ للليص م و جنع م
لمخحرته ومعار ه المه ية" ( ،0223 ،Guyonصفحة .)523
وما يمم اسلللت تاجه الح لللة حعم جهد الشلللري المحنق لم فعة الشلللرمة ع التخ ي لطمشلللروىاا و
ىم ا دارا و العم الف ع.
تجدر ا شلللارا المشلللرب الجنا ري جان حموج تعدي  09/91مسلللاذمة الشلللرماع حح لللة م ىم ،
تمو المسللللاذمة ع الشللللرمة هاا المسلللللولية المحدودا تنديا ىم تحدد
للللا المادا  165ممرر " يمم
ميفياا تندير ةيمته وما يخوله م رحاح ضلللللم النا و اكسلللللاسلللللع لطشلللللرمة وال يدخ ع تأسللللليس ر سلللللما
الشرمة ( "....القانون. )51/02
يفها م المادا المشللللرب جان تنديا ح للللة حعم ع الشللللرمة هاا المسلللللولية المحدودا ،حعد ما
يحضللر ع السللاحق تنديمها و إ ىدو المشللرب ى ةرار جاع م م طق تحسللي ا جراعاا م خل إدماج
شلللرماع تمطمو ةدراا الفمرية والف ية وال تتو ر لديها ح لللص ندية وىي ية ،تنديمها لح لللة حعم ال تن للليها
م المشارمة ع الشرمة هاا المسلولية المحدودا.
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يسلله حهل لألشللخاص الهي يمطمو الخحرا و حامطع لأل مار و الشللهاداا الدخو ع شللرامة مع للحا
المشلرب وىا م المرو ة ع تموي ذه الشرمة
اكموا م ج خطق ملسلسلاا تجسلد مارذا  ،وحهل ى ا
م
(دربال.)0252 ،
ولند ى ا المشرب الجنا ري تحريراا لجوان تنديا الح ة حعم ع الشرمة ه ا ا ،همرذا يما يطع
 -5إ جوار تنلديا ح لللللللة حعمل ذو إجراع تحفيني لف لة الشلللللللحا الهي يريد الدخو ع غمار االسلللللللتيمار
التجاري.
 -0إ الفمر النا و ع الدولع السللا د الهي يتجه إلا ضللرورا دمج الح للة حعم مح للة ع ر سللما الشللرمة،
و ع ذها اىتراف ري حأ الجهد الفمري ةد يساوي و يفوى الح ة ال ندية.
 -3إ الح لللة حعم ةد تمو ر س الما الحنينع لطشلللرمة هاا المسللللولية المحدودا ،وىطيه يمو موضلللوب
الشرمة الح ة حعم  ،خ و ا و ح ع ى ر التم ولوجيا.
5.5

حرية تحديد راس المال كمظهر من مظاهر التسهيل اإلجرائي للشركة ذ م م

ىدلا المادا  90م النا و  09/91المادا  166السلللاحنة م ةا و التجاري (المرسووووم التشوووريعي-23
 ،)5223 ،23جاع لها مما يطع " يحدد ر سلما الشلرمة هاا المسللولية المحدودا ححرية م رف الشرماع
ع النا و اكساسع لطشرمة وينسا إلا ح ص هاا ةيمة اسمية متساوية".
يفها م ص المادا  166المعدلة إ المشللرب حهف الحد اكد ا م ر س الما وتر مجا حرية تحديد
مترو لطشلرماع وذها ا جراع ي ار إليه ىطا ا ه إجراع تحفيني يشلجع ع ا تشلار شلرمة هاا مسلولية محدودا
وذو إجراع يتماشا مع ةواىد النا و التجاري (دربال ،0252 ،صفحة .)33
وتعدي المشللللرب ححهف راس الما جاع مسللللايرا لطتشللللريعاا الدولية ند حها المشللللرب حهو المشللللرىي
التو سلع حموج ةا و حفن المحادرا االةت لادية لس ة 0995والفر سع (ورفلي ،0251 ،صفحة  ،)520ويحرر
سللح تر الحرية ع تحديد راس الما راجع الةت اب المشللرب حأ راس الما لا يعد الضللما اكسللاسللع لطرير
المتعام مع الشرمة هاا المسلولية المحدودا ،و ذ ا ضما اا خر متجسدا ع الرح الهي ستحننه الشرمة
ومتجسد مهل ع اال تما المفروض ع التعاملا التجارية.
 3.5تعدد الشركاء كمظهر من مظاهر التسهيل اإلجرائي للشركة ذ م م
يعد ىند الشرمة ساسا لوجودذا و ىند الشرمة ذو العند الهي يطتنا حموجحه شخ ا
و مير حتأسليسلها ،وىطيه يفترض تعدد اكشلخاص الممو ي لطشلرمة ،وتعدد الشلرماع م المسا التع خ ها
النا و الجنا ري حت ايا حدد النا و حدذا اكد ا وحدذا اكة لا والحد اكد ا الهي يسلتوجحه النا و شريمي
ىطا اكة إما الحد اكة لللللا لطشلللللرماع ع شلللللرمة هاا المسللللللولية المحدودا حددته المادا  119م النا و
 19 09/91شلللري ىطا اكمير حعد إ ما  09شلللري محد ة لللا ع السلللاحق (مالكي ،0252 ،صوووفحة
 )310اىتمد م م النا و السللللعودي المادا ،915المويتع مادا ،981الححري ع المادا ،091الم للللري،90
االماراتع ،098والن ري ،001المورتا ع ،000التو سلللللللع ،13المررحع ،05االرد ع ) 00الحد اكىطا المندر
 19شريما
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لللللا المادا  119م النا و  09/91ىطا ه " ال يسلللللوغ يتجاون ىدد الشلللللرماع ع الشلللللرمة هاا
المسلللولية المحدودا خمسللي شللريما .وإها للححا الشللرمة مشللتمطة ىطا مير م خمسللي شللريما وج تحويطها
إلا شللرمة مسللاذمة ع ج س ل ة واحدا .وى د ىدا النياا حهل ت ح الشللرمة ما لا ي للح ىدد الشللرماع ع تط
الفترا م النم مساويا لخمسي شريما و ة ".
ىطا غرار التشلريعاا الدولية ىد المشرب محتو المادا ر ع ىدد الشرماع م  09شريما إلا 19شريما
ىطا اكمير ،واست د المشرب ى د تحديد لطعدد 19شري تحديدا  ،إلا حد اذا المعايير الدولية لتعريف وت يف
الملسلللسلللاا ال لللريرا جدا وال لللريرا والمتوسللل ة لتتوا ق حماا الشلللرمة هاا المسللللولية المحدودا مع معايير
الملسساا ال ريرا جدا وال ريرا والمتوس ة توسع حهل ا تشارذا.
وةد اىتمد المشلللرب الجنا ري ع تعديطه كحماا الشلللرمة هاا المسللللولية المحدودا ىطا النا و 99/95
المتعطق حترةية الملسساا المتوس ة وال ريرا  ،وذو معيار ىدد اك راد ع الملسسة  ،حي رمن المشرب ىطا
الملسسة ال ريرا والتع ىدد اك راد يها محدد م  99إلا  01رد (القانون.)20/51
وذ ا جاع تعدي الشللللرمة هاا المسلللللولية المحدودا إلا 19شللللريما ،لتتوا ق مع احد اذا معايير ت لللل يف
الملسسة ال ريرا المتمي ع معيار ىدد اكشخاص والمتمي حـ  19شخص محد اد ع†.
وذها التعدي يترجا إرادا المشللللللرب الحنينة لد ع حعجطة ال مو االةت للللللادي ةدما م خل التسللللللهيلا التع
وردذا ع ةا و التجاري يما يخص حد ذا الشلللللرماا شلللللرمة هاا المسللللللولية المحدودا والتع تحوي منايا
تشجع رار المستيمري تشجعها إلا يتخهو ها شمل لملسساتها.
إ ر ع ىدد الشللللللرماع ةد يمو الح اك سلللللل ع حا ناد العدد ى  09شللللللريما مما الشللللللرمة هاا
المسلللولية المحدودا تمتسللع ع غط اكحيا احعا ىا طيا تت ن ح ل للها حي الورية و اك للو والفروب مما
ير ع ىدد الشللللرماع دو تريير ال احع النا و ع لطشللللرمة ،وحالتالع تر المجا لحرية اك راف للسللللتمرار ع
الشرمة هاا المسلولية المحدودا حفااا ىطا إستنرار الشرمة دو االض رار لتحويطها إلا شرمة مساذمة.
المشلللللللرب و ق ى د تعديطه لهه المادا ،ال ذها التعدي يه إرادا
محلاولتلا م لا لتنييا محتو المادا نو
لتحسلللي الوضلللع االةت لللادي والد ع حالملسلللسلللاا ال لللريرا ةدما م خل تشلللجيها حوضلللع إجراعاا غاية ع
المرو ة و ع التسهيلا ع شرمة المسلولية المحدودا.
إضلللا ة إلا ما تندا شلللرحه م إجراعاا تسلللهيطية تضلللم ها ةا و  09/91المتعطق حالشلللرمة هاا المسللللولية
المحدودا سلللل درس ع المحور اليا ع الضللللما اا المنررا لطرير المتعام مع الشللللرمة هاا المسلللللولية المحدودا
حال سحة ل ااا الح ص ولتعدد الشرماع ومهل الحد اكد ا لر س الما .

†
ـادة  90من القانون 90-71التي نصت على معايير تحديد المؤسسات الصغيرة عرفتها بانها  :بـأنـهـا مـؤسـسة تـشـغـل مـا بين 79الى تسعة
الم ّ
وأربعين 90شخصا  ،02ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز اربعمائة 999مليون دينار جزائري  ،أو مجموع حصياتها السنوية ال يتجاوز مائتي 099
مليون دينار جزائري ".
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 0الضمانات القانونية بالنسبة للغير المتعامل مع الشركة
ا حماا الشرمة هاا المسلولية المحدودا ىطا ضما اا لطرير المتعام معها وذه الضما اا تتمحور
حو ضللما ي ذما الضللما العادي والضللما االسللتي ا ع ،الضللما العادي لطرير المتعام مع الشللرمة يتمي ع
راس الما الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ،ما الضللما االسللتي ا ع يتجسللد ع ا تنا دي الشللرمة إلا هممها
الشللرماع الشللخ للية الشللرماع ع حاالا رحعة غير ىادية ي شللأ مسلللولية تضللام ية حي الشللرماع ،وال المشللرب
ىد حماا الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ما م الم اس ل ال ار الت وراا المسللتجدا حو ضللما اا الرير
ومد مراىاته لها
5.0المقصود بالغير المتعامل مع الشركة
يعد مفهوا الرير م الم لللل طحاا النا و ية النديا ع النا و الجنا ري ،و يختطف مفهوا الرير ع النا و
المد ع ى ه ع النا و التجاري ،مفهوا الرير ع النا و التجاري ضيق منار ة حمفهوا الرير ع النا و المد ع،
وس رمن ححي ا ىطا مفهوا الرير ع النا و التجاري ال ه مح دراست ا.
الرير ع النلا و التجلاري " مل دا ترح له ىلةلة تجلارية حالشلللللللرمة ،يمو الرير ذ ا م مورد وم
نحو وم ملجر و مسلتأجر إلا جا حمطة السل داا ع شلرمة المساذمة ،وغيرذا م المنرضي والمتعامطي
مع الشرمة سواع ما وا شخا ا حيعية و مع وية شرماا و ح و " (رضوان ،0221 ،صفحة .)331
وىطيه الرير المتعام مع الشللرمة ذو دا الشللرمة وليس الدا ي الشللخ لليي لطشللرماع ،و المسللاذمي و
لللللللحلا التأمي اا العي ية
يشلللللللمل مفهوا الرير المتعلامل مع الشلللللللرملة اللدا ي العلاديي واللدا ي الممتلاني
والشخ ية ،مطها تسأ تجاذها الشرمة ى دما تتو ر الشرو النا و ية (زكري ،0251/0253 ،صفحة .)01
يمو وا م المسللللاذمي و الشللللرماع وحتا
ين للللد م ذها التعريف حمفهوا المخالفة الرير ال يحتم
العما  ،والررض م تضلللييق مفهوا الرير ع النا و التجاري ذو حماية المتعامطي مع الشلللرمة تشلللجيعا ودىما
لطينة حي الشلللللرمة وذلالع المتعامطي الخارجيي  ،ك ه ال يت لللللور ةياا شلللللرمة ح شلللللا اتها التجارية وتت ا س مع
تتعام مع الرير والهي يمو ححاجة إلا حماية وضما اا ةا و ية.
شرماا خر دو
 2.2نظام الحصص كمظهر من مظاهر تقليص الضمانات بالنسبة للغير .
1.2.2الحصة بعمل:
جان المشللرب الجنا ري حموج تعدي  09/91مسللاذمة الشللرماع حح للة م ىم  ،حعد ما يحضللر هل
تمو المسلللللللاذمة ع الشلللللللرمة هاا المسللللللللولية المحدودا تنديا
لللللللا المادا  165ممرر معدلة "يمم
ىم  ،".......للحي ا الح للة حعم ذع إجراع تحسللي ع ل للال الشللري الراغ المسللاذمة ع الشللرمة هاا
المسللللولية المحدودا حتنديا ح لللة م ىم لم ه ع المناح ذع تنطيص م ضلللما اا الرير المتعام مع الشلللرمة
هاا المسلللولية المحدودا ،ال المشللرب الجنا ري جان تنديمها لم الشللرماع ،وذها ىطا خلف ما عطه المشللرب
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الفر سلع الهي جان الح لة حعم ماسلتي اع ع الماد 0/36م النا و التجاري الفر سع لطنوجة تشجيعا وتسهيل
لتأسيس الشرمة هاا المسلولية المحدودا العا طية (بالعيساوي ،0251 ،صفحة .)03
التعدي حإدراج الح لللللة حعم ماهرا م مااذر تنطيص ضلللللما اا الرير
إ المتمع ع ذه المادا ير
المتعام مع الشرمة هاا المسلولية المحدودا و تتمي ذه المااذر ع ال نا التالية:
 -9إ إدراج الح للة حعم يعد ماهر م مااذر تنطيص ضلللما اا الرير ال الشللري المندا لح لللة حعم ن ،
خ للو للا الشللري اكج حع ةد يحرا تعاملا مع الرير حم اسللحة تأسلليس شللرمة هاا المسلللولية المحدودا جوذر
موضلوىها الح ة حعم يتخه ذه الشرمة وسيطة لتجميع اكموا والهرو حها خ و ا وا الحد اكد ا لراس
الما حهف.
 -2الح لللة حعم ذع تنطي م ضلللما اا الرير المتعام مع الشللرمة هاا المسللللولية المحدودا ،ال الح لللة
حعم تعفع مندمها م المسللللللولية مو ها ال تدخ ع ر س الما  ،وذها ةد يشلللللم تخوف لد ة المتعامطي مع
الشرمة ل نص الضما اا يها.
 -3إ الح ة حعم ت رح إشمالية تتعطق ح عوحة تندير والمعايير تحديد ذه النيمة
 -0الح للة حعم ال ت اسلل شللم الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ك ه ال يمم إيفا ها مامطة ى د التأسلليس
مو ها تستطنا وةا لتأديتها هع تستو ع ح ورا تدريجية ي اع حياا الشرمة وةيامها ح شا ها.
 -1إ الح ة حعم تنطيص م ضما اا الرير ك ه ال يمم الحجن ىطيها .
الح لللللة حعم احتدىا ميررا ةا و ية لدىا الخو للللل لللللة ،عرض الشلللللرماا
 -1ير حعض الحاحيو
االةت للادية العمومية لطخو لل للة ةد يحد سللخ لد الف ة العمالية ع الشللرمة وم يمة إدراج الح للة حعم
يمو الح اكمي حإدخالها العما ) مشرماع حتنديا ح ة م ىم .
وتجد ا شلللللارا إلا الح لللللة حعم ةد تخطق مشلللللمل حي الشلللللرماع المندمي لح لللللص العي ية و ندية
والشلرماع المندمي لح لص حعم ن وهل ل لعوحة تندير اكرحاح والخسا ر ع الح ة حعم  ،والمشم يتفاةا
ع حا استعا الشرماع مندمو الح ص العي ية وال ندية حشري ج حع هو خحرا ومفاعا ،ليندا ح ة حعم وما
جوذر وموضللوب الشللرمة ه ا ا تنديا هل العم ع ذه الحا يمو الشللرماع هوو الح للص العي ية وال ندية ع
وضلع ةا و ع غير ام ال سلحة اكج حع ةد تفوى سلحتها ع اكرحاح و ك ه الشلري اكج حع ةد يفرض شلرو
ترذنها للل ،مما يلدي إلا ا هيار الشللرمة ه ا ا ك ها منت للرا ىطا المشللروىاا ال للريرا والمتوسلل ة دو
غيرذا.
ة لطمشروىاا
الح ة حعم ةد ال ت اس شم الشرمة هاا المسلولية المحدودا و المخ
وىطيه نو
ال لريرا والمتوسل ة خ لو ا إها ما موضوب الشرمة ه ا ا ح ة حعم  ،ال الح ة حعم ال تضم استيفاع
الرير لحنوةها تجا الشللرمة الح للة حعم يسللتطنا تأديتها ح للورا تدريجية ي اع حياا الشللرمة وةيامها ح شللا ها
وحالتالع ال تمي ةيمة مالية تو ع الدي  ،إ الح للة حعم حس ل ما يمو لشللرماا اكشللخاص فع حالة لا يو ا
الدي ولا يندر ح ة حعم ي تن الرير لهمة الشرماع الشخ ية.
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2.2.2.

الحصة النقدية

يتمو ر سللما الشللرمة م مجموىة الح للص ال ندية والعي ية التع يحدد ةيمتهما ى د التأسلليس الشللرمة
وتحنا ذه النيمة رةما ياحتا دو تريير سلللواع نادا و ن لللا ةيمة الح لللص ،وتندا الح لللة العي ية مامطة ى د
التأسلليس حي ما الح للة ال ندية م المشللرب حموج المادا 165المتعطق حالشللرمة هاا المسلللولية المحدودا الحق
لطشلرماع ع حتنديا خمس ةيمة الح لة ال ندية ىطا اكة يستمم تنديمه ع مدا التتجاون 91س واا وهل حهدف
تشللجعها وحيها ىطا اتخاه شللم الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا للسللتفادا م مناياذا لم ه ع المناح نص
م ضلللما اا الرير المتعام معها ال الح لللة ال ندية جنع م راس الما  ،وراس الما ذو الضلللما الجوذري
لطرير المتعام مع الشرمة.
ا الح للللة ال ندية تعد ماهرا م مااذر تنطيص ضللللما اا الرير المتعام مع الشللللرمة ها ا وهل كسللللحا
خت رذا ع ال نا التالية:
 المشلللرب لا ينترح حديل ى ر س الما مضلللما لطرير المتعام مع الشلللرمة وهلة المتعامطي مع الشرمة هاا المسلولية المحدودا،
إ المشلرب خطق يررا ةا و ية ع المادا إها ا تراض امامطة ما ذو الضما المتحنع لطرير.

الشرمة ةد

ةد يحع الخوف لد

طسا ةح تنديا الشري لح ته ال ندية

. 3حرية تحديد راس المال كمظهر من مظاهر تقليص الضمانات بالنسبة للغير.
للا المادا  166ىطا جوان تحديد الشللرماع لطحد اكد ا لر سللما الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا ححرية
لا ىطا ا ه " يحدد ر سلما الشرمة هاا المسلولية المحدودا ححرية م رف الشرماع ع النا و اكساسع
لطشرمة  ،"..وحخ وص ذه ال ن ة شير إلا المشرب التو سع ةد خالف فنجد حدد ر س الما اكد ا لشرمة
هاا المسللللولية المحدودا و ص ىطا هل ع الف للل  10الفنرا اليا ية م مجطة شلللرماا التجارية التو سلللع
يلدي التخفيض ع ر سللللما الشللللرمة إلا
مجطة الشللللرماا التجارية التو سللللع ص ىطا ما يطع "وال يمم
جع ر سللمالها دو الحد اكد ا النا و ع حهها الف ل إال اها تريرا الشللرمة هاا المسلللولية المحدودا إلا شللرمة
م وب آخر" القانون 39لسنة)0222
وىطيه إ ا نو ه حالندر التع تم حه المادا م تسللهي إجرا ع لطشلللرماع حي إلرا ها لطحد اكد ا والهي ما
سلللاحنا محدد حـللللللللل 999.999د.ج ،حررض دىما لها إال ها تخطق مشلللم حخ لللوص ضلللما ةا و ع حدي لطرير
المتعام مع الشرمة هاا المسلولية المحدودا ع حا حدد الشرماع ر سما هو ةيمة د يا.
وتعنيحا ىطا ص المادا  166إ ا ر
العاا لطرير المتعام مع الشرمة.
وهل لـ 3سحا

المشلللرب لا يراىع م لللطحة الرير مو ر س الما ذو الضلللما

همرذا ىطا ال حو التوالع:
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 -9ه ال يت للللور م م طق واةعع م نع ةياا شللللرمة مشللللرمة هاا مسلللللولية محدودا حر سللللما ةد ين
ى  999.999دج ولو تا االىتماد ىطا المعر ة الف ية و المهاراا الشخ ية ى د تأسيس الشرمة.
 -0السللللح اليا ع ةد يمو ىدا تحديد حد د ا لر سللللما مر م الخ ورا حمما ال الشللللرماع ةد يتعمدو
تأسلليس الشللرمة حر سللما م خفض جدا تهرحا م ها ع حالة ىدا الندرا ىطا تسللديد ديو ها وحالتالع لت لل
م مسلوليتها اتجا الرير المتعام معها ولو لا تم لها ية السي ة م الحداية .
شللللاع شللللرماا هاا
 –3ةد يشللللجع ذها ا جراع الفسللللاد ال ىدا تحديد حد د ا لر سللللما مر يفت الحا
مسللولية محددا ح ية التحاي وال ل ىطا الرير  ،ويمو هل ى د اسلتيراد الشرمة م الرير المتعام معها
م نوالا مادية و حأخه ةروض وحأي شلم م اكشلما التع يمم ت ورذا ع التعام ،وىدا ةياا الشرمة
حالتناماتها الواجحة اتجا المتعامطي معها ،يا شللللهر إ لس الشللللرمة و إ لا الشللللرماع م المسلللللولية ،ال
ها ع راس الما .
مسلوليتها محدودا حنيمة ح
 .5.3تحديد الحد األدنى لرأس المال كمظهر من مظاهر فقد الضمان للغير المتعامل مع الشركة.
يعد راس الما سللاس شلللرمة ه ا ا لمناولة ىمالها التجارية وتحنيق غراضللها و ر س ما الشلللرمة ذو
الضللما العاا والوحيد حال سللحة لطرير المتعام  ،وىطيه الرير الحق ع م ع الشلللرماع م اسللترداد واةتسلللاا راس
الما  ،وىطا الرير حق ع همة الشلللللللرمة يتمي ع حفا دا ا لموجوداا ال تن ةيمتها ى راس الما التع حد ا
حه الشللللرمة ،وذو محد ع النا و التجاري يعرف حيحاا راس الما (ورفلي ،0251 ،صووووفحة  ،)525وين للللد
حهها المحد ا الشللرماع يحددو مندار محدد لراس ما الشلللرمة ع ىندذا التأسللليسلللع و اامها اكسلللاسلللع احتداع
حمحطف م ال نود حو لفه حدا د ا لراس ما الشرمة مندرا حالعمطة الو ية ويج ا يحنا راس ما الشرمة ياحتا
وال يجون المسلللللللاس ذلاو اال تنلاص م له و تونيعله مو له ياحتا ،وال يع ع ىدا نيادته و تخفيض مطما ت طحا
الضلللرورا اه يمم إجراع نيادا راس ما و تخفيضللله مطما ت طحا الاروف حشلللر ا يتا تعدي و ق لشلللرو
وإجراعاا معي ة يحددذا النا و " (جويحان ،0222 ،صفحة .)33
وةد ر ترير ىطا حماا الشلرمة هاا المسلولية المحدودا ،حعد ما راس الما رم موضوىع مها
تح ل لعلدا وجود الشلللللللرملة ،عدلا حمامه و نا لنا و  09/91ليطرا الحد اكد ا لراس الما لداىع تشلللللللجيع
الملسلللسلللاا ال لللريرا والمتوسللل ة ،وىطا حسلللا الضلللما اا المم وحة لطرير المتعام معها مما خطق العديد م
نا الضعف ع النا و  09/91و يمم إيجانذا ع ما يطع :
 -1إ إلراع الحد اكد ا لر س الما ذو ند كمحر الضلللما اا النا و ية المنررا لطرير المتعام مع الشلللرمة ه
ا ا ويتحنق ند ضما الرير ع م االحتماالا طو رض ا :
 الشلللرمة م شللل ة حنيمة متد ية لر س المامتو ر م ه الحداية وحالتالع.

ع حا إ لس الشلللرمة ،إ الضلللما العاا لطرير م عدا وغير
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 و اها ا ترض ل ا الشللرمة ه ا ا ش ل ا ححد ىالع لر س الما وةاا الشللرماع حاسللتيماراا ضللخمة دا إلاخسلللارا موجوداا الشلللرمة وتجاونتها الا راس الما  ،ل يوجد ما يم ع الشلللرماع م تنطص راس الما إلا
.
حد متد ع ،ك ه ال يوجد ما ع ةا و يضح ها مو الحد اكد ا ليس محدد
شللخاص غير جديي يندمو ىطا إ شللاع شللرمة ه ا ا حشللم وذمع
 -2إ ىدا تحديد حد اد ع ةد يسللتن
يتعامطو مع الرير حهدف التحاي و ه موالها وخ لوص وا المسللولية محدود مرتح ة حر سما شرمة دو
ت تن إلا هممها المالية الشخ ية.
--3إ إلراع الحد اكد ا لر سلللما ال يفيد للحا الملسللسلللاا ال للريرا والمتوسللل ة ح حالعمس ي فر الرير
.
ويجعطه يتخوف م التعام معها خ و ا اها ىطا ر سمالها محدد حنيمة متد ية
 -0إ ما إلراع الحد اكد ا ييير الشللمو اها ا ترضلل ا ا ه إجراع تحسللي ع ةامة مشللاريع اةت للادية حديطة،
ماذع المشاريع التع تت ور و ت تار م شرماع لديها راس ما متد ع .
وتجد ا شلارا إلا المشلرب الجنا ري حي ساير التشريعاا المنار ة ع استحدا ذه التسهيلا لطشرماع
حإلراع الحد اكد ا لراس الما وجوان تنديا ح لللللة حعم  ،ومم ة تنديا خمس الح لللللة ال ندية والتع م ولا
يحفا يها ضلما اا الرير ويعنن م لالحها التع ما ا ممرسلة ةح التعدي الهي خطق ةطص م الضما اا وخطق
راغاا ةا و ية وغي التوان الهي م المفروض يمو حي م ال اك راف المتضارحة.
وىطا ىمس ذها هج المشلرب الفر سلع هج وسل ع راىا يه م لال الشرماع والرير ىطا حد سواع ،جد
ىنن ضلللللما الرير حتح يه ل ااا التنادا ال وي اكمد  91سللللل ة) حال سلللللحة لتحر ة هما الشلللللرماع ع شلللللرمة هاا
المسلولية المحدودا ،ةح الرير ىطا ىمس ما جاع ع حماا النا و التجاري الجنا ري.
حالرجوب إلا النا و التجاري الجنا ري جد تح ا التندا الخمسللع وذو التنادا الن للير المد  ،ع د ت للفية
الشللرمة تحنا مسلللولية الشللرماع ةا مة لمدا 91س ل واا ن و ال تتعداذا لـللللللل 91س ل ة مي ما ذو الحا ع التندا
النواىد العامة ،وذها يعد ماهر م مااذر اال ناص م مسلللللولية الشللللرماع التضللللام ية تجا الرير المتعام مع
الشرمة .ه ا ا (فضيل ،0223 ،الصفحات .)21-21
خاتمة:
إ المشرب م م طق إيجاد حدا لد ع حعجطة ال مو االةت ادي ارتا إشرا الن اب الخاص لخطق حرمية
ع المجا االةت ادي ،اتخه الشرمة هاا المسلولية المحدودا وسيطة و داا لهل  ،إيما ا م ه حأ ها الشم اكمير
مرو ة و طحا ع السوى و لما تتمين حه م خ ا ص دو غيرذا م الشرماا ،لهل حاو المشرب ي اع تعديطه
لنا و  09-91يدىا ويعنن ذه المنايا  ،ت فيها لسياسة العامة االةت ادية المس را م الحمومة
در النا و  09-91الهي ىنن المنايا التسهيطية ل ال الشرماع حشم حالف يه المشرب و ولا دىا
الملسساا ال ريرا والمتوس ة ىطا حسا م طحة الرير المتعام معها ،لدرجة ندا حماا شرمة ه ا ا
توان ها الساحق.
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إ التعدي النا و ع  09/91لا يراىع ع مواضع ىدا التوان المفروض حي الشري الراغ ع استن احه
حتشجيعه لدخو غمار السوى م خل تحسي وتسهي ا جراعاا وحي م طحة الرير المتعام مع الشرمة ه ا
ا ،جد النا و  09/91ةد ةطص الضما اا التع ما ا منررا لطرير المتعام مع الشرمة ه ا ا وتجسدا تنطي
المشرب لطضما اا ع مح اا ذع:
ىدا تحديد الحد اكد ا لر سما ؛ ا عداا ضما اا الرير ع حالة إ لس الشرمة؛إدخا الح ة حعم مح ة ع شرمة ه ا ا؛ ىدا تنديا الح ة ال ندية مامطة.توصيات:
م خل دراست ا لموضوب الشرمة هاا المسلولية المحدودا ا ا نترح التو ياا اآلتية
 ضرورا سد الفراغ التشريعع ع ةا و  09/91حتعنين ضما اا الرير المتعام مع الشرمة ه ا ا. حهف الح ة حعم مو ها ال ت اس خ و ية الشرمة هاا المسلولية المحدودا و اكخه حها ىطا سحياالستي اع ع حاالا محددا ،سوا حالمشرب الفر سع.
 إها ما التعدي ع راس الما ححهف الحد اكد ا ،حعدا تنديا ح ة ندية مامطة) ،ضرورا إ لحية وموجةتشريعية دولية تحنق دىا لطشرماع إ ها حالمناح تفند الرير المتعام مع الشرمة هاا المسلولية المحدودا ضما اته
تجاذها ،لهها ما م الضروري إىادا التوان كحماا ه ا ا الجنا ري .
 -تح ع التنادا ال وي اكمد مح لتعنين ضما اا الرير المتعام مع

ه ا ا حد م التنادا الخمسع .

قائمة المراجع:
(y) Guyon .)0992( .droit des affaire.T02. Enterprises en difficultés.Redressement judiciaire- faillite .
Dalta0 :éme éd economic.

حمد محمد محرن .)0990 .الوسي

ع الشرماا التجارية ،النواىد العامة لطشرمة .ا سم درية ،م ر م شأا

المعارف.
حمد ور طع .)0991 .الوسي ع ةا و الشرماا التجارية .تو س مجمع اال ر لطمتا .
مرا مالمع .)0999 .النا و التجاري الشرماا دراسة منار ة) ، ، ، ،93 ،ص .350ىما  ،اكرد دار الينا ة
لط شر والتونيع.
النا و  .)0995 ،99 99 .90/95المتضم النا و التوجيهع لت وير الملسساا ال ريرا والمتوس ة.
النا و  .)0995 .99/95يتضم ةا و المالية لس ة  .0998جريدا رسمية ىدد .91 ،)56
النا و  .91/09حل تاريخ) .المعد والمتما للمر 11/51المتضم النا و التجاري.
النا و  13لس ة .)0999 ،99 93 .0999المتعطق حمجطة الشرماا التجارية التو سع.
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المرسوا التشريعع .)9113 ،90 01 .13-13المعد والمتما للمر  11/51المتضم النا و التجاري والتع جاع
ها ةح تعدي حمايطع" وي نسا راس ما ا ح ص هاا ةيمة اسمية محطرها  9999دج ىطا االة ".
إيما نمري .)0995/0996 .حماية الرير المتعامطي مع الشرماا التجارية .روحة دمتورا  ،تطمسا  ،جامعة احو
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سهاا درحا  .)0998 .ا ار النا و ع لطشرمة هاا المسلولية المحدودا ع الجنا ر حس تعديلا  .0991مجطة جي
اكححا النا و ية المعمنة  ،ىدد  ،03ص .36
ىحد الرحيا ىحد العنين جويحا  .)0998 .ال ااا النا و ع لتخفيض راس ما شرماا االموا الخا ة –دراسة منار ة-
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محمد ال اذر حالعيساوي .)0990 .الشرماا التجارية شرماا اكموا ) المجطد الجنع اليا ع) .دار العطوا لط شر
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محمد سامع وني .)0991 .الشرماا التجارية اكحماا العامة والخا ة) ،دراسة منار ة .م ر دار الينا ة لط شر
والتونيع.
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