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 مدخل:
األصػػؿن فنل ػػؿناػػقصنالمػػؽنةػػينننار ػػان  نناػػاطنعدػػار نألفنذلػػؾنت ػػدننػػفن  تػػؿنالمرتػػاتنال انػػان
العينتعنععن هػان ػؿنسن ػافن نالػ ن فنتنػارسن  ننػاعننػفناألناػطانالعدارتػاناػرتطان فنفنت ػافننناةتػان

نللنظاـنااآلدابنال انا.
صنالػػػذ نترتػػػدننزاالػػػانا فنلننار ػػػان  نناػػػاطنعدػػػار نااػػػعرطتن تلػػػبنالعاػػػرت اتنةػػػينالاػػػقن

العدػػػارةنا ع ػػػابنالصػػػيانالعدارتػػػااناذلػػػؾن ػػػامعراؼنال نػػػؿنالعدػػػار نيلػػػ نادػػػ نافيعتػػػادنااف ػػػع  لتاانن
نسضاةانسل نال تدنةينال دؿنالعدار نيندن  ضنالعارت اتنال النتا.

:نعادت ننااطنالاقصننمانال تاـن األيناؿنالعدارتان صياننوالمقصود باالحتراف التجاري هو 
نعظنانان عنرةان نانامعراة نال نؿنالندنين النماناةناالطبناالهند انة نت    نالصيانالعدارتا.نن

ننػػػػػػانتدػػػػػػازن فنتنعػػػػػػدنننننننننننننن  نػػػػػػان فننمػػػػػػؿنافمعػػػػػػراؼنفنت عصػػػػػػرنيلػػػػػػ ناألاػػػػػػقاصنالط ت تػػػػػػااناا 
نػفنننننسل نالار اتنااألاقاصنالن ناتانال اناانا فن يناؿنهع ناألقترةنن تدةن الغرضنالذ ن ناػتت

ن دل .
ذان افنينصرنافمعراؼننفنالاراطنالاادبنعااةرهانف ع ابنصيانالعادرانةإفنعاةرنارطنن اا 

األهلتانال انانتانلننار انال نؿنالعدار نفنت ؿن هنتػانينػ اناذلػؾنفنطػااننالناػاطنالعدػار نيلػ ننػاعن
اتانةنػفنتػدقؿنالنتػػدافننػفنالنقػاطرةناالنضػار انانػػانتعرعػبنينهػاننػػفنن ػمالتانتتػرننمػدادةنافلعزانػػ
نالعدار نلتمعرة نسننانتدقؿننضار ان تناال ناق راع ن اصدان ذلؾنعم تؽنالر ح.

ا فناألهلتػػانالنطلا ػػانف ع ػػابنصػػيانالعػػادرنعنصػػػبنيلػػ نالاػػقصن  تػػافنط ت ػػينا  تػػػافنن
ن ررنن نا اناهذاننانتد ؿندرا اناألهلتانالعدارتانفنع داان  تطانا هلانق ؼندرا عهاناةؽننانهان

نننػان ةينةراعنال اانتفناألقرىانايلت نةإفندرا انهذانالنظػاـنال ػانانينالػذ نعم نػ ن اايػدنيانػانع ػلعـز
الردػػػاعنسلػػػ نال ػػػاانتفنالعػػػينع الدهػػػان ال ػػػانافنالنػػػدنينا ػػػانافناأل ػػػرةناال ػػػانافنالعدػػػار اناالردػػػاعنسلػػػ ن

عزادانااألدن ين اانن ننار عهـنال اايدنالقاصانالعينعع لؽن تهلتان  ضناليئاتن ال اصراناالنر ةنالن
لل نؿنالعدار ن صيانننيردةان ان صيعهـنار اننةينار ان اقصنن نا نا ايع ارن فننظػاـناألهلتػان
 ػػالاناألهنتػػانةػػينالمتػػاةنالعدارتػػان انػػ نالػػر فنالاادػػبنعػػاةرمن ػػااننلننار ػػانال نػػؿنالعدػػار ن ان اػػرطن

ال انانتاننفنطرم نل دةنسا افتن انانتاانقاصػاننللع اضين ناـنالنما ـانةإن نفنتقلان   تاناألنظنا
ن هلتانال اصرنالعدارتاناالع ارضنالماصؿن تنهانا تفناألهلتانالننظنانةينال اايدنال انا.

ن
ن
ن
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 نانتردنيل نهذمناألهلتانسا اؿنطلبناإلذفنالنرقصن  نلننار انال اصػرنالعدػارةاناذلػؾنةػينن
دلػسنال ائلػاانالػذ نلػـنتنظنػ نالناػرعانا ػذاننػنحناإلذفنالمالانالعينتننحنةتهانهػذاناإلذفننػفنطػرؼنن

للنر ةنالنعزادانال الغاننفنال نػرنمنانتػانياػرةن ػنان  نال اصػرةنيػفنننار ػانالعدػارةانةهػؿننط ػؽنةػين
هذمنالمالاننانهانن ررنةػينالنػادةنالقان ػاننػفنال ػانافنالعدػار نات ػافننػنحناإلذفنننػفنذ ػرعهـنهػذمن

ندهان ايع ارمنن مافنينهاناهاننفنتمؽنطايع ؟النادةان ـنت افننفنطرؼنزان
ا نعنااؿن ذلؾنالمالػانالعػينع ػافنةتهػانالنػر ةنالنعزادػاناػرت اننػعنزادهػانةػيناػر انعضػانفانن

االعػػػينطػػػرحن اػػػتنهانالي ػػػ نن ػػػتلانداازتػػػانانضػػػنانهان اػػػرت اننػػػعنزادهػػػان ـنفانانػػػانتنػػػع نينهػػػاننػػػفن
نتنال ائلتا.ن مالتانتترننمدادةنالعين دنع  بنيدزنةينالني ا

 نان ننان ن ال نن تلانس ع ابنالاقصنالن نا نلصيانالعادرنينػدنننار ػع نال نػؿنالعدػار .نن
سذفنة ػػؿنهػػذمناإلاػػ افتناتترهػػاانالعػػينعنمػػؿننمػػارنالدرا ػػانعلزننػػان ضػػرارةنسع ػػاعندرا ػػانناضػػايتان

 ننػفنا ػػائعن انعملتلتػانتغلػبنيلتهنػػانالدانػبنالنظػػر اناذلػؾنلقلػػان م ػاـنال ضػاننقاصػػانالدزائػر نننػػ
ن ػػائؿنعقػػصنهػػذانالدانػػبانايلتػػ نة ػػدنينلنػػانيلػػ ننماالػػانسيطػػانناا  ػػرازننقعلػػؼنالنيػػاهتـنااألم ػػاـن

نال اناناالقاصان ااننع لؽناألنرن  رضنل  ضناآلراننالي هتان انالعارت تا.
ادرا ػعنانهػذمنفنع عصػػرنيلػ نسع ػاعنالنػػنه نالناضػايين نػػنه نامتػدان ػؿنينلنػػانيلػ نايعنػػادنن
ا ػػػتفننقعلػػػؼنالعاػػػرت اتنال النتػػػانن– نالن ػػػارفن ػػػتفننقعلػػػؼنةػػػراعنال ػػػانافنالقػػػاصنننػػػ ناال ػػػاـنالنػػػنه

قاصانننهانالعارت تفناليرن يناالنصر ن ايع ارهنانالنصػدرنالعػارتقينللعاػرتعنالدزائػر انانػفندهػان
ن قرىنفنتن فنستدادنملاؿنلإلا التاتنالنطرامان اليانسفن الع رضنللدار انالن ارنا.

نالدااةعنالعيند لعناننقعارنهذانالناضاعنعردعنسل : نانن
/نط ت انالناضاعنالذ نتنمؿندانػبننػفنالداانػبنالاا ػ انالعػينعاػنلهانالمتػاةنالعدارتػاناالعػينععنتػزن1

ةػػػين متػػػرننػػػفننااضػػػ هان الع  تػػػدنقاصػػػانةػػػينتتػػػابنالدرا ػػػاتنال نلتػػػاناةػػػينتتػػػابننصػػػاصند ت ػػػان
نع ناألهلتا.اااضمانعزتؿناإل هاـناالغناضنيفن م اـنها

/نيػػدـنضػػ طن م ػػاـنال ػػاانتفنالقاصػػاانالعػػيننػػفنالنيػػراضن فنتادػػدن تػػنهـنع انػػؿناع ل ػػؿن انيلػػ ن2
ناأل ؿنستدادن م اـنناعر انع نؿنيل ني جنظاهرةناألهلتانانعامتدن م انها

ان/ن لاناألم اـنال ضػائتاانقاصػانالدزائرتػانننهػاانالناعدػانيػفنقلػانالن ع ػانال انانتػاننػفنن الدػانهػذ3
النظاـن اانن تفن ا اطنال ضاةناالنمانتفانالذتفنتنملافنالدانػبنالعط ت ػينةتهػان انةػين ا ػاطن  ػاعذةن

نال انافانالننملتفنللدانبنالنظر .
ن
ن
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اهػذان لػػ ند لنػاننهػػعـن دار ػانهػػذانالناضػاعننماالػػانننػانإلمرائػػ نالػان الاػػيننالت ػترناايعنادنػػانن
نةيندرا عنانهذمنيل نالقطانالعالتا:

ن
نؿناألاؿ:ناألهلتانالعدارتانللاقصنالط ت ياليص

نالن مثناألاؿ:نالنظاـنال اـنلألهلتانالعدارتا
نالن مثنالماني:نالنظاـنالقاصن األهلتانالعدارتا

ن
ناليصؿنالمانين:ناألهلتانالعدارتانللاقصنالن نا 

نالن مثناألاؿ:نالاقصنالن نا نال اـ
نالن مثنالماني:نالاقصنالن نا نالقاص.
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 :الفصل األول  
 األهلية التجارية للشخص الطبيعي

 
لنان انتناألهلتانينصػرنهػاـنةػين نػاننسرادةنالاػقصان متػثنعد لػ نت  ػرنيػفنسرادعػ ناةػؽننػان
ترعبنيلت نال انافننفنآمارنان انهانقاصتانننتزةنلصياناإلن افانةإنهانعد ل نت ع ػبن هػانم ػاؽننان

نتعمنؿن هانالعزانات.
 فنالع ػلتـن هػذمنالصػيان   ػاطانالننطػؽاناذلػؾن ػالنظرنللع ػارضنالماصػؿن ػتفنتترن ن نفنتن

ننقعلؼنةراعنال انافانننانتد لنانن  ـن هلتانالاقصنالط ت يناةؽن ؿنةرع.
ان ايع ػػػارن فنال ػػػانافنالعدػػػار نةػػػرعننػػػفنةػػػراعنال ػػػانافنالقػػػاصانةػػػإفنالناػػػرعناضػػػعنألهلتػػػان

ـنننػػػانالردػػػاعنلل اايػػػدنال انػػػانالػػػااردةنةػػػينال ػػػانافنالاػػػقصنالط ت ػػػينالعدارتػػػان م انػػػاان  ضػػػهانت ػػػعلزن
نالندنياناال  ضناآلقرنندالهانال انافنالعدار نقاصانننهاناألم اـنالقاصا.

ايلػػ نتػػرارنالعاػػرتعنالدزائػػر نةػػإفنتال تػػانالعاػػرت اتنفنع ػػادنعقعلػػؼنيػػفنع  ػػتـن م ػػاـن هلتػػان
ا اايػدهانةػينندالهػانالط ت ػيان فناهػانالاقصنالط ت ينالعدارتاان تفن اايدنال انافنالنػدنينال انػان

نال انافنالعدار .
نسذفنان نانانيلت نع افندرا اننهذاناليصؿناةؽنالقطانالعالتا:

نن

نالن مثناألاؿن:نالنظاـنال اـنلألهلتانالعدارتا
نالنطلبناألاؿ:نالن صادن األهلتا.نن
نالنطلبنالماني:نياارضناألهلتا.نن
نلعدارتا.النطلبنالمالث:ن هلتاناألدن ينانن
ن

نالن مثنالماني:نالنظاـنالقاصنلألهلتانالعدارتا
نالنطلبناألاؿ:ن م اـنال اصرنالعادر.نن
نالنطلبنالماني:نمالانال اصرناألدن ي.نن
نالنطلبنالمالث:ن هلتانالنر ةنالنعزادا.نن
ن
ن
ن
ن
ن
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 المبحث األول:
 النظام العام لألهلية التجارية

 
 نػػػتفنالنػػػدنيناةػػػرعننػػػفنةرايػػػ نالقاصػػػاانان فنهػػػذان ػػػافن فنالع نػػػتفنالعدػػػار ندػػػزننن نػػػؿنللعن

ن ناـنهذانالماؿنالرداعنسلػ ن م انػ ن األقترنتنمؿنالارت انال انانلنقعلؼنال اانتفانةإن ن افننفنال ـز
ةينمالان صارنال انافنالعدار ان انةينمالانسمالاننفنطرؼنهػذاناألقتػرنسلػ ن م ػاـنال ػانافنالنػدنين

الن صػػادن األهلتػاناال ػػاارضنالعػينعصػت هانا هلتػػاناألدن ػينللننار ػػانةع ػافندرا ػانهػػذانالن مػثنمػاؿن
نالعدارة.

ن

 المطلب األول
نالمقصـود باألهليـة

ن
 الفرع األول: تعريفها-أ

 دنا ع رنالي  نانال ضاننيل نايع ارناألهلتاننفنالقصائصنالننتزةنةينصياناإلن افانمتثنن
 انتػػانعنع ػػػ ن ػػالم اؽانانػػػدىنسن انتػػانعمنلػػػ نتعا ػػؼنيلػػ نعػػػااةرنينصػػرناألهلتػػػانةتػػ نن رةػػػاننػػدىنسن

صػػيانت ػػدرهانالناػػرعنةػػينالاػػقصانعد لػػ نصػػالمانألفنعم ػػتنلػػ نالم ػػاؽانان»افلعزانػػاتانسذفنهػػي:ن
ن«.عم تنيلت نالااد اتانانعصحننن نالعصرةات

نع ػػترننػػعنالاقصػػتانال انانتػػانلإلن ػػافنادػػادان انيػػدنان ان نػػافنانن صػػاناان اناألهلتػػان هػػذانالنيهػػـا
نرامؿنم اتنالمؽنل انمـنم اع نيلت انمـنصمان  ضنالعصرةاتننن .ان
 الفرع الثاني: أقسامها-ب

مع نت ع بنالاقصنصيانالعادرانتدبنعػاةرن هلتػانافعدػارنلدتػ .نااألهلتػان نػانهػانن ػع رنن
نيلت نعن  ـنسل ن هلتانادابنا هلتان دان.

للااد اتاناهينعم تن ندردنالػافدةاننةتهلتانالادابن:نهين ا لتانالاقصنف ع ابنالم اؽناالقضاع
ان ع  ترنآقرنتن فنال اؿن نهانص متانالاػقصنألفنت ػافنطرةػانةػينالمػؽن ػاانن ػافنطرةػانستدػا ين

ن.ن(1) ان ل ي
 نػػان هلتػػاناألدان:ةهػػينصػػ متانالاػػقصنللع  تػػرنيػػفنسرادعػػ نع  تػػرانترعػػبنيلتػػ نال ػػانافنآمػػارمنن

نالااد اتاناهين هذانالن ن نع  رنيفنالماؿنالعيننةعد ؿنالاقصنصالمانلن اارةنالم اؽنان دان
ن
اندتػػاافن1991(د.نس ػػماؽنس ػػراهتـنننصػػار:ننظرتػػانال ػػانافنانالمػػؽنانعط ت اعهػػانةػػينال ػػانافنالدزائػػر انالط  ػػانالمانتػػاان ػػنان1)

ن.227النط اياتنالدان تاانصن
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ن.(1)ت افنةتهاناإلن افنصالمانلعمنؿنعلؾناآلمار
هػػينصػػ متانالاػػقصنألفنتاػػعرؾنةػػينعصػػرؼن ػػانانين   ػػدنال تػػعنننننننننننننننانتعيػػؽنالي ػػ نيلػػ ن نهػػان

ن اناإلتدار.
نانعنرنهذمناألهلتان  دةننرامؿن:ن

* ؿناقصندافنال اد انيارةننفنينرمنت ع رنتتػرنننتػزن  نةا ػدنالعنتػزن  ػ بنصػغرنال ػفنانفن
هػػؿنلننار ػػانالعدارتػػانل ػػدـنت ػػافن هػػ نلن ااػػرةنم ا ػػ نالندنتػػانةهػػانيػػدتـناألهلتػػانننػػانتد لػػ نتتػػرن 

ا ع ا  نصيانالعادراناع ع رن ينال نالعدارتػانالعػينتنار ػهان نما ػان ينػاؿنندنتػااناهػين اطلػان طػ فن
ن.(2)نطلؽ

* ؿناقصن لانال اد انيارةننفنينرمنالـنت نؿنالعا  انيارنت ع ػرنننتػزانانل نػ ننػا صناألهلتػان
ع ػػعن اطلػػان ط نػػاننطلػػؽنةهػػين الن ػػ انلػػ ن  ػػدتـننؽ.ـنسفن فنالعصػػرةاتنالضػػارةنلػػ ن43ط  ػػانللنػػادةن

األهلتػػاان نػػانعصػػرةاع نالناة ػػانلػػ نني ػػاننمضػػانةع ػػافنصػػمتما:ن   ػػاؿناله ػػااناةتنػػانتع لػػؽن عصػػرةاع ن
الدائرةن تفنالنيػعنانالضػررانةع ع ػرن ا لػانللػ ط فانا قصػاصنننار ػع نالعدارتػانةػينهػذمنالمالػانةػ ن

ن ػػع دنعط تػػؽن م ػػاـنال ػػانافنالعدػػار نيلتػػ ان ػػافن فن هلتػػانالعػػادرنع ع ػػرن ينػػافنعدارتػػاانننػػانتد لنػػان
نضرارتانف ع ابنصيانالعادرنسضاةانسل نافمعراؽنالنطلابنف ع ابنهذمنالصيا.

تيرؽن تفناإلمعػراؽنالعدػار ناناألهلتػانالعدارتػااناذلػؾنن(3)اعددرناإلاارةنسل ن فنالي  نالنصر ن
ال اصػػرنالننتػػزن  نػػؿنعدػػار نننيػػردنفنعلزنػػ نلصػػمع نصػػيع نننػػفنقػػ ؿناآلمػػارنالنادنػػانينهنػػاانة تػػاـ

ننانع يينعط تؽنال اايدنال انانةيناألهلتاانايلت نةإفناألينػاؿنالعػين ػاـن هػانعظػؿن العدارتانالقاصاناا 
نعدارتانسفن فناصي ن العادرنتمعاجنسل ن هلتانقاصا.

 ا ػػ نالندنتػػانل لاتػػ ن ػػفن* ػػؿناػػقصن لػػانالعا ػػ انياػػرننػػفنينػػرمانت ػػافن انػػؿناألهلتػػانلن ااػػرةنم
انتنط ػؽنهػػذانالم ػـنيلػػ ناألينػػاؿن(4)الراػدنال ػػانانيانذلػؾننػػانلػـنتصػػ  نيػارضننػػفنيػاارضناألهلتػػان
النع لػػػؽنن22-91نػػػفن ػػػانافنر ػػػـنن12العدارتػػػانالعػػػينت ااػػػرهانالاػػػقصنال ػػػالااناهػػػذاننػػػان  دعػػػ نالنػػػادةن

نتان فنت  رنصرامانيفنرت ع نتن فنأل ناقصنط ت ينتعنععن م ا  نالند»ن ال دؿنالعدار ن  الهان
ننػػػ نيلػػػ نادػػػابنالعصػػػرتحنن13 نػػػاننصػػػتنالنػػػادةن«نةػػػينسنعهػػػافنالعدػػػارةن إ ػػػن نانلم ػػػا  نالقػػػاص

 ننار انالنااطنالعدار ن ناـنالضا طنال نانينالنقعصانات ع رنالع دتؿنةينال دؿنالعدار ن نما ػان
ني دنر نينتم تن انؿناألهلتانال انانتا.

ن
ن.48ؿننماضراتنةينالنظرتانال انانللمؽاصن(د.انسنالدتفنالا ت1)
ن.129(د. مندننمرزنال انافنالعدار نالدزنناألاؿاننظرتاناأليناؿنالعدارتاانصن2)
ن.64(د.نياضنيليندناؿنالدتفانال انافنالعدار انالعادرنصن3)
ننفنال انافنالندنينالدزائر .ن41( نظرنالنادةن4)
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مػػؿن هلتػػاناألدانن فنهػػذمناألم ػػاـنسفن انػػتننػػانتن ػػفنن مظػػاننػػفنقػػ ؿندرا ػػانلنقعلػػؼننران
صػػالمانالعط تػػؽن الن ػػ انللعصػػرةاتنالندنتػػانةإنهػػانيلػػ نتتػػرنذلػػؾن الن ػػ انللننار ػػانالعدارتػػااناذلػػؾنن
ن ننار عهانانع لنهانننذنن انػان ظػاةرمان  ايع ارن فنالعدارةنمرةانع ع بننفنطرؼناإلن افنالذ نت ـا

عػػادرانسذان انػػتنعدارعػػ نن-اةػػؽن م ػػاـنال ػػانافنالنػػدني-نتػػزالصػػ ينالن–ايلتػػ نةػػ نننػػاصننػػفنايع ػػارن
ن.(1)ناة انل نني اننمضا

ن

 المطلب الثاني :
 عوارض األهلية

ن

سفن لاغنالاقصنال فنال انانتانالنمهلانل نلننار اننقعلؼناأليناؿنال انانتاناالعدارتان صيانن
 ايع ارن فنالعراػتدنن(2)نرادانلذلؾننقاصاانفنعد ل ن الضرارةن ه نلل تاـن هانانننار عهااننانلـنت ف

نػػرع طن قلػػانسرادةنالاػػقصننػػفن  نيػػارضن ػػدنتصػػت  ن ػػاانن ػػافنهػػذانال ػػارضنط ت ػػيان ضػػائين ان
ن اناني.

ن

 الفرع األول:
 العوارض  الطبيعية

ن

نانعن  ـن دارهانسل نياارضنن دنانانياارضننن صا.ن
ال  ؿنةع  بنل ناضػطرا اتنعػمد نن:نة  هنانآةانعصتبالدنافنانال ع ةتناناألال نععنمؿنةينن

سل نزاال انضؼنسل نذلؾنافضطرا اتنالقاردتانالعينت   هانالدنافني ػسنال عػ نالػذ نفنتػمد نسلػ ن
نزااؿنال  ؿن ل نانفنت  بناضطرا اتنقاردتا.

اتتقػػذنم ػػـنالن عػػػامنم ػػـنالندنػػافانة ػػػؿننصػػابن هنػػػانت ع ػػرنعصػػرة ن ػػػاط ن طػػ فننطلػػػؽانن
ننفنال انافنالندني.ن42اهذان نصنالنادةناع افن هلتع ننن دنان

انعددرناإلاارةنسل ن ن نسذانا عنالعصرؼننفنالنصابن هنان  ؿنالمدرنيلت نةإفنعصرة نهػذانن
ن.(3)ت افنصمتمانافنت عن اط انقاصانسذان انتنمالانالدنافن انال ع نتترناائ ا

ن
ن
ن
ن.35ان34انصن2111انط  ان نان«ع اتانال ضائتااإلة سنانال»ن(د.ص مينيرباننماضراتنةينال انافنالعدار ن1)
اا علػاانالتعػان نمعػ نسذان لغػاانالن ػاحنةػإفن ن ػعـننػنهـنراػدانةػادة اانسلػتهـن»(ا دن  رنالاارعنالم تـنهذانالم ـنةين الػ نع ػال :2)

ن(15 ارةنالن انناآلتان)«… ناالهـ
ن.36-35(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن3)
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ذتفنال ػػ  تفنيرضػػانإلةػػػ سنالعػػادرنانضػػتاعننالػػ نعػػدقؿنالناػػرعنلننػػػعنانيلتػػ نانمعػػ نفنت ػػافنهػػ
النصابن هناننفنا ع ابنصيانالعادرانسذنفن دننفنصدارنم ـنللمدػرنيلتػ انصػادرننػفنالنم نػان

نالنقعصا.
ع ػػذترنالنػػاؿنانسع ةػػ ن»:نةال ػػي نهػػاننال ػػي نانالغيلػػاان قصػػاصنال ػػاارضنالنن صػػانةهػػين:نن

ا فنهػػذانال تػػبنفنتقػػؿن ننػػاطن هلتػػاناألداننلػػدىنال ػػيت ناهػػانن(1)لم نػػايلػػ نقػػ ؼنن عضػػ نال  ػػؿنانا
نال  ؿن ؿنتنسنعد ترمانايلت نةال يت ن انؿنال  ؿنال فننغلابن هاامانلذانتننعننفنالعصرؼنةيننال .

هػانضػ ؼن  ػضنالنل ػاتن:»ن نانةتنانتع لؽن ذ نالغيلانة ػدنيرةعػ ننم نػانالػن ضنالنصػرتانن
يلػػػ نم ػػػفناإلدارةنانالع ػػػدترنانتعرعػػػبنيلػػػ ن تانػػػ ن فنالاػػػقصنتغػػػ فنةػػػينالضػػػا طانةػػػينالػػػنيسنعػػػردن

ن.(2)«ن ان تننعنالغترن
ذان لانالاقصن فنالرادنا افن يتهان انذ نتيلانةإن نتمدرنيلت انانتعا ؼنالمدرنيلػ نن اا 

م ـنال اضيننعناهرن رارنالمدرانا دنايع رنال انافنعصػرةاتنال اصػرنصػمتمانسذان انػتنناة ػانلػ ن
نمضػػاان نػػانالعصػػرةاتنالػػدائرةن ػػتفنالنيػػعنانالضػػررنةع ػػافن ا لػػانلإل طػػاؿنانتػػماؿنمػػؽنالعن ػػؾنني ػػان

اةػػػين ػػػؿناألمػػػااؿننتقػػػذن تم ػػػاـنال اصػػػرنن-اإلدػػػازةنال م ػػػان الا الػػػانال ػػػا  ا– إ طالهػػػانينػػػدناإلدػػػازةن
نالننتز.
افن اطلػان نان فنالعصرةاتنالصادرةنيفنال يت ن انذ نالغيلان  ؿنساهارن رارنالمدرانةػ نع ػن

اهػػػذاني ػػػسن(3) ان ا لػػػانلإل طػػػاؿانسفنسذان انػػػتننعتدػػػان ػػػانننتػػػاناا ػػػعغ ؿنصػػػادرنننػػػفنع ا ػػػدنن ػػػ ن
نعصرةاتنالندنافنانالن عامنالصادرةن  ؿنعا تعنالمدرنةإ طالهانت افناا عنيل ن  اسنان داـناإلرادة.

سذننصػػػتنيلػػػ نننننننننننننؽ.ـ.جانندػػػدهان ػػػدن اردتنم ػػػـنقػػػاصن81:ن ػػػالرداعنسلػػػ نالنػػػادةننالعاهاااات البد  ااا 
سذان ػػافنالاػػقصن صػػـن   ػػـان ان ينػػ ن صػػـن ان ينػػ ن   ػػـاناع ػػذرنيلتػػ ن  ػػ بنعلػػؾنال اهػػان:» نػػ ن

الع  تػػػرنيػػػفنسرادعػػػ ندػػػازنللنم نػػػان فنع ػػػتفنلػػػ ناصػػػتان ضػػػائتانت اانػػػ نةػػػينالعصػػػرةاتنالعػػػينع عضػػػتهان
رننػػفنالناصػػيننصػػلمع نانت ػػافن ػػا  نلإل طػػاؿن ػػؿنعصػػرؼنيػػتفننػػفن دلػػ ناصػػين ضػػائيانسذانصػػد

يلتػ ن ػػدافنمضػارنالاصػػين  ػػدنع تػدن ػػرارنالاصػاتانةػػإفنهػػذانالعصػرؼنت ع ػػرن ػا  نلإل طػػاؿنلنصػػلمان
نصامبنال اها.ن

ن
(د.يطتػػػاني ػػػدنالنادػػػادنس ػػػراهتـاننػػػدىن هلتػػػانالصػػػ ينلن ااػػػرةنالعصػػػرةاتنالندنتػػػااندرا ػػػانن ارنػػػان ػػػتفنالاػػػرت اناإل ػػػ نتاننننننننن1)

ن.271انص:ن1987انال انافنالندنيانط  ان
ن23انص:ن2112(د.ننمندن  تدند يارانالعصرؼنالدائرن تفنالنيعنانالضررنةينال انافنالندنينالدزائر انط عنةين نان2)
ن.37(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن3)

فنن ةالعػػادرنالنصػػابن هاعػػ نال اهػػاتنع ػػتفنلػػ نالنم نػػاناصػػتانت ػػايدمنةػػينننار ػػانعدارعػػ اناا 
ناؿ. انتن ينال ن ا لانلإل ط
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ن
 الفرع الثاني

 العوارض القضائية
ن

 بخصوص هذه العوارض  فرق ب ن حالت ن:
/األاقاصنالذتفنم ـنيلتهـن   ا انالم سنالناةذة:نةػإذانصػدرنم ػـن ضػائينةػيندرتنػانالحال  األولى

اائنان الن  انللعادرانةإفنهذانالم ـنت ع رن نما انيارضننفنياارضن هلتػانافعدػارنتي ػدننػفنصػدرن
ن:»نػػفنؽ.تنن149/2ناادهعػػ نصػػيانالعػػادراناهػػذاننػػاننصػػتنيلتػػ نالنػػادةننالم ػػـنةػػي األةػػرادنالنم ػػـا

يلتهـن الدرائـنالعالتان:ندناتاانسة سننصػرةيان ػر اانقتانػان نانػاانامعتػاؿاناقػع سانا عػزازن نػااؿان
التنػتفنسصدارناػتؾن ػدافنرصػتداننالدػرائـنالاا  ػانيلػ ن نػااؿنالدالػااننعزاترنعا تعان ان تـننن الاانس

ال اذ اانالاػهادةنال اذ ػاانعمػرتضنانستػرانناػاهداننماالػانال تػاـن انالناػار انةػينالدناتػاتن انالدػنحن
ت ا ػبن»نػفنننننننننننؽ.تن:نن151انانصػتنالنػادةن«النذ ارةانالنيل افنالػذتفنلػـنتػردنلهػـنايع ػارهـ

هاعتفنال  ا عتفنة ػطنندجن ان إمدىن111.111 الم سننفناهرنسل نم مان اهرنان غرانانفنععداازن
ن.(1)« ؿننفنتقالؼنالمظرنالننصاصنيلت نةينالنادةنال ا  انانعضايؼنال  ا انةينمالانال اد

ؽ.تنمظػػرتنيلػػ ناألاػػقاصنالػػذتفنصػػدرن م هػػـنن149ا ػػدنت ػػداانللاهلػػاناألالػػ ن فنالنػػادةنن
الي ػػرةن-ااػػر م ػػاـندزائتػػاننػػفنننار ػػان  نناػػاطنتع لػػؽن ػػالنم تنالعدارتػػان اػػ ؿنن ااػػرن انتتػػرنن 

سفن نػػ نيلػػ نال  ػػسننػػفنذلػػؾنة ػػدنع ػػدىننيهانهػػانالنمػػؿنالعدػػار نلعاػػنؿنناػػاطنن-األالػػ ننػػفنالنػػادة
العػادرن ذاعػػ نان هلتعػ نألنػػ ننػفنتتػػرنالن  ػاؿنا ع ػػابنالاػقصنصػػيانالعػادرنالم ت ػػيندافن فنتػػرع طن

ن.(2) النمؿنالعدار 
الدزائتػػاناذلػػؾن نادػػبنال ػػانافنن نػػانالننػػعنالػػااردنةػػينالعاػػرتعناليرن ػػين  ػػ بن  ػػضنال  ا ػػاتن

النع لػػػؽن عطهتػػػرنالنهػػػفنالعدارتػػػاناضػػػعنننػػػعنيػػػاـننػػػفنننار ػػػانالعدارتػػػانن31/18/1947النػػػمرخنةػػػين
 الن ػ انليئػاتناألاػػقاصنالػذتفنا  ػػتنيلػتهـن  ػػضنال  ا ػاتناذلػؾن ػػالنظرنسلػ ننػػدةنال  ا ػانالنهائتػػان

نال ناػػنتعناناهػػينم مػػان اػػهرنمػػ سنناةػػذةنيلػػ ناأل ػػؿنانالنظػػرنلنػػاعنالدػػـر ن ا ػػبنيلتػػ ناهػػان ػػؿندػػـر
ناائفن اننقؿن الارؼ.ن

ن
نالعارت ينر ـنن111.111دجنسل نن11.111(رةعنن لانالغراناننفن1) ن.25/14/1993النمرخنةينن18-93دجن نادبنالنر ـا
ن.38(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن2)

انلدػػػرائـناألنػػػااؿنا ػػػذلؾناألاػػػقاصنالػػػذتفنصػػػدرتنضػػػدهـنسدػػػراناتني ا تػػػاندنائتػػػانا ػػػذالؾن الن ػػػ 
ن.(1)سلخ…
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انةػػينمالػػانننار ػػانالناػػاطنالعدػػار نانع ػػعنسمػػدىنال  ا ػػاتنالنػػذ ارةن ػػليانيلػػ نالعػػادرنةإنػػ نن
 نااتنانت ر نهذانالمرنافنسلػ نن15تن فنللنم نانمرنان ننفننااط نيل ن فنفنت ؿنالمرنافنيفن

انا فناػطبنالعػادرن(2)انال ػانافمدن ؿناظتيانع ترن انسدارةنار انعدارتان انصنايتاننهنان افناػ له
نػػفنال ػػدؿنالعدػػار ن اننػػفنسدارةنالاػػر انتدػػبن فنت ػػافنصػػادرنن ااػػرةننػػفنالدهػػانال ضػػائتانالناط ػػان

ن ال  ا اانانننار انالعدارتاننفنطرؼناقصنن ا بنتا ؿندرتنانت ا بنيلتهانال اناف.
ن366 ػالرداعنسلػ ننػصنالنػادةنن:نمالاناألاقاصنالذتفناهرنسة  هـنالـنتػردنايع ػارهـ:الحال  الثا   

نيلتهـنةيندناتػانن انن…فنت  ؿنردنافيع ارن»نؽ.تاناالعينعنصنةينةمااهان ن ن لألاقاصنالنم ـا
انانعدػػدرناإلاػارةن نػػ ن«…دنمػاننػػاداـننػفنآمػػارناإلدانػاننػػن هـننػفنننار ػػاننهنػانعدارتػػان انصػنايتان

 ػنااتنانتدػازنةػينهػذمنالمالػانطلػبنن15نفنتمددنندةنالننعنهانال اضينيلػ ن فنفنع ػافن  ػؿننػفن
نردنافيع ار.

ةإفنالننعننػفنننار ػانالعدارتػانتناػتن  ػاةنال ػانافنانتنعػدنسلػ نمػتفنردنن نان قصاصنالنيلسن
افيع ارن ان دنتردنافيع ارن  اةنال انافنةػينالمالػانالعػينتػاةينةتهػانالعػادرن ػؿنن ػالانالنػدتفناهػذاننػان

نؽ.ت.ن358نصتنيلت نالنادةن
 نتن فننردنافيع ارنالعادرنالنيلسنسذان م تنا ع انع ناذلؾن اانن إ راننالدائنتفنل ننػفن نان نن

ن.(3)دنتعنالدتافن انالنااة انالدنايتانيل نردنافيع ارنانسنان نادبنصلح
فناإلة سنالاقصينةينالنظاـناليرن ػيناالػذ ندػانن ػ نال ػانافنالنػمرخنةػينن ن25/11/1985اا 

تتفنان ذانالن ػترتفنانالنػرا  تفن ػاانن صػيانن ااػرةن انتتػرنن ااػرةاناػر انتا عنيل نالعدارنانالمرة
عدارتاان انن االػانمرةتػان انالاػقصنن نػا نذانطػا عنا عصػاد انا  ػضنالنظػرنيػفنع رتػرناإلةػ سن
الاقصينرتـنادع نةإن نتن فنللنم نانالم ـنيلػ نالعػادرنةػينمػافتنقاصػان ػ اطن  ػضنالم ػاؽن

طػػعنالت ػػترناناأل ػػؿنقطػػران ػػالننعننػػفنالع ػػتترناإلدار ن انالر ا ػػان ػػاانننانهػػاننػػانتاػػ ؿننػػاعننػػفنال 
ن.ن(4) صيانن اارةن انتترنن اارة

 
(1)TRAITE  de droit commercial GEORGES- RIPERT-RENEROBLOT Tome 1, 16e Edition par Michel 

GERMAIN, p 160. 

(2) TRAITE de droit commercial – Même ouvrage, p 160. 

اتصػػػؿنمعػػػ نسلػػػ ناظػػػائؼن يضػػػاننندلػػػسنالر ا ػػػان اننمػػػاةظينالاػػػر اتانا ػػػدنعػػػـنعا ػػػتعنهػػػذانالمرنػػػافنسلػػػ نناػػػاطنالننملػػػتفن
نالعدارتتف.

ؽ.تاند.نةرمانزراا نصالح:نال انؿنةينال انافنالعدار نالدزائر انالدزنناألاؿاناأليناؿنن359( نظرنةينهذانالاتفنالنادةن3)
ن.193العدارتاانالعادرانصن

(4) TRAITE de droit commercial – Même ouvrage, p 161. 

ن
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ا دنذهبنالعارتعناليرن ينسل نمدنالننعننفننزاالانالنااطنالعدار ن   بنالاػهرنالد ػائينلألاػقاصن
الػػذتفناضػػ تنضػػدهـناػػ اىننػػفنطػػرؼناإلدارةنالضػػرت انةػػينالمػػافتنالننصػػاصنيلتهػػانةػػينالنػػاادن

اليرن ينتن فن فنتع رضاانللننعنالنم تننفننزاالانن  CGIنفنال انافنال اـنللضرت انن1743انن1741
نااطنالعدار ن انصنايينن اارةن انيفنطرتػؽن اػقاصنآقػرتفنلم ػا هـاننننننننننننننن انلم ػابن

نالغتر.
فن انافنن  يط ن  مػرنضػناناتنلألاػقاصنالنعهنػتفن ػافن فنالننػعنالنم ػتنن21/11/1957اا 

تر  هانالنمػاةظنسفن نهػانعصػ حننهائتػان انانػانةػينمالػانصػدارنالصادرن  رارنازار ن  دن قذنر  نلدنان
ن.*(1)م ـن ال  ا اننفنالنم نان غرانان ان ال دف

 الفرع الثالث: العوارض القا و   
نيلتنػانن   ؿنالعطرؽنلهذمنال اارضن انالناانعنال انانتانالنع لؽن ننار ػانالناػاطنالعدػار نت ػعلـز

قصنانالناانعنالنعصلان ناضاعنال نؿنالعدار نةهذمناألقترةنندػدهانالعير ان تفنالناانعنالنعصلان الا
عع لػؽن النظػاـنال ػاـناهػينعقضػػعنألم ػاـنقاصػانة ػدنت ػافن ػػ بنالننػعنةتهػانرادػعنفمع ػارنالدالػػان ان
الدناياتنال نانتػانلناػاطنعدػار نن ػتفانا ػدنت ػافن ػ بنالننػعنن تػدن طلػبنرقصػانسدارتػانلننار ػان

ذمنالناانعن:ناألناطانالنندنتاناناف عمناننةتهػان نػ نتدػازنال مػثنيػفنالنػاادنهذانالنااطانانفن  تؿنه
الن دنتػػػانتتػػػرناإل ػػػعراعتدتان  ػػػدنالمصػػػاؿنيلػػػ نرقصػػػانت ػػػلنهانالػػػازتران نػػػانتننػػػعنننار ػػػانعدػػػارةن

نالنقدراتناناأل لمان  ايدةنيانا.
انانينانقػاليننػفن نانالناانعنالنعصلان تهلتانالاقصاناالعينعد ل نرتـن لات ن فنالراػدنال ػن

دنتعنال اارضنال اليانالذ رانسفن ن نفنت ػنحنلػ ن ننار ػانال نػؿنالعدػار ن  ػاةنال ػانافاناتع لػؽنهػذان
الننعن   ضناألاقاصننظرانلنهنعهـانايلتػ نةػإفنالعدػارةننننايػانيلػ نالنػاظيتفنال نػانتتفناال ضػاةن

تتػػػرن فن ا ػػػعطايانال ضػػػاةننةتننػػػعنيلػػػ نال اضػػػينننار ػػػان ػػػؿناظتيػػػانينانتػػػان انقاصػػػانعػػػدرتدتاا»
نن.(2)«ننار اننهنانالع لتـناالع اتفنط  انللعنظتـنالن ناؿن  

-91نػفن ػانافنن87اتننعن ذلؾن صمابنالنهفنالمرةننػفن تػنهـنالنمػانتفنط  ػانلػنصنالنػادةنن
ن ذلؾناألنػرن الن  ػانللنمضرن( 3)ن27-88نفن انافنن17انيسنالم ـنتنط ؽنيل نالنام تػفنالنادةنن14
ن
ن

(1)TRAITE de droit commercial – Même ouvrage, p 161. 

ةػػينسرع ػػابندػػرائـندناتػػانتنػػع نينػػ نم ػػـنةػػإفنال ػػانافن  ػػرن نضػػاييانال  ا ػػاتنن…»ؽ.ض.ـ.ر.ـن362/3ا ػػدننصػػتنالنػػادةن*
 اؽ.اذلؾندافنافق ؿن ال  ا اتنالقاصانالننصاصنيلتهانةيننصنآقرن الننعننفنننار انالنهنان انال  اطن  ضنالم 

ن.53انال ددن13/12/1989النعضنفنال انافناأل ا ينلل ضانانالدرتدةنالر نتانن21-89نفنال انافنر ـنن13( نظرنالنادةن2)
تمظػرنيلػ نالنامػؽن ػاانن ني ػ ن ان اا ػطان اػقاصن ان صػيانن ااػرةن انتتػرنن ااػرةنال تػاـن  نلتػاتن:»ن(عنصنهذمنالنادةن3)

ن  ؿني ن«.نلتاننضار ان قرىعدارتان اننصرةتاانايل نال نـا
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نػػػفنال ػػػانافنالنػػػدنينيلػػػ نة ػػػدن هلتػػػانن421انصػػػتنالنػػػادةنن13-91نػػػفن ػػػانافنن15ال ضػػػائينالنػػػادةن
ناإلعدارننفنع افنمصع نةينار انالعضانفننعنملان نال ننفننياذ.ن

ايلػػػػ نالنظتػػػػرننػػػػفنذلػػػػؾنةػػػػإفنالعاػػػػرتعناليرن ػػػػينتننػػػػعن ػػػػؿننػػػػفنتػػػػزااؿناظتيػػػػانيانػػػػانندنتػػػػانننننننننننن
ذانالض اطنانالازارتتفنان يػاافنال دالػانا يضػاننالنهػفنالعداالتػاناالندػالسنال انانتػانان اني  رتانا 

ن.(1)سلخننفنننار اننااطنعدار ن…الق راننانالنما  تتفن
ل فنال ماؿنالنطراحن قصاصنهاع نالن تلانها:ننػانالم نػانالعػيند لػتننقعلػؼنالعاػرت اتنن

ننفنننعنهذمنالطائياننفنننار ان ناطانعدارتا؟.
ل ؿنالم نانالنعاقاةنننفنهذانالننعننردهانالع ارضنالنعا عنمصػال ن ػتفنننار ػانالعدارتػانانن

ن النهنانالن لؼن هانهمفنانايلت نةإفنال ػانافنترايػيننصػلمانالز ػائفن صػيانقاصػاناننصػلمانال نػـا
لهػاانةػ ناػؾن صيانياناانةلان اـنالاقصنالاا عنيلت نالننعننفننزاالانالعدارةنرتـنالعمرتـنال ػانانين

 ن ن ت عغؿناظتيعػ نقدنػانلناػاط نالعدػار ن انااػعغال ن عدارتػانت ػافنيلػ نم ػابناظتيعػ ناةػين لعػان
ن.(2)المالعتفنع افنالنصلمانال نانتانةينقطر

انعددرناإلاارةنسل ن نػ نةػينمالػانزاجن مػدنالنػاظيتفننػارسنناػاطنعدػار نن ػتفنة لتػ نسيػ ـنن
اهػذاننػانن(3)فناعقاذنالعدا ترنال زنػان نػانتااةػؽنةائػدةنالنرةػؽنال ػاـاإلدارةنالنقعصان ذلؾنمع نتن نهانن

نذهبنسلت نالعارتعناليرن ي.
 : جزاء مخالف  الحظر القا و ي

سفننقاليػػػانالمظػػػرنال ػػػانانينتػػػمد ن صػػػام  نسلػػػ ني ا ػػػاتنعتدت تػػػانع ػػػافنسنػػػان إت ػػػاؼنننػػػارسنن
 تعنهذمنال  ا اتنت افن  ػدنسم ػاتنالنااطن اناط  نا دنتصؿنالمدنسل نةرضني ا اتندزائتاانا فنعان

صيانالعادرنلصالحنالاقصنالننناعنيلت نننار انالنااطنالعدار ناذلؾنمياظػانيلػ ننصػلمانالغتػرن
النع انؿنن  نل دـنيلنهـن صيع نتترنال انانتاانانفندهان قرىنمع نفنتعذرعن مدان نػ نلػتسنعػادران

غتػػرنم ػػفنالنتػػاانا العػػالينتن ػػفنعرعتػػبندػػزانن صػػدنعهر ػػ ننػػفنافلعزانػػاتنالعػػينت ػػافن ػػدن دراهػػاننػػعنال
ننقاليع نهذانالننع.

 نػػانتن ػػفناػػهرنسة  ػػ اناهػػذاننػػانذهػػبنسلتػػ نال ضػػانناليرن ػػينينػػدنانايع ػػرنالنػػام تفنعدػػاراننننننننننننن
ن ػػضن»اناػػهرنسة  ػػهـان ايع ػػارهـن ػػاناان تينػػاؿن ن تػػاانا ػػاناان النضػػار ان ػػتنااؿنننلا ػػانلز ػػائنهـن

ن.(4)«12/12/1971عدار ن
ن
ن

(1)Précis de droit commercial, Tome 1, commerçants -fonds de commerce- contrats commerciaux effets de 

commerce, C. dupony, p 76.  

(2)TRAITE de droit commercial-même ouvrage, p 160. 

(3)Précis de droit commerciale- même ouvrage p 76. 

(4) Précis de droit commerciale- même ouvrage p 79. 
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:نننحنصيانالعادرنللننايتفنفنت نينا ع ا هـنم اؽنالعدارنانسننانعمنلهـنالعزانػاتنالعدػارننمالحظ 
نة طن دزاننيل ننقاليعهـنالقطرنال اناني.

ن

 المطلب الثالث
 األجنبي و أهليته التجارية

ن
سفن تلػػػبنالعاػػػرت اتنال النتػػػان انػػػتنةػػػينا ػػػتننػػػانعنػػػنحنلألدانػػػبنانعتػػػازاتنلننار ػػػانالناػػػاطنن

دػػار ندافن  ن تػػدن ان  نيرا تػػؿانةػػالدزائرن  ػػدنا ػػع  لهانا  ػػتنيػػدةناعيا تػػاتنعدارتػػانانصػػنايتانالع
ننمػػتنلألدانػػػبن ناد هػػانانعتػػػازاتنيلػػ نم ػػػابنالنػػااطفناذلػػػؾنعم ت ػػانلن ػػػد نالن ػػاااةن ػػػتفناألدن ػػػيننننننننن

سذن ػػافنت ػػنحنانالنػػااطفانانيػػسنالػػنه ننلعن ػػ نةػػينالنظػػاـناليرن ػػينال ػػدتـنقاصػػانةػػيننظػػاـنالطاائػػؼن
نلألدن ين ننار انعدارةنالدنلانقاصانالتهادنننهـ.

ان ػػػػتلانسطػػػػ ؽن تػػػػدنننار ػػػػانالعدارتػػػػاناع تػػػػدمنيلػػػػ ناألدن ػػػػيننػػػػردمنفننمالػػػػانسلػػػػ نالمادػػػػانن
اف عصػػادتانانالصػػنايتانللدالػػا.ناهػػذاننػػانهػػانند ػػدننػػفنقػػ ؿنال تا ػػاناف عصػػادتانالننعهدػػانمالتػػاننننننننننن

انتد ػػػػؿنهعػػػػ نال تػػػػادنانالاػػػػراطنالعػػػػين  رهػػػػانالناػػػػرعنةػػػػينال ػػػػانافنالعدػػػػار ننننننننننانعاػػػػدتعناف ػػػػعمنارانننػػػػ
نانال اانتفنالقاصانةينع اينن عنر.

 الفرع األول
 شروط ممارسة األجنبي للتجارة

ن
سفن اؿنارطنتدبنعاةرمنةيناألدن ينهان لات ن فنالعا  انيارننفنينرمناذلػؾنمعػ نت ػافنن

نر نيلت نال اانتفنالنع ل ان األهلتاننع نعاةرتنةت ناراطها. ه نلن اارةنالعدارةنانمع نع 
فنال انافنالدزائر نهانالنردعنالامتدنةينع تؼنال   اتنالنطلػابنعمدتػدننايهػانينػدنعنػازعنن اا 

انال  بنةػينذلػؾنهػانرت ػانالناػرعنةػينالع ػاتان ػتفندنتػعنن(1)ال اانتفنلن رةانال انافنالاادبنالعط تؽ
ن ػ نالناػرعنالنصػر نةػين(2)ـنع رترنمناتانقاصانلألدن ياألاقاصنال الغتفنانيد انانيػسنالم ػـن  ػره

 ػنانيػا  نراػتداان انػؿناألهلتػانلن ااػرةنالعدػارةنن21نفنؽ.ت.سذنت ع رناألدن ينالػذ ن لػانن14النادةن
ن.(3)مع نالان افنط  انل انافندالع ن اصران اننا صناألهلتا

ن
ن
نندنينالدزائر .نفنال انافنالن19انن16( نظرنالنادعتفن1)
ن.127صنن-النردعنال ا ؽ-(د. مندننمرز2)
م نػػػانقاصػػػان ال ػػػتداتنالنعزادػػػاتناألدن تػػػاتنة ػػػررتنالردػػػاعنسلػػػ ن ػػػانافن»ؽ.تنن15(انػػػصنالعاػػػرتعنالنصػػػر نةػػػيننادعػػػ ن3)

نالاطنينألماالهفنالاقصتا.ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ذان افنماؿنالعارت تفنالدزائر نانالنصر ن نانهانيل ت نةػإفنالعاػرتعناليرن ػيندػانن تم ػاـناا 
فن افنهذانالنظاـنعتقذن  ن متػرننػفنالػداؿ-نعنتزةنناعنناانةنددمننم نتتقذن نظاـنالن انلان النمؿ ن-اا 

ات ػػع  دنعط تػػؽنهػػذانالنظػػاـنةػػينمالػػانادػػادناعيا تػػاتندالتػػاننمػػؿن:نافعيا تػػاناإلتطالتػػاناليرن ػػتانل ػػنان
 يػػيناإلتطػػالتتفننػػفنضػػرارةنالمصػػاؿنيلػػ ن طا ػػانالعػػادرنانالعػػينع23/18/1951الن رنػػانةػػينن1948

األدن ػػياناتعنتػػزنالعاػػرتعناليرن ػػين ػػذلؾن نػػ نتمػػددنيػػفنطرتػػؽنالعنظػػتـنن ػػ انن تنػػانلل ػػناحن العاادػػدن
األدن ػػينالصػػنايينانالعدػػار اناذلػػؾن  ػػدن قػػذنر  نالغرةػػانالعدارتػػانانالعدن ػػاتناف عصػػادتانللننط ػػان

 نانتػػاناف ػػعمناراتنال  ػػرىنالن انػػانةػػينةرن ػػاننػػفنطػػرؼن اػػقاصنالن تنػػاان نػػانعرا ػػبنال ػػلطاتنال
نط ت تانع تـننر زنس انعهانالن عادن القارج.
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:نال تػػدنالػػذ نتدػػبن فنتقضػػعنلػػ ناألدن ػػينتدػػبن فن(1)المصػػاؿنيلػػ ن طا ػػانالع رتػػؼنالنهنتػػا
ةنتدػػبناللمصػػاؿنيلػػ نهعػػ ناألقتػػرن«نالعػػادرناألدن ػػين»نت ػػافنعمػػتننظػػاـنالمتػػازةنالنظانتػػانلل طا ػػان

ستػػداعنالطلػػبنلػػدىنالغرةػػان إر ػػاؿنالنلػػؼنسلػػ نالافتػػانلدرا ػػع نقػػ ؿننهلػػاناػػهرتفننػػفنعػػارتخناإلتػػداعان
ا  دنالمصاؿنيل نال طا انالنهنتػانت تػدنةػينال ػدؿنالعدػار ن ػنيسناإلدػراناتنالنط  ػانيلػ نالػاطنين

ن ا عمناننسمضارن طا اناإل انانيل نالعرابنالدزائر .
انالعػادرناألدن ػينع ػلـننػفنطػرؼنالػاالينالنقػعصنس لتنتػاننننننننناناعددرناإلاػارةنسلػ ن طا ػ

ص متعهاننمددةن ندةن نعتفن ا لانللعددتدنم بننيسناألاضاعنالنمػددةنلع ػلتنهااناةػينالمالػانالعػين
تغػػادرنةتهػػاناألدن ػػينالعػػرابنالػػاطنين ػػاانن صػػياننهائتػػان انعا ػػؼنيػػفنننار ػػانناػػاط نالعدػػار انةهنػػان

ال طا ػػانلل ػػلطانالعػػين انػػتن ع ػػلتنهانلػػ انايلتػػ ن فنتنػػارسنناػػاط نالعدػػار نداقػػؿنتع ػػتفنيلتػػ نسيػػادةن
نس لتـنالافتانالعينعـنةتهانا عقراجنال طا ا.

ا قصػػاصننػػػنحن طا ػػانالعػػػادرناألدن ػػينةػػػينالعاػػػرتعناليرن ػػين انعددتػػػدهانةإنػػ نتقػػػعصن هػػػان
ن11/17/1979 ػػػانافنرئػػػتسنالػػػدائرةاناةػػػينمالػػػانرةػػػضنالطلػػػبنتدػػػبن فنت ػػػافنال ػػػرارنن ػػػ بنط  ػػػانلل

نالنع لؽن ع  تبنال راراتناإلدارتا.
نالنػػػمرخنةػػػين النع لػػػؽن  طا ػػػانالعػػػادرانندػػػدمن ػػػدن لغػػػ نهػػػذمنن12/11/1938ا صػػػدارنالنر ػػػـا

ال طا ػان الن ػ انلنػااطنينالندنايػاناألارا تػانايلتػ ن صػ حن إن ػافننااطنػانالندنايػانننار ػاندنتػعن
ن.ن(2) طا انالعادرناألدن ياألناطانالعدارتانةينةرن ااندافنمادانسل ن

ن
ن
-يناانػ نالنهنػين-ر ػـن طا عػ نايناانػ نالاقصػي-الدن ػتا-عارتخنانن افنافزدتاد-(ععضنفنهذمنال طا انا ـنال بنصام ها1)

نسلخ.…قاعـنانعا تعنال لطانالعين انتن الع لتـ-عارتخنع لتـنال طا ا-ندةنص متانال طا ا
(2)Précis de droit commercial-même ouvrage, p74. 

 

 

 

 الفرع الثاني
 مسقطات ممارسة األجنبي للتجارة

نن
ع نفنهذمنالن  طاتن غضنالنظرنيفننانذ رن اليان قصػاصنال ػاارضنالعػينعصػتبن هلتػان
الاػػقصانةػػين ػػمبن طا ػػانالعػػادرناألدن ػػين ػػاانن صػػياننهائتػػان اننم عػػاننػػعناعقػػاذنعػػد ترنالطػػردنةػػين

نالمافتنالعالتا:
سذانن-سذان يلػػفنسة  ػػػ ن انع ػػرضنللع ػػػاتانال ضػػػائتان-ذ ػػػانللمصػػاؿنيلػػػ ن طا ػػػااإلدفنن  تانػػاتن ا-

سذانن-سذانعغتبنيفنالعػرابنالػاطنينلنػدةنع ػادؿن ػعان اػهرن-ع رضنلإلدانانناصاةان دناتان اندنما
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سذاننػارسنناػاطننقػالؼنللناػاطنالنػذ ارنةػين طا عػ انسذاننػارسنناػاط نن- مبننن نال ػدؿنالعدػار 
ن.(1) لتنتاةينقارجنالمدادناإل

ا دن اردنالعارتعناليرن ين  ضنال تادنيل نننار اناألدن ينللنااطنالعدار نععنمؿنةين:نننعنن
األدانبننفنننار ان  ػضناألناػطانالعدارتػانقاصػانعنلػؾنال ػيفناليرن ػتان انالطػائراتنننننننننننان

 تنالناػرا اتنالرامتػاناني ادناإلنعتازنالنع ل ػان الطا ػانالنائتػانانالنراةػؽنال نانتػاانانانػع ؾننمػ
الصػػناياتنالمر تػػاان نػػان نػػ ناضػػعننظػػاـنقػػاصنلألدانػػبن قصػػاصنالناػػاطاتنالنع ل ػػان العتنتنػػاتان

ن.(2) نااتنيل ناأل ؿنةينةرن ان5متثنتاعرطنسم اتناإل انانلندةن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن.187صن-النردعنال ا ؽ-(د.ةرمانزراا نصالح1)
 

 (2)TRAITE de droit commercial, G.RIPERT / R. ROBLOT Tome 1, p162. 

 

 

 المبحث الثاني
 النظام الخاص باألهلية التجارية

  ػػػدنالعطػػػرؽنلنظػػػاـناألهلتػػػانالعدارتػػػاناةػػػؽنننظػػػارن ػػػانانينيػػػاـاناناإل ػػػرارن فنننػػػاطن م انهػػػان
 صػػيانيانػػاننردهػػانالاػػرت انال انػػانان  ػػضنةرايهػػان  ػػانافناأل ػػرةانا  ػػدناإل ػػرارن ػػذلؾن فنال ػػانافن

ر نا  ضناألنظنان انةراعنالعارتعن م نتنهيناألقرىنال اايدنال انانالعينعض طناألهلتػانانػانالعدا
تنػػع نينهػػاننػػفنآمػػارن انانتػػاانةإننػػانا نػػاـنهػػذانالطػػرحنفنتدػػبناألقػػذن هػػذانالنظػػاـنال ػػاـنيلػػ نسط  ػػ ن

يػػردنلننار ػػان ايع ػػارن فنال ػػانافنالنػػدنينانال ػػانافنالعدػػار ن اردان ػػذلؾننظػػاـن ػػانانينقػػاصنلعتهتػػؿنال
ننعزاجنانتترننعزاج.ن–ذ رن ان نم نن–اننقعلؼن دنا  نن-اطنين ان دن ين-العدارةن نقعلؼنمالع 
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 المطلب األول
 أحكام القـاصر التاجر  

ن
نػػفنال ػػانافنن16انن15سفناألم ػػاـنالاادػػبنعط ت هػػانيلػػ نال اصػػرنالعػػادرنهػػين م ػػاـنالنػػادعتفن

نر ناناليرن ين اردان م اـنقاصان ال اصرنالعادر.العدار نالدزائر انا دارهنانالعارت تفنالنص
 الفرع األول

 ترشيــد القـاصـــر
ن

سفنالعراػػتدنتػػندـنيػػفنمػػافتنن تنػػانسنػػاننػػفنالػػزااجن اننػػفنسذفناأل ػػاتفن ان ػػرارننػػفنندلػػسن
ال ائلانا ؿنذلؾننعنسذفنال اضيانانفنالننط ينن  نت ع بنال اصرنالنرادناألهلتانالندنتػاانل ػفنفن

االانالعدارةنسفن  دنا عناؿن فنالماننانيارننفنينرمانانتطػرحنال ػماؿن قصػاصنالم نػانتمؽنل ننزن
ن نا؟.ن18العيند لتنالنارعنتمددن فنالعراتدن ػن

ل ؿنالم نػاننػفنعمدتػدنال ػفنالعدارتػانرادػعنلل تا ػانال  ا تػانالننعهتػانةػينالدزائػرناالعػينمػددن
نػفنؽ.ع.جان ايع ػارن نػ نينػدنن51ط  انلنصنالنادةن نانن18 ناد هانالنارعنالدزائينال فنال  ا تان ػ

 ػنانت ػافن انػؿناألهلتػانلننار ػانالعدػارةن ػاانن صػياننطل ػػان انن18عراػتدنال اصػرنال ػالاننػفنال نػرن
ن العزانػػػاعهـنا ػػالنظرنللنقػػػاطرنالعدارتػػػان ن تػػدةنا ا عنػػػاؿن هلتعػػػ نعد لػػ نت ع ػػػبنم ػػػاؽنالعدػػارنانتلعػػػـز

 ػػهـن انعا تػػعني ا ػػاتندزائتػػانيلػػتهـانةإنػػ ننػػفنتتػػرنالننط ػػينالن ػػرضنلهػػانالعدػػارن ػػاانن اػػهرنسة 
ن نا.ن18ةرضني ا اتن انعا ت هانيل ن اصرننرادنلـنت عنؿنال فنال  ا تاناهين

ا ػػدن صػػابنالناػػرعنينػػدنانامػػدهن ػػتفن هلتػػانال اصػػرنالعدارتػػاناناألهلتػػانال  ا تػػاناهػػذاننػػاننتنػػؿن
ن انافنالندنيننعننقعلؼنةراعنال اانتف.مصال ن قصاصنعامتدن هلتانالع اضينالن ررةنةينال

 ػنان فنن18ايل نترارنالعارتعنالدزائر نةإفنالنارعنالنصر ن ررنلل اصرنال ػالاننػفنال نػرن
تطلػػبناإلذفنلػػػ ن ننار ػػػانالعدػػػارةانان ػػػدنطػػػرحنالي ػػػ نالنصػػػر نساػػػ التاناإلذفنللػػػالين انالاصػػػينيلػػػ ن

نهناؾنر تافن قصاصنهذمناإلا التا:نا(1) نانافعدارنلم ابنال اصرن18ال اصرنالذ نلـنت لان
:ن تؿن داازتاناإلذفنللالين انالاصين إنااننعدارةنددتدةن ناؿنال اصرنانمدعهـنةينذلؾننالرأي األول

عدتػزنللاصػين  ػدنسذفنالنم نػان فنت ػعمنرن نػااؿنن39/15نصاصن ػانافنالافتػانيلػ نالنػاؿنةالنػادةن
العدارتػاانا ػدنذه ػتنالنػذ رةناإلتضػامتانسلػ نسن ػافنال اصرانااف عمنارنليظناا عنسذنتاػنؿناألينػاؿن
نا عغ ؿنناؿنال اصرنةينارانن  هـنان ندات.

:نتعدػػ نسلػػ ني ػػسنذلػػؾنسذنفنع ػػعطتعنالنم نػػاناإلذفنللػػالين انالاصػػين إناػػاننعدػػارةنالاارأي الثااا ين
نددتدةن ناؿنال اصر.
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عارت  نا ع رنيلػ ن ػفن نانالنارعناليرن ينةرتـنافقع ؼنانالعذ ذبنالذ ن افنماص نةينن
ن.15/17/1974 ناناذلؾن نادبن انافنن18العراتدنللننار انالعدارتان ػ:ن

ا دنطرحنسا اؿنآقرنةينالي  نالنصر ن قصػاصنال اصػرنالػذ نتػرثنعدػارةن ائنػانة ػ نةهػؿنن
نعصيينهذمنالعدارةنقاصانسذان انتننادماناننزدهرةن ـنعظؿن ائنان؟ن

النادةنن1965عنالدزائر ن ن نان النظرنل انافنالم  انل نان  رنالعارتحنالنصر نق ؼنالعارت
نػػفنن11ننػػ نالعػػينعدتػػزناف ػػعنرارنةػػينالعدػػارةندافنالعير ػػان ػػتفنالػػالينانالاصػػيانا  ػػدتنالنػػادةنن33

نيل ن ن نتدازنللالين فنت عنرنةينعدارةنآلتنسل نال اصرن ارطنسذفنالنم نان ذلؾ.ن1953 انافن
 ان نػػػ ن انيلػػػ ن ػػػرارننػػػفنندلػػػسنال ائلػػػاننصػػػدؽنيلتػػػ ننػػػفنالمصػػػاؿنيلػػػ ناإلذفننػػػفناالػػػدمنن

النم نانةتنانسذان افناالدمننعاة ن انتائ ان ان   طتنين ن لطع ناأل اتػان انا ػعماؿنيلتػ نن ااػرعهان
ن انةينمالانيدـنادادناألبناناألـ.

نػػانن صػػارانيلػػ ن  ػػضنال نلتػػاتنالعدارتػػاانل ػػفنهػػن ؿنات ػػافناإلذفن نزاالػػانالعدػػارةنسنػػانيانػػاناا 
نػػفنؽ.ناأل ػػرةانان تا ػػانيلتهػػانةإنػػ نتدػػازنذلػػؾنمناتػػانن84تدػػازنسلغػػانناإلذفن؟ن ػػالرداعنسلػػ نالنػػادةن

نلنصلمانال اصرانا العالينت نحنلل اضينالرداعنةيناإلذف.
ن
ن
ن.71(د.ياضنيليندناؿنالدتفانالنردعنال ا ؽانصن1)
ن

انةينمالانتتابناألبنانانن مظن فنالنارعنيندنان  ندنطلبنالعراتدنسل ن رارنندلسنال ائلن
ال ػػتدةن»النػػنظـنلألمػػااؿنالاقصػػتانالدزائػػرتتفنالن ػػلنتفنانالن ػػراؼن  ػػانافنن1959األـانةػػإفن ػػانافن

الذ ن افنتنصنيل نندلسنال ائلاانةإفنهذانال انافن دن لغػ ن   تػانال ػاانتفنالنارمػانيػفنيهػدن«ن ارةن
ن.(1)النظرنةينهذمنالنادةاناهذاننانت عديينسيادةن15/17/1975اف ع نارنا عدانننفن

 نػػان الن ػػ انللعاػػرتعنالنصػػر نةػػإفناإلذفنالنننػػاحننػػفنالنم نػػانالدزئتػػانت ػػافنسذانلػػـنتعدػػاازنن
دنت نانت افننفنالنم ناناف عدائتانسذاندػاازنهػذانال ػدرنا فنالنم نػانالنقعصػاننملتػانن3111الن لان

ن.(2)هيننم نانناطفنالالينةينناادنالافتا
ذفنن عابنمع نترةؽن طلبنال تدنةينال ػدؿنالعدػار ن نػانتدػبن فنع ػافناتدبن فنت افناإلن

ان نػػ نذلػػؾن فناإلذفنالػػذ نتػػتعينةػػينار ػػانيرةتػػانافنن91/22نػػفن ػػانافنن16النػػادةنن(3)ال عا ػػانر ػػنتا
نتمقذن  .

:نت ع ػػرننػػفنافلعزانػػاتنالعػػينتقضػػعنلهػػانالعدػػارنسذن  ػػدنال تػػدن نما ػػانساػػهارنالق ااد  ااي الاااجل التجاااري
لإليػػ ـنالغتػػرن ػػتفنالعػػادرن اصػػراناةػػينمالػػانيػػدـنال تػػدنةػػينال ػػدؿنالعدػػار نةػػإفنال اصػػرنفننادػػ ن

نت ع بنصيانالعادرنافنتن فنل نالعن ؾن هذمنالصيانسزاننالغتر.
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ن*اتنع نيفنعراتدنال اصرنلننار انالعدارةنندناياننفناآلمارنننها:
نس ع ابنال اصرنالنهنانالعدارتا.-
نسفنسذان انتنداقؿناإلذفنالننناحنل .فنع افن ينال نصمتمان-
نس ع ابنصيانالعادر.-
ن.(4)ت ع رنال اصرنالنتذافنل ن انؿناألهلتانالعدارتا-

 الفرع الثاني
نحكم القـاصر غير المؤهل

ن

سذاننارسنال اصرننااطانعدارتان الرتـننفنيدـنعااةرنةت نارطاننفنالاػراطنالنطلا ػان انانػاانن
انالعػادرانايلتػػ نفنتن ػػفنعط تػؽن م ػػاـنال ػػانافنالعدػار نيلتػػ .نل ػػفنةإنػ نفنت ع ػػبنهػذانال اصػػرنصػػي

نال ماؿنالنطراحنناننصترناأليناؿنالعدارتانالعين اـن هانال اصرنالعادرنتترنالنمهؿن انانا؟
ن
ن.151-149( .يلين فنتانـانالادتزنةينال انافنالعدار نان انافناأليناؿن)الدزنناألاؿ(نصن1)
ن.71تفانالنردعنال ا ؽانصن(د.ياضنيليندناؿنالد2)
( الن  انلألنااؿنال  ارتانة دنمظرنالنارعنيل نال اصرنالنػتذافنلػ نالعدػارةنالعصػرؼنةػينهػذمناألنػااؿنسفن إع ػاعناإلدػراننالنعصػلان  تػعن3)

ننفنؽ.تن6 نااؿنل صرن انيدتنيناألهلتاناذلؾنضناناننفنالنارعنلت يؿن  نمناتان نااؿنال اصر.نالنادةن
انصن1995 ناؿنط انال انافنالعدارتانن دنااناأليناؿنالعدارتاانالعدارنالاػر اتنالعدارتػااندارنالدان ػانالددتػدةننللناػرنن(د.نصطي 4)

ن.133

هنانال نؿنت افننفناقصنيدتـناألهلتػانل نػ نسذانمصػؿنيلػ ننإذا كان العمل صادرا من غ ر مرشد:
ينالنطلػػابنن ػػ  انةإنػػ نت ع ػػرن ػػادران ػػنانالػػـنتمصػػؿنيلػػ ناإلذفنال ػػانانن18العراػػتدندافن لاتػػ ن ػػفن

اناع ػػافن ينالػػ ن اطلػػان(1)يلػػ نال تػػاـن األينػػاؿنالندنتػػاانل نػػ نيػػدتـناألهلتػػان الن ػػ انلألينػػاؿنالعدارتػػا
ننطلؽان نان الن  انلأليناؿنالندنتانةت افنال ط فنن  ينةتها.ن

صػػرنفنتدػػازنلػػ ن نػػانال نػػؿنالػػذ ن ػػاـن ػػ نال اصػػرندافن تػػدناإلذفنةػػينال ػػدؿنالعدػػار نةػػإفنال ا
العن ػػؾن  ػػدـنال تػػدانألفننػػان ػػاـن ػػ نت ع ػػرنينػػؿنعدػػار ناذلػػؾنمناتػػانللغتػػرنسفن نػػ نفنت ع ػػبنصػػيان

ننانع   ن ينال نالندنتانصمتما. نالعادران نان ن نفنتدازنل نالعن ؾن األيناؿنالعدارتان الع  تاناا 
عدػارانع ػافن اطلػان الن ػ انانعددرناإلاارةنسل ن فنال يعدانالعينعا عننفنال صػرنالػذتفنلت ػاان

ن.(2).ؽ.ت393لهـندافن فنتناؿنذلؾننفنالم اؽنالن ع  انل ؿننفنالطرةتفنالنادةن
ن

 المطلب الثاني
 حالة القـاصر األجنبي

ن
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سفنالعارتعنالدزائر نةرضنعط تؽنال انافنالدزائر نيل ناألدن ينالػان ػافنط  ػانل ػانافندالعػ ن
النع ل ػػػان األهلتػػاننعػػ نعػػػاةرتنةتػػ نالاػػراطنالننصػػػاصنننػػا صناألهلتػػاان متػػثنع ػػػر نيلتػػ نال ػػاانتف

 فنالعصػرةاتنالنالتػان»نػفنؽ.ـ:ن11يلتهاانااأل مرننفنذلؾنة دنذهبنالنارعنينػدناننػصنةػينالنػادةن
العػػينع  ػػدنةػػينالدزائػػرنانعنػػع نآمارهػػانةتهػػاانةػػإذان ػػافن مػػدنالطػػرةتفن دن ػػيننػػا صناألهلتػػانا ػػافنهػػذان

ن«.ل  بانفنتممرنةين هلتع اناةينصمانالع انؿالن صنفنت هؿنع تان انةإفنهذانا
ةػػإذانع انػػؿندزائػػر ننػػعن دن ػػينيلػػ نالعػػرابنالدزائػػر انا ػػافنهػػذاناألقتػػرن اصػػراناألنػػرنالػػذ نن

تصػػ بنن ػػ نع تػػافنمالػػانال صػػرنالعػػينهػػانيلتهػػاناهػػذان  ػػؿنالع انػػؿانةػػإفنالعصػػرؼن ػػاانن ػػافنعصػػرةان
 ينال اصػػرنتقضػػعنألم ػػاـنال ػػانافنالعدػػار ناننػػدنتان انعدارتػػاانع ػػافنآمػػارمنصػػمتماانايلتػػ نةػػاألدن

نتن فنل نطلبناإلذفنلننار انالعدارة.
ن
ن
ن
ن
ن.196(د.ةرمانزراا نصالحانالنردعنال ا ؽانصن1)
(د.رااػػدنرااػػػداناألاراؽنالعدارتػػااناإلةػػػ سنانالع ػػاتانال ضػػػائتانةػػينال ػػػانافنالدزائػػر اندتػػػاافنالنط ايػػاتنالدزائرتػػػانالط  ػػػان2)

ن..27انصن1994المانتان
ن

ا الرداعنسل نالعارتعنالنصر نالذ نت انؿناألدن ينال اصرنن انلانقاصػانا ا ػتاناذلػؾننػفنن
 ػػنانات ػػافنراػػتدانةػػين ػػانافن لػػدمنةػػ نتن ػػفنلػػ ناإلعدػػارنةػػينن18قػػ ؿنالمالػػانالعػػينت ػػافن الغػػانةتهػػان

نصػالحننصرنسفن إذفننفنالنم ناناف عدائتانالنصرتانانالم ناننفنذلؾنمع نفنتع ػارضنذلػؾننػعن
ال  دنالنصرتاانايلت نةلتسنالن صادنهػانمناتػانالاػقصنلذاعػ ن ػؿنمناتػانالنصػالحنالاطنتػانانتنػع ن
يفنذلؾ:ن فنالنم ناننع ن يطتناإلذفنة نت ػافنلهػان فنعرا ػبنال اصػرناألدن ػينالنػتذافنلػ ن  صػدن

تن نػ نتيػػرطنةػػيناإلطنئنػافنيلػػ نم ػفنعصػػرة انالهػذانفنت ػػافنلهػان فنعل  ػػ ناإلذفن انعمػدنننػػ نسذانر 
ن.(1)م ا  اناهذانق ؼنالاضعن الن  انلل صرنالنصرتتف

 ػػنانت ع ػػرن اصػػرانةػػين ػػانافن لػػدمنادػػبنالردػػاعنهنػػانن18 نػػانالمالػػانالعػػينت ػػافنال اصػػرنال ػػالانن
سلػػ ن ػػانافنةػػإذان ضػػ ن نػػ نفنتدػػازنافاػػعغاؿن العدػػارةنادػػبنامعػػراـنهػػذانالمظػػرنايلتػػ نفنت ػػنحنلػػ ن

ن افعدارنةيننصر.
العارتعناليرن ينة الرداعنسل نال اايدنال انان  رن عط تؽن انافن لدناألدن ػينال اصػرانل ػفنن نان

افدعهادناليرن ػينرةػضنهػذانالمػؿنيلػ ن  ػاسن فنالاػراطنال انانتػانلألهلتػانالعدارتػانن ػررةنلنصػلمان
ن ػاانسذفنالعادرن نانلنصلمانالنعصرةتفنن  انةهينعع لؽنسذان اراطنننار ػانالنهنػانالعدارتػانةػينةرن
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تدبنعط تػؽنال ػانافناليرن ػيناهػذاننػانعتقػذن ػ ناإلدارةن تنػانتع لػؽن ػرقصناألناػطانالعدارتػاناألدن تػان
ن.(2)ةينةرن انافنت ع  دنال انافناليرن ينسفنةينمالاناأليناؿنالننيردة

ن

 المطلب الثالث
 أهلية المرأة المتزوجة

 
ناػػاطنالعدػػار نالننيػػردن ػػدنعطػػارنعاػػرت تانسفنالعنظػػتـنالنط ػػؽنيلػػ نننار ػػانالنػػر ةنالنعزادػػانللن

ؽ.ـانيدتناناألهلتانننانعطلبناألنرنعقيتػؼنن1814 ا ؿن  ترانة انتنالنر ةنالنعزادانط  انل انافن
 نػػ نفن«ن ائ ػػانينانتػػا»ال ايػػدةنلعن تنهػػاننػػفننزاالػػانالعدػػارةنة ػػررنهػػذانال ػػانافنةػػينمالػػان ػػافنالنػػر ةن

صانيانانع نحنلهػان ال تػاـن دنتػعنالعصػرةاتنااألينػاؿنتلزنهانرقصانقاصاننفنزادهان ؿنت يينرق
ال انانتػػػػػانيػػػػػدانرةػػػػػعنديػػػػػاىن نػػػػػاـنال ضػػػػػانانا ػػػػػدن قػػػػػذنال ػػػػػانافنالعدػػػػػار ننيػػػػػسناألم ػػػػػاـنةػػػػػين ػػػػػانافن

ناذلؾننفنق ؿنةصؿنذنانالنر ةنالنعزادانيفن نااؿنزادهاانسفن فنهذانالعطارنداننن13/17/1917
ن
ن
ن.71 ؽانصن(د.ياضنيليندناؿنالدتفانالنردعنال ا1)

(2)TRAITE de Droit commercial GEORGES-RIPERT-RENE.ROBLOT. même ouvrage, p158. 
ن

يلػػ ن فنالنػػر ةنفنع ع ػػرن»ننػػفنؽ.تناليرن ػػينن14/12 صػػيان طتئػػاناهػػذاننػػانن عقلصػػ ننػػفنالنػػادةن
ن اانن نااطندزئينل لطانزادهانالعدارتا رن ػينندػدنايل نترارنالعاػرتعنالين(1)عادرةنسذان انتنفنع ـا

فنع ع رنالنر ةنالنعزادانعػادرةنسذان ػافنينلهػان»نن17 فنالنارعنالدزائر نط ؽنهذمنال ايدةنةينالنادةن
ا ػػدنيػػدلتنهػػذمنن1975 نادػػبناألنػػرن«.تنمصػػرنةػػينال تػػعن العدزئػػانلل ضػػايانالعا  ػػانلعدػػارةنزادهػػا

ن.27-96النادةن نادبناألنرنر ـن
 

 الفرع األول
 ةشروط ممارسة الزوجة للتجار 

ن
 ػػالنظرنسلػػ نالنػػادعتفنال ػػا  انانالماننػػاننػػفنال ػػانافنالعدػػار اناالعػػين  ػػرنةتهػػانالناػػرعن صػػارةنن

د ت ػػاناتتػػرنن هنػػاناألهلتػػانال انلػػانلن ااػػرةنالنػػر ةنالنعزادػػاندافن  ن تػػدناػػتنهانةػػينذلػػؾناػػتفنالردػػؿن
نعنانا.
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ل ضػائعنالعا  ػانا ارطنف ع ابنالنر ةنالنعزادانصػيانالعػادرن فنفنتنمصػرنينلهػانةػين تػعنان
لعدارةنزادهااناهذانرادعنلضرارةنننار انالعدارةنيل ناد ناف ػع  ؿنسذنفنت ع ػرنعػادرانسفنالاػقصن

فنايع رتنندػردن(2)الذ نت اارناأليناؿنالعدارتان صيانامعراةتانلم ا  نالقاصنا ا ن نالاقصي اناا 
نن عقدنانسذان انتنيانلانةيننعدرنزادها.

ةػػينال ػػدؿنالعدػػار ن متػػثن نهػػانفنتن ػػفنلهػػان فنععن ػػؾن صػػيانالعػػادرن نػػانتاػػعرطن تػػدنني ػػهانن
اال تػدنهنػان رتنػانيلػ ن نهػانعنػارسنعدػارةنننيصػلان( 3)سزاننالغترنةينمالانيدـنال تدنةينال دؿنالعدار ن

نيفنعدارةنزادها.
انانتن فنن مظع ن فنالنارعنالدزائر نلـنتاعرطنسذفنالػزاجن اػرطنلننار ػانالنػر ةنالنعزادػانن

العدارةاناهذانعد ػتدانألم ػاـنالاػرت اناقاةػاننػفننقاليػان م انهػانالعػينع ػرن ن ػد نةصػؿنالذنػاانايلػ ن
نهذانالنه ن ارن ؿننفنال انافنال ار نانال انافنالنصر ناناألردنيانيل نالعارتعن

ن
ن
ن
ؾن فنالاػػرت اناإل ػػ نتان(عدػػدرناإلاػػارةن فنهػػذمنال ايػػدةنيرضػػتنعط ت ػػان ضػػائتانلنػػدةن  مػػرننػػفن ػػرفنانصػػؼانالإلاػػارةن ػػذل1)

يرةتنن د نةصؿنالذنـن تفنالزادتفن  ؿننقعلؼنالعارت اتنال النتػااناهػذاننػانا ػع رنيلتػ نالناػرعنالدزائػر ن اػ ؿنااضػحنةػين
ن.19/12/1996النمرخنةينن27-96ؽ.تن نادبناألنرنر ـنن17ع دتل نللنادةن

ن.23صنن1994الدزائرانط  انن-النط اياتنالدان تاندتاافن–األيناؿنالعدارتانن-(د.نادتانةضتؿانال انافنالعدار 2)
ننفن انافنالعدار نالدزائر .ن22( نظرنالنادةن3)
ن

النػر ةنالنعزادػاننهنػانع ػفن م ػاـن»ننفنال انافنالعدار نالعينعنصنيلػ ن فنن11/1الل نانينةيننادع ن
زادهػػػاننال ػػػانافنالاقصػػػينالػػػذ نعقضػػػعنلػػػ نفنعنلػػػؾناألهلتػػػانالعدارتػػػانسفنسذانمصػػػلتنيلػػػ نرضػػػ 

ن.(1)«الصرتحن انالضنني
نسفن فنهناؾن  ضناإلا افتنالنطرامانةينعط تؽنهذمنالنادةنانعع لؽن ػ:نن

:ةػينهػذمنالمالػانت ػافنمدى اشتراط اإلذن  ي ممارا  التجارة أو المتابع   ي مماراتها قبل الازواج-
الػػزااجن ػػااننع لػػؽناإلذفنفزنػػانيلػػ نايع ػػارن نػػ نتػػدقؿنضػػنفنالاػػراطنالنعصػػلان رضػػ نالطػػرةتفن  ػػؿن

نالنر ةن ننار انالعدارةن ان  ناظتيان اننهنان قرى.
اةيننيسنال تاؽنهؿنتاعرطناإلذفن ننار انالعدارةنةينمالاندقاؿنالزادانةينار انعضػانفنن

نا افنزادهانارت انةتهان؟
ذهػػػبنر  ننػػػفنالي ػػػ نسلػػػ نضػػػرارةنااػػػعراطناإلذفناذلػػػؾنقاةػػػاننػػػفنالنقػػػاطرنالعدارتػػػانقاصػػػانن

نهػػػانانػػػان ػػػدنت ػػػ   ننػػػفن ي ػػػاننيلػػػ نالني ػػػانال ائلتػػػاانقاصػػػانسذانيلننػػػان فناػػػر انالعضػػػانفناإلةػػػ سنن
الن مالتانةتهانعضاننتاناتترننمدادةنةت تؿنالارتؾنةتهانيل نمصص نةينالار انا ناال نالقاصػا.ن
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سفن فنالي ػػ نالمػػدتثنتػػرىن فنهعػػ ناألم ػػاـن صػػ متن التػػاناهػػذانلنػػانتعطل ػػ ناف عصػػادنالمػػدتثنادقػػاؿن
ن.(2)لنر ةن دانبنالردؿنةيننتدافنال نؿا

 ناناإلا اؿنالمالثنةتع لؽن اإلذفنالنطلابننفنطرؼناألبن اناألـن انندلسنال ائلانلننار انن
 ػػنان  نال ػػفنال انانتػػانللػػزااجنانن18ال اصػػرنالعدػػارةانة لػػ نةػػرضن فنالزادػػانعزادػػتن  لاتهػػان ػػفن

ن ن نتلزنهانسذ فنقاصنلعتهتلهانلذلؾنةال ماؿنالنطراحنننػفنعطلػبن رادتنننار انالعدارةانةنفنالن لـا
هذاناإلذفن ان األمرىننفنل نالمؽنةينس نادنسذن ن ناـنرئػتسنالنم نػانهػؿناألبن اننػفنلػ نالمػؽنةػين

ا نػػػػػػ نهػػػػػػاننػػػػػػفننؽ.ت.ن ـنالزاجن ايع ارمنن مافنينها.ن15ذلؾن  ناألاقاصنالنذ ارتفنةينالنادةن
نذان انتن اصرةن ـن فن زاادهانعرادنلننار انالعدارة؟تاعرطنطايع نان فنالافتانعنع ؿنسلت نس

ةػػينتتػػابننػػصند تػػؽن انادعهػػادن ضػػائينتيػػؾنلنػػانهػػذمناإلاػػ افتننػػانيلتنػػانسفنالع تػػدن مرةتػػانن
نػفنؽ.تانايلتػ ناإلذفنالنطلػابنلعتهتػؿنال اصػرةنالنعزادػانلننار ػانالعدػارةنت ػافنسنػانن5نصنالنػادةن

ننفناألبن اناألـن انندلسنال ائلا.
ن
ن
(د.ننمندنةرتدنال ػانيانال ػانافنالعدػار نالل نػانيناالدػزنناألاؿانن ػدناتننظرتػانال نػؿنالعدػار انالػدارنالدان تػانللط ايػاننان1)

ن1983انالط  اناألال ان9333النارن تراتنص.ب.ن
ن.13اصن1985(د.سلتاسنناصؼنال انؿنةينال انافنالعدارةانالدزنناألاؿان تراتن نان2)
ن

ؽ.تن فن ػػ نالػػزادتفنت ػػعطتعنن223اليرن ػػينةػػينصػػتاتع نالددتػػدةنللنػػادةنا ػػدن  ػػرنالعاػػرتعنن
ننار ػػاننهنػػانانالمصػػاؿنيلػػ نر مهػػان ان درعهػػاناالعصػػرؼنةػػيننداقلػػ ن  ػػدناةائػػ ن العزاناعػػ ناأل ػػرتان
ايلت نةالزاجن انالزادانالذ نتنائننم نعدارتان انتعمصؿنيلت ن مناننةعرةنالزااجنتقاؿنامدمن ػلطان

اهنػػانتعطلػػبنن1421/3سذان ػػافنسناػػائ ن انالمصػاؿنيلتػػ ن ػػاألنااؿنالناػػعر انط  ػانللنػػادةنا ػعغ ل نسفن
ن.(1)ااعراؾنلزادتفننماؿنن ؿنالنل تان انسنااننمؽنيتنيننع لؽن نمؿنعدار نناعرؾ

ن
 الفرع الثاني

 اآلثار ممارسة المرأة المتزوجة للتجارة
 

نالنػر ةنالعػادرةناقصػتان األينػاؿنن»نفنال انافنالعدػار نيلػ ن نػ نن8نصتنالنادةنالماننانن علعػـز
ن هانلماداتنعدارعهاانات افنلل  ػادن  ػاضنالعػينععصػرؼن ن عضػاهانةػين ناالهػانالاقصػتان العينع ـا

انات عيادننفنهذانالنصن فنالنػر ةنالنعزادػانع ع ػرنعػادرةن«لماداتنعدارعهاان انؿناألمرن الن  انللغتر
ن دنتػػعنالعزانػػاعهـنان ع ع ػػبننيػػسنم ػا هـنايلػػ نادػػ نالقصػػاصنال تػػدنةػػينال ػػدؿن   تػانالعدػػارنعلعػػـز

ن.(2)العدار نالعينع ر نيل نالعدارنانفن تنهان م اـناإلة سناالع اتانال ضائتا
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سضػػاةانسلػػ ناآلمػػارنالنػػذ ارةن ػػليانندػػدن فنالعاػػرتعناليرن ػػينترعػػبنآمػػارنيػػفنافلعزانػػاتنالنهنتػػانن
 ناالػػ ندافن نػػااؿنالػػزاجناألقػػرانتتػػرن نػػ نتن ػػفننللػػزاجنالعػػادرانسذنتن ػػفنعنيتػػذنهػػذمنافلعزانػػاتنيلػػ 

نعا  ػػاناةػػانندتػػافن مػػدنالػػزادتفنأل ن ػػ بن ػػافنهػػذانالػػدتفن منػػاننالمتػػاةنالناػػعر اناهنػػانتن ػػفننعا  عػػ ن
يل ن نااؿنالػزاجناآلقػرنسفنسذان ػافنهنػاؾنتػشن ان ػانننتػاننػفنالػدائنتفنا هػذانةمػؽنا ػعياننالػدائنتفن

مدادةن نايتفننفناألنااؿنالعدارتانقطترتفنيل نالذناناأل رتاناهنػانلدتانهـنيل ناألنااؿنالناعر انن
ؽ.ـانةػػإذان ػػاـن هنػػانالػػزاجنالعػػادرن صػػيانننيػػردةنةت ػػعنال نػػؿنصػػمتمانال نػػ نن1415ال يالػػانانال ػػرضن

نلنفن اـن  نامدمان نانسذانعنتنال يالان انال رضن الرض نالصرتحنللزاجناألقرنةضػنافنالػدائنتفن نلـز
نالناعر انللزادتفناهذاننانا ع رنيلت نالعارتعناليرن ي.تانؿناألنااؿن

ن
ن
ن
نفنؽ.ـناليرن ينع رسناف ع  لتانالنهنتانل  نالزادتفنناذلػؾنن2ة رةنن1421(الذنانالناعر انالننصاصنيلتهانةينالنادةن1)

لنهنتاانا دىنهػذانسلػ نظهػارننػانت ػرؼن ػاألنااؿن عقاتلهانأل نزاجنتنارسننهنانننيصلانالع تترناف عئمار ن)الننيرد(نلألنااؿنا
نالنقصصانلننار انالنهناناالعينتنظنهان انافنقاصنناازاةننعنالنظاـنالنالينللزادتف.

ن.213(د.نةرمانزااا نصالحانالنردعنال ا ؽانصن2)
ن

 الفصل الثاني :
 األهلية التجارية للشخص المعنوي

ن
يناليصػػؿناألاؿاناالع ػػرضنلنقعلػػؼن م انهػػان  ػػدندرا ػػان هلتػػانالاػػقصنالط ت ػػينالعدارتػػانةػػن

ال انػػاناالقاصػػاانانالاػػراطنالعػػينعضػػ طن هلتػػانهػػذانالاػػقصنةػػينننار ػػانال نػػؿنالعدػػار نانػػانتنػػع ن
ينهػػػاننػػػفنآمػػػارانةإنػػػ نا ن ا ػػػؿنذلػػػؾن ػػػنع رضنةػػػينهػػػذاناليصػػػؿنسلػػػ ندرا ػػػان هلتػػػانالاػػػقصنالن نػػػا ن

ن  نتض طننيهان نا م ان .نالعدارتان ايع ارمن تافن ائـن ذاع نال ننظاـن انانينقاص
ا فندرا ػػانالاػػقصنالن نػػا نةػػينهػػذاناليصػػؿانفنع ػػافن صػػارةن يػػـن ال ػػدرنالػػذ نع ػػافنةتػػ نن

ن عصرةنيل ن هلتع ن قاصتاننفنقصائصنع اتن اناعنمصرندرا ان هلتع ن دارهانةين هلتػانننار ػع ن
نللعدارةن اانن صيع ناقصنن نا نياـن انقاص.

نطانالعالتا:ايلت نع افنالدرا اناةؽنالق
نالن مثناألاؿ:نالاقصنالن نا نال اـ

نالنطلبناألاؿ:نالنم  اتنالعدارتانالعا  انلل طاعنال اـ
نالنطلبنالماني:الاقصنالن نا ناألدن ي
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نالنطلبنالمالث:نن مالتانالاقصنافيع ار نال اـ
ن

نالن مثنالماني:نالاقصنالن نا نالقاص
نالنطلبناألاؿ:ن هلتانالار ان

ني:ن هلتانالار انالنطلبنالمان
نالنطلبنالمالث:ناآلمارنالنادنانيفن هلتانالار ا

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 المبحث األول
 الشخص المعنوي العام

ن
ندنايػاناألاػقاصن اناألنػااؿنالعػينعهػدؼنسلػ نعم تػؽن:»نت رؼنالاقصنالن نا نيلػ ن نػ نن

نلعم تؽنذلؾن ن«.الغرضترضنن تفانات عرؼنال انافنل ن الاقصتانال انانتاان ال درنال ـز
ا نػػ نا ندػػردنم ػػاتنالاقصػػتانال انانتػػانللاػػقصنالن نػػا انع ػػافنلػػ ن هلتػػانادػػابنا هلتػػان داننن

 انلاانانفنعـنت افنل نا ع ػابنم ػاؽناعمنػؿنسلعزانػاتناػتن نةػينذلػؾناػتفنالاػقصنالط ت ػينالػذ ن
ن زنانلصػيانتعنععن األهلتانال انانتاان نان فنالاقصنالن نا نتعنععن دنتعنالم اؽنسفننان افنننهان

اإلن ػػافنالط ت تػػاناذلػػؾنةػػينمػػدادنالعػػينت ررهػػانال ػػانافاناعدػػدرناإلاػػارةنسلػػ ن فن هلتػػان داننالاػػقصن
نالن نا نت تنهاناتمددهان ندنسناائ ن انت ررهانال اناف.

اعن  ػػـناألاػػقاصنالن ناتػػانسلػػ ن اػػقاصنن نػػا نقاصػػانا اػػقاصنن ناتػػانيانػػانا ػػدنذ رهػػانن
ا ػػؿن»..ؽ.ـنيلػ ن ػ تؿنالنمػػاؿاناذلػؾننػانت ػعنع ننػػفنالي ػرةناألقتػرةنن49الناػرعنالدزائػر نةػينالنػػادةن

ن«.ندنايانالعينتننمهانال انافنالاقصتانافيع ارتا
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فننػػػانتهننػػػانةػػػينهػػػذانالن مػػػثنهػػػان هلتػػػانالاػػػقصنالن نػػػا نال ػػػاـنا تيتػػػانس ع ػػػا  ناألهلتػػػانن اا 
درا ػانالن ػمالتانالناعدػانيػفنالعدارتانانننار ع نلل نؿنالعدػار ن ػااننالػاطنينننػ ن اناألدن ػينا ػذان

نننار ع نلهذانال نؿ.
نن

 المطلب األول
 المؤسسات التجارية التابعة للقطاع العام

ن

 ا ػػع راننالعاػػرت اتنالنع ل ػػان عنظػػتـناع ػػترننم  ػػاتنالدالػػاان ايع ارهػػاناػػقصنن نػػا نيػػاـنن
ن.(1)تعنععن  انؿناألهلتانال زنانلن اارةناأليناؿنالندنتاناالعدارتا

 ػػدرنن(2)النصػػاصنالعنظتنتػػانللنم  ػػاتن ػػدنعغتػػرننيهانهػػانيلػػ ن ننػػاطن انانتػػانيدتػػدةن نػػان فن
ن.(3)ع رزن دهزةننم  اتنالدالانةينا ؿنار اتنالن اهنان اننم  اتنيانا

ن
ننفنؽ.ـ.جن51(اهذاننانع ضين  نالنادةن1)
يانالننػػػػػعه نةػػػػػينا ػػػػػتننػػػػػانننننننننننننننننن(ننهػػػػػاننم  ػػػػػاتنيلػػػػػ نننػػػػػطنالعاػػػػػرتعناليرن ػػػػػيانانم  ػػػػػاتن قػػػػػرىنعػػػػػتمرتن ال ػػػػػانافناإلاػػػػػعرا 2)

ناننم  اتن ارتناةؽنالنه ناف عصاد نالصنايينالعدار اناهذاننانهان ائدنةينالا تنالماضر.
انن1996ن-114(اػػتقين نػػػاؿان دهػػػزةنالنم  ػػاتنال انػػػاناف عصػػػادتانةػػينال ػػػانافنالدزائػػػر انر ػػالانناد ػػػعترانر ػػػـنافتػػػداعن3)

ن.13انن12ص:ن
ن

اػػ ؿنالنم  ػػان انالناػػراعنالنعنعػػعن الاقصػػتانالن ناتػػان ػػاانن ػػافنيلػػ ننا غػػضنالنظػػرنيػػفن
نعػااةرناألهلتػانال انلػانلن ااػرةن ا ؿنار انن اهناان اننم  انا عصادتانصػنايتانعدارتػانةإنػ نت ػعلـز
  نينؿن انانين افاناال نؿنالعدار ن القصاصنل فنهؿن تاـنالدالان ع اطيناألينػاؿنالعدارتػانع ػدن

نهؿنعقضعنألم اـنال انافنالعدار ن؟.نفنالعدارن؟نان
 اكتااب الصف  التجار  :

يندنان افندارنالدالانةينالندعنعن تقذندارنالمارسنلـنع فنالدالانععدقؿنةين نػارنالعدارتػانن
ننانععرؾناأليناؿنالعدارتانلألاقاصنالط ت تتفن انافيع ارتفننػفنال ػانافنالقػاصانل ػفننػعننطلػعن اا 

دارنالدالػػػانةػػػينالندعنػػػعنا صػػػ متنععػػػدقؿنةػػػينالمتػػػاةناف عصػػػادتان طػػػرؽنال ػػػرفنال اػػػرتفنانازدتػػػادن
نقعلياانا ص متن تضانع اارن مترننػفن ادػ نالناػاطنالعدػار نللمصػاؿنيلػ ننػااردنعنيػؽنننهػانيلػ ن

ن.(1)ناراياعهان انلم فنضنافنالنرةؽن انل دنمادتاعهانالقاصا
ت ع ػػػ افن- اػػػقاصنال ػػػانافنال ػػػاـنن-نسذفنةهػػػؿن فنالدالػػػانالافتػػػاناال لدتػػػاناالهتئػػػاتنال نانتػػػان

نصيانالعادرنسذان اناان   ضناأليناؿنالعدارتا؟
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ن ن ػػػؾنن   ايػػػدةنيانػػػانهػػػذمنالدنايػػػاتنال نانتػػػاناالهتئػػػاتنفنع ع ػػػبنصػػػيانالعػػػادرانافنعلػػػـز
الدةاعرنالعدارتانافن الع دتؿنالعدار انسفن فن ينالهانالعدارتانعقضعنألم اـنال انافنالعدار نسفن ننان

ندبن فننيرؽن تفنمالعتف:ت
 الفرع األول : الجماعات العموم  

نالدالػػان انالافتػػان انال لدتػػان ع ػػاطينناػػاطنعدػػار نةهػػينفنع ع ػػبنصػػياننالحالاا  األولااى :نينػػدنانع ػػـا
ن العزانػػاتنالعدػػار االم نػػاننػػفنذلػػؾن فنال ناصػػرنالن انػػانللدالػػاناإل لػػتـناالاػػ بنن(2)العػػادرانافنعلعػػـز

ن.(3)ننتىنيفنقضايهانفلعزاناتنالعداراالنظاـنعد لهان 
ن ناػػاطنصػػنايين انعدػػار نلم ػػا هانسلػػ نقلػػؽناألداةنن اعلدػػتنالدالػػانيػػادةنينػػدنانعرتػػدن فنع ػػـا

ال انانتػػانلػػذلؾنةعم ػػسن اػػػقاصنن ناتػػانن ػػع لانينهػػػااناعقضػػ هاننػػفنقػػػ ؿني ػػدنعت ت ػػهانألم ػػػاـن
ألينػاؿن ط ت عهػاننػفناألينػاؿنالعدارتػانال انافنالعدار ناع  انيلت نالصيانالعدارتاننعػ ن انػتنهػذمنا

 الن ؿنانعارتػدنالنتػامناال هر ػاننفن ػتنانا فنالصػيانالعدارتػانلل نػؿنفنع ػعندننػفنالاػقصنال ػائـن هػان
ناهذاننانهانن ررن انانانةينالنادةناألال ننفنال انافنالعدار نالدزائر .ن(4) ؿننفنط ت انال نؿ

ن
ن.215 ؽانصن(د.نةرمانزراا نصالحانالنردعنال ا1)
(  ضنالداؿناألدن تػانةػين اانتنهػانعػنصنصػرامان فنللدالػانالمػؽنةػينننار ػانال نػؿنالعدػار نانمػاؿنذلػؾنال ػانافنالنػدنيناإلتطػالينةػين2)

ننادع نال ا  اناال انافنال رعغالينةيننادع نال ا  انيار.
ن.46(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن3)
ن.116صنن(د.نصطي ن ناؿنط انالنردعنال ا ؽا4)
ن

اتػػػػذهبنالي ػػػػ ناال ضػػػػانناليرن ػػػػينسلػػػػ ن فنالنظػػػػاـنالنط ػػػػؽنةػػػػينال طػػػػاعنال ػػػػاـنذاتنالصػػػػ غانن
اف عصػػادتانالعدارتػػانعم نػػ نيػػدةن اايػػدننػػفن تنهػػان فنالم ػػاؽنالن ع ػػ انللعػػادرنع ػػعيتدنننهػػاننم  ػػاتن

الدالػانفننالدالػانالعدارتػاني ػسنافلعزانػاتنةػ نع ػافنقاضػ انل اايػدنال ػانافنالقػاصنننػانت ػعنع ن ف
نع ع بنصيانالعادر.

ا فن هلتانالع ا دنالنطلا ػانلن ااػرةنالاػقصنالن نػا نينلػ نال ػانانينعصػدرننػفنال ضػانالػذ نن
ن.(1)ت  رنيفنسرادع نانع ع رن تنهانصادرةننن 

نانفن هـنالنم  اتنالعينع اارنيفنطرت عهانالدالانال نؿنالعدار نندد:ن
 المؤااات العموم   االقتصاد   :

نرةؽنياـنتدارن اا طانننظنانيانانععنععن:»نالي  ناال ضاننالنم  انال انانيل ن نهاننيرؼن
ن«. الاقصتانالن ناتاانا نهاننفن اقاصنال انافنال اـ

النػػػػػػػمرخنننننننننننننننننن25-95اعقضػػػػػػػعنالنم  ػػػػػػػاتنال نانتػػػػػػػاناف عصػػػػػػػادتانةػػػػػػػينالدزائػػػػػػػرنلألنػػػػػػػرنر ػػػػػػػـنن
ألنااؿنالعدارتانالعا  انللدالاناالذ ن لغػ نال ػانافنر ػـنالنع ل ان ع تترنرماسنان1995  عن رنن25ةين
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النعضػػػنفنال ػػػانافنالعػػػادتهينللنم  ػػػاتنال نانتػػػاناف عصػػػادتانن12/11/1988النػػػمرخنةػػػينن88-11
ن ا عمناننال ا تفنالمالثناالرا ع.

دارعها.نان- عنظـنةينا دنعالتنالار انال ا ضانال نانتانع تترنرماسناألنااؿنالعدارتانالعا  انللدالاناا 
اػػ ؿناػػر اتنالن ػػاهنانالعػػينعمػػازنالدالػػانةتهػػانر  ػػنالهان ػػان انا ػػدنعاػػعرؾنةتهػػانالدالػػانا اػػقاصن
ن ناتػػافنآقػػرافنعػػا  تفنلل ػػانافنال ػػاـاناعناػػتنالاػػر انال ا ضػػان نادػػبني ػػدنعػػامت ينم ػػبنالاػػراطن

الاقصػتاننالنط  انيل ناػر اتنالن ػاهناانا العػالينةإنهػانعقضػعنلل تػدنةػينال ػدؿنالعدػار ناع ع ػب
نالن ناتان نان نهانععنععن األهلتانالعدارتا.

ةإنهػػانعقضػػعننمػػؿنهػػذمنالنم  ػػاتنسلػػ نال ػػانافنن25-95نػػفناألنػػرنن23ا ػػالرداعنسلػػ نالنػػادةنن
نال اـ.

:نيندنانع افنالدالان ارتؾنةينناراعنعدار ننعن اقاصنط ت تتفانةيػينهػذمنالمالػاننالحال  الثا   
عدػػار نألفنالدالػػانع ػػافن ػػدنعنازلػػتن نمػػضنسرادعهػػانيػػفنننار ػػعهانتقضػػعنناػػاطهانألم ػػاـنال ػػانافنال

نلمؽنال تادةننفنق ؿنمصعهانةينالناراعنالننات.
نالدالػػان ان مػػدن اػػقاصنال ػػانافنال ػػاـن تينػػاؿنالعدارتػػانةػػإفنهػػذمناألينػػاؿنن ايلتػػ نة نػػدنانع ػػـا

ننانسفن ادادننصنت ضين ق ؼنذلؾ.نن(2)عقضعنألم اـنال انافنالعدار 
ن
ن.572د.ةعميني دنالص ارانالاقصتانالن ناتانللناراعنال اـانصن(1)
ن.48(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن2)
ن

 الفرع الثاني
 الهيئــات العموميــة

 

سفنالط ت اناإلدارتػانللهتئػانال نانتػانةػينالدزائػرنتمػددن افيعنػادنيلػ نالن تػارنال ضػا انةػإذانن
ؾنالطا عنالعدار ناالصناييانايلت نةالهتئاتنذاتنالطا عن انتنعهدؼنسل نعم تؽنالر حنةهينعتقذن ذل

اإلدار ن الن عايتاتنالدان اتنفنعرنػينسلػ نعم تػؽنالػر حنةهػينعقضػعنلل اايػدنالنط  ػانيلػ ناإلدارةن
ن.(1)الن د نافقعصاص

اعدػػػػدرناإلاػػػػػارةنسلػػػػػ ن فنالعاػػػػػرتعنالنصػػػػػر نتػػػػذهبنسلػػػػػ نايع ػػػػػارن فنالهتئػػػػػاتنال انػػػػػانلت ػػػػػتنن
ن.(2)اف عصادتانرتـن تانهان تيناؿنعدارتانانقضايهانل اايدنال انافنالعدار ن الناراياتنال انا

ن

 المطلب الثاني
 الشخص المعنوي األجنبي

ن
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سفنناتتنالنم  اتنالاطنتػانتطػرحنساػ التانةػينال ػانافنمػاؿنسن انتػانهػذمنالنم  ػاتنالعا  ػانن
نػانعننػفنن ااػرةنالدالػانلل نػؿننللدالانالعػينعرتػدنننار ػانالعدػارنةػين لػدن دن ػيانة تصػؿنيػاـنفنتادػد

نالعدار نةين لدن دن يناذلؾنرتـناألالاتانالنننامانللنااطنتفنالعا  تفنلعلؾنالدالا.
ن  نلتاتنعدارتانةيندالان دن تان قرىن ـنعصنؼنيلػ نن سذفنهؿنع ع رنالدالانعادرةنيندنانع ـا

ن نهاندالانذاتن تادة؟
را ػػػتاند لػػػتنم انػػػانهػػػذانال لػػػدنتناػػػئنننملػػػتفنةػػػينةرن ػػػاناألينػػػاؿنالعدارتػػػانالعػػػين انػػػتن هػػػانن

عدارتفن اةتاتنت نلافنةينةرن ان ار اتنعدارتاناهذاننان ر ع نالنما ـناليرن تانةيناقعصاصػاعهان
ن هانهذمنالننظنا ن.(3)ماؿنهذمناأليناؿنالعينع ـا

عقضػعنن نانن تلانال تادةنةإفننفنالن ادئنالن ػلـن هػانةػينالم ػاؽنالدالتػانال انػان فنالدالػانفن
ل ػلطان ضػػانن دن ػينففنذلػػؾنتنػػسن  ػتادعهانالاطنتػػاانالػػذانفنتدػازنن اضػػاةندالػػان نػاـننمػػا ـندالػػان
ن ا عمنارمناقصنط ت ػين انن نػا ننػفن اػقاصن  قرىان نانسذان افنالناراعنالذ نعنل  نالدالانت ـا

دةنيدـناقعصاصنال انافنالقاصانةإن نفننداؿنلعط تؽنن د نال تادةننفن دؿنالاصاؿنسل نس رارن اي
نال ضانناألدن ي

ن
ن هػػػانالدالػػػانذاتنصػػػيانعدارتػػػانا ناػػػئتنط  ػػػانل اايػػػدنال ػػػانافنالقػػػاصانة ػػػدن يطػػػ نافدعهػػػادن1) (سذان انػػػتناألينػػػاؿنالعػػػينع ػػػـا

نال ضائيناليرن يانالمؽنلل اضينالعدار نالنظرنةينالق ةاتنالناائانيفنهذمناأليناؿناال  سنصمتح.
ن.392-391دعنال ا ؽانصن(د.ةعميني دنالص ارانالنرن2)
ن3) ننر ػـا ن ناػاطهانن21/15/1984( لـز ع ػدتؿن ػؿنننظنػان انا الػانعدارتػانعا  ػانلدالػان دن تػان اننم  ػانيانػان دن تػانع ػـا

نداقؿناإل لتـناليرن ي.
ن ػػؿننم  ػػانعدارتػػانن19اهػػذاننػػاننػػصنيلتػػ نالناػػرعنالدزائػػر نةػػينالنػػادةنن ؽ.تانينػػدنان لػػـز

الدزائرنن ع ان انةريان ان  ننم  ان قرىانا ؿنننملت نعدارتان انا الاننن رهانةينالقارجنانعيعحنةي
عدارتػػػانعا  ػػػانللدالػػػان انالدنايػػػاتن انالنم  ػػػاتنال نانتػػػاناألدن تػػػانالعػػػينعػػػزااؿنناػػػاطانةػػػينال طػػػرن
الدزائػر ن قضػ هانالناػرعنألم ػػاـنال ػانافنالعدػار نالدزائػر انا لزنهػػان الع ػدتؿنةػينال ػدؿنالعدػػار ان

ن.(1)ايع رهاننفنالعدارناايع رن ينالهانعدارتاا العالين
ا دنذهبنال ضانناليرن ين قصاصنن تلانالمصاناناالعنيتذن فنالدالانفنتن نهانالعقلػينيػفنن

مصػػػانعهانرتػػػـن نهػػػانعيػػػعحنالندػػػاؿنل  ػػػعغ فتنالعدارتػػػاانا فنرةػػػعنالمصػػػانانال ضػػػائتانتيػػػرضنرةػػػعن
ن.(2)األدن تانالمصانانالعنيتذتانالعينعننعنمدزن نااؿنالدالا

ن

 المطلب الثالث
 مسؤولية الشخص االعتباري العام

ن
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 هلتػانافعدػارنهػانن-الط ت ػين انالن نػا ن–سفننفن هـناآلمارنالنعرع انيل نا ع ػابنالاػقصنن
عمنل نن مالتان ة ال نا ينال نالناعدانيفناإلق ؿن العزاناع ن انيػدـنعنيتػذمنلع ا داعػ نالعدارتػان نػان ػدن

نالتاندزائتانةينمالاننقاليع نلألم اـنالن ا بنيلتهان انانا.ععرعبنيلت نن من
ةت اسنالن مالتانالعينعرةعنضدنننملينالاقصنالن نػا نال ػاـن لهػـن انالػ  ضننػنهـانع ػافنن

نعتداناأليناؿناالعصرةاتنالعينعنتنق ؼنالنصاصنالعارت تانالننظنػانللنم  ػاننننننننننننننن ان
صػػارتاانناػػرننتزانتػػانعمعػػا ن تانػػاتنقاطئػػاانااألة ػػاؿنننننننننن اننالاػػر انال نانتػػاان عازتػػعن ر ػػاح

العصرةاتنالعينعرع بنق ةانألم اـنال انافناأل ا ينللنم  ان إ انةنا ػع ناؿن ناالهػاننننننننننن ان
نع دتدهان انالعنازؿنيفنم ا ها.

نالن ػػمالتانالدنائتػػانللاػػقصنالنن  نػػا انةإنػػ نا نػػ نانػػفنالن ػػع رنيلتػػ نة هػػانا ضػػاننال ػػينع ػػـا
تدػػػبن فنت ػػػافننرع ػػػبنالاا  ػػػػاناإلدرانتػػػانسنػػػانرئت ػػػػان اننػػػدترنهتئػػػان انيضػػػػانةػػػينندلػػػسنسدارعهػػػػاننننننننن

 انننم نلهان انيان نةتها.نا فنت افنهذانالي ؿن دن رع ػبن ا ػـنالهتئػان ان إمػدىنا ػائلهانا فنع ػافن
صانللاػقصنالط ت ػيننرع ػبنالا تلانالن عقدنانعهدؼنسل ندلبننني انللهتئانالتسندلبننني انقا

نالي ؿ.
ن
ن
ن.49(د.ص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن1)
ن.29/12/1969(ط فننم نانالن ضناليرن تان عارتخن2)
ن

سذفنةإفنالن ػمالتانالنع ل ػان الدنايػاتنال نانتػان ان ػاألمرىناضػ تانالنم  ػاتناف عصػادتان
 ضػاةتنع  تػدانددتػدانةػيننضػنارنن ػانلانالصنايتانالعدارتانالعا  انلل طاعنال اـن نقعلؼن نااي ن ػدن

الهتئػػػاتنافيع ارتػػػانال انػػػاننػػػدنتاناندنائتػػػااناذلػػػؾننػػػفنقػػػ ؿنالػػػدارنالهائػػػؿنالػػػذ ن قػػػذتنعل  ػػػ نهػػػذمن
الاػػػر اتناالع ػػػع تنالعدارتػػػاناالصػػػنايتاناالن ا ػػػاتناالدن تػػػاتانةػػػ نتن ػػػفنسن ػػػارنسمعنػػػاؿنا ػػػاعنهػػػذمن

الضػرت ياناالغػشنةػينالنػاادنالنصػن ااناالعزتػؼانالار اتنةيندرتنانالنزامنانتترنالناػرايانالغػشن
ن.(1)الخن…االنضار ان

 نان فنالدرائـنالعدارتانالعينعر بننفنالاقصنالن نا نسذانلـنع عاؼنةإنهػانعيتػدن ػؿنن ػاهـن
ةينع اتن نةنم ن:ندرتنانالغشنالضرت ينعمد نسل نزتادةنمصان ؿنن اهـنةػينن ػ اناألر ػاحانالػذلؾن

نال  ا ان ؿناقصنن اهـنةت .نةإن ننفنال دؿن فنعصتب
النػػػمرخنةػػػينن73-75نػػػفناألنػػػرنن23ا ػػػالرداعنسلػػػ نال ػػػاانتفنالنعيريػػػانهنػػػاناهنػػػاؾنندػػػدنالنػػػادةنن

النع لػػؽن األ ػػ ارنا نػػعنالنقاليػػاتنالنع ل ػػان عنظػػتـناأل ػػ ارنة ػػدن ادػػدتنعيرت ػػان ػػتفنن29/14/1975
ن  انلل طاعنالقاص.األاقاصنالن ناتانالعا  انلل طاعنال اـنااألاقاصنالن ناتانالعا
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ةػػالدرائـنالنع ل ػػان النضػػار انفنعط ػػؽنسفنيلػػ ناألاػػقاصنالن ناتػػانالقاصػػانان نػػ نهػػذان فنن
نالار اتنالعدارتاناالصنايتانالعا  انلل طاعنال اـنفنتن فن فنع تؿندنائتا.

 نان قصاصناألم اـنالصادرةنةينهذانالاتفنندػدننػم ن:نندلػسن ضػاننينا ػانينػدنانعداهػؿنن
افنالػػاطنينللملتػػبنينػػدنالنظػػرنةػػيندرتنػػان ػػاننالع ػػتترنالعػػينن ػػ تنسلػػ نالن ػػماؿناإلدار نلهػػذانالػػدتان

الدتاافناذلؾنيندنانعـنال مارنيل ن نتاتن  ترةننفنالملتبناليا دنةينصهارتحنعياحن الراائحنال رتهان
ن.(2)ن نا ان  ئان الدتدافنةينن راتنهذانالدتافنا ررنالندلسن الم ـنيل نالن ماؿندافنالاقصنال

افندػػداؿنةػػين فن تلػػبنناألم ػػاـنالعػػينعػػع لـنيػػفنالاػػقصنالن نػػا نعػػع لـنينػػ ن صػػيع نطرةػػانن
نػػػػدنتاانةتتلػػػػبنالاػػػػر اتنانالنم  ػػػػاتناف عصػػػػادتانالعا  ػػػػانلل طػػػػاعنال ػػػػاـاناةػػػػينتت ػػػػانالػػػػنصنيلػػػػ ن

ةػػينن ػػمالتعهانالندنتػػانيػػفندةػػعنالغرانػػاتنالعػػينتم ػػـن هػػانيلػػ ناألاػػقاصنالعػػا  تفنلهػػاانةػػإفندارهػػان
النمػػػا ـنت عصػػػرنيلػػػ ندارنالطػػػرؼنالنػػػدنينالنطالػػػبن ػػػالع اتضنيػػػفنالضػػػررنالماصػػػؿن متانػػػان ي ػػػؿن
اػػػقصنعػػػا عنلهػػػانعنصػػػلتنننػػػ ن ندػػػردنسعهانػػػ نا متانػػػان ي ػػػؿناػػػقصن دن ػػػينينهػػػاانالػػػذلؾنفنمصػػػرن

نلل راراتنالعينع افنةتهانالهتئاتنالن ناتانطرةانندنتان الازاراتانندترتانالعدارتانااأل  ار.
ن
. مندنندمادةان زنانالاضاحنةيناإلمـنالدنائينةينال انافنالدزائر ناال انافنالن ارفنالدزنناألاؿاندارنهانػانللط ػعانصن(د1)

ن.554
نػػػػفن عػػػػابند.ن منػػػػدنندمػػػػادةانالنردػػػػعنال ػػػػا ؽانننننننننننننننن24/12/1981 عػػػػارتخنن25-413(س ػػػػرارننترةػػػػانالدػػػػنحناالنقاليػػػػاتنر ػػػػـن2)

ن.565صن

 المبحث الثاني  
 خص المعنوي الخاصالش

ن

  ػػرتنتال تػػانالػػنظـنال انانتػػانادػػادنندنػػايعتفننػػفناألاػػقاصنالن ناتػػاانةػػاألال نعهػػدؼنسلػػ نن
عم تؽنالنيعنال اـاناا  عمنانانن ػدنعهػدؼنسلػ نعم تػؽنالنيػعنالقػاصن هػاناهػاننػانتصػطلحنيلػ نع ػنتعهان

ن.(1) الاقصنالن نا نال اـ
صػػػااناع ػػػن ن الاػػػقصنالن نػػػا نالقػػػاصننننننننننن نػػػانالمانتػػػانةتهػػػدؼننػػػفنسناػػػائهانعم تػػػؽنقدنػػػانقان

انت صدن هػان:نالدن تػاتناالن ا ػاتنانالاػر اتنالندنتػاناالعدارتػاناالعػينع عػرؼنلهػانالدالػان الاقصػتان
انا ػػػدنا ػػػع رنالػػػر  نيلػػػ نايع ػػػارنالدن تػػػاتناالاػػػر اتنالندنتػػػان(2)افيع ارتػػػانلعم تػػػؽن هػػػداؼنقاصػػػا

تػػر ن اننػػدنيانا فنناػػاطهانفنتهػػدؼنسلػػ نعم تػػؽن اػػقاصنن ناتػػانقاصػػان ػػانن انػػتنذاتنطػػا عنق
الر حن انالنضار انيل نالناادنالعدارتانانفندهان قرىنط ت انينؿنالار انانناضػايهانالػذ نتمػددن
ةػيني ػػدنعت ت ػػهانناضػػايهان ان ػػاألمرىنناػػاطهانالعدػار ن  تانهػػان  نلتػػاتنالاػػرانناال تػػعن انينلتػػاتن
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 ػػػافنناضػػػاعنالاػػػر انهػػػانال تػػػاـن األينػػػاؿنالندنتػػػان انالػػػخانايلػػػ نال  ػػػسننػػػفنذلػػػؾ.نسذانن…ال نػػػاؾن
نالزرايتانان انسدارةنن هدنع لتنيننم نةإنهانع افنار انندنتا.

نػػػانت ػػػن ن العدن ػػػاتنن(3)سضػػػاةانسلػػػ نذلػػػؾنة ػػػدنيػػػرؼن ػػػ ننػػػفنالعاػػػرت تفنالدزائػػػر نااليرن ػػػين
 عا تػاناليعػرةننمػدادةنناف عصادتاانايلت نةإن نتدػازنلاقصػتفنن نػاتفن ان  مػرن فنتم  ػاانةتنػان تػنهـ

عدن ػػػانلعط تػػػؽن ػػػؿنالا ػػػائؿنالن ئنػػػانلع ػػػهتؿنالناػػػاطناف عصػػػاد نانتعنعػػػعنهػػػذانالعدنػػػعن الاقصػػػتان
نالن ناتانا األهلتانالعاناننفنعارتخنع دتل نةينال دؿنالعدار .

سذفنانػػػػفنقػػػػ ؿنهػػػػذمنالنيػػػػاهتـناألالتػػػػاناالعػػػػينماالنػػػػانا ػػػػع  ادننقعلػػػػؼناألاػػػػقاصنالن ناتػػػػانن
عينفنعنمؿنالدانبناأل  رنةينالمتاةنالعدارتاناا عصرنانيل ندرا ان هلتػانالاػر انالعدارتػانالقاصاانال

ن ايع ارهاناقصنن نا نقاصن الاناألهنتا.ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ننفنالنذ رة.ن–اليصؿنالمانينن–( نظرنالن مثناألاؿن1)
ن241صنن–النردعنال ا ؽنن–(د/س ماؽنس راهتـنننصارن2)
نن23/19/1967(اذلؾن نادبناألنرن3)

*D : Philippe –MERLE- Droit commercial-sociétés commercial 5 e édition –DALLOZ. 

ن

 المطلب األول  
 الشركــــة  

ن

سفننزاالػػانالعدػػارةنفنت عصػػرنيلػػ نالعدػػارناألةػػرادان ػػؿنتع ػػدامنذلػػؾنسلػػ ندنايػػاننػػفناألاػػقاصنن
فن افنهذانالنظاـن ن  ؿنيددننفنالعدارناألةرادنةإنهانةينا ؿننظاـن انانينهانالار انالعدارتااناا 

عضػػـنن ظػػـنالناػػراياتنالعدارتػػاناالنالتػػاناالصػػنايتانال  تػػرةناالنعا ػػطااناالعػػينععدػػاازنن ػػدارناليػػردن
ن.(1)الاامد.ناتع ذرنعم ت هانسفن دنعندهادنا نااؿنيددن  ترننفناألةراد

ذ نادػػدتننػػفنانتعرعػػبنيلػػ ناقصػػتانالاػػر انالن ناتػػانناػػانن هلتعهػػانةػػينمػػدادنالغػػرضنالػػن
ن دل انا  ؿنالعطرؽنألم اـنهذمناألهلتانادبنيلتنانع رتؼنالار انانعمدتدن ناايها.

 

 الفرع األول
 تعريف الشركة
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ناقصافنط ت تافن:»ؽ.ـ(ن نهانن416يرةهانالنارعنالدزائر ن نصنالنادةن)ن ي دن ن عضامنتلعـز
نػفنينػؿن اننػاؿن انن ػدان هػدؼنن انايع ارتافن ان  مرنيل نالن اهنانةيننااطنناعرؾن ع ػدتـنمصػا

ا ع اـنالر حنالذ ن دنتنع ن انعم تؽنا عصادن ان لاغنهدؼنا عصاد نذ ننني انناعر ان نػانتعمنلػافن
ن«الق ائرنالعين دنعندرنيفنذلؾن

اتقلصننفنهذانالع رتؼن فنالار اني دنتدبن فنتعػاةرنيلػ ناألر ػافنال انػانةػينال  ػدناهػينن
النع ا ػدتفناالنمػؿناهػانناضػاعنالاػر اناال ػ بن  نالػداةعنسلػ نالع ا ػدانالرضاناهانالع  ترنيفنسرادةن

ا فنت دـن ؿنننهـنن(2) نانتدبن فنتعااةرنيل ن ر افنقاصاناهين فنتصدرنال  دننفناقصتفنةت مر
مصانةينالار اانا فنت ع ـن ؿنننهـن ر ػاحنالناػراعناق ػائرماناتضػاؼنسلػ نذلػؾنر ػفنآقػرنهػان فن

نعراؾن  نرت انالار اننةينالع اافنلعم تؽنترضنالار ا.ععااةرن تنهـننتانافا
افنت يينعاةرنهذمناألر افنإل راـني دنالار اانسذنفن ػدن فنت ػافنالرضػانالنػذ ارن ػليانصػادرنن

نفنذ ن هلتااناهذمناألقترةنعمددناةؽنالغرضنالػذ نادػدتننػفن دلػ نالاػر اانايلتػ نةلهػان فنع ع ػبن
نهانال ائنانا فنعع انؿننعنالغترنةعص حندائنانننننننن انندتنا. ناافنددتدةنا فنععصرؼنةين ناال

ننن
(د.ننصػػطي ن نػػاؿنطػػ ان صػػاؿنال ػػانافنالعدػػار انن دنػػاناألينػػاؿنالعدارتػػاناالعدػػارناالنم  ػػانالعدارتػػانالاػػر اننالعدارتػػاان1)

ن.249انصن1993ط  ان
سذان انػتنالاػر انذاتنالن ػمالتان»ناػقصناامػدنؽ.تنالعين دازتنع اتفنار انعدارتػانعضػـن564/2( الرداعنلنصنالنادةن2)

النمػػدادةنالنم  ػػانط  ػػانللي ػػرةنال ػػا  انفنعضػػـنسفناقصػػاناامػػدن) اػػرتؾنامتػػد(نع ػػن نهػػذمنالاػػر ان نم  ػػانذاتنالاػػقصن
نال  دنلـنت دنذان هنتان  ترةنةينع اتفنالار ا ن«الامتدناذاتنالن مالتانالن دادة نسذفننيهـا

 قػرىنا فنعع اضػ ناع اضػين نػاـنال ضػانن اا ػطانننملهػانال ػانانيندافنن نانلهان فنع ػاهـنةػيناػر ا
مادػػانسلػػ نسدقػػاؿنالاػػر ان.ناهػػذاننػػانتد لهػػانع ع ػػبن هلتػػانعدارتػػاانسذفن تػػؼنع ع ػػبنالاػػر ان هلتعهػػان

نالعدارتان؟
 

 الفرع الثاني  
 أهلية الشركـة

 
االناضػػمانةػػين ػػندنسفن هلتػػانالاػػر اننمػػددةن األينػػاؿنال زنػػانلعم تػػؽنالغػػرضننػػفنسناػػائهانن

سناػػائهاانةػػ نتدػػازنلهػػانسذفن فنععدػػاازنهػػذانالغػػرضنالػػذ ن ناػػتتننػػفن دلػػ نةػػإذان رادتنالاػػر انعغتػػرن
نااطهانادبنيلتهاناعقاذنسدراناتنع دتؿنال  دنالعت ت يناالػنصنةتػ نيلػ نناػاطهانالددتػدانل ػفنهػؿن

نا؟ ا ع ابنالار انللاقصتانالن ناتاانت   هان الضرارةناألهلتانالعدارت
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  ػػؿنالعطػػرؽنللاقصػػتانالن ناتػػانللاػػر انالعدارتػػاانادػػبنيلتنػػانالردػػاعنسلػػ ن م ػػاـنالاػػر اتنن
ؽ.ـنايع ػػرنالاػػر ان ندػػردنع اتنهػػاناقصػػانن ناتػػاانتتػػرن فنن417الندنتػػاانسذنندػػدنالناػػرعنةػػينالنػػادةن

ناف.هذمنالاقصتانفنع افنمدانيل نالغترنسفن  دنا عتياننسدراناتنالاهرنالعينتنصنيلتهانال ان
اتعضحننفنذلؾن فنالنارنةينالاػر اتنالندنتػانلػتسناػرطانلصػمانال  ػدنسننػانهػانة ػطناػرطانن

لنياذمنةينناادهانالغتراناتدازنللغترنالعن ؾن ادادهانسفن افنل نةػينذلػؾننصػلماانمعػ نسذانلػـنع ػـن
ن.(1) إدراناتنالنار

نالناػرعنالاػهرنمتػثن اد ػتنالن تدػبن»ؽ.تنن548نػادةن نان الن  انللار اتنالعدارتانة ػدن لػـز
 فنعػػادعنال  ػػادنالعت ت ػػتاناال  ػػادنالن دلػػانللاػػر اتنالعدارتػػانلػػدىنالنر ػػزنالػػاطنينلل ػػدؿنالعدػػار ان

فن انتن اطلا ن«.اعنارنم بناألاضاعنالقاصان  ؿنا ؿننفن ا اؿنالار اتناا 
ؽ.تنيلػػػ ن فنالاػػػر انالعدارتػػػانفنع ع ػػػينالاقصػػػتانالن ناتػػػانسفن  ػػػدنن549ا  ػػػدتنالنػػػادةنن

فنععنععنالار انالعدارتػان الاقصػتانالن ناتػانسفننػفنعػارتخن تػدهانةػين»نع دتلهانةينال دؿنالعدار ن
انايلتػػ نةػػإفنال تػػدنةػػينال ػػدؿنالعدػػار نت  ػػبنالاػػر اناألهلتػػانال انانتػػانلننار ػػان«…ال ػػدؿنالعدػػار 

م ػاؽناأل ػرةنانػفنالعدارةناترعبنلهاندنتعنالم اؽنسفننان افنننهانن زنانلصياناإلن افننماؿنذلؾان
نامتػػػان قػػػرىنفنتمػػػؽنللاػػػقصنافيع ػػػار ناف ع ػػػابنسفننػػػان ػػػافننػػػفنالم ػػػاؽناافلعزانػػػاتننعصػػػ ن

ةػػإذان ػػافنالغػػرضننػػفن تػػاـن«نن ػػد نالعقصػػتص» ػالغرضنالػػذ ن انػػتنالاػػر ان عم ت ػػ ناذلػػؾننػػانت ػػرؼن
نالن اعبانة نتدازنلهان فنععداازنهذانالغرض. نالار انهانعدارةنال عبنالااـز

ن
نال انانتػانااإلدارتػاان1) ( / فننا  ني دنالاهاباننماضػراتنةػينال ػانافنالعدػار ان ل تػتنيلػ نطل ػانال ػنانالمالمػان ن هػدنال لػـا

نن.2111-1999النر زنالدان ين ن   راننصطي نس طن اليانال ناناأل ادنتان
تػرن اػرطن نان هلتانالار ان قصػاصني ػادنالع ػرعانةإنػ نتدػازنللاػر ان  ػاؿنالع ريػاتننػفنالغن

 فنفنع ػػافناله ػػانن عرنػػػان اػػرطنتعنػػاة ننػػػعنتػػرضنالاػػر اان نػػػانال  ػػسنةاألصػػؿنةتػػػ نيػػدـنالدػػػاازان
لع ارضنذلؾننعنترضنالار اناهانال  يناراننالر حانسفن ن نتدازنلهػانالع ػرعنةػيناألينػاؿنالقترتػان

ن.(1)ةينمدادننانتدر ن  نال رؼ
اف عنرارنةين هلتعهانالعدارتاانا ن نت نحن   ائهػانن:نسفناف عنرارنةينادادنالار انتنع نين نمالحظ 

نسل نمتفنانعهانن يناؿنالعصيتا. نا ال درنال ـز
ن-ال ػػػدن ضػػػاؼنالناػػػرعن نػػػااعنددتػػػدةننػػػفنالاػػػر اتنالعدارتػػػاناهػػػيناػػػر انالعاصػػػتانال  ػػػتطان
ن.(2)االن اهنانذاتنندلسنالندترتفناندلسنالنرا  ان- األ هـ
لنماصان تفناقصتفنط ت تتفن ان  مرنععال نسندازنينلتاتن نان دازنالنارعنع اتفنار انان

عدارتػػانانمػػاؿنذلػػؾن فنتعيػػؽناػػقصنترتػػبنةػػيناف ػػععارنسقيػػاننا ػػن نيػػفنالدنهػػارننػػعناػػقصنآقػػرن
يلػػػ نال تػػػاـن  نػػػؿنن ػػػتفن ان ػػػتفنتعيػػػؽناقصػػػافنيلػػػ ن فنتر ػػػؿن مػػػدهنان ضػػػايانةتصػػػرةهاناآلقػػػرن



 35 

الاػر اتنهػان نهػانفنععنعػعن الاقصػتانالن ناتػاناتع ا نافناألر ػاحانااإلاػ اؿنالنطػراحنةػيننمػؿنهػذمن
نة تؼنلهانسذفن فنع ع   ناألهلتانالعدارتان؟ن(3)افنعقضعنلإلاهار

سذفن ايع ػػػارن فننمػػػؿنهػػػذمنالاػػػر اتنالعػػػينفنععنعػػػعن اقصػػػتانن ناتػػػانن ػػػع لانيػػػفن اػػػقاصنن
افنافنذنػانن ػع لانالار اتنةتهااناالعينتعيرعنيفنانعيانناقصتعهانالن ناتان نػ نلػتسنلهػانس ػـن انينػان

يفنذنـنالار اتنالتسنلهانناطفن اندن تانقاصػان هػاانةػإفنهػذان لػ نفنتغنػينيػفنعنع هػان األهلتػان
العدارتانيل نايع ارن فنالنارعنيندنانلػـنتصػنيهانضػنفنالاػر اتنالعدارتػان م ػبنالاػ ؿانت ػافن ػدن

عدارتػػانع ع ػػبن ػػ نصػػيان  ػػرن ادادهػػان انانػػان اػػر انعدارتػػان م ػػبنالناضػػاعانة لنػػاننار ػػتنناػػاطان
العادرنانط ػؽنيلتهػان م ػاـنال ػانافنالعدػار انان ػتلاناإلم ػاتنةتهػانعرد نػانسلػ نعط تػؽن اايػدناإلم ػاتن

نال انا.
نةهينالار انالعينا عندنال ضاننةتهانلمناتاناألاضاعنالظاهرةنعم ت ا( 4) نانالار انالي لتانن

ن
ن
ن.311(د/ننصطي ن ناؿنط انالنردعنال ا ؽانصن1)
ن5ن ػػػػررنن795سلػػػػ نن1ن ػػػػررنن795نػػػػاادن)نػػػػفنن15( درجنهػػػػذاناليصػػػػؿنالنعضػػػػنفن2) (نةػػػػينال عػػػػابنالقػػػػانسن نادػػػػبنالنر ػػػػـا

نػفن عػػابن :نم ػتفنن ػػراؾنال انػػؿنةػينال ػػانافنالعدػار انالط  ػػاناألالػػ انن1993  رتػػؿنن25النػمرخنةػػينن18-93العاػرت ينر ػػـن
ن.436ننااراتندملبانصنن2111تناترن

ننفنال انافنالعدار نالدزائر .ن2رنن رنن795( نظرنالنادةن3)
(اليرؽن تفنالار انالي لتاناار انالنماصانهان:ن فنالار انالي لتػانععنعػعن الاقصػتانالن ناتػانا نهػانعظهػرنللغتػرنيلػ ن نهػان4)

 نػػؿناػػر انم ت تػػانن ػػعاةتانلدنتػػعنالاػػراطنال انانتػػاان نػػاناػػر انالنماصػػانةإنهػػانفنععنعػػعن الاقصػػتانالن ناتػػانا فنالغتػػرنفنت
ن ادادهاناالن مالتانةتهانع عنيل نالارتؾنالذ نع انؿننعنالغترنامدم.

ف ع رارنالنر زنال انانيانانػفنالمػافتنالعػينتن ػفنافيعػراؼنةتهػان ػالادادنالي لػينللاػر انهػينمالػان
ؽ.ـانن418/2اذلػػؾنا ػػعنادانسلػػ نالنػػادةنن(1)يػػدـنال تػػدنةػػينال ػػدؿنالعدػػار ن انيػػدـن عا ػػاني ػػدنعت ت ػػها

ذان ايعرةنػػان ادادهػػان اػػر انعدارتػػانن ػػافن ػػدن  ررنػػان تهلتعهػػانالعدارتػػانانط ػػؽنيلتهػػان م ػػاـناألهلتػػاناا 
نال اليانالذ ر.

ن(2)اعدػػدرناإلاػػارةن فنهنػػاؾننػػفنتػػرىن  ػػدـنافيعػػراؼن ادػػادناػػر انة لتػػانةػػينال ػػانافنالدزائػػر ن
انهػػانسلػػ نااػػعراؾنامدػػعهـنةػػينذلػػؾن فننػػانتصػػطلحنيلػػ نع ػػنتع ن الاػػر انالي لتػػانةػػينم ت ػػاناألنػػرننػػ

«Associationن تفنالعدارنقاصانسذاننظرنانسلت ن ننظارنالاا عنالعدار نالدزائر .«ن
فنهذانالر  نتمنؿندانبن  ترننفنالصاابنيلػ نايع ػارن فنالاا ػعنالعدػار ننةػينالدزائػرنفنن اا 

نفنال اانتفنتن فنعصنتؼنالار اتنالعدارتانةت نيل ن نهانار اتنم ت تانع عمؽن ؿنهذانال ـنال  ترن
نالننظنانلهاانة تؼنلنانافيعراؼن ادادنار انة لتان تفن ا اطنالعدارنال  طان.
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انػػفندهػػان قػػرىنةػػإفنالناػػرعنالدزائػػر نلػػـنت ػػرن ادػػادنهػػذمنالاػػر انةػػينال ػػانافنالعدػػار نيلػػ نن
نترارننانة لع ن مترننفنالعارت اتننمؿنال انافنالل ناني.

نؽ.ـنيل نالار اتنالعدارتا.ن415/2اـنالنادةن نان ننانفنتن فنال تاسن عط تؽن م ن
ن

 المطلب الثاني
 الشركاء

ن

 دنذ رنان ا  ان نػ ننػفنالاػراطنالاادػبنعااةرهػانةػيني ػدنالاػر انهػانالرضػاانامعػ نت ػافنهػذانن
األقتػػرنصػػمتمانتدػػبن فنت ػػافنصػػادرننػػفنذ ن هلتػػاان  ن فنالاػػرتؾنتدػػبن فنت ػػافن هػػ نللعصػػرؼن

اندنػػافنذلػػؾنألفني ػػدنالاػػر انت ع ػػرننػػفنالعصػػرةاتنالػػدائرةن ػػتفنالنيػػعنالػػـنتمدػػرنيلتػػ نل عػػ ن ان ػػي ن 
ناالضرر.
نػفنال ػانافنالنػدنيناهػذاننػان  ػدمنن41ا فناألهلتاننمددن ع  انيارنيانانط ؽنلنصنالنػادةنن

(نةػينال  ػـنالقػاصن الاػر اتنالعدارتػاانمتػثن نػ نط  ػانللنػادةن22ن-ن91 انافنال دؿنالعدػار نر ػـن)
ي ػػدنالاػػر انتناػػتن   ػػدنر ػػنينتمػػددنلػػدىنالنامػػؽاناتاػػعرطنالنامػػؽن  ػػؿن فنتمػػررنن»العا ػػ انننػػ ن ف:

نال  دن ؿنالامائؽنالعينع ايدنيل نسم اتناألهلتانالندنتانلألاقاصنااف ععابنم بنالا ؿنال اناني.
ن
ن
ن.54(د/نادتانةضتؿن م اـنالار انط  انلل انافنالعدار نالدزائر انار اتناألاقاصانص1)
ن2113انال ناناأل ادنتػان12 نيلياننماضراتنةيناإلة سناالع اتانال ضائتاان ل تتنيل نطل انال ضاةنالدة ان( /نصمراان2)
ن.2114ن–

اتدػػبنيلتنػػان فننيػػرؽن ػػتفناػػر اتناألاػػقاصنااػػر اتناألنػػااؿانةيػػيناػػر اتناألنػػااؿنتدػػازنن
اػػر اتنللػػالين انالاصػػين فنتاظػػؼن نػػااؿنال اصػػرن مصػػانةػػيناػػر انعاصػػتان  ػػتطان انةػػين  ػػهـن

اناال ػػ بنذلػػؾنرادػػعنسلػػ ن ػػافن فنالن ػػاهـنفنت ع ػػبن-اذلػػؾن  ػػدن قػػذنسذفننػػفنالنم نػػانن-األنػػااؿ
ن.(1)صيانالعادرنافنت تؿنيفندتافنالار انسفنةين تناناأل هـ

 نانةينار اناألاقاصنتدبنعػااةرنصػيانافعدػارنةػينالاػرتؾنايلتػ نفنت  ػؿنالنمدػارنيلتػ نن
الاػر ات.نسفن نػ ن ػدن متػرتن قصػاصنهػذمنالن ػتلانمالػانقاصػان فن انال اصرن انالندنػافنةػينهػذمن

ناهين:
المالانالعينعماؿنةتهانالعدارةنسل نال اصرن مصانةيناػر انعضػانفناهػينمالػان متػرةنالمػداثنينػدنان

نتناتنالارتؾنالنعضانفنانتعرؾناارماندافنالماننانيارةننفنينرم.
ةرضػتاتانا  ػؿنالعطػرؽنسلػ نهػذمناليرضػتانن ناـنهذمنالص ا انذهبنال ضانناليرن ينسل نيػدةن

ن فناةػػاةنالاػػرتؾنالنعضػػانفنتػػمد نسلػػ ن ةػػ ن ػػتسن فنناػػترنسلػػ ن  ػػضناألم ػػاـنسذفن:نا نػػانهػػانن لػػـا
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ان ضاننار انالعضانفاننانلـنت ػفنهنػاؾناعيػاؽنيلػ ن  ائهػان ػتفنالاػر انناألمتػانناارمػانالنعػاة نالػان
ارثنال اصػػػرنيػػػادزنيػػػفن  ػػػبنصػػػيانالعػػػادرن ػػػاناان صػػػراناصػػػ ا اناألنػػػرنعردػػػعنسلػػػ ن ػػػافن فنالػػػان

ناقراد ننفنالار انتمد نسل نانم لها.
نايلت نةاليرضتاتنالعينذهبنسلتهانال ضانناليرن ينهين:ن

:نايع ػارنالاػر انن ػعنرةن ػتفنالاػر انناألمتػاننانعر ػانالنعػاة نالػتسنالػاارثن  ن نهػانالفرض   األولى
ناةعرضتن  انناقصتانالاارث.

الاػػر انعن لػػبنسلػػ ناػػر انعاصػػتانتتقػػذنالاػػرتؾنال اصػػرنةتهػػاننر ػػزنالناصػػ انةػػ ن:نالفرضاا   الثااا ي
نت افن ذلؾنعادرا.

انع دتنهذمنالنظرتا:ن ن نانفنتترنط ت اني دنالار انةرضنم نيل نالار اننتقالؼنسرادعهػـنالما عػان
نةيني دنالار ا.
عضػانفنامعرانػانللاػرطنالػااردن:نالار انعظؿنعضاننتاناتتقػذنالػاارثنال اصػرننر ػزنالنالفرض   الثالث 

ذاناهرنسة   نا عصرتنآمارناإلة سنيل نالنامتانالنالتاندافنالدزائتا ن.(2) ال  داناا 
ننػػانذهػػبنسلتهػػانال ضػػاننعمػػتننمالحظاا  :ننػػانتن ػػفنن مظعػػ ن فن ػػؿنهػػذمنالملػػاؿننقاليػػانلل ػػانافاناا 

نضغطنالظراؼ.
ن
ؽ.ـن نػػ نفنت ػػعطتعنال اصػػرن فنتػػدقؿن اػػرتؾنةػػينن487النػػادةننػػفنؽ.تانانن12(يلػػ نقػػ ؼنالعاػػرتعناليرن ػػينةػػيننادعػػ ن1)

ار انعضانفن انعاصػتان  ػتطان ان األ ػهـانا الن ا ػؿنت ػعطتعن فنت ػافنن ػاهنانةػيناػر انتتػرنن ػناةن انناصػين اناػرتؾن
نةينار انذاتنن مالتاننمدادةناذلؾنألفناألهلتانالعدارتانفنعاعرطنةينهذمنالمافت.ن

ن.73لدتفانالنردعنال ا ؽانصن(د.نياضنيليندناؿنا2)
ا عط تػػػؽنهػػػذمنالمالػػػانيلػػػ نالعاػػػرتعنالدزائػػػر انندػػػدن فنالناػػػرعنالدزائػػػر ن دػػػازن فنتعضػػػنفنال ػػػانافن
األ ا ػػينللاػػر انانع ػػاؿنالمصػػانسلػػ نالارمػػانةػػينمالػػاناةػػاةنالاػػرتؾنالنعضػػانفن نػػانةػػينمالػػانا ػػعنرارن

 ماؿنيفندتافنالار انندةن صارمنسفنالار انات افن مدنالار انننفنالارمان اصرنةهنانت افنتترنن
ن.(1)  درن نااؿنعر اننارم 

ان مظنهنان فنالنارعن  رن عماتؿنار انالعضانفنسلػ ناػر انعاصػتاناالعػينندػدنةتهػاننػايتفنن
نػػػفنالاػػػر اناناػػػر اننتعمنلػػػافنن ػػػمالتاناقصػػػتاننػػػفنتتػػػرنعمدتػػػدنا العضػػػانفنيػػػفندتػػػافنالاػػػر اان

ن.(2)دادننانمصلاانيلت نةينعر اننارمهـاار اننلهـنتعمنلافنالق ائرنسفنةينم
ن

 المطلب الثالث
 اآلثار الناجمة عن أهلية الشركة

ن
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هنػػاؾنآمػػارنع ػػافنناعدػػانيػػفن هلتػػانالاػػر اننالن ػػانتفنللاػػر ان اػػقصنن نػػا نقػػاصاناهنػػاؾنن
آمارنع افنناعدانيفن هلتانالار ان  تافنن ع ؿنيفنار ائهاناهاننانتصطلحنيلتػ ن ان ضػانن هلتعهػان

ن ئالتعهانالندنتاناالدزائتانةينمالاناإلق ؿن العزاناعها.ا ذانن
ن

 الفرع األول
 البطالن لنقص األهلية

ن

ةينالمالانالعينت افنةتهػان مػدنالاػر انننػا صناألهلتػاانا ػتنس ػراـنال  ػدن ػاانن ػافن اصػران انن
ت ػافنننمدارانيلت ن اننصابن ت نيػارضننػفنيػاارضناألهلتػانالط ت تػانةهنػاناط ػؽنلل اايػدنال انػا

نال  دن اط ن ط نانن  تا.
اتمػػؽنةػػينهػػذمنالمالػػان فنتطلػػبنال اصػػرناإل طػػاؿن ػػااننةػػينناادهػػانالاػػر انن انةػػينناادهػػانن

ؽ.تناعع ادـنديااىن ط فنالار ان اناألينػاؿن انالنػداافتنن742الغتراناهذانناننصتنيلت نالنادةن
خنمصاؿنال ط فناذلؾننفندافنسقػ ؿنال م انلعت ت هان ان ضانن دؿنم ثن نااتنايع اراننفنعارت
نؽ.ت.ن738 ان ضاننالنت ادنالننصاصنيلت نالي رةناألال ننفنالنادةن

اتمؽنل ؿننفنل ننصلمانسيذارن انسنػذارنال اصػرن طلػبنسنػان عصػمتحنالػ ط فناذلػؾن إدػازةنن
نانالعن ؾن هذانال ط فنا  دننضين العصػمتحناةػينمالػانيػدـن(3) اػهرننػفنعػارتخناإلنػذارنن16ال  دناا 

ن انرةعندياىناإل طاؿن  طنمؽنال اصرنةينطلبنال ط ف.ن
ن
ننفنال انافنالعدار نالدزائر .ن562/2( نظرنالنادةن1)
ن( /ن فننا  ني دنالاهابانالنردعنال ا ؽ.2)
ننفنال انافنالعدار نالدزائر ن738( نظرنالنادةن3)

نل ػدـنس طػاؿنالاػر اان ػتفناتدازنأل نارتؾن فنتعدقؿنةينالدياىنطال اناعقاذناإلدراننالػن  ـز
نهذانالارتؾن اراننمصانالارتؾنال اصر. نت ـا

ة الن  انلار اتناألاقاصنايندنس راـني دنالار انةتهانةإن ن تمد نسل ن ط فنالار اان افنن
نيلتػػ نعلػػؾنالاػػر اتنتي ػدهان ػػدرعهانيلػػ نال نػؿن قػػراجناػػرتؾنننهػػاان  فنافيع ػارنالاقصػػينالػػذ نع ػـا

متحنهػذانالػ ط فناذلػؾن إدنػاعندنتػعنالاػر اننيلػ نا ػعنرارتانالاػر ان تػنهـندافنتترن ن نتن فنعصػ
نال اصرنالذ نتقرجننفنالار اننعن قذنمصع .

 نػػان الن ػػ انلاػػر اناألنػػااؿنةػػال ط فن لتػػؿنالا ػػاعنةػػينال نػػؿان  ػػ بننػػانععطل ػػ ننػػفنسدػػراناتن
نننانت نحن عم تؽن هلتعهـ.العرقتصنةيننمؿنهذمنالار اتننفنةمصنلألاراؽنالنع ل ان النم  تفن
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ةتنػانتع لػؽن»..نؽ.تن قصاصنار اتنذاتنالن مالتانالنمدادةن نػ نن733ا دننصتنالنادةنن
 الار اننذاتنالن مالتانالنمدادةان انار اننالن ػاهنانةػإفنالػ ط فنفنتمصػؿننػفنيتػبنةػينال  ػاؿن

ن..«افننفنة دناألهلتاننانلـنتانؿنهذانالي دن اةانالار اننالنم  تفن
ن.(1)ا النظرنللعارتعناليرن يننددمنت ع  دن ط فنار اناألنااؿنلن صن هلتانالارتؾنةتهان

ن

 الفرع الثاني
 البطالن لفقد األهلية أو الوفـاة

ن

عمؿنار انالعضانفنسذانة دن مدنالار انن هلتع ناذلؾنةينالمالانالعينتصابنةتهان  ارضننفنن
نيلػ نافيع ػارنالاقصػيانسفن فنهػذانالي ػدننال اارضنالن دنانع  طنين نم ا  نالندنتان اف  نهانع ـا

ؽ.تن نػػػ نتن ػػػفن فنتػػػنصنال ػػػانافناأل ا ػػػينيلػػػ نن563لػػػتسننػػػفنالنظػػػاـنال ػػػاـنة ػػػدننصػػػتنالنػػػادةن
نا عنرارتانالار ان انت ررن ا ينالار اننذلؾن إدناعناآلران.ن

نل .اةينمالاناف عنرارنع تفنم اؽنالارتؾناليا دنلهذمنالصياناالاادبن دامهانن
:نةػػإفناػػر انالعضػػانفنعن ضػػينافنتمػػؿنارمعػػ ننملػػ نةتهػػانسفنسذاننػػصنو ااي حالاا  و اااة أحااد الشااركاء

النظاـناأل ا ينللار انيل نذلؾنألفناقصتانالارتؾننمػؿنايع ػارنةػينهػذانالنػاعننػفنالاػر اننل نػ ن
نعيؽنيلتػ نةػينتدازنا عنرارنالار انةتنان تفن ا ينالار اننة طندافنالارماناذلؾنسذان افنهذانالم ـن

ال  ػػدنالعت ػػتسنللاػػر اناةػػينهػػذمنالمالػػانتدػػبن فنعػػدةعنالاػػر انمصػػانالنػػارثنسلػػ نالارمػػانن ػػدانم ػػبن
نع دترهانا تنامداثنالاةاةننفنطرؼنق ترنن عند.

نن
ن
ن

(1) D/ Philippe – Merle, même ouvrage, P 61. 

 

 

 

ننػػانع ػػعنرننػػعن ػػا ين نػػانة ػػدن اناةػػاةن مػػدنالاػػر اننةػػيناػػر انالن ػػاهنانةػػإفنالاػػر انهنػػانفنع نمػػؿناا 
الاػػر انن اػػرطنا ػػع ناؿنالاػػراطنالاادػػبنعطل هػػان انانػػانةػػينهػػذمنالار ػػػانالنعنملػػانةػػػينيػػددنالاػػر انن

نار سنناؿنالار ا.
ن

 الفرع الثالث
 انقضاء أهلية الشركة

ن
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هنػػػػاؾن  ػػػػ ابنيانػػػػانعػػػػمد نسلػػػػ نان ضػػػػانن هلتػػػػانالاػػػػر اتن صػػػػيانيانػػػػاناععنمػػػػؿنةػػػػينانعهػػػػاننننننننننننننن
 ضػػانناألدػػؿنالنمػػددنللاػػر اان ان عم تػػؽنالغاتػػانالعػػين ناػػتتننػػفن دلهػػااناةػػينمالػػانيػػدـنعمدتػػدن انان

نؽن.ت.ن546 نانط  انللنادةنن99الندةنةإنهانعن ضين عداازن
 نػػػػانعن ضػػػػينالاػػػػر اتن هػػػػ ؾندنتػػػػعن ناالهػػػػان اندػػػػزنن  تػػػػرنننػػػػ ن متػػػػثنفنع  ػػػػ نةائػػػػدةننػػػػفنن

نؽ.ـ.ن438ا عنرارهااناهذانناننصتنيلت نالنادةن
ضاةانسل ناأل  ابنال انانل ن ضانانةإن نعاددن   ابنقاصان  ؿنار ا.نن ناا 

:عن ضػػينسنػػان اةػػاةن مػػدنالاػػر انن انة ػػدن هلتعػػ اان انسي ػػارن انسةػػ سن مػػدنالاػػر اننشاارك  التضااامن*
ةتهاانا ذلؾنةينمالانع تفنالندترن ارتؾناعيا ينة زلػ نتػمد نسلػ نمػؿنالاػر اننػانلػـنتػنصنةػينال  ػدن

نذلؾ.يل نق ؼن
عمػػؿنهػػذمنالاػػر انةػػينمالػػاناإلةػػ سن انالع ػػاتانال ضػػائتانألمػػدنالاػػر انننشاارك  التوصاا   البااا ط :*

النعضػػاننتفن انالننػػعننػػفنننار ػػاننهنػػانعدارتػػانألمػػدهـانسفن نػػ نتن ػػفنللاػػر اننالنعضػػانتفنال ػػا تفن
ناإل رارن ا عنرارنالار ا.

انعقيتضنيددنالن ػاهنتفن  ن  ػؿننػفنتن فنمؿنالار ان طلبن ؿنن ن نةينمالنشرك  المااهم :*
المػػدناألدنػػ نال ػػانانينننػػذن  مػػرننػػفنيػػاـناتدػػازنلهػػان فنعنػػنحنالاػػر ان دػػ ن  صػػامن ػػعان اػػهرنلع ػػاتان

نالاضع.
:نفنتدػازن فنتعدػػاازنيػػددنالاػػر اننةػػيننمػػؿنهػػذمنالاػػر انياػػرافنشاارك  ذات الماااؤول   المحاادودة*

فنمالػػتنسلػػ ناػػر انن ػػاهنانةػػين دػػؿن ػػنانان ذانمالػػتنسلػػ ناػػر اناػػرت اناا  فنملػػتنالاػػر اناا  امػػدةناا 
عضانفنةتاعرطنالنااة ػانالدنايتػانللاػر انناةػينمالػانادعنػاعنالمصػصنةػينتػدناػقصناامػدنةعمػاؿن

نسل نار انذاتنن مالتاننمدادةنذاتنالاقصنالاامد.
:نهناننط ؽنيلتهان م اـنار اننالعاصػتانال  ػتطانااػر اتنالن ػاهنانألنهػانشرك  التوص   باألاهم*

نؽ.تن715عع افننفنار انننعضاننتفناار اننناصافنن اهنتفناهذانط  انلنصنالنادةن
ن
ن

 الفرع الرابع  
 مسؤولية الشركة

ن
سفنعنععنالار ان األهلتانالعدارتانتد لنانةيننر ػزن ػانانينت ػنحنلهػان ػاللداننسلػ نال ضػاننسنػانن

األة اؿنالضػارةنالعػينعصػدرنيػفن صيانالنديين انالنديينيلت انا فنهذمنالمالاناألقترةنع افننعتدان
ننملتهان اننااظيتهاان نانع تؿنيفنالمتااناتناناألاتاننالعينعمتنمرا عهاانننانتمد نهذانسلػ ن تػاـن
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ا فنن ػػانلانن(1)ن ػػاملتعهانالع صػػترتانيػػفندنتػػعناألينػػاؿنالضػػارةانةضػػ نيػػفن تػػاـنن ػػئالتعهانالع ا دتػػا
نالار انهنانع افنن ائلانندنتا.

لتانالدزائتػػػانللاػػػر اانةإننػػػانا رداينػػػانسلػػػ نالن ػػػد نال ػػػاـنةالن ػػػماؿندزائتػػػانهػػػان نػػػانيػػػفنالن ػػػمانن
ن ان اهـنةػينارع ا ػ ان ػاانن ايع ػارمنةايػؿن صػلين اناػرتؾاناهػذانعط ت ػان الاقصنالذ نارع بنالدـر

 نػػػانن ػػػمالتانالاػػػر ان اػػػقصنن نػػػا نقػػػاصانة ػػػدندػػػرىن«ناقصػػػتانال  ا ػػػا»للن ػػػد نال ػػػانانينال ػػػاـن
االنصر نيل نيدـن تاـنالن مالتانالدنائتانيلػ نيػاعؽنالاػر انااألاػقاصنالن ناتػانال ضانناليرن ين

 ادػػ نيػػاـنايلتػػ نةنػػفنت ػػتؿندنائتػػانهػػانالنػػدترناينػػاؿنالاػػر اانامدػػعهـنةػػينذلػػؾن فنالاػػر انننملػػان
 اقصنط ت ينهانندترن ينالهػاانانػدترنالاػر انلػتسننائ ػان انا ػت نينهػاانيلػ نايع ػارن فنالا الػان

دني دن تفنالار اناالندترن  نعطا ؽنسرادعهنانيل نالا الاانةينمتفن فنالار انلت تنلهانعيعرضنادان
سرادةنن ػػع لانيػػفنسرادةنالنػػدترانافنتن نهػػان فنع نػػؿنسفن اا ػػطانالنػػدترناتنعنػػعن انانػػان فنتننػػعنالنػػدترن

 ػت نلنػان انػتنلػ نلني  نالا الانيفنالار اان نان فنالندترن دنت تفن ن رةان تل تانالار اننةلان افنان
ن.ن(2) تانصيانةينعنمتؿننفنلـنتااةؽنيل نع تن 

سل نن ضنالم ـنالصػادرنيػفننم نػانالناضػاعناالعػينن(3)ا دنذهبنافدعهادنال ضائيناليرن ين
 دانػػػػتنةتػػػػ نالنم نػػػػان ػػػػؿنالن ػػػػترتفنللاػػػػر انالعدارتػػػػاانلنقػػػػاليعهـنإلمػػػػدىناللػػػػاائحنالعنظتنتػػػػان  نػػػػاافن

 ن افنيل ن ضػاةنالناضػاعن فنت صػرااناإلدانػانيلػ ننالػؾنالاػر انالػذ نالن مالتانالدنايتان مدان ن
ن افنن تنانةيناقصناألبناا ن نانع ننددنال ضاةنسدانعهـنسل ن ؿنالن ترتفنة دنقالياانال اناف*.ن

ا  ػػػػرن ن ػػػػاملتانالاػػػػقصنن1992ا  ػػػػرنالعاػػػػرتعناليرن ػػػػين  ػػػػدنع ػػػػدتؿن ػػػػانافنال  ا ػػػػاتنل ػػػػنانن
نرعبنيل نذلؾنن ا  ع .الن نا نالدزائتاانا العالين

ن
ن
ن.61(د/ننادتانةضتؿانالنردعنال ا ؽانصن1)
ن.312(د/ننصطي ن ناؿنط انالنردعنال ا ؽانصن2)
ن.565(د/ن مندننمدادةانالنردعنال ا ؽانصن3)

* Crim- 6 out, 1829 Bull, N° 178, P 475. 
ن

 اايػدن م ػاـناإلةػ سنن نانا  رنالعارتعنالدزائر نهذمنالن مالتانةيننقعلؼن اانتن نةنددمن قذن
العػػػينعط ػػػؽنيلػػػ ناألاػػػقاصنالط ت تػػػتفننػػػفنالعدػػػارناايع رهػػػانهػػػينني ػػػهانال اايػػػدنالعػػػينعط ػػػؽنيلػػػ ن
الاػػػر اتننػػػفنمتػػػثنالن ػػػد انيلػػػ ن فنهػػػذانفنتننػػػعننػػػفنادػػػادن اايػػػدنقاصػػػان الاػػػر اناناهػػػذمنال اايػػػدن

قاصػانعمػتنينػػاافنعقعلػؼنم ػبننػاعنالاػػر انالعػيناػهرنسة  ػهاانا ػػدن ةػردنالناػرعنالدزائػر نةصػػ ن
ن.(1)ؽ.تن388سل نن378ةينالدرائـنالنع ل ان اإلة سننفنالنادةن



 42 

ؽ.عن قصػػػاصناإلةػػػ سنن383اذهػػػبنالناػػػرعنسلػػػ نمػػػدنعط تػػػؽنال  ا ػػػانالن ػػػررةنةػػػينالنػػػادةن
ال  ػػتطناافمعتػػاليانسفن فنعمرتػػرنهػػذمنالنػػادةنفنتػػاميننطل ػػان ػػتفنالاػػقصنالنيلػػسنتن ػػفن فنت ػػافن

ؽ.تانالعػػينعػػنصنيلػػ ن نػػ نةػػينمالػػانالم ػػـن ػػاإلة سناإلمعتػػالينننننننننننننن378ادناقصػػانن ناتػػاانا ػػذانالنػػان
 انالع صػػػػػتر نيلػػػػػ نال ػػػػػائنتفن ػػػػػاإلدارةناالندترتػػػػػاناالنصػػػػػيتفنا ادػػػػػ نيػػػػػاـن ػػػػػؿنالنياضػػػػػتفننػػػػػفن  ػػػػػؿن

نؽ.ت.ن381ؽ.تنانن379الار ا..سلخانا ذانالناادن
ؽ.تند ػػػؿننػػػفنالاػػػقصنن841انن811 نػػػان فنع تػػػتفنالناػػػرعنلدػػػرائـنالاػػػر اتنةػػػينالنػػػاادنن

الط ت ػػينةايػػؿنهػػذمنالدػػرائـانالػػـنتاادػػ نةػػين  نننهػػانن ػػانلانالاػػر انذاعهػػاننػػعن فنامعنػػافتنعط تػػؽن
ن.(2)ؽ.عنااردةنيل نم بنط ت ان  ضنهذمنالدرائـن17النادةن
سذفنا نان ارنان ليانةإفنالنارعنالدزائر ن دن ةردنةص نقاصان درائـناإلة سن نان ن ناضعنن

نل  ضنالار اتنايلت . اايدنقاصان
ةػػػاإلة سن الن ػػػ انلاػػػر انالعضػػػانفناالاػػػر اتنالعػػػينعاػػػنؿنيلػػػ ناػػػر اننن ػػػمالتفن العضػػػانفنن

تمازن فنت ع رنالننملافنال انانتافننرع  تفنللعيلتسن الع صترن غترنيذرناريينالـنت اناان العصػرتحن
عندافنننننننننػػانعنتانػػانيػػفنمالػػانالعا ػػؼنيػػفنالػػدةن15لػػدىن ناعػػ نضػػ طنالنم نػػانالنقعصػػانقػػ ؿن

نناراعان انلـنتعضنفنهذانالعصرتحن ائنان الار اننالنعضاننتفننعن تافن  نائهـنانناطنهـ.
النػػػػمرخنةػػػػينن17-96ازتػػػػادةنيلػػػػ نذلػػػػؾنندػػػػدن فنالناػػػػرعنالدزائػػػػر انانػػػػفنقػػػػ ؿناألنػػػػرنر ػػػػـنن

ـناالنع لػػػؽن عنظػػػتن1991 اتنن18النػػػمرخنةػػػينن22-91الن ػػػدؿناالنػػػعنـنلل ػػػانافنر ػػػـنن11/11/1996
ع افنل ؿن يضاننندػالسناإلدارةناالر ا ػان»نن نعنصنيل ننانتلينن31ال دؿنالعدار ننددن فنالنادةن

ةػػػينالاػػػػر اتنالعدارتػػػانصػػػػيانالعػػػادرن  نػػػػاافنالاقصػػػػتانالن ناتػػػانالعػػػػينتضػػػطل افننظانتػػػػان إرادعهػػػػانننننننننننن
نانع ترها.

ن
ن.135(د/نص مينيربانالنردعنال ا ؽانصن1)
ن.547لنردعنال ا ؽانصن(د/ن مندنندمادةانا2)
ن

ات ػػػػافنلألاػػػػقاصناألدانػػػػبناأليضػػػػاننةػػػػينندػػػػالسناإلدارةناالر ا ػػػػانةػػػػينالاػػػػر اتنالعدارتػػػػانن
ااأليضاننةين دهزةنالع تترنااإلدارةنصيانالعادرن..ن غضنالنظػرنيػفننػاطفنس ػانعهـنينػدنانت نلػافن

ن«.لم ابنالاقصتانالن ناتانالعينتنملانها
نيل ن:ايلت نةالنارعن ضي نصيانالعادرن

نندترنالار انالعدارتا.ن -ن 
نيضانندلسناإلدارة.ن-ب
نيضانندلسنالر ا ا.ن-ج
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ن  نيضانن ترنللار ا.ن-د
ن ؿننفنت نؿنف ـنالار انالم ا هانانتنملها.-هػ

 نان قصاصنار انالنماصانةػإفنال نػؿنالعدػار نتضػيينيلػ نال ػائـن ػ نصػيانالعػادرنايلتػ نن
دزائتػػػػانهػػػانالاػػػرتؾن ايع ػػػػارن فنالاػػػرتؾنةػػػيناػػػػر انةإنهػػػانعقضػػػعنألم ػػػاـناإلةػػػػ سنا فننػػػفنت ػػػائؿن

النماصانت   ننال انلمصع نةينالار اانةإذان ػافنر  ػناؿنالاػر ان ضػائعن ان نػااؿنيتنتػان ػدنهان ػؿن
اػػرتؾنةهػػذمنال ضػػائعنع  ػػ ننل ػػانللاػػرتؾانألنػػ نلػػتسنلاػػر انذنػػاننالتػػانقاصػػان هػػانننيصػػلانيػػفنذنػػـن

ن.(1)الار اة
ذان انتنمصانالارتؾنةينع ان- تفنر  ناؿنالار انن ادانةتص حنالارتؾندائنػان نػان دنػ نةػينناادهػاناا 

نارت  نالنيلس.
عط ػؽنيلػػ ن»ةػت رنةػيننادعػػ نالقان ػان نػ ( 2)ن22-96ا ػدننػصنالناػرعنالدزائػر ن نادػػبناألنػرنر ػـن-

نػػػفنهػػػذاناألنػػػرانن2انن1الاػػػقصنالن نػػػا نالػػػذ نارع ػػػبنالنقاليػػػاتنالننصػػػاصنيلتهػػػانةػػػينالنػػػادعتفن
ناناذلؾندافنالن اسن الن املتانالدزائتانلننملت نالاريتتف:ال  ا اتنالعالت

نترانانع اا نيل ناأل مرنقنسننراتن تنانالنمؿنالنقاليا.-1
ننصادرةننمؿنالدنما.-2
ن«ن…نصادرةنا ائؿنالن ؿنالن ع نلانةينالغشن-3

نانفن تفنالدرائـنالعينتن فنللار اننارع ا هانندد:
تنا ائعنتترنصمتمان انسيدادنع ارترنععضنفن تاناتن اذ ان انالعزاترنةين د تنالار اان انسم ا-

نتترنصمتمانت افننفناتنهانالعتمترنيل ن راراتنالدن تا.
ن هانندلسناإلدارة.- ناإلدفنن  تاناتن اذ انةينالع رتراتنالعينتلعـز
نستياؿنالنرا بنا ائعنداهرتانيندانةينالع رترنالذ نت دـنسل نالدن تانال انا.-
ن

ن.137-136 مينيربانالنردعنال ا ؽانصن(د/نص1)
ل نالقارج.ن19/16/1996النمرخنةينن22-96(األنرنر ـن2) نالنع لؽن  نعننقاليانالعارتعناالعنظتـنالقاصن مر انرماسناألنااؿاننفناا 

 الخاتم 
 

سفننظاـناألهلتػانالعدارتػانت ػدننػفناألنظنػانال انانتػانالعػينينػؿنالناػرعنالدزائػر نانقعلػؼنالعاػرت اتن
ل النتاان اضعن اايدنقاصان هانسضاةانسلػ نال اايػدنال انػانالعػين لزنهػانالناػرعن ػالرداعنسلتهػان انهػانا

نعنمؿنالارت انال اناننفنمتثن م انهاانا ذان انهانالنصدرناألاؿننفنمتثنالعارتع.
ذان ردنػػانع ػػتـ نايلتػػ نت ػػافنالناػػرعن ػػدنمػػااؿن ػػذلؾنتلػػؽندنتػػعنالمغػػراتنااليرتػػاتنالنن ػػفنمصػػالهااناا 
نظاـناألهلتان صيانيانانااألهلتانالعدارتان صيانقاصاانةإن نتن فنال اؿن فنالنارعن دناةؽنسل نمدن
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  تػػرنةػػينضػػ طن م انهػػانألفنلهػػاننتػػزةنقاصػػانيػػفن  تػػاناألنظنػػانال انانتػػاناألقػػرىانانػػفندهػػان قػػرىن
نلع ل هان مالانالاقصن  ائفنط ت ين انن نا .

تانا هلتانالعراتدنالعدارتانت افن دن صابنةينعامتػدمنهػذاانألفنةالنارعنيندنانامدن تفناألهلتانالدزائ
 ػػنانعد لػػ نت ع ػػبنم ػػاؽناتعمنػػؿنالعزانػػاتنان ػػالنظرنللنقػػاطرنالعدارتػػانن18عراػػتدنال اصػػرنال ػػالان

قاصانسذانع لؽناألنرن عا تعني ا اتندزائتاانةإنػ ننػفنتتػرنالننط ػينةػرضني ا ػاتنيلػ ن اصػرنلػـن
ن نانا افننفناألددرنلانااعنؿنهذانالعامتدندنتعنةراعنال اانتف.ن18ت عنؿنال فنال  ا تاناهين

ا قصاصن هلتاناألدن ينةإفناضػعنالاػراطناال تػادنلننار ػانهػذاناألقتػرنالعدػارةنةػينا ػتن ػافننػفن
الضرار ناض هاانةإن ننفنتترنالننطؽناإل  اننيلتهانةينا تنالعيعحناف عصػاد ناةػعحنالندػاؿن نػاـن

ايلت نن عرحنسيادةنالنظرنةيناألم اـنالقاصان ننار اناألدن ينللعدػارةن نػان فنناف عمناراتناألدن تاا
الناػػرعنينػػدنان  ػػرن ادػػابننػػنحناإلذفنلل اصػػرنلننار ػػانالعدػػارةننػػفنطػػرؼناألبنااألـن انالاصػػين ان
ندلػسنال ائلػػاانةإنػػ نت ػػافنا ػػدناةػرنالمناتػػانال زنػػانألنػػااؿنال اصػػرنقاصػاننػػعنادػػابننصػػاد انهػػذان

نرؼنالنم نا.اإلذفننفنط
ا النظرنسل نهذمنالنادةننددنةتهانناعننفنالعزتدن إدراجنندلسنال ائلانالذ نفنت ادنت رؼنل نادادنةين
نسلغػاننهػذان النظػاـنال ػانانينالدزائػر انالػـنعضػ طن م ػاـنهػذانالندلػسن  اايػدن انانتػاند ت ػانننػانت ػعلـز

نالعزتد.
اد لهاننطا  انألم ػاـنالاػرت انن27-96نرنؽ.تن نادبناألن17ا دناةؽنالنارعنيندنانيدؿنالنادةن

اإل  نتاانمتثن ن نةصؿنذنانالزادتفن ا ل نالم ت ياناهذانق ؼننان انتنيلت ن  ؿنالع دتؿنالذ ن
ن افنتاا هانناعننفنالغناضنايدـنالاضاح.

ن
ن
ن
ن

ذان تننػػان هلتػػانالاػػقصنالن نػػا انةػػإفنالناػػرعنلػػـنتع ػػرضنلهػػان اػػ ؿن  تػػرنيلػػ نايع ػػارن فن اا 
انالعدارةننفنطرة نمدتثنال هدنقاصػانالدنايػاتنال نانتػاان نػان فنننار ػانالاػر اتنللعدػارةنننار 

فنت  سناا  هانةينننار انالعدارةنافنتن ػفنعصػنتيهان اػر اتنضػقناانسفننػان انػتنالدالػان اػرتؾن
نةتها.

سذفنانػػػفنقػػػ ؿنهػػػذمنالدرا ػػػانالعػػػينط ػػػعنيلتهػػػانالدانػػػبنالنظػػػر ناذلػػػؾنةػػػينتتػػػابنالنزايػػػاتنن
 ضػػائتانالعػػينعد لهػػانعمػػر نالننظانػػانال انانتػػاناعضػػيينيلتهػػانالدانػػبنال نلػػينةإننػػانمالنػػانالعطػػػرؽنال
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لنقعلػؼنالعاػرت اتنال النتػانقاصػاناألم ػػاـناال ضػاتانالنطرامػان نػاـننمػػا ـنهػذمنالػداؿنمعػ نعصػػ ان
نيل نهذمنالدرا انالدانبنال نلي.

 انندرةناألم اـنال ضائتانناع نيػفننايلت نةال ماؿنالنطراحن قصاصنهذمنالن تلانهؿن فن لان
ن صارنالعارتعنالدزائر ن قصاصنهذانالنظاـن ـن لانالايينال انانينةين ا اطنالنع اضتف؟

ن
وهكذا  إذا ك ا قد و ق ا إلى الغا   التي رام اها أل فا ا  ذلك ما  بتغ ه و رتج ه. أما إذا ك ا قد »

رشد من  أتي بعد ا، مثمما حاول ا االاترشاد حا ب ا الصواب  ي بعض الماائل،  معل أخطائ ا ت
 «بأخطاء من ابقو ا واهلل المو ق لمجم ع

ن
ن

 جدول المصادر
 

 المصادر باللغة العربية
 المصادر العامة:
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د/س ماؽنس راهتـنننصار:ننظرتانال انافناالمؽنانعط ت اعهانةينال انافنالدزائر انالط  انالمانتانل نان
نان تا.اندتاافنالنط اياتنالد1991

ند/انسنالدتفنالا تؿاننماضراتنةينالنظرتانال انانللمؽ.
د/يطتػػػاني ػػػدنالنادػػػادنس ػػػراهتـ:ننػػػدىن هلتػػػانالصػػػ ينلن ااػػػرةنالعصػػػرةاتنالندنتػػػااندار ػػػانن ارنػػػان ػػػتفن

ن.1987الارت اناإل  نتاناال انافنالندنيانط  ان
نػػدنينالدزائػػر انط ػػعنةػػيند/نمنػػدن ػػ تدند يػػارانالعصػػرؼنالػػدائرن ػػتفنالنيػػعنانالضػػررنةػػينال ػػانافنال

ن.2112 نان
د/ مندنندمادةان زنانالاضاحنةيناإلمـنالدنائينةينال انافنالدزائر ناال انافنالن ػارفانالدػزنناألاؿان

ندارنهانانللط ع.
 المصادر الخاصة:

ن /يلين فنتانـانالادتزنةينال انافنالعدار نا انافناأليناؿن)الدزنناألاؿ(.
ن نالدزائر انالدزنناألاؿاننظرتاناأليناؿنالعدارتا.د/ مندننمرزنال انافنالعدارن

نننااراتندملب.ن2111 /م تفنن راؾانال انؿنةينال انافنالعدار نالدزائر انالط  اناألال ن نان
ن.2111انط  ان نان«اإلة سناالع اتانال ضائتا»ند/ص مينيرباننماضراتنةينال انافنالعدار ن

نالعادر.-العدار نالدزائر انالدزنناألاؿاناأليناؿنالعدارتاند/ةرمانزراا نصالح:نال انؿنةينال اناف
نالعادر.-ال انافنالعدار –د/ياضنيليندناؿنالدتفن

دارن–الاػر اتنالعدارتػانن-ن دنػاناألينػاؿنالعدارتػاانالعػادرن–ال انافنالعدػار نن–د/نصطي ن ناؿنط ن
ن.1993الدنايانالددتدةنللنارنط  ان

دتػاافنالنط ايػاتنن–اإلةػ سناالع ػاتانال ضػائتانةػينال ػانافنالدزائػر نناألاراؽنالعدارتان–د/راادنراادن
ن.1994الدان تاانالط  انالمانتان

ن.1994دتاافنالنط اياتنالدان تاانط  انن–األيناؿنالعدارتانن–ال انافنالعدار نن–د/نادتانةضتؿن
الػدارنن-تػانال نػؿنالعدػار الدزنناألاؿانن دناتننظرنن–د/نمندنةرتدنال انين:نال انافنالعدار نالل نانين
ن(.1983الدان تانللط اياناالنارن تراتنالط  اناألال ن)

نار اتناألاقاص.ن–د/نادتانةضتؿن م اـنالار انط  انلل انافنالعدار ن
ند/ةعميني دنالص ارنالاقصتانالن ناتانللنارعنال اـ.

 : القوانين والمراسيم
ن3النػػمرخنةػػينن14-88االنػػعنـن ال ػػانافنر ػػـننالنعضػػنفنال ػػانافنالنػػدنينالن ػػدؿن58-75األنػػرنر ػػـن-

ن.1988نا ن
نالنعضنفنال انافنالعدار .ن1975  عن رنن26النمرخنةينن59-75األنرنر ـن-
نالنعضنفن انافنال  ا ات.ن1966داافنن18النمرخنةينن156-66األنرنر ـن-
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اصن مر ػػانالنع لػػؽن  نػػعننقاليػػانالعاػػرتعناالعنظػػتـنالقػػن19/16/1996النػػمرخنةػػينن22-96األنػػرن-
ل نالقارج. نرماسناألنااؿننفناا 

ن

 البحوث والمحاضرات:
ر ػػػالانناد ػػعترنر ػػػـنن– دهػػزةنالنم  ػػػاتنال انػػاناف عصػػػادتانةػػينال ػػػانافنالدزائػػر نن– /اػػتقين نػػػاؿن

ن.1996-114اإلتداعن
ن12 /صػػمراا نيلػػيننماضػػراتنةػػيناإلةػػ سناالع ػػاتانال ضػػائتان ل تػػتنيلػػ نالطل ػػانال ضػػاةنالدة ػػان

ن.2114-2113 ادنتانال ناناأل
ن– ل تػػتنيلػػ نطل ػػانال ػػنانالمالمػػانم ػػاؽن–نماضػػراتنةػػينال ػػانافنالعدػػار ن– / ػػفننا ػػ ني ػػدنالاهػػابن

ن.2111ن–ن1999ال ناناأل ادنتانن–ن   رنن– النر زنالدان يننصطي نس ط الين
ن

 المصادر باللغة الفرنسية:
 

*PRECIS- de droit commercial-Tome01 : commerçant fonds de commerce-

contrat commerciaux. effets de commerce G.dupony. 
*TRAITE de droit commercial G.RIPERT – R. ROBLOT Tome 01, Edition 

par Michel germain. 
*D : Philippe –Merle-Droit commercial sociétés commercial édition-Dalloz. 

ن
ن
 ن

ن


