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 المحاضرة الثانية:

 عقد الشركةلباب األول: ا

لعل الحديث عن تأسيي  الرية ا التريةيا يرعا ي  تسييعل عن عةيعا  اا ال من ان التريية  ذم  اا ال من 

 ل ينتضييض ضييةمةو مرمد عند تأسييي  لاريية ا  م عاا  ين عندا قدل  م عند  ان الاؤسييسييا الني م يا  

  سيئة العنمد الةضيئيا م  ل يخضع لر اييت اعي ا؟

ال يخام ان الرةمع الامضمعيا التض يخضع لدي ذي ر ل م عاا  ي ت الرة ا تعتةة عندا  قإن  اا العند 

 د الرة ا.ةيلةغم ان العيةع الخيص لعنالةضيئيا ان ذر يل العنمد 

اريييةمع ذم ااة ين الامضيييمعيا العياا الماةدو قض   ل ن   م ل يخضيييع عند الرييية ا  م قض  اا اإلعية

ةاختاف ذ ماعدي  م  م اي  قي من الرة يت ةعند الرة ا  اي  ض احددو قض لألة ين الامضمعيا الخيصا

  يايز  اا العند عن ةنيا العنمد الاريةدا.

  قإ ه يتعاب ارامعا ان الرةمع الر ايا ذم اإلرةائيا لنييم  ال  عند ر اضعند الرة ا  م لاي  ين  م

 الرة ا سماع ع د تأسيسدي ذم حتى خالل حييو الرة ا.

م ةيعتةية  ال  م  ظةا لاعيةع ال ظياض الاي يح م قي من الريييييية يت  قند تةتةت ارامعا ان الرزاعات 

م التض تختاف ادى حدو  اه الرزاعات ةحسيييب  ال يترا عن تخاف عرةاع ان عرةاعات تأسيييي  الرييية ا 

ان ردا ذملى   اي تختاف  معي اي عن اي  م اتعيةف عايه عةني لني من االلتزاايت م   من الرييييييية يت

 ا الةيب انساا عاى الر ل التيلض:. م ان  م ست من دةاست ي لداالعنمد

 الشركة بين العقد و النظامالفصل األول: 

 لعقد الشركةالموضوعية  األركان :الفصل الثاني  

 األركان الشكلية الخاصة بالشركة:الثالث صل الف

 جزاء مخالفة شروط التأسيس :الرابع  صلالف
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 الشركة بين العقد و النظامالفصل األول: 

 ظةا  رييدال قنديييي  ةيةا عاا  ييي ييت الرييييييية ييا ان حيييث الاةييدذ تعتةة عنييدا م عن  ييين  يياا العنييد قييد  يييةه

 ه .لخصمصيته  الرضع الاي يتعين ا ه التعةيج ذمال  لتحديد ادلمل م عةيعا  اا العند م خصمصيت

ةةى التض م ذايم تعمة اريل الايل م ااعايل  قإلى ذي حد تأ ة عند الرييييييية ا ةيلعماال م التحمالت ال 

 عةقتدي  اه الاؤسسا الني م يا ؟

تاييز م اامل(   الاةحث ) العنديا م ال ظيايا العةيعا ةين افدمم الرييييييية ايد  اا اي يفةض عاي ي تحد

ريةدا لدي رة ا عن ةيقض ال ظم الا رة يت التريةيا )الاةحث ا )الاةحث ال ي ض( ال ل يلث(  م قض   ذ مان ال

التض  التااخية ضييةمةو المقمف ع د التاييز ةين الريية ا الاد يا م الريية ا التريةيا خيصييا ةعد التعدي

 الةاةع(. عيلت الةيب ال ي ض ان النسم السيةع ان ال تيب ال ي ض م الاتعاق ةيلرة ا العنديا )الاةحث

  العقدية و النظامية مفهوم الشركة بين الطبيعة: المبحث األول

ان   ل ن   982لى الفصل عيلرة ا التريةيا  غية ذ ه مةيلةرمن ة الانصمد ف قي من الرة يتعة  لم ي  

ذم ذ  ة ذامالدم ذم عاادم ذم  اي اعي   1"عند ةانتضيه يضع رخصين :الاغةةض  رده يعةف الرة ا ةأ دي

 ع دي". ألت من ارتة ا ةي دم  ةنصد تنسيم الةةح الاي قد ي ر

قان خالل  اا ال ص  قإن الرييييييية ا تعتةة "عندا يراع ةين ريييييييخصيييييييين ذم ذ  ة ان ذرل ر ض ذةةي  

 .2ال يراا عن  اا االستغالل  يسةق ال  الاسي اا قض ت مين ةذسايلدي"ارةمعدم ذم تحال الخسيئة 

ا ه الريية ا ةأ دي تتأسيي  "  1832 م ال  الرييأن ةيل سييةا لاني من الاد ض الفة سييض  حيث عةقت الايدو 

ةين رخصين قأ  ة  يتفنين ةانتضى عند  عاى مضع ذامالدم ذم ذعايلدم قض انيملا ارتة ا قصد اقتسيم 

م االسيييتفيدو ااي قد تمقةه ان  فع اقتصييييدي  ميسيييمس ذن تتأسييي  قض الحيالت التض ي ص عايدي ااةةي  ذ

 .3الني من  ةإةادو رخص ماحد  مياتزم الرة يع ةيلاسي اا قض الخسيئة."

   رد ي قد مصفت 5.95 ان الني من ةقم 2 مالايدو 17.95مةيلةرمن على الايدو ااملى ان الني من ةقم 

 .5  متيةو ذخةى ةيالتفي 4 ظيم ااسيسض  متيةو ذخةى مصفته ةيلعند التأسيسض ي ل الرة ا ةيل

 ا فةدو  م تصةف ةإةادوذ ت رأ ةإةادو ارتة ا ةين ااعةاف  ل الرة ا عند   تسيعل ان  اا الا عاقم 

 ذم ذ دي  ظيم ؟  اي  م اتعيةف عايه عةني لانماعد العياا قض قي من االلتزاايت م العنمد  

                                                           
دمدو ان تت من الريييية ا اات الاسييييؤمليا الاح»  سيييييلف الا ة التض ت ص عاى ذ ه: 5.96الني من ةقم  ان 44قيةن اع الايدو  - 1

 «..رخص ذم ذ  ة ال يتحاامن الخسيئة عال قض حدمد حصصدم.... 

ا  ا  ي     اعةعا سييراايسيي2عةد الةحيم رييايعا  الريية يت التريةيا قض ضييمع تخة التعديالت الني م يا  سيياسيياا قي من ااعايل   2

 .6  ص 2016عةعا 
 .47 ص -2009العةعا ال ي يا -الرزع اامل -ذحاد ر ةي السةيعض  المسيع قض الرة يت مالارامعيت اات ال فع االقتصيدي 3

سيييؤمليا الا ظم لرييية يت التضييييان التمصيييياالةسييييعا التمصييييا ةياسيييدم الرييية ا اات الا 5.96ان الني من ةقم 50ذ ظة الايدو   4 

 الاحدمدو  مرة يت الاحيصا .

 الارية عليه ذعاله . 5.96ان الني من ةقم 90م 89الايدتين ذ ظة   5 
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التي ض  اات ااصييل ال "عندةيعتةية ي " ين السييةق قض الظدمة ل ظةيا الريية ا م لارماب عاى ال   قند 

 . 24/7/1867 اه ال ظةيا التض رسد ي الارةن الفة سض قض قي من الرة يت الصيدة ةتيةيخ 

عتةاف ةياسيييييييي  عاى اةدذ حةيا اإلةادو  م ال  ان خالل اال (العقد  –الشرررررررركة ) ظةيا  اه المتنمم 

 . 6لارة يع ة يال الصالحيا قض تحديد ر ل الرة ا م ةذسايلدي م عة  عداةتدي

لايدو عةني لاي  م ا صييمص عايه قض ا رييخصييين ذم ذ  ةم لعل النمل ةيعتةية الريية ا تةتدب ةعند يضييم  

ان   ل ن الارييييييية عليدي سيييييييةني  غية ذن  اا العند  م ان  من خيص يتملد ع ه ايالد رييييييخص  982

م الريييخص  الااتضاع مي اسيييتنل عن ااريييخيص الا ريييئين لداه لارييية ا ةاع ى الفصيييل ةين الريييخص 

يلافدمم التنايدي عايدي قض ععية  ظةيا العند ةم ةيلتيلض تتةتب ت يةا قي م يا غية تا  الاتعيةف  االعتةيةي

 لدي.

  قض حين يةنى  اا التعةيف ا تندا  ةة ةأن الرة ا   ض عند ان العنمداعتقد الارةن الاغةةض م عاا  ين 

  ال  7را عن ت مين الريية ا "تم قيصييةا   ان " ظةيا العند قيصييةو عاى اسييتيعيب اا ية الني م يا ال ي

تحملت الريييية ا ان عند على  ظيم  حيث عا الماقع العااض ذ ةت قصييييمة  اه ال ظةيا   ا عالقي ان ذنذ ه 

اات ااصييل الرةاي ض  م التض تنمم عاى ذن الريية ا ال تخضييع لحةيا  "نظامكالشررركة  "ظدةت  ظةيا 

ااعةاف قنع   ةل ذن ال  اتمقف عاى اعتةاف الني من ةداه الرة ا  م ال  ان خالل الرةمع الر ايا 

 . 8لامضمعيا التض يحدد ي الني منم ا

رة ا ةصفا عياا  م ان  م  قإاا  ي ت انتضييت قي من االلتزاايت م العنمد  رةيعا عياا  ظات عند ال

ان   ل ن م التض  1091على  982سيييييييماع الاد يا ذم التريةيا  اي  م اةين ان خالل الفصيييييييمل ان 

خالقي لاريييية ا الاد يا قإن الريييية ا التريةيا ان ت عةق ذح ياه عاى رايع الريييية يت التريةيا  غية ذ ه 

تتحمل ان عند اة ض عاى الحةيا العنديا م عاى اةدذ ساعين اإلةادو قض  9مقت تسريادي ةيلسرل التريةي

  10عحداث اا ة الني م ض ةيلافدمم الماةد قض   ل ن على  ظيم تغاب قيه عةادو الارةن عاى عةادو الرة يع

تةية الاعييية الرديدو التض ريع ةدي الاريييييييةن قض ععية تعديل   ل ن قياي يخص  اا اع ااخا ةعين االع

 الرة ا العنديا عاماي م التض س تعة  عليدي قض الاةحث ااخية ان  اا الفصل.

                                                           
 –دةاسييا تحايايا م  نديا قض ظل الني من الاغةةض م الني من الانيةن  – التأسييي  ةيل اةم اسييام: ال ظيم الني م ض لاريية ا قض عمة   6

 . 10العةعا ااملى  دمن تيةيخ  داة االقي  الاغةةيا ص 
القي  الاغةةيا  ا داة  2009التريةي الاغةةض الرديد الرزع ال ي ض الريييية يت التريةيا  العةعا ال يل ا قؤاد اعالل ريييية  الني من   7

 . 17ص 
 . 10  م.    ص  التأسي  ةيل اةم اسام ال ظيم الني م ض لارة ا قض عمة   8

تنييد الريية ا ةيلسييرل التريةي تةنى الا ظم لريية يت الاسييي اا اي ياض: "على غييا  59-17ان قي من  8حيث ريع قض  ص الايدو   9

 العالقيت ةين الاسي اين خيضعا لعند الرة ا ملااةيدب العياا لاني من الاعةنا عاى االلتزاايت مالعنمد."

ا لعاايا الدمليا ال ي يعز الدين ة سيييتض: ذ ة قي من االلتزاايت م العنمد عاى التريةو م الني من التريةي قض الاغةب  ذعايل ال دمو ا  10

لا ةى الائميا اةا يسيييةا  2013ايي  9م  8التض  ظاتدي  ايا العامم الني م يا م االقتصييييديا م االرتايعيا السيييميسيييض ةيلةةيع يماض 

د الاغةةض"  لظدية االلتزاايت م العنمد الاغةةض قض امضييييمن "التحمالت االقتصيييييديا م ا ع يسيييييتدي عاى ظدية االلتزاايت م العنم

 م اي ةعد ي. 22  ص 2016اعيةع الةةيع  ت  
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الا ظم لارييييية يت التريةيا  قإن الاريييييةن اعتةف  96-5 اي ذ ه ةيلمقمف ع د انتضيييييييت الني من ةقم 

ةيل سيييةا لااريييةن  ضعالرييي   م  ف 11ا الاحدمدو ان ريييخص ماحد قنعةتأسيييي  الرييية ا اات الاسيييؤملي

الاي اعتةف  م اآلخة ةإا ي يا تأسييييي  الريييية ا اات الاسييييؤمليا عةني لاايدو الماةدو ذعاله  الفة سييييض 

 .الرضع الاي يعفض عاى الرة ا العيةع ال ظياضالاحدمدو ةرخص ماحد ذم رةي  ماحد  

ان   ل ن يددف ان مةاعه "تنسيييييم  982ة ا  اي عةقه الفصييييل ةل اا  ة ان ال   عاا  ين عند الريييي

الةةح... "  ةاع ى ال سيييب اإليريةض  غية ذن التمره الاي سيييية عايه الاريييةن قض ععية قي من الرييية يت 

 م ذن غييا الرة يع لي  ال سب اإليريةض قنع ذم الةةح الايدي  م ع اي قد ت من غييتدم ان  اا الترية  

قتصيييديا ل ل الريية يع م تفيدي الخسيييةو م الةحث عن سييةل م تلييت تعمية  ريييعدم م  م تحنيق ا فعا ا

الاي ال يستعيع   ل ن ذن يستمعةه  م  اا  م الاغزى ان صدمة قي من   م اي عةة ع ه ةيلةةح الساةض

 .12الاتعاق ةيلارامعا اات ال فع االقتصيدي 13-97

ع ت من تعندا يرييال تماقق عةادو ذعةاقه عاى ع ريييع م ان  م يا ن النمل عاى ذن الريية ا تةدذ ة م دي  را 

مل  اا الغييا ا ه تحنيق الغةض الاي ذ رييئت الريية ا ان ذراه م اختيية ريي ل اعين لداه الريية ا  ليتح

سييةه ةل ريعه م ت ريعه ل ظيم يضع الارةن قماعد م ذس  ع  م حتى  التراع الارتة  ةين ذعةاقه ةعد ع 

 ى "ال ظيم العيم االقتصيدي". ا نضيعه ةر ل تاة تحت اسا

م ان  م يا ن النمل ةأن الريييييية ا التريةيا اات عةيعا قي م يا خيصييييييا تتامقع ةين العند م ال ظيم  م ال 

يا ن ةأي حيل ان ااحمال التسيييييييايم ةأ دي عند ذم  ظيم  ةل  ض  اي عةة ع دي ذحد الفنه "عند يتملد ع ه 

 . 13 ظيم"

 تمييز الشركة عن باقي النظم المشابهة لها : المبحث الثاني

   ي  ةعض التصةقيت التض ترتةه قيدي الرة ا اع غية ي م ذ ادي:

 تمييز الشركة عن الجمعية  .1

  م  ض تعتةة الهادفة إلى تحقيق  الربحعن ارامعيت ااريييييييخيص ت نسيييييييم على  معين : الارامعيت 

ال تهدف  ي  ال من ال ي ض م  م الراعييت م التض تراعيت اات غييا  فعيا اةةحا م  ض الريية يت    م  

 14ا ل الراعييت الةييضيا م ال نيقيا م االرتايعيا . إلى تحقيق الربح

                                                           
 الارية عليه ذعاله. 5.96ان الني من ةقم  44الايدو  11
غةب  م.   ص عز الدين ة سيييييييتض: ذ ة قي من االلتزاايت م العنمد عاى التريةو م الني من التريةي قض الاا ظة قض  اا الاع ى   12

29. 
 .9عةد الةحيم رايعا  الرة يت التريةيا  م.   ص   13
 1958الا ظم لاحةييت العياا الصييييييدة سييييي ا  1 .58.376تعتةة الراعييت عاال اد يي ا ظاا ةانتضيييييى ظدية ريييييةيف ةقم    14

. م الاي عةف 2849(  ص 1958 م ةة  27) 1378رايدى ااملى  16ا ةة ةتيةيخ  2404الصييييييدة ةيلرةيدو الةسيييييايا عدد 

ف   اا الني م5172ص  5989لرةيدو الةسييييييايا عدد . ا2011ذ تمةة  22تخة تعديل له ةامرب ظدية الصيييييييدة قض  ن . م قد عة 

تدم ذم  رييعدم الراعيا قض الفصيل اامل ا ه ةأ دي: "الراعيا  ض اتفي  لتحنيق تعيمن اسيتاة ةين ريخصيين ذم ذ  ة السيتخدام اعاماي

 لغييا غية تمزيع ااةةي  قياي ةي دم.

 العياا الاعةنا عاى العنمد م االلتزاايت".   م ترةى عايدي قياي يةرع لصحتدي النماعد الني م يا
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غية ذ ه م ذايم التحمل الحيصييل قض الاريل التريةي  م الاي تعمة ليصييةح قي م ي لاانيملا اتريمزا ةال  

عاق ةيا ريييعا التريةيا م التيرة  ال  ذن  اا التعمة الافي يم التنايديا الا ةسيييا قض الني من التريةي الات

د التمره الحديث لااريييييييةن  إلقةاة ا يخ احفز عاى خاق  معي ان الناق قض الحنل التريةي  رسييييييي 

 سيييييب  نع قض سيييييام ا يخ  م ةددف لألعايل  االسيييييت اية م تأ يل الا ظماا الني م يا الاغةةيا 

 15.م تحسين تص يفه  Doing Bussinessااعايل 

الاي  16-49ق ين ان تةعيت ال   ذن اعتاد الاريييييييةن الاغةةض ع د عقةاةه لني من ال ةاع التريةي ةقم 

ض ظدية  الاتعاق ة ةاع العنيةات م الاحالت الاعدو لالسيييييتعايل التريةي م  1955ايي  24ذلغى معم 

ليرال قضال الص يعض م الحةقض   تمسيع ادلمل "التريةي"  ةحيث مسع ان اؤسسيت ااصل التريةي 

عن  اؤسييييسيييييت اات ذصييييل اد ض ةعةيعتدي ةاي قيدي اؤسييييسيييييت التعايم الخصييييمصييييض م الاصييييحيت م 

 . 16م  ال   التعيم ييت م الراعييت الاؤسسيت الااي اا م اؤسسيت ال ريع الصيدلض م الاختةةي  

 تمييز الشركة عن الشياع :  .2

 ل ع ان  قض الةيب اامل ان النسم السية  ظم الارةن الاغةةض الريين ذم اي اصعاح عايه ةرةه الرة ا

 ؛ين ذم رةه الرة االري -أوال"االشتراك نوعان:   اعتةةان   ل ن  959قعةني لافصل ، ن

 لرة ا ةاع ي ي الحنينض ذم الرة ا العنديا".ا - ي يي 

 ين  رأ عاا تم الانصمد ةيلريين ذم رةه الرة ا   م  من ان ذ مان االرتةا    قيلريين  م حيلا قي م يا 

 .الرضع ذم الحق لألرخيص اتعددين ةيالرتةا  قياي ةي دم م عاى سةيل الريين 

ان   ل ن (   م  960 حيلا ريين التة ا ال يرم عن المقيو )الفصل  اضطراريا اي ذن  الريين  قد ي من 

 17 حيلا االتفي  عاى رةاع ذصل تريةي ا ال.  اختيارياقد ي من  

 .نية المشاركة ع صةقض حين ذن الرة ا   من تخة ان االرتةا   ل ن الاعيية الاايز قيدي  م 

 تمييز عقد الشركة عن عقد القرض : .3

                                                           
عيلايي   67الةتةا   الاعتاد  ان قةل  الة    الدملض   قين  تةتيب  الاغةب  قد تةارع  ان  دوين  بيزنيسعا ا عالقي ان  اؤريية    15

 ة سييييخ  متعميض 73.17الني من  ةقم    عةض التندياض  لارييييةمنا ظة ال .2018خالل  سيييي ا  134على  الةتةا    2012سيييي ا 

 الاتعاق   ةادم ا   التريةو   قياي  يخص  اسيعة  صعمةيت  الانيملا. 15.95ال تيب  الخيا   ان الني من  ةقم   
ي م  ةاع العنيةات م الاحالت الاخصصا لالستعايل التريةالاتعاق ة 49-16ريع قض الفنةو ال ي يا ان الايدو ااملى ان الني من   16

 الص يعض م الحةقض اي ياض: "... ي يي: تسةي انتضييت  اا الني من ذيضي عاى عنمد  ةاع الاحالت اآلتض ا ة ي:

 العنيةات ذم الاحالت التض تاية  قيدي اؤسسيت التعايم الخصمصض  ريعدي. -

 العنيةات ذم الاحالت التض تاية  قيدي التعيم ييت  ريعي تريةيي. -

 1.16.99ض تاية  قيدي الاصيييحيت م الاؤسيييسييييت الااي اا  رييييعدي....". ظدية ريييةيف ةقم العنيةات ذم الاحالت الت -

ني من ةقم  2016يمليم  18) 1437ريييييييمال  13صييييييييدة قض  يا ال  ةاع العنيةات م الاحالت الاتعاق ة 16-49ةت ف

 (.2016غرت 11) 6490الاخصصا لالستعايل التريةي ذم الص يعض ذم الحةقض. الرةيدو الةسايا عدد 

ل الريين   ل ن عاى اي ياض: "عاا  ين الرضع ذم الحق ارخيص اتعددين ةيالرتةا  قياي ةي دم معاى سةيان  960الفصل   ص  17

 قإ ه ت رأ حيلا قي م يا تساى الريين ذم رةه الرة ا. م ض عاي اختييةيا ذم اضعةاةيا".
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ذاي عند النةض قدم عاايا تا ن رييخصييي ان الحصييمل   ةدايا  يعتةة عند الريية ا ان العنمد الةضيييئيا

 .18دي  ا ه قياي ةعدقمةيي عاى خداا ذم رضع سيؤ

رييعا التض ةيةه  ريييعي تريةيي ان اا تعند النةض عةني لادم ا التريةو ي صييب عاى ااامال ةيع م يعتةة

دسييا ان ادم ا اعتةة ي الارييةن ت تاض على اا رييعا التريةيا الاةتةعا ةيلخدايت الايليا عةني لاايدو السييي

لاسييييتنةايا عن ان الاسييييتفيد ا ه ان تحنيق حيرييته اآل يا ذم ا     ةحيث تالتريةو قض الفنةو السيييييةعا ا دي 

  ان عااييت االئتاين.ةيعتةيةه عةيق  اا النةض  

م  ربحنية تحقيق الاي يايز عند الرة ا عن عند النةض  م اةت يز عند الرة ا ةيلدةرا ااملى عاى م 

ال قض  لانةض ال يريييييية  الانتةض  ال  ذن ا اي يةت ز عند النةض عاى التااي االلتزام ةيلخسييييييئة  ةي

 .ااةةي  م ال قض الخسيئة

 تمييز عقد الشركة عن عقد العمل : .4

ضييعين يعاا  ين عند الريية ا  م عند ةضيييئض ينمم عاى  يا الارييية ا قض ااةةي  م الخسيييئة  قدم عند 

 .  حلربقصد تحقيق ا لتكون مشتركة بينهمقيه رخصين ذم ذ  ة ذامالداي ذم ذعايلداي ذم  اي اعي 

عند " ةأ هعةقه  ذم العال 19إريةو الخدااان   ل ن الاي عة ة ع ه ة 723فصل قعةني لا  ذاي عند الرغل

قض ذرل احدد  أداء عمل معينذم ان ذرل  يقدم ألخر خدماته الشرررخصررريةياتزم ةانتضييييه ذحد عةقيه ةأن 

 . "ياتزم  اا ااخية ةدقعه له مقابل أجر

                                                           
ي من على ان  اا الن 829م ال  مقق رييي اين  حيث ذريييية قض الفصيييل  قض قي من االلتزاايت م العنمد عقد القرض ظم الاريييةن    18

 ذن:

 العيةيا  معين: عيةيا االستعايل معيةيا االستدال  ذم النةض:

ل ذرل ةأ ه: " عند ةانتضيييه يسييام ذحد عةقيه لشخة ريييئي  ل ض يسييتعااه خال عيةيا االسييتعايلان   ل ن  830حيث عةف الفصييل 

ا. ملي  لااستعية ذن يةده ةعي ه. مقض العيةيا يحتفظ الاعية ةاا يا الرضع الاستعية مةحييزته الني م ي اعين ذم قض غةض احدد  عاى

 عال ارةد استعايله.

 ا ه ةاي ياض:  856 اي سايه الارةن  ال   عةقه قض الفصل  ذاي عند النةض ذم عيةيا االستدال 

ذخةى   ن لشخة ذرييييييع ااي يسييييتدا  ةيالسييييتعايل ذم ذرييييييع ا نملا"عيةيا االسييييتدال  ذم النةض عند ةانتضيييييه يسييييام ذحد العةقي

 ا."الستعايلدي  ةرةع ذن يةد الاستعية  ع د ا نضيع اارل الاتفق عايه  ذرييع ذخةى ا ادي قض الانداة مال من مالصف

يفاي عاى اارييييييع     ل ن 859غية ذ ه  م عاى خالف الارييييةن قض   ل ن  قإاا  ين  يا ن ذن ي من احل النةض عةني لافصييييل 

اامال ةيعتةيةه  ي ت عةيعتدي )الحيما يت  اآل يث  الاالة    ااععاا الخ...(  قإن عند النةض عةني لادم ا التريةو ي صيييييييب عاى ا

ان ايدو السييييدسيييا  رييييعي تريةيي ان اا ريييعا التض اعتةة ي الاريييةن ت تاض على اا ريييعا التريةيا الاةتةعا ةيلخدايت الايليا عةني لا

عده الاتعاق ةيلرييدة ةاع اةاعيو ذح يم الةيب ال ي ض ان النسييم الةاةع  ادم ا التريةو قض الفنةو السيييةعا ا دي  حيث  ص عاى اي ياض: "

 قض السرل التريةي  ت تسب صفا تيرة ةيلاايةسا االعتييديا ذم االحتةاقيا لأل رعا التيليا:

 عياالت الايليا؛..."الة   مالنةض مالا  -7"

رغل. ا ظة الايدو   19 ستعال اصعاح عند عريةو الخداا  عا عمضه ةاصعاح عند ال رغل لم يعد ي  15الاالحظ ذن ارةن ادم ا ال

 ان ادم ا الرغل.



 2022ية الدورة الربيع -داسي الرابعالس     -ادة قانون الشركات التجاريةم -    الدكتورة نهال اللواح 

اعيية التةعيا  قإاا  ين عند الريية ا ينمم ةيلدةرا ااملى عاى  يا الارييية ا م لعل اعيية التاييز   ي  م 

 م تحال الخسيئة  قإن عند العال ينمم عاى ق ةو التةعيا )تةعيا اارية لةب العال( .

 عقد الشركة و عقد المقاولة: .5

م عند   قإن عند الانيملا  عاا عند الريية ا عند يددف على ترييية  اارييخيص قض ااةةي  م الخسيييئة

مرمد  ياتزم العةف اآلخة ةدقعه له.  )دمن مقابل أجرياتزم ةانتضيييه ذحد عةقيه ةصيي ع رييضع اعين 

 تةعيا التض ينمم عايدي عند الرغل(

غل ان   ل ن  عاا  ين الارةن ان خالل  اا الفصل قد عة ة عن عند الر 723قةيلةرمن لافصل 

عا"  اي ذعاله  قإ ه قض  ف  الفصل عةة عن عند الانيملا ب"عريةو الص ةـييييييي"عريةو الخداا"  اي ذرة ي 

م العةف رة ياتزذمعريةو الص عا عند ةانتضيه ياتزم ذحد العةقين ةص ع رضع اعين قض انيةل ... ياض: "

 "اآلخة ةدقعه له.

 : تصنيف الشركات التجارية المبحث الثالث

الني من الا ظم لاريية يت   ع د انتضييييتةيلمقمف ةغةضييدي  قاةدئيي تعتةة ريية ا تريةيا عاي ةريي ادي ذم 

الا ظم لألح يم العياا  ريع قض   النسييييم اامل: ضقالاتعاق ةريييية يت الاسييييي اا  17.95ني من ةقم  رد ال

 ا ه اي ياض:  "رة ا الاسي اا رة ا تريةيا ةحسب ر ادي م يفاي  ين غةضدي". 1الايدو 

التضيييان مريية ا التمصيييا الةسيييعا مريية ا التمصيييا ةياسييدم  الاتعاق ةريية ا  5.96ةقم  ذاي  الني من

 ا ه عاى اي ياض:  2 الاحدمدو مرة ا الاحيصا  صت  الايدو مالرة ا اات الاسؤمليا

الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها  األبواب الشركات موضوع "تعتبر -
 ".إذا كان غرضها تجارياتجارية  شركة شركة المحاصة رضها. ...تعدغ وكيفما كان

م ان  م  قإن رايع الرييية يت التريةيا الا ظاا قض قي من الرييية يت تعتةة تريةيا ةرييي ادي ايعدا رييية ا 

 الاحيصا.

 على  ال ا ذقسيم  ةةى: الاا مةو ت نسم ذ مان الرة يت التريةيام 

 شركات األشخاصالمطلب األول: 

 ض التض تضيييم ارامعا ان الرييية يع يةتةعمن ةةماةع ريييخصييييا )الصيييداقا /العيئاا(  ةحيث تنمم عاى 
االعتةية الرخصض لارة يع الاي يعد الاحدد ااسيسض قض ع ريع  اه ال من ان الرة يت م عاى ذسيسه 

 تتحدد  عي  اسؤمليا الرةي .

ا اعانا  يااا م ريييخصييييا عن ديمن ت من اسيييؤمليا الريييةي  قض  اا ال من ان الرييية يت اسيييؤمليم   
 الرة ا.

 م رة يت اارخيص تضم:

:  ض ان ذقدم م ذةسييييع الريييية يت  م تضييييم عيئفا ماحدو ان الريييية يع ريييية ا التضيييييان •
 )الرة يع الاتضيا من قنع(
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سيعا • رة يع:)رة يع اتضيا من لدم  ف  الاة ز رة ا التمصيا الة : تراع  معين ان ال
ريية ا التضيييانش الريية يع الامصييمن )ت من اسييؤمليتدم  الني م ض لارييةي  الاتضيييان قض

 احدمدو قض حدمد حصتدم(.
يا : رة ا ال يعام ةمرمد ي الغية )تنمم قض الخفيع(  م ال ت تسب الرخصرة ا الاحيصا •

اا  . ذ ه الايل  المحيد لاارييييةن  ةحيث يتعيال الاسييييية اع الغية عاى ذسييييي  االعتةيةيا
 ا  م ع ريز ارييةمن اعين قنع ةي تديئه ت تدض  اه الرييةال من ان الريية يت ت رييأ لتحنيق 

م لغةض تريةيا ةيةاع ى ذ دي )  اي ذ دي ال تعتةة رة ا تريةيا عال عاا  ين غةضدي تريةيي
 لي  ةيلر ل(.

 

 شركات األموالالمطلب الثاني: 

 (. اعين تعتةة  اه الرة يت قيئاا عاى االعتةية الايلض )ترايع ااامال الضةمةيا إل ريز ارةمن

 م يضم  اا ال من ان الرة يت:

 : تعتةة ال اماج ااا ل لرة يت ااامال ةياتييز.رة يت الاسي اا •

تضيييم  و دمن ذن تتريمز حصيييتدم  ماحدمدت من اسيييؤمليا الاسيييي اين قيدي   ذ دي اايزاتدي م ان ذ م   
 ".المساهمين" قنع م يعاق عايدم ةـ عيئفا ماحدو ان الرة يع

 . 20تنديم الحصا الص يعيا  اه الرة ا  ال تنةل اي 

الريية يع   تتا ل قض عيئفا ذملىضييم عيئفتين ان الريية يع: ت -: ريية ا التمصيييا ةياسييدم •
ا التضيان م التمصي ة ا  ذح يم الرة يع الاتضيا ين قض رن يخضعمن على  فيالاتضيا 
 م. مد حصتدم رة يع امصمن لدم اسؤمليا احدمدو قض حد .  م عيئفا  ي يا م  مالةسيعا

اي ااريييةي  الامصيييض  ف  الاة ز الني م ض لااسيييي م  م  م ال ياا  ذ صيييةا م ع لإلرييييةو ق
 ذسداي قيةاا لاتدامل م اال تنيل.

ت تاض لريييية يت  ريييية ا التمصيييييا ةياسييييدم  اي تردة اإلريييييةو على ذ ه  اعتةيةا ان ذن 
ذن  ا  عاى اعتةيةالاسي االانتضييت الا ظاا لرة ا امال  قإ دي تخضع لارامعا ان اا

الاريييييةن قد ذحيل عاى ارامعا ان انتضيييييييتدي لتعةيندي عاى ةيقض ذ مان الرييييية يت  اي 
 سةنت اإلريةو. 

  :رة ا ااسدم الاةسعا 

-95ةتغيية م تتايم الني من ةقم لنيضض ا 19-20التعديل ااخية ةقم تات عضيقا  اه الرة ا ةامرب 

ة ا التضيان م رة ا التمصيا الةسيعا الاتعاق ةر 5-96ني من ةقم الاتعاق ةرة يت الاسي اا م ال 17

 .م رة ا الاحيصا ت الاسؤمليا الاحدمدوم رة ا التمصيا ةياسدم م الرة ا اا

تم استبدال عنوان القانون  (19-20المادة الخامسة من القسم الثاني من هذا القانون ) م ان  م  قةامرب

  المنظم لباقي الشركات التجارية كما يلي: 

الاتعاق ةرة ا التضيان م رة ا التمصيا  5-96" يغية ذم يتام عاى ال حم التيلض ع مان الني من ةقم 
م رة ا الاحيصا  الصيدة الةسيعا م رة ا التمصيا ةياسدم م الرة ا اات الاسؤمليا الاحدمدو 

  م ذح يم الايدتين 1997قةةاية 13) 1417رمال  5ةتيةيخ  1.97.49دية الرةيف ةقم الظةت فياه 
                                                           

 .95-17الايدو ااملى ان قي من   20
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الاتعاق ةرة ا التضيان م رة ا التمصيا  5-96ااملى م ال ي يا )الفنةو ااملى( ا ه: " الني من ةقم 
ة ا الرة ا اات الاسؤمليا الاحدمدو م ر مالةسيعا م رة ا التمصيا ةياسدم مرة ا ااسدم الاةسعا 

 الاحيصا".
  حيث 19-20الارةن الاغةةض رة ا ااسدم الاةسعا ةامرب  اا التعديل الرديد ةقم   ظمم قد 

 .(15-43 الايدو على 1-43)الايدو   م ال  ان لةيب ال يلث ا ةة ان  اا الني مناخص ص لدي 

 :فيما يلي شركة األسهم المبسطةخصائص و تتمثل 

عال قض يةو ان اارخيص الاين ال يتحاامن ذيا خس ةين ماحد ذم ذ  ةش.ذ.م( تؤس  رة ا ااسدم الاةسعا ) -
 .حدمد حصصدم ان ااسدم

الرةي   عاا  ي ت الرة ا ال تتضان عال رخصي ماحدا  تساى قض  اه الحيلا ةرة ا ااسدم الاةسعا اات -
خص ردادي ان لدن المحيد )ش.ذ.م.ش.م(. م قد تستاة رة ا ااسدم الاةسعا قض حيلا ااتال  رايع ذس

 ماحد.

 ال يا ن لرة ا ااسدم الاةسعا دعمو الرادمة على اال تتيب. -

اح يم   اع اةاعيو ةعض ات ظيم الرة ا م سية ي ةحةيالرة ا ااسدم الاةسعا يحدد ال ظيم ااسيسض  -
 الماةدو قض اماد  اا الني من.

 .قض  ظيادي ااسيسض ةحةيايحدد اةاغ ةذسايل الرة ا  -

 يل رة ا ااسدم الاةسعا على ذسدم قيةاا لاتدامل اا اا لحصص  نديا ذم عي يا.ينسم ةذسا -

 غية ذ ه يا ن لرة ا ااسدم الاةسعا عصداة ذسدم غية قيةاا لاتدامل اا اا لحصا ص يعيا. -

اع ةيين رخص ماحد ذم ذ  ة ان اارخيص الااتيين ذم االعتةيتسيية رة ا ااسدم الاةسعا ان عةف يتم  -
 م مقندي تسيية الرة االاي يحدد الرةمع التض يتال ظيم ااسيسض ح يم الماةدو قض  اا الني من  م  اا اةاعيو اا

لني من الارية عليه تعةق النماعد الاحددو لاسؤمليا ذعضيع ذردزو اإلداةو ذم التدةية ذم التسيية الماةدو قض ا -
 عاى ةئي  م اسيةي رة يت ااسدم الاةسعا.  17-95ذعاله ةقم 

التدةية  عةق عاى ةئي  م اسيةي رة يت ااسدم الاةسعا  العنمةيت الانةةو اعضيع ذردزو اإلداةو ذمت -
 ذم التسيية قض رة يت الاسي اا.

 

 الشركة ذات الطابع المزدوج )الشركات ذات المسؤولية المحدودة(المطلب الثالث: 

أيضا  ا تجمع بين خصائص شركة األشخاص وتعتبر شركة المسؤولية المحدودة ذات طابع مختلط ألنه

المسؤولية  )الشركة ذات كانت الوحيدة التي تنشأ بشريك وحيدهي الشركة التي ، خصائص شركة األموال

-20ون رقم طبقا للتعديل الجديد بموجب قان شركة األسهم المبسطة إضافةالمحدودة بشريك وحيد( قبل 

 .، كما هو وارد أعاله19
 عاى خيصييت رة يت اارخيص ان صفيت تمقة يق: 
  سةا لارة يع ذم  اا صةا التض ياا دي  ل رةي  تخضع لرةمع احددو لتفميتدي سماع ةيل 

 الغية.
 )يرب ا ضايم  ل الرة يع على عند التأسي  )االعتةية الرخصض 
 21يا ن ذن تنةل الحصا الص يعيا قض ةذسايلدي ةر ل ضيق. 

                                                           
 صييت  اه الفنةو عاى اي    قياي يتعاق ةريية ا اات الاسييؤمليا الاحدمدو قند96-5ان قي من ةقم  51عةني لافنةو ال يل ا ان الايدو   21

.ال يا ن ذن تا ل اا صيةا حصيصيي صي يعيا. غية ذ ه عاا تعاق غةض الرية ا ةيسيتغالل ذصيل تريةي ذم انيملا حةقيا  تم ياض: "..

تندياداي  حصييا لاريية ا ذم ع ريييؤ اي ان عةقدي ا عالقي ان ع يصيية ايديا ذم اع ميا قدات لدي ةصييفا عي يا  ريز لاندادي ذن يندم 
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  :ان صفيت تمقة ي عاى خيصييت رة يت ااامال 
   التيرة ع د ا ضاياه على  اه الرة االرةي  ال ي تسب صفا. 
 اسؤمليا الرة يع احدمدو قض حدمد حصتدم قض ةذسايل الرة ا. 
 .امت ذحد الرة يع ذم ا عدام ذ ايته ال يؤدي على ا حالل الرة ا 

 الشركة التجارية و الشركة المدنية التمييز بين :  المبحث الرابع

و ذلك كله  القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية ،  نظم ق ل ع  الشركة العقديةتحت عنوان 

 و ما بعده .  982ابتداء من الفصل 

ة م غية إلى عدد قةيب  ين اعيية التاييز ةين الريييية يت التريةيا م الاد يا ينمم عاى التاييز ةين التيرق

التيرة  غية ذ ه مةعد صييييدمة الني من الرديد لاريييية يت م اعتةية الارييييةن الاغةةض  يقا الريييية يت  ض 

ةيست  يع رة ا الاحيصا التض ال تعتةة تريةيا عال عاا  ين غةضدي تريةيي   قإ ه  بالشكلرة يت تريةيا 

 22ذصةح  اا الاعيية اتريمزا .

و الذي هو نوع  من موضررروعهاذم  شررركلهاتسيييتاد عاي ان  م ةاي ذن الصيييفا التريةيا لارييية ا ذصيييةحت

  قإن  عي  الريية يت الاد يا ذصييةح ي حصيية قض الريية يت التض ال تتخا عحدى الريية يت النشرراط المزاول

ر ل م ي من غةضدي اد يي ذدخل الارةن   31-18رقم  القانون الجديد  غية ذ ه مةامرب  التريةيا ةيل

م  اا اي سيي فصييل  23 قض   ل ن الانتضييييت الا ظاا لاريية يت الاد ياالاغةةض تعديالت رم ةيا عاى 

 قيه مقق الاعاةين التيليين.

  المطلب األول : التمييز بين الشركة المدنية و الشركة المدنية العقارية

ذم ذ  ة ذامالدم ذم  24عند ةانتضييييه يضيييع ريييخصيييين"الرييية ا  ان   ل ن عاى ذن 982الفصيييل  ص  

 ."عاادم ذم  اي اعي  لت من ارتة ا ةي دم  ةنصد تنسيم الةةح الاي قد ي رأ ع دي

                                                           
ص يعيا قض الخسيئة حصته  رة ا. م تحدد اسي اا اندم الحصا ال سض اةتةعي ةتحنيق غةض ال ريعه الةئي ص يعيا حي اي ي من   ال

 ةانتضى ال ظيم ااسيسض دمن ذن تتريمز اسي اا الرةي  الاندم اقل حصا. م يحدد ال ظيم الاا مة  يفيا اال تتيب ةداه اا صةا..."

الا ظم لألح يم العياا   النسييم اامل: ضقالاتعاق ةريية يت الاسييي اا  17.95ةيلمقمف عاى الني من الا ظم لاريية يت  قي من ةقم   22

 ا ه اي ياض:  "رة ا الاسي اا رة ا تريةيا ةحسب ر ادي م يفاي  ين غةضدي". 1الايدو ريع قض  

 سييؤملياالتمصيييا الةسيييعا مريية ا التمصيييا ةياسييدم مالريية ا اات الاالتضيييان مريية ا  الاتعاق ةريية ا  5.96ذاي  الني من ةقم 

 ا ه عاى اي ياض:  2 الاحدمدو مرة ا الاحيصا  صت  الايدو

ية بحسب شكلها الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجار األبواب الشركات موضوع "تعتبر -
 ".ذا كان غرضها تجارياإتجارية  شركة شركة المحاصة غرضها. ...تعد وكيفما كان

(؛ 1913ذغسييييييع   9) 1440اي الحرا  7ةتيةيخ  1.19.114الصيييييييدة ةت فياه الظدية الرييييييةيف ةقم  31.18لني من ةقم ا- 23
 .5885( ص 2019ذغسع   26) 1440ام الحرا  24ةتيةيخ  6807الرةيدو الةسايا عدد 

حدمدو ان تت من الريييية ا اات الاسييييؤمليا الا» سيييييلف الا ة التض ت ص عاى ذ ه:  5.96الني من ةقم  ان 44قيةن اع الايدو  - 24

 «..رخص ذم ذ  ة ال يتحاامن الخسيئة عال قض حدمد حصصدم.... 
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حسةاي  ص  تعند ةتةاضض ذعةاقدي عاى ع ريئدي معاى رةمع العند ااخةى  الاد يا  الرة ام ااا  ي ت 

 .ةأح يم خيصاالاد يا العنيةيا  الرة ا   ن   ل ن خص    قإ 25ان   ل ن  987 الفصل عايه 

 لخاصة بالشركة المدنية العقارية ؟األحكام افما هي 

نتضيييييييييت   ل ن  قإن الاعدل لا 31-18ا عالقي ان الانتضيييييييييت الرديدو التض ريع ةدي الني من ةقم 

 الرة ا الاد يا العنيةيا التض ذضيقدي الارةن ةامرب  اا التعديل تتا ل قياي ياض:خصمصيا 

الاد يا  التض ي من  يلرييية ا ةعاى ريييةمع رييي ايا خيصيييا    26ان   ل ن  987-1 ص الفصيييل أوال: 

   ال  ذ ه  ص عاى مرمب تحةية  ةسيييييييايية  ي عنيةات ذم غية ي ان ااامال ااي يا ن ة  ه دي احا

  ذن تحت طائلة البطالن  مقض  اه الحيلا يرب  يسييييرل عاى الريييي ل الاي يحدده الني منمذن  كتابةالعقد 

  ا:يتضان العند الةيي يت التيلي

تعةيف ذم ةعيقا لاالمع يا  تهةقم ةعيق م اا  ةي  ل رمالع مان الرخصض ل مالعيئاض االسم الرخصض -1

ق اااة ةرخص تعا اامع غية الانياين  لألري ب لألري ب الانياين ذم رماز السفة ةيل سةا ةيل سةااإلقياا 

 ؛الرخصض مالعيئاض مع مان اا اه الني م ض ماالسم    تسايته مر اه مانةهاعتةيةي

 ؛ تسايا الرة ا - 2

 ؛ غةض الرة ا - 3

 ؛ انة الرة اع مان  - 4

 ؛الرة ا  اةاغ ةذ  ايل - 5

 حصا  ل رةي  ؛ - 6

 ؛ ادو الرة ا - 7

مقيع لرييية يع الاةخص لدم ةإداةو متسييييية الرييية ا مالتااسيييايع العيئايا مالريييخصييييا لاريييةي  ذم ا – 8

 ؛ ةيسادي

ةقم م الاةخص لدم ةإداةو متسييييية الرييية ا مالتمقيع ةيسيييادي ألغييةيا لااسيييايع العيئايا مالريييخصييي -9

يل سيةا لألري ب ة ذم رماز السيفة الانياين ةيل سيةا لألري ب اإلقياااتعةيف ذم ةقم ةعيقا لةعيقا المع يا ال

 ؛ الانياين غية

 تيةيخ عند الرة ا ؛ -10

ي لم الدن رايع الريية يع  اع تصييحيح عاضيييعاتدم لدى السيياعيت الاختصييا   يرب ذن يتم تمقيع العند ان

 يتم تحةية العند ان عةف ام ق ذم عدل.

 تسية الرة ا ان عةف ماحد ذم ذ  ة ان اارخيص الااتيين.
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 بسجل الشركات المدنية العقارية تقييد الشركة المدنية العقارية  وجوبثانيا: 

تنييد الرية ا التض تم تأسييسيدي مقق انتضيييت  ص عاى مرمب  27ان   ل ن  987-2ن الفصيل ال  ذ 

 الفصل السيةق ةسرل الرة يت الاد يا العنيةيا   اي يرب ذن ينيد قيه  ل قةن لداه الرة ا.  

 ضييييةعال تيةا  عةف انالريييية يت الاد يا العنيةيا  عاى دعياا مةقيا ذم عل تةم يا  سييييرل  ياسيييي م 

لاعين ان ذم النيضييض ا الاح اا ةئي  هاسيي  يةاقبلدي ع مان انة الريية ا  ماالةتدائيا التيةع يلاح اا ة

    اي ذ ه تحدد  يفييت ت ظيم ماس  سرل الرة يت الاد يا العنيةيا ةانتضى  ص ت ظياض.عةقه

 يدها :للشخصية االعتبارية ابتداء من تاريخ تقي الشركة المدنية العقارية  اكتسابثالثا: 

لاد يا م خالقي لاريية ا ا ان   ل ن   994العنيةيا   خالقي لانتضييييت الفصييل ت تسييب الريية ا الاد يا 

 يحتج عاى الرييخصيييا االعتةيةيا اةتداع ان تيةيخ تنييد ي قض سييرل الريية يت الاد يا العنيةيا   مال عياا

لا مالترييعيةيت  عال الغية ةمرمد ي عال ان تيةيخ  اا التنييد    اي ذ ه  ال يحتج عاى الغية ةيلتنييدات الاعد  

 ان تيةيخ عدةاردي ةداا السرل . 

عتةيةيا  يسأل اارخيص الاين قياما ةعال ةيسم الرة ا قض عمة التأسي   قةل ا تسيةدي الرخصيا االم 

 ةصييفا رييخصيييا عن ااعايل التض تات ةيسييادي  ميتةتب عن تنييد الريية ا قض سييرل الريية يت الاد يا

 لتزاايت ال يرئا عن تا  ااعايل.العنيةيا تحاادي التانيئض لال

 لى شركة تجارية : ر الشكل القانوني من شركة مدنية عقارية إتغييرابعا: 

  عاى ذ ه عاا تةين ذن الرييية ا الاد يا الانيدو قض سيييرل الرييية يت  28ان   ل ن  987-3 ص الفصيييل  

مرب عايدي ذن تغية ريييي ادي الني م ض على عحدى  تاية  ذ رييييعا تريةيا ةصييييفا اعتييدياالاد يا العنيةيا 

الريييية يت التريةيا ةحسييييب ريييي ادي   مقض حيلا عدم التنيد ةداه الانتضييييييت  يمره ةئي   تيةا الضييييةع 

ةيلاح اا االةتدائيا الاختصييا تانيئيي  ذم ة يع عاى عرييعية ان قةل الاحيقظ عاى اااال  العنيةيا ذم اا ل 

لعياا لاااا ا  ع ااةا  تيةيي على الاا ل الني م ض لاريييية ا قصييييد النييم ةتغيية عداةو الضييييةائب ذم الخزي ا ا

قض ةئي  الاح اا ريييي ادي الني م ض  مال  داخل ذرل سيييي ا ان تيةيخ التةايغ ةيإل ااة الاا مة    اي يةت 

 ةتعةيق  اه الانتضييت . الاتعانا الا يزعيت

   دائاي   قإاا لم تغية الرييية ا رييي ادي الني م ض  29ان   ل ن  987-3ما عالقي ان انتضيييييت الفصيييل  

داخل ذرل  ال ا ذردة  ة يع عاى عاب ان ةئي   تيةا الضةع ذم ذحد  تصدة الاح اا ح اي ةحل الرة ا

ض  متعةق ةداا الرييأن عرةاعات التصييفيا الا صييمص عايدي قض الفةن اامل ان الريية يع  متعين الاصييف  

 ال تيب ال ي ض ان  . ل. ن . الةيب ال يلث ان النسم السيةع ان

 

 التمييز بين الشركات التجارية والمدنيةو أهمية معايير  المطلب الثاني  : 

عن التاييز ةين الرة يت الاد يا مالرة يت التريةيا  ينمم ذسيسي عاى تحديد  من ال ريع الاي تايةسه 

 :  اه الرة يت

الرة يت التض ي من امضمعدي ااسيسض النييم ةياعايل التريةيا ملم ايةست ةعض  فتعتبر تجارية -
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اا رعا الاد يا ةيلتةعيا. متضيف على  اه الرة يت تا  التض ت من تريةيا ةعةيعا امضمن  ريعدي 

 .ميتعاق اااة خيصا ةرة يت التمصيا ةياسدم مرة يت الاسي اا مالرة يت اات الاسؤمليا الاحدمدو

الرة يت التض ي من امضمعدي ااسيسض النييم ةأعايل اد يا  يلزةاعا ا ال ذم  ةتعتبر مدني م -

 .م غية ي  ملم قيات على ري ب ال  ةعض ااعايل التريةيا ةصفا تةعيا 30الاحيايو

مان  م  يةنى ال ريع الةئيسض لارة ا  م الاعيية الاايز لدي  قإن  ين  اا ال ريع تريةيي  ي ت رة ا 

 .يا  معن  ين ال ريع اد يي  ي ت الرة ا اد ياترية

يتةتب عاى التاييز ةين الرة يت الاد يا مالرة يت التريةيا  ف  ال تيئج التض تتةتب عاى التفةقا ةين م 

 .التيرة مغية التيرة

دمن الريية يت الاد يا  ض التض تخضييع لاللتزاايت الافةمضييا عاى الترية  الشررركات التجارية وحدها -

 .االعييييييتييييييةيييييييةييييييياتييييييتييييييفييييييق اييييييع تييييييمقيييييية ييييييي عيييييياييييييى الرييييييييييييخصيييييييييييييييييييا مالييييييتييييييض 

عاي ذن ت من الاسييؤمليا احدمدو قض حدمد الحصييا الانداا قض ريية يت ااامال   في الشررركات التجارية-

ةحيث ذ دي تنمم عاى االعتةية الايلض الاحض  اي  م الحيل قض رة ا الاسي اا م التمصيا ةياسدم. معاي 

اعانا متضيا يا  ةحيث تنمم عاى االعتةية الرخصض م  نا اتةيدلا ذن ي من الرة يع اسؤملمن اسؤمليا 

ةين الرة يع ةحيث ذن مقيو ذحد الرة يع ذم قنده ذ ايته ذم ا عه ان ازاملا التريةو ذم خضمعه لاسعةو 

التصفيا النضيئيا ان رأ ه ذن يةتب حل م  دييا الرة ا   اي ذن اا صةا ت من عسايا م ال يا ن تفميتدي 

ماقنا  ل الريية يع  م  اا اااة ي عةق عاى ريية يت اارييخيص م  ض: ريية ا التضيييان  ريية ا عال ةا

  31رة ا الاحيصا. التمصيا الةسيعا 

  قض حين ذن الرييية يت الاد يا 32تخضيييع ل ظيم صيييعمةيت الانيملا ض التض  الشرررركات التجارية وحدها-

 .33تخضع ل ظيم اإلعسية عةني لانماعد العياا الاتةعا قض   ل ن

 

                                                           
 20) 1429رييمال  20قض  الصيييدة  102.08.1الصيييدة ةت فياه الظدية الرييةيف ةقم  29.08الا ظاا ةانتضييى الني من ةقم   30
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  2016الةةيع عةعا  -الرة يت التريةيا  الرزع اامل "الانتضييت العياا"  اعةعا الاعيةف الرديدوا ظة قض ال  عالل قيلض:   31
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 عةني لا تيب الخيا  ان ادم ا التريةو.  32

" "ععسيية" ةدل "عقال "  اي ريع قض التةراا العةةيا. م يسيتعال الاريةن déconfitureمةدت قض ال ص الفة سيض عةيةو "  33

.ا ظة عةد الةزا  السيي دمةي  المسيييع قض (déconfiture)اإلعسييية ةاع ى  اي يسييتعال  (insolvabilité)اإلعسييية ةاع ى 

 (insolvabilité)؛ الاي ايز ةين اإلعسييييية الفعاض 1209ةةض  ةيةمت  ص   داة عحييع التةاث الع2لني من الاد ض  ج ريييية  ا

سماع  ي ت  -  ت رأ عن زييدو ديمن الادين (état de fait). قيإلعسية الفعاض حيلا ماقعيا (déconfiture)ماإلعسية الني م ض 

ت رأ  (état de droit)عاى حنمقه. ذاي اإلعسية الني م ض قحيلا قي م يا  –استحنا ااداع ذم غية استحنا اي داات احننا المرمد 

 état)ان زييدو ديمن الادين الاسييتحنا ااداع عاى حنمقه  مالةد ان رييدة ي ةامرب ح م قضيييئض يرعل الادين قض حيلا ععسييية 

de déconfiture). 


