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 المحاضرة التاسعة

 الثالث: انقضاء الشركة الباب

، ولما كانت إن المقصود بانقضاء الشركة انتهاء حياتها الجماعية التي كانت تجسدها شخصيتها االعتبارية

 تجارية.  عبر نفس اإلجراء بالنسبة للشركات ال متهده األخيرة تبدأ من تاريخ شهرها، فإن انقضاءها ي

يتها الشاااركة حل الات ات التي كانت تربي فيما بين شاااركااها وبالتالي خوال شاااخصاااوينتج عن انقضااااء 

 االعتبارية.

وال من أجل ضروري تصفية تلك األمالفقد كان من  ،ولما كان للشركة أموالها التي تخلفها باد انقضااها 

سوية د شركاءت شركة نقضال الاامة سباباألمما يتاين بداية البحث في  ،يونها وتوخيع الفااض بين ال اء ال

  (الفصل الثانيلتصفيتها و سمة موجوداتها )أي  انقضااها أثار( ثم  الفصل األول)

 

 الفصل األول: أسباب انقضاء الشركة

فإذا كانت األسباب الخاصة، هي تلك  ت بين أسباب عامة و أسباب خاصة .تختلف أسباب انقضاء الشركا

سااواء كانت شااركات أشااخام أو أموال أو شااركات األسااباب المتالقة بكل نوم من الشااركات علة حدة 

شركةمختلية التي نم و ،كيفما كان نوعها ، فإن األسباب الاامة هي تلك األسباب المشتركة النقضاء ال

 1من ق ل م. 1051عليها الفصل 

الو وف حصرا  الرامية إلة انقضاء الشركة في إيار األحكام الاامة، فإنه يتاين وللتفصيل في األسباب

 (بحث الثانيالم) انقضااها/شهر حل الشركة (، ثم المبحث األول) نقضاء الشركةالاامة السباب عند األ

 

 نقضاء الشركة العامة السباب األالمبحث األول: 

 . نجده يحدد مجموعة من األسباب الاامة النقضاء الشركات ،من ق ل م 1051بالرجوم إلة الفصل  

 و للتفصيل في هذه األسباب نجدها تنقسم إلة ثتثة أنوام : 

 أسباب االنقضاء بقوة  انون -

 اسباب االنقضاء باتفاق الشركاء   -

 اسباب االنقضاء بناء علة حكم  ضااي .  -

                                                           

  من ق ل م النم علة ما يلي: "  تنتهي الشركة: 1051جاء في الفصل    1

 انقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شري أو غيره؛ ب -أوال 

 تحقق األمر الذي أنشات من أجله أو باستحالة تحققه؛ب -ثانيا 

 يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون االستغتل المفيد؛هتك المال المشترك هتكا كليا، أو بهتكه هتكا جخايا ب -ثالثا 

 شركاء أو بإعتن فقده  ضاء أو بالَحْجر عليه ما لم يكن  د و ع االتفاق علة استمرار الشركة مع ورثته أوبموت أحد ال -راباا 

 ناابيه أو علة استمرارها بين البا ين من الشركاء علة  يد الحياة؛ 

 حد الشركاء أو تصفيته  ضاايا؛بإشهار إفتس أ -خامسا 

 باتفاق الشركاء جمياا؛ -سادسا 

وإما بحسااب  انساااحاب واحد أو أكثر من الشاااركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشاااركة غير محددة، إما بمقتضاااة الاقد،ب -سااااباا 

 يبياة الامل الذي  امت الشركة ألجله؛ 

 قانون".حكم القضاء في األحوال المنصوم عليها في الب -ثامنا 
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 و هذا ما سنفصل فيه تباعا.

 

 انقضاء الشركة بقوة القانون  : المطلب األول

ساااااتمرارها ايرتبي انقضااااااء الشاااااركة بقوة القانون باختتل أحد المقومات التي تقوم عليها والتي ال يمكن 

 .شأ عنها مبدايا انحتلها تلقاايابدونها، بحيث ين

فإنه  وبالرغم من أنه  د يقتضي األمر في باض األحيان صدور حكم  ضااي للتصريح بانحتل الشركة، 

تل فهو متحقق ليس للمحكمة أية سلية تقديرية بهذا الشأن إذ هي تكتفي بالتحقق من  يام السبب. أما االنح

  انونا من و ت  يام السبب، والمحكمة تكتفي بالتصريح به .

   :انقضاء الشركة بقوة القانون في ما يلي و تتمثل أسباب

 

 انقضاء المدة المحددة للشركة:   -أ

تمكن من حتة و لو لم تتنقضاااي الشاااركة بقوة القانون بانقضااااء المدة المحددة لها في ناامها األسااااساااي، 

 تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.

 99 خال يجوخ أن تتجاو يتفق عليها الشااااااركاء، بحيث يجب أن تنشااااااأ الشااااااركة لمدة محددة ، كمبدأ عامف

، ويجوخ للشااااااركاء تمديد المدة المتفق عليها باإلجمام أو وفق النصاااااااب الذي ينم عليه  الناام 2ساااااانة

 األساسي،  وحيناذ  فإن نفس الشخم االعتباري  يستمر. 

اناقدت الشااركة من أجله في  وإذا اسااتمر الشااركاء رغم انقضاااء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي

مباشاارة الامليات التي كانت محت لها، فإن الشااركة تمتد ضاامنيا واالمتداد الضاامني ياتبر حاصاال لساانة 

  3فسنة.

دة للمدة في الناام األسااااساااي، فإن هذه الشاااركة تاتبر مناق تحديد الشاااركاء لمدة الشاااركةو في حالة عدم 

 سنة. 99القصوى المسموح بها  انونا وهي 

 تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه : -ب

نشاااااء إ  ،  مثال علة ذلك:م تنفيذ الغرض أو الهدف الذي أنشااااات من أجلهتإذا كذلك  تنقضااااي الشااااركة  

 اليريق السيار، أو جسرا، أو مدينة متهي الخ....الذي من أجله أنشات هذه الشركة.

و في هذا اإليار  ضاات محكمة النقض في  رار سااابق لها علة أنه ال يمكن الحكم بفسااخ الاقد و ملحقه  

اة  قد شاااااااري ناء علة أن الا ها ب يذهما و اساااااااتغتل كل يرف للفترة المتفق علي هاء من تنف اد االنت إال ب

 4".المتاا دين

خير ال يمكن تحققه ألساااباب هذا األ وذلك ألن ،الغرضهذا و يمكن حصاااول الاكس أي اساااتحالة تحقق  

، و كمثل علة ذلك إلغاء أحد المؤسسات الامومية عقد االمتياخ الممنوح للشركة خارجة عن إرادة الشركة

                                                           
 من  انون شركة المساهمة.  2يبقا للمادة   2
 من ق ل م. 1054الفصل   3
 مصيفة بونجة، 1105/3/1/2007في الملف تجاري عدد  20/05/2009الصادر بتاريخ   797النقض ر م  رار محكمة   4

و ما  19 مو نهال اللواح: مناخعات الشااركاء في الشااركات التجارية من ختل الامل القضااااي المغربي، الجخء الثاني، م.س، 

 بادها.
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بإرادتها المنفردة إلنجاخ هذا المشروم ، أو صدور  انون جديد أو تاديل يمنع ممارسة باض األنشية في 

 ألنشية نشاي الشركة الذي أنشات لتحقيقه. إيار شركات تجارية و الحال أنه من بين هذه ا

، فيجب أن ةالمتالقة باساااتحالة تحقق غرض الشاااركو تجدر اإلشاااارة هنا إلة أنه، في هذه الحالة الثانية و 

و تتحقق هذه االساااتحالة باد إنشااااء الشاااركة، أما إذا أنشاااات الشاااركة علة أسااااس تحقيق غرض ماين ه

ما رأينا كممنوم أو يستحيل تحققه مسبقا، نكون هنا في هذه الحالة أمام عدم مشروعية محل عقد الشركة 

 ا سابقا. سابقا و بالتالي يكون هنا عقد الشركة بايت يبقا للقواعد التي رأيناه

 :)أي رأسمال الشركة( هالك المال المشترك للشركة -ت

مثت  كة. من بين أهم األسباب الموجبة النقضاء الشر لسبب من األسبابياتبر هتك رأسمال الشركة 

و حدث أ، علة البضااع جمياها أو ماامها  و أثرو وم حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرايسي 

ريك  د تنقضي الشركة أيضا بسبب هتك حصة الش وأ. ضوم نشاي الشركةغرق األسيول التجاري مو

ؤثر علة كيان ي بل تقديمها إذا كانت ماينة بالذات، ذلك أن التخامه بتقديم الحصة أصبح مستحيت مما 

يكون هو سمثت لو التخم الشريك بتقديم محل كحصته للمساهمة في رأسمال الشركة و الذي   .الشركة

 .هنا نكون أمام هالك مادي مقر الشركة.

و ببيتنها،  كما أنه  د تقوم الشركة باستغتل براءة اخترام ألحد الشركاء مقدمة كحصة مانوية فحكم

 في هذه الحالة يكون الهالك معنويا.

و ساااااااواء كان الهتك ماديا أو مانويا، فإنه ليس بالضااااااارورة أن يكون الهتك كليا هو الذي كان ساااااااببا 

ة ، فقد يكون الهتك أيضا جخايا لكن مؤثرا، بحيث يستحيل علة الشركة استكمال نشايها النقضاء الشرك

بالجخء المتبقي السليم من رأسمالها خصوصا إذا كانت  د راهنت علة استغتل نشاي كبير الذي من أجله 

للمبلغ الموجود الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخساار نصف رأسمالها بالنسبة أنشات هذه الشركة، فتنحّل 

 5من ق.ل.م. 1053الفصل  ، و هذا ما جاء في حقيقة

رجع للسلية تو تقدير مسألة كفاية أو عدم كفاية ما تبقّة من رأسمال الشركة الستمرارها هي مسألة وا ع 

 التقديرية لقضاء الموضوم للتقرير في ذلك.

 

 Dissolution Volontaire: حل الشركة باتفاق الشركاء المطلب الثاني

مهددة    د تكون الشركة لم تستيع تحقيق األرباح بالشكل الذي كان يتصوره الشركاء، أو  د تكون

 بخساار كبيرة، الشيء الذي يضير ماه الشركاء إلة اتفا هم باإلجمام لحل الشركة .

                                                           
 من ق ل م علة ما يلي:  1053الفصل نم   5

نوا يرغبون كا"عندما ياترف المتصرفون بأن رأس المال  د نقم منه الثلث، يتاين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا 
 في إعادة تكوين رأس المال إلة ما كان عليه أو تخفيضه إلة ما بقي منه، أو حل الشركة.

ما كان عليه،  وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخساار نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلة
 ن شخصيا صحة ما ينشرونه متالقا بالو ااع السابقة. "أو تخفيضه إلة المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفو
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من أشد أسباب االنقضاء تشباا باليابع التاا دي، ألنه يخضع بالدرجة األولة إلرادة  ذا الحل هوو ه

  .سابقاالمشار إليه م من ق.ل.  1051الفصل  الفقرة السادسة من  عليه توذلك حسب ما نص، الشركاء

 : حل الشركة بناء على حكم قضائي  المطلب الثالث

 ه في عدة حاالت ، لكن أهمها هي : إن حل الشركة بناء علة حكم  ضااي يمكن تصور

 : بين الشركاء ةالخالفات الخطير -أ

، غير أنه يسااااو  كما رأينامن ق ل م  1051تنتهي الشااااركة  بانقضاااااء المدة  المحددة لها تباا للفصاااال 

الميالبة بحلها ولو  بل انتهاء مدتها  إن كانت هناك أساااااااباب ماتبرة كالختفات الخييرة الحاصااااااالة بين 

من نفس  القانون  وهو ما يفيد أن األصاال هو اسااتمرارية  1056فيها كما يقضااي بذلك الفصاال الشااركاء 

الشااااااركات وعدم جواخ حلها حفااا علة مصااااااالحها وعلة المصااااااالح الاامة  المتجلية في الحفاا علة 

من شااااأنه  ه لما يكون في اسااااتمرار الشااااركة مناصااااب الشااااغل  واسااااتمرار  تدفق اسااااتثماراتها ، غير ان

نه يسو  االستجابة إف  ،رار بها وبالشركاء فيها بسبب ختفات الشركاء ويكون حلها غير ضار بهاضاإل

 لها.

أكثر األسباب التي تستند إليها في حالة اهور نخاعات بين الشركاء األ لية هذا السبب من وياد  

الشركاء، واإلختل واألغلبية حيث ييلب أحد اليرفين  ضاايا حل الشركة بسبب الختفات الخييرة بين 

ن الاقد واستحالة  يامهم بأداء هذه االلتخامات يبقا لما عأكثر منهم بااللتخامات الناشاة  الوا ع من أحد أو

 من ق.ل.م 1056نم عليه الفصل 

إال أنه رغم اعتبار هذا السبب أكثر األسباب إثارة علة الصايد الوا اي والاملي، فإن نجاحه ياد نسبيا 

  مضمون وذلك لثتث أسباب:فقي وغير 

ضرورة إثبات الختفات الخييرة والتي تشكل عامت للتهديد، وهكذا اعتبر القضاء الفرنسي أن   -1

مجرد تضارب اآلراء واختتف وجهات النار بين األغلبية واأل لية ال تاد كافية، إذا لم تؤدي إلة شلل 

  .تسيير الشركة

  .و المتسبب في حدوث هذه الختفاتوجوب أال يكون الشريك المدعي ه  -2

، خاصة إذا كانت االعتباريوأخيرا يمكن للقضاء تجنب الحل الذي سوف يترتب عنه فناء الشخم  -3

  .الشركة  ابلة لتستمرار

لكن  حيث  إن التصاااااااريح  بحل      و في هذا اإليار، ذهبت محكمة النقض في  رار لها إلة أنه: "...

كنتيجة  ال بديل   الإفات  بين  الشااركاء ،  ياد  أمرا جواخيا  وال يقضااي  به  شااركة  في حالة وجود خت

والمحكمة  مصدرة  القرار  من   انون االلتخامات  والاقود  ، 1056عنها، تؤيرها  مقتضيات  الفصل 

الذي   المياون  فيه بقولها " أن  السبب  الذي  اعتمده   المستأنف  عليهما  بيلب حل الشركة المستأنفة

بسبب الختفات  الخييرة  بينهم ،ال يمكن اعتباره، ألنه  ليس من شأنه   انادام  الثقة  بين  الشركاء  ، وه

الثابت من  وثااق الملف أن الشاركة تساير بشاكل  عادي  أن تهديد  وجود  الشاركة  أو تهديد  سايرها ، إذ

من ق  ل م   1056ق مقتضاايات الفصاال من يرف نفس المساايرة وتاقد جموعها الاامة، ولكي يتم  تيبي

وهو تاليل أبرخت فيه  ،علة سير  الشركة" ترأثّ ت التي يخعمها المستأنف عليهما يجب أن تكون للختفا

حل  بأن االختالت الصااااادرة عن مسااااير الشااااركة  والختفات الحاصاااالة بين الشااااركاء ال تبرر الميالبة 

االختالت مؤثرة سااالبا في الساااير  الاادي لنشااااي  الشاااركة  وتهدد  ، إال إذ كانت هذه حدهم أالشاااركة من 
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وجودها  واسااااتمراريتها ،  أما  االختالت البساااايية  التي ال تهدد الشااااركة في كيانها  ، فهي ال ياتد بها 

ساالكه فات  ا وهو م   ،للقول  بحل  الشااركة  ، وانما  د تكون محل ميالبات   ضااااية للمتضااررين  منها

بهما  ا ضاااارارإرت  فيه  الخيادة  في الرأساااامال  بخصااااوم  بيتن  الجمع   الاام   الذي  تقر اناليالب

وكذا رفاهما لدعوى  التاويض عن اليرد  التاساافي ، وبذلك فان القرار لم يخرق أي  حق  وجاء  مالت 

 6..."تاليت سليما  والفرم من الوسيلة  علة غير  أساس   

ييرة بين   خوجود ختفات كمة االستاناف التجارية بالدار البيضاء، علة أن كما جاء في  رار آخر لمح

لشركة  باد  الشركاء   و المتمثلة  في إنشاء  شركة  منافسة  للشركة  األولة   ويرد الشريكة من ا

 اليلها: بماتتقديمها لدعوى  اليتق  للشقاق يجال الحكم القاضي بحل الشركة في محله، حيث ذهبت في 

ة  ما نم  عليه  ".... حيث  ختفا  لما  تمسكت  به الياعنة  فان    وة   الشيء المقضي  به  وعل: ليي

هو نفس  ما   ال  إذا  كان  الشيء  الميلوبااللتخامات  والاقود  ال تثبت  إ من  انون  451الفصل  

  نفس  الخصوم سبق  يلبه  وان  تؤسس  الدعوى  علة نفس   السبب  وان تكون   اامة  بين 

البت  يتالق    ولما  كان   الحكم  المستدل  به  علة  سبقية. ومرفوعة  منهم  وعليهم  بنفس  الصفة  

وضوم  مفي حين  ان  "شركة  بارارياض  االلفة"بالنخام  بين اليرفين حول  حل  وإيقاف  نشاي  

ير  متوفرة  شروي  سبقية  البت  غالدعوى الحالية  يرمي  اساسا الة حل  شركة  ... مما تكون ماه  

ر  بهذا  في ناخلة  الحال  الختتف  موضوم الدعويين  ، االمر  الذي  يناسب  رد  السبب  المثا

 الخصوم لادم  وجاهته  .

ن ختل   موحيث ان   الثابت  من و ااع   الدعوى  الماروضة  وجود  ختفات  خييرة  بين   الشركاء   

كة  ف  عليها   علة المسااتأنف  من خرو ات  تتجلة  علة الخصااوم في إنشاااء  شاارما عابته   المسااتأن

االمر     منافساااة  للشاااركة  األولة   ويردها   من الشاااركة  باد  تقديمها لدعوى  اليتق  للشاااقاق  وهو

 الذي  لم ينفه  المستأنف  .

وكما  الحات  ذلك  المحكمة   المصدرة   للحكم  المياون   فيه انه  مادامت هذه    وحيث  انه  

الختفات   د وصلت   إلة درجة  من الخيورة  وان الات ة  بين  اليرفين  أصبحت  متوترة، لذلك  

لما آل   يكون  الحكم  المستأنف  صاابا  فيما  ضة به  وبتاين  تأييده مع تحميل الياعن الصاار اعتبارا

 7إليه يانه . "

 الحصص بيد شخص واحد: اجتماع كل -ب

لكي يقع عقد الشركة صحيحا البد من وجود أيرافه، أي الشركاء وأ ل ما يمكن ذلك به شخصان اثنان  

 من  انون االلتخامات والاقود المغربي.  982فأكثر وذلك يبقا للفصل 

لم أنه "إذا كانت الشركة بين اثنين فقي حق لمن من ق ل م  نم علة  1061إال أن المشرم في الفصل 

                                                           
، مصيفة بونجة و 256/3/1/2013في الملف تجاري عدد  26/05/2016الصادر بتاريخ  213/1 رار محكمة النقض  عدد    6

 ما بادها. و 217نهال اللواح: مناخعات الشركاء في الشركات التجارية من ختل الامل القضااي المغربي، الجخء األول، م.س، م 

في الملف عدد  24/11/2015الصادر بتاريخ  5976بالدار البيضاء ر م   رار محكمة االستاناف التجارية 7

اي ، مصيفة بونجة و نهال اللواح: مناخعات الشركاء في الشركات التجارية من ختل الامل القضا 1430/8228/2015
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من  انون االلتخامات  1057و 1056يصدر سبب الحل من جانبه في الحاالت المذكورة في الفصلين 

والاقود، أن يستأذن في تاويض الشريك اآلخر عما يستحقه واالستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم 

 كة من أصول وخصوم".به الشركة من نشاي مع تحمله بما للشر

بمانة أن المشرم المغربي أعية اإلمكانية لمن لم يصدر سبب الحل من لدنه أن يستمر في النشاي الذي 

د هذا االسااتمرار بأجل ساانة، بادها يمكن يلب الحل إذا لم تتم تسااوية الوضاااية ولكنه  يّ  ،تخاوله الشااركة

 .وبقيت كل الحصم في يد شريك واحد

 التصفية القضائية لشركة تجارية تعاني من الصعوبات :  -ج

القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس  مسطرة التصفية تفتتح المحكمة، فإنه من مدونة التجارة 651المادة بموجب 

 إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل ال رجعة فيه. المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة،

 أعاله. 585إلى  575عليها في المواد من  المنصوص قواعد المسطرة ولهذا الغرض، تطبق 

القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف  بالتصفية الحكم القاضي يؤدي

  تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. بما فيها فيها،

 القضائية. التصفية السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة يتولى

يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف  أن أنه يمكن للمدين غير

 فائدة المسطرةغير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص ل ،قد يكون ضحية إحداهما جنحة جناية أو

 .".المفتوحة

و بناء علة ما سبق، يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية الشركة في الحالة التي تكون فيها الشركة موجودة 

 ال رجاة فيها  )أي اضيرارية(. بشكل في وضاية مختلة 

 

 المبحث الثاني : شهر حل الشركة  

يتم الشااهر عن يريق اإلشاااارات أو اإلعتنات، بنشاارها حسااب األحوال إما في الجريدة الرساامية أو في 

صااحيفة مخول لها نشاار اإلعتنات القانونية ، أي أن شااهر حل الشااركة يتم الشااهر بنفس اليريقة المتباة 

لي علة أن الشهر من  انون شركات المساهمة نصتا علة التوا 15و 14في إنشاء الشركات ، فالمادتان 

يتم عن يريق إيدام الاقود أو الوثااق، بكتابة ضاابي المحكمة المختصااة بالسااجل التجاري و يتم كل إيدام 

للاقود أو للوثااق المشااار إليها في الفقرة السااابقة في نسااختين مشااهود بميابقتهما لرصاال من يرف أحد 

 المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.

من  انون شاااركات المسااااهمة نصااات علة أنه،  تتم عملية الشاااهر بسااااي من الممثلين 15كما أن المادة 

القانونيين للشااركة أو كل وكيل مفوض تحت مسااؤوليتهم و ختل التصاافية، يقوم المصاافي تحت مساااوليته 

 بإجراءات الشهر التي يتوالها الممثلون القانونيون.

يس الشركة وال بتغيير ناامها األساسي أو في حالة القيام به وفي حالة إغفال إجراء خام بالشهر ال يتالق بتأس

بصورة غير  انونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضاية داخل أجل ثتثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل باإلنذار 
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الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن ييلب من رايس المحكمة، بصفته  اضي المستاجتت، تايين وكيل مكلف 

 قيام بذلك اإلجراء.بال

من  انون شركات المساهمة، فإن الحل ال ينتج أثاره تجاه الغير إال من تاريخ  362و عمت بمقتضيات المادة 

 . تقييده بالسجل التجاري

كما أن الشركة التي هي في يور التصفية، ال تتمتع باألهلية القانونية الكاملة ، ذلك أنها و إن كانت تحتفا بكيانها 

وني من تسمية و مقر اجتماعي و ذمة مالية ، فإن نشايها يتو ف، و يجب أن ينحصر في تنفيذ الاقود الجارية القان

دون القيام بأنشية جديدة، و تبقة الشخصية االعتبارية النا صة للشركة في يور التصفية إلة حين انتهااها و 

من  انون  370و 369بمقتضيات المادتين مااينة  فلها من  بل الشركاء و شهر  فل التصفية، و ذلك عمت 

 شركات المساهمة .

 


