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 المحاضرة السابعة

 للشركة االعتباريةالشخصية   :  الثاني الباب

مؤستتستتي  اركتتألك ااركتتألا   متى استتتلمع د ا اركتتألك نألالم ارميةتتيداك ار امك ي اروااتتكم ي ارت   

تيراا دن هذا ار  ا اين غاأه من ار  يا ماالا فإلم ااألألان اركتتتتتللاك ارمتكلبك لما باالا ستتتتتاب ام  باحتأا  

 اتمتع بكتواتاك ناليلاك مستت لك دن كوااك اركألا مي ارذ   كتو  ادتباأ  دااا ي هي ااركتألكام 

ع امدميدك من ارح يق من نب ااتتبل رملما  مدلى  تحمع تب ات ارت اماتم ي مستتا رتم ناليلاابذرك  نااأا 

م ع  مكتتأا  ي مماأستتك لافك ارح يق في ارحااق ار اليلاك م لارباع ي ارفي حق ار أفع ارادايى ار ةتتاةاك ي 

 .كرلكأل االدتباأاكغاأ نن األمأ اتينف دلى ماى ادتأاف ار الين باركوااك  اركو  اركبا يم

مهما لان ليع اركتألك ارتداأاكم ستيا  كألك نكوا  ني نمياع ني كألك موتلكك لما باالا ساب ام فإن  ي

 71-59فإن ارمكتتتتتأع ارممأبي من والع نالين أن   م - من حيث الشككككككل–ارتداأاك دماع اركتتتتتألات 

نا ادتأف رهاتم ظ  رباني نلياع اركتتتألات األوأىم ارمل 9-59ارملظ  ركتتتألك ارمستتتاهمك ي ار الين أن  

اركألات ارتداأاك باركوااك االدتباأاكم ماداا كألك ارمحااك ارتي ت تبأ كألك يان اك تلكأ في اروفا  

ي هي اركتتتألك اريحااق ارمستتتت لاق من وةتتتيدها ألاك كدأا ات كتتتللاك لما اأستتتلا ي بارتاري ال تلتستتت  

 كوااك ادتباأاك.

-71ع بميد  ار الين أن  يف ا رلت ااالت األواأق ارماولك دلى م تةاات ق ع لم يإف مذركفةال دن ي

م ك ر  ا اركألك ار  ااك في ق ع عبإحااث ارمكأع رلكألك ارمالاك ار  اأاك ةمن ارم تةاات ار امم ف17

دلى والف اركتتتتألك ارمالاك ارمحةتتتتك لما بالا  مفإن هذه األواأق بايأها متا ها باركتتتتواتتتتاك االدتباأاك

 .1ساب ا

  ربا م من هذا ا   األولصكل الفا في رلكتتألك  االدتباأاكاد  ارينيف دلا لافاك ناا  اركتواتاك  من   ي 

  . نيالثا صلالفا لكوااك االدتباأاك فياركألك  ر التسا ارمتأتبك دن  ار اليلاك أل اأدلا ا   

 

 

 

                                                           
ارأديع رما ت  تيةاحم ساب ا دلا ارحااث دن د ا اركألك ميةحان بان اركألك ارمالاك ي اركألك ارمالاك ار  اأاك ي اركألك  1 

 ارتداأاك في اربا  ارتمهاا .
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 للشركة االعتباريةقيام الشخصية   :األول  صلالف

اركو  االدتباأ  رم باااتم ي لهااتم. فما  هذابمدأا تليالها كواا ادتباأاام ي  ت تبأ اركألك

 ارم ايا باركوااك االدتباأاكم يمتى ابان رلكألك  بيت هذه اركوااك االدتباأاك ي متى تلتهي؟.

يرلديا  دلى ذرك ي رلتفااع في اركوااك االدتباأاك رلكألكم البا باااك من ارينيف دلا ارم ايا 

األيعم نما ارمبحث ار اليم فسلواام ربا  اركوااك ارمبحث  باركوااك االدتباأاك رلكألك في

 االدتباأاك ي لهااتها.

 المبحث األول: المقصود بالشخصية االعتبارية للشركة

البا من تحااا ماريع اركتتتواتتتاك نبع اراويع رلحااث دن باااك اركتتتواتتتاك االدتباأاك ي التها هام  باااك

 االدتباأاك رلكألك ي تحااا كبا تها ار اليلاك.

 الشخص المعنوي بالشخص االعتباري مصطلحلمطلب األول: استبدال ا

ا تبأ ماتتكلل اركتتتو  االدتباأ م هي ماتتكلل مستتتتدام حاث لان ات  ارت باأ نبع ارت ااالت ارداااق 

األواأق بارتماا  بان اركتتو  اركبا ي ي اركتتو  ارم لي م هذا األواأ ارذ  ا بأ دلم بارلمك ارفألستتاك 

 Personne Morale . 

اس رها لاالا ماااا ملميستا لما هي ارحاع بارلسبك رلكو  ي ستمات اركتألك باركتو  االدتباأ  أللها ر 

 اركبا ي.

فةتتال دن نلم ي كذا لان اركتتو  ارذاتي ااركبا ي لما لان ااتتكلل دلام ناةتتا  التستت  مدميدك من 

تأاف دال تلتستت  كال ب ا اارح يق ي اتحمع ارت اماتم بع ي حتى نبع يالاتمم فإن اركتتواتتاك االدتباأاك 

ملحك من ار الين رموتلف ارمدميدات ارتي اويرها ار الين هذه اراتتتتفك ستتتتيا   ار الين بهام بادتباأ نلها 

 ار الين اروا .نكوا   ار الين ار ا  ني من نكوا   نلالت من 

ستتتتتتتدتتامتتا مع م الغاأ نلتتم ي بميدتت  ارت تتااالت ارمتتاولتتك دلى متتايلتتك ارتدتتاأق ي ار يالان ارمأتبكتتك بهتتا

ا محع الشككككككخص االعتباريفإلم نا حلات دباأق ا م 1177ارم تةتتتتتتاات ارداااق ارتي دا  بها استتتتتتتيأ 
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ارمت لق بمايلك ارتداأقم ي ذرك بم تةتتتى ارمااق  79-59اركتتتو  ارم لي  في دماع نحلا  ار الين أن  

  .2ارمماأ ي ارمتم  رب ض م تةاات مايلك ارتداأق 15-71ار ار ك من ار الين أن  

 ض م تةتتتتتتتاتات مايلك ارتداأق لذرك بادتباأها ار الين ارميةتتتتتتتيدي ارذ  اؤكأ نحلا  ي بتارأديع رب

ي هما كما اركتو  ارذاتي ي اركو  فإن ار الين ال اواك  كال نكتوااتم األدماع ارتداأاك ي  ارتادأ م 

يا رتادأم فإن ارم ااأليع من مايلك ارتداأق ارتي تواك  ا ارلتا الدتباأ م فإذا لظألا كرى م تةاات ا

ارم تةتتتتتاات ارمت ل ك باالرت امات بما فاها بارتادأ ستتتتتيا  ارتادأ لكتتتتتو  ذاتي ني لكتتتتتو  ادتباأ م 

ك ا واك  بكبارتي ت مارمفأيةتتك دلى ارتادأ من ارتستتداع في ارستتدع ارتداأ  ي غاأها من االرت امات

كاأ ار الين اروا  باركتتتتتألات هذا األواأ ارذ  ا اتتتتتا بم في ك م ارحاع اركتتتتتو  ارذاتي ي االدتباأ 

ي لفس اركي  بارلسبك اللتسا   .9-59ي ار الين أن   71-59ارتداأاك ارملظمك في لع من ار الين أن  

األاتتتتتتتع ارتدتاأ  ارملظ  في ارلتا  ار الي من مايلك ارتداأقم ي غاأها من باني ارم تةتتتتتتتاات ارتي ال 

 تست لي سأاالها دلى اركو  االدتباأ  لذرك.

 مدلول الشخص االعتباري و تحديد طبيعته القانونية الثاني: المطلب

ت هذه ي ت ب ماركتتو  اللتستتا  ارح يق ي تحمع االرت اماتهي اتتالحاك  دتباأاكا اتتا باركتتواتتاك اال

اراتتالحاك راس رسلستتان ني رلكتتو  ارذاتي ف كم ي كلما ويرها ار الين رلع من رم نامك ادتماداك تةتتفي 

دلام ار اأق دلى تحمع تب ات يادباتم ي التستتتا  ارح يقم ي هي مدميدات األكتتتوا  ني األمياع ارتي 

م ي ذرك في نحياع تداأااارتي تماأس لكتتتاكا  تلكتتتأ رتح اق غأض م ان  ي هي اركتتتألات ي اردم اات

بها ار الين م ي ذرك متى ماأستتتتت هذه ارمدميدات لكتتتتاكا انتاتتتتاااا  تداأاا ني اتتتتلاداا ني م الك اتكلا 

  حأفاا م الا اويع رها هذه ارافك باركلع ارتي احااه ار الين.

هن ي ي من   م فلتح اق ارمأض ارذ  نلكتتتتتةت من ندلم ي نامت بم امالت ناليلاك من باع ي كتتتتتأا  ي أ

فإلها ت ي  بم امالتها باستمها لكو  ادتباأ  رم  غاأ ذرك مع ارماأ اميأاانم  با م مي دان ارخ... م

  كوااك ناليلاك مست لك دن كوااك األكوا  ارمليلان رلكألك.

                                                           
ا ي ااألكوا  االدتباأاانا دلى ارتياري محع يااألكوا  ارذاتاانام ي اركو  االدتباأ  اركو  ارذاتيحلات دباأتي ا 2 

ت ااركو  اركبا ي ا ي ااألكوا  اركبا اانا يااركو  ارم لي ا ي ااألكوا  ارم لياانا في دماع نحلا  ار الين أن  دباأا
 771.71.7اراااأ بتلفاذ ارظهاأ اركأاف أن   15.71ارمت لق بمايلك ارتداأق م بم تةى ارمااق ار ار ك من ار الين أن   59-79

 .741 م   1175الااأ  17بتاأاخ ا 9149 م اردأااق ارأسماك داا 1175 الااأ 5ا 7441دمااى األيرى  1بتاأاخ 
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   املن ار يع لذرك نن اركتتتو  االدتباأ  هي مدميدك من األمياع ارتي تأاتتتا رتح اق غأض  ي من

م ان ني مدميدك من األكتتتوا  تستتت ى كرى تح اق هاف م انم فاملحها ار الين كتتتواتتتاك ناليلاك رلي 

 تتملن من تح اق غأةها ي رحسن كااأق هذه األمياع.

باأاكم هي تملالها من ارت امع مع األغااأ بياتتتتفها ي ر ع ارحلمك من تمتاع اركتتتتألك باركتتتتواتتتتاك االدت

 . 3كواا ياحاا ي مست ال دن األدةا  ارمليلان رها لما سبق ار يع

ي ارمالحظ من والع ارت ااالت ارداااق اراتتااأق في انيلك األواأقم ف ا استتتهاف ارمكتتأع تيستتاع لكاق 

هي  -لها ف ك في ككاأ ار الين اروا بكتتتل–ركتتتألات ارتداأاك األكتتتوا  االدتباأاكم حاث نلم ر  ت ا ا

ارتي تلتست  اركوااك االدتباأاكم ي كلما ويع اركوااك االدتباأاك لذرك رتلظا  دااا استحا م ارمكأع 

ي هي اركألك ارمالاك ار  اأاك لما نكألا كراها ساب ام ي بارتاري نابحت لع  17-71بميد  ار الين أن  

ي ل اا بها لع من كألك ارتةامنم ارتيااك اربساككم ارتيااك من اركألات ارتداأاك من حاث كللها ا

باألسته م اركألك ذات ارمسؤيراك ارمحاياق  ي اركألك ارمالاك ار  اأاك تتمتع باركوااك االدتباأاكم غاأ 

  أن السؤال المطروح هنا، هو متى تكتسب هذه الشركات الشخصية االعتبارية؟

 رية و نهايتهاالمبحث الثاني: بدء الشخصية االعتبا

ب اما للا في ككاأ ارم تةتاات ارساب ك ارلاظمك ر الين اركألات ارتي مت ها ار الين باركوااك االدتباأاك 

ب ا رلتحلاع ارياأا ستاب ام فإلم ات ان ارتماا  بان ليدان من اركألات ارتي تلتس  اركوااك االدتباأاك ك

نتااااك ارتحيالت االتماكاا مع يفي ظع ارت ااالت األواأق رموتلف ار يالان بما فاها م تةاات ق ع عم 

 ي ارساأ لمي ارلهيض بارم ايرك ي اركألات بادتباأها ل اكأق رلتلماك:

 18-81طبقا للقانون رقم لشركة المدنية العقارية : بالنسبة لالمطلب األول

 فإلمارمماأ ي ارمتم  رم تةاات ق ع عم  17-71رتي دا  بها ار الين أن  في ككاأ ارم تةتاات ارداااق ا

تلتستت   م4من ق ع ع 554والفا رم تةتتاات ارفاتتع  ار  اأاكاركتتألك ارمالاك  لما نكتتألا ستتاب ا كرى نن

                                                           
 3-simonart la personnalité morale en droit  prive  comparé  brulylant  Bruxelles 1995 -V

lagarde propose  de commerciliste sur la personnalité morale réalité ou  réalisme  Etudes A 

jauffre 1974. 429 Malaurie Nature Juridique de la personnalité morale Rep Defrenois 1990 

1068 J paillusseau op cit 70.  

تبان اركألك من ينت كبأا  ار  ام ما ر  ا أأ اركألا  البتااةها تاأاوا آوأم من ق ع ع ما الي: ا  554ارفاع حاث دا  في  4 
 ساب ا دلى ار  اا.ياسيغ نن الين هذا ارتاأاخ 
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  تبأ سدالارذ  اسدع اركألات ارمالاك ار  اأاك اك ي ذرك ابتاا  من تاأاخ ت اااها في اركوااك االدتباأ

 بها . اواا

   اأاكاركتتألات ارمالاك ار يدياها كال من تاأاخ ت اااال احتج دلى ارماأ بف ي بلا  دلى هذه ارم تةتااتم

هذا بال احتج دلى ارماأ بارت اااات ارم ارك يارتكتكاباتم كال من تاأاخ كاأادها ارمذليأم لما نلم  بارستدع

 . ارسدع 

اظع محاياا فاما بان كاق ناا  اركتتتتواتتتتاك االدتباأاك رهذا ارليع من اركتتتتألات ي بلا  دلى ذركم فإن ل

 اركتتأن بواتتي  ااا هذه اركتتألك ي لذرك تكال ب ا كتما  كدأا ات  ماركتتألا  ي ال ات اى ذرك كرى ارماأ

من تاأاخ كاأادها بهذا ارستتتتتتدع كب ا  كال مفي ميادهك ارماأارتي ال احتج بها ارت ااالت ي ارتكتتتتتتكابات 

 .من ق ع ع  1-511رفاع الف أق ار الاك من ر

كذا لالت اركتألك في كيأ ارتأساس ر  تلتس  ب ا كوااتها االدتباأاك ي نا  اركألا  بإبأا  تاأفات ي

دن  اككوااألكوا  ارذان ناميا ب مع باس  اركألك في كيأ ارتأساسم بافك  هؤال  اسأعم الكم فإلم 

 حمعتت ااا اركتتألك في ستتدع اركتتألات ارمالاك ار  اأاك تم دلى نستتاس نلم ب ا األدماع ارتي تمت باستتمها

 .ارتي تمت في كيأ ارتأساس رالرت امات ارلاكةك دن تلك األدماع كتل اةابافك 

ك اركأل فاها عتحيا ارتي  حاركارنا تةمن لذرك ارل  دلى ارممأبي ار الين تداأ اإلكاأق كرى نن ي 

 في ناليلي اركألات ارمكاأ كراهما.ارمالاك ار  اأاك كرى كألك تداأاك لما هي ملظمك 

من ق ع عم فمتى تبان نن اركألك ارمالاك ار  اأاك ارم ااق في سدع اركألات  1-511بميد  ارمااق ف 

ه األلككك يهلا لكاأ كرى كأك مماأسك هذ -ارمالاك ار  اأاك تماأس نلككك تداأاك بافك ادتااااك

 ارمكأعم فإن  -ارتداأاك دلى سباع االدتااا ارملاي  دلام في ارمااق ارسااسك من مايلك ارتداأق

 .د  في هذه ارحارك تمااأ كللها ار اليليني

تمااأ ت اااها من سدع هي ةفا  اركوااك االدتباأاك دلاها مأق نوأىم ي كلما غاأ نن  ذرك ال ا لي ا

دلاها  ي ات انم كرى ت اااها في ارسدع ارتداأ  مااامت نابحت كألك تداأاكاركألك ارمالاك ار  اأاك 

-59ني  71-59نن تتوذ كحاى نكلاع اركألات ارتداأاك بكللها ارملظمك في كحاى ار اليلان تب ا رذرك 

م أللم مااامت رها كوااك ادتباأاك فال املن نن تتوذ كلع كألك محااك ر ا  التسا  هذه األواأق 9

 ك االدتباأاك. رلكواا

فاما ات لق ب ملاك تحياع اركألك ارمالاك ارمذليأ  1-511ي تتبع ارمستكأق ارملاتي  دلاها في ارفاع 

 .ار  اأاك كرى كألك تداأاك
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 المنظمة بموجب قانون الشركاتبالنسبة للشركات التجارية  المطلب الثاني:

ها  نما ارف أق ار الاك فستتتلتلايع فاها التواتتتاك االدتباأاكم باااك التستتتا  اركتتتاأليرى رستتتلواتتت  ارف أق 

 اركوااك االدتباأاك.

 خصية االعتباريةالفقرة األولى: بداية اكتساب الش

ارمت لق بكتتتتتألك  71-59من ار الين أن  ي ارمااق ارستتتتتاب ك  5 9-59كب ا رلمااق ار الاك من ار الين أن  

 .كال من تاأاخ نااها في ارسدع ارتداأ  االدتباأاكاركوااك  ارتداأاك ال تلتس  اركألكم ف6ارمساهمك

 ك ر  ا واةاني اركألا   ي كرى غااك ت ااا اركألك بارسدع ارتداأ  تب ى ار النات بان ارمساهمان 

اركألك يرلمباائ ار امك رل الين ارمكب ك دلى االرت امات يار  يام هذا ما لات دلام ارمااق ار املك من 

ارمحاع  9-59نالين كألك ارمساهمك ي ارمكب ك لذرك دلى باني اركألات األوأى ارملظمك بميد  نالين 

 .7دلاها 

 يميا بإبأا  تاتتتتأفات ناليلاك داااق ال مك ر ملاك من اركبا ي نن ا م لما نن اركتتتتألا  والع هذه ارفتأق

ارتأستتاسم لكتتأا  ني لأا  م أ رلكتتألكم كتتأا  ارم اات ي ارتدها ات ارال مك حستت  ما اتكلبم مماأستتك 

لكتتتتتتتاكهتام ار اا  ب  يا مع اربلك رملحها ار أيضم ارت انا مع ارمميرانم ارمميلان ارخ...م اركتتتتتتتي  ارذ  

بع نرحسابها اركتألك رهذه االرت امات ارتي نبأمها اركتألا  في هذه ارفتأق اكأح م م ككتلاراك ماى تحمع 

التستتتابها رلكتتتواتتتاك االدتباأاكم دلى ادتباأ نلم نا تتحلع من هذه ارمستتتؤيراك بحدك دا  التستتتابها ب ا 

 ال املن متاب تها لكو  ادتباأ ؟ اركوااك االدتباأاك ي بارتاري

                                                           

ار الي يار ارث يارأابع من هذا ار الين كألات تداأاك بحس   األبيا  اركألات ميةيع :ات تبأ9-59من ار الين أن   1 ارمااق 5 
دن ارتحياع  اتأت  غأةها. يال تلتس  اركوااك ارم لياك كال من تاأاخ ت اااها في ارسدع ارتداأ . يال كللها يلافما لان

 في حارك ارتمااا. ارحل  لكألك كرى كلع آوأم كلكا  كو  م لي  دااا. ياسأ  لفسار اليلي ر

 تداأاك كذا لان غأةها تداأاا.ا كألك كألك ارمحااك ت ا

تتمتع كألات ارمساهمك باركوااك االدتباأاك ابتاا  من تاأاخ ت اااها : ا 71-59من نالين كألك ارمساهمك أن   1كب ا رلمااق   6 
ارتداأ . يال اتأت  دن ارتحياع من كألك مساهمك كرى كألك ذات كلع آوأم ني ار لس كلكا  كو  ادتباأ  دااا. في ارسدع 

 ياسأ  لفس ارحل  في حارك ارتمااا. ا

 59-71ارذ  احاع دلى مدميدك من ارمياا من نالين  9-59ارأديع رم تةاات ارف أق ار الاك من  ارمااق األيرى من ار الين أن   7 
با ها دلى هذه اركألاتم دلى ادتباأ نن نالين كألات ارمساهمك بايأه اتةمن م تةاات مكتألك رتكبق دلى باني اركألات رتك

م دن كأاق ت لاك اإلحارك ارتي ادتما دلاها ارمكأع في تلظامم رل يادا ارمؤكأق  ر الين  9-95األوأى ارملظمك بميد  ار الين أن  
 اركألات لما سب ت اإلكاأق.
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 سين باس  اركألك في كيأ ارتأساساألدماع ارتي ا ي  بها ارمؤس ننارمكأع دلى  ل  ي ألدع ذرك  

إال إذا تحملت الشركة بعد قيدها في السجل يسألون عنها شخصيا وعلى وجه التضامن وبصفة مطلقة، 

  . 8ري نامت بها اركألك ملذ ارباااكي ا تبأ حالةذ هذه االرت امات لما ، االتجاري االلتزامات الناشئة عنه

ارمأض من كنأاأ ارمكتتأع رهذه األحلا  في فتأق ارتأستتاسم هي حمااك ارماتتارل ي ح يق األغااأ  ر ع ي

ارمأتبكان مع اركتتألكم من ارتاتتأفات األحاااك ني اركتتواتتاك رب ض اركتتألا  ي حمااك ناتتيع اركتتألك 

با فال مساتتحمع اركألك هذه االرت امات ارلاكةك والع فتأق ارتأسفللي  ارتي هي في كيأ ارتأساس لذرك.

نحا ني  راارل راسم ي نن تلين تلك ار  يا ي ارتاتأفات نبأمت راارحها  ي ةأيأاك ر ملاك ارتأساس*

ب ض اركتتتألا  ي باستتت  اركتتتألك رتح اق ماتتتارل كتتتواتتتاكم ي كال فال تستتتأ  في ميادهك اركتتتألك دلا 

: كأا  نحا اركألا  رألده ق ارمل راك رباتم من ماع اركألك م اع دلى ذركالتسابها رلكوااك االدتباأاك. 

  ي باس  اركألك.

بكتتلع تةتتاملي ي مكلق في هذه ي هذا ما افستتأ ستتب  تأتا  ارمكتتأع مستتؤيراك مكتتااق تداه اركتتألا  

م حتى ي ري لان اركتتتأاك ني اركتتتألك ارتي هي ر  تلتستتت  ب ا اركتتتواتتتاك االدتباأاك ذي مستتتؤيراك ارحارك

  محاياق .

الكالنا من هذه ارم تةتتاات فإن ارحلمك من با  اركتتواتتاك االدتباأاك رلكتتألك ملذ ت اااها في ارستتدع  ي

حتى ي ري ر   ارتداأ  رم ما ابأأهم ذرك نن اركتتتألك ارتداأاك تلتستتتت  هذه اركتتتواتتتتاك بمدأا كلكتتتتا ها

 اما بانرلن لكاق اركتتتتواتتتتاك االدتباأاك رلكتتتتألك اظع محاياا ف استتتتتيفي اركتتتتألا  كدأا ات اركتتتتهأم

م ي ال املن االحتداج بها في ميادهك ارماأ كال ب ا استافا  إلدأا ات اركهأ ارمكليبكم ذرك نن ارمت اناان

في حارك ت املم ار اا من هذه اإلدأا ات ما هي كال إلدال  ارماأ بيديا كو  ادتباأ  دااا حمااك رم 

 ي ح ها في االحتداج دلام بكتوااتها االدتباأاك ي مماأسك كأق ارت اةي. اركتألك ي  رمماأستك م ها 

من    ل يع دلى نن تولف كدأا  اركتتتتهأ ال الفي دلها كتتتتواتتتتاتها االدتباأاك م رلن ال تلين لافذق في 

 ميادهك ارماأ. 

رتي من اباستتت لا  كتتألك ارمحااتتك  االدتباأاكلافك اركتتألات ارتداأاك باركتتواتتاك  بلا  دلى ذركم تتمتع

كبا تها نلها تب ى مستتتتأق م تاتتأق دلى ار النك فاما بان اركتتألا م فال تظهأ رلماأ لكتتو  مستتت ع يال 

 .ف ك اركأاك ارمت انا يارماأالحاأ آ أها بان مع ارماأ ار  يا ارمبأمك في م ي أرلكهتوةع 

 

 

                                                           
 من نالين كألك ارمساهمك.  11ارمااق 8 
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 La fin de la personnalité moraleالفقرة الثانية: انتهاء الشخصية االعتبارية للشركة: 

أنالا نن اركتتألك ارتداأاك تلتستت  اركتتواتتاك االدتباأاك ينت تستتدالها بارستتدع ارتداأ م ي بارتاري تظع 

متمت ك بكتواتتاتها االدتباأاك يتباكتتأ موتلف تاتأفاتها ي د ياها بادتباأها لكتتو  ادتباأ  مستتت ع 

  دن كوااك اركألا  ارمليلان رها.

اا بال ةا  مباة ارتداأاك رلكتألك االدتباأاكلتهي اركتواتاك ف ا تارذاتيم غاأ نن اركتألك م ع اركتو  *

هذه األواأق أل  ستتتتتب  من األستتتتتبا .  غاأ نلم رما لان اد  تاتتتتتفاك اركتتتتتألك يلان ذرك اتكل  من 

ها في فتأق تاتتفاتهام نا نأأ االحتفاظ ر ارمتاتتأفان كلدا  األدماع ارال مك رتلك ارتاتتفاكم فإن ارمكتتأع

تظل قائمة ك رلكتتأل االدتباأاكل  دلى نن اركتتواتتاك  الدتباأاك كالك فتأق ارتاتفاكم حاثبكتواتتاتها ا

لحق تسككككككميتها  ي هذه الحالة وت ،إلى حين اختتام إجراءاتها أغراض التصككككككفيةبالقدر الالزم لتحقيق 

 رك ذ تداه األغااأ كال من تاأاخ ت ااايال احاث حع اركتتألك آ اأه  "شككركة  ي طور التصككفية "، عبارةب

 .9في ارسدع ارتداأ 

ن لا  حااق اركألك ما نا اؤ أ دلى كوااتها اين اريايع كرى حا كلهاةها ني ار ةا  لما نا اكأن *

مدى تأثير هذا التحول القانوني على   مام  لتحيع اركألك من كلع ناليلي كرى كلع ناليلي آوأدلاهام 

الشخصية االعتبارية للشركة؟ هل تنقضي شخصيتها األصلية و تكتسب شخصية اعتبارية أخرى نتيجة 

 هذا التحول أم ماذا؟

المنظم لباقي أنواع  5-69من القانون رقم  2 المادةلمقتضيات و للجواب على ذلك، فبالرجوع 

الثاني  األبواب الشركات موضوع تعتبر عاما ، إذ التي جاءت تتضمن مقتضى  ،الشركات

وال . غرضها والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان

عن التحويل  يترتب وال تكتسب الشخصية المعنوية إال من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

في حالة  الحكم ويسري نفسإنشاء شخص معنوي جديد.  القانوني للشركة إلى شكل آخر

 ..". التمديد.

 71-59ات  احتأا  كدأا ات ارتحياع ارياأاق في اربا  األيع من ار س  ار امن من ار الين أن   لما

 ي ما ب اها. 179ارمت لق بكألك ارمساهمك في ارمااق 

                                                           
 من ق .ش ارمساهمك. 191ارمااق   9 



السداسي الرابع           -مادة قانون الشركات التجارية -الدكتورة نهال اللواح               
 

9 
 

ال اؤا  كرى التها  كوااتها  ي من والع هذه ارم تةااتم فإلم تحياع كلع كألك كرى كلع آوأ

ألك في ك حالة اندماج الشركة* باست لا االدتباأاك بع تظع محتفظك بها في اركلع ار الين اردااام 

 ا اركألك ارملامدك ركوااتها االدتباأاك ي تابل ملامدك في اركألك م ففي هذه ارحارك تفآوأى

 ارتداأاك اراامدك ارتي تتمتع بكوااتها االدتباأاك.


