المقدمة :
لما كنا مطالبٌن فيً بثننيا ايوا ادتاايهنا ايوق المقاتنية بيٌن رقيد الريتكة ا ٌيتق مين
العقاد ااألنظمة القانانٌة المرابهة له كان ٌجدت أا ميااا كيولأ أن ننياق بهاجيه الريبه بيٌن
ك العقاد اااء أكان رقد رتكة أا ٌتاا ،اايً ميا ٌعيتب باألتكيان الماييارٌة العامية
ااييً الهييً ٌتيياه هافتاييا فييً العقيياد كتهييا بلييية راميية اههمن ي فييً اجيياد التيييا بهاتٌيية
المهعاقدٌن االمث االابب .إو ال ٌقاه رقد أي رتكة لثٌثا إال إوا تيى الريتكاء بيه إو
ٌهه رن طتٌق اإلٌجاب االقبا خالٌا مين العٌياب اإال كيان العقيد بياط اٌجيب أن ههيافت
األاتٌة لترتكاء  ،فاألاتٌة همنح لتريخ

ثيق الهليتب اااللهيااه إليى جانيب المثي اليوي

ٌعهبيت النرياط االقهليادي الييوي قاميج مين أجتيه الرييتكة إو ٌجيب أن ٌكيان ممكنيا أي قيياب
لتهثقق اجائاا قانانٌيا ،ارتييا مريتارا ٌيت مخيالب لتنظياه العياه ااآداب العامية اكيوا
الاييبب الييوي ٌعهبييت النريياط االقهلييادي الييوي قامييج الرييتكة ميين أج ي هثقٌقييه اأمييا اييبب
الرتكة فٌهمن فً إنجياا مثتهيا بغٌية هثقٌيق األتبيام امنيه اتههٌنيا أن هكيان دتاايهنا افيق
منهجٌة معٌنة هجاداا الخطة الهالٌة .

خطـة الـبـحث
مقدمة
المبثث األا  :همٌٌا رقد الرتكة رن العقاد المرابهة لها
المطتب  : 10همٌٌا رقد الرتكة رن الرتكة المدنٌة ارقد العم
المطتب  : 10همٌٌا رقد الرتكة رن رقد القتض ابٌع المث الهجاتي ارقد المقاالة
المبثث النانً  :همٌٌا رقد الرتكة رن بعض األنظمة القانانٌة
المطتب  : 10الرتكة االجمعٌة
المطتب  : 10الرتكة االرٌاع
الخاهمة

المبحث األول  :تمييز عقد الشركة عن العقود المشابهة لها
المطلب األول :تتميز عقد الشركة عن الشركة المدنية وعقد العمل
أ -تمييز عقد الشركة عن الشركة المدنية :

ٌثييدث أن هقيياه الرييتكة بارهباتاييا رخلييا معناٌييا بارمييا مدنٌيية إلييى جانييب قٌامهييا
بهرما هجاتٌة ا متجع ولأ دائما لتعقيد الههاٌايً لهيا ا اليوي هثيدد المايياع أا النرياط
الوي هقاه به أا هاااله  ،فإوا كان ماياع نراطها مدنٌا أرهبيتج بيولأ ريتكة مدنٌية .أميا
إوا كييان ماييياع نريياطها هجاتٌييا ارهبييتج بييولأ رييتكة هجاتٌيية  .إال أنييه ٌمكيين أن هقيياه
الرتكة المدنٌة إلى جانب أرمالها بهرما هجاتٌة إال أنه ٌمكن أن هقياه الريتكة المدنٌية أي
بجانب أرمالها بهرميا هجاتٌية منييتدة أا ريدد منهيا اهكيان مهيتقية فيً ايوق الثالية هعهبيت
ريتكة مدنٌية ال هجاتٌية آن رمتهييا األااايً أا التئٌايً كيان مييدنٌا ميع جمارهيا فيً هتييأ
األرمييا ألثكيياه القييانان الهجيياتي  ،مييع العتييه أن لييية الرييتكاء اييااء ك ياناا مييدنٌٌن أا
طبٌعٌييٌن أا هجييات ال هييرنت رتييى نيياع الرييتكة  .فٌثييدث أن هكييان الرييتكة مدنٌيية اجمٌييع
الرتكاء فٌها هجاتا إال أنه إوا قامج الريتكة بهرميا هجاتٌية اأخيت مدنٌية  .فيإن نرياطها
التئٌاييً اييا الييوي ٌثييدد طبٌعههييا إو لييه ٌكهييب المرييتع الجاائييتي بيييتاتة التجيياع إلييى
أريكاال
نراط الرتكة لهثدٌد طبٌعهها كمعٌات مايارً لهمٌااا رن الرتكة المدنٌة ب
"0
معٌنية اتد وكتايا فييً القيانان الهجيياتي كيهنااع الرييتكة لهمٌاايا ريين الريتكة المدنٌيية "
كرتكة الهيامن  ،ارتكة الهالٌة الباٌطة أا رتكة الهالٌة باألاهه ارتكة المارالٌة
المثدادة أا رتكة المااامة .
 نتائج التعريف بين الشركة المدنية والشركة التجارية :0
هخيع الرتكة المدنٌة ألثكاه القانان المدنً المااد " " [ ]664 - 604أما الرتكة
الهجاتٌة هخيع ألثكاه القانان الهجاتي إلى جانب أثكاه القانان المدنً فً ثالة رده
اجاد ن هجاتي إال أنه فً ثالة الهعاتض بٌنهما [القانان المدنً االقانان الهجاتي]
هطبٌق القانان الهجاتي افقا لقاردة الخا ٌقٌد العاه .
هخيع الرتكة الهجاتٌة لك إلهااماج الهاجت من قٌد فً الاج الهجاتي اماأ لتدفاهتالهجاتٌة رتى خ ب الرتكة المدنٌة الهً ال هخيع ألي رًء من اوا القبٌ .

-0نق رن كهاب د .نادٌة فايٌ [الرتكاج الهجاتٌة]
-0القانان المدنً

ال همهنع الرتكة الهجاتٌة بالرخلٌة المعناٌة إال من هاتٌخ القٌد فً اج الهجاتي إوٌكان فٌها قب اوا الهاتٌخ مهيامنٌن من ٌت هثدٌد أماالهه إال إوا قبتج الرتكة بعد
ههاٌاها بلية قانانٌة أن ههخو رتى راهقها الهعهداج الهً الهاه بها الرتكاء بعداا هغٌٌت

بعهداج لترتكة طبقا لما جاء فً المادة  964قانان هجاتي رتى خ ب الرتكة المدنٌة
فهمهنع بالرخلٌة بمجتد هكاٌنها اال ٌثهج لها إال بعد إاهعما الرهت المادة  604قانان
مدنً .
ههثدد مارالٌة الرتٌأ فً الريتكة المدنٌية بمقيدات نليٌبه فيً الخاياتة اقيد ههجيااا ايواالنلٌب قٌمة الثلة الهً ٌقدمها فً تأس الميا اٌيهه وليأ دان هييامن بيٌن الريتكاء أميا
ماييرالٌة الر يتٌأ فييً الرييتكة الهجاتٌيية ههثييدد ثا يب رييك الرييتكة ،بثييث هخهتييب فييً
رتكاج األرخا رنها فً رتكاج األماا .
ب -تمييز عقد الشركة عن عقد العمل :
" "0هن المادة  10من القانان تقه  00-41المرتخ فً  04تميان  0601الماافق لـ
 00أفتٌ  0441المهعتق بع قاج العم رتى ما ٌتً :
ٌهمٌا رماال اجتاء فً ميهاه اوا القانان ك األرخا الوٌن ٌردان رم ٌداٌا اا فكتٌا
مقاب متهب فً إطات الهنظٌه الثااب رخ آخت طبٌعً أا معناي رمامً أا خا
ٌدرى الماهخده ،امنه فإن مث رقد العم ٌمن فً جهد ٌقدمه الرخ اقد ٌخهتط مع
العم الوي ٌقده من طتب الرتٌأ فً الرتكة ،اقد ٌثدث ان ٌثث أتباب العم العما
رتى الاٌادة فً بد الجهد مع اقتات نلٌب من األتبام ٌااع إلٌهه إلى جانب األجات
الهً ٌهقايانها مقاب جهداه كما ٌلح ان ٌراتأ العما فً اإلداتة االمهاه بهرما
التقابة رتى المرتاع إال أن اوا الابب اتران ما ٌنههً لع قة الهبعٌة بٌن العام اتب
العم بٌنما الرتٌأ فً رقد الرتكة بثلهه ال ٌخيع إلرتاب أي رتٌأ آخت اال ثهى
المدٌت ألن أااس الرتكة اا المااااة بٌن الرتكاء االت بة فً اإلهثاد اهثم المخاطت
امن نمة انهقاء أي ناع الهبعٌة االخياع رتى خ ب رقد العم .

-0نق رن كهاب أثمد مثتت القانان الهجاتي الجاء

II

المطلب الثاني :
تميز عقد الشركة عن عقد القرض وعقد المقاولة بيع المحل التجاري:
فتع  : 10تمييز عقد الشركة عن عقد بيع المحل التجاري :
أثٌانا ٌهيق بائع المث الهجياتي ميع المريهتي بيهن ٌكيان لتبيائع نليٌب فيً األتبيام
الهً قد هنهج رن ااهغ المث الهجاتي لمدة معٌنة من الامن .اولأ بدال من ٌقيبض نمنيا

نقييدٌا معتامييا ،فهنييا ٌقهييتب رقييد بٌييع المثي الهجيياتي ميين الرييتكة اولييأ فٌمييا ٌهعتييق بهعييدد
أطيتاب العقييد ،افيً هقييدٌه البييائع ثلية رٌنٌيية اايً المثي الهجيياتي افيً هقييدٌه المرييهتي
ثلة بالعم ألن العقد ال ٌكان رقد الرتكة ،اولأ إلنههاء تكن ااه من أتكان الرتكة أال
ااا :نٌة االرهتاأ .ولأ ألن البائع ال ٌثق له أن ٌهدخ فً ااهغ المث الهجاتي الٌس
لييه الثييق فييً االرييتاب رتييى إداتة المث ي الهجيياتي ،ألن اإلداتة هنعقييد لتمرييهتي ٌييت ان
الرتٌأ ٌثق له (فً رقد الرتكة) ان ٌكان مدٌتا لترتكة أا أن ٌتاقب إداتة الرتكة اولأ
فً ثالة رده هعٌٌنه .
فتع  : 10التفرقة بين عقد الشركة وبين عقد القرض :
مقهيى رقد القتض اا أن ٌايته ريخ آخيت مبتغيا مين النقياد رتيى أن ٌيتدق إلٌيه
بعد مدة معٌنية ،اإوا كيان المقهيتض (اايا الريخ اليوي هايته الميا ) ٌتٌيد اايهنمات مبتي
القتض فً مرتاع اقهلادي ،اأرهتط رتٌيه المقيتض (أي الريخ اليوي قيده الميا ) أن
ٌاته له نابة معٌنة من األتبام الهً هنجه رن المرتاع فً اوق الثالة ٌتهبس المت بٌن رقد
القتض ارقد الرتكة من ناثٌة هقدٌه الثلة االمراتكة فً األتبام .ات ه ولأ فإن أاجه
الخ ب بٌن العقدٌن هبدا جتٌية إو أن مني ايوا العقيد ال ٌعيد ريتكة ،اوليأ ألن المقيتض ال
ٌراتأ فً المرتاع مراتكة إٌجابٌة كما اً الثا بالنابة لترتٌأ فً الريتكة .إو أن نٌية
المراتكة االمااامة فً ااهنمات المرتاع منهيٌة رندق في رتى أنه ال ٌهثم أٌة خااتة
هثدث لتمرتاع ،ألنه بعٌدا ك البعد رن ااهنمات ااٌت المرتاع .
اإوا اقع من ايوا التيبس فيً العقيد ،فٌعياد األميت إليى قاييً المايياع اليوي ٌيلي فيًاألمت ثاب الاقائع ااألدلة المعتاية رتٌه امن بٌنهيا دات المقيتض ،فيإوا أنبيج لتقاييً
أن داتق ٌقهلييت رتييى هقييدٌه المييا فثاييب ارهبييت مقتيييا ،أمييا إوا كييان داتق ٌهعييد ولييأ
بثٌث هبتا مراتكهه اإلٌجابٌة فً المرتاع من ثٌيث اايهنماتق اهنظيٌه إداتهيه ااالريتاب
رتٌه ،اتقابة أرماله اقبا مخاطت الرتكة أرهبت رتٌكا .
فتع  : 10التفرقة بين عقد الشركة وعقد المقاولة :
المقاالة رقد ٌهعهد بمقهياق أثد المهعاقدٌن بهن ٌلنع رٌئا أا أن ٌردي رم مقاب
أجت ٌهعهد به المهعاقد األخت ( 964مدنً) اٌجاا لتمقاا أن ٌقهلت رتى الهعهد بهقدٌه
رمته فثاب رتى ان ٌقده تب العم المادة الهً ٌاهخدمها اٌاهعٌن بها فً القٌاه بعمته،
كما ٌجاا ان ٌهعهد المقاا بهقدٌه العم االمادة معا .
اإوا كان اوا اا الهعتٌب لعقد المقاالة إال أنه قد ٌهخو أثٌانا لاتة مقتبة من رقد الرتكة
 :ثٌث ٌهيق تب العم مع المقاا رتى ان ٌكان لهوا األخٌت نابة من األتبام مقاب
قٌامه بمهاه المقاالة أثان اجهٌ ،ت ان اوا اإلهياق ال ٌغٌت من طبٌعة كعقد مقاالة ،اال
ٌثاله إلى رقد رتكة ،فهختب نٌة المراتكة االمااااة فً هثم األتبام االخاائت ،في
رن رده مااامة المقاا فً إداتة الرتكة ارده الهاامه بالنلا األمتة الهً ايعها
المرتع لهنظٌه رران الرتكاج رتى خ ب أناارها .

المبحث الثاني  :تميز عـقـد الشركة عن بعض األنظمة القانونية :
المطلب األول  :تميز عـقـد الشركة عن الجمعية :

إنه اباالاناد إلى ما أاتدناق اابقا من هعتٌب لترتكة ابالنظت إلى هعتٌب الجمعٌة
افق ما هنااله القانان تقه  00- 41المرتخ فً  04جمادي األالى  0600الماافق لـ
 0441-00– 6فً فقتهه األالى من المادة النانٌة منه بهنه "("0همن الجمعٌة اهياقٌة هخيع
طبٌعٌان أا معناٌان رتى أااس
لتقاانٌن المعما بها اهجهمع فً إطاتاا أرخا
هعاقدي الغتض ٌت متبح ) امنه امن خ ما اتد فً اوق المادة من هعتٌب هجتب لنا
ابايام معاٌٌت الهيتقة بٌن ك من الجمعٌة االرتكة ااً ما انايثه فٌما ٌتً :
 /0الهدف ٌ :كمن اليتق افق اوا المعٌات فً ان الرتكة ههدب إلى االاهغ االثلا
رتى التبح اهااٌعه رتى الرتكاء فً ثٌن ان الجمعٌة ههدب من خ نراطها إلى هثقٌق
تض اجهمارً أا مهنً ،فالمعٌات انا معٌات مادي ٌمن فً فكتة التبح .
إال أنه ات ه اوا الايام فً فكتة الهيتٌيق مين خي المعٌيات الميادي إال ان فكيتة اليتبح
فً ثد واهها قد ناتج ثالها خ فاج فقهٌة كنٌتة :
تأي أا  :واب أنلات إلى أن ك فائدة هعاد رتى األرياء هدتٌجا اااء أمكن هقدٌتاا
بالما االيج كانها إٌجابٌة أا إقهلتج رتى هخيٌة ربء ااالء الرتكاء أا دفع
اليتت رنهه ااً ما اليج بالاتبٌة .
تأي نانً  :واب أنلاتق إلى أن التبح ٌنثلت فقط فً المبت النقدي الوي ٌااع رتى
الرتكاء فً نهاٌة الانة المالٌة .
0
تأي نالث  :افق ماقيا ااطا ممن فٌما " " اقتهه الجمعٌة العمامٌة لتثكمة النقض
اليتناٌة فً داائتاا المجهمعة فً  00ماتس  0406الهً قيج بهن التبح اا مجماع
المنافع الهً ٌثل رتٌها الرتكاء اااء أكان فاائد مالٌة اا ٌتق إو ال ٌرهتط ان هكان
األنلبة نقدٌة .
 /0الصـفـة ٌ :مكن إبتاا اليتق من خ اوا المعٌات فً النقاط الهالٌة لنيلح اللاتة
أكنت :
هلب الرتكة بليية الهياجت كانهيا همياتس أرمياال هجاتٌية بٌنميا الجمعٌية ال ٌكهايب ايوقاللية ثهى الا ماتاج أرماال هجاتٌة ألن نرياطها األااايً ميدنً ليوا ال ٌخييع لقااريد
القانان الهجاتي فً مجا اإلف س ا ٌتق.
فً ثالة ث الرتكة أا هليٌهها فإن ماجاداهها هرا إلى الرتكاء بٌنما الجمعٌة هخيعفً ثتها إلى القانان األاااً لتجمعٌة (المادة  )04بالنظت إلى ثتٌة أريائها كهن من
ٌهيقاا رتى إرطاء ماجاداهها إلى ٌت أريائها أا إلى جمعٌة أخت هقاه بنيس النراط أا
ما ٌرابهه .
 /0العضوية  :بالنابة لهوا المعٌات هثق لك ريا فً الجمعٌة االناثاب منها فً أي
اقج ما له ٌاجد اهياق ٌقيً بيتاتة إبقائه فً الجمعٌة لمدة معٌنة اوا من جهة اال ٌهخو
العيا الماهنجد أي رًء من أماا الجمعٌة إال إوا قيى بولأ القايً األاااً لها من
جهة أخت بٌنما هخيع الرتكة لقاارد أخت هخهتب فً رتكاج األرخا رنها فً
رتكاج األماا .
اوق بالنابة ألاجه االخه ب أما رن ااجه الربه بٌنهما فهكمن فٌما ٌتً :

 ك من الرتكة االجمعٌة ههيقان من ثٌث أنهما من يتاب النراط الجمارً الوي الٌمكن لتيتد أن ٌقاه به لميتدق .
 كما انهما هجهمعان بالرخلٌة المعناٌة ااوا بمجتد هكاٌنهمااجاد
 في رن ولأ فإن قاارد إداتة ك من الجمعٌة االرتكة ههرابهان من خمجتس إداتة –مدٌت –نظاه أاااً ،امتاقبٌن لتمثافظة رتى أماالها .
 اوا ك ما لدٌنا رن ااجه الربه ااالخه ب بٌن ك من الجمعٌة االرتكة .المطلب الثاني  :تميز عقد الشركة عن الشيوع :
إوا كان الرٌاع ٌعتب " ( "0رتى انه ما معٌن بالواج ٌمتكه اكنت من رخ ااثد اٌقع
ثق ك رتٌأ فٌه رتى ثلة رائعة فً اوا الما  .أما رن أاجه االخه ب بٌنه ابٌن رقد
الرتكة فٌما ٌتً :
-0رقد الرتكة ٌنره افق نٌة االرهتاأ بخ ب ثالة الرٌاع فقد ٌكان اخهٌاتٌا كما إوا
أرهت رخلان ماال رتى الرٌاع أي هكان متكٌهها ٌت ميتاة اقد هكان إجباتٌة كما اا
الثا بالنابة لتاتنة الوٌن ٌمهتكان أماا الماتث رتى اجه الرٌاع إلى ان ٌهه فتا
ثللهه .
 -0األل فً الرتكة أن ٌهمٌا بقاراا طٌتة المدة المهيق رتٌها فً العقد إال إوا إنثتج قب
ولأ لابب طاتئ بٌنما ال ٌجاا االهياق رتى االاهمتات فً الرٌاع أكنت من  9انااج إو
ٌعهبت الرٌاع ثالة اقهٌة ثاب ما نلج رتٌه اليقتة  10من المادة  400مدنً (لك
رتٌأ أن ٌطالب بقامة الما الرائع ما له ٌكن مجبتا رتى البقاء فً الرٌاع بمقهيى ن
أا اهياق) في رتى انه ٌجاا االهياق رتى هجدٌدق من جدٌد .
-0هكهاب الرتكة الرخلٌة المعناٌة بمجتد هكاٌنها األمت الوي ٌقهيً أن هكيان لهيا ومية
ما بقٌة خالة بعٌدة رن ومه الريتكاء الميت اليوي ٌمنيع الريتكاء مين الهليتب فٌيه كميا أن
الدائن الرخلً لترتٌأ ال ٌااثه دائن الريتكة فيً الهنيٌيو رتٌيه ،فيً ثيٌن أن كي ريتٌأ
ٌمتييأ ثلييهه فييً الرييٌاع متكييا هامييا لييه ان ٌهلييتب فٌهييا  .اان ٌاييهالً رتييى نماتاييا اأن
ٌاهعمتها بثٌث ال ٌتثق اليتت بثقاق اائت الرتكاء لدائنه الهنيٌو رتٌها .
-0نق رن كهاب د .نادٌة فايٌ

:

كهاب

 -6فيً ثاليية افيياة المالييأ رتييى الريٌاع هاييهمت ثاليية الرييٌاع ميين اتنيية أمييا الريتكة فهنثي
بماج أثد الرتكاء أا الثجت رتٌه أا إف اه .
إن ثق الرتٌأ فً الرتكة ثق رخلً منقا الا كانج الثلة الهً قدمها رقاتا.اٌهمن ثقه فً الثلا رتيى نايبة مين األتبيام ايناٌا افيً اقهايامها رنيد الهلييٌة ،فيإوا
جاا لتريتٌأ ان ٌهنياا رين ثليهه فيً الريتكة فهيا ال ٌهنياا رين الميا اليوي قدميه فيً
تأس الما الوي قدمه فً تأس مالها ،فيً ثيٌن أن الهنياا فيً الريٌاع ٌهعتيق بيإجتاء مين
واج الما الرائع فيً ثيداد النليٌب اليوي ٌمتكيه المهليتب ،فيإوا انليب الهليتب رتيى
جاء ميتا من الما الرائع اله ٌقع اوا الجاء رند القامة فً نلٌب المهلتب انهق
ثق المهلتب إلٌه من اقج الهلتب إلى الجاء الوي آ المهلتب بطتٌقة القامة

التمهلتب إلٌه فً ثالة جهته بعده متكٌة المهلتب لتعٌن المهلتب فٌها له الثق فً
إبطا الهلتب
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قائمة

المراجع :

* القـانان الهجـاتي
* د  .نادٌـة قايٌـ
الرـتكـاج الهجـاتٌـة
* أثمـد مثــتا
القـانان الهجـاتي الجـاء النانً

II

الخاتمة
امنييه اكخهامييا كييان اييوا ربيياتة ريين متخ ي

ثييا الع قيية بييٌن رقييد

الرتكة الهجاتٌة ا ٌتاا من األنظمة االعقاد المرابهة لها اااء من ثٌيث
إهياقها أا إخه فها اولأ بغتض النظت رن ناع الرتكة الهجاتٌية الخالية
ألثكاه القانان الهجاتي.

