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المبحث التمهيدي :

مبا أن املشرر عررف الشرركة علرى أقرا عمرد يرخص برٌن شكثرٌن أو أكثرر وجرب أن تخرواقر ا رراا العمرد األركران العامرة الر تمروم
عليها سائر العمود ،غًن أن عمد الشركة ذو طبيعة خاصرة لراا ال يكخكري قيرا ترواقر األركران العامرة برت ورب أن تخروقر قيرا أركران
أخرى نابعة من خثوصيخا حىت يخسىن لا ترتيب اآلثار المانونية ال نص عليها المانون .

المطلب األول  :األركان الموضوعية العامة :
إن األركران املوضرروعية العامررة الواجررب تواقررررا ا عمررد الشررركة ررري نكررس األركرران الر تمرروم عليهررا كاقررة العمررود األخرررى وتخ ثررت
راه ا الرضا ،األرلية  ،احملت والسبب .
الرضا  :ورو الخعبًن عن إرادة املخعاقدين وال تخ ثرت ا اجيوراو والمبرول وإذا انعردم الرضرا ترترب عرن ذلرا عردم قيرام الشرركة
ويكرون الرضرا مدعردما إذا ت يخكرش الشرركا علررى تمردير ا ثرص مرثال ،أو علرى ورت الشررركة أو علرى نيرة االشررتاك أمرا إذا وجررد
الرضرا قيبرب أن يدثرب علررى شرروط العمرد كررأس املرال والرررض واجيدارة وغًنررا مررن الشرروط ك را وررب أن يكرون رراا الرضررا
صحيحا وخاليا من العيوو كالرلط واجيكراه والخدليس ""1
األهليــة  :ال يككرري وجررود الرضررا قحسررب جيب ررام عمررد الشررركة بررت البررد أن يكررون ررراا الرضررا صررادرا مررن ذي أرليررة ،أي أن

الش رريا وررب أن يكررون أرررال للخثرررف وت حبررر عليررا لعخررا أو سرركا أو جدررون ذلررا ألن عمررد الشررركة يعخ ر مررن الخثرررقات
الدائرة بٌن الدكع والضرر .
وسررن األرليررة يخحرردد ب ر  19عامررا طبمررا لرردص املررادة  44مررن ق.م  .قرراذا أبرررم عمررد الشررركة شرركص قاصررر ،كرران العمررد قررابال
لإلبطررال ملثررلحخا ،وال يخسررىن لررا إب ررام مثررت ررراا العمررد إال إذ حثررت علررى إذن لررالا وررراا طبمررا لل ررادة  45مررن المررانون
الخباري ال تمضي بأن الماصر الاي بلغ سن  18سدة كاملة وأراد اجيجتار وجب عليا أن حثت علرى إذن مرن والرده أو أمرا
أو علررى ق ررار مررن علررس العائلررة مثرردق عليررا ومررن طرررف احملك ررة ا حالررة مررا إذا كرران والررده مخوقيررا أو غائبررا أو سررمط عدررا
سلطخا األبوية أو اسخحال عليا مباشرهتا ا حالة انعدام األو أو األم ""2
المحل  :رو موضو الشركة الاي يخ ثت ا املشرو املايل الاي يسعى الشركا إىل حتميمرا وورب أن يكرون رراا احملرت كدرا
ومشررروعا وغررًن ررالف للدظررام العررام واآلداو العامررة ،قرراذا انثررب وررت الشررركة علررى اجيجتررار بالم ررار أو املكرردرات أو هتريررب
األسلحة أو على أي نشاط يخعلش بالمطا العام كان العمد باطال .
الســبب  :ورررو الباعررث الررداقع علررى الخعاقررد ويرررى الكمررا ال رراجي أن ررراا الباعررث يخ ثررت ا حتميررش غرررض الشررركة املخ ثررت ا
اسخرالل مشرو مايل معٌن ورو هباا املعىن خيخلط مبحت العمد حبيث يثبي احملت والسبب ا عمرد الشرركة شريوا واحردا ،ومرن
مث قاذا انثب وت عمد الشركة على اسخرالل غًن مشرو قان العمد ما البطالن لعدم مشرروعية احملرت والسربب ا آن واحرد
". "3
 -1د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري /د.م.ج طبعة ص 28
 -2د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري /د.م.ج طبعة ص 29
 -3د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري /د.م.ج طبعة ص 31
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المطلب الثاني  :األركان الموضوعية الخاصة :

ال يككي جيبرام عمد الشركة تواقر األركان املوضوعية قحسب ،بت البد أيضا من تواقر األركان املوضوعية اخلاصرة والر دتيرز هبرا
العمد عن سائر العمود وتخ ثت ا :
تعرردد الشررركا  :ترردص املررادة  416ق.م " الشررركة عمررد مبمخضرراه يلخررزم شكثرران أو أكثررر…" لرراا قالشررركة ررري تواقررش إرادتررٌن
قررأكثر ومررن خررالل م  416ق.م نالحررن أن املشررر اجلزائررري قررد تبررىن كماعرردة عامررة وحرردة الامررة بالدسرربة جل يررع الشررركات
الخباريرة والراي يؤكررد علرى ذلررا مرا جررا ا م  188ق .م ( أمروال املردين رتيعهررا ضرامدة لوقررا ديونرا ،وا حالررة عردم وجررود
حش أقضلية مكخسب طبما للمانون ،قان رتيع الدائدٌن مخساوون جتاررا رراا الضر ان " "1غرًن أنرا أورد إسرخثدا تضر دا األمرر
رقص  27/96بخراري  1996/49/49قأجراز تكروين شرركة الرجرت الواحرد الر تعرقهرا بعرع الخشرريعات كالخشرريع اجي ليرزي
واألملاين والندري ا ك ة ال يخوخارا املشر اجلزائري من اسخثدا مثرت رراه الشرركة  .وركرن تعردد الشرركا لريس قاعردة مطلمرة
بت يرد عليها اسخثدا حيث د :
 /1ش ذ م م عدد الشركا  24شريا كحد أقثى نص م 594
 /2ش املسامهة عدد الشركا  47كحد أدىن م 592
 /3ش الخوصية باألسهص عدد الشركا  43كحد أدىن "2" 2 / 715
 -2تقــد ا الح ـ

 :ال يككرري جيبررام عمررد الشررركة بررت البررد علررى مخعاقررد أي شرريا أن يلخررزم بخمرردًن حثررخا للشررركة سروا

كان ا ثة نمدية أو عيدية أو حثة ع ت ،ومن ع و راه ا ثص يخكون الض ان العام لدائين الشركة ""3
أ-الح ة النقد ة  :غالبا ما تخ ثرت حثرة الشرريا ا تمردًن مبلرغ مرن املرال قراذا تعهرد الشرريا مبثرت رراا اجيلخرزام وجرب عليرا
تمرردًن ا ثررة الدمديررة ا امليعرراد احملرردد فررا ،قرراذا تررأخر ا تمررداها خضررع للمواعررد العامررة املخعلمررة بخدكيررا االلخرزام بررأدا مبلررغ مررن
املال قخثبي الشركة دائدة لا هباه ا ثة ،ويلخزم الشريا ا مواجهخها بالخعويع عن راا الخأخًن م "4" 421

ب-الح ة العينية  :قد تكون حثة الشريا مخ ثلة ا مال معٌن غًن الدمود كرأن يمردم عمرارا أو مدمروال ماديرا كللرة مرثال أو
مدموال معدوي ك ا ة اخرتا أو عالمة جتارية أو وت جتاري أو دين لا ا ذمة الرًن … .إخل
ج -الح ــة مــع العمــل  :قررد تكررون حثررة الش رريا ا اجينض ر ام إىل الشررركة مخ ثلررة ا ع ررت يؤديررا فررا ،ويمثررد بررا الع ررت
الكين كاخل ة ا عرال االجترار أو الخكطريط أو الخسرًن اجيداري … إخل  ،واخدرع علرى الشرريا أن يمروم سراو نكسرا بع رت مرن
نكررس نررو الع ررت الرراي إلخررزم بخمداررا للشررركة ،وررراا حررىت ال يثرربي مداقسررا فررا ،قرراذا قررام بررالا إلخررزم بررالخعويع ا مواجهررة
الشركة

 -1د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص 32
 -2د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص 33
 -3د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص34
 -4د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص 37
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 /3نيــة المشــاركة  :يسررخكلص ررراا الررركن مررن م  417ق.م وممخضرراه بررال اجلهررود والخعرراون بررٌن الشررركا علررى حتميررش غرررض
مشرتك يخ ثت ا حتميش الربي واقخساما بٌن الشركا وقوام راه الدية يخ ثت ا ثالثة عداصر :
أوال  :ري حالة إدارية قائ ة على الثمة قثد حتميش افدف املدشود
الثاني  :اختاذ املظارر الدالة على وجود الخعاون اجيوايب بٌن الشركا قثد حتميش غرض الشركة .
الثالث  :املساواة بٌن الشركا ا املراكز المانونية .
 /4أقســاا األرحــال والخســا ر  :يخ ثررت ررراا الررركن ا رغبررة الشررركا ا جررين األربرراال عررن طريررش اسررخرالل املشرررو وقابليررة كررت
شريا ا حت ت نثيب من اخلسائر الاي قد يدخج عن اسخرالل املشرو .
كيكية تمسص األرباال واخلسائر ختضع إىل اتكاق الشركا شريطة أال يردرج ا العمرد الخأسيسري للشرركة حرمران أحرد الشرركا مرن
األرباال أو أعضائا من اخلسائر ويطلش على مثت راا الشرط إن وجد ا عمد الشركة بشرط األسس ( . clause leonine

المطلب الثالث  :األركان الشكلية :

ال يعد عمرد الشرركة مرن العمرود الرضرائية الر تمخثرر علرى عررد ترواقر الرضرا برت البرد مرن اقراغرا ا قالرب شركلي أي البرد مرن

كخابخا وشهره وعليا قان األركان الشكلية لعمد الشركة تخ ثت ا :
-1الكتاحة  :نث املادة  418من ق.م على ضرورة كخابة عمد الشركة وإال كران براطال سروا ا تعلرش األمرر بالشرركات املدنيرة
أو الشركات الخبارية ،غًن أن الكخابة تكون عرقية أو رمسية وإذا كان املشر ت يبٌن نوعية الكخابرة الواجبرة ا الشرركة املدنيرة أو

اقخثر على ضرورة كخابخها قمط ،قان الشركة الخبارية البد من اقراغهرا ا الشركت الرمسري وإال كانر باطلرة رراا مرا يسرخكلص
مرن نررص املررادة  545ق  .ت الرراي يمضرري بضرررورة إثبررات الشررركة بعمررد رمسرري وإال كانر باطلررة ومبكهرروم املكالكررة أن الكخابررة
الرمسية الزمة بت أن قانون السبت الخباري الثادر سدة  94يؤيد علرى راترا الرمسيرة ألنرا يشررتط أن ترخص رراه الكخابرة بواسرطة
املوثررش ولرريس املؤسسررٌن وذلررا حسررب املررادة  2 / 6مررن المررانون املرراكور  (:ح رررر املوثررش عمررد الش ررركات الخباريررة حسررب
األشرركال المانونيررة املطلوبررة بعررد اسررخيكا الشرركليات الخأسيسررية أمررا املررادة  9مررن نكررس المررانون تمخضرري مبررا يلرري (ندشررأ بعمررد
رئيسي حرر لدى املوثش الشركات الخبارية ال تخص بالثكة المانونية الماصد بشركة املسامهة والشرركة ذات م م وشرركة الخضرامن
وعلى كت قران عمرد الشرركة غرًن املكخروو ال وروز إثباترا باألدلرة الر تعرادل الكخابرة أو تزيرد مدهرا قروة كراجيقرار والي رٌن  ،ورراه
الماعدة عامة وسارية على عمود الشركات املدنية والخبارية على حد سوا ""1
 -2الشهر  :أخضع املشر اجلزائري الشركات جيجرا ات الشهر قثد إخطرار الررًن مبريالد الشرركة وحرىت يكرون علرى درايرة مبرا
حرريط الشررركة قبررت الخعامررت معهررا  ،وإذا كان ر الشررركة املدنيررة تخ خررع هباتررا الشكثررية مببرررد تكويدهررا ،قرران الشررركة الخباريررة ال
تخ خع هباتا الشكثية إال بعد اتبا اجرا ات الشرهر املرادة  549ق  .ت وختضرع رتيرع الشرركات اجيجررا ات الشرهر باسرخثدا
شركة احملثاة ألقا شركا خكيا وال تخ دع بالشكثية املعدوية ""2
 -1د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص  42و 43
 -2د  .نادية قوضيت  /الشركة الخبارية ا المانون الخباري اجلزائري ص 44

وتتمثل إجراءات الشهر في :
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 /1إيدا ملكص العمد الخأسيسي للشركة ا السبت الخباري قثد قيده وقما ألحكام املادة  548ق  .ت
 /2نشر ملكص للعمد الخأسيسي للشركة ا الدشرة الرمسية لإلعالنات المانونية
/3نشر ملكص للعمد الخأسيسي للشركة ا جريدة يومية يخص اخخياررا من طرف من ثت الشركة
وإذا كان إجرا ات الشهر تشرتط عدد تأسيس الشركة قدشرتط أيضا عددما يطرأ أي تعديت على الشركة ""1

المبحث األول  :حاالت البطالن :
المطلب األول  :البطالن المؤسس على تخلف ركع موضوعي :
-1البطالن المؤسس على عيوب الرضا :

إذا أصريب رضررا أحرد الشررركا بعيرب مررن العيروو كررالرلط واجيكرراه أو الخردليس أو كرران الشرريا قاصررا أو ناقثرا أرليررة لعخررا أو
سكا أو غكلا قان اجلزا املرتتب عن راا العيب رو البطالن الاي يسري ا حما قحسب دون سرائر الشرركا أي أن الربطالن
الدسررق يمخثررر علررى الش رريا الرراي شرراو رضررا ه عيررب مررن العي رروو أو الش رريا الماص ررر أو نرراقص األرليررة ،ويسررمط حررش
الشرريا ا طلررب الرربطالن إذا أجراز العمررد سروا أن كانر إجررازة صرررحة أو ضر دية ك ررا يسررمط حمرا أيضررا إذا ت يخ سررا بررا

الشريا خالل  14سدوات من يوم كشف العيب ،ك ا ال ووز الخ سا با إذا انمض  15سدة من وق دتام العمد
ومىت قضري للشرركة برالبطالن قالمواعرد العامرة تمضري باعرادة املخعاقردين إىل ا الرة الر كران عليهرا قبرت الخعاقرد ويسررتد الشرريا
حثخا قاذا كان مسخحيال جاز ا كص بخعويع عادل
واملالحن أنا إذا قضي برالبطالن بشرركة مرن شرركة األشركاص الر تمروم علرى االعخبرار الشكثري وج خروجرا مدهرا ،قران ذلرا
يررؤدي إىل حررت الشررركة وتثرركيخها إال إذا نررص ا العمررد الخأسيسرري للشررركة علررى اسررخ رار العمررد مررع بميررة الشررركا أمررا إذا كدررا
بثدد شركة األموال كالشركة ذات املسؤولية احملدودة أو شركة املسامهة قاذا ج خروج الشريا مدها قال يؤثر خروجا على براقي
الشررركا بسرربب الرربطالن الرراي ج ملثررلحخا بررت تسررخ ر الشررركة بعررد أن ترررد لررا حثررخا ،ويررخص بيررع األسررهص املسرررتدة إىل شرركص
آخررر حبررت ولررا أمررا إذا كرران العيررب قررد شرراو رضررا كاقررة املؤسسررٌن ا مثررت ررراه الشررركات قرران ذلررا يررؤدي إىل بطررالن الشررركة
برمخها وقما لل ادة  733من المانون الخباري ""2
 -2البطالن المؤسس على عدا مشروعية الموضوع والسبب :

إذا كرران موضررو عمررد الشررركة أو سررببا غررًن مشرررو أي ررالف للدظررام العررام واآلداو العامررة "مثررت موضررو الشررركة يخ ثررت ا

االجتار باملكدرات أو ا قخي بيوت للم ار أو الدعارة أو لخهريب األسلحة ،قان اجلزا املرتترب علرى ذلرا ررو الربطالن املطلرش
الرراي ال حررش لكررت ذي مثررلحة أن يخ سررا بررا سروا كرران مررن الشررركا أو مررن الرررًن ،ك ررا حررش لل حك ررة أن تمضرري بررا مررن
تلما نكسها ،وال يزول راا الدو من البطالن باجيجازة سروا كانر صررحة أو ضر دية ،وتسرمط دعروى الربطالن املطلرش مبضري
 15عشر سدة من وق إبرام العمد ،ويؤدي البطالن املطلش إىل زوال العمد بأثر رجعي ""3
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-3البطالن المؤسس على تخلف أحد األركان الموضوعية الخاصة :
5

إذا ختلررف أحررد األركرران املوضرروعية اخلاصررة ا عمررد الشررركة قرران اجل رزا املرتتررب علررى ذلررا لرريس الرربطالن ،وإ ررا إنعرردم وجررود
الشركة نظرا لكمداقا املمومات واألسس ال تموم عليها الشركة كي ختلف شكثا معدويا يخ خع بكيان مسخمت .
وإذا ختلف ركن " تعدد الشركا " كأن تموم شركة على رجت واحد قخعخ رراه الشرركة غرًن موجرودة ا نظرر المرانون اجلزائرريباسخثدا "الشركة ذات املسؤولية احملدودة " ال أجاز المانون أن تموم على رجت واحد .
وإذا ختلف ركن " تمدًن ا ثص" ورو من أررص الركرائز الر تسرخدد إليهرا الشرركة للميرام مبشرروعها ذلرا ألن ع رو ا ثرصيكون رأس مافا والض ان العام للدائدٌن
أو ا حالررة مررا إذا ختلررف ركررن " نيررة الشررركة " الرراي يعررد الع ررود الكمررري لميررام الشرركص املعدرروي ألن ررراه الديررة ررري الر دتيررز
عمد الشركة عن عمود األخرى .
إذن مشرركت الرربطالن ا ررراا اثررال جييثررار ألن الشررركة تكررون مدعدمررة ا نظررر المررانون وإن كرران يظهررر الرربطالن قمررط ا ركررن
اقخسرام األربراال واخلسرائر وإذا ختلرف ررراا الرركن حخروي العمرد علررى شررط األسرد والراي غرضرا مرردي أحرد الشرركا مرن ا ثررول
علرى الرربي أو إعكائرا مرن اخلسرائر ا ررراه ا الرة حرش لكرت ذي مثرلحة أن يخ سررا برالبطالن برت وروز لل حك رة أن تمضرري
با من تلمائي نكسها .

المطلب الثاني  :البطالن المؤسس على تخلف الركع الشكلي :
إذا ختلكر األركرران الشرركلية ا عمررد الشررركة يرتتررب علررى ذلررا الرربطالن وررراا اسررخدادا إىل املررادة  418مررن المررانون املرردين الر

تدص على  ":وب أن يكون عمد الشركة مكخوبا واألركان باطال وكالا يكون باطال كت ما يدخت علرى العمرد مرن تعرديالت
إذ ت يكن لا نكس الشكت الاي يكخسربا ذلرا العمرد غرًن أنرا ال وروز أن حرخج الشرركا هبراا الربطالن قبرت الررًن وال يكرون لرا

أثر قي ا بيدهص إال من اليوم الاي يموم قيا أحدرص بطلب البطالن " .
إن راا البطالن املرتتب يعد بطالنا خاصا ،إذ ليس بالبطالن املطلش رغص انا ووز الخ سرا برا مرن كرت ذي مثرلحة أو الردقع
با ولو ألول مرة ،وخيخلف عدا ألنا ال ووز لل حك ة أن تمضي برا مرن تلمرائي نكسرها ،ولريس برالبطالن الدسرق رغرص أنرا وروز
تثحيحا " . "1وراا االخخالف رو الاي أدى ببعع الكما إىل اعخباره مبثابة حرت للشرركة قبرت انخهرا أجلهرا احملردد ا عمرد
تأسيسها .
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المبحث الثاني  :نظر ة الشكلية الفعلية :
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المطلب األول  :تعر ف الشركة الفعلية

تمضي الماعدة العامة ا البطالن املطلش والبطالن الدسق باعادة الشركا إىل ا الة ال كرانوا عليهرا قبرت الخعاقرد ورراا مرا يعرين
أن للرربطالن أث ررا رجعيررا قيدهررار العمررد برمخررا واكررن تطبيررش ررراه الماعرردة إذا كشررف سرربب الرربطالن مدررا البدايررة ولكررن إذا كرران
العمررد قررد نكررا ونشررأ عدررا الشرركص املعدرروي قرراذا طبم ر عليررا الماعرردة العامررة أدى ذلررا إىل إررردار املعررامالت ال ر قررام هبررا
الشرركص املعدرروي وإزالررة آثاررررا ،األمررر الرراي سرريؤدي إىل نخررائج غررًن عاديررة سروا مررن الداحيررة الع ليررة أو االقخثررادية قلررو طبررش
األثررر الرجعرري للرربطالن أدى ذلررا إىل جتارررت أوضررا ووقررائع وجرردت قعررال الكرررتة السررابمة علررى ا كررص بررالبطالن وأمههررا وجررود
شركص معدروي ارتربط مبعرامالت مرع الررًن قأصربي مبوجبهرا دائدرا أو مرديدا وحثرت علرى أربراال ومرين رسرائر لراا اسرخمر المضررا
على أنا مرىت حكرص بربطالن الشرركة اقخثرر آثراره علرى املسرخمبت قحسرب دون أن اخرد إىل املاضري إذ تعخر الشرركة قائ رة ويعخرد
بدشرراطها للكرررتة الواقعررة بررٌن تكويدهررا وا كررص بررالبطالن غررًن أن االع ررتاف بالشررركة خررالل ررراه الكرررتة لرريس سرروى اعرررتف ا
الوجررود الكعلرري أو الرواقعي للشررركة وال يرتكررز علررى أسرراس قررانون لرراا تسر ى ررراه الشررركة بالشررركة الكعليررة أو الشررركة الواقعيررة "
"1" " Société de Foit
ونرجو ا ك ة مرن إجراد نظريرة الشرركة الكعليرة قثرد زتايرة األوضرا الظراررة حتميمرا جيسرخمرار املراكرز المانونيرة ألن الررًن تعامرت
مررع الشررركة قبررت ا كررص ببطالقررا علررى أسرراس أقررا شررركة صررحيحة ومررن مث قررال يسرروط أن يكرراج ررراا الرررًن الرراي اط ررون إىل
الوضع الظارر ببطالن الشركة لسبب خكي عليا اما األساس المرانوين الر اعخ ردت عليرا رراه الدظريرة ررو اعخبرار عمرد الشرركة
مررن العمررود املسررخ رة قرراذا قضرري بررالبطالن تدرراول الرربطالن مسررخمبت العمررد قمررط وبالدسرربة لل اضرري قخعخر الشررركة موجررودة لكررن
وجودرا ليس لا كيان قانوين وإ ا كيان قعلي وقعي ""2

المطلب الثاني :نطاق نظر ة الشركة الفعلية :
يشرتط تطبش نظرية الشركة الكعلية أن تكون الشرركة قرد باشررت أع راال قبرت ا كرص برالبطالن أمرا إذا صردر ا كرص قبرت مباشررة
الشررركة أع افررا قررال يكررون فررا كيرران ا الواقررع  ،جترردر اجيشررارة أن المضررا ت يعرررتف بوجررود الشررركة الكعليررة ا رتيررع حرراالت
الرربطالن ألن ردرراك حرراالت ال ورروز قيهررا االع ررتاف بوجررود الشررركة ال ا نطرراق المررانون وال ا نطرراق الواقررع وعليررا نرجررع إىل
تطبيش الماعدة العامة ا البطالن بثكة مطلمة واعخبار الشركة ا حكص العدم ""3
الفرع األول  :حاالت عدم االعرتاف بوجود الشركة الكعلية

بيد ا رداك حاالت اكن أن تطبش عليها الشركة الكعلية وتخبلى جت راه ا االت ا :
-1إذا كرران الرربطالن قائ ررا علررى عرردم ترروقر األركرران املوضرروعية اخلاصررة بعمررد الشررركة كعرردم وجررود نيررة االشررتاك أو ختلررف ركررن
تمدًن ا ثص أو ختلف ركن تعردد الشرركا (باسرخثدا الشرركة ذات املسرؤولية احملردودة قرال يكرون عددئرا للشرركة وجرود قرانوين
وال قعلي .
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- 2إذا كرران الرربطالن قائ ررا علررى عرردم مشررروعية احملررت كررأن يكررون نشرراط الشررركة ررالف للدظررام العررام واآلداو العامررة مث رت
االجت ررار ا املك رردرات أو االجت ررار ا هتري ررب األس ررلحة ق رران االع ررتاف ب ررالوجود الكعل رري للش ررركة معد رراه االع ررتاف بالدش رراط غ ررًن
املشرو الاي قام من أجلا الشركة وراا ما يخداىف إطالقا مع املدطش والمانون .
-3وررب الخكرقررة بررٌن الشررركة الكعليررة الر وجرردت قعررال تعاملر مررع الرررًن بوصرركها شكثررا معدويررا ،وبررٌن الشررركة الر تكونر
حبكص الواقع وري الشركة ال يخروقر لردى مؤسسريها نيرة تكروين الشرركة براملعىن المرانوين برت رري عبرارة عرن شرركة نشرأت تلمائيرا
قاجتهر إرادة الشررركا قيهررا إىل الخعرراون بمثررد اسررخرالل مشرررو معررٌن وتميرريص األربرراال الدارتررة عررن ررراا االسررخرالل (وغالبررا مررا
تخ ثت راه الشركة ا شركة األشكاص بيد را تأخرا الشرركات الكعليرة رتيرع أنروا الشرركات سروا كانر شرركة أمروال أو شرركة
أشكاص ""1
الفرع الثاني  :ا االت ال اكن االعرتاف قيها بوجود الشركة الكعلية :

-1إذا كان الربطالن مؤسرس علرى نمرص أرليرة أحرد الشرركا أو علرى عيرب شراو رضرا ه وأدى رراا الربطالن إىل اقيرار العمرد
برمخا ك ا ري ا ال ا شركة األشكاص قخعخ الشرركة كرأن ت تكرن بالدسربة إىل نراقص األرليرة أو الشرريا املعيرب رضرا ه أمرا
بالدسبة لبمية الشركا قخعخ الشركة ا الكرتة بٌن تكويدها أو ا كص ببطالقا قائ ة قعال ؟ ""2
-2إذا كان البطالن مؤسسا على عدم كخابة عمد الشركة أو شهره تطبش نظرية الشركة الكعلية اسرخدادا إىل الردص المرانوين املرادة
 2 / 418مررن المررانون املرردين حيررث يسررخدل مررن نثررها علررى أن املشررر اعرررتف بالشررركة الباطلررة بسرربب انعرردام الكخابررة ا
مواجهة الرًن (ا حٌن يرى بعع الكمها "و رد حسرن جر " يررى اسرخبعاد تطبيرش نظريرة الشرركة الكعليرة ا حالرة عردم مراعراة
األركان الشكلية ألن اجلزا ا نظره يمخثر على عدم جواز احخباج الشركة على الرًن ""3

المطلب الثالث :أثار االعتراف حوجود الشركة الفعلية :
يرتتررب علررى االع ررتاف بررالوجود الكعلرري للشررركة ا الكرررتة الواقعررة بررٌن اب ررام العمررد وا كررص بررالبطالن نخررائج رامررة س روا بالدسرربة
للشركة او الشركا أو بالدسبة للرًن .
-1حالنسبة للشركة :

أ /تعخ الشركة الكعلية ك ا لو كان شركة صحيحة ومرن ذترة تخ خرع بشكثريخها املعدويرة املسرخملة عرن شكثرية الشرركا وتبمرى
رتيع حموقها والخزامخها قائ ة ك ا تظت تعهدات الشركا وحموقهص صحيحة ومرتبة ألثاررا سروا قي را برٌن الشرركا أو بالدسربة

للرًن .
و /وب حت الشركة وتثكيخها مببرد صدور ا كص بالبطالن و مبأن الشركة ا قرتة الخثركية حترخكن بالشكثرية املعدويرة ق رن
اجلائز شهر إقالس الشركة الكعلية مىت توقك عن سداد ديوقرا سروا نشرأت رراه الرديون قبرت ا كرص برالبطالن أو أثدرا إجررا
ع لية الخثكية ويرتتب على إقالسها شهر إقالس الشريا املخضامن ""4
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 -2حالنسبة للشركاء  :ا حالرة بطرالن الشرركة وتثركيخها ،تمسرص موجرودات الشرركة واألربراال واخلسرائر طبمرا للشرروط الرواردة
ا العمد الخأسسي ،ويلخزم الشركا الاين ت يمردموا حثثرهص بخمرداها ،ويكرون كرت شرريا مسرؤوال عرن ديرون الشرركة حبسرب
نو الشركة وطبيعة الدين وشرط العمد
-3حالنســبة للريــر  :إن رتيررع الخثرررقات الر الخزمر هبررا الشررركة ا مواجهررة الرررًن تعررد صررحيحة ومدخبررة آلثاررررا (رغررص ا كررص
ببطالقا وحش لردائين الشرركة الخ سرا ببمائهرا حرىت وخدبروا مزازترة الردائدٌن الشكثريٌن للشرركا ويكرون فرص حرش الخدكيرا علرى
أموال الشركة ،ك ا فص حش شهر إقالسها وتمسريص أموافرا السرخيكا ديروقص حسرب قواعرد اجيقرالس  .أمرا إذا تعرضر مطالرب

دائررين الشررركة أنكسررهص حبيررث دتسررا بعضررهص برربطالن الشررركة ك ررا لررو كررانوا دائدررٌن شكثرريٌن ا نكررس الوقر لرربعع الشررركا
بيد را دتسررا الربعع اآلخررر ببمرا الشررركة قطبمرا للررأي الكمهرري والمضرائي ا كررت مرن قرنسررا ومثرر وررب تررجيي اجلانررب الرراي
طلب ا كص بالبطالن ألنا رو األصيت .
بالدسرربة لرردائين الشررركة الشكثرريٌن  :حررش لرردائين الشررركا الشكثرريٌن الخ سررا بررالبطالن إذا كان ر فررص مثررلحة ا ذلررا،
وتخ ثت راه املثلحة ا الخدكيا على حثة الشريا املدين بعد تثكية الشركة إثر ا كص بالبطالن ""1
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األصررت ا الرربطالن أن يررخص بررأثر رجعرري ممخضرراه إعررادة ا الررة إىل مررا كان ر عليررا قبررت تمريررره ،علررى أن
أع ال راا األثر الرجعي للربطالن ا شرأن الشرركة ال يسرخميص إذا كانر قرد عاشر قررتة وصرارت فرا معرامالت
مع الرًن  ،قال يسوط اعخبار الشركة كأن ت تكن وإنكار وجودرا ا الكررتة الر قامر قيهرا كشركص معدروي ملرا
يرتتررب علررى ذلررا مررن نخررائج شرراذة وضررارة بررالرًن ومررن مث اجتررا المضررا إىل االعررتاف بررالوجود الكعلرري للشررركة إذا
تعرض للبطالن قبت ا كص با حبيث يعطت أثره الرجعي ،قال يسرري بطرالن الشرركة علرى املاضري ولكرن يمخثرر
أثره على املسخمبت قمط "1" .
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