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قانون الشركات التجارية

حمتوى الدرا�ضة يعرب عن راأي �ضاحبه وال يعرب بال�ضرورة عن راأي املعهد
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المقدمة :

العي�ش مبفرده ويحتاج  ي�ضتطيع  االإن�ضان اجتماعي بطبعه فهو ال 

ال��ت��ي يوؤمن  ال�����ض��م��ات  ف��ال��ت��ع��اون م��ن   . ال��ع��ي�����ش يف جمتمع  اإىل  دائ���ًم���ا 

االأن�ضطة  ك��اف��ة  اأن مي��ار���ش  ي�ضتطيع  ذل��ك  وم��ن خ��ال  االإن�����ض��ان  بها 

االجتماعية واالقت�ضادية . ولعل فكرة ال�ضركة تعد تاأ�ضي�ًضا لذلك 

الفكر التعاوين املتمثل يف جتميع روؤو�ش االأموال وا�ضتغالها 

يف امل�ضاريع االقت�ضادية.

وفكرة ال�ضركة لي�ضت باجلديدة ، واإمنا هي امتداد 

للح�ضارات القدمية ، فقد عرفها البابليون واالإغريق 

والرومان والعرب .

اأه���م االأن�ضطة  ال��ت��ج��اري��ة م��ن  ال�����ض��رك��ات  وت��ع��د 

الت�ضريعية  ال�ضلطة  بها  اهتمت  التي  االقت�ضادية 

بدولة االإمارات العربية املتحدة . حيث �ضدر القانون 

االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 ب�ضاأن ال�ضركات التجارية 

وتعدياته ، واأعقب ذلك جمموعة من القرارات الوزارية 

املتعلقة باإجراءات قيد ال�ضركات يف ال�ضجل التجاري .

و�ضنقوم بدرا�ضة قانون ال�ضركات التجارية على النحو االآتي:

الباب االأول : املق�ضود بال�ضركة .

الباب الثاين : النظرية العامة لل�ضركات .

الباب الثالث : �ضركات االأ�ضخا�ش .

الباب الرابع : �ضركات االأموال .

الباب اخلام�ش : ال�ضركات ذات الطبيعة املختلطة.



قانون الشركات التجارية



7

البـاب األول
المقصود بالشركة

الفصــل األول
تعــريف



قانون الشركات التجارية

الفصل األول:  تعريف الشركة

اأواًل : التعريف القانوين لل�شركة :

ب�ضاأن  ل�سنة 1984   8 رق��م  ال��ق��ان��ون االحت���ادي  م��ن  امل���ادة )4(  تن�ش 

ال�ضركات التجارية على اأن » ال�ضركة عقد يلتزم مبقت�ضاه �ضخ�ضان اأو 

الربح وذلك  ي�ضتهدف  اقت�ضادي  ي�ضهم كل منهم يف م�ضروع  باأن  اأكرث 

بتقدمي ح�ضة من مال اأو عمل واقت�ضام ما ين�ضاأ عن امل�ضروع من ربح اأو 

خ�ضارة . وي�ضمل امل�ضروع االقت�ضادي يف حكم الفقرة ال�ضابقة كل ن�ضاط 

اأوجه  اأو غري ذلك من  اأو عقاري  اأو زراع��ي  اأو �ضناعي  اأو مايل  جتاري 

الن�ضاط االقت�ضادي« . 

ل�سنة   5 رق��م  املدنية  املعامات  قانون  من   )654( امل��ادة  تن�ش   •
باأن  اأك��رث  اأو  �ضخ�ضان  مبقت�ضاه  يلتزم  عقد  »ال�ضركة  اأن  على   1985

اأو من عمل  م��ال  م��ايل بتقدمي ح�ضة من  ي�ضهم كل منهم يف م�ضروع 

ال�ضتثمار ذلك امل�ضروع واقت�ضام ما قد ين�ضاأ عنه من ربح اأو خ�ضارة«.

ثانًيا:مالحظات عن التعريف القانوين لعقد ال�شركة:

1- اأنه ينطبق على ال�ضركات املدنية والتجارية.

2- اأنه اأكد على ميزة جوهرية وهي النية يف تكوين ال�ضركة وا�ضتثمار 

احل�ض�ش واقت�ضام ما قد ين�ضاأ عنها من ربح اأو خ�ضارة.

3- التاأكيد على الطبيعة العقدية لل�ضركة.

اأًيا   ، ال�ضركاء وهو تقدمي ح�ضة  التزام  التعريف حدد حمل  اأن   -4

كان طبيعتها ) مال – عمل – كاهما (. واأن الغر�ش من ال�ضركة هو 

ا�ضتثمارها يف م�ضروع اقت�ضادي.
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البـاب األول
المقصود بالشركة

الفصل الثاني
أنواع الشركات والنتائج المترتبة 

على التمييز بين الشركات 
التجارية والشركات المدنية



قانون الشركات التجارية

الفصل الثاني
أنواع الشركات والنتائج المترتبة على التمييز بين 

الشركات التجارية والشركات المدنية

املبحث الأول: اأنـواع ال�شــركـات

نوع���ان : �ضركات مدنية و�ضركات جتارية .

\املطلب االأول: ال�شركة املدنية

اأواًل : املق�شود بها : 

يق�ضد بها امل�ضروع اجلماعي الذي يهدف اإىل حتقيق الربح من خال 

ممار�ضة بع�ش االأعمال املدنية ، ويف اأحد االأ�ضك��ال املن�ض�و�ش عليها يف 

وال�ض���ركات    ، ال�زراعي  اال�ضتغال  ك�ضركات  املدنية،  املعامات  قانون 

املهنية )املحاماة – اال�ضت�ضارات الهند�ضية – اال�ضت�ضارات املحا�ضبية(، 

اإذا  والعلمية والريا�ضية  الفنية  باالأعمال  التي تقوم  ال�ضركات  وكذلك 

ق�ضد منها حتقيق ربح مادي )التدريب الريا�ضي(.

ثانًيا : اأ�شكـالها : 

 ن�ش قانون املعامات املدنية على ثاثة اأ�ضكال :

�ضركة االأعمال : تن�ش املادة )683( من قانون املعامات املدنية   -1

على اأن »�ضركة االأعمال عقد يتفق مبقت�ضاه �ضخ�ضان اأو اأكرث على التزام 

العمل و�ضمانه للغري لقاء اأجر �ضواء اأكانوا مت�ضاوين اأم متفا�ضلني يف 

توزيع العمل ب�ضرط احتاد االأعمال اأو تازمها ». 

 ، كال�ضناع  باأيديهم  ال�ضركاء  يكت�ضبه  ما  اقت�ضام  اأ�ضا�ش  وتقوم على 

احلرفة  على  تقوم  فهي   . واحلمالني  كال�ضيادين  باأيديهم  يعملون  اأو 
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التي ي�ضرتك فيها  االأع��م��ال هي تلك  �ضركة  ف��اإن  ال�ضنعة، وم��ن ثم  اأو 

اأ�ضحاب حرفة اأو مهنة على اأداء العمل و�ضمانه للغري على النحو الوارد 

.
)1(

يف املواد من 683 حتى 690 من قانون املعامات املدنية

2- �ضركة الوجوه: تن�ش املادة 691/ 1 من قانون املعامات املدنية 

على  اأك��رث  اأو  �ضخ�ضان  مبقت�ضاه  يتفق  عقد  ال��وج��وه  »�ضركة  اأن  على 

�ضراء مال ن�ضيئة مبا لهم من اعتبار ثم بيعه على اأن يكونوا �ضركاء 

يف الربح.« 

3- �ضركة امل�ضاربة: تن�ش املادة 693 من قانون املعامات 

اأن »�ضركة امل�ضاربة عقد يتفق مبقت�ضاه رب  املدنية على 

املال على تقدمي راأ�ش املال، وامل�ضارب بال�ضعي والعمل 

ابتغاء الربح«. 

فهي �ضركة يف الربح  ال يف راأ���ش امل��ال، الأن راأ�ش 

املال من اأحد ال�ضريكني والعمل من االآخر.

املطلب الثاين : ال�شركة التجارية

اأواًل : املق�شود بها : 

هي امل�ضروع اجلماعي الذي يهدف اإىل حتقيق الربح من 

امل�ضروع  اتخذ هذا  ، متى  التجارية  االأعمال  اأح��د  خال ممار�ضة 

اأحد االأ�ضكال املن�ضو�ش عليها يف قانون ال�ضركات التجارية. 

وال�ضركة املدنية ذات ال�ضكل التجاري تاأخد حكم ال�ضركة التجارية.

)1( حكم حمكمة التمييز – دبي يف الطعن رقم 2008/6 طعن جتاري.

المقصود بالشراكة



قانون الشركات التجارية

ثانًيا : اأ�شكـالها : 

 تن�ش املادة )5( من قانون ال�ضركات على اأنه :

» يجب اأن تتخذ ال�ضركة التي توؤ�ض�ش يف الدولة اأحد االأ�ضكال االآتية:

1- �ضركة الت�ضامن .

2- �ضركة التو�ضية الب�ضيطة . 

3-  �ضركة املحا�ضة .

4-  �ضركة امل�ضاهمة العامة .

5- �ضركة امل�ضاهمة اخلا�ضة .

6- ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة.

7- �ضركة التو�ضية باالأ�ضهم .

- االأ�ضل اأن ال�ضركاء لهم مطلق احلرية يف اختيار ال�ضركة ، ولكن 

�ضكل  اختيار  يف  االأف���راد  اإرادة  ويقيد  معينة  العتبارات  امل�ضرع  يتدخل 

ال�ضركة اأو يف ممار�ضة نوع معني من الن�ضاط االقت�ضادي يف الدولة.

اأن��ه : » فيما عدا  220 من قانون ال�ضركات على  امل��ادة  - فقد ن�ضت 

اأعمال التاأمني وامل�ضارف وا�ضتثمار االأموال حل�ضاب الغري يكون لل�ضركة 

ذات امل�ضوؤولية املحدودة ممار�ضة اأي ن�ضاط م�ضروع .«

- واأوجب امل�ضرع اأن تتخذ ال�ضركات التي متتلك  الدولة اأو اأي �ضخ�ش 

اآخر جزًءا من راأ�ش مالها ، اأًيا كان قدره �ضكل �ضركة امل�ضاهمة.

حيث تن�ش املادة )7( من قانون ال�ضركات على اأنه :»يجب اأن تتخذ 

ال�ضركات التي متتلك الدولة اأو اأي �ضخ�ش عام اآخر جزءاً يف راأ�ضمالها 

اأو  ال��دول��ة  ف���اإذا متلكت   . العامة  امل�ضاهمة  �ضركة  �ضكل  ق���دره   ك��ان  اأًي���ا 

�ضركة  اإىل  حتويلها  وج���ب  ق��ائ��م��ة  ���ض��رك��ة  م��ن  ح�ضة  ال��ع��ام  ال�ضخ�ش 

م�ضاهمة عامة«.

- التعداد وارد على �ضبيل احل�ضر ، والدليل على ذلك :
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اأن ن�ش املادة )5( من قانون ال�ضركات بداأ ب�� » يجب اأن تتخذ  )اأ ( 

ال�ضركة ....«

�ض��رك��ة  كل   « اأن  ع�لى  ال�ض����ركات  ق����انون  من   )6( امل��ادة  تن�ش  )ب ( 

ال تتخذ اأحد االأ�ضكال امل�ضار اإليها يف املادة ال�ضابقة تعترب باطلة ويكون 

االأ�ضخا�ش الذين تعاقدوا با�ضمها م�ضئولني �ضخ�ضًيا وبالت�ضامن عن 

االلتزامات النا�ضئة عن هذا التعاقد...«

املبحث الثاين

معيار التمييز بني ال�شركة املدنية وال�شركة التجارية

متهيـد :

املعامات  ق��ان��ون  م��ن    )2/11  ( امل����ادة  ن�ضت   -

التجارية على اأنه: » يعترب تاج�راً:1-....

2- كل �ضركة تبا�ضر ن�ضاطاً جتارياً اأو تتخذ اأحد 

االأ�ضكال املن�ضو�ش عليها يف قانون ال�ضركات التجارية 

حتى ولو كان الن�ضاط الذي تبا�ضره مدنياً«. 

» ملحكمة  ب��اأن  بدبي   
)2(

التمييز  - فقد ق�ضت حمكمة 

املو�ضوع كامل ال�ضلطة يف حتديد طبيعة ال�ضركة ونوعها دون 

التقيد بالو�ضف الذي اأطلقه ال�ضركاء عليها وتقدير ما اإذا كان قد 

، على  �ضدر منهم ما يت�ضمن االإع��ان عنها ك�ضخ�ش معنوي م�ضتقل 

اعتبار اأن كل ذلك من م�ضائل الواقع التي تخ�ضع لتقديرها متى اأقامت 

ق�ضاءها على اأ�ضباب �ضائغة وكافية حلمله«..

)2( حكم حمكمة التمييز – دبي يف الطعن رقم 1995/337.

المقصود بالشراكة



قانون الشركات التجارية

بني  التفرقة  مناط   »: ب��اأن  بدبي   
)3(

التمييز  حمكمة  ق�ضت  كما 

الثانية  الفقرة  تفيده  ما  – وعلى  التجارية  وال�ضركة  املدنية  ال�ضركة 

ال��ذي تتخذه  ال�ضكل  التجارية- هو  املعامات  11 من قانون  امل��ادة  من 

با�ضرت  اإذا  جتارية  ال�ضركة  فتكون  تبا�ضره،  ال��ذي  الن�ضاط  اأو  ال�ضركة 

ن�ضاًطا جتارًيا مما يدخل يف االأعمال التجارية املن�ضو�ش عليها يف املواد 

)5( ، )6( ، )7( من ذلك القانون ، اأو اإذا اتخذت اأحد االأ�ضكال املن�ضو�ش 

عليها يف املادة )5( من قانون ال�ضركات التجارية ، حتى ولو كان الن�ضاط 

امل�ضار  االأ�ضكال  اأح��د  تتخذ  مل  اإذا  مدنية  وتكون  مدنًيا،  تبا�ضره  ال��ذي 

اإليها يف قانون ال�ضركات اأو كان الن�ضاط الذي تبا�ضره مدنًيا، ويرتتب 

قبل  ال�ضركة  دي���ون  ع��ن  ال�ضركاء  م�ضئولية  م��دى  التفرقة  ه��ذه  على 

الغري- اإذ تكون م�ضئوليتهم يف ال�ضركة التجارية بح�ضب نوع ال�ضركة ، 

واإن كانت القاعدة االأ�ضا�ضية هو اأن م�ضئولية كل منهم عن هذه الديون 

تكون بقدر ح�ضة كل منهم يف راأ�ش املال ، فيما عدا ال�ضركاء املت�ضامنني 

فاإن م�ضئوليتهم متتد  الب�ضيطة  التو�ضية  و�ضركة  الت�ضامن  �ضركة  يف 

عن هذه الديون وبالت�ضامن فيما بينهم اإىل اأموالهم اخلا�ضة- وعلى 

العك�ش من ذلك فاإنه يف ال�ضركة املدنية - وعلى ما تفيده املادة 671 من 

قانون املعامات املدنية فاإن م�ضئولية ال�ضركاء فيها تكون بقدر ح�ضة 

كل منهم يف خ�ضائر ال�ضركة ، وبا ت�ضامن فيما بينهم ، ما مل ي�ضرتط 

تكافلهم يف عقد ال�ضركة«.

فاإن  التجارية  املعامات  2/11 من قانون  امل��ادة  اإىل ن�ش  ا�ضتناًدا   -

معيارين  على  يكون  التجارية  وال�ضركة  املدنية  ال�ضركة  بني  التمييز 

هما:غر�ش ال�ضركة ، و�ضكل ال�ضركة.

)3( حكم حمكمة التمييز – دبي يف الطعن رقم 2008/6 طعن جتاري.
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اأواًل :  غر�ض ال�شركة :

- يعتمد على مو�ضوع الن�ضاط الذي تبا�ضره ال�ضركة ، وهل هو من 

االأعمال التجارية اأم من االأعمال املدنية ؟ فاإذا كانت حترتف االأعمال 

املاحة  �ضركات  مثل  جتارية  تعترب  فاإنها   ، الربح  وحتقيق  التجارية 

البحرية والنقل والتاأمني. اأما ال�ضركات التي تقوم باال�ضتغال الزراعي 

اأو التعليمي فهي �ضركات مدنية.

- والعربة يف حتديد غر�ش ال�ضركة يكون بالرجوع اإىل عقد 

والعربة  واحلقيقي،  الفعلي  بالغر�ش  وال��ع��ربة  التاأ�ضي�ش، 

.
)4(

كذلك بالغر�ش الرئي�ش فيما لو تعددت االأغرا�ش

ثانًيا :  �شكـل ال�شركــة :

على  التجارية  ال�ضفة  امل�ضرع  اأ�ضبغ  املعيار  بهذا 

االأ�ضكال   م��ن  �ضكًا  ات��خ��ذت  متى  املدنية  ال�ضركات 

ال��واردة يف املادة اخلام�ضة من قانون ال�ضركات على 

�ضبيل احل�ضر .

ثالًثا : النتائج املرتتبة على التمييز

 بني ال�شركات التجارية واملدنية:

1( من حيث االأحكام التي ت�شري على ال�شركة :

- ال�ضركات التجارية ت�ضري عليها اأحكام قانون املعامات التجارية 

الدفاتر  اإم�����ض��اك   : ، مثل  ب��وج��ه خ��ا���ش  ال�ضركات  ب��وج��ه ع���ام، وق��ان��ون 

 – التجاري  االإث��ب��ات  – قواعد  التجاري  ال�ضجل  القيد يف   - التجارية 

اأحكام �ضهر االإفا�ش – االخت�ضا�ش..

)4( حكم حمكمة التمييز – دبي يف الطعن رقم 132/2006 مدين .

المقصود بالشراكة
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-  ال�ضركات املدنية ت�ضري عليها اأحكام قانون املعامات املدنية اإال 

اإذا اتخذت اأحد االأ�ضكال املن�ضو�ش عليها يف قانون ال�ضركات.

2(  من حيث �شكل ال�شركة :

- حدد قانون ال�ضركات االأ�ضكال على �ضبيل احل�ضر. 

-  مل ي�ضرتط قانون املعامات املدنية �ضكًا معيًنا يجب اأن تلتزم به.

3( من حيث طبيعة م�شوؤولية ال�شركاء :

- تتوقف م�ضئولية ال�ضريك على نوع ال�ضركة وو�ضف ال�ضريك فيها. 

ُي�ضاأل  بنوعيها  والتو�ضية  الت�ضامن  �ضركات  يف  املت�ضامن  فال�ضريك 

والتزاماتها.  ال�ضركة  ديون  وت�ضامنية مطلقة عن  �ضخ�ضية  م�ضئولية 

اأما ال�ضريك املو�ضي اأو امل�ضاهم يف �ضركات التو�ضية وامل�ضاهمة وامل�ضئولية 

املحدودة فُي��ضاأل م�ضئولية حمدودة مبقدار ح�ضته يف راأ�ش مال ال�ضركة 

وبدون ت�ضامن .

كل  يف  �ضخ�ضية  م�ضئولية  ُي�ضاأل  املدنية  ال�ضركات  يف  ال�ضريك    -

اأمواله عن ن�ضيبه يف الدين - وبدون ت�ضامن مع غريه- من ال�ضركاء 

ما مل ُيتفق على خاف ذلك، هذا ما اأكدت عليه حمكمة التمييز بدبي 

اأنها  لل�ضركة  املهنية  الرخ�ضة  الثابت من  كان  اإذ  اأنه  اإىل  ذهبت  حينما 

�ضركة اأعمال مدنية ، واأن ن�ضاطها ينح�ضر يف تبديل اإطارات ال�ضيارات 

اأحد  تتخذ  ومل   ، جت��ارًيا  ن�ضاًطا  تبا�ضر  ال  فاإنها  وبذلك   ، واإ�ضاحها 

فاإن  ثم  وم��ن  التجارية�  ال�ضركات  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ش  االأ�ضكال 

ال�ضركاء فيها ال ي�ضاألون عن ديونها اإال بقدر ح�ضة كل منهم يف خ�ضائر 

.
)5(

ال�ضركة، وال ي�ضاألون عنها بالت�ضامن فيما بينهم

)5( حكم حمكمة التمييز – دبي يف الطعن رقم 6/2008 طعن جتاري.
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4( من حيث اكت�شاب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية واالحتجاج 

بها على الغري :

- تن�ش املادة 12 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : »فيما عدا 

اأن  لها  يجوز  وال  اعتبارية  �ضخ�ضية  لل�ضركة  اليكون  املحا�ضة  �ضركات 

تبداأ اأعمالها اإال بعد قيدها يف ال�ضجل التجاري ...«

- ال�ضركات املدنية تثبت لها ال�ضخ�ضية املعنوية مبجرد تكوينها 

على  ال�ضخ�ضية  بهذه  يحتج  ال  ولكن   ، �ضحيًحا  عقدها  واإب���رام 

جاز  واإن   ، والعانية  ال�ضهر  اإج���راءات  اُت��خ��ذت  اإذا  اإال  الغري 

اإجراءات  ت�ضتوف  مل  ول��و  ال�ضركة  بهذه  التم�ضك  للغري 

ال�ضهر ، وذلك وفًقا للمادة )655( من قانون املعامات 

التجارية، والتي تن�ش على اأنه :  

مبجرد  اع��ت��ب��ارًي��ا  ا  �ضخ�ضً ال�����ض��رك��ة  تعترب   -1«

تكوينها. 

اإال  ال��غ��ري  على  ال�ضخ�ضية  ب��ه��ذه  يحتج  وال    -2

بعد ا�ضتيفاء اإجراءات الت�ضجيل والن�ضر التي يقررها 

القانون.

3- ولكن للغري اأن يتم�ضكوا بهذه ال�ضخ�ضية رغم عدم 

ا�ضتيفاء االإجراءات امل�ضار اإليها.«

5(  التقـادم :

- تتقادم دعاوى الغري املتعلقة باأعمال ال�ضركة التجارية مب�ضي 

خم�ش �ضنوات من تاريخ الفعل املوجب للم�ضئولية ، حيث تن�ش املادة 

االإنكار وعدم  اأن��ه:« ال ت�ضمع عند  ال�ضركات على  )317( من قانون 

العذر ال�ضرعي متى انق�ضت خم�ش �ضنوات الدعاوى التي تن�ضاأ قبل 

المقصود بالشراكة
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امل�ضفي ب�ضبب اأعمال الت�ضفي�ة ، وكذلك الدع��اوى الت�ي تن�ض���اأ قب��ل 

اأو  الرقاب��ة  جمل�ش  اأو  االإدارة  جمل��ش  اأع�ض��اء  اأو  ال�ض��ركة  مدي��ري 

ين�ش  مل  ما  وذل��ك   ، وظائفهم  اأعم�ال  ب�ضبب  احل�ض��ابات  مراجعي 

القانون على مدة اأق�ضر لعدم �ضماع الدعوى .

احلالة  يف  الت�ضفية  اإ�ضهار  تاريخ  من  امل��ذك��ورة  امل��دة  ح�ضاب  وي��ب��داأ 

االأوىل ، ومن تاريخ وقوع الفعل املوجب للم�ضوؤولية يف احلالة الثانية.«

للقواعد  املدنية  بال�ضركات  املتعلقة  ال��دع��اوى  تخ�ضع  بينما   -

العامة يف قانون املعامات املدنية ، ومن ثم فاإنها تتقادم مب�ضي خم�ش 

ع�ضرة �ضنة.
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الباب الثاني
النظرية العامة للشركات

الفصل األول
تكوين الشركة
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الفصل األول
تكوين الشركة

 : وه��ي  للعقود  العامة  االأرك����ان  ال�ضركة  عقد  يف  يتوافر  اأن  يجب 

الرتا�ضي واملحل وال�ضبب، باالإ�ضافة اإىل ما �ضبق فاإنه يجب اأن يتوافر 

يف هذا العقد بع�ش االأركان املو�ضوعية اخلا�ضة واالأركان ال�ضكلية . واإذا 

تخلف اأحد االأركان بطلت ال�ضركة ، ولكن هذا البطان يتميز ببع�ش 

اخل�ضائ�ش التي متيزه عن القواعد العامة .

املبحث الأول

اأركان عقد ال�شركة

املطلب االأول:االأركان املو�شوعية العامة

الفرع االأول : الرتا�شـي

ال وجود الأي عقد بدون اإرادة ، واأن تكون االإرادة �ضحيحة خالية من 

العيوب التي تلحق بها ، واأن تكون �ضادرة عن �ضخ�ش متمتع باالأهلية . 

فالرتا�ضي هو تطابق اإرادتني اأو اأكرث على اإحداث اأثر قانوين معني. 

ومن ثم فيجب اأن تتطابق اإرادة ال�ضركاء يف عقد ال�ضركة على �ضروط 

والغر�ش،   ، املال  كراأ�ش   ، التاأ�ضي�ش  املذكورة يف عقد  العقد اجلوهرية 

واملدة ومقدار احل�ض�ش، وطبيعتها، ونوع ال�ضركة ، وكيفية اإدارتها .

ويجب اأن يكون ر�ضاء ال�ضركاء �ضليًما وخالًيا من عيوب االإرادة وهي الغلط 

والتغرير واالإك��راه . كما يجب اأن يكون ال�ضريك اأهًا الإبرام عقد ال�ضركة ، 

ذلك الأن عقد ال�ضركة من الت�ضرفات الدائرة بني النفع وال�ضرر . 
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الفرع الثاين : املحـل

فاإنه يجب التمييز بني حمل ال�ضركة وحمل التزام ال�ضريك. 

- حمل ال�ضركة هو الغر�ش الذي تكونت ال�ضركة من اأجله ، والذي 

ت�ضعى اإىل حتقيقه من خال احل�ض�ش املكونة لراأ�ش املال ، فهو مبثابة 

ن�ض��ئت ال�ضركة من اأجله . 
ُ
الن�ضاط االقت�ضادي الذي اأ

- وطبًقا لن�ش املادة 13 من قانون ال�ضركات التجارية ، فاإنه يجب 

يف  والتخ�ض�ش  ال��وح��دة  ي��راع��ي  واأن  م�ضروًعا   « املحل  يكون  اأن 

االأغ��را�ش الرئي�ضية«.

لذا  لل�ضركة  واحلقيقي  الفعلي  بالن�ضاط  والعربة   -

خمالف  غ��ري  م�ضروًعا  ال�ضركة  حم��ل  يكون  اأن  يجب 

اإىل   ت��ه��دف  ال��ت��ي  فال�ضركة   . واالآداب  ال��ع��ام  للنظام 

باطلة  ت��ع��د  امل��ق��ل��دة  ال��ب�����ض��ائ��ع  اأو  بالب�ضر  االجت����ار 

بطاًنا مطلًقا .

مادًيا  ممكًنا  ال�ضركة  حم��ل  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب   -

ال��ق��ان��ون��ي��ة ك����اأن ي�ضرتط  وق��ان��ون��ًي��ا . ف��اال���ض��ت��ح��ال��ة 

 ... والتاأمني  البنوك  اأعمال  اأن تكون ممار�ضة  القانون 

يف �ضكل �ضركات م�ضاهمة فقط ، ومن ثم ال يجوز لغريها 

من اأ�ضكال ال�ضركات االأخرى القيام بهذه االأن�ضطة .

ثم  وم��ن  للتعيني،  قابًا  اأو  معيًنا  ال�ضركة  حمل  يكون  واأن   -

وال�ضناعية  التجارية  العمليات  بكافة   « للقيام  �ضركة  اإن�ضاء  يجوز  ال 

واملالية« واإن كان الغالب حتديد فرع اأو فروع للتجارة كن�ضاط متار�ضه 

ال�ضركة يف عقدها ، بحيث تتجنب ال�ضركة �ضعوبات تعديل العقد . 

النظرية العامة للشركات
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الفرع الثالث : ال�شــبب

 ويجب التمييز بني �ضبب ال�ضركة و�ضبب التزام ال�ضريك . 

خال  م��ن  ال��رب��ح  حتقيق  يف  ال�ضركاء  رغبة  ه��و  ال�ضركة  ف�ضبب   -

امل�ضروع الذي كونه ال�ضركاء، ومن ثم يجب اأن يكون م�ضروًعا ، اأما اإذا 

كان بخاف ذلك، كاأن يكون ال�ضبب هو التحايل على قوانني ال�ضرائب 

يكون غري  ال�ضبب  ف��اإن   ، ذات��ه  يف  الربح  ولي�ش  واالحتكار  ال�ضيطرة  اأو 

م�ضروع، فتبطل ال�ضركة بطاًنا مطلًقا . 

- اأما �ضبب التزام ال�ضريك  فقد يكون بتقدمي ح�ضته ، وقد يتبلور 

بهدف  فيها  وال��دخ��ول  ال�ضركة  اإب���رام عقد  اإىل  دفعه  ال��ذي  الباعث  يف 

حتقيق الربح .

اأن حمل  ، بيد  - يوجد نوع من الرتابط بني حمل ال�ضركة و�ضببها 

ال�ضركة قد يكون م�ضروًعا بينم�ا يك�ون �ض��ببها غري م�ضروع . ك�اأن يه�دف 

ال�ضركاء عند تاأ�ضي�ش �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة اإىل حتويلها اإىل �ضركة 

م�ضاهمة باأثر رجعي، بهدف جتنب اإجراءات تاأ�ضي�ش �ضركة م�ضاهمة .

املطلب الثاين : االأركان املو�شوعية اخلا�شة

الفـرع االأول: تعـدد ال�شـركاء

تعدد  ، الأن  املو�ضوعية اخلا�ضة  االأرك��ان  اأحد  ال�ضركاء  تعدد  يعترب 

ال�ضخ�ش  لتكوين  �ضرط  هو  واإمن��ا  العقد،  بتكوين  يرتبط  ال  ال�ضركاء 

املعنوي اجلديد، وال ينال من ذلك وجود الن�ش القانوين الذي ي�ضمح 

للحكومة االحتادية اأو حلكومات االإمارات االأع�ضاء يف االحتاد بتاأ�ضي�ش 
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 ، الأنه ال يعدو اأن يكون جمرد طريقة 
(((

�ضركة م�ضاهمة عامة مبفردها

الإدارة الدولة الأحد م�ضروعاتها . 

�ضركات  اأو   ، الوهمية  ال�ضركات  اإىل حماربة  امل�ضرع يهدف بذلك   -

اأحكام  من  اال�ضتفادة  بهدف  فردية،  م�ضروعات  تخفي  التي  الوجاهة  

حتديد امل�ضئولية.

-  تعدد ال�ضركاء �ضرط ابتداء وانتهاء، اأي اأن ركن التعدد يجب اأن 

ي�ضتمر طوال حياة ال�ضركة .

املوؤ�ش�شات اخلا�شة باملناطق احلرة :

اال�ضتثمارات  ج��ذب  احلديثة  الت�ضريعات  ح��اول��ت 

تقدم  كيانات  من  التجارية  البيئة  خلفته  ما  ب�ضبب 

الأ�ضحاب روؤو�ش االأموال ليقوموا با�ضتثمار اأموالهم 

مع حتديد م�ضئوليتهم يف راأ�ش املال املخ�ض�ش لهذا 

ذات  الفردية  بامل�ضروعات  يعرف  ما  وه��و   ، الن�ضاط 

الرجل  �ضركة   « ب�  ُيعرف  ما  ، وهو  املحددة  امل�ضئولية 

اأك��ت��اف �ضخ�ش  ت��ق��وم على  ال��ت��ي  ال��واح��د« ، وه��ي تلك 

ا ال�ضتغال  واحد يقتطع من ماله جزًءا ير�ضده خ�ضي�ضً

م�ضروع اقت�ضادي، يتخذ �ضكل �ضركة ، ويحدد م�ضئوليته بقدر 

. 
)7(

هذا املبلغ دون اأن ُي�ضاأل يف باقي ذمته املالية 

- امل�ضرع املحلي الإمارة دبي اأ�ضدر القانون رقم 9 ل�سنة 1992 ب�ضاأن 

اإن�ضاء  موؤ�ض�ضات ذات �ضخ�ضية اعتبارية يف املنطقة احلرة  يف ميناء جبل 

)6( املادة 70 من قانون ال�ضركات .

)7( د. فايز نعيم ر�ضوان ، ال�ضركات التجارية ، �ض� 40 مطابع البيان ، 2004 ،  ....

النظرية العامة للشركات
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املنطقة  توؤ�ض�ش يف  اأن  » يجوز   : اأن��ه  الثالثة على  علي، ون�ش يف مادته 

تعود   ، امل�ضئولية  حم���دودة  اعتبارية  �ضخ�ضية  ذات  موؤ�ض�ضات  احل���رة 

ملكيتها ل�ضخ�ش طبيعي اأو اعتباري واحد . ويكون الأي موؤ�ض�ضة من هذه 

م�ضئولية  وتتحدد  م�ضتقلة  مالية  وذمة  مميز  قانوين  كيان  املوؤ�ض�ضات 

�ضاحبها الفرد براأ�ش املال املدفوع فيها« .

اإىل  م��ن خ��ال��ه  امل�����ض��رع  ه��دف  ال��ذك��ر  �ضالف  الثالثة  امل���ادة  - ن�ش 

ا�ضتقطاب روؤو���ش االأم��وال ، وحدد م�ضئولية �ضاحب املوؤ�ض�ضة يف نطاق 

راأ�ش املال املدفوع بها واإخ�ضاعها لقوانني �ضلطة املنطقة احلرة، وبالتايل 

. 
)8(

فاإن املدير يف تلك املوؤ�ض�ضة ال ُي�ضاأل عن التزاماتها

املوؤ�ش�شة الفردية :

ُتعرف يف التعامات التجارية بجانب ال�ضركات التجارية وال�ضركات 

املدنية موؤ�ض�ضات جتارية خا�ضة ، تلك املوؤ�ض�ضة جزء من الذمة املالية 

�ضاحب  يجريه  ما  كل  واأن  بها،  اخلا�ضة  التجارية  الرخ�ضة  ل�ضاحب 

ت�ضرفات  من  املوؤ�ض�ضة  تلك  با�ضم  عنه  ينوب  مبن  اأو  بنف�ضه  الرخ�ضة 

ترتتب عليها حقوق اأو التزامات ت�ضاف اإليه، اإال اأنه اإذا كانت املوؤ�ض�ضة 

وكان  رخ�ضتها،  �ضاحب  غري  اآخ��ر  �ضخ�ش  مبعرفة  م�ضتثمرة  اخلا�ضة 

التي  الت�ضرفات  اآث��ار  ف��اإن   ، بذلك  يعلم   املوؤ�ض�ضة  مع  املتعامل  الدائن 

يجريها امل�ضتثمر با�ضم املوؤ�ض�ضة ت�ضاف اإليه . وتقدير ما اإذا كان الغري 

يعلم اأو ال يعلم باالتفاق املربم بني �ضاحب الرخ�ضة وامل�ضتثمر لها هو 

.
)9(

مما يدخل يف نطاق �ضلطة حمكمة املو�ضوع 

- فهي ال تتمتع ب�ضخ�ضية اعتبارية م�ضتقلة عن �ضخ�ش مالكها اأو 

)8( حكم التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/43 طعن جتاري .

)9(حكم حمكمة التمييز – دبي بتاريخ 2008/4/28 يف الطعن رقم 223/ 2007 طعن جتاري .
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.
)10(

�ضاحب الرتخي�ش التجاري اخلا�ش بها 

- اإعمال القاعدة املتمثلة يف اأن االتفاق الذي يربمه �ضاحب املوؤ�ض�ضة 

يعلم  ك��ان ال  فيما  تعامل معها  ال��ذي  الدائن  به  يحاج  امل�ضتثمر ال  مع 

بني  تتم  ال��ت��ي  الت�ضرفات  على  تقت�ضر  التعامل  وق��ت  االت��ف��اق  ب��ذل��ك 

العقدية،  امل�ضئولية  نطاق  ويف  معها  املتعاملني  دائنيها  وبني  املوؤ�ض�ضة 

اأما يف نطاق امل�ضئولية التق�ضريية، فاإنه يتعني التحقق من �ضخ�ضية 

امل�ضئول عن الفعل ال�ضار وتوجيه املطالبة بالتعوي�ش اإليه، �ضواء 

كان امل�ضرور:

م�ضتثمر  بوجود  علم  على  به  املطالب  له  املحال   -1  

.
)11(

للموؤ�ض�ضة غري مالكها من عدمه

- املوؤ�ض�ضة التجارية يف حقيقتها ال تعدو اأن تكون 

اأم��وال مادية ومعنوية ، خ�ض�ضها مالكها  جمموعة 

، ومن  اأعمال جتارية  ملزاولة  اأو �ضاحب الرتخي�ش 

ثم فاإنها تعد مبثابة حمل جتاري يخ�ضع الت�ضرف 

اأحكام  فيه واآث��ار هذا الت�ضرف اإىل ما هو مقرر من 

ال����واردة يف  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  الت�ضرف يف  ب�����ض��اأن  تتعلق 

الباب  م��ن  االأول  الف�ضل  يف  التجارية  امل��ع��ام��ات  ق��ان��ون 

.
)12(

الثاين منه 

- ويرتتب على ما �ضبق اأن دخول مالك املوؤ�ض�ضة الفردية �ضريًكا 

يف �ضركة  ذات م�ضئولية حمدودة مبوؤ�ض�ضته كح�ضة يف راأ�ش مال ال�ضركة 

)10( حكم حمكمة التمييز – دبي بتاريخ 2008/3/2 يف الطعن رقم 2008/20 طعن مدين.

مدين  طعن   2006  /237 رق��م  الطعن  – يف   2007/2/18 بتاريخ  بدبي  التمييز  حمكمة  حكم   )11(

و2006/246 طعن مدين.

)12( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2006/182 طعن جتاري .
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فاإنه يوؤدي اإىل اأن توؤول ملكية املوؤ�ض�ضة اإىل ال�ضركة، وت�ضري على هذه 

. 
)13(

الواقعة ذات القواعد املتعلقة بالت�ضرف يف املحل التجاري

-  اإن املوؤ�ض�ضة الفردية تعد حمل عمل ل�ضاحبها، ويخ�ضع اإعانها 

فيها الأحكام املادة الثامنة من قانون االإج��راءات ، مما مفاده اأن �ضورة 

.
)14(

االإعان ت�ضلم ل�ضخ�ش املعلن اإليه ، اأو يف موطنه اأو يف حمل عمله 

ال  ولكن   ، با�ضمه  مالكها  اخت�ضام  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  يف  االأ�ضل   -

الدعوى يف هذه احلالة  واعتبار   ، با�ضمها  اخت�ضامها  يحول ذلك دون 

اأن مديرها ال يعد ممثًا لها  مقامة على مالكها ، ويرتتب على ذلك 

.
)15(

اأمام الق�ضاء، اإال اإذا اأنابه �ضاحبها 

الفردية  املوؤ�ض�ضة  بني  دبي  التمييز يف  �ضاوت حمكمة  فقد  ويف هذا 

للتكنولوجيا  احل��رة  دب��ي  منطقة  يف  تن�ضاأ  التي  اخلا�ضة  واملوؤ�ض�ضات 

، واعتربتها  والتجارة االإلكرتونية واالإعام واململوكة  ل�ضخ�ش واحد 

موؤ�ض�ضة فردية، وبالتايل فاإن اإقامة الدعوى عليها اأو على مالكها كاف 

. وقد قررت 
)16(

الخت�ضامها بالرغم من اأن م�ضئولية  مالكها حمدودة 

املحكمة يف حكمها :»اأن الن�ش يف املادة 19 من القانون رقم 1 ل�سنة 2000 

ب�ضاأن منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والتجارة االإلكرتونية واالإعام 

علي اأن : » يجوز تاأ�ضي�ش �ضركات م�ضئولية حمدودة يف املنطقة احلرة 

موؤ�ض�ضات  من  ال�ضركات  ه��ذه  وتعترب  احل��رة  املنطقة  اأنظمة   مبوجب 

اأكرث  اأو  واح��د  �ضخ�ش  ال�ضركات  اأن ميلك هذه  ويجوز  احل��رة  املنطقة 

اأو  امل��واط��ن��ني  ك��ان م��ن  اع��ت��ب��ارًي��ا و���ض��واء  ا طبيعًيا و  ك��ان �ضخ�ضً ���ض��واء 

)13( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2006/182 طعن جتاري .

)14( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/328 طعن مدين .

)15( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن 2008/20 طعن مدين .

)16( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2004/131 طعن عمايل .
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االأجانب« واملادة 21 منه على اأن: » يجب اأن تذكر كل �ضركة من ال�ضركات 

القانون  ه��ذا  م��ن   19 للمادة  طبًقا  املوؤ�ض�ضة  امل��ح��دودة  امل�ضئولية  ذات 

بجانب ا�ضمها وذلك يف جميع اأعمالها وعقودها واإعاناتها وفواتريها 

ومرا�ضاتها  ومطبوعاتها ما يلي :

�ض�ضت مبوجب هذا القانون واأنها حمدودة امل�ضئولية . 
ُ
 اأ- اأنها اأ

اإغ��ف��ال م��ا ذك��ر يف  ب- واأن��ه��ا �ضركة يف املنطقة احل��رة ، ويف ح��ال 

البند )اأ( اأو )ب( من هذه املادة يعترب �ضاحب اأو اأ�ضحاب ال�ضركة 

الن�ش  ال�ضركة«  التزامات  عن  اأموالهم  جميع  يف  م�ضوؤولني 

1 ل�سند 2000 ب�ضاأن  21 من القانون رقم   ،  19 يف املادتني 

االإلكرتونية  وال���ت���ج���ارة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة 

يتم  التي  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  اأن  على  يدل  واالأع��ام 

اإن�ضاوؤها يف منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والتجارة 

االإلكرتونية واالإعام واململوكة ل�ضخ�ش واحد ، واإن 

اأ�ضبغ عليها القانون و�ضف ال�ضركة  اإال اأنها مع ذلك 

لي�ضت �ضركة، الفتقارها اإىل اأحد اأركان ال�ضركة ، وهو 

تعدد ال�ضركاء ، وتعترب رغم ذلك موؤ�ض�ضة فردية ، ولكن 

اأن�ضاأ  اأجلها  التي من  الذكر لاعتبارات  ال�ضالف  القانون 

هذه املوؤ�ض�ضات ، مل ي�ضاأ اأن يخ�ضعها من حيث اإن�ضائها اأو نقل 

ملكيتها ملا تخ�ضع له املوؤ�ض�ضات الفردية من اإجراءات ، واكتفى يف 

لذلك  املعد  ال�ضجل  يف  عقدها  ت�ضجيل  مبجرد  ملكيتها  ونقل  اإن�ضائها 

دون  ن�ضاطها  مبمار�ضة  لها  والرتخي�ش  احل��رة،  املنطقة  �ضلطة  ل��دى 

حاجة اإىل اأي اإجراء اآخر، باعتبار اأن هذا الت�ضجيل هو الو�ضيلة الوحيدة 

التي قررها القانون لعلم الكافة بها ومباكها ، ولذات االعتبارات التي 

من اأجلها اأن�ضاأ القانون هذه املوؤ�ض�ضات ، مل ي�ضاأ اأن يخ�ضعها من حيث 

النظرية العامة للشركات
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بل  الفردية،  املوؤ�ض�ضات  له  تخ�ضع  ملا  التزاماتها  عن  مالكها  م�ضئولية 

عليه يف  ين�ش  املالية،  ذمته  مالكها يف جزء حمدد من  م�ضئولية  حدد 

ملا  اإال يف حالة خمالفته  املالية  ذمته  كل  اإىل  تتعداه  اإن�ضائها ال  وثيقة 

تق�ضي به املادة 21 من القانون املذكور باإغفاله ذكر البيانات املن�ضو�ش 

اأن مالك املوؤ�ض�ضة  امل��ادة . ومن املقرر  اأ ، ب من تلك  عليها يف البندين 

الفردية هو �ضاحب ال�ضفة يف متثيلها ، واأنه يكفي الخت�ضام املوؤ�ض�ضة 

الفردية اخت�ضامها هي اأو اخت�ضام مالكها ب�ضفته املالك لها«.

اأن  بيد  �ضريكني،  يقل عن  اأن ال  ال�ضركاء يجب  ع��دد  اأن  القاعدة   -

امل�ضرع ال يرخ�ش باإن�ضاء �ضركة امل�ضاهمة العامة اإال اإذا كان عدد املوؤ�ض�ضني 

. واإذا كانت �ضركة م�ضاهمة خا�ضة فيجب 
)17(

ع�ضرة اأ�ضخا�ش على االأقل 

. 
)18(

اأال يقل عدد املوؤ�ض�ضني عن ثاثة �ضركاء 

-  باملقابل مل ي�ضع امل�ضرع حًدا اأق�ضى لعدد ال�ضركاء كقاعدة عامة، 

ذات  ال�ضركة  ال�ضركاء يف  ع��دد  يزيد  اأال  االحت��ادي  امل�ضرع  اأوج��ب  ولكن 

. 
)19(

امل�ضئولية املحدودة على خم�ضني �ضريًكا 

- يعترب ركن تعدد ال�ضركاء �ضرط بقاء وا�ضتمرار يف عقد ال�ضركة ، 

لذلك يرتتب علي انتفاء هذا ال�ضرط حل ال�ضركة بقوة القانون ، كما 

اأم��ا يف حالة جتاوز  ق�ضاء.  ال�ضركة  ذي م�ضلحة طلب حل  لكل  يجوز 

فاإن  املحدودة،  امل�ضئولية  ذات  ال�ضركة  يف  ال�ضركاء  لعدد  االأق�ضى  احلد 

ال�ضركة تنحل بقوة القانون اإن مل يتم ت�ضحيح و�ضعها خال �ضتة اأ�ضهر 

.
)20(

من اإخطارها من قبل ال�ضلطة املخت�ضة 

)17( املادة 70 من قانون ال�ضركات التجارية .

)18( املادة 215 من قانون ال�ضركات التجارية .

)19( املادة 218 من قانون ال�ضركات التجارية .

)20( املادة 126 من قانون ال�ضركات التجارية االحتادي .
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الفـرع الثاين: تقدمي احل�ش�ض

- لكي متار�ش ال�ضركة ن�ضاطها يجب اأن يكون لها راأ�ش مال، وذلك 

حتى حتقق اأغرا�ضها ، ويتكّون راأ�ش مال ال�ضركة من جمموع احل�ض�ش 

ال��ت��ي قدمها ال�����ض��رك��اء، وذل���ك اإع��م��ااًل لن�ش امل���ادة ال��راب��ع��ة م��ن قانون 

ال�ضركات التجارية .

- اإذا مل يتعهد ال�ضركاء بتقدمي اأية ح�ضة  فا وجود لل�ضركة . واإذا 

كانت بع�ش احل�ض�ش حقيقية واالأخرى �ضورية ، فاإن ال�ضركة ال 

 ، اأ�ضحاب احل�ض�ش احلقيقية  ال�ضركاء  فيما بني  اإال  تنعقد 

ويكون كذلك بالن�ضبة ل�ضركات االأ�ضخا�ش ، اأما اإذا كانت 

�ضركة م�ضاهمة اأو ذات م�ضوؤولية حمدودة ، فاإنها تعترب 

باطلة لعدم ح�ضول االكتتاب يف كل راأ�ش املال يف حالة 

اأو ب�ضبب عدم ح�ضول الوفاء بكل  �ضركة امل�ضاهمة ، 

ذات  �ضركة  اإذا كانت  ال�ضركة  امل��ال عند تكوين  راأ���ش 

م�ضوؤولية حمدودة . 

- احل�ضة قد تكون على �ضبيل التمليك وقد تكون 

على �ضبيل االنتفاع ما مل يوجد اتفاق على خاف ذلك. 

التزام كل �ضريك بتقدمي  ح�ضته وفًقا لاتفاق، قد  واأن 

يكون جملة واحدة اأو على اأق�ضاط ، ويف جميع االأحوال يجب 

اأن تتم مراعاة ما يقت�ضيه القانون يف بع�ش ال�ضركات من �ضرورة 

الوفاء باحل�ضة يف مواعيد معّينة ، كما هو احلال بالن�ضبة لل�ضركة ذات 

اأن تدفع قيمة كل ح�ضة كاملة  والتي يجب منها  املحدودة،  امل�ضوؤولية 

.
)21(

عند التاأ�ضي�ش

)21( املادة 222 من قانون ال�ضركات التجارية .
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االتفاق  اأو  ال��ق��ان��ون  يق�ش  مل  م��ا  احل�ض�ش  ت�ضاوي  ه��و  االأ���ض��ل   -

بخاف ذلك ، كما هو احلال بالن�ضبة لن�ش املادة 22 من قانون ال�ضركات 

التجارية التي تق�ضي باأنه : » مبراعاة االأن�ضطة التجارية املق�ضورة على 

املواطنني التي ين�ش عليها هذا القانون اأو اأي قانون اآخر يجب اأن يكون 

تقل  املواطنني ال  اأك��رث من  اأو  �ضريك  ال��دول��ة  توؤ�ض�ش يف  �ضركة  كل  يف 

ح�ضته عن 51% من راأ�ش مال ال�ضركة« .

- حددت املادة 14 من قانون ال�ضركات التجارية اأنواع احل�ض�ش التي 

يتقدم بها ال�ضركاء بقولها : » يجوز اأن تكون ح�ضة ال�ضريك مبلًغا معيًنا 

من النقود ، ويجوز اأن تكون عيًنا، كما يجوز يف غري االأحوال امل�ضتفادة 

من اأحكام هذا القانون اأن تكون عمًا ، ولكن ال يجوز اأن تكون ح�ضة 

ال�ضريك ما له من �ضمعة اأو نفوذ« . ويرتتب على ذلك جواز اأن تكون 

 ، اأو 
)22(

مااًل مادًيا اأو معنوًيا ، كمنقول اأو عقار اأو حقوق له لدى الغري 

حمل جتاري اأو براءة اخرتاع اأو حق تاأليف اأو ا�ضم مبتكر ...

ال�ضركة :  باأنه ي�ضرتط لقيام  التمييز بدبي  - فقد ق�ضت حمكمة 

» اأن تتوافر لدي ال�ضركاء نية امل�ضاركة يف ن�ضاط ذي تبعة ، واأن ي�ضاهم 

كل �ضريك يف هذه التبعة بتقدمي ح�ضته من مال اأو عمال ، واأن ي�ضارك 

اأحد  قيام  عدم  ال�ضركة  قيام  دون  يحول  وال   ، مًعا  واخل�ضارة  الربح  يف 

ديًنا عليه  تبقى هذه احل�ضة  اإذ  امل��ال،  راأ���ش  ب�ضداد ح�ضته يف  ال�ضركاء 

لل�ضركة ، ومبا�ضرة ال�ضركة لن�ضاط غري الن�ضاط املبني بعقد تاأ�ضي�ضها 

الرخ�ضة  تكون  اأن  ويجوز   . ال�ضركاء  بني  قيامها  اأو  وجودها  ينفي  ال 

.»
)23(

التجارية اخلا�ضة باأحد ال�ضركاء عن�ضًرا من عنا�ضر ال�ضركة 

- طبيعة العاقة بني ال�ضريك وال�ضركة هي عاقة مديونية ، فاإذا 

)22( املادة 15 من قانون ال�ضركات التجارية .

)23( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2002/38 طعن حقوق .
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تاأخر ال�ضريك عن تقدمي احل�ضة كان لل�ضركة - كدائن - الرجوع عليه 

. 
)24(

بالتعوي�ش عن ال�ضرر الذي قد يرتتب على هذا التاأخري

 ، فنية  طبيعة  ذا  العمل  يكون  اأن   ، بالعمل  احل�ضة  يف  ي�ضرتط   -

لن�ضاط  بالن�ضبة  اأهميته  مب��دى  واإمن��ا  العمل  بطبيعة  لي�ضت  فالعربة 

ال�ضركة . ويجب اأن يكون العمل م�ضروًعا ، وال يجوز اأن تقت�ضر ح�ضة 

 . 
)25(

ال�ضريك على ما يكون له من �ضمعة اأو نفوذ

- كما يجب اأن يوؤدي مقدم ح�ضة العمل عمله با�ضتقال با 

رقابة واإ�ضراف من ال�ضركاء ، وذلك حتقيًقا ملبداأ امل�ضاواة بني 

ال�ضركاء ، وحتى ال يكون تابًعا للغري .

الفـرع الثالث : نيـة امل�شــاركة

اال�ضتعداد  ب���اأن���ه  ال���رك���ن  ه���ذا  ت��ف�����ض��ري  - مي��ك��ن 

النف�ضي القت�ضام املغارم واملغامن الناجتة عن امل�ضروع 

االقت�ضادي .

على  الن�ش  ال�ضركة  عقد  تعريف  يت�ضمن  مل   -

رك���ن ن��ي��ة امل�����ض��ارك��ة ، ول��ك��ن ه���ذا ال��رك��ن م�ضتقر عليه 

فقًها وق�ضاًء ، فهو الذي جمع ال�ضركاء لتكوين   ال�ضركة 

فقد ق�ضت   ، املخاطر  تقدمي احل�ض�ش وحتمل  اإىل  ودفعهم 

حمكمة التمييز بدبي باأنه » يلزم لقيام ال�ضركة باملفهوم القانوين 

بحيث   ، تبعة  ذي  ن�ضاط  يف  اال���ض��رتاك  نية  ال�ضركاء  ل��دى  يتوافر  اأن 

ي�ضاهم كل �ضريك يف هذه التبعة ، مبعنى اأنه ي�ضارك يف الربح واخل�ضارة 

ف على هذه النية من م�ضائل الواقع التي ي�ضتقل بتقديرها  مًعا، والتعُرّ

)24( املادة 16 من قانون ال�ضركات التجارية .

)25( املادة 14 من قانون ال�ضركات التجارية .
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اأ�ضباب  اأق�ام ق�ض�اءه على  قا�ضي املو�ضوع وال ُمعقب عليه يف ذلك متى 

.
)26(

�ضائغة« 

الفـرع الرابع: اقت�شام االأرباح واخل�شائر

- يهدف ال�ضركاء من تكوين ال�ضركة اإىل اال�ضتثمار بق�ضد اقت�ضام 

االأرباح اإذا حقق امل�ضروع اأرباًحا مع التحمل بن�ضيب يف اخل�ضائر اإذا ُمني 

االأ�ضا�ضية يف  االأرك��ان  اأحد  الركن  . لذلك يعترب هذا  امل�ضروع بخ�ضائر 

عقد ال�ضركة ، ويرتتب على تخلفه بطان عقد ال�ضركة ، وذلك وفًقا 

لن�ش املادة 18 من قانون ال�ضركات التجارية ، التي تن�ش على اأنه » اإذا 

اتفق يف عقد ال�ضركة على حرمان اأحد ال�ضركاء من الربح اأو اإعفائه من 

اخل�ضارة كان العقد باطا«.

اأن عقد  امل��ق��رر  م��ن   «  : ب��اأن��ه  ب��دب��ي  التمييز  وق��د ق�ضت حمكمة   -

التي  وهي  به،  �ضروط مو�ضوعية خا�ضة  باجتماع  اإال  يقوم  ال  ال�ضركة 

ت�ضفي عليه الطابع املميز، وتظهر خ�ضائ�ضه الذاتية ، وهذه ال�ضروط 

 ، امل��ال  راأ���ش  �ضريك فيها ح�ضة يف  واأن يقدم كل   ، ال�ضركاء  ه��ي  تعدد 

اأنواع،  ثاثة  على  واحل�ض�ش   . غر�ضها  لتحقيق  ال�ضركة  و�ضيلة  فهو 

 ، ع��م��ًا  اأو   ، عينية  ح�ضة  اأو  ال��ن��ق��ود،  م��ن  مبلًغا  احل�����ض��ة  ت��ك��ون  ف��ق��د 

ال�ضريك هي التي تربر ح�ضوله على ن�ضيب  واحل�ضة التي ي�ضهم بها 

يجب  ال�ضركة  يف  كح�ضة  ال�ضريك  يقدمه  ال��ذي  والعمل   ، ال��رب��ح  م��ن 

وي�ضهم يف جناح  بنفع حمقق  ال�ضركة  على  يعود  وفنًيا  يكون جدًيا  اأن 

امل�ضروع ، وامل�ضاركة يف اقت�ضام الربح واخل�ضارة مًعا ، ويجب اأن يتوافر 

باالإ�ضافة اإىل ال�ضروط املو�ضوعية اخلا�ضة ال�ضابقة ركن رابع، هو ق�ضد 

)26( حمكمة التمييز بدبي الطعن رقم 2002/313 طعن حقوق .
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التعاون  اإىل  ال�ضركاء  اإرادة  ان�ضراف  وهو   ، امل�ضاركة  نية  اأو  اال�ضرتاك 

اأ�ضا�ش  ال�ضركة على  اأجله  الغر�ش الذي تكّونت من  االيجابي لتحقيق 

من امل�ضاواة ، وهذا الركن االأخري هو الذي ميّيز بني ال�ضركة وبني عقد 

الذي تكون  بال�ضركة  ي�ضتبه  الذي قد  االأرب��اح  العمل مع اال�ضرتاك يف 

العقد يختلف عن عقد  ، ولكن هذا  ال�ضريك فيها جمرد عمله  ح�ضة 

، الأن العامل يظل تابًعا ل�ضاحب العمل الذي ميلك ف�ضله،  ال�ضركة 

 ، العمل  ب�ضاحب  العامل  عاقة  حتكم  التي  هي  التبعية  ف�ضلة 

بينما تقوم ال�ضركة على امل�ضاواة والرغبة يف االحتاد وحتمل 

 ، العامل خ�ضارتها  يتحمل  امل�ضرتك وال  امل�ضروع  خماطر 

ومن املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة اأن ملحكمة املو�ضوع 

العاقة  كانت  اإذا  ما  ا�ضتخا�ش  يف  التامة  ال�ضلطة 

ب��ني اخل�����ض��وم ه��ي ع��اق��ة ���ض��رك��ة ، اأو ع��اق��ة عمل 

اأقامت ق�ضاءها على  االأرب��اح متى  مع اال�ضرتاك يف 

.
)27(

اأ�ضباب �ضائغة توؤدي اإىل ما انتهت اإليه 

 ، العقد  - توزع االأرب��اح واخل�ضائر طبًقا ل�ضروط 

واإذا مل يحدد العقد ذلك فاإن االأ�ضل ت�ضاوي احل�ض�ش، 

واإذا  بالت�ضاوي.  االأرب��اح واخل�ضائر  اقت�ضام  وبالتايل يكون 

كان حمدًدا يف العقد ن�ضبة ال�ضريك يف الربح كان ن�ضيه من 

اخل�ضارة معاداًل لن�ضيبه يف الربح ، وكذلك احلال لو حددت ن�ضبة 

حتديد  فيجب  عمل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال�ضريك  ح�ضة  ك��ان��ت  واإذا  اخل�����ض��ارة. 

ن�ضيبه من الربح واخل�ضارة . 

واإذا اتفق ال�ضركاء على حتديد ح�ضة اأي منهم مببلغ حمدد من املال 

2005/81 طعن  2005/152 طعن جتاري ورقم  )27( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمي 

مدين .
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. 
)28(

بُطل ال�ضرط ، ويتم التوزيع وفًقا حل�ضة كل منهم يف راأ�ش املال

لدائني  ج��از  واإال   ، ال�ضركاء  على  �ضورية  اأرب���اح  ت��وزي��ع  يجوز  ال   -

. 
)29(

ال�ضركة مطالبة كل �ضريك برد ما قب�ضه

بطالن �شروط االأ�شد :

- ن�ضت املادة 18 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : » اإذا اتفق 

من  اإعفائه  اأو  الربح  من  ال�ضركاء  اأح��د  حرمان  على  ال�ضركة  عقد  يف 

اخل�ضارة كان العقد باطًا ».

- ن�ضت املادة 662 من قانون املعامات املدنية على اأنه : » اإذا اتفق 

يف العقد على اأن اأحد ال�ضركاء ال يفيد من اأرباح ال�ضركة اأو ال ي�ضاهم يف 

خ�ضائرها كان عقد ال�ضركة باطًا« .

ما  واإذا   . االأ�ضد  �ضروط  اأو  �ضرط  عن  يعربان  ال�ضابقان  الن�ضان   -

. فال�ضريك يف هذه  االأ�ضد  �ضركة  ُيطلق عليها  ال�ضركة  تواجد ذلك يف 

ال�ضركة يح�ضل عن ن�ضيب االأ�ضد ، فاإما اأن ينفرد بكل اأرباح ال�ضركة ، 

 . 
)30(

واإما اأال يتحمل من خ�ضائرها

على  احل�ضول  ال�ضركاء  الأح��د  يكون  اأن  االأ�ضد  �ضروط  من  ويعترب 

مبلغ ثابت �ضنوًيا دون النظر اإىل تكبد ال�ضركة للخ�ضائر.

امل��ن��اط يف بطان عقد   « ب��اأن  بدبي  التمييز  وق��د ق�ضت حمكمة   -

اأن ُي�ضّمن   ، ال�ضركة النتفاء نية امل�ضاركة يف اقت�ضام االأرب��اح واخل�ضائر 

)28( املادة 660 من قانون املعامات املدنية .

)29( املادة 20 من قانون ال�ضركات التجارية .

)30( �ُضمي هذا ال�ضرط ب�ضرط االأ�ضد وفًقا خلرافة  ُعرفت لدى الرومان من اأن اأ�ضًدا كون �ضركة مع 

بع�ش احليوانات االأخرى يف الغابة وملا حل ميعاد توزيع الغنائم ا�ضتاأثر االأ�ضد بها كلها ، ومل يجروؤ 

اأحد من �ضركائه احليوانات على معار�ضته .
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ال�ضركاء هذا العقد اأو االتفاق املعقود بينهم �ضرًطا يحرم اأًيا منهم من 

الربح اأو ُيعفيه من اخل�ضارة ، وهو ما ُيعرف ب� » �ضرط االأ�ضد » . وال يعد 

من هذا القبيل اتفاق ال�ضركاء على اأن يتحمل اأحدهم بالتزام معنّي من 

التزامات ال�ضركة بعد اأن قامت مبوجب عقد �ضحيح مل يت�ضمن مثل 

. 
)31(

هذا ال�ضرط«

-  وجود �ضرط االأ�ضد ال يوؤدي فقط اإىل بطانه وعدم االأخذ به، 

ال�ضركة، النتفاء  عليه بطان عقد  ذلك ويرتتب  يتجاوز  ولكنه 

اقت�ضام  رك��ن  وه��و   ، اخل��ا���ض��ة  املو�ضوعية  االأرك����ان  م��ن  رك��ن 

االأرباح واخل�ضائر .

يتعار�ش مع ن�ش  االأ�ضد ال  - ولكن بطان �ضرط 

املادة 18 من قانون ال�ضركات التجارية ، والتي تن�ش 

ع��ل��ى اأن���ه : » وم���ع ذل���ك ي��ج��وز االت��ف��اق ع��ل��ى اإعفاء 

اال�ضرتاك  من  عمله  غري  يقدم  مل  ال��ذي  ال�ضريك 

مل  متى  العمل  بح�ضة  ال�ضريك  الأن  اخل�ضائر،  يف 

االأمر  فاإنه يكون قد حتمل يف حقيقة  اأج��ًرا  يتقا�ش 

الذي  العمل  اأج��ره عن  ، الأن��ه يكون قد فقد  اخل�ضائر 

قدمه لل�ضركة« .

املطلب الثالث : االأركان ال�شكلية

يلزم  واخل��ا���ش،  ال��ع��ام  ب�ضقيها  املو�ضوعية  االأرك���ان  اإىل  باالإ�ضافة 

ي��ج��ب التعبري عن  ل���ذا ف��اإن��ه   ، ���ض��روط �ضكلية  ال�����ض��رك��ة  الن��ع��ق��اد ع��ق��د 

الرتا�ضي كتابة ، واأن يتم اإفراغ ذلك يف �ضكل معنّي .

)31( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1996/27 طعن حقوق .
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الفـرع االأول: الكتابـة

- املادة 1/656 من قانون املعامات املدنية تق�ضي باأنه : » يجب اأن 

يكون عقد ال�ضركة مكتوًبا«.

عدا  فيما   « ب��اأن��ه  تق�ضي  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   8 امل���ادة   -

ال�ضركة وكل تعديل يطراأ عليها  اأن يكون عقد  املحا�ضة يجب  �ضركات 

مكتوًبا باللغة العربية وموثًقا اأمام اجلهة الر�ضمية املخت�ضة واإال كان 

العقد اأو التعديل باطًا« .

- املادة 28 من قانون ال�ضركات التجارية يق�ضي باأنه » يجب اأن يكون 

عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة ونظامها االأ�ضا�ضي مطابقني الأحكام النموذج الذي 

ي�ضدر به قرار من الوزير ، وال يجوز خمالفة هذا النموذج اإال مبوافقة 

من الوزير« .

- يرتتب على ما �ضبق اأن امل�ضرع ا�ضتوجب الكتابة يف عقد ال�ضركة، 

ذلك  ي�ضتثنى من  ، وال  الركن  ه��ذا  ج��زاء على تخلف  البطان  ورت��ب 

عنها  ين�ضاأ  ال  وال��ت��ي   ، امل�ضترتة  لطبيعتها  ن��ظ��ًرا  املحا�ضة  �ضركة  اإال 

�ضخ�ش معنوي كغريها من ال�ضركات ، وال يوجب القانون اإعام الغري 

التجارية  وال�ضركات  املدنية  ال�ضركات  ذلك  وي�ضتوي يف   .  
)32(

بوجودها

باختاف اأنواعهما .

- نتيجة اأخرى مرتتبة على ذلك اأنه متى كانت الكتابة الزمة لوجود 

 ، بال�ضكل  مرتبط  االإثبات  الأن   ، الإثباته  الزم��ة  بال�ضرورة  فهي  العقد 

ال�ضركات التجارية التي  العا�ضرة من قانون  املادة  اأكدت عليه  وهذا ما 

تق�ضي باأنه » ال تقبل ال�ضهادة  الإثبات ما يخالف ما ورد يف عقد ال�ضركة 

اأو ما يجاوزه«.

)32( املادة 1/8 من قانون ال�ضركات التجارية .
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باأنه : » يف  التمييز بدبي، حيث ق�ضت  ق��ررت ذل��ك حمكمة  - وق��د 

بعقد  ورد  ما  يخالف  ما  اإث��ب��ات  الأيهم  يجوز  ال  ال�ضركاء  بني  العاقة 

ال�ضركة اأو ما يجاوزه اإال بالكتابة ، وبالتايل فا يجوز الأحد ال�ضركاء 

اأن يثبت يف مواجهة ال�ضريك االآخر �ضورية ما ورد بعقد ال�ضركة من 

يوجب  ال��ع��ام مب��ا  بالنظام  متعلقة  ق��اع��دة  وه��ي   ، بالكتابة  اإال  ���ض��روط 

.
)33(

التقيد بها ولو مل يتم�ضك بها اأي من اخل�ضوم«

باأن  الكتابة وذلك  ال�ضركاء يف اختيار نوع  اإرادة  امل�ضرع  - قيد 

اأمام  وموثًقا   ، العربية  باللغة  مكتوًبا  ال�ضركة   عقد  يكون 

اجلهة الر�ضمية وهو الكاتب العدل .

يجب  ال��ت��ي  بالبيانات  ال�ضركاء  امل�ضرع  ي��ل��زم  مل   -

اأورد احلد االأدنى  ، واإمن��ا  اأن يت�ضمنها عقد ال�ضركة 

منها، وذلك وفًقا لن�ش املادة 26 من قانون ال�ضركات 

عقد  ي�ضملها  التي  البيانات  اأوردت  التي  التجارية 

ا���ض��م كل   : ال��ب��ي��ان��ات ه��ي  ، وت��ل��ك  الت�ضامن  ���ض��رك��ة 

�ضريك ، ولقبه ، و�ضهرته ، وجن�ضيته ، وا�ضم ال�ضركة 

وراأ�ش   ، وفروعها   ، الرئي�ش  ومركزها  منها  والغر�ش 

 ، التاأ�ضي�ش، واالنتهاء  ، وتاريخ  ، واحل�ض�ش  ال�ضركة  مال 

وكيفية اإدارة ال�ضركة ، مع بيان اأ�ضماء االأ�ضخا�ش الذين يجوز 

ال�ضنة  وب��دء   ، �ضلطتهم  وم��دى  ال�ضركة  ع��ن  نيابة  التوقيع  لهم 

املالية لل�ضركة وانتهاوؤها، واأخرًيا ن�ضبة االأرباح واخل�ضائر . وعلى نف�ش 

املنوال �ضارت املادة 73 من قانون ال�ضركات التجارية فيما يتعلق ب�ضركة 

امل�ضاهمة العامة .

ا حكم حمكمة  )33( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2006/137 طعن مدين ، انظر اأي�ضً

التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/252  طعن  مدين .
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الفـرع الثاين: �شهر عقد ال�شركة

ا ، وذلك من خال  - يحقق هذا الركن م�ضالح لل�ضركاء وللغري اأي�ضً

العلم بنوع ال�ضركة وكيفية اإدارتها . لذا فاإن توافر االأركان  املو�ضوعية 

ويكون   ، معنوي  �ضخ�ش  م��ي��اد  عليه  ي��رتت��ب  الكتابة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

العامل  مع  تتعامل  �ضوف  ال�ضركة  تلك  ولكن   ، لل�ضركاء  بالن�ضبة  ذلك 

، وحتى يعلم هذا العامل بوجود �ضخ�ش معنوي جديد فاإنه  اخلارجي 

يجب اإعامه، ويكون ذلك من خال ركن �ضهر ال�ضركة .

-  تن�ش املادة 655 من قانون املعامات املدنية على اأنه : »1- تعترب 

ا اعتبارًيا مبجرد تكوينها.2- وال يحتج بهذه ال�ضخ�ضية  ال�ضركة �ضخ�ضً

يقرره  ال��ذي  والن�ضر  الت�ضجيل  اإج���راءات  ا�ضتيفاء  بعد  اإال  الغري  على 

القانون...«. ومل ي�ضدر بعد اأي قانون اأو الئحة حتدد تلك االإجراءات.

التجارية و�ضيلة �ضهر عقد  ال�ضركات  11 من قانون  امل��ادة  - ح��ددت 

ال�ضركة بالقيد يف ال�ضجل التجاري بقولها : » فيما عدا �ضركات املحا�ضة 

ال�ضجل  يف  بالقيد  عليها  ي��ط��راأ  تعديل  وك��ل  ال�ضركة  عقد  �ضهر  يجب 

التجاري ، وي�ضدر بتعيني اإج��راءات القيد يف ال�ضجل املذكور قرار من 

الوزير بعد الت�ضاور مع ال�ضلطات املخت�ضة يف االإمارات ...«. وقد �ضدرت 

31 ل�سنة 1985 يف ���ض��اأن االإج���راءات   ، 30  ، 29 ال��ق��رارات ال��وزاري��ة رق��م 

امل�ضوؤولية  وذات  الب�ضيطة  والتو�ضية  الت�ضامن  �ضركة  بقيد  اخلا�ضة 

املحدودة وامل�ضاهمة والتو�ضية باالأ�ضهم يف ال�ضجل التجاري .

- امل�ضرع االحتادي اأوقف متتع ال�ضركة بال�ضخ�ضية االعتبارية وحظر 

على جميع اأ�ضكال ال�ضركات التجارية فيما عدا املحا�ضة اأن تبداأ اأعمالها 

يف  ال�ضادر  الر�ضمي  املحرر  ون�ضر   ، التجاري  ال�ضجل  يف  القيد  بعد  اإال 

. 
)34(

الن�ضرة اخلا�ضة التي ت�ضدرها الوزارة

)34( املادة 12 من قانون ال�ضركات التجارية .
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امل�ضرع حلماية الغري، ولكنه مع ذلك  ا�ضتلزمها  ال�ضهر  اإج��راءات   -

ي�ضتطيع اأن يتم�ضك بوجودها حتى يف غياب ال�ضهر. ويجوز له اأن يحتج 

بعدم وجودها يف مواجهته متى حتققت له م�ضلحة يف ذلك .

- ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » طبًقا لن�ش املادة اخلام�ضة 

اأنه  التجاري  ال�ضجل  ب�ضاأن   1975 ل�سنة   5 رقم  االحت��ادي  القان�ون  من 

يتعنّي قيد ال�ضركة التجارية يف ال�ضجل التجاري، ووفًقا لن�ش املادتني 

12 ، 225 من القانون رقم 8 ل�سنة 1984 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية 

ال   ،  1990 ل�سنة   4  ،1988 ل�سنة   13 رقمّي  بالقانونني  املعدل 

يجوز لل�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة اأن تبا�ضر اأي عمل 

واأنه  التجاري،  ال�ضجل  يف  قيدها  بعد  اإال  اأعمالها  من 

ال يجوز لل�ضركاء يف ال�ضركة -اأًي��ا كان �ضكلها – كما 

ال يجوز لل�ضركة ذاتها اأن يحتجوا اأو حتتج هي على 

الغي�ر بال�ضخ��ض�ية االعتب��ارية له�ا اأو اأن تب��داأ اأعم�الها 

اإال بعد قي�دها يف ال�ض��جل التجاري، ون�ضر حمررها 

االقت�ضاد  وزارة  ت�ضدرها  التي  الن�ضرة  يف  الر�ضمي 

والتجارة ، بح�ضبان اأن ال�ضركة التي مل يح�ضل �ضهرها 

على هذا النحو ال ت�ضل اإىل علم الغري، ومن ثم فا يتاأتى 

االحتجاج عليه بوجودها ، وال يغني عن ذلك الت�ضديق على 

عقد تاأ�ضي�ضها لدى كاتب العدل ، اأو ت�ضجيلها لدى غرفة جتارة 

.
)35(

و�ضناعة دبي«

- كما ق�ضت باأنه : » ن�ضو�ش املواد 11 و 12 و 1 و 2  من القانون رقم 

8 ل�سنة 1984 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية ، واملادة 6 من القرار الوزاري 

)35( حكم حمكمة التمييز يف الطعون اأرقام 2003/320 ،  2003/423 و 2003/465 و 489/ 2003 طعن 

حقوق .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

ذات  ال�ضركات  بقيد  اخلا�ضة  االإج����راءات  �ضاأن  يف   1989 ل�سنة   71 رق��م 

امل�ضوؤولية املحدودة تدل جمتمعة ، على اأنه – با�ضتثناء �ضركات املحا�ضة 

ال�ضركات ذات  – ومنها  ال�ضركات االأخرى  �ضائر  – يتم ت�ضجيل و�ضهر 
امل�ضوؤولية املحدودة – وما قد يطراأ عليها من تعديات - ومنها حتولها 

من �ضركة ت�ضامن – بقيدها يف ال�ضجل التجاري ، مع اتخاذ اإجراءات 

 ، والتجارة  االقت�ضاد  وزارة  ت�ضدرها  التي  اخلا�ضة  الن�ضرة  يف  ن�ضرها 

ال�ضجل  م��وؤداه قيدها يف  التجارية  الرخ�ضة  البلدية  دائ��رة  ت�ضليم  واأن 

التجاري ، واتخاذها االإجراءات الازمة لن�ضرها يف ذلك املحرر، باعتبار 

اأنه ما كان يت�ضنى لها ا�ضتام هذه الرخ�ضة من دائرة البلدية اإال بعد 

النحو  ، على  االإج���راءات  باتخاذ  ال��دال على قيامها  االإي�ضال  تقدميها 

.
)36(

املبنّي باملادة 6 من القرار الوزاري ال�ضالف البيان«

الفـرع الثالث : م�شاهمة املواطنني

- تن�ش املادة 22 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : » مبراعاة 

االأن�ضطة التجارية املق�ضورة على املواطنني التي ين�ش عليها هذا القانون 

اأو اأي قانون اآخر يجب اأن يكون يف كل �ضركة توؤ�ض�ش يف الدولة �ضريك اأو 

اأكرث من املواطنني ال تقل ح�ضته عن 51% من راأ�ش مال ال�ضركة« .

- يعترب هذا الركن ركًنا �ضكلًيا ثالًثا لتاأ�ضي�ش ال�ضركات يف الدولة، 

اأن  ، لذا فاإنه يجب  ال�ضركة  اأن ي�ضتمر ط��وال حياة  الركن يجب  وه��ذا 

يتملك املواطنون ح�ضة ال تقل عن 51% من راأ�ش مال ال�ضركة .

- هذا الركن يتعلق بالنظام العام ، فاإذا تخلف ابتداًء ، اأو يف اأي وقت 

بطلت ال�ضركة.

)36(حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1999/122 و 1999/137 طعن حقوق .
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 ،
)37(

- امل�ضرع ا�ضتلزم اأن يكون جميع ال�ضركاء املت�ضامنني يف �ضركة الت�ضامن

 من املواطنني ، واأن يكون رئي�ش جمل�ش اإدارة 
)38(

و�ضركة التو�ضية الب�ضيطة 

من  االإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  اأغلبية  واأن   ،  
)39(

املواطنني من  امل�ضاهمة  �ضركة 

. 
)40(

املواطنني . واإذا قلت الن�ضبة يجب اأن ت�ضتكمل خال ثاثة اأ�ضهر 

املبحث الثاين

بطالن عقد ال�شركة اإذا تخلف اأحد اأركانها 

املطلب االأول : اأنواع البطالن

اأركان  اأح��د  تخلف  على  يرتتب  ال��ذي  اجل��زاء   •
ع��ق��د ال�����ض��رك��ة ه���و ب��ط��ان��ه��ا ، وال��ب��ط��ان يختلف 

نظًرا  اأن��ه  ذل��ك   . ال��ذي تخلف  الركن  نوعه بح�ضب 

خل�ضو�ضية عقد ال�ضركة ، فاإنه يتمّيز ببطان من 

، وفيما  ال�ضكلية  االأرك��ان  اأح��د  اإذا تخلف  نوع خا�ش 

على  واآث���اره���ا  االأرك�����ان  تخلف  ال��ق��ول يف  ل  نف�ضّ ي��ل��ي 

النحو التايل :

اإذا تخلف اأحد  الفـرع االأول: بطالن عقد ال�شركة 

االأركان املو�شوعية

- يرتتب على تخلف اأحد االأركان املو�ضوعية العامة اأو اخلا�ضة 

)37( املادة 25 من قانون ال�ضركات التجارية .

)38( املادة 48 من قانون ال�ضركات التجارية .

)39( املادة 99 من قانون ال�ضركات التجارية .

)40( املادة 100 من قانون ال�ضركات التجارية .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

بطان عقد ال�ضركة بطاًنا مطلًقا ، ولكل �ضاحب م�ضلحة التم�ضك به، 

 ، والعقد الباطل ال تلحقه 
)41(

وللقا�ضي اأن يق�ضي به من تلقاء نف�ضه 

االإجازة ، كما اأن دعوى البطان ت�ضقط بالتقادم وفًقا لن�ش املادة 210 

من قانون املعامات املدنية .

- خرج قانون ال�ضركات على مقت�ضى القواعد ون�ش يف مادته التا�ضعة 

على اأنه اإذا ُحكم ببطان ال�ضركة فاإنه ُيتبع » يف ت�ضفية ال�ضركة التي 

ُحكم ببطانها ويف ت�ضوية حقوق ال�ضركاء قبل بع�ضهم البع�ش �ضروط 

العقد« . ويرتتب على ذلك ق�ضر اآثار البطان على ال�ضركة ك�ضخ�ش 

معنوي ، بحيث ال يكون لها وجود يف امل�ضتقبل ، وينعدم وجودها ، ولكن 

 ، اآث����اًرا  رتبت  ق��د  تكون  فاإنها  املا�ضي  اأم��ا  امل�ضتقبل،  على  ي�ضري  ذل��ك 

وبالتايل يكون لها وجود واآثار، وذلك حلماية الو�ضع الظاهر وا�ضتقرار 

املعامات واملراكز القانونية املكت�ضبة .

فاإنه   ، لل�شركاء  القانونية  املراكز  البطالن على  بالن�شبة الأثر 

ينبغي اأن نفّرق بني تنفيذ ال�شركة للعقد من عدمه :

اأثر  ، فاإن زوال العقد يكون له  اأي ن�ضاط  ال�ضركة  اإذا مل تبا�ضر   )1

رجعي ، ويرتتب على ذلك اإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد ، 

وقاعدة » لي�ش الآثم اأن ي�ضتفيد من اإثمه« ال ت�ضري ، ويرتتب على ذلك 

اإذا مل يقدم ال�ضريك ح�ضته فا يلتزم بتقدميها ، واإذا قدمها فله احلق 

يف ا�ضرتدادها ، وذلك برفع دعوى بطان ال�ضركة .

وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » اإذا حكم ببطان ال�ضركة 

االأعمال  يف  ال�ضركاء  حقوق  ت�ضوية  يف  ُيتبع  ف��اإن��ه  عقدها  �ضهر  لعدم 

التي ح�ضلت قبل طلب البطان �ضروط العقد ، مما م��وؤداه اأن امل�ضرع 

)41( حكم حمكمة متييز  دبي يف الطعنني رقمّي 345/ 2005 و 2005/355 طعن جتاري .
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حينما اعترب ال�ضركة باطلة – لعدم �ضهر عقدها – قائمة فعًا فيما 

بني ال�ضركاء يف الفرتة من تكوينها اإىل طلب البطان قد ا�ضرتط اأن 

تكون هذه ال�ضركة قد با�ضرت بع�ش اأعمالها فعًا باأن اكت�ضبت حقوًقا 

والتزمت بتعهدات ، وذلك حتى ميكن القول بوجود كيان لها يف الواقع 

ينفرد  فا   ، امل�ضرتكة  العمليات  ت�ضفية  اإىل  ذلك  من  ال�ضركاء  لي�ضل 

، وهو االأم��ر الذي  الباقني  اأحدهم دون  اأو خ�ضارة  بنتائجها من ربح 

اإذا كانت  اأما   ، اأدى اإىل طلب االلتجاء اإىل فكرة ال�ضركة الفعلية 

ال�ضركة مل يبداأ يف تنفيذ عقدها قبل اأن يحكم ببطانها – 

اأي  – ومل تك�ن قد زاول��ت  ال�ض�هر  اإج�����راءات  لعدم اتخ�اذ 

عمل من اأعمالها ، فاإنه ال يكون قد توافر لها كيان يف 

الواقع يف الفرتة ال�ضابقة لطلب البطان ، وال ميكن 

تبًعا لذلك اعتبارها �ضركة فعلية ، وتكون العلة من 

عدم تطبيق االأثر الرجعي للبطان منتفية يف هذه 

.»
)42(

احلالة

2( اإذا  با�ضرت ال�ضركة ن�ضاطها ، فاإذا قامت بتوزيع 

ال�ضركاء مبا  احتفظ  قبل بطانها  االأرب��اح واخل�ضائر 

مت توزيعه عليهم ، اأما اإذا مل توزع االأرباح واخل�ضائر فاإنه 

 ،
)43(

املعامات املدنية خروًجا على القواعد العامة يف قانون 

 ، ف��اإن��ه ي��ج��ب اأن ت���وزع االأرب����اح 
)44(

وق��ان��ون ال�����ض��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة

، وذلك اإحقاًقا للعدالة على 
)45(

واخل�ضائر ، وذلك ا�ضتناًدا لعقد ال�ضركة 

)42( حكم حمكمة متييز  دبي يف الطعن رقم 395/ 2002 طعن حقوق .

)43( املادة 659 من قانون املعامات املدنية .

)44( املادة 19 من قانون ال�ضركات التجارية .

)45( املادة 9 من قانون ال�ضركات التجارية .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

اعتبار اأن ذلك يخ�ش ال�ضركاء وقت اأن كان العقد �ضحيًحا قبل احلكم 

بالبطان .

- بالن�ضبة الآثار احلكم بالبطان يف مواجهة الغري فقد ن�ضت املادة 

اإذا حكم ببطان ال�ضركة  اأنه : »  9 من قانون ال�ضركات التجارية على 

بناء على طلب الغري اعتربت ال�ضركة كاأن مل تكن بالن�ضبة له ، ويكون 

م�ضوؤولية  م�ضوؤولني  ال�ضركة  با�ضم  معه  ت��ع��اق��دوا  ال��ذي��ن  االأ�ضخا�ش 

�ضخ�ضية وبالت�ضامن عن االلتزامات النا�ضئة عن هذا العقد ... « .

- ي�ضتطيع ال�ضركاء اأن يتم�ضكوا بالبطان يف مواجهة الغري �ضيء 

بغر�ش م�ضنع  اإن�ضاوؤها  ال�ضركة  قد مت  كانت  اإذا  ذل��ك:  ، ومثال  النية 

للمخدرات ، وقامت ال�ضركة بعد تاأ�ضي�ضها باإبرام عقد �ضراء اآالت ومعدات 

لتلك االأغرا�ش ، فاإذا كان الغري الذي تعاقد مع ال�ضركة لتزويدها بتلك 

املعدات ح�ضن النية فا ي�ضتطيع ال�ضركاء االحتجاج ببطان ال�ضركة، 

فاإن   ، للمخدرات  م�ضنع  الإدارة  اأنها  ي��درك  اأي   ، النية  �ضيء  ك��ان  واإذا 

ال�ضركاء لهم احلق يف التم�ضك بالبطان يف مواجهته .

اأو  امل�ضاركة  نية  ركنّي  انتفاء  ب�ضبب  ال�ضركة  كان بطان عقد  اإذا   -

ال  ال��ذي  لل�ضخ�ش  بالن�ضبة  توجد  ال  ال�ضركة  ف��اإن   ، احل�ض�ش  تقدمي 

تتوافر فيه نية الدخول يف ال�ضركة واقت�ضام االأرباح واخل�ضائر، اأو الذي 

مل يلتزم بتقدمي احل�ض�ش .

الفـرع الثاين : البطالن وعدم النفاذ الناجت 

عن تخلف اأحد االأركان ال�شكلية

اأ�شباب البطالن وعدم النفاذ :

يحكم اأ�ضباب البطان اخلا�ش املواد 8 ، 9 ، 11 ، 12 من قانون ال�ضركات 

التجارية، ومن ثم فاإن البطان يكون وفًقا الأحد االأ�ضباب االآتية:
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اأو   ، العربية  باللغة  التعديات  اأو  ال�ضركة  عقد  كتابة  ع��دم   •
.

)46(
الكتابة بدون توثيق العقد اأمام اجلهة الر�ضمية املخت�ضة 

يف  بالقيد  وذل��ك   ، الاحقة  التعديات  وكذلك  ال�ضهر،  ع��دم   •
، كذلك احلكم يف حالة عدم ن�ضر املحرر الر�ضمي 

)47(
ال�ضجل التجاري 

.
)48(

يف الن�ضرة اخلا�ضة التي ت�ضدرها وزارة االقت�ضاد والتجارة 

1( خ�شائ�ض البطالن :

، واإمنا  اأن تق�ضي به من تلقاء  نف�ضها  • لي�ش للمحكمة 
يجوز لل�ضركاء اأو الغري .

متى   ، �ضببه  بزوال  البطان  ت�ضحيح  • اإمكانية  
قام ال�ضركاء به قبل احلكم بالبطان .

تقت�ضيه  مل��ا  وف��ًق��ا  ب��ه  التم�ضك  للغري  يجوز   •
م�ضلحته .

يف  ب��ال��ب��ط��ان  التم�ضك  لل�ضركاء  ي��ج��وز  ال   •
به  يتم�ضكوا  اأن  لهم  ي��ج��وز  ول��ك��ن   ، ال��غ��ري  م��واج��ه��ة 

اأن  فلل�ضريك  ث��م  وم��ن   ، البع�ش  بع�ضهم  مواجهة  يف 

ب��ت��ق��دمي ح�ضته  ل��ه  ال�����ض��رك��اء  ي��دف��ع مطالبة غ���ريه م��ن 

. 
)49(

ا�ضتناًدا اإىل بطان عقد ال�ضركة

2( اآثار البطالن وعدم النفاذ :

على  بناء  بالبطان  حكم  اإذا   : الكتابة  رك��ن  تخلف  حالة  يف   •

)46( املادة 8 من قانون ال�ضركات التجارية .

)47( املادة 11 من قانون ال�ضركات التجارية .

)48( املادة 12 من قانون ال�ضركات التجارية .

)49( املادة 9 من قانون ال�ضركات التجارية .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

ين�ضحب  اأي   ، له  بالن�ضبة  تكن  مل  كاأنها  ال�ضركة  اعتربت  الغري  طلب 

كما   ، امل�ضتقبل  اإىل  باالإ�ضافة  رجعي  ب��اأث��ر  املا�ضي  على  البطان  اأث��ر 

مع  تعاقدوا  الذين  والت�ضامنية  ال�ضخ�ضية  ال�ضركاء  م�ضوؤولية  تنعقد 

الغري با�ضم ال�ضركة .

دون  امل�ضتقبل  على  اأث���ره  للبطان  فيكون  لل�ضركاء  بالن�ضبة  اأم���ا 

املا�ضي، وعلى ذلك يتم حل ال�ضركة وت�ضفيتها .

يف  ال�ضركة  نفاذ  ع��دم  يرتتب  ف��اإن��ه   : ال�ضهر  رك��ن  تخلف  اإذا   •
مواجهة الغري ، ف�ضًا عن امل�ضوؤولية الت�ضامنية وال�ضخ�ضية لل�ضركاء 

اأن  كما   ، ال��ت��ج��اري  ال�ضجل  يف  القيد  قبل  بالت�ضرفات  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 

ال�ضركة ال تكت�ضب ال�ضخ�ضية املعنوية .

الفـرع الثالث: عقد ال�شركة املوقوف

- العقد املوقوف هو العقد الذي توافرت اأركانه ب�ضروطها ، اإال اأنه 

�ضدر من �ضخ�ش لي�ضت له والية ، �ضواء على نوع الت�ضرف ، لنق�ش يف 

اأهليته ،  اأو على حمل العقد كالف�ضويل .

- يرتتب على تخلف ركن الر�ضا انعدام عقد ال�ضركة ، وبالتايل بطان 

العقد ، بينما اإذا حلق بر�ضاء اأحد ال�ضركاء عيب من عيوب الر�ضاء، كالغلط 

اأو االإكراه اأو التدلي�ش اأو ب�ضبب نق�ش االأهلية بالن�ضبة لل�ضريك القا�ضر 

عند تكوين عقد ال�ضركة كان العقد موقوًفا بالن�ضبة لهذا ال�ضريك .

ا  - الوقف يكون مل�ضلحة ال�ضريك الذي كان ر�ضاوؤه معيًبا ، اأو كان  ناق�ضً

لاأهلية عند توقيعه على العقد . لذلك  فهو وحده من ال�ضركاء له احلق 

يف طلب البطان ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 217 من قانون املعامات املدنية، 

ويكون العقد �ضحيًحا لباقي ال�ضركاء. ويبداأ عقد ال�ضركة يف ترتيب اآثاره 

ناق�ض�ًا لاأهل�ية وقت  كان  اأو  كان ر�ضاوؤه معيًبا،  الذي  لل�ضريك  بالن�ضبة 
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 من وقت 
)50(

اأو ال�ضمنية منه توقيع عق�د ال�ض���ركة باالإج�ازة ال�ض��ريح�ة 

االنعقاد ال من وقت االإجازة . وهذا يعني اأن لاإجازة اأثًرا رجعياً .

- اإذا رف�ش من تقرر البطان مل�ضلحته اإجازة العقد ، فاإن عقد ال�ضركة 

بالن�ضبة له يبطل من يوم اإبرام العقد ، اأما بالن�ضبة لباقي ال�ضركاء فاإن 

اإذا كانت من �ضركات االأم��وال، بينما قد يرتتب  ال�ضركة تبقى �ضحيحة 

على  قائمة  الأنها   ، اأ�ضخا�ش  �ضركة  كانت  لو  فيما  حلها  الرف�ش  على 

االعتبار ال�ضخ�ضي لل�ضركاء جمتمعني . 

- ويف جميع االأحوال فاإن ال�ضركة تنق�ضي بقوة القانون 

تعدد  رك��ن  اخ��ت��ال  ال�ضركاء  اأح��د  خ��روج  على  ترتب  اإذا 

ال�ضركاء، كما لو قل عدد ال�ضركاء عن ثاثة يف �ضركة 

امل�����ض��اه��م��ة ال��ع��ام��ة اأو اخل��ا���ض��ة ، وع���ن ���ض��ري��ك��ني يف 

غريهما من ال�ضركات .

و�شركة  ال�شركة  عقد  الــثــاين:بــطــالن  املطلب 

الواقع

- �ضركة الواقع وليدة  فكر الق�ضاء ، وهي تقوم على 

اأثره  ، فاإن البطان يكون  اأنه متى تقرر بطان ال�ضركة 

بالن�ضبة للم�ضتقبل وال يرتد على املا�ضي ، وبهذا فاإن ال�ضركة 

تعترب قائمة خال الفرتة ال�ضابقة على تقرير بطانها ، ووجود 

ال�ضركة يف املا�ضي هو وجود واقعي اأو حكمي ولي�ش قانونًيا .

- وتهدف �ضركة الواقع بذلك اإىل حماية الو�ضع الظاهر ، واملحافظة 

لل�ضخ�ضية   ال�ضركة  الكت�ضاب  نظًرا   ، املكت�ضبة  القانونية  امل��راك��ز  على 

)50( املادة 215 من قانون املعامات املدنية .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

اإىل التحايل على الن�ضو�ش القانونية  املعنوية . وهي بذلك ال تهدف 

لبطان ال�ضركات .

- ويجب اأن نفّرق بني �ضركة الواقع و�ضركة املحا�ضة ، حيث تعترب 

باأن:  ب��دب��ي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  فقد   ، �ضحيحة  �ضركة  االأخ����رية 

»�ضركة املحا�ضة تختلف عن ال�ضركة الفعلية ، الأن �ضركة املحا�ضة �ضركة 

ال�ضركة  اأن  ، يف حني  ال�ضركة  اإب��رام عقد  اآث��ار  عليها  �ضحيحة ترتتب 

الفعلية )�ضركة الواقع (هي �ضركة ت�ضامن تقوم على الواقع الفعلي بني 

اأطرافها ، وتكت�ضب ال�ضخ�ضية االعتبارية ، ولو مل ت�ضهر ، اإىل اأن يتم 

ت�ضفيتها ، وذلك بخاف �ضركة املحا�ضة التي تتجه فيها اإرادة ال�ضركاء 

.
)51(

اإىل جعلها �ضركة م�ضترتة ال وجود لها بالن�ضبة اإىل الغري«

- وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » من املقرر اأنه اإذا با�ضرت 

طبًقا  عقدها  و�ضهر  قيد  يتم  مل  ول��ك��ن   ، ن�ضاطها  التجارية  ال�ضركة 

للقانون ، فاإنها تعترب مع ذلك قائمة بالن�ضبة اإىل الغري ك�ضركة واقع، 

م�ضتقلة  مالية  وذم��ة  اعتبارية  – �ضخ�ضية  املثابة  – بهذه  لها  وتكون 

عن �ضخ�ضية وذمم ال�ضركاء فيها ، ويكون هوؤالء م�ضوؤولني فيما بينهم 

با�ضمها  مديرها  بها  يقوم  التي  الت�ضرفات  عن  –ومعها– بالت�ضامن 
هذه  كانت  طاملا   ، معنّي  مدير  لها  يكن  مل  اإذا  فيها  ال�ضركاء  اأح��د  اأو 

بديونهم  – عند مطالبتهم  ولدائنيها   ، ن�ضاطها  الت�ضرفات يف حدود 

اأو   ، النا�ضئة لهم يف ذمتها - اخليار اإما بالرجوع بها عليها يف اأموالها 

على اأموال كل اأو بع�ش ال�ضركاء فيها باعتبارهم مت�ضامنني فيما بينهم 

– بني �ضريك دخ��ل فيها  – يف ذل��ك  ومعها عن تلك الديون ، ال ف��رق 

، وتقوم  اإليها بعد قيامها  ان�ضم  اآخ��ر  ، وبني �ضريك  منذ بدء تكوينها 

)51( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2003/264 طعن حقوق .
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م�ضوؤولية ال�ضريك املن�ضم عن ديون ال�ضركة الاحق��ة الن�ضم�امه اإليه�ا 

على اأنه ك��ان ع�ض�ًوا فيه�ا وق���ت ن�ض���وء ه�ذه الدي���ون ، وتق��وم م�ض��وؤوليته 

ال�ض�ركة تعاقدت -  اأن  اإليه�ا على  ان�ضم�امه  ال�ض���ابق��ة عل�ى  عن ديونها 

.»
)52(

ا اعتبارًيا ب�ضاأن هذه الديون – بو�ضفها �ضخ�ضً

- �ضركة الواقع لها اأ�ضا�ش قانوين يدّعم موقف الق�ضاء ، حيث تن�ش 

املادة )9( من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : »اإذا حكم ببطان 

ال�ضركة بناء على طلب الغري اعتربت ال�ضركة كاأن مل تكن بالن�ضبة 

ال�ضركة  با�ضم  معه  تعاقدوا  ال��ذي��ن  االأ�ضخا�ش  وي��ك��ون   ، ل��ه 

م�ضوؤولني م�ضوؤولية �ضخ�ضية وبالت�ضامن عن االلتزامات 

بناء  بالبطان  ُحكم  اإذا  اأم��ا   ، العقد  هذا  النا�ضئة عن 

على طلب اأحد ال�ضركاء فا يحدث البطان اأثره اإال 

من وقت احلكم به .

ال�ضركة  ت�ضفية  يف  تتبع  االأح�����وال  جميع  ويف 

التي ُحكم ببطانها ويف ت�ضوية حقوق ال�ضركاء ِقبل 

بع�ضهم البع�ش �ضروط العقد «.

- كما اأنه وطبًقا للمادة 2/656 من قانون املعامات 

حق  على  يوؤثر  ال  ال�ضركة  عقد  كتابة  ع��دم  ف��اإن   ، املدنية 

العقد  يكن  مل  واإذا   -2  ....  «  : اأن��ه  على  تن�ش  حيث  ال��غ��ري، 

مكتوًبا ) عقد ال�ضركة ( فا يوؤثر على حق الغري ، واأما بالن�ضبة 

اعتباره  اأحدهم  اإذا طلب  اإال  العقد �ضحيًحا  فيعترب  اأنف�ضهم  لل�ضركاء 

غري �ضحيح ، في�ضري ذلك على العقد من تاريخ اإقامة الدعوى«.

من  قيامها  ا�ضتخا�ش  يجوز  فاإنه   ، قيامها  باإثبات  يتعلق  فيما   -

 2005/47 رقم  الطعن   ، 2005/422 طعن جت��اري  رقم  الطعن  بدبي يف  التمييز  )52( حكم حمكمة 

طعن مدين .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

التمييز بدبي  ، حيث ق�ضت حمكمة  ال��دع��وى وق��رائ��ن احل��ال  ظ��روف 

باأنه : » ملحكمة املو�ضوع ا�ضتخا�ش قيام �ضركة الواقع اأو عدم قيامها 

من ظروف الدعوى وقرائن احلال فيها ، دون رقابة عليها متى اأقامت 

.
)53(

ق�ضاءها على اأ�ضباب �ضائغة لها اأ�ضلها الثابت يف االأوراق«

- ويف حكم اآخر، ق�ضت باأن : » عدم اإ�ضهار ال�ضركة ال مينع الغري من 

اإثبات قيامها ك�ضركة واقع بكافة طرق االإثبات ، واإن تقدير االأدلة التي 

يقدمها الغري يف �ضبيل ذلك من �ض���لطة حمكم�ة املو�ض�وع دون رق��اب��ة 

اأ�ض�باب  على  ق�ض�اءها  اأق��امت  م��ادامت  التميي��ز  حمكم��ة  من  علي��ها 

.
)54(

�ض��ائغة تكفي حلمله ومب�ا له اأ�ض�ل ث�ابت ف�ي االأوراق«

- اإن تخلف ركن ال�ضهر له تبعات قانونية ، بحيث يرتتب على ذلك 

مبثابة  تعترب  واإمن��ا   ، ال�ض���ركات  قان��ون  الأحك��ام  ال�ض��ركة  خ�ضوع  عدم 

�ضركة واقع ، وهذا ما قررته حمكم�ة التميي��ز بدبي حيث ذهبت براأيه�ا 

اإىل اأنه »  اإذ ك��انت ن�ض��و�ش  امل���واد 11 و 1/12-2 من القانون رقم8 ل�سنة 

1984 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية، واملادة 6 من القرار الوزاري رقم 71 

امل�ضوؤولية  ال�ضركات ذات  االإج��راءات اخلا�ضة بقيد  �ضاأن  ل�سنة 1989 يف 

 – ب��ه ق�ضاء ه��ذه املحكمة  – وعلى م��ا ج��رى  امل��ح��دودة ت��دل جمتمعة 

ال�ضركات  �ضائر  و�ضهر  ت�ضجيل  يتم  املحا�ضة  �ضركات  با�ضتثناء  اأنه  على 

االأخرى ، ومنها ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة ، وما قد يطراأ عليها 

من تعديات بقيدها يف ال�ضجل التجاري ، مع اتخاذ اإج��راءات ن�ضرها 

وبذلك   ، والتجارة  االقت�ضاد  وزارة  ت�ضدرها  التي  اخلا�ضة  الن�ضرة  يف 

تكت�ضب �ضخ�ضيتها االعتبارية ، االأمر الذي تفيده املادة 5 من القانون 

)53(  حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 422/ 2005 طعن جتاري ، الطعن رقم 2007/163 

طعن مدين .

)54(حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1993/349 طعن حقوق .
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رقم 5 ل�سنة 1975 يف �ضاأن ال�ضجل التجاري واملادتان 12 و 225 من قانون 

احتجاج  اأن  ذل��ك  على  وي��رتت��ب   ، ال��ذك��ر  ال�ضالف  التجارية  ال�ضركات 

ال�ضركة اأو ال�ضركاء فيها بال�ضخ�ضية االعتبارية لل�ضركة غري جائز، اإذا 

مل تكن قد قيدت يف ال�ضجل التجاري ون�ضر حمررها يف الن�ضرة اخلا�ضة 

بال�ضجل  فاإذا كانت مل تقيد   ، التي ت�ضدرها وزارة االقت�ضاد والتجارة 

النحو  على  حمررها  ن�ضر  اإج���راءات  ت�ضتوف  مل  وبالتايل   ، التجاري 

ال�ضالف ذكره ، وبا�ضرت ن�ضاطها التجاري ، فا تخ�ضع لاأحكام 

اخلا�ضة بال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة بقانون ال�ضركات 

التج�ارية ، وال تعدو اأن تكون �ضركة فعلية با�ضرت ن�ضاطها 

.
)55(

من حيث الواقع«

بكافة  يثبت وج��وده��ا  اأن  ل��ه  �ضريك  ك��ل  اإن  ب��ل   -

التمييز بدبي  ، حيث ق�ضت حمكمة  االإث��ب��ات  ط��رق 

باأنه : » يف عاقة ال�ضركاء فيما بينهم يجوز اإثبات 

.
)56(

�ضركة الواقع بكافة طرق االإثبات«

ال��واق��ع ه��و يف حالة عدم  اإع��م��ال �ضركة  - جم��ال 

اإجراءات  ا�ضتيفاء  ع��دم  ب�ضبب  اأو  ال�ضركة  عقد  كتابة 

حالة  يف  تكمن  الثالثة  واحل��ال��ة   ، ق��ان��وًن��ا  امل��ق��ررة  ال�ضهر 

العقد املوقوف ، وكان من �ضاأن البطان انهيار عقد ال�ضركة 

يف حالة �ضركة االأ�ضخا�ش ، فاإذا مل يجز هذا ال�ضريك العقد فاإنه 

يكون �ضبًبا لبطان عقد ال�ضركة ، ومن ثم انهيار ال�ضركة ، ولكنها تظل 

قائمة فعًا بني ال�ضركاء االآخرين يف الفرتة ال�ضابقة على بطانها .

- وطبًقا ملا �ضبق فقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » مفاد ما ن�ضت 

)55( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2003/526 طعن حقوق و 527/ 2003 طعن حقوق .

)56( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2007/163 طعن مدين .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

عليه املادتان 8 ، 9 من قانون ال�ضركات التجارية رقم 8 ل�سنة 1984 وعلى ما 

جرى به ق�ضاء املحكمة اأن عدم اإثبات ال�ضركة يف عقد مكتوب وعدم اإ�ضهاره 

ال مينع من اإثبات وجودها بو�ضائل اأخرى من و�ضائل االإثبات . ومتى ثبت 

.
)57(

عقد ال�ضركة فاإنه ينتج اآثاره فيما بني ال�ضركاء ولو مل يكن مكتوًبا«

اأو  �ضخ�ضان  اتفق  اإذا   «  : باأنه  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  كما   -

اأكرث على امل�ضاركة يف ن�ضاط مايل ذي تبعة ، وكانت نيتهم وا�ضحة على 

واخل�ضارة  الربح  يف  امل�ضاركة  – اأي  التبعة  ه��ذه  يف  منهم  كل  م�ضاهمة 

مًعا – فاإن اتفاقهم يف هذا ال�ضاأن يكون اتفاًقا على تكوين �ضركة بينهم، 

اإذا با�ضرت ن�ضاطاً فا يوؤثر على بقائها قائمة ك�ضركة واقع عدم  واأنه 

�ضهر عقدها طبًقا للقانون ، وتكون يف هذه احلالة �ضركة ت�ضامن لها – 

بهذه املثابة – �ضخ�ضية اعتبارية ، وذمة مالية خا�ضة بها وم�ضتقلة عن 

. 
)58(

�ضخ�ضية وذمم ال�ضركاء فيها«

- ال ميكن ت�ضور �ضركة الواقع اإذا كان البطان �ضببه عدم م�ضروعية 

غر�ضها اأو عدم توافر اأحد اأركان العقد املو�ضوعية اخلا�ضة ، مثل تخلف 

نية امل�ضاركة يف اقت�ضام االأرباح واخل�ضائر ، اأو عدم تقدمي احل�ض�ش، الأن 

ال�ضركة مل توجد قانوًنا حتى توجد فعلًيا .

- االآثار القانونية التي ترتتب على �ضركة الواقع اأنها تعترب �ضحيحة 

- مع ما يرتتب على ذلك من اآثار تعك�ش بقاء حقوق ال�ضركة والتزاماتها 

- يف الفرتة ما بني تكوينها واحلكم ببطانها ، فهي تعد �ضحيحة يف تلك 

الفرتة منتجة لكافة اآثارها . كما اأنها تظل حمتفظة ب�ضخ�ضيتها املعنوية 

حتى يتم االنتهاء من اأعمال الت�ضفية: كما يجب �ضهر اإفا�ضها.

وقد اجته ق�ضاء دبي اإىل اعتبار هذه ال�ضركة �ضركة ت�ضامن ، حيث 

)57( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1995/316 طعن حقوق .

)58( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/47 طعن مدين .
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ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » �ضركة الواقع القائمة بني اأ�ضخا�ش 

متعددين تعد �ضركة ت�ضامنية، ويكون ال�ضركاء فيها م�ضوؤولني يف جميع 

اأموالهم عن التزامات ال�ضركة وكل اتفاق على خاف ذلك ال يحتج به 

.
)59(

على الغري«

- يحتفظ ال�ضركاء باالأرباح التي ُوزعت بالفعل اإال اإذا بطلت ال�ضركة 

ب�ضفته  �ضريك  كل  ويحتفظ   ، ح�ض�ضهم  في�ضرتدون  لهم،  بالن�ضبة 

ال�ضركة ال يرتتب عليه تعديل  ، الأن بطان  ال�ضركة  ح�ضب نوع 

و�ضف كل �ضريك اأو طبيعة م�ضوؤوليته .

- ويكون لكل �ضريك احلق يف اإدارة �ضركة الواقع، حيث 

ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » اإدارة �ضركة الواقع 

من حق جميع ال�ضركاء اإال اإذا عهد باالإدارة مبقت�ضى 

عقد ال�ضركة اإىل �ضريك اأو اأكرث، وللمدير اأن يقوم 

بجميع الت�ضرفات التي تتفق وغر�ش ال�ضركة ما مل 

ين�ش عقد ال�ضركة على تقييد �ضلطته، اإال اأن مدير 

45 م��ن قانون  امل���ادة   ب��ه  – وف��ق م��ا تق�ضي  ال�ضركة 

ال�ضركات رقم 8 ل�سنة 1984 – يكون م�ضوؤواًل عن ال�ضرر 

الذي ي�ضيب ال�ضركة اأو ال�ضركاء اأو الغري ب�ضبب خمالفة 

يف  اأخطاء  من  عنه  ي�ضدر  ما  ب�ضبب  اأو  ال�ضركة  عق�د  اأحك�ام 

. 
)60(

تاأدية وظيفته ، وكل �ضرط يق�ضي بغري ذلك يعترب باطًا«

- ويكون لل�ضريك �ضفة يف اإقامة الدعوى �ضد اأحد ال�ضركاء اإذا اأخل 

باأي التزام خال الفت�رة ال�ض�ابقة على بطان عقد ال�ضركة ، حيث ق�ضت 

حمكمة التمييز بدب�ي باأنه : »اإذ كان الثابت يف الدعوى اأن هذه ال�ضركة 

)59( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2006/31 طعن جتاري .

)60( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2006/31 طعن جتاري .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

الواقعية بعد اأن با�ضرت ن�ضاطها  التجاري اتفق ال�ضركاء فيها مبوجب 

االتفاق املوؤرخ 1995/7/1 على ت�ضفيتها اعتباًرا من 1995/10/13 على اأن 

يكون لكل �ضريك حقه يف االأرباح ويتحمل ن�ضيبه من اخل�ضائر ، وبقدر 

ح�ضته يف راأ�ش املال ، وكان املطعون �ضده وهو �ضريك يف ال�ضركة بح�ضة 

60% من راأ�ش املال ، قد اأقام الدعوى على الطاعن الإلزامه بح�ضته من 

اخل�ضائر باعتباره اأحد ال�ضركاء يف تلك ال�ضركة ف�ضًا عن التعوي�ش، 

مبقولة   ، الدعوى  يف  �ضفته  بانتفاء  الطاعن  يدعيه  ملا  �ضحة  ال  فاإنه 

ف��اإن احلكم  ، ومن ثم  ذاتها  ال�ضركة  اإىل  اأن توجه  اأن اخل�ضومة يجب 

الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  برف�ش  احلكم  ق�ضاء  اأي��د  اإذ  فيه  املطعون 

لرفعها على غري ذي �ضفة يكون قد �ضادف �ضحيح القانون ، ويكون ما 

.
)61(

ينعاه الطاعن مبا �ضلف على غري اأ�ضا�ش«

ال�ضركة  التم�ضك ب�ضحة  ب��ني  م��ا  االخ��ت��ي��ار  ل��ه احل��ق يف  وال��غ��ري   -

ووجودها يف املا�ضي، وبني التم�ضك ببطانها باأثر رجعي ، ولكن لي�ش 

له جتزئة هذا احلق مبا يحقق له من م�ضالح .

- وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » يحق للغري ... التم�ضك 

هذا  ي�ضهر  ول��و مل   ، التعامل  وق��ت  ال�ضركاء  بني  القائم  ال�ضركة  بعقد 

العقد اأو يقيد يف ال�ضجل التجاري ، كما ال يوؤث�ر يف ذلك ع�دم اإثب�ات قيام 

ال�ضركاء فيها  اأحد  ادع��اء  اأو  باملن�ض�اأة  الرتخ�ي�ش اخل�ا�ش  ، يف  ال�ض�ركة 

الذي  �ضاأن للغري  اإذ ال   ، املتفق عليه  ال�ضركة  لراأ�ش مال  �ضدادها  بعدم 

.
)62(

تعامل معها بهذه ال�ضفة با�ضتيفاء ال�ضركة لهذه االإجراءات«

)61( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2003/526 طعن حقوق ، 2003/527 طعن حقوق .

)62( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1992/346 طعن حقوق .
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املبحث الثالث

�شاحب ال�شفة يف التقا�شي

- وتعترب ال�ضركة هي �ضاحبة ال�ضفة يف املقا�ضاة كمدعية اأو مدعى 

عليها ، حيث ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » ال�ضركة اأًيا كان نوعها 

مالية  وذمة  اعتبارية  �ضخ�ضية  – لها  املحا�ضة  �ضركة  – با�ضتثناء 
م�ضتقلة عن ذمم ال�ضركاء فيها ، وهي �ضاحبة ال�ضفة يف املقا�ضاة 

كمدعية اأو مدعى عليها ، وذلك على ا�ضتقال من  ال�ضركاء 

فيها ، ويف حالة ت�ضفية ال�ضركة فاإنه يجب اإ�ضهار ذلك . 

ويف حالة اتخاذ اإجراءات ت�ضفية ال�ضركة، فاإن �ضاحب 

 299 للمادة  وفًقا  الق�ضاء-  اأم��ام  متثيلها  يف  ال�ضفة 

من قانون ال�ضركات – هو امل�ضفي الذي يعنّي وفًقا 

.
)63(

للمادة 294 من ذات القانون«

)63( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 241/ 2007 طعن جتاري .

النظرية العامة للشركات
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الباب الثاني
النظرية العامة للشركات

الفصل الثاني
الشخصية المعنوية للشركة
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الفصل الثاني
الشخصية المعنوية للشركة

املبحث الأول

بدء اكت�شاب ال�شخ�شية املعنوية

واإبرام  املدنية مبجرد تكوينها  لل�ضركة  املعنوية  ال�ضخ�ضية  - تثبت 

يف  ال�ضخ�ضية  بتلك  االحتجاج  يجوز  وال  ال�ضركاء.  ب��ني  فيما  عقدها 

مواجهة الغري اإال بعد ال�ضهر ، ولكن الغري له التم�ضك بتلك ال�ضخ�ضية 

م��ن قانون   655 امل����ادة  وف��ًق��ا لن�ش  وذل���ك   ،  
)64(

ال�����ض��ه��ر ح��ت��ى يف غيبة 

ا  املعامات املدنية ، حيث تن�ش على اأنه :» ...1- تعترب ال�ضركة �ضخ�ضً

الغري  على  ال�ضخ�ضية  بهذه  يحتج  وال   -2  ، تكوينها  مبجرد  اعتبارًيا 

اإال بعد ا�ضتيفاء اإجراءات الت�ضجيل والن�ضر التي يقررها القانون... « ، 

علًما باأنه مل ي�ضدر حتى االآن قانون ينظم اإجراءات الت�ضجيل والن�ضر 

لل�ضركات املدنية .

وقد   ، لل�ضركة  املالية  الذمة  اإىل  لذلك  وفًقا  الت�ضرفات  وتن�ضرف   -

ق�ضت حمكمة التمييز بدبي » اأن ال�ضركة – مبج�رد تكوين�ها – تك�ون لها 

�ضخ��ضية اعتب�ارية وذمة مالية م�ضتقلة عن �ضخ�ضية وذمم ال�ضركاء فيها ، 

.
)65(

واأن توقيع مديرها با�ضمها ال ين�ضرف اأثره اإليه بل ين�ضرف اإليها«

يف  ال�ضخ�ضية  تلك  مفهوم  بدبي  التميي�ز  حمكمة  خل�ض�ت  وق��د   -

12 من   ،  9  ،  6 امل��واد  » مفاد ن�ضو�ش   : ب��اأن  اأح��د طعونها حيث ق�ض�ت 

)64( املادة 2/655 من قانون املعامات املدنية .

)65( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1996/195 طعن حقوق .
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اأن  التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف   1984 ل�سنة   8 رق��م  االحت���ادي  القانون 

مل  ول��و  حتى   ، ال�ضركاء  ب��ني  فيما  تقوم  ع��ام  بوجه  التجارية  ال�ضركة 

اإليها يف املادة اخلام�ضة من قانون ال�ضركات  تتخذ اأحد االأ�ضكال امل�ضار 

– فيما عدا  ، وتكون مبجرد تكوينها  باعتبارها �ضركة واقع  التجارية 

، واإن كان ال�ضركاء فيها م�ضوؤولني  ا اعتبارًيا  – �ضخ�ضً �ضركة املحا�ضة 

فرتة  خ��ال  لها  ي��ك��ون  كما   ، التزاماتها  ع��ن  وبالت�ضامن  �ضخ�ضًيا 

التاأ�ضي�ش �ضخ�ضية اعتبارية بالقدر الازم لتاأ�ضي�ضها ، ولي�ش ملن 

يكفلها رغم عدم اإ�ضهارها اأو عدم اتخاذها اأحد االأ�ضكال امل�ضار 

اأن  التجارية  ال�ضركات  قانون  من  اخلام�ضة  باملادة  اإليها 

اإق��رار منه  اإذ كفالته لها هو   ، ينكر وجودها بعد ذلك 

اأما   . الواقع  حيث  من  ن�ضاطها  ومبا�ضرة  بوجودها 

القانون  م��ن  ال�ضاد�ضة  امل���ادة  رتبته  ال��ذي  البطان 

اأحد  ال�ضركة  ات��خ��اذ  ع��دم  ك��ج��زاء على  اإل��ي��ه  امل�����ض��ار 

االأ�ضكال الواردة يف املادة اخلام�ضة من ذات القانون، 

التم�ضك  لل�ضركاء  فهو بطان من نوع خا�ش يجوز 

ا . ولكن ال يجوز لهم وال  به يف مواجهة بع�ضهم بع�ضً

ال�ضركة  دائ��ن  مواجهة  يف   ، به  االحتجاج  ال�ضركة  لكفيل 

االحتجاج  ب��ني  يتخرّي  اأن  م�ضلحته  بح�ضب  ل��ه  يجوز  ال��ذي 

قائمة  ال�ضركة  باعتبار  التم�ضك  اأو   ، مواجهتهم  يف  بالبطان 

ك�ضركة فعلية واقعية ، فاإذا ما ق�ضى بهذا البطان بناء على طلب اأحد 

وقت  من  اإال  اأنف�ضهم،  ال�ضركاء  بني  فيما  اأث��ره  ينتج  ال  فاإنه  ال�ضركاء، 

اأن  اإل�ى  احلكم به . وتبقى لل�ضركة �ضخ�ضيتها املعنوي�ة بعد انق�ض�ائها، 

اأعمالها،  تنتهي  وحتى   ، الت�ضفية  لهذه  ال��ازم  بالق�در  ت�ضفيت�ها  يتم 

يف  اأم��ا   ، ال�ضواء  على  ال�ضركة  ودائني  ال�ضركاء  مل�ضلحة  مراعاة  وذل��ك 

النظرية العامة للشركات
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الفرتة ما بني اإبرام عقد ال�ضركة وتاريخ احلكم ببطانها ، فاإن ال�ض�ركة 

تعت�رب قائم��ة ومنتج��ة الآثارها ، اأما اإذا ق�ضي بالبطان بناء على طلب 

.
)66(

الغري فاإن ال�ضركة تعترب كاأن مل تكن بالن�ضبة له«

- عّلق امل�ضرع يف قانون ال�ضركات ال�ضخ�ضية املعنوية لل�ضركة التجارية 

املحا�ضة من  �ضركة  وا�ضتثنى   ، ابتداًء  التجاري  ال�ضجل  قيدها يف  على 

12 من قانون ال�ضركات على اأنه : » فيما عدا  ذلك . حيث تن�ش امل��ادة 

�ضركات املحا�ضة ال يكون لل�ضركة �ضخ�ضية اعتبارية ، وال يجوز لها اأن 

تبداأ اأعمالها اإال بعد قيدها يف ال�ضجل التجاري .

ت�ضدرها  التي  اخلا�ضة  الن�ضرة  يف  ال�ضادر  الر�ضمي  املحرر  وين�ضر 

الوزارة . وكل ما يتم من اأعمال اأو ت�ضرفات  حل�ضاب ال�ضركة قبل اإجراء 

القيد ُي�ضاأل عنه بالت�ضامن االأ�ضخا�ش الذين اأجروا العمل اأو الت�ضرف. 

ومع ذلك يكون لل�ضركة خال فرتة التاأ�ضي�ش �ضخ�ضية اعتبارية بالقدر 

الازم لتاأ�ضي�ضها«.

- اعرتف امل�ضرع لل�ضركة حتت التاأ�ضي�ش ب�ضخ�ضية معنوية حمدودة، 

اآثار  عن  للموؤ�ض�ضني  والت�ضامنية  ال�ضخ�ضية  امل�ضوؤولية   اإىل  باالإ�ضافة 

العقود والت�ضرفات التي متت حل�ضاب ال�ضركة . وذلك وفًقا لن�ش املادة 

12 من قانون ال�ضركات التجارية ، باالإ�ضافة اإىل ن�ش املادة 72 من ذات 

القانون ، والتي تن�ش على اأنه : » تكون لل�ضركة �ضخ�ضيتها االعتبارية 

خال فرتة التاأ�ضي�ش بالقدر الازم لتاأ�ضي�ضها ، وتلتزم ال�ضركة بت�ضرفات 

املوؤ�ض�ضني يف تلك الفرتة ب�ضرط متام تاأ�ضي�ضها وفًقا للقانون«.

ب�ضخ�ضية   - الت�ضفية  - وه��ي يف مرحلة  لها  امل�ضرع  اع��رتف  - كما 

 291 املادة  ، وذلك وفًقا لن�ش  الت�ضفية  الازم الأعمال  بالقدر  معنوية 

)66( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2003/636 طعن حقوق .
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من قانون ال�ضركات التجارية ، وكذلك املادة 1/679 من قانون املعامات 

االعتبارية  �ضخ�ضيتها  لل�ضركة  تبقى   «  : اأن��ه  على  تن�ش  حيث  املدنية، 

بالقدر الازم للت�ضفية« .

 انق�شاء ال�شخ�شية املعنوية :

متمتعة  تظل  فاإنها  املعنوية  ال�ضخ�ضية  ال�ضركة  اكت�ضبت  متى   -

بانق�ضاء  املعنوية  ال�ضخ�ضية  . وتنق�ضي  ال�ضركة  بها طوال حياة 

ال�ضركة .

التجارية  ال�ضركات  قانون  274 من  امل��ادة  لن�ش  وفًقا   -

فاإنه » حتتفظ ال�ضركة بعد حتولها بحقوقها والتزاماتها 

ال�����ض��اب��ق��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول« وق���د اأج�����ازت امل����ادة 273 من 

اإىل  �ضكل  م��ن  ال�ضركة  حت��ول  البيان  �ضالف  القانون 

بقرار ي�ضدر  التحول  يكون   « اأن  ب�ضرط  ولكن   ، اآخ��ر 

طبًقا لاأو�ضاع املقررة لتعديل عقد ال�ضركة اأو نظامها 

اإليه  ال��ذي حتولت  لل�ضكل  التاأ�ضي�ش  اإج���راءات  واإمت��ام 

املعنوية  بال�ضخ�ضية  االحتفاظ  اأن  يعني  . مما  ال�ضركة« 

القدمية مرهون باتباع القواعد املن�ضو�ش عليها يف العقد 

ب�ضاأن تعديله .

- فقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » حتول ال�ضركة من 

ف��اإن التزام  ، ول��ذا  اإن�ضاء ل�ضخ�ش معنوي جديد  ُيعد  اآخ��ر ال  اإىل  �ضكل 

كفيلها ال ينق�ضي بتغري �ضكلها اإال اإذا حتفظ �ضراحة يف عقد الكفالة 

.
)67(

باأنه يربط التزامه ب�ضكل ال�ضركة التي يكفلها«

)67( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2003/636 طعن حقوق .
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لها  بعد حتُوّ ال�ضركة   «  : ب��اأن  دبي  التمييز يف  - كما ق�ضت حمكمة 

بالتزاماتها  ، وملتزمة  اأخرى تظل حمتفظة بحقوقها  اإىل  �ضركة  من 

ل  التحُوّ بعد  وحقوقها  التزاماتها  اأم���ا   ، ل  ال��ت��ح��ُوّ ه��ذا  على  ال�ضابقة 

�ضهر و�ُضجل 
ُ
ل قد اأ فتخ�ضع الأحكام ال�ضركة اجلديدة - متى كان التحُوّ

.
)68(

طبًقا للقانون ...«

م�ضوؤولية  ذات  ���ض��رك��ة  اإىل  الت�ضامن  ���ض��رك��ة  حت��ّول��ت  اإذا  ول��ك��ن   -

التمييز بدبي  ، حيث ق�ضت حمكمة  ت��رباأ  ال�ضركاء  ف��اإن ذمم  حم��دودة 

باأن : » مفاد ن�ش املادة 274 من  الق�انون االحت��ادي رقم 8 ل�ض��نة 1984 

يف �ض��اأن ال�ض��ركات التج��ارية اأن ذم��ة ال�ض��ركاء املت�ضامنني ترباأ – عند 

.
)69(

لها اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة – اإذا قبل الدائن ذلك« حتُوّ

اندمـاج ال�شـركـات :

- تن�ش املادة 276 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : »... ويكون 

االندماج باإحدى الطريقتني االآتيتني : 

1- بطريق ال�ضم وهو حل �ضركة اأو اأكرث ونقل ذمتها اإىل �ضركة قائمة.

اأكرث وتاأ�ضي�ش �ضركة جديدة  اأو  2- بطريق املزج وهو حل �ضركتني 

تنتقل اإليها ذمة كل من ال�ضركات املندجمة«.

- عّرفت حمكمة التمييز بدبي اندماج ال�ضركات باأنه » فناء �ضركة 

اأو اأكرث يف �ضركة اأخرى ، اأو فناء �ضركتني اأو اأكرث وقيام �ضركة جديدة 

اندماًجا  يعترب  ثم ال  . ومن  انق�ضت  التي  ال�ضركات  اإليها ذمم  تنتقل 

اأ�ضهمها  معظم  متلكت  ول��و   ، اأخ���رى  �ضركة  يف  ك�ضريك  �ضركة  دخ���ول 

و�ضيطرت تبًعا لذلك على اإدارتها . واأن ا�ضتخا�ش ثبوت اأو نفي اندماج 

)68( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1998/142 طعن حقوق .

)69( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1999/122 طعن حقوق و1999/137 طعن حقوق .
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حمكمة  بها  ت�ضتقل  التي  املو�ضوعية  امل�ضائل  من  هو  اأخ��رى  يف  �ضركة 

.
)70(

املو�ضوع ، متى اأقامت ق�ضاءها على اأ�ضباب �ضائغة«

ال�ضركة  با�ضتقالية  بدبي  التمييز  اأق��رت حمكمة  اآخ��ر  - ويف حكم 

القاب�ضة عن التابعة ، حيث ق�ضت باأن : » تظل كل من ال�ضركة القاب�ضة 

على  اأن يرتتب  دون   ، وكيانها  ب�ضخ�ضيتها  التابعة حمتفظة  وال�ضركة 

الأن   ، امل�ضتقلة  ل�ضخ�ضيتها  فقدها  اأو  التابعة  ال�ضركة  زوال  القب�ش 

ال�ضركة ال تعدو اأن تكون جمرد مالك كبري الأ�ضهم فيها ، ال يحق 

لها اأن تقا�ضي با�ضمها هي للمطالبة بديون ال�ضركة املقبو�ضة 

.
)71(

اأي التابعة«

- ووفًقا لن�ش املادة 280 من ق�انون ال�ض�ركات فقد 

اإ�ضهار  يجب   «  : ب��اأن��ه  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت 

 ، التجاري  ال�ضجل  القيد يف  االندماج بطريق  ق��رار 

ويظل االندماج موقوًفا وال يكون تاًما اإال بعد م�ضي 

ثاثة اأ�ضهر من تاريخ االإ�ضهار بال�ضجل املذكور، فاإذا 

انق�ضت تلك املدة دون معار�ش حتمل ديون ال�ضركة 

. 
)72(

املدجمة على ال�ضركة اجلديدة«

ال�ضركتني  �ضخ�ش  اختاف  االندماج  - ويرتتب على 

التمييز بدبي  ، حيث ق�ضت حمكمة  املالية  واختاف الذمم 

باأنه : » كون ال�ضركاء يف �ضركة هم بذاتهم ال�ضركاء يف �ضركة اأخرى 

ال يجعل هاتني ال�ضركتني �ضركة واحدة ، وال يرتتب عليه اأن تلتزم كل 

)70( حكم حمكمة التمييز بدبي بتاريخ 2008/1/21 يف الطعن رقم 2007/62 طعن عمايل، والطعن 

رقم 2002/277 طعن حقوق .

)71( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1997/167 طعن حقوق .

)72( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1996/331 طعن حقوق .
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منهما بديون االأخرى ، اأو اأن تطالب بحقوقها ، ملا هو مقرر من اأن لكل 

اأية  اعتبارية م�ضتقلة عن ذمة و�ضخ�ضية  �ضركة ذمة مالية و�ضخ�ضية 

.
)73(

�ضركة اأخرى ، وعن ذمة و�ضخ�ضية ال�ضركاء فيها«

- كما يرتتب على االندماج خافة ال�ضركة الداجمة خافة عامة 

لل�ضركة املندجمة ، حيث ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » يرتتب 

، فا  ال�ضخ�ضية االعتبارية لل�ضركة املندجمة  عليه ) االندماج( زوال 

الداجمة  ال�ضركة  ذلك  وتخلفها يف  م.  تَخا�ضَ اأو  م  تخا�ضِ اأن  لها  يجوز 

ال�ضركة  والتزامات  حقوق  عن  وحدها  م�ضوؤولة  وتكون   ، عامة  خافة 

.
)74(

املندجمة«

املبحث الثاين

النتائج املرتتبة على اكت�شاب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية

املطلب االأول:ا�شم ال�شركة

- تظهر اأهمية اال�ضم يف التعامات مع الغري ، حيث يتم ذلك با�ضم 

اأن:  21 من قانون ال�ضركات التجارية على  امل��ادة  ال�ضركة ، حيث تن�ش 

عن  ت�ضدر  التي  واالإع��ان��ات  واملخال�ضات  واملرا�ضات  القيود  جميع   «

ال�ضركة يجب اأن حتمل ا�ضمها« .

- امل�ضرع فّرق بني ا�ضم �ضركات االأ�ضخا�ش عنه يف �ضركات االأموال :

قانون  م��ن   24 امل���ادة  ن�ضت  فقد  االأ�ضخا�ش  ل�ضركات  بالن�ضبة    )1

)73( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2002/271 طعن حقوق .

)74( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1994/123 طعن حقوق .
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ال�ضركات التجارية على اأنه : » يتكّون ا�ضم �ضركة الت�ضامن من اأ�ضماء 

جميع ال�ضركاء ، ويجوز اأن يقت�ضر ا�ضمها على ذكر ا�ضم واحد اأو اأكرث 

من ال�ضركاء مع اإ�ضافة ما يدل على وجود ال�ضركة« ، ون�ضت املادة 49 

الب�ضيطة بقولها:  التو�ضية  �ضركة  ا�ضم  القانون على مكونات  ذات  من 

اأك���رث من  اأو  واح���د  ا���ض��م  م��ن  الب�ضيطة  التو�ضية  �ضركة  ا���ض��م  »ي��ت��ك��ّون 

اأي   .  » ال�ضركة  اإ�ضافة ما يدل على وجود  ، مع  املت�ضامنني  ال�ضركاء 

اإ�ضافة كلمة » و�ضركاه«.

جتارًيا  ا�ضًما  االأ�ضخا�ش  �ضركات  تتخذ  اأن  القانون  واأج���از 

من   49 و   24 امل��ادت��ان  ق�ضت  حيث  ال�ضركاء،  اأ�ضماء  بجانب 

قانون ال�ضركات التجارية »ويجوز باالإ�ضافة اإىل ما تقدم 

اأن يكون لها ا�ضم جتاري خا�ش« .

 ، خفية  �ضركة  والأن��ه��ا   ، املحا�ضة  ل�ضركة  بالن�ضبة 

والأنها ال تتمتع بال�ضخ�ضية املعنوية فا عنوان لها وال 

ا�ضم ، حيث مدير ال�ضركة اأو ال�ضريك يتعامل با�ضمه، 

واإن كانت املعامات تن�َضبُّ مل�ضلحة ال�ضركة وحل�ضابها.

املادة  االأم��وال فقد ن�ضت  ل�ضركات  بالن�ضبة  اأم��ا   )2

» يكون لكل  اأن��ه :  ال�ضركات التجارية على  65 من قانون 

�ضركة م�ضاهمة عامة ا�ضم م�ضتق من غر�ض�ها ، وال يج�وز اأن 

ا�ضتثمار  ال�ضركة  غر�ش  كان  اإذا  اإال  طبيعي  ل�ضخ�ش  ا�ضًما  يكون 

اإذا متلكت ال�ضركة عند  اأو   ، براءة اخرتاع م�ضجلة با�ضم هذا ال�ضخ�ش 

براءة  مثال   .  « لها  ا�ضًما  ا�ضمه  واتخذت  متجًرا  ذلك  بعد  اأو  تاأ�ضي�ضها 

االخرتاع »�ضركة جلفار لاأدوية« ، ومثال متلك املتجر عند التاأ�ضي�ش 

»�ضركة عمر اأفندي« .

ويجب اأن ُي�ضاف اإىل اال�ضم ما يدل على اأنها �ضركة م�ضاهمة ، مثل 

النظرية العامة للشركات
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» �ضركة م�ضاهمة عامة » اأو »�ش.م.ع« وذلك وفًقا لن�ش املادة 2/65 من 

قانون ال�ضركات التجارية .

 259 واأما �ضركة التو�ضية الب�ضيطة باالأ�ضهم فاإنه وفًقا لن�ش املادة 

من قانون ال�ضركات التجارية يجب اأن يتكّون ا�ضمها من ا�ضم واحد اأو 

اأكرث من ال�ضركاء املت�ضامنني . ويجوز اإ�ضافة ا�ضم مبتكر لها اأو م�ضتق 

من غر�ضها ، وال يجوز اأن يظهر اأٌي من اأ�ضماء ال�ضركاء امل�ضاهمني يف 

تو�ضية  �ضركة   « عبارة  ال�ضركة  ا�ضم  اإىل  ُي�ضاف  اأن  كما يجب   . ا�ضمها 

باالأ�ضهم« .

 219 وفيما يتعلق با�ضم ال�ضركة ذات امل�ضئولية املحدودة ، فاإن املادة 

ذات  لل�ضركة  يكون   «  : اأن��ه  على  تن�ش  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن 

امل�ضئولية املحدودة ا�ضم يوؤخذ من غر�ضها ، اأو من ا�ضم واحد اأو اأكرث من 

ال�ضركاء. ويجب اأن ُي�ضاف اإىل ا�ضم ال�ضركة عبارة �ضركة ذات م�ضوؤولية 

حمدودة ، مع بيان مقدار راأ�ضمالها، فاإذا اأهمل املديرون مراعاة احلكم 

املذكور كانوا م�ضوؤولني يف اأموالهم اخلا�ضة وبالت�ضامن عن التزامات 

ال�ضركة ف�ضًا عن التعوي�ضات« .

املطلب الثاين : موطن ال�شركة

ال�ضخ�ش  موطن   « ب��اأن  املدنية  املعامات  من   2/93 امل��ادة  ق�ضت   -

االعتباري هو املكان الذي يوجد فيه مركز اإدارته« .

- ين�ش عقد ال�ضركة عادة على بيان موطن ال�ضركة ، فهو مرتوك 

لل�ضركاء لتحديده .

- ولكن امل�ضرع مل يرتك حتديد املوطن لل�ضركاء اإال يف حدود اتفاقه 

مع الواقع ، اإذ العربة مبركز االإدارة الفعلي ولو كان ذلك خمتلف مع عقد 
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ال�ضركة ، وذلك لتفادي حاالت التهرب من بع�ش القيود القانونية. 

- ن�ضت املادة 2 من قانون ال�ضركات التجارية على اأن : » كل �ضركة 

توؤ�ض�ش يف الدولة يجب اأن تتخذ فيها موطنها« .

- بالن�ضبة لل�ضركات االأجنبية التي يكون مركز اإدارتها الرئي�ضي يف 

اخلارج ، ومتار�ش ن�ضاطها يف الدولة من خال فرع لها ، فاإن القانون 

يعرتف لها بال�ضخ�ضية املعنوية، وتلك ال�ضخ�ضية م�ضتقلة عن ال�ضركة 

االأم ، وبالتايل يكون لها موطٌن يف دولة االإمارات بالن�ضبة للن�ضاط 

.
)75(

الذي متار�ضه داخل الدولة

- ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة حت���دي���د امل���وط���ن يف ع����دة ن���واح���ي ، 

حتديد االخت�ضا�ش املحلي واجلن�ضية واإعان االأوراق 

تاأ�ضي�ش  ع��ل��ى  ي�����ض��ري  ك��م��ا   . وال���دع���اوى  الق�ضائية 

على  يوجد  التي  ال��دول��ة  ق��ان��ون  ونظامها  ال�ضركة 

 2 امل��ادة  ف��اإن  لذلك   ، الرئي�ضي  االإدارة  اأر�ضها مركز 

من قانون ال�ضركات التجارية تق�ضي باأنه : » ت�ضري 

اأحكام هذا القانون ) قانون ال�ضركات ( على ال�ضركات 

التجارية التي توؤ�ض�ش يف الدولة ، اأو تتخذ فيها مركز 

ن�ضاطها الرئي�ضي . وكل �ضركة توؤ�ض�ش يف الدولة يجب اأن 

تتخذ فيها موطًنا «.

اإعالن  ال�شركات :

عليه  تن�ش  ما  وف��ق  املقرر   «  : ب��اأن  بدبي  التمييز  - ق�ضت حمكمة 

الفقرة الثانية من املادة التا�ضعة من قانون االإجراءات املدنية – وعلى 

)75( اأنظر الباب احلادي ع�ضر ، املواد من 313-316 من قانون ال�ضركات التجارية .
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ما جرى به ق�ضاء هذه املحكمة – اأنه فيما عدا ما ُن�ش عليه يف قوانني 

للنائب  اإدارتها  لل�ضركات مبرك�ز  بالن�ضبة  االإعان  ت�ضلم �ضورة  خا�ضة 

عنها قانوًنا اأو ملن يقوم مقامه ، ويف حالة عدم وجودهما ُت�ضلم �ضورة 

ا اأن القائم باالإعان  االإعان الأحد موظفي مكتبيهما ، ومن املقرر اأي�ضً

غري مكلف بالتحقق من �ضفة من قام با�ضتام ال�ضورة بو�ضف اأنه اأحد 

املوظفني مبكتب النائب القانوين عن ال�ضركة ، وذلك طاملا اأن ت�ضليم 

.
)76(

ال�ضورة له قد مت يف مركز اإدارتها دون اعرتا�ش منه«

-  فيما يتعلق باإعان ال�ضركات االأجنبية التي لها فرع اأو مكتب داخل 

الدولة ، فقد ن�ضت املادة 3/9 من قانون االإج��راءات املدنية والتجارية 

على اأن : » ما يتعلق بال�ضركة االأجنبية التي لها فرع اأو مكتب يف الدولة 

يف  قانوًنا  ميثلها  م��ن  اأو  مكتبها  اأو  ال�ضركة  ف��رع  م�ضوؤول  اإىل  ت�ضلمه 

الدولة. ويف حالة عدم وجوده ت�ضلم اإىل اأحد موظفي مكتبه«. وُيراعى 

يف ذلك اأال يكون قد مت الن�ش يف قانون خا�ش على اإجراءات مغايرة .

املطلب الثالث: جن�شية ال�شركة

�ضركة  » كل   : اأن  التجارية على  ال�ضركات  3 من قانون  امل��ادة  تن�ش 

بال�ضرورة  ذلك  ي�ضتتبع  ال  ولكن   ، جن�ضيتها  حتمل  الدولة  يف  توؤ�ض�ش 

متتع ال�ضركة باحلقوق املق�ضورة على املواطنني«.

املطلب الرابع:الذمة املالية لل�شركة

 تتمتع ال�ضركة بعد االعرتاف لها بال�ضخ�ضية املعنوية بذمة مالية 

م�ضتقلة عن ذمم ال�ضركاء املالية ، مما يعني اأن ال�ضركة متتلك احل�ض�ش 

)76( حكم حمكمة التمييز بدبي بتاريخ 2008/9/28 يف الطعن  رقم 2008/171 طعن مدين .
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التي قدمها ال�ضركاء ، وتق�ضي املادة 17 من قانون ال�ضركات التجارية 

باأنه : » ال يجوز للدائن ال�ضخ�ضي الأحد ال�ضركاء اأن يتقا�ضى حقه من 

ح�ضة مدينه يف راأ�ش مال ال�ضركة « .

من  ن�ضبته  على  احل�ضول  يف  يتمثل  ال�ضركة  جت��اه  ال�ضريك  حق   -

وت�ضفيتها،  حلها  عند  موجوداتها  من  ون�ضيب   ، حياتها  ح��ال  االأرب���اح 

بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  وق��د   ، احل��ق  بهذا  لها  دائ��ًن��ا  يعد  فهو 

التي  املدنية  املعامات  670 من قان�ون  باملادة  املقرر عمًا   «  : اأن 

بال�ضركة  لل�ضريك  باأنه ال يجوز  املطع�ون فيه  طبق�ها احلكم 

مما  الثابت  وك��ان   ، اأموالها  من  �ضيًئا  لنف�ضه  يحتجز  اأن 

تقدم ذكره ومما ح�ضله احلكم املطعون فيه ، وما هو 

ثابت بتقرير اخلربة اأن املبلغ املق�ضي باإلزام الطاعن 

به هو قيمة موجودات لل�ضركة احتفظ الطاعن بها، 

 ، اأموالها  من  ح�ضابه  على  �ضجله  ما  اإليها  م�ضاًفا 

اأرب��اح ال�ضركة ، حتى  وكاهما غري داخل يف ح�ضاب 

يح�ضل منها الطاعن على ن�ضبة 18% منها ، بل داخلة 

اإال بعد حل  �ضمن راأ����ش امل���ال ال���ذي ال ي��ج��وز ت��وزي��ع��ه 

ا من ذلك التقرير  ال�ضركة وت�ضفيتها ، وكان الثابت اأي�ضً

ومما ح�ضله احلكم اأن مبلغ 68،248872 درهًما امل�ضار اإليه هو 

قيمة ن�ضيب الطاعن يف اأ�ضهم ال�ضركة البالغة 18% وكان ال يجوز 

. 
)77(

له ا�ضرتداده طاملا كانت ال�ضركة قائمة«

-  كما اأن االلتزامات التي تتحملها هي يف االأ�ضا�ش ديون ُت�ضاأل عنها 

ب�ضفتها �ضخ�ش قانوين.

)77( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2006/89 طعن جتاري و 2006/92 طعن جتاري 

.
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- ال جتوز املقا�ضة بني ديون ال�ضركة وديون ال�ضركاء .

، ولكن  ال�ضركاء  اإفا�ش  امل�ضاهمة ال ي�ضتتبع �ضهر  اإفا�ش �ضركة   -

اإفا�ش �ضركة الت�ضامن يوؤدي اإىل �ضهر اإفا�ش ال�ضركاء بقوة القانون . 

ويرتتب على ذلك اأن نكون اأمام تعدد التفلي�ضات وا�ضتقالها ، فال�ضركة 

لها تفلي�ضة، ولكل �ضريك تفلي�ضة م�ضتقلة .

املطلب اخلام�ض:اأهلية ال�شركة

- وهي ُمكنة ال�ضركة يف اكت�ضاب احلقوق والتحمل بااللتزامات ، وقد 

ر�ضم لها القانون حدوًدا ، حيث تعرتف املادة 1/93 من قانون املعامات 

التي  اأو  اإن�ضائها  التي يعينها �ضند  باأهلية ) يف احلدود  املدنية لل�ضركة 

يقررها القانون ( .

تتفق  ال��ت��ي  والت�ضرفات  االأع��م��ال  بكافة  ت��ق��وم  اأن  لها  فال�ضركة   -

وغر�ضها ، دون اأن تتجاوز احلدود التي نظمها عقد التاأ�ضي�ش اأو قررتها 

الن�ضو�ش القانونية ذاتها ، كما هو الو�ضع مع ن�ش املادة 220 من قانون 

ال�ضركات التجارية ، التي  حتظر على ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

ممار�ضة اأعمال التاأمني وامل�ضارف وا�ضتثمار االأموال حل�ضاب الغري. 

امل�ضوؤولية  وعن  التعاقدية  االلتزامات  عن  مدنًيا  ال�ضركة  ت�ُضاأل   -

 ، ب�ضببها  اأو   ، اأعمالهم  تاأديتهم  اأثناء  تابعيها  اأخطاء  عن  التق�ضريية 

وكذلك عن االأفعال ال�ضارة التي تقع اأو حتدثها االأ�ضياء اأو احليوانات 

التي يف حرا�ضتها .
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الباب الثاني
النظرية العامة للشركات

الفصــل الثالث
انقضاء الشركة



قانون الشركات التجارية

الفصل الثالث 
انقضاء الشركة

وت�ضوية  العقدية  ال��راب��ط��ة  ان��ح��ال  ال�ضركة  بانق�ضاء  يق�ضد   -

العاقات النا�ضئة عن عقد ال�ضركة بني ال�ضركاء اأو بينهم وبني الغري . 

ويرتتب على ذلك ت�ضفية ال�ضركة وتق�ضيم موجوداتها على ال�ضركاء . 

- ال يرتتب على انق�ضاء ال�ضركة زوال �ضخ�ضيتها املعنوية ، واإمنا امل�ضرع 

اأعطاها احلق يف االحتفاظ بتلك ال�ضخ�ضية خال فرتة الت�ضفية .

- اأ�ضباب انق�ضاء عقد ال�ضركة مق�ضورة وحمدودة وفًقا للقانون وعقد 

التاأ�ضي�ش ، وهذا ما اأكدته حمكمة التمييز بدبي حيث قررت اأن » انحال 

ال�ضركات التجارية ب�ضفة عامة ومنها ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ال 

يكون اإال الأحد االأ�ضباب الواردة يف املادة 281 ، اأو لاأ�ضباب املو�ضوعية املبّينة 

اإذا بلغت خ�ضائرها  بعقد التاأ�ضي�ش ، ويف ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

 .
)78(

احلد املبنّي باملادة 289 )اإذا بلغت خ�ضائرها ن�ضف راأ�ش املال(«

املبحث الأول

اأ�شباب انق�شاء ال�شركة

املطلب االأول: االأ�شباب العامة النق�شاء ال�شركة

تنحل   «  : اأن��ه  التجارية على  ال�ضركات  قانون  281 من  امل��ادة  ن�ضت 

ال�ضركة الأحد االأ�ضباب  االآتية :

اأو النظام ما مل جتدد املدة طبًقا  1.  انتهاء املدة املحددة يف العقد 

للقواعد الواردة بعقد ال�ضركة اأو نظامها .

)78( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2001/83 و 2001/86 طعن حقوق .
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2.  انتهاء الغر�ش الذي اأ�ض�ضت ال�ضركة من اأجله .

3.  هاك جميع اأموال ال�ضركة اأو معظمها ، بحيث يتعذر ا�ضتثمار 

الباقي ا�ضتثماًرا جمدًيا .

4. االندماج .

5. اإجماع ال�ضركاء على اإنهاء مدتها ما مل ين�ش عقد ال�ضركة على 

االكتفاء باأغلبية معينة« .

الفرع االأول:انتهاء مدة ال�شركة

التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   69 امل���ادة  تق�ضي   •
باأنه: » يحدد عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة ونظامها االأ�ضا�ضي 

تنحل  امل���دة  ت��ل��ك  انق�ضت  م��ت��ى   . ل��ه��ا«  املعينة  امل���دة 

ال�����ض��رك��ة ب��ق��وة ال��ق��ان��ون. ول��ك��ن ذل���ك ال مي��ن��ع من 

جت��دي��د ال�����ض��رك��ة وا���ض��ت��م��راره��ا ، وذل���ك م��ن خال 

اتفاق ال�ضركاء على ذلك كتابة ، اإما من خال اتفاق 

�ضابق، ويف هذه احلالة تكون ال�ضركة م�ضتمرة وبنف�ش 

انق�ضاء  بعد  االتفاق  كان  اإذا  اأما   . املعنوية  ال�ضخ�ضية 

املدة االأ�ضلية لل�ضركة فاإن ذلك جائز ، ولكن يعترب مبثابة 

وتنق�ضي  جديدة،  معنوية  ب�ضخ�ضية  جديدة  ل�ضركة  اإن�ضاء 

اإطالة مدة  �ضهر  اأن يتم  . ويجب  القانون  االأ�ضلية بقوة  ال�ضركة 

ال�ضركة بال�ضجل التجاري . 

 ، لعقدها  ال�ضمني  االمتداد  لل�ضركة  يكون  اأخرى  ناحية  ومن   •
2/674 من قانون املعامات املدنية التي تن�ش على  امل��ادة  وذلك بن�ش 

ال��ذي قامت  العمل  انتهى  اأو  امل��دة املحددة لل�ضركة  انق�ضت   واإذا   « اأن��ه 

ال�ضركة من اأجله ثم ا�ضتمر ال�ضركاء باأعمالهم كان هذا امتداًدا �ضمنًيا 

النظرية العامة للشركات
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لل�ضركة �ضنة ف�ضنة بال�ضروط ذاتها« .

اأحد  لدائن   « املدنية  املعامات  قانون  من   3/674 املادة  • اأجازت 
اعرتا�ضه  على  وي��رتت��ب   ، ال�ضركة  ام��ت��داد  على  يعرت�ش  اأن  ال�ضركاء 

اأث���ر االم���ت���داد يف ح��ق��ه » . وي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك اع��ت��ب��ار ال�ضركة  وق���ف 

التنفيذ  املعرت�ش  الدائن  ي�ضتطيع  وبالتايل  ال�ضريك،  لهذا  منق�ضية 

على  ح�ضته ، اإال اإذا قدم ح�ضة بديلة ، اأما بالن�ضبة لباقي ال�ضركاء فاإن 

ال�ضركة تظل قائمة .

الفرع الثاين:انتهاء غر�ض ال�شركة

• يعترب هذا ال�ضبب اأكرث �ضيوًعا يف �ضركات املحا�ضة ، حيث بانتهاء 
امل�ضروع  الذي اأ�ض�ضت من اأجله ال�ضركة تنق�ضي على �ضوئه ال�ضركة .

الفرع الثالث:هالك راأ�ض مال ال�شركة

• �ضواء  كل راأ�ش املال اأو جزء كبري منه ، بحيث ال تبقى فائدة من 
التجارية  ال�ضركات  قانون  من   3/281 للمادة  وفًقا  وذلك   ، ا�ضتمرارها 

التي تن�ش على حل ال�ضركة يف حالة » هاك جميع اأم��وال ال�ضركة اأو 

معظمها بحيث يتعذر ا�ضتثمار الباقي ا�ضتثماًرا جمدًيا«.

• وقد يكون هاًكا قانونًيا اإذا اأ�ضبح غري م�ضروع ، كما اإذا كانت ح�ضة 
اأهمية يف حتقيق غر�ش  لها  وك��ان��ت   ، اخ���رتاع  ب���راءة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال�ضريك 

ال�ضركة ، وتبني اأن تلك الرباءة م�ضتحقة للغري اأو حكم ببطانها.

الفرع الرابع : انق�شاء ال�شركة بحكم ق�شائي

اأنه على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   1/282 املادة  • تن�ش 
» يجوز للمحكمة اأن تق�ضي بحل اأية �ضركة من �ضركات الت�ضامن اأو 
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التو�ضية الب�ضيطة اأو املحا�ضة بناء على طلب اأحد ال�ضركاء اإذا تبنّي لها 

ال�ضريك  ، وكل �ضرط يق�ضي بحرمان  اأ�ضباب جدية ت�ضوغ ذلك  وجود 

من ا�ضتعمال هذا احلق يعترب كاأن مل يكن« .

• تن�ش املادة 285 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه » اإذا بلغت 
االإدارة  جمل�ش  على  وج��ب  امل��ال  راأ����ش  ن�ضف  امل�ضاهمة  �ضركة  خ�ضائر 

اأو  ال�ضركة  ا�ضتمرار  العادية للنظر يف  العمومية غري  دعوة اجلمعية 

حلها قبل االأج��ل املعي�ّن يف نظ��امها . فاإذا ل�م يق�م جمل�ش االإدارة 

هذه  على  تعذر  اأو  العادية  غري  العمومية  اجلمع��ية  بدع��وة 

اجلمعية اإ�ضدار قرار يف املو�ضوع جاز لكل ذي م�ضلحة اأن 

يرفع دعوى بطلب حل ال�ضركة«.

خ�ضائر  بلغت  اإذا   «  : اأنه  على   289 املادة  • تن�ش 
املال  راأ����ش  ن�ضف  امل��ح��دودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة 

ع��ل��ى اجلمعية  ي��ع��ر���ض��وا  اأن  امل��دي��ري��ن  ع��ل��ى  وج���ب 

ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل�����ض��رك��اء اأم����ر ح��ل ال�����ض��رك��ة وي�ضرتط 

لتعديل  الازمة  االأغلبية  توفر  احلل  ق��رار  ل�ضدور 

عقد ال�ضركة. 

اأن  ج��از   ، امل��ال  راأ����ش  اأرب���اع  بلغت اخل�ضارة ثاثة  واإذا 

يطلب احلل ال�ضركاء احلائزون لربع راأ�ش املال« .

الهاك  ح��االت  ب��ني  بدبي  التمييز  حمكمة  ف��ّرق��ت  وق��د   •
ال�ضركات  281 من قانون  امل��ادة  ال��واردة على �ضبيل احل�ضر وفًقا لن�ش 

�ضالف  ال��ق��ان��ون  م��ن   289 امل���ادة  وردت يف  التي  احل��ال��ة  وب��ني  التجارية، 

289 م��ن قانون  امل���ادة  »ي��ج��وز وف��ًق��ا لن�ش   : ب��اأن��ه  ال��ذك��ر، حيث ق�ضت 

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة  ح��ل   1984 ل�سنة   8 رق��م  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ض��رك��ات 

املحدودة ويكون ذلك بقرار من اجلمعية العمومية باالأغلبية الازمة 

النظرية العامة للشركات
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 ، راأ�ضمالها  ن�ضف  بلغت  بخ�ضائر  منيت  ق��د  كانت  اإذا  عقدها  لتعديل 

واأنه اإذا بلغت هذه اخل�ضائر ثاثة اأرباع راأ�ش املال جاز اأن يطلب احلل 

الن�ش يتعلق بخ�ضائر  اأن هذا  اإال   ، املال  راأ���ش  ال�ضركاء احلائزون لربع 

ال�ضركة  اإذا ما بلغت الن�ضاب الوارد به، وال ميتد حكمه اإىل حالة هاك 

جميع اأموال ال�ضركة، وتخ�ضع هذه احلالة حلكم القواعد العامة حلل 

ال�ضركة التي وردت يف الف�ضل االأول من الباب العا�ضر  من هذا القانون، 

�ضبيل  على  ال�ضركة  ح��ل  ح��االت  القانون  ه��ذا  م��ن   281 امل���ادة  اأوردت  اإذ 

اأو معظمها، بحيث يتع�ذر  اأموال ال�ضركة  احل�ضر، ومنها هاك جميع 

ا�ض�تثمار الباقي ا�ضتثماًرا جمدًيا ، اإذ يرتتب على ذلك ا�ضتحالة حتقيق 

الغر�ش من تاأ�ضي�ش ال�ضركة وتنفيذ �ضروط العقد املربم بني ال�ضركاء، 

وانق�ضاء   ، القانون  بقوة  العقدية  الرابطة  انحال  عليه  يرتتب  مما 

ال�ضخ�ضية االعتبارية لل�ضركة ، وال مينع ذلك من رجوع ال�ضريك على 

�ضركائه ال�ضابقني على اأ�ضا�ش م�ضوؤوليتهم ال�ضخ�ضية عن كافة ما قاموا 

.
)79(

به من ت�ضرفات على �ضبيل الغ�ش اأو اخلطاأ اجل�ضيم«

ال�ضركاء مق�ضور  اأحد  بناء على طلب  ال�ضركة بحكم ق�ضائي  • حل 
»حل   : باأن  بدبي  التمييز  االأ�ضخا�ش، حيث ق�ضت حمكمة  �ضركات  على 

للمحكمة  اإذا تبني  ال�ضركاء  اأحد  بناء على طلب  ال�ضركة بحكم ق�ضائي 

الت�ضامن  �ضركات  على  مق�ضور  فاإنه   ، ذلك  ت�ضوغ  جدية  اأ�ضباب  وج��ود 

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  اإىل  ميتد  وال   ، واملحا�ضة  الب�ضيطة  والتو�ضية 

. غري اأنه  قد اأجاز القانون ا�ضتثناء لل�ضركاء احلائزين للربع 
)80(

املحدودة«

)79( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2003/33 طعن حقوق .

ا  )80( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمي 2001/83 ، 2001/86 طعن حقوق ، انظر اأي�ضً

الطعن رقم 1997/260 طعن حقوق .
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.
)81(

اأن يطلبوا حل ال�ضركة اإذا بلغت خ�ضائرها ثاثة اأرباع راأ�ش املال

• اأجازت املادة 282 للقا�ضي اأن يحكم باإخراج ال�ضريك من ال�ضركة، 
ت�ضرفات  ع��ن  ناجتة  ال�ضركة  ح��ل  اإىل  ت���وؤدي  التي  االأ���ض��ب��اب  كانت  اإذا 

ال�ضركاء  بني  قائمة  ال�ضركة  ت�ضتمر  احلالة  ه��ذه  ويف   . ال�ضركاء  اأح��د 

االآخرين . كما يجوز للمحكمة اأن تق�ضي بحل ال�ضركة بناء على طلب 

اأحد ال�ضركاء لعدم وفاء ال�ضريك مبا تعهد به .

• اإذا حكم القا�ضي بف�ضخ عقد ال�ضركة فاإن هذا الف�ضخ وخاًفا 
تنحل  واإمن��ا  رجعي  اأث��ر  له  يكون  ال  الف�ضخ  يف  العامة  للقواعد 

تتاأثر  ال  املا�ضي  يف  واأعمالها   ، للم�ضتقبل  بالن�ضبة  ال�ضركة 

باحلل .

• كما ق�ضت حمكمة التمييز بدبي يف حكم اآخر 
على  االت��ف��اق  ال�ضركة  يف  لل�ضركاء  يجوز   ...« ب��اأن��ه 

اأموالها  حلها وتعيني م�ضف لها تكون مهمته جرد 

ناجت  وق�ضمة   ، بديونها  وال��وف��اء   ، حل�ضابها  وبيعها 

الت�ضفية على ال�ضركاء بن�ضبة ما قدموه من ح�ض�ش 

اأو  ال�ضريك  موافقة  – اأن  م���وؤداه  – مب��ا  راأ�ضمالها  يف 

اتفاقه مع باقي ال�ضركاء يف ال�ضركة على حلها وت�ضفيتها ، 

يفيد تنازله �ضمًنا عن التم�ضك ببطان عقد �ضرائه ح�ضة يف 

راأ�ضمالها ، لعدم تعيني هذه احل�ضة تعييًنا نافًيا للجهالة الفاح�ضة 

، ويفيد كذلك تنازله �ضمًنا عن التم�ضك باإبطال هذا العقد هذا العقد 

اأو غلط يف تلك احل�ضة  اإرادت��ه من غنب وغ��رر فاح�ش  ب�ضبب  ما عاب 

التي ا�ضرتاها يف تلك ال�ضركة ، وك�ذا تنازله و�ضقوط حقه يف ف�ضخ ذلك 

)81( املادة 289 من قانون ال�ضركات التجارية .

النظرية العامة للشركات
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العقد ب�ضبب العيب اخلفي يف احل�ضة امل�ضار اإليها ، كما يرتتب على حل 

ال�ضركة وت�ضفيتها وبيع اأموالها ا�ضتحالة ف�ضخ عقد �ضراء ال�ضريك يف 

. 
)82(

راأ�ضمالها ، اأو اإعادته اإىل احلالة التي كان عليها قبل هذا ال�ضراء«

الفرع اخلام�ض: اإجماع ال�شركاء على حل ال�شركة

اإىل حل ال�ضركة باالتفاق على ذلك قبل انتهاء مدة  يلجاأ ال�ضركاء 

اإذا كانت مهددة باخل�ضارة ، اأو مل حتقق االأرب��اح الكافية ، ولكن  العقد 

ينبغي اإجماع ال�ضركة على هذا احلل اإال اإذا كان العقد يقت�ضي اأغلبية 

التجارية  ال�ضركات  285 من قانون  امل��ادة  . وهذا ما ن�ضت عليه  معينة 

املال  راأ���ش  امل�ضاهمة ن�ضف  �ضركة  بلغت خ�ضائر  اإذا   « باأنه  تق�ضي  حيث 

وجب على جمل�ش االإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنظر 

يف ا�ضتمرار ال�ضركة اأو حلها قبل االأجل املعنّي يف نظامها« .

ح�ضره  اإذا  اإال  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ي�ضح  وال 

م�ضاهمون  ميثلون ثاثة اأرباع راأ�ش مال ال�ضركة على االأقل ، وذلك طبًقا 

لن�ش املادة 140 من قانون ال�ضركات التجارية ، وال ي�ضدر قرار اجلمعية 

العمومية غري العادية ب�ضاأن احلل اإال مبوافقة اأغلبية ثاثة اأرباع االأ�ضهم 

املمثلة يف االجتماع طبًقا لن�ش املادة 141 من قانون ال�ضركات .

الفرع ال�شاد�ض:اجتماع راأ�ض مال ال�شركة يف يد �شريك واحد

واحد  �ضريك  اأو  �ضخ�ش  يد  يف  ال�ضركة  م��ال  راأ���ش  اجتماع  اإن   •
 ، ال�ضركة  بعقد  اخلا�ضة  املو�ضوعية  االأرك���ان  اأح��د  يهدر  اأن  �ضاأنه  من 

وبالتايل تنق�ضي على �ضوئه ال�ضركة بقوة القانون .

قيام  اأثناء  حدث  اإذا   « باأنه  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  وقد   •

)82( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2001/298 طعن حقوق .



79

يد  يف  الت�ضرفات  م��ن  ت�ضرف  على  ب��ن��اًء  راأ�ضمالها  جتمع  اأن  ال�ضركة 

�ضخ�ش واحد طبيعًيا كان اأو اعتبارًيا فاإن ال�ضركة تنحل بقوة القانون، 

وهذا االنحال واإن مل يجر به ن�ش يف القانون ، اإال اأنه يجب اإعماله، 

.
)83(

بح�ضبان اأن ال�ضركة ال تقوم اأ�ضًا اإال بتعدد ال�ضركاء«

يجب  العامة  امل�ضاهمة  �ضركة  يف  امل�ضاهمني  ع��دد  اأن  املعلوم  م��ن   •
�ضركة  اأم��ا يف   ،  

)84(
ال�����ض��رك��ة اأ�ضخا�ش ط��وال حياة  ع��ن ع�ضرة  يقل  اأن ال 

. لذلك 
)85(

امل�ضاهمة اخلا�ضة فيجب اأال يقل عدد ال�ضركاء عن ثاثة

اأك��دت على ذل��ك، حيث  اآخ��ر  ف��اإن حمكمة التمييز بدبي يف حكم 

اأ�ضخا�ش  باأن »ال�ضركة ب�ضفة عامة �ضواء كانت �ضركة  اأكدت 

اأو �ضركة اأموال بكل �ضورها املختلفة اإمنا تقوم على تعدد 

ال�ضركاء ، فاإذا حدث اأثناء قيامها اأن جتمع راأ�ش مالها 

باأي ت�ضرف من الت�ضرفات يف يد �ضخ�ش واحد طبيعًيا 

�ضب  الأي  فيها  ال�ضركاء  عدد  نق�ش  اأو  اعتبارًيا  اأو  كان 

بع�ش  قان�وًنا ال�ض�تمرارها يف  ال��ازم  االأدن��ى  عن احلد 

.
)86(

اأنواعها فاإن ال�ضركة تنحل بقوة القانون ...« 

الفرع ال�شابع:االندماج

هو  االن��دم��اج   «  : باأنه  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت   •
اأكرث  اأو  �ضركتني  فن��اء  اأو   ، اأخ��رى  �ضركة  اأك��رث يف  اأو  �ضركة  فناء 

)83( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/134 طعن جتاري .

)84( املادة 70 من قانون ال�ضركات التجارية .

)85( املادة 215 من قانون ال�ضركات التجارية .

)86( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعون اأرقام 111/ 1998 طعن حقوق ، ورقم 271 / 1995 طعن 

حقوق، ورقم 182/ 1996 طعن حقوق
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.
)87(

وقيام �ضركة جديدة تنتقل اإليها ذمم ال�ضركات التي انق�ضت...«

• تن�ش املادة 276 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : » يجوز 
اأو  نوعها  اأخ��رى من  تندمج يف  اأن  الت�ضفية  دور  كانت يف  ولو  لل�ضركة 

من نوع اآخر، ويكون االندماج باإحدى الطريقتني االآتيتني :

1.  بطريق ال�ضم وهو حل �ضركة اأو اأكرث ونقل ذمتها اإىل ال�ضركة القائمة.

�ضركة جديدة  وتاأ�ضي�ش  اأكرث  اأو  �ضركتني  املزج وهو حل  2. بطريق 

تنتقل اإليها ذمة كل من ال�ضركات املندجمة .

االندماج  يف  الراغبة  ال�ضركات  بني  باالتفاق  الدمج  ق��رار  وي�ضدر 

طبًقا لاأو�ضاع املقررة لتعديل عقد ال�ضركة اأو نظامها . وال ينفذ قرار 

الدمج اإال بعد احل�ضول على موافقة ال�ضلطة املخت�ضة التي بّينها هذا 

ا لل�ضكل الذي حتّولت اإليه ال�ضركة« .  القانون وفًقَ

يتم   «  : اأن���ه  على  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   277 امل���ادة  تن�ش 

االندماج بطريق ال�ضم باتباع االإجراءات االآتية :

1. ي�ضدر قرار من ال�ضركة املندجمة بحلها .

2. تقّوم �ضايف اأ�ضول ال�ضركة املندجمة طبًقا الأحكام تقومي احل�ض�ش 

العينية املن�ضو�ش عليها يف هذا القانون .

راأ���ش مالها وفًقاأ لنتيجة  ق��راًرا بزيادة  الداجمة  ال�ضركة  3. ت�ضدر 

تقومي ال�ضركة املندجمة .

4. توزع زي��ادة راأ���ش املال على ال�ضركاء يف ال�ضركة املندجمة بن�ضبة 

ح�ض�ضهم فيها .

5. اإذا كانت احل�ض�ش ممثلة يف اأ�ضهم وكان قد انق�ضى على تاأ�ضي�ش 

ال�ضركة الداجمة �ضنتان جاز تداول هذه االأ�ضهم مبجرد اإ�ضدارها« .

)87(  حكم حمكمة التميز بدبي بتاريخ 2008/1/21 يف الطعن رقم 2007/62 طعن عمايل .
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يتم   «: اأنه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   278 املادة  • تن�ش 
االن���دم���اج ب��ط��ري��ق امل����زج، وذل���ك ب���اأن ت�����ض��در ك��ل ���ض��رك��ة م��ن ال�ضركات 

لاأو�ضاع  وفًقا  اجلديدة  ال�ضركة  توؤ�ض�ش  ثم   ، بحلها  ق��راًرا  املندجمة 

املن�ضو�ش عليها يف هذا القانون ، ومع ذلك اإذا كانت ال�ضركة اجلديدة 

من �ضركات امل�ضاهمة فيوؤخذ بتقرير اخلرباء اخلا�ش بتقومي احل�ض�ش 

العينية دون حاجة اإىل عر�ش االأمر على اجلمعية التاأ�ضي�ضية « . 

 : اأنه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   279 املادة  • تن�ش 
»يخ�ض�ش لكل �ضركة مندجمة عدد من احل�ض�ش اأو االأ�ضهم 

وتوزع  اجل��دي��دة،  ال�ضركة  م��ال  راأ����ش  يف  ح�ضتها  ي��ع��ادل 

مندجمة  �ضركة  ك��ل  يف  ال�ضركاء  ب��ني  احل�ض�ش  ه��ذه 

بن�ضبة ح�ض�ضهم فيها« . 

• تن�ش املادة 280 من قانون ال�ضركات التجارية 
اأ�ضهر  ق��رار االن��دم��اج بعد ثاثة  » ينفذ  اأن��ه :  على 

التجاري،  ال�����ض��ج��ل  ب��ال��ق��ي��د يف  اإ���ض��ه��اره  ت��اري��خ  م��ن 

ويكون لدائني ال�ضركة املندجمة خال امليعاد املذكور 

املعار�ضة لدى ال�ضركة بكتاب م�ضجل ، ويظل االندماج 

تق�ضي  اأو   ، معار�ضته  عن  الدائن  يتنازل  مل  ما  موقوًفا 

املحكمة برف�ضها بحكم نهائي، اأو تقوم ال�ضركة بوفاء الدين 

اإذا كان حااًل ، اأو بتقدمي �ضمانات كافية للوفاء به اإذا كان اآجًا.

االندماج  اعترب  اإل��ي��ه  امل�ضار  امليعاد  خ��ال  معار�ش  يتقدم  مل  واإذا 

ال�ضركات  حمل  اجل��دي��دة  ال�ضركة  اأو  ال��داجم��ة  ال�ضركة  وحت��ل  نهائًيا، 

املندجمة يف جميع حقوقها والتزاماتها« .

• ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » من االأ�ضول املقررة اأن انتقال 
اأخرى يرتتب  واإدماجها يف من�ضاأة  �ضخ�ضية معنوية  ذات  ملكية من�ضاأة 

النظرية العامة للشركات
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من  لها  مبا  االعتبارية  �ضخ�ضيتها  وزوال  االأوىل  املن�ضاأة  انق�ضاء  عليه 

ذمة مالية م�ضتقلة ، وتوؤول جميع عنا�ضرها اإىل املن�ضاأة الداجمة التي 

حتل حملها حلواًل قانونًيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، 

وتغدو هذه املن�ضاأة االأخرية هي وحدها اجلهة التي تخا�ضم اأو تخت�ضم 

يف خ�ضو�ش هذه احلقوق اأو االلتزامات ، اإذ لي�ش للمن�ضاأة املندجمة حق 

اأما   ، عنا�ضرها  بكافة  االعتبارية  �ضخ�ضيتها  انق�ضت  اأن  بعد  التقا�ضي 

جمرد  نقل قطاع من ن�ضاط من�ضاأة اإىل اأخرى ، فا يعترب اندماًجا طاملا 

احتفظت االأوىل ب�ضخ�ضيتها املعن�وية وذمته�ا امل��الية امل�ضت�قلة ، الأن ذلك 

القط��اع ال يتمتع بال�ضخ�ضية االعتبارية ، ولي�ش �ضوى اأداة اإنتاج تدخل 

.
)88(

�ضمن عنا�ضر الذمة املالية للمن�ضاأة التي متلكه«

• ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : » يجب اإ�ضهار قرار االندماج 
وال  موق�وًفا  االن�����دم��اج  ويظ�ل   ، التج��اري  ال�ض�جل  يف  القيد  بطريق 

يك�ون تاًما اإال بعد م�ضي ثاثة اأ�ضهر من تاريخ االإ�ضهار بال�ضجل املذكور، 

فاإذا انق�ضت تلك املدة دون معار�ض�ة حتم�ل دي�ون ال�ض�ركة املدجم�ة على 

. 
)89(

ال�ض�ركة اجل��ديدة«

يف  �ضركتني  ا�ضم  اقرتان   «  : باأن  بدبي  التمييز  حمكمة  • قررت 
يخلق  وال   ، واح���دة  �ضركة  منهما  يجعل  ال   ) )ائ��ت��اف  بكلمة  العقد 

ا اعتبارًيا اآخر خافهما ، وال يوؤثر يف حق كل منهما يف التقا�ضي  �ضخ�ضً

با�ضمها ، وال يعدو املق�ضود من هذه الكلمة �ضوى ا�ضرتاك ال�ضركتني يف 

.
)90(

امل�ضالح واحلقوق الناجتة عن العقد«

)88( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1991/128 طعن حقوق ، ورقم 131/ 1991 طعن 

حقوق .

)89( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 331/ 1996 طعن حقوق .

)90( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2007/342 طعن جتاري .
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املطلب الثاين:االأ�شباب اخلا�شة بانق�شاء �شركات االأ�شخا�ض

تنحل   «  : باأنه  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   283 امل��ادة  تق�ضي   -

�ضركات الت�ضامن اأو التو�ضية الب�ضيطة اأو املحا�ضة ف�ضًا عما ذكر يف 

املادة 281 الأحد االأ�ضباب االآتية:

1. ان�ضحاب اأحد ال�ضركاء من ال�ضركة اإذا كانت ال�ضركة مكونة من 

وق��ت غري  اأو يف  نية  ب�ضوء  االن�ضحاب  ك��ان  اإذا  اأن��ه  على   ، �ضريكني 

مائم جاز احلكم على ال�ضريك باال�ض��تمرار يف ال�ضركة ف�ضًا 

اأن  لل�ضريك  يجوز   وال   . االقت�ضاء  عند  التعوي�ض�ات  عن 

اإال  كانت مدتها معينة  اإذا  ال�ضركة  يطلب اخل��روج من 

الأ�ضباب قوية تقدرها املحكمة .

2. وفاة اأحد ال�ضركاء اأو �ضدور حكم باحلجز عليه 

اأو ب�ضهر اإفا�ضه اأو اإع�ضاره . ويجوز الن�ش يف عقد 

من  يتوفى  م��ن  ورث��ة  م��ع  ا�ضتمرارها  على  ال�ضركة 

فاإذا   . �ًرا  ق�ضّ بع�ض��هم  اأو  الورث��ة  ك��ان  ولو  ال�ض��ركاء 

اعترب  قا�ضًرا  وال��وارث  مت�ضامًنا  �ض��ريًكا  املتوفى  كان 

 ، مورثه  ح�ضة  يف  ن�ضيبه  بقدر  مو�ضًيا  �ضريًكا  القا�ضر 

ويف هذه احلالة ال يتوقف ا�ضتمرار ال�ضركة على �ضدور اأمر 

من املحكمة باإبقاء مال القا�ضر يف ال�ضركة«.

284 م��ن ق��ان��ون ال�����ض��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة تق�ضي ب��اأن��ه يجوز  - امل���ادة 

لل�ضركاء - حتى ولو مل يرد بعقد �ضركة االأ�ضخا�ش ن�ش على ا�ضتمرارها 

- يف حالة وفاة اأحد ال�ضركاء اأن يقرروا باالإجماع خال �ضتني يوًما من 

الوفاة ا�ضتمرار ال�ضركة فيما بينهم ، وال يحتج بهذا االتفاق يف مواجهة 

الغري اإال من تاريخ ال�ضهر والقيد يف ال�ضجل التجاري.
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املبحث الثاين

اآثار انق�شاء ال�شــركـات

وبطريق  ب��ال�����ض��رورة  يتطلب  ال�ضركة  بت�ضفية  احل��ك��م  طلب  اإن   -

ال�ضركة  انق�ضاء  ف��اإن  ل��ذا   ، ال�ضركة  بحل  احلكم  طلب  العقلي  ال��ل��زوم 

ي�ضتتبعه انق�ضاء ال�ضخ�ضية  املعنوية لها وزوالها ودخول ال�ضركة يف دور 

الت�ضفية . هذا ما اأكدت عليه حمكمة التمييز بدبي حيث قررت : » واأنه 

اأموالها  اأ�ضباب انق�ضاء ال�ضركة فاإنه ي�ضتتبع ت�ضفية  اإذا قام �ضبب من 

.
)91(

وق�ضمتها بني ال�ضركاء«

املطلب االأول : ت�شفية ال�شركة

الفرع االأول:املق�شود والغر�ض من الت�شفية

- املق�ضود بت�ضفية ال�ضركة وعلى ما تفيده املادتان 680 و 682 من قانون 

املعامات املدنية ، واملادة 308 من قانون ال�ضركات هي جمموعة االإجراءات 

 ، حقوقها  وا�ضتيفاء  ال�ضركة  موجودات  جرد  بهدف  القانون  ر�ضمها  التي 

�ض�ريك فيه�ا مبب�لغ  ، واخت�ضا�ش كل  ، وبيع موجوداتها  والوفاء بديونها 

ال�ضركاء  الربح واخل�ضارة على  املال، وتوزيع  راأ�ش  يتن�ا�ضب مع ح�ض��ته يف 

.
)92(

بالن�ضبة املتفق عليها ، اأو بالن�ضبة املن�ضو�ش عليها يف القانون

- الغر�ش من الت�ضفية هو » اإقفال االأعمال وحتويل اأموال ال�ضركة 

اإىل نقود متهيًدا لتوزيعها على ال�ضركاء ، كل بقدر ح�ضته يف ال�ضركة 

. 
)93(

بعد حت�ضيل االأ�ضول ، ودفع اخل�ضوم«

)91( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/277 طعن جتاري .

)92( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2002/405 طعن حقوق .

)93( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1993/322 طعن حقوق ، 333/ 1993 طعن حقوق .
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القانون مبجرد  الت�ضفية بقوة  ال�ضركة تدخل يف دور  اأن  - ال ريب 

انق�ضاء عقدها ب�ضبب من االأ�ضباب املوجبة لذلك ، حيث ق�ضت حمكمة 

امل�ضفي ج��رًبا على  بها  االإج���راءات يقوم  » وه��ذه   : باأنه  التمييز بدبي 

، ولو مل يق�ِش  لل�ضركة  بالت�ضفية  اآثار احلكم  باعتبارها من  ال�ضركاء 

.
)94(

بها احلكم يف منطوقه ال�ضادر بحل ال�ضركة وت�ضفيتها«

تدخل   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   291 امل���ادة  تن�ش   -

ال�ضركة مبجرد حلها يف دور الت�ضفية ، وحتتفظ خال مدة الت�ضفية 

بال�ضخ�ضية االعتبارية بالقدر الازم الأعمال الت�ضفية ، ويجب 

اأن ي�ضاف اإىل ا�ضم ال�ضركة عبارة ) حتت الت�ضفية( مكتوبة 

بطريقة وا�ضحة« .

- اإذا مل ترتجم فكرة االتفاق على تكوين �ضركة 

فاإنه ال جدوى للخ�ضوع   ، اإىل واقع عملي ملمو�ش 

يف اإجراءات الت�ضفي�ة ، حيث ق��ررت حمكم��ة التمي�يز 

كان  واإن  ال�ضركة  ت�ضفية  ال�ضريك  طلب   « اأن  بدبي 

ي�ضتتبع  ال  ال�ضركة  اأن حل  اإال   ، يت�ضمن طلبه حلها 

مل  فما   ... الت�ضفية  الإج���راءات  خ�ضوعها  بال�ضرورة 

تكوينها  على  االت��ف��اق  فكرة  جم��رد  م��ن  ال�ضركة  تتحّول 

مبا  لن�ضاط�ها   مبزاولته�ا  عقدها  بتنفيذ  خارجي  كيان  اإىل 

ف��اإن��ه ال ج��دوى من   ، وال��ت��زام��ات عليها  ي�ضتتبعه م��ن حقوق لها 

اإخ�ضاعها لتلك االإج��راءات ، حيث ال توجد عندئذ اآثار لل�ضركة ميكن 

 . فاملحكمة يف هذه الق�ضية اطماأنت لراأي اخلبري املنتدب 
)95(

ت�ضفيتها«

اأن ال�ضركة  اأن��ه : » مل يتبني  اإىل  يف الدعوى وال��ذي انته�ى يف تقريره 

)94( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/47 طعن مدين .

)95( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2002/405 طعن حقوق .
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... قامت مببا�ضرة اأي غر�ش من اأغرا�ضها ، حيث مل تقم باأي عمليات  

ا�ضترياد وت�ضدير اأو ت�ضويق اأو تاأجري اأي من ال�ضلع التجارية واالألعاب، 

اأو القيام باأي من اأعمال الو�ضاطة والقوم�ضيون، واأن الن�ضاط الذي مت 

ممار�ضته كان من قبل املوؤ�ض�ضة الفردية ، واأن كافة االإي��رادات املحققة 

حتقق  اأو  ن�ضاطها  تبا�ضر  مل  ال�ضركة  واأن   ، املوؤ�ض�ضة  طريق  ع��ن  مت��ت 

اأي �ضريك يف  ، واأن �ضجات املوؤ�ض�ضة الفردية مل تثبت دخول  اإي��رادات 

اأي ح�ض�ش من  �ضداد  اأو  ال�ضركة  تلك  اإثبات  يتبنّي  ن�ضاطها، حيث مل 

راأ�ضمال ال�ضركة اجلديدة« .

الفرع الثاين:ال�شخ�شية املعنوية لل�شركة يف مرحلة الت�شفية

• وفًقا لن�ش املادة 291 من قانون ال�ضركات التجارية فاإن ال�ضركة 
حتتفظ بال�ضخ�ضية االعتبارية بالقدر الازم الأعمال الت�ضفية .

املحكمة  ق�ضت  متى   «  : باأنه  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  • فقد 
يعد  ف��اإن��ه   ، لها  ق�ضائًيا  م�ضفًيا  �ضمته  م��ن  وتعيني  ال�ضركة  بت�ضفية 

 ، الت�ضف�ية  املعن�وية ط�وال ف��رتة  ال�ضخ�ضية  اإذ تبقى لها   ، وكيًا عنها 

.
)96(

وذلك بالق�در الازم للت�ض�فية وحل�ني انتهائه�ا«

• تن�ش املادة 293 من قانون ال�ضركات التجارية  على اأنه : » يتبع 
عقد  يف  ين�ش  مل  ما  التالية  باملواد  املبّينة  االأحكام  ال�ضركة  ت�ضفية  يف 

ال�ضركاء على ذلك  اأو يتفق  الت�ضفية  اأو نظامها  على طريقة  ال�ضركة 

عند حل ال�ضركة« .

عند  امل�ضفي  تعيني  على  ال�ضركة  عقد  ي�ضتمل  اأن  املت�ضّور  • من 
ميلك  مب��ن  اأو   ، امل�ضفي  بتعيي�ن  املتع�لقة  ال�ض��روط  اأو   ، انق�ضائها 

يف  املخت�ضة  ه��ي  املحكمة  تكون  اخل��اف  عن�د  ولك�ن   ، تعيين�ه  �ض��لطة 

)96( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 322/ 1993 طعن حقوق  و 333/ 1993 طعن حقوق .
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 : باأنه  التمييز بدبي  ، حيث ق�ضت حمكمة  الت�ضفية  اإج��راءات  حتقيق 

»اإذ كان مفاد ن�ش البند امل�ضار اإليه يف العقد حممواًل على ن�ش املادتني 

678و680 �ضالفتّي الذكر ، فاإن اإجراءات الت�ضفية االختيارية الواردة يف 

وتعذر  ف�ضلت  اإذا  اأما  االتفاقية،  الت�ضفية  اإىل  تن�ضرف  اإمنا  البند  هذا 

ت�ضفية اأموال ال�ضركة وق�ضمتها ر�ضاء ال�ضتحكام اخلاف بني ال�ضركاء، 

من  يطلب  اأن  م�ضلحة  �ضاحب  اأي  اأو  ال�ضركاء  من  الأي  يجوز  فاإنه 

لاإجراءات  وف��ًق��ا  الغر�ش  لهذا  ق�ضائي  م�ضف  تعيني  املحكمة 

، وتكون املحكمة  680 �ضالفة الذكر  املن�ضو�ش عليها يف املادة 

املخت�ضة هي �ضاحبة الكلمة يف اختيار طريقة الت�ضفية، 

ا�ضتخا�ش مدى  واأن  امل�ضفي.  �ضخ�ش  ومنها حتديد 

الت�ضفية  وف�����ض��ل  ال�����ض��رك��اء  ب��ني  اخل���اف  ا�ضتحكام 

الت�ضفية  اإىل  وال��ل��ج��وء  اإمت��ام��ه��ا  وت��ع��ذر  االتفاقية 

ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ، ه���و م���ن اأم�����ور ال���واق���ع، ال��ت��ي ت�ضتقل 

بتقديرها حمكمة املو�ضوع ، متى كان ما ا�ضتخل�ضته 

. 
)97(

له معينه الثابت يف االأوراق«

املت�ضامن  ال�ضريك  مطالبة  للم�ضفي  ي��ج��وز  ال   •
ب��وف��اء ك��ل ال���دي���ون ، الأن ال��ت�����ض��ام��ن م��ق�����ض��ور ع��ل��ى عاقة 

املدينة  ال���ذمم  بتح�ضيل  امل�ضفي  وق��ي��ام   ، ال��غ��ري  م��ع  ال�����ض��ري��ك 

والوفاء مبا عليها من ديون )الذمم الدائنة( هو مما يدخل يف �ضميم 

. 
)98(

الت�ضفية، وال ي�ضرتط الإجرائها ح�ضوله على اإذن خا�ش بذلك

)97( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2004/196 طعن مدين . تن�ش املادة 678 من قانون 

املعامات املدنية على اأن : » تتم ت�ضفية اأموال ال�ضركة وق�ضمتها بالطريقة التي ارت�ضاها ال�ضركاء 

اأكرث الإجراء  اأو  اأن يطلب من الق�ضاء تعيني م�ضٍف  اأ�ضحاب امل�ضلحة  فاإذا مل يتفقوا جاز الأي من 

الت�ضفية والق�ضمة« .

)98( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1993/322 طعن حقوق و 333/ 1993 طعن حقوق .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

اإج����راء  وق��ب��ل   «  : ب���اأن���ه  ب��دب��ي  ال��ت��م��ي��ي��ز  حم��ك��م��ة  ق����ررت  • وق���د 
الأن   ، امل���ال  راأ�����ش  يف  ح�ضته  ي�����ض��رتد  اأن  لل�ضريك  ي��ج��وز  ال  الت�ضفية 

ق�ضمته  ال��ذي يجوز  ال�ضركة  التي حتدد �ضايف مال  الت�ضفية هي  هذه 

. حي�ث تظ�ل ملكية ال�ضركة حل�ض�ش ال�ضركاء ، ولي�ش 
)99(

بني ال�ض�ركاء«

التنفيذ  يف  ال�ضركة  دائ��ن��ي  مزاحمة  لل�ضركاء  ال�ضخ�ضيني  للدائنني 

بديونهم على اأموال ال�ضركة .

• يف حالة عدم وجود م�ضٍف لل�ضركة يبقى مديرها يف حكم امل�ضفي، 
حيث ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه » يبقى مديرها )مدير ال�ضركة( 

وفًقا حلكم املادة 292 من )قانون ال�ضركات التجارية( يف حكم امل�ضفي 

الت�ضف�ية  اأعمال  �ضلط�اته على  االأخري، وتقت�ض��ر  عند عدم وج��ود هذا 

.
)100(

بالق�در الازم لها«

الفرع الثالث:امل�شفي

• هو ال�ضخ�ش اأو االأ�ضخا�ش الذين يعهد اإليهم القيام باأعمال الت�ضفية، 
ويكون ذلك حل�ضاب ال�ضركة ، فهو وكيل عنها ال عن ال�ضركاء.

اإجراءات  اتخاذ  حالة  يف   «  : باأنه  بدبي  التمييز  حمكمة   • ق�ضت 
– وفًقا  الق�ضاء  اأمام  ال�ضركة، فاإن �ضاحب ال�ضفة يف متثيلها  ت�ضفية 

للمادة 299 من قانون ال�ضركات – هو امل�ضفي الذي يعنّي وفًقا للمادة 

294 من ذات القانون . ووفًقا للمادة 308 منه فاإن اأموال ال�ضركة الناجتة 

عن حلها وت�ضفيتها ال تق�ّضم بني ال�ضركاء اإال بعد اأداء ما على ال�ضركة 

من ديون ، ووفًقا للمادة 310 منه فاإنه يجب على امل�ضفي اإ�ضهار انتهاء 

الت�ضفية  ، وال يحتج على الغري بانتهاء  ال�ضجل التجاري  الت�ضفية يف 

)99( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/277 طعن حقوق .

)100( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 177/ 1995 طعن حقوق .
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�ضطب  الت�ضفية   انتهاء  بعد  امل�ضفي  ويطلب   ، االإ�ضهار  تاريخ  من  اإال 

قيد ال�ضركة من ال�ضجل التجاري ، وهي من جملة االإج�راءات الواج�بة 

.
)101(

االتباع يف ت�ضفية ال�ض��ركة املن�ضاأة داخل الدولة«

 ، بال�ضهر  اإال  امل�ضفي  بتعيني  وال  الت�ضفية  باإجراءات  يحتج  ال   •
» لئن كان يرتتب على ح�ل   : باأنه  التمييز بدبي  حيث ق�ضت حمكمة 

ال�ض�ركة انته�اء �ضلطة املديرين ، وميثل ال�ضركة  قانوًنا يف الت�ضفية 

امل�ضفي ، وهو �ضاحب ال�ضفة الوح�يد يف متثي�لها يف جميع اأعم�ال 

اأو  ال�ضركة  م��ن  ترفع  التي  ال��دع��اوي  جم�يع  ويف   ، الت�ضفية 

ي�ضهر  اأن  امل�ضفي  على  يتعنّي  اأن��ه  اإال   ، حلها  بعد  عليها 

بال�ضكل  التجاري  ال�ضجل  يف  بتعيينه  ال�ضادر  ال��ق��رار 

املقرر قانوًنا، وال ُيحاج الغري بتعيني امل�ضفي اإال من 

تاريخ اإ�ضهار تعينه يف ال�ضجل التجاري . واإذ يبني من 

احلكم املطعون فيه و�ضائر االأوراق اأن الدعوى املاثلة 

وقد  امل�ضفي  تعيني  وق��ب��ل  ال�ضركة  ِق��َب��ل  ُرف��ع��ت  ق��د 

املت�ضامنني  ال�ضركة وال�ضريكني  رفعت الدعوى �ضد 

فيها ومل يتم اإ�ضهار تعيني م�ضفي ال�ضركة – بعد قرار 

حلها وت�ضفيتها اختيارًيا – حلني �ضدور حكم يف الدعوى، 

فاإن تعيني امل�ضفي من ِقَبل ال�ضركاء ال ُيحاج به املدعي املميز 

�ضده وال يحول دون مواالة ال�ضري يف الدعوى يف مواجهة ال�ضركة 

وال�ضركاء املت�ضامنني ، وال يغرّي يف ذلك كون اأن ال�ضلطات املخت�ضة يف 

بلدية دبي قد رف�ضت اإ�ضهار تعيني امل�ضفي ال�ضرتاطها عليه باأن توفق 

.
)102(

ال�ضركة و�ضعها وفًقا للقانون قبل القيام باإ�ضهار امل�ضفي«

)101( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الق�ضية رقم 2007/119 طعن جتاري .

)102( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1991/336 طعن حقوق .

النظرية العامة للشركات



قانون الشركات التجارية

فاإنه متى   ، التجارية  ال�ضركات  قانون  293 من  املادة  لن�ش  • وفًقا 
يرتتب  وبالتايل   ، م�ضٍف  تعيني  على  ال�ضركة  عقد  يف  ال�ضركاء  يتفق 

�ضاحب  امل�ضفي  وي�ضبح  امل��دي��ري��ن،  �ضلطة  انتهاء  ال�ضركة  ح��ل  ع��ل��ى  

ال�ضفة الوحيدة يف متثيل ال�ضركة يف جميع اأعمال الت�ضفية ويف جميع 

يت�ضمن  ال  قد  ولكن   .
)103(

عليها اأو  ال�ضركة  من  ترفع  التي  الدعاوى 

عقد ال�ضركة م�ضٍف لها عند انق�ضائها ، وهنا خّول امل�ضرع ال�ضركاء يف 

 292 امل��ادة  اأكرث للقيام باأعمال ال�ضركة ، حيث تق�ضي  اأو  تعيني م�ضٍف 

من قانون ال�ضركات باأنه » تنتهي �ضلطة املديرين اأو جمل�ش االإدارة بحل 

اإدارة ال�ضركة، ويعتربون  ، ومع ذلك يظل هوؤالء قائمني على  ال�ضركة 

بالن�ضبة اإىل الغري يف حكم امل�ضفني اإىل اأن يتم تعيني امل�ضفي . 

وتبقى هيئات ال�ضركة قائمة خال مدة الت�ضفية وتقت�ضي �ضلطاتها 

على اأعمال الت�ضفية التي ال تدخل يف اخت�ضا�ش امل�ضفني«.

يقوم  اأنه:»  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   294 املادة  • تن�ش 
العمومية  اجلمعية  اأو  ال�����ض��رك��اء  يعّينه  اأك���رث  اأو  م�����ض��ٍف  بالت�ضفية 

باالأغلبية العادية التي ت�ضدر بها قرارات ال�ضركة...« .

مهمته و�شلطاته  :

• تق�ضي املادة 296 من قانون ال�ضركات التجارية باأنه :» يقوم امل�ضفي 
ما  بجرد  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأو  املديرين  مع  وباالتفاق  تعيينه   ف��ور 

لل�ضركة من اأموال وما عليها من التزامات ، وعلى هوؤالء اأن يقدموا اإىل 

امل�ضفي ح�ضاباتهم وي�ضلمونه اأموال ال�ضركة ودفاترها ووثائقها« .

يجب   «  : باأنه  الذكر  �ضالف  القانون  من   297 املادة  تق�ضي  • كما 

)103( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 119/ 2007 طعن جتاري ، 336/ 1991 طعن حقوق
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والتزاماتها  ال�ضركة  ب��اأم��وال  لة  مف�ضّ قائمة  ي��ح��رر  اأن  امل�ضفي  على 

 ، اإدارت��ه��ا  جمل�ش  رئي�ش  اأو  ال�ضركة  م��دي��رو  معه  يوقعها  وميزانيتها 

وعلى امل�ضفي اأن مي�ضك دفرًتا لقيد اأعمال الت�ضفية « .

التمييز بدبي مهمة و�ضلطات امل�ضفي حيث  • وقد حددت حمكمة 
310 من القانون   ،  308  ،  297  ،  296 امل��واد  ب��اأن : »مفاد ن�ضو�ش  ق�ضت 

االحتادي رقم 8 ل�سنة 1984 ب�ضاأن ال�ضركات التجارية اأن على امل�ضفي 

اأن يقوم فور تعيينه وباالتفاق مع مدير ال�ضركة بجرد ما لل�ضركة  

من اأموال وما عليها من التزامات ، واأن يحرر قائمة مف�ضلة 

باأموال ال�ضركة والتزاماتها وميزانيتها، واأن يق�ّضم اأموال 

ال�ضركة الناجتة عن الت�ضفية بني ال�ضركاء وذلك بعد 

اأداء ما على ال�ضركة من ديون ، واأن يعطى كل �ضريك 

عند الق�ضمة مبلًغا يعادل قيمة احل�ضة التي قدمها 

من راأ�ش املال ، واأن يق�ّضم الباقي من اأم��وال ال�ض��ركة 

الربح  يف  م��ن��ه��م  ك��ل  ن�ضيب  بن�ضبة  ال�����ض��رك��اء  ب��ني 

واخل�ضارة – مبا موؤداه اأن ما ميكن ق�ضمته وتوزيعه 

اأموالها  �ضايف  – هو  الت�ضفية  ناجت  من  ال�ضركاء  بني 

اأي ���ض��ايف االأم����وال   ، ���ض��داد دي��ون��ه��ا  ب��ع��د  امل��ه��ي��اأة للق�ضمة 

املوجودة بالفعل وقت الق�ضمة من نقود حا�ضرة ، اأما احلقوق 

بالرغم من ح�ضابها  فاإنها  الغري،  لل�ضركة يف ذمة  التي قد تكون 

�ضمن اأموال ال�ضركة واإدراجها يف قائمة اأموالها ، اإال اأنها ال ت�ضلح اأن 

. 
)104(

تكون حمًا للق�ضمة بني ال�ضركاء اإال بعد ا�ضتيفائها«

• يجب على امل�ضفي القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال 

)104( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/47 طعن مدين .

النظرية العامة للشركات
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يف  وي��دخ��ل   .  
)105(

ال���غ���ري ِق��َب��ل  لها  م��ا  ي�ضتويف  واأن  وحقوقها  ال�ضركة 

ذلك ، وفًقا ملا قررته حمكمة التمييز بدبي » اأنه يحق للم�ضفي مطالبة 

املدينني باملبالغ التي ق�ضر احلار�ش الق�ضائي يف املطالبة بها وحت�ضيلها 

، وال يحاج امل�ضفي مبا يكون قد اأبرمه احلار�ش املذكور مع املدينني من 

اتفاق خارج حدود املاأمورية املنوط بها ، وال �ضان للمحكمة التي ق�ضت 

امل�ضفي من مطالبته  به  يقوم  انتهاء مهمته مبا  بعد  بتعيني احلار�ش 

.
)106(

للمدينني بحقوق ال�ضركة حمل الت�ضفية«

اإال  ح�ض�ضهم  من  بالباقي  ال�ضركاء  مطالبة  للم�ضفي  يجوز  • ال 
اإذا اقت�ضت ذلك اأعمال الت�ضفية ، وي�ضرتط امل�ضاواة بينهم .

• وفًقا لن�ش املادة 301 من قانون ال�ضركات التجارية فاإنه:»ت�ضقط 
اآجال جميع الديون التي على ال�ضركة مبجرد حلها ، ويخطر امل�ضفي 

 ، الت�ضفية  ب��اف��ت��ت��اح  ال��و���ض��ول  بعلم  م�ضجلة  بكتب  ال��دائ��ن��ني  جميع 

يف  بالن�ضر  االإخطار  يح�ضل  اأن  ويجوز  طلباتهم،  لتقدمي  دعوتهم  مع 

غري  الدائنون  ك��ان  اإذا  العربية  باللغة  ت�ضدران  حمليتني  �ضحيفتني 

معلومني ، اأو كانت مواط�نهم غري معلوم�ة، ويف جم�يع االأح��وال يجب اأن 

يت�ضمن االإخطار بالت�ضفية مهلة للدائنني ال تقل عن خم�ضة واأربعني 

يوًما من تاريخ االإخطار لتقدمي طلباتهم« . 

نطاق  يف  تدخل  ال  جديدة  باأعمال  القيام  للم�ضفي  يجوز  ال   •
 . كما ُي�ضاأل 

)107(
اأعمال الت�ضفية ، واإال اأ�ضبح م�ضوؤواًل عن تلك االأعمال

. 
)108(

اإذا اأ�ضاء تدبري �ضوؤون ال�ضركة خال مدة الت�ضفية

)105( املادة 298 من قانون ال�ضركات التجارية .

)106( حكم حكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2004/98 و 2004/152 طعن جتاري .

)107( املادة 305 من قانون ال�ضركات التجارية .

)108( املادة 311 من قانون ال�ضركات التجارية .
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له  املحددة  املدة  خال  الت�ضفية  اأعمال  امل�ضفي  يتم  اأن  يجب   •
اأو  اإال بقرار من ال�ضركاء  اأو ق�ضاًء ، وال يجوز متديد تلك املدة  اتفاقا 

اجلمعية العمومية بح�ضب االأحوال ، اأو من قبل املحكمة اإذا كانت املدة 

.
)109(

حمددة من قبل املحكمة

اأجر امل�شفي وعزله  :

فاإنه  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   295 املادة  لن�ش  • وفًقا 
حددته  واإال   ، تعيينه  وثيقة  يف  يحدد  اأج��ر  للم�ضفي  »يكون 

املبالغ  على  احل�����ض��ول  للم�ضفي  ي��ك��ون  كما   .  » املحكمة 

 . الت�ضفية  اأج���ل  اأنفقها م��ن م��ال��ه اخل��ا���ش م��ن  ال��ت��ي 

ويدفع اأجره من اأموال ال�ضركة ، حيث ق�ضت حمكمة 

التمييز بدبي باأن : » اأجر امل�ضفي من غري ال�ضركاء 

ت��ع��د من  الت�ضفية  ال��ازم��ة الإج����راء  وامل�����ض��روف��ات 

الديون النا�ضئة عن اأعمال الت�ضفية التي تدفع من 

. 
)110(

اأموال ال�ضركة«

التجارية  ال�ضركات  قانون  من   312 املادة  • تن�ش 
 ، التي عنّي بها  بالكيفية  امل�ضفي  » يكون عزل   : اأن��ه  على 

ي�ضمل على تعيني  اأن  امل�ضفي يجب  بعزل  اأو حكم  ق��رار  وكل 

وال  التجاري  ال�ضجل  يف  امل�ضفي  ع��زل  وي�ضهر   . حمله  يحل  من 

يحتج به ِقَبل الغري اإال من تاريخ اإجراء ال�ضهر« .

)109( املادة 306 من قانون ال�ضركات التجارية .

)110( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 322/ 1993 و 333/ 1993 طعن حقوق .

النظرية العامة للشركات
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الفرع الرابع:ق�شمة اأموال ال�شركة

-  تهدف الت�ضفية  اإىل اإقفال االأعمال وحتويل اأموال ال�ضركة اإىل 

بعد  ال�ضركة  يف  ح�ضته  بقدر  كل  ال�ضركاء  على  لتوزيعها  متهيًدا  نقود 

 .
)111(

حت�ضيل االأ�ضول ودفع اخل�ضوم

- تن�ش املادة 308 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : » تق�ّضم 

اأموال ال�ضركة الناجتة عن الت�ضفية على ال�ضركاء ، وذلك بعد اأداء ما 

على ال�ضركة من ديون ويح�ضل كل �ضريك عند الق�ضمة على مبلغ يعادل 

اأموال  من  الباقي  ويق�ّضم   . م��ال  راأ���ش  من  قدمها  التي  احل�ضة  قيمة 

ال�ضركة بني ال�ضركاء بن�ضبة ن�ضيب كل منهم يف الربح « .

- حقوق ال�ضركة لدى الغري توزع على ال�ضركاء بعد حت�ضيلها ، حيث 

ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن : » ما ميكن ق�ضمته وتوزيعه بني ال�ضركاء 

من ناجت الت�ضفية – هو �ضايف اأموالها املهياأة للق�ضمة بعد �ضداد ديونها 

حا�ضرة  نقود  من  الق�ضمة  وقت  بالفعل  املوجودة  االأموال  �ضايف  – اأي 
بالرغم  فاإنها   ، الغري  ذمة  يف  لل�ضركة  تكون   قد  التي  احلقوق  – اأما 
من ح�ضابها �ضمن اأموال ال�ضركة واإدراجها يف قائمة اأموالها – اإال اأنها ال 

 .
)112(

ت�ضلح اأن تكون حمًا للق�ضمة بني ال�ضركاء اإال بعد ا�ضتيفائها«

عنا�ضر  م��ن  ه��و  مقرها  وقيمة  ال�ضركة  �ضهرة  قيمة  تقدير  اإن   -

.
)113(

موجوداتها عند الت�ضفية

)111( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1993/322 و 333/ 1993 طعن حقوق .

)112( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2000/63 طعن حقوق .

)113( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2002/271 طعن حقوق .
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املطلب الثاين:تقادم الدعاوى النا�شئة

                           عن اأعمــــــال الت�شــــفية

اأموال  وُق�ّضمت  ال�ضركة  ديون  و�ضددت  الت�ضفية  اأعمال  انتهت  متى   •
ال�ضركة ال�ضافية ، فاإنه تنق�ضي ال�ضركة وتزول معها ال�ضخ�ضية املعنوية.

 «  : اأنه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   317 املادة  • تن�ش 
انق�ضت خم��ش  ال�ضرعي متى  العذر  االإنكار وعدم  ُت�ضمع عند  ال 

اأعمال  ب�ضبب  امل�ض�في  قبل  تن�ض��اأ  ال��ت��ي  ال��دع�����وى  �ض�نوات 

مديري  قبل  تن�ضاأ  ال��ت��ي  ال��دع��اوي  وك��ذل��ك   ، الت�ضفية 

ال�ضركة اأو اأع�ضاء جمل�ش االإدارة اأو جمل�ش الرقابة اأو 

وذلك   ، وظائفهم  اأعمال  ب�ضبب  احل�ضابات  مراجعي 

�ضماع  لعدم  اأق�ضر  م��دة  على  القانون  ين�ش  مل  م��ا 

ال��دع��وى . وي��ب��داأ ح�ضاب امل���دة امل��ذك��ورة م��ن تاريخ 

اإ�ضهار الت�ضفية يف احلالة االأوىل ، ومن تاريخ وقوع 

الفعل املوجب للم�ضوؤولية يف احلالة الثانية « .

ال�ضركات  على  ح�ضرًيا  ي�ضري  ال�ضابق  الن�ش   •
ال��ت��ج��اري��ة ال���ت���ي ان��ح��ل��ت ب��ال��ف��ع��ل ، ول��ي�����ش ال���ت���ي يف دور 

تخ�ضع  التي  املحا�ضة  �ضركة  ذل��ك  من  وي�ضتثنى   ، الت�ضفية 

للقواعد العامة .

• هذا الن�ش ال ي�ضري على ال�ضركاء ، وبالتايل ال ي�ضتفيد ال�ضركاء 
على  يقت�ضر  واإمن��ا   ، عليهم  املرفوعة  ال��دع��اوى  اال�ضتثناء يف  ه��ذا  من 

وكذلك   ، الت�ضفية  اأع��م��ال  ب�ضبب  امل�ضفي  ع��ل��ى  امل��رف��وع��ة  ال���دع���اوى 

اأو  االإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  اأو  ال�ضركة  مديري  على  املرفوعة  الدعاوى 

جمل�ش الرقابة اأو مراجعي احل�ضابات . 

النظرية العامة للشركات
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البـاب الثالث
شركـات األشخـاص

الفصــل األول
شركة التضامن
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الفصل األول
شركة التضامن

متهيد :
بح�ضب  التجارية  املعامات  االأعم يف  ال�ضركة  الت�ضامن هي  �ضركة 

ال�ضركاء  ف��اإذا مل يحدد   . االأ�ضل ت�ضامنية  التجارية يف  اأن االلتزامات 

. 
)114(

طبيعة ال�ضركة فاإنها تعترب �ضركة ت�ضامن

23 من قانون ال�ضركات التجارية ) �ضركة الت�ضامن (  عّرفت املادة 

بقولها : » �ضركة الت�ضامن هي ال�ضركة التي تتكّون من �ضريكني اأو اأكرث 

يكونون م�ضوؤولني بالت�ضامن يف جميع اأموالهم عن التزامات ال�ضركة«. 

ديون  لل�ضركاء عن  الت�ضامنية  امل�ضوؤولية  لها هي  اأهم خ�ضي�ضة  ولعل 

ال�ضركة والتزاماتها .

املبحث الأول

خ�شائ�شها

اأواًل : عدم جواز التنازل عن ح�شة ال�شريك :

ال   «  : اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   29 امل��ادة  تن�ش   •
جميع  مبوافقة  اإال  الت�ضامن  �ضركة  يف  احل�ض�ش  ع��ن  التنازل  يجوز 

ال�ضركاء اأو مراعاة القيود الواردة يف عقد ال�ضركة . وكل اتفاق يق�ضي 

بجواز التنازل عن احل�ض�ش دون اأي قيد يعترب باطًا ، ومع ذلك يجوز 

لل�ضريك اأن يتنازل اإىل الغري عن احلقوق املت�ضلة بح�ضته يف ال�ضركة  ، 

)114( حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم 410 ل�سنة 21ق – جل�ضة 2001/10/28م .
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وال يكون لهذا االتفاق اأثر اإال فيما بني الطرفني املتعاقدين «.

ال   «  : اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   28 امل��ادة  تن�ش   •
يجوز اأن تكون ح�ض�ش ال�ضركاء ممثلة يف �ضكوك قابلة للتداول « .

• ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه : »يف �ضركة الت�ضامن - حيث 
واأثناء  تكوينها  عند  ملحوظ  اعتبار  فيها   - ال�ضريك  ل�ضخ�ش  يكون 

تفيده  م��ا  وعلى  ال�ضريك-  ح�ضة   تكون   – انق�ضائها  ويف  وج��وده��ا 

اأو  – غري قابلة للتداول  29 من قانون ال�ضركات التجارية  املادة 

للتنازل بعو�ش اأو بغري عو�ش �ضواء ل�ضريك اآخر – عند تعدد 

ال�ضركاء- اأو الأجنبي ، وذلك حتى ال ُيجرب ال�ضركاء على 

اأو ال  قبول �ضخ�ش اآخر يف ال�ضركة ال يولونه ثقتهم ، 

تربطهم به �ضلة معتربة ، اأو معرفة اأكيدة ، وحتى ال 

تزيد ح�ضة ال�ضريك املتنازل اإليه عن مقدارها املتفق 

عليه مبا يرتتب على ذلك من اآثار، وذلك كله ما مل 

ا يجيز مثل هذا التنازل اأو  يت�ضمن عقد ال�ضركة ن�ضً

يوافق عليه ال�ضركاء ، ومع ذلك يبقى التنازل قائًما 

بني ال�ضريك املتنازل واالأجنبي الذي ت�ضّرف له ، ولكنه 

ويبقى   ، ال�ضركاء  باقي  اأو  ال�ضركة  حق  يف  نافًذا  يكون  ال 

 ، ال�ضركة  يف  عنها  املتنازل  بح�ضته  �ضريًكا  املتنازل  ال�ضريك 

ويكون االأجنبي بعيًدا عنها ال عاقة له بها مبا ال يجوز له التدخل 

يف �ضوؤونها اأو مطالبة اأي �ضريك اآخر يف ال�ضركة مبا قد يكون عليه لها 

. 
)115(

�ضواء من ح�ضة اأو من دين«

يف  ك�ضركاء  الورثة  ان�ضمام  عليه  يرتتب  ال  ال�ضركاء  اأحد  وفاة   •

)115( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 1999/172 ، 1999/203 طعن حقوق .

شركات األشخاص
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ال�ضركة ، حيث ينعدم فيهم االعتبار ال�ضخ�ضي الذي قامت عليه ال�ضركة، 

اإال اإذا كان ال�ضركاء قد اتفقوا على خاف ذلك يف عقد ال�ضركة.

اتفاق الرديف :

يتوافر  ال  وقد   ، التنازل  ال�ضريك  على  ال�ضركة  عقد  يحظر  • قد 
 ، التنازل  ل�ضحة  عليها  املتفق  القيود  اأو  املطلوبة  االأغلبية  اأو  االإجماع 

ولكن ال�ضريك بالرغم من كل ذلك يرغب بالتنازل عن ح�ضته اأو جزء 

ا اآخر  منها ، يف هذه الظروف يجوز لهذا ال�ضريك اأن ي�ضرك معه �ضخ�ضً

بهدف ا�ضتثمار احلقوق النا�ضئة عن احل�ضة ، وهذا ما ُيطلق عليه اتفاق 

الرديف ، هذا االتفاق يعترب من قبيل �ضركة  املحا�ضة .

املتنازل   ( والرديف  املتنازل  ال�ضريك  بني  مبا�ضرة  عاقة  • تن�ضاأ 
اإليه ( ويحكم العاقة االتفاق املربم بينهما ، الأنها �ضركة من الباطن 

منهما  كل  يرجع  بحيث   ، املتنازل  ال�ضريك  ح�ضة  ا�ضتثمار  مو�ضوعها 

على االآخر بالدعوى املبا�ضرة .

• يبقى ال�ضريك املتنازل هو امل�ضوؤول اأمام ال�ضركة ، ومن ثم يكون 
عقد ال�ضركة هو الذي يحكم العاقة بني ال�ضريك وال�ضركة .

الذي  االتفاق  الأن   ، وال�ضركة  الرديف  بني  عاقة  اأي  توجد  • ال 
بينه وب���ني ال�����ض��ري��ك امل��ت��ن��ازل غ��ري ن��اف��ذ يف م��واج��ه��ة ال�����ض��رك��ة ذات��ه��ا ، 

 ، مبا�ضرة  ب��دع��وى  االآخ���ر  على  يرجع  اأن  منهما  الأي  لي�ش  ف��اإن��ه  لهذا 

اأن يرجع على االآخر م�ضتخدًما حقوق مدينه  ولكن يجوز لكل منهما 

با�ضتخدام الدعوى غري املبا�ضرة .

رهن ال�شريك ح�شته :

• يجوز لل�ضريك اأن يرهن حقه يف ح�ضته ، ويكون للدائن املرتهن 
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فاإذا   ، العامة  للقواعد  وف��ًق��ا  بيعها  وطلب  احل�ضة  تلك  على  التنفيذ 

الت�ضامن  �ضركة  يف  �ضريًكا  ي�ضبح  ال  امل�ضرتي  ف��اإن  احل��ق  ه��ذا  م��ار���ش 

ال�ضركات  17 من قانون  امل��ادة  واأن��ه وفًقا لن�ش   . ال�ضركاء  واف��ق  اإذا  اإال 

االأرب���اح ح��ال حياة  ال�ضريك يف  ي��رد على ن�ضيب  ف��اإن احلجز  التجارية 

ال�ضركة ، وعلى ن�ضيبه من موجودات ال�ضركة بعد انق�ضائها .

ثانًيا : امل�شوؤولية الت�شامنية وال�شخ�شية لل�شركاء :

)1( امل�شوؤولية الت�شامنية :

- تن�ش املادة 30 من قانون ال�ضركات التجارية على 

اأنه » ال�ضركاء م�ضوؤولني بالت�ضامن يف جميع اأموالهم 

عن التزامات ال�ضركة وكل اتفاق على خاف ذلك ال 

يحتج به على الغري « .

31 من قانون ال�ضركات التجارية  -  تن�ش املادة 

على  اأنه » ال يجوز التنفيذ على اأموال ال�ضريك ب�ضبب 

التزامات ال�ضركة اإال بعد احل�ضول على �ضند تنفيذي 

�ضد ال�ضركة واإعذارها بالوفاء . ويكون ال�ضند التنفيذي 

حجة على ال�ضريك« .

ال��ت��زام��ات �ضركة  اأن   «  : ب��دب��ي  ال��ت��م��ي��ي��ز  ق�����ض��ت حم��ك��م��ة    -

م�ضوؤولية  ال�ضركاء  عنها  ُي�ضاأل  كما   ، ال�ضركة  عنها  ُت�ضاأل  الت�ضامن 

�ضخ�ضية وت�ضامنية ، ومن ثم يجوز اإقامة الدعوى عليهما مًعا للحكم 

عليهما مت�ضامنني بااللتزامات التي يف ذمة ال�ضركة ، كما اأنه من  املقرر 

اأن ال�ضريك املت�ضامن ُي�ضاأل  يف اأمواله اخلا�ضة عن كافة ديون ال�ضركة 

�ضركة  لدائن  يكون  ثم  وم��ن  ديونها،  اأداء  يف  معها  مت�ضامًنا  فيكون   ،

شركات األشخاص
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الت�ضامن اأن يوجه املطالبة اإىل ال�ضركة ذاتها ، اأو اإىل ال�ضركة وال�ضركاء 

. 
)116(

فيها جميًعا ، اأو اإىل فريق منهم بكل الدين«

- ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه » قد جعل امل�ضرع من احلكم ال�ضادر 

�ضد ال�ضركة جائًزا تنفيذه على ال�ضركاء املت�ضامنني فيها ولو مل يكونوا 

.
)117(

خمت�ضمني يف الدعوى التي �ضدر فيها احلكم �ضد ال�ضركة«

- ق�ضت حمكمة التمييز بدبي » اأن احلجية التي ق�ضد اإليها امل�ضرع 

بني  القائم  الت�ضامن  نظرية  اأ�ضا�ضها   )31 امل���ادة   ( امل���ادة  تلك  ن�ش  يف 

ال�ضركة وال�ضركاء، فجعل احلكم ال�ضادر �ضد ال�ضركة جائزاً التنفيذ به 

�ضد ال�ضركاء املت�ضامنني فيها ، ولو مل يكونوا خمت�ضمني يف الدعوى 

. 
)118(

التي �ضدر فيها احلكم �ضدها«

اأو  ال�ضركاء  اأح��د  يطالب  اأن  ي�ضتطيع  ال��دائ��ن  اأن  ذل��ك  مقت�ضى   -

ال�ضركة اأو كليهما على ال�ضواء ، دون اأن يتقيد برتتيب معنّي ، وال يكون 

ال�ضركة  الدائنني على  اأي ب�ضرورة رجوع  لل�ضركاء الدفع بالتجريد - 

والتنفيذ على اأموالها قبل الرجوع عليهم .

، ومن  اأحدهم بوفاء الدين كله  اإذا قام  اإال  ال�ضركاء  - ال ترباأ ذمة 

ثم يكون ملن قام بالوفاء الرجوع على باقي ال�ضركاء كل بقدر ن�ضيبه ، 

على اأن يتحمل ال�ضركاء ن�ضيب ال�ضريك املع�ضر منهم ، ويجوز ملن قام 

بالوفاء الرجوع على ال�ضركة .

)2( امل�شوؤولية ال�شخ�شية :

، وتكون  ال�ضركة  دي��ون  الت�ضامن عن  �ضركة  ُي�ضاأل كل �ضريك يف   -

)116( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2004/187 طعن عمايل .

)117( حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 401/ 2002 طعن حقوق .

)118( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1995/172 طعن حقوق .
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م�ضوؤوليته  تتحدد  ال  اأي   ، اخلا�ضة  ديونه  كاأنها  �ضخ�ضية  م�ضوؤوليته 

مبقدار ح�ضة راأ�ش ماله التي قدمها عند تاأ�ضي�ش ال�ضركة ، بل تتعداها 

اإىل اأمواله اخلا�ضة .

، وهي  اإ�ضافًيا  ال�ضركة �ضماًنا  اأن يكون لدائن  - يرتتب على ذلك 

االأموال اخلا�ضة لل�ضركاء ي�ضتطيع التنفيذ عليها .

امل�شوؤولية ال�شخ�شية والت�شامنية لالأ�شخا�ض املعنوية 

ك�شركاء مت�شامنني :

امل�ضوؤولية الت�ضامنية وال�ضخ�ضية ال تتعار�ش مع كون 

ال�ضخ�ش املعنوي �ضريًكا مت�ضامًنا، ولكن يجب اأن نفّرق 

بني نوع ال�ضركة . حيث ال تثار امل�ضكلة بالن�ضبة ل�ضركة 

الب�ضيطة،  التو�ضية  بالن�ضبة ل�ضركة  اأما  الت�ضامن. 

ال�ضركة  ف��اإن  املو�ضني،  ال�ضركاء  ا�ضتثناء  م��ع  ف��اإن��ه 

وال�ضركاء املت�ضامنني م�ضوؤولون م�ضوؤولية �ضخ�ضية 

وت�ضامنية عن ديون �ضركة الت�ضامن . واأما بالن�ضبة 

 ، امل��ح��دودة  امل�ضوؤولية  ذات  وال�ضركة  امل�ضاهمة  ل�ضركة 

فاإن امل�ضوؤولية تكون ت�ضامنية و�ضخ�ضية عن ديون �ضركة 

�ضواء  ال�ضركة  م��ال  راأ���ش  لكل  متتد  وامل�ضوؤولية   . الت�ضامن 

كانت �ضركة م�ضاهمة اأو �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة .

مدى امل�شوؤولية ال�شخ�شية والت�شامنية لل�شريك املت�شامن :

للتقادم  طبًقا  الدائن  دع��وى  تتقادم  حتى  قائمة  م�ضوؤوليته  تبقى 

اخلم�ضي املن�ضو�ش عليه يف املادة 317 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

1. خروج ال�شريك املت�شامن من ال�شركة :

اإذا   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   34 امل��ادة  ن�ضت   •
التي  االلتزامات  عن  م�ضوؤواًل  يكون  فا  ال�ضركة  من  �ضريك  ان�ضحب 

تن�ضاأ يف ذمة ال�ضركة بعد اإ�ضهار ان�ضحابه « .

�ضهر  ي��ج��ب  ال��ت�����ض��ام��ن  ب�ضركة  ال�����ض��ري��ك  �ضلة  تنقطع  ح��ت��ى   •
مدرًجا  كان  اإذا  ال�ضركة  عنوان  من  ال�ضريك  ا�ضم  وح��ذف   ، االن�ضحاب 

ُي�ضاأل  ال  اأن  ع��ل��ى   « ب��اأن��ه   ب��دب��ي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  ح��ي��ث   ، ف��ي��ه 

ال�ضريك عن ديون ال�ضركة التي ن�ضاأت بعد ان�ضحابه �ضريطة اأن ي�ضهر 

هذا االن�ضحاب – واإال ظل م�ضوؤواًل عنها – بح�ضبان اأن هذا االن�ضحاب 

وفًقا  ب�ضهره  اإال  الغري  حق  يف  ينفذ  ال  ال�ضركة  لعقد  تعديًا  يت�ضمن 

اإذ يتعنّي �ضهر ال�ضركة وما يطراأ عليها من  لقانون ال�ضجل التجاري ، 

تعديل يف عقدها اأو انق�ضائها بالقيد يف ال�ضجل التجاري ، ... وهو ما 

ا فا يعد  اأو مفرت�ضً اإعاًما حكمًيا  اإع��ام الغري مبا �ضلف  به  يتحقق 

اإليه يحاج به الغري الت�ضديق على اتفاق ال�ضركاء  امل�ضار  �ضهًرا باملعنى 

اأو ن�ضره يف  اأي من االأم��ور ال�ضالفة لدى كاتب العدل  يف ال�ضركة على 

.
)119(

جريدة يومية«

2. ان�شمام اأحد االأ�شخا�ض ك�شريك مت�شامن :

�ضريك  ان�ضم  اإذا   « اأنه  على  ال�ضركات  قانون  من   33 املادة  • تن�ش 
جميع  ويف   ، بالت�ضامن  ال�ضركاء  باقي  م��ع  م�����ض��وؤواًل  ك��ان  ال�ضركة  اإىل 

اأمواله عن التزامات ال�ضركة ال�ضابقة والاحقة الن�ضمامه اإليها ، وكل 

اتفاق بني ال�ضركاء على خاف ذلك ال يحتج به على الغري » .

 33 امل���ادة  ن�ش  م��ع  ا  متعار�ضً التمييز  حمكمة  حكم  ج��اء  وق��د   •

)119( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2004/187  طعن عمايل .
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اإذا مت  ال��دي��ون  االإب����راء م��ن  االت��ف��اق على  اأج���از  ، حيث  ال��ذك��ر  �ضالفة 

اإىل  املن�ضم  ال�����ض��ري��ك   « اأن  احل��ك��م  يف  ورد  ح��ي��ث   ، االت��ف��اق  ه���ذا  �ضهر 

�ضركة الت�ضامن م�ضوؤول بالت�ضامن مع باقي ال�ضركاء عن ديون ال�ضركة 

ال�ضابقة والاحقة الن�ضمامه اإليها ، وال يعفيه من هذا االلتزام جتاه 

الغري اتفاق يربمه مع باقي ال�ضركاء ما مل ي�ضهر هذا االتفاق ح�ضب 

. 
)120(

االأ�ضول القانونية«

ال�شركاء  اأحـــد  حمــل  االأ�ــشــخــا�ــض  اأحـــد  حــلــول   .3

املت�شامنني  :

اإذا   « اأنه  على  ال�ضركات  قانون  من   35 املادة  • تن�ش 
يرباأ  ف��ا  ال�ضركة  يف  ح�ضته  ع��ن  ال�ضركاء  اأح��د  ت��ن��ازل 

من التزامات ال�ضركة ِقَبل دائنيها اإال اإذا اأقروا التنازل 

وفًقا للقواعد املعمول بها يف �ضاأن حوالة الدين« .

اإذا  اأن����ه    « ب��دب��ي  ال��ت��م��ي��ي��ز  حم��ك��م��ة  • ق�����ض��ت 
ان�����ض��ح��ب اأح����د ال�����ض��رك��اء يف ���ض��رك��ة ال��ت�����ض��ام��ن ظل 

م�������ض���وؤواًل ع���ن ال���دي���ون امل�����ض��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا ع���ن الفرتة 

ل�ضيقة  م�ضوؤوليته   الأن   ، ان�ضحابه  تاريخ  على  ال�ضابقة 

بو�ضف ال�ضريك ، وال يوؤثر يف ذلك تنازله عن ح�ضته ل�ضريك 

اآخر، واتفاقه معه على التزامه مبا قد يكون م�ضتحًقا على املتنازل 

ال�ضركة على  ان�ضحابه، ما مل يوافق دائن  ال�ضركة قبل  من ديون على 

حلول املتنازل اإليه حمل املتنازل يف االلتزام بدي�ن�ه ، وال يغ��ني عن ه��ذه 

.
)121(

املوافق��ة جم��رد ع��لم الدائن بهذا االتف�اق«

)120( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1992/59 طعن حقوق .

)121( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2004/187 طعن عمايل .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

ثالًثا : يتكّون ا�شم ال�شركة من اأ�شماء ال�شركاء :

اأنه » يتكّون ا�ضم �ضركة  24 من قانون ال�ضركات على  امل��ادة  - تن�ش 

الت�ضامن من اأ�ضماء جميع ال�ضركاء ، ويجوز اأن يقت�ضر ا�ضمها على ذكر 

ا�ضم واحد اأو اأكرث من ال�ضركاء مع اإ�ضافة ما يدل على وجود ال�ضركة ، 

ويجوز باالإ�ضافة اإىل  ما تقدم اأن يكون لها ا�ضم جتاري خا�ش . واإذا ذكر 

يف ا�ضم ال�ضركة ا�ضم �ضخ�ش غري ال�ضريك فيها مع علمه بذلك يكون 

م�ضوؤواًل بالت�ضامن عن التزامات ال�ضركة«.

رابًعا : اكت�شاب ال�شركاء ل�شفة التاجر : 

- تن�ش املادة 27 من قانون ال�ضركات على اأنه » يعترب كل �ضريك يف 

�ضركة الت�ضامن تاجًرا« .

امل��ح��ظ��ور عليهم  االأ���ض��خ��ا���ش  اأن���ه ُيحظر على  ذل��ك  ي��رتت��ب على   -

مبا�ضرة االأعمال التجارية الدخول يف �ضركة الت�ضامن .

ملبا�ضرة  الازمة  االأهلية  املت�ضامن  ال�ضريك  يف  تتوافر  اأن  يجب   -

قانون  م��ن   19  ،  18 امل��ادت��ني  يف  عليها  املن�ضو�ش  ال��ت��ج��اري��ة  االأع��م��ال 

اإحدى وع�ضرين  العمر  اأن يبلغ من  اأي  التجارية االحت��ادي،  املعامات 

�ضنة قمرية دون اأن ي�ضاب بعار�ش من عوار�ش االأهلية . اأما اإذا بلغ من 

اإليه ح�ض��ة يف �ضركة ت�ضامن ت�ضت�طيع  العمر ثماين ع�ضرة �ضنة واآلت 

�ضفة  ويكت�ضب  ال��ت��ج��ارة،  مب��زاولة  ال�ض��ريك  له��ذا  ت��اأذن  اأن  املحك�مة 

التاجر ويعترب �ضريًكا مت�ضامًنا . اأما اإذا كان ال�ضريك – الذي اآلت اإليه 

تلك احل�ضة من مورثه – اأقل من ثماين ع�ضرة �ضنة فاإن املادة 2/283 

من قانون ال�ضركات التجارية جاءت �ضريحة حيث تن�ش على اأنه » فاإذا 

�ضريًكا  القا�ضر  اعترب  قا�ضراً  وال���وارث  مت�ضامًنا  �ضريًكا  املتوفى  ك��ان 

مو�ضًيا بقدر ن�ضيبه يف ح�ضة مورثه « .
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- يرتتب على اإفا�ش �ضركة الت�ضامن اإفا�ش جميع ال�ضركاء وذلك 

وفًقا لن�ش املادة 27 من قانون ال�ضركات التجارية ، ولكن �ضهر اإفا�ش 

ال�ضريك ال يرتتب عليه �ضهر اإفا�ش ال�ضركة ، الأن ذمة ذلك ال�ضريك 

�ضامنة لديون ال�ضركة والعك�ش غري �ضحيح.

املبحث الثاين

اإدارة �شركة الت�شامن

املطلب االأول:تعيني املدير

التجارية  ال�ضركات  قانون  من   38 املادة  • تن�ش 
ال�ضركاء  جل��م��ي��ع  ال�����ض��رك��ة  اإدارة  ت��ك��ون   « اأن����ه  ع��ل��ى 

عقد  مبقت�ضى  ب������االإدارة  ع��ه��د  اإذا  اإال  املت�ضامنني 

اإىل  اأو  اأك��رث  اأو  اإىل �ضريك  اأو عقد م�ضتقل  ال�ضركة 

�ضخ�ش غري �ضريك « .

االأ�ضل   « اأن  ب��دب��ي  التمييز  حمكمة  ق�ضت    •
ذات  م��ن   38 امل����ادة  لن�ش  – وف��ًق��ا  الت�ضامن  ���ض��رك��ات  يف 

اإال   ، املت�ضامنني  ال�ضركاء  جلميع  االإدارة  تكون   – القانون 

اإىل  م�ضتقل  عقد  اأو   ، ال�ضركة  عقد  مبقت�ضى  ب���االإدارة  عهد  اإذا 

. 
)122(

�ضريك اأو اأكرث اأو اإىل �ضخ�ش غري �ضريك«

تاأ�ضي�ضها  عقد  يف  �ضواء   - الت�ضامن  ل�ضركة  مدير  يعنّي  مل  • اإذا 
، ومتثيلها  اإدارتها  �ضريك مت�ضامن حق  لكل  كان   - اتفاق الحق  اأو يف 

اأمام الق�ضاء .

)122( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 401/ 2002 طعن حقوق .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

 ، التاجر  و�ضف  يكت�ضب  فا  ال�ضركة  اإدارة  االأجنبي  توىل  اإذا    •
، الرتباط  ال�ضركة  ديون  �ضخ�ضية وت�ضامنية عن  ُي�ضاأل م�ضوؤولية  وال 

اإفا�ش  ، كما ال يجز �ضهر  ال�ضريك ال بو�ضف املدير  ذلك كله بو�ضف 

هذا املدير تبًعا الإ�ضهار اإفا�ش ال�ضركة  التي يتوىل اإدارتها .

• ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأنه » ووفًقا لن�ش املادة 633/ 1 من 
قانون املعامات املدنية فاإن كل �ضريك يعترب وكيًا عن باقي ال�ضركاء 

يف مبا�ضرة  اأعمال ال�ضركة ويف الت�ضرف مبا يحقق الغر�ش الذي اأُن�ضئت 

.
)123(

من اأجله ما مل يكن هناك ن�ش اأو اتفاق على غري ذلك«

املطلب الثاين:عزل املدير واعتزاله االإدارة

املدير  كان  اإذا   « اأن��ه  على  ال�ضركات  قانون  من   40 امل��ادة  تن�ش   •
ال�ضركاء،  باإجماع  اإال  ، فا يجوز عزله  ال�ضركة  �ضريًكا ومعيًنا يف عقد 

 . ذل��ك  العقد على غري  ين�ش  ال�ضركة ما مل  العزل حل  ويرتتب على 

واإذا كان املدير �ضريًكا ومعيًنا يف عقد م�ضتقل عن عقد ال�ضركة اأو كان 

من غري ال�ضركاء ، �ضواء كان معيًنا يف عقد ال�ضركة اأو يف عقد م�ضتقل ، 

جاز عزله بقرار من اأغلبية ال�ضركاء ، وال يرتتب على عزل هذا املدير 

حل ال�ضركة«.

كان  اإذا   « اأنه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  41 من  املادة  • تن�ش 
االإدارة  اأن يعتزل  ، فا يجوز له  ال�ضركة  املدير �ضريًكا ومعيًنا يف عقد 

، ويرتتب على  التعوي�ش  ، واإال كان م�ضوؤواًل عن  اأ�ضباب مقبولة  لغري 

اعتزاله حل ال�ضركة ما مل ين�ش العقد على خاف ذلك .

)123( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 6/ 1988 طعن حقوق .
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م��ن غري  ك��ان  اأو   ، �ضريًكا ومعيًنا يف عقد م�ضتقل  امل��دي��ر  ك��ان  ف���اإذا 

اأو يف عقد م�ضتقل كان له  ال�ضركة  �ضواء كان معيًنا يف عقد   ، ال�ضركاء 

به  واأن يخطر   ، املنا�ضب لاعتزال  الوقت  يختار  اأن  ب�ضرط  يعتزل  اأن 

ال�ضركاء قبل  نفاذه بوقت معقول ، واإال كان م�ضوؤواًل عن التعوي�ش ، وال 

يرتتب على اعتزاله حل ال�ضركة« .

عزل  على  ال�ضركاء  اإج��م��اع  امل�ضرع  مطلب  يف  احلكمة  تكمن   •
ال�ضركة  ال�ضريك االتفاقي، الأن �ضخ�ضية املدير تندمج يف  املدير 

من  يتجزاأ  ال  ج���زًءا  وباعتباره   ، معنوًيا  ا  �ضخ�ضً باعتبارها 

عقد ال�ضركة .

املطلب الثالث:�شلطات املدير

التجارية  ال�ضركات  قانون  42 من  املادة  • تن�ش 
التي  الت�ضرفات  بجميع  يقوم  اأن  للمدير   « اأن  على 

ال�ضركة  ع��ق��د  ين�ش  مل  م��ا  ال�����ض��رك��ة  وغ��ر���ش  تتفق 

على تقييد �ضلطاته«.

على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   36 املادة  • تن�ش 
االإدارة  اأع��م��ال  يف  التدخل  املدير  غري  لل�ضريك  يجوز  »ال  اأن��ه 

اأن يطلب  ل��ه  ي��ج��وز  ذل���ك  ، وم���ع  ذل���ك  ع��ل��ى خ���اف  ات��ف��ق  اإذا  اإال 

االطاع على اأعمال ال�ضركة وفح�ش دفاترها ووثائقها وتوجيه الن�ضح 

واالإر�ضاد ملديرها « .

• تن�ش املادة  43 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه » ال يجوز 
مبوافقة  اإال  العادية  االإدارة  جت��اوز  التي  بالت�ضرفات  القيام  للمدير 

ال�ضركاء اأو بن�ش �ضريح يف العقد ، وي�ضري هذا احلظر ب�ضفة خا�ضة 

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

على الت�ضرفات االآتية :

اأ -  التربعات  عدا التربعات ال�ضغرية املعتادة .

ب - بيع عقارات ال�ضركة اإال اإذا كان الت�ضرف مما يدخل يف اأغرا�ضها .

ج - تقرير رهن على عقارات ال�ضركة ولو كان م�ضرًحا له يف عقد 

ال�ضركة ببيع العقارات .

   د -  بيع متجر ال�ضركة اأو رهنه « .

اأنه » ال يجوز  44 من قانون ال�ضركات التجارية على  • تن�ش املادة 
جميع  م��ن  ب���اإذن  اإال  ال�ضركة  م��ع  اخل��ا���ش  حل�ضابه  يتعاقد  اأن  للمدير 

ال�ضركاء ي�ضدر يف كل حالة على حدة .

وال يجوز له اأن ميار�ش ن�ضاًطا من نوع ن�ضاط ال�ضركة اإال باإذن من 

جميع ال�ضركاء يجدد �ضنوًيا » .

• تن�ش املادة 39 من قانون ال�ضركات التجارية بالن�ضبة حلالة تعدد 
املديرين على اأنه »اإذا تعدد املديرون وحدد لكل منهم اخت�ضا�ش معنّي 

فا ُي�ضاأل كل مدير اإال عن االأعمال التي تكون من اخت�ضا�ضه.

فا   ، جمتمعني  ب���االإدارة  يقوموا  اأن  وا�ضرتط  املديرون  تعدد  واإذا 

باالأغلبية  اأو   ، االآراء  باإجماع  ح��ددت  اإذا  اإال  �ضحيحة  قراراتهم  تكون 

املن�ضو�ش عليها يف العقد ، ومع ذلك يجوز لكل مدير اأن ينفرد بالقيام 

ج�ضيمة  خ�ضائر  اإحل��اق  تفويتها  على  يرتتب  التي  العاجلة  باالأعمال 

بال�ضركة اأو �ضياع ربح كبري عليها .

واإذا تعدد املديرون ومل يحدد لكل منهم يف العقد اخت�ضا�ش معنّي ، 

ومل ي�ضرتط اأن يعملوا جمتمعني ، جاز لكل منهم اأن يقوم باأي عمل من 

اأعمال االإدارة ، على اأن يكون لاآخرين حق االعرتا�ش على العمل قبل 

اإمتامه . ويف هذه احلالة تكون العربة باأغلبية اآراء املديرين فاإذا ت�ضاوت 

االآراء وجب عر�ش االأمر على ال�ض�ركاء« .
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تكون  الت�ضامن  �ضركة  اإدارة   « باأن  بدبي  التمييز  حمكمة  • ق�ضت 
لهذا  تكون  ، وعندئذ  لها  ال�ضركاء مديًرا  يعنّي  �ضريك منها ما مل  الأي 

بها  يت�ضل  االإنابة وما  تتناوله  ما  الت�ضرف مبفرده يف كل  املدير والي��ة 

من توابع الزمة ، وال تلتزم ال�ضركة بالت�ضرفات القانونية التي يربمها 

غر�ضها  مع  متفقة  وكانت   ، وحل�ضابها  با�ضمها  اأبرمها  اإذا  اإال  مديرها 

وداخلة يف حدود ما يتناوله عقد تعيينه ، فاإذا جتاوز املدير بت�ضرفاته 

هذه احلدود ، فاإن اأثر هذه الت�ضرفات ال تن�ضرف وال تنفذ يف حق 

ال�ضركة ، وال �ضبيل للدائن - يف هذه احلالة -  �ضوى الرجوع 

.
)124(

على املدير ب�ضفته ال�ضخ�ضية«

• اإذا قام اأحد ال�ضركاء بالتدخل يف �ضلطات املدير، فا 
�ضخ�ضًيا  م�ضوؤواًل  ال�ضريك  يظل  بل  ال�ضركة،  بها  تلزم 

عن هذا العمل ، اإال اإذا اأجازه ال�ضركاء بعد ذلك .

كما ق�ضت حمكمة التمييز بدبي » اأن توقيع اأحد 

ال�ضركاء بعنوان ال�ضركة يكفي اللتزامها، والقاعدة 

اأن ال�ضركة ت�ضاأل يف هذه احلالة ِقَبل الغري مادام اأن 

املت�ضامن  ال�ضريك  واأن   ، نيته  �ضوء  تثبت  ال�ضركة  مل 

ال�ضركة، فيكون  اأمواله اخلا�ضة عن كافة ديون  ُي�ضاأل يف 

مت�ضامًنا معها ، ولو كان الدين حمل املطالبة ثابًتا يف ذمة 

اأو  ح��دة  على  مطالبته  للدائن  يكون  ث��م  وم��ن  وح��ده��ا،  ال�ضركة 

. 
)125(

بالت�ضامن مع باقي ال�ضركاء بكل الدين«

يف  داخلة  اأعماله  كانت  اإذا  املدير  معار�ضة  ال�ضركاء  على  ميتنع   •
اأو يف اتفاق تعيينه ، وي�ضتهدف بها  �ضلطاته املن�ضو�ش عليها يف العقد ، 

)124( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 124/ 2004 طعن جتاري .

)125( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 118/ 1988 طعن حقوق .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

اأغرا�ش ال�ضركة دون غ�ش . ولكن ذلك ال يتعار�ش مع مراقبة ال�ضركاء 

اأعمال املدير ، وذلك طبًقا لن�ش املادة 36 من قانون ال�ضركات التجارية .

املتفق  للمدير  كان  واإن   « باأنه   بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  حيث 

على نيابته يف متثيل ال�ضركة واإدارتها والية الت�ضرف يف كل ما تناولته 

تلك النيابة ، وما يت�ضل بها من توابع �ضرورية ، اإال اأن ت�ضرفاته مقّيدة 

ال��ُع��رف من  ب��ه  اأو مب��ا يجري   ، ي��رد يف عقد ال�ضركة م��ن ن�ضو�ش  مب��ا 

حتديد اخت�ضا�ضاته ، ويحق لل�ضركاء غري املديرين اأن يطلعوا باأنف�ضهم 

على دفاتر وح�ضابات ال�ضركة ، الأنهم يعتربون املرجع ملراقبة االأعمال 

ال�ضادرة من املدير خارج اخت�ضا�ضاته ، كما يجوز الأيهم ولل�ضركة اتخاذ 

التدابري التي تقت�ضيها م�ضلحة ال�ضركة ، كاإقامة الدعوى على املدير 

اأمام املحاكم اإذا اأهمل يف القيام بعمله ، وكان من �ضاأن ذلك اإحلاق ال�ضرر 

بامل�ضلحة العامة لل�ضركة، اأو بال�ضركاء ، اأو اإذا ح�ضل على فوائد �ضرية ، 

اأو امتيازات ب�ضوء نية ، اأو اإذا انطوى العقد اأو الت�ضرف الذي اأجراه مع 

. 
)126(

الغري با�ضم ال�ضركة على الغ�ش اأو االحتيال«

للق�ضاء  اللجوء  في�ضتطيع  الق�ضاء  اأمام  ال�ضركة  املدير  • وميثل 
ال�ضركة  ي�ضتطيع مطالبة  كما   ، الغري  ِقَبل  ال�ضركة  للمطالبة بحقوق 

التزموا  التي  احل�ض�ش  م��ن  تبقى  م��ا  اأو  ح�ض�ضهم  بتقدمي  ق�ضائًيا 

بتقدميها . وله اأن يوقع بعنوان ال�ضركة على عقود ال�ضلح اأو التحكيم 

املتعلقة باأعمال ال�ضركة اإذا كانت داخلة يف حدود اخت�ضا�ضاته .

• ال يجوز للمدير اأن يتنازل عن حق من حقوق ال�ضركة قبل الغري، 
فا ي�ضتطيع اإبراء اأحد مديني ال�ضركة ، كما ال يتنازل عن �ضمان مقرر 

لل�ضركة ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 43 من قانون ال�ضركات التجارية .

)126( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 44/ 2004 طعن جتاري .
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املطلب الرابع:م�شوؤولية ال�شركة عن اأعمال املدير

• يت�ضرف املدير با�ضم ال�ضركة ، ولي�ش با�ضمه ال�ضخ�ضي ، ويرتتب 
ال�ضركة مبا�ضرة طاملا  اإىل  الت�ضرفات  تلك  اآث��ار  تن�ضرف  اأن  ذلك  على 

يف  اأو  ال�ضركة  عقد  يف  وارد  هو  ملا  وفًقا   ، اخت�ضا�ضاته  ح��دود  يف  كانت 

اتفاق تعيينه .

• لقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي » اأنه يف �ضركات الت�ضامن 
اأو  تاأ�ضي�ضها  عقد  يف  م��دي��ر  لها  ُع���نّي  اإذا  م��ا  وبح�ضب   –

ال�ضلطة  للمدير  – ي��ك��ون  ي��ع��نّي  مل  اأم  م�ضتقل  عقد  يف 

املطلقة يف اإدارتها ويف الت�ضرف نيابة عنها ما مل ين�ش 

واأن   ، ال�ضلطة  ه��ذه  تقييد  على  تاأ�ضي�ضها  عقد  يف 

اآثارها  تن�ضرف  يجريها  التي  والت�ضرفات  االأعمال 

اإىل ال�ضركة واإىل كل ال�ضركاء فيها متى كان اأجراها 

با�ضمها وحل�ضابها ويف حدود ن�ضاطها ، وله اأن يفو�ش 

الت�ضرف  وي��ع��ت��رب   ، �ضلطاته  بع�ش  اأو  ك��ل  يف  غ���ريه 

– وكاأنه �ضادر  املفو�ش  – اأو  الوكيل  ال�ضادر من هذا 

ا اإليها ، واإىل كل ال�ضركاء  من ال�ضركة ، تن�ضرف اآثاره اأي�ضً

.
)127(

متى كان قد اأجراه با�ضمها ويف حدود وكالته عنها«

مدى م�شوؤولية ال�شركة عن اأعمال املدير :

يجب توافر ال�ضروط االآتية  حتى يتحدد نطاق م�ضوؤولية ال�ضركة 

عن اأعمال املدير :

)127( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2001/15 طعن حقوق .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

1- اأن يتم التعاقد با�شم وحل�شاب ال�شركة :

- يتعامل الغري مع املدير لكونه ممثًا لل�ضركة ، لذا فاإنه يجب على 

املدير اأن يتعامل بتلك ال�ضفة ، وذلك بتوقيعه على جميع  اأعماله با�ضم 

ال�ضركة حتى تن�ضرف هذه االأعمال اإىل ذمة ال�ضركة وتلتزم بها . ولكن 

توقيع ال�ضريك املدير يف �ضركة الت�ضامن با�ضمه على التزام من االلتزامات 

دون ذكر لعنوان ال�ضركة واإن كان يقوم قرينة على اأن هذا ال�ضريك يعمل 

حل�ضابه اخلا�ش ، ولي�ش حل�ضاب ال�ضركة ، اإال اأنه يجوز للغري الذي تعاقد 

معه اأن ياأتي بخاف هذه القرينة بكافة و�ضائل االإثبات .

- ق�ضت حمكمة التمييز بدبي اأن توقيع اأحد ال�ضركاء يف �ضركة الت�ضامن 

. 
)128(

بعنوان ال�ضركة يكفي اللتزامها مبا اأبرمه من ت�ضرفات مع الغري

- اإذا كان الغري يعلم اأثناء التعامل مع املدير اأن االأخري يتعاقد حل�ضابه 

تلتزم مبثل  ال�ضركة ال  فاإن   ، ال�ضركة  ا�ضتعمال عنوان  اخلا�ش وي�ضيء 

تلك الت�ضرفات ، وعلى من تعامل مع املدير يف هذه الظروف اأن يعود 

عليه �ضخ�ضًيا عما ين�ضاأ من التزامات نتيجة هذه الت�ضرفات، ولل�ضركة 

اأن تقيم دعوى امل�ضوؤولية باإ�ضاءة ا�ضتعمال املدير عنوان ال�ضركة. ولكن 

االأ�ضل ُح�ضن النية اأي ُح�ضن نية الغري، وعلى ال�ضركة اإثبات �ضوء نية 

املتعاقد مع املدير ، فاإن ف�ضلت يف ذلك فاإنها ت�ضبح م�ضوؤولة عن العمل 

. 
)129(

الذي قام به املدير

2- اأن يتم التعاقد يف حدود �شلطاته :

ف  الت�ضُرّ والية  واإدارتها  ال�ضركة  متثيل  يف  عليه  املتفق  • للمدير 
 ، توابع �ضرورية  بها من  االإنابة وما يت�ضل  تناولته  مبفرده يف كل ما 

)128( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/30 طعن جتاري .

)129( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 118/ 1988 طعن حقوق .
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. 
)130(

اإال اأن ت�ضرفه مقّيد بن�ضو�ش العقد ومبا جرى عليه الُعرف

ا  �ضخ�ضً بو�ضفها  ميثلها  ال��ذي  هو  الت�ضامن  �ضركة  مدير  اأن   •
اعتبارًيا يف القيام بالت�ضرفات القانونية التي تدخل يف حدود الغر�ش 

عن  ال�ضركة  عقد  عليه  ن�ش  م��ا  ذل��ك  يف  يتبع  اأن  على   ، تكوينها  م��ن 

لهم  ي��ج��وز  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���ش  �ضلطات  وم���دى   ، ال�ضركة  اإدارة  كيفية 

.
)131(

التوقيع نيابة عن ال�ضركة

ال�ضلطات  ح��دود  يف  الت�ضرفات  ب��اإب��رام  امل��دي��ر  ق��ام  متى   •
عندئذ   ، ال��ُع��رف  عليه  ج��رى  ومب��ا  للعقد  وفًقا  له  املمنوحة 

.
)132(

تلتزم ال�ضركة بنتائج العقود التي يربمها املدير

ال�ضركة  غر�ش  خ��ارج  ت�ضرًفا  املدير  اأب��رم  اإذا   •
ولكن   ، �ضخ�ضًيا  ب��ه  ال��ت��زم   ، �ضلطاته  جت���اوز  اإذا  اأو 

ال���ق���ان���ون ال ي��ح��م��ي ال���غ���ري ح��ت��ى ول����و ك����ان ح�ضن 

ال�ضركة،  عقد  على  االط��اع  باإمكانه  ك��ان  اإذا  النية 

بالطرق  �ضهرها  مت  تعديات  م��ن  عليه  اُدِخ���ل  وم��ا 

، فاإنه  اأو ق�ض�ّر يف ذلك  الغ�ري  اأهم�ل  ف�اإن  القانوني��ة، 

.
)133(

يجب اأن يتحمل تبعات اإهم�اله

)130( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 105/ 1989 طعن حقوق .

)131( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 21/ 2005 طعن جتاري .

)132( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 332/ 1996 طعن حقوق .

)133( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 151/ 1996  ، 1996/158 طعن حقوق .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية

املطلب اخلام�ض

م�شوؤولية املدير اأمام ال�شركة

املعتاد  ال��رج��ل  عناية  ال�ضركة  اإدارة  يف  يبذل  اأن  امل��دي��ر  يلتزم   •
، وذل����ك م��ق��اب��ل م��ا يح�ضل ع��ل��ي��ه م��ن اأج����ر ن��ظ��ري ع��م��ل��ه . ف��ي��ج��ب اأن 

يقدم لل�ضركاء ح�ضاًبا عن اأعمال ال�ضركة موؤيًدا بامل�ضتندات . ويجب اأال 

يقوم باأي عمل اأو ت�ضرف من �ضاأنه االإ�ضرار مب�ضالح ال�ضركة، لذا فاإنه 

يحظر عليه اأن يكون طرًفا يف الت�ضرفات التي يربمها اإال اإذا ح�ضل على 

اإذن خا�ش بذلك ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 44 من قانون ال�ضركات �ضالف 

الذكر . كما يحظر عليه مناف�ضة ال�ضركة يف ذات الن�ضاط اإال باإذن خا�ش 

من ال�ضركاء يجدد �ضنوًيا ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 44 �ضالف الذكر .

 ، دائًما  عقدية  م�ضوؤولية  ال�ضركة  اأم��ام  املدير  م�ضوؤولية  تكون   •
ُي�ضاأل   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   45 امل��ادة  ن�ضت  حيث 

ب�ضبب  الغري  اأو  ال�ضركاء  اأو  ال�ضركة  ي�ضيب  ال��ذي  ال�ضرر  عن  املدير 

خمالفة اأحكام عقد ال�ضركة اأو ب�ضبب ما ي�ضدر عنه من اأخطاء  يف تاأدية 

وظيفته ، وكل �ضرط يق�ضي بغري ذلك يعترب باطًا « .

ِقَبل  م�ضوؤواًل  جتعله  عليها  املتفق  لل�ضلطات  املدير  خمالفة   •
عدا   ، بال�ضركة  اأو  بهم  يلحق  ���ض��رر  لكل  �ضامًنا  وجتعله   ، ال�����ض��رك��اء 

االأخطاء العادية والب�ضيطة ، واملعيار هنا عناية الرجل املعتاد ، وتقدير 

. 
)134(

ذلك يخ�ضع ملحكمة املو�ضوع

)134( حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم 410 ل�سنة 21ق – جل�ضة 2001/10/28 م .
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البـاب الثالث
شركـات األشخـاص

الفصل الثاني
شركة التوصية البسيطة



قانون الشركات التجارية

الفصل الثاني
شركة التوصية البسيطة

متهيد :

التو�ضية  �ضركة  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   47 املادة  • عرفت 
اأكرث  اأو  مت�ضامن  �ضريك  م��ن  تتكّون  التي  »ال�ضركة  باأنها  الب�ضيطة 

�ضريك  وم��ن   ، ال�ضركة  التزامات  عن  اأم��وال��ه  جميع  يف  م�ضوؤواًل  يكون 

مبقدار  اإال  ال�ضركة  ال��ت��زام��ات  ع��ن  م�����ض��وؤواًل  يكون  ال  اأك��رث  اأو  مو�ضي 

ح�ضته يف راأ�ش املال« .

املت�ضامنني ممن  ال�ضركاء  يكون جميع  اأن  القانون  ا�ضرتط  • وقد 
يتمتعون بجن�ضية دولة االإمارات العربية املتحدة ، فاإذا تخلف هذا ال�ضكل 

م�ضوؤولني  با�ضمها  يتعاقدون  الذين   االأ�ضخا�ش  ويكون   ، باطلة  ُع��ّدت 

.
)135(

�ضخ�ضًيا وبالت�ضامن عن االلتزامات النا�ضئة عن هذا التعاقد

 

املبحث الأول

خ�شائ�شها

اأواًل:وجود طائفتني من ال�شركاء :

لهم  �ضركاء  – من  �ضركة  – اأي  ال�ضركة  تتكون  االأ�ضل  • بح�ضب 
الب�ضيطة  التو�ضية  �ضركة  ولكن   ، واح��دة  طبيعة  ذات  قانونية  مراكز 

ُي�ضاألون  مت�ضامنون  �ضركاء  هما   ، ال�ضركاء  م��ن  نوعني  على  ت�ضتمل 

امل��رك��ز القانوين  ، وي��اأخ��ذون نف�ش  اأم��وال��ه��م ع��ن دي��ون ال�ضركة  يف ك��ل 

)135( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 310/ 2002 طعن حقوق .
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فهم  الثانية  الطائفة  اأم��ا   . الت�ضامن  �ضركة  يف  املت�ضامنني  لل�ضركاء 

�ضركاء مو�ضون م�ضوؤوليتهم حمدودة بقدر ح�ض�ضهم ، وال تتعداها اإىل 

التجارية  ال�ضركات  قانون  52 من  امل��ادة  ، وقد ن�ضت  اأموالهم اخلا�ضة 

على ذلك ، حيث ن�ضت على اأنه » ال ُي�ضاأل ال�ضريك املو�ضي ِقَبل دائني 

ال�ضركة اإال مبقدار ح�ضته يف راأ�ش املال« .

ثانًيا : امل�شوؤولية املحدودة لل�شركاء املو�شني :

• ال ُي�ضاأل ال�ضريك املو�ضي عن ديون والتزامات ال�ضركة 
اإال بقدر ح�ضته .

ال�ضريك  م�����ض��وؤول��ي��ة  اأن  ع��ل��ى  االت���ف���اق  ي��ج��وز   •
ت��ت��ن��اول جميع  اأال  ، ع��ل��ى  ت��ت��ع��دى ح�����ض��ت��ه  امل��و���ض��ي 

اأنه  كما   . ت�ضامن  �ضركة  ب�ضدد  كنا  واإال   ، اأم��وال��ه 

اأو  نقدًيا  مبلًغا  اإال  املو�ضي  ال�ضريك  تكون ح�ضة  ال 

عيًنا من االأعيان، وال يجوز اأن تكون ح�ضة بالعمل، 

وذلك حتى يبتعد ال�ضريك املو�ضي عن الظهور اأمام 

من يتعامل مع ال�ضركة على اأنه �ضريك مت�ضامن .

• قد تنقلب امل�ضوؤولية املحدودة لل�ضريك املو�ضي اإىل 
وتعهداتها  ال�ضركة  ديون  وت�ضامنية عن  �ضخ�ضية  م�ضوؤولية 

اإدخال  اأذن يف  واإذا   ، االإدارة  اأعمال  اإذا تدخل يف   : يف حالتني هما 

ا�ضمه يف عنوان ال�ضركة اأو علم بذلك ولكنه مل يعرت�ش .

ال�ضركات  ق��ان��ون  49 م��ن  امل����ادة  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  ال��ف��ق��رة   ح��ي��ث تن�ش 

ا�ضم  املو�ضي يف  ال�ضريك  ا�ضم  ُيذكر  اأن  يجوز  وال   « اأن��ه  على  التجارية 

ال�ضركة ، فاإذا ذكر مع علمه بذلك اعترب �ضريًكا مت�ضامًنا بالن�ضبة اإىل 

الغري ح�ضن النية »  وتن�ش املادة 53 من قانون ال�ضركات التجارية على 

شركات األشخاص
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اأنهٍ  ال يجوز لل�ضريك املو�ضي التدخل يف اأعمال االإدارة املت�ضلة بالغري 

االإدارة  اأع��م��ال  اال���ض��رتاك يف  ل��ه  واإمن���ا يجوز   ، بناء على تفوي�ش  ول��و 

الداخلية يف احلدود املن�ضو�ش عليها يف عقد ال�ضركة ... « . وتن�ش املادة 

54 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه » اإذا خالف ال�ضريك املو�ضي 

احلظر املن�ضو�ش عليه يف املادة ال�ضابقة كان م�ضوؤواًل يف جميع اأمواله 

عن االلتزامات التي تن�ضاأ عما اأجراه من اأعمال .

كل  عن  اأم��وال��ه  جميع  يف  م�ضوؤواًل  املو�ضي  ال�ضريك  اعتبار  ويجوز 

التزامات ال�ضركة، اإذا كانت اأعمال االإدارة التي قام بها مما يدعو الغري 

اإىل االعتقاد باأنه من ال�ضركاء ب�ضفة مطلقة ، ويف هذه احلالة ت�ضري 

على ال�ضريك املو�ضي االأحكام اخلا�ضة بال�ضركاء املت�ضامنني .

على  بناء  عليه  املحظورة  االإدارة  باأعمال  املو�ضي  ال�ضريك  قام  ف��اإذا 

تفوي�ش �ضريح اأو �ضمني من ال�ضركاء املت�ضامنني ، كان هوؤالء ال�ضركاء 

م�ضوؤولني معه بالت�ضامن عن االلتزامات التي تن�ضاأ عن هذه االأعمال«.

ثالًثا:عدم ظهور ا�شم ال�شريك املو�شي يف عنوان ال�شركة:

يتكّون عنوان �ضركة التو�ضية الب�ضيطة من ا�ضم اأو اأ�ضماء ال�ضركاء 

املت�ضامنني ، وال يجوز اأن يدخل ا�ضم ال�ضريك املو�ضي يف العنوان واإال 

انقلبت م�ضوؤوليته اإىل م�ضوؤولية ت�ضامنية و�ضخ�ضية وفًقا لن�ش املادة 

49 من قانون ال�ضركات التجارية �ضالفة الذكر .

رابًعا:عدم اكت�شاب ال�شريك املو�شي �شفة التاجر:

يقت�ضر دور ال�ضريك املو�ضي يف تقدمي ح�ضة من راأ�ش مال �ضركة 

يكون  الأن���ه  ال��ت��اج��ر،  �ضفة  يكت�ضب  ال  وب��ال��ت��ايل   ، الب�ضيطة  التو�ضية 

م�ضترًتا عن الغري وال يتدخل يف اإدارة ال�ضركة .
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املبحث الثاين

اإدارة �شركة التو�شية الب�شيطة

تعترب   « اأنه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   50 املادة  • تن�ش 
�ضركة  املت�ضامنني  ال�ضركاء  اإىل  بالن�ضبة  الب�ضيطة  التو�ضية  �ضركة 

اخلا�ضة  االأحكام  الب�ضيطة  التو�ضية  �ضركة  على  وت�ضري   ، ت�ضامن 

ب�ضركة الت�ضامن مع مراعاة االأحكام التالية« .

لل�ضركة،  مديًرا  املو�ضي  ال�ضريك  يكون  اأن  يجوز  • ال 
تلقاء  من  االإدارة  اأعمال  من  بعمل  القيام  له  يجوز  وال 

نف�ضه ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 35 من قانون ال�ضركات 

يتعار�ش مع  ولكن ذلك ال   ، الذكر  �ضالف  التجارية 

وال   ، ال�ضركة  اإدارة  على  ال��رق��اب��ة  ممار�ضة  يف  حقه 

يجوز حرمانه من ذلك ، حيث تق�ضي املادة 53 من 

القانون �ضالف الذكر باأنه » واإمنا يجوز له اال�ضرتاك 

يف اأعمال االإدارة الداخلية يف احلدود املن�ضو�ش عليها 

من  ���ض��ورة  يطلب  اأن  ل��ه  ي��ك��ون  كما   ، ال�ضركة  عقد  يف 

ح�ضاب االأرباح واخل�ضائر وامليزانية ، واأن يتحقق من �ضحة 

ما ورد عنه من ال�ضركاء اأو غريهم ب�ضرط اأال يرتتب على ذلك 

�ضرر بال�ضركة« .

 . الداخلية  دون  اخل��ارج��ي��ة  االإدارة  اأع��م��ال  على  يقع  احل��ظ��ر   •
االأعمال  ب�ضري  تت�ضل  ال��ت��ي  تلك  ال��داخ��ل��ي��ة  االإدارة  ب��اأع��م��ال  وُيق�ضد 

اأم��ام الغري . مثل :  اأن يرتتب عليها الظهور  يف ال�ضركة واإدارتها دون 

الت�ضويت على تعيني املدير ، وحتديد �ضلطات املدير وعزله . وعندما 

يقدم ال�ضريك املو�ضي على تلك االأعمال  فاإنه ميار�ش حقوقه ك�ضريك. 
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ال�ضركة  يف  االإداري��ة  الوظائف  يتقلد  اأن  املو�ضي  لل�ضريك  ا  اأي�ضً يجوز 

كاإدارة  املخازن واملحا�ضبة طاملا ال يتعامل مع الغري .

تتعلق  التي  تلك  بها  فاملق�ضود  اخلارجية  االإدارة  اأع��م��ال  اأم��ا   •
امل��دي��ر بعنوان  وي��ب��ا���ض��ره��ا  ال��غ��ري  ب��ال��ت��ع��ه��دات اخل��ارج��ي��ة لل�ضركة م��ع 

التزام  عليها  يرتتب  بحيث   ، لها  ممثًا  باعتباره  وحل�ضابها  ال�ضركة 

 ، ال�ضركة  مواجهة  يف  الغري  والتزام  الغري،  اأم��ام  وم�ضوؤوليتها  ال�ضركة 

مثل : اإبرام عقود البيع وال�ضراء ، والتوقيع على االأوراق التجارية .

اجلزاء املرتتب على التدخل يف اأعمال االإدارة :

من   53 امل��ادة  يف  الن�ش   «  : ب��اأن  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت   •
التجارية  ال�����ض��رك��ات  ���ض��اأن  ل�سنة 1984 يف   8 رق���م  االحت�����ادي   ال��ق��ان��ون 

اأعمال االإدارة املت�ضلة  اأنه : ال يجوز لل�ضريك املو�ضي التدخل يف  على 

بالغري ولو بناء على تفوي�ش ... « ويف املادة 54 منه على اأنه : » اإذا خالف 

ال�ضريك املو�ضي احلظر املن�ضو�ش عليه يف املادة ال�ضابقة كان م�ضوؤواًل 

يف جميع اأمواله عن االلتزامات التي تن�ضاأ عما اأجراه من اأعمال ... « 

يدل على اأنه اإذا قام ال�ضريك املو�ضي بعمل من اأعمال االإدارة اخلارجية 

املت�ضلة بالغري ، فاإنه ُي�ضاأل عن العمل الذي قام به ال يف حدود ح�ضته 

فح�ض�ب ، بل يف اأم�واله اخل�ا�ضة كذلك ، كم�ا لو كان �ض�ريًكا مت�ض�امًنا 

.
)136(

ف�ي ال�ضركة«

• وفًقا لن�ش املادة 54 من قانون ال�ضركات �ضالف الذكر فاإن هناك 
متمثًا  ال��ق��ان��ون  بقوة  يقع  بحيث   ، القا�ضي  ب��ه  يلتزم  وج��وب��ًي��ا  ج���زاًء 

عن  والتزاماتها  ال�ضركة  دي��ون  عن  م�ضوؤواًل  املو�ضي  ال�ضريك  جعل  يف 

)136( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 321/ 1991 طعن حقوق .
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التعهدات التي قام بها هذا ال�ضريك .

املو�ضي  ال�ضريك  م�ضوؤولية  بتقرير  ج��وازًي��ا  اجل���زاء  وي��ك��ون   •
تدخل  التي  االأع��م��ال  ع��ن  فقط  لي�ش  وت�ضامنية  �ضخ�ضية  م�ضوؤولية 

، ولو مل تكن  ال�ضركة وتعهداتها  ا عن كل ديون  اأي�ضً ، بل وميتد  فيها 

ناجتة عن تدخل ال�ضريك ، وذلك ا�ضتناًدا لن�ش الفقرة الثانية من املادة 

54 من قانون ال�ضركات التجارية .

اإدارة  قد تدخل يف  املو�ضي  ال�ضريك  اأن  للمحكمة  ثبت  • فاإذا 
بحيث  م�ضتمرة  ب�ضفة  ن�ضاطها  يف  وتغلغل   ، ال�ضركة  اأع��م��ال 

ب��ل��غ ه���ذا ال��ت��دخ��ل اإىل احل���د م���ن اجل�����ض��ام��ة ب��ح��ي��ث كان 

له اأثر على ائتمان الغري له ب�ضبب تلك االأعمال، فاإنه 

يجوز للمحكمة اأن تعامله معاملة ال�ضريك املت�ضامن، 

م�ضوؤولية  ال�����ض��رك��ة  دي����ون  ع���ن  م�������ض���وؤواًل  وت��ع��ت��ربه 

. 
)137(

�ضخ�ضية وت�ضامنية ِقَبل الذين تعاملوا معه

)137( حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم 195 ل�سنة 24ق – جل�ضة 2004/10/12 .

شركات األشخاص



قانون الشركات التجارية



125

البـاب الثالث
شركـات األشخـاص

الفصـل الثالث
شركة المحاصة
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الفصـل الثالث
شركة المحاصة

املبحث الأول

تعريفها وخ�شائ�شها

املحا�ضة  �ضركة  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   56 املادة  عّرفت   •
االأرباح  اأكرث القت�ضام  اأو  �ضريكني  تنعقد بني  التي  ال�ضركة  » هي  باأنها 

واخل�����ض��ائ��ر ع��ن عمل جت���اري اأو اأك���رث ي��ق��وم ب��ه اأح���د ال�����ض��رك��اء با�ضمه 

اخلا�ش« .

ولي�ضت   ، عنواًنا  وال  ا�ضًما  ، ال حتمل  قانوًنا  م�ضترتة  �ضركة  • هي 
اأمام  لها  ظاهًرا  قانونًيا  وج��وًدا  وال   ، م�ضتقلة  اعتبارية  �ضخ�ضية  لها 

.
)138(

الغري ، فهي مقت�ضرة على عاقة ال�ضركاء فيما بينهم 

املحا�ضة  ل�ضركة  العامة  املامح  بدبي  التمييز  حمكمة  • خّل�ضت 
اأكرث  اأو  �ضخ�ضني  ب��ني  تعقد  جت��اري��ة  �ضركة  املحا�ضة  �ضركة   « بقولها 

ت�ضري يف  ف��ا   ، ال�����ض��رك��اء  ب��ني  ال��ع��اق��ة  على  ت��ك��ون مق�ضورة  اأن  على 

حق الغري ، وهي �ضركة م�ضترتة ال تخ�ضع للقيد يف ال�ضجل التجاري ، 

وال وجود لها اإال فيما بني ال�ضركاء فيها ، ومن ثم فلي�ش لها �ضخ�ضية 

معنوية م�ضتقلة عن �ضخ�ضيات ال�ضركاء فيها . وترتيًبا على ذلك فاإن 

هذه ال�ضركة لي�ش لها ا�ضم وال عنوان وال ذمة مالية م�ضتقلة عن ذمم 

ال�ضركاء فيها ، وال تنتقل احل�ض�ش النقدية والعينية من ملكية ال�ضركاء 

اإىل ملكية ال�ضركة ، واإمنا ينظم ذلك اتفاق ال�ضركاء ، فاإذا مل يرد يف عقد 

)138( حكم املحكمة االحتادية العليا يف الطعنني رقمّي 339 ، 369 ل�سنة 22ق – جل�ضة 1/7م2004 .
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ال�ضركة اتفاق خا�ش مبلكية احل�ض�ش التي يقدمها ال�ضركاء ، فاالأ�ضل 

اأن يظل كل منهم مالًكا حل�ضته طاملا اأن ال�ضركة لي�ضت لها ذمة مالية 

تنتقل اإليها ملكية هذه احل�ض�ش، فاإذا كانت احل�ض�ش غري معينة بالذات 

- كما لو كانت ح�ضة نقدية - فاإنها تنتقل اإىل مدير املحا�ضة ، وموؤدى 

ذلك اأن ال�ضركة ال ت�ضفى عند انق�ضائها ، واإمنا يطالب ال�ضركاء مدير 

كانت  فاإذا   ، الربح واخل�ضارة  ملعرفة مقدار  املحا�ضبة  باإجراء  ال�ضركة 

ال�ضركة قد ُمنيت بخ�ضارة يخ�ضم ن�ضيب ال�ضريك يف اخل�ضارة من 

ح�ضته اإذا مل ت�ضتغرقها تلك اخل�ضارة . وتنحل ال�ضركة باأحد 

االأ�ضباب املبّينة يف املادتني 281 و 283 من قانون ال�ضركات 

.
)139(

رقم 8 ل�سنة 1984«

اأهم ما ميّيز �ضركة املحا�ضة اهتمام ال�ضركاء  • اإن 
�ضخ�ش معنوي م�ضتقل عنهم، وجتنبهم  تكوين  بعدم 

ا�ضرتاكهم يف م�ضالح  وترك   ، امل�ضوؤولية  الت�ضامن يف 

مواجهة  يف  ُي�ضاأل  ال  بحيث   ، للغري  جمهواًل  ال�ضركة 

ال��غ��ري اإال ال�����ض��ري��ك ال����ذي ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه . ول��ي�����ش من 

ال�ضروري اأن يتخذ ال�ضركاء م�ضلًكا اإيجابًيا حتى ينجحوا 

يف اإخفاء ال�ضركة عن الغري ، بل يكفي اأن يكون ا�ضرتاكهم يف 

ذاته م�ضترًتا قانوًنا ، وهذا ال يتاأتى اإال بع�د قي�امهم باأي ن�ضاط 

يعتقد معه الغري اعتقاًدا مربًرا بوجود ال�ضركة قانوًنا .

بكافة  ال�ضركاء  بني  فيما  املحا�ضة  �ضركة  عقد  اإثبات  وميكن   •
56 من  امل���ادة  ال��ف��ق��رة الثانية م��ن  ، وذل���ك وف��ًق��ا لن�ش  ط��رق االإث��ب��ات 

قانون ال�ضركات التجارية .

)139( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعنني رقمّي 2005/75 و 2005/126 طعن جتاري .
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 ، كتابة  ال�ضركة  هذه  تاأ�ضي�ش  عقد  اإبرام  من  مينع  ما  يوجد  • ال 
ينظم   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   57 امل���ادة  تن�ش  حيث 

االأرباح  توزيع  وكيفية  ال�ضركاء  والتزامات  املحا�ضة حقوق  �ضركة  عقد 

واخل�ضائر بينهم « . ولكن هذا العقد ال يحتج به يف مواجهة الغري ، على 

اأمام  قانوين ظاهر  وج��ود  اأي  لها  يكون  ال  م�ضترتة  �ضركة  اأنها  اعتبار 

الغري . وهي على هذا االأ�ضا�ش تظل حمتفظة ب�ضفتها ك�ضركة حما�ضة، 

. 
)140(

ولو علم الغري بوجودها الفعلي

لي�ش   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   61 امل��ادة  ن�ضت   •
ف��اإذا �ضدر من   ، ال��ذي تعامل معه  ال�ضريك  اإال على  الرجوع  للغري حق 

ال�ضركاء ما من �ضاأنه اإعام الغري عن وجود ال�ضركة جاز اعتبارها �ضركة 

واقعية يكون ال�ضركاء فيها م�ضوؤولني على وجه الت�ضامن اأمام الغري« .

عن  االإف�ضاح  نحو  اإرادتهم  اجتاه  على  يدل  ما  ال�ضركاء  عن  �ضدر  اإذا   •
وجود ال�ضركة يف مواجهة الغري ، وتعاقد الغري مع ال�ضركاء على هذا االأ�ضا�ش 

، كان ذلك �ضبًبا لزوال خفاء ال�ضركة ، ولكن ذلك العلم ال يوؤيد يف جميع االأحوال 

زوال اخلفاء ، الأن العربة بالعلم القانوين ال الواقعي لل�ضركة .

اإذا  اإال   ...  « بقولها  ذلك  يف  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  • وقد 
ك�ضخ�ش  ال��وج��ود  اإىل  اإب��رازه��ا  �ضاأنه  م��ن  عمل  اأي  ال�ضركاء  م��ن  �ضدر 

باأن  ال��ق��ول  ميكن  وب��ه   ، فيها  ال�ضركاء  اأ�ضخا�ش  ع��ن  م�ضتقل  معنوي 

اأنه يتعامل مع �ضركة تتمتع  اأ�ضا�ش  الغري يرتب موقفه القانوين على 

طبيعة  ال�����ض��رك��ة  تفقد  فعندئذ   ، م�ضتقلة  وذم���ة  ق��ان��ون��ي��ة  ب�ضخ�ضية 

بحيث   ، واقعية  �ضركة  قانوًنا  اعتبارها  احلالة  وجاز يف هذه  اال�ضتتار، 

.
)141(

ُي�ضاأل ال�ضركاء على وجه الت�ضامن اأمام الغري«

)140( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 1995/337 طعن حقوق .

)141( حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 337/ 1995 طعن حقوق .
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اطاعها  بعد  املحكمة  اأثبتت  التي  ال�ضركة  اأن  الظاهر  كان  • فاإذا 
– غري  امل��ث��ال  �ضبيل  – ع��ل��ى  اأخ����وة  ب��ني  ال��دع��وى قيامها  اأوراق  ع��ل��ى 

جتري  ال  الغري  مع  وتعهدات  معنّي  ا�ضم  ولها   ، ظاهرة  بل   ، م�ضترتة 

با�ضم �ضريك واحد ، بل با�ضم ال�ضركاء مًعا ، فهي �ضركة ت�ضامن ال �ضركة 

حما�ضة ، وال مينع من اعتبارها كذلك عدم �ضهرها ، الأن عدم ال�ضهر 

ال يرتتب عليه البطان فيما بني ال�ضركاء اإال اإذا طلب اأحدهم ، ومت 

احلكم وفًقا لذلك .

يجب  فاإنها  املعنوية  ال�ضخ�ضية  ال�ضركة  تكت�ضب  • حتى 
اأن ت�ضتويف ركن العانية، واملتمثل يف ال�ضهر، لهذا فاإنها 

ال تتمتع بال�ضخ�ضية املعنوية لعدم اتخاذها الإجراءات 

ال�ضهر .

املبحث الثاين

اإدارة �شركة املحا�شة

اأواًل : �شور اإدارة �شركة املحا�شة :

تتعدد �ضور اإدارة �ضركة املحا�ضة ، فقد يتفق ال�ضركاء 

على اختيار مدير من بينهم ليقوم باإدارة ال�ضركة ، وُي�ضمى 

با�ضمه  االإدارة  باأعمال  املحا�ضة  مدير  فيقوم   . املحا�ضة  مدير 

ولكن حل�ضاب ال�ضركاء .

وقد يكون االتفاق على اأن تكون االإدارة جماعية لكافة ال�ضركاء دون 

انفراد اأحدهم ، ويف هذه احلالة ُي�ضاأل كافة ال�ضركاء يف مواجهة الغري، 

باعتبارهم مت�ضامنني مًعا للوفاء بالديون وفًقا للقواعد العامة .

اأعمال  ب���اإدارة ج��زء م��ن  ق��ي��ام  ك��ل �ضريك  ال�ضركاء على  وق��د يتفق 

شركات األشخاص
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ال�ضركة ، كاأن يتم االتفاق على قيام كل �ضريك باإدارة ح�ضته يف ال�ضركة، 

على اأن يقوم كل �ضريك بتقدمي ك�ضف ح�ضاب بتلك العمليات التي قام 

يتعامل  هنا  فال�ضريك   ، واخل�ضائر  االأرب���اح  القت�ضام  ال�ضركاء  اإىل  بها 

مع الغري با�ضمه ، ولكنه يلتزم بنقل كافة اآثار تلك الت�ضرفات ل�ضالح 

ال�ضركاء جميًعا وفًقا ملقت�ضيات العقد املربم .

ثانًيا : م�شوؤولية �شركة املحا�شة عن ت�شرفات مدير 

ال�شركة :

• ال يلتزم بالتعاقدات يف مواجهة الغري اإال ال�ضريك الذي با�ضرها حتى 
ي�ضتطيع  ال  كما   . ال�ضركاء  بني  فيما  ال�ضركة  بوجود  يعلم  الغري  ك��ان  ول��و 

اأم��وال اأي �ضريك من  اأو دائن اأي �ضريك التنفيذ على  دائن ال�ضريك املدير 

ال�ضريك  اأو  املدير  ال�ضريك  الوحيد هو ذمة  ال�ضمان  ، الأن  املحا�ضة  �ضركة 

ال�ضركاء بالدعوى  اأي من  . ي�ضتطيع الغري الرجوع على  الذي تعاقد معه 

غري املبا�ضرة ملطالبة اأي �ضريك بحقوق مدينه من ال�ضركاء . وُي�ضاأل ال�ضريك 

الذي يتعامل مع الغري يف جميع اأمواله ، ولو كانت م�ضوؤوليته حمدودة وفًقا 

للعقد ، الأن هذا العقد ال يحتج به يف مواجهة الغري .

دعوى  يقيم  اأن  فلل�ضريك   ، ال�ضركاء  بني  العاقة  العقد  • ينظم 
م��ب��ا���ض��رة يف م��واج��ه��ة ب��اق��ي ال�����ض��رك��اء ب�ضبب ال��ت��ع��ه��دات ال��ت��ي ق���ام بها 

كان  الغري  مواجهة  يف  به  التزم  ما  اأن  اعتبار  على  الغري،  مواجهة  يف 

حل�ضاب جميع ال�ضركاء . وُي�ضاأل كل �ضريك عن خ�ضائر ال�ضركة يف كل 

اأمواله وتكون م�ضوؤوليته ت�ضامنية و�ضخ�ضية ما مل يتفق على اأن تكون 

م�ضوؤوليته م�ضوؤولية حمدودة .
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الفصل األول
التعريف واالسم ورأس مال شركات المساهمة

�شركة امل�شاهمة العامة :
هي  بل   ، الراأ�ضمايل  للنظام  الفقري  العمود  امل�ضاهمة  �ضركات  تعد 

اأعلى اأجهزة اقت�ضاديات النظام الراأ�ضمايل . ويرجع ال�ضبب يف ذلك اإىل 

القدرة الهائلة ل�ضركات امل�ضاهمة يف جتميع روؤو�ش االأموال اإىل ما تتميز 

به االأن�ضبة – االأ�ضهم – من خ�ضائ�ش متمثلة يف �ضاآلة قيمة ال�ضهم، 

تبدو  بحيث  مالها  راأ���ش  يف  ي�ضاهموا  اأن  املّدخرين  �ضغار  متّكن  الأنها 

وكاأنها مبثابة القاعدة الرئي�ضة يف راأ�ش املال .

64 من قانون ال�ضركات التجارية باأنها : » كل �ضركة  عّرفتها املادة 

يكون راأ�ضمالها مق�ضًما اإىل اأ�ضهم مت�ضاوية القيمة قابلة للتداول ، وال 

ي�ضاأل ال�ضريك فيها اإال بقدر ح�ضته يف راأ�ش املال« .

» يكون لكل  اأنه  التجارية على  ال�ضركات  65 من قانون  امل��ادة  تن�ش 

�ضركة م�ضاهمة عامة ا�ضم م�ضتق من غر�ضها ، وال يجوز اأن يكون ا�ضماً 

اخرتاع  ب���راءة  ا�ضتثمار  ال�ضركة  غر�ش  ك��ان  اإذا  اإال  طبيعي   ل�ضخ�ش 

م�ضجلة با�ضم هذا ال�ضخ�ش ، اأو اإذا متلكت ال�ضركة عند تاأ�ضي�ضها اأو بعد 

ذلك متجًرا واتخذت ا�ضمه ا�ضًما لها .

ويف جميع االأحوال يجب اأن ي�ضاف اإىل ا�ضم ال�ضركة عبارة » �ضركة 

اأية  ا�ضم  العامة  امل�ضاهمة  �ضركة  حتمل  اأن  يجوز  وال  عامة«  م�ضاهمة 

�ضركة اأخرى اأو ا�ضًما م�ضابًها ، واإال جاز لل�ضركة االأخرى اأن تطلب من 

اجلهة االإدارية اأو الق�ضائية املخت�ضة اإلزام ال�ضركة التي ت�ضمت با�ضمها 

اأن تغري هذا اال�ضم « .

- وقد اهتم  امل�ضرع با�ضم �ضركة امل�ضاهمة ، كما اهتم بتنظيم اإجراءات 
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واآثار تغيري ا�ضم �ضركة امل�ضاهمة ، حيث ن�ضت املادة 66 من قانون ال�ضركات 

التجارية على اأنه »لل�ضركة اأن تغري ا�ضمها بقرار من اجلمعية العامة غري 

العادية ، وال يرتتب على تغيري اال�ضم م�ضا�ش بحقوقها اأو التزاماتها اأو 

باالإجراءات القانونية التي اتخذتها اأو اتخذت �ضدها ، ويجب اأن يوؤ�ضر 

باال�ضم اجلديد يف ال�ضجل التجاري وفًقا الأحكام القانون« .

)�ش.م.ع(  عبارة  ذك��ر   « ب��اأن  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  وق��د   -

امل�ضافة اإىل البنك املطعون �ضده تفيد اأنه �ضركة م�ضاهمة عامة، 

ال�ضجل  يف  مقّيد  البنك  ه��ذا  اأن  ال��ل��زوم  وبطريق  يفيد  مم��ا 

. 
)142(

التجاري

البد اأن يكون كافًيا باعتباره ال�ضمان الوحيد لدائني 

اأن م�ضوؤولية امل�ضاهم حمدودة .  ال�ضركة على اعتبار 

الذكر على  �ضالف  القانون  67 من  امل��ادة  وقد ن�ضت 

اأنه » يجب اأن يكون راأ�ش مال ال�ضركة كافًيا لتحقيق 

الغر�ش من تاأ�ضي�ضها ويف جميع االأحوال ال يجوز اأن 

يقل راأ�ش املال عن ع�ضرة مايني درهم« .

)142( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 34/ 2007 طعن جتاري .

شركات األموال
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الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة العامة 

املبحث الأول

تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة العامة » الكتتاب العام«

املطلب االأول : املوؤ�ش�شون

- تقوم �ضركة امل�ضاهمة على اأكتاف املوؤ�ض�ضني ، والأهميتهم على اعتبار 

التاأ�ضي�ش  ف��رتة  اأث��ن��اء  واملدنية  اجلنائية  للم�ضوؤولية  يتعر�ضون  اأنهم 

اأفعالهم بطان  على  ترتب  اإذا  اأو   ، القانون  يوؤثمها  اأفعااًل  ارتكبوا  اإذا 

 : باأنهم  التجارية  ال�ضركات  70 من قانون  املادة  ال�ضركة، فقد عرفتهم 

حتمل  بنية  االأ�ضا�ضي  ونظامها  االبتدائي  ال�ضركة  عقد  وقع  من  كل   «

امل�ضوؤولية النا�ضئة عن ذلك ، وال يرخ�ش باإن�ضاء ال�ضركة اإال اإذا كان عدد 

امل�ضوؤولني ع�ضرة اأ�ضخا�ش على االأقل« .

املتعلقة  ال�ضفات  م��ن  جمموعة  املوؤ�ض�ضني  يف  ت��ت��واف��ر  اأن  يجب   -

املادتني  لن�ضو�ش  وفًقا  واإال حكم عليهم  بنظافة �ضحائفهم اجلنائية، 

322 ، 323 من قانون ال�ضركات التجارية نتيجة تقدميهم بيانات كاذبة 

اأو تقومي زائف للح�ض�ش العينية اأو توزيع اأرباح �ضورية .

- على املوؤ�ض�ش اأن يلتزم ببذل عناية الرجل املعتاد عند اإبرامه الأية 

عقود اأو ت�ضرفات حل�ضاب ال�ضركة حتت التاأ�ضي�ش . فاإذا ما حلقت ال�ضركة 

املوؤ�ض�ش  التزم   ، االلتزام  بهذا  لاإخال  نتيجة  اأ�ضرار  التاأ�ضي�ش  حتت 

ومن معه من موؤ�ض�ضني اآخرين بتعوي�ش ال�ضركة، ويكون التزامهم على 

.
)143(

وجه الت�ضامن

)143( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن 1996/332 طعن حقوق .
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املطلب الثاين:مراحل تاأ�شي�ض �شركة امل�شاهمة العامة

الفرع االأول:املراحل التمهيدية

اأواًل : العقد االبتدائي والنظام االأ�شا�شي :

» يجب  اأن��ه  التجارية على  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   68 امل���ادة  -  تن�ش 

االأ�ضا�ضي مطابقني الأحكام  ال�ضركة ونظامها  تاأ�ضي�ش  اأن يكون عقد 

النموذج الذي ي�ضدر به قرار من الوزير، وال يجوز خمالفة هذا 

النموذج اإال مبوافقة من الوزير « .

االأدن����ى من  االب��ت��دائ��ي احل���د  ال��ع��ق��د  اأن يت�ضمن    -

ا�ضم   :  73 امل��ادة  ، وهي وفًقا لن�ش  االأ�ضا�ضية  البيانات 

ال�ضركة ومركزها الرئي�ش ، مدتها ، غر�ضها ، اأ�ضماء 

وجن�ضياتهم،  ومهنهم  اإقاماتهم  وحم��ال  املوؤ�ض�ضني 

م��ق��دار راأ�����ش امل���ال وع���دد االأ���ض��ه��م وق��ي��م��ة ك��ل �ضهم 

ون��وع��ه ، وب��ي��ان ع��ن ك��ل ح�ضة غ��ري ن��ق��دي��ة ، وا�ضم 

وحقوق   ، بتقدميها  اخل��ا���ض��ة  وال�����ض��روط   ، مقدمها 

وبيان   . احل�ضة  ه��ذه  على  املرتتبة  واالم��ت��ي��از  ال��ره��ن 

وتعهد   ، التاأ�ضي�ش  مرحلة  وتكاليف  واأج���ور  م�ضروفات 

املوؤ�ض�ضني بال�ضعي الإمتام اإجراءات التاأ�ضي�ش .

ثانًيا : طلب تاأ�شي�ض ال�شركة و�شدور قرار من ال�شلطة املخت�شة  :

-  تن�ش املادة 74 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه » يقدم طلب 

تاأ�ضي�ش ال�ضركة على النموذج املعد لذلك اإىل ال�ضلطة املخت�ضة م�ضحوًبا 

للم�ضروع  االقت�ضادية  واجل���دوى  االأ�ضا�ضي  ونظامها  تاأ�ضي�ضها  بعقد 

الذي �ضتقيمه ال�ضركة �ضاملة اجلدول الزمني املقرتح لتنفيذه ، ويقيد 

شركات األموال
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الطلب يف ال�ضجل املعد لذلك لدى ال�ضلطة املخت�ضة .

ال�ضلطة املخت�ضة من ممثلني عن كل من  وت�ضكل جلنة بقرار من 

واجلدوى   ، ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  لدرا�ضة طلب  املخت�ضة  وال�ضلطة  ال��وزارة 

االقت�ضادية للم�ضروع الذي �ضتقيمه.

وللجنة اأن تكلف مقدم الطلب با�ضتكمال ما ترى �ضرورة تقدميه من 

م�ضتندات اأو بيانات اأو اإجراء تعديات على عقد ال�ضركة اأو نظامها االأ�ضا�ضي 

مبا يجعلهما متفقني واأحكام هذا القانون واللوائح ال�ضادرة تنفيًذا له .

من  اأ�ضبوعني  خال  اأعمالها  بنتائج  تقريًرا  تعد  اأن  اللجنة  وعلى 

هذا  يف  عليها  املن�ضو�ش  امل�ضتندات  ا�ضتيفاء  اأو   ، الطلب  تقدمي  تاريخ 

القانون واللوائح ال�ضادرة تنفيًذا له ح�ضب االأحوال«.

ت�ضدر   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   75 امل��ادة  تن�ش   -

النتائج  �ضوء  على  ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  طلب  يف  قرارها  املخت�ضة  ال�ضلطة 

اإليها يف املادة ال�ضابقة ، وذلك  التي ا�ضتمل عليها تقرير اللجنة امل�ضار 

اأو ا�ضتيفاء   ، اأق�ضاها �ضتون يوًما من تاريخ تقدمي الطلب  خال مدة 

اإ�ضدار  ع��دم  ويعترب   ، االأح���وال  ح�ضب  اللجنة  طلبتها  التي  امل�ضتندات 

القرار خال هذه املدة قراًرا بالرف�ش .

ال�ضابقة  الفقرة  املذكورة يف  امل��دة  ف��وات  اأو  الطلب  ويف حالة رف�ش 

يجوز للموؤ�ض�ضني الطعن يف قرار الرف�ش اأمام املحكمة املدنية املخت�ضة 

املدة  ف��وات  اأو   ، الرف�ش  بقرار  اإخطارهم  تاريخ  يوًما من  �ضتني  خال 

امل�ضار اإليها يف الفقرة ال�ضابقة ح�ضب االأحوال« .

اإذا متت   « اأنه  76 من قانون ال�ضركات التجارية على  امل��ادة  - تن�ش 

قراًرا  املخت�ضة  ال�ضلطة  ت�ضدر  ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  طلب  على  امل��واف��ق��ة 

بالرتخي�ش بتاأ�ضي�ش ال�ضركة ، وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية على نفقة 

املوؤ�ض�ضني ، ويبلغ للوزارة   .
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وفًقا  ال�ضركة  اأ�ضهم  يف  االكتتاب  عمليات  يف  البدء  املوؤ�ض�ضني  وعلى 

ال�ضادرة تنفيًذا  القانون واللوائح  املن�ضو�ش عليها يف هذا  لاإجراءات 

له خال خم�ضة ع�ضر يوًما من تاريخ �ضدور قرار الرتخي�ش بتاأ�ضي�ش 

ال�ضركة« .

ال���وزاري رق��م )33( ل�سنة 1985 يف �ضاأن  ال��ق��رار  7 من  امل��ادة  - تلزم 

املوؤ�ض�ضني خال خم�ضة  امل�ضاهمة   �ضركات  تاأ�ضي�ش  اإج��راءات   تنظيم 

ع�ضر يوًما من �ضدور الرتخي�ش بتاأ�ضي�ش ال�ضركة اأن يقدموا اإىل 

وزارة االقت�ضاد امل�ضتندات االآتية :

 اأ( �ضهادة من اأحد امل�ضارف املرخ�ش لها بتلقي االكتتاب 

اأ�ضهم �ضركات امل�ضاهمة و�ضركات التو�ضية باالأ�ضهم  يف 

التي حددها القرار ال��وزاري  رقم )36( ل�سنة 1985، 

املوؤ�ض�ضون،  بها  اكتتب  التي  النقدية  االأ�ضهم  بجملة 

واأنهم   ، منهم  ك��ل  فيها  اكتتب  التي  االأ�ضهم  وع��دد 

اأدوا الربع على االأقل من القيمة اال�ضمية لاأ�ضهم 

النقدية التي اكتتب بها كل منهم ، وو�ضعوا هذا القدر 

حتت ت�ضرف ال�ضركة ، واأن يبقى جممًدا اإىل اأن ي�ضدر 

ال�ضجل  يف  وقيدها  ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  باإعان  الوزير  قرار 

التجاري . وتن�ش املادة 78 من قانون ال�ضركات التجارية على 

20% وال تزيد  اأن يكتتبوا باأ�ضهم ال تقل عن  اأنه » على املوؤ�ض�ضني 

واأن يدفعوا قبل ن�ضر بيان االكتتاب  ال�ضركة   راأ���ش مال  40% من  على 

املبلغ الذي يعادل الن�ضبة املطلوب دفعها من املكتتبني عن كل �ضهم عند 

املخت�ضة  وال�ضلطة  ال��وزارة  اإىل  يقدموا  اأن  املوؤ�ض�ضني  وعلى   ، االكتتاب 

قبل دعوة اجلمهور لاكتتاب �ضهادة من امل�ضرف الذي يتم فيه الدفع ، 

تثبت اأنهم قد دفعوا الن�ضبة امل�ضار اإليها« .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

 ب(  يف حالة وجود ح�ض�ش عينية يجب تقدمي ن�ضخة من قرار الوزير 

 ، التقومي  بهذا  وتقريرها  بتقومي هذه احل�ض�ش  املكلفة  اللجنة  بت�ضكيل 

ويجب اأن ترفق موافقة املوؤ�ض�ضني على تقومي اللجنة للح�ض�ش العينية .

الفرع الثاين:االكتتاب يف راأ�ض املال

اأواًل : اأحكام عامة يف االكتتاب :

املكتتب  رغبة  عن  االإف�ضاح  يف  يتمثل   ، اإرادي  عمل  هو  االكتتاب   -

يف االن�ضمام اإىل ال�ضركة حتت التاأ�ضي�ش ، لا�ضرتاك يف امل�ضروع الذي 

توؤ�ض�ش ال�ضركة من اأجل ا�ضتغاله ، والتعهد بتقدمي ح�ضة يف راأ�ش مال 

ال�ضركة عن طريق �ضراء عدد معنّي من االأ�ضهم املطروحة .

تكون   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   77 امل���ادة  تن�ش   -

يوميتني  تعلن يف �ضحيفتني حمليتني  بن�ضرة  العام  الدعوة لاكتتاب 

االأقل،  على  اأي��ام  بخم�ضة  االكتتاب  ب��دء  قبل  العربية  باللغة  ت�ضدران 

التاأ�ضي�ش  عقد  ملخ�ش  عن  ف�ضًا  االكتتاب  ن�ضرة  ت�ضتمل  اأن  ويجب 

والنظام االأ�ضا�ضي على البيانات االآتية :

1- قي�ام املوؤ�ض�ضني بالوفاء بالن�ضبة املطلوب اأداوؤها من قيمة االأ�ضهم 

التي اكتتبوا فيها .

2- احلد االأعلى لعدد االأ�ضهم التي ميكن لل�ضخ�ش اأن يكتب بها .

3- عدد االأ�ضهم التي ي�ضرتط متلكها للح�ضول على ع�ضوية جمل�ش 

االإدارة . 

4-  ميعاد االكتتاب ومكانه و�ضروطه .

5-  ن�ضبة متلك املواطنني من االأ�ضهم و�ضروط الت�ضرف فيها . 

6- اأية اأمور اأخرى توؤثر على حقوق امل�ضاهمني اأو التزاماتهم .
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بالت�ضامن  م�ضوؤولني  ويكونون   ، االكتتاب  ن�ضرة  املوؤ�ض�ضون  ويوقع 

عن �ضحة البيانات الواردة بها« .

التي يحددها  امل�ضارف  اأك��رث من  اأو  االكتتاب يف م�ضرف  - يجري 

امل�ضرف  يف  وتدفع   ، الدولة  يف  العاملة  امل�ضارف  �ضمن  من  املوؤ�ض�ضون 

. 
)144(

االأق�ضاط الواجب دفعها عند االكتتاب

اأن��ه » يكون االكتتاب يف  80 من قانون ال�ضركات على  امل��ادة  - وتن�ش 

االأ�ضهم مبقت�ضى طلب ي�ضمل على وجه اخل�ضو�ش بيانات عن ا�ضم 

وا�ضم   ، االكتتاب  و���ض��روط  مالها،  وراأ����ش   ، وغر�ضها   ، ال�ضركة 

املكتتب ، وعنوانه بالدولة ، ومهنته،  وجن�ضيته وعدد االأ�ضهم 

عقد  اأح��ك��ام  بقبول  وتعهده   ، فيها  االكتتاب  يريد  التي 

يكون  اأن  ويجب  االأ�ضا�ضي.  ونظامها  ال�ضركة  تاأ�ضي�ش 

�ضرط  وك��ل   ، �ضرط  على  معلق  غري  منجًزا  االكتتاب 

ي�ضعه املكتتب يف طلب االكتتاب يعترب كاأن مل يكن .

وتعطى ن�ضخة مطبوعة من عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة 

يحدده  مبلغ  نظري  مكتتب  لكل  االأ�ضا�ضي  ونظامها 

نظام ال�ضركة االأ�ضا�ضي« .

ثانًيا : نتيجــة االكتتـاب :

املحددة واملدة اال�ضتثنائية  الفرتة  انق�ضاء   : االأول  االحتمال 

اأن يظل االكتتاب  اأن��ه : » يجب  82 والتي تن�ش على  امل��ادة  وفًقا لن�ش 

مفتوًحا مدة ال تقل عن ع�ضرة اأيام وال جتاوز ت�ضعني يوًما يتم خالها 

طرح جميع االأ�ضهم – بعد ا�ضتنزال اأ�ضهم التاأ�ضي�ش – لاكتتاب العام 

. ف��اإذا مل يتم  اأ�ضهمها  اإذا اكتتب يف جميع  اإال  وال يتم تاأ�ضي�ش ال�ضركة 

)144( املادة 79 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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االكتتاب خال هذه املدة جاز للموؤ�ض�ضني بقرار من ال�ضلطة املخت�ضة 

الوزارة  اأن تخطر  مد فرتة االكتتاب مدة ال جتاوز ثاثني يوًما على 

بقرار ال�ضلطة املخت�ضة ال�ضادر يف هذا ال�ضاأن« ،فاإذا انق�ضت املدة امل�ضار 

اإليها-وهي ت�ضعون يوما- دون اأن يغطى راأ�ش املال املطروح على االكتتاب 

العام، فتكون اأمام املوؤ�ض�ضني اخليارات االآتية :

املوؤ�ض�ضني رد  ، ويف هذه احلالة على  تاأ�ض�ش ال�ضركة   اأ( الرجوع عن 

م�ضوؤولية  م�ضوؤولني  ويكونون   ، املكتتبني  اإىل  املدفوعة  االأ�ضهم  قيمة 

. 
)145(

ت�ضامنية فيما بينهم عن هذا الرد

الن�ضاب  ع��ن  يقل  اأال  وي�ضرتط   . ال�ضركة  م��ال  راأ����ش  اإن��ق��ا���ش   ب(  

بعد  ال��وزي��ر  اإىل موافقة  باالإ�ضافة  ال��ذك��ر  �ضالفة   67 امل���ادة  امل��ذك��ور يف 

والتي   83 امل��ادة  لن�ش  وفًقا   ، املخت�ضة على تخفي�ضه  ال�ضلطة  موافقة 

تن�ش على اأنه : » اإذا  انق�ضت املدة امل�ضار اإليها يف املادة ال�ضابقة دون اأن 

تتم تغطية جميع االأ�ضهم املطروحة تعنّي على املوؤ�ض�ضني اإما الرجوع عن 

اأو اإنقا�ش راأ�ش مالها ب�ضرط موافقة الوزير املخت�ش  تاأ�ضي�ش ال�ضركة 

على تخفي�ش راأ�ش املال وي�ضدر قرار املوافقة على تخفي�ش راأ�ش املال 

اأن  ال�ضلطة املخت�ضة« . كما يجوز للموؤ�ض�ضني  من الوزير بعد موافقة 

يكتتبوا فيما مل يكتتب فيه من االأ�ضهم ا�ضتثناء من اأحكام املادة ) 78( 

احتفظ  القانون  ولكن  املخت�ضة.  وال�ضلطة  الوزير  موافقة  بعد  وذلك 

للمكتتبني يف هذه احلالة باحلق يف الرجوع عن االكتتاب يف موعد ال 

ويف   .  
)146(

نهائًيا اكتتابهم  اعترب  واإال   ، االأوىل  االكتتاب  مدة  عن  يقل 

هذه احلالة يجوز للموؤ�ض�ضني اإعادة طرح االأ�ضهم التي مت الرجوع عن 

)145( املادة 84 من قانون ال�ضركات التجارية .

)146( املادة 2/84 من قانون ال�ضركات التجارية .
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.
)147(

االكتتاب فيها يف اكتتاب عام جديد

اأ�ضهم مطروحة  يكتتب من  فيما مل  االكتتاب  للمكتتبني   ج( يجوز 

لاكتتاب العام وفًقا لن�ش املادة 83 �ضالفة الذكر .

االحتمال الثاين : اإذا جتاوز االكتتاب عدد االأ�ضهم املطروحة ، فاإنه 

وفًقا لن�ش املادة 85 من قانون ال�ضركات التجارية فاإنه » اإذا جاوز االكتتاب 

عدد االأ�ضهم املطروحة وجب اأن توزع االأ�ضهم على املكتتبني بن�ضبة ما 

اكتتبوا به ، ويجرى التوزيع اإىل اأقرب �ضهم �ضحيح ، وب�ضرط اأال 

يرتتب على التوزيع حرمان امل�ضاهم من امل�ضاهمة يف ال�ضركة 

مهما كان عدد االأ�ضهم التي اكتتب بها .

ويجوز للوزير بناء على اقرتاح املوؤ�ض�ضني وموافقة 

االأ�ضهم  من  ع��دد  توزيع  يقرر  اأن  املخت�ضة  ال�ضلطة 

ابتداء على جميع املكتتبني ال تتجاوز قيمتها ع�ضرة 

اآالف درهم ، ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو 

امل�ضار اإليه يف الفقرة ال�ضابقة . 

االحتمال الثالث :  تطابق عدد االأ�ضهم املكتتب فيها 

مع االأ�ضهم املطروحة يف االكتتاب العام ، بحيث ينال يف 

هذه احلالة كل مكتتب عدد االأ�ضهم التي اكتتب فيها ، ويف 

املقبو�ضة من  االأم��وال  امل�ضرف بجميع  هذه احلالة يحتفظ 

امل�ضاهمني حل�ضاب ال�ضركة حتت التاأ�ضي�ش ، وال يجوز له ت�ضليمها 

. 
)148(

اإال ملجل�ش االإدارة بعد قيد ال�ضركة يف ال�ضجل  التجاري

)147( املادة 3/84 من قانون ال�ضركات التجارية .

)148( املادة 86 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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ثالًثا : ال�شروط املو�شوعية لالكتتاب :

. 
)149(

1(  اأن يتم االكتتاب يف جميع االأ�ضهم

2( اأن يكون قطعًيا ال رجعة فيه ، واأن يكون منجًزا غري معلق على 

�ضرط اأو م�ضاف اإىل اأجل ، وكل �ضرط ي�ضعه املكتتب يف طلب االكتتاب 

اأو تعليق   ، ال�ضركة  ك��اأن ي�ضرتط وظيفة يف   ،  
)150(

ي��ك��ن ك��اأن مل  يعترب 

االكتتاب على حتقيق ال�ضركة  لن�ضبة معّينة من االأرباح .

3(  اأن يكون جدًيا ، يق�ضد به التزام املكتتب باالن�ضمام اإىل ال�ضركة 

وحتمل االأعباء الناجمة عن ذلك .

.
)151(

4(  اأال تقل ن�ضبة متلك مواطني دولة االإمارات يف االأ�ضهم عن %51

رابًعا : الوفاء بقيمة االأ�شهم واإيداعها : 

 تن�ش املادة 81 من قانون ال�ضركات على اأنه » مع مراعاة حكم املادة 

)67( ال يجوز اأن يقل املدفوع من قيمة كل �ضهم نقدي عند االكتتاب عن 

ربع قيمته اال�ضمية ، ويجب اأن يتم الوفاء بباقي القيمة خال مدة ال 

جتاوز خم�ش �ضنوات من تاريخ التاأ�ضي�ش ، ما مل ين�ش عقد ال�ضركة على 

خاف ذلك . ويوؤ�ضر على ال�ضهم بالقدر املدفوع من قيمته« .

اإج��راءات تقومي احل�ض�ش العينية ، حيث ن�ضت   87 - ر�ضمت امل��ادة 

علي اأنه » يجوز اأن يكون االكتتاب بح�ض�ش عينة .

ويف هذه احلالة تتوىل تقومي هذه احل�ض�ش جلنة ت�ضكل بقرار من 

الوزير برئا�ضة قا�ش ير�ضحه وزير العدل ، اأو رئي�ش دائرة العدل، اأو من 

يقوم مقامه يف االإمارة املعنية بح�ضب االأحوال ، وع�ضو من جمل�ش اإدارة 

)149( املادة 82 من قانون ال�ضركات التجارية .

)150(املادة 2/80 من قانون ال�ضركات التجارية

)151( املادة 22 من قانون ال�ضركات التجارية .
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، وع�ضو من املجل�ش  املعنية ير�ضحه رئي�ضها  التجارة وال�ضناعة  غرفة 

 ، املعنية  االإم���ارة  يف  البلدية  رئي�ش  ير�ضحه  البلدية  دائ��رة  اأو  البلدي 

وع�ضو من اخلرباء املخت�ضني .

ويجوز اأن تكون احل�ضة العينية املقدمة من ال�ضخ�ش العام امتياًزا 

اأو حًقا يف بع�ش االأموال العامة .

تكليفها  تاريخ  من  يوماً  ثاثني  خ��ال  تقريرها  اللجنة  وتقدم 

اأن  اللجنة  م��ن  م�ضبب  طلب  على  بناء  للوزير  وي��ج��وز   ، بالعمل 

اإىل  ، وتر�ضل �ضورة من تقرير اللجنة  اأخ��رى  مينحها مهلة 

املوؤ�ض�ضني ، وعليهم اإيداع �ضور كافية منه مركز ال�ضركة، 

وي��ن�����ض��ر ع���ن ه����ذا االإي�������داع يف ���ض��ح��ي��ف��ت��ني حمليتني 

يوميتني ت�ضدران باللغة العربية قبل انعقاد اجلمعية 

العمومية التاأ�ضي�ضية بخم�ضة ع�ضر يوماً على االأقل ، 

ويجوز لكل ذي �ضاأن االطاع عليه .

اأق��ل من تقدير  اللجنة  ك��ان تقرير  اإذا  اأن��ه  على 

اإما  العينية  احل�ضة  م��ق��دم  اإىل  فيطلب  املوؤ�ض�ضني 

اأخ��رى بقيمة  اأو تقدمي ح�ضة عينية  الفرق نقداً  دفع 

التحقق  ويجرى   ، املوؤ�ض�ضني  باقي  عليها  يوافق   ، الفرق 

من �ضحة تقريرها بالكيفية ال�ضابقة ، وعلى اأية حال يجوز 

ملقدم احل�ضة العينية �ضحبها كلياً ودفع القيمة املقدرة لها مبعرفة 

املوؤ�ض�ضني نقداً .

ويعر�ش على اجلمعية العمومية التاأ�ضي�ضية التقومي الذي اأجرته 

فاإذا   ، اأو خف�ضه  اأو رف�ضه  التقومي  امل�ضادقة على  ، وللجمعية  اللجنة 

قررت اجلمعية خف�ش التقومي جاز ملقدم احل�ضة اأن ي�ضحبها من راأ�ش 

املال اأو اأن يدفع الفرق نقداً .

شركات األموال
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واإذا قررت اجلمعية رف�ش احل�ضة العينية ، اأو �ضحبها مقدمها ، جاز 

االكتتاب فيها نقداً وفقا ل�ضروط واأو�ضاع االكتتاب النقدي ، اأو خف�ش 

راأ�ش املال مبا يعادل النق�ش، ب�ضرط اأال يقل راأ�ش املال عن احلد املقرر 

يف هذا القانون ، وب�ضرط موافقة الوزير على التخفي�ش .

وت�ضدر القرارات املتعلقة بتقومي احل�ضة العينية باالأغلبية العددية 

للمكتتبني باالأ�ضهم النقدية ، ب�ضرط اأن تكون هذه االأغلبية حائزة على 

االأقل لثلثي االأ�ضهم املذكورة ، وال يكون الأ�ضحاب احل�ض�ش العينية حق 

الت�ضويت ولو كانوا اأ�ضحاب اأ�ضهم نقدية .

واإذا كانت احل�ضة العينية مقدمة من جميع املكتتبني كان تقديرهم 

لها نهائياً ، ب�ضرط اأال جتاوز القيمة املقدرة طبقاً لتقرير اللجنة .

 وال يجوز اأن متثل احل�ض�ش العينية غري اأ�ضهم مت الوفاء بقيمتها كاملة«.

الفرع الثالث: دعوة اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية

يجب   « اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  ق��ان��ون  م��ن   88 امل���ادة  تن�ش   -

املوؤ�ض�ضني خال ثاثني يوًما من تاريخ غلق باب االكتتاب دعوة  على 

املكتتبني اإىل جمعية عمومية تاأ�ضي�ضية، وتر�ضل �ضورة من الدعوة اإىل 

اإليها يف  امل�ضار  امل��دة  ف��اإذا انق�ضت   . ال��وزارة وال�ضلطة املخت�ضة  كل من 

الفقرة ال�ضابقة دون اأن يقوم املوؤ�ض�ضون بهذه الدعوة قامت الوزارة بها.

وي�ضح انعقاد اجلمعية التاأ�ضي�ضية بح�ضور مالكي ثاثة اأرباع عدد 

، ويراأ�ش االجتماع من تنتخبه  اأو من ينوب عنهم  املكتتب بها  االأ�ضهم 

اجلمعية لذلك من بني املوؤ�ض�ضني . 

ثان خال  يدعى الجتماع  املذكور،  الن�ضاب  اكتمال  ويف حالة عدم 

ثاثني يوًما من تاريخ االجتماع االأول ، وي�ضح االجتماع الثاين بح�ضور 

مالكي ن�ضف عدد االأ�ضهم اأو من ينوب عنهم ، واإال كان للحا�ضرين اأو 
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الأي منهم احلق يف املطالبة بحل ال�ضركة اأو الدعوة الجتماع ثالث خال 

خم�ضة ع�ضر يوًما من تاريخ االجتماع الثاين ، ويكون االجتماع الثالث 

�ضحيحاً اأًيا كان عدد املكتتبني املمثلني فيه .

املطلقة  باالأغلبية  التاأ�ضي�ضية  العمومية  اجلمعية  ق��رارات  وت�ضدر 

املخت�ضة  وال�ضلطة  ال���وزارة  م��ن  ولكل   ، االجتماع  يف  املمثلة  لاأ�ضهم 

اإر�ضال مندوب عنها اأو اأكرث حل�ضور اجتماع اجلمعية كمراقبني ، دون 

اأن يكون لهم حق الت�ضويت ، ويثبت ح�ضورهم يف حم�ضر جل�ضة 

اجلمعية«.

لن��ش  وفًقا  التاأ�ضي�ضي��ة  العمومية  اجلمعية  وتخت�ش 

املادة 89 من قانون ال�ض��ركات التجارية ب� :

1( تقرير املوؤ�ض�ضني عن عمليات تاأ�ضي�ش ال�ضركة 

والنفقات التي ا�ضتلزمتها .

اأع�ضاء جمل�ش االإدارة االأول وتعيني  2( انتخاب 

مراجعي احل�ضابات .

3( امل�ضادقة على تقدمي احل�ض�ش العينية .

4(  االإعان عن تاأ�ضي�ش ال�ضركة نهائًيا .

- ووفًقا لن�ش املادة 90 من قانون ال�ضركات التجارية: 

اجلمعية  اجتماع   م��ن  اأي���ام  �ضبعة  خ��ال  املوؤ�ض�ضون  يقدم    «

 ، ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  باإعان  الوزير  اإىل  التاأ�ضي�ضية طلًبا  العمومية 

ويقدم الطلب مرفًقا به ما ياأتي :

1( اإقرار بح�ضول االكتتاب براأ�ش املال كاما ، وما دفعه املكتتبون من 

قيمة االأ�ضهم وبيان باأ�ضمائهم وعدد االأ�ضهم التي اكتتب بها كل منهم .

2( حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�ضي�ضية .

3( نظام ال�ضركة كما اأقرته تلك اجلمعية .

شركات األموال
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وتقومي   ، املوؤ�ض�ضني  تقرير  على  بامل�ضادقة  اجلمعية  ق����رارات   )4

احل�ض�ش العينية، وتعيني جمل�ش االإدارة االأول .

5( الوثائق املوؤيدة ل�ضحة اإجراءات التاأ�ضي�ش .

- وي�ضدر الوزير قراًرا باإعان تاأ�ضي�ش ال�ضركة خال ثاثني يوًما 

من تاريخ تقدمي الطلب ، وُين�ضر هذا القرار يف اجلريدة الر�ضمية مرفًقا 

 .  
)152(

ال�ضركة نفقة  على  وذلك   ، االأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�ش  عقد  به 

ويعترب القرار الوزاري هذا االإجراء االأخري ملياد ال�ضخ�ش املعنوي على 

م�ضرح احلياة القانونية .

الفرع الرابع: �شهر �شركة امل�شاهمة وقيدها يف ال�شجل التجاري

باجلريدة  امل�ضاهمة  �ضركة  تاأ�ضي�ش  باإعان  ال��وزاري  القرار  ن�ضر   -

الر�ضمية مرفًقا به عقد التاأ�ضي�ش والنظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة يعد مبثابة 

االإ�ضهار القانوين لل�ضركة ، باالإ�ضافة اإىل ما �ضبق ، فاإن امل�ضرع اأوجب 

االإع��ان عن  تاريخ  يوًما من  ع�ضر  خ��ال خم�ضة  االإدارة  على جمل�ش 

التاأ�ضي�ش اأن يتم اتخاذ اإجراءات ال�ضهر والقيد يف ال�ضجل التجاري . 

التجارية  ال  ال�ضركات  12 من قانون  امل��ادة  فال�ضركة وفًقا لن�ش   -

تكت�ضب ال�ضخ�ضية املعنوية اإال بالقيد يف ال�ضجل التجاري . وقد اأحالت 

. وقد  ق��رار ي�ضدره وزي��ر االقت�ضاد  اإىل  ال�ضركات  11 من قانون  امل��ادة 

31 ل�سنة 1985 يف �ضاأن االإج��راءات اخلا�ضة  �ضدر القرار ال��وزاري رقم 

بقيد �ضركات امل�ضاهمة يف ال�ضجل التجاري .

وزارة  اإىل  بطلب  ي��ت��ق��دم  اأن  ال�����ض��رك��ة  اإدارة  جمل�ش  ع��ل��ى  ي��ج��ب   -

باإعان  ال��وزي��ر  ق���رار  ت��اري��خ  م��ن  ي��وًم��ا  ع�ضر  خ��ال خم�ضة  االقت�ضاد 

)152( املادة 90 من قانون ال�ضركات التجارية .
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املوثق  ال�ضركة  عقد  م��ن  �ضورتان  بالطلب  وي��رف��ق  ال�ضركة.  تاأ�ضي�ش 

طبًقا للقانون ونظامها االأ�ضا�ضي ، وك�ضف من ن�ضختني باأ�ضماء اأع�ضاء 

اأو املديرين وتاريخ وحمل مياد كل منهم وجن�ضيته ،  جمل�ش االإدارة 

واإقرار كتابي من ن�ضختني من كل ع�ضو  من اأع�ضاء جمل�ش االإدارة اأو 

املديرين بقبوله التعيني ، على اأن ي�ضمل االإقرار اأ�ضماء ال�ضركات التي 

اأو  اأو ع�ضو جمل�ش االإدارة  اأو نائب رئي�ش  ي�ضغل فيها من�ضب رئي�ش 

ع�ضو منتدب االإدارة .

- تقيد وزارة االقت�ضاد طلبات  القيد يف ال�ضجل اخلا�ش، 

م�ضمولة ببيانات متعلقة بال�ضركة ، وحملها ، وراأ�ش مالها، 

واحل�ض�ش ، وقرار الوزير وبياناته .

- حتيل وزارة االقت�ضاد طلب القيد بعد مراجعته 

اإىل ال�ضلطة املخت�ضة يف ال�ضجل التجاري يف االإمارة 

الكائن بها مركز ال�ضركة الرئي�ش مرفًقا به اإحدى 

 ، االأ�ضا�ضي  ونظامها  امل��وث��ق،  ال�ضركة  عقد  �ضورتي 

ال�ضلطة  وعلى   . التجاري  ال�ضجل  يف  ال�ضركة  لقيد 

املخت�ضة بالقيد يف االإمارة اإخطار الوزارة بن�ضخة من 

ون�ضخة  ح�ضوله،  عند  التجاري  ال�ضجل  يف  القيد  �ضهادة 

من طلب القيد موؤ�ضًرا عليه بح�ضول القيد وتاريخه .

- تقوم الوزارة بن�ضر عقد ال�ضركة املوثق ونظامها االأ�ضا�ضي يف 

الن�ضرة اخلا�ضة التي ت�ضدرها الوزارة . ويجب اأن ي�ضفع اال�ضم التجاري 

لل�ضركة بعبارة » �ضركة م�ضاهمة عامة« .

- باالنتهاء من تلك االإج��راءات ت�ضتطيع ال�ضركة مبا�ضرة ن�ضاطها 

ك�ضخ�ش قانوين مكتمل االأهلية .

شركات األموال
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املبحث الثاين

تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة اخلا�شة » التاأ�شي�س املغلق «

اخت�ضار  يف  يتمثل  واخلا�ضة  العامة  امل�ضاهمة  �ضركة  بني  الفرق   -

تاأ�ضي�ش  يف  اأ�ضا�ضية  ملرحلة  االأخ���رية  حاجة  لعدم  التاأ�ضي�ش،  اإج���راءات 

�ضركات امل�ضاهمة ، اأال وهي مرحلة االكتتاب يف راأ�ش املال . حيث ن�ضت 

اأحكام  ع��دا  »فيما   : اأن��ه  على  التجارية  ال�ضركات  قانون  216 من  امل��ادة 

االأحكام  جميع  اخلا�ضة  امل�ضاهمة  �ضركة  على  ت�ضري  ال��ع��ام  االكتتاب 

الواردة يف هذا القانون يف �ضاأن �ضركات امل�ضاهمة العامة« .

- هناك فروق اأخرى بني �ضركتي امل�ضاهمة تتمثل يف :

 ، بينما يف 
)153(

1- عدد املوؤ�ض�ضني يف امل�ضاهمة العامة ع�ضرة اأ�ضخا�ش

.
)154(

امل�ضاهمة اخلا�ضة ثاثة موؤ�ض�ضني

 ،
)155(

2-  احلد االأدنى لراأ�ش املال يف امل�ضاهمة العامة هو ع�ضرة مايني

.
)156(

بينما يف امل�ضاهمة اخلا�ضة مليوين درهم

3- عدم طرح اأ�ضهم �ضركة امل�ضاهمة اخلا�ضة لاكتتاب العام ، وهذا 

�ضركة  اكتتاب  . لذلك يطلق على  بينهما  االأ�ضا�ضي  الفارق  يعد مبثابة 

امل�ضاهمة اخلا�ضة باالكتتاب املغلق .

)153( املادة 70 من قانون ال�ضركات التجارية .

)154( املادة 215 من قانون ال�ضركات التجارية .

)155( املادة 67 من قانون ال�ضركات التجارية .

)156( املادة 215 من قانون ال�ضركات التجارية .
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املبحث الثالث

جزاء الإخالل بقواعد واإجراءات تاأ�شي�س �شركات امل�شاهمة

فر�ش ال�ضارع االحتادي رقابة حكومية اإدارية �ضارمة على تاأ�ضي�ش 

�ضركات امل�ضاهمة . و�ضبب ذلك اأنه من ال�ضعب القول ببطان ال�ضركة 

لتخلف اأحد اإجراءات التاأ�ضي�ش، حيث ت�ضتطيع وزارة االقت�ضاد يف اأي 

با�ضتكمال  املوؤ�ض�ضني  التنبيه على  التاأ�ضي�ش  مرحلة من مراحل 

النواق�ش التي حددتها . لذلك فاإنه من املنطقي عدم الن�ش 

على البطان كجزاء اإغفال اأحد تلك االإجراءات .

اأواًل : امل�شوؤولية املدنية :

اأقر امل�ضرع امل�ضوؤولية املدنية للموؤ�ض�ضني عن   -1

عدم اإمتام اإجراءات تاأ�ضي�ش ال�ضركة ، حيث  تق�ضي 

امل����ادة 93 م��ن ق��ان��ون ال�����ض��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ب���اأن���ه: » 

ويكونون م�ضوؤولني بالت�ضامن ِقَبل الغري عن االأفعال 

والت�ضرفات التي �ضدرت منهم خال فرتة التاأ�ضي�ش «.

يف  اأُنفقت  التي  امل�ضروفات  املوؤ�ض�ضون  يتحمل  كما   -2

. 
)157(

تاأ�ضي�ش ال�ضركة عند عدم ا�ضتكمال اإجراءات التاأ�ضي�ش

3- وُي�ضاأل املوؤ�ض�ضون م�ضوؤولية ت�ضامنية ِقَبل الغري عن االأفعال 

ال�ضادرة منهم خال فرتة التاأ�ضي�ش ، الأن املادة 72 من قانون ال�ضركات 

تعلق التزام ال�ضركة بت�ضرفات املوؤ�ض�ضني يف فرتة التاأ�ضي�ش على �ضرط 

واقف ، وهو متام تاأ�ضي�ضها وفًقا للقانون ، حيث تن�ش على اأنه » تكون 

)157( املادة 94 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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الازم  بالقدر  التاأ�ضي�ش  ف��رتة  خ��ال  االعتبارية  �ضخ�ضيتها  لل�ضركة 

لتاأ�ضي�ضها ، وتلتزم ال�ضركة بت�ضرفات املوؤ�ض�ضني يف تلك الفرتة ب�ضرط 

متام تاأ�ضي�ضها وفًقا للقانون« .

ثانًيا : امل�شوؤولية اجلنائية :

ت�ضليل  اإىل  ي��وؤدي  فعًا  ارتكابهم  عند  جنائًيا  املوؤ�ض�ضون  ُي�ضاأل   )1

جمهور املكتتبني ، اأو ُيق�ضد من ورائه عدم امل�ضاواة بني اأع�ضاء ال�ضركة 

الواحدة . حيث تن�ش املادة 322 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه: 

يعاقب  اآخ��ر  قانون  عليها  ين�ش  اأ�ضد  عقوبة  باأية  االإخ���ال  ع��دم  مع   «

باحلب�ش مدة ال تقل عن ثاثة اأ�ِضهر وال تتجاوز �ضنتني ، وبغرامة ال 

تقل عن ع�ضرة اآالف درهم وال جتاوز مائة األف درهم، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني :-

اأو يف ن�ضرات  اأو يف نظامها  1- كل  من اأثبت عمًدا يف عقد ال�ضركة 

االكتتاب يف االأ�ضهم اأو ال�ضندات اأو يف غري ذلك من وثائق ال�ضركة بيانات 

كاذبة اأو خمالفة الأحكام هذا القانون ، وكذلك كل من وقع هذه الوثائق 

اأو وزعها مع علمه بذلك .

2- كل موؤ�ض�ش اأو مدير وجه الدعوة اإىل اجلمهور لاكتتاب يف اأ�ضهم 

اأو �ضندات حل�ضاب �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة ، وكل من عر�ش هذه 

االأوراق حل�ضاب ال�ضركة .

م ب�ضوء ق�ضد احل�ض�ش العينية املقدمة من ال�ضركاء  3- ك�ل من ق�وَّ

باأكرث من قيمتها احلقيقية  .

4- كل مدير اأو ع�ضو جمل�ش اإدارة وزع على ال�ضركاء اأو على غريهم 

اأرباًحا اأو فوائد على خاف اأحكام هذا القانون اأو عقد ال�ضركة اأو نظامها ، 

وكذلك كل مراجع ح�ضابات �ضدق على هذا التوزيع مع علمه باملخالفة  .
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5- كل مدير اأو ع�ضو جمل�ش اإدارة اأو م�ضٍفّ ذكر عمدا بيانات كاذبة 

يف امليزانية اأو يف ح�ضاب االأرباح واخل�ضائر اأو اأغفل عن عمد ذكر وقائع 

املايل  امل��رك��ز  اإخ��ف��اء حقيقة  ، وذل��ك بق�ضد  ال��وث��ائ��ق  جوهرية يف ه��ذه 

لل�ضركة .

6- كل مراجع ح�ضابات تعمد و�ضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته 

اأو اأخفى عمًدا وقائع جوهرية يف هذا التقرير .

اأو  رقابة  جمل�ش  ع�ضو  اأو  اإدارة  جمل�ش  ع�ضو  اأو  مدير  كل   -7

م�ضت�ضار اأو خبري اأو مراجع ح�ضابات اأو معاون له اأو م�ضتخدم 

لديه ، وكل �ضخ�ش يعهد اإليه بالتفتي�ش على ال�ضركة يف�ضي 

ما يح�ضل عليه بحكم عمله من اأ�ضرار ال�ضركة ، اأو ي�ضتغل 

هذه االأ�ضرار جللب نفع خا�ش له اأو لغريه .

8- كل �ضخ�ش معنّي من قبل الوزارة اأو ال�ضلطة 

فيما  عمًدا  يثبت  ال�ضركة  على  للتفتي�ش  املخت�ضة 

يعده من تقارير عن نتيجة التفتي�ش وقائع كاذبة، 

التقارير  ذكر وقائع جوهرية يف هذه  اأو يغفل عمداً 

من �ضاأنها اأن توؤثر يف نتيجة التفتي�ش« .

2( ثم ن�ضت املادة 323 على جزاء جنائي عام على كل 

حيث   ، الوزارية  والقرارات  ال�ضركات  قانون  يخالف  موؤ�ض�ش 

اأ�ضد ين�ش عليها  باأية عقوبة  اأن��ه » مع عدم االإخ��ال  ن�ضت على 

قانون اآخر يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�ضرة اآالف درهم وال تتجاوز مائة 

األف درهم :

1- كل من يت�ضرف يف االأ�ضهم على خاف القواعد املقررة يف هذا 

ال�ضاأن .

اأو  موؤقتة  �ضهادات  اأو  اكتتاب  اإي�ضاالت  اأو  اأ�ضهًما  ي�ضدر  كل من   -2

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

�ضندات اأو يعر�ضها للتداول على خاف اأحكام هذا القانون .

3- كل من يعنّي ع�ضًوا مبجل�ش اإدارة �ضركة م�ضاهمة اأو يعنّي مراجًعا 

للح�ضابات فيها، وكل من يح�ضل على �ضمان اأو قر�ش منها ، وذلك كله 

على خاف اأحكام احلظر املقررة يف هذا القانون ، وكل رئي�ش جمل�ش 

اإدارة ف�ي �ضركة تقع فيها خمالفة من هذه املخالفات .

4- كل �ضركة تخالف االأحكام املقررة يف �ضاأن ن�ضبة م�ضاهمة مواطني 

الدولة يف راأ�ش مال ال�ضركات ، اأو ن�ضبة املواطنني يف جمال�ش اإدارتها ، 

وكل مدير اأو رئي�ش جمل�ش اإدارة فيها .

5- كل من ميتنع عمًدا عن متكني مراجعي احل�ضابات اأو االأ�ضخا�ش 

على  بالتفتي�ش  املخت�ضة  املحلية  ال�ضلطة  اأو  ال��وزارة  قبل  من  املكلفني 

تقدمي  ع��ن  ميتنع  اأو   ، ووثائقها  دف��ات��ره��ا  على  االط���اع  م��ن  ال�ضركة 

املعلومات واالإي�ضاحات الازمة لهم .

التي  ال��ق��رارات  اأحكام  اأو  القانون  ه��ذا  اأحكام  تخالف  �ضركة  كل   -6

اإدارة  اأو ع�ضو جمل�ش  اأو مدير  موؤ�ض�ش  كل  وكذلك  له،  تنفيًذا  ت�ضدر 

فيها« . 
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البـاب الرابع
شركات األموال

الفصل الثالث
األوراق المالية التي تصدرها 

شركات المساهمة
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الفصل الثالث
األوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة

-  تن�ش املادة 152 من قانون ال�ضركات التجارية على اأنه : » ال�ضكوك 

التي ت�ضدرها ال�ضركة هي االأ�ضهم و�ضندات القر�ش .

اأو  للموؤ�ض�ضني  خا�ضة   منح  وال  تاأ�ضي�ش  ح�ض�ش  اإن�ضاء  يجوز  وال 

غريهم ، كما ال يجوز لل�ضركة اإ�ضدار اأ�ضهم تعطي اأ�ضحابها امتياًزا من 

اأي نوع « .

ت�ضدرها  والتي   ، للتداول  قابلة  �ضكوك  هي  التاأ�ضي�ش  ح�ض�ش   -

�ضركات امل�ضاهمة بغري قيمة ا�ضمية تعطي الأ�ضحابها ن�ضيًبا يف االأرباح 

مقابل ما قدموه من خدمات اأثناء تاأ�ضي�ش ال�ضركة .

املبحث الأول

الأ�شــهم

املطلب االأول:اأحكــام عامـة

- ميثل ال�ضهم جزًءا من ح�ضة ال�ضريك امل�ضاهم يف �ضركة امل�ضاهمة .

، ويتمثل حق  للتداول  القيمة وقابلة  - فاالأ�ضهم �ضكوك مت�ضاوية 

ال�ضفة  بتلك  ، ومتنحه  مالها  راأ���ش  اأ�ضهم يف  التي  ال�ضركة  امل�ضاهم يف 

من  ن�ضبة  على  احل�ضول  يف  حقه  ال�ضيما  ال�ضركة  يف  حقوق   ممار�ضة 

االأرباح ون�ضيب يف موجودات ال�ضركة عند ت�ضفيتها .

تقل  اأال  وي��ج��ب   ، القيمة  مت�ضاوية  اأن�����ض��ب��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  االأ���ض��ه��م   -

م�ضروفات  اإليها  م�ضاًفا  دره��م  مائة  على  تزيد  وال  واح��د  دره��م  ع��ن 
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تت�ضاوى  اأن  بال�ضرورة  ي�ضتلزم  االأ�ضهم  قيمة  وت�ضاوي   .  
)158(

االإ���ض��دار

 . فتثبت للم�ضاهم 
)159(

احلقوق التي متنحها تلك االأ�ضهم للم�ضاهمني

ت�ضفيتها  عند  ال�ضركة  وم���وج���ودات  االأرب����اح  على  احل�����ض��ول  يف  احل��ق 

.
)160(

وح�ضور اجلل�ضات العمومية والت�ضويت

ملكية  اآل��ت  واإذا  للتجزئة  قابلة  غري  �ضكوك  عن  عبارة  االأ�ضهم   -

وجب  متعددون  اأ�ضخا�ش  متلكه  اأو  ورث��ة  ع��دة  اإىل  ب��امل��رياث  ال�ضهم 

، ويكون هوؤالء  ال�ضركة  اأن يختاروا من بينهم من ميثلهم جتاه 

االأ�ضخا�ش م�ضوؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�ضئة عن 

. 
)161(

ملكية ال�ضركة

من  ذلك  ويعترب   ، للتداول  قابلة  االأ�ضهم  تكون   -

النظام العام ال يجوز حرمان امل�ضاهم منه .

- ت�ضدر االأ�ضهم ا�ضمية ، وال يجوز اإ�ضدار اأ�ضهم 

وتنتقل   . للتداول  قابلة  االأ�ضهم  وتكون   ، حلاملها 

ال�ضركات  قانون  من   162 امل��ادة  لن�ش  وفًقا  ملكيتها 

ال��ت��ج��اري��ة ب��اإث��ب��ات ال��ت�����ض��رف ك��ت��اب��ة يف ���ض��ج��ل لدى 

يجوز  وال   ، ال�ضهم  على  القيد  بهذا  ويوؤ�ضر  ال�ضركة. 

من  اإال  الغري  على  اأو  ال�ضركة  على  بالت�ضرف  االحتجاج 

تاريخ قيده يف ال�ضجل .

التي  وه��ي   ، امل��م��ت��ازة  االأ���ض��ه��م  اإ���ض��دار  ال�ضركة  ت�ضتطيع   - ال 

متنح اأ�ضحابها حقوًقا اأعلى مرتبة من تلك التي تخولها لهم االأ�ضهم 

)158( املادة 1/153 من قانون ال�ضركات التجارية .

)159( املادة 2/153 من قانون ال�ضركات التجارية .

)160( املادة 169 من قانون ال�ضركات التجارية .

)161( املادة 155 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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اأن يكون لهم  اأو   ، االأرب��اح  اأعلى من  ن�ضبة  العادية، مثل احل�ضول على 

اأولوية عند تق�ضيم موجودات ال�ضركة ، اأو اأن تكون االأ�ضهم ممتازة من 

حيث الت�ضويت على القرارات يف اجلمعية  العمومية لل�ضركة .

- ال يجوز للم�ضاهم ا�ضرتداد ما دفعه من قيمة االأ�ضهم ، الأنه يكون 

.
)162(

جزًءا يف راأ�ش مال ال�ضركة

اأ�شهم التمتع :

- هي االأ�ضهم التي تعطى للم�ضاهم الذي ا�ضتهلكت اأ�ضهمه يف راأ�ش 

اأثناء  حياة ال�ضركة وتخّول امل�ضاهم احلق يف احل�ضور يف جل�ضات  املال 

اجلمعية العمومية واحل�ضول على ن�ضبة من اأرباح ال�ضركة . ولكنها ال 

تعطي حلاملها حًقا يف موجوداتها عند الت�ضفية اإال بعد الوفاء باالأ�ضهم 

. 
)163(

التي مل ت�ضتهلك

على  ال�ضركة  ن��ظ��ام  يف  الن�ش  يجيز  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ض��رك��ات  ق��ان��ون   -

اأنه  على   171 امل��ادة  تن�ش  حيث   ، ال�ضركة  قيام  اأثناء  االأ�ضهم  ا�ضتهاك 

»يجوز اأن ين�ش نظام ال�ضركة على ا�ضتهاك االأ�ضهم اأثناء قيام ال�ضركة 

اإذا كان م�ضروعها مما يهلك تدريجًيا اأو كان قائًما على حقوق موؤقتة« .

�ضركات  ال��ت��ج��اري��ة على  ال�����ض��رك��ات  ق��ان��ون  م��ن   154 امل���ادة  - حتظر 

اأ�ضهم حلاملها ، حيث تق�ضي باأنه » وال يجوز اإ�ضدار  امل�ضاهمة اإ�ضدار 

اأ�ضهم حلاملها «، ولكن امل�ضرع يف ذات املادة ال�ضابقة اأجاز اأن تكون ق�ضائم 

االأرباح حلاملها .

)162( املادة 157 من قانون ال�ضركات التجارية .

دون  ال�ضركة  اأثناء  للم�ضاهم  اال�ضمية  القيمة  بدفع  ال�ضركة  قيام  ال�ضهم  با�ضتهاك  املق�ضود   )163(

انتظار النتهاء اأجلها وت�ضفيتها .
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املطلب الثاين:الوفاء بقيمة احل�شة النقدية

ت�ضتبدل   «  : باأنه  التجارية  ال�ضركات  قانون  من   158 امل��ادة  تق�ضي 

باالأ�ضهم  موؤقتة  �ضهادات  االكتتاب  باإي�ضاالت  تاأ�ضي�ضها  بعد  ال�ضركة 

يوقعها ع�ضوان من اأع�ضاء جمل�ش االإدارة ، يتم فيها ذكر ا�ضم امل�ضاهم، 

وعدد اأ�ضهمه ، وكيفية الوفاء بقيمتها ، واملبلغ املدفوع من هذه القيمة، 

وتاريخ الدفع ، والرقم امل�ضل�ضل لل�ضهادة املوؤقتة ، واأرقام االأ�ضهم 

التي ميلكها ، وراأ�ش مال ال�ضركة ومركزها الرئي�ش،  وتقوم 

تلك ال�ضهادات مقام االأ�ضهم« .

- على امل�ضاهم اأن يقوم بالوفاء بباقي قيمة االأ�ضهم 

خال مدة اأق�ضاها خم�ش �ضنوات ، وذلك وفًقا لن�ش 

املادة 81 من قانون ال�ضركات التجارية.

املطلب الثالث:تداول االأ�شهم

اأو  البيع  طريق  عن  االأول:تــداولــهــا  الفرع 

الو�شية اأو الهبة

 ، 154 من قانون ال�ضركات التجارية  املاد  - وفًقا لن�ش 

الت�ضرف  اإثبات  وذل��ك من خال  للتداول،  قابلة  االأ�ضهم  ف��اإن 

الناقل للملكية يف �ضجل االأ�ضهم يف ال�ضركة ، ويوؤ�ضر بهذا  القيد على 

اأو الغري اإال من  ال�ضهم، وال ي�ضري هذا الت�ضرف يف مواجهة  ال�ضركة 

تاريخ القيد يف هذا ال�ضجل ، وذلك وفًقا لن�ش املادة 162 ، ولكن لل�ضركة 

االمتناع عن قيد الت�ضرف يف االأ�ضهم يف احلاالت االآتية :

اأو النظام  اإذا كان هذا الت�ضرف خمالًفا الأحكام قانون ال�ضركات   اأ( 

االأ�ضا�ضي لل�ضركة .

شركات األموال
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 ب(  اإذا كانت االأ�ضهم مرهونة اأو حمجوًزا عليها باأمر من املحكمة .

 ج( اإذا  كانت االأ�ضهم مفقودة – ومل تعط بداًل منها اأ�ضهماً جديدة بعد .

 د( اإذا كان لل�ضركة دين على االأ�ضهم ، فلها اأن توقف ت�ضجيل االأ�ضهم 

ما مل يوف دينها.

ه�( اإذا كان اأحد املتعاقدين عدمي االأهلية اأو ناق�ضها اأو اأ�ضهر اإفا�ضه اأو اإع�ضاره .

القيود القانونية على الت�شرف يف االأ�شهم :

 اأ- ال يجوز تداول اأ�ضهم املوؤ�ض�ضني ، وكذلك االأ�ضهم التي تعطى مقابل 

احل�ض�ش العينية اإال بعد ن�ضر امليزانية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر عن 

�ضنتني ماليتني على االأقل من تاريخ اإعان تاأ�ضي�ش ال�ضركة . ويوؤ�ضر 

 .  
)164(

ال�ضركة تاأ�ضي�ش  وتاريخ  االأ�ضهم مبا  يدل علي نوعها  على هذه 

ولكن هذا احلظر ال ي�ضري اإذا مت بيع االأ�ضهم النقدية بني املوؤ�ض�ضني اأو 

. 
)165(

اأع�ضاء جمل�ش االإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�ض�ضني اإىل الغري

 ب -  عدم االإخال بن�ضبة متلك املواطنني لراأ�ش املال ، حيث  اإنه وفًقا 

، فاإنه بالن�ضبة لل�ضركات  22 من قانون ال�ضركات التجارية  لن�ش املادة 

التي توؤ�ض�ش يف الدولة يجب اأال تقل ح�ضة املواطنني فيها عن %51 .

بهدف  ك��ان��ت  اإذا  اإال  اأ�ضهمها  ب�ضراء  ال�ضركة  ق��ي��ام  ج���واز  ع��دم   -  ج 

تخفي�ش راأ�ش املال اأو ا�ضتهاك االأ�ضهم، وذلك وفًقا لن�ش املادة 168 من 

قانون ال�ضركات التجارية.

عن  لل�ضركة  االأ�ضا�ضي  النظام  يف  الن�ش  يجوز   : االتفاقية  القيود   د- 

مثال:   . االأ�ضهم  ت��داول  يف  امل�ضاهم  حق  اإلغاء  ع��دم  ب�ضرط  القيود،  بع�ش 

الن�ش على عدم جواز تداول االأ�ضهم اأو ال�ضهادات  املوؤقتة لاأ�ضهم قبل ن�ضر 

)164( املادة 1/173 من قانون ال�ضركات التجارية .

)165( املادة 2/173 من قانون ال�ضركات التجارية .
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امليزانية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر، اأو احل�ضول على اإذن اأو موافقة جمل�ش 

االإدارة ، اأو الن�ش على حترمي التنازل لاأفراد الذين يناف�ضون ال�ضركة .

الفرع الثاين:رهن االأ�شهم

يتم الرهن وفًقا لن�ش املادة  162 من قانون ال�ضركات التجارية من 

خال اإثبات الرهن يف �ضجل االأ�ضهم بال�ضركة ، والتاأ�ضري بهذا القيد 

على االأ�ضهم . ويتم ت�ضليم االأ�ضهم للدائن املرتهن وفًقا للقواعد 

. 
)166(

العامة يف رهن املنقول

وفًقا  االأرب���اح  على  احل�ضول  املرتهن  الدائن  حق  من 

على  ال��ره��ن  عقد  يف  يتفق  مل  م��ا   2/164 امل���ادة  لن�ش 

اأرباح  ن�ضيبه من  اأن يح�ضل على  وله   ، ذلك  خاف 

اجلمعية  جل�ضات  وح�ضور  ت�ضفيتها  بعد  ال�ضركة 

. 
)167(

العمومية والت�ضويت على قراراتها

املبحث الثاين

�شندات القر�س

املطلب االأول:التعريف واالأنواع

- ال�ضند هو �ضك قابل للتداول يثبت حق حامله فيما قدمه من 

مال على �ضبيل القر�ش لل�ضركة وحقه يف احل�ضول على الفوائد املقررة، 

واقت�ضاء دينه يف امليعاد املتفق عليه .

)166( املادة 164 من قانون ال�ضركات التجارية .

)167( املادة 169 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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اأن تبقى ا�ضمية  اأو حلاملها ب�ضرط  اأن تكون ال�ضندات ا�ضمية  اإما   -

. 
)168(

اإىل اأن يتم الوفاء بقيمة ال�ضند كاملة

الفرق بينها وبني االأ�شهم :

 اأ -  حامل ال�ضند يعترب دائًنا لل�ضركة بينما امل�ضاهم �ضاحب حق يف ال�ضركة .

اإدارة  يف  اال���ض��رتاك  اأو  التدخل  يف  احل��ق  ال�ضند  حلامل  لي�ش   -  ب 

ال�ضركة بخاف امل�ضاهم.

 ج - يجوز اإ�ضدار ال�ضند يف �ضورة ا�ضمية اأو حلامله ، بينما االأ�ضهم ال 

تكون اإال يف �ضورة ا�ضمية .

اأنواع ال�شندات :

 اأ( اأجازت املادة 183 من قانون ال�ضركات ل�ضركات امل�ضاهمة اإ�ضدار �ضندات 

قر�ش ت�ضتحق الوفاء بعاوة اإ�ضدار تدفع عند ا�ضتهاك ال�ضند اأو وفائه .

 ب( يجوز لل�ضركة وفًقا لن�ش املادة 183 اأن ت�ضدر �ضندات ذات قيمة 

متزايدة .

اإ�ضدار  لل�ضركة  179 حيث  امل��ادة  : وجتيزها  امل�ضمونة  ال�ضندات   ج( 

اأو  الدولة  تخلفت  اإذا  االأوىل  ال�ضنة  ميزانية  ن�ضر  قبل  قر�ش  �ضندات 

اأحد امل�ضارف العاملة فيها عن الوفاء بهذه ال�ضندات ، اأو كانت ال�ضندات 

م�ضمونة ب�ضكوك اأ�ضدرتها اإحدى اجلهات املذكورة .

املطلب الثاين:�شروط اإ�شدار �شندات القر�ض

. 
)169(

1-  �ضدور قرار من اجلمعية العمومية للم�ضاهمني

2- يجب اأن يكون راأ�ش مال ال�ضركة امل�ضدر قد مت الوفاء به كامًا 

)168( املادة 178 من قانون ال�ضركات التجارية .

)169( املادة 1/179 من قانون ال�ضركات التجارية .



163

من قبل امل�ضاهمني، ون�ضر امليزانية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر عن �ضنة 

مالية على االأقل ، اإال اإذا ا�ضتطاعت  احل�ضول على �ضمان الوفاء ب�ضندات 

ال�ضندات  كانت  اأو   ، البنوك  اأح��د  م��ن  اأو  احلكومة  م��ن  ���ض��واء  القر�ش 

. 
)170(

م�ضمونة ب�ضكوك اأ�ضدرتها اإحدى اجلهات �ضالفة الذكر

اأ�ضول ال�ضركة  اأال تتجاوز القيمة الكلية لل�ضندات �ضايف  3-  يجب 

ما مل يوؤذن لل�ضركة يف قرار التاأ�ضي�ش اأو تكون ال�ضندات م�ضمونة من 

.
)171(

الدولة اأو امل�ضارف العاملة فيها

ال�ضجل  يف  ال�������ض���ن���دات  اإ������ض�����دار  ب����ق����رار  ال���ت���اأ����ض���ري   -4

.
)172(

التجاري

يف  االكتتاب  الثالث:اإجراءات  املطلب 

�شندات القر�ض

العمومية  اجلمعية  من  االقرتا�ش  قرار  ي�ضدر 

العادية للم�ضاهمني ، ويجوز اأن يحدد القرار مقدار 

القر�ش و�ضروطه ، اأو يفو�ش جمل�ش االإدارة لذلك . 

وت�ضدر ال�ضندات بقيمة ا�ضمية يحددها جمل�ش االإدارة ، 

ويجب اأن تكون مت�ضاوية القيمة .

اأما اإذا طرحت ال�ضندات لاكتتاب العام ، فيجب اأن يتم عن 

طريق م�ضرف من م�ضارف الدولة التي �ضرح لها القرار الوزاري 

رقم )36( ل�سنة 1985 .

)170( املادة 2/179 من قانون ال�ضركات التجارية .

)171( املادة 1/180 من قانون ال�ضركات التجارية .

)172( املادة 2/180 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال
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املبحث الثالث

فقدان الأ�شهم و�شندات القر�س وهالكها

فقدان االأ�ضهم و�ضندات القر�ش وهاكها :

- يجب على املالك اأن يطلب من ال�ضركة ت�ضليمه �ضًكا جديًدا بداًل 

من املفقود اأو الهالك ب�ضرط اأن يكون ال�ضهم اأو ال�ضند مقّيًدا با�ضمه يف 

. 
)173(

�ضجل ال�ضركة

والهالكة  املفقودة  ال�ضكوك  اأرق���ام  ين�ضر  اأن  املالك  األ��زم  امل�ضرع    -

، وع���دده���ا ، وع����دد ق�����ض��ائ��م االأرب������اح امل��ل��ح��ق��ة ب��ه��ا واأرق���ام���ه���ا وذل����ك يف 

. 
)174(

�ضحيفتني

-  اإذا مل يتقدم اأحد مبعار�ضة على ت�ضليم ال�ضكوك  البديلة للمالك ، كان على 

.
)175(

ال�ضركة اأن ت�ضلم �ضكوًكا بديلة لاأ�ضهم اأو ال�ضندات املفقودة اأو الهالكة

- واإذا كانت هناك معار�ضة فيجب اأن تكون خال ثاثني يوًما من 

تاريخ الن�ضر ، فيجب على املعار�ش اأن يقيم دعواه اأمام املحكمة املخت�ضة 

اعتربت  واإال   ، املعار�ضة  ت��ق��دمي  ت��اري��خ  م��ن  ي��وًم��ا  ع�ضر  خم�ضة  خ��ال 

باحلكم  اإخطارها  مبجرد  ال�ضركة  وعلى   .
)176(

ت��ك��ن مل  ك��اأن  املعار�ضة 

.
)177(

النهائي اأن تقوم بت�ضليم ال�ضك بدل الفاقد اأو الهالك للمالك

)173( املادة 1/187 من قانون ال�ضركات التجارية .

)174( املادة 2/187 من قانون ال�ضركات التجارية .

)175( املادة 3/187 من قانون ال�ضركات التجارية .

)176( املادة 188 من قانون ال�ضركات التجارية .

)177(املادة 189 من قانون ال�ضركات التجارية .
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شركات األموال

الفصــل الرابع
إدارة شركة المساهمة العامة



قانون الشركات التجارية

الفصــل الرابع
إدارة شركة المساهمة العامة

املبحث الأول

جمل�س الإدارة

املطلب االأول: الت�شكيـل

واأع�ضائه  االإدارة  تكوين جمل�ش  االأ�ضا�ضي طريقة  النظام  1- يعني 

اأع�ضائه عن ثاثة وال يزيد على  اأال يقل عدد  وم��دة الع�ضوية » على 

خم�ضة ع�ضر ع�ضًوا ، واأال تزيد مدة الع�ضوية فيه على ثاث �ضنوات ، 

.
)178(

ويجوز انتخاب الع�ضو الأكرث من مرة«

2- يتم اختيار االأع�ضاء باالنتخاب ، ويجوز للموؤ�ض�ضني ا�ضتثناًء اأن 

يعينوا من بينهم يف نظام ال�ض�ركة اأع�ض�اء جمل�ش االإدارة ، على  اأال تزيد  

.
)179(

مدته على ثاث �ضنوات

3- يتم انتخاب رئي�ش املجل�ش من اأع�ضائه وكذلك نائبه ، وي�ضرتط 

، واإن انخف�ضت تلك 
)180(

اأن يتمتع بجن�ضية دولة االإم���ارات يف الرئي�ش 

 .
)181(

الن�ضبة وجب ا�ضتكمالها  خال ثاثة اأ�ضهر

4- املادة 101 من قانون ال�ضركات األزمت ال�ضركة اأن تقدم اإىل الوزارة 

)178( املادة 95 من قانون ال�ضركات التجارية .

)179( املادة 96 من قانون ال�ضركات التجارية .

)180( املادة 99 من قانون ال�ضركات التجارية .

)181( املادة 100 من قانون ال�ضركات التجارية .
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مف�ضلة  قائمة  �ضنة  كا  من  يناير  اأول  يف  املخت�ضة  املحلية  وال�ضلطة 

ومعتمدة من رئي�ش جمل�ش االإدارة واالأع�ضاء و�ضفاتهم وجن�ضياتهم. 

كل  املحلية عن  وال�ضلطة  ال���وزارة  ك��ًا من  اأن تخطر  عليها  كما يجب 

تغيري يطراأ على هذه القائمة مبجرد ح�ضوله .

5- اجتماعات جمل�ش االإدارة : مل يتعر�ش قانون ال�ضركات التجارية 

الذي  للن�ضاب  وال   ، لانعقاد  املجل�ش  دع��وة  �ضلطة  له  من  لتحديد 

ميكن اأن يدعو لانعقاد اإذا تقاع�ش الرئي�ش عن دعوته ، كما مل 

يتعر�ش لتحديد عدد مرات االنعقاد ، ولكن ترك ذلك للنظام 

ا ت�ضريعًيا البد  االأ�ضا�ضي ل�ضركة امل�ضاهمة . وهذا يعد نق�ضً

من التدخل لتداركه.

 ، االأغ��ل��ب��ي��ة  ح�����ض��ره  اإذا  اإال  االج��ت��م��اع  ي�ضح  وال 

ويجوز اأن ينوب اأع�ضاء املجل�ش عن بع�ضهم البع�ش، 

اإنابة،  اأكرث من  الع�ضو احلا�ضر  اأال يحمل  �ضريطة 

وكان   ،
)182(

امل��را���ض��ل��ة بطريق  الت�ضويت  ي��ج��وز  وال 

يجب اأن ي�ضاف �ضرٌط متمثٌل يف عدم جتاوز اأ�ضوات 

وذلك   ، احلا�ضرين  اأع�ضاء  من  معينة  ن�ضبة  املنوبني 

لت�ضجيع االأع�ضاء على احل�ضور .

- ت�ضدر القرارات باأغلبية اأ�ضوات احلا�ضرين واملمثلني ، 

.
)183(

ويف حالة ت�ضاوي االأ�ضوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ش

- يجب تدوين حما�ضر اجتماعات جمل�ش االإدارة ، ويوقع كل ع�ضو 

. 
)184(

على املح�ضر

)182( املادة 105 من قانون ال�ضركات التجارية .

)183( املادة 105 من قانون ال�ضركات التجارية .

)184( املادة 107 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

املطلب الثاين

اخت�شا�شات و�شلطات جمل�ض االإدارة

1- تق�ضي املادة 103 من قانون ال�ضركات التجارية باأن » يتوىل جمل�ش 

االإدارة جميع ال�ضلطات الازمة للقيام باالأعمال التي يقت�ضيها غر�ش 

ال�ضركة عدا ما احتفظ به القانون اأو نظام ال�ضركة للجمعية العمومية، 

ومع ذلك ال يجوز ملجل�ش االإدارة عقد القرو�ش الآجال تزيد على ثاث 

�ضنوات ، اأو بيع عقارات ال�ضركة اأو املتجر، اأو رهن هذه االأموال ، اأو اإبراء 

على  واالتفاق  ال�ضلح  اإج��راء  اأو   ، التزاماتهم  ال�ضركة من  ذمة مديني 

التحكيم ما مل تكن هذه الت�ضرفات م�ضرًحا بها يف نظام ال�ضركة ، اأو 

كانت مما يدخل بطبيعته يف غر�ش ال�ضركة ، ويف غري هاتني احلالتني 

يجب الإبرام هذه الت�ضرفات اأخذ موافقة اجلمعية العمومية« .

2- وقد حظرت املادة 103 - �ضالفة الذكر- على جمل�ش االإدارة ممار�ضة :

 اأ( عقود القرو�ش الآجال تزيد على ثاث �ضنوات .

 ب( بيع عقارات ال�ضركة اأو املتجر اأو رهن هذه االأموال .

 ج( اإبراء ذمة مديني ال�ضركة من التزاماتهم جتاه ال�ضركة .

 د( اإجراء ال�ضلح واالتفاق على التحكيم .

3-  األزمت املادة 110 ال�ضركة باالأعمال التي يجريها جمل�ش االإدارة 

يف حدود اخت�ضا�ضاته ، كما ُت�ضاأل عن تعوي�ش ما ين�ضاأ من ال�ضرر عن 

االأفعال غري امل�ضروعة التي تقع من اأع�ضاء املجل�ش يف اإدارة ال�ضركة .

4- االأعمال املحظورة على اأع�ضاء جمل�ش االإدارة  :

 اأ( ال يجوز لرئي�ش املجل�ش اأو اأع�ضائه بغري ترخي�ش �ضابق يجدد �ضنوًيا 
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اأن ي�ضرتك يف عمل من �ضاأنه اأن يناف�ش ال�ضركة ، اأو اأن يتجر حل�ضابه اأو 

التزم  واإال   ، ال�ضركة  ال��ذي تزاوله  الن�ضاط  ف��روع  اأح��د  حل�ضاب غ��ريه يف 

.
)185(

بتعوي�ش ال�ض�ركة، واعتربت تلك االأعمال اأجريت حل�ض�اب ال�ضركة

 ب( يف حالة تعار�ش امل�ضالح فاإنه يجب على ع�ضو جمل�ش االإدارة اأن 

يخطر املجل�ش بذلك ، واأن يثبت ذلك يف حم�ضر االجتماع ، واأال ي�ضرتك 

.
)186(

يف الت�ضويت اخلا�ش بالقرار ال�ضادر ب�ضاأن هذه العملية

 ج( ال يجوز لع�ضو جمل�ش االإدارة االقرتا�ش من ال�ضركة ، وال اأن 

تكفله ال�ضركة يف اأي قر�ش اإال اإذا كانت ال�ضركة اإحدى �ضركات 

اأو البنوك بنف�ش ال�ضروط واالأو�ضاع التي تتبعها  االئتمان 

ال�ضركة مع كافة العماء.

5- املركز القانوين لرئي�ش جمل�ش االإدارة  :

ه���و ال����ذي ي��ت��وىل ق���ي���ادة ال�����ض��رك��ة ، وه���و املمثل 

رئي�ش   « اأن  على   104 امل���ادة  ن�ضت  حيث   ، ال��ق��ان��وين 

اأمام  ومي��ث��ل��ه��ا   ، ال�����ض��رك��ة  رئ��ي�����ش  ه��و  االإدارة  جمل�ش 

يف  االإدارة  جمل�ش  كتوقيع  توقيعه  ويعترب   ، الق�ضاء 

عاقة ال�ضركة بالغري، وعليه اأن ينفذ قرارات املجل�ش واأن 

يتقيد بتو�ضياته ، ويجوز للرئي�ش اأن يفو�ش غريه من اأع�ضاء 

من  ه��و  املنتدب  والع�ضو   . �ضاحياته«  بع�ش  يف  االإدارة  جمل�ش 

يفو�ضه جمل�ش االإدارة يف االإ�ضراف على ن�ضاط معنّي .

)185( املادة 108 من قانون ال�ضركات التجارية .

)186( املادة 109 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

املطلب الثالث

م�شوؤولية رئي�ض واأع�شاء جمل�ض االإدارة

الفرع االأول : امل�شوؤولية املدنية

- وفًقا لن�ش املادة 111 فاإن رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش االإدارة م�ضوؤولون 

واإ�ضاءة  الغ�ش  اأع��م��ال  جميع  ع��ن  وال��غ��ري  وامل�ضاهمني  ال�ضركة  جت��اه 

، وعن  ال�ضركة  لنظام  اأو  للقانون  ال�ضلطة، وعن كل خمالفة  ا�ضتعمال 

اخلطاأ يف االإدارة ، ويبطل كل �ضرط يق�ضي بخاف ذلك . واملثال على 

ذلك توزيع االأرباح ال�ضورية اأو ن�ضر بيانات خاطئة يف امليزانية .

- دعوى امل�ضوؤولية توجه اإىل رئي�ش املجل�ش وجميع اأع�ضائه اإذا كان 

القرار �ضادًرا باالإجماع ، فتكون م�ضوؤوليتهم ت�ضامنية ، اأما اإذا كان القرار 

�ضادًرا باالأغلبية فا ُي�ضاأل املعار�ضون ، ب�ضرط اأن يكونوا قد اأثبتوا ذلك 

يف املح�ضر، واإذا كان اأحد االأع�ضاء غائًبا فا تنتفي م�ضئوليته ، اإال اإذا 

.
)187(

ا�ضتطاع اإثبات جهله بالقرار

ترفع على جمل�ش  امل�ضوؤولية  دع��وى  ف��اإن   113 امل���ادة  لن�ش  وف��ًق��ا   -

االإدارة ب�ضبب االأ�ضرار التي يتكبدها امل�ضاهمون ، ويجب اأن ي�ضدر قرار 

با�ضم  ال��دع��وى  مببا�ضرة  يقوم  من  فيه  تعنّي  العمومية  اجلمعية  من 

، فيتوىل امل�ضفي رفع  اإذا كانت ال�ضركة يف دور الت�ضفية  اأما   . ال�ضركة 

تلك الدعوى .

- وت�ضقط دعوى امل�ضوؤولية مب�ضي �ضنة من تاريخ انعقاد اجلمعية 

اجلمعية  على  عر�ش  قد  للم�ضوؤولية  املوجب  الفعل  كان  اإذا  العمومية 

العمومية ، و�ضادقت عليه .اأما اإذا كان الفعل ي�ضكل جرمية جنائية فا 

)187( املادة 112 من قانون ال�ضركات التجارية .
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.
)188(

ت�ضقط دعوى امل�ضوؤولية اإال ب�ضقوط الدعوى العمومية

- اإذا مل تبا�ضر دعوى امل�ضوؤولية من ِقَبل ال�ضركة ، جاز لكل م�ضاهم 

به  اإحل��اق �ضرر خا�ش  �ضاأن اخلطاأ  كان من  اإذا  الدعوى  تلك  يقيم  اأن 

كم�ضاهم ، على اأن يخطر ال�ضركة بعزمه على رفع الدعوى ، ويقع باطًا 

. 
)189(

كل �ضرط يحرم امل�ضاهم من ذلك

امل�ضاهم والغري حتريك الدعوى املدنية �ضد  - ي�ضتطيع كل من 

رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش االإدارة ب�ضبب االأ�ضرار التي حاقت بهم ، 

ب�ضرط اإثبات عنا�ضر الدعوى الثاثة  ، اأي اخلطاأ وال�ضرر 

وعاقة ال�ضببية .

الفرع الثاين:امل�شوؤولية اجلنائية

ن�ضت املادة 322 على عقوبة احلب�ش مدة ال تقل 

عن ثاثة �ضهور وال جتاوز �ضنتني ، وبغرامة ال تقل 

األ��ف درهم،  اآالف دره��م وال جت��اوز مائة  عن ع�ضرة 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، مع عدم االإخ��ال باأي 

عقوبة اأ�ضد ين�ش عليها قانون اآخر، وذلك عن االأعمال 

والت�ضرفات التالية :

اأو غريهم على  امل�ضاهمني  فوائد على  اأو  اأرب��اح  توزيع  اأ - 

خاف اأحكام قانون ال�ضركات اأو عقد ال�ضركة اأو نظامها .

ب - ذكر بيانات كاذبة يف امليزانية اأو يف ح�ضاب االأرباح واخل�ضائر، اأو 

اأغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية يف هذه الوثائق بق�ضد اإخفاء حقيقة 

املركز املايل لل�ضركة .

)188( املادة 115 من قانون ال�ضركات التجارية .

)189( املادة 114 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

ج- اإف�ضاء ما يح�ضل عليه بحكم عمله من اأ�ضرار ال�ضركة ، اأو ا�ضتغال 

هذه االأ�ضرار جللب نفع خا�ش له اأو لغريه .

الفرع الثالث:عزل الرئي�ض واأع�شاء جمل�ض االإدارة

العزل من حق  ويكون   ، االإدارة  واأع�ضاء جمل�ش  رئي�ش  يجوز عزل 

جمل�ش  رئا�ضة  من  الرئي�ش  ع��زل  فيكون   . التعيني  متلك  التي  اجلهة 

االإدارة من قبل املجل�ش ذاته . كذلك يجوز للجمعية العمومية عزل كل 

.
)190(

اأو بع�ش اأع�ضاء جمل�ش االإدارة مبا فيهم الرئي�ش

وعلى اجلمعية يف هذه احلالة انتخاب اأع�ضاء جدد بداًل من الذين مت 

. وال يجوز تعيني 
)191(

عزلهم، وتخطر بهم الوزارة وال�ضلطة املحلية املخت�ضة

. 
)192(

من مت عزلهم مرة اأخرى قبل مرور ثاث �ضنوات من تاريخ العزل

املبحث الثاين

اجلمعية العمومية ل�شركة امل�شاهمة

املطلب االأول:

اجلمعية العمومية العادية للم�شاهمني

الفرع االأول:اأحكام االنعقاد

تنعقد  فاإنه  التجارية  ال�ضركات  119 من قانون  امل��ادة  - وفًقا لن�ش 

اجلمعية العمومية العادية للم�ضاهمني بدعوة  من جمل�ش االإدارة مرة 

)190( املادة 116 من قانون ال�ضركات التجارية .

)191( املادة 116 من قانون ال�ضركات التجارية .

)192( املادة 117 من قانون ال�ضركات التجارية .
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ال�ضنة  لنهاية  التالية  اأ�ضهر  االأرب��ع��ة  خ��ال  االأق��ل  على  مالية  �ضنة  كل 

املالية ، وذلك يف الزمان واملكان املعينني يف نظام ال�ضركة، كذلك تنعقد 

كلما راأى جمل�ش االإدارة اأن هناك �ضرورة لذلك .

الدعوة  توجيه  االإدارة  جمل�ش  على  يتعنّي   120 امل���ادة  لن�ش  وف��ًق��ا   -

مراجع  طلب  على  بناًء  للم�ضاهمني  العادية  العمومية  اجلمعية  النعقاد 

احل�ضابات ، وذلك خال خم�ضة ع�ضر يوًما من تاريخ الطلب من مراجع 

احل�ضابات ، واإال فاإنه ي�ضتطيع هذا االأخري توجيه الدعوة لانعقاد 

مبا�ضرة .

ت��ق��دمي الطلب  ي��ج��وز  ف��اإن��ه   121 امل���ادة  - وف��ًق��ا لن�ش 

لانعقاد من جانب ع�ضرة م�ضاهمني ميلكون 30% من 

اأ�ضباب جدية  ت��واف��ر  ، ب�ضرط  اأدن���ى  امل��ال كحد  راأ����ش 

لهذا االجتماع ، ويف هذه احلالة يجب على جمل�ش 

االإدارة توجيه الدعوة لاجتماع خال خم�ضة ع�ضر 

يوًما من تقدمي الطلب .

جمل�ش  تقاع�ش  اإذا  فاإنه   122 امل��ادة  لن�ش  وفًقا   -

لانعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  دعوة  عن  االإدارة 

ل��ل��وزارة بعد  ، ج��از   121-119 امل��واد  املواعيد املحددة يف  يف 

م�ضاورة ال�ضلطة املحلية املخت�ضة توجيه الدعوة النعقاد تلك 

ال�ضلطة  مع  الت�ضاور  بعد  االقت�ضاد  ل���وزارة  يكون  كما  اجلمعية. 

املحلية املخت�ضة اأن توجه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية العادية اإذا 

نق�ش عدد اأع�ضاء جمل�ش االإدارة عن احلد االأدنى ل�ضحة االنعقاد ، حتى 

. كما يكون للوزارة احلق يف توجيه 
)193(

يت�ضنى تعيني من مياأ ال�ضواغر

)193( املادة 2/122 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

الدعوة النعقاد اجلمعية لانعقاد اإذا تبني لها يف اأي وقت وقوع خمالفة 

.
)194(

للقانون ، اأو لنظام ال�ضركة ، اأو وقوع خلل يف اإدارتها

يكون  لاجتماع  ال��دع��وة  توجيه  ف���اإن   1/123 امل���ادة  لن�ش  وف��ًق��ا   -

وبكتب  العربية  باللغة  ت�����ض��دران  حمليتني  �ضحيفتني  يف  ب��االإع��ان 

م�ضجلة ، وذلك قبل املوعد املحدد لانعقاد بواحد وع�ضرين يوًما على 

.
)195(

االأقل ، على اأن ت�ضتمل الدعوة على جدول االأعمال

الفرع الثاين:�شروط �شحـــة انعقاد االجـــتماع 

                          واخت�شا�شات اجلمعية العمومية

امل�ضاهمني  من  يح�ضره  اأن  الب��د  �ضحيًحا  االجتماع  يكون  حتى   -

العدد الذي ميثل ن�ضف راأ�ش مال ال�ضركة على االأقل ، واإال توجه الدعوة 

 ، االأول  االجتماع  ملوعد  تالية  يوًما  يعقد خال ثاثني  اآخ��ر  الجتماع 

.
)196(

ويعترب �ضحيًحا اأًيا كان عدد احلا�ضرين يف جميع االأحوال

بالنظر   1/129 امل��ادة  لن�ش  – وفًقا  العمومية  اجلمعية  تخت�ش   -

يف جميع امل�ضائل املتعلقة بال�ضركة عدا ما يحتفظ به القانون اأو نظام 

ال�ضركة للجمعية العمومية غري العادية .

- وال يجوز للجمعية العمومية املداولة يف غري امل�ضائل املدرجة بجدول 

.
)197(

االأعمال اإال اإذا كانت ثمة وقائع خطرية اكت�ضفت اأثناء االجتماع

)194( املادة 3/122 من قانون ال�ضركات التجارية .

)195( املادة 2/123 من قانون ال�ضركات التجارية .

)196( املادة 128  من قانون ال�ضركات التجارية .

)197( املادة 2/129  من قانون ال�ضركات التجارية . 
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الفرع الثالث :اأحكام الت�شويت والقرارات

- لكل م�ضاهم حق احل�ضور اإىل اجلمعية العمومية ، ويكون له من 

. وله اأن ينيب غريه مبوجب توكيل 
)198(

االأ�ضوات ما يعادل عدد اأ�ضهمه

خا�ش مكتوب، ويجب اأال يكون الوكيل حائًزا بهذه ال�ضفة على اأكرث من 

.
)199(

5% من راأ�ش مال ال�ضركة

حقه  ممار�ضة  اأج��ل  م��ن  اجلمعية  اإىل  امل�ضاهم  ح�ضور  وي��ك��ون   -

وتوجيه  االأع���م���ال  ج���دول  يف  امل���درج���ة  امل��و���ض��وع��ات  مناق�ضة  يف 

.
)200(

االأ�ضئلة

- وفًقا لن�ش املادة 131 فاإن نظام ال�ضركة يحدد  طريقة 

اإذا  ولكن   ، العمومية  ق��رارات اجلمعية  الت�ضويت على 

اأو  االإدارة  جمل�ش  اأع�����ض��اء  بانتخاب  االق����رتاع  تعلق 

بعزلهم اأو مب�ضاءلتهم فاإنه يجب اأن يكون �ضرًيا .

- ال يجوز الأع�ضاء جمل�ش االإدارة اال�ضرتاك يف 

باإبراء  العمومية  اجلمعية  ق���رارات  على  الت�ضويت 

تتعلق  ال��ت��ي  اأو  اإدارت���ه���م،  ع��ن  امل�ضوؤولية  م��ن  ذمتهم 

وبني  بينهم  ق��ائ��م  ب��خ��اف  اأو   ، ل��ه��م  خ��ا���ض��ة  مبنفعة 

.
)201(

ال�ضركة

املطلقة  باالأغلبية  العمومية  اجلمعية  ق���رارات  ت�ضدر   -

. وتكون ملزمة  للجميع مبا فيهم 
)202(

لاأ�ضهم املمثلة يف االجتماع

)198( املادة 125 من قانون ال�ضركات التجارية .

)199( املادة 126 من قانون ال�ضركات التجارية .

)200( املادة 130 من قانون ال�ضركات التجارية .

)201( املادة 132 من قانون ال�ضركات التجارية .

)202( املادة 2/128 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

القرارات  تنفيذ  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  على  ويجب   .
)203(

الغائبني من 

خم�ضة  خ��ال  املحلية  وال�ضلطة  االقت�ضاد  ل���وزارة  منها  �ضورة  واإب���اغ 

.
)204(

ع�ضر يوًما من تاريخ �ضدورها

- يجوز اإبطال كل قرار ي�ضدر مل�ضلحة فئة معينة من امل�ضاهمني ، اأو 

اأو لغريهم   ، اأو جللب نفع خا�ش الأع�ضاء جمل�ش االإدارة   ، لاإ�ضرار بهم 

دون اعتبار مل�ضلحة ال�ضركة ، ويرتتب على البطان اعتبار القرار كاأن مل 

. 
)205(

يكن ، على اأن ين�ضر يف �ضحيفتني يوميتني ت�ضدران باللغة العربية 

املطلب الثاين:

اجلمعية العمومية غري العادية

الفرع االأول: اأحكام انعقادها

اأو بطلب من   ، االإدارة  دع��وة  من جمل�ش  بناًء على  ال��دع��وة  تتم   -

امل�ضاهمني الذين ميثلون 40% من راأ�ش مال ال�ضركة ، حيث يجب على 

من  يوماً  ع�ضر  خم�ضة  خال  لانعقاد  الدعوة  توجيه  االإدارة  جمل�ش 

الطلب ، فاإذا مل يقم جمل�ش االإدارة بذلك جاز للم�ضاهمني اأن يتقدموا 

.
)206(

بطلبهم اإىل الوزارة بعد الت�ضاور مع ال�ضلطة املحلية املخت�ضة

- ال يكون االجتماع �ضحيًحا اإال اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميثلون ثاثة 

، فاإذا مل تتوافر تلك الن�ضبة توجه 
)207(

اأرب��اع مال ال�ضركة  على االأق��ل

)203( املادة 1/135 من قانون ال�ضركات التجارية .

)204( املادة 2/135 من قانون ال�ضركات التجارية .

)205( املادة 136  من قانون ال�ضركات التجارية .

)206( املادة 139  من قانون ال�ضركات التجارية .

)207( املادة 1/140  من قانون ال�ضركات التجارية .
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لاجتماع  التالية  ي��وًم��ا  الثاثني  خ��ال  يعقد  ث��اٍن  الجتماع  ال��دع��وة 

 ،
)208(

االأول، على اأن يح�ضره م�ضاهمون ميثلون ن�ضف راأ�ش مال ال�ضركة

الن�ضبة توجه الدعوة الجتماع ثالث بعد انق�ضاء  ف��اإذا مل تتوافر تلك 

كان  مهما  �ضحيًحا  ويكون   ، الثاين  االجتماع  تاريخ  من  يوًما  ثاثني 

عدد احلا�ضرين وال تكون قرارات اجلمعية يف احلالة االأخرية نافذة اإال 

.
)209(

بعد موافقة ال�ضلطة املحلية عليها

)211(
الفرع الثاين:اخت�شا�شاتها

 ، االأ�ضا�ضي  ونظامها  ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  عقد  تعديل  اأ ( 

ب�ضرط اأال يكون من �ضاأن تلك التعديات زيادة اأعباء 

اأو   ، لل�ضركة  االأ�ضا�ضي  الغر�ش  اأو تعديل  امل�ضاهمني، 

نقل املركز الرئي�ش اإىل بلد اأجنبي .

زيادة راأ�ش مال ال�ضركة . ب ( 

ج( حل ال�ضركة اأو اندماجها يف �ضركة اأخرى .

د( بيع امل�ضروع الذي قامت به ال�ضركة اأو الت�ضرف 

فيه باأي وجه اآخر .

ه�( اإطالة مدة ال�ضركة .

الفرع الثالث:اأحكام الت�شويت والقرارات

-  ت�ضري عليها اأحكام اجلمعية العمومية العادية فيما يتعلق بتوجيه 

الدعوة لانعقاد .

)208( املادة 2/140  من قانون ال�ضركات التجارية .

)209( املادة 3/140  من قانون ال�ضركات التجارية .

)210( املادة 137  من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

تعلق  اإذا  اإال  املمثلة يف االجتماع  االأ�ضهم  باأغلبية  - ت�ضدر قراراتها 

القرار بزيادة راأ�ش املال، اأو تخفي�ضه ، اأو باإطالة مدة ال�ضركة ، اأو بحلها 

قبل امليعاد اأو االندماج ، اأو بتحويلها ، فا يكون القرار �ضحيًحا اإال اإذا 

.
)211(

�ضدر باأغلبية ثاثة اأرباع االأ�ضهم املمثلة يف االجتماع 

غري  يف  ال���ق���رارات  ل�ضحة  امل��ط��ل��وب��ة  الن�ضبة  ال��ق��ان��ون  ي��ب��ني  مل   -

املو�ضوعات املذكورة يف املادة 141 .

- ن�ضت املادة 138 على �ضريان االأحكام املتعلقة باجلمعية العمومية العادية  

فيما مل تت�ضمنه الن�ضو�ش اخلا�ضة باجلمعية العمومية غري العادية .

املطلب الثالث:

مراجعو احل�شابات

اأكرث  اأو  للح�ضابات  مراجع  م�ضاهمة  �ضركة  لكل  يكون  اأن  يجب   -

يعنّي من اجلمعية العمومية ملدة �ضنة قابلة للتجديد ، ويجوز ملوؤ�ض�ضي 

.
)212(

ال�ضركة تعيني املراجع اإىل حني انعقاد  اأول جمعية عمومية

وح�ضاب  امليزانية  وفح�ش  احل�ضابات  مبراجعة  امل��راج��ع  يخت�ش   -

، ثم عليه  ال�ضركة  القانون ونظام  االأرب��اح واخل�ضائر وماحظة تطبيق 

�ضورة  وير�ضل  العمومية  للجمعية  الفح�ش  هذا  بنتيجة  تقرير  تقدمي 

. وله يف �ضبيل حتقيق ذلك االطاع 
)213(

منه اإىل الوزارة وال�ضلطة املحلية

االإي�ضاحات  ، وطلب  وم�ضتنداتها  و�ضجاتها  ال�ضركة  دفاتر  على جميع 

رئي�ش  وعلى   ، والتزاماتها  ال�ضركة  م��وج��ودات  يحقق  اأن  ول��ه   ، الازمة 

)211( املادة 141  من قانون ال�ضركات التجارية .

)212( املادة 144  من قانون ال�ضركات التجارية .

)213( املادة 146  من قانون ال�ضركات التجارية .
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. ويف حالة تعر�ضه لاإعاقة عن 
)214(

اأن ميكنه من ذل��ك جمل�ش االإدارة 

حتقيق مهمته فعليه  اأن يثبت ذلك يف تقرير يقدم اإىل جمل�ش االإدارة ، 

فاإذا مل يتخذ اأي اإجراء لت�ضهيل مهمته فعليه اأن ير�ضل �ضورة من التقرير 

.
)215(

اإىل الوزارة وال�ضلطة املحلية ، واأن يعر�ضه على اجلمعية العمومية

يعرب عن  واأن   ، العمومية  اجتماع اجلمعية  املراجع ح�ضور  على   -

راأيه يف كل ما يتعلق بعمله ، واأن يتلو التقرير م�ضتمًا على البيانات 

التي ن�ضت عليها املادة 150 وهي :

 اأ. ح�ضوله على املعلومات ال�ضرورية لعمله .

 ب. اتفاق امليزانية مع الواقع .

 ج. دفاتر ال�ضركة منتظمة .

ا لاأ�ضول املرعية .  د. اجلرد وفًقَ

االإدارة  ت��ق��ري��ر جم��ل�����ش  ال��ت��ي يف  ال��ب��ي��ان��ات  ه����. 

متطابقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�ضركة .

و. اأي خمالفات للقانون اأو لنظام ال�ضركة .

عن  تعاقدية  م�ضوؤولية  م�ض�وؤواًل  املراج�ع  يكون   -

دعوى  وت�ضقط   ،
)216(

ال�����ض��رك��ة اأم��ام  واإهماله  تق�ضريه 

انعقاد  ت��اري��خ  م��ن  �ضنة  مب�ضي  عليه  امل��دن��ي��ة  امل�����ض��وؤول��ي��ة 

اجلمعية العمومية التي تلي فيها التقرير ، اإال اإذا كان الفعل 

املن�ضوب اإىل املراجع يكّون جرمية جنائية ، فتظل دعوى امل�ضوؤولية 

.
)217(

قائمة طوال مدة قيام الدعوى العمومية

)214( املادة 1/147  من قانون ال�ضركات التجارية .

)215( املادة 2/147  من قانون ال�ضركات التجارية .

)216( املادة 1/151  من قانون ال�ضركات التجارية .

)217( املادة 2/151  من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية
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البـاب الرابع
شركات األموال

الفصــل الخامس
مالية شركة المساهمة العامة



قانون الشركات التجارية

الفصــل الخامس
مالية شركة المساهمة العامة

اأوًل : راأ�س املال الحتياطي يف ال�شركة :
- األزمت املادة 1/192 �ضركة امل�ضاهمة باقتطاع 10% من �ضايف االأرباح 

�ضنوًيا يخ�ض�ش لتكوين االحتياطي القانوين ما مل ين�ش نظام ال�ضركة 

على ن�ضبة اأكرب . واإذا بلغ االحتياطي القانوين ن�ضف راأ�ش املال املدفوع 

. وال يجوز 
)218(

االق��ت��ط��اع ه��ذا  وق��ف  العمومية  للجمعية  فاإنه يجوز   ،

توزيع هذا االحتياطي على امل�ضاهمني ، واإمنا يجوز توزيع ما زاد منه 

على ن�ضف راأ�ش املال املدفوع على امل�ضاهمني ، وذلك يف ال�ضنوات التي ال 

املقررة  للن�ضبة  للتوزيع وفًقا  اأرباًحا �ضافية تكفي  ال�ضركة  حتقق فيها 

.
)219(

لهم يف نظام ال�ضركة

قد  ملا  حت�ضًبا  احتياطية  ب��اأم��وال  لاحتفاظ  ال�ضركات  تلجاأ  قد   -

تواجهه اأ�ضولها وموجوداتها من نق�ش تدريجي اأو هاك ، حيث ن�ضت 

193 على جواز الن�ش يف نظام ال�ضركة على جتنيب ن�ضبة معينة  امل��ادة 

من االأرباح ال�ضافية لتكوين احتياطي نظامي .

ثانًيا : اأرباح امل�شاهمني :
 ، لل�ضركة  املالية  ال��ذم��ة  اإىل  تدخل  التي  املبالغ  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي    -

اأرباًحا �ضافية،  اأن تكون  اإال بعد  اإىل امل�ضاهمني  اأنها ال تتوجه  واالأ�ضل 

)218( املادة 2/192  من قانون ال�ضركات التجارية .

)219( املادة 3/192  من قانون ال�ضركات التجارية .
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الن�ضبة  ي��ح��دد  ال�ضركة  ن��ظ��ام  اإن  ، حيث   194 امل���ادة  لن�ش  وف��ًق��ا  وذل���ك 

خ�ضم  بعد  ال�ضافية  االأرب���اح  من  امل�ضاهمني  على  توزيعها  يجب  التي 

االحتياطي القانوين والنظامي . وي�ضتحق امل�ضاهم ح�ضته من االأرباح 

مبجرد �ضدور قرار اجلمعية العمومية بتوزيعها ، وعلى جمل�ش االإدارة 

تنفيذ هذا القرار خال  ثاثني يوًما من تاريخ �ضدوره .

- ال يجوز توزيع اأرباح �ضورية واإال انعقدت م�ضوؤولية جمل�ش االإدارة 

 ، ولكن يجوز لل�ضركة التي يقت�ضي 
)220(

قبل امل�ضاهمني والدائنني

اإن�ضاوؤها فرتة طويلة اأن تن�ش يف نظامها على منح امل�ضاهمني 

.
)221(

فائدة ثابتة خال الفرتة الازمة الإن�ضائها

)220( املادة 195  من قانون ال�ضركات التجارية .

)221( املادة 196  من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية
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البـاب الرابع
شركات األموال

الفصــل السادس
تعديل رأس مال الشركة



قانون الشركات التجارية

الفصل السادس
تعديل رأس مال الشركة

اأوًل : زيادة راأ�س مال ال�شركة :
 .

)222(
العادية غري  العمومية  اجلمعية  من  بقرار  جائزة  الزيادة   -

 .
)223(

ولكن البد من اأداء راأ�ش املال االأ�ضلي كامًا

- تتم الزيادة باإحدى الو�ضائل االآتية :

1- اإ�شدار اأ�شهم جديدة : 

اخلا�ضة  القواعد  اجل��دي��دة  االأ�ضهم  يف  االكتتاب  على  ي�ضري   •
.

)224(
باالكتتاب يف االأ�ضهم االأ�ضلية

مع   ، لاأ�ضلية  معادلة  ا�ضمية  بقيمة  اجلديدة  االأ�ضهم  • وت�ضدر 
غري  العمومية  اجلمعية  لقرار  وفًقا  اإ�ضدار  بدل  ع��اوة  اإ�ضافة  ج��واز 

، ولو  اأن ت�ضاف تلك العاوة لاحتياطي القانوين  . على 
)225(

العادية

.
)226(

جاوز بذلك ن�ضف راأ�ش املال

 ،
)227(

• يكون للم�ضاهمني حق االأولوية يف االكتتاب باالأ�ضهم اجلديدة
.

)228(
عن طريق االإعان يف �ضحيفتني حمليتني ت�ضدران باللغة العربية

• يكون التوزيع على امل�ضاهمني طالبي االأ�ضهم بن�ضبة ما ميتلكونه 

)222( املادة 199  من قانون ال�ضركات التجارية .

)223( املادة 200  من قانون ال�ضركات التجارية .

)224( املادة 202  من قانون ال�ضركات التجارية .

)225( املادة 1/203  من قانون ال�ضركات التجارية .

)226( املادة 2/203  من قانون ال�ضركات التجارية .

)227( املادة 204  من قانون ال�ضركات التجارية .

)228( املادة 205  من قانون ال�ضركات التجارية .
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��ا طلبه ك��ل منهم ، ويوزع  م��ن اأ���ض��ه��م م�����ض��روًط��ا ب��ع��دم جت���اوز ذل��ك ع��مَّ

ما  ن�ضبة  من  اأك��رث  طلبوا  الذين  امل�ضاهمني  على  االأ�ضهم  من  الباقي 

. 
)229(

ميلكونه من اأ�ضهم ، ويطرح الباقي لاكتتاب العام

2- اإدماج االحتياطي يف راأ�ض املال : 

اأ�ضهم جمانية ت��وزع على  اإدم��اج االحتياطي يف راأ���ش امل��ال باإن�ضاء  يتم 

القيمة  بزيادة   اأو   ، اأ�ضهم  بن�ضبة ما ميلكه كل منهم من  امل�ضاهمني 

اال�ضمية لل�ضهم بن�ضبة الزيادة الطارئة على راأ�ش املال، وال يرتتب 

.
)230(

على ذلك اإلزام امل�ضاهمني باأعباء مالية

3- حتويل �شندات القر�ض اإىل اأ�شهم : 

 تتفق ال�ضركة مع حملة ال�ضندات على حتويلها 

اإىل اأ�ضهم ، ودخول قيمتها يف راأ�ش مال ال�ضركة بداًل 

من التزامها برد قيمة ال�ضندات اإىل حاملها . ويكون 

املال  راأ����ش  بتخ�ضي�ش  اأ���ض��ه��م  اإىل  ال�����ض��ن��دات  حت��وي��ل 

.
)231(

االحتياطي اأو جزء منه لهذا الغر�ش

ثانًيا : تخفي�س راأ�س مال ال�شركة :
: 

)232(
ويتم عرب الو�ضائل االآتية

)229( املادة 1/206  من قانون ال�ضركات التجارية .

)230( املادة 207  من قانون ال�ضركات التجارية .

)231( املادة 208  من قانون ال�ضركات التجارية .

)232(  املادة 210  من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات األموال



قانون الشركات التجارية

ب��رد ج��زء من قيمتها  اإم��ا  وذل��ك   ، اال�ضمية لاأ�ضهم  القيمة  تنزيل   -1

للم�ضاهمني، اأو باإبرائهم مما يف ذمتهم من قيمة االأ�ضهم اأو من جزء منه .

2- تنزيل قيمة االأ�ضهم باإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل خ�ضارة ال�ضركة .

3- اإلغاء عدد من االأ�ضهم يوازي اجلزء املراد تخفي�ضه .

4- �ضراء عدد من االأ�ضهم يوازي اجلزء املراد تخفي�ضه واإتافه .

- ال يحتج بالتخفي�ش يف احلالة االأوىل اأعاه على الدائنني الذين 

ا املن�ضو�ش عليها يف املادة 211 ، اإال  قدموا طلباتهم خال ال�ضتني يوًمَ

اإذا ا�ضتوفى الدائنون ما حل من ديونهم ، اأو ح�ضلوا على �ضمانات كافية 

.
)233(

مبا مل يحل منها

- يف احل��ال��ة ال�����واردة يف ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث اأع����اه جت��ب امل�����ض��اواة بني 

امل�ضاهمني عند اختيار االأ�ضهم ، بحيث ال يوؤدي اإىل حرمان امل�ضاهم من 

.
)234(

امل�ضاهمة يف ال�ضركة

- فيما يتعلق باحلالة الواردة يف البند الرابع اأعاه ، يجب توجيه 

يف  للبيع  اأ�ضهمهم  بعر�ش  ليقوموا  امل�ضاهمني  جميع  اإىل  عامة  دع��وة 

�ضحيفتني حمليتني ، ويجوز اإخطارهم بخطابات م�ضجلة ، فاإذا تقدم 

عدد من امل�ضاهمني بعر�ش عدد من االأ�ضهم اأكرث من القدر الذي قررت 

ويحدد   ، ال��زي��ادة  بن�ضبة  البيع  طلبات  تخفي�ش  وج��ب  �ضراءه  ال�ضركة 

االأ�ضا�ضي لل�ضركة كيفية حتديد ثمن االأ�ضهم عند �ضرائها من  النظام 

جانب ال�ضركة، فاإذا مل يتعر�ش النظام االأ�ضا�ضي لذلك فاإنه يجب على 

اأن تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراجع احل�ضابات ، وفًقا  ال�ضركة 

.
)235(

لطرق التقومي ال�ضائدة ، اأو �ضعر ال�ضوق ، اأيهما اأعلى

)233( املادة 212  من قانون ال�ضركات التجارية .

)234( املادة 213  من قانون ال�ضركات التجارية .

)235( املادة 214  من قانون ال�ضركات التجارية .
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شركات األموال

البـاب الخامس
الشركات ذات الطبيعة 

المختلطة



قانون الشركات التجارية

متهيد :
وهي �ضركات جتمع بني خ�ضائ�ش �ضركات االأ�ضخا�ش القائمة على 

على  القائمة  االأم����وال  �ضركات  خ�ضائ�ش  وب��ني   ، ال�ضخ�ضي  االع��ت��ب��ار 

جتميع اأكرب قدر ممكن من روؤو�ش االأموال .

ويوجد لتلك ال�ضركات �ضكان :

1- ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة .

�ضركة التو�ضية باالأ�ضهم .  -2

 �ضركة التو�ضية باالأ�ضهم  : هي التي تتكّون من �ضركاء مت�ضامنني 

و�ضركاء م�ضاهمني ال ي�ضاألون عن التزامات ال�ضركة اإال بقدر ح�ض�ضهم 

يف راأ�ش املال . وتق�ضي املادة 257 من قانون ال�ضركات التجارية باأن �ضركة 

التو�ضية باالأ�ضهم تعترب بالن�ضبة لل�ضركاء املت�ضامنني �ضركة ت�ضامن ، 

وبالتايل ت�ضري على هذه الطائفة من ال�ضركاء اأحكام �ضركة الت�ضامن . 

كما ت�ضم طائفة ال�ضركاء امل�ضاهمني ، والتي تعترب ال�ضركة بالن�ضبة لهم 

�ضركة م�ضاهمة ، وت�ضري ب�ضاأنهم اأحكام �ضركة امل�ضاهمة .

- يتبقى لدينا ال�ضركة ذات امل�ضوؤلية املحدودة،ونتناول اأحكامها ب�ضئ 

من التف�ضيل وذلك يف الف�ضلني التاليني:-
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البـاب الخامس
الشركات ذات

 الطبيعة المختلطة

الفصــل األول
التعــريف واألحكام

 العامة والخصائص
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الفصل األول
التعريف واألحكام العامة والخصائص

املبحث الأول

التعـريف

عّرفت املادة 218 من قانون ال�ضركات التجارية ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية 

املحدودة باأنها : » هي ال�ضركة التي ال يجوز اأن يزيد عدد ال�ضركاء 

فيها على خم�ضني �ضريًكا ، وال اأن يقل عدد ال�ضركاء عن اثنني .

وال ُي�ضاأل كل منهم اإال بقدر ح�ضته يف راأ�ش املال ، وال تكون ح�ض�ش 

ال�ضركاء فيها ممثلة ب�ضكوك قابلة للتداول« .

املبحث الثاين

الأحكام العامة

امل�ضوؤولية املحدودة منها  ال�ضركة ذات  ال�ضريك يف  اإخراج  -ال يجوز 

فيها  عاقته   الأن   ، فيها  بح�ض�ضه  حمتفًظا  وظ��ل  قائمة  بقيت  طاملا 

بال�ضركاء ال تقوم على اأ�ضا�ش االعتبارات ال�ضخ�ضية بني ال�ضركاء ، وال 

ت�ضار ال�ضركة من ال�ضريك ملجرد كونه �ضاحب ح�ض�ش فيها طاملا مل 

.
)236(

تكن له �ضلة باإدارتها

-ال يجوز لل�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة اأن تلجاأ اإىل االكتتاب العام 

لتكوين راأ�ش مالها اأو لزيادته اأو للح�ضول على القرو�ش الازمة لها ، 

)236( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 139/ 2007 طعن جتاري  .
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.
)237(

وال  يجوز لها اإ�ضدار اأ�ضهم اأو �ضندات قابلة للتداول

تنقلب امل�ضوؤولية املحدود اإىل ت�ضامنية يف احلاالت االآتية :

اأي وقت بعد التاأ�ضي�ش يجب وفًقا لن�ش  1-اإذا زاد عدد ال�ضركاء يف 

باإنقا�ش عدد  ال�ضركة بت�ضحيح و�ضعها  اإخطار  ال��وزارة  226 على  املادة 

ال�ضركاء اإىل احلد االأق�ضى املن�ضو�ش عليه يف املادة 218 ، فاإذا مل ت�ضحح 

 . القانون  بقوة  منحلة  اع��ت��ربت  اأ�ضهر  �ضتة  خ��ال  و�ضعها  ال�ضركة 

ويعترب فيها ال�ضركاء م�ضوؤولني بالت�ضامن وب�ضفة �ضخ�ضية عن 

الديون وااللتزامات من تاريخ ح�ضول الزيادة .

2-املغاالة يف تقييم احل�ضة العينية ، فيكون ال�ضريك 

ال�ضركاء  باقي  م��ع  م�����ض��وؤواًل  العينية  احل�ضة  �ضاحب 

الفرق  ه��ذا  اأداء  عن  و�ضخ�ضية  ت�ضامنية  م�ضوؤولية 

وفًقا لن�ش املادة 223 .

3-وفًقا لن�ش املادة 219 فاأنه يرتتب على عدم ذكر 

البيان اخلا�ش بال�ضركة املحدودة امل�ضوؤولية باأنها �ضركة 

ذات م�ضوؤولية حمدودة ، وبيان مقدار راأ�ضمالها اأن يكون 

مديرها م�ضوؤواًل يف اأمواله اخلا�ضة بالت�ضامن معها عن 

جميع االلتزامات النا�ضئة عن الت�ضرفات التي تعقدها ، متى 

البيانات قد ترتب عليها �ضرر مبن تعامل  اإغفال هذه  اأن  ثبت 

بالت�ضامن  بالتعوي�ش  املدير  التزام  اأن مناط  اأي   ، ال�ضركة  مع هذه 

مع ال�ضركة ، هو وقوع �ضرر ناجم عن هذا االإغفال ، ولي�ش جمرد اإغفال 

. ويف حكم  لتمييز دبي فاإنه على الغري اأن يثبت اأن 
)238(

اإيراد هذه البيانات

)237( املادة 221  من قانون ال�ضركات التجارية .

)238( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 488/ 2003 طعن حقوق  .

الشركات ذات الطبيعة المختلطة
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�ضرًرا قد حاق به من جراء هذا االإهمال، واأن يكون هذا االإهمال هو ال�ضبب 

املنتج والفعال حل�ضول ال�ضرر ، بحيث يكون ال�ضرر قد ن�ضاأ مبا�ضرة من 

جرائه ونتيجة حتمية له ، وال يعزى اإىل اأ�ضباب اأخرى تتعلق بذات ال�ضركة، 

كغلقها ، اأو ت�ضفيتها ، اأو اإفا�ضها ب�ضبب ال دخل الإرادة املدير يف اإحداثه ، 

واأن يكون ال�ضرر معا�ضًرا للتعامل احلا�ضل بني الطرفني ، ولي�ش يف تاريخ 

.
)239(

الحق عليه«

4- الن�ش يف املادة 4 واملادة 222 من قانون ال�ضركات التجارية يدل 

توزيع  امل��ح��دودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة  لتاأ�ضي�ش  ي�ضرتط  اأن���ه  على 

احل�ض�ش النقدية والعينية يف عقد التاأ�ضي�ش بني ال�ضركاء ، واأن تقدم 

بكاملها عند التاأ�ضي�ش ، اإذ اأنها متثل راأ�ش مال ال�ضركة ، وهو ال�ضمان 

الوحيد لدائنيها ، الأن م�ضوؤولية ال�ضركاء تقت�ضر على قيمة احل�ض�ش. 

ّ�َم امل�ضرع واقعة اإثبات بيانات كاذبة باملخالفة حلقيقة الواقع يف  وقد اأث�

القانون  322 من  امل��ادة  بن�ش  ذلك  وفر�ش عقوبة على   ، ال�ضركة  عقد 

�ضالف الذكر، واالإخال بقواعد تاأ�ضي�ش ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

.
)240(

يرتتب عليه بطانها ، ومن ثم تعد �ضركة واقع ت�ضامنية

واإذا مل يتم قيد ال�ضركة يف ال�ضجل التجاري طبًقا للقانون رقم 5 ل�سنة 

1975 ب�ضاأن ال�ضجل التجاري ، وبا�ضرت ال�ضركة بالرغم من ذلك ن�ضاطها، 

فاإن املدير ومن قام بهذا الن�ضاط يكون م�ضوؤواًل عنه على وجه الت�ضامن 

.
)241(

مع من تدخل معه اأمام الغري ، باعتبار اأن ال�ضركة �ضركة واقع

5- ال ُيعتد مببداأ حتديد م�ضوؤولية ال�ضريك يف ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية 

املحدودة جتاه دائنيها بقدر ح�ضته يف راأ�ش مالها ، متى ثبت اأن ال�ضريك 

)239( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 173/ 2002 طعن حقوق  .

)240( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 330/ 2000 طعن حقوق  .

)241( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 131/ 1989 طعن حقوق  .
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عن  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة  ذمة  ا�ضتقالية  مبداأ  ا�ضتغل  قد 

ذمة ال�ضركاء فيها ، كو�ضيلة وك�ضتار ملا يقوم به من غ�ش واحتيال ظاهر 

 ، اأموالها  على  اال�ضتياء  يف  اأو   ، ال�ضركة  دائني  مع  تعامله  يف  بجاء 

ُيعتد مببداأ  . ففي هذه احلالة ال  الدائنني حقوقهم  مبا يفقد ه��وؤالء 

م�ضوؤولية ال�ضريك يف حدود ح�ضته يف راأ�ش املال ، واإمنا يكون م�ضوؤواًل 

ب�ضفته ال�ضخ�ضية عن تلك الت�ضرفات، بحيث ميتد اأثرها اإىل اأمواله 

.
)242(

اخلا�ضة

املبحث الثالث

عدم قابلية ح�ش�س ال�شركاء للتداول 

بالطرق التجارية ولكنها قابلة للتنازل عنها

ت��ك��ون ح�ض�ش  وال   «  219 امل����ادة  ل��ن�����ش  وف��ًق��ا   -

ال�ضركاء فيها ممثلة ب�ضكوك قابلة للتداول« ، ولكن 

ال�ضريك ي�ضتطيع اأن يتنازل عنها وفًقا لن�ش املادة 230، 

اأن  لل�ضريك  يجوز   «  : باأنه  االأخ���رية  امل��ادة  تق�ضي  حيث 

يتنازل عن ح�ضته الأحد ال�ضركاء اأو للغري مبقت�ضى حمرر 

التنازل يف  بهذا  يحتج  ، وال  ال�ضركة  ل�ضروط عقد  وفًقا  ر�ضمي 

ال�ضركة ويف  �ضجل  قيده يف  تاريخ  اإال من  الغري  اأو  ال�ضركة  مواجهة 

ال�ضجل التجاري« .

باأنه:  ، حيث ق�ضت  التمييز بدبي  اأك��دت على ذل��ك حمكمة  - وق��د 

» م��وؤدى امل��ادة 230 من قانون ال�ضركات اأنه واإن كان يجوز لل�ضريك يف 

)242( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 55/ 2007 طعن جتاري  .

الشركات ذات الطبيعة المختلطة
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ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة اأن يتنازل عن ح�ضته فيها الأحد ال�ضركاء 

فيها اأو الأي �ضخ�ش اآخر ، اإال اأن هذا التنازل ال حتاج به ال�ضركة اأو الغري 

اإال من تاريخ قيده يف �ضجل ال�ضركة ويف ال�ضجل التجاري ، كما ي�ضرتط 

اأال يرتتب على هذا التنازل انخفا�ش اأن�ضبة ال�ضركاء املواطنني يف راأ�ش 

.
)243(

مال ال�ضركة اإىل ما يقل عن 51% من جمموع احل�ض�ش«

- يجب الوفاء بقيمة احل�ض�ش بالكامل عند التاأ�ضي�ش .

املبحث الرابع

ا�شم ال�شركة وغر�شها وتاأ�شي�شها

املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  لل�ضركة  ف��اإن   219 امل��ادة  لن�ش  وفًقا   -

ا�ضماً ي�ضتمد من الغر�ش الذي اأ�ض�ضت من اأجله ، اأو من ا�ضم واحد 

اأو اأكرث من ال�ضركاء . ولكن يجب يف كل االأح��وال اأن ي�ضاف اإىل 

بيان  م��ع   » حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة   « ع��ب��ارة  ال�ضركة  ا�ضم 

مقدار راأ�ش مالها .

القيام  امل��ح��دودة  امل�ضوؤولية  ذات   ال�ضركة  على   220 امل��ادة  حظرت   -

باأعمال التاأمني وامل�ضارف وا�ضتثمار االأموال حل�ضاب الغري .

- عندما يتفق املوؤ�ض�ضون على تكوين ال�ضركة ، فاإنهم يربمون عقًدا 

ابتدائًيا لل�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ، وقد حددت املادة 224 البيانات 

التي يجب اأن ي�ضتملها هذا العقد ، وهي :

1-  ا�ضم ال�ضركة وغر�ضها ومركزها الرئي�ش .

2-  اأ�ضماء ال�ضركاء وجن�ضياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم .

)243( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 55/ 2008 طعن جتاري  .
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3-  مقدار راأ�ش املال ، وح�ضة كل �ضريك ، وبيان باحل�ض�ش العينية 

وقيمتها واأ�ضماء مقدميها اإن وجدت .

جمل�ش  اأع�ضاء  واأ�ضماء   ، وجن�ضياتهم  ال�ضركة  مديري  اأ�ضماء    -4

الرقابة يف احلاالت التي يوجب القانون فيها وجود هذا املجل�ش .

5-  تاريخ بدء ونهاية ال�ضركة .

اإىل  املوجهة  ال�ضركة  تبليغات  يف  مراعاته  يجب  ال��ذي  ال�ضكل   -6

ال�ضركاء .

» ويجوز للوزارة اأن ت�ض�ع منوذًج��ا لعق��د تاأ�ض�ي�ش ال�ض��ركة 

التي  البيانات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ذك��ورة  البيانات  يت�ضم�ن 

تراها«.

مبناها  واأن   ، ال�����ض��رك��ة  ع��ق��د  اإث��ب��ات  للغري  ي��ج��وز   -

بكافة  م�ضلحته  �ضد  وموجًها  القانون  على  االحتيال 

.
)244(

طرق االإثبات ، و�ضواًل اإىل بيان بطانها

املبحث اخلام�س

�شهر ال�شركة والن�شر عنها

- طبًقا لن�ش املادة 225 من قانون ال�ضركات التجارية ، يجب 

التجاري،  ال�ضجل  يتقدم بطلب لقيدها يف  اأن  ال�ضركة  » على مدير 

توزيع  على  ال��دال��ة  وال��وث��ائ��ق   ، ال�ضركة  تاأ�ضي�ش  عقد  بالطلب  وُي��رف��ق 

امل�ضارف  اأح��د  واإيداعها   ، كاملة  قيمتها  واأداء  ال�ضركاء،  بني  احل�ض�ش 

العاملة بالدولة .

)244( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 330/ 2000 طعن حقوق .

الشركات ذات الطبيعة المختلطة
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وال يجوز لل�ضركة اأن تبا�ضر اأي عمل من اأعمالها اإال بعد قيدها يف 

ال�ضجل التجاري« .

- وفًقا للقرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 يف �ضاأن االإجراءات اخلا�ضة 

بقيد ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة يف ال�ضجل التجاري فاإنه يجب 

الإجراء قيد ال�ضركة ما يلي  :

اإىل ال�ضلطة املخت�ضة بالقيد يف  اأواًل : يجب على مدير ال�ضركة التقدم 

بطلب  لل�ضركة  الرئي�ش  املركز  بها  الكائن  االإم���ارة  يف  التجاري  ال�ضجل 

لقيد ال�ضركة يف ال�ضجل التجاري ، طبًقا لاأو�ضاع وال�ضروط املن�ضو�ش 

عليها يف قانون ال�ضجل التجاري رقم 5 ل�سنة 1975 والئحته التنفيذية.

: 
)245(

ثانًيا : يجب اأن ُيرفق مدير ال�ضركة بطلب القيد امل�ضتندات االآتية

1- �ضورتان من عقد ال�ضركة املوثق قانوًنا .

2- �ضهادة من ن�ضختني من مديري ال�ضركة م�ضّدق عليها من مراجع 

ح�ض��ابات ال�ض�ركة باأن جميع احل�ض�ش النقدية واحل�ض�ش العينية -اإن 

وجدت – قد وزعت بني ال�ضركاء يف عقد ال�ضركة ، واأنه مت الوفاء بكامل 

احل�ض�ش النقدية والعينية .

3- �ضهادة من ن�ضختني من امل�ضرف بجملة املبالغ التي اأودعها كل 

�ضريك ، مع تعهد امل�ضرف بعدم اأداء هذه املبالغ اإال ملدير ال�ضركة بعد 

تقدمي ما يثبت قيدها يف ال�ضجل التجاري .

: 
)246(

ثالًثا : يجب على ال�ضلطة املخت�ضة التحقق مما ياأتي

1- عدد ال�ضركاء يف ال�ضركة ال يقل عن اثنني وال يزيد على خم�ضني �ضريًكا .

)245( املادة 2 من القرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 .

)246(باالإ�ضافة اإىل البيانات املذكورة يف املادة 224 من قانون ال�ضركات .
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2-  اأن غر�ش ال�ضركة ال يت�ضمن القيام باأعمال التاأمني اأو امل�ضارف 

اأو ا�ضتثمار االأموال حل�ضاب الغري .

واأنه   ، األ��ف دره��م  ال�ضركة ال يقل عن ثاثمائة  م��ال  راأ���ش  اأن    -3

يتكّون، من ح�ض�ش مت�ضاوية ال تقل كل منها عن األف درهم .

4- اأن ن�ضيب ال�ضركاء من مواطني الدولة ال يقل عن 51% من راأ�ش 

.
)247(

مال ال�ضركة

رابًعا : يجب على ال�ضلطة املخت�ضة قيد ال�ضركة يف ال�ضجل 

التجاري، وموافاة االإدارة املخت�ضة عن طريق مكتب الوزارة 

املخت�ش ب�ضورة من عقد ال�ضركة املوثق قانوًنا ومرفقاته 

عليها بح�ضول  م��وؤ���ض��ًرا   ، القيد  م��ن طلب  ن�ضخة  م��ع   ،

يف  القيد  �ضهادة  من  ون�ضخة   ، وتاريخه  ورقمه  القيد 

ال�ضجل التجاري ، وذلك يف ميعاد ال يجاوز ثاثة اأيام 

.
)248(

من تاريخ قيد ال�ضركة

خام�ًضا : تقوم االإدارة املخت�ضة بن�ضر عقد ال�ضركة يف 

الن�ضرة اخلا�ضة  التي  ت�ضدرها الوزارة واإخطار ال�ضلطة 

.
)249(

املخت�ضة بذلك

�ضاد�ًضا : وفًقاأ لن�ش املادة 2/225 من قانون ال�ضركات ، فاإنه ال 

يجوز لل�ضركة اأن تبا�ضر اأي عمل من اأعمالها اإال بعد قيدها يف ال�ضجل 

يف  املُ�ضهر  غري  ال�ضركة  بعقد  االحتجاج  يجوز  ال  وبالتايل   ، التجاري 

)247( املادة 3 من القرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 .

)248( املادة 4 من القرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 .

)249( املادة  5 من القرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 .

الشركات ذات الطبيعة المختلطة
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. ولكن يجوز التم�ضك بالعقد غري امل�ضهر متى كان 
)250(

مواجهة الغري

. اأما اإذا با�ضرت ال�ضركة ن�ضاطها قبل متام 
)251(

ذلك يحقق م�ضلحة له

.
)252(

�ضهرها ، فاإنها تكون مبثابة �ضركة واقع

دبي  االقت�ضادية يف  التنمية  دائ��رة  ف��اإن  دب��ي  لق�ضاء متييز  وفًقا   -

وفق  املقرر   « باأنه  ق�ضت  حيث   ، التجاري  ال�ضجل  حمل  حلت  من  هي 

ما تق�ضي به املادتان 11 و 2/225 من قانون ال�ضركات التجارية – اأنه 

تعديل يطراأ  واأي  ال�ضركة  �ضهر عقد  املحا�ضة يجب  �ضركات  فيما عدا 

عليه بطريق القيد يف ال�ضجل التجاري، وي�ضدر باإجراءات القيد قرار 

يجوز  وال  املخت�ضة،  اجلهة  م�ضاورة  بعد  والتجارة  االقت�ضاد  وزي��ر  من 

اإال بعد  اأعمالها  اأي عمل من  امل�ضوؤولية املحدودة مبا�ضرة  لل�ضركة ذات 

قيدها يف ال�ضجل التجاري – وملا كانت دائرة التنمية االقت�ضادية يف دبي 

قد حلت حمل ال�ضجل التجاري ومن ثم فاإن  قيد ال�ضركة يف ال�ضجل 

املعد لذلك يف هذه الدائرة يكون بديًا عن قيدها يف ال�ضجل التجاري 

.
)253(

وله اأثره يف �ضهر ال�ضركة قانوًنا«

)250( املادة  5 من القرار الوزاري رقم 71 ل�سنة 1989 .

)251( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 48/ 1998 طعن حقوق . 

)252( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 131/ 1989 طعن حقوق .

)253( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 304/ 2007 طعن جتاري . 
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البـاب الخامس
الشركات ذات

 الطبيعة المختلطة

الفصــل الثاني
إدارة الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة



قانون الشركات التجارية

الفصل الثاني
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اأوًل : مدير ال�شركة :
يتوىل اإدارة ال�ضركة مدير اأو اأكرث ، كما ُيعهد بالرقابة اإىل جمل�ش 

رقابة اإذا زاد عدد ال�ضركاء على �ضبعة ، كما ت�ضدر قرارات ال�ضركاء من 

خال جمعية عمومية .

1- تعيني املدير وعزله :

- وفًقا لن�ش املادة 235 فاإنه قد يعنّي املدير يف عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة، 

فيكون مديًرا اتفاقًيا ، وقد يعنَيّ يف عقد م�ضتقل عن عقد التاأ�ضي�ش ، 

فيكون مديًرا غري اتفاقي . فاإذا مل يعنّي املدير يف عقد التاأ�ضي�ش اأو يف 

عقد الحق ، يتم تعيينه من قبل اجلمعية العمومية لل�ضركاء .

- قد يتم تعيينه ملدة معينة اأو بدون حتديد اأي مدة ، وبالتايل فاإنه يظل 

.
)254(

معيًنا  ملدة بقاء ال�ضركة ، ما مل ين�ش عقد ال�ضركة على جواز عزلهم

وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن مفاد ن�ش املادة 236 من قانون 

ال�ضركات التجارية اأن مدير ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة الذي يعنّي 

يف عقد التاأ�ضي�ش دون اأجل معنّي يبقى مديًرا مدة بقاء ال�ضركة اإال اإذا 

، ويكون عزله يف هذه احلالة  التاأ�ضي�ش على ج��واز عزله  ن�ش يف عقد 

على  العقد  يف  ن�ش  اإذا  اإال   ، ال�ضركة  عقد  لتعديل  ال��ازم��ة  باالأغلبية 

املدير،  ال�ضركة على ج��واز عزل  واإذا مل ين�ش يف عقد   ، اأخ��رى  اأغلبية 

جاز عزله باإجماع ال�ضركاء ، كما يجوز الأي من ال�ضركاء االلتجاء اإىل 

)254( املادة  236 من قانون ال�ضركات التجارية .
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الق�ضاء لعزل املدير اإذا اأثبت م�ضوًغا لهذا العزل ، ووجدت اأ�ضباب جدية 

. ومن اأمثلة االأ�ضباب اجلدية التي تربر العزل الق�ضائي، �ضوء 
)255(

تب�رره

اإدارت��ه لل�ضركة ، اأو مر�ضه وعدم قدرته على العمل ، اأو قيامه باأعمال 

خيانة يف حق ال�ضركة وال�ضركاء فيها ، وذلك دون النظر اإىل كونه معيًنا 

.
)256(

يف عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة الأجل حمدد اأو غري حمدد

2- �شلطات املدير:

- �ضاحب ال�ضفة يف التقا�ضي با�ضم ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية 

.
)257(

املحدودة هو املدير

التي  والت�ضرفات  االأعمال  بكافة  القيام  للمدير   -

تتفق مع غر�ش ال�ضركة ، اإال اإذا حدد العقد �ضلطات 

املدير ، واأن اأي قيود ترد علي �ضلطة مدير ال�ضركة 

ذات امل�ضوؤولية املحدودة تعترب تعديًا لعقد ال�ضركة، 

جرى  اإذا  اإال  معها  املتعامل  الغري  قبل  به  يحتج  ال 

توثيق التعديل لدى اجلهة املخت�ضة ، ح�ضبما تق�ضي 

، وتعترب 
)258(

بذلك املادة 8 من قانون ال�ضركات التجارية

كافة ت�ضرفاته ملزمة لل�ضركة ب�ضرط اأن تكون م�ضفوعة 

.
)259(

ببيان ال�ضفة التي يتعامل بها

رهن  اأو   ، ال�ضركة  ب��اأم��وال  التربع  اخت�ضا�ضه  يدخل يف  وال   -

)255(حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 419/ 2005 طعن جتاري .

)256( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 81/ 2005 طعن جتاري .

)257( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 165/ 2005 طعن جتاري .

)258( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 194/ 2006 طعن جتاري .

)259( املادة 235 و 237 من قانون ال�ضركات ، حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 2005/24 طعن عمايل .

شركات ذات الطبيعة المختلطة
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موجوداتها، اأو االقرتا�ش با�ضمها ما مل ين�ش على ذلك يف عقد التاأ�ضي�ش 

اأو يف قرار تعيني مديرها ، ومن ثم فاإن ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

ال ُت�ضاأل قبل الغري عن الت�ضرفات التي تقت�ضيها اأغرا�ش ال�ضركة ، اأو 

.
)260(

التي يتجاوز بها مديرها حدود اخت�ضا�ضه و�ضلطاته

- وقد ن�ش قانون ال�ضركات التجارية على بع�ش االأمثلة من االأعمال 

التي يقوم بها مدير ال�ضركة ، كاإعداد امليزانية ال�ضنوية لل�ضركة، وح�ضاب 

االأرباح واخل�ضائر ، وو�ضع التقرير ال�ضنوي عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها 

اأ�ضهر  املايل ، ومقرتحاته ب�ضاأن توزيع االأرب��اح واخل�ضائر خال ثاثة 

.
)261(

من تاريخ انتهاء ال�ضنة املالية

- واإن كان من يتوىل اإدارة ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة هو مديرها، 

واإن له ال�ضلطة الكاملة يف متثيلها واإدارتها ، ووالية الت�ضرف مبفرده يف 

كافة ما اتفق على اإنابته فيه وما يت�ضل به من توابع  �ضرورية، اإال اأنه 

يحق له اأن ي�ضتعني يف �ضبيل ذلك مبن يرى اال�ضتعانة به ، كائًنا من كان ، 

وب�ضرف النظر عن كونه �ضريًكا يف ذات ال�ضركة اأو لي�ش �ضريًكا فيها ، واأن 

يفو�ضه – وفًقا للمادتني 924 و 925 من قانون املعامات املدنية – فيما 

ميلك هو حق الت�ضرف فيه ، طاملا كان الوكيل غري ممنوع من الت�ضرف 

تق�ضريه يف  ب�ضببه  ينجم من �ضرر  الوكيل عما  وُي�ضاأل   ، به  وّك��ل  فيما 

من  واأن   ، ال�ضركة  يف  �ضريًكا  كونه  عن  الطرف  بغ�ش   ، بواجبه  القيام 

.
)262(

فو�ضه هو املدير امل�ضوؤول عن اإدارة ال�ضركة اأ�ضًا

- واإن كانت ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ال تلتزم اإال بالت�ضرفات 

التي يجريها مديرها با�ضمها ويف حدود نيابته عنها ، اإال اأنه اإذا اأجرى 

)260( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 24/ 2005 طعن عمايل والطعن رقم 2008/14 طعن مدين  . 

)261( املادة 238 من قانون ال�ضركات التجارية .

)262( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 207/ 2006 طعن جتاري . 
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اأو  اأج��ازه مديرها �ضراحة  ،  ثم  تابعيها ت�ضرًفا متعلًقا بن�ضاطها  اأحد 

الت�ضرف وما  اأح��ك��ام ه��ذا  اأن  االإج���ازة يرتتب عليها  ف��اإن ه��ذه   ، �ضمًنا 

ين�ضاأ عنه من حقوق والتزامات ت�ضاف اإىل االأ�ضيل وهي ال�ضركة ، وتعد 

.
)263(

االإجازة الاحقة كالوكالة ال�ضابقة

- اإن تفوي�ش مدير ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ببيع بع�ش اأ�ضول ال�ضركة 

ال يجيز له اأن يبيع كل اأ�ضولها ، ملا يف ذلك من جتاوز للتفوي�ش اأو التوكيل 

.
)264(

ال�ضادر له ، وتعار�ضه مع الغر�ش من ال�ضركة وم�ضلحتها

املتعلقة  العقود  واإب��رام  اإدارت��ه��ا  ال�ضركة  اإن مهام مدير   -

يكون  العقود  وراء هذه  نفع من  يعود من  بن�ضاطها، وما 

اأن يطالبها  لل�ضركة، مبا ال يحق معه لل�ضريك املدير 

.
)265(

باأي ن�ضيب فيه

- وقد ق�ضت حمكمة التمييز بدبي باأن االتفاق على 

التحكيم يدخل يف �ضلطات  املدير ما مل مينعه العقد من 

ذلك ، حيث ق�ضت باأن » االتفاق على التحكيم ال يكون 

�ضحيًحا اإال ممن له اأهلية الت�ضرف يف احلق حمل النزاع 

�ضاحب  هو  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركة  مدير  واأن   ،

اأهلية الت�ضرف يف احلقوق  اإدارتها ، وله  ال�ضلطة الكاملة يف 

العقود  يف  التحكيم  على  االتفاق  ذلك  يف  مبا  بن�ضاطها،  املتعلقة 

املربمة بينها وبني الغري ، ما مل يحدد عقد تاأ�ضي�ش ال�ضركة حرمانه 

.»
)266(

من اإجراء ت�ضرفات معّينة اأو منعه من االتفاق على التحكيم

)263( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 290/ 2005  طعن مدين .

)264(حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 162/ 2006  طعن جتاري .

)265( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 271/ 2002  طعن حقوق .

)266( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 164/ 2008  طعن مدين .

شركات ذات الطبيعة المختلطة
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3- م�شوؤولية املدير:

كان  واإال   ، ال�ضركة  اإدارة  يف  ال��ازم��ة  العناية  ببذل  املدير  يلتزم   -

اأخل بواجب  ، فاإذا  م�ضوؤواًل مدنًيا وجنائًيا يف مواجهة ال�ضركة والغري 

ال�ضركة  عقد  ن�ضو�ش  اأو   ، ال��ق��ان��ون  خ��ال��ف  اأو   ، االإدارة  واج��ب��ات  م��ن 

اأية  اأو  ال�ضخ�ضية  اأخطائه  عن  م�ضوؤواًل  يكون  فاإنه  االأ�ضا�ضي  ونظامها 

وتكون   ، اجل�ضيم  اخل��ط��اأ  اأو  التدلي�ش  اأو  الغ�ش  على  تنطوي  اأع��م��ال 

ال�ضركة يف هذه احلالة م�ضوؤولة بدورها عن اأفعال وت�ضرفات مديرها 

. ويكون حكم م�ضوؤولية 
)267(

الفعل ال�ضار امل�ضوؤولية عن  طبًقا لقواعد 

مدير ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة حكم اأع�ضاء جمل�ش اإدارة �ضركة 

.
)268(

امل�ضاهمة ، ويبطل كل �ضرط يق�ضي بغري ذلك

- املدير ال�ضريك ال ي�ضاأل يف ماله عن ديونها ، ما مل يرتكب خطاأ 

 ،
)269(

على النحو امل�ضار اإليه يف املادة 219 من قانون ال�ضركات التجارية

.
)270(

اأو اإذا كفل للدائن تنفيذ االلتزامات

- كل الت�ض����رفات التي يجريها املدير التي تدخ����ل يف حتقي���ق اأغرا�ضه��ا 

تكون �ضحيح�ة ، وتن�ض�رف اآثارها اإىل ال�ض�ركة مبا�ض��رة ، ولي��ش اإىل امل�دير 

.
)272(

اإال اإذا جتاوز املدير اخت�ضا�ضاته و�ضلطاته املقررة
)271(

�ضخ�ضًيا

- اإذا كان االأ�ضل اأن اآثار الت�ضرفات التي يجريها املدير تن�ضرف اإىل 

للمدير خطاأ �ضخ�ضي  ال�ضركة  دائن  ن�ضب  اإذا  اإال   ، بها  وتلتزم  ال�ضركة 

)267( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 33/ 2003  طعن حقوق .

)268( املادة 2/237 من قانون ال�ضركات التجارية .

)269( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 312/ 2007  طعن جتاري .

)270( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 298/ 2004  طعن جتاري .

)271( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 195/ 1996  طعن حقوق .

)272( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 145/ 1996  طعن حقوق .
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.
)273(

ترتب عليه �ضرر له ، فيخا�ضمه يف الدعوى ب�ضفته ال�ضخ�ضية

 ، ال�ضركة  على مدير  با�ضمه  فردية  دع��وى  يرفع  اأن  له  ال�ضريك   -

خاطئة  ت�ضرفات  �ضدور  حالة  يف  لل�ضركة  اأو  له  بالتعوي�ش  للمطالبة 

منه يف اإدارة ال�ضركة اأحلقت اأ�ضراًرا به اأو بال�ضركة ، وذلك اإذا تقاع�ضت 

. 
)274(

ال�ضركة عن املطالبة بهذا التعوي�ش

- اإذا كان االأ�ضل اأن ال�ضركاء ال ُي�ضاألون اإال يف حدود ح�ض�ضهم يف راأ�ش 

مالها، اإال اأنهم يلزمون هم وغريهم من الكفاء بالديون والقرو�ش 

التي تقرت�ش بكفالتهم مبقت�ضى عقد الكفالة ، الذي يربمونه 

مع الدائن ، حيث يكون اأ�ض�ا�ش م�ض��وؤوليتهم ه��و عق��د الكف�الة 

.
)275(

، ولي�ش عاقتهم بال�ضركة ك�ضركاء فيها

- اإذا انعقدت م�ضوؤولية ال�ضركة عن اأعمال املدير، 

 ، ذات��ه��ا  ال�ضركة  ذم��ة  اإال  �ضمان  م��ن  للدائن  فلي�ش 

ب�ضرط  ال�ضخ�ضية،  ال�ضركاء  اإىل ذمم  اأن ميتد  دون 

تاأ�ضي�ش  اأوف��وا بح�ض�ضهم كاملة عند  اأن يكونوا قد 

، ومل يرتكبوا من االأعمال ما يوؤثر على 
)276(

ال�ضركة

م�ضوؤولية  ي�ضاألون  عندئذ   ، للدائنني  ال��ع��ام  ال�ضمان 

النظر عن مقدار  ، وب�ضرف  اأموالهم  �ضخ�ضية يف جميع 

ح�ض�ضهم ، كما هو احلال عند ا�ضتياء ال�ضركاء على اأموال 

.
)277(

ال�ضركة وبيعها حل�ضابهم ، وطلب ت�ضفية ال�ضركة وحلها

)273( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 210/ 2007  طعن جتاري .

)274(حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 69/ 2007  طعن مدين ، 2007/70 طعن مدين .

)275( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 241/ 1998  طعن حقوق .

)276( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 238/ 1998  طعن حقوق .

)277( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 402/ 2001  طعن حقوق .

شركات ذات الطبيعة المختلطة
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ثانًيا : اجلمعية العمومية لل�شركة :
جميع  م��ن  ت��ت��ك��ّون  العمومية  اجلمعية  ف���اإن   244 امل���ادة  لن�ش  وف��ًق��ا   -

التالية  اأ�ضهر  االأرب��ع��ة  ال�ضنة خ��ال  االأق��ل يف  م��رة على  ، وتنعقد  ال�ضركاء 

لنهاية ال�ضنة املالية ، بناء على دعوة من املديرين يف الزمان واملكان املعينني 

يف عقد ال�ضركة ، كما يجب على املدير دعوة اجلمعية لانعقاد اإذا طلب ذلك 

جمل�ش الرقابة اأو عدد من ال�ضركاء ميلك ما ال يقل عن ربع راأ�ش املال .

بواحد  االجتماع  قبل  تر�ضل  م�ضجلة  بكتب  للح�ضور  الدعوة  وتتم   -

 ، ويكون لكل �ضريك احلق يف ح�ضور اجلمعية 
)278(

وع�ضرين يوًما على االأقل

. 
)279(

العمومية ، ويكون له عدد من االأ�ضوات م�ضاٍو ملا ميلكه من ح�ض�ش

: 
)280(

- ي�ضتمل جدول اأعمال اجلمعية على امل�ضائل االآتية 

1- �ضماع التقرير املايل .

2- مناق�ضة امليزانية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر والت�ضديق عليها .

3- تعيني املديرين اأو اأع�ضاء جمل�ش الرقابة وحتديد مكافاآتهم .

4- حتديد ح�ض�ش االأرباح التي توزع على ال�ضركاء .

اأحكام هذا  5- امل�ضائل االأخرى التي تدخل يف اخت�ضا�ضها مبوجب 

القانون اأو عقد التاأ�ضي�ش .

- ال يجوز لها مناق�ضة مو�ضوعات غري واردة يف جدول االأعمال ، ما مل 

.
)281(

يتم اكت�ضافها اأثناء االجتماع ، وكانت وقائع خطرية تقت�ضي املداولة

- ال تكون قرارات اجلمعية العمومية �ضحيحة اإال مبوافقة عدد من 

اإذا ن�ش عقد ال�ضركة  اإال   ، ال�ضركاء ميث�ل ن�ضف راأ���ش املال على االأق��ل 

)278( املادة 244 من قانون ال�ضركات التجارية .

)279( املادة 245 من قانون ال�ضركات التجارية .

)280( املادة 246 من قانون ال�ضركات التجارية .

)281( املادة 247 من قانون ال�ضركات التجارية .
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 ، االأول  االجتماع  يف  االأغلبية  تلك  تتوافر  مل  ف��اإذا  اأك��رب.  اأغلبية  على 

وجبت الدعوة الجتماع ثاٍن يعقد خال 21 يوًما تالية لاجتماع االأول، 

وت�ضدر القرارات يف هذا االجتماع باأغلبية االأ�ضوات املمثلة فيه ، ما مل 

.
)282(

ين�ش عقد ال�ضركة على غري ذلك

- لتعديل عقد ال�ضركة وزيادة راأ�ش مالها اأو تخفي�ضه يجب موافقة 

من ميتلكون ثاثة اأرباع راأ�ش املال ، ما مل ين�ش عقد ال�ضركة باالإ�ضافة 

.
)283(

اإىل هذا الن�ضاب على اأغلبية عددية من ال�ضركاء

واأي ق���رار ي�����ض��در خم��ال��ًف��ا الأح��ك��ام ق��ان��ون ال�����ض��رك��ات اأو 

القرار  ك��ان  ل��و  ، وك��ذل��ك  ب��اط��ًا  ف��اإن��ه يقع  ال�ضركة  عقد 

مل�ضلحة  اعتبار  دون  ال�ضركاء  لبع�ش  م�ضلحة  يحقق 

.
)284(

ال�ضركة

- ت�ضقط دعوى البطان �ضد ق��رارات اجلمعية 

، ول��ك��ن ال  ال���ق���رار  ت��اري��خ ���ض��دور  مب�ضي �ضنة م��ن 

، ما  القرار  البطان وقف  يرتتب على رفع دع��وى 

.
)285(

مل تاأمر املحكمة باإيقاف تنفيذ القرار

ثالًثا : جمل�س الرقابة :
- حق ال�ضريك يف رقابة اإدارة ال�ضركة حق متعلق بالنظام 

العام ، يبطل عقد ال�ضركة اإذا ت�ضمن ما مي�ش بهذا احلق .

اإىل  ذهبت  حيث   ، ال�ضاأن  ه��ذا  يف  بدبي  التمييز  حمكمة  ق�ضت  وق��د   -

)282( املادة 246 من قانون ال�ضركات التجارية .

)283( املادة 252 من قانون ال�ضركات التجارية .

)284( املادة 1/254 من قانون ال�ضركات التجارية .

)285( املادة 3/254 من قانون ال�ضركات التجارية .

شركات ذات الطبيعة المختلطة
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اأنه» ويحق لل�ضركاء غري املديرين اأن يطلعوا باأنف�ضهم على دفاتر ال�ضركة 

وم�ضتنداتها، الأنهم يعتربون املرجع ملراقبة االأعمال ال�ضادرة من املدير خارج 

التي تقت�ضيها م�ضلحة  التدابري  اتخاذ  ، كما يجوز الأي منهم  اخت�ضا�ضه 

ال�ضركة ، كاإقامة الدعوى على املدير اأمام املحاكم اإذا اأهمل يف القيام بعمله، 

بال�ضركاء  اأو  لل�ضركة  العامة  بامل�ضلحة  ال�ضرر  اإحل��اق  ذلك  �ضاأن  وكان من 

. 
)286(

فيها، اأو اإذا ح�ضل على فوائد �ضرية ، اأو على الغ�ش واالحتيال«

اأن يعهد بالرقابة اإىل  اإذا كان عدد ال�ضركاء �ضبعة فاأكرث ، وجب   -

. وي��ع��نّي هذا 
)287(

ال�ضركاء على االأق�����ل جمل�ش م��ك��ّون م��ن ث��اث��ة م��ن 

تعيينهم  تعيد  اأن  وللجمعية   ، معينة  مل��دة  التاأ�ضي�ش  عقد  يف  املجل�ش 

بانتهاء املدة ، اأو تعيني غريهم من ال�ضركاء ، كما يجوز لها عزلهم يف 

اأي وقت ب�ضبب مقبول .

دفاتر  فح�ش  حق  له  ولكن   ، االإدارة  اأع��م��ال  يف  التدخل  له  لي�ش   -

ال�ضركة ووثائقها ، وجرد ال�ضندوق والب�ضائع واالأوراق املالية والوثائق 

املثبتة حلقوق ال�ضركة.

وتوزيع  ال�ضنوي  والتقرير  امليزانية  الرقابة  جمل�ش  يراقب  كما   -

االأرباح واخل�ضائر ، وعليه اأن يقدم تقريًرا يف هذا ال�ضاأن اإىل اجلمعية 

.
)288(

العمومية لل�ضركاء ، قبل انعقادها بخم�ضة ع�ضر يوًما على االأقل

اأع�ضاء جمل�ش الرقابة قبل ال�ضركة والغري عن اأخطائهم  - ي�ُضاأل 

ُي�ضاأل هوؤالء  ، لكن ال  الرقابة م�ضوؤولية فردية دون ت�ضامن  تنفيذ  يف 

عن اأعمال املديرين اإال اإذا علموا باأخطائهم ، واأغفلوا ذكرها يف التقرير 

)286( حكم حمكمة التمييز بدبي يف الطعن رقم 130/ 2001  طعن حقوق .

)287( املادة 240 من قانون ال�ضركات التجارية .

)288( املادة 241  من قانون ال�ضركات التجارية .
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.
)289(

املقدم للجمعية العمومية

- وفًقا لن�ش املادة 253 فاإنه يكون لل�ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة مراجع 

للح�ضابات اأو اأكرث ، تختارهم اجلمعية العمومية لل�ضركاء كل عام ، وت�ضرى 

يف �ضاأنهم االأحكام اخلا�ضة مبراجعي احل�ضابات يف �ضركة امل�ضاهمة .

)289( املادة 242  من قانون ال�ضركات التجارية .
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اأهداف املن�شورات يف املعهد 
القانونية  واملعلومات  والدرا�ضات  بالبحوث  الق�ضائي  العمل  اإث��راء   -1

ح�ضيلته  وزدي���ادة  م��دارك��ه،  وتو�ضيع  عمله،  اأداء  يف  القا�ضي  يعني  مما 

املعلوماتية.

الفقه والق�ضاء، من خال  تن�ضيط االجتهاد يف جمال  العمل على   -2

والق�ضاء  الفقه  جم��ال  يف  املعمقة  وامل��ق��االت  والبحوث  الدرا�ضات  ن�ضر 

والت�ضريع.

3- العناية بتطوير �ضيغ االأحكام والتوثيقات يف املحاكم، وكذا تاأ�ضيل 

كتابات العدل، وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط القانونية 

وال�ضرعية.

التي ت�ضهم يف  العامة بالبحوث والدرا�ضات  اإم��داد املحاكم والنيابة   -4

تطوير الق�ضاء واأ�ضاليبه واإجراءاته.

5- توثيق اأن�ضطة املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى فيه من 

حما�ضرات بغية االإ�ضهام يف التقييم الفني الأعمال الق�ضاء.

6- توطيد ال�ضات العلمية والفكرية بني املعهد العايل للعلوم القانونية 

والق�ضائية بدبي ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.

ما  ال�ضيما  القانون،  اإط��ار  يف  املعا�ضرة  االإن�ضانية  الق�ضايا  معاجلة   -7

يخت�ش منها بدولة االإمارات العربية املتحدة والعامل.

املجتمع  اأو���ض��اط  يف  والق�ضائي  الفقهي  امل�ضتوى  رف��ع  يف  االإ���ض��ه��ام   -8

والدرا�ضات  القانونية،  االأبحاث  باأحدث  اإم��داده  خال  من  االإم��ارات��ي، 

الق�ضائية، و�ضروح القانون.
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قواعد الن�شر:
1- اأن تكون البحوث والدرا�ضات يف اإطار ما يعنى به املعهد من درا�ضات 

االأحكام  على  التعليق  وك���ذا  العملي،  الطابع  ذات  وق�ضائية  قانونية 

القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والرثاء املعريف.

2- االلتزام باأ�ضول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق 

العلمي الدقيق.

3- يقدم البحث مطبوعاً يف ن�ضختني، بعد مراجعته من االأخطاء 

الطباعية، ويرفق به ن�ضخة من الوعاء االإلكرتوين املطبوع 

من خاله.

4- يجب اأن يكون البحث خالياً من االأخطاء اللغوية 

وال��ن��ح��وي��ة، م��ع م��راع��اة ال��رتق��ي��م امل��ت��ع��ارف عليه يف 

اإىل  حتتاج  التي  الكلمات  و�ضبط  العربي،  االأ�ضلوب 

اللغوية  ب��امل��راج��ع��ة  ال��ت��ح��ري��ر  وت��ق��وم هيئة  ���ض��ب��ط، 

والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

اأي نحو  ن�ضره على  �ضبق  البحث قد  يكون  اأن ال    -5

ذلك  ويثبت  املعهد،  غري  يف  للن�ضر  اإر�ضاله  مت  اأو  ك��ان، 

باإقرار بخط الباحث وتوقيعه.

للن�ضر  اأخ��رى  جهة  الأي  بحثه  اإر�ضال  بعدم  الباحث  يلتزم   -6

حتى ي�ضله رد املعهد ب�ضاحية بحثه للن�ضر من عدمه.

7- يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �ضريته العلمية، وعنوانه بالتف�ضيل 

ورقم الهاتف، والفاك�ش )اإن وجد( والربيد االإلكرتوين.

8- يراعى عندكتابة الهوام�ش ما يلي:

الن�ضر(،  �ضنة  الن�ضر،  مكان  الن�ضر،  )دار  الكتاب  عنوان  املولف،  الكتب: 

ال�ضفحة.

قواعد النشر



قانون الشركات التجارية

الن�ضر،  )مكان  العدد  الدورية،  ا�ضم  البحث،  عنوان  املوؤلف،  الدوريات: 

�ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.

قبل  من  والتحكيم  للتقومي  املعهد  اإىل  ت��رد  التي  البحوث  تخ�ضع   -9

طريقة  و�ضامة  وقيمتها  وجدتها  اأ�ضالتها  على  للحكم  املخت�ضني 

عر�ضها، ومن ثم �ضاحيتها للن�ضر من عدمه.

10- يلرتم الباحث باإجراء تعديات املحكمني على بحثه وفق التقارير 

املر�ضلة اإليه، وموافاة املعهد بالن�ضخة املعدلة.

القانونية  بالتحليات  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأول��وي��ة  ت��ك��ون   -11

والق�ضائية لدولة االإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول البحث 

اإىل هيئة التحرير.

12- مينح كل باحث خم�ش ع�ضرة ن�ضخة من ال�ضل�ضلة املحتوية مل�ضمون 

بحثه.

13- مينح املعهد مكافاأة مالية لاأبحاث التي تتقرر �ضاحيتها للن�ضر 

ويقوم املعهد بن�ضرها.

للعلوم  العايل  للمعهد  ملكاً  املن�ضورة  والدرا�ضات  البحوث  ت�ضبح   -14

القانونية والق�ضائية بدبي، وال يحق للباحث اإعادة ن�ضرها يف مكان اآخر 

دون احل�ضول على موافقة كتابية من املعهد.

15- للمعهد احلق يف ترجمة البحث اأو اأجزاء منه ومبا ال يخل مبحتوي 

اأو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ال يخل بفحوى  البحث 

املادة العلمية.
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اإجراءات الن�شر:

الدرا�ضات  )�ضل�ضلة  رئي�ش حترير  با�ضم  والدرا�ضات  البحوث  تر�ضل   -1

القانونية والق�ضائية( .

2- يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خال اأ�ضبوعني من تاريخ 

الت�ضلم.

اإىل ثاثة حمكمني من ذوي االخت�ضا�ش يف  3- ير�ضل البحث 

يتم  اأن  التحرير، على  اإجازته من هيئة  بعد  البحث  جمال 

التحكيم يف مدة ال تتجاوز اأربعة اأ�ضابيع من تاريخ اإر�ضال 

البحث للتحكيم.

4- يخطر الباحث بقرار �ضاحية البحث للن�ضر من 

ت�ضلم  تاريخ  االأك��رث من  �ضهرين على  خ��ال  عدمه 

البحث.

تر�ضل  املحكمني،  م��ن  ماحظات  ورود  حالة  يف   -5

الازمة،  التعديات  الإج��راء  الباحث  اإىل  املاحظات 

على اأن تعاد خال مدة اأق�ضاها �ضهر.

6- ويف كل االأحوال يخطر اأ�ضحاب البحوث بالقرار حول 

ال  م��دة  يف  الن�ضر  ميعاد  وك���ذا  ع��دم��ه،  اأو  للن�ضر،  �ضاحيتها 

تتجاوز اأربعة اأ�ضهر من تاريخ و�ضول البحث اإىل هيئة التحرير.

7- اأ�ضول البحث التي ت�ضل اإىل املعهد ال ترد �ضواء ن�ضرت اأو مل تن�ضر.

قواعد النشر
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