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 شكر و تقدير
للَدددعللىدددذل لالددد بلع  مادددذلياىمدددألالشالدددا الدلشلع وادددذلياىمدددألالدددا الدلشلعمدددااذلالحمدددالشال ددد  ل

ل.اىملعل ل اذلياىمألالىلملشلال ق الدشسخ للاذل لل يءللشعلمدلياىمألالىقللشالصحأل

 دس للاذلعم اذلشلع ذااذل ل لالصي ع   لاهللللىذل ل ل لماعلشفضلعلدلال بلعاذ لا ياذلش 
ل.فذلحمالاهلللعشاللشلعخ  ال

اللقدددا  ل لددد لحضددد ولشلللحل امملادددذالمدددالالدددشالفذ ضدددأليدددذإالقددامليملمدددلل يدددذ ولال ددد  لشلاإ
 دأللممالعلدللايشلدعللدشليلم مدألاإاا ولالىل<<لمشماالسيلحمابل يال>>األسلذ ولالا لش ل

للمدذلفديلشسدىعلمدالل دالفديلسدي للاإ د ا لالىلمديلشل ثذا ذلمالعلدللمدذليدلل  هلالم   ولد
ل.األاييلط لألم احللالا اسأل

لمددذلللضددلشاليددعلمددالايددشلللدأل ضددذءلللاددألالماذا ددأل دد  لشلاللقددا  ل مددذلالشلددعليخددذل لال
ماذا أله هلالم   ول غمل ثد ولاا دلذل ملشضد قلشادل ملفل دمللو دللال د  لشل تد ملاالملادذال

ل.شلالى فذال

 مددذلالقددامليذل دد  ل لدد للم ددسلعسددذل ولاسددملالحقددشقلشلخذصددألعسددذل ولاددذاشالع مددذللشللم ددسل
ل.ل2222افىألمذسل لل

او لل مل ي لهد هلال سدذلأل دللال د  لل ل ل للمالسذ ااذلشلسذاااذلمالا  العشلماليى ا
ل.شلالى فذال

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل ذيالهيألاهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لالطذليلذال

 حل لصشف أللللللللللللللللللللللللللللللللللللشليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل



 

 
 

ل:اإلهداء
 ل لماليلغلال سذلألشعاىلاألمذاألشلاصحلاألمأل ل لاييلال حمألشلاش لالىذلم اللس ااذل

ل.محمالصل لاهللل ل علشلسلمل

ل.<< يق للآلخ  المذل قامشاعلليلفإالشالابلاالفىلل للس ئللم>>ل

ل.ل ل لساابلشملل يلاآلمالدل ل لاا ميلشلم لىيلالاا م

ل".عييلالىو و"لافلخذ ل ل سمعلي لل  ل لمال للعلاهللليذل  يألشالشاذ دل ل لمالعحملل

ل.<<ل  ال واتليل حألفذياعلي ذلمسلعمكلل>>

ل.الاا مل ل لمممايقليلش ف لاألشل د ل ليطلليلشمىلمليل

 ذلس لالذحيلشلحاذا ذليلسملل احيل ل لعغل ل اسذاأل ل لالييلل ل ل  ل لمال ذالا ذ
ل"ل.عميلاللذل أ"

ل".الصل  ولشال ي  ول" ل ل ذ لليلال   مأل

ل"لليشحل لصشف أل"ليلحتأل ل لصا قليلتأ لمال ذ  لايلالىمللش ذاتلمىيللح ل

ال  الحملشالعااسل سذلألفيلالح ذول ل لال  الم اشاللاذل ل لماذ ولالىلملشالىلمذءل ل ل
ل"ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعسلذ لاذلاألفذضللل"الط  قلالىمللشالمى فأل ل ل

ل
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لاإلهداء

للللللللللللللللللللللللشاش لالىذلم ال...ال حمأ ل لاييل...األمأشاصحل...ماليلغلال سذ للشلعاىلاألمذاأل ل لل

ل.س ااذلمحمالصل لاهللل ل علشسلمللللللللللللللللللللللل

االا تلشال بل قلليليح لالىلملشاللىلمل ل لل ل لا  يلال بليعلاحلم تلفيلالح ذوليعلل
   وول م بلشصا لعمذايلشل ي  ذ يلشللمالاحل اتل مش علل ضئللاذلا الالالذحلد

ل.عطذللاهلللفيل م هل"لعييل"ل  امليل

مالالحالشال األشلالحاذالدل ل لالليلياش هذلاهلا تللهيملاذال ل ل لكلالح  لاللل
ل.حلت ذلاهلللش  ذهذلل"لعميل"ييص هذلاالا تلشلحق ذلمذلشف تلشل

لد"لفلاير"لش"لماذلل"الحي يلذالخلذبلع ل للمالاذسمشايلحلشلالح ذولشلم هذللحتلسق ل
ل لعخ لالىاقشالعخيلالىو و ل."عم ا"لشا 

ل"ميذ  أ"ليالي تدللاليلا ذ  ذل ل لمسكل حم ايليسمل ذلشللماايلامىل ذلشلا ل لماللح 
ل.عطذللاهللل م هذل

الا اسيلعهابللل شا بمال  ال لىشايل ل ل  مذلل"ليشحل ل"حملللقال  ل ل للمال
لل مله الالىملل

لللل". ذيالهيألاهلل"لصا قلي ل له هلالم   ولل ذ  لايلالىمل ل لمال

ل
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لمذلياعتلالح ذولاإاسذا ألفيلال ايلشلاللطش لت  تل ل لاألفقلما مولل ي د وللدلالل
لمحاشا دددألاا لدددعلالمذل دددألشلالياا دددألدهددد المدددذلعاىل لددد لالذوهدددذللشحددداهلاتددد ال  سدددلط سلاللددد ال

ل.لت ش لمذل ى  لياتذملال   أل

ال   أل ل  وللقشملعسذسذل ل لمياعلاللىذشالي ال خص العشلع ث لللمدسلاألمدشاللشل
ل.لمل الذوهذليمل اهلاالذوهذلم ذ  سلمى األ ىلولالل ال  اسللالل ذلفيلل

اللوا ددد بلعح دددذملال دد  ألفددديلالقدددذاشالالمددداايلاللوا ددد بلدليمشلددداللقددالاتدددملالم ددد  ل
لاللدددديلاصددددتل لدددد لل614فدددديلالمددددذاولثل  ف ددددذل دددديحلدل664 لدددد لل614المددددشاالمددددالالمددددذاول

 ليذ  ذالعشلع ث ل ل لالمسدذهمألفديل ال   أل قاليمقلضذهل لومل خصذالطي ى ذالعشل":عا
االسذملال يحلال بلادال ادلألعشلا ذطلم ل كليلقا ملحصألمال مللعشلمذللعشلاقالدلي ا ل

الصذابل بلمالىدألم دل  أل مدذل لحملدشالالخسدذ  لاللديلادال الصذالعشليلشغلها ل لحق قل
ل1"ل.لالول ال لك

اللوا دد بلشللالللددذ بلاتم ددذلالم دد  لاللوا دد بلع ضددذلياصددش لخذصددألفدديلالقددذاشا
 فدددددتلال دددددىشالالقا مدددددألاتدددددذمل ل2.ل262 لددددد لل466 لدددددكليمشلدددددالاصدددددش لالمدددددشاالمدددددال

لمددذلاسددلمتليددعلحضددذ ل ملمدداللقدداملشلدلفقددال ددذالاليددذيل شال سددلىملشالهدد الالاتددذمللال دد  ذت
مددذاولدلخصصددتلثمذا ددألمددشاالل222يدل مددذلاتم ددذلاددذاشالحمددش اييلالدد بل حلددشبل لدد لادد ل

ع ضذلالقذاشالال شمذايللياش ولال د  ألهديل قدال ضدذ يللذ   فل مذلمالعللل قالال   ألد
 مل اعل خ لمىاشبلمسلقلل الع دخذ لاالل الأل اللمل الاللوامذتلي اللعط افعلل ال 

.لال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ذءل
                                                           

دلملضمالالقذاشالالماايل1454سيلمي لل24مشافقلل1944 مضذال ذملل22دلمؤ خلفيل42ل-ل54عم  ل امللل1ل
ل.دلالمىاللشلالملمم52 دل اا.اللوا  بلج

دلالصذا ليلذ  خدل121سيلمي دل لضمالالقذاشالالللذ بلاللوا  بدلجدل ل االل24مؤ خلفيلل44-ل54 امللعم لل 2ل
 . دلالمىاللشلالملمم1454سيلمي لل24

1 



 

 
 

واهددذ لالللددذ ولالااخل ددألشلالخذ ل ددألللدداشللدليح ددثل للىددالال دد  ذتلاش لفىددذللفدديل
ثلثلسددذهملت ددش لالمل ددشمللالحددا يحددلذد ددلسددذهملفدديللطددش لالل اشلشل ددذلفدديلمخللدد لف ش 

يل دددددذ اتلل دددد  ذتل لددددد لحدددددال ي ددددد لفددددديلو دددددذاولاإالدددددذجلدلشلع طددددد لافىدددددألاش دددددأللو دددددذاولاإل
سدددلثمذ اتل مدددذللسدددذ الال ددد  ذتل لددد للددد الاإلخل ا دددذتلفددديل ذفدددألملدددذالتلالح دددذولدشاإ

ل.لاأللاي أل

 لدددالعال لدددشاف لفددديل قدددالال ددد  ألملمش دددألمدددالاأل  دددذالللمثدددللفددديلع  دددذال ذمدددأل
شلدددعلالدددالوملا دددمتلال ددد ل ألدلفملددد للدددشف تلهددد هلاأل  دددذال لددد للىشع  دددذالخذصدددألشلعخددد ل

ل.لال   ألشلا لسيتللال خص ألللالقذاشا أ

لصدددا لهددد هلاألخ ددد ولللم دددولال ددد  ألي شا دددذل مدددذل ددد  ألماا دددألعشل ددد  ألللذ  دددألدل
األ ددددخذ لشل دددد  ألل دددد  أ:ل"قددددشمليدددد الال دددد  ذءل لدددد لاددددش  الهمددددذل بل يحسدددالالدددد ايطلالدددد

دل ليذ لال خصيلي الال د  ذءاإلذل ل عسذسلدليحثلعال   ألاأل خذ للقشمل"لاللاألمشل
ف سملل   ذءلال   أل الا شا ذلمسؤشل أللضذما ألمثلل   ألاللضذمالدلعمذلفديل د  ذتل

ل.لاألمشالل

شملاألهم ددأللفدديلهدد الالاددش لقدد ليددذ لال خصدديلدللف خصدد ألال دد  كلالللقددشمل لدد لاإ
 قددام ذلال دد  كلفدديل عسلمددذللال دد  ألدلش سددمللمسددؤشل أللمددالال دد  ذتل لدد لالحصددألاللددي

شهادددذكلادددش لعخددد لمدددالال ددد  ذتل ىددد  للمحددداشاوليقدددا لمسدددذهملعلفددديل عسلمدددذللال ددد  ألد
ل.يذل   ذتللالمخللطألدله الالاش ل لمسلي الخصذ  ل   ذتلاأل خذ لشلاألمشالل

لح ددذلشللشل لالطي ىدديللا ددم ليذ هددذل خصدد ألمىاش ددأل ددما ذل ددمالال ددخإال دد  ألي
مددشتلفلدد سلل ددذلشلددشالعيددابلدللفقدداللمدد لال دد  ذتلالللذ  ددألمادد لا ددمل ذليم احددللادداللال دديلل

دلاقضددذ  ذ لشلددشالعسدديذاللقلضدديللألددأللحذسددمألشهدديلحددللال دد  ألدلال لددفدديلاألخ دد ليم ح
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 م ددالعالل ددشالهدد هلاألسدديذال ذمددأللسدد بل لدد ل ذفددألال دد  ذتلالللذ  ددألدل مددذل م ددالعال
ل.ل هذاش لمى المالال   ذتلاشالغ للطيقل ل لد شالخذصألل

اقضدذءدلفدإالا دذطلال د  ألشلاأل مدذللاقضذءلال   ألألبلسيالمالعسديذالاإ  ال
م ليىمل ددألاللصددل ألشلاللدديل ذاددتللمذ سدد ذلللشادد دلفلدداخللال دد  أل لدد لم حلددأللا دداوللسدد

لهددد هلالم حلدددأليمح دددذملاذاشا دددألشللات م دددأللسدددمحليإ دددذاولاللدددشاوالللم ا دددولتددد القسدددمأدللح
ل.القذاشا ألالقذ مألخالللح ذولال   أ

 لضددحلعالالقذضدديل قضدديلييقددذءلال خصدد أللالمىاش ددأللل دد  ألالماحلددألدل اللعال ددلمل
 للملالق ذملليلحا داللخلصذ لالمصليلدلم  لمذمل ل اءاتل مل ألاللصل ألالليلل شالمال

للوامددذتللدددمليلميذ دد ول مل دددأل صددذفيلمشلدددشااتلال دد  ألشللسدددش ألمددذل ل  دددذلمددالحقدددشقلشل
ل.لالقسمألعبل لمللقس ملشملشاال ذلي الال   ذءل

للمثددللعهم ددألمشضددش لا اسددلاذلمددالخددالللمددذللمثلددعلال دد  ذتلالللذ  ددألمددالعحددالعهددمل
الصددددذالالاشلدددألهدددد المدددالل ددددألعخددد ىلعالال دددد  ذتلعصددديحتلامش لددددذلالدددا ذ ملاألسذسددد ألإ

شلالامدددددشلدلف مدددددذلشصدددددلتلاشلدددددألمىا دددددألالصدددددذابلواهدددددذ لاأل مدددددذللشلمى دددددذ اللللطدددددش لاإإ
ل.لللحض ل الللىااتلف  ذلشالاوله هلال   ذتل

اقضدذءلال د  ذتلالللذ  دألهدشلالدألالم الدسلاللديل خل ذ لمشضش لعهملسيالافىاذلإل
اقضذءليصدلأل ذمدألدللىذللعل غمليسذطل ذلدلح ثلعالمىتملالم السلالللخل ليا اسألاإ

يدددللللطددد قل ل دددعلفددديللو  دددذتلصدددل  ولدلف يدددذحث الفددديلفددد  لادددذاشالاأل مدددذلل لشلدددال ل ادددذل
ل.لاللل   لفيل ث اءلالم ليألالقذاشا ألل  الالمشضش ل

لليحددددثلفدددديللخل ددددذ لهدددد الالمشضددددش لدشفضددددشلاذلشم شلاددددذلالدددداافسلالدددد بلافىاددددذلإعمددددذل
ليذ هددددذللمثددددللمسدددلقيللالللددددذ ودلشعهددددملط  ددددقل إ ذتلالللذ  دددألدليالمشاضددد سلالخذصددددأليذل دددد ل
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الصددذا أللدداشلللللمددسل ؤشسلاألمددشاللالضددخمألشلالشاددش لفدديلشلددعلمددذل سددم ليددذل لالتلاإ
ل.لالل ال

ل:لل ا لا اسلاذل ل ل ي اول اوللشااالم مألعهم ذل

 لاقضذءلال   ذتلالللذ  أ اللط قل ل لململلاألسيذالالليللؤابل ل ل
 اقضذءلال   ألالللذ  أل لشض حلاللااي  لشاإل اءاتلالملىلقألي   ل 
 لي ذالاآلثذ لالليللل لال ل ل مل أللصل ألال   ذتلالللذ  أل 
 شعخ ددددد الدلاللطددددد قل لددددد لاإلددددد اءاتلالمليىدددددألللصدددددل أللشلاسدددددمألمشلدددددشااتل

ل.للال   ذتلالللذ  أل

لل ذل أ دددد   لاطددد حلاإشلاسدددلاذاال لدددد لالمىط دددذتلالسدددذيقألالددددللقدددامديادددذءال لددد لمددددذل
ل:اللذل أ

لالل   سلاللوا  بل؟لالللذ  ألفي   للاقضيلال   ذتلللللل

لددديللطددد حلي دددما ذلشللصددد اللل ددد هلاإ ددد ذل ألاحددداالالمشاضددد سلاللددديللادددا جللحل دددذلشال
ل: ليللمثللف مذللعس لألف   أل

لاقضذءلال   ذتلالللذ  أ؟ل ذلهيلاألسيذالالمؤا أل ل لمللل

لثذ لالليللالمل الااقضذءلال   ذتل؟ل  ذلللمثللاآلفلللل

لمىذللدددددأل  ددددد ذل ألاليحدددددثلشللسددددد  للاإلذيدددددألدلا لمدددددااذل لددددد لالمدددددا ألالشصدددددليلل
شلاآلثددذ لالمل ليددألل دداللاقضددذءلداللحل لدديلمددالخددالللا اسددألعيدد ولاألسدديذالالمؤا ددأل لدد لاإ

اقضذءلدل ضذفأل ل لا اسألشلحل لليىضلالاصش لالقذاشا ألعهم ذلالقدذاشالالمداايله الاإ
شالقددذاشالالللددذ بلدل ضددذفأل لدد لا لمذااددذل لدد لالمددا ألالمقددذ الفدديليىددضلالحددذالتلدش لددكل
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 ذلقدددذاشالالمصددد بلشل"مدددالعلدددلللشضددد حليىدددضلاألف دددذ لاللددديللدددمل لطددد قل ل  دددذلالم ددد  للد
ل"ل.األ اايل

ل.لألالمط شحألاماذليلقس ملمشضش ليحثاذل ل لفصل اللذيأل ل لاإ  ذل لإل

ثلامادذليلقسد معل لد لميحثد ادل داقضذءلال   ذتلالللذ  أليح اللصللاألشلل لضمالعسيذال
الميحدددددثلاألشلل لىلدددددقليمسددددديذالالىذمدددددألالاقضدددددذءلال ددددد  ذتدلعمدددددذلالميحدددددثلالثدددددذايل لىلدددددقل

ل.يذألسيذالالخذصألالليلللىلقليذاقضذءلال   ذت

ذ  أدليح ثلاقضذءلال   ذتلاللل ثذايلفخصصاذهللا اسألاآلثذ لالمل ليأل العمذلاللصللال
دللاذشلاذلفيلاألشللاألح دذملالىذمدألالملىلقدأليىمل دألاللصدل أدلعمدذلفديللمللقس معل ل لميحث ا

ل.ل ألالميحثلالثذايللط ااذل ل لالالذ ألالمل ليأل الاللص

ل
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 أسباب انقضاء الشركات التجارية :األولالفصل 
القدددذاشالالمددداايلمدددالل614 ددد  لالم ددد  لاللوا ددد بلال ددد  ذتلالللذ  دددألفددديلالمدددذاول

 ليذ  دذالعشلع ثدد ل لدد ل ال د  أل قدداليمقلضدذهل للددومل خصدذالطي ى ددذالعشل":لاللوا د بليددما
 بلالدلحسدذملالد يلاي دا لالالصألمدال مدللعشلمدذللعشلاقدالمسذهمأليا ذطلم ل كليلقا ملح

ل1."الصذابليمالىألم ل  أ يلشغلها لاال الألعشللحق قلاالصذالعشل

اقضدذءلالىذمدأللسدذ  ل قلاإاللال يلشللاقضيليطدعفذل   أل ما ذل مالسذ  لالىقشال م ال
 مددذل شلددالعسدديذالخذصددألل ددللاددش لمددالل مشمددذداقضددذءلال دد  ذتلف اددذكلعسدديذالإلالىقددشاد
ل.ال   ذته هل

ه الالمشضش لسش لالطد قلفديلهد الاللصدلل لد لاألسديذالالىذمدألاللديللاقضديللسىأل التا
ل ليدددذ اإلهذمددداا لشعسددديذالخذصدددألاللددديل  دددشال"لميحدددثلعشلالل"ي دددذللم دددسلع ددد ذللال ددد  ذتل

لللللل." ميحثلثذايال" ل عل   ذتلاأل خذ لل الليلليالال خصي

 

 

 

 

                                                           
الملضمالالقذاشالل1454سيلمي لساألل24المشافقللل1494 مضذال ذملل22المؤ خلفيلل42ل–ل54 امللعم ل 1

لل.الماايلالمىاللشلالملمم
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    نقضاء الشركات األسباب العامة إل : المبحث األول 
لالتجارية

احددددالللال ايطددددألالقذاشا ددددألاللدددديلالللمددددسلال دددد  ذءلدلفىقددددال اقضددددذءلال دددد  ألمىاددددذهل  
 دددخ لمىادددشبلشهدددشللشءا دددمدددالالىقدددشالدلف دددشل قدددال دددؤابل لددد لال ددد  أللددد سل قددداال ل ددد هل

 لدد للذاددالال د  ذءلالدد  ال  ددافشال لد لغذ ددألمحددااولشغد ضلم ددل كلشهددشللحق ددقل"لال د  أ"
 1.األ يذحلشلاسمل ذل

اقضدذءهذلدل  قالال د  ألسدييذلمدالاألسديذالاللديللدؤابل لد لشمالهاذلف م العال ط عل ل ل
المددداايلاللددديلمدددالالقدددذاشالل662لددد ل ل695فقدددالاددد لالم ددد  لاللوا ددد بلمدددالخدددالللالمدددشاال

اقضددذءلال دد  ذتلالللذ  ددألدل مددذلادداللاقضدديليذألسدديذالاإ اا ددألاألسدديذالالىذمددألإخدد لل
 لحل ددذلعشل امذل ددذلعشلهددالكل عسل ذاقضددذءلالمدداولالمحددااوللل دد  ألعشلاللددذقلال دد  ذءل لدد

اقضددذءلال دد  ذتل مطلددالاألشللشهدديلاألسدديذالالللقذ  ددألإ"لمذا ددذلعشلمىاش ددذل"للمددذللال دد  أ
سللالالثذايلف م العاللاقضيلال   أليصاش لح ملاضدذ يلشهد اللفديلحذلدأل فدالعمذلالمط
ل.ال   أل

ل

ل

ل

ل

ل
                                                           

  الالى  ايلدللالللشفذءلاليا بلدلاذاشالاأل مذللدا اسألفيلالا ذطلالللذ بدلشال ذلعلدلاا لاللذمىألعالدلمحمالف/ل1
ل215مد 1444اللا اولدالطيىألال ايسلدالقذه ولساأل
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           نقضااء الشاركات التجارياةاألسباب التلقائية إل :المطلب األول 

ال ددد  أل دددما ذل دددمالسدددذ  لالىقدددشالاألخددد ىلاللددديللاقضددديليطددد قلاالاقضدددذءلالىذمدددأللللم دددسل
اقضددددذءلال دددد  ذتلهددددشلمددددذل ىدددد  ليذألسدددديذالالللقذ  ددددألإلاألخدددد ىدلفذلمقصددددشالهاددددذالىقددددشال

ءلالمدداولالمحدددااولاقضددذ شاللدديلللمثددللفددديللاقضدددذءلديذألسدديذالالطي ى ددألاللددديللددؤابل لدد لاإ
دعشلمالخاللللحق دقلاللد ضلالد بلعا دمتلألللدعلال د  ألل(ل  لاألشلال)الللذ  أللل   ذتل

 دد  ذءل لدد لحددللال دد  ألهدد الللددذقلال دل مددذل م ددالعاللاقضدديلمددالخددالللل(للدد  لالثددذايا)
شعخ  ال م العاللاقضيل الط  دقلهدالكل عسلل( ايسالالل  ل)اامذل ذل دلعشلل(الثذلثالل  ل)

 .ل(الل  لالخذمس)لمذللال   أ

 نقضاء المدة المحددة للشركة إ: الفرع األول

المحداالللذقلال   ذتلفيلالىقالالد بل يد ملي دا ملدلفدإ الاال د لاأللدللإال   أليللحاالماولل
اللدمللحقدقلاللد ضللل ذللاقضيلال   أليقشوللالقذاشالحلد للدشل غدالال د  ذءلفديليقذ  دذد شا 
مدالالقددذاشالالمدداايلل695الد بلعا ددمتلمدالعللددعلفقدالاصددتل ل ددعلاللقد ولاألشلدد لمدالالمددذاول

يمىاد لعادعليملد العالل"للال ديلال د  أليذاقضدذءلالم ىدذالالد بل د الل دذل":للاللوا  بليقشل دذ
اولالمللقل ل  ذللاقضيلال   ألدعمذليذلاسيأللماولال   ألفقالا ل ل  دذلالم د  للال يلالم

عالمدددداولال ددد  ألالل لددددالعالل:"مدددداللالقدددذاشالالللدددذ بلل464اللوا ددد بلمدددالخددددالللالمدددذاول
ل.للم  ش ولالللخ لسشىل   ألاألمشالدله هلالماولال"ساألل44لللذشول

عمدذلالمداولاللديللخد ل د  ذتلاأل دخذ لفقدالللد اشحلمدال ذليد الخمدسلسداشاتل لد لخمسدأل
الىدذملالد بل قضديليدمال   شالساألشالل لدالعاللللدذشولثالثدشالسداألشهد اللطي قدذلللميداعلشل

لعوملمدداىلح ذلددعلدلف دد  ذتلاأل ددخذ للىلمددال لدد ل ددخ لال دد  كلشللومددال ددخ لالل لدد
لدمللشضدحلمداولااقضدذءلال د  أللذمدلمحدااولدشفديلحذلدألا ذاوليذليقذءلف  ذلحل لاال ذءلالماول
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يددا لصدد  حلفدديلالىقددالفددإالمسددملألمى فل ددذلمددذل  ل ذاددتلالمدداولمحدداشاولعشلغ دد لمحدداشاولل
ل1.اسلالألمالمذلهيلال   أللشلمشضش  ذلشلالىاذص لالم شاأللل ذ

 مددذلللاألصددللهاددذلعاددعلادداللاقضدديلال دد  أليذال ددذءلالمدداولالمحددااولل ددذلطيقددذلللىقددالاللمس سددي
اددداللدسدددلثاذءلفددديلهددد هلالحذلدددأجلعمدددذلاإ.م.قمدددالل695لالمدددذاوللخدددالللاددد السددديقل  ددد هلمددد

 دد  ألشل  غدالال د  ذءلفدديلاسدلم ا هذلألا دذلادداللحقدقلل دملفشا ددالعشلللللذا دأللال ديلالمداولاإ
عالالل ضلال بلعا متلألللعللمل لحققليىدالدف للدقلال د  ذءل لد للما دالعلل دذلفدإ الاللقدشال

لدددللال ددد  ألايدددللاال دددذءلالمددداولالمحدددااولفددديلالىقدددال ىدددالهددد الاسدددلم ا اللل ددد  أل لددد للما دددالع
شلىا اللألحالياشاهذلشمدالعلدللصدحألهد الاللىدا للل  دل طلمشافقدأللم دسلال د  ذءلشلالق دذمل

 ل لعادعلجل.م.قلمال695يذإل اءاتلالالومألل   هلدح ثلاصتلاللق ولالثذا ألمالالمذاول
ف لحققل لكل  الاسدلم لال د  ذءل لد لمواشلدأل مدللص  حذلملااالضمايلشل سلاال  شالاإ

مددالاأل مددذللاللدديلعا ددمتلمددالعلل ددذلال دد  أليح ددثلعالال دد  أللملددالسدداأليسدداأليذل دد شطل
لللل2. ال ذل

 تحقيق الغرض الذي أنشأت ألجله الشركة : الفرع الثاني 

للدددد ضلعشلال ددددذءلا ال دددد  أللاقضدددديليملدددد الل:" لدددد لعاجل.م.قمددددالل695لددددا لالمددددذاوللل
ال ددذءلالمدداولالمحددااولعشليىدداهذدلفيطي ىددألالحددذلل دلسددشاءلايددللل"لالىمددللالدد بلعا ددمتلألللددع

 د  أليادذءلالمسدذ العشل د  ألشضدسل:لال بلعا متلال   أليل ضلالق ذمليىمللمىد المثدلل

                                                           
  ذتلللذ  ألداا لالمى فألداشال مش ل مذ د  حلالقذاشالالللذ بللاللوا  بلداأل مذللالللذ  ألداللذل لدال /لل 1

ل.لل142 لد2212داللوا  لطيىأل
ما ش اتلالمطيىألال سم أللللم ش  أللللدالاذ  ألملىلقليذلمؤسسذتي ذلالقذاشالاللالللذ  أدلملحقمللألال   ذتل/لل 2

ل.لل5 دللشاسللدل2224لدل49اللشاس أل اال
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الم ددذهلعشل دد  ألياددذءلملىددالعشلمصدداسلشاال ددتلم مل ددذلف اددذلال دد  أللاقضدديلميذ دد ولاتلااددشل
ل1.للاقضذءلمال ذلالمحااول يقشولالقذاشالش لكلايلل

شالللشلداللأللللالمى الفداللم د لألفديل لدكلدا  المذلعا تلال   ألم مل ذليذال ذءلالماولعشل
ال دذءلمدال ذل  للال ديل لعلايدللم  لألع ضذل  الاال تلال   ألمالالىمللال بلاذمتلمالعل

اولال دد  ألع ضدددذلدلف ادددذلالل شلددالاا لليقذ  دددذللطذلمدددذلعالددوتلم مل دددذلدلل ددداللددشلاال دددتلالمددد
ال دذءل الاأل مدذللالم للدألي دذلف ادذلالللاقضديليدذل غملمدالالمحااوللل   ألاشالعاللال يلم

ملدددااال ذلشلاإالال ددد  أللملدددالضدددما مدددذلسددديقل  ددد هلأللمدددال ذل الليىدددالعالللددد غلمدددالمدددال ذلد
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2. .لالقذاشالمال1246شفقذللللصلل:الضمايلهاذل ىلي لحذصالللساألفساأل

سدددلحذلأل  م دددالعال  دددشالاللددد ضلعا دددمتلألللدددعلال ددد  ألمسدددلح للاللحقدددقلسدددشاءلع ذادددتللل
ل د  ألمدالعلدللالق دذمليم د ش لمىد الثدملاشلمذا ألمثدذلل لدكلعال دلملمادسلامل دذواتلاذاشا ألع

سددلحذلأللحقددقلفدديلهدد هلالحذلددأللاقضدديلال دد  أليقددشولالقددذاشالاتدد الإلمل ددذودسددحالما ددذلاإ
ل.لال ا لالم االمال ا ذءلال   أل

مدداولمى اددألف دد الالل ىليدد لسددييذللحل ددذلفدديلحذلددألمددذللشالددتلال دد  أل ددالممذ سددألا ددذط ذلل
الهادذلسدلحذلأللحق قدعليدللالسدي طذلمذلعالسيالاللشا لغ  لاذلمل ل لوشاللمشضش  ذلعشل

هدددد هلالحذلددددأل م دددداللفلدددديلللمذ  ددددأللىددددذايلما ددددذلال دددد  ألد الددددسللمصددددذ ال الصددددذا ألعشل 
ل.للشالا ذطلال   أل ل لغذ أللحسالاألشضذ لعشل ؤللاشلال   ذءلعال لما

إ اللددمل ددلمل  لددذالحددلللل دد  أل قددشملال دد  ذءلفدديلهدد هلالحذلددأليحددللال دد  ألشمددالعلددللحل ددذلفدد
حسددالالل دد  سلل  ددل طلاللم دد  للدداىلالم  ددولالددشطايلللسددلللالللددذ بلل ددلمل ددطالال دد  أ

مدددالالسدددللللالل اسددديلفدددإالاللشاددد ل دددالالا دددذطللمددداولسدددال ال دددؤابل لددد ل دددطالال ددد  أل
                                                           

لل.42 لد1444ال   ذتلالللذ  ألدلالطيىألاألشل لدلاا لصلذءلدل مذالدلعحمال يالاللط  لغطذ ألدل/لل 1
 يالال ح ملالسلمذايدلالشل ولفيلاذاشالال   ذتلالللذ  ألدلالسااس ألال ايىأدلمطيىألطشالي  سدلال يذطلالساأل/ 2

ل.ل2222ددلل2214اللذمى أل
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للوا د بلالد بللدمل دا ل لد للد كلعشل دطالال د  أل ل لخدال لالم د  لالدالللذ بلللقذ  ذ
دف اذكلال ث  لمدالال د  ذتلالماقضد أللالملىلقليذلسلللالللذ بل42/22ش لكلفيلالقذاشال

لسلللالللدذ بلذوالتلمشلشاوللاىلالم  ولالشطايللفىل ذلل اللىلي لمشلشاولاذاشاذلل شا ذلم
ل1.شلمل لمل طي ذلماعل

للحل الشركة تفاق الشركاء علىإ: الفرع الثالث

ال دد  أللال ددديلع ضددذليإلمدددذ لال دد  ذءل لددد ل:"ملذاهدددذلعالجل.م.مددالقل662اصددتلالمدددذاول
اقضددذءل اددامذلل ددشالال دد  ألمسددلم ولفدديلا ددذط ذلش ىددشالالسدديالهاددذلش حدداالهدد الاإ"لحل ددذل

لد دملالحدقلع ضدذلعال للقدشال لد لحل دذ ل لال   ذءلف ملال  الاللقشال ل ل ا دذ  ذلفيذللدذليلل
للددذقل لدد لاسددم الالقسددملاألشلل  الاللددقلعغلي ددألال دد  ذءلفدديلالىقددال لدد ل ا ددذءلاإ اقسددملهدد ال

ال دذءلمدال ذل لد لحدلللال د  ألايدللللدذقل ال   أل ىالاللذاذلصح حذلادذاشالدلعمدذل  اللدملاإ
لللللللللل2.لفيلم حلألاللصل ألال   ألهاذللتلاخ

 لدلل   ألال   ذءل ل لااقضذءلال   أليذلحللالميلس للذقل  طلقل ل ل

la dissolution anticipée de la société شيذلاسيألل د  ألالمسدذهمألهادذل  دل طللدل
اقضدددذءلمدددال ذلصددداش لاددد ا لمدددالاللمى دددألالىذمدددألغ ددد لالىذا دددأليشصدددلعل لحدددللال ددد  ألايدددلل

للددذقل لدد ل لىدا الللىقددالال د  ألاللمس سدديلف ادذل ىليدد لادد ا لاللمى دألفدديلهد هلالحذلددأليمثذيدأل
للدذقلال د  ذءلعال ش  ل طلللحلليصلأل ذمدأليادذءال لد للال   ألايللااقضذءلمال ذلدفسخل

أل دا ملدلفدالل ىلدالي د الالحدلل  ال ذادتلإللوامذل ذلشلمسؤشلل شالال   ألاذا ول ل لالشفذءلي
ل3.ال   ألفيلحذلأللشا ل الافسلا شا ذل

                                                           
 اسيلدلعط شحأللا للا لألضذءلال   ذتلالللذ  ألشللصل ل ذلفيلالقذاشالاللوا  بلشلاللدل اقخذلالي شضل/لل 1

لل.ل59د ل2212قللذمىألاللوا  ل ل ألالحقشللدا لش اه
ل.52ددل51 لد2224اللوا  لدل1طلاا لهشمألدلللقذاشالالللذ بلدلذاذا ألفشض للدعح ذملال   ذتلالللذ  ألطيق/للل 2
ل.149 لد2211يدال   ذتلالللذ  ألداا لالا ضألالى ي ألدالطيىألالخذمسألدالقذه ولدساأيسم حألالقل شل/لل 3

11 



 

 
 

ذلعال ل ضددشالعغلي ددألللددذقلفدديل قددالال دد  ألعشلاتذم دد اللعاددعل م دداللل دد  ذءل ددالط  ددقلاإ
مى األ لد لحدللال د  ألألادعلمدالالاذح دألالىمل دألشل ال دذال لمدذ لال د  ذءلفديلعخد لاد ا ل
حدللال دد  ألهددشلاألصددلل اللعادعلالل م دداللطي قددعل اللفدديل د  ذتلاأل ددخذ لألاددعلغذليددذلمددذل
  دددشال ددداالال ددد  ذءلمحددداشاالشل سددد للمى فلدددعلدلعمدددذليخصدددش ل ددد  ألاألمدددشاللشلخذصدددأل

مألفدالل م دالعالل ديسلهد هلالقذ داولال للدذ ل داالالمسدذهم ال لد ل داال لىد  ل   ألالمسذه
للدددذقل ل  دددذلفددديل قدددالف دددعلالحصدددشلل لددد لاإلمدددذ لف ادددذللسددد بلاذ ددداولاألغلي دددأل لدددشولاإ

ل1.المسذهم ال9/2عشلل6/9ال   ألاللمس سيلشللحاالغذليذليدد

الالومددأللحددلل دد  ألالمسددذهمألفدديلاألغلي ددألفدديلهدد هلالحذلددأللدداخللالم دد  لاللوا دد بلشحدداال
للددددددذقل ل  ددددددذلفدددددديلالىقددددددالاللمس سدددددديللل دددددد  ألشل لددددددكلمددددددالخددددددالللالمددددددذاولحذلددددددأل دددددداملاإ

جلملذاهددذلدل لخدد لادد ا لحددلل دد  ألالمسددذهمألالدد بل ددلملايددللحلددشلل.ق.لمددال15م دد  154
لألشلصدددحألهددد الالقددد ا ل لدددالعالثيدددتلف دددعاأللدددللمدددالطددد  لاللمى دددألالىذمدددألغ ددد لالىذا ددد

األسد مل لد لاألادللفديل(ل2/1)مل دشالاصد لألصدشاتلاللديلعالد لل دذلممدال ثلثيلايمغلي أل
للمددذ لالثددذايدلهدد المددذلا مددأل عسلالمددذلل لدد لاألاددللفدديلاإ(6/1)عشل يددسللداللمذ  ددذلاألشل

عمددددذلف  ددددذل خدددد لاددددذاشاللد1421لسدددداأل144 اددددمللاددددذاشالال دددد  ذتلالمصدددد بادددد ل ل ددددعل
مددذ لفدديل دد  ألاللضددذمالشلال دد  ذتلاأل اادديلفقددالادد ل لدد لضدد ش ولالحصددشلل لدد لاإل

عمددذلف  ددذل خدد لال دد  ذتل اتلالمسددؤشل أللد62شل92ألاليسدد طألمددالخددالللالمددذاولاللشصدد 
المحاشاولشل   ألالمسذهمألشل   ألاللشص أليذألس ملفيله هلالحذلأل  دل طلصداش لاد ا ل

الال ددذءلاأللددلل ىدد مددالال   ددألالىذمددألغ دد لالىذا ددأليذألغلي ددألالمحددااولاذاشاددذلألالالحددللايددلل
ل2.هاذليمثذيأللىا لللىقالال   أل

                                                           
 سذلألمذلسل  لد ل ألالحقشقللدللذمىأل"لا اسألمقذ األ"الضذءلال   ذتلالللذ  أليل شاالحس الدالاتذملالقذاشايلإ/لل 1

لل.99 لل2212دل1اساط األ
   . 96يل شاالحس الدلالم لسلالسذيقل ل/لل 2
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 دماج الشركات اااااانإ: الفرع الرابع

لاقضددذءلالدد بل  ددشا لللحصددشلل لدد لشسدد لألاإمىتددملال دد  ذتل اتلالا ددذطلالمل ددذيعللسددى
اامذجلدلشلال ا لمال لكلهشلاحل ذ لالا ذطلال بللواشلعلعشليلد ضلالو دذاول الط  قلاإ

:لفيلاإالذجلعشلالقضذءل ل لالماذفسألالمشلدشاولي دا مدلشلالمقصدشاليذادامذجلال د  ذتلهدشل
للالقدذاشايللحذال   ل العشلع ث لفيل   ألعخد ىلسدشاءل ذادتلهد هلال د  ألمدالالدسلال د  

المذل دددأليح دددثل للمدددسللم دددسل لحدددذال مل دددذلادددامذجل لددد لهددد الاإلعشلمدددال ددد للعخددد ل ل لدددا
اددددامذجل ددددالط  ددددقلالضددددملدلثذا ددددذلاإعشالل:لاددددامذجلاش ددددذاشاإلدال دددد  ذءلفدددديل دددد  ألشاحدددداول

لل1.لاامذجل الط  قلالموحإا

 ":اإلتباع " ندماج عن طريق الضماإل : أوال 

(لالمااملددأ)اددامذجل دد  ألفدديل دد  ألعخدد ىلاذ مددأليح ددثللاقضدديلال دد  ألاألشلدد ل يمىادد لل
لددددسليذل خصدددد ألالمىاش ددددألشلتددددللال دددد  ألالااملددددألهدددديلال دددد  ألالقذ مددددألالشح دددداولشاللدددديلللم

للوامدددذتلسدددشاءلاللددديللخصددد ذلعشلللدددكلاللددديل ذادددتلذللهددديلاللددديللسدددملل دددالاإفيطي ىدددألالحددد
لخددد لال ددد  ألالمااملدددألشفددديلهددد هلالحذلدددأل و دددال عسلمذل دددذليذلقدددا لالصدددذفيلمدددالعصدددشلل

 لددذييلال دد  ألالمااملددأليىددال القددا لالصددذفيلهاددذلاقصدداليددعلهددشلال دد  ألالمااملددألف  ددذلشل
ل. اقذ لمذل ل  ذلمالا شال

 " :تحاداإل "ندماج عن طريق المزح اإل  : ثانيا

خدلالطل داول عشلللا داول لد ل اقدذ لمدوجل د  ألاامذجلفيله هلالحذلأل ل ل ا دذء قشملاإل
ىاش دددألمخلللدددأل دددال خصددد أل ددد  ذتلفددديلهددد هلالحذلدددألللم دددولال ددد  ألاللا ددداولي خصددد ألم

                                                           
للللللللمص لدلدلالطيىألاألشل لدلم  وللذمىألالقذه ولاللىل ملالمللشحلسم حألالقل شييلدلميذائلالقذاشالالللذ بلد/ل 1

ل.144 لداشالساأ
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ال دددد  ذتلالمااملددددأليح ددددثللصدددديحلهدددديلالمسددددؤشلأل دددداللم ددددسلا ددددشالشاللوامددددذتلال دددد  ذتل
ل1.المااملأليمس هذل

م دد التلالقذاشا ددألاقضددذءلال دد  أل ث دد لالىا ددالمددالال عسدديذالسدديالمددالاددامذجليذ ليددذ لاإ
ف ددعلدعشلفدديلحذلددألا لدد اضلال دد  ذءلل ملعمددشاللشلخصددشمل ددلل دد  ألااخلددأاللدديلللىلددقليلق دد
اامذجل  الل لال ل علو ذاولفيلاأل يدذءلالمذل دأللل د  ذءلعشلالمسدذهم العشلمدال ل لا ا لاإ

ادددددامذجلخدددددالللالمسدددددذسليحقدددددشا ملعشلمدددددالح دددددثلحدددددقلاا اددددديلال ددددد  ذتللالااخلدددددألفددددديلاإ
مددالاددامذجلعشلالحصددشلل لدد لضددمذاذتلللشفددذءليددا شا ملشلالىا ددال لدد اضل لدد لادد ا لاإلإل

اقضدددذءلال ددد  ذتل دددالالم ددد التلالقذاشا دددألاللددديللقلضددديلشضدددسللاتددد ملادددذاشايلمل ذمدددللإ
ل2.اامذجلط  قلاإ

اقضدددذءلال ددد  ذتللدددمل لطددد قللدددعلالقدددذاشالالمددداايلاللوا ددد بلشالل فددديلهددد الالادددش لمدددالعسددديذال
ادامذجليصدلأل ذمدألفديلالقدذاشالالقذاشالالمص بليللاذملالم د  لاللوا د بليلاتد ملعح دذملاإ

فددديلل542 لدد لل564شلعح دددذملخذصددألمددالالمددشاالل562 لدد 566لالللددذ بلفدديلالمددشاالمددال
القددذاشالالللددذ بلالملىلقددأللي دد  ذتلالمسددذهمألدلعمددذلالم دد  لالمصدد بلفقددالادد ل ل  ددذلمددال

ل1421.3ساأللل144لمالاذاشالال   ذتل املل244 ل لل222لخالللالمشاالاللذل أ

 هالك رأس مال الشركة :سالفرع الخام

لال دديل:"جلاللدديللددا ل لدد لعاددعل.م.مددالقل1لاللقدد ول692ادد لالمددذاوليددذل لش ل لدد لعح ددذمل
شا  اللد"اللليقدد لفذ دداولفدديلاسددلم ا هذل ي دد لماددعليح ددثلعشللددوءللمذل ددذلال دد  ألي ددالكللم ددسل

 ددذالعحددالال دد  ذءلادداللى دداليددمال قدداملحصددلعل دد  ذلمى اددذليدد اتلشلهلددكلهدد الال دديءلايددللعال

                                                           
  62الضذءللال   ذتلالللذ  ألدالم لسلالسذيقلد الحس الدلالاتذملالقذاشايلإايل شل/لل 1

لل61الحس الدلم لسلالسعلدل اي لشل/لل 2
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 ددلمللقا مددعلهاددذللصدديحلال دد  ألماحلددألفدديلحددقللم ددسلال دد  ذءلدلشلال ددالكلاش ددذالعحدداهمذل
ل.هالكلالمذابلشثذايلمىاشبل

فدديلمصددذاسلال دد  ألعشللحطددملطددذ  ولعشلغدد قلسددلالاللدديلل  ددشالال ددالكلمددذابل ح  ددقل ددا
مل دددذولكلمىاددشبل مدددذللددشلسدددحالاإليذ دد لف  دددذلا ددذط ذلعشلل دددا ملالميددذايل مدددذل  ددشالال دددال

ح  قلعشلغ ادتلسدل ال ذلمدؤمالل ذ   ألفإ ال ذاتلال   ألالليلا اليالح شميلالمماشحللل
 دددذلشليذللدددذليللحقدددتلي ددد  ذتلاللدددمم الفيطي ىدددألالحدددذللسدددلىشضل دددالاألضددد ا لاللددديللددداىل

جل م دددالعال.م.مدددالقل692دلمدددالخدددالللاددد لالمدددذاول ذلا دددذطفددديلعااءلل م ا دددذلاسدددلم ا 
اسلخل لعاعلل سلمالالض ش بلعال  لكل للمذللال د  أليدلل  لديلعال  دشالال دالكلفديل
للوءل ي  لفيل عسلمذل ذدلهاذل لملالات ل ل لعهم ألاللوءلالمليقيلشماىلاا ولال د  أل لد 

اقضدددذءلال ددد  ألمدددال  ددد لشلهادددذللدددؤشللالسدددلطألاللقا   دددألللمح مدددألفددديللق ل.ا دددذط ذلمشاصدددلأ
ل. امعل ل لضشءلا ذطلال   ألشلاش عل

للىلدددقليذل ددد  ذتل اتلالمسدددؤشل أللاللوا ددد بلاددداللطددد قل لددد لحدددذالتلعخددد ىل مدددذلعالالم ددد  
اددعلفدديلع"الللددذ بل.مددالقل424المحدداشاولش دد  ألالمسددذهمألش لددكلمددالخددالللادد لالمددذاول

 لد ل عسلمذل دذلشلدال(لل6/9)ثالثدألع يدذ لحذلألخسذ ولال د  أل اتلالمسدؤشل ألالمحداشاولل
ش للوملفديللد"سل ذ ولال   ذءلللات لف مذل  ال ذال لى ال صاا لا ا ليحللال   أل الما  ال

ألمىلمددداوللللقدديلاإ الادددذتلالقذاشا ددألفددديلصددح للم ددسلالحددذالتل  ددد ذ لادد ا لال ددد  ذءلفدديل
لذيددألضدديطلالمح مددأليح ددثلالشال ددألاللدديل  ددشالم  ددولال دد  ألال   سدديللذيىددذلل ددذلشا  اا ددعلي 

  دددشالالم  دددولف  دددذللذيىدددذلل دددذلش دددلمللق  ددداهلفددديلالسدددلللالللدددذ بلفددديلحذلدددألمدددذللدددمل سل ددد ل
هادذللد(الصدح ح)الما  شالال   ذءلعشللمل لم الال   ذءلمالالمااشلأل ل لالشلعلالمطلشال

ل1. لشولل المال  معلاألم اال طلالحللال   ألعمذملالقضذءل

                                                           

.ل142 مش ل مذ لدل   لالقذاشالالللذ بلاللوا  بلدلالم لسلالسذيقل /للل 1  
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مالالقذاشالالللذ بليخصش ل   ألالمسذهمأليمادعل  ال دذالل22م   ل514المذاوللتاص
فيلشثذ قلالحسذيذتل لد لعادلللاألصللالصذفيللل   ألاالااخلضليلضلللالخسذ  للالثذيلأ

فلددديلهددد هلالحذلدددأل  دددشالمللدددسلاإاا ولعشلمللدددسلال ددد  ألل عسلمدددذلمدددالل(6/1)مدددال يدددسل
 ل لالحسذيذتلاللديل  دلتل دالالما   الملوملفيلخالللاأل   لاأل يىألاللذل ألللمصذااأل

ذل  ال دذالى دألالىذمدألغ د لالىذا دألللاتد لف مده هلالخسذ  لشل لكل الط  قلاسدلا ذءلاللم
لخددذ لادد ا لحددللال دد  ألايددللحلددشللاأللددلل  اللددمل قدد  لالحددللفذل دد  ألللددوملفدديلهدد هل  لددال

 دددذلاللحقدددقلالحذلددأليىدددالالددللالسددداألالمذل دددألالثذا ددأل لددد لاأل ثدد لاللددديلللددديلالسدداألاللددديللددملف 
عاددعل لددالعال  ددشالل"ع ددالهلاللدديللددا ل446عح ددذملادد لالمددذاول"لم ا ددذوللشمددسل1الخسددذ  د

يلخلد ضللد لد لاألادلل"ل.لمذلل   ألالمسدذهمأليمقداا لخمدسلمال د الا ادذ للوا د بلل عس
حل دذطيلفديلحذلدألإا عسلمذل ذليقا ل سذشبل ل لاألاللميلغلالخسذ  لاللديللدمللخصدملمدال

األلللاألصللالصذفيليقدا ل سدذشبل لد لاألادلل يدسل عسلمدذللال د  أللمذللمل لاالفيله ا
شمذلاسلالألفديلاألخ د لعادعلفديل داللالحدذلل ال دلملا د لالال حدألالمصدذاقل ل  دذلمدالطد  ل

للمدذ لاللمى ألالىذمألحسالال  ل ذتللالمق  ول الط  قلاللات ملشفيلحذلألمذللمل ىقدالاإ
ذءلاألخ  لدلهاذلل للمىايليذألم لعال طلالعمدذملسلا عشللمل ىقالاللمذ ذلصح حذليىالاإ

 ل2.الىاالأليحللال   أل

 الحكم بشهر اإلفالس : المطلب الثاني

 قصداليددذإفالسلعادعلط  قددألمدالطدد قلاللال دد ل لد لعمددشاللالمدا الالدد بل خضدسلل دد الالاتددذمل
  ددد  للف ادددذلطيقدددذلألح دددذملالقدددذاشالالللدددذ بلشل لشاددد ل دددالافدددسلا شادددعلمسدددلحقألاآللدددذللد

 فالسددعلاصدداللصددل ألعمددشالللصددل أللمذ  ددألش ددشو لالاددذلأل ا ددذللشو ىددذل ددذاالليدد الاا ا ددعدل
يح ثل  مللاتذملاإفالسلملمش ألمالاإلد اءاتلشالقشا دالالقذاشا دألهداف ذلاألسذسديلهدشل

                                                           

ل22يل شالحس الدلالاتذملالقذاشايلالالضذءللال   ذتلالللذ  ألدالم لسلالسذيقل /للل 1  
لل141 مش ول مذ لدل   لالقذاشالالللذ بلدلالسلالم لسل /لل 2  
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حمذ دددأللالددداا ا المددداليحمذ دددألالددداا ا المددداللال دددالالمدددا الالمللدددسلفددديلعمشالدددعلللإلضددد ا ل
ال اا ددأل لدد لعمددشاللالمددا الممددذل ضدد ل للوامددذل ملشاللال دد ليصددلأل مدداحليىضدد ملالدديىضلمددسل

ل1.ييذايلاا ا عل

الح دددددملل لصددددداش جلفدددددإالاإفدددددالسل  ددددد  ليمقلضددددد.ت.مدددددالقل224حسدددددالاددددد لالمدددددذاول
قضددذ يلفلدديلحذلددألمددذللددمل يذ دد ل ملددعلالدد بل للددذولاللحتددذتلالح لددألفدديلح ذلددعلالللذ  ددألال

ط  دددقلالصدددلحلالدددشابلعشلالللدددشءل لددد لالقضدددذءلمطذليدددذللللدددذقلمدددسلاا ا دددعل ددداسدددشاءل دددذاليذإ
ذشلعلذلسدالايذلصلحلالشاايلف اذل لى ضلل د  ل فالسدعللالد بل ا ديلمسد  لعلالللذ  دألشهد المد

شلالح ددملل(لدد  لاألشلال)فدديلهدد الالمطلدداليح ددثللط ااددذل لدد ل دد شطلالح ددملي دد  لاإفددالسل
ل.لل(ل  لثذايال)ال   ألالللذ  أللىقشيأللوا  أللالقضذ يليحل

 شروط الحكم بشهر اإلفالس : الفرع األول

مدددالعلدددللعال دددلمل ددد  لاإفدددالسل لدددالعالللدددشف لف دددعلملمش دددألمدددالال ددد شطدللط اادددذل لددد ل
ل.(ثذا ذ)شلال  شطلال  ل ألل(عشال)ال  شطلالمشضش  أل

 : الشروط الموضوعية : أوال 

تلعاددعل لددوملل دد  لاإفددالسلعال.مددالقل252شل222ل ل ددعلالمددذال التمددالخددالللمددذلاصددل
للمددذ ل شلعال لشادد ل ددالالددافسلفمددالالضدد ش بلل  ددشالالمددا اللددذل العبلالصددلألالللذ  ددألد

ل2.ه االال  طذالفيلآالشاحا

ل

                                                           
ل2212مطيش ذتلاللذمىألدلاللوا  لدشفذءل  ىذشبلدلاإفالسللشلاللسش ألالقضذ  ألفيلالقذاشالاللوا  بلدا شاالال/لل 1

  .ل16 ل
للالطيىدألالخذمسدألدلداذا ألفشض للدلاإفالسلشاللسش ألالقضذ  ألفيلالقذاشالاللوا  بلدلا شاالالمطيش ذتلاللذمى دأ/لل 2

ل.ل22دلصلحألل2219ساأل
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 : الصفة التجارية.  1

تليلدد ضل.ال دد  ألل لسددالصددلألاللددذل لحلدد لالخدد تلعحددالاأل دد ذللاللدديلادد ل ل  ددذلق
تل.مددالقل9اللقدد ولل9ما ددذلسددشاءل ددذالمدداا ذلعشلللذ  ددذدلاصددتلالمددذاوللالاتدد ل ددالاللدد ض

شلللمثدللهد هللال د  ذتللد"لل ماللللذ  ذليحسالل د لعلال د  ذتلالللذ  دأ"ملذاهذلعاعل ىال
ذات لدلالتوصاااااية باألساااااهمدلالمسااااااهمةدللالتوصاااااية البسااااايطةدللالتضاااااامنفددددديل ددددد  أل
ف دديل دد  ذتلللذ  ددأليحسددال دد ل ذلشلددشل ددذالاللدد ضلما ددذلالق ددذمللالمحاادودةلالمساالولية

دلف ددديل ددد  ألللذ  دددأليحسدددالمشضدددش  ذللالمحاصاااة لددد ل ددد  ألل ضدددذفأل1.يم مذل دددذلماا دددأ
ل.شل سليحسال  ل ذدلألا ذلاللل لسال خص ألالمىاش أل(لا ذط ذل)

ل: شركة التضامن. أ ل

مسدؤشل أل خصد أللضدذما أللفيل   ألاللضذمال سمللال د  ذءللم ىدذل دالا دشالال د  ألل
مطلقألدلفذل د  كلهادذلالل سدمللايدللاا اديلال د  ألفقدطليقدا لحصدلعلفديل عسلمدذللال د  أل
يلل سمللع ضذل اله هلالا شالفديلعمشالدعلالخذصدألدلفيملد ال فدالسل د  ألاللضدذمال ليدسل
لأ فالسللم دسلال د  ذءلف  دذليقدشولالقدذاشالدألالال د  ذءلفديل د  ألاللضدذمال  لسديشالصدل

لشاد لمدالطد قلال د  ألالللذل لشل سملشاليصلأل خص ألفيلعمشال ملالخذصأدلفإ ال دذالا
ل.ف ىلي للشالذل الالافسلع ضذلمالط  لال   ذءل

  العفلددسلعحددال دد  ذءلل دد  ألاللضددذمالهدد الاللل ليددسل فددالسلال دد  ألي دد للحلمدديل لدد لل
عسددددذسلعالال دددد  ألغ دددد لمسددددؤشل أل ددددالا ددددشالال دددد  ذءلألاليددددذايلال دددد  ذءلاآلخدددد شالاددددال

يقدددذءل ددد  ألجلسدددمحتلي..ق.مدددالل449خدددالللالمدددذاول لم ادددشالمدددالالشفدددذءليدددا شا ذلدلفمدددال
لم ا لف  ددذلفدديلحذلددأل فددالسلعحددالال دد  ذءلسدداللضددذمال  الادد لاذاشا ددذلاألسذسدديل لدد لاإ

فددديلحذلدددأل فدددالسلعحدددالال ددد  ذءلعشلماىدددعلمدددالممذ سدددألم الدددعلل:ل"شاللددديلاصدددتل لددد لعادددعل
                                                           

ساألل مذادداألشل لالطيىأللالثقذفأداا للدلاإفالسدفيلال   ذتلالللذ  ألشللالمحس ادلالشل وعسذمألاذ لل/لل 1
ل.241صلحأللد2222
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سددلم ا هذلعشل الللذ  ددألعشلفقددااالعهل لددعللاحددللال دد  ألمددذللددمل ددا لالقددذاشالاألسذسدديل لدد ل
ل"ل. ق  ليذايلال   ذءل لكليإلمذ لاآل اء

 :شركة التوصية البسيطة. ب 

ىدد  ل دد  ألاللشصدد ألاليسدد طأليما ددذل دد  أللىقدداليدد ال دد  كلشاحدداالعشلع ثدد لمسددؤشل الشللل
 ال ددالاإاا ول  شاددشالف  ددذلعصددحذالاألمددشاللخددذ للملضددذما اليدد ال دد  كلشاحددالعشلع ثدد 

ألاليسد طأل  دشالشفقدذلألح دذمل د  ألاللضدذمالشلإاقضذءل د  ألاللشصد ش سمشالمشص ادلف
لسدددخليدددإفالسلال ددد  كلالمشصددد لعشلفقااادددعلل هل دددألعشلالمشلدددشالي دددا ملعا دددذلاللللخدددلال إلل

لللللل  للللللللللللللللللللللللللل1. صذيلعليىلولاا مل

 : شركة المساهمة. ج 

هدديلال دد  ألاللدديل اقسددمل عسلمذل ددذل لدد لعسدد ملشهدديل دد  ألللذ  ددأليحسددال دد ل ذلدللل ددشال
ذلشالل حددددقلمددددال دددد  ذءلالل لحملددددشالالخسددددذ  ل الليقددددا لحصددددل مللشل م ددددال دددد  ل فالسدددد 

اإفددالسل الليذل دد  ألألالال دد  ذءلفدديلهدد الالاددش لمددالال دد  ألالل  سدديشالصددلألاللددذل للدد ال
ف ملالل للسشالدل اللعالالم   لعلذوليمال    ل فالسلالمدا  لشلالمسد  لشل ضدشلمللدسل

ل.عشلالتذه  العشلاليذطا اللالمملش  اعشلغ  للاا ولشمللسلال اذيألسشاءلالمملش  ااإ

 : شركة التوصية باألسهم . د

لى  ليما ذلال   ألالليل قسمل عسلمذل ذل ل لعس ململسذش ألالق مألاذيلأللللدااشلدلشللل دشال
ملضدذما الشال د  ذءلمالفد  ق المدالال د  ذءل د  ذءلملضدذما الفديلالدسلالم  دولالقدذاشايل

فدديل دد  ألفدديل دد  ذءلاأل ددخذ لدش دد  ذءلمسددذهم الفدديلالددسلالم  ددولالقددذاشايللمسددذهميل

                                                           
المطيش ذتللللوا  بدلا شاا ا ال ا ادلاألش اقلالللذ  أدلاإفالسلشلاللسش ألالقضذ  ألفيلالقذاشالالللذ بل/للل 1

ل.لل22 اللوا  دلاللذمى أد
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  الالل  لسديشالصدلألاللدذل لفدالل  د  لالداألمشالدلفيله الالادش لمدالال د  ذتلالمشصدشال
ل. فالس مليإفالسلال   ألد  سلال   ذءلالملضذما الال  ال للسشالليإفالسلال   أل

 :شركة ذات المسلولية المحدودة . ه 

الللذ  دددأليحسدددال ددد ل ذلشاللددديلللمسدددسلمدددال دددخ لشاحدددالعشل ددداولللىليددد لمدددالال ددد  ذتل
ع خذ لالل لحملدشالالخسدذ  ل اللفديلحداشالمدذلادامشالمدالحصد للد الفدإفالسلال د  ألالل
 ؤابل ل ل فالسلال   ذءلف  ذلألا ملالل مل دشالصدلألاللدذل لف ادذللاقضديلالح دذولالللذ  دأل

ل1.لل   ألي   ل فالسل

 : التوقف عن الدفع .  2 

 قصاليذللشا ل الالدافسلهدشللشاد لاللدذل ل دالافدسلالدا شالاللديل ل دعلايدللالل د لدلح دثل
فيلعشللللسأل ثيتلف  ذللاالالمح مدألاللشاد ل"ل:عاعللجل ل .ت.مالقل222اصتلالمذاول

 ددالالددافسلفإا ددذللحددااللذ  خددعل مددذل قضدديليذللسددش ألالقضددذ  ألعشلاإفددالسلدلفددإاللددمللحدداال
 دداالهد الاللشادد لشااىددذليلددذ  خلالح ددملالمقد  للددعلش لددكلمددسلم ا ددذولللدذ  خلاللشادد ل ددالالددافس

دلملددذالهدد هلالمددذاولعالمسددملألاللم ددالمددالحذلددألاللشادد ل ددالالددافسلل قددسل"229عح ددذملالمددذاول
 لددد ل دددذلقلالمح مدددألفلصددديحلملوشمدددأليلحا ددداللددددذ  خلاللشاددد ل دددالالدددافسلفدددإ اللدددمللحددددااهل

 دمليدذللشا ل دالالدافسلدلفداللصداش لالحلالمح مأل ىليد للدذ  خلاللشاد ل دالالدافسلهدشل دشمل
 طيدقلللدلالالافسل ل لع ث لمالثمذا أل   ل د  اللمح مألعالل لسللذ  خلاللشا ل  م الل

اللقد ولل265لذ  خلصاش لالح مليدذإفالسلعشليذللسدش ألالقضدذ  ألشل لدكلطيقدذللدا لالمدذاول
ح مدألالحدقلجلللم.ت.مدالقل262جلل دالهادذكلحذلدألعخد ىلادالعلدذوتل.ت.األخ  ولمدالق

                                                           
ل544شه المالخالللمذلاصتل ل علالمذاول:عضذ لم   لاللوا  بلاش لعخ لمالال   ذتلشهيل   ألالمحذصأ/للل 1

  ذتلمحذصألي ال خص ألطي ى  العشلع ث لللشل ل الذول مل ذتلللذ  ألدل لشوللمس سل "جل ل لعاعل.ت.مالق
شمالعهملصش هذل  اءلالماقشالتلشلاليضذ سلدل  اءلالمحصشالتلالمشسم ألشلي ى ذلدلاقضيل   ألالمحذصأليشفذولعحال

ل.لال   ذءلعشلالحلول ل علعشليذاسحذيعلدليمذلعا ذلاللللملسليذل خص ألالمىاش ألفالل لشول فالس ذ

02 



 

 
 

فديلعاللىدالللدذ  خلاللشاد ل دالالدافسليقدد ا ل لديلالح دملالد بلاضديليذللسدش ألالقضددذ  ألعشل
شالالل قيدددللعبلطلددداليدددذإفالسللقلدددللاذ مدددألالدددا شالدلفددديلحذلدددألالقلدددللالا دددذ يلل  ددد لالدددا 

لددذ  خلاللشادد ل ددالالددافسدل خللدد ل ددالاللددذ  خلالدد بلحددااهلالح ددملي دد  لل  ددا ل لدد للحا ددا
جل لددد لعادددعليملددد الالدددلل  ددد ل.لت.لمدددالقل299ذلاصدددتل ل دددعلالمدددذاولاإفدددالسلهددد المددد

 . 1     الا شال صيحللذ  خلاللشا ل الالافسلثذيلذليذلاسيألللمذ ألالاا ا ا

 شروط الشكلية : ثانيا

جلالدددالعالالم ددد  لاصددد لفددديل.ت.مدددالقل214شلل214يدددذإطال ل لددد لاصدددش لالمدددشاال
 لثددالثلحددذالتدلاألشلدد لللمثددللفدديلطلددالي دد  لاإفددالسل لدد لالدداا ا ادلح ددثلاسددم ذل لدد

   لياذءال ل لطلالالما ادلاللذل ألل شالياذءال ل لطلال قامدعلعحدالالداا ا العمدذلالحذلدأل
ل.لالثذلثأل  شال   لاإفالسلمالط  لالمح مأ

 :شهر اإلفالس بناءا على طلب المدين  – 1

جل لدد لعاددعل لىدد ال لدد للددذل لعشل ددخ لمىاددشبلخذضددسل.ت.مددالقل214اصددتلالمددذاولل
 ددشمللللدديللشالددعل ددالالددافسلمددالعلددللل14للقددذاشالالخددذ لعال قدداملللمح مددأل ادد ا لخدداللل

افللذحل ل اءاتلاللسش ألالقضذ  ألشل   ل فالسعلدلألاعلشالال ل ضدعلاال لمدذالالللدذ بلدل
لضددد  ليذلددداا ا الشل  دددل طل  فدددذقلاللدددذل لمدددسلهددد الفذللدددمخ لفددديلعاا دددعل دددؤابل لددد ل لحدددذقلا

جل اللددمل للددملاللددذل ل لدد ل.ت.مددالقل212اإادد ا لالشثددذ قلالماصددش ل ل  ددذلفدديلالمددذاول
للل2. شملمال شملشاشفعل الالافسل ىلي لهاذلمللسذليذللقص  ل14طلال   ل فالسعلمالماول

ل

ل
                                                           

ل.ل14اذا ألفشض للدلاإفالسلشلاللسش ألالقضذ  ألفيلالقذاشالاللوا  بلدلالم جلالسذيقلدلصلحأل/للل 1
ل.244الم لسلالسذيقل للاإفالسدالشل ولفيلال   ذتلالللذ  ألشللالمحس ادعسذمألاذ لل/لل 2
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 : شهر اإلفالس بناءا على طلب أحد الدائنين – 2

خل ذ  دذدل الاا الفيلطلال   ل فالسلاللدذل لالملشاد ل دالافدسلا شادعل ىليد لحقدذلل الحق
فللدذحلاإفدالسلعشلاللسدش ألالقضدذ  أليادذءال لد ل سدلىمذلعل لدشول عبلالل لشولاللىسد لفديل

 .ل ل  ليذلحضش لصذا لمالالاا ا

م مددددذل ذاددددتلطي ىددددألالددددا ال  الح مددددتلالمح مددددأل لدددد لالدددداا الالدددد بلاسددددلىمللهدددد الالحددددقلل
سدديال لددكلعالالمددا  لالدد بللصدد  للذللىش ضل ددالاألضدد ا لمددالعلددللا ددشىللىسددل ألديدد

يسشءلا أللمل سلط سل ثيذتلحذلألاللشا ل دالالدافسلعمدذلثيدشتلاللشاد ل داللالدافسلالل م دال
للمح مألاللديلادامل ل  دذلالطلدالعالل فضدعلف لدال ل  دذلالح دملي د  لاإفدالسلعشلاللسدش أل

جل لددشولل ددالاا ددال اذمددألا ددشىليلددضلالاتدد ل.ت.قل214القضددذ  ألشحسددالادد لالمددذاول
لل1.طي ىألالا السشاءل ذالا اذلماا ذلعشلللذ  ذ

 : شهر اإلفالس من طرف المحكمة  – 3

جل لددد لعادددعلللمح مدددألعاللح دددملفددديلاألمددد لاا مدددذلشلللقذ  دددذل.ت.مدددالقل214اصدددتلالمدددذاول
سللسددذ لمددالالمددا العشلاسددلا ذ علاذاشا ددذلشل ددذلالحددقلفدديلممذ سددألهدد الالحددقلش لددكليىددالاإ

لاللذل لشلملشا ل الافسلا شاعلالللذ  ألشاشفذل ي  ل   ل فالسدعلدلطذلمذل ذاتلعمذملما 
األصددددللهاددددذلعاددددعلالل لددددشولللمح مددددألعاللقضدددديليمددددذللددددمل طلددددالما ددددذلالقضددددذءلف ددددعلدلعمددددذل

سلثاذءللعلذولالم   لللمح مألالمخلصألعالل   لاإفالسلحل ل  اللمل قامل ل  ذلطلدالاإ
للمح مألحددقلاللصددللددددددللىلددقليذلاتددذملالىددذملفالدداا العشلالمددا اليذ ليددذ لعالعح ددذملاإفددالسل

فيلالمسذ للمالللقذءلالس ذلمسلض ش ولم ا ذولمصدذلحلالداا ا الاللدذ ي الشلحمذ دألحقدشا مل
للل2.لماللشطملالما المسلالاا ا الال  الاال ملاىشال الطلال   ذ ل فالسلما ا مل

                                                           
ل.ل244عسذمألاذ للالم لسلالسعل ل/للل 1
ل.242 للالسذيقداذ للالمحس الالم لسللعسذمأ/للل 2

00 



 

 
 

 الحكم بحل الشركة التجارية لعقوبة جزائية  : الفرع الثاني

مدددالعلدددللعال سدددمللال دددخ ل ددداللصددد فذلعلشلع مذلدددعل لدددال ل دددعلعال  ل دددالفىدددللل مدددعل
القددذاشالعشاللش م ددالعال سددمللع ضددذل ددالفىددللمددسلالل دد لشهدد اللطي قددذللميدداعلالمسددؤشل أل ددال
للللفىللالل  لدلف اذل  شالمسؤشالللوا  ذل اله الاللىللش سلحقلالىقشيألالليل ق  هذلالقدذاشادل

لد ل داملا دذملالمسدؤشل ألاللوا  دأل لد ل دذلقلال د  ذءلدليمىاد لعالسى لاللقدعلشلالقضدذءل 
 مل ددذلعشلمددا  هذلدل سددلثا لللالمسددؤشلللاذ  ددذلهددشلم ل ددالالل  مددأل خصدد ذلسددشاءل ددذالمددا

مددذتلاللدديل ح ددملي ددذلا لمثددذلل لددكلاللللددكلاللدد ا ملاللدديل ىذاددال ل  ددذليل امددذتلمذل ددألدمددال 
قضدديلي ددذلفدديلمددشاالالل   ددالاللم  دديلفدديل لدد لمدداللددمل ددافسلالضدد  يألعشلالل امددذتلاللدديل 

ل.لسللذءلالل امألمالال   ألالس ذ ه هلالحذلأل م ال

عصددديحتلالمسدددؤشل ألاللوا  دددألللىددداىلال دددخ لالطي ىددديلل شا دددذل دددملتلال دددخ لالمىادددشبل
ع ضددذللىددالال دد  ذتلالللذ  دددألمددالعهددملعادددشا لاأل ددخذ لالمىاش ددألاللددديللسددملللو  ددذلعمدددذمل

جلملدددددذللالمسدددددؤشل ألاللوا  دددددأللل دددددخ ل. .م ددددد  لمدددددالقل41الدحصددددد تلالمدددددذاولالقدددددذاشل
 .لالمىاشبللشلاص ل ذل ل لاأل خذ لالمىاش ألالخذضىألللقذاشالالخذ ل

ملا دددشىلالمسددؤشل ألاللوا  دددأل لددد لال ددد  ذءللاللشصدد ألش لددد لال ددد  ذءللفددديلا لددشولهادددذللقدددذ
الددد  الل ددد  ألاللضدددذمال ددد لكل لددد لمدددا  بلال ددد  ذتلالمسدددذهمألشع ضدددذءلملدددذلسل اا ل دددذ

  العفلسدددددتلال ددددد  أل فالسدددددذليذللقصددددد  لعشليذللدددددال سلدلضدددددمللاءلد قشمدددددشاليشتدددددذ  لالمدددددا ل
المالحقأليمذاولالللل سليذللقص  لشلاللال سل ل للم سلال   ذءلفيل   ذتلاللضدذمالعشالل

 ليدذ هملإشللم سلال د  ذءلالملضدذما الفديل د  ذتلاللشصد ألاليسد طألثذا دذلدلعشلمسدذهمألي
سدلثاذءلملىلدقليمدا  بل د  ذتلالمسدذهمألعشل المشلدشالفديلهد هلالحذلدألهدشللسلثاذءللذ لداإ

ع ضددذءلمللددسل اا ل ددذلشهددشلاإلددذوولعبل لددشولل ددملش لددكليذ ليددذ هملممثلدديلهدد هلال دد  ذتل
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اللدددذهلالل ددد لشمسدددؤشل أل دددالاأل مدددذللاللددديلعاتل لددد ل فدددالسلال ددد  ذتلسدددشاءل دددذال فالسدددذلللللللل
ل1.عشلاحل ذل ذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل.ل42دل ل1442اا لاللذمىألداإس اا  أدل   ذتلالللذ  ألدلاللطعلدمصطل ل مذلللل 1
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 .الشركات  نقضاءإل األسباب الخاصة : المبحث الثانااااااي  
شل امدذللد العسيذالاإاقضذءلالخذصدألل سدتلعسديذيذل ذمدأللاقضديلي دذللم دسلال د  ذتلللل

 عتبااااراإلل"اتددد الألالهددد هلال ددد  ذتللقدددشمل لددد ل.ل ددد  ذتلاأل دددخذ للقلصددد لفقدددطل لددد 
بل ل لالثقألالمليذالألي الال   ذءلشل ل لالللذهملال بل سدشالي دا ملشلالد بلعدلل"الشخصي

 لىل ددمل لىددذشاشال لدد ليلددشغلال ددا لالما ددشالمددالالم دد ش لالم ددل كللدد ال ددذالمددالالطي ىدديل
.لعاللاقضدديلال دد  أل  الاددذملسدديالمددال ددماعلعال ددؤابل لدد ل هدداا لهدد الاإ ليددذ لشلوشالددعل

شيىيدددذ ول.للااءلفحسدددالليدددللهدددشل ددد طلليقدددذءلع ضدددذلدددألالاإ ليدددذ لال خصددديللددد سل ددد طلاي
ل. ام ذلذ لشلشالال   ألشلمال امععخ ىلألاعل لوملمالشلشاله الاإ لي

شلمالاألسيذالالليللؤابل ل لوشاللاإ ليذ لال خصديلشليذللدذليل لد ل اقضدذءلال د  ألللل
اضدددذ  ألدل مدددذلادددالل دددشالعسددديذيذل(لالمطلدددالاألشل)ادددال  دددشال  اا دددذلشلادددال  دددشالغ ددد ل  اابل

ل. (المطلالالثذاي)

ل.األسباب اإلرادية و غير اإلرادية إلنقضاء الشركات  :لمطلب األولا

عسدديذالاإاقضددذءلالخذصددألهدديلعسدديذالالللاقضدديلي ددذلال دد  ذتللم ىددذلدلشل ددالفقددطلللللللل
شلل لدسلهد هلاألسديذال.لللكلالليللقشمل لد لاإ ليدذ لال خصديلدلعبل د  ذتلاأل دخذ ل

ململ ذل ل لعسديذالللصدلليذل د  كل الدعلدلفلدؤابلهد هلاألسديذال لد لللدش ضلاإ ليدذ لليف
شاددالل ددشالهدد هلاألسدديذال  اا ددأل إاسددحذال.لال خصدديلالدد بلهددشللاددشامل دد  ذتلاأل ددخذ 

دلشلعسديذالغ د ل  اا دأل مدشتلعحدال(اللد  لاألشل)عحالال   ذءلمالال   ألعشللطلالفصلعل
ل(1)(.الل  لالثذاي)لال   ذءلعشلالحل ل ل علعشل فالسع

ل

                                                           
               .ل62د ل2222-2214 يالال ح ملالسلمذايلدلالشل ولفيلال   ذتلالللذ  ألدل ل ألالحقشقليلذسلدلال يذطلد.عل(1)
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ل.ية األسباب اإلرادل:األول الفرع 

لقددشملهدد هلاألسدديذال لدد لاإ ليددذ لال خصدديلشلاللدديلالدداهذلفدديل دد  ذتلاأل ددخذ لفقددطل
دلطلددالفصددللعحددالال دد  ذءلمددالال دد  أل(لعشال)ال دد  ذءلمددالال دد  ألعحددال اسددحذال:لشهدديل

ل.(ثذلثذ)للذقلال   ذءلا لدلشل(لثذا ذ)

 :الشركاء من الشركة  أحد إنسحاب: أوال 

 دوشللاإ ليدذ لال خصديلالد بللقدشمل ل دعل د  ذتلاأل دخذ ل  لااسدحالعحدالال دد  ذءلللل
ما ذلح ثلعال  ليدذط مليذل د  أل  ل دول لد لشلدشال دللشاحدالمدا ملشليقذ دعلف  دذلدلغ د لعال

عشلغ دد ل(ل1)ح  دألال د  كلفديلاإاسددحذالللدمث ليحسدالمدذل  ال ذاددتلال د  ألمحدااولالمداول
ل(1)(.ل2)محااولالماول

فدالل لدشوللل د  كلعال اسدحالما دذلدلشل امدذل لدومل:للالشركة  محددة المادة  ال ذاتل/لل1ل
 ل لاليقذءلف  ذلحل ل اقضذءلاالماولالمحدااولألالالقشا دالالىذمدألالللل دولألحدالالملىذادا ال

ل.عال سلقلليإا ذءلالىقالماللذايعلاشال ضذءليذايلالملىذاا ال

ل لشوللل   كلعال اسحالمالال د  أليإ االدعلالمالد اولعبلعالالقذ اولالىذمأللقضيليماعلال
شايللحلشللعلل ذلح ثل للومليذليقذءلف  ذل ل لح ال ال ذءلمال ذلشله الهشلاألصدللدلشلمدسل

جليماعل م اللل   كلالطلالمدالالسدلطألالقضدذ  أل خ الدعل.م.قل662/²ه العلذوتلالمذاول
ل.ل(2)لللمالال   ألفيلحذلألمذل  ال ذاتلال   ألمحااولاأل

                                                           
دل(لاأل مذللالللذ  ألدلالللذ لدلال   ذتلالللذ  أ)محمالف  الالى  ايلدلمحمالالس الاللق يلدلالقذاشالالللذ بلل (1)

ل.925دل لل2211دلي  شتلدللالثذا أطيىألالما ش اتلالحلييلدل
 .925محمالف  الالى  ايلدلالسلالم لسلدل لل (2)
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شلىددشاللالسددلطألاللقا   ددألللمح مددأليددذلات لمددذل  ال ذاددتلاألسدديذالمىقشلددأل ددمال  ددشالمددثالل
ال دد  كلفدديلحذلددأل فددالسلشالل سددلط سل لمددذملم ملددعلدلفددإ الح مددتلالمح مددأليإاسددحذيعللاحددلل

ل.ال   ألمذللمل للقلال   ذءل ل لاسلم ا هذلف مذلي ا مل

ف لشوللل   كلعال اسحالما ذليملد ال  االدعللالمدةالشركة غير محددة عمذل  ال ذاتل/لل2
المالدد اولألالال دد  كلفدديل دد  ألاأل ددخذ لالل لددشوللددعلاللاددذولل ددالحصددلعلفدديلال دد  ألدل
شلدددشل ملادددسل ل دددعلاإاسدددحذاللتدددللم ليطدددذليذل ددد  ألط لدددألح ذل دددذلدلشالل لدددشوللل دددخ لعال

 دألال خصد ألاللديلهديلح  لدعل لد لعلدللغ د لمحداالللادذفيل لدكلمدسلالح ل  ليطليدإللوامل ق دال
شل م ددالا دذسلهدد هلالحذلددأل.لمدالالاتددذملالىدذملدلش ددللاللدذقل لدد لخددال ل لدكل  ددشاليدذطالل

 لددد ل قدددالالىمدددللغ ددد لمحددداالالمددداولح دددثل لدددشولفسدددخعلفددديلعبلشادددتليملددد ال  ااولعحددددال
ل.الملىذاا ال

ل:شل  ل طللصحألاإاسحذاللشاف لال  شطلاآلل أل

يمقلضدد لالىقددالعشليحسددالمذه ددألالىمددللمشضددش لعالل ددشالال دد  ألغ دد لمحددااولالمدداول/ل1
شلىالماله الالقي للال   ألاللديللمللدتللمداولح دذولال د  ذءلعشلال د  ألاللديلحدااللللللللل.لال   أل

ل ددددذلعلددددلل سددددلل قل مدددد لاإاسددددذالالىددددذابل لسددددسلشلسددددى السدددداألعشلال دددد  ألاللدددديللمللددددتل
ل(1).إسلثمذ لمالم

 الحصلعلفيلال   ألدلألالالمح مألمداللق  د لحدقللعالالل  شاللل   كلحقلاللاذول/ل2
اإاسدددحذاللل ددد  كلهدددشللم  ادددعلمدددالعال لحلدددللفددديلعبلشادددتل  دددذءلمدددالاإللدددواملالددد بل ق دددال
ح  لعللماولغ  لمحااولدلفإ ال ذال لدشوللدعلعال خد جلمدالال د  أل دالط  دقلاللادذولل دال

المالدد اولدلف قضددديلحصددلعلدلفإاددعل دددذالالل م دداللي  دد لحقدددعلفدديلاإاسددحذاليملددد ال  االددعل
ل.ي لكل ل لال   أل

                                                           
ال   ذتلل–المؤسسألالللذ  ألل–الللذ لل–األ مذللالللذ  أل)مصطل ل مذللطعلدلعسذس ذتلالقذاشالالللذ بلدل.لال (1)

 .945دل لل2224لياذالدلل–دلما ش اتلالحلييلالحقشا ألدلالطيىألاألشل لدلي  شتل(لالمل  ألالصاذ  أ–الللذ  أل
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عال  دشالاإاسدحذالصددذا ال دالا ددألحسداألشل ىليد لاإاسددحذالحذصداللفدديلشادتلغ دد ل/ل9
ماذسددال  الحدداثليىددالال دد ش لفدديلاأل مددذلليح ددثلعصدديحلمددالمصددلحألال دد  ألعال ؤلددلل

ل. احالل ذل

ل:حد الشركاء من الشركة أطلب فصل : ثانيا 

لسدلطألالقضدذ  ألفصدللعبل د  كل  دشالشلدشاهلسدييذلعثدذ ل لشولل لل   كلعال طلالمدالا
  ل اضذل ل لمالعلل دذلعشلل دشاللصد فذلعلسدييذلمقيدشالللحدللال د  أل لد ل د طلعاللسدلم ل

شليمقلضدد ل(ل.لمدداايللوا دد بل1اللقدد ولل662المددذاول.)ال دد  ألاذ مددأليدد الال دد  ذءلاليددذا  ال
سدييذلم د ش ذللد لكلدل دماله الالا لعاعللشولل لل   كلطلالفصلل   كلآخد ل  ال اىل

ل دشاللصدد فذتلهد الال دد  كللى دقلالسدد  لالحسداللل دد  ألعشلصدا لماددعلغد لعشللددال سلعشل
لي   لألمشاللال   ألااللدؤابليدإاحالللال د  ألدلشا  الايلدتلالمح مدألطلدالاللصدلللسدلم ل

 (1) .ال   ألف مذلي اليذايلال   ذء

لإتفاق الشركاء:للثالثا

  اا ذل ل ل احالللال   ألفدإالالقدذاشال مدالهد هلاإ ااولاللمذ  دأليقدشول  العلمسلال   ذءللل
لدؤابل لد لالال لدألاللدديللليذهدذلاصدحذي ذدلشهدد هلالشسد لألمدالشسددذ لل اقضدذءلال د  أللصددحل
اذاشاددذلسددشاءل يدد لال دد  ذءل ددال  ااال ددملهدد هلفدديللصدد  لالحددقللىقددالال دد  ألاألصددليلعشل

ل.ه الالىقالل ذاتله هلالمسملألمحلللات مل للذايلفي

                                                           
دلاا لالمى فألدل(لاأل مذللالللذ  ألدلاللذل لدلال   ذتلالللذ  أ)اللوا  ب مش ول مذ لدل  حلالقذاشالالللذ بل.لعلل (1)

ل.146دل لل2214طيىأللا اولماقحألشلمو اوللاللوا  لدل
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ملح دددثل لدددشولاإللدددذقل لددد لااقضدددذءل.قل424/2شادددالع دددذ تل لددد لهددد الالسددديالالمدددذاولللل
ال   أليلص  لمسلقللعشللات مله الاإاقضذءلفيلالىقالمالخالللال د شطلاالللذا دألاللديل

ل(2).لالمسلال   ذءل ل لالىمللي ذل

ال ددد  ذءل  المدددذللحقدددقلشفددديلهددد هلالحذلدددألاألخ ددد ول لدددشولاإللدددذقل لددد لعغلي دددألمى ادددألمددداللل
 للمددددذ ل  ااال ددددمل لدددد لحددددللال دددد  ألشاددددسلهدددد الاألثدددد لاذاشاددددذلاشالمددددذلا ليددددذ لإ ااوليددددذايل
ال دد  ذءدلشل ددال لددوملل دديل  لددالهدد الالسدديالمددالاسدديذالاالاقضددذءلاثدد هلالقددذاشالاالل ددشال
ال   ألفيلحذلألاالصذا ألطي ى دألغ د لمضدط يألمذل دذلشااللفذادعلالل ملداليحدللال د  ألفديل

.للهلالحذلألحل لشلشلالمسلال   ذءل ل ل لكلاطىذللشسدذ للاللحذ دلل لد لاح دذملاالفدالسه 
ادال للدقلال د  ذءلفديلالىقدال:"لجلشالليللا ل ل لعادعل.م.قل662/2شيذل لش للا لالمذاول

المي ملي ا مل ل لحللال   ألايللحلشللعلل ذدل  ال ذاتله هل غيألال   ذءدلألالاإلمدذ ل
 لضددحلمددال".لألمددذللددمل شلددالادد لفدديلالقددذاشالادد ل لدد لغ دد ل لددكلشالددالإاقضددذءلال دد  

ا لالمذاولعاعل حقللل   ذءلاإلمذ ل ل لحللال   ألايللحلشللعلل ذلدلألا ملهملالد  ال
ل. للقشل ل ل ا ذ  ذلشيذللذليلل ملع ضذلعال للقشال ل لحل ذ

 .األسباب غير اإلرادية  :الفرع الثاني

 لددد للذادددالاألسددديذالاإ اا دددألإاقضدددذءلال ددد  ذتلالدددالعالهادددذكلعسددديذالاللاخدددللإ ااوللل
دل(لعشال)مدشتلعحدالال د  ذءل:لال د  ذءلف  دذلدلشاللديللسدم ليذألسديذالالل د ل  اا دألاللديلهدي

ل(ل.ثذا ذ)الحل ل ل لعحالال   ذءلعشل  سذ هلعشل فالسعل

 

 

                                                           
اا لاللذمىأللد(ل   ذتلاأل خذ لش   ذتلاألمشالل) يذسلمصطل لالمص بلدللات ملال   ذتلالللذ  أللل (2)

ل.ل46دل 2222اللا اولللا  لداإس اا  ألد
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 حد الشركاءموت أ: أوال

ال دددخ لشلف ااددعلللح دددذولفلال ددديليدد لكل خصددد لعلالقذاشا ددألدلشهدددشلمدددذلهددالكلالمددشتلهدددشللل
 ددد  ليدددذلمشتلالطي ىددديلالددد بل خللددد ل دددالالمدددشتلالح  مددديلفدددإالهددد الاألخ ددد ل ىدددالمشلدددذل
يمشلددالالقددذاشاليصدداش لح ددملاضددذ يل قضدديليشفددذولال ددخ لالملقددشالاتدد اللتدد ش لمى اددأل

ل.م ياذءال ل لطلالمقاملمالالا ذيألالىذمألاشلعبل خ ل  معلاأل

  اللشفيلعحالال   ذءلل لال ل ل لكل اقضذءلال   ألسشاءلع ذاتلمحااولالمداولعشلغ د للل
محددااولالمدداولدلشلالل حددللش ثددألال دد  كلالملددشفيلمحلددعلفدديلال دد  ألدلألال خصدد لعلمحددلل
  ليذ للاىليذايلال   ذءلال  اللىذاداشاليدذلات ل لد لصدلذتلال د  كلال خصد ألالللصدلذتل

ل.الش ثأل

اقضددذءلال دد  أللشفددذولعحددالال دد  ذءلخطدد ال لدد لال دد  ألدل لددكلعالالشفددذولعمددد لشل لضددمال 
محقددقلادداللصدد الال دد  ذءلمددال ددشملآلخدد لممددذل ددؤابل لدد ليقددذءلال دد  ألفدديلحذلددألمددالالقلددقلل
 ض ليإالمذ  ذلدلاللسد مذل  الل شادتلال د  ألللق دذمليم مدذللطش لدألاأللدللعشل ذادتلال د  أل

ال   كلالملدشفيلادالللطلدالالحلدشللمحدللمدش ث ملفديللاذلحألمشفقألدل مذلعالمصلحألش ثأ
ال ددد  ألدلشلددد لكل لدددشولاإللدددذقلفددديل قدددالال ددد  أل لددد ل سدددلم ا لال ددد  أل غدددملشفدددذولعحدددال

ل(1).ال   ذء

جلل ىليددد لمدددشتلعحدددالال ددد  ذءل لال ددد  ذتلالللذ  دددأل.م.مدددالقل694ح دددثلاصدددتلالمدددذاول
ح م ددذلسددييذلإاقضددذ  ذلدلاتدد الألالالقذ مددأل لدد لاإ ليددذ لال خصدديلسددشاءلمشلددذلطي ى ددذلعشل

ال   ذءل اال ي ام مللىقالال   أللىذااشاليذلات للصلذتلال   كلال خص ألشليشفذلعللدوشلل
هدددد هلالصددددلذتلدلشلالددددالعالالم دددد  لاللوا دددد بلعا جلفدددديلالقددددذاشالالللددددذ بلالشفددددذول سدددديال

                                                           
األ مذللالللذ  ألدلالللذ لدلالمؤسسألالللذ  ألدلال   ذتل)مصطل ل مذللطعلدلعسذس ذتلالقذاشالالللذ بلل 1)

ل.ل949دل لل2224لياذالدل–دلما ش اتلالحلييلالحقشا ألدلالطيىألاألشل لدلي  شتل(لالللذ  ألدلالمل  ألالصاذ  أ
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د الشركاء تنتهي الشركة بوفاة أح:" الليللدا لل442إاقضذءل   ألاللضذمالفيلالمذاول
 ".ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون األساسي 

هدد هلالقذ دداولل سددتلمددالالاتددذملالىددذملدل  ل م ددالل طدد ا لاإللددذقل لدد لمخذللل ددذلغ دد لعال
ي  طلص  حلفيل قالال   ألدل شالعالالشفذولعم لمحاقلاال ص العحدالال د  ذءلفديلع دأل

  الل شادددتلللق دددذمليم مدددذللطش لدددأللحتدددألممدددذل لىدددللال ددد  ألفددديلشضدددى ألضدددى لألاللسددد مذل
ل.األمالعشل ذاتله هلال   ألاذلحأل

شلالثذلثددأللل ددوللل دد  ذءلاإللددذقللجلفدديلفق ل  ددذلالثذا ددأ.م.مددالقل694لدد لكلالددالعالالمددذاول
 لددد ل سدددلم ا لال ددد  ألفددديلحذلدددألشفدددذولعحدددالال ددد  ذءلشل مخددد لهددد الاإللدددذقل حددداىلالصدددش ل

ل:اللذل أ

 :ة فيما بين الشركاء الباقين اإلتفاق على إستمرار الشرك -1

حذلدأللي لشوللل   ذءل اال ي ام مللىقالال   ألعال ضىشالياداالفديلالىقدال دا ل لد لعادعلفد
 كلالملددشفيلدلفددالل لشفددذولعحددالال دد  ذءللسددلم لال دد  أليدد الال دد  ذءلاليددذا اليمىددولل ددالال دد

لقدا  هذليحسدال  شاللش ثألال   كلالملشفيل اللاص المدش ث ملفديلعمدشاللال د  ألاللديل دلمل
ا ملعلالاقا أل شملالشفذولل لملافىعلل ملاقاالدلفالل  دشالل دملاصد المدالالحقدشقلالالحقدأل الل

ل.يقا لمذلل شالللكلالحقشقلاذللأل ال مل ذتلسذيقأل الالشفذول

 :إتفاق الشركاء على إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي  -2

ال ماحلالقدذاشالال د  ذءلالحدقلفديل اد ا ل سدلم ا لال د  ألمدسلش ثدألال د  كلالملدشفيلحلد لشا 
جلفدديلفق ل ددذلالثذا ددألاللدديل.م.مددالقل694 ددذالهددؤالءلالش ثددألاصدد الشلهدد المددذلعش الددعلالمددذاول

إال أنه يجوز اإلتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تساتمر الشاركة باين :" لا ل
ل".قصرا  ورثته و لو كانوا
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ل ددالالم دد للالمطدد شحلفدديلهدد الالصدداالعالالش ثددألالقصدد لفدديل دد  ألاأل ددخذ لالل م ددا مل
عال  شاشال د  ذءلألادعلفديلهد الالادش لمدالال د  ذتلال د  ذءلالم دشا الل دذل لملىدشاليذلصدلأل
الللذ  دددألشلهددد الالشضدددسلادددال  دددشالمضددد اليذلقصددد لألادددعلادددال دددلمللطي دددقل لددد اءاتلاإفدددالسل

ل.تلال   أل الافسلا شا ذل ل  مل  المذللشال

شلالحدددللفددديلهددد هلالحذلدددألهدددشللحش دددللال ددد  أل لددد ل ددد  أللشصددد أليسددد طألل صددديحلالقذصددد ل
 دد   ذلمشصدد ذلفددالل  لسددالالصددلألالللذ  ددألشالل سددملل ددال للوامددذتلال دد  أل اللفدديلحدداشال

جللددا ل.ت.م دد  لمددالقل449الحصددألاللدديلش ث ددذلدليذإضددذفأل لدد ل لددكلالددالعالالمددذاول
اللشص ألاليس طألش دذالهادذكل للدذقللألشف لعحالال   ذءلالملضذما الفيل   ل ل لعاعل  ا

 لددد ل سدددلم ا لال ددد  ألمدددسلش ثدددألال ددد  كلالملدددشفيل غدددمل دددشا ملاصددد الفدددإا مل لحشلدددشال لددد ل
ال دد  كلالملضدذمالالشح دالشل ددذالل د  ذءلمشصد الدلعمدذلفدديلحذلدألمدذل  ال ددذالالملدشفيلهدش

للا ددالعشل ددلمللحش ددللال دد  ألفدديلمدداولسدداألمدداش ثلددعلاصدد ال ددلمللىش ضددعلي دد  كلملضددذمال
لدذ  خلالشفددذولدلشل  اللددمل ددلمللسددش ألالشضددى ألخددالللسدداألمددالالشفددذوللاقضدديلال دد  ألميذ دد ول

ل(1).يقشولالقذاشا

 :فالسه إو أعساره إو أحد الشركاء أالحجر على : ثانيا

الشااركة تنتهااي بمااوت أحااد الشااركاء ": جل لدد لعا.م.مددالقل21اللقدد ولل694اصددتلالمددذاول
 اللعالهددد هلال ددد شطلالللطيدددقلسدددشىل لددد ل ".أو الحجااار علياااه أو ب عسااااره أو ب فالساااه 

 دد  ذتلاأل ددخذ لشلهدد ال الددسل لدد لطي ىددألال دد  ألاللدديللقددشمل لدد لاإ ليددذ لال خصدديل
اللل دد  كلدلألال اددال يدد املالىقدداللىذاددالال دد  ذءل سددلاذاال لدد لصددلألال دد  كلدلشليذللددذليلفددإ 

ح دثلعالال د  أللاحدلليدذلحل ل.لوالتله هلال خص أللسديالمدالاألسديذال احلدتلال د  أل
                                                           

م   ولمقامأللا لل  ذاولالمذسل لع ذا ميلفيلالقذاشالللشابلسذم ألدل اقضذءلال   ذتلالللذ  ألشللصل ل ذلدل (1)
د لل92/24/2214لل-المس لأ–دل ل ألالحقشقلشلالىلشملالس ذس ألدللذمىألمحماليشض ذ ل(لاذاشالع مذل)الخذ ل

ل.26
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شللسدديالعشلالسددلعلدلعلاشالعشلالىلددعلدلذل لدد لعحددالال دد  ذءل  الفقددالعهل لددعللدد اءل صددذيلعليدد
شللطيددقلهدد هل.لشليإفالسددعلع قشيددأللاذ  ددألدل مددذللدداقضلال دد  أليسدديال  سددذ لال دد  كللل

الحذالتلالسلالح ملال بل طيقل لد لشااىدألشفدذولال د  كلسدشاءلمدالح دثل سدلم ا لال د  أل
يدددد اليددددذايلال دددد  ذءلعشلمددددالح ددددثللقددددا  لالاصدددد الالمسددددلحقللل دددد  كلالمحلددددش ل ل ددددعلعشل

ل(2)المىس لعشلالمللسلفيلعمشاللال   أل

ل.األسباب القضائية إلنقضاء الشركة  :المطلب الثاني 

 لدشولعاللحدللال د  أليح دملاضدذ يليادذءال لد ل:ل"لمل لد لعادعل.قل661/1اصتلالمذاولل
طلددالعحددالال دد  ذءللىدداملشفددذءل دد  كليمددذللى دداليددعلشليددمبلسدديالآخدد للدد سلهددشلمددالفىددلل

ل.ال   ذءلدلش ي  لالقذضيلخطش ولالسيالالمي  للحللال   أل

ل".ذقل قضيليخال ل لك  شاليذطالل لل لل:ل"لمل ل لمذ لي.قل661/2شلا لالمذاوللل

شلاألصدددللعالحدددللال ددد  ألالللذ  دددألاضدددذءالدلفددديل ددد  ذتلاأل دددخذ ل اصددداللمدددذل  دددشال
لل خ لال   كلف  ذلمال  ليذ لدلفيلا ذملاللىذشاليد الال د  ذءلمدالالدلللحق دقلاللد ضل

ي امددذل  ددشالاللددمث  لاليدددذلغلللدد عسلالمددذللفدديل ددد  ذتل.لالم ددل كلالدد بللسددى ل ل ددعلال ددد  أل
فصدددللعحدددال:فقدددال  دددشالالسددديالالقضدددذ يلهدددشل.لالسددديالال   سددديلإاقضدددذ  ذلاألمدددشاللهدددشل

دلخدد شجل(اللدد  لالثددذاي)دل دداملشفددذءلال دد  ذءليإللوامددذل مل(لاللدد  لاألشل)ال دد  ذءلمددالال دد  أ
ل(ل.الل  لالثذلث)عحالال   ذءلمالال   أل

 .فصل أحد الشركاء من الشركة : الفرع األول 

 لددددشولل ددددلل دددد  كلعال طلددددالمددددالالسددددلطأل:"لمل لدددد لعاددددع.مددددالقل662اصددددتلالمددددذاولللل
القضددددذ  ألفصددددلل ددددلل دددد  كل ددددشالشلددددشاهلسددددييذلعثددددذ ل  ل اضددددذل لدددد لمددددالعلل ددددذلعشلل ددددشال

                                                           
ل.149 مش ول مذ لدلالم لسلالسذيقلدل ل.لعل (2)
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لصددد فذلعلسدددييذلمقيدددشالللحدددللال ددد  أل لددد ل ددد طلعاللسدددلم لال ددد  ألالقذ مدددأليددد الال ددد  ذءل
ل".اليذا ا

لالفصللغ  هلمدالال د  ذءلدل  الشلداتلعسديذال عىلالم   للق   لحقل لل   كلفيلطلل
مقيشلألل لكلدلشاالحاالالم د  لهد هلاألسديذال لد لسدي للالحصد دلفلدمل لدولطلدالاللصدلل

ل.يذلمقيشالللحل ذلال   ألدلعشلل شاللص فذلعلسي اللفيلحذلألاإ ل اضل ل لمالعللل

ل ددذءلال دد  أليددللشطيقدذلل ح ددذملالمطيقددألفدديلهد الالصدداادلفددإالهدد الاللصددللالل دؤابل لدد ل ا
ل(1).لسلم لاذ مألي الال   ذء

 .عدم وفاء الشركاء بالتزماتهم : الفرع الثاني 

علذولالقذاشالللمح مألعاللقضيليحللال   ألياذءال ل لطلالعحالال د  ذءلملد لشلداللللل
لسد ملعشللمسييذل ي  ل لكدل ىامللال  لال   كليمذل للومليعلفيل قدالال د  ألدلعشلشادش لخطد

مدش لاللديله الشل الشلالالسيالشمداىلخطش لدعلاللديلليد  لحدللال د  ألمدالاألل.غ لماعل
ل.ل كلالم   للقا  هذل ل لالقذضيل

شادددال  دددشالالسددديالغ ددد ل الدددسلإ ااولال ددد  ذءلدل مددد ضلعحدددالال ددد  ذءلش ذادددتلحصدددلعلللل
 مدذل ىليد ل سدلح ذملالخدال ليد الال دد  ذءل.للمثدللفديلحصدأل مدلل سدلحلل ل دعلالق دذملي دذل

ل.ا ولمىعلطلالالحللاضذءسييذلل ل

شحقلال   كلفيلطلالالحللللشاف لسيالم  ش لملىلقليذلاتذملالىدذملشلد لكل قدسليدذطاللللل
ل(2). لل للذقل ح ملال   كلماله الالحق

 
                                                           

فل حأل شس لالمشلشاول مذ بلدلعح ذملال   ذتلالللذ  ألشفقذلللاصش لالل   ى ألشلالم اس ملاللال   أل:لعل.لال (1)
ل.42الحا ثألدلاا لالل الللا  لشلاللشو سلدل ل

ل.64فل حأل شس لالمشلشاول مذ بلدلم لسلسذيقلدل ل:للع.ال (2)
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 حد الشركاء من الشركةأخروج : الفرع الثالث 

علذولالقذاشالل لل   كلعال طلالمالالقضذءل خ العلمدالال د  ألملد ل سدلاالفديل لدكلللل
ألسيذالمىقشلأل م ضعلش امل سلطذ لعلمشاصلألالىمدلل  ال دذال د   ذلملضدذماذللدعلصدلأل
اللدددذل دلشا  ال سدددللذيتلالمح مدددأللطليدددعلفدددإال لدددكل قلضددديلحدددللال ددد  ألمدددذللدددمل للدددقليدددذايل

ل. مل   ذءل ل ل سلم ا هذلف مذلي ا

لقددا ل(لفصددللال دد  كلعشلطلددالعحددالال دد  ذءل خ الددعلمددالال دد  أل)لشفدديل للددذلالحددذلل الللل
للل694/2حصأله الال   كليق مل ذل شملاللصللعشل خ الدعلمدالال د  ألطيقدذلألح دذملالمدذاول

 قا له الالاص اليحسالا ملعل شملشاش لالحدذاثلالد بل:"...لجللالليللقضيليمذ ليل.م.ق
ال د  ألش دافسللدعلاقداالشالل  دشاللدعلاصد الف مدذل سدللاليىدال لدكلمداللعاىل ل لخ شلدعلمدا

ل(1)".لحقشقل الليقا لالحقشقلالاذللألمالع مذللسذيقأل ل ل لكلالحذاث

ش خالصددددألفددددإالعغلددددالاألسدددديذالالىذمددددأللاطيددددقل لدددد ل دددد  ألللذ  ددددألاللدددديللقددددشمل لدددد للل
 هلعشل فالسدددعلدلاإ ليدددذ لال خصددديلدلشما دددذلمدددشتلعحدددالال ددد  ذءلدلالحلددد ل ل دددعلعشل  سدددذ

.لشالليلسش لا ىليما دذللىليد لمدالاألسديذالالخذصدألإاقضدذءل دللمدالال د  ذتلالللذ  دأل
شم مدذل دذالسديال اقضدذءلال د  ألالللذ  دألفإاددعل لىد الا د ل احالل دذلحسدالالدسلال دد شطل

 .شآلذللالىقالاللمس سيل العل

 

 

 
                                                           

ل.ل42 لفل حأل شس لالمشلشاول مذ بللدلم لسلسذيقلدل:للع.لال (1)

35 



 

 
 

 

ل:ملخص الفصل األولى 

 أسباب انقضاء الشركات التجارية
سددديذالاللددديللدددؤابل لددد لذألألاللصدددللاألشلددد للالددد بل لىلدددقليهادددذلا دددشالادددالاا  ادددذلمدددالا اسددد

اقضدذءلال د  ألسدشاءالع دذالاقضذءلال   ذتلدللللل له هلاألسيذالفديلاألسديذالالىذمدألإ 
للذقلال د  ذءل لد ل ال ذءلغ ض ذلدلعشل ماولال   ألدلعشلاقضذءله ال السل ل لااقضذءلاإ

ادددامذل ذلدللمدددسلمددد ش لال ددد  أل سلمذل دددذلدلشلعخ ددد ال دددالط  دددقلحل دددذلدلعشلمدددالخددداللل ع
لددد للذاددددالاألسددديذالالىذمدددألدهاددددذكلع ضدددذلعسدددديذال يم حلدددأللالح مدددأللي دددد  لاإفدددالسلدلشا 

 ذاسدحذالعحدالال د  ذءلعشل فدالسل:لاقضذءلال   أللللمثللفيلاألسيذاللاإ اا ألخذصألإ
علهاددذكلاددش لعخدد لمددالعسدديذالال دد  كلعشل  سددذ هليذإضددذفأل لدد لمددذلسدديقل  دد هلدل لضددحلعادد

خسدددذ  لدلعشلفصدددللعحددددالياقضدددذءلشلالملمثلدددألفددديلاألسددديذالالقضددددذ  أل إصدددذيألال ددد  ألاإ
ل.ال   ذءدعشل املشفذ عليذللوامذلعلدلعشلخ شجلعحالال   ذءلمالال   أل

اقضددذءلع طدد لمددالخددالللهدد هلالا اسددأل لضددحلعالالم دد  لفدديللم ددسلالحددذالتلالملىلقددأليذإ
لصددح حلالشضددسلحلدد لشلددشل ذاددتلهدد هلاآللددذللفدديلمدداولاددذمللشلذءلال دد  ألل دد  اا مددذلالل صددأل

هشليلحا اهذلدله ال لعل السل ل لاألهم ألاليذللأللل   ذتلشالداش لاللىدذللاللديلل لسديعلفديل
ل.االالصذالالشطايل
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 الشركات  اآلثار المترتبة عن انقضاء :الثانيالفصل 
لاقضدديلال دد  ذتلالللذ  ددألألسدديذال ا دداولدلفددإ المددذللددشاف لسدديالمددالهدد هلاألسدديذالدلفإاددعل
اليدالمداللسددش ألالىالادذتلالقذاشا دألاللدديلا دمتل ددالالشلدشالالقدذاشايللل دد  ألدلسدشاءل ذاددتل

تصاافية شلهدد ال قلضدديل.لهدد هلالىالاددذتليدد الال دد  ألشلال دد  ذءلدلعشليدد الال دد  ألشلالل دد ل
اذاشايلمسدلقللي الدعلدللدعلعهل دألشل مدألمذل دألمسدلقلأل دال مدملال د  ذءلدل  خ للالشركة

الم دددشا اللدددعلدلشلاسدددمألشلمل شاال دددذليددد الال ددد  ذءلدل مدددذل اقضددديلاألمددد للحا دددالمصددد  ل
الحقدددشقلالددد بل  لسددديعلالل ددد لمدددالايدددللال ددد  ألدلشللدددمل لقدددامشالإسدددل لذ  ذلمدددالمشلدددشااتل

ل.ال   أدل االلصل ل ذل

مش ددألمددالاإلدد اءاتلاللدديللسددلل قلشالددذلطددش اللعشلاصدد  الحسددالمللبالتصاافية قصدداللللل
لاألحددشاللشلاللدديلل ددا ل لدد ل ا ددذءل مل ددذتلال دد  ألشل سددل لذءلا شا ددذلشللحش ددللمشلشاال ددذ

ماقشلددألشلغ دد لالماقشلددأل لدد لاقددشاليقصددال  لددذءلمددذل ل  ددذلمددالا ددشالشللشو ددسلمددذلليقدد لماددعلال
 عسلمذل ددددذلدلفددددإاللددددملل دددد ل لدددد لعصددددحذي ذلحسددددالمددددذل ملددددكل ددددللمددددا ملمددددالحصددددألفدددديل

مشلشاال دددذللسدددااالا شا دددذلاسدددلشف لمدددا ملمدددذل دددذالشاليدددذل لددد  ملفددديلحددداشالمسدددؤشل ل مللدلشل
اللصددل ألاإخل ذ  ددألدلاللصددل ألالقضددذ  ألدلشلاللصددل أل:لاللصددل أل لدد لثالثددألعاددشا لشهمددذل

ل(1) .مالاذاشالال   ذتلالللذ  أل224لحتلال اذيألالقضذ  ألشله المذلاصتل ل علالمذاول

ل

                                                           
 .333، ص  9191مرتضى ناصر نصر اهلل ، الشركات التجارية ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، . د  (1)
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 مذللى  ليما ذللسش ألالم ا ولالقذاشا دأللل د  ألي دا للقسد ملمدذلليقد لمدالاألمدشالليد الللل
ال   ذءلشل ذاولمذل ا لفيل قالال   أل ل لالط  قألالليل دلملي دذللصدل ألعمدشاللال د  أل

ل(2).شاسمل ذلشلفيلحذلأل املشلشالا ل لشلال ليذ لعح ذملالقذاشالالملىلقأليذللصل أ

شا  الخدددالل قدددالال ددد  ألمدددالح دددملخدددذ لاليىدددتلاألح دددذملالمقددد  ولفددديلاللقاددد الالمددداايلللللل
ح ددثلعالاللصددل أللد ليطلا ليذطددذلاش ددذليذلقسددمألدلشهدديلمىدداول.لللصدل ألال دد  ذتلشلاسددمل ذل

عسذسذللدعدلفداخشللال د  ألفديلم حلدألاللصدل أل  دشالاصدالاسدمألعمشال دذليد الال د  ذءلدلشل
ل  لدلشللل   ذءلشل ال ذالل ملالحقلفيل ل اءلالقسمألفش اليىداله اليىالافسلا شا ذلايللال

حددللال ددد  ألي دددا ملاشالسددااالا دددشالمسددديقألفدديلاطدددذقللصدددل أل خل ذ  ددألدل اللعالفددديل لدددكل
ح مذاذللاا ايلال   ألمالحق ملفديلاالضدذءلا دشا ملدلعشلالمىذ ضدأل لد لالقسدمأل  اللمدتل

اولف دد ولشلمل ددشملاللصددل ألاإليذ  ددألدلشليذللحذ ددلل لدد لحقددشا ملدلشلهدد المددذل ددذالش اءلشال
هددشل الددعلمددذل ددذالش اءلاللدداخللالل دد  ىيلللاتدد ملاللصددل ألاإخل ذ  ددألع ضددذدليصددش ولل لددلل
 امل لحذقلالضد  ليذلداا ا الشلضد ذ لحقدشا ملدلعشل هداا لاإ لمدذالالىدذملالد بل قدشمل ل دعل

ليىمل ألاللصل ألل لكلسالط قل ل لاالح ذملالىذمألالملىلقأ.لال   ذتلالللذ  أل

ل(ل.الميحثلالثذاي)دلشلالالذ ألالمل ليألل  هلالىمل أل(الميحثلاألشل)ل

 .األحكام العامة المتعلقة بعملية التصفية : المبحث األول 
مل لااقضتلال د  ألشل د  ل اقضدذ  ذليدذلط قلالقذاشا دألدلماقضد ألفديلحدقلال د  ذءلللللل

شلالل د ل لدد لالسدشاءلدلف ليددسلاإاقضددذءللصد لألال دد  ألدلف لددشل ل مل دألاللصددل ألال ددخ ل
المصددليلدل  للال دديليإاقضددذءلال دد  ألسددلطألمددا  هذلدلفلددمللىددالل ددملع ددألصددلألفدديللمث ددلل

                                                           
صافة خرية ، حماضرات يف مقياس الشركات التجارية ، موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ختصص قانون خاص ، جامعة إبن خلدون : أ .د    (2)
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عمذل خص ألال د  ألالمىاش دألفليقد ليذلقدا لالدالومللللصدل أللال   ألشلهيللحتلاللصل ألد
ل.شل ل لعاللال يل

ل الفإالاليحثلفيللصل ألال   ألدل قلضيلفيلاألح دذملالخذصدأليذلمصدليلح دثللى ادعلشل
 ولدعلشلسدلطذلعلشلمداىلمسددؤشل لعلدللد لكل لطلدالعمد لا اسددأللصدل ألال د  ألصداش لح ددمل

ش لدكلشفددقلاشا دالاللصددل ألالمىمدشللي ددذل(لاألشلالمطلددال)ال د  ألليذاقضددذءاضدذ يل قضديل
ل(ل.المطلالالثذاي)

 أشكال التصفية: ول المطلب األ 

مالالقذاشالالماايلاللوا د بلليد العالاللصدل ألل دشال لد لل664 ل لل699المشاالمال)لللل
مدالالقدذاشالالللدذ بلدلاللديلل544 لد لل544اش  الدلمللقألفيل لدكلمدسلمدذللحلش دعلالمدشاال

ل(.هذلاللصل أل ل للصل أل خل ذ  ألشللصل ألاضذ  ألم وتلياش ل

لىلي لاللصل ألمالي الالىمل ذتلالض ش  ألالليل لالالق ذملي دذلإاقضدذءلال د  ألدل مدذللل
عالميذ  ولاأل مدذلللاللديللسدلا   ذللصدل ألال د  أل لطلداللى د المصدليلعشلع ثد لللسدش أل
اآلثذ لالقذاشا ألالليلخللل ذلال   ألدلشله هلاألخ  ولللمليط  قل ال مذلي ضذلال د  ذءلشاللديل

لى دد الالمصددليلمددالايددللال دد  ذءلفدديلال دد  ألعالسدد مللشلهدد المددذل ىدد  ليذللصددل ألل ددلملف  ددذ
دلعشلياددذءل لدد لادد ا لاضددذ يلاللديل ددلملف  ددذللى دد الالمصددليليقدد ا ل(لاللدد  لاألشل)اإخل ذ  دأل

اللد  ل)مالالمح مألالمخلصألشلهشلمذل طلقل ل دعللسدم ألاللصدل ألاإليذ  دألعشلالقضدذ  أل
ل(لل.الثذاي
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لالتصفية اإلختيارية: الفرع األول 

هدديلاللصددل ألاللدديلل ددشالمددالالقددذاشالاألسذسدديللل دد  ألشلمددال قددال ا ددذ  ذلمددسلم ا ددذولللل
فدددد م الالقدددددشللعالل.الاصددددش لاآلمدددد ولالماتمددددألللقشا ددددالاإل ا  دددددألفدددديلالقددددذاشالالللددددذ بل

ل.اللصلألالل   ىذتلل  تللل   ذءلالح  ألال ذملألفيل خل ذ لاألسسلالليللقشمل ل  ذل

شيددد لكلفدددإالفددديلالقدددذاشالاألسذسددديلالملضدددمال  ل دددألاللصدددل ألعشلعبلال حدددألعشل للذا دددأليددد ال
ال د  ذءلللضددمال لددكلدلل ددشالشاليددألاللطي ددقل لدد لال دد  ذءلشلمددال قددشمليذللصددل ألدلمددذللددمل

ل.للىذ ضلعح ذم ذلمسلالاتذملالىذمل

ل(1):لصل لال   أللصل أل خل ذ  ألفيلاألحشاللاللذل ألل

ل. ذءلالماولالمى األلل   ألمذللمللق  لال   ألالىذمأللما ا  ذليإالل•

يإلمدذملعشلااللدذءلاللذ دألاللدديللمسسدتلال د  ألمدالعلل ددذلعشليإسدلحذلأل لمدذملهد هلاللذ ددألعشلل•
ل. اللذءهذل

ل.يصاش لا ا لمالال   ألالىذمأللل   أليلسخ ذلشللصل ل ذللل•

ل.ال   ألفيلالحذالتلاألخ ىلالليل ا ل ل  ذلاتذملل•

  الادد  تلال   ددألالىذمددأل لددكليسدديال لددولال دد  أل ددالمواشلددألع مذل ددذلل ثدد ولا شا ددذلعشلل•
ل.ألبلسيالآخ ل

ل

ل

                                                           
دلل2224لساألل45شللىا اللعلللذ أللالقذاشال املل1445لساأل(لل22)لدلاذاشالال   ذتلاأل اايل املل244المذاولل (1)
ل.21/11/2224
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ل.( القضائية)التصفية اإلجبارية : الفرع الثاني 

فددديلحذلدددأل اىدددااملال ددد شطل:لمدددالالقدددذاشالالللدددذ بلاللوا ددد بل لددد لعادددعلل552اصدددتلالمدددذاول
يلعشلاإللدددذقلالصددد  حليددد الاألطددد ا لدللقدددسللصدددل ألال ددد  ألالما لدددألفددديلالقدددذاشالاألسذسددد

الماحلددألطيقددذلألح ددذملهدد هلاللقدد ولشل لددكلمددالاشالاإخدداللليلطي ددقلاللقدد ولاألشلدد لمددالهدد ال
ل.القسمل

 مددذلعاددعل م ددالالح ددمليددمم لمسددلىللليددمالهدد هلاللصددل أللقددسليددالسلال دد شطلالم ددذ ل ل  ددذل
ل:ع الهلياذءل ل لطلالمال

ل.   ألاللضذماللعغلي ألال   ذءلفي

ال   ذءلالممثل اللى  ل عسلالمذلل ل لاألاللفيلال   ذتل اتلالمسؤشل ألالمحاشاوللشلل•
ل.   ذتلالمسذهمأل

ل.اا ايلال   ألل•

ل(1).لىلي لفيله هلالحذلألعح ذملالقذاشالاألسذسيلالمخذل لل  الالقسمل ما ذللملل الل

مسددلىلللمددال  دد سللالمح مددألاللدديل  ددشالشلل ددشالاللصددل ألاإليذ  ددألياددذءال لدد لعمدد لل-
ل.الم  ولال   سيللل   أللذيىذلإخلصذص ذل

 ى المصليلشاحالعشلع ث لمالط  لال د  ذءل  الحصدللاإاحدالللممدذللضدماعلالقدذاشالل-
األسذسيلعشل  الا  هلال   ذءلماللى  الالمصليلفإاللى  اعل قدسليدمم لمدال  د سلالمح مدأل

ل.يىالفصلعلفيلالى  ضأل

                                                           
 لضمالالقذاشالالللذ بلل1454سيلمي لساألل24المشافقلل1944 مضذال ذملل22مؤ خلفيلل44-54األم ل املل (1)

ل.لالمىاللشلالملمم
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 ددشمل  ليددذ المدداللددذ  خلا دد هلشلل فددسلهدد هلل14 ددلمل فددسلالمىذ ضددألضددالاألمدد لفدديلعلددللل-
ل.المىذ ضألعمذملالمح مألالتل لشولل ذلعاللى المصل ذلآخ ل

ع   لماللسم لعللمى ألال د  ذءلاللديل قداملل دذللق  د الل24 سلا  لالمصليلفيلت  لل-
فدددديلاأللددددللالضدددد ش بل ددددالعصددددشللشلخصددددشملال دددد  ألشل ددددالملذيىددددأل مل ددددذتلاللصددددل أل

ل.إلمذم ذل

 قددد لالمصدددليل  ال دددذال ايلددديللشو دددسلاألمدددشاللاللددديلعصددديحتلاذيلدددأللللصددد  لف  دددذلاشالل-
اإخدداللليحقددشقلالدداا ا الشل ا دد ل ددللادد ا للشو ددسل لىلددقليذألصددشللفدديلل  دداولاإ الاددذتل

 دسلجلشل يلدغلاد ا لاللشول.ت.مدالقل545القذاشا ألالليللملف  ذلالا  لالماصش لفيلالمدذاول
ل. ل لال   ذءل ل ل ال اا

 ددشمل يلددااءالمددالل14لددشا لالميددذلغلالمخصصددأللللشو ددسليددالال دد  ذءلشلالدداا ا الفدديلعلددللل-
ا ا لاللشو سلفيلياكل سملال   ألالمشضش أللحدتلاللصدل ألشل لدشولسدحالالميدذلغليملد ال

(1).ج.ت.قل544لشا سلمصليلشاحالحسالمذلاصتل ل علالمذاول
 

لاءات الواجب إتباعهااإلجر : المطلب الثاني 

تتم التصفية عند الحاجة إماا " :لمالالقذاشالالماايلاللوا  بل ل لعادعلل664لا لالمذاول
 ."الشركاءة على يد جميع الشركاء ، و إما على يد مصفي واحد أو أكثر تعينهم أغلبي

ل.شا  اللمل للقلال   ذءل ل للى  الالمصليلدلف ى اعلالقذضيلياذءل ل لطلالعحاهمل

شفدديلالحددذالتلاللدديلل ددشالف  ددذلال دد  أليذطلددألفددإالالمح مددأللىدد الالمصددليلشللحدداالط  قددأل
شلحددددد ل دددددلمللى ددددد الالمصدددددليل ىليددددد ل.اللصدددددل أليادددددذءل لددددد لطلدددددال دددددللمدددددال  مدددددعلاألمددددد ل

ل(1).الملص فشاليذلاسيأل ل لالل  لفيلح ملالمصل ال

                                                           
 .33، ص  1999ملساعدة ، تصفية شركة املسامهة ، الطبعة األوىل ، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية ، عمان ، أمحد حممود عبد الكرمي ا  (1)
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يخصدددش للشلع طددد لالم ددد  لفددديلادددذاشالال ددد  ذتلشو ددد لالصددداذ ألشلالللدددذ ولصدددالح ذت
 لدد اءاتللصددل ألال دد  أل  الاذمددتليلشف ددقلعشضددذ  ذلي دد طلعال مددذ سلشو دد لالصدداذ ألشل
الللددذ ولهدد الالحددقلايددللصدداش لالقدد ا ليذللصددل أدلهدد الش لقدد  للصددل ألال دد  أل لدد لالاحددشل
اآلليلشفقلعسيذال اقضذءلال   ألالليلل الفيلاتذملال   ألال بلشافقل ل علال د  ذءل ادال

ل(2).لمس س ذل

 اقضددددتلال دددد  ألش دددد  ل اقضددددذ  ذليددددذلط قلالقذاشا ددددألدلع ليدددد تلماقضدددد ألفدددديلحددددقلملدددد ل
ف لددشل ل مل ددألاللصددل أل.لال دد  ذءلشلالل دد ل لدد لالسددشاءلدلف ليددسليإاقضددذءللصددل ألال دد  أل

ال خ لالمصليلدل  للال يلسلطألما  هذليإاقضدذءلال د  ألدلفلدمل  دالل دملع دألصدلألفديل
فددإالاليحددثلفدديللصددل ألال دد  أل قلضدديلصدداش لللمث ددللال دد  ألشلهدديللحددتلاللصددل ألدللدد ا

ل(.الل  لالثذاي)شليذألح ذملالخذصأليذلمصليلشللى  اعل(لالل  لاألشل)الح مليإاقضذ  ذل

 .صدور الحكم ب نقضاء الشركة : الفرع األول 

 لىد الا د ل احدالللال د  ألحسدال:ل"لمالالقذاشالالللذ بل ل لمدذ ليلل442اصتلالمذاول
ل".قالاللمس سيل العلالسل  شطلشلآلذللالى

مدددالالم سدددشملاللال ددد بل ادددملل26ش دددلملهددد الال ددد  لحسدددالمدددذل سدددلخل لمدددالاددد لالمدددذاول
ل:الليللضماتلمل ل طالال خ لالمىاشبلمالالسلللالللذ بل ذآلليللل45/61

 لددداللسدددل للاإاقضدددذءلفددديلالسدددلللالللدددذ بلدلشلهددد الاإلددد اءل لدددالعال  دددشالمسددديشاذلل•
يىملل قاللدشث قيل لضدمالحدللال د  ألم فقدذليمحضد لالمااشلدألالملىلدقليقد ا لحدللال د  أل

ل.ال بل لخ لعلاألل وولالقذاشا ألاألسذس ألالمؤهلأللللكلال   أل

                                                                                                                                                                                
 .59املتضمن القانون املدين، املعدل و املتمم ، ص 9157سبتمرب سنة  19املوافق  9317رمضان عام  19املؤرخ يف  75-57األمر رقم   (1)
، اجمللد اخلامس ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة ( دراسة مقارنة ) "الشركات التجارية"حممود الكيالين ، املوسوعة التجارية و املصرفية . د  (2)

 .119، ص  1991األوىل ، األردن ، 
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تلالقذاشا دألشلفديلل  داول شم دألشطا دألا  ل قالحللال   ألفيلالا  ولال سدم أللإل الادذل•
ل.الملىلقليذلسلللالللذ بل22-42مالاذاشالل29لطي قذللا لالمذاول

ش لدكلل- لد لغد ا ل لمدعليلمسد سلال د  أ–شل  ا لالم   لمدال لدكل لد ل طدال لالل د للل
عادددعلالل لدددشولاإحللدددذجليإاقضدددذءلال ددد  ألايدددللالل ددد ل الليىدددالمددد ش ل دددشمل ذمدددللمدددالا ددد هل

الل ادددلأل لددد ل:"لتلالددد بلاددد ل.مدددالقل544/9ليدددذ بلدللطي قدددذللدددا لالمدددذاولالقدددذاشايلاإ
ل(1)."ال   ألعثذ هل ل لالل  ل الل يلااءلمالال شملال بللا  لف علالسلللالللذ بل

ممذلسيقل   هل ؤابل احالللال   أل ل لوشاللشلشاهذللدلشيذللذليلاسدلشلالالقدذاشال  دالمل
قضدذ  ذلدلملد لااقضدتلال د  ألفإادعل لىد الا د لالل  ليإاقضذ  ذلش لكل دالط  دقل د  ل ا

هدد الاإاقضددذءلحلدد ل ىلددملي ددذلالل دد لدلش لددكلضددمذاذللحقددشقلال دد  ألمددالل ددألدلشلحمذ ددأل
دلشل(لثذا دذ)دلفدإ اللخلد لال د  لفدإال لدكل  لداللدواءال(لعشال)لحقشقلالل  لمالل دألعخد ىل
ل(.ثذلثذ)س  ذالاإاقضذءل ل لالل  ل

 .اإلنقضاء  هرشالقاعدة العامة في : أوال 

مل لااقضتلال د  ألدللىد ال د  لهد الاإاقضدذءلحلد ل ىلدمليدعلالل د لدلشل قدسلهد الال د  ل
فددإاللخلدد لال دد  ل(ل.لاددذاشالللددذ بل42مددذاول)يدد اتلالط  قددألاللدديل  دد  لي ددذل قددالال دد  أل

فددذللواءل لدد ل لددكلهددشل دد الاللددواءلالدد بل ل لددال لدد ل همددذلل دد  لالىقددالاللمس سدديلشلهددشل
ا لعالاإاقضذءلالل س بلفديلحدقلالل د لالد بل حدقللدعلاللىذمدللمدسلال د  ألاليطالالدليمى

 مذللشل ذاتلاذ مألدلشل يقد لال د  كلمسدؤشالل دالاأل مدذللاللديلللد بليإسدملال د  ألشللدشل
ل.يىال اقضذ  ذل

ل

ل
                                                           

 .71- 79د فتيحة يوسف املولدة عماري ، مرجع سابق ، ص.أ   (1)
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ل.الجزاء الذي يرتبه عدم الشهر : ثانيا 

  ددد ذ ل قدددالال ددد  ألدلشلهدددشل ل لدددال لددد ل لددد اءل ددد  لاإاقضدددذءلالدددسلالدددذ أل دددامل لددد اءل
ش ل ددعلالل م دددالعال حددلألايدددللالل دد ليإاقضدددذءلال دد  ألدلش مل دددألال دد  لشاليدددأل.لالدديطالال

عسذسذليذلاسيأللحدذالتلاإاقضدذءلاإ اابلدل مدذللدشل للدقلال د  ذءل لد ل ال دذءلال د  ألايدلل
 ددذلحلددشللعلل ددذلمددثاللدلعشل ددذاليسدديال اسددحذالعحددالال دد  ذءلفدديلالحددذالتلاللدديل لددشولف 

ل(1). لك

 قلضيلالماطقللالقدشلليدمالاإاقضدذءلحلدأل لد لال د  ذءلماد لحصدشلعلدلفلد سلألحداهمللل
اللمسدددكليلدددواءل ددداملال ددد  لفددديلمشال دددألاليدددذا الدلألالاذ ددداول ددداملاإحللدددذجليذإاقضدددذءل
اذ دداولمقدد  وللمصددلحألالل دد لاشالال دد  ذءلدلفضددالل ددالعالال دد  ذءل ىلمددشال ددذاوليسدديال

 لعالالا لال بل ق  ليطالال قالال د  أللىداملال د  لاد لخدذ لاإاقضذءلدل ضذفأل ل
ل.الل صحلالق ذسل ل عل

شالل للتلماله الالح دمل.لشلاألصللعال   لاإاقضذءلشالالمل شضلفيللم سلالحذالتل
 اللالحذلدددألاللددديل  دددشالف  دددذلاإاقضدددذءلشاضدددحذلمددداليادددشال قدددالال ددد  أل الدددعل مدددذل  ال ذادددتل

فليله هلالحذلأللمل  لالم د  لضد ش ولل د  لاإاقضدذءدل لدكل.ل الال   ألمشاشلأليملللمى
عالالح مدألمددالال دد  لهدديل  ددالملالل دد ليذإاقضدذءلدلشل اددامذلل ددشالال دد  ألمحددااولالمدداول

شلقدال.لفإالالل  ل  شال ل ل لمليم ىذالاإاقضذءل ادالحلشلدعليل د لحذلدأل لد ل د  للا دال
ف  دذل–حللال د  أل"ل ل لعالل42ا لفيلمذالعلليا لالقذاشالالللذ بلاللياذايله الالح ملف

 لالا  هل ذلصكلل– االالحذلألالليل  شالف  ذلالحللماطيقذل ل لا لالصكلاللمس سيل
ل(1)..."السعلشلفيلخالللالم لألالس ذل

                                                           
قانون األعمال ، كلية : بلهوان حسني ، النظام القانوين إلنقضاء الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجسرت يف القانون ختصص   (1)

 .79، ص  1991/1993،  9احلقوق ، جامعة قسنطينة 
 .333، ص  1997ر الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، ، دا( دراسة مقارنة)مجال عبد الرشيد ، النظام القانوين للشركات املدنية املهنية . أ   (1)
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هدد الشلددا  ليذلدد   لعالال دد  لالل قلصدد لفحسددال لدد لحددذالتلاإاقضددذءلدليددلل ملددالع ضددذل
 غددملا ددذملعحددالعسدديذالاإاقضددذءلالللدددذقلل– ددذلال ددد  ألل  ددمللالحددذالتلاللدديلالللاقضدديلف 
ش لد ل لدكلف لدالال د  ل ادال خد اجلعحدالال د  ذءلعشل.لال   ذءل ل ل سلم ا هذلف مذلي ا مل
دلشل  لكل اال للذقلال د  ذءل لد ل(لقلللذ بلل42مذاول) سلم ا لال   أليىالشفذولعحاهمل

مدذاول)األهل دألعشلعفلدسل سلم ا لال   ألف مذلي ا مليمىولل الال   كلال بلااسحالعشلفقال
ل(.اذاشالللذ بلل44/22

 .ميعاد سريان اإلنقضاء على الغير : ثالثا 

مل للمل   لاإاقضذءلشفقذلل شضذ لالليلحااهذلالقدذاشالدلفدإالاإاقضدذءلالل سد بل لد ل
يمىاد لعالاإاقضدذءللد سللدعلعثد ل لىديلدلفدالل الد لفديل.لالل  ل اللماللذ  خل لمدذملال د  ل

ال شملال بلحاثتلف علالشااىدألالمسدييأللإلاقضدذءليدللماد لاللدذ  خلالد بللمدتللحقلالل  لما 
ش لدد ل لددكلفذللصدد فذتلاللدديللل ي ددذلال دد  ألفدديلالللدد ولمددذل.لف ددعل لدد اءاتل دد  لاإاقضددذءل

ي الاللحتألالليل لحققلف  ذلالسيالالمدؤابللإلاقضدذءلشلللدكلاللديللسدل مللف  دذل لد اءاتل
 ولمال   أللمللاقضليىدالدلشليذللدذليلف ديلملومدألل دذلدلال   للىلي لفيلات لالل  لصذا

ل(1.للحسذي ذيللشملومأللل   ذءلطذلمذلعاله هلاللص فذتلاالعل  تليإسملال   ألشل

 :تعين المصفي  :الفرع الثاني

مدشاللشالددا شاللقدالالادذلعالالمح مدألاللدديللصدا لاد ا لاللصددل أللصديحله دذلالم دد فأل لد لاأل
لل.شلمسلحقألل ذلعا ذل ذ اولعشلالليل ياشلعالمسلحقأللل   أل

 ثد لع د افعلشلاداللىد الالمح مدأل مشاللشالدا شاللحدتلصيحتلللكلاألعفإ المذ  اتلمصل ذل
اللىدد العالل ددذلالحددقلفدديلعالل  مددذللاللصددل ألششاليذل ددذلحسدديمذللقدد  هلممددالمصدد لللق ددذملي

                                                           
 .334جمال عبد الرشيد ، نفس المرجع ، ص . أ  (1
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ش  دل طل.لشل اولمصل  الللق ذملي  هلالم مألحل لصاش لالق ا ليذللصدل ألعالمصليلمؤالذل
اال ىدد الال ددخ لالمىاددشبلل دد  ألعال  ددشال خصددذلطي ى ددذلشل دد الالل م ددالعفدديلالمصددليل

المصااافي سدددملإ مددذللاللصددل أليمشلالمؤادددتلاللدديل قدددشمليعمصددل ذلدلش سددم لالمصدددليلالدداا مل
ل.مصل ذلل ذلإسملال   ألالليل  الش  لكل اىتليالقضائي، 

 :كيفية تعين المصفي: أوال 

اال خلذ لالمصليلمالي الال   ذءلدلشاال  شالالما  لالسعلدل مذلاال  شالعلاي ذل دالللل
دلعمددذل...ال دد  ألشاددال لضددمالالىقددالاللمس سدديللل دد  ألعح ذمددذلي ددماللى دد الالمصددليلفلليددسل

عشليشاسددطألمصدد لل  اللددمل ددا لالىقددال لدد ل لددكلفللدد ىلاللصددل أليشاسددطأللم ددسلال دد  ذء
شفدديلحذلددألسدد شتلالىقدددالاللمس سدديل دداللى دد الالمصددليلش ددامل للدددذقل.ل ى اشاددعليذإلمددذ ل

تل.مدالقل552/2ال   ذءلص احأل ل ل  ل أللصل ألال   ألدل لشولطيقذلألح ذملالمدذاول
ل:الللشءل ل لالقضذءلللح مليصلألمسلىللأليلصل ألال   ألش لكلياذءال ل لطلالمال

ل.ءلفيل   ألاللضذمالعغلي ألال   ذل-

ال دد  ذءلالممثلدد اللى دد ل عسلالمددذلل لدد لاألاددللفدديلال دد  ذتل اتلالمسددؤشل ألالمحدداشاولل-
ل.ش   ذتلالمسذهمأل

ل.اا ايلال   أل-

تلدل ا  لعم للى  الالمصل الم مذل ذال د لعلفديلعلدلل.مالقل545شلطي قذللا لالمذاو
 ددددال لددددكلفدددديلل  دددداولمخلصددددألشفضددددالل.ل دددد  لفدددديلالا دددد ولال سددددم أللإل الاددددذتلالقذاشا ددددأ

ل.(1)يذإ الاذتلالقذاشا ألللشال ألالليل شلالي ذلمق لال   أل

ل:ش لضماله الاألم لالي ذاذتلاآلل أ

                                                           
ل44فل حأل شس لالمشلشاول مذ بلدلعح ذملال   ذتلالللذ  ألدل ل.لال (1)
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 اشاالال   ألعشل سم ذلمليش ذل االاإالضذءليمحض ل سملال   أل . 
 اش لال   ألمليش ذليإ ذ ولفيلحذلأللصل أل. 
 ميلغل عسلالمذلل. 
 ال   أل اشاالم  ول. 
 املا الال   ألفيلالسلللالللذ بل . 
 سيالاللصل أل. 
 سملالمصل الشلقي مللشلمشطا م . 
 حاشالصالح ل مل االاإالضذءل. 

ل: مذل    لفيلالسلالا  ليذإضذفأل اللمذللقامل

 لى  الالم ذالال بللشلعل ل علالم اسالتلشالم ذالالخدذ ليدذلىقشالشالشثدذ قلالملىلقدأل
 .يذللصل أل

 المح مدددألاللددديل دددلملفددديل لذيذل دددذل  ددداا لالىقدددشالشاألش اقلالملصدددلأليذللصدددل أليملحدددقل
 .السلللالللذ بل

عمددذلف مددذل خدد لش ذلددألالمصددليلدلفددالل م ددالعاللللددذشولثالثددألع ددشاملغ دد لعاددعل م دداللللل
للا ددالهدد هلالش ذلددألمددالطدد  لال دد  ذءلعشل  دد سلالمح مددأليحسددالمددذل  ال ددذالالمصددليلاددال

جلل.ت.مددالقل524/1 ذءلعشليقدد ا لاضددذ يلشهدد اللطي قدذللددا لالمددذاول د المددالطدد  لال د ل
ش سددلط سلالمصددليلطلددالللا ددالش ذللددعلمددسللي ددذالاألسدديذالاللدديلحذلددتلاشال الددذلللصددل أل

ل(1)1.شاللااي  لالليل اشبلالخذ هذلشاآللذللالليلللطلي ذلإلمذملاللصل أل

فيلحذلأل امللاص  لالىقالاللمس سديل لد ل د شطللسدم ألالمصدليلفدإالهد الاألخ د ل قدسل
لى  ادددعليقددد ا لصدددذا ل دددالالللسدددألالىذمدددأللل ددد  ذءلشفقدددذلل ددد للال ددد  ألشلال ددد شطلالدددشا اول

                                                           
 .79فتيحة يوسف املولودة عماري ، نفس املرجع ،  ص . د   (1)111
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مصددل ذلفددإالهدد الاألخ دد ل قددسللى  اددعليمشلددال  اللءشا  اللددمل ىدد الال دد  ذ.يىقدداهذلاللمس سدديل
شا  اللملاللصد  حليحدللال د  أليمشلدالح دمل.ل  معلاألم ل ل لالى  ضأليطلالمال للما

اللىدد  ل لددكل اضددذ يلدفددإالالمح مددأللىدد المصددليلعشلمصددل الممددال للددقلال دد  ذءل ل ددعلشا 
ف قسللى  اعلطيقذلألح ذملالقدذاشالالملىلدقليذلمصدل الشلالمدؤلم  الالىدال  الشلعمادذءلالضديطل

ال دد  ذءل خضددسلفدديلالللدد  حلف ددعلشلالملصدد ف الالقضددذ   الشلمددالشاددسللى  اددعلاشالمشافقددأل
شعلد لالمصدليللحدااهلالللسدألالىذمدأل.ل ح ذملالشا اوليمللألالم افىذتلالماا دألشلالللذ  دأل

لل   ذءلشل اللف حااهل  د سلالمح مدألاإيلاا  دألال دذ اليداا  ل ذلالمقد لاإللمدذ يللل د  أدل
لمس   الاللىل د الل دذلفديلش يق لالمس  شاللل   أليىال احالل ذلدلشلايلللى  الالمصليلدلا

للدددكلالمددداولشللددد سلل دددملعال ىقددداشالفددديلحق دددذلع دددألمىذملدددألد ددداالمدددذل لدددوملإلمدددذملاأل مدددذلل
ل(1).الم  ش لف  ذلايللحل ذلدلشمذلهشلملم المالاأل مذلل

ل:لعزل المصفي: ثانيا 

شل ال وللالمصليل خضسللح ملالقشا الالىذمألدل  للمل دا لالم د  ل لد ل  ل دأل ولدعلدل
يدد لكل لددشول ولددعلمددالايددللالسددلطألاللدديللملددكللى  اددعلدلعبلمددالايددللال دد  ذءلعشلمددالايددلل
المح مددأل  ال ددذاللى  اددعلمددالايل ددذلياددذءال لدد لطلددالعحددالال دد  ذءلدل  الشلددالادد لاددذاشايل

ش لشولللمح مألعاللىدوللالمصدليلحلد ل  ال دذاللى  ادعلمدالايدللال د  ذءلدل مدذلشل.لل لكل
المصددليلالمىدد المددالايددللالمح مددأليمشافقددأللم ددسلال دد  ذءلشلل ل ددوليىضدد مللل دد  ذءل ددول

عال:ل"لالسددديالفددديلايدددشلل دددوللالمصدددليلالمىددد المدددالايدددللالمح مدددأليإلمدددذ لال ددد  ذءلهدددشل
المصددليلالقضددذ يلمددذلهددشل اللممثددلللل دد  ألشلدد سلممثددللللدداا ا الشل امددذل  الددعلالمح مددأل

شل دللاد ا ل.لملفديلهد الاألمد للىامل للذقلآ اءلال   ذءلحشلللى  اعلدلفحلتلالمح مألمحل 
عشلح مليىوللالمصليلمالايللالسدلطألالمخلصدأل لدالعال لضدماللى د المدال حدللمحلدعل

                                                           
 .91، ص  13ات التجارية ، رقم كجملة الشر   (1)
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شالل حلأليق ا لالىوللشللى  المصليللا الفيلمشال ألالل  ل اللماللذ  خلا اهلفديلسدللل
(2).م ااالال   ذتل

 

ل:سلطات المصفي وحدوده  :الثا ث

األصللعالسلطذتلالمصليلل شالمحداشاولفديل قدالال د  ألعشلفديلالقد ا لالصدذا ليلى  ادعل
شفديلهد هلالحذلدأل لدال لد لالمصدليلعال ىمدللفدديل.لمدالالمح مدألعشلمدالعغلي دألال د  ذءل

حدداشالسددلطذلعلالمحددااولدلشلل ددشاللصدد فذلعلصددح حألشلاذفدد ولفدديلحددقلال دد  ألفددإ الللددذشول
ل.الاذف ولفيلحقلال   ألفيلحاشاله الالللذشولحاشالسلطذلعلفإاللص فذلعلاللل شل

غ  لعالسلطذتلالمصليلاالل شالغ  لمحااولدلفيله هلالحذلألل دشاللدعللم دسلالسدلطذتل
الالومدددألللحق دددقلاللددد ضلالمقصدددشالمدددالشلدددشاهلدليشصدددلعلش ددد اللشهدددشللحا دددالالصدددذفيلمدددال

م دددسلاأل مدددذللعمدددشاللال ددد  أللقسدددملعليددد الال ددد  ذءلدلف  دددشاللدددعليملددد اللى  ادددعلعال قدددشمليل
الالومدددألللمحذفتدددأل لددد لعمدددشاللال ددد  ألشل  ذ دددألمصدددذلح ذلشلهددديلل دددملللددد العصدددشللشل
خصددشملال دد  ألدلشلاسددل لذءلحقددشقلال دد  ألايددللالل دد لدلشللسددا المددذل ل  ددذلمددالا ددشالدلشل
  فددسلالمصددليلالددا ذشبلعشللشلددعل ل ددعلالددا ذشبليإسددملال دد  أل  الاالضدديلالحددذلل لددكلدلشل

ل(1). ألشلي سلمشلشاال ذل الذولاأل مذللاللذ ل

شل ىلي لال   كلما اذللل   أليمقاا لحصلعلدلشلل لكل لدشولللمصدليلعال طذلدالال د  ذءل
يلقددددا ملحصصدددد ملعشلالمليقدددد لما ددددذلدلشالل قيددددللمددددالال دددد  كلالددددافسليإاقضددددذءلال دددد  ألألال

 د  ذءلدلحصلعلاالل شالالومأللسااالا شا ذلعشلللس  لللصدل ألمشلشاال دذلللقسد م ذليد الال

                                                           
ع ، د عزيز العكيلي ، الوسيط يف الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة و اخلاصة ، دار الثقافة للنشر و التوزي.أ   (2)

 . 979، ص  1991الطبعة الثالثة ، األردن ، 
، اجلزء األول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( شركات األشخاص)الشركات التجارية يف القانون التجاري  كمال حممد أبو سريع ،.أ  (1)
 .999، ص 9153سنة
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شالل  لددد لالمصدددل لفددديلهددد هلالحذلدددأليلي  ددد لمطذليدددأللل ددد  ألعشلم ا دددذولالمسدددذشاولي دددا ملفددديل
ل:الطلالشليذللملألفإالالمصليل  شاللعل

عال سلشف لمذللل   ألمالحقدشقللداىلالل د لعشللداىلال د  ذءلدلف طذلدالمدا ايلال د  أللل•
ل. ذليذلشفذءلشل طذلالال   ذءليلقا ملالحص لالليللى اشليلقا م

عال شفيلالمصليللم سلا شالال   ألشل لال ل علعال يداعليدافسلالدا شالالمضدمشاألايدللل•
غ  هدددذل مدددذل  دددشاللدددعلعال للددد ضلاشالالحصدددشلل لددد ل  الخدددذ لدل  ال دددذال لدددكليقصدددال
الشفذءليا شالحذلألاآلااءل مذل حدللتلالمصدليليذلميدذلغلالالومدأليذلشفدذءليذلدا شالاآلللدعلألال

ل.ل لال ل علسقشطلاألللل مذلهشلالحذلليذلاسيأللإلفالسل اقضذءلال   ألالل 

 مدددددذليدددددذلمواالعشل:لشل لدددددشولللمصدددددليلعال ي دددددسل دددددللمشلدددددشااتلال ددددد  ألماقدددددشاللعشل قدددددذ الل•
شلاالعلذولالقدذاشالللمصدليل.ليذلممذ سألمذللمل ا لفيلعم للى اعل ل للق  اله هلالسلطأل

ل(1).شاش لل  ا لللي سللالي سليذلممذ سألحل لالللطشللفل ولاللصل ألفيلحذلأ

ش  ددشالللمصددليلسددلطأل الددذولاأل مددذللاللذ  ددألاللدديليدداعتلف  ددذلال دد  ألايددللحل ددذلدلشلل•
ل دددالالل لدددشولللمصدددل لعال يددداعلع مدددذالللا ددداوليإسدددملال ددد  أل الل  ال ذادددتلهددد هلاأل مدددذلل
الومألإا دذءلع مدذللسدذيقأل لد لالحدللدلفدإ الا دملحدقلالل د لال لدألاأل مدذللاللا داولاللديل

ا ال سلشفيلحقعلايللغ  هلمالالاا ا الال  الا متلحقدشا مليسديالاذملي ذلالمصليلفإالالا
اللىذمدددددللمدددددسلال ددددد  ألايدددددللحل دددددذلدلألاللددددداخللالددددداا الاألشللعفدددددذالالددددداا ا الاآلخددددد  الفددددديل
المحذفتددأل لدد لضددمذا ملالىددذملشللدد لكل قدد  للددعلللقضددذءلالحددقلفدديل سددل لذءلحقددعليذألشلش ددأل

(2). ل لغ  هل
 

 

                                                           
 .995ع ، مرجع سابق ، ص يكمال حممد أبو سر    (1)
 .995كمال حممد أبو سريع ، نفس املرجع ، ص    (2)
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لالنتائج المترتبة عن التصفية: الثاني المبحث

لاقضددديلال ددد  أليلدددشف لسددديالمدددالعسددديذالااقضدددذءللال ددد  ذتلالللذ  دددألدلفل ددد  ليدددذلط قلل
القذاشا دددألشيذللدددذليللىليددد لمال  دددألفددديلحدددقلال ددد  ذءلشلالل ددد ل لددد لسدددشاءلدلشمدددالهادددذللالقدددلل

ذلحلالل د دلال   أل لد لم حلدأللصدل ألعمشال دذلشهد المدالخدالللافدسلمدذل ل  دذلمدالا دشاللصد
لشاسل لذءلحقشا ملشي الكل لمللحا الصذفيلعمشال ذ

لددلملاسددمألهدد الالميحددثل لدد لثددالثلمطذلددالدلالمطلددالاألشلل لىلددقليىمل ددألمحددشلعشل ددطال
ال د  ألمدالالسددلللالللدذ بلدلعمددذلالمطلدالالثددذايل لىلدقليىمل ددألاسدمألاددذلألاللصدل أل لدد ل

عسلالمددذللال دد  ألدلعمددذلالمطلددالال دد  ذءلشالدد بل  ددشال لدد لحسددالمقدداا لمسددذهمل ملفدديل ل
األخ  ل لىلقليمسملألاللقذامللالخذ ليذلا ذشبلالاذ  أل الع مذللال   ألالليلل فسل لد ل

ل.لال   ذءلشللل  لعح ذم ذلمسلعح ذملالقشا الالىذمأل

 إقفال التصفية : المطلب األول 

لحا دالحقدشقلملمش لاأل مدذللاللديلمدال دما ذل"ل   ليىضلاللقعللصل ألال   أل ل لعا ذ
ل".ال   ألايللال   ذءلشلايللالل  لللمطذليألي ذلش  لكلا شا ذلايللالل  

ملمش دددألالىمل دددذتلالالومدددألللحا دددالصدددذفيلعمدددشالل" مدددذل  ف دددذلالددديىضلاألخددد ل لددد لعا دددذل
ال دددد  أليىددددال ا ددددذءلع مذل ددددذلالللذ  ددددأدلشلحصدددد للحقشا ددددذلشلالشفددددذءليددددا شا ذلشلاسددددمأليدددد ال

ل1".لال   ذءل

ليلف ل لال ل لحللال   ألعبل ذالسديالهد الاالاقضدذءلضد ش ولاسدمألعمشال دذلليد الشيذللذ
ل.لف ل لال ل ل لكلاخشللال   ألل1ال   ذءلفقيللالشصشلل ل ل مل ألالقسمأ

                                                           
سم حألالقل شييلدلميذائلالقذاشالالللذ بلدلم  وللذمىألالقذه وللللىل ملالمللشحلدلالطيىألالثذلثألدلمص لدلياشاللل 1

ل144   لالساألدل 
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م حلألاللصل ألغذ ل ذلفيل لكلاسللذءلحقشا ذلشلالشفذءليمذل ل  ذلمالا شالفيله هلالحذلدأل
 دددألطدددشاللفلددد ولاللصدددل أليدددذل غملمدددالاال دددذءلم مدددألليقددد لال ددد  ألللملدددسلي خصددد ل ذلالمىاشل

ل2.القذ م اليلس   هذل

 ل لدددال لددد ل مل دددألحدددللال ددد  ألشلاخشل دددذلم حلدددألاللصدددل ألاال دددذءلالمدددا   المدددالممذ سدددأل
لمث للال د  ألدلفديلهد هلالحذلدأل صديحلالمصدليلهدشلال دخ لالشح دالالم لد ليلمث ل دذلفديل

لمث ل دددذلع ضدددذلعمدددذملالل دددذتلالقضدددذ  ألدل مخددد للم دددسلاأل مدددذللالالومدددألللصدددل ألال ددد  ألشل
المصليلم  ولالش  للفيلال   ألالليللتللمحللتألي خص ل ذلالمىاش دألم ا  دذلفديل لدكل

لل3.اخلصذصذتلمصلحألال   أل

يىدددالاالدددذولالمصددد فيلللم دددسلاأل مدددذللاللم  ا دددألالملىلقدددأليذللصدددل ألدلمدددالخدددالللاسدددللذءل
مليذلشفدذءلمدذل لد لال د  ألمدالا دشالالل د لدلح دثلحقشقلال د  ألالمشلدشاول ادالالل د لف قدشل

علذولالقذاشالللمصدليلي دسلعمدشاللال د  أليذلقدا لالضد ش بللللصدل ألدليىدالالق دذملي دللهد هل
الىمل ددددذتل قددددشملالمصددددليليإ ددددااالالحسددددذالالخلددددذميلف سددددلا  لاللمى ددددألالم للددددألليإالددددذلل

ل4". الذلللاللصل أل"لملاللصل ألمالعلللالمصذااأل ل  ذلشلعطلقل ل له هلالىمل أليذس

 دا يلال د  ذءلفديلالا ذ دألاللصدل ألللاتد لفديل:"جل ل لعاعل.ت.مالقل559اصتلالمذاول
الحسدددذالالخلدددذميلشفددديل يددد اءل اا ولالمصدددليلشل  لدددذءهلمدددالالش ذلدددألشلاللحقدددقلمدددالاخللدددذمل

لد لاللصل ألفإ اللدمل دا لال د  ذءلفإادعل لدشولل دلل د  كلعال طلدالاضدذ  ذللى د الش  دلل  

                                                                                                                                                                                
 يالال حمذالالس الا مذالدلميذائلالقذاشالالللذ بلدلمطيىألحمذاولالحا ثأللدل"لحسذملالا ال يالالىذليلالصل  لدللل 1

ل.لللل164دل لل1445يقش ساذلدل
لال يلم ذملالملص ف ال االااحالللال   ألدلعمذل خص ألال   ألفليق ل:ل"لجلاصتل ل لعاعل.م.قل666المذاوللل 2

ل".لل ل لعاللال يلاللصل أل
لل144سم حألالقل شييلدلميذائلالقذاشالالللذ بلدلالم لسلالسذيقلدل ل/لل 3
ل

للل56 للالسذيقدالم لسلللصل ل ذدااقضذءلال   ذتلالللذ  ألشللسذم أدلشابل/لل 4
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مددالخددالللالددا لالقددذاشايل لضددحلعاددعل  ددل طل1".ليذلق ددذمليددإل اءاتلالددا شىليددمم لمسددلىللل
فددديل الدددذللاللصدددل أل ددداول ددد شطلعهم دددذلعال  دددشالاددد ا ل الدددذللاللصدددل ألصدددذا لمددداللمى دددأل

ل.ال   ذءلفضالل ل لالق ذمليا  و

ذاللال ددديل مل دددألاللصدددل أليملددد ولمصدددذااألاللمى دددألالم للدددأليإالدددذللاللصدددل أل لددد لالحسددد
لالخلذميلشليىاهذل الذللاللصل أدلفيلحذلألمذل  ال فضتله هلاللمى ألالمصذااأل

 للالحسذالالمقداملمدالطد  لالمصدليلد لدشولهادذلللمصدليلعشلل دللمداللدعلمصدلحأليدمال
  فدددسلاألمددد ل لددد لالمح مدددألالمخلصدددألمدددالعلدددللالح دددمليذللصدددا قل لددد لالحسدددذالالخلدددذميل

الددذللاللصددل ألد مددالعلددلللحق ددقلهدد الاللدد ضلل لددال لدد للالمقدداملمددالطدد  لالمصددليلشا 
المصليل  اا لحسذيذلعلي لذيألالمح مألحقل لم ال لل بلمصلحألمدالاإطدال ل ل  دذلشل

ل.الحصشلل ل لاسخألما ذل

اددد ىلعالالم ددد  لع طددد لسدددلطألشاسدددىألللقذضددديلفددديللقدددا  لالح دددمليإالدددذللاللصدددل ألش لدددكلل
أليإالددذلللاللصددل ألش لددكلمدداللللددذابلمدداول طذلل ددذليدداشالسدديالم دد ش لمددالاللمى ددألالم للدد

 2.خاللل خالللاذضيلمحلل  ااولال   ذءل

لنشر اإلقفال : الفرع األول

عشلددالالقددذاشال لدد لالمصددليلا دد ل الددذللال دد  أدلمددالعلددلل  ددالملالل دد ليذلشضددى ألاللدديل
لعصيحتل ل  ذلال   أدلفالل حلأليذال ذءلاللصل أل اللمال

لذ  خل   هدلفيمل الاال ذءل مل دألاللصدل أللال ديلم مدألالمصدليليذللدذليللدوشللال خصد أل
 .المىاش أللل   أ

                                                           
لل151ا  بلدالم لسلالسذيقلدلصلحأل مش ل مذ لدل  حلالقذاشالالللذ بلاللول/للل 1
 151 مش ول مذ لدم لسلالسعلد /لللل2
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جليل ضلالي ذادذتلاللديل لدالعاللدا جلفديلاإ دالالعهم دذلمدذل.ت.مالق554ي اتلالمذاول
ل: لي

لالىاشاالعشلاللسم ألالللذ  ألمليش أل االاالالضذءليمخلص لاسملال   ألل–ل1

لل   ألمليش ذليي ذالفيلحذلألاللصل أاش لال–ل2

لميلغل عسلمذللل-ل9

ل اشاالالمق لال   سيلل–ل6

لع اذملا الال   ألفيلالسلللالللذ بلل–ل4

لعسمذءلالمصل  الشلعلقذي ملشمشطا ملل–ل4

لددددذ  خلشلمحددددللااىقددددذالاللمى ددددألالم للددددأليذألالددددذلل  ال ذاددددتلهدددديلاللدددديلشافقددددتل لدددد لل–ل5
 لدكدللدذ  خلالح دملالقضددذ يلالماصدش ل ل دعلفديلالمددذاوللحسدذيذتلالمصدل  العشل ادال ددام

ل.الملقامألش  لكلي ذالالمح مألالليلعصا تلالح م

لل1   ل لذيألالمح مألالليلعشا تلف  ذلحسذيذتلالمصل ال–ل2

ه ال للمدذل لىلدقليىمل دألا د لاإالدذللاللديللىليد لمدالعهدملالالدذ ألاللديللل لدال دال مل دأل
ل.اللصل أ

 .ب الشركة من السجل التجاريشط: الفرع الثاني

يىددالاالال ددذءلمددال مل ددألاللصددل أل لددال لدد لالمصددليلعال لقدداملطلددال ددطيلال دد  ألمددال
السلللالللذ بلدل قاملالطلاليىالا ذملالمصليليإ اا ل للمذل خ لال د  ألمدالشثدذ قلشل
افذل لخذصألي ذلدلفلىليد لهد هلالدافذل ليمثذيدألال دللهدذمل لىلدقليذللصدل ذتلاللديلاذمدتلي دذل

                                                           
ل151 مش ول مذ لدل  حلالقذاشايلالللذ بلدالم لسلالسذيقلدلصلحأل/للل 1
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ل12أدل لدددالالمحذفتدددأل لددد لالشثدددذ قلشلافدددذل لال ددد  أللمددداولال ددد  ألخددداللل مل دددألاللصدددل 
لل1.ساشاتلماللذ  خل طالال   ألمالالسلللالللذ بل

  ددشال لدد اءل ددطالال دد  ألمددالالسددلللالللددذ بليلقددا ملطلددالخددالللمدداولمدداللددذ  خلاال ددذءل
اللصل ألمصحشيذلياسخألمال   ل قالحللال د  ألدلعشلمدالخدالللالح دملالقذضديليذلحدلل

ال سدددم ألاإ الادددذتلدلفددديلحذلدددألمدددذللدددمل قددداملهددد الالطلدددال لشلدددال لددد لم لدددالللفددديلالا ددد و
ل.لالسلللالللذ بلمحشلالق المالللقذءلالسعليىالاللحق قلمالالسيالالمشلعللعل

لقسمة أموال الشركة : المطلب الثاني

شل665ادد لالم دد ش لاللوا دد بل لدد لعح ددذملالقسددمألفدديلالقددذاشالالمدداايلمددالخددالللالمددشاال
دلفملد الاال دذءل مل دذتلل544ش549شفيلالقذاشالالللذ بلمالخالللالمشاالل664شلل662

اللصدددددددل ألشللحش دددددددللمشلدددددددشااتلال ددددددد  أل لددددددد لميدددددددذلغلاقا دددددددألليددددددداعلهادددددددذل مل دددددددألالقسدددددددمألللللللللللللللل
يدد الال دد  ذءلاللليدداعلهدد هلالىمل ددأل الل  الحصددللاا ددالشلال دد  أل لدد ل"للLe partage"ل

ألالللقسددمليدد الال دد  ذءل اللليىددالاسددل لذءلالدداا ا اللحقددشقلحقددشا ملدليمىادد لعالعمددشاللال دد  
ش لكليىالاسلاواللالميذلغلالالومأللشفذءلالا شالالليللمل حللعلل ذلعشلالا شالالملادذو ل ا دذل
شيصاش لالق شضلعشلالمص شفذتلالليل  شالعحالال   ذءلااليذ  هذلفيلمصلحألال   ذءل

.2 
يذلقسمألفيلالملذللال   ذتللشو سلاللذ ضلاللصدل أل لد لال د  ذءلشهدشلمدذل للد ضللقصا 

 لذ ألعمشاللال   أللمشال ألا شا ذلاللذهلالل  لشيقذءلفذ ضلماله هلاألمشاللهشلال بللدلمل
ل3.اسمألي الال   ذء

                                                           
ل.ل29 و ولالى  ليلدلالشس طلفيلال    ذتلالللذ  ألدلا اسألفق  ألاضذ  ألمقذ األدلالم لسلالسذيقلدلصلحألل 1
ل.24 و ولالى  ليلدلالم لسلالسذيقللدلصلحأللل 2
دلعط شحألا لش اهلدل ل أل(ا اسألمقذ اأ)يال لذالخذلادلالاتذملالقذاشايلللصل ألال   ذتلالللذ  ألفيلاللوا  للل 3

لل292دصلحألل2214الحقشقلشلالىلشملالس ذسأدللذمىألالل الليل ل ذسلدللس ابليلىيذسلدل
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ل مذل م اللى  ل ذليما ذللى  الاص ال لل   كليلوءلمل ولمالالمذللال ذ سلشاسدلقاللعليدع
 لدد لشلددعلالخصددش لاشاليددذايلال دد  ذءلدلفذلقسددمألهدديل يددذ ول ددالميذالددألاصدد ال ددذ سل
لل دد  أليحصددألملدد وللددعل لدد لشلددعلاالسددلقالللدل الحددتلعاددعلفدديلاسددمألال دد  أللل ددذيعل لدد ل
حالمى اللذءتلحالمى المسلاسدمألل  دتل دخ ل طي ىديلدمدالح دثلعالالمدذللالمليقديل

للىو دولهد هلالاقطدأليحدثلاصدتلل662المذاول  شالمل ذل ل لال  ش لال   ذءلح ثللذءتل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1".لطيدددددقلفددددديلاسدددددمألال ددددد  ذتلالقشا دددددالالملىلقدددددأليقسدددددمألالمدددددذللالم دددددذ ل:ل" لددددد لعادددددعل

فيله هلالحذلألالقذاشاللمل شضحلمال قشمليذلقسمألألال لدكل ىاديليذلا لدألاألشللال د  ذءدل
 للى د المداللدشليلالقسدمأليذ ليذ هدذلاملدااالطي ى دذللىمل دأل الل  الا لفديل قدالال د  أل لد

ل.اللصل أ

مددالالقددذاشالالللددذ بلدلف لىدد اللقسدد ملصددذفيلمشلددشااتلال دد  ألل549يددذل لش ل لدد لالمددذاول
يح ثل مخ ل لل   كلاصد يذل ىدذاللالحصدألاللديلادام ذلفديل عسلالمدذللال د  ألشلاألصدلل

الالم دد  لاللوا دد بلاددالعلددذولللمصددليلعثاددذءلعال مل ددألالقسددمأللددلمليىددالالددللاللصددل أل اللع
فل ولاللصل أل  المذللمللحش للمىتملعمشاللال   أل لد لاقدشالشيىدالسدااالا دشالال د  ألاشال
اإخددداللليىقدددشالالددداا ا الالمسدددلقيل العال قددد  لاللصدددل ألف  دددذلدل مدددذلسدددمحلل دددللمدددال  مدددعلل

ش لكليىال اد ا لالمصد فيلشلاألم لعال طلاللشو سلاألمشاللعثاذءلفل ولاللصل ألمالالقضذءل
لل2".مالالقذاشالالللذ بلل546المذاول"ه المذلاصتل ل عل

عمذليخصش لمشا لاا ايلال   ذءلفيلحذلألالقسمألفذلقذاشالماح ملالحقلفيلاللاخللفديل
القسمألحمذ أللمصذلح مل مذلماسللشاطؤلال   ذءللإلض ا لي مدلفمالالطي ىديلعالمصدذلحل

لدألالقسدمألمدال داولادشاحيلفد م العال ىمدللال د  ذءل لد لاالللدذقلمدسلالاا ا الللضد  لال 
عحاهملال بل  شالما اذللل  هملعال  شالمالاص يعلعمشاللماقشلدألعشلاقدشال سد للاللصد  ل

                                                           

  964الم لسلالسذيقلدلصلحأل(لاأا اسألمقذ ل)لمذلل يالال   الالاتذملالقذاشايللل   ذتلالماا ألالم ا أللل 1ل

للل121يل شاالحس الدلالاتذملالقذاشايلالاقضذءلال   ذتلالللذ  ألدلالم لسلالسذيقل لل 2
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اقدذ لفديل ف  ذلعشلل   ي ذلف  هلاللص فذتللؤابلحلمذل لد ل لحدذقلالضد  ليداا الال د  كلشا 
ل1.ضمذاعلفيلمذللما اع

لذلعلماللى   لالقسمألهشلعاله هلالىمل أل م العاللدلمل ضدذ  ذلدل مدذلشعهملمذل م الاسلا
ل م العالللمل الط  قلالقضذءل

 :القسمة الرضائية: أوال 

ل دشالالقسدمأل ضدذ  أللفديلحذلددألمدذل  الاللدقلال د  ذءل لدد لط  قدألالقسدمألي دا ملدلف لددالل
  دشالضدمايلشل  دشالعالللشف لف  ذل د طلاألهل دألشلال ضدذلدلشلاالللدذقل لد لالقسدمأللادال

فيلالحذلألالليل لص  لف  ذلعحالال   ذءلفيللوءلمل ولمدالالمدذللال دذ سليمقداا لحصدلعل
لل2.ش ليىعليذايلال   ذءل

 :ثانيا القسمة القضائية

ل ددشالالقسددمألالقضددذ  ألفدديلحذلددألمددذللددمل ددلم الال دد  ذءلمددالاالللددذقل لدد لط  قددألالقسددمألل
ل شالالقسمأل ل ل الالقضذءدل  لكلل دشالالقسدمأللف حقلل ملالللشءل ل لالقضذءلشليذللذلي

للل3اضذ  ألفيلالحذلألالليل  شالف  ذلعحالمالي الال   ذءلاذا لاألهل أ

 توزيع األرباح و الخسائر : الفرع األول

 ليدددسلفددديللشو دددسلاأل يدددذحلشلالخسدددذ  لال ددد شطلالما لدددألفددديلالىقدددالال ددد  ألدلمدددسلم ا دددذولعال
ال دد شطلاللدديللقضدديليإ طددذءل دد  كل ددللاأل يددذحلعشليإ لددذءلمدداللحمددللالخسددذ  لدللىدد  ل

                                                           
 121يل شاالحس الدلالم لسلالسعل للل 1

ل.296يال لذالخذلالداتذملالقذاشايلاللصل ألال   ذتلالللذ  ألفيلاللوا  ألدلالم لسلالسذيقلدصص ل 2
ل295صلحأللالسذيقدلادلالم لسخذليال لذاللل 3
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ه هلال  شطلي  شطلعسالدلفيلحذلألمذللملل ي ال قالال د  ألاصد ال دللمدالال د  ذءلفديل
ل1. للما ملفيل لكلياسيألحصألفيل عسلمذللال   ألاأل يذحلشلالخسذ  لدل ذالاص ال

 :توزيع األرباح: أوال

الللىددد  لال ددد  ألحق قل دددذل الليىدددالحل دددذلشللصدددل ل ذلدلفىمل دددأللشو دددسلاأل يدددذحللدددمليل قدددالل
اال ذءل للساألمذل أللل   ألشه اليادذءال لد لالمشاوادألاللديل لداللات م دذلمدسلاذ مدألاللد ال

دلشمدالالمالحتددذتلعالاأل يدذحلالصددذف ألالللدشو ليم مل ددذل(مشليدذتلشل قددشالل244المدذاول)ل
مدسلال د  ذءلدلفذلقدذاشال شلداليدمال قطدسلما دذللدوءالمدال  د  اللل دش الالمدذللاالحل ددذطيل

 ىليدد ل(ل245المددذاول) سددلم لهدد الاالالطددذ لحلدد ل يلددغلالمددذللاالحل ددذطيلخمددسل عسلمددذلل
المدذللدلفد م ال  دذاولل ش ادعلله الاالحل ذطلضمذال ضدذفيللداا ا الال د  أل مخد لح دمل عس

  الاقددد ليسددديالالخسدددذ  لالل لدددشوللل ددد  ألعاللمدددسليدددعلعشلللصددد  لف دددعلعشللقدددشمليلشو دددسل
 لدد لال دد  ذءلفدديلالسدداشاتلاللدديلالللسددل ل ددالع يددذحلدل م ددالل دد  ذءلعشللىقددالال دد  ألعال
 قدددد  شاليذللددددذقلالحددددقلاالطددددذ للددددوءلعخدددد لمددددالاأل يددددذحللل ددددش المددددذللاحل ددددذطيلاخل ددددذ بل

لمشال ألالخسذ  لالمسدلقيل ألعشل خد للشو دسلع يدذحلفديلالسداشاتلاللديلالل لحقدقلمخص ل
ل.ف  ذل يحلعشلمالعلللالق ذمليإا ذءاتللا او

 لضدددحلعالاأل يدددذحلالصدددذف ألاللددديللدددشو ل لددد لال ددد  ذءلهددديلحقدددذلل249مدددالخدددالللالمدددذاول
 لدلال د  كلهادذلم لسيذلل مليمل الايضل ذلدلفإ السذءتلع مذللال   ألشلحقتلي ذلالخسذ 

غ دد لملددومليإ ددذاوللمددذلايضددعلمددالع يددذحلالسدداألالمذضدد أل  ال ددذالالقدديضليحسددالا ددألش لددكل
يادذءال لد لمشاواددألاذاشا دأليحسدالا ددألع ضدذلدلعمدذلفدديلحذلدألمدذل  ال ذاددتلالمشاوادأللدمللاددلتمل

                                                           
ذ  ألداللذل لدلالمؤسسألا اسألمقذ األاأل مذللاللل)مصطل ل مذللطعلدعسذس ذتلالقذاشالالللذ بلل 1

دلل2224ما ش اتلالحلييلالحقشا ألدلالطيىألاألشل لدلياذالساأل(لدال   ذتلالللذ  ألدلالمل  ألالصاذ  ألالللذ  أ
 .لل944دل946صلحأل
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يحسالا ألفذل   كل لومليمال ى الاأل يذحل لد لال د  ألدلل دال حدقللدعلفديلمطذليدأللىدش ضل
ل(.مشليذتلشل قشالل244المذاول)ما  لال   ألمال

  الهيطددتلا مددألعصددشللال دد  أل لدد لعاددللمددال عسلمذل ددذلدلفدديلهدد هلالحذلددأل لددال ل  ددذلعال
لاقطسل اللشو سلعبل يحل ل لال   ذءلدل ل لعال ىشال عسلالمذلل ل لعصلعلدلمذللمل قد  ل

مشليدددذتلشلل245ولالمدددذا)لال ددد  ذءللخلددد ضل عسلمدددذللال ددد  أل لددد لالميلدددغلالملدددشالحق قدددأ
دلف  المذل ى  ليقذ اولثيذتل عسلالمذللعمذل  الاسلم تل مل أللشو سلاأل يدذحل لد ل(ل قشا

ال ددد  ذءلايدددلل دددشاول عسلالمدددذللال ددد  أل لددد لعصدددل ذللمذمدددذلدلفلىليددد لهددد هلاأل يدددذحلع يذحدددذل
صددش  ألملقطىددألفدديلالحق قددألمددال عسلالمددذللفذل دد  أللصددلل لدد لهدد هلالحذلددألدلمددالخدداللل

ألفددديللقدددا ملعصدددشللال ددد  أل لقدددا  لعثمدددذالاليضدددذ سليدددم ث لمدددالا مل دددذلالحق ق دددألعشلالميذللددد
ل. غلذلل   ليىضلخصشم ذل

 : توزيع الخسائر بين الشركاء : ثانيا

الخسدذ  لهديلاقدد لعصدشللال دد  أل دالخصشصدد ذلادال  ددشالال صد الاليددذايللل د  أللدد اءل
اللدديلسددذهمشالي ددذلفدديل عسلمددذلل مل ددألاللصددل أللغ دد ل ددذفيلالسددلىذاولال دد  ذءلللحصدد لل

ال   ألدله ال ىايلعالال   أللى ضتلللخسذ ولدلفليله هلالمدذاول لد ضل لد ل دلل د  كل
الم ددذ  ألفدديلهدد هلالخسددذ ولفددإ الليدد الهاددذل عسلمددذللال دد  ألشلشملشال ددذلالل  ل ددذالإ لددذءل
حص لال د  ذتدلف ىاديلعادعلمدذلليقد لمدالهد هلالحصد لهدشلخسدذ  لدل  دشاللشو دسلهد هل

خسذ  لي الال   ذءلمالخاللللمذللملاالللذقل ل علفيلالىقدالدلعشل سدحالالاسدالالمى ادألال
اللشو سلالخسذ  لشفديلحدذلل دامللى د الهد هلالاسدالدلف اسداللشو دسلالخسدذ  لعشلمدالخداللل

ل1.اسيألحصأل لل   كلفيل عسلمذللال   أل

                                                           
 ل ذسلاذص لدمشضش لال   ذتلالللذ  ألدلصل ألال   ذتلالللذ  ألشاسمل ذلدما ش اتلالحلييلالحقشا ألدلي  شتللل 1
لللل924دصلحألل1444د
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  ألشل  ال ذادتلل اللشو سلالخسذ  لال   ذءل خلل ليحسالطي ىدألالحصدألالمقامدألفديلال د
جل.م.مددالقل2فقدد ولل624اقا ددألعشل  ا ددأللعشل مدداللعشلحددقلااللددذ لدلفطيددقلألح ددذملالمددذاول

عالال دد  كلالدد بلاالصدد ل لدد للقددا مل ملددعل ىلدد لمددال ددللمسددذهمألفدديلالخسددذ  ل  اللددمل ددلمل
لحا دددالعلددد ولمقذيدددلل ملدددعلدلألالال ددد  كلالددد بل قدددامل مددداللالل لقذضددد لمقدددذيالل ادددعلسدددشىل

 يحلفدإاللدمل  لذ دعلمدالالخسدذ  لشلخسد تلال د  أل  دشالهادذلخسد لمقذيدللمدذلاص يعلفيلال
ل1.اامعلمالل ال ل لاألاللاشالعل ل

 تقادم الدعاوى الناشئة عن األعمال الشركة : المطلب الثالث

يمل الااقضذءلال   ألالللذ  ألشلاللصل ألشاسمألمشلشاال ذلدلف  الحلمذل دؤابل لد لا ذ دأل
دلع ضدددذل  دددخ لادددذاشايدلعبلعالال خصددد ألالمىاش دددألاللددديل ذادددتلال ددد  أل   دددذالادددذاشايل

للملدسلي ددذلال دد  ألعثادذءلسدد  اا ذلللىل ددذللمللدكلاألهل ددألالقذاشا ددألدليمىاد لعالالددا ذشىلاللدديل
ل فسليماذسيألع مذللال   ألل فسل ل  ذلميذ  ولدشالل لشولعالل فدسلهد هلالدا ذشىل لد ل لد ل

ل2.ذضيال   ذتلالليلل ذل للاألهل ألفيلاللق

 م دددالالقدددشللعالال ددد  ألاللددديللمدددذ سلا دددذط ذلالىدددذابللخضدددسلالقشا دددالالقذاشا دددألالىذمدددألدل
فذلا ذشىلالليل  فى ذلالاا ا ال ل له الالاش لمالال   أللخضدسلاللقدذاملالىدذابلدلعبلمداول

ل3سداألمدذللدمل د الفديل لدكلاسدلثاذءلعشلاد لخدذ لدل14لقذامله هلالا شول  شاليىدالمد ش ل
الم   لاللوا  بل  ىلعاعلال لدأللطي ىدألالح دذولالللذ  دألاللديلاللللاذسدالمدسلاللقدذامل اللعال
لمددذلللطلددالح ددذولالللذ  ددألمددالسدد  ألشلا لمددذالدلفلددذءل"لمدداولخمسددأل  دد لسدداأل"للالطش ددل

يقشا دددالال دددا لاألسذسددديلما دددذلهدددشللخل ددد لالىيدددئل دددالال ددد  ذءلشمدددالعلدددللعالالل لسدددحل
ل.الالمطذليأليحقشا ملعثاذءل مل ألاللصل ألالملذللالاا ا الال  اللقذسشال 

                                                           
لل42فل حأل شس للالمشلشاول مذ بلدلالم لسلالسذيقلدصلحأللل 1
ل111يل شاالحس الدلالم لسللالسذيقلدلصلحأللل 2
  19صلحألاللالسذيقدالم لسللخي  ودافألذصلل 3
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للقددددذامل ددددلل:"تل لدددد لعاددددعل.مددددالق555فددددا لالم دددد  لاللوا دددد بلمددددالخددددالللادددد لالمددددذاول
الدددا ذشبلضدددالال ددد  ذءلغ ددد لالمصدددل العشلش ثدددل مللعشل شبلحقدددشا مليمددد ش لخمدددسلسددداشاتل

مدالا ليذ المالا  لااحالللال   أليذلسلللالللدذ بلدللدذءلالم د  لاللوا د بليادش لخدذ ل
ل4اللقددذاملشلهددشلمددذل ىدد  ليلقددذاملاصدد  لالمدداىلدلهدد الالاددش لمددالاللقددذاملالللللددذشولمالددعل

ل"ل.لساشاتلايلااءالمالا  لااحالللال   ألفيلالسلللالللذ ب

 ددللعاددشا لال دد  ذتلاللدديلللخدد ل دد اللمددالاأل دد ذللمددالاأل دد ذللالماصددش ل ل ددعلاذاشاددذل
ذتلالمحذصدألديذ ليذ هدذل د  أللد سلل دذللاخللضماله الالاش لمالاللقذاملدليذسدلثاذءل د  

ل.لشلشالاذاشايلشاللللملسلليذل خص ألالمىاش ألدشعث هذلاذ ملي الال   ذءلف  ذلفقطل

مددداول"لفذلدددا ذشىلاللددديلل فدددسل لددد لالمسدددؤشلأل ا دددذللخضدددسليطي ىدددألالحدددذللاللقدددذاملالطش دددلل
ل.ليذ ليذ هل خص ذلطي ى ذل"لخمسأل   لساأل

جلالسذيقألالد   لعاللم دسلال د  ذءل سدلل اشال.ت.مالقل555مذل م الاسلالذلعلمالا ل
مددالاللقددذاملالخمسدديلدلسددشاءال ددذاشالمشصدد العشلملضددذما العشلمسددذهم الفددا لهدد هلالمددذاول

ل.لذءل ذمذللمل ل قلي ال   كل

شالدا ذشبلاللدديل(للاللد  لاألشلل)ايدللعالالطد قل لد لالدا ذشىلاللديللخضدسلاللقدذاملالخمسديل
لقدداملالخمسدديلاليددالمدداللطدد قل لدد لعهددملال دد شطلاللدديلللىلددقللالللخضددسلعشلالل سدد بل ل  ددذ

ل.يلقاملالخمسيل

 شروط التقادم الخمسي : أوال 

للدددلم المدددالاالحللدددذجليذللقدددذاملالخمسددديل لدددالعالللدددشف للملدددألمدددالال ددد شطلشاللددديل م دددال
ل.حص هذلفيلالاقذطلاللذل أل
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ىل لدددد لال دددد  ذتلعالل ددددشالال دددد  ألالماحلددددأل دددد  ألللذ  ددددألدف دددد الاللقددددذاملالل سدددد ل .1
الماا ألمسلاسلثاذءل   ألالمحذصألليذل غملمالعا ذل   ألللذ  أل اللعا دذلاللللملدسل

 1.يذل خص ألالمىاش ألشاذاشاذلالل شلالاا ا الل ذل
عالل ددددشالال دددد  ألالللذ  ددددألادددداللددددملااقضددددذ  ذلشااحلددددتلدليلددددضلالاتدددد ل ددددالسدددديال .2

شل ألال د  ذءل لد لا شا دذلاالاقضذءلشفديلحذلدألمدذل  ال ذادتلال د  أليذا دألف ادذلمسدؤل
 ليق لاذ مأل

عال ددلمل دد  لااقضددذءلال دد  ألالللذ  ددألشفقددذلللطدد قلالمحددااولفدديلالقددذاشالمددالعلددلل .9
  دددالملالل ددد ليذلحذلدددألاللددديلعصددديحتل ل  دددذلال ددد  ألدلاللقدددذاملهادددذل سددد بلمدددال دددشمل

 .اسل لذءلل ل اءاتلال   
املالخمسديلفديلالسد  اال  الا ملالا العشلاسدلحقليىدالحدللال د  ألف ادذلالل يداعلاللقدذ .6

 اللماللذ  خلا شءلالدا العشلاسدلحقذاعلدلشلد سلمداللدذ  خل د  لاالاقضدذءلدليمىاد ل
 عالالحللالل لقذاملايللشللشاهللشاسلحقذاعل

عخ  الدلالل س بلاللقذاملالخم سيل لد لا دذشىلال د  ذءلف مدذلي دا ملعشل لد لا دذشىل .4
 لللل2.الل  ل ل لالمصليليصللعله هلشلشل ذالمالال   ذءل

لالدعاوى الخاضعة التقادم الخمسي : الفرع األول 

مدددالالقدددذاشالالللدددذ بلاللوا ددد بلدلفذلدددا ذشىلاللددديلل555طيقدددذللمدددذللدددذءتليدددعلاددد لالمدددذاول
ل:لخضسلاللقذاملالخمسيل م ال   هذل مذل ليل

فددديلالدددا ذشىلالميذ ددد ولاللددديل  فى دددذلالل ددد لمدددالاا اددديلال ددد  أل لددد لال ددد  ذءللللمثددل .1
 يصلل ملال خص ألعشلش ثل ملمالعلللمطذليل مليا الفيل مألال   أل

                                                           
لل156 مش ول مذ لدل  حلالقذاشاللالللذ بللاللوا  بلدلالم لسلالسذيق دللصلحألللل 1
 ل922دلالم لسلالسذيقلدلصلحأل(لا اسألمقذ األ)مصطل ل مذللطعللعسذس ذتلالقذاشالالللذ بللل 2
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للمثللفيلالا ذشىلالميذ  ولالليلادال  فى دذلالل د ل لد لال د  ذءلمدالعلدللمطدذليل مل .2
لدد لشلددشل ذاددتليذلشفددذءلليحصصدد ملفدديلال دد  ألعشلمددذلليقدد لمددالهدد هلالحصدد لدلح

مسدددؤشل ألال ددد  ذءلمسدددؤشل ألمحددداشاولدلل دددشالهددد هلالمسدددؤشل ألملشالددداولفددديل دددللمدددال
ال ددددد  أل اتلالمسدددددؤشل أللالمحددددداشاوللعشل ددددد  ألالمسدددددذهمألعشلاللشصددددد ألاليسدددددد طأل
دشالمقصشاليمسؤشل ألالمحاشاولهادذلعالمسدؤشل ألال د  كل دالا دشالال د  ألمحداشاول

 1.ل أيقا لحصلعلفيل عسلمذللال  ل
للفدديلالددا ذشىلاللدديل  فى ددذلالل دد لمددالاا ادديلال دد  أل لدد لال دد  ذءللمطددذليل ملللمثدد .9

يذلشفدذءليحصصد ملفديلال د  أدلعشلمدالخددالللمدذلليقد لما دذدلعشلمدالعلدللالمطذليددأل
 مذللحصلشال ل علمالع يذحلصش  أل

ل ددددمللالددددا ذشىلاللدددديل  فى ددددذلاا ادددديلال دددد  ألعشلال دددد  ذءل لدددد لالمددددا   العشل لدددد ل .6
ألعشلحل ل ل لع ضذءلمللسلاإاا ولدليسيالمدذلا ل يدشهلمدالع ضذءلمللسلال اذي

 .لقص  لعشل همذللعثاذءل مل ملعبلعثاذءلا ذم مليإاا ولال   أل
لددداخللضدددمالاللقدددذاملالخمسددديلع ضدددذلالدددا ذشىلالم فش دددألللمطذليدددأليددد الاألمدددشاللشل .4

 .األ  ذالالليلشو تل ل  ملال لألاسمتلعمشاللال   أل
ذلالمصليلمسلالل  لمالعلدللمطذليلدعليذلشفدذءليدذللواملفديلشعخ  الالا ذشىلالليل  فى  .4

  مألال   كدللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
هدد ال ددللمددذلل خدد لاددش لالددا ذشىلاللدديللدداخللضددمالالددا ذشىلاللدديللخضددسللللقددذامل

ل2.الخمسيل

 

 
                                                           

لل42اذا ألفشض للدلالم لسلالسذيقلدلصلحأللل 1
لل924مصطل ل مذللطعلدلالم لسلالسذيقلدلصلحأللل 2
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 الدعاوى التي ال تخضع التقادم الخمسي : الفرع الثاني 

 لددددد لخدددددال لمدددددذللدددددمل  ددددد هلفددددديلاللددددد  لاألشلليخصدددددش لالدددددا ذشىلاللددددديللخضدددددسلاللقدددددذامل
الخمسيدهاذكلاش لعخ لمالالا ذشىلالليل س بل ل  دذلاللقدذاملالطش دللشاللديل دلم ال   هدذل

ل:ل مذل ليل

فدديل:لللمثددللفدديلالددا ذشىلاللدديل  فى ددذلال دد  ذءل لدد ليىضدد ملالدديىضلشمثددذلل لددكل .1
 د  ألاللضددذماللفديلحذلددألا دذملعحدداهمليذلشفدذءليددا ال دذال لىلددقليذل د  ألدف اددذلمددال
حقله الال   كلال لش ل ل للال د  ذءليق مدألمدذلافىدعلمدالو دذاول دللياسديألحصدلعل

 ضذما الفيلالا الدفذلا الهاذل اقسملي المذا ا اللالمل
الددا ذشىلاللدديل  فى ددذلعحددالال دد  ذءلآلخدد  المددالعلددللمطددذليل مليددافسلاصدد ي ملفدديل .2

 عسلمددذللال دد  ألدف دد الالاددش لمددالالددا ذشىل خضددسلللاللقددذاملالطش ددللدمددذللددمل شلددال
اددد لخدددذ ل لادددذشلللقدددذاملا دددذشىلال ددد  ذءلضددداليىضددد ملالددديىضليسددديالع مددددذلل

هادددذللطي دددقلعح دددذمل(ل ددداملشلدددشالاددد لخدددذ ل)ال ددد  ألا دددذط ذلفلددديلهددد هلالحذلدددأل
 .القذاشالالماايليذ ليذ هذلال   ىألالىذمأل

الللخضسلا ذشىلال   ذءلعشلا ذشىلالل  ل ل لالمصليليخصش لاأل مدذللاللديل .9
يم دد هذلعثاددذءلفلدد وللصددل ألال دد  أللللقددذاملالخمسدديلدلفلدديلهدد هلالحذلددأل حددقللل دد  ذءل

لدعليلىدش ضلال لدألمطذليألالمصليليلقا ملالحسذيذتلدلعشل فدسلا دشىليلد ضلمطذلي
لقذ سدددعلعشلخطدددمهلاللددديل خلددد لمسدددؤشل لعلالماا دددألشلاللوا  دددألد مدددذلهدددملالحدددذللفددديل
لقذ سددعل دداللح  دد لمحضدد لاحللددذجل دداملالشفددذءليق مددألالسددلللأدعشلفدديلحذلددأل ددامل

 لحا الالمصليلا الال هالللذ اولال   ألفيلالماولالقذاشا أل
ذءلللشفدددذءليذلدددا شالالمسدددلحقأللدددعللخضدددسلالدددا ذشىلاللددديل  فى دددذلالمصدددليل لددد ل ددد   .6

 لددد لال ددد  أللللقدددذاملالطش دددللفلدددعلالحدددقلفددديلالمطذليدددأليملىذيدددعلشعل لدددعلال لدددألا ذمدددعل
يذأل مددذللالاذللددأل ددال مل ددألاللصددل ألعشلفدديلحذلددألمددذلاددذمليددافسليىددضلالمصددذ   ل
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مالعمشالعلالخذصألللق ذمليم مذللاللصل ألدلف  شالللمصليلالحقلفيلال لدش ل لد ل
 ددد هلالميدددذلغلهددد ال دددللمدددذل لىلدددقليذلدددا ذشىلاللددديلالل سددد بل ل  دددذلاللقدددذاملال ددد  ذءلي

ا ذل س بل ل  ذلاللقذاملطش للالماىل للل1.الخمسيلشا 
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 :ملخص الفصل الثاني 

 عن إنقضاء الشركات المترتبةاآلثار 
 اقضدددذءلا  ادددذلا اسدددألاللصدددللالثدددذايلالددد بل لىلدددقليذآلثدددذ لالمل ليدددأل دددالعهادددذلا دددشالادددالللل

ال دد  ذتلالللذ  ددألدلللللدد لهدد هلاآلثددذ لفدديلاألح ددذملالىذمددألالملىلقددأليىمل ددألاللصددل ألاللدديل
للمثددللفدديلع دد ذللاللصددل ألسددشاءلع ذاددتلالصددل أل خل ذ  ددألعمل ليذ  ددألدل مددذلعا ددذللمدد ليىدداول
 ل اءاتل لال ليذ  ذلللمثدللهد هلاألخ د ولفديل  ل دألصداش لالح دمليإاقضدذءلال د  ألمد ش ال

ل.لى  الالمصليلليم حلأ

لدد للذاددالاألح ددذملالىذمددألالملىلقددأليذللصددل ألالشصددلل لدد لالالددذ ألالمل ليددأل ا ددذل اللدديل.لشا 
للمثددللفدديل الددذللاللصددل أل ا دد لاإالددذللشل ددطالال دد  ألمددالالسددلللالللددذ بلدلشليىدداهذل

شل.لميذ  وللمليل مل ألاسدمألمشلدشااتلال د  ألاللديلللمثدللفديللشو دسلاأل يدذحلشلالخسدذ  ل
ثللخضدددسلالدددا ذشبلالاذ ددد أل دددالع مدددذللال ددد  أل لددد لادددش  المدددالاللقدددذاملدلف ادددذكلادددش لح دد

 خ لالل س بل ل علاللقذاملالخمسي خضسل ل لاللقذاملالخمسيلدلشلآ
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ل:الخاتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 اقضذءلال   ذتلالللذ  ألفديلالل د  سلاللوا د بلدلشلللقالاماذلمالخاللله الاليحثليا اسأ
 لددددكلمدددددالخددددالللعح دددددذملالقددددذاشالالمددددداايلشلالللددددذ بلاللوا ددددد بلمددددسلاللطددددد قل لدددد ليىدددددضل

ل.الل   ىذتلالمقذ األخذصألالل   سلالمص بلشلاأل اايل

ىلدد لمحلش ددذتلال سددذلأللؤ ددالعالال دد  أليإ ليذ هددذل قدداالاذاشا ددذلشل اا  ددذلف دديلش خالصددأللل
.لملمش ألمالاأل خذ لالملىذااولدلاصاليلدشغلال دا لالمد االمدال ا دذءلالم د ش للللطلا

ح دددثلعا دددذللخضدددسل لددد لاتدددذملادددذاشايلمح دددملسدددشاءلفددديلالل ددد  سلاللوا ددد بلعشلالل ددد  ىذتل
  ل دددألل662 لددد لل695جلفددديلالمدددشاال.م.فالدددالالم ددد  لاللوا ددد بلادددالحددداالفددديلق.لالمقذ اددأل

ل. اقضذءلال   ذتلالللذ  أل

اقضديليذألسديذالالىذمدألاللديللاقضديلي ددذللم دسلال د  ذتلسدشاءلاللديللقدشمل لدد لفالداهذللل
اإ ليدذ لال خصدديلشلاللدديلهديل دد  ذتلاأل ددخذ لعشلاللدديللقدشمل لدد لاإ ليددذ لالمددذليلشل

ل.ماىلمسؤشل ألال   ذءل الا شالال   ألفيلمشال ألالل  لشهيل   ذتلاألمشال

ل: ليم حلل الل لكل لضحللاذلعال اقضذءلال   ذتلالللذ  أل م

ل شاليلحقدقلعحدالاألسديذالالمؤا دأل لد ل اقضدذءلال د  ذتلدلسدشاءل ذادتللالمرحلة األولى  
 إاقضدذءلالمداولالمحدااوللل د  ألعشل ال دذءلغ ضد ذلعشليإللدذقلال د  ذءل لد لل أسباب عامة

لددد للذادددالاألسدددديذال حل دددذلعشلي دددالكل عسلمذل دددذلعشليإادددامذل ذلعشليح دددملمدددالالقضدددذءلدلشا 
للمثللفيلعسيذال  اا أل إاسحذالعحالال د  ذءلمدالال د  ألعشللأسباب خاصةالىذمألهاذكل

الل  اا أل مشتلعحالال   ذءلعشلالحل ل ل دعلعشللطلالفصلعلعشل للذقلال   ذءلدلشلعسيذا
 فالسعلعشل  سذ هلدل مذلالالع ضدذلعسديذالاضدذ  ألللمثدللفديلفصدللعحدالال د  ذءلعشل دامل

فذل دد  أليلحقددقلعبلمددالهدد هل.شفددذءلال دد  كليإللومذلددعلعشلخدد شجلعحددالال دد  ذءلمددالال دد  أل

69 



 

 
 

 شلدال ل  دذلعاللصدليللاألسيذاللصيحلغ  لصدذلحأللللملدسليإسدلم ا لح ذل دذلالللذ  دأللش
ل.حسذيذل ذل  خ لمىاشبلسشاءالمسلال   ذءلعالس ملعشلمسلالل  لال بل لىذمللمى ذل

ل شاليىاللحققلاألسديذالالمؤا دأل لد ل اقضدذءلال د  ألح دثلعشلداللالمرحلة الثانيةعمذلللل
الم ددد  ل لددد لهددد هلاألخ ددد ولالق دددذمليىمل دددألاللصدددل ألثدددمللل  دددذلالقسدددمألشال دددا لمدددال لدددكلهدددشل

ل544 لدد لل544ذءلل ددلل بلحددقلحقددعلدلشلاللدديلفصددل ذلالم دد  لاللوا دد بلفدديلالمددشاال  طدد
جلح دددثلليقددد ل خصددد ل ذلالمىاش ددألاذ مدددألفددديلحددداشالاللصددل أل لددد لغذ دددألالل دددذدل.ت.مددالق

لسددداالعثاذ  دددذل دددللمدددذل لددد لال ددد  ألمدددالا دددشالدلشه ددد ال ليددد العال اقضدددذءلال ددد  أل لطلدددال
شللى دد الالمصددليللش ل  دددذلالالددذ ألالمل ليدددأل لدد اءاتلضدد ش  أل صددداش لالح ددمليإاقضدددذ  ذلع

 اللصل ل ذلدل إالذللاللصل ألش لكليا  لاإالذللعشل طالال   ألمدالالسدلللالللدذ بدل
 .شالمليقيلمالعمشال ذل شو لش قسمل ل لال   ذءلمالع يذحلشلخسذ  ل

ل:شممذلسيقلاسلخل لالالذ ألاللذل ألل

ت معللمشضدش ل اقضدذءلال د  ذتلالللذ  دأدلعالالم   لاللوا  بلاالعصذالاش ذلمذلفيللا-
 اللعاعلاالعغللليىضلالمسذءللالملىلقأليعل  د  ل اقضدذءلال د  ذتلشل لدكل ىليد للقصد  ال
ماعلدلألالال   لمالالقشا الالىذمألللمىذملألالللذ  أل مشمذلدلشل ل لمذل ط عل لد لشضدسل

ل.ذلاللذل للالسعلال   ألخصشصذلدلفإالشلشال ل ا علمالشسذ للالحمذ ألالليل شف ه

لاقضيلال   أللىداولعسديذالما دذلالىذمدألشلاللديللطيدقل لد للم دسلعادشا لال د  ذتلدلشلل-
ل.ما ذلعسيذالخذصألياش لمى المالال   ذتل

امدددذلليقددد ل لددد لحددد الالدددللل- الل ل لدددال لددد ل اقضدددذءلال ددد  ألوشالل خصددد ل ذلالمىاش دددألشا 
ل.اللصل أل

ا ددذط ذلشلاخشل ددذلفدديلم حلددألاللصددل ألاصدداللقسدد مل ل لددال لدد ل اقضددذءلال دد  أللشادد لل-
ل.مشلشاال ذلي الال   ذءل
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ل. لملل  ذاوللصل ألعمشاللال   ألشلاسمل ذليذلط  قألالمي األفيل قالال   ألل-

لددلملاللصددل أل مددذل لدد ل دداللم ددسلال دد  ذءلشل مددذل لدد ل ددالمصدد لشاحددالعشلع ثدد ل ى ددا ملل-
ل.لعغلي ألال   ذءل

ل. خشلعلالقذاشالسلطذتلفيلحاشالاللصل ألل مثللالمصليلال   ألشل-

 لمللحش للمشلشااتلال   أل ل لميذلغلاقا ألللقسدمليد الال د  ذءلدليىدال سدل لذءلالداا ا الل-
ل.لا شا مل

لقسملاألمشاللطيقذلللقشا الالماصش ل ل  ذلفيلالىقالاللمس سيللل د  ألدلفدإاللدمل شلدالل-
ل.الماصش ل ل  ذلفيلالقذاشالالماايلا للطيقلالقشا الالملىلقأليقسمألالمذلل

  اليقيلفذ ضلمالاألمشالليىالاسمألشلالاسملعلي الال د  ذءلياسديألاصد ال دللشاحدالل-
ل.ما ملفيلاأل يذحل
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 النصوص القانونية  : أوال 

 لضدمالالقدذاشالل1454سديلمي لل24المشافدقلللل1944 مضذالل22مؤ خلفيلل44-54األم ل امل/ل1
ل.الللذ بلدلالمىاللشلالملممل

الملضددددمالل1454سدددديلمي لل24المشافددددقلللل1944 مضددددذالل22مددددؤ خلفدددديلل42-54األمدددد ل اددددمل/ل2
ل.القذاشالالماايلدلالمىاللشلالملممل

لشللىا اللعلللذ ألل1445لساألل22املدلاذاشالال   ذتلاأل اايل لل244المذاول/ل9

ل.ل21/11/2224دلل2224لساألل45القذاشال املل

 الكتب : ثانيا 

ل.1444ال   ذتلالللذ  ألدلالطيىألاألشل لدلاا لصلذءلدل مذالدلعحمال يالاللط  لغطذ ألدل/ل1

حمددذاولعحمددالمحمددشال يددالال دد  ملالمسددذ اولدللصددل أل دد  ألالمسددذهمألدلالطيىددألاالشلدد لدلمؤسسددأل/ل2
ل.2211للا اسذتلاللذمى ألدل مذالد

ذفددألدلالطيىدألاألشلدد لدلعسدذمألاذ دللالمحسدد الدلالدشل ولفديلال دد  ذتلالللذ  دألشلاإفدالسلدلاا لالثق/ل9
ل.2222 مذالد

 دددش اتلالحليدددديل ل دددذسلاذصدددد لدلمشسدددش ألال دددد  ذتلالللذ  دددألدللصددددل ألال ددد  ذتلشلاسددددمل ذلدلما/ل6
ل.1444الحقشا ألدلي  شتلدل

اا لالثقذفددألللا دد شل(لا اسددألمقذ اددأل)دلالاتددذملالقددذاشايللل دد  ذتلالماا ددألالم ا ددأللمددذلل يددالال  دد ا/ل4
ل.ل2214اللشو سلدلاأل االدل

حسدذملالددا ال يددالالىددذليلالصددل  لدل يددالال حمددذالالسدد الا مددذالدلميددذائلالقددذاشالالللددذ بلدلمطيىددأل/ل4
ل.1445حمذاولالحا ثألدلاش ساذلدل
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الدلاألش اقلالللذ  ألدلاإفالسلشاللسش ألالقضدذ  ألدلفديلالقدذاشالالللدذ بلاللوا د بلدلاشاال ا ال ا /ل5
ل.المطيش ذتلاللذمى ألدلاللوا  ل

لل2211لطيىألالخذمسألدلالقذه ولدلسم حألالقل شييلدلال   ذتلالللذ  ألدلاا لالا ضألالى ي ألدلال/2

حلدلالطيىدألاألشلد لدلم  وللذمىألالقذه وللللىل ملالمللدشلسم حألالقل شييلدلميذائلالقذاشالالللذ بلدل/ل4
ل.مص ل

دل(ألدلاللذل لدلال   ذتلالللذ  ألاأل مذللالللذ  ) مش ول مذ لدل  حلالقذاشالالللذ بلاللوا  بل/ل12
ل.ل2212اا لالمى فألدلاشالطيىألدلاللوا  لدل

دلاا ل(لددددذ دلال دددد  ذتلالللذ  ددددأاأل مددددذللالللذ  ددددألدلالل) مدددش ول مددددذ لدل دددد حلالقددددذاشالالللددددذ بل/ل11
ل.2214المى فألدلطيىأللا اولماقحألشلمو اولدلاللوا  لدل

 يددالالدد ح ملالسددلمذايلدلالددشل ولفدديلاددذاشالال دد  ذتلالللذ  ددألدلالسااسدد ألال ايىددألدل ل ددألالحقددشقل/ل12
ل.2222-2214يلذسلدلمطيىألطشالي  سلدلال يذطلدلالساألاللذمى أل

ا اسألفق  ألاضذ  ألمقذ األفيلاألح دذملالىذمدألشل)طلفيلال   ذتلالللذ  أل و ولالى  ليلدلالشس /ل19
ل.2212اا لالثقذفألللا  لشلاللشو سلدلالطيىألالثذلثألدلاأل االدل(لالخذصأل

اا ل(ل د  ذتلاألمدشال- د  ذتلاأل دخذ ) يذسلمصطل لالمصد بلدللاتد ملال د  ذتلالللذ  دأل/ل16
لل.2222داللذمىألاللا اولللا  لدلاإس اا  أل

فل حددأل شسدد لالمشلددشاول مددذ بلدلعح ددذملال دد  ذتلالللذ  ددألشفقددذلللاصددش لالل دد  ى ألشلالم اسدد مل/ل14
ل.اللال   ألالحا ثألدل ل ألالحقشقلدللذمىألللمسذالدلاا لالل الللا  لشلاللشو سلدلاللوا  ل

 دددددد  أل)األشللذ بلدلاللددددددوءل مددددددذللمحمددددددالعيددددددشلسدددددد  سلدلال دددددد  ذتلالللذ  ددددددألفدددددديلالقددددددذاشالالللدددددد/ل14
ل.1426الا ضألالى ي ألدلالقذه ولدلدلاا ل(األ خذ 

محمالف  الالى  ايلدلالللشفذءلاليدا بلدلادذاشالاأل مدذللدلا اسدألفديلالا دذطلالللدذ بلشلعل ذلدعلدل/ل15
ل.1444اا لاللذمىألاللا اولدلالطيىألال ايىألدلالقذه ولدل
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األ مددددذللالللذ  ددددألدلالللددددذ لدل)القددددذاشالالللددددذ بللمحمددددالف  ددددالالى  ادددديلدلمحمددددالالسدددد الاللق دددديلد/ل12
ل.2211دلما ش اتلالحلييلدلالطيىألالثذا ألدلي  شتلدل(لال   ذتلالللذ  أل

ا اسددألمقذ اددألدلاأل مددذللالللذ  ددألدلالللددذ لدل)مصددطل ل مددذللطددعلدلعسذسدد ذتلالقددذاشالالللددذ بل/ل14
يلالحقشا ددددألدلالطيىددددألاألشلدددد لدللياددددذالدلدلما ددددش اتلالحليدددد(لالمؤسسددددألالللذ  ددددألدلالمل  ددددألالصدددداذ  أل

ل.2224

ل.ل1442دلال   ذتلالللذ  ألدلاا لاللذمىألداإس اا  ألدلمصطل ل مذللطع/ل22

ل.1444م لض لاذص لاص لاهلللدلال   ذتلالللذ  ألدلمطيىأليلااالدل/ل21

مقذ ادألدلالمللددالدلا اسدأل"لال د  ذتلالللذ  ددأ"محمدشالال  الاديلدلالمشسدش ألالللذ  ددألشلالمصد ف أل/ل22
ل.2224الخذمسلدلاا لالثقذفألللا  لشلاللشو سلدلالطيىألاألشل لدلاأل االدل

اذا ددألفشضدد للدلعح ددذملال دد  ذتلالللذ  ددألطيقددذلللقددذاشالالللددذ بلاللوا دد بلدلاا لهشمددألدلالطيىددأل/ل29
ل.ل2224األشل لدلاللوا  لدل

دلا  بلدلا شاالالمطيش دذتلاللذمى دأالقذاشالاللولاذا ألفشض للدلاإفالسلشلاللسش ألالقضذ  ألفيل/ل26
ل.2219الطيىألالخذمسألدل

شفذءل  ىذشبلدلاإفالسلشلاللسش ألالقضذ  ألفيلالقذاشالاللوا  بلدلا شاالالمطيش ذتلاللذمى ألدل/ل24
ل.2219اللوا  لدل

  األطروحات و المذكرات  العلمية  :ثالثا   

  :مذكرات دكتوراه  -1

دلالاتذملالقذاشايلللصل ألال   ذتلفيلاللوا  لدلا اسدألمقذ ادألدلعط شحدألا لدش اهلدلليال لذالخذلا/ل1
ل.2214 ل ألالحقشقلشلالىلشملالس ذس ألدللذمىألالل الليل ل ذسلدلس ابليلىيذسلدل

خذلددالي ددشضلدل اقضددذءلال دد  ذتلالللذ  ددألشللصددل ل ذلفدديلالقددذاشالالللددذ بلاللوا دد بلشلالل اسدديلدل/ل2
ل.2212لا للا لألا لش اهلدل ل ألالحقشقلدللذمىألاللوا  لدلعط شحأل
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ل:مذكرات ماجستير ل-2

يل شاالحس الدلالاتذملالقذاشايلإاقضذءلال   ذتلالللذ  ألدلا اسألمقذ األدل سذلألمذلسل لدل ل أل/ل1
ل.2212دلل1الحقشقلدللذمىألاساط األ

م   ولمقامأللا لل  ذاولمذسل لع ذا ميلدللشابلسذم ألدل اقضذءلال   ذتلالللذ  ألشللصل ل ذلدل/ل2
ل.2214 ل ألالحقشقلشلالىلشملالس ذس ألدللذمىألمحماليشض ذ لالمس لألدل

 المقاالت :رابعا 

ال ددد  ذتلالللذ  دددألملحدددقلي دددذلالقدددذاشالالملىلدددقليذلمؤسسدددذتلالاذ ددد ألدلما دددش اتلالمطيىدددأللمللدددألل/1
ل.ل2224دللشاسلدلل49ال سم أللللم ش  ألاللشاس ألدل اال

 المحاضرات :خامسا 

صذفألخ  ولدلمحذض اتلفيلمق ذسلال د  ذتلالللذ  دألدلمشل دأللطليدألالسداألالثذلثدألل سدذاسلدللذمىدأل
ل.اللوا  ل يالخلاشالل ذ تلدل

 

ل

ل

ل

ل

 
لل
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للللللللللل      لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللل لللللللللل 
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لالصلحألالددددددددىددداددددددددددددددددددددددددشاا
ل21لمقامأ
ل24لعسيذالااقضذءلال   ذتلالللذ  أ:لاألشللاللصل

ل25لاألسيذالالىذمألالاقضذءلال   ذتلالللذ  أل:األشلالميحثل
ل22لاألسيذالالللقذ  ألالالضذءلال   ذتلالللذ  أل:األشلالمطلال
ل22لأااقضذءلالماولالمحااوللل   ل:األشلالل  ل

ل24للحق قلالل ضلال بلعا متلألللعلال   أ:لالل  لالثذايل
ل11لاللذقلال   ذءل ل لحللال   أل:الثذلثالل  ل
ل19لااامذجلال   ذتل:ال ايسالل  ل
ل16لهالكل عسلمذللال   ذتل:الخذمسالل  ل

ل15لالح مليذل   لاإفالسل:الثذايالمطلال
ل12ل  شطلالح ملي   لاإفالسل:األشلالل  ل
ل29لالح مليحللال   ألالللذ  أليىقشيأللوا  أل:الثذايالل  ل

ل24لاألسيذالالخذصألالاقضذءلال   ألالللذ  أل:الثذايالميحثل
ل24لاألسيذالاإ اا ألشغ  لاإ اا ألالاقضذءلال   ذتل:األشلالمطلال
ل24لاألسيذالاإ اا ألالاقضذءلال   ذتل:األشلالل  ل

ل24لالاقضذءلال   ذت  اا ألل  لالاألسيذال:لالل  لالثذايل
ل99لاألسيذالالقضذ  أ:لالمطلالالثذايل

ل99لفصللعحالال   ذء:لالل  لاألشلل
ل96ل املالشفذءلال   ذءليذللوامذل م:الل  لالثذايل
ل94لخ شجلعحالال   ذءلمالال   أ:لالل  لالثذلثل

ل94لملخ لاللصللاألشلل
ل95لالللذ  ألاألث لالمل ليأل الااقضذءلال   ذت:لاللصللالثذايل
ل92لاألح ذملالىذمألالملىلقأليىمل ألاللصل أ:لالميحثلاألشلل
ل94لع  ذللاللصل أ:لالمطلالاألشلل
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ل62لاللصل ألاالخل ذ  أ:لالل  لاألشلل
ل61لاللصل ألاإليذ  أ:لالل  لالثذايل

ل62لاإل اءاتلالشالال ليذ  ذ:لالمطلالاألشلل
ل69لصاش لالح مليذاقضذءلال   أل:الل  لاألشلل
ل64للى  اللالمصلي:للالل  لالثذاي

لل42لالالذ ألالمل ليأل الاللصل أ:لالميحثلالثذايل
لل42ل الذللاللصل ذت:لالمطلالاألشلل
ل42لا  لاإالذل:لالل  لاألشلل
ل44لالالسلللالللذ بم طالال   أل:لالل  لالثذايل

ل44لاسمألعمشاللال   أل:المطلالالثذايل
ل44لالقسمألالقضذ  أل:لثذا ذل

ل44للشو سلاأل يذحلشلالخسذ  :لالل  لاألشلل
ل42للقذاملالا ذشىلالاذ  أل الع مذللال   أ:لالمطلالالثذلثل

ل46لالا ذشىلالخذضىأللللقذاملالخمسيل:الل  لاألشلل
ل44لالا ذشىلالل  لخذضىأللللقذاملالخمسي:لالل  لالثذايل

ل42لملخ لاللصللالثذايل
ل44لالخذلمأل

ل52لاذمألالم السل
ل54لالل  سل
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 ماااااااااااالخااااااااااااص
ي الال   ذءلدل م لال ايطألالقذاشا ألالليلللمسلللاحالل ال   ألهشللاقضذءإيالمقصشال

األسيذالالمؤا أل ل لا ذ ألليم حلل العسذس ل الدلللحققلاألشل ليمحالاقضذءاإه ال
ل.شلالثذا أل لملف  ذللصل ألشاسمألمشلشاال ذللل ذلالللذ  ألدمس  ل

ال   ذتل ل لعسيذال ذمألشلعسيذالخذصألدل لوملالقذاشالي   للاقضذء لاقسمللعسيذال
ل.ي ا ل  الملالل  ليذلشضى ألالليلعصيحتل ل  ذلال   أللاقضذءاإه ال

اللصل ألدلالللذ  أل ليى ذلميذ  ول ل اءلشلشييل لمثللفيل مل أللال   ذتلاقضذء ل اءل
  ل لى اللصل ألال   ذتللالماقض أللماللعللللسش ألشضى ذلمالط  لالمصليلال بل
 ىلي لش  لل الال   ألدل قلضيلل اءله هلالىمل أليقذءلال خص ألالمىاش ألفيلطش ل

فيلعمشاللال   أللمليل مل ألالقسمألاللصل ألدلفيمل الاال ذءله هلالىمل ألشلمللحا الصذ
لللللل.ي الال   ذءلشالليلل شال مذليط  قأل ضذ  ألعشليط  قألاضذ  أل

ل

ل.ال   ذتلالللذ  ألدلعسيذالاالاقضذءلدلاللصل ألدلالقسمأل:لال لمذتلالمللذح أل

ل

ل

ل
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Résumé 
Ce qu’on entend par dissolution de la société c’est la dissolution 
du lien juridique qui unit les associés actifs . 

A la fin de son parcours commercial ,et la deuxièmes , la 
liquidation et le partage de ses ,les motifs de résiliation des 
sociétés sont divisés en motifs généraux et en motifs particuliers. 

Suite a la dissolution des sociétés commerciales , une procédure 
obligatoire est directement suivie du processus leur statut par de 
liquidation , car les sociétés caduques doivent être liquidées a fin 
de régler le liquidateur , qui est considéré  comme un mandataire 
de la société , ce qui nécessite cette traiter ,la personnalité 
juridique de la société reste en cours de liquidation .dés que ce 
processus est terminé et que les fonds nets de la société ont été 
partenaires , soit de manière sobre , soit de manière exclusiviste.          

ل

Mots clés :sociétés commerciales , motifs de résiliation ,liquidation 
,scission .   
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شخ  لالا ذءدلشخ  لللل مل ايلعسملكلخ  لالمسملألدا
الالذحلدشخ  لالىمللدلشخ  لالثشاالدلشخ  لالممذتلدل
شثيلايلدلشثقللمشاو ايلدلشحققل  مذايلدلشا فسلا لذليل

دلشثيلايلدلشثقللمشاو ايلدلشحققل  مذايلدلشا فسل
ا لذليلدلقيللصالليلدشاغل لخط  ليدلشلعسملكل

 اأاللالا لذتلالىاللمال


