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السياق الفقهي والقضائي التاريخي والمعاصر 
للشركة الفعلية: دراسة قانونية

د. فرج حمودة
اأ�شتاذ القانون المدني الم�شارك

كلية القانون، جامعة طرابل�س، ليبيا

الملخ�س: 
ال�شركة الفعلية نظرية حديثة ظهرت في فرن�شا اأواخر القرن الثامن ع�شر، وارتكزت في 
النظرية  الظاهرة. وم�ؤدى هذه  والإرادة  الحّق  ا�شتعمال  التع�ّشف في  الج�هر على نظرية 
كما �شاغها الفقه والق�شاء ه� ق�شر اآثار الحكم لبطالن ال�شركة على الم�شتقبل، اعترافًا 
ب�ج�دها الفعلي ال�شابق على هذا الحكم، فتتم ت�شفية المعامالت التي تمت قبل البطالن 
على اأ�شا�س الإقرار ب�ج�د ال�شركة، فال يلزم ال�شركاء ِبرّد ما قب�ش�ه من اأرباح، ول يحّق 
التزاماتها  من  التحّلل  لل�شركة  يج�ز  ول  خ�شائر،  من  تحّمل�ه  ما  با�شترداد  المطالبة  لهم 

تجاه الغير.

التي  العق�د  في  والثقة  ال�شتقرار  حماية  في  المفه�م  هذا  تاأ�شي�س  من  الحكمة  وتكمن 
اأبرمتها ال�شركة قبل مرحلة الحكم ببطالنها، فهذه المرحلة ت�شتغرق اأحيانًا مدة ط�يلة من 
الزمن تعاملت خاللها ال�شركة مع اأعداد غفيرة من العمالء، مّما يجعل خ�ش�عها للق�اعد 
الحق�ق  وينتهك  التعامالت،  في  للثقة  وُمقّ��شًا  لال�شتقرار  مربكًا  البطالن  في  التقليدية 
الم�شروعة للغير َح�شن النية. وعليه، جاءت هذه الدرا�شة لت�شّلط ال�ش�ء على مفه�م ال�شركة 
التي  بالإ�شكاليات  وانتهاء  تطبيقها،  واآثار  ب�شروط  ومرورًا  تاريخها،  من  ابتداًء  الفعلية، 

تطرحها في مجال مجم�عة ال�شركات.

كلمات دالة: �شركة، فعلية، بطالن، تابعة، قاب�شة، واقعية، محا�شة.
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المقدمة:
اأواًل: مو�شوع البحث 

من المبادئ ال�شائدة في مختلف الت�شريعات مبداأ »الأثر الرجعي للبطالن«، الذي يعني اأّنه 
اإلى  ارتدادًا  الما�شي  اإلى  اأثره  ين�شحب  الحكم  فاإّن هذا  العقد،  باإبطال  الق�شاء  اإذا حكم 
لحظة الإبرام. تمتد الجذور التاريخية لهذا المبداأ اإلى القان�ن الروماني: فالرومان، واإن 
لم ُيمّيزوا بين ن�عي البطالن وهما: »البطالن المطلق والبطالن الن�شبي«، اإّل اأّنهم اتفق�ا 

على اأّن العقد الباطل ل يمكن اأن يرّتب اأثرًا �شحيحًا. 

فاأوجد  نهايته،  اإلى  للبطالن  الرجعي  الأثر  منطق  الروماني  القان�ن  ي�شاير  لم  ذلك  ومع 
الم�شروع،  للعقد غير  العاقدين لالآخر �شيئًا تنفيذًا  اأحد  �شّلم  »اإذا ما  اأّنه:  ا�شتثناء مفاده 
فاإّنه لي�س له اأن ي�شترده اإّل اإذا كان عدم الم�شروعية غير اآٍت من جهته، واإّل ُعّد ملّ�ثًا وغير 
جدير بالحماية القان�نية التي ُي�ّفرها مبداأ الأثر الرجعي للبطالن«؛ وهذا ما �شار ُيطلق 

عليه »القاعدة الرومانية في عدم الرد«.

وقد ج�ّشدت هذه القاعدة الرومانية في البطالن لعدم الم�شروعية اأول ا�شتثناء على مبداأ 
ففي  مختلفة.  بمبّررات  اأخرى  ا�شتثناءات  ل�ج�د  بذلك  ُم�ؤ�ش�شة  للبطالن،  الرجعي  الأثر 
مجال ال�شركات ك�شف تطبيق مبداأ الأثر الرجعي للبطالن عمليًا عن �شلبيات يتعّذر قب�لها 
في حّق الغير َح�شن النية، الذي تعامل مع ال�شركة الباطلة اأثناء قيامها انطالقًا من الثقة 

في كيانها الظاهر. 

ت�شرفات  من  معها  اإبرامه  تّم  ما  باأّن  باإبطالها  الحكم  عند  الغير  هذا  يفاجاأ  ل  فحتى 
اكت�شب البطالن نف�شه تطبيقًا لمبداأ اأّن: »ما ُبني على باطل فه� باطل«، ابتكر فقهاء قان�ن 
ال�شركات منذ اأواخر القرن الثامن ع�شر ما اأطلق�ا عليه ت�شمية ال�شركة الفعلية التي ترتكز 
عليه حّلها  ترّتب  واإن   - فاإّن ذلك  ال�شركة  باإبطال  ما حكم  متى  اأّنه  على فر�شية مفادها 
وزوالها في الم�شتقبل - ل يمكن اأن ي�ؤدي اإلى زوال وج�دها في الما�شي، اأي خالل الفترة 
ما بين قيامها والحكم باإبطالها، فتعّد ال�شركة قائمة مرّتبة لآثارها بما يمكن معه ت�شفية 

الحق�ق واللتزامات الناتجة عن تعامالتها. 

مجال  في  البطالن  اآثار  ترتيب  عن  ينجم  ما  اإلى  النظرية  هذه  وج�د  في  ال�شبب  ويعزى 
ال�شركات من اأ�شرار ل يمكن قب�لها؛ فال�شركة ن�شاأت ومار�شت ن�شاطها ردحًا من الزمن، 
في  والثقة  ال�شتقرار  اإهدار  بها  الم�شا�س  �شاأن  من  والتزامات  حق�ق  ذلك  على  وترّتب 
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العق�د. لكن، على الّرغم من ذلك، يبقى هذا المفه�م ي�شّكل ا�شتثناء على الق�اعد العامة، 
بما يفتر�س التعامل معه ب�شيء من الحذر، اإذ لي�شت كل حالت البطالن ت�شلح لأن ترّتب 
اآثارًا �شحيحة، في�جد بطالن ل يمكن الت�شامح معه. كما اأّن ال�شركة الباطلة ولك�نها تعك�س 
م�شروعًا اقت�شاديًا له عالقاته وتاأثيره الجتماعي، ثمة ما يبّرر ت�شحيح الخلل الذي اعترى 

تاأ�شي�شها لتنقلب �شحيحة ابتداًء من تاريخ اإن�شائها.

ثانيًا: اأهمية المو�شوع

 تكمن اأهمية درا�شة ال�شركة الفعلية فيما تثيره من اإ�شكاليات، فال�اقع يك�شف عن حالت
الفعلية في  ال�شركة  اأّن تطبيقات مفه�م  ل ي�شتقيم معها المنطق لقب�ل هذه الفكرة، كما 
قاب�شة  �شركات  البطالن  يعتري  عندما  كثيرة  ت�شاوؤلت  تطرح  ال�شركات  مجم�عة  اإطار 

تمار�س �شيطرة اإدارية ومالية على �شركات تابعة. 

الفعلية،  ال�شركة  فر�شية  تثيرها  التي  الإ�شكاليات  اأبرز  تتناول  الدرا�شة  هذه  فاإّن  وعليه، 
وتحاول و�شع ت�ش�رات علمية يمكن معها الت�فيق بين مقت�شيات ا�شتقرار التعامل والثقة 
الت�شرفات  باإبطال  الخا�شة  القان�نية  الق�اعد  تطبيق  و�شرورات  الظاهرة،  الأو�شاع  في 

غير الم�شروعة.

ثالثًا: اإ�شكالية المو�شوع

في  وتنبثق  الفعلية،  ال�شركة  فكرة  اإ�شكاليات تطرحها  الدرا�شة على عدة  �شنقف في هذه 
عم�مها من غياب الن�ش��س الت�شريعية الكافية. فمعظم الق�انين لم تنّظم ال�شركة الفعلية 
اإّل بن�س وحيد يكّر�س العتراف ب�ج�دها الظاهري خالل الفترة الممتدة ما بين تاأ�شي�شها 
و�شدور الحكم ببطالنها، دون اأن تعر�س لمعالجة ت�شاوؤلت ج�هرية تتعّلق بفر�شية وج�د 
م�شروعية  بعدم  ال�شركة  بطالن  تعّلق  وفر�شية  ال�شركات،  مجم�عة  اإطار  في  الحالة  هذه 

الن�شاط الذي تمار�شه. 

فقد يك�ن الن�شاط الر�شمي لل�شركة ن�شاطًا م�شروعًا في ظاهره، كاأن تن�شاأ لتمار�س ن�شاط 
ت�ريد المنتجات الدوائية، ولكن هذا الن�شاط ُيعّد غير م�شروع في واقعه، كاأن تن�شاأ لتمار�س 
حقيقة ن�شاط ت�ريد الم�اد المخّدرة، الأمر الذي يعك�س اإ�شكالية عدم الت�افق بين الن�شاط 
الر�شمي والن�شاط الفعلي لل�شركة، ومن المعل�م اأّن الق�شاء الفرن�شي يميل في هذا ال�شاأن 

اإلى العتداد بالن�شاط الفعلي مرّتبا بطالن ال�شركة وكل تعامالتها ال�شابقة.

 كما اأّن ال�اقع كثيرًا ما يك�شف عن اأّن ال�شركة المحك�م ببطالنها لم تن�شاأ قط في اأي ي�م 
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من الأيام لغياب �شرط التعدد المطل�ب قان�نًا، فال ي�جد فيها اإّل �شخ�س وحيد قام بجمع 
بطاقات ه�ية لأ�شخا�س ظهروا في ال�شركة ك�شركاء دون اأن يق�م�ا حقيقة بتقديم اأي ح�شة 
مالية اأو بالعمل، الأمر الذي ي�ؤكد على اأّنها ن�شاأت وهمية، بما ينبغي التعامل معها بطريقة 

مختلفة عن التعامل مع ال�شركة الفعلية.

رابعًا: منهج البحث

تعتمد هذه الدرا�شة منهجًا و�شفيًا تحليليًا مقارنًا، ي�شتق�شي اأبرز الإ�شكاليات التي تثيرها 
ال�شركة الفعلية، ويعالجها بطريقة تحليلية مقارنة اعتمادًا على اآراء الفقه واأحكام الق�شاء 

ووفق الق�اعد العامة للقان�ن. 

خام�شًا: خطة البحث

تتناول هذه الدرا�شة مفه�م ال�شركة الفعلية في خم�شة مطالب: يرّكز المطلب الأول على 
ويتناول  م�شابهة،  اأخرى  وبين �شيغ  بينها  الفروقات  اأهم  تت�شح من خالله  الذي  تعريفها 
المطلب الثاني ال�شياق التاريخي لل�شركة الفعلية، ويناق�س المطلب الثالث �شروط انطباق 
مفه�م ال�شركة الفعلية، اأي مرتكزات هذه ال�شركة المتمّثلة في وج�د اأخطاء ج�هرية اعترت 
اإجراءات تاأ�شي�شها، وفي المطلب الرابع نتناول الآثار المترّتبة على تحّقق �شروط ال�شركة 
ح القاعدة العامة وهي �شحة و�شريان الت�شرفات التي قامت  الفعلية، وفي هذا ال�شاأن ن��شّ
بها هذه ال�شركة قبل الحكم ببطالنها، وال�شتثناءات التي ترد على هذه القاعدة، ثم اأخيرًا 
مجم�عة  اإطار  في  فعلية  �شركة  وج�د  اكت�شاف  اإ�شكالية  الخام�س  المطلب  في  ن�شتعر�س 

�شركات قاب�شة وتابعة.
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المطلب االأول

ماهية ال�شركة الفعلية

لم يت�شمن ن�س المادة )29( من قان�ن الن�شاط التجاري الليبي رقم 23 ل�شنة 2010م الذي 
جاء تحت عن�ان ال�شركة الفعلية تعريفًا وا�شحًا لهذا الم�شطلح، كما اأّن معظم الت�شريعات 
المقارنة التي اأ�شارت اإلى هذا المفه�م اكتفت بتكري�س الأ�شل العام في عدم تطبيق اآثار 
الق�ل  يمكن  لكن  ال�شركة.  لهذه  معّين  تعريف  �شياغة  دون  الفعلية  ال�شركة  على  البطالن 
اإجماًل اإّن ال�شركة الفعلية هي ال�شركة التي اأُن�شئت ب�شكل يجعلها تبدو في ظاهرها �شليمة، 
بحيث تق�م بتعامالت مع الغير تترّتب عنها مراكز قان�نية دائنة ومدينة، ثم يحكم من بعد 

ذلك ببطالنها لع�ار اأ�شاب واحدًا اأو اأكثر من �شروطها الم��ش�عية اأو ال�شكلية.

كانت  ل�  كما  تمامًا  لآثارها  ومنتجة  قائمة  ببطالنها  الحكم  قبل  ال�شركة  ُتعد هذه  ولذلك 
اإلى الت�شفية. وعليه فاإّن  اأّنها وف�ر �شدور هذا الحكم تنحل وت�ؤول مبا�شرة  اإّل  �شحيحة، 
اأبرز ما ُيمّيزها هما خا�شيتان: الأولى تمتعها بال�شخ�شية العتبارية الم�شتقلة عن ال�شركاء 
فيها، لي�س فقط قبل الحكم باإبطالها، ولكن اأي�شًا خالل مرحلة الت�شفية، والثانية ن�شاأتها 
المعيبة التي بلغت بها حّد البطالن المطلق اأو الن�شبي؛ وفي ذلك تختلف هذه ال�شركة عن 

مفاهيم م�شابهة نحاول اإبرازها في الفروع التالية:

الفرع االأول

ال�شركة الفعلية وال�شركة الواقعية

القان�ن  لتنظيم خا�س بها في    la société créée de fait ال�اقعية  ال�شركة  لم تخ�شع 
الليبي ول في القان�ن الك�يتي، واإّنما تخ�شع في �شائر اأحكامها للق�اعد العامة للقان�نين 
المدني والتجاري)1(، وياأتي هذا على عك�س الحال في القان�ن الفرن�شي الذي طّبق ب�شاأنها 
الناحية  من  �ش�اء  فرن�شي(،  مدني   1387 )المادة  المحا�شة  ب�شركة  الخا�شة  الق�اعد 

الهيكلية اأو من ناحية نظامها ال�شريبي.
اإّن ما يمّيز ال�شركة ال�اقعية ه� عدم تمتعها بال�شخ�شية العتبارية، فهي نتاج ت�شرف عدد 
من الأ�شخا�س الطبيعيين اأو المعن�يين، يتعامل�ن مع اأنف�شهم وفي م�اجهة الغير ب��شفهم 

تخ�شع في القان�ن المدني لأحكام ال�شركة الب�شيطة كما وردت في الم�اد )من 494 اإلى 531( من القان�ن   )1(
المدني، اإلى جانب ف�شل الأحكام الم�شتركة في قان�ن الن�شاط التجاري لل�شركات )الم�اد 12-50(.
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اأن تت�ّفر لديهم النية في تاأ�شي�س �شركة تتمّتع  �شركاء في م�شروع اقت�شادي جماعي دون 
ال�شتراط  غياب  ه�  ال�شدد  هذا  في  به  الم�شّلم  من  فاإّن  ولذا  العتبارية)2(.  بال�شخ�شية 
القان�ني المطل�ب لكت�شاب ال�شخ�شية العتبارية، اأي اإبرام عقد التاأ�شي�س الر�شمي وقيده 
في ال�شجل التجاري، مع �شرورة ت�فر ال�شروط الم��ش�عية العامة والخا�شة لعقد ال�شركة، 
بتقديرها  وتخت�س  لل�شركة)3(،  العقدي  ال�ج�د  ل�شتخال�س  مح�رية  ُتعّد  ال�شروط  فهذه 
الليبية في هذا  العليا  المحكمة  الم��ش�ع دون معّقب عليها في ذلك، وقد ذهبت  محكمة 
ه�  واقعية  �شركة  لقيام  الم��ش�ع  محكمة  ا�شتخال�س  كان  »متى  اأّنه:  على  م�ؤكدة  التجاه 
على  المراقبة  للمحكمة  فلي�س  التحقيقات،  في  ثابت  اأ�شل  وله  ومقب�ل  �شائغ  ا�شتخال�س 
ذلك ما دامت العنا�شر المكّ�نة لهذه ال�شركة، وهي راأ�س المال، ومدة ال�شتراك، وق�شد 
الم��ش�ع في  وا�شتظهرتها محكمة  الخ�شارة، كانت مت�ّفرة  وتحّمل  الربح،  الح�ش�ل على 

تكييفها القان�ني ل�اقعة الدع�ى«)4(.
وتاأ�شي�شًا عليه، تبرز مالمح الختالف بين ال�شركة الفعلية وال�شركة ال�اقعية: فالأولى اأُريد 
لها اأن تن�شاأ وتتمّتع بال�شخ�شية العتبارية الم�شتقلة، وقد ت�شّنى لها ذلك بالقيد في ال�شجل 
لخلل  باإبطالها  و�شدر حكم  الق�شاء،  �شاحات  اإلى  بها  ُزج  ول�ش�ء حظها  ولكّنها  التجاري، 
�شكلي اأو م��ش�عي اعت�ر اإجراءات تاأ�شي�شها، فيترّتب على ذلك اإذًا تفعيل مفه�م ال�شركة 
اأثره على الم�شتقبل، مع وج�د  اإلى الما�شي، وق�شر  الفعلية بعدم ان�شحاب هذا البطالن 
بع�س ال�شتثناءات التي �شن�شير اإليها في حينها. فال�شركة الفعلية ُق�شد بها اإدارة م�شروع 
تاأ�شي�شها اإجراءات  اأّن  غير  فيه،  الم�شاهمين  عن  الم�شتقلة  بال�شخ�شية  يتمّتع   اقت�شادي 

لم تكن على ال�جه ال�شحيح، بما اأّدى اإلى الحكم باإبطالها، دون اأن يك�ن لهذا الحكم اآثار 
رجعية تن�شحب اإلى الفترة ما بين التاأ�شي�س و�شدور الحكم بالبطالن.

بال�شخ�شية  تتمّتع  اأن  م�ؤ�ش�ش�ها  ي�شاأ  لم  التي  ال�اقعية  ال�شركة  خالف  على  هذا  وياأتي 
العتبارية الم�شتقلة، فهم لم ياأخذوا على عاتقهم اإتمام الإجراءات ال�شكلية بقيد ال�شركة 
في ال�شجل التجارية، واإّنما قد تغيب ال�شكلية مطلقًا، وقد تت�ّفر مقت�شرة على اإبرام عقد 

�شركة عرفي اأو ر�شمي. 

فرج �شليمان حم�دة، ال�شركات التجارية في القان�ن الليبي، ط1، من�ش�رات مكتبة زليتن ال�شعبية، ليبيا،   )2(
2018م، �س22.

ذهبت محكمة النق�س الفرن�شية في عدة منا�شبات اإلى التاأكيد على اأّن اإثبات وج�د ال�شركة ال�اقعية ي�ؤ�ش�س   )3(
على اعتبار ال�ج�د الظاهري لكل عن�شر من العنا�شر المكّ�نة لها، واإّنه تج�ز ال�شتعانة في ذلك بجميع 
1984م،  ال�شركات،  مجلة  رينهارد،  تعليق  1984م،  مار�س   14 في  م�ؤرخ  حكم  مثاًل:  انظر  الإثبات.  طرق 

�س753.
المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم 24/5 ق�شائية، جل�شة 1959/3/14م، مجلة المحكمة العليا، الجزء   )4(

2/م، �س68.
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من  عدد  ي�جد  مكان  اأي  في  ال�اقعية  ال�شركة  ظاهرة  م�شاهدة  يمكن  اأخرى،  بعبارة 
الأ�شخا�س يعمل�ن ب�شكل جماعي دون اأن يفرغ�ا ن�شاطهم في اإطار �شركة تتمّتع بال�شخ�شية 
العتبارية، ودون وج�د عالقات تبعية تربطهم ببع�شهم، ومن �ش�ر ذلك وج�د ثالثة اإخ�ة 
اأو  ور�شة حدادة  الأ�شدقاء في  اأو عدد من  للحل�ى،  اأو م�شنع  للمالب�س  يعمل�ن في متجر 

حظيرة دواجن)5(.

ويجر هذا الختالف في ق�اعد التاأ�شي�س اإلى اختالف في اأحكام الم�ش�ؤولية المترّتبة عن 
ن�شاط كل من ال�شركتين: فال�شركة الفعلية؛ ولأّنها �شركة قائمة تتمّتع بال�شخ�شية العتبارية، 
تترّتب الم�ش�ؤولية عن اأعمالها ال�شارة في م�اجهتها، ول يتحّمل ال�شركاء فيها تبعات هذه 
اأم  اأو ت��شية ب�شيطة(،  اأ�شخا�س )ت�شامن  اإّل بقدر ما يتفق مع �شكلها: �شركة  الم�ش�ؤولية 

�شركة اأم�ال )م�شاهمة، ت��شية بالأ�شهم اأو ذات م�ش�ؤولية محدودة(. 

وياأتي هذا ال��شع على خالف ال�شركة ال�اقعية التي لم تتمّتع بال�شخ�شية العتبارية، مّما 
يجعل م�ش�ؤولية ال�شركاء فيها ترتكز على الطبيعة المدنية اأو التجارية لن�شاط ال�شركة، فاإذا 
كان هذا الن�شاط مدنيًا - زراعيًا اأو حرفيًا اأو مهنيًا - خ�شعت حق�ق والتزامات ال�شركات 
القان�ن  من  يليها  وما   494 )المادة  الب�شيطة  بال�شركة  المتعّلقة  المدني  القان�ن  لأحكام 
ال�شركة  اكت�شت  تجاري(   409 المادة  بن�د  يندرج �شمن  )اأي  تجاريًا  كان  واإذا  المدني(، 
يرّتبه  وما  التجاري  القان�ن  لأحكام  فيها  ال�شركاء  ت�شرفات  التجارية، وخ�شعت  ال�شبغة 

من تبعات في هذا المجال.

الفرع الثاني

ال�شركة الفعلية و�شركة المحا�شة

المحا�شة �شركة  فاإّن  الليبي،  التجاري  الن�شاط  قان�ن  من   )91( المادة  لن�س   وفقًا 
على  المفرو�شة  ال�شكلية  ال�شروط  اإلى  يخ�شع  ل  »عقد   :  la société en participation
معّين  ن�شيب  في  اآخر  �شخ�شًا  بمقت�شاه  �شخ�س  ي�شارك  الم�شماة،  التجارية  ال�شركات 
اأكثر مقابل ح�شة متفق عليها يقدمها ال�شريك  اأو  اأرباح �شفقة  اأو من  اأرباح ن�شاطه،  من 

المحا�س خالل مدة معّينة«. 

ر�شمية، اأو  ُعرفية  �شكليات  لأية  محاًل  لي�شت  باأّنها  المحا�شة  �شركة  تتمّيز  لذلك   ووفقًا 
التجاري، ال�شجل  في  قيده  ول  مكت�ب،  اإطار  في  عقدها  �شياغة  ل�ج�دها  ي�شت�جب   فال 

فرج �شليمان حم�دة، ال�شركات التجارية في القان�ن الليبي، مرجع �شابق، �س22.  )5(
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وال�شم  والأهلية  المالية  كالذمة  ومقّ�ماتها  العتبارية  بال�شخ�شية  ال�شركة  تتمّتع  فال 
والعن�ان، ول يمكن اأن تك�ن محاًل لإجراءات الإفال�س ول لل�شلح ال�اقي منه. فهي ل تعدو 
اإذًا اأن تك�ن عقدًا يتفق بم�جبه �شخ�شان اأو اأكثر على تقا�شم الأرباح النا�شئة عن �شفقة 
فردية اأو عن ن�شاط تجاري اأو مدني، في�شطلع اأحدهم بمركز ال�شريك العامل الذي يت�ّلى 
اإبرام ال�شفقة اأو اإدارة الن�شاط، ويظهر اأمام الغير كما ل� كان يق�م بعمل اأو ن�شاط فردي 
خا�س به، وي�شطلع الآخر بمركز ال�شريك المحا�س الذي يقت�شر دوره على مجرد تقديم 

ح�شة مالية والبقاء بعيدًا عن اإدارة الن�شاط)6(.

وعليه فاإّن اأبرز ما يمّيز هذه ال�شركة ه� عن�شر الخفاء الذي ُيعّد ج�هريًا فيها، ففي اإطار 
ال�شريك  فقهًا  عليه  )يطلق  الأ�شلي  المحا�شة  �شاحب  �ش�ى  يظهر  ل  الغير  مع  تعامالتها 
العامل(، ُي�شاأل في اأم�اله الخا�شة م�ش�ؤولية �شخ�شية وغير محدودة، وهذا ما ن�شت عليه 
اإّل تجاه �شاحب  )93( تجاري ليبي: »ل يكت�شب الغير حق�قًا ول يتحّمل بالتزامات  المادة 
المحا�شة الأ�شلي«، فهذا ال�شريك ه� ال�حيد الذي يت�ّلى اأعمال الإدارة ويظهر اأمام الغير 
اأو ظهر  �شريك عامل،  اأكثر من  المحا�شة  �شركة  ت�شمنت  واإذا  للم�شروع،  المالك  بمظهر 
رفقة  جنب  اإلى  جنبًا  الإدارة  اأعمال  يمار�ش�ن  و�شاروا  للعلن  فيها  المحا�ش�ن  ال�شركاء 

ال�شريك العامل، فاإّنها تنقلب اإلى �شركة واقعية ل�شالح الغير)7(. 

بالتالي  وتخ�شع  ال�اقعية،  ال�شركة  مفه�م  تكت�شب  لأن  مهّددة  ال�شركة  هذه  فاإّن  هنا  ومن 
لأحكامها القان�نية التي تفر�س - كما راأينا - الخ�ش�ع لأحكام القان�ن المدني اأو التجاري 
اأن  تبقى محتفظة بمفه�مها ك�شركة محا�شة، يجب  الممار�س. فلكي  الن�شاط  على ح�شب 
تحافظ على عن�شر ال�شتتار، فال يخرج ال�شريك اأو ال�شركاء المحا�ش�ن للعلن، ول تت�شّمن 

اأكثر من �شريك عامل واحد.

الفعلية:  وال�شركة  المحا�شة  �شركة  بين  الختالف  وجه  يخفى  ل  تقّدم،  ما  على  وتاأ�شي�شًا 
وهي  لآثارها،  منتجة  �شحيحة  تن�شاأ  التجاري،  بالقان�ن  منّظم  تطبيق  المحا�شة  ف�شركة 
بالذمة  ول  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمّتع  فال  اأطرافه،  بين  العالقة  يحكم  عقد  مجرد 
المالية، ولي�س لها اأهلية، فال يمكن اأن تك�ن طرفًا في خ�ش�مة ق�شائية، بل ُت�ّجه الدع�ى 

ج�رج ريربير ورين� روبل�، ُمّط�ل القان�ن التجاري - ال�شركات التجارية، تقديم: مي�شيل جيرمان، المكتبة   )6(
العامة للقان�ن والق�شاء، �س30.

قارن م�شع�د مادي وفا�شل الزهاوي، ال�شركات التجارية في القان�ن الليبي، من�ش�رات جامعة الجبل الغربي،   )7(
ليبيا، 1997، �س164، اللذان ي�ؤكدان على اأّن �شركة المحا�شة تتحّ�ل ف�ر فقدانها لعن�شر الخفاء اإلى �شركة 
اأّن هذا الراأي غير �شديد، فل�شركة الت�شامن �شكليات واإجراءات تاأ�شي�س �شارمة  ت�شامن واقعية. وال�اقع 

اأبرزها اإبرام عقد التاأ�شي�س الر�شمي، والقيد في ال�شجل التجاري الذي يك�شبها ال�شخ�شية العتبارية.



د. فرج حمودة

573 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

اإلى ال�شريك العامل، واإذا فقدت عن�شر ال�شتتار الذي يمّيزها، ت�ّجه الدع�ى اإلى جميع 
من يظهر من ال�شركاء للعلن، فتتعّلق اآثار الحكم الق�شائي ال�شادر عندئذ بالذمم المالية 
مفه�م  تطبيق  ُيت�شّ�ر  ل  اأّنه  اأخرى  ب�شيغة  ذلك  ويعني  غيرهم،  دون  بال�شركاء  الخا�شة 

ال�شركة الفعلية على �شركة المحا�شة لغياب ال�شخ�شية العتبارية عنها.

بذمتها  وتتعّلق  العتبارية،  بال�شخ�شية  تتمّتع  التي  الفعلية  ال�شركة  عك�س  على  هذا  وياأتي 
جميع التزاماتها، ول ُتطال ال�شركاء فيها اأية م�ش�ؤولية اإّل بقدر ما يفر�شه �شكلها القان�ني 
ال�شركة  تخ�شع  ببطالنها،  الحكم  بعد  حتى  بل  ال�شابقة،  الفقرة  في  المبّين  النح�  على 
الفعلية لإجراءات الت�شفية كما يقّررها القان�ن المدني والتجاري، وفقًا ل�شكلها القان�ني 

دون اأن يك�ن للحكم ببطالنها اآثار على ال�شركاء اإّل بقدر ما يفر�شه هذا ال�شكل.

الفرع الثالث

ال�شركة الفعلية وال�شركة في طور التاأ�شي�س

ال�شركة في ط�ر التاأ�شي�س هي �شركة لم ت�شتكمل بعد اإجراءات تاأ�شي�شها بالقيد في ال�شجل 
التجاري. فما بين اللحظة التي يقّرر فيها ال�شركاء تاأ�شي�س ال�شركة واللحظة التي تقّيد فيها 
هذه ال�شركة في ال�شجل التجاري وتكت�شب ال�شخ�شية العتبارية تمر فترة زمنية تط�ل اأو 

تق�شر، يتم خاللها الحديث عن �شركة في ط�ر التاأ�شي�س. 

اأن  اأجل  اإّل من  باأّنها ل تن�شاأ  ال�اقعية و�شركة المحا�شة  ال�شركة  ال�شركة عن  وتتميز هذه 
تكت�شب ال�شخ�شية العتبارية الم�شتقلة، فهي �شركة ُيراد لها منذ البداية اأن تتخطى مرحلة 
فيها.  ال�شركاء  عن  م�شتقاًل  كيانًا  ولت�شّكل  القان�نية  ال�شخ�شية  لتكت�شب  العقدي  الإطار 
ولذلك فهي ل ت�شرع في ممار�شة ن�شاطها اإّل اعتبارًا من ا�شتكمال اإجراءات تاأ�شي�شها بالقيد 
ال�شركاء  اأبرمها  التي  الت�شرفات  بع�س  وجدت  واإن  ذلك،  قبل  اأّما  التجاري،  ال�شجل  في 
ذمة  على  تبقى  الت�شرفات  هذه  اآثار  اأّن  اإّل  ال�شركة،  ل�ج�د  التهيئة  بق�شد  الم�ؤ�ش�ش�ن 
ُي�شاأل�ن عنها م�ش�ؤولية �شخ�شية ت�شامنية وغير محدودة، وهذا ما ن�شت عليه  ال�شركاء، 
المادة )102( تجاري بق�لها: »ُيعّد م�ش�ؤوًل قبل الغير م�ش�ؤولية غير محدودة وبالت�شامن من 

قام باأعمال با�شم ال�شركة قبل قيدها«. 

اأّما بعد قيد ال�شركة في ال�شجل التجاري، فاإن ما ترّتب عن هذه الأعمال من التزامات ُيلقى 
به على عاتق ال�شركة وُيعفى منه الم�ؤ�ش�ش�ن، اإذا كانت تلك الأعمال �شرورية لتاأ�شي�شها اأو 
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قّررت جمعية المكتتبين اأخذها على عاتق ال�شركة )المادة 112 تجاري ليبي()8(.

التي كانت بدورها  الفعلية  ال�شركة  التاأ�شي�س عن  ال�شركة في ط�ر  المفه�م تختلف  وبهذا 
في ي�م من الأيام �شركة في ط�ر التاأ�شي�س. فال�شركة في ط�ر التاأ�شي�س هي �شركة لم تتمّتع 
بعد بال�شخ�شية العتبارية لأّنها لم ت�شتكمل مراحل تاأ�شي�شها، في حين اأّن ال�شركة الفعلية 
ن�شاطها  تمار�س  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمّتع  قائمة  تاأ�شي�شها، و�شارت  ا�شتكملت مراحل 

بانتظام)9(، ولكّنها تعر�شت لهزة عنيفة نتيجة ل�شدور حكم �شدها بالبطالن. 

بيد اأّنه وتخفيفًا لآثار وتبعات هذا الحكم على الغير، وحفظًا ل�شتقرار المعامالت والثقة 
اإلى الما�شي واإّنما تقت�شر على الم�شتقبل،  اآثار هذا البطالن ل تن�شحب  في العق�د، فاإّن 
فيترّتب عليه حل ال�شركة ودخ�لها في مرحلة الت�شفية تمهيدًا ل�شطبها من ال�شجل التجاري 

ومن ثّم زوالها من ال�ج�د.

الفرع الرابع

ال�شركة الفعلية وال�شركة القانونية

كثيرًا ما نطالع في م�ؤلفات الفقه واأحكام الق�شاء م�شطلح »الفعلي اأو الفعلية«، وه� ي�شتعمل 
العام  القان�ن  في  الفعلي  الم�ظف  مثاًل  في�جد  الر�شمي:  اأو  القان�ني  لم�شطلح  كنقي�س 
نقي�شًا للم�ظف الر�شمي الذي تّم تعيينه ب�شكل �شحيح ليمار�س �شالحياته وفق القان�ن، 
تكليفه  تّم  الذي  القان�ني  للمدير  كنقي�س  ال�شركات  قان�ن  في  الفعلي  المدير  وي�جد 
باإجراءات �شحيحة من الجمعية العم�مية لل�شركة اأو من مجل�س الإدارة. وعليه فاإّن مفه�م 
ال�شركة الفعلية ُيعّد نقي�شًا لمفه�م ال�شركة القان�نية la société légale، وهي كما اأ�شرنا 
في الفرع الأول من هذا المطلب ت�شتند في وج�دها اإلى نظرية الإرادة الظاهرة التي يهدف 

الفقه والق�شاء من ورائها اإلى حماية الم�شالح الم�شروعة للغير َح�شن النية.

اإّن ال�شركة القان�نية هي عبارة عن �شركة تم تاأ�شي�شها باإجراءات �شليمة، ت�ّفرت في عقد 
تاأ�شي�شها جميع العنا�شر ال�شكلية والم��ش�عية، وهي قد تتمّتع بال�شخ�شية العتبارية وقد 
ل تتمّتع، وقد تطّرقنا لل�شنف الأخير في الثالث فقرات ال�شابقة. اأّما ال�شركات التي تتمّتع 
اإلى �شركات تجارية و�شركات مدنية.  الليبي  القان�ن  بال�شخ�شية العتبارية، فتنق�شم في 

انظر: ر�شالتنا للدكت�راه بالفرن�شية، حماية الدائنين في اإطار مجم�عة ال�شركات، جامعة فران�س ك�نتيه،   )8(
من�ش�رات المطابع الأكاديمية الفرنكف�نية، باري�س، 2013، �س60.

ل ي�ؤخذ بنظرية ال�شركة الفعلية اإذا حكم باإبطالها قبل القيام باأي عمل مع الغير. ينظر: اإليا�س نا�شيف، الكامل   )9(
في قان�ن التجارة - ال�شركات التجارية، ط2، من�ش�رات بحر المت��شط، بيروت - باري�س، 1992م، �س43
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ووفقًا لن�س المادة )13( من قان�ن الن�شاط التجاري: »تعتبر �شركات الت�شامن والت��شية 
الب�شيطة والت��شية بالأ�شهم والم�شاهمة وال�شركات ذات الم�ش�ؤولية المحدودة تجارية مهما 

كانت طبيعة ن�شاطها«. 

ووفقًا لن�س المادة )25( من القان�ن نف�شه تتمّتع هذه ال�شركات بال�شخ�شية القان�نية اعتبارًا 
من تاريخ قيدها في ال�شجل التجاري. اأّما ال�شركات المدنية فتتمّثل وفقًا لن�س المادة )12( 
تجاري في الت�شاركيات و�شركات النتفاع العقاري وال�شركات التعاونية وال�شركات التعاونية 
لإدارة المرافق والم�ؤ�ش�شات ذات النفع العام. كما جاء في المادة )23( من قان�ن ال�شركات 
اأّنه: »فيما عدا �شركة المحا�شة، تتمتع ال�شركة بال�شخ�شية  2016م  1 ل�شنة  الك�يتي رقم 

القان�نية اعتبارًا من تاريخ القيد«.

اإجراءات  �شحة  مدى  في  القان�نية  وال�شركة  الفعلية  ال�شركة  بين  الختالف  اأوجه  وتبرز 
العتبارية  بال�شخ�شية  وتمّتعت  ن�شاأت  �شركة  هي  الفعلية  فال�شركة  عدمها:  من  التاأ�شي�س 
رغم وج�د خلل ج�هري في اإجراءات تاأ�شي�شها يعزى اإلى غياب ركن من اأركانها اأو �شرط 
من �شروط �شحتها ال�شكلية اأو الم��ش�عية. ولذلك فاإّن هذه ال�شركة ل ت�شتكمل طريقها في 
مزاولة ن�شاطها اإلى النهاية، واإّنما يتّم حلها وت�شفيتها ف�ر ثب�ت الخلل بحكم ق�شائي واجب 
النفاذ، فيترّتب على ذلك وقف ن�شاطها بق�ة القان�ن، بينما ال�شركة القان�نية هي �شركة 
ن�شاأت �شحيحة، وتمار�س ن�شاطها وفق القان�ن، فت�شتمر في ذلك اإلى حين بل�غ اأجلها، اأو 

�شدور قرار من ال�شركاء اأو من المحكمة يق�شي بحلها دون �شبب يعزى اإلى البطالن.
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المطلب الثاني

ال�شياق التاريخي لل�شركة الفعلّية

القديمة  التقنينات  مرحلة  مرحلتين:  اإلى  الفعلية  لل�شركة  التاريخي  التطّ�ر  تق�شيم  يمكن 
التي لم تكن تعترف بهذا المفه�م، ومرحلة النظم الحديثة التي بداأت تتبّنى مفه�م ال�شركة 

الفعلية في �ش�رة اجتهادات فقهية وق�شائية، قبل اأن ت�ؤطر له بم�جب الت�شريع.

الفرع االأول

غياب مفهوم ال�شركة الفعلّية

في الت�شريعات القديمة

لم تظهر فكرة ال�شركة الفعلية في فرن�شا اإّل حديثًا خالل حقبة التقنينات الُعرفية التي كانت 
تقّر لل�شركات بال�شخ�شية العتبارية. فلم يعرف الرومان هذا المفه�م في قان�نهم الذي 
لم يكن يرّتب على عقد ال�شركة قيام �شخ�س اعتباري)10(. فهم لم يعرف�ا عقد ال�شركة اإّل 
في مرحلة متاأخرة من تاريخ دولتهم، وه� عندهم من العق�د الر�شائية التي يكفي لإبرامه 

مجّرد التفاق، ا�شتثناء على ما كان �شائدًا من �شكليات �شارمة في القان�ن الروماني. 

القرابة �شلة  على  العادة  في  يق�م  عائلي  بطابع  الرومان  لدى  ال�شركات  ات�شمت   وقد 
ت�فير  بدافع  اإليها  لجاأوا  التي  الأم�ال  �شركات  عرف�ا  كما   ،des societies familiales
ال�شرائب التي كانت تثقل كاهلهم، فدخل الملتزم�ن بال�شرائب في �شراكات هدفها تجميع 

المدخرات وا�شتغاللها لأجل ت�فير ما تفر�شه ال�شلطات العامة عليهم من �شرائب)11(. 

ولكن ما مّيز هذه ال�شركات اأّن عقدها لم يكن يختلف عن �شائر العق�د الأخرى، وه� اأّنه 
مجّرد رابطة �شخ�شية بين اأطرافه ل يتمّتع باأي ذاتية عنهم، فاإذا بطل هذا العقد ترّتب 
على ذلك زوال جميع الآثار التي نتجت عنه، نزوًل عند القاعدة ال�شائدة لدى الرومان وهي 

اأّن: »ما ُبني على باطل فه� باطل«.

اأّن  اإلى  فقهية  كتابات  فت�شير  الأخرى،  القديمة  الت�شريعات  في  كذلك  الحال  يختلف  ول 

الحق�ق،  كلية  دكت�راه،  ر�شالة  الفعلية  لل�شركة  القان�ني  وال�ج�د  ال�اقعي  ال�ج�د  الق�شاة،  ع�اد  مفلح   )10(
جامعة القاهرة، 1985، �س 23.

انظر كاًل من: محم�د مختار بريري، قان�ن المعامالت التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987م،   )11(
�س187؛ �شميحة القلي�بي، القان�ن التجاري، د.ن، القاهرة، 1976م، �س466.
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اأقدم وثيقة قان�نية تعّر�شت لفكرة ال�شركة كانت مدّونة حم�رابي ال�شادرة �شنة 1694 قبل 
�شت م�ادها )من 100 اإلى 107( لعقد ال�شركة، ونّظمت العالقة بين  الميالد)12( التي خ�شّ
�شاحب راأ�س المال وال�شريك الذي يقت�شر دوره على مجّرد تقديم جهده ووقته، ون�شت 

على اأّن كال الطرفين يعدان �شريكين في الربح والخ�شارة المترتبين على الم�شروع)13(. 
ول ت�جد �شمن اأحكام هذه المدّونة ن�ش��س ت�شير ب�شكل �شريح اأو �شمني اإلى تمّتع ال�شركة 
دون  ال�شركاء  بين  العالقة  تنظيم  على  م�ادها  اقت�شرت  واإّنما  العتبارية،  بال�شخ�شية 
الإ�شارة اإلى الغير الذي ترتبط حق�قه والتزاماته مبا�شرة بذممهم المالية. لذلك لم يكن 
ُمت�شّ�رًا في هذا القان�ن الكالم عن مفه�م ال�شركة الفعلية، فبطالن عقد ال�شركة يجعل 
ال�شركاء في عالقة مبا�شرة مع بع�شهم البع�س ومع الغير، ليرّتب اآثاره في م�اجهة الجميع 

ب�شكل رجعي.
ول يمكن عند الحديث عن ال�شركة اإغفال دور العرب الذين تعامل�ا بهذه ال�شيغة العقدية 
على  ودرج  ال�شركة  منه  كبير  ق�شم  في  الإ�شالمي  الفقه  تناول  فقد  وبعده،  الإ�شالم  قبل 
»عقد  المالكي:  اإ�شحاق  بن  خليل  الفقيه  عند  فهي  عقدي،  اأ�شا�س  من  انطالقًا  تعريفها 
اأو  بيع  اأو  باإرث  المت�شاركين  بين  ال�شتراك  وت�شمل  والربح،  الأ�شل  في  المت�شاركين  بين 
غيرهما«)14(. وقد �شرح هذا التعريف محمد عبا�س بالق�ل: »ال�شركة �شرعًا اإذن من اثنين 
فاأكثر في الت�شرف لهما في مالهما اأو بينهما اأو على ذمتيهما وما ين�شاأ عن ت�شرفهما من 
الربح لهما والخ�شارة عليهما. فق�له اإذن جن�س �شمل ال�شركة وغيرها وق�له في الت�شرف 
ت�كيل كل من  ثاٍن مخرج  الت�شرف ق�شد  الإذن في غيره، وق�له لهما �شلة  ف�شل مخرج 
�شخ�شين الآخر على الت�شرف له في ماله، وق�له مع اأنف�شهما ف�شل ثالث مخرج دفع كل 

من �شخ�شين ماًل لالآخر ليتجر فيه بجزء من ربحه«)15(. 

ومن المالحظ في هذا الإطار اأي�شًا اأّن الفقه الإ�شالمي لم يكن ينظر اإلى ال�شركة على اأّنها 
اأكثر من عقد ينظم العالقة بين اأطرافه دون اأن يتمّتع باأي ا�شتقاللية عنهم، بل اإّن بع�س 

اأمة تاجرة، كما تدل على ذلك مدونتهم الم�شه�رة بقان�ن  اأّن البابليين كان�ا  ت�ؤكد الم�شادر التاريخية   )12(
وبع�س  وال�ديعة  والرهن  القر�س  مثل  التجارية،  التنظيمات  بع�س  ت�شّمنت  المدّونة  فهذه  حم�رابي، 
التطبيقات الب�شيطة لفكرة ال�شركة. راجع: محمد الجيالني البدوي الأزهري، قان�ن الن�شاط التجاري - 

المبادئ والق�اعد العامة، ط6، د.ن، القاهرة، 2014م، �س24.
عبدالغني الرويم�س، تاريخ النظم القان�نية، مطابع ع�شر الجماهير، الخم�س، ليبيا، 2000م، �س222.  )13(

المنار  دار  الزاوي،  اأحمد  طاهر  الأ�شتاذ  تعليقات  ومعه  خليل،  مخت�شر  المالكي،  اإ�شحاق  بن  خليل   )14(
الإ�شالمي، القاهرة، د.ت، �س212.

محمد اأمين عابدين، رد المحتار على الدر المختار �شرح تن�ير الأب�شار، ج3، مطبعة م�شطفى البابي   )15(
الحلبي واأولده بم�شر، القاهرة، �س322.
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ُتعّرف  ال�شافعية  اأحد فقهاء  لعبارة  وال�شي�ع، ف�فقًا  ال�شركة  بين  تمّيز  التعريفات كانت ل 
وفقًا  فال�شركة  ال�شي�ع«)16(.  جهة  على  فاأكثر  لثنين  �شيء  في  الحّق  »ثب�ت  باأّنها:  ال�شركة 
لهذا الجانب من الفقه الإ�شالمي ُتبنى على الخلط بين الح�ش�س المقدمة من ال�شركاء، 
ُتبنى على الختالط، والختالط ل يتحّقق مع تمايز  »ال�شركة  الكا�شاني:  وفي ذلك يق�ل 
المالين، فال يتحّقق معنى ال�شركة، ولأّن من اأحكام ال�شركة اأّن الهالك يك�ن من المالين، 
وما هلك قبل الخلط من اأحد المالين يهلك من مال �شاحبه خا�شة وهذا لي�س من مقت�شى 

ال�شركة)17(. 
 وبناء عليه، لم يف�شل الفقهاء الم�شلم�ن ال�شركة عن ال�شركاء، ولم يعترف�ا ب�ج�د م�شتقل 
ال�شركة،  ال�شركاء هي ذمة  اعتبروا ذمم  واإّنما  ال�شركاء فيها،  يمّيزها عن وج�د  لل�شركة 
وبالتالي لم يكن لل�شخ�شية القان�نية لل�شركة اأي اعتبار لدى ه�ؤلء الفقهاء)18(. ول يمكن 
في ظل هذا ال�اقع ت�شّ�ر وج�د مفه�م لل�شركة الفعلية)19(، فال�شركة مجّرد تطبيق عقدي 
ل يتمّتع عن اأطرافه باأي ذاتية منف�شلة، وتترّتب الحق�ق واللتزامات مبا�شرة في م�اجهة 
بال�شدة  يت�شم  الإ�شالمي  الفقه  اأّن  كما  و�شيطة،  ذمة  باأي  تمر  اأن  دون  الأطراف  ه�ؤلء 

وال�شرامة في اأم�ر البطالن، فال ي�شمح لعقد باطل باأن يرّتب اآثارًا �شحيحة.

الفرع الثاني

ظهور مفهوم ال�شركة الفعلّية

في النظم الحديثة

الم�شتقلة،  ال�شخ�شية العتبارية  اكت�شاف فكرة  تاريخيًا مع  الفعلية  ال�شركة  ارتبط ظه�ر 
ال�ج�د  اإلى  لل�شركة ظهرت  ال�شخ�شية العتبارية  اأّن  اإلى  الفقهية  الكتابات  وت�شير معظم 

�شم�س الدين محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، ج2، دار الكتب   )16(
العلمية، بيروت، 1994م، �س221.

)17(  ُم�شار اإليه لدى: عبد الحميد محم�د البعلي، ال�شخ�شية العتبارية واأحكامها الفقهية في الدولة المعا�شرة 
واأثرها في �شرط الملك التام وبحث �شفات ال�شخ�شية العتبارية وما يترّتب على ذلك في م�شائل الزكاة، 

وقفية الأمير غازي للفقه القان�ني، �س33.
محمد ال�شيد الد�ش�قي، ال�شخ�شية العتبارية بين الفقه والقان�ن، د.ن، د.ت، القاهرة، �س356.  )18(

 ،2010 الأردن،  عّمان،  للن�شر،  الثقافة  دار  التجارية، ط1،  ال�شركات  في  ال��شيط  العكيلي،  انظر: عزيز   )19(
�س56، وقد ذكر الم�ؤلف اأّنه: »ل وج�د لل�شركة الفعلية في ال�شريعة الإ�شالمية، لأّن عقد ال�شركة وفقًا لها 
اأن ُيخّلف وراءه �شركة فعلية، لأّنه معدوم  اأو فا�شدًا، فاإذا كان باطاًل فال ي�شح  اأو باطاًل  يك�ن �شحيحًا 
اعتراه  اأ�شله  في  �شحيح  الفا�شد  العقد  لأّن  اأي�شًا؛  فعلية  �شركة  وراءه  ُيخّلف  ل  فا�شدًا  كان  واإذا  الأثر، 
ف�شاد في و�شفه، اأ�شف اإلى ذلك اأّن ال�شركة ل ُتعّد �شخ�شًا اعتباريًا م�شتقاًل عن ال�شركاء وفقًا لل�شريعة 

الإ�شالمية، فال�شركة الفعلية ل وج�د لها في اجتهادات فقهاء ال�شريعة الإ�شالمية«.
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اأثناء ما اأُطلق عليه مرحلة الأعراف التجارية التي �شادت في اأوروبا خالل القرون ال��شطى، 
عن  مفه�مه  في  يختلف  قان�ني  تنظيم  اأّنها  على  ال�شركة  اإلى  الأعراف  هذه  نظرت  وقد 
بقيت  طالما  فيها  بالت�شرف  اأو  ح�شته  بق�شمة  يطالب  باأن  لل�شريك  ت�شمح  فلم  ال�شي�ع، 
ال�شركة قائمة، مّما يعني باأّن هذه الح�شة تخرج نهائيًا من ذمم ال�شركاء لت�شتقر في ذمة 
دائني  يطالب�ا  باأن  لل�شركاء  ت�شمح  الأعراف  تلك  كانت  كما  ال�شركة،  في  تتمّثل  محايدة 

ال�شركة بتجردها من اأم�الها اأوًل قبل الرج�ع عليهم. 

مدّونة  اأول  فرن�شا  في  �شدرت  الأعراف،  هذه  �شتات  للملمة  الم�شّرعين  من  محاولة  وفي 
ل�شركات  اأحكامها  من  جزء  في  تطرقت  �شافاري()20(،  )مجم�عة  1673م  �شنة  تجارية 
ُيعّد  ذلك  كان  واإن  العتبارية،  بال�شخ�شية  تمّتعها  اإلى  �شراحة  ت�شير  اأن  دون  الأ�شخا�س 

تح�شياًل حا�شاًل بم�جب الأعراف ال�شائدة كما اأ�شرنا)21(.

 وتاأ�شي�شًا عليه، طرح قيام ال�شخ�شية العتبارية اآنذاك اإ�شكاًل ع�ي�شًا فر�س نف�شه عند 
الحكم ببطالن ال�شركة، حيث ي�شدر هذا الحكم بعد اأن تن�شاأ ال�شركة وتنطلق في مزاولة 
وا�شتقرت  نفذت  قد  تك�ن  والتزامات  حق�ق  خاللها  تترّتب  ل�شن�ات،  اأو  ل�شه�ر  ن�شاطها 
المرحلة  مرحلتين:  بين  التمييز  ب�شرورة  ينادي  الفقه  بداأ  لذلك  اأنتجتها.  التي  الأو�شاع 
ال�شابقة على �شدور الحكم ببطالن ال�شركة، والمرحلة الالحقة ل�شدور هذا الحكم، بهدف 

ترتيب اآثار البطالن فقط على المرحلة الالحقة. 

وقد اعتمد الق�شاء الفرن�شي هذا الراأي م�شتندًا اإلى حجج مختلفة: فقد ظل حتى �شدور 
حكم محكمة ا�شتئناف باري�س �شنة 1791م)22( ي�شتند في رف�شه لتفعيل اآثار البطالن على 
ال�شركات اإلى نظرية التع�ّشف في ا�شتعمال الحّق la theorie de l`abus de droit، وتفر�س 

�ُشّميت بهذا ال�شم ن�شبة لأحد وا�شعيها وه� �شافاري Savary وكان تاجرًا باري�شيًا معروفًا اأخذ على عاتقه   )20(
تجميع الأعراف التجارية التي كانت �شائدة في ع�شره، وو�شعها في كتاب واحد لعر�شها على البرلمان 
منها  كثيرة،  وتعليقات  ل�شروحات  م��ش�عًا  المدونة  كانت هذه  وقد  1673م.  �شنة  اأقّرها  الذي  الفرن�شي 
ما قام به �شافاري نف�شه في �شرح وتعليق على كتابه )التاجر الكامل(، ثم اأكملها ابنه من بعده باإ�شدار 
الأعمال،  قان�ن  ق�ري،  فران�ش�ا  انظر:  ج��شي.  الفقيه  تعليقات  وكذلك  التجاري(،  العالمي  )القام��س 

الجزء الأول، من�ش�رات م�ن كريتيان، �شل�شلة مخت�شر دوما، باري�س، 1977م، �س15-13.
لم تت�شّمن هذه المدونة اأحكامًا خا�شة بالإذن بتاأ�شي�س �شركات الأ�شخا�س، مّما يعني اأّنها ظلت متمّتعة   )21(
العامة من  الق�اعد  بال�شخ�شية العتبارية، عدا ما ت�جبه  تمّتعها  تاأ�شي�شها وفي  الحرية في  بنظام من 
مراعاة ل�شروط العقد ب�شكل عام. انظر في ذلك: اأحمد علي عبد اهلل، ال�شخ�شية العتبارية في الفقه 
المالية،  والم�ؤ�ش�شات  الم�شارف  على  ال�شرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  ط2،  مقارنة،  درا�شة  الإ�شالمي: 

الخرط�م، 2016م، �س33.
)22(  قرار م�ؤرخ في 1791/11/4م، م�شار اإليه لدى: مفلح ع�اد الق�شاة، مرجع �شابق، �س 23.



السياق الفقهي والقضائي التاريخي والمعاصر للشركة الفعلية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية580
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

هذه النظرية التزامًا قان�نيًا تجاه من يريد ا�شتعمال حّقه باأن يك�ن هذا ال�شتعمال م�شروعًا. 
�س والإفراد،  اأو ميزة على �شبيل التخ�شّ التمّتع بمكنة  فالحّق ب�شكل عام يعطي ل�شاحبه 
وه� مجّرد و�شيلة لتحقيق غاية تتمّثل في التمتع بم�شم�نه، اأي بالمكنات وال�شالحيات التي 

يخّ�لها ل�شاحبه. 
واإلى وقت قريب كان ا�شتعمال ال�شخ�س لحّقه ل يعّر�شه لأي ل�م اأو جزاء، فكما يق�ل الفقيه 
ياأتي  »ل   :Paul ب�ل  وقال  حّقه«،  ي�شتعمل  من  بالمعتدي  »لي�س  جاب��س:  ال�شهير  الروماني 
عماًل �شارًا اإّل من يت�شّرف بدون حّق«)23(. ومن هنا كانت الفكرة ال�شائدة هي نفي الظلم 
عّمن ي�شتعمل حّقه، فلم يقبل الق�شاء الفرن�شي في بادئ الأمر باإمكانية مراقبة الفرد في 

ا�شتعماله لحق�قه ذات الطابع المطلق.
جاء  قد  الميالدي  ع�شر  التا�شع  القرن  مطلع  في  و�شع  الذي  الفرن�شي  القان�ن  كان  واإذا 
خاليًا من ن�ش��س تفر�س قي�دًا على من ي�شتعمل�ن حق�قهم، وتحّدد جزاًء ينطبق على من 
اأّن الق�شاء لحظ م�شاوئ التم�شك بهذه  اإّل  يلحق�ن ال�شرر بالغير جّراء هذا ال�شتعمال، 
الأفكار التقليدية، فانت�شر لآراء فقهاء كبار من اأمثال ج��شران نادوا ب�شرورة الربط بين 
ا�شتعمال الحّق ومبداأ ُح�شن النية في هذا ال�شتعمال، م�ؤ�ش�شين بذلك لنظرية حديثة عرفت 

بالتع�ّشف في ا�شتعمال الحّق)24(. 
وكما اأ�شرنا اأعاله، فقد طّبق الق�شاء الفرن�شي هذه النظرية في مجال ال�شركات لأول مرة 
�شنة 1791م بم�جب حكم �شدر عن محكمة ا�شتئناف باري�س التي قّررت فيه: »اأن ال�شركة 
التي تقّيد في ال�شجل التجاري اإذا كانت باطلة، فاإّن هذا البطالن ل يمكن اأن يحتج به على 
الذي  فال�شريك  بهم«.  الإ�شرار  اإلى  ي�ؤدي  البطالن  ولأّن  البطالن،  ت�شببه في  لعدم  الغير 
باإبطالها  الحكم  قبل  ال�شركة  مع  تعامل�ا  من  �شد  للبطالن  الرجعي  الأثر  بتفعيل  يطالب 
اإلى  اأّن الم�شالح التي ي�شعى  ُيعّد متع�شفًا في ا�شتعمال حّقه لحقيقة ما يراه ويتغافله من 
تحقيقها ل تتنا�شب البتة مع ال�شرر الذي ي�شيب ه�ؤلء المتعاملين من بطالن ل يعلم�ن 

عن اأ�شبابه �شيئًا. 
هذا القرار واإن لم ُي�شر �شراحة اإلى م�شطلح ال�شركة الفعلية la societe de fait، اإّل اأّنه 
يمّثل الن�اة الأولى لهذا المفه�م القان�ني، فعدم تفعيل الأثر الرجعي للبطالن على الحكم 
باإبطال عقد ال�شركة كما يق�شي بذلك القان�ن الفرن�شي القديم، يعني في واقع الأمر ترتيب 

اآثار قان�نية �شحيحة على هذه ال�شركة. 

ُم�شار اإلى ه�ؤلء الفقهاء لدى: الك�ني اأعب�دة، اأ�شا�شيات القان�ن ال��شعي، المدخل اإلى علم القان�ن -   )23(
الحق، المركز الق�مي للبح�ث والدرا�شات العلمية، طرابل�س، ليبيا، 1997م، �س258.

المرجع ال�شابق، �س261.  )24(
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م�شطلح  مرة  لأول  الفرن�شي  الق�شاء  ا�شتعمل  1825م  �شنة  في  وتحديدًا  القرار  هذا  بعد 
باري�س(  ا�شتئناف  La societe de fait من قبل نف�س المحكمة )محكمة  الفعلية  ال�شركة 
كتابة  دون  تاأ�ش�شت  تجارية  �شركة  بخ�ش��س  للبطالن  الرجعي  الأثر  اإعمال  رف�شت  التي 
ببطالنها  الحكم  قبل  ال�شركة  بها  قامت  التي  الأعمال  المحكمة  واعتبرت  اإ�شهار،  ودون 
اأعماًل �شحيحة على اأ�شا�س ال�ج�د ال�اقعي وال��شع الظاهر لل�شركة. ثّم ت�الت بعد ذلك 
الأحكام الق�شائية الفرن�شية م�ؤكدة على اأّن مثل هذه ال�شركة رغم بطالنها يمكن اأن تكت�شب 

بع�س اأوجه العتراف القان�ني حماية لمن تعامل�ا معها)25(. 

ومن الالفت للنظر اأّن بع�س الأحكام الق�شائية �شارت ت�شتند في تاأ�شي�س مفه�م ال�شركة 
الفعلية اإلى نظرية الأو�شاع الظاهرة، باعتبار اأّن ال�شركة كانت م�ج�دة فعاًل، ولها كيانها 
الذاتي ومن غير المقب�ل اإنكار وج�دها بعد اأن اطماأن الغير اإلى هذا ال�ج�د وتعامل معها 
ب��شفها كائنًا حيًا)26(. ويعني ذلك اأّنه لتطبيق نظرية ال�شركة الفعلية يجب اأن يك�ن لل�شركة 
مظهرًا خارجيًا ي�شتاأن�س به الغير، اأي اأن تك�ن قد دخلت في تعامالت ظاهرة مع الغير؛ لأّن 
الحكمة الأ�شا�شية لتكري�س نظرية ال�شركة الفعلية هي حماية الغير َح�شن النية الذي تعامل 

معها واأولى ثقته في و�شعها الظاهر.

1966م الذي نتج عنه  24 ي�ني�  بتاريخ  الفرن�شي  التجاري  القان�ن  على كل حال، ب�شدور 
،Le code de commerce ت�حيد اأحكام ال�شركات، واإدراجها �شمن مدّونة القان�ن التجاري 

تتمـّثل  باأحكام خا�شة  ونّظمها  الفعلية،  ال�شركة  بفكرة  الفرن�شي �شراحة  الم�شّرع  اعترف 
حاليًا في الـمادة )L235-10(، وه� اأي�شًا ما قام به اأغلب الم�شّرعين ومنهم الم�شّرع الليبي 
)29( تحت  المادة  في  الليبي  التجاري  الن�شاط  قان�ن  بم�جب  الفعلية  ال�شركة  نّظم  الذي 
عن�ان ال�شركة الفعلية، وفقًا لها: »ل ي�ؤثر في �شحة ما تّم من اأعمال وت�شرفات ال�شركة، 
دفع  من  ال�شركاء  يعفى  ول  التجاري،  ال�شجل  في  القيد  بعد  ال�شادر  ببطالنها  الحكم 
ح�ش�شهم بالكامل اإّل بعد دفع ما على ال�شركة من دي�ن. ول يج�ز الحكم بالبطالن اإذا 

زال �شببه باإجراء تّم قيده في ال�شجل التجاري«)27(. 

ينظر: محكمة النق�س الفرن�شية، الدائرة المدنية، طعن 62.1825، بتاريخ 13 مار�س 1862م.  )25(
عزيز العكيلي، مرجع �شابق، �س56.  )26(

من الت�شريعات العربية اأي�شًا: المادة )419( من القان�ن المدني الجزائري التي ن�شت على اأّنه: »يجب اأن   )27(
يك�ن عقد ال�شركة مكت�بًا واإّل كان باطاًل، وكذلك يك�ن باطاًل كل ما يدخل على العقد من تعديالت اإذا 
لم يكن له نف�س ال�شكل الذي يكت�شبه ذلك العقد، غير اأّنه ل يج�ز اأن يحتج ال�شركاء بهذا البطالن قبل 
الغير واأّل يك�ن له اأثر فيما بينهم اإّل من الي�م الذي يق�م فيه اأحدهم بطلب البطالن«. اأي�شًا ت�جد اإ�شارة 
التي وفقًا لها: »تثبت  التجاري الجزائري  القان�ن  )545( من  المادة  الفعلية في  ال�شركة  �شمنية لمفه�م 
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وفي دولة الك�يت اأي�شًا تم تنظيم ال�شركة الفعلية بم�جب المادة )29( من قان�ن ال�شركات 
ال�شركة  »اإذا ُق�شي ببطالن عقد  اأّنه:  المادة على  2016م، حيث ن�شت هذه  ل�شنة   1 رقم 
اعتبرت ال�شركة �شركة واقع، وتتبع �شروط العقد في ت�شفيتها وت�ش�ية حق�ق ال�شركاء قبل 
بع�شهم البع�س، ول يترّتب على بطالن عقد ال�شركة بطالن ت�شرفات ال�شركة خالل الفترة 
ال�شابقة على تاريخ �شدور حكم نهائي بالبطالن، ما لم تكن تلك الت�شرفات باطلة ل�شبب 

اآخر«.

ال�شركة بعقد ر�شمي واإّل كانت باطلة. ل يقبل اأي دليل اإثبات بين ال�شركاء فيما يجاوز اأو يخالف م�شم�ن 
عقد ال�شركة. يج�ز اأن يقبل من الغير اإثبات وج�د ال�شركة بجميع ال��شائل عند القت�شاء«. فهذا الن�س 
على الّرغم من ا�شتراطه الكتابة الر�شمية ل�شحة عق�د ال�شركات التجارية، اإّل اأّنه لم يجعل للبطالن اأثرًا 

رجعيًا، ذلك اأّن الم�شّرع اأعطى للغير حّق اإثبات وج�د ال�شركة بكافة طرق الإثبات. 
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المطلب الثالث

�شروط تطبيق نظرية ال�شركة الفعلّية

ال�شركة  بطالن  اآثار  ق�شر  والق�شاء  الفقه  �شاغها  كما  الفعلية  ال�شركة  نظرية  م�ؤدى  اإّن 
على الم�شتقبل، اعترافًا ب�ج�دها الفعلي ال�شابق على الحكم ببطالنها، بحيث تتّم ت�شفية 
العالقات والمعامالت التي تّمت قبل البطالن على اأ�شا�س الإقرار ب�ج�د ال�شركة، فال يلزم 
ال�شركاء برّد ما قب�ش�ه من اأرباح، ول يحّق لهم المطالبة با�شترداد ما تحّمل�ه من خ�شائر، 

كما ل يج�ز لل�شركة التحّلل من التزاماتها تجاه الغير)28(. 

اأّنه  مفادها  فر�شية  على  الج�هر  حيث  من  الفعلية  ال�شركة  فكرة  تق�م  اأخرى،  وبعبارة 
الم�شتقبل - وزوالها في  ترّتب عليه حّلها  واإن   - فاإّن ذلك  ال�شركة  ببطالن  ُحكم  ما   متى 

قيامها  بين  ما  الفترة  خالل  اأي  الما�شي،  في  وج�دها  تق�ي�س  اإلى  ي�ؤدي  اأن  يمكن  ل 
والحكم ببطالنها، فُتعّد قائمة ومرّتبة لآثارها بما يمكن معه ت�شفية الحق�ق واللتزامات 
 التي ن�شاأت عن تعامالتها)29(، وهذا الحكم ه� ما ن�شت عليه المادة )29( تجاري بق�لها:
»ل ي�ؤّثر في �شحة ما تّم من اأعمال وت�شرفات ال�شركة، الحكم ببطالنها ال�شادر بعد القيد 
بعد دفع ما على  اإّل  بالكامل  ال�شركاء من دفع ح�ش�شهم  التجاري، ول يعفى  ال�شجل  في 

ال�شركة من دي�ن«. 

ويرجع ال�شبب في و�شف ال�شركة بالفعلية اإلى تخّلف ال�شروط الم��ش�عية اأو ال�شكلية لعقد 
التاأ�شي�س.

الفرع االأول

البطالن لتخّلف ال�شروط المو�شوعّية

العامة والخا�شة

نتناول في فقرتين: البطالن لتخّلف ال�شروط الم��ش�عية العامة، والبطالن لتخّلف ال�شروط 
الم��ش�عية الخا�شة.

محم�د مختار بريري، قان�ن المعامالت التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987م، �س232.  )28(
بطبيعة الحال، يتطّلب تفعيل هذا المفه�م اأن تك�ن ال�شركة قد اكت�شبت ال�شخ�شية العتبارية قبل الحكم   )29(
ببطالنها، ويقت�شي ذلك اأن ي�شدر هذا الحكم بعد قيدها في ال�شجل التجاري، اأّما اإذا لم تقّيد ال�شركة 
اأ�شاًل، فال يمكن الحديث عن اأي وج�د فعلي لها قبل الحكم ببطالنها، ومن ثّم يتّم تطبيق مبداأ الأثر 
�شابق،  مرجع  روبل�،  ورين�  ريربير  ج�رج  اأي�شًا:  هذا  في  انظر  تاأ�شي�شها.  عقد  على  للبطالن  الرجعي 

�س248.
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 الغ�شن االأول

البطالن لغياب ال�شروط المو�شوعّية العامة

تتمّثل هذه ال�شروط - كما مّر بنا - في الر�شا، والأهلية، والمحّل، وال�شبب. 

اأواًل: بطالن ال�شركة لغياب ركن الر�شا

الغلط  اأي  الر�شا،  ركن  ت�ش�ب  التي  العي�ب  من  عيب  بها  اقترن  اإذا  باطلة  ال�شركة  ُتعّد 
والتدلي�س والإكراه وال�شتغالل، وتختلف درجة البطالن وفقًا لحدة العيب: فه� يف�شي اإلى 
الر�شا،  اإلى هدم �شرط  اأدى  الج�شامة  العيب حدًا من  بلغ  اإذا  لل�شركة،  المطلق  البطالن 
وه� يق�د اإلى البطالن الن�شبي اإذا اقت�شر العيب على مجرد اإنقا�س الإرادة دون اإعدامها. 
ومثال العيب في الحالة الأولى اأن يدفع �شخ�س ماًل اإلى ال�شركة على �شبيل القر�س، في 
حين اأّن هذه الأخيرة تق�شد ا�شتالمه على �شبيل الح�شة، اأو اأن يقّدم الح�شة على �شبيل 
الغلط في  الحالتين يعد ذلك من  الكاملة، ففي  الملكية  ال�شركة  النتفاع في حين تق�شد 
و�شف العقد الذي ي�ؤدي اإلى البطالن المطلق، وُيقا�س عليه كذلك اأن يقّدم ال�شريك ح�شته 
اأو  اأّن ال�شركة تق�شد الح�ش�ل على عقار  اأو منق�ل معّين، في حين  عينًا في �ش�رة عقار 
منق�ل غيره، فنك�ن في هذه الفر�شية ب�شدد غلط في ذاتية المحل يبطل العقد بطالنًا 
مطلقًا. كما اأّن الإكراه اإذا كان ملجئًا ي�ؤدي اإلى بطالن عقد ال�شركة بطالنًا مطلقًا، واإن ُعّد 

ذلك نادر الحدوث في هذا المجال)30(.

الذي  العيب  الن�شبي  البطالن  اإلى  واإّنما  المطلق  البطالن  اإلى  ي�ؤدي  ل  وعلى عك�س ذلك، 
يقت�شر على مجرد اإنقا�س الر�شا دون انعدامه، ومن �ش�ر ذلك اأن يتقّدم ال�شريك بالعمل 
ب�شهادة مزّورة ح�ل م�ؤهله العلمي، فيعد ذلك من التدلي�س الذي يعيب العقد، وي�جب على 
اأجل غايته ثالث  اأي خالل  العامة،  الق�اعد  وفق  بالبطالن  اأن يطالب  له  وقع �شحية  من 
 140 )م  العقد  اإبرام  تاريخ  من  �شنة  ع�شرة  خم�س  اأو  العيب  اكت�شاف  تاريخ  من  �شن�ات 

مدني(. 

ن من البطالن ب�شبب التقادم، كما ي�شقط  اأّما اإذا �شكت عن ذلك، فاإّن هذا العقد يتح�شّ
الإجازة  �ش�ر  ومن  ال�شمنية،  اأو  ال�شريحة  بالإجازة  البطالن  بهذا  التم�شك  في  الحّق 
ال�شركة رغم  ي�شارك في مداولت  اأو  الأرباح،  ن�شيبه من  ال�شريك  يتقا�شى  اأن  ال�شمنية 

علمه بالعيب. 

علي جمال الدين ع��س، ال�جيز في القان�ن التجاري، ج1، دار النه�شة العربية ، القاهرة، د.ت، �س 384.  )30(
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ثانيًا: البطالن الختالل ركن االأهلية

�شخ�شية  فلك�ن  الأم�ال،  و�شركات  الأ�شخا�س  �شركات  بين  ال�شاأن  هذا  في  التمييز  يجب 
على  يترّتب  اأن  ُيفتر�س  الب�شيطة،  والت��شية  الت�شامن  �شركتي  في  اعتبار  محل  ال�شريك 
اأو  العقد  اإبرام  اأن يحدث ذلك لحظة  وي�شت�ي  ال�شركة،  اأهليته بطالن  انعدام  اأو  نق�شان 

اأثناء حياة ال�شركة. 

غير اأّن الم�شّرع حاول في المدونة التجارية الجديدة )ل�شنة 2010( تدارك هذا البطالن 
من اأجل اإنقاذ ال�شركة، وذلك با�شتراط الن�س في عقد التاأ�شي�س على ال��شع الذي ت�ؤول 
اإليه ال�شركة في حال انعدام اأو نق�شان اأهلية ال�شريك اأو اإ�شهار اإفال�شه )المادة 10/54(، 
كاأن ين�س مثاًل على ا�شتمرار ال�شركة قائمة مع بقاء ال�شريك ممثاًل فيها من خالل نائبه 
القان�ني، اأو على ت�شفية ح�شة ال�شريك مع تخفي�س اأو زيادة راأ�س مال ال�شركة في حدود 

ذلك. 

ولكن ل تبطل ال�شركة لمجرد خل� عقد تاأ�شي�شها من هذا البند، واإّنما تبقى �شحيحة اإلى 
70 تجاري(،  اأن يتحّقق �شيء من تلك الع�ار�س، وعندئذ تنحل بم�جب القان�ن )المادة 
)10/54( تجاري ل ُيعّد �شرطًا لزمًا في عقد  اأّن البند الذي ا�شت�جبته المادة  وهذا يعني 
من  ال�شركاء  يرمي  احترازي  �شرط  واإّنما  البطالن،  غيابه  على  يترّتب  بحيث  التاأ�شي�س، 

اإدراجه اإلى التح�شب م�شبقًا لتلك الع�ار�س؛ كي ل ت�ؤثر على وج�د ال�شركة. 

اأّما بالن�شبة اإلى �شركات الأم�ال فال ي�ؤدي نق�شان اأو انعدام اأهلية ال�شريك اأو اإفال�شه اإلى 
بطالنها، واإّنما يقت�شر اأثر ذلك على بطالن م�شاهمته، في�شترد ال�شريك ما �شبق اأن دفعه 
اأّن هذا الأمر مت�قف بداهة على عدم تاأثير خروج  اإّل  من ح�شة وت�شتمر ال�شركة قائمة، 
كاأن   - العن�شر  هذا  اختل  فاإذا  ال�شركة،  في  المطل�ب  ال�شركاء  تعّدد  ركن  على  ال�شريك 
يبقي في ال�شركة اأقّل من الحّد الأدنى المفرو�س - وجب على ال�شريك اأو ال�شركاء الباقين 
المبادرة اإلى معالجة ال��شع خالل اأجل قدره �شنة، واإّل ُعّدت ال�شركة منحلة بق�ة القان�ن 

)المادة 34 تجاري()31(.

ثالثًا: البطالن لتخّلف ركن المحل

تخّلف ركن المحل يتحّقق وفقًا للق�اعد العامة بعدم وج�د هذا العن�شر، اأو بعدم تعيينه، اأو 
بعدم م�شروعيته وقت اإبرام العقد )المادة 132 مدني وما يتبعها(، فقد تبطل ال�شركة لعدم 

عزيز العكيلي، مرجع �شابق، �س32.  )31(
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وج�د المحّل، كاأن تن�شاأ لمزاولة ن�شاط �شناعي اعتمادًا على براءة اختراع اأو عالمة تجارية 
اأن�شئت  الذي  الن�شاط  اأي  المحل،  لعدم م�شروعية  تبطل  وقد  ب��شفها مزّورة،  �شدر حكم 
اأو  العام  النظام  تتعار�س مع  باأعمال  القيام  تاأ�شي�شها  ال�شركاء من  لمزاولته، كاأن يق�شد 
اأو  التهريب،  اأو ممار�شة  اأو التجار فيهما،  المخدرات  اأو  الخم�ر  الآداب، ك�شناعة  ُح�شن 

تزوير العملة، اأو التجار في ال�شالح اأو اأن�شطة الهجرة غير الم�شروعة. 

لكل ذي  اأثر، ويج�ز  اأي  ينتج عنه  باطاًل، فال  ال�شركة  ُيعّد عقد  الحالت  ففي جميع هذه 
م�شلحة اأن يتم�ّشك بهذا البطالن، وللمحكمة اأن تق�شي به من تلقاء نف�شها، ول ُي�شّحح هذا 
البطالن بالإجازة اأو بمرور الزمن، اإّل اأّن الدع�ى المتعّلقة به ت�شقط بانق�شاء خم�س ع�شرة 
المن�شاأة  ال�شركة  ُتعّد  ذلك  واإلى جانب  مدني(،   2/141 )المادة  العقد)32(  تاريخ  من  �شنة 
لمزاولة ن�شاط غير م�شروع في حكم المجّردة من كيانها القان�ني، لي�س فقط بالن�شبة اإلى 
ها �شركة فعلية؛ لأّن من �شاأن  اإلى الما�شي، وبذلك فال يمكن َعدُّ الم�شتقبل، واإّنما كذلك 

ذلك �شرعنة الن�شاط الذي كانت تزاوله خالل الفترة ال�شابقة على الحكم باإبطالها.

رابعًا: البطالن لتخّلف ركن ال�شبب 

عند الحديث عن ركن ال�شبب في ال�شركة ين�شرف المعنى عادة اإلى ن�عين من الأ�شباب: 
�شبب م�شاهمة ال�شريك في ال�شركة، و�شبب قيام ال�شركة ذاتها. وُيق�شد ال�شريك من وراء 
م�شاهمته في ال�شركة الم�شاركَة في الأرباح والخ�شائر المترتبة عن ا�شتثماراتها، وانتفاء 
هذه الم�شاركة مطلقًا يعني في ال�اقع وج�د �شرط يق�شي بحرمان ال�شريك من الأرباح اأو 
باإعفائه من الخ�شائر، وه� ما يطلق عليه فقهًا »�شرط الأ�شد«، الذي عالجه القان�ن - كما 
 506 ال�شركة )المادة  مّر بنا - على نح� مفرط في الأثر، حيث رّتب عليه بطالن عقد 

مدني(. 

كثيرًا  ُيراعي  ل  لك�نه  الجانب؛  هذا  من  منتقدًا  ُيعّد  الليبي  الم�شّرع  م�قف  اأّن  جرم  ول 
زبائن  والدائنين من  والعمال  كال�شركاء  ال�شركة،  ب�ج�د  المرتبط وج�دها  الم�شالح  من 
وم�ردين ومقر�شين. فال�شركة جزء من القت�شاد ال�طني، وكثيرًا ما ي�ؤدي اختفاوؤها اإلى 
تبعات ج�شيمة تنعك�س �شلبًا على هذا القت�شاد، مّما كان ُيح�شن بالم�شّرع اأن يكتفي بمجرد 

الن�س على بطالن �شرط الأ�شد دون ال�شركة. 

واأّما بالن�شبة اإلى �شبب قيام ال�شركة، فيتمّثل في مزاولة الن�شاط المق�ش�د من تاأ�شي�شها 
الذي قد يك�ن م�شروعًا اأو العك�س. وتخّلف هذا ال�شرط يعني بطالن عقد ال�شركة لي�س فقط 

المرجع ال�شابق، �س56.  )32(
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بالن�شبة اإلى الم�شتقبل واإّنما كذلك الما�شي، ولذا فاإّن هذا ال�شرط ل اأهمية له بالن�شبة اإلى 
ال�شركة لك�نه يختلط مع �شرط الم�شروعية الخا�س بالمحل وي�ؤدي اإلى ذات النتيجة.

الغ�شن الثاني

البطالن لتخّلف ال�شروط المو�شوعية الخا�شة

تتمّثل ال�شروط الم��ش�عية الخا�شة لعقد ال�شركة في تعّدد ال�شركاء ونية الم�شاركة وتقديم 
ال�شروط  هذه  تخلف  على  المترّتبة  والآثار  والخ�شائر،  الأرباح  في  والم�شاركة  الح�ش�س 
لي�شت جميعها من نف�س الطبيعة: فغياب �شرط التعّدد عالجه الم�شّرع بالمادة )24 تجاري( 
التي تن�س على اأّنه: »في حالة اأيل�لة كل الأ�شهم اأو الح�ش�س اإلى �شخ�س واحد وجب على 
من اآلت اإليه ملكية الأ�شهم اأو الح�ش�س اأن يبادر ببيع ما يتجاوز منها الحدود المن�ش��س 
عليها في هذا القان�ن خالل مدة ل تتجاوز �شنة واحدة، واإّل اعتبرت ال�شركة منحلة بق�ة 

القان�ن«. 

هذا الحكم لم ي�شر �شراحة اإلى البطالن، الأمر الذي يمكن تف�شيره باأّن اأيل�لة الأ�شهم اأو 
الح�ش�س اإلى �شريك وحيد ي�ؤدي اإلى النف�شاخ ل اإلى البطالن، ومّما يقّ�ي هذا العتقاد 
زوال  رغم  ال�شنة  انق�شاء  قبل  قائمة  تبقى  واأّنها  القان�ن،  بق�ة  يك�ن  ال�شركة  انحالل  اأّن 
ركن التعدد، مّما يتجافى مع مفه�م البطالن المطلق. ولكن كيفما كان الأمر تبدو النتيجة 
واحدة في الحالتين، وهي اأّن ال�شركة قبل انق�شاء ال�شنة تبقى قائمة ومرّتبة لآثارها، واأّنها 
اأية نتائج انعكا�شية  تنحل بق�ة القان�ن ف�ر انق�شاء هذه المدة، واأّنه لي�س لهذا النحالل 

ترتد على الما�شي.

اأّما عن �شرط نية الم�شاركة فيترّتب على غيابه لدى اأحد ال�شركة بطالن عقد ال�شركة اإذا 
كانت �شخ�شية هذا ال�شريك محّل اعتبار خا�س، ويتخّلف هذا ال�شرط اإذا لم يق�شد من 
اأو ال�شتفادة مّما يتمّتع به هذا  ذكر ا�شم ال�شخ�س في العقد �ش�ى ا�شتكمال ركن التعّدد 
ال�شخ�س من نف�ذ اأو �شهرة دون اأن ت�جد لديه اأي نية في الم�شاهمة في اإدارة ال�شركة اأو 
ا�شم وت�قيع  ال�شركة  تاأ�شي�س  اأن يت�شّمن عقد  اأرباحها وخ�شائرها. ومن مظاهر ذلك  في 
ونف�ذه  ب�شمعته  ال�شركة  انتفاع  مجرد  واإّنما  تبعات،  اأية  تحمل  يق�شد  ل  مجامل  �شخ�س 
القت�شادي، اأو اأن يدرج ا�شم اأحد الأ�شخا�س في عقد ال�شركة دون اأن يدفع ح�شة تذكر في 
راأ�س مالها، كاأن يك�ن م�ظفًا ب�شيطًا اأعار اإليها ا�شمه لمجرد ا�شتكمال الن�شاب القان�ني 

 .associé prête-nom لعدد ال�شركاء
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الفرع الثاني

البطالن لتخّلف ال�شروط ال�شكلّية

ُي�شترط في عقد ال�شركة اأن يك�ن مكت�بًا على يد م�ّثق ر�شمي وفق بيانات معّينة، واأن يتّم 
قيده لدى م�شلحة ال�شجل التجاري؛ حتى تكت�شب ال�شركة ال�شخ�شية العتبارية، ول ت�شتثنى 
العقد عن غيره  14 تجاري(. ويتمّيز هذا  اإّل �شركة المحا�شة )المادة  ال�شروط  من هذه 
باأّنه �شكلي، واأّن �شكليته ل تقت�شر على مجرد كتابته، واإّنما ًي�شاف اإليها عن�شران اآخران: 
اأن يتّم قيد العقد  اأن تك�ن ر�شمية على يد م�ظف مخت�س )محّرر عق�د(، والثاني  الأول 
الر�شمي لدى مكتب ال�شجل التجاري المخت�س. تخّلف العن�شر الأول يترّتب عليه بطالن 
عقد ال�شركة بطالنًا مطلقًا، وتخّلف العن�شر الثاني يعني تعّذر اكت�شاب ال�شركة لل�شخ�شية 

العتبارية، اأي انعدام وج�دها ك�شخ�س معن�ي.

اأو لغياب الر�شمية، حيث  ومن ال�شع�بة بمكان ت�شّ�ر بطالن عقد ال�شركة لغياب الكتابة 
يتعّذر عندئذ قيده لدى ال�شجل التجاري لي�س لك�ن هذا ال�شرط ج�هريًا، واإّنما من ال�ارد 
اأن يبطل عقد تاأ�شي�س ال�شركة لإغفال بع�س البيانات الج�هرية المطل�بة ل�شحته، كعدم 
�س، اأو ت�شمنه ل�شرط  ذكر المقّر اأو ال�شكل القان�ني، اأو عدم مراعاة وحدة الغر�س والتخ�شّ
الأ�شد، اأو اأن يحت�ي على عدد من ال�شركاء اأقّل من الحّد الأدنى المطل�ب قان�نًا، وقد يطعن 
اإلى  اأو من الغير، مّما ي�ؤدي  اأحد ال�شركاء  في هذه الحالت في عقد تاأ�شي�س ال�شركة من 
الحكم ببطالنه. هذا الأمر يق�د في ال�اقع اإلى جملة من الت�شاوؤلت تتعّلق بم�شير ال�شركة 

وم�شير الحق�ق واللتزامات التي ترّتبت على ن�شاطها قبل الحكم بالبطالن.
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المطلب الرابع

اأحكام ال�شركة الفعلية

المنا�شبات،  العديد من  الق�شاء في  وكّر�شه  الفقه  ابتدعه  قان�ني  الفعلية مفه�م  ال�شركة 
فتق�م هذه  المدني،  القان�ن  نّظمها  كما  البطالن  ق�اعد  على  يك�ن حيلة  اأن  يعدو  ل  وه� 
اإلى ما  اإعادة الحال  للبطالن الذي يعني  الأثر الرجعي  الق�اعد كما ه� معل�م على مبداأ 
كانت عليه قبل اإبرام العقد، حيث ن�شت على هذا الأثر المادة )142( مدني بق�لها: »في 
حالتي اإبطال العقد وبطالنه، ُيعاد المتعاقدان اإلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاإذا 

كان هذا م�شتحياًل جاز الحكم بتع�ي�س عادل«. 

ال�شركة  وج�د  انعدام  مفادها  نتيجة  اإلى  ال�شركات  مجال  في  المبداأ  هذا  تفعيل  وي�ؤدي 
الباطلة خالل الفترة ما بين قيدها في ال�شجل التجاري والحكم ببطالنها، وواقع الحال 
في  ودخلت  ن�شاطها،  مزاولة  في  �ش�طًا  وقطعت  فعليًا  ن�شاأت  قد  كانت  ال�شركة  هذه  اأّن 
تعاقدات مع الغير، ولعلها ح�شلت على قرو�س وكّ�نت العديد من الزبائن والعمال. ولذلك 
ي�ؤدي تفعيل مبداأ الأثر الرجعي للبطالن بال�ش�رة التي نظمها القان�ن المدني اإلى اإرباك 
كبير لتعامالت ال�شركة مع الغير واإهدار الثقة التي منحها هذا الغير لل�اقع)33(، فكان من 
الطبيعي اأن تفر�س هذه الظروف معالجات خا�شة لل�شركة الباطلة تمّيز بين مرحلتي ما 

قبل �شدور الحكم ببطالنها وما بعد ذلك.

الفرع االأول

و�شع ال�شركة قبل الحكم ببطالنها

ا�شتنادًا اإلى ن�س المادة )29 تجاري( ي�ؤدي الحكم ببطالن عقد التاأ�شي�س اإلى نهاية ال�شركة 
عليه  ترد  الذي  العام  الأ�شل  الن�س  هذا  وُيج�ّشد  الما�شي،  على  تاأثير  دون  الم�شتقبل  في 

جملة من ال�شتثناءات.

كان  »واإذا  يق�ل:  ذلك  وفي   .266–255 �س  �شابق،  مرجع  ج5،  ال��شيط،  ال�شنه�ري،  اأحمد  الرزاق  عبد   )33(
الع�دة مح�شلتها  فاإّن هذه  التعاقد،  قبل  عليها  كان�ا  التي  الحالة  اإلى  ال�شركاء  ع�دة  البطالن  مقت�شى 
انهيار ال�شركة بالن�شبة للما�شي كما الم�شتقبل، وه� من النتائج التي تخلق و�شفًا يم�س بمراكز اقت�شادية 
ا�شتقرت ب�شبب العتقاد ب�شالمة ال�شركة من الناحية الفعلية منذ تك�ينها حتى �شار بطالنها، ومن �شمن 
الذين تم�شهم اآثار الحكم بالبطالن، الغير المتعاقد مع ال�شركة، الذي اطماأن اإلى وج�د ال�شركة من خالل 

ال��شع الراهن«.
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الغ�شن االأول

االأ�شل العام: قيام ال�شخ�شية االعتبارية لل�شركة

وفقًا لن�س المادة )29 تجاري( ل يج�ز اأن تتاأّثر الت�شرفات التي اأبرمتها ال�شركة مع الغير 
ت�شتمر  ال�شركة  اأّن  الن�س  هذا  فح�ى  ويفيد  الحكم،  بهذا  ببطالنها  الحكم  �شدور  قبل 
قبل الحكم ببطالنها قائمة ومنتجة لآثارها وفقًا لل�شكل القان�ني الذي تتخذه )ت�شامن، 
م�شاهمة، ت��شية بالأ�شهم...(، كما ل� اأّنها لم تتعّر�س قط للبطالن)34(، وتبقى العق�د التي 

اأجرتها �شحيحة ول تتاأثر بهذا الحكم. 
وبذلك يك�ن الم�شّرع قد تبّنى �شراحة مفه�م ال�شركة الفعلية الذي �شاد في اأو�شاط الفقه 
والق�شاء الفرن�شيين منذ اأوا�شط القرن الما�شي. ويمكن في هذا الإطار ال�شتر�شاد اأي�شًا 
عدم  على  يترتب  »ل  اأّنه:  اإلى  فيه  ذهبت  حيث  الم�شرية  النق�س  لمحكمة  قديم  بحكم 
ا�شتيفاء �شركة الت�شامن لإجراءات ال�شهر والن�شر بطالنها فيما بين ال�شركاء اإّل اإذا طلبه 
اأحدهم، وُحكم به، وعندئذ يعتبر العقد م�ج�دًا و�شحيحًا ط�ال الفترة ال�شابقة على الق�شاء 
بالبطالن، فيرجع اإليه في تنظيم العالقة بين ال�شركاء وت�ش�ية حق�قهم والتزاماتهم، ولئن 
اأن يطلب ببطالن ال�شركة في م�اجهة  كان لكل �شريك في �شركة الت�شامن من الحّق في 
اأثر رجعي، بل  لي�س لهذا البطالن  اأّنه  اإّل  ال�شهر والن�شر،  اإجراءات  ال�شركاء لعدم اتخاذ 
عدم  رغم  به  الق�شاء  على  ال�شابقة  الفترة  ط�ال  �شحيحًا  وج�دًا  م�ج�دة  ال�شركة  تبقى 
العتبارية  �شخ�شيتها  لها  فعلية  �شركة  باعتبارها  وذلك  والن�شر،  ال�شهر  اإجراءات  اتخاذ 

التي ت�شتمد وج�دها من العقد«)35(. 
فقط  ال�شحة  قرينة  الباطلة  ال�شركة  عقد  على  يالحظ  كما  الم�شري  الق�شاء  ي�شف  لم 
خالل المرحلة ال�شابقة على الحكم ببطالنه، واإّنما �شبغ عليه بع�س مالمح العقد ال�شحيح 
وت�زيع  الت�شفية  لتنظيم  وج�ده  ا�شتمرار  معنى  فما  واإّل  الحكم،  هذا  �شدور  بعد  كذلك 
الأرباح والخ�شائر رغم الحكم ال�شادر ببطالنه؟ وما معنى خ�ش�ع ال�شركة الفعلية لأحكام 
في  ت�شتمر  التي  الفعلية  ال�شركة  لفكرة  تكري�شًا  الق�شائي  الت�جه  هذا  في  اإّن  الإفال�س؟ 

ال�ج�د اأ�ش�ة بال�شركة ال�شحيحة حتى لحظة �شطبها من ال�شجل التجاري)36(.

محكمة النق�س الفرن�شية، 16 اأبريل 1967م، دورية محكمة النق�س 1967م، رقم 170، �س165.  )34(
محكمة النق�س الم�شرية، طعن مدني، جل�شة 1951/1/4، مجلة محكمة النق�س، ال�شنة2، �س213.  )35(

عدة  في  درجت  التي  الفرن�شية  النق�س  محكمة  من  الحل�ل  هذه  ا�شت�حى  الم�شري  الق�شاء  اأّن  يبدو   )36(
والق�اعد  التاأ�شي�س  عقد  ير�شمها  التي  لالآلية  وفقًا  ت�شفى  الباطلة  ال�شركة  باأّن  التاأكيد  على  منا�شبات 

القان�نية المتعلقة بال�شركات المنحلة. انظر على �شبيل المثال:
محكمة النق�س الفرن�شية، 5 يناير 1886، طعن رقم 1886.1.241، تعليق لبيه/محكمة النق�س الفرن�شية، 

4 ن�فمبر 1984م، تعليق اون�رات.  
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الغ�شن الثاني

اال�شتثناءات: اندثار ال�شخ�شية االعتبارية لل�شركة

اإّن ا�شتمرار ال�شخ�شية العتبارية لل�شركة قبل الحكم ببطالنها ل ي�شتقيم مع بع�س الأو�شاع 
القان�نية التي تقت�شي ان�شحاب البطالن باأثر رجعي اإلى الما�شي، ويتحّقق ذلك على نح� 
يك�ن  كاأن  ال�شركة،  تزاوله  الذي  الن�شاط  م�شروعية  لعدم  البطالن  حالة  في  مخ�ش��س 
الق�شد من تاأ�شي�شها مزاولة ن�شاط يتعار�س مع النظام العام اأو ُح�شن الآداب، ك�شناعة 
في  التجار  اأو  العملة،  تزوير  اأو  التهريب،  اأو  ذلك،  في  التجار  اأو  المخدرات  اأو  الخم�ر 
الب�شر اأو اأن�شطة الهجرة غير الم�شروعة، اأو التجار في ال�شالح. ففي جميع هذه الحالت 
اإلى  ال�اقع  في  ي�ؤدي  ذلك  لأّن  ببطالنها؛  الحكم  قبل  فعلية  �شركة  عن  الحديث  يمكن  ل 
الحكم  وتاريخ  تاأ�شي�شها  تاريخ  بين  ما  الفترة  ال�شركة طيلة  زاولته  الذي  الن�شاط  �شرعنة 

ببطالنها)37(.

ال�شركة، ويق�شد  ال�شبب في  اإلى عدم م�شروعية  ياأخذ نف�س الحكم البطالن الذي يرجع 
بال�شبب هنا ه� ال�شبب الباعث ل الق�شدي، لأّن هذا الأخير يختلط مع ركن المحّل وياأخذ 
اإذا كان الق�شد منه ه� تحقيق غايات تتعار�س  حكمه. وُيعّد ال�شبب الباعث غير م�شروع 
مع النظام العام اأو القان�ن، ومن ذلك اأّن ت�ؤ�ش�س �شركة م�شرفية لغر�س غ�شيل الأم�ال، اأو 
اأن ت�ؤ�ش�س �شركة نقل بحري لإدارة ن�شاط تهريب اأو هجرة غير �شرعية. فال يترّتب في هذه 
اإلى الما�شي، واإّنما تنهار ف�ر  الحالت على الحكم ببطالن ال�شركة ك�نها قائمة بالن�شبة 

هذا الحكم، وين�شحب زوالها على الما�شي كما على الم�شتقبل)38(. 

وي�شري الأمر ذاته على ال�شركة المتكّ�نة منذ تاأ�شي�شها من �شخ�شين اإذا ُحكم ببطالنها 
لفقدان اأهلية اأحدهما اأو لعدم ت�فر نية الم�شاركة لديه، حيث ي�ؤدي هذا الحكم اإلى زوالها 
باأثر رجعي، لك�نها لم ت�جد قط منذ البداية، فهي �شركة وهمية société fictive، وينتج 
عن ذلك اعتبار ال�شريك ال�حيد م�ش�ؤوًل عن �شائر اللتزامات التي ترّتبت في م�اجهتها 
اإذا  اأّما  م�ش�ؤولية محدودة)39(.  ذات  باأّنها  التم�شك  نفعًا  يجديه  ول  ببطالنها،  الحكم  قبل 

عبا�س م�شطفى الم�شري، تنظيم ال�شركات التجارية، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1998، �س 41.  )37(
بطالن  مجال  في  والتطبيق  »النظرية  بعن�ان:  هيمارد  تعليق  1927/7/11م،  الفرن�شية  النق�س  محكمة   )38(

ال�شركات الفعلية«، ط2، �شنة 1926. 
بالمادة  المعّدلة   )31( المادة  به  1948م جاءت  ل�شنة  الإنجليزي  ال�شركات  قان�ن  في  م�شابه  ي�جد حكم   )39(
)7/88( من قان�ن 1980م، وفقًا له اإذا نق�س عدد ال�شركاء عن الحّد الأدنى الالزم والذي قد تّم ت�حيده 
في عام 1980م ب�ج�د �شريكين، وا�شتمرت ال�شركة رغم ذلك في ممار�شة ن�شاطها مع وج�د هذا الإخالل 
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يترّتب على  فلن  الأهلية،  فاقد  بينهم من ه�  وكان من  اأ�شخا�س  ال�شركة من عدة  تكّ�نت 
ذلك زوالها باأثر رجعي ما لم يختل فيها �شرط التعّدد، واإّنما تبقى قائمة ك�شركة فعلية على 

النح� المتقدم.

يترّتب على البطالن في الفر�شيتين ال�شابقتين اأّن اأحكام الإفال�س ل يمكن اأن ت�شري على 
ال�شركة الباطلة لعدم افترا�س قيامها في اأي لحظة، فهذه الأحكام تتطّلب قيام ال�شخ�شية 
اللتزامات  جميع  فاإّن  وعليه  الإفال�س،  اإجراءات  ت�شتغرقها  التي  المدة  طيلة  العتبارية 
المترّتبة على ال�شركة قبل الحكم ببطالنها ل�شالح الغير َح�شن النية تقع على كاهل ال�شركاء 

)اأو ال�شريك ال�حيد في الفر�شية الأخيرة(، حيث يج�ز �شهر اإفال�شهم اإذا كان�ا تجارًا. 

الفرع الثاني

و�شع ال�شركة بعد الحكم ببطالنها

الحّل  اإلى  ببطالنها  المحك�م  ال�شركة  باأيل�لة  يق�شي  عام  اأ�شل  ال�شاأن  هذا  في  ي�جد 
والت�شفية اأو الإفال�س )الغ�شن الأول(، كما ي�جد ا�شتثناء يرد على هذا الأ�شل )الغ�شن 

الثاني(.

الغ�شن االأول

االأ�شل العام: حل ال�شركة

ُيعد بطالن ال�شركة �شببًا من اأ�شباب حّلها، ودخ�لها في مرحلة الت�شفية، ويترّتب على ذلك 
العاجلة، الأم�ر  على  مهامهم  فتقت�شر  م�شفين،  اإلى  القان�ن  بق�ة  يتح�ل�ن  مديريها   اأّن 

ول يج�ز لهم مبا�شرة اأعمال جديدة، واإّل اأ�شبح�ا م�ش�ؤولين عنها ب�جه الت�شامن والتكافل، 
وهم ي�شتمرون في هذا الدور اإلى حين تعيين الم�شفي، لتنتهي عالقتهم ف�ر ذلك بال�شركة 
اإلى  للت�شفية  الالزم  بالقدر  لل�شركة  القان�نية  ال�شخ�شية  وت�شتمر  تجاري(.   36 )المادة 
حين �شطبها من ال�شجل التجاري. فالحكم بحل ال�شركة للبطالن ل يترتب عليه انق�شاء 
�شخ�شيتها العتبارية، واإنما ت�شتمر هذه ال�شخ�شية لتحقيق غاية محّددة وهي تهيئة ظروف 

ال�شركة، وت�جيه م�شيرها في اتجاه ت�شفية ن�شاطها، ومن ثّم الختفاء من ال�اقع. 

في حّده الأدنى لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر، فاإّن ال�شريك الباقي ُي�شاأل م�ش�ؤولية �شخ�شية عن دي�ن ال�شركة 
التطبيق  بين  ال�شركة  عن  القناع  رفع  محمد،  بابكر  العطا  �شماح  انظر:  المدة.  هذه  خالل  تن�شاأ  التي 
والمفه�م: درا�شة مقارنة، مجلة كلية القان�ن الك�يتية العالمية، ال�شنة التا�شعة، العدد1، العدد الت�شل�شلي 

33 رجب - �شعبان 1422هـ/ مار�س 2021، �س16.
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اأن  يمكن  دي�نها  �شداد  ت�قف عن  كانت في حال  اإذا  الفعلية  ال�شركة  اأّن  ينبني على ذلك 
اأّنه:  الإفال�س على  ب�شهر  المتعّلقة  تجاري   )1012( المادة  الإفال�س، فقد ن�شت  اإلى  ت�ؤول 
»مع عدم الإخالل باأحكام ال�شلح ال�اقي ، ُي�شهر اإفال�س التاجر �ش�اء اأكان �شخ�شًا طبيعيًا 
اأم معن�يًا ، كما ي�شهر اإفال�س ال�شركات المدينة اإذا ت�قف اأي منهم عن دفع دي�نه، وتثبت 
حالة الت�قف عن دفع الدي�ن عندما يظهر عجز المدين عن ال�فاء بها اأو تدل ع�امل اأخرى 

خارجية على عدم قدرته على القيام بالتزاماته ب�شفة منتظمة«.

كما ن�شت المادة )1013( المتعّلقة بطلب �شهر الإفال�س على اأّنه: »ي�شهر الإفال�س بناًء على 
طلب المدين اأو اأحد الدائنين اأو اأكثر اأو بناء على طلب النيابة العامة، اأو ال�شلطة المخت�شة 
من تلقاء نف�شها«. وت�شري على اإفال�س ال�شركات الق�اعد المتعّلقة باإفال�س التاجر ب�ش�رة 

عامة عدا بع�س الأحكام الخا�شة التي تختلف بين �شركة واأخرى.

الغ�شن الثاني

اال�شتثناء: ت�شحيح و�شع ال�شركة

ن�شت على هذا ال�شتثناء الفقرة الثانية من المادة )29( تجاري التي وفقًا لها: »ول يج�ز 
لهذا  وفقًا  التجاري«. فيج�ز  ال�شجل  قيده في  تّم  باإجراء  �شببه  زال  اإذا  بالبطالن  الحكم 
الحكم تدارك البطالن بمعالجة اأ�شبابه، كا�شتعادة �شرط التعّدد المفتقد، اأو اإلغاء �شرط 
الأ�شد، اأو اإجازة عقد التاأ�شي�س القابل للبطالن، اأو ا�شتكمال ال�شرط ال�شكلي الناق�س. وفي 
جميع الأح�ال يجب قيد الإجراء الت�شحيحي في ال�شجل التجاري؛ ليترّتب على ذلك زوال 

خطر البطالن الذي كان يتهّدد ال�شركة.

اأو  ال�شريك  اأهلية  انعدام  اأو  لنق�شان  البطالن  الأ�شخا�س تجنب  اأي�شًا يمكن في �شركات 
اإفال�شه بالن�س في عقد التاأ�شي�س على ال��شع الذي ت�ؤول اإليه ال�شركة عند حدوث اأي من 
اأهلية  زوال  اأّن  على  مثاًل  العقد  ين�س  اأن  فيج�ز  تجاري.   )10/54( المادة  الط�ارئ  هذه 
ال�شريك  ي�شترد  اأن  على  ين�س  اأو  القان�ني،  نائبه  محله  ويحل  ال�شركة  يبطل  ل  ال�شريك 
هذه  حدود  في  ال�شركة  مال  راأ�س  زيادة  اأو  بتخفي�س  الآخرون  ال�شركاء  ويق�م  ح�شته 
الح�شة، وكذلك يمكن اأن يت�شمن عقد التاأ�شي�س بندًا يق�شي بمعالجة اإفال�س ال�شريك عن 

طريق ف�شله من ال�شركة. 

وجدير بالذكر اأّن اإفال�س ال�شريك ذي الم�ش�ؤولية غير المحدودة ل ي�ؤثر على وج�د ال�شركة، 
فه� ل ي�شتتبع اإفال�شها نزوًل عند حكم المادة )1159( تجاري التي ق�شت في هذا ال�شاأن 
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المحدودة  غير  الم�ش�ؤولية  ذوي  ال�شركاء  من  اأكثر  اأو  �شريك  تفلي�س  على  يترّتب  »ل  باأّنه: 
تفلي�س ال�شركة«. 

اإذا تعّذر - لع�امل  اإّل  اأّن بطالن ال�شركة ل ين�شحب على الما�شي  اإلى  نخل�س مّما تقدم 
البطالن هذا  اأّن  فالأ�شل  الفعلية.  ال�شركة  مفه�م  تفعيل   - والآداب  العام  بالنظام   تتعّلق 

الم�شتقبل يمكن  اإلى  بالن�شبة  الأمر  الما�شي، بل كذلك  اإلى  تمتد  اآثار رجعية  اأي  يرّتب  ل 
الأ�شد...  �شرط  اإلغاء  اأو  التعّدد  �شرط  كا�شتكمال  اأ�شبابه،  بمعالجة  البطالن  اآثار  تفادي 
اآثارها القان�نية، تمامًا  وعندئذ تنقلب ال�شركة الباطلة اإلى �شركة �شحيحة مرتبة لجميع 
اإلى الحديث عن الآثار المترّتبة على  اأّنها ن�شاأت كذلك منذ البداية. ويق�دنا هذا  ل�  كما 

ا�شتكمال �شروط تاأ�شي�س ال�شركة.
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المطلب الخام�س

اآثار تطبيق مفهوم ال�شركة الفعلية 

في اإطار مجموعة ال�شركات

لم يعرف الم�شّرع الليبي مفه�م مجم�عة ال�شركات، وحتى في فرن�شا رغم انت�شار الظاهرة 
في مختلف المجالت القت�شادية، لم تحَظ بعد باأحكام قان�نية تفردها بالتنظيم الم�شتقل 
هي  المفه�م  لهذا  �شيقت  التي  التعريفات  اأغلب  فاإّن  وعليه  التجارية)40(.  ال�شركات  عن 
تعريفات فقهية وق�شائية. على �شبيل المثال ل الح�شر جاء في المعجم القان�ني الفرن�شي 
تعريف مجم�عة ال�شركات باأّنها: »تجمع من ال�شركات م�شتقلة قان�نيًا، مرتبطة اقت�شاديًا 

بعالقات مالية وتعاقدية تجعل منها كيانًا اقت�شاديًا واحدًا«)41(.

باأّنها: »تجمع من ال�شركات، ل يح�ي فقط  ُتعّرف مجم�عة ال�شركات  ووفقًا لل�شيد ديديه 
البع�س ب�شكل  تابعة لبع�شها  اأي�شًا �شركات  واإّنما  البع�س مبا�شرة،  تابعة لبع�شها  �شركات 
غير مبا�شر - �شركات حفيدة و�شركات �شقيقة - ترتبط فيما بينها بعالقات مالية وتعاقدية 
ببع�شها  المرتبطة  ال�شركات  من  مجم�عة  اإّنها  ظاهرة.  اقت�شادية  وحدة  منها  تجعل 
بعالقات مبا�شرة اأو غير مبا�شرة، ح�شرية اأو منق�شمة تخ�شعها ل�شيطرة �شركة عليا واحدة 

تتربع على هرم المجم�عة ت�شّمى بال�شركة الأم اأو ال�شركة القاب�شة«)42(. 

ووفقًا لعبارة محكمة النق�س الفرن�شية: »مجم�عة ال�شركات ذات الغر�س التجاري والمالي 
�شّيق  ب�شكل  تعتمد  التي  التابعة  ال�شركات  من  وعدد  مهيمنة  �شركة  من  يتكّ�ن  اتحاد  هي 
على ال�شركة المهيمنة، وتك�ن محك�مة بم�شلحة م�شتركة، دون اهتمام بال�شكل الخارجي 

لل�شركة المهيمنة«)43(.

بم�جب  الأول  ال�شركات:  مجم�عة  جزئيًا  والك�يتي  الليبي  الم�شّرعين  من  كل  نّظم  وقد 
من قان�ن الن�شاط التجاري تحت عن�ان: »ال�شركة القاب�شة«، والثاني   )255-249( الم�اد 
المادة  لن�س  وفقًا  العن�ان،  ذات  تحت  ال�شركات  قان�ن  من   )254-243( الم�اد  بم�جب 
)249( من قان�ن الن�شاط التجاري الليبي تعّرف ال�شركة القاب�شة باأّنها: »�شركة م�شاهمة 

ليبيا،  ماج�شتير، جامعة طرابل�س،  ر�شالة  القاب�شة،  لل�شركات  القان�نية  المالمح  �شليمان حم�دة،  فرج   )40(
2003م، �س10.

معجم الم�شطلحات القان�نية، 2010م، �س361.  )41(
ب�ل ديدييه، القان�ن التجاري، ج3، د.ن، 1996م، �س513.  )42(

محكمة النق�س الفرن�شية، الدائرة الجنائية، جل�شة 1972/5/27، رقم 72.91.608، من�ش�ر في مجلة الأ�شب�ع   )43(
القان�ني 1973، رقم 17335.
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لها،  تابعة  التي ت�شبح  الأخرى  ال�شركات  اأكثر من  اأو  �شركة  المالية على  بال�شيطرة  تق�م 
وذلك من خالل تملكها لالأكثرية المطلقة على الأقل من اأ�شهم تلك ال�شركة اأو ال�شركات، 
اأم من  المحدودة  الم�ش�ؤولية  ال�شركات ذات  اأم من  الم�شاهمة  ال�شركات  اأكانت من  �ش�اء 

�شركات الت��شية بالأ�شهم«)44(.

يخ�س  بع�شها  مجم�عة،  اإطار  في  المن�ش�ية  لل�شركات  معّينة  قان�نية  نماذج  ثمة  وعليه، 
ال�شركة القاب�شة والبع�س الآخر يخ�س ال�شركات التابعة: فيجب على ال�شركة القاب�شة اأن 
قاب�شة  �شركة  ا�شمها عبارة  اإلى جانب  ت�شيف  واأن  الم�شاهمة،  ال�شركة  �شكل  دائمًا  تتخذ 
249 تجاري(. ويجب على  اأوراقها واإعالناتها وال�ثائق ال�شادرة عنها )المادة  في جميع 
ال�شركات التابعة اأن تاأخذ اأحد اأ�شكال ثالثة: ال�شركة الم�شاهمة، ذات الم�ش�ؤولية المحدودة 
غر�شها  مع  يتعار�س  ن�شاط  ممار�شة  القاب�شة  ال�شركة  ت�شتطيع  ول  بالأ�شهم.  الت��شية  اأو 

المن�ش��س عليه في المادة )250( تجاري وه�:

تاأ�شي�س �شركات تابعة لها، اأو ال�شيطرة على اإدارة �شركات اأخرى، اأو الم�شاهمة في   -
راأ�شمالها.

ا�شتثمار اأم�الها في الأ�شهم وال�شندات والأوراق المالية.  -
تاأ�شي�س واإدارة ال�شناديق والمحافظ ال�شتثمارية.  -

تقديم القرو�س وال�شمانات والتم�يل لل�شركات التابعة.  -
الحق�ق  من  وغيرها  والمتيازات  التجارية  والعالمات  الختراع  براءات  تملك   -

المعن�ية وا�شتغاللها وتاأجيرها لل�شركات التابعة لها اأو لغيرها.

وعليه فاإّن ال�شركة القاب�شة في القان�ن الليبي تختلف عن ال�شركة الأم اأو ال�شركة الم�شيطرة 
يليها(،  وما  تجاري   232 )المادة  الفرن�شي  القان�ني  النظام  ومنها  المقارنة  النظم  في 
اأو  ن�شاط �شناعي  لممار�شة  قان�نًا ل يمكنها تجاوزها  اأغرا�س محددة  القاب�شة  فلل�شركة 
خدمي اأو تجاري خا�س بها، وهذا على خالف ال�شركة الأم في الت�شريعات المقارنة التي 

يمكنها تاأ�شي�س �شركات تابعة مع بقائها محتفظة بن�شاطها الأ�شلي)45(. 

اخت�شارًا لل�قت �شنعكف في هذه الفقرة على تحليل الن�ش��س الليبية، مع دع�ة القارئ الكريم اإذا رغب   )44(
في مقارنتها مع نظيراتها الك�يتية اإلى الطالع على اأحكام الم�اد )243-254( من قان�ن ال�شركات الك�يتي، 
حيث ت�جد بالفعل بع�س الف�ارق الن�شبية، ولكن الإ�شكاليات التي يثيرها مفه�م ال�شركة الفعلية في اإطار 

مجم�عة ال�شركات تبدو متماثلة.
فرج �شليمان حم�دة، ال�شركة القاب�شة كاأداة قان�نية لإدارة مجم�عة ال�شركات، مجلة البح�ث القان�نية،   )45(

كلية القان�ن، جامعة م�شراته، ليبيا، ال�شنة 2، العدد 2، �شنة 2013م، �س150. 
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اأّنه ل يج�ز لأية �شركة م�شاهمة امتالك  )249( تجاري على  وتاأكيدًا لذلك، ن�شت المادة 
الم�ش�ؤولية  وذات  الم�شاهمة  )اأي  المذك�رة  ال�شركات  من  �شركة  اأي  في   %50 من  اأكثر 
اإلى �شركة قاب�شة. كما  المحدودة والت��شية بالأ�شهم( ما لم تقم بتغيير �شكلها القان�ني 

ل يج�ز لل�شركة القاب�شة تملك ح�ش�س في �شركات الت�شامن و�شركات الت��شية الب�شيطة، 
ويحظر على ال�شركة التابعة تمّلك اأي اأ�شهم في ال�شركة القاب�شة.

وق�ع  ي�شتبعد  ل  وال�شارمة  الآمرة  باأحكامها  الق�اعد  هذه  واأمام  فاإّنه  عليه،  وتاأ�شي�شًا 
يطرح  الذي  الأمر  والتابعة،  القاب�شة  ال�شركات  تاأ�شي�س  اإجراءات  في  ج�هرية  مخالفات 
الُمت�شّ�ر مثاًل  ال�شركات. فمن  اإطار مجم�عة  الفعلية في  ال�شركة  تتعّلق بمفه�م  اإ�شكالية 
اأن ت�شتاأثر �شركة م�شاهمة اأو ذات م�ش�ؤولية محدودة بن�شبة من اأ�شهم �شركة اأخرى تتخّطى 
الخم�شين في المائة دون اأن تغّير �شكلها القان�ني اإلى �شركة قاب�شة، ومن ثّم قد يحدث خطاأ 
اأن ت�ؤ�ش�س �شركة قاب�شة �شركة ت�شامن ل�شيما واأّن القان�ن الليبي ل ي�شترط في م�ؤ�ش�شي 
�شركة الت�شامن اأن يك�ن�ا اأ�شخا�شًا طبيعيين، فيطرح ال�ش�ؤال في هكذا حالت ماذا ل� ُزجَّ 
بالنزاع اإلى �شاحات الق�شاء، و�شدرت اأحكام باإبطال ال�شركة القاب�شة اأو التابعة؟ ما تاأثير 

ذلك على مجم�عة ال�شركات؟
لالإجابة عن هذه الت�شاوؤلت نتناول الم��ش�ع من زاويتين:

الفرع االأول

ال�شركة القاب�شة الفعلّية

بال�شيطرة  لتق�م  �شليمة  باإجراءات غير  تاأ�شي�شها  تم  �شركة  الفعلية هي  القاب�شة  ال�شركة 
اأخرى، ف�شدر حكم ببطالنها في وقت  اأو مجم�عة �شركات  المالية والإدارية على �شركة 
كانت ت�شيطر فيه فعليًا على هذه ال�شركات. ويمكن اأن يعزى �شبب بطالن هذه ال�شركة اإلى 
عي�ب م��ش�عية اأو �شكلية انتابت عقد اأو اإجراءات تاأ�شي�شها، كانعدام �شرط تعّدد ال�شركاء 
اأو غياب الأهلية اأو ق�شد الم�شاركة لدى ق�شم منهم اأو ل�ج�د �شرط الأ�شد)46(، وقد ُيعزى 
�شبب البطالن لمخالفة قاعدة ج�هرية تتعّلق بنظامها القان�ني كاأن تك�ن �شركة م�شاهمة، 
اإلى �شركة  القان�ني  �شكلها  تغّير  اأن  50% دون  الـ  تتجاوز  اأخرى  اأ�شهم في �شركة  فتمتلك 
اأن تمار�س ن�شاطًا  اأو  اأو ت��شية ب�شيطة،  اأن تمتلك ح�ش�شًا في �شركة ت�شامن  اأو  قاب�شة، 

�شرط الأ�شد ه� الذي ُيدرج في عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي ويق�شي بحرمان اأحد ال�شركاء   )46(
اأو بع�شهم من حّقهم في الأرباح، اأو يعفيهم من الم�شاركة في الخ�شائر، ولهذا ال�شرط تطبيقات مختلفة 
يمكن الرج�ع اإليها في كتب الفقه، راجع مثاًل: فرج حم�دة، ال�شركات التجارية في القان�ن الليبي، مرجع 

�شابق، �س47.
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�شناعيًا اأو تجاريًا يتنافى مع اأغرا�شها المحّددة في المادة )250( تجاري.

 في مثل هذه الحالت، ولأّن الأحكام القان�نية جاءت حا�شمة ب�شيغة ال�ج�ب اأو المنع)47(، 
فال منا�س من التاأكيد على اأّن الأثر القان�ني المترّتب على مخالفتها ه� البطالن المطلق 
لل�شركة القاب�شة، مما يطرح ال�ش�ؤال عندئذ ح�ل اأثر هذا البطالن على ال�شركات التابعة. 

البطالن  قبل �شدور حكم  القاب�شة  ال�شركة  بين  التمييز  ينبغي  ال�ش�ؤال  لالإجابة عن هذا 
وهذه ال�شركة بعد �شدور حكم البطالن.

الغ�شن االأول

ال�شركة القاب�شة قبل الحكم ببطالنها

ت�شري على ال�شركة القاب�شة خالل المرحلة ال�شابقة على الحكم ببطالن اأحكام ال�شركة 
المالية  وذممها  القان�نية  ب�شخ�شيتها  محتفظة  لها  التابعة  ال�شركات  مع  فتبقى  الفعلية، 
الم�شتقلة. ياأتي ذلك نزوًل عند حكم المادة )29( تجاري الذي وفقًا له: »ل ي�ؤثر في �شحة ما 
تّم من اأعمال وت�شرفات ال�شركة، الحكم ببطالنها ال�شادر بعد القيد في ال�شجل التجاري، 
ول ُيعفى ال�شركاء من دفع ح�ش�شهم بالكامل اإّل بعد دفع ما على ال�شركة من دي�ن«. وعليه، 
مدينة  تبقى  فاإّنها  التابعة  �شركاتها  تجاه  بالتزاماتها  تف  لم  القاب�شة  ال�شركة  كانت  اإذا 
بتنفيذها، كاأن يبقى في ذمتها جزء من م�شاهماتها لم تقم بدفعه، اأو اأّنها لم تف بقرو�س 

اأو �شمانات اأو ت�شهيالت، اأو لم ت�شلم براءة اختراع اأو عالمة تجارية. 
اأو  القاب�شة  ال�شركة  مراعاة  عدم  اإلى  ُيعزى  البطالن  �شبب  كان  اإذا  اأي�شًا  الحكم  ي�شري 
تاأخذ  كانت  فاإذا  تتخذه،  الذي  ال�شكل  وفق  تعامل عندئذ  تاأ�شي�شها، حيث  لق�اعد  التابعة 
�شكل ال�شركة الم�شاهمة وامتلكت ن�شبة من اأ�شهم �شركة اأخرى تتجاوز الـ 50% دون اأن تق�م 
بالتحّ�ل اإلى �شركة قاب�شة اأو اأّنها امتلكت ح�ش�شًا في �شركة ت�شامن اأو ت��شية بالأ�شهم، 
فتعامل على و�شف ال�شركة الم�شاهمة الفعلية، لتخ�شع لأحكام هذه ال�شركة، �ش�اء من حيث 
الإدارة والرقابة اأو من حيث الم�ش�ؤولية. وينطبق الحكم نف�شه على ال�شركات التابعة التي 
تظل خا�شعة لأحكام ال�شكل الذي تاأخذه، فتبقى التزاماتها وحق�قها في اإطار المجم�عة 

وفي م�اجهة الغير قائمة ومرتبة لآثارها القان�نية.

»من  باأّنه:   )1973/6/26 )جل�شة  ق�شائية   17/14 رقم  المدني  الطعن  في  الليبية  العليا  المحكمة  ذكرت   )47(
المقّرر فقهًا وق�شاء اأّن الحظر في الن�ش��س الت�شريعية اإذا ورد بلفظ قاطع في �شيغة اأمر اأو نهي، فاإّنه 

يفيد وج�ب التقّيد به ومخالفته يترّتب عليها البطالن المطلق«.
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الغ�شن الثاني

ال�شركة القاب�شة بعد الحكم ببطالنها

يترّتب على الحكم ببطالن ال�شركة القاب�شة حّلها بق�ة القان�ن، وُيق�شد بحّل ال�شركة في 
العم�م انق�شاء العالقة العقدية بين ال�شركاء، وال�شروع في و�شع نهاية لن�شاطها عن طريق 
وذلك  الق�شاء،  بحكم  معل�م  ه�  كما  البطالن  ويتحّقق  الت�شفية)48(.  مرحلة  في  اإدخالها 
بناء على دع�ى يرفعها اأحد ال�شركاء اأو �شاحب م�شلحة يثبت فيها ت�فر �شبب من اأ�شباب 
البطالن، فتحكم المحكمة بذلك مرّتبة عليه اأيل�لة ال�شركة اإلى الت�شفية الق�شائية وتطبيق 

اأحكامها الخا�شة. 

اأّن اأحكام البطالن وفق الق�اعد العامة ن�شف العقد واإعادة اأطرافه اإلى  وعلى الّرغم من 
الحكم  يرّتب  فال  لحظنا،  كما  ال�شركات  مجال  في  يختلف  الأمر  اأّن  اإّل  الإبرام،  لحظة 
باإبطال ال�شركة اآثارًا اإّل في الم�شتقبل، في�ؤدي اإلى اأيل�لة ال�شركة اإلى الت�شفية الق�شائية مع 
ما يترّتب على ذلك من ت�قف لن�شاطاتها وت�شفية لدي�نها والتزاماتها تمهيدًا ل�شطبها من 
ال�شجل التجاري وانق�شاء �شخ�شيتها القان�نية. واإذا كان هذا الأمر ل يثير اإ�شكاليات معقدة 
ت�شاوؤلت �شعبة  يثير  اأّنه  اإّل  المن�ش�ية في مجم�عة(،  الفردية )غير  ال�شركات  في مجال 
تنق�شي  التابعة، هل  ال�شركات  ال�ش�ؤال ح�ل م�شير  ال�شركات: فيطرح  اإطار مجم�عة  في 
بانق�شاء ال�شركة القاب�شة اأم ت�شتمر؟ واإذا قلنا باأّنها ت�شتمر فاإلى من ت�ؤول ال�شيطرة عليها؟ 

تاأثر  بناء عليه، نتناول في فقرتين م�شير ال�شركة القاب�شة بعد الحكم ببطالنها، ومدى 
ال�شركات التابعة بهذا الحكم.

الغ�شن الثالث

م�شير ال�شركة القاب�شة بعد الحكم ببطالنها

اإّن بطالن ال�شركة يمّثل �ش�رة من �ش�ر الحل الق�شائي لها، ولذلك فه� ل يتحّقق اإّل ب�شدور 
حكم ق�شائي نهائي يثبت من خالله ت�فر �شبب ج�هري للبطالن. ويختلف بطالن ال�شركات 
عن بطالن العق�د في اأّنه ل يرّتب اآثارًا تن�شحب على الما�شي، بل حتى في الم�شتقبل تبقى 
�شخ�شية ال�شركة قائمة لمقت�شيات الت�شفية، فاأغلب الت�شريعات ومن بينها قان�ن الن�شاط 
التجاري الليبي ل ترّتب على دخ�ل ال�شركة في ط�ر الت�شفية انق�شاء �شخ�شيتها القان�نية، 

فرج حم�دة، ال�شركات التجارية في القان�ن الليبي، مرجع �شابق، �س230.  )48(
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ف�فقًا لن�س المادة )36( من قان�ن الن�شاط التجاري الليبي: »ت�شتمر �شخ�شية ال�شركة تحت 
الت�شفية بالقدر الالزم للت�شفية، وذلك اإلى حين �شطبها من ال�شجل التجاري«. 

في�شتمرون  م�شفين،  اإلى  الت�شفية  ط�ر  في  ال�شركة  دخ�ل  ف�ر  المديرين  مركز  وينقلب 
الت�قف عن  بالتالي  الم�شفين، فيت�ّجب عليهم  تعيين  اإلى حين  المركز  في ممار�شة هذا 
مزاولة ن�شاط ال�شركة بهدف تهيئتها لت�شفية دي�نها و�شطبها من ال�شجل التجاري، ومن ثم 

انق�شاء �شخ�شيتها.

هذه الأحكام ت�شري على ال�شركة القاب�شة، حيث ابتداء من لحظة الحكم باإبطالها تدخل 
هذه ال�شركة في مرحلة الت�شفية، محتفظة خاللها ب�شخ�شيتها العتبارية لأغرا�س ت�شفية 
على  اأّن  يعني  وهذا  والقت�شادي.  القان�ني  وج�دها  لزوال  تمهيدًا  واللتزامات  الدي�ن 
ال�شركة القاب�شة اأن تت�قف عن ممار�شة جميع ن�شاطاتها اإّل ما كان منها �شروريًا ل�شتكمال 
الت�شفية. ومن المعل�م اأّن ن�شاطات ال�شركة القاب�شة محددة بم�جب المادة )250 تجاري( 
ال�شابق الإ�شارة اإليها، وهي ترتبط في ج�هرها باإدارة وت�شيير دفة ن�شاط �شركاتها التابعة 
على  ال�شيطرة  اأو  لها،  تابعة  �شركات  وتاأ�شي�س  وال�شندات  الأ�شهم  في  اأم�الها  وا�شتثمار 
اإدارة �شركات قائمة، وتاأ�شي�س واإدارة ال�شناديق والمحافظ ال�شتثمارية، وتقديم القرو�س 
والمتيازات  التجارية  والعالمات  الختراع  براءات  وتملك  التابعة،  ل�شركاتها  وال�شمانات 

وغيرها من حق�ق الملكية المعن�ية وا�شتغاللها وتاأجيرها لل�شركات التابعة لها اأو لغيرها.

وعليه، فاإّن ثمة بع�س الأن�شطة التي يمكن ت�شّ�ر ت�قف ال�شركة القاب�شة عن ممار�شتها دون 
اأن ينتج عن ذلك تاأثير على ال�شركات التابعة، على نح� تاأ�شي�س �شركات جديدة اأو ال�شيطرة 
على �شركات قائمة، اأو تاأ�شي�س ال�شناديق والمحافظ ال�شتثمارية، اأو تمّلك حق�ق الملكية 
ال�شركات  اإدارة  يخ�س  فيما  قائمًا  الإ�شكال  يبقى  لكن  وتاأجيرها.  وا�شتغاللها  الفكرية 
التابعة؟  اإدارة �شركاتها  التابعة: فهل ت�شتمر ال�شركة القاب�شة خالل مرحلة الت�شفية في 

هذا ما �شنحاول الإجابة عنه في الفقرة التالية.

الغ�شن الرابع

م�شير ال�شركات التابعة بعد الحكم 

ببطالن ال�شركة القاب�شة

م�شاهمة،  �شركة  ليبي  تجاري   )249( المادة  لحكم  وفقًا  ُتعّد  القاب�شة  ال�شركة  كانت  لّما 
فذلك يعني اأّنها ُتدار من خالل مجل�س اإدارة ُمكّ�ن من ثالثة اأع�شاء على الأقل واأحد ع�شر 
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ع�ش�ًا على الأكثر وفقًا للمادة )8/101( تجاري. وقد ن�شت المادة )253( تجاري على اأّنه: 
»اإذا كانت ال�شركة التابعة ممل�كة بالكامل لل�شركة القاب�شة، اعتبر مجل�س اإدارة ال�شركة 
�شركاء  القاب�شة  ال�شركة  اإلى جانب  واإذا وجد  التابعة«،  لل�شركة  القاب�شة جمعية عم�مية 
اآخرون في �شركتها التابعة، فاإن ذات المادة تن�س على �شرورة اأن تق�م ال�شركة القاب�شة 

بتعيين ممثليها في ال�شركات التابعة بن�شبة م�شاهمتها في راأ�س المال.

اإلى الدخ�ل في �شرك الت�شفية، فهذا الأمر  ولما كان بطالن ال�شركة القاب�شة ي�ؤدي بها 
يطرح اإ�شكاًل ج�هريًا يتعّلق باآثاره على ال�شركات التابعة، ف�فقًا لن�س المادة )36( تجاري 
على المديرين ف�ر دخ�ل ال�شركة في ط�ر الت�شفية اعتبار اأنف�شهم م�شفين، بحيث تقت�شر 
مهامهم على الأم�ر العاجلة، ول يج�ز لهم مبا�شرة اأعمال جديدة واإّل اأ�شبح�ا م�ش�ؤولين 
عنها ب�جه الت�شامن والتكافل، وتنتهي مهامهم نهائيًا بمجّرد تعيين الم�شّفي. فعلى فر�س 
المن�ش��س  اخت�شا�شهم  الت�شفية في ممار�شة  القاب�شة خالل  ال�شركة  ا�شتمرار مديري 
عليه في المادة )253( تجاري بحجة اأّنه يدخل �شمن الأم�ر العاجلة لحماية ا�شتثماراتها 
المادة  فن�س  الم�شفين.  اإلى  بالن�شبة  مطروحًا  يبقى  ال�ش�ؤال  فاإّن  التابعة،  ال�شركات  في 
اأ�شبح ف�ر تعيين  اإدارة ال�شركة القاب�شة الذي  )253( تجاري يتحدث ب��ش�ح عن مجل�س 

الم�شّفين في خبر كان، و�شارت بالتالي ال�شركات التابعة بدون جمعية عم�مية.

مجم�عة  على  خطيرة  وتبعات  اآثارًا  تحمل  ال��شع  لهذا  القان�نية  المعالجة  اأّن  �شك  ل 
ال�شركات التابعة، فهي تتمّثل في ا�شتمرار اإجراءات ت�شفية ال�شركة القاب�شة وما تفر�شه 
من �شرورة الت�شّرف في ممتلكاتها العينية بما في ذلك م�شاهماتها في �شركاتها التابعة، 
اأم�اًل عينية يت�ّجب على الم�شّفين  ُتعّد  فالأوراق المالية التي تمتلكها في هذه ال�شركات 
ت�شييلها بالت�شّرف فيها بالبيع اإذا كان ذلك لزمًا لل�فاء بالتزاماتها، واإّل فاإّن هذه الأوراق 
ت�شّكل فائ�س ت�شفية ي�ّزع على ال�شركاء بمقدار م�شاهماتهم في ال�شركة. وفي �شائر الأح�ال 
فاإّن الأثر المترّتب على ال�شركات التابعة يتمّثل عندئذ في نقل ال�شيطرة عليها من ال�شركة 
القاب�شة اإلى من اآلت اإليهم ملكية الأ�شهم والح�ش�س التي كانت ت�شتاأثر بها هذه ال�شركة.

خال�شة الق�ل اأّنه ل يترّتب على بطالن ال�شركة القاب�شة اآثار قان�نية تنعك�س على ال�شركات 
التابعة، بل يمكن اأن تترّتب انعكا�شات اقت�شادية ومالية �شلبية اإذا انتقلت ال�شيطرة على 
فال�شركة  منها.  كفاءة  اأقّل  اأ�شخا�س  اأو  جهات  اإلى  القاب�شة  ال�شركة  من  ال�شركات  هذه 
القاب�شة ف�ر دخ�لها في ط�ر الت�شفية تجد نف�شها عاجزة عن مزاولة �شلطاتها في الجمعية 
اإدارات  اإدارية تنفيذية في مجال�س  العم�مية ل�شركاتها التابعة، واإذا كانت تت�لى �شلطات 
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هذه ال�شركات �شتجد نف�شها اأي�شًا عاجزة عن ممار�شتها، واإذا طال هذا الأمر فال �شك اأّن 
له اآثاره الخطيرة على مجم�عة ال�شركات التابعة التي قد يتفّرق عقدها وتنفرط حزمتها 

بت�زع اأ�شهم ال�شركة القاب�شة على عدد من الكيانات اأو الأفراد.

الفرع الثاني

ال�شركة التابعة الفعلية

�شركة  باأّنها  التابعة  ال�شركة  تعريف  )249( تجاري، يمكن  المادة  لن�س  المخالفة  بمفه�م 
م�شاهمة اأو ذات م�ش�ؤولية محدودة اأو ت��شية بالأ�شهم، تمتلك اأكثرية اأ�شهمها اأو ح�ش�شها 
�شركة قاب�شة تمار�س عليها �شيطرة مالية واإدارية. ويمكن لأ�شهم اأو ح�ش�س ال�شركة التابعة 
اأن تك�ن ممل�كة بالكامل لل�شركة القاب�شة، وفي هذه الحالة نك�ن ب�شدد �شركة تابعة ممل�كة 
تت�شّكل جمعيتها  القاب�شة �شيطرة مطلقة عليها، حيث  ال�شركة  ال�احد، فتمار�س  ل�شخ�س 
العم�مية العادية وغير العادية من مجل�س اإدارة ال�شركة القاب�شة، ويت�لى اإدارتها مدير اأو 
اإذا لم تكن ال�شركة التابعة ممل�كة بالكامل لل�شركة  مجل�س تعينه ال�شركة القاب�شة. واأّما 
القاب�شة  ال�شركة  فتخت�س  جانبها،  اإلى  بالأقلية  م�شاهمين  وج�د  يعني  فذلك  القاب�شة، 
عندئذ بتعيين ممثليها في الجمعية العم�مية لل�شركة التابعة بن�شبة م�شاهمتها التي تمثل 

الأغلبية المطلقة على الأقل، ويمكن اأن ت�شّكل اأغلبية م��ش�فة اأكثر اأهمية.

بالمقابل، يقت�شر المنع الذي يفر�شه الم�شّرع الليبي بخ�ش��س ال�شتثمار خارج حا�شنة 
ال�شركة القاب�شة على ال�شركة الم�شاهمة، فهذه الأخيرة ل ت�شتطيع تمّلك ح�ش�س واأ�شهم 
في �شركات اأم�ال تجعل منها تابعة لها اإّل بعد اأن تق�م بتغيير �شكلها القان�ني اإلى �شركة 
�شركات  في  ح�ش�س  تمّلك  من  تجاري   )249( المادة  بحكم  ممن�عة  اأّنها  كما  قاب�شة، 
قان�ن  يت�شمن  فلم  والمدنية،  التجارية  ال�شركات  من  الأخرى  ال�شّ�ر  اأّما  الأ�شخا�س. 
الن�شاط التجاري ن�شًا يمنعها من ا�شتثمار اأم�الها - باأي ن�شبة تقّررها - في �شركات قائمة 
اأو في ط�ر التاأ�شي�س، ما لم ي�شل الأمر اإلى حّد الملكية الكاملة؛ لتعار�س ذلك مع �شرط 

تعّدد ال�شركاء المطل�ب قان�نًا. 

�شركات  اأو  المحدودة  الم�ش�ؤولية  ال�شركات ذات  ت�شتاأثر  اأن  قان�نًا من  يمنع  ما  ي�جد  فال 
الت�شامن اأو الت��شية الب�شيطة اأو بالأ�شهم اأو �شركات النتفاع العقاري اأو التعاونية بن�شبة 
ت�شّكل الأكثرية المطلقة اأو الم��ش�فة من اأ�شهم اأو ح�ش�س �شركات اأخرى، وفي هذه الحالة 
ل تخ�شع ال�شركة الم�شيطرة لأحكام ال�شركة القاب�شة، فال تتقّيد بغر�س معّين، بل يمكنها 
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ممار�شة ن�شاط �شناعي اأو خدمي خا�س بها اإلى جانب ممار�شة ال�شيطرة المالية والإدارية 
على �شركاتها التابعة.

على كل حال، تتحّقق فر�شية ال�شركة التابعة الفعلية في كل حالة يتّم فيها تاأ�شي�شها باإجراءات 
اأو ذات م�ش�ؤولية  �شركة م�شاهمة  باإن�شاء  �شركة م�شاهمة  تق�م  اأن  �شليمة، ومن ذلك  غير 
محدودة اأو ت��شية بالأ�شهم ت�شتاأثر ال�شركة الم�شاهمة باأغلبية اأ�شهمها اأو ح�ش�شها، اأو اأن 
تق�م ال�شركة الم�شاهمة بامتالك ح�ش�س اأغلبية في �شركة ت�شامن اأو ت��شية ب�شيطة، ففي 
اآمرة  قان�نية  لق�اعد  ارتكبت مخالفة ج�هرية  الم�شاهمة قد  ال�شركة  تك�ن  الحالت  هذه 
يتحّقق  اأن  ويمكن  تاأ�شي�شها.  اإجراءات  اأ�شاب  لخلل  التابعة  ال�شركة  بطالن  عليها  يترّتب 
الأثر نف�شه اأي�شًا اإذا قامت �شركة ذات م�ش�ؤولية محدودة اأو �شركة اأ�شخا�س اأو �شركة مدنية 
باإن�شاء �شركة تابعة ت�شتاأثر بكامل اأ�شهمهما اأو ح�ش�شها، حيث ليزال القان�ن الليبي وفيًا 
لنظرية الطبيعة العقدية لل�شركة، ول ي�شمح باإن�شاء �شركة ال�شخ�س ال�احد اإّل ا�شتثناء في 

مجالي ال�شركات القاب�شة والعامة.

التابعة م��ش�عًا لحكم ق�شائي يقّرر  ال�شركة  اأن تك�ن  اإذًا، في �شائر هذه الحالت يمكن 
التابعة قبل  ال�شركة  الفعلية، فتعّد  ال�شركة  بطالنها، وحينئذ ل منا�س من تطبيق مفه�م 
اأو  الأم،  ال�شركة  م�اجهة  وفي  الغير،  م�اجهة  في  لآثارها  منتجة  قائمة  ببطالنها  الحكم 
اأ�شرنا في  كما  وي�شتثنى من ذلك  المن�ش�ية في مجم�عتها.  الأخرى  وال�شركات  القاب�شة 
م��شع �شابق فر�شية اأن تك�ن ال�شركة التابعة وهمية، ن�شاأت منذ البداية من �شخ�س وحيد، 
حيث ي�ؤدي هذا الحكم اإلى زوالها باأثر رجعي، لك�نها لم ت�جد قط منذ البداية، فهي �شركة 
وهمية société fictive، وينتج عن ذلك اعتبار ال�شركة الم�ؤ�ش�شة لها هي ال�حيدة الم�ش�ؤولة 
نفعًا  يجديها  ول  ببطالنها،  الحكم  قبل  م�اجهتها  في  ترّتبت  التي  اللتزامات  �شائر  عن 

التم�شك باأّن �شركتها التابعة ذات م�ش�ؤولية محدودة.
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الخاتمة:
ن�شل في خاتمة هذا البحث اإلى جملة من النتائج والت��شيات، نعر�شها على النح� الآتي:

اأوال: النتائج

ال�شركة الفعلية مفه�م حديث ظهر لأول مرة في الق�شاء الفرن�شي عام 1791م، ثم   .1
ت�الى العمل به حتى �شار الي�م تطبيقًا متعارفًا عليه في معظم الت�شريعات، وهي 
ارتكزت في بداية ظه�رها على نظرية التع�ّشف في ا�شتعمال الحّق، ومن بعد ذلك 

اأ�شبح الق�شاء ي�شتند اإلى نظرية الأو�شاع الظاهرة.
تق�م ال�شركة الفعلية في الج�هر على مقت�شيات ا�شتقرار التعامل والثقة في العق�د،   .2
فه�ؤلء الذين تعامل�ا مع ال�شركة بُح�شن نية قبل الحكم ببطالنها تاأبى العدالة اأن 
اأبرم�ها، عندما  بخلدهم  يدر  لم  ل�شبب  وعق�دهم  ت�شرفاتهم  ببطالن   يباغت�ا 

ول يعزى لعي�ب تت�شل بهذه العق�د والت�شرفات نف�شها.
ترتكز فكرة ال�شركة الفعلية على وج�د عيب اعترى اإجراءات تاأ�شي�شها، ي�شت�ي اأن   .3
يك�ن هذا العيب يرقى بها اإلى البطالن المطلق، اأم يقت�شر على البطالن الن�شبي، 
فحتى واإن كان عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي م�ش�بًا بالبطالن الن�شبي، 
الحكم  على  المترّتبة  ذاتها  هي  البطالن  بهذا  الحكم  على  المترّتبة  النتيجة  فاإّن 
بالبطالن المطلق، اأي اعتبار الت�شرفات ال�شابقة على هذا الحكم �شحيحة ومرّتبة 

لجميع اآثارها.
العدالة  مبادئ  تطبيقه  في  يتجاوز  اأن  يمكن  ل  قان�ني  مفه�م  الفعلية  ال�شركة   .4
وال�شرعية، فهي ل تنطبق اإّل حيث يفر�س المنطق والعدل تطبيقها، وهذا يقت�شي 
حتمًا اأّل يرجع �شبب بطالن ال�شركة اإلى عدم م�شروعية الن�شاط الذي تمار�شه اأو 

عدم م�شروعية ال�شبب الذي يت�خاه الم�ؤ�ش�ش�ن. 
اإذا كان بطالن ال�شركة ُيعزى اإلى اأّن ن�شاطها الفعلي غير م�شروع اأو اأّن ال�شبب الذي   .5
اإن�شاء �شركة وهمية للح�ش�ل  اأي�شًا غير م�شروع يتمّثل في  اإليه الم�ؤ�ش�ش�ن  يهدف 
الما�شي  على  البطالن  ق�اعد  تطبيق  تعّين  �شركات حقيقية  اإلى  ت�شند  مزايا  على 

اعتبارًا من لحظة التاأ�شي�س.
في  تنبثق  ال�شركات،  مجم�عة  اإطار  في  كثيرة  اإ�شكاليات  الفعلية  ال�شركة  تثير   .6
اأّن  �شك  قاب�شة، فال  �شركة  بالبطالن على  الحكم  اأن ي�شدر  عم�مها من فر�شية 

لذلك تداعيات وخيمة على مجم�عة ال�شركات التابعة.
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ثانيًا: التو�شيات

الفعلية ترتكز على اجتهادات فقهية وق�شائية،  لل�شركة  ل تزال الأفكار الج�هرية   .1
فالم�شّرعان الليبي والك�يتي على الّرغم من اعترافهما ال�شريح بهذا المفه�م، لم 

ي�ليا له القدر المطل�ب من التنظيم القان�ني.

ال�شركة الفعلية تثير م�شكالت عملية كثيرة في اإطار مجم�عة ال�شركات، بما ي�شت�جب   .2
معالجة المخاطر القت�شادية والمالية المترّتبة على  �شدور اأحكام ببطالن �شركات 
قاب�شة وطنية اأو عبر دولية. وقد اأو�شحنا في هذه الدرا�شة اأّن الحل�ل المتاحة في 

النظم ال�شائدة ل تقدم و�شفات ناجعة في هذا ال�شاأن. 

وتت�شمن  الفعلية،  لل�شركة  العام  الإطار  تحّدد  ت�شريعية  م�اد  ب�شياغة  ن��شي   .3
ا�شتثناءات ترد  على هذا الإطار العام، واأحكام خا�شة بمجم�عة ال�شركات. 
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