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 الشركت البسيطتإدارة 

 في الشركة البسيطة: االدارةشروط 

، والسبب في ذلك ىو يجب ان تكون االدارة الحد الشركاء حصرا أي شخص واحدا من بين الشركاء  -1
عدم رغبة المشرع بإرىاق الشركة البسيطة بان يكون مديرىا من الخارج لبساطة ادارتيا ونشاطيا 

 التجاري.
 خارج الشركة.جوز ان يكون المدير من يال  -2
 طريقة تعيينو وتحديد صالحياتو في العقد واال كان العقد باطال.يحدد او  المدير يجب ان يتم تعيين -3
يتولى المدير جميع االعمال الضرورية لتسيير عمل الشركة  ويجب ان يكون  حسب الصالحيات  -4

 .رقابتياالمخولة لو من قبل الجية التي عينتو وتحت 
 عناية شؤونو الخاصة عمى ان التقل عن عناية الشخص المعتاد.العناية المطموبة ىي  -5

 

 البسيطت الشركت انقضاء

 البسيطة الشركة انقضاء كيفية ببيان. ع. ش. ق من( 199-191) األخيرة العشر المواد عنيت           
 و( أوال) البنود في المبينة األسباب بأحد البسيطة الشركة تنقضي)  انو عمى( 191)المادة فنصت. وتصفيتيا

 :اآلتية األسباب بأحد تنقضي كما ،القانون ىذا من( 741) المادة من( رابعا) و( ثالثا) و( ثانيا)

 . حميا عمى الشركاء اجماع -أوال
 . شخصين من المكونة الشركة في الشريكين احد انسحاب -ثانيا
 (. مختصة محكمة من بات حكم صدور -ثالثا
 :االسباب من بنوعين تنقضي  البسيطة الشركة انقضاء يعني وىذا
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 ومن الشركات انواع جميع بيا تشترك االسباب وىذه:  الشركات النقضاء العامة باألسباب أوال:

 : باالتي وتتمثل البسيطة الشركة ضمنيا

 .مشروع عذر دون  تأسيسيا عمى سنة مرور من بالرغم نشاطيا الشركة مباشرة عدم -1

 . مشروع عذر دون السنة عمى تزيد متصمة مدة نشاطيا ممارسة عن الشركة توقف  -2

 . تنفيذه استحالة او لتنفيذه تأسست الذي المشروع الشركة انجاز -3

 التفصيل من بشيء االسباب ىذه وسنتناول. الشركات قانون وفق تحوليا او الشركة اندماج -4

 .عام بوجو الشركات النقضاء الخاص الباب الى الوصول عند

 فقط البسيطة الشركة االسباب بيذه وتختص: البسيطة الشركة النقضاء الخاصة االسباب:   ثانيا

 :باالتي وتتمثل الشركات من غيرىا دون

 ىذه وتختمف. األخرى الشركات في العامة الييئة قرار يقابل الذي.  حميا عمى الشركاء اجماع -1

 جميع قبل من اجماع يصدر ان يجب اذ ، الذكر السابقة( 147) المادة في ماورد عن الطريقة

 باغمبية قرار صدور يشترط الشركات باقي حين في الشركة لحل البسيطة الشركة في الشركاء

 .القرار عن يختمف واالجماع ، العامة اليئية في الشركاء

 الشركة في الشريكين احد انسحب اذا :شخصين من المكونة الشركة في الشريكين احد انسحاب  -2

 بسيطة شركة تكوين واليصح  واحد لشخص ممموكة تظل النيا الشركة تنقضي من البد البسيطة

 الشركة تحول منع العراقي المشرع الن فردي مشروع الى تحوليا واليصح ، واحد شخص من مكونة

 عند فردي مشروع الى المحدودة او التضامنية الشركة تحول واجاز فردي مشروع الى البسيطة

 االقل الشركة الى اىمية االكثر الشركة تحول الى ذلك ويرجع ليا، المكونين االعضاء عدد نقصان

 المادة في المشرع اجاز حين في المشرع، رؤية حسب البسيطة لمشركة االمر ىذا واليتوفر اىمية

 ان يتبين. الفردي المشروع ضمنيا ومن بسيطة شركة الى الشركات انواع جميع تحول( 147)
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 ذلك في والسبب.   األخرى الشركات معاممتو عن مختمفة معاممة البسيطة الشركة  يعامل المشرع

 نسخة وايداع العدل كاتب من  عقدىا بتوثيق البسيطة الشركة تأسيس في المشرع اكتفاء الى يعود

 عمى بالحصول اال األخرى الشركات تأسيس يجيز ال الذي الوقت في ، الشركات مسجل لدى من

 تحويل امام كأداء عقبة الحقيقة في يشكل ال ، االختالف ىذا كان وان.  تأسيسيا عمى مسبقة إجازة

 اال اخر نوع الى شركة اية تحول جواز لعدم نظرا ، الشركات من اخر نوع الى البسيطة الشركة

 .التحول قرار عمى الشركة مسجل بمصادقة

 من نيائي حكم صدر اذا البسيطة الشركة تنقضي.  بحميا مختصة محكمة من بات حكم صدور -3

 طمب عمى وبناء منطقتيا ضمن لمشركة الرئيس المركز يقع التي البداءة محكمة ىي مختصة محكمة

 بحل االجماع تحقق عدم حالة في يكون الطريقة ىذه في والسبب.  باالنقضاء مصمحة ذي من

 .القضاء الى المجوء ىو الحل فيكون البسيطة الشركة النقضاء االول السبب وىو الشركة

 

 المبحث الرابع

 البسيطة الشركة تصفية

 :التالية االمور بيان من البد

 بتسوية الخاصة العمميات فيي الشركة، بحل المتعمقة اإلجراءات مجموعة ىي بالتصفية المقصود

 التصفية بانتياء حيث والتصفية، الحل بعد الثالثة المرحمة ىي الشركة وانقضاء. الشركة والتزامات حقوق جميع

 .وجود أي ليا يصبح وال المستقمة المالية وذمتيا المعنوية القانونية شخصيتيا الشركة تفقد واالنقضاء،

 االنقضاء ثم التصفية ثم بالحل تبدأ الشركة انقضاء خطوات
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 :ثالث طرق وفق البسيطة الشركة تصفى 

 .العقد عميو ماينص وفق الشركة تصفى  -1

 .باالجماع الشركاء يقرره لما طبقا تتم التصفية وكيفية شروطا العقد ينص لم اذا -2

 .المحكمة او القضاء وفق يتم ذلك يتحقق لم واذا -3

 ما وفق تصفيتيا عمى( 194) المادة نصت فقد ، الشركة ىذه في الغالب الشخصي لالعتبار بالنظر

 الشركاء عمييا يتفق التي فبالطريقة فيو نص وجد عدم حالة وفي ، عقدىا في عميو منصوص ىو

 . المحكمة من فبقرار واال باإلجماع

  التصفية عمى المترتبة اثار: 

 .الشركة حل عند باإلدارة المفوض الشريك سمطة انتياء -1

 نيايتيا حتى لمتصفية الالزم بالقدر المعنوية او القانونية بشخصيتيا محتفظة الشركة تبقي  -2

 .البسيطة لمشركة الشخصي االعتبار لغمبة وتأكيدا

 ؟ المصفي يعين كيف او التصفية باعمال يقوم من// س

 .الشركاء جميع بالتصفية يقوم اما -1

 .التصفية ألجراء منيم اكثر او واحد يعين او -2

 المحكمة تتولى الشركاء قبل من مصفي اختيار عمى االتفاق يتحقق او يحصل لم اذا -3

 .التصفية

 تبقى ال لكي جديد مصفي تعيين لحين التصفية بميام ايضا يقوم باالدارة المكمف الشخص يكون قد -4

 . المصفي تعيين يتم حتى ممثل دون الشركة
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 ؟ التصفية االجراءات ماىي او التصفية؟ تتم س// كيف

 .والعقارية المنقولة وامواليا الشركة موجودات جميع بيع  -1

 .عمييا متنازع او حالة  غير ديون لوفاء الالزمة المبالغ وحسم حقوقيم الدائنين استيفاء -2

 .الشركة مصمحة في بيا قام قد الشركاء أحد يكون التي القروض او المصروفات رد   -3

 . جميعا الشركاء بين الشركة أموال من الباقي يقسم  -4

 كما المال راس في قدميا التي الحصة قيمة يعادل ما بنصيب الشركاء من واحد كل يختص -5

 لم ما العقد، في قيمتيا تبين لم اذا تسميميا وقت الحصة ىذه قيمة يعادل ما او العقد في مبينة ىي

 .عممو تقديم عمى اقتصر قد الشريك يكن

. األرباح في منيم كل نصيب بقدر الشركاء جميع بين قسمتو وجبت ذلك بعد شيء بقي اذا  -6

 النصيب بقدر عمييم توزع الخسارة فان الشركة، بحصص لموفاء الشركة مال صافي يكف اذا اما

 (.الخسائر توزيع في عميو المتفق

 .الشائع المال قسمة في المتبعة اإلجراءات البسيطة الشركة أموال قسمة في تتبع  -7

 

        


