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 الفصل الثالث

 شركة البسيطةـال

تعتبر ىذه الشركة من ابسط انواع الشركات وتعود بساطتيا حول راي البعض لمبساطة          

في اجراءات تأسيسيا وادارتيا وتصفيتيا، وذىب البعض الى كونيا تالئم المشاريع البسيطة 

 والنشاطات التجارية الصغيرة.

ن واليزيد عن عشرة يقدمون حصصا تتألف ىذه الشركة من عدد من الشركاء ال يقل عن اثني             

– 181الباب السابع ) المواد  المشرع فردوأ في راس المال او يقدم واحد منيم او اكثر عمال واالخرون ماال.

 (( لمشركة البسيطة.999 

يؤسس ىذا النوع من الشركات عن طريق تنظيم الشركاء عقد يوثق من كاتب العدل وبعدىم يودع لدى 
حسب الراي الراجح فقيا يتحقق في ما اذا كان عقد الشركة موافق لمقانون ام ال .  مسجل الشركات الذي

 وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدىا لدى مسجل الشركات.

 بعد ىذه المقدمة سنبحث في الشركة البسيطة المواضيع االتية ليذه المحاضرة:

 .تعريف وخصائص الشركة البسيطة 

 .الطبيعة القانونية لمشركة البسيطة 

 .انتقال الحصة واالنسحاب 

  ادارة الشركة 
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 اوال : تعريف الشركة البسيطة وخصائصيا.

عن اثنين وال يزيد عن عشرة يقدمون  ( من ق ش ع " تتكون من عدد من الشركاء اليقل989عرفتيا المادة )

 حصصا في رأس مال او يقدم واحد منيم او اكثر عمال واالخرون ماال".

 وان كان ىذا النص ليس تعريف بالمعنى الدقيق عمى أي حال تتميز بعدد من الخصائص وىي:

انيا شركة اشخاص أي كالشركة التضامنية والمشروع الفردي ومن ثم تسري عمييا االحكام المتعمقة  -9

بيما عمى الشركة البسيطة فيما يتعمق باالسم والحصص والحجز عمييا. ويجب ان يكون اشخاصيا 

من االشخاص الطبيعية فقط والسبب ان نوع ىذه الشرطة يكون صغير ويدل عمى قمة رأس ماليا ، 

ويكتسب اشخاصيا الصفة التجارية، النيا تقوم عمى االعتبار الشخصي أي يكون احد ان الشركة 

 الى المسؤولية المطمقة. باإلضافةتمارس نشاطيا باسم احد الشركاء المكونين ليا. 

عدد الشركاء فييا اليقل عن اثنين وال يزيد عن عشرة وكان قبل التعديل اليزيد عن خمس اشخاص،  -2

ص قد تكون عمال او مال ، ويمكن ان يقدموا جميع الشركاء عمال مثل شركات االعمال يقدموا حص

 كشركات المحاماة او المحاسبين.

 ال انو كما عمل، أي وليس تقديمو، عن لمشركة غنى ال الذي بالعمل تتعمق العمل، حصة أن ومعموم

 وتقدم.  العمل حصة عمى الحجز المتناع لمدائنين، ائتمانا يكون وال المال رأس تكوين ضمن يدخل

 .الشركة حياة طيمة باستمرار العمل حصة

سيولة في اجراءات تأسيسيا  اذ يبدأ بعقد مكتوب ويجب يوثق العقد من قبل كاتب العدل وتودع  -3

نسخة منو لدى مسجل الشركات واال كان عقد الشركة البسيطة باطال، وغاية االيداع ىي لمتوثيق 

ة لحسم ماينشأ من نزاعات بين االطراف، ويتضمن العقد حصة كل شريك ولالحتفاظ بنسخة مصدق

 وكيفية توزيع االرباح والخسائر.
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 يطمق ما وىو الخسارة أو باألرباح الشركاء احد مساىمة عدم عمى االتفاق العقد، بطالن إلى ويؤدي

 الخسارة من عمال حصتو قدم الذي الشريك إعفاء عمى االتفاق يجوز ولكن (. األسد شرط)  الفقو عميو

 : 986 المادة تنص األحكام وبيذه. 

 . باطال الشركة عقد كان الخسارة في أو الربح في يساىم ال الشركاء احد أن عمى اتفق إذا ـ أوال))

 بشرط الخسارة في المساىمة من عممو غير يقدم لم الذي الشريك إعفاء عمى االتفاق يجوز ـ ثانيا

 ((الخسارة في المساىمة من عممو عن أجر لو تقرر قد يكون ال يكون أن

 

 الطبيعة القانونية لمشركة البسيطة.

الن الفقو يرى في الشركة التضامنية كالشركة التضامنية تظل الشركة البسيطة من شركات االشخاص 

فييا. كذلك فان القواعد العامة لمشركات االشخاص عندما ال يتبين ىوية الشركة واذا ال توجد تحديد المسؤولية 

االحكام التي ينادي بيا الفقو تستوعب ىذه الشركة ضمن شركات التضامن فيجوز ان يقدم بعض الشركاء 

بعض الشركاء حصتيم عمال كما يجوز االتفاق عمى اعفاء الشريك الذي حصتو عمل من تحمل الخسارة 

 لمشركة.

وميما كان التقارب بين الشركة التضامنية والشركة البسيطة اال انو اليمكن اعتبارىا اال نوع مستقل 

 وجديد من انواع الشركات المستحدثة في قانون الشركات الحالي وتتميز بإجراءاتيا اليسيرة ومشاريعيا البسيطة. 
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 املبحث الثاني

 انتقال احلصة واالنسحاب يف الشركة البسيطة.       

 لمعموم ان االنتقال اما ان يكون من طريق البيع او الميراث وىو ما سنبينو تباعًا:من ا

 اوال: االنتقال من طريق البيع.

                    

 

لم يبين القانون كيفية انتقال الحصة عن طريق البيع وانما اورد الكالم عن ذلك بصورة غير مباشرة في         

" اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصتو الى الغير بموافقة الشركاء وعند ( اذ تنص عمى 992المادة )

 ".عدم موافقتيم يجب عمييم قبول حصة  الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرىا المحكمة

 من خالل النص اعاله يمكن ان نستنتج االتي:

 .، من غير شروط عميويمكن الي شريك االنسحاب وفي أي وقت -9

 أنتقال الحصة في الشركة البسيطة

 البيع األرث
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من النص وان  لم  اخر ان يتحقق االجماع عمى مايبدويجب في حالة االنسحاب او البيع الى شخص  -2

يصرح المشرع بذلك بسبب طبيعتيا، وفي حالة عدم تحقق االجماع يجب عمى الشركاء قبول حصة 

 الشريك المنسحب بالقيمة المقدرة من قبل القضاء.

 ذه الشركة وبين االجراءات الواجبة في حالة االنسحاب.قد يكون ىناك تناقض بين البساطة والتسمية لي -3

 لم يميز المشرع ما اذا كان الشريك المنسحب ىو من يقوم باالدارة من عدمو. -4

 .وان لم يصرح بإجراءات البيع لكن يمكن ان نعتبر االحكام السابقة تنطبق عميو -5

 

 او االعسار . ثانيا : في حالة الوفاة

( التي بينت االمر بخصوص الشركة التضامنية 77الى االحكام الواردة في المادة )احال المشرع ىنا         

مدى ان بيناىا في الشركة التضامنية و وعميو فان في حالة الوفاة تنتقل الى الورثة مع توافر الشروط التي سبق و 

 امكانية االستمرار في النشاط التجاري من عدمو.

كاء من المحكمة فصل الشريك الذي تكون تصرفاتو مما قد كذا تطرق المشرع الى حالة  طمب الشر 

تؤدي الى انحالل الشركة وتظل الشركة باقية ومستمرة مع باقي الشركاء عمى ان يكون ضمن العدد المطموب 

 قانونا.

        


