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ل ايضاف الى حاالت البطالن النسبي اشتراط عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤلية المحدودة ومقدار راس الم

 في الشركات المساهمة 

  : الشركات الفعلية 

 نظرية الشركة الفعلية :  .1

االصل ان الشركة وما تتمتع به من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء ال تنشأ اال عن عقد توافرت 

فيه االركان الموضوعية والشكلية السابق بيانها ، فإذا ابطل عقد الشركة ) مطلقًا او نسبيًا ( فإن 

اعادة الشركاء الى الحالة التي كانو عليها قبل التعاقد ويكون للبطالن بنوعية اعد العامة تقتضي القو

 اثرا رجعيًا ، ألنه يقضى على كيان العقد وما يترتب عليه من اثار في الماضي والمستقبل . 

مكنا بل التعاقد مإال ان تطبيق القواعد العامة على عقد الشركة ويقتضيه البطالن من رد الحالة الى ما ق

 وذلك قبل مباشرة الشركة العمالها . 

اما في حالة مباشرة الشركة اعمالها فإن تطبيق القواعد العامة على النحو السابق بيانه وتجاهل الحقائق 

تقرة كما ان ذلك ار المراكز القانونية المسيترتب عليه اهدار لحقوق الغير وزعزعة استقر نكارهااو

مجافاة للمنطق السليم وتنكر للعدالة ولذا استقر الرأي على انه متى حكم بالبطالن فإنه يقتصر على 

 المستقبل دون الماضي 

 هذا الرأي مهد لظهور نظرية الشركة الفعلية

 

ان نية وودعم نظرية الشركة الفعلية فكرة حماية االوضاع الظاهرة تحقيقًا الستقرار المراكز القانو

الغير تعامل مع الشركة قبل الحكم ببطالنها على اعتبار انها صحيحة وليس من العدل ان يفاجأ ببطالن 

 الشركة لسبب كان خافيًا عليه 

 وترتب على ذلك ان الشركة تكون موجودة وجودًا واقعيًا حكميًا ال قانونيًا 

 ونظرًا لهذا الوجود يتعين تحديد النظرية الفعلية . 

 

 طاق الشركة الفعلية : ن .2

ويتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقًا لتعلقه بالنظام العام انهارت 

الشركة بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء واليكون هناك مجال لتطبيق فكرة الشركة الفعلية ، 

 قبل دون الماضي . اما اذا كان البطالن نسبيا تنهار الشركة في المست

اقر النظام السعودي نظرية الشركة الفعلية وعبر عنها بالشركة الواقعية وذلك عند الكالم عن شركة 

المحاصة ، ويشترط بداهة ان تكون الشركة قد باشرت اعمالها بالفعل قبل الحكم ببطالنها ، اما اذا 

ا اثرا ع ويكون البطالن ذكان الحكم بالبطالن قبل مباشرة الشركة العمالها فال يتوافر لها كيان في الواق

 رجعيا 

 

 



 حاالت وجودها :  .3

  -تعتبر الشركة فعلية في الفترة بين نشوء سبب البطان والحكم به واالحوال :

بطالن الشركة بسبب نقص اهلية احد الشركاء متى كانت من شركات االشخاص وذلك بالنسبة  -1

ن لم تكن وال يوجد اثر رجعي وال ما يسمى لبقية الشركاء ، اما ناقص االهلية تعتبر الشركة كأ

 بالشركة الفعلية 

بطالن الشركة بسبب عيب اعترى رضاء احد الشركاء في شركات االشخاص وذلك بالنسبة لبقية  -2

 الشركاء اما من عيبت ارادته فيعتبر في نفس مركز ناقص االهلية 

 –كات مثل عدد الشركاء بطالن الشركة بسبب عدم توافر الشروط الخاصة في بعض انواع الشر -3

 رأس المال في شركات المساهمة وذات المسؤلية المحدودة ومقدار 

 # المجال لفكرة الشركة الفعلية في حالة تخلف االركان الشكلية ) الكتابة والشهر ( 

 نظرًا لعدم ترتيب البطالن ، ولكن اثر ذلك عدم جواز االحتجاج على الغير 

 الفعلي للشركة في حالة بطالن الشركة بسبب : # ال محل لالعتراف بالوجود 

 انعدام الرضا واالهلية الحد الشركاء  -1

 بطالن الشركة بسبب عدم توافر االركان الخاصة ) عدا ركن االرباح والخسائر (  -2

 بطالن الشركة بسبب عدم مشروعية او عدم امكانية المحل والسبب .  -3

 

 اثار االعتراف بوجود الشركة الفعلية :  .4

 اثباتها بكافة طرق االثبات  -1

 تتمتع بالشخصية المعنوية وتنتج اثارها فيما بين الشركاء والغير .  -2

 تتحمل الضرائب او االعفاء منها  -3

 هي التصفية زم للتصفية حتى تنتتخضع الجراءات التصفية وتحتفظ بالشخصية المعنوية بالقدر الال -4

 ويجوز شهر افالسها اذا توقفت عن سداد ديونها التجارية  -5

 

  : اسئلة ونماذج 

رت الشركة ايتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقًا لتعلقه بالنظام العام انه : 1س

بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء وال يكون هناك مجال لتطبيق فكرة الشركة الفعليه ، اما اذا كان 

  ) خطأ (  الماضي دون المستقبلالبطالن نسبيا تنهار الشركة في 

تيب عدم ترنظرًا لال محل لفكرة الشركة الفعلية في حالة تخلف االركان الشكلية ) الكتابة والشهر (  : 2س

  ) صح (، ولكن يترتب على ذلك عدم جواز االحتجاج على الغير   البطالن

لك وذاالموال تكون الشركة فعلية حالة بطالنها بسبب نقص اهلية احد الشركاء متى كانت من شركات  : 3س

الشركة  مايسمى ببالنسبة لبقية الشركاء ، اما ناقص االهلية تعتبر الشركة كأن لم تكن وال يوجد اثر رجعي وال

  ) خطأ (الفعلية  

تكون الشركة فعلية حالة بطالنها بسبب عيب اعترى رضاء احد الشركاء في شركات االشخاص وذلك  :4س

 صح (  ) بالنسبة لبقية الشركاء اما من عيبت ارادته فيعتبر في نفس مركز ناقص االهلية في شركات االشخاص 

تكون الشركة فعلية حالة عدم توافر الشروط الخاصة في بعض انواع الشركات مثل عدد الشركاء  : 5س

  ) صح (ومقدار رأس المال في شركات المساهمة وذات المسؤلية المحدودة  

هارت الشركة نيتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقا لتعلقه بالنظام العام ا : 6س

بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء واليكون هناك مجال لتطبيق فكرة الشركة الفعلية ، اما اذا كان 

  ) صح (البطالن نسبيا تنهار الشركة في المستقبل دون الماضي 



ن تكو : اقر النظام السعودي نظرية الشركة الفعلية وعبر عنها بالشركة الواقعية ، ويشترط بداهة ان 7س

اما اذا كان الحكم بالبطالن قبل مباشرة الشركة العمالها حكم ببطالنها ، لالشركة قد باشرت اعمالها بالفعل فبل ا

 فال يتوافر لها كيان في الواقع ويكون البطالن ذا اثرا رجعيا . ) صح ( 


