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اإلطار العام•

إصالح قوانين الشركات التجارية؛

االعتبارية؛مفهوم جديد الكتساب الشخصية 

.أهمية أكبر للشركة في طور التأسيس

التأسيسالشركة في طور 
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للمحاضرةنظريةأهمية-أ 

الغموض واللبس المفاهيمي؛رفع 

؛ (جمع شتات الموضوع)وضع تصور متكامل 

.دراسة معمقة للمفهوم

عملية وموضوعيةأهمية-ب 
:  

التشريعية؛التعديالتمواكبة

القانونية؛الدعمبأنظمةالمفهومربط

.الحمائيالجانبعنالبحث

التأسيسالشركة في طور 
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االستئناس 
سيةبالتجربة الفرن

االجتهاد 
القضائي

اآلراء 
الفقهية

ة مقاربة قانوني
يبيةتحليلية ترك

التأسيسالشركة في طور 
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التأسيسالشركة في طور 

آليات تدعيم النظام
ي القانوني للشركة ف
طور التأسيس

الحمائيةالوسائل 
في نظام الشركة 
في طور التأسيس

ة التدابير الجزائي
في نظام الشركة 
في طور التأسيس

الوضعية القانونية 
للشركة في طور 

التأسيس

اإلطار المفاهيمي 
للشركة في طور 

التأسيس

النظام العالئقي 
للشركة في طور 

التأسيس
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:  اإلطار المفاهيمي–أ 

:ماهية الشركة في طور التأسيس

مرحلة التأسيس ومرحلة التقييد؛ *

؛شركة في طور التأسيس أم في طور التكوين*

. مفهوم ضيق ومفهوم واسع*

التأسيسالشركة في طور 
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شركة في طور التأسيسال

الضيقالمفهوم 

تكوين رأس المال

الشهر

+

توقيع 

النظام 

األساسي

ةتأسيس الشرك

الواسعالمفهوم

جاريتقييد الشركة في السجل الت

شركة في طور التكوينال
ميالد الشخص

االعتباري

التأسيسالشركة في طور 

إجراءات 

التأسيس

++

+
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:  اإلطار المفاهيمي–أ 

:التحديد الزمني للشركة في طور التأسيس 

البداية؛ * 

النهاية؛*

.المدة* 

:تمييز الشركة في طور التأسيس عن المفاهيم المشابهة 

الوعد بتأسيس شركة؛*

الشركة المنشأة بفعل الواقع؛*

شركة المحاصة؛*

.الشركة الفعلية*

التأسيسالشركة في طور 
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:النظام العالئقي -ب 

: نظام األموال

(من خالل عالقة المكتتبين بالمؤسسين)

التأصيل القانوني؛*

.التجسيد المالي للعالقة*

(.األموال النقدية واألموال العينية)

:نظام األشخاص

العالقات بين المساهمين؛*

.وضعية المساهمين* 

التأسيسالشركة في طور 
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:  الوسائل الحمائية –أ 

:ضعف الرقابة

رقابة جهاز السجل التجاري:

رقابة القاضي؛*

رقابة كاتب الضبط؛* 

.  عدم جدوى التصريح بالمطابقة سبب في إلغائه* 

هل للشباك الوحيد دور في المراقبة.

:تسوية إجراءات التأسيس

عيوب شكلية؛

عيوب جوهرية.
(الوقاية خير من العالج)

:سيسالمسؤولية عن التصرفات المنجزة لفائدة الشركة في طور التأ

؛ مسؤولية من قام بالتصرف

إمكانية تحمل الشركة للمسؤولية.

التأسيسالشركة في طور 
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التدابير الجزائية–ب 

نسبية نظام البطالن

؛ ال بطالن إال بنص

؛ حصر أسباب البطالن

،عدم مشروعية الغرض

انعدام أهلية جميع المؤسسين.

 لتفادي بطالن الشركة؛مسطريةحواجز

تسوية موجبات البطالن.

الشركة في طور التأسيساختالالتالمسؤولية القانونية عن 

 المسؤولية المدنية؛

المسؤولية الجنائية.

(  تخفيف بعد تشديد)

التأسيسالشركة في طور 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.amb.tm.fr/images/manutention.gif&imgrefurl=http://www.amb.tm.fr/f_services.htm&h=100&w=319&sz=26&hl=fr&start=49&tbnid=uPPsVwPe8LGkyM:&tbnh=37&tbnw=118&prev=/images?q=r%C3%A9seau+et+telecommunication+&start=36&gbv=2&ndsp=18&svnum=10&hl=fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.naps.fr/stc/images/docs/1_mongolia.jpg&imgrefurl=http://www.naps.fr/references/etudes/telecom_mongolie.html&h=151&w=213&sz=14&hl=fr&start=174&tbnid=3ZRctutUpePMlM:&tbnh=75&tbnw=106&prev=/images?q=r%C3%A9seau+et+telecommunication+&start=162&gbv=2&ndsp=18&svnum=10&hl=fr&sa=N


تقديم

شكال

المقاربة

خطة 

المحاضرة

مضمونا
الوضع 

القانوني

آليات الدعم

خاتمة

18 mars 2020 مادة قانون الشركات  13

المراقبة

التسوية

الجزاء

ي شركة فالنظام 
طور التأسيس

صحة تأسيس الشركة* 

المسؤولية عن التصرفات * 

المبرمة في طور التأسيس

حماية الشركة و المؤسسين

و الشركاء أو المساهمين و األغيار 

تدخل الدولة في اكتساب
االعتباريةالشخصية 

تقييدوالالتفرقة بين التأسيس 

التأسيسالشركة في طور 
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خاتمة
ضرورة التدخل 

التشريعي

الحاجة إلى مراقبة 

فعالة

تتمة خيار 
التبسيط 
والتحديث

اقتراحات

الشركة في طور التأسيس 
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نهاية المحاضرة


