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مبنى كلية القانون طالب ،قاعة المحكمة التعليمية ( )0012بالطابق األرضي
الملخص:
تختص هذه الدارسةةةة بالصةةةورية في عقد الشةةةركة في ضةةةوء تطورات العالقات التعاقدية بين األفراد ،فتعرن الصةةةورية ب ن ا
وضةةظ هاهري يخ ي حقيقة العالقة القانونية بين المتعاقدين وهذا الوضةةظ الهاهر حير حقيقي يسةةتر موق ا خ يا حقيقيا يقوم على
ات اق مسةةتتر قد يل ى رثر افت اق الهاهر رو يعدب بعأ رحكام  ،فمحور البح سةةون ينطلق من م وم الصةةورية ورسةةاسةةيت ا
ليلبث ا ثوبا جديدا  ،مبينا رحراض ا وآثارها خصوصا المعاصرة من ا حي اصبحت الصورية وسيلة يست ل ا الشركاء في إبرام
العقود بين م ،لتحقيق رحراأ تخالن القانون ،كما تسةت ب من قبب الشةركات لتحقيق مكاسةب كبيرة على حسةاب المجتمظ مسةببة
ل رضةةرار اقتصةةادية واجتماعية كبيرة انعكسةةت بالنتيجة على تن يذ خطط التنمية في ا محطمة للسةةياح الذا رحاط المشةةر ل ا
بنصوص قانون الشركات اإلماراتي.
وللصةةورية ف ي عقد الشةةركة رشةةكاب عديدة من ا ،صةةورية شةةرط نسةةبة ررو الماب الوطني ويتحقق ذلق عند ات اق الشةةركاء على
تملق رحد المواطنين – الشركاء – النسبة المنصوص علي ا في القانون اإلماراتي كإجراء من إجراءات التسجيب وشرط لصحة
تكوين الشةةةةةركة وبالرحم من رن في الهاهر عقد حقيقي إف رن الباطن والمسةةةةةتتر خالن ذلق  ،وقد يضةةةةةار ال ير المتعامب مظ
الشركة من ذلق ألن يعلم حقيقة العقد الهاهر ،والشركات التجارية ل ا شخصية قانونية مستقلة وقد يترتب الحكم رحيانا للقضاء
ببطالن ا .
ورهم ما توصةةلت إلي هذه الدراسةةة هو بيان حكم الصةةورية في عقود الشةةركات في كب من قانون الشةةركات اإلماراتي والقانون
الكويتي ،وكين رصبحت وسيلة تست ب ألحراأ حير مشروعة من قبب المتعاقدين ورثر ذلق على حقوق ال ير.
كلمات البحث الرئيسييية :كلمة الصةةورية ،عقد الشةةركة ،قانون الشةةركات ،المسةةاهمة الوطنية ،الدعوا الصةةورية ،الخلن العام
والخلن الخاص ،مسؤولية الشريق ،رثارعقد الشركة ،اإللتزامات ،مسؤولية الشريق.

