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 المقدمة

على أحد أن مشاركة األفراد في النشاط التجاري ليست وليدة  ليس بخاف  
رة فقد بدأها اإلنسان األول في صو  ،اليوم بل كانت موجودة عبر تاريخ البشرية

تعاونه مع أفراد أسرته أو تعاون األسر والعشائر مع بعضها. مما يعني أن 
ور. فكر اإلنساني على مر العصالشركة بصورتها الحالية إنما هي نتاج تطور ال

حيث ظهرت الشركة مع بدء الحضارة اإلنسانية ثم توسعت مع الزمن تبعاً لتطور 
الحياة االجتماعية واالقتصادية. فقد وردت بعض األحكام الخاصة بعقد الشركة 

( قبل الميالد. كما كان لدى اإلغريق تصور معين 3802في قانون حمورابي )
في التجارة البحرية، إذ كان أصحاب رؤوس األموال  اصة  خ عن الشركة وبصورة  

يقدمون أموالهم إلى مجهزي السفن في صورة قروض عرفت باسم " قروض 
المخاطر الجسيمة" والتي كانت ُتعطى مقابل فائدة كبيرة متى عادت السفينة 
سالمة. وبالرغم من ترفع الرومان عن ممارسة النشاط التجاري، حيث كانوا 

روماني اللى التجارة على أنها من المهن الوضيعة، فقد عرف القانون ينظرون إ
أنواعًا معينة من الشركات كشركة "تغطية الضرائب" والتي كانت تؤسس بين 
الملتزمين بدفع الضرائب، وقد كان لهذه الشركة لديهم شخصية اعتبارية مستقلة 

 .1عن ذمم الشركاء فيها وبالتالي ذمة مالية مستقلة

ى التعاون إل عرب فقد عرفوا الشركة قبل ظهور اإلسالم نظراً لحاجتهمأما ال
لتنمية المال واستثماره بين األشخاص. ولما جاءت الشريعة اإلسالمية السمحاء 

 لعربيةا أقرت مشروعية الشركة دون التفصيل في أحكامها، ولما اتسعت الفتوحات
كام في ر حينئذ استنباط األحكث ،اإلسالمية وانتشرت التجارة في العالم اإلسالمي

مين موها إلى قسالمسائل المستجدة، وفّصل الفقهاء في أحكام الشركات وقسّ 
كبيرين هما : شركة الملك وشركة العقد، وشركة الملك هي أن يملك أثنان فأكثر 

                                                           
 .151م، صـ1991  -هـ  1111د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة ، -1
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شيئًا بسبب من أسباب الملكية وهي إما أن تكون اختيارية كشرائهم عينًا على 
جبارية كاشتراك الورثة في المال الموروث، أما شركة إون كتالشيوع، وإما أن 

العقد فهي عبارة عن تعاقد اثنين فأكثر على العمل للكسب بواسطة األعمال أو 
األموال أو الوجاهة القتسام ما قد ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة. وشركة العقد 

لشركات في . إال أن المالحظ أن ا3إما أن تكون شركة عنان أو شركة مفاوضة
 الشريعة اإلسالمية لم تكن تتمتع بشخصية اعتبارية وال بذمة مالية مستقلة.

في أوربا واعتبارًا من القرن الثاني عشر الميالدي، انتعشت التجارة البرية 
والبحرية فأدى ذلك إلى ظهور بعض الشركات التي كانت تقترب كثيراً مما ُيعرف 

ولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية اليوم بشركة التضامن، حيث كانت مسؤ 
 وتضامنية عن ديون الشركة، إال أنها لم تكن تتمتع بالشخصية االعتبارية.

وقد أدى تحريم القرض بفائدة من جانب الكنيسة خالل القرون الوسطى 
إلى ظهور شركة التوصية، إذ اضطر أصحاب رؤوس األموال من طبقة النبالء، 

رام عقود توصية مع التجار، وبموجب هذا العقد ال تفاديًا لهذا التحريم إلى إب
يكون مقدم المال مسؤوالً عن الخسارة إال في حدود المال الذي قدمه. كما انتشرت 
خالل هذه الحقبة شركة المحاصة نتيجة منع الكنيسة طبقة النبالء من ممارسة 

 التجارة.

رية اوقد تأكدت خالل هذه الحقبة )القرون الوسطى( الشخصية االعتب
للشركة، حيث أصبحت الشركة مالكة للحصص التي يقدمها الشركاء، كما أصبح 

                                                           
شركة  اشركة المفاوضة هي الشركة التي تقوم على المساواة التامة بين الشركاء في رأس المال والربح، أم -2

فهي التي تختلف فيها حصص الشركاء في رأس المال والربح، أنظر د. جاك الحكيم، الشركات التجارية، العنان 
 .21، صـ1991 -1992منشورات جامعة دمشق، 
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لها عنوان تجاري يستمد من أسماء الشركاء المسؤولين مسؤولية شخصية 
 .2وتضامنية عن ديون الشركة

وفي القرن الثامن عشر بدأت تظهر الشركات الكبرى في صورة شركات 
الهند الغربية(، وقد أدى تطور النظام كشركة الهند الشرقية وشركة  مساهمة )

الرأسمالي إلى تطوير الشركات المساهمة، حيث وجدت الرأسمالية الحديثة في 
هذه الشركات األداة القانونية التي تمكنها من تجميع المدخرات وتوظيفها في 

ن هذه الشركات من التوسع واالنتشار المشروعات اإلنتاجية الكبرى وهذا ما مكّ 
وعليه، فقد نظمت تشريعات كل من ألمانيا . 4يدين الداخلي والخارجيعلى الصع

وإنكلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من التشريعات األجنبية موضوع 
 الشركات وكيفية عملها وأنواعها.

حتى  منذ العهد العثمانيتشريع الشركات بمراحل مختلفة ّر وفي سورية م
 صدر قانون التجارة العثماني الذي تبني مضمون  العثمانيففي العهد  ،يومنا هذا

ن أحكام تتعلق بالشركات مع ما ورد فيه م 1081قانون التجارة الفرنسي لعام 
عن المفوض السامي بعض القرارات  توفي عهد االنتداب، صدر . التجارية

 1731نيسان سنة  14تاريخ  / 71 /المتعلقة بالشركات، من أبرزها القرار رقم
المتعلق  1739لسنة /  79 /المتعلق بجنسية الشركات المغفلة، والقرار رقمو 

 .1بالشركات األجنبية وما طرأ عليه من تعديالت

السرررررررررررررروري قانون التجارة بالمرسرررررررررررررروم  المشرررررررررررررررّ عوبعد االستقالل، أصدر 
السررروري أحكام قانون التجارة  المشررررّ عو الذي تبنى فيه /  147 /التشرررريعي رقم

                                                           
، 2002د. الياس ناصيف، موسوعة الشركات، الجزء األول، األحكام العامة للشركة، الطبعة الثالثة،  -1

 .15صـ
 .151الجبر، مرجع سابق، صـ د. محمد حسن -1

 .1د. جمال عبدالله مكناس، الشركات التجارية، الجامعة االفتراضية السورية، صـ -5
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ة قت أحكام الشررررررركات الواردة في قانون التجار بّ تعديالت طفيفة. وطُ اللبناني مع 
 والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة.

/ والذي دخل  2قانون الشررررركات رقم/  المشرررررّ عأصرررردر  3880وفي عام 
أحكام  المشرررررررررررررررّ ع. وبموجبه فقد ألغى 1/4/3880حيز النفراذ اعتبارًا من تاريخ 

لعام  147اني من قانون التجارة الصررررررادر بالمرسرررررروم التشررررررريعي رقم الكتاب الث
وتعديالته المتعلقة بالشررررررررررررررركات التجارية اعتبارًا من تاريخ نفاذه. وأخيرًا   1747

الذي نص على إنهاء العمل  3811/ لعام 37صررردر المرسررروم التشرررريعي رقم/ 
ح نافذًا من تاريخ ررررررررررررررررررررروأصب 3880للعام  2ركات رقم ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربأحكام قانون الش

.  وأصبحت الشركات تخضع ألحكام قانون  3811/ 3/ 14دوره في رررررررررررررررررررررررررررررررررص
/ 37المرسرروم التشررريعي رقم/ بموجب خاص بها هو  قانون الشررركات الصررادر 

، ولقواعد القانون المدني فيما يختص بعقد الشررررركة شرررررط أال تكون 3811لعام 
 لشركات مخالفة صريحة أو ضمنية. القواعد مخالفة ألحكام قانون ا

 وبناًء عليه سوف نقسم هذا الكتاب إلى قسمين مسبوقين بفصل تمهيدي:

 الفصل التمهيدي: ماهية الشركات. -
 .األحكام العامة في الشركاتالقسم األول:  -
 القسم الثاني: األحكام الخاصة للشركات.  -

 

 والله ولّي التوفيق
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 تمهيديالمبحث ال

 ماهية الشركات

لب طنا من تحديد مفهومها وذلك في مال بّد ل ،لتوضيح ماهية الشركات 
 .ان  ث طلبة وأشكالها وأنواعها وذلك في مثم بيان طبيعتها القانوني ،أول

 األول طلبالم

 مفهوم الشركة

األول(  رعفيجب علينا تعريفها وبيان أهميتها )ال ،لدراسة مفهوم الشركة
 .الثاني( فرعلمشابهة لها )الثم تمييزها عن المفاهيم األخرى ا

 األول فرعال

 تعريف الشركة وأهميتها

 أواًل تعريف الشركة:

 ،الشركة 38119/ لعام 37في المرسوم التشريعي رقم/ المشرّ عف لم ُيعرّ 
" الشركة عقد  / من القانون المدني عرفت الشركة بقولها:412إال أن المادة/

بتقديم  ،كل منهم في مشروع مالي بمقتضاه يلتزم شخصان فأكثر على أن يساهم

                                                           
 وسنشير إليه بعد ذلك بـ " قانون الشركات ". -1
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القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو  ،حصة من رأس مال أو عمل
 ". خسارة

ويتضح من هذا التعريف أن الشركة تنطوي على اتفاق أكثر من شخص 
للمساهمة في مشروع مالي بهدف اقتسام ما قد ينتج عن هذا المشروع من أرباح 

 يذ للقيام بمشروع ،عدة كة يتمثل في اجتماع أشخاصأو خسائر. فجوهر الشر 
 ،ي الواقعف ،طبيعة مالية واقتسام نتائج هذا المشروع فيما بينهم. وهذا االجتماع

فكل  ،يحقق نتائج أفضل مما يحققه المجهود الفردي نتيجة التعاون وضم الجهود
 ةً شريك يقدم حصة أو أكثر ومجموع الحصص المقدمة من الشركاء تكّون ذم

مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء وتخصص لالستغالل المتفق عليه فيما 
 وينشأ عنها ميالد شخص جديد هو الشخص االعتباري ) الشركة(. ،بينهم

واللجوء إلى الشركة الستثمار رؤوس األموال كان سببه بالدرجة األولى 
صصة المخ التي تختلط فيها أموال الشخص غير ،مثالب المشروعات الفردية

مما يترتب عليه فقدان مزايا الذمة المستقلة  ،للتجارة مع أمواله المخصصة لها
 .1سواء بالنسبة لصاحب المشروع أم بالنسبة للغير

أنها رررررررررب ،كما رأينا ،ف الشركةفي القانون المدني قد عرّ  المشرّ عوإذا كان 
/ من قانون 3ف 11إال أنه وبموجب المادة/ ،" "عقد بين شخصين على األقل

 ا "وأطلق عليه ،أجاز تأسيس شركة بشخص واحد محدودة المسؤولية ،الشركات
للمطالبة  0". وهذا ما دفع البعض شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

بإعادة النظر في التعريفات القانونية والفقهية للشركة مقترحين تعريف الشركة 
الية مستقلة تحدث بموجب عقد أو بإرادة شخص اعتباري يتمتع بذمة م بأنها "

                                                           
 .1، صـ2011د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة ، -1
-2012، الشركات، منشورات جامعة دمشق، 2تري ود. هيثم الطاس، القانون التجاريد. موسى م -2

 .11،صـ2019
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وتتميز الشركة بالمساهمة في رأس المال من أجل إنجاز مشروع معين  ،منفردة
ويجب أن تتوافر نية المشاركة واإلدارة المشتركة  ،وتقاسم أرباحه أو خسائره

 للمشروع من قبل الشركاء )باستثناء شركة الشخص الواحد(.

أهمية الشركة: -ثانياً   

ازدادت الحاجة إلى تضافر الجهود وتجميع األموال بعد الثورة وقد 
الصناعية وما أدت إليه من ظهور للصناعات الثقيلة التي تطلبت إمكانات مادية 

القيام بها  على ،مهما بلغت إمكاناته ،كبيرة وخبرات فنية متنوعة ال يقوى الفرد
 بمفرده.

ع األموال الالزمة ال تقتصر أهمية الشركة على توحيد الجهود وتجمي
إلقامة المشروعات االقتصادية الكبرى. بل إن الشركة تؤمن لهذه المشروعات 
أيضًا استقرارًا ودوامًا يعجز عنه األفراد مهما تعاونوا ووحدوا جهودهم. فالشركة 

ومما ال  ،شخص قانوني مستقل. يتمتع بأهلية وذمة مالية مستقلة-كما سنرى  –
انوني )الشركة( ال يتهدده الموت الذي يضع نهايًة شك فيه أن هذا الشخص الق

 حتميًة لحياة األفراد.

وُيضاف إلى ذلك ما توفره الشركة للمستثمرين من إمكانية تحديد 
م مع آخرين يمكنه أن يساه ،فالتاجر الذي يرغب في تحديد مسؤوليته ،مسؤوليتهم

اء وبالتالي كفي تأسيس شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشر 
ذمة مالية مستقلة تكون فيها أموال الشركة ضامنة لوفاء ديونها بمنعزل عن 

نجت  ،فإذا أعسرت الشركة وأصبحت أموالها مستغرقة بديونها ،أموال الشركاء
أموال الشركاء من التنفيذ عليها. وهذا يعني أن قيام الشركة أدى إلى تحديد 
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باألموال التي ساهموا بها في رأس مال  مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة فقط
 .7الشركة

 الثاني فرعال

 تمييز الشركة عن المفاهيم التي قد تشتبه بها

يتوجب علينا تمييزها عما قد يشتبه بها أو  ،إليضاح مفهوم الشركة
 يقترب منها من مفاهيم أخرى وبوجه خاص ما يلي:

 التمييز بين الشركة والجمعية: -أوالً 

ة بأنها " كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير ُتعّرف الجمعي
تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح  ،معينة
 (.1710/ لعام 72/ من القانون رقم /1" ) المادة / مادي

وبناء عليه فالجمعية ال تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تهدف إلى تحقيق 
اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو خيرية أو فنية أو  ،غايات أخرى غير ربحية

ن لها يجنون بعض و كذلك ولو كان األعضاء المؤسس د  عرياضية . وهي تُ 
إال أن ذلك مقرون بحفاظ تلك المنافع على طابعها  ،المكاسب أو المنافع المادية

أال و الثانوي والتبعي بالمقارنة مع العمل األصلي الذي ُأسست من أجله الجمعية 
 .18يوزع على األعضاء المؤسسين لها بل يرصد فقط لغرضها

                                                           
 .12د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ -9

 .11د. عز الدين بنسي ، الشركات في القانون المغربي، الجزء األول، صـ -10
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تختلف الشركة عن الجمعية من حيث التأسيس واألهلية والحل  اكم
ال تخضع شركات األشخاص ألي ترخيص  فمن حيث التأسيس ،والتصفية

مسبق بخالف شركات األموال التي تخضع لترخيص من وزارة التجارة الداخلية 
. أما الجمعية فال تثبت لها الشخصية االعتبارية إال بشهر 11وحماية المستهلك

/ من القانون رقم 1نظامها األساسي لدى وزارة الشؤون االجتماعية ) المادة /
 .1710/ لعام 72/

فالمبدأ أن أهلية الشخص االعتباري محددة بالغرض  ومن حيث األهلية،
ركة أهلية القانون للشوقد ترك  ،في سند إنشائه أو في القانون  نصوص عليهالم

أما الجمعية فقد قيد القانون حقها في تملك العقارات  ،13واسعة في التملك والتعامل
/ 19و 9) المادة /  ئت من أجلهررررررررربالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي ُأنش

نقاق أموالها فيما يحقق إكما أوجب عليها  ،(1710/ لعام 72من القانون رقم /
من نفس  10خطر به الوزارة المختصة) المادة داع أموالها مصرفًا تُ وإي ،أغراضها

من نفس القانون(  17القانون( وحظر عليها الدخول في مضاربات مالية )المادة 
 من نفس القانون(.33كما قيد حقها في الحصول على التبرعات )المادة 

قدها عفتصفى الشركة المنحلة وفقاً ألحكام  ،أما من حيث الحل والتصفية
فقد حظر القانون رقم  ،لجمعيةإلى اأما بالنسبة  ،أو إرادة الشركاء كما سنرى 

أيلولة أموال الجمعية المنحلة إلى  / منه4/ المشار إليه بموجب المادة/72/
أعضائها وأوجب توزيعها على الوجه المحدد في نظامها وإال قررت الوزارة أيلولتها 

غرضها هو األقرب إلى غرض الجمعية  إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون 
 / المشار إليه(.72من القانون رقم / /27 /المنحلة.)المادة

                                                           
 وسنشير إليها بعد ذلك بـ الوزارة. -11
 .21د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ -12
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 التمييز بين الشركة والشيوع: -ثانياً 

في ملكية مال معين دون إفراز حصة عدة الشيوع  هو اشتراك أشخاص 
. وتحسب الحصص 12كأن يملك النصف أو الثلث في كل ذرة منه ،كل منهم فيه

 .(/ من القانون المدني108إذا لم يقم دليل على غير ذلك) المادة/  متساوية

ما اختياريًا كاالتفاق على شراء عين معينة من قبل عدد إويكون الشيوع 
من األشخاص يتملكونه بصورة جماعية أو يكون إجباريا كالشيوع الناجم عن 

 اإلرث.

ية ع هو نكة والشيو وقد أجمع الفقه على أن معيار التمييز بين الشر 
 ذلك ألن المالكين على الشيوع يتحدد ،لو كان الشيوع اختيارياً المشاركة حتى 

سلوكهم ونشاطهم تبعا لطبيعة المال المملوك على الشيوع . كما قد ال يرغب 
 يجابي والمثمر فيما بينهم للحصول علىن على الشيوع في التعاون اإلو المالك
على عكس األمر في   ،ون إجبارياألن الشيوع في معظم أحواله يك ،الربح 

التعاون  ا تعنيه من رغبتهم فيالشركات حيث توجد نية المشاركة بين الشركاء بم
 يجابي فيما بينهم على مباشرة نشاط معين متحملين نتائجه بكامل حريتهم.اإل

 عقد العمل مع االشتراك في األرباح: –ثالثاً 

نسرررررررررررررربررة من أربرراح  قررد يشررررررررررررررترط العررامررل على رب العمررل أن يكون أجره
المشرررررروع، األمر الذي ُيقرب هذا العقد من عقد الشرررررركة الذي تكون فيه حصرررررة 

شررررركة  عقد عدهأحد الشررررركاء عماًل تنتفع به الشررررركة. ومثل هذا العقد ال يمكن 
بعالقة تبعية مع رب العمل أي يخضرررررررررررررع إلشرررررررررررررراف  اً طالما كان العامل مرتبط

                                                           
 .12المرجع سابق، صـ -11
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يقوم على  ،كما سرررررررررررررنرى الحقاً  ،وتوجيه رب العمل، في حين أن عقد الشرررررررررررررركة
 المساواة بين الشركاء بحيث يتعاملون مع بعضهم معاملة الند للند .

 عقد القرض مقابل نسبة من األرباح:-اً رابع

قد يشرررررررترط المقرض على المقترض أن تكون الفائدة المسررررررررتحقة له عبارة 
لذي يقدم ة االشرررركوعقد التمييز بين هذا العقد  عن نسررربة من األرباح، وهنا يدق  

فيه الشرررررريك حصرررررته مبلغًا من النقود ويحصرررررل لقاء ذلك على نسررررربة من أرباح 
الشررركة. ومثل هذا العقد ال يمكن اعتباره عقد شررركة طالما أن المقرض ال يملك 
حق التدخل في إدارة الشررركة ومراقبة أعمالها خالفًا لما تقضرري به نية المشرراركة 

ارة الشرررركة ومراقبة أعمالها، فضررراًل عن أن من التعاون المشرررترك للشرررركاء في إد
كما  ،المقرض ال يتحمل الخسائر وذلك أيضا خالفًا لما تقضي به نية المشاركة

من قبول الشرررررررررررررركاء للمخاطر المشرررررررررررررتركة التي قد تتخلف عن  ،سرررررررررررررنرى الحقاً 
 المشروع. 
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 الثاني طلبالم

 أشكالهاو الطبيعة القانونية للشركات 

نناقش في األول منهما الخالف حول  فرعينإلى  طلبموسنقسم هذا ال
 الطبيعة القانونية للشركة ونبّين في الثاني أشكال الشركات وأنواعها.

 

 األول فرع ال

 الطبيعة القانونية للشركة

/ من القانون المدني 412ف الشركة في المادة /قد عرّ  المشرّ عرأينا أن 
روع على أن يساهم كل منهم في مش عقد بمقتضاه يلتزم شخصان فأكثربأنها " 
القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع  ،بتقديم حصة من رأس مال أو عمل ،مالي

 ". من ربح أو خسارة

واعتبار الشركة عقدًا يقتضي بالضرورة إخضاع هذا العقد للقواعد العامة 
نه عفي العقود وبالتالي االعتراف بحرية المتعاقدين في تنظيم وتحديد ما ينشأ 

من حقوق والتزامات. غير أن هذا المفهوم العقدي للشركة والذي ظهر منذ القرن 
ر الكثير في نظ -لم يعد مقبوال اليوم ،التاسع عشر حيث ساد مبدأ سلطان اإلرادة

حيث ظهرت الفوارق الكبيرة بين قواعد قانون الشركات والقواعد  –من الفقهاء 
 التي تقوم عليها نظرية العقد.
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 الفكرة التعاقدية: -أوال

ينظر أصحاب هذا االتجاه إلى الشركة انطالقًا من األساس الذي ترتكز 
فإرادة المتعاقدين هي التي تتحكم في تأسيس الشركة واختار  ،عليه وهو العقد

شكلها أو نوعها. كما تتوقف صحة انعقاد الشركة على سالمة هذه اإلرادة وخلوها 
كاء في تنظيم حياة الشركة منذ نشأتها وحتى من العيوب. وتستمر إرادة  الشر 

بل وتقوم عند الحاجة بتعديل هذه القواعد وفق ما تراه مناسبًا  ،حلها وتصفيتها
 . 14مراعيًة فقط عدم اإلخالل بالنظام العام

عارضها لت -في اآلونة األخيرة  -إال أن الفكرة التعاقدية تراجعت كثيرًا 
 كثيرة أهمها:مع قواعد قانون الشركات من نواح 

يتميز عقد الشركة بأنه ال يقتصر على إنشاء بعض الحقوق -1
 لمستق اري اعتب بل ينشأ عنه شخص ،وااللتزامات التي تنتهي بمجرد تنفيذها

 يكتسب حقوقًا ويتحمل التزامات.

يتميز عقد الشركة بأنه يجوز تعديله بموافقة األغلبية بينما تقتضي -3
 وافقة جميع أطراف العقد على تعديله.القواعد العامة في العقود م

بينما  ،تقوم العقود على التوفيق بين المصالح المتعارضة ألطرافها-2
ينتفي هذا التعارض في الشركة التي يسعى فيها الشركاء إلى تحقيق هدف 

 .11مشترك هو الحصول على الربح

في الشركات المساهمة يصعب القول بوجود عقد بين أشخاص ال -4
وال يستطيعون مناقشة الشروط التي تتم على أساسها  ،هم بعضاً يعرف بعض

                                                           
 .11د. الياس ناصيف، مرجع سابق، صـ -11

 .110، صـ1991د. مراد  منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف، االسكندرية،  -15



14 
 

ولعله من غير المعقول أن ُينظر إلى الشخص  ،مساهمتهم في مشروع الشركة
 .19الذي يشتري أسهماً ليعيد بيعها بعد فترة وجيزة كشريك يتعاقد مع بقية الشركاء

هم أنلم يعد ُينظر إلى مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها على  -1
أساس أنهم  بل على ،وهو ما تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة ،وكالء عن الشركة

 .11أعضاء الشركة وممثلوها القانونيون 

ولهذه األسباب أنكر جزء من الفقه الحديث الفكرة التعاقدية للشركة ورأى فيها 
 نظامًا قانونيًا.

 فكرة النظام القانوني: -ثانياً 

ظريات القانون العام وترتكز على عنصر هذه الفكرة مستوحاة من ن
ظيم المتمثل بعنصر التن ،االستمرار المنبثق عن مفهوم الشخصية المعنوية 

بقصد تحقيق الغرض المشترك للشخصية المعنوية عن طريق إخضاع الحقوق 
بمعنى أن الشركة نظام  ،والمصالح الخاصة إلى مصالح المجموعة المشتركة

يد حقوق الشركاء المعينة في صك التأسيس إذا قانوني يجوز بمقتضاه تحد
 .10اقتضت ذلك استمرارية الشركة ونجاحها

 المشرّ ع بكثرة تدخل ،نظرهم هذه ةوجه يويؤيد أصحاب فكرة النظام القانون
بنصوص آمرة في تنظيم  ،بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة

جة يمكن معها القول بأن الشركات عمومًا والشركة المساهمة خصوصًا إلى در 
إرادة األفراد أصبحت تقتصر على مجرد االنضمام إلى تلك القواعد اآلمرة والتي 

                                                           
 .111د. محمد حسن الجبر، مرجع سابق، صـ -11
 .11، بند رقم 2191د. أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي ، القاهرة -11
 .12د. الياس ناصيف، مرجع سابق، صـ -12



15 
 

ة وبالتالي فقد أصبح تأسيس الشركة اليوم بمثاب ،ال يملك األفراد حق مناقشتها
 .17لف عن العقد التقليدي وال تلعب فيه إرادة الشركاء دورًا يذكرختعمل شرطي ي

م وجاهة الحجج التي قدمها أصحاب فكرة النظام القانوني والواقع أنه رغ
ذلك ألن نطاق تطبيقها ال يشمل  ،إال أنه ال يمكن التسليم بها على إطالقها

بل  ،عنه شخص معنوي  أفالعقد في شركة المحاصة ال ينش ،جميع الشركات
ا مك تظل هذه الشركة خاضعة في تكوينها وسير أعمالها إلى إرادة الشركاء فيها.

حيث تنشأ الشركة  ،يظل الطابع العقدي هو الغالب في شركات األشخاص
بموجب عقد ال يمكن تعديله إال بموافقة جميع الشركاء. وحتى في شركات 

ار ال يمكن إنك ،الشركة المساهمة( القائمة على فكرة النظام القانوني األموال )
وزيع ركة و طريقة تدور اإلرادة في بعض المجاالت والسيما  تعيين موضوع الش

 األرباح والخسائر.

من أن كاًل من الفكرتين العقدية  38ولهذا فإننا نؤيد ما ذهب إليه البعض
تحتفظ في البناء القانوني للشركات، بنصيب، وان كان نصيب كل  والتنظيمية،

فيما إذا كانت من شركات األشخاص أم من  منهما يختلف باختالف نوع الشركة
 شركات األموال.

شركة الشخص الواحد فنرى أنها استثناء من القواعد ى اللإما بالنسبة أ
ن إإذ  ،السيما وأن فكرة النظام القانوني لم تستبعد فكرة العقد كما رأينا ،العامة

 فكرة النظام القانوني أصبحنا نراها في كثير من العقود كعقد العمل مثاًل. 

                                                           
 .112، بند رقم 1910د. أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، مكتبة سيد عبالله وهبة، القاهرة،  -19
د. محمد فريد العريني و د. محمد السيد الفقي ، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -20

، د. علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء األول، مطبعة عيتاني 211،صـ2002روت، الثانية، بي
 .122، صـ1912الجديدة، بيروت، 
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 الثاني فرع ال

 أشكال الشركات وأنواعها

 ،مسة أشكال يمكن أن تتخذها الشركةفي قانون الشركات خ مشرّ عالحدد 
وهي التضامن والتوصية والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة. كما وضع 

 األحكام القانونية الخاصة بكل شكل من هذه األشكال.

 إال أنه أيًا كان نوع الشركة فال ،كما حدد سبعة أنواع للشركات كما سنرى 
خذ شكالً جديداً بل عليها أن تتخذ أحد األشكال الخمسة التي حددها يمكنها أن تت
 القانون. 

 أشكال الشركات: -أوالً 

/ من قانون الشركات أن تتخذ الشركة 1في نص المادة/ المشرّ عأوجب 
 :اآلتيةأحد األشكال القانونية 

 شركة التضامن. -1

 شركة التوصية.-3

 شركة المحاصة. -2

 لمسؤولية.الشركة المحدودة ا-4

 .الشركة المساهمة-1
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ويمكن أن تنضوي هذه الشركات الخمس، من حيث قيامها على االعتبار 
 شركات األشخاص وشركات األموال. الشخصي أو المالي، تحت صنفين اثنين:

 شركات األشخاص:-1

 وتشمل شركات التضامن والتوصية والمحاصة.

 ؤولين عن ديون أما شركة التضامن فتتكون من شركاء متضامنين مسر
الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم، أي أن كاًل منهم 

 يسأل عن ديونها بجميع أمواله الخاصة.

في حين أن شركة التوصية تضم نوعين من الشركاء: األول شركاء 
والثاني شركاء موصون ال يسأل  ،متضامنون كما في شركات التضامن تماماً 

 لشركة إاّل في حدود حصته في رأسمالها.كل منهم عن ديون ا

 أساسًا في تكوينها على االستتار والخفاء، إذ شركة المحاصةبينما تعتمد 
 ال يعلم بوجودها غير أعضائها فقط من دون الغير.

وتسمى هذه الشركات بشركات األشخاص نظرًا ألنها تعتمد في تكوينها 
ادة إذ تجمعهم ع ا بينهم،على شخصية الشركاء، التي تكون محل اعتبار فيم

م يعرف كل منه بحيث وعددهم عادة قليل ،روابط القربى أو الصداقة القوية
 اآلخر معرفة تامة من حيث خبرته وسمعته.
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 شركات األموال: -3

يقصد بشركات األموال تلك الشركات التي تتأسس من أجل جمع األموال 
تبة العتبار المالي فيها المر وحشد المدخرات لتنفيذ المشاريع الضخمة فيأخذ ا

األولى ، إذ ال عبرة فيها لشخصية الشريك كما هو الحال في شركات األشخاص، 
وإنما العبرة هي لما يقدمه الشريك من مال، وبالتالي فإن ائتمان هذا النوع من 
الشركات يعتمد بشكل أساسي على رأسمالها وما تكونه من احتياطيات أثناء 

األمثل شركات المساهمة التي تتكون من عدد من المساهمين حياتها. ونموذجها 
ال يجمعهم سوى االعتبار المالي، وتمثل حصصهم بأسهم متساوية القيمة وقابلة 

ما ى إلإذ يعد شخص الشريك مجرد عنصر ثانوي األهمية بالنسبة  ،للتداول
 ،بل عنصر وقتي ومتغير ،وليس لهذا العنصر صفة الديمومة ،يقدمه من مال

عدد سمية لاّل في حدود القيمة اإلولذلك ال يسأل كل مساهم عن ديون الشركة إ
 األسهم التي يمتلكها في رأسمالها. 

 من شركات األموال، صحيح ،في رأينا ،الشركة المحدودة المسؤولية د  عتُ  
من  ّدهاعن المالي والشخصي معًا، مما دعا الفقه إلى اأنه يتعايش فيها االعتبار 

السوري في قانون الشركات  المشرّ عالمختلطة. إال أنه يالحظ أن الشركات 
قد أخضع هذه الشركة  ،3811/ لعام 37الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

نه قربها مما يعني أ ،لكثير من القواعد التي تخضع لها الشركة المساهمة المغفلة
 أكثر من شركات األموال .

 أنواع الشركات:-ثانياً 

 أنواع الشركات وهي: ،/ من قانون الشركات9في المادة/ عالمشرّ  حدد 
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 الشركات التجارية والشركات المدنية:  -1

/ من قانون الشركات على أنه:" تعد 9نصت الفقرة األولى من المادة/ 
الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري، أو إذا اتخذت شكل شركة 

 ة".مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولي

  المذكورة أعاله على أن : هانفسبينما نصت الفقرة السادسة من المادة 

" الشركات المدنية هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي 
ام وتخضع ألحك ،االختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً 

 ." ليةالقانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخ

ء بصدد إضفا ،السوري قد أخذ المشرّ عويتضح من هذين النصين أن 
 بمعيارين: ،الصفة التجارية على الشركات

 األول الموضوعي: 

ق هذا وُيطب ،ووفقًا له تعد الشركة تجارية إذا كانت تزاول عماًل تجارياً 
 المعيار فقط على شركات التضامن والتوصية والمحاصة. فهذه الشركات ُتعد  

 ن مارست عماًل مدنيًا.إبينما ُتعد  مدنية  ،ن مارست عماًل تجارياً إتجارية 

 الشكلي: الثاني 

ووفقاً له تعد تجاريةً كل شركة تؤسس وتتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية 
أو شكل شركة المساهمة مغفلة، وذلك بصرف النظر عن طبيعة موضوع 

 مدنيًا فهي شركة تجارية حكمًا . أي سواء مارست عماًل تجاريًا أم ،نشاطها
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ذلك على و  ،السوري المعيار الشكلي فقط المشرّ عوكنا نفضل أن يتبنى 
بحيث  ،الفرنسي والمصري والمغربي وغيرهم المشرّ عن كيّ المشرّ عغرار الكثير من 

ُتعد  الشركة تجارية بمجرد اتخاذها أحد األشكال التي حددها القانون سواء مارست 
نًا وضما ،لما في ذلك من ابتعاد عن التعقيد من جهة ،اريًا أم مدنياً عماًل تج

 لحقوق الدائنين بإخضاعها لنظام اإلفالس من جهة ثانية.

تجلى ت وللتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية أهمية بالغة
 في النقاط اآلتية:

على  ةلاللتزامات المفروض -دون المدنية-تخضع الشركات التجارية -أ
ريبة على ودفع الض ،والقيد في السجل التجاري  ،كمسك الدفاتر التجارية ،التجار

 األرباح التجارية.

لنظام اإلفالس والصلح  -دون المدنية-تخضع الشركات التجارية  -ب
 الواقي إذا ما توقفت عن دفع دين من ديونها التجارية.

لشركة، لنوع ا تختلف مسؤولية الشريك في الشركات التجارية تبعاً  -ج
ات وكذلك في شرك ،فهي مسؤولية شخصية وتضامنية في شركات التضامن

دودة حالتوصية بالنسبة للشركاء المتضامنين وحدهم، في حين أنها مسؤولية م
لشريك الموصي في شركات التوصية وللشريك في الشركة المحدودة إلى ابالنسبة 

 المسؤولية وللمساهم في الشركة المساهمة. 

ا مسؤولية الشركاء في الشركات المدنية فال تضامن فيما بينهم عما أم
إذ يعد كل منهم مسؤواًل عن ديونها  ،يستحق على كل منهم من ديون الشركة

بقدر حصته في رأسمالها، كل ذلك ما لم ينص العقد على خالف ذلك، فالتضامن 
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صريح  ن نصبين المدينين في المسائل المدنية ال يفترض افتراضًا وال بد م
 إما في العقد أو بحكم القانون. ،عليه

يتم إثبات الحقوق وااللتزامات المستحقة للشركات المدنية أو المترتبة  -د
ات التجارية أما في الشرك ،عليها وفقاً لوسائل اإلثبات المقررة في المسائل المدنية

 فتخضع لوسائل اإلثبات التجارية.

 الشركات المشتركة: -2

التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة  هي الشركات
معينة من رأسمالها، وتخضع الشركات المذكورة لألحكام والقواعد المنصوص 

 عليها في القانون الخاص بها.

 شركات المناطق الحرة: -3

وهي الشركات التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في الجمهورية 
مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق الحرة.  العربية السورية وتكون 

وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة 
 / من قانون الشركات(. 4ف 9المادة/ أو مساهمة مغفلة خاصة ) ،المسؤولية

ويالحظ أن شركة الناطق الحرة  يجب أن تسجل في سجل الشركات في 
تي تمارس عملها فيها. كما أنها ال تكتسب الجنسية العربية المنطقة الحرة ال

 (.  / من قانون الشركات1ف 18المادة/ السورية )
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 الشركات القابضة: -4

يقتصر  ،الشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة 
عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات 

راك في تأسيس مثل هذه الشركات واالشتراك في إدارة الشركات مساهمة أو االشت
 (. / من قانون الشركات1ف 9) المادة/ التي تملك فيها أسهمًا أو حصصاً 

وُيطبق على الشركة القابضة جميع األحكام الخاصة بالشركة التي أخذت 
ركة الذي رررررررررررررررررررررررشكلها القانوني بشرط أال تتعارض مع الباب السابع من قانون الش

 (.       / من قانون الشركات381ركة القابضة ) المادة/رررررررررررررررررررررررنظم أحكام الش

 الشركات الخارجية: -5

وهي شركات محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في 
مارسة ها منظامها األساسي خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وال يحق ل

وفيما عدا المقر  (. / من قانون الشركات9ف 9) المادة/ أي نشاط داخل سورية
/ 2ف387ال يجوز لهذه الشركة تملك أية أموال غير منقولة في سورية) المادة/ 

كما تخضع هذه الشركة لألحكام الخاصة بالشركة محدودة . ( من قانون الشركات
أحكام الباب الثامن الذي نظم أحكام المسؤولية وذلك في كل ما ال يتعارض و 

 (.       / من قانون الشركات311الشركة الخارجية) المادة/

 الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة: -6

وهي شركات مساهمة تنطبق عليها األحكام المتعلقة بالشركات المساهمة 
 هات العامة مالكةوتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الج
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ألسهمها بالكامل وال يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إاّل 
 / من قانون الشركات(.2ف 9) المادة/ بموافقة مجلس الوزراء

ويبدو أن الغرض من إحداث هذا النوع من الشركات هو االستجابة 
يث شركات من حلمتطلبات اإلصالح االقتصادي باالستفادة من أحكام قانون ال

المرونة في إدارة الشركة واتخاذ القرار فيها بعيدًا عن اإلجراءات المعقدة التي 
فضاًل  كونها وسيلة تساعد الدولة على   ،3881/ لعام 3نص عليها القانون رقم/

 .31خصخصة بعض الشركات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .511و512د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، صـ -21
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 القسم األول

 األحكام العامة في الشركات

ن العقود المسماة ويتمخض عن هذا العقد شخصًا الشركة عقدًا م د  عتُ 
ن هذين م اعتباريًا مستقاًل عن شخصية الشركاء فيها، وال بد لنا من دراسة كلّ  

المظهرين في الشركة. فالشركة باعتبارها عقدًا، يجب أن تستوفي األركان 
 الموضوعية العامة الواجب توافرها في أي عقد من العقود باإلضافة إلى األركان
الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها من العقود سواء ما تعلق منها بالشكل أم 
بالموضوع. ويترتب على تخلف أي ركن من هذه األركان بطالن الشركة. 
والشركة باعتبارها شخصًا اعتباريًا، تكتسب الحقوق وتتحمل االلتزامات، وهو ما 

 وحتى انقضائه. يستلزم دراسة أحكام هذا الشخص االعتباري منذ قيامة

وعليه فإننا سوف ندرس في هذا القسم تكوين الشركة، وذلك بدراسة أركانها 
الموضوعية والشكلية ) الباب األول( ثم الشخصية االعتبارية للشركة )الباب 

 الثاني(.
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 الباب األول

 تكوين الشركة

إن دراسة تكوين الشركة تقتضي البحث في األركان الموضوعية) العامة 
لالزم لقيام عقد الشركة )الفصل األول( واألثر المترتب على االخاصة( والشكلية و 

 .تخلفها، )الفصل الثاني(

 الفصل األول

 األركان الموضوعية والشكلية إلنشاء الشركة

ف الشركة بأنها عقد فإنه يجب أن تتوافر األركان بما أن القانون المدني عرّ 
لعقد بشكل عام. هذا من جهة ومن جهة الموضوعية العامة الالزمة النعقاد ا

أخرى فإن الطبيعة الخاصة لعقد الشركة تستلزم أن يتوافر إلى جانب هذه األركان 
الموضوعية العامة، أركان موضوعية خاصة تتالءم وطبيعة الشركة. هذا 

 باإلضافة إلى األركان الشكلية.

ة ررعامة الررررررررررررررررروبناًء على ذلك فإننا سوف نقوم بدراسة األركان الموضوعي
كان ألر ( وا المبحث الثاني ( ثم األركان الموضوعية الخاصة ) األول المبحث )

 (. المبحث الثالث الشكلية )
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 المبحث األول

 األركان الموضوعية العامة

ال تختلف األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة عن األركان 
ي عقد وهي الرضا واألهلية والمحل والسبب، الموضوعية العامة الالزمة النعقاد أ
 ونفّصل في ذلك على النحو اآلتي:

 

 المطلب األول

 الرضا

الرضا بمثابة الركن األول النعقاد عقد الشركة، فال يتصور أن تنشأ  د  عيُ 
رابطة تعاقدية دون أن تستند إلى رضا أطرافها، كما أن الرضا يجب أن ينصب 

لى رأسمال الشركة وغرضها ومدتها وغير ذلك على شروط العقد جميعها أي ع
. والرضا: هو تعبير عن إرادة 33من شروط وفقًا للقواعد المقررة في نظرية العقد

ا ضالمتعاقدين ويتكون دائماً من اإليجاب والقبول، كما أنه يلزم لتوافر عنصر الر 
الرضا  رلشركة عن إرادته بذلك، وال بد لتوافإلى اأن يعبر كل من يريد االنضمام 
 من تطابق إرادة المتعاقدين.

كما أن الرضا يجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة سليمة خالية من 
العيوب التي تفسد الرضا كالغلط واإلكراه والتدليس، فإذا وقع أحد أطراف العقد 

                                                           
يف لتأللجنة ا الثامن، مطبعةالجزء  المدني،الوسيط في شرح القانون  السنهوري،د. عبد الرزاق  -33

 .331-334ص ،3881 ،ةالعربية، القاهر دار النهضة  والنشر،والترجمة 
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في غلط بشأن شخصية المتعاقد اآلخر في شركة التضامن، كأن اعتقد أحد 
الذي من أجله وافق على االنضمام إلى هذه الشركة  الشركاء أن الشريك اآلخر
 هر بعد ذلك أنه غير من كان يقصد. وقد يقعظهو شخص معين لديه ثم 

في الشكل القانوني للشركة كأن يوافق شخص على االشتراك في شركة  الغلط
توصية بصفة شريك موصي بينما يتعلق العقد بشركة تضامن. أو كان أحد 

دليس أو إكراه أو استغالل من قبل الشركاء اآلخرين، مما المتعاقدين هدفًا لت
دفعه إلى إبرام عقد الشركة. فكل هذه العيوب تجعل العقد قابالً لإلبطال لمصلحة 

 المتعاقد الذي شاب رضاه عيب من هذه العيوب.

 المطلب الثاني

 األهلية

ُيشترط في الشخص الذي يرغب في االشتراك في شركة أن يكون كامل 
ية أي أتم الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة من عمره وغير محجور عليه األهل

لجنون أوعته أو سفه أو غفلة. وإبرام عقد الشركة من التصرفات الدائرة بين 
النفع والضرر لهذا ال يجوز لناقص األهلية ممارسة هذا التصرف وإال كان 

امة في اعد العوهذا ما تقضي به القو  تصرفه هذا قاباًل لإلبطال لمصلحته.
إال أن األهلية المطلوبة إلبرام عقد الشركة تختلف باختالف الشكل  األهلية،

ن لها يجب أن تتوفر في الشركاء المكوني ففي شركة التضامنالقانوني للشركة 
، ألنهم يكتسبون صفة التاجر ، وُيسألون مسؤولية شخصية األهلية التجارية

إلضافة إلى أنه ُيشهر إفالسهم بشهر وتضامنية عن جميع ديون الشركة ، با
 ،ويشمل هذا الحكم الشريك المتضامن في شركة التوصية.32إفالس الشركة 

                                                           
 سنرى تفصيل ذلك عند بحثنا في شركة التضامن. -21
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يجوز للقاصر الذي بلغ الخامسة 
عشرة سنة والذي حصل على إذن من القاضي لممارسة التجارة أن يدخل شريكًا 

 في شركة التضامن؟

كان اإلذن مطلقًا، في  على هذا السؤال باإليجاب متى 34أجاب البعض
أن اإلذن للقاصر باالتجار ال يخوله االشتراك في شركة  31همبعضحين رأى 

بصفة شريك متضامن، ولو كان اإلذن مطلقًا، بل  تضامن أوفي شركة توصية
ال بد من حصوله على إذن خاص باالشتراك في شركة تضامن، ألن مسؤولية 

ضامن أخطر شأنًا من مسؤولية التاجر الفرد، فهذا األخير ُيسأل الشريك المت
عن ديونه الخاصة فقط، بينما الشريك المتضامن ُيسأل أمام الغير عن ديونه 

 وعن ديون غيره من الشركاء.

/ 37السوري، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم / المشرّ عوالذي نراه أن 
/ من المادة 4ي، فقد نصت الفقرة /وضع حدًا لهذا الجدل الفقه 3811لعام 
/ من المرسوم المذكور على أنه " ُيشترط أن يكون الشريك في شركة 37/

التضامن متمتعاً بكامل األهلية " بالتالي فأمام صراحة هذا النص، فإنه ال يمكن 
للقاصر المأذون بممارسة التجارة أن يشترك في شركة التضامن، سواء كان 

 خاصًا بالدخول في شركة تضامن. األذن مطلقًا أو كان

وكذلك في شركة شركات األموال  أما األهلية الالزمة لالشتراك في
تم ا يجب أن يالتي بموجبهأهلية التصرف التوصية كشريك موص، فهي 

، ومع ذلك فإن الصغير المأذون يجوز له االشتراك في الشخص الثامنة عشرة

                                                           
 11صـ 1992،ند. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء األول، مكتبة دار الثقافة، عما - 21
ول، دار النهضة العربية بيروت، . هاني محمد دويدار،القانون التجاري اللبناني، الجزء األد -25

الشاوي شرح قانون الشركات التجارية العراقي، دراسة  د، د. خال152و  151ـسنة نشر، ص ندو

 .1هامش رقم  51صـ 1912 د، بغدابمقارنة، الطبعة األولى، مطبعة الشع
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فة شريك موصي، ذلك ألن شركات األموال وكذلك في شركات التوصية بص
دم عإلى مسؤوليته محدودة بمقدار حصته في رأسمال الشركة، باإلضافة 

ن فإنه يجوز للولي أو الوصي وبإذن م هنفسسبب للاكتسابه صفة التاجر. و 
 المحكمة، أن يستثمر أموال القاصر في شركات األموال وشركات التوصية.

التي يمارس أعمالها حاصة شركة الم أما األهلية الالزمة لالشتراك في
ألهلية اشريك ظاهر يتعامل مع الغير باسمه الشخصي ولحساب الشركاء، فهي 

هذا الشريك الظاهر ألنه وحده من يزاول األعمال التجارية إلى بالنسبة  التجارية
تترين لشركاء المسإلى ابالنسبة  أهلية التصرفلتحقيق غرض الشركة، وهي 

 .39بأشخاصهم  ألنهم ال يمارسون التجارة

وإذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا من القطاع الخاص كالشركة أو العام 
كالدولة أو إحدى اإلدارات العامة، فالبد أن يكون من يبرم عقد الشركة هو 
النائب القانوني لهذا الشخص االعتباري كمدير الشركة أو رئيس مجلس اإلدارة. 

ي ن يقوم بتمثيل الشخص االعتباري فوبالتالي فإن هذا النائب القانوني هو م
 الشركة ويمارس حقوقه فيها.

 المطلب الثالث

 المحل

المحل في عقد الشركة هو النشاط الذي تنوي الشركة ممارسته، ويشترط 
القانون في المحل أن يكون محددًا ولهذا اتصال برضا المتعاقدين الذي يجب 

                                                           
ارسون جارية ألنهم يمويرى البعض أن األهلية الالزم توفرها بالنسبة للشركاء المستترين هي األهلية الت-21

/ مشار إليه لدى د. مرتضى ناصر نصر الله، 211التجارة باسم مستعار. أنظر في ذلك أحمد البسام بند /
 /.1هامش رقم / 12صـ 1912الشركات التجارية، مطبعة اإلرشاد، بغداد 
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فيجب أن ، 31كي يكون صحيحاً أن يقع على محل معينًا تعينًا نافيًا للجهالة ل
ُيعين بدقة نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي ستقوم به الشركة، فال يكفي 

 تحديد موضوعها بكونه ممارسة التجارة أو الصناعة بشكل عام.

كما ُيشترط في المحل أن يكون ممكنًا ومشروعًا بحيث أنه إذا كان 
ما بعد ستثمار منجم، وتبين فيمستحياًل سواء استحالة مادية، كتأسيس شركة ال

أنه غير قابل لالستثمار، أو استحالة قانونية، كتأسيس شركة لمزاولة نشاط 
محظور على القطاع الخاص، أو كان المحل غير مشروع كتأسيس شركة 

 لالتجار بالمخدرات أو التهريب أو تجارة الرق، كانت الشركة باطلة.

 

 المطلب الرابع

 السبب

لمفهوم ايكون للشركة سبب مشروع، ويقصد بالسبب في كذلك ُيشترط أن 
 والباعث الدافع إلى التعاقد لدى الشررريك هو الحديث الباعث الدافع إلى التعاقد،

جني الربح، والسرررررررربب بهذا المعنى ال يمكن الحكم عليه بأنه  مشررررررررروع أو غير 
 عفإذا كان المحل غير مشرررو  مشررروع إال بالنظر إلى المحل ) نشرراط الشررركة (

بأنه في عقد الشرررركة  30فيكون السررربب عندئذ غير مشرررروع، ولهذا يرى البعض 
بحيث يصرررررربح المحل والسررررربب في عقد الشررررررركة شرررررريئًا يختلط المحل بالسررررربب، 

واحدًا، وعلى ذلك إذا انصررررب محل عقد الشررررركة على اسررررتغالل غير مشررررروع، 
                                                           

 .21ـد. فؤاد معالل، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، بال دار نشر بال سنة طبع، ص -21

مرجع سررررررررررررررابق، محمرد السرررررررررررررريد الفقي: القانون التجاري، الشررررررررررررررركات التجارية،  د.محمرد فريرد العريني و  د.- 22
 .399صر
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رى ي فيكون العقد باطاًل لعدم مشررررررررررررررروعية المحل والسرررررررررررررربب في آن واحد.بينما
أن السرررررربب غير المشررررررروع يختلف عن المحل غير المشررررررروع  37البعض اآلخر

بأن المحل يكون غير مشرررروع بذاته ألن القانون يحظر حيازته أو التعاقد عليه 
كما هو حال موضرررررررروع الشررررررررركة إذا تعلق بتجارة الرقيق مثاًل، أما الباعث غير 

شروع هدف غير مالمشرروع، فقد يرد على محل مشرروع ولكنه يستهدف تحقيق 
لواله لما أقدم صرررررراحبه على التعاقد، فقد يشررررررترك شررررررخص في شررررررركة لها محل 
مشررروع) تجارة األلبسررة ( ، ولكن السرربب ) الباعث الدافع ( لديه غير مشررروع، 
كما لو كان يقصررررررررد من دخوله الشررررررررركة تهريب الحصررررررررة التي يقدمها فيها من 

ة لتحايل على المنع من المنافسدائنيه حرمانًا لهم من ضرمانهم العام أو بقصد ا
أو من مزاولة التجارة الواقع عليه. وبحسرررب القضررراء الفرنسررري فإن السررربب غير 
المشررروع الذي يترتب عليه بطالن الشررركة هو الذي يشررترك فيه جميع الشررركاء 

 .28ولو بمجرد العلم

 

 المبحث الثاني 

 األركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة

لموضوعية العامة والتي سبق التحدث عنها ، فإن ألركان اإلى اإضافة 
الشركة تخضع لمجموعة من الشروط الموضوعية الخاصة ، وهذه الشروط تعد 
بمثابة خصائص أساسية تميز عقد الشركة عن غيره من العقود األخرى ، وهذه 
الشروط يمكن استخالصها من التعريف الذي وضعته غالبية التشريعات للشركة 

                                                           
، د. فؤاد 11صـ 2001د. جاك الحكيم، الشركات التجارية، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة  -29

 .22معالل، مرجع سابق صـ
30-cass-com 28 janvier 1992. J.C.P. 1993. II2199 not tisserand 
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نه عرف إ/ من القانون المدني إذ  411ة / السوري وبموجب الماد عالمشرّ  ومنها 
الشركة بأنها : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في 
مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع 

وعية ضمن ربح أوخسارة .ومن خالل هذا التعريف نستخلص الشروط المو 
، المساهمة في رأس المال ، المساهمة في األرباح الخاصة وهي : تعدد الشركاء

ق، ذكرها من خالل التعريف الساب المشرّ عوالخسائر، ونية المشاركة التي أغفل 
 ونفّصل في ذلك على النحو اآلتي:

 

 

 المطلب األول

 تعدد الشركاء

الشرررررررررررركة الذي  تعدد الشررررررررررركاء أمر مفترض في كافة العقود، ومنها عقد
يفترض فيه وجود أكثرمن شرررررررررررخص من أجل تحقيق الغرض االقتصرررررررررررادي من 

فالمبدأ العام وحسررررررررب ، 21العقد وهو جمع األموال وتحقيق المشرررررررروع المشرررررررترك
تعريف الشررركة لدى غالبية الشررراح بأن الشررركة تتألف من شررريكين على األقل، 

 ر.فالحد األدنى هو اثنان ما لم يشترط القانون عددًا آخ

السرروري على هذا النهج فالحد األدنى لعدد الشررركاء في  المشرررّ عقد سررار 
على 23جميع الشرررركات هو اثنان باسرررتثناء الشرررركة المسررراهمة المغفلة فقد نص 

                                                           
سالم الحنشل الخضر، النظام القانوني لتأسيس شركات المساهمة في القانون اليمني دراسة  هعبد الل -11

 .12صـ 2000جامعة عدن، رتحليلية مقارنة، رسالة ماجستي
 .2011/ لعام 29من المرسوم التشريعي رقم / 92و 21أنظر المادتين  -12
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أنه يجب أن يكون عدد المؤسرررسرررين في الشرررركات المسررراهمة ثالثة على األقل، 
 ع الشررررررررركات ومنهاجميإلى النسرررررررربة أعلى لعدد الشررررررررركاء ب كما أنه ال يوجد حد  

الشركة المساهمة، فالشركة المساهمة المغفلة العامة يجب أن تؤسس بين ثالثة 
أشررررررخاص على األقل، كما أنه يجب أال يقل عدد المسرررررراهمين عن عشرررررررة، أما 
الشرركة المسراهمة المغفلة الخاصرة فإنه يجب أال يقل عدد المساهمين فيها عن 

 ثالثة.

اهمين في الشررررركة هو حد الزم ليس فقط كما أن الحد األدنى لعدد المسرررر
قد نص من هنا ف شرررررت ابتداء وبقاءلقيام الشررررررركة بل لبقائها واسررررررتمرارها فهو 

 /من قانون الشرررركات رقم/  78 /من المادة/  3ف /السررروري وبموجب المشررررّ ع
أنرره: إذا نقص عرردد المسررررررررررررررراهمين عن الحررد األدنى  على 3811لعررام /  37

زارة منح الشرركة مهلة سرتة أشرهر لتصحيح أوضاعها أو المقرر قانونًا، جاز للو 
تحويل شررركلها القانوني إلى شرررركة أخرى، وفي حال عدم امتثال الشررررركة لطلب 

 الوزارة خالل المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيًا.

/من المرسرررررررروم  3ف 11السرررررررروري بموجب المادة/  المشرررررررررّ عويالحظ أن 
قد أجاز تأسرررريس شررررركة بشررررخص واحد محدودة المسررررؤولية،  3811/ لعام 37/

/ من المرسوم المذكور تأسيس شركة مساهمة  2ف9كما أجاز بموجب المادة /
مملوكة بالكامل للدولة، ونعتقد أن هذين النصررررررين يعتبران اسررررررتثناًء من القاعدة 

 األساسية القاضية بوجوب تعدد الشركاء.
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 المطلب الثاني

 أسمال الشركةالمساهمة في ر 

فالحصة  -يشترط لتأسيس الشركة أن يتعهد كل شريك بتقديم حصة فيها
،و يجب التمييز بين االكتتاب 22هي مسررررراهمة الشرررررريك في المشرررررروع المشرررررترك

بالحصرررررررررررررة و بين وفائها الذي قد يتزامن مع االكتتاب أو يكون في وقت الحق 
 تأسررررريسرررررها، فلذلك الله، وذلك ألن الشرررررركة ال تحتاج إلى كامل رأسرررررمالها عند 

تشرترط عند تأسريسرها إال تسرديد نسبة معينة منه، وتؤجل وفاء القسم الباقي إلى 
مواعيد محددة في العقد أو النظام األساسي أو يعلق تحديدها على اتفاق الحق 

، وال يشرررررررررترط أن تكون 24بين الشرررررررررركاء أو قرار من الهيئة العامة للمسررررررررراهمين
تقديمها من طبيعة واحدة ، فيمكن أن تكون الحصرررررررررة التي يلتزم المسررررررررراهمون ب

الحصررررة نقدية أو عينية كما قد تكون حقًا شررررخصرررريًا أو عماًل ونفصررررل في ذلك 
 على النحو اآلتي:

 النقدية: الحصة -أوالً 

 يلتزم الشريك بدفعه إلى الشركة في الموعد هي عبارة عن مبلغ من النقود
ي حال عدم تحديد أجل يجب وفالمحدد في العقد أو النظام األساسي للشركة، 

 التسليم فور إبرام العقد.

وإذا تأخر الشريك عن وفاء المبلغ لزمته فوائده من تاريخ استحقاقه، دون 
حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، فضالً عن حق الشركة في مطالبته بتعويض 

                                                           
 ،جامعة بيروت العربية ،4ط، مقارنةدراسة  الشركات،ة القانونية ألسهم الطبيع ،د. أكرم ياملكي -22

 .211ص ،3881 ،بيروت ،مجلة الدراسات القانونية ،كلية الحقوق 
 .08ص سابق،مرجع  الطاس،د. موسى متري و د. هيثم  -24
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تكميلي إذا أثبتت أن الضرر الذي لحقها نتيجة التأخير يتجاوز حدود فوائد 
 .21التأخير

/ مدني التي  330في ذلك عن المبدأ المقرر في المادة / المشرّ عوقد خرج 
نصت على عدم سريان فوائد التأخير إال من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم 
يحدد االتفاق أو العرف تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على 

ترتب من ضرر على عدم تقديم الحصص في غيرذلك. ومبرر هذه القاعدة ما ي
باقي الشركاء أو الشركة كشخص اعتباري، فتعطل إلى موعدها، سواء بالنسبة 

حصص اآلخرين كما يعطل تنفيذ المشروع المشترك نتيجة تقاعس أحد الشركاء 
 .29في تقديم حصته

                                                           
قانون رقم من ال 73جاء في الفقرة السادسة من المادة  وبالنسبة إلى الشركة المساهمة المغفلة فقد -15
المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم و يجب عليه أن يدفع األقساط في  :ما يلي  3811لعام  37

مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة ألدائه من قبل مجلس اإلدارة وفقًا للنظام 
تبلغ  الشركة المساهم المقصر  -1: لمجلس اإلدارة بيع السهم وفق اإلجراءات اآلتية  يحقاألساسي 

فيها  ويكلف ،في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة  يذكر فيها اسمه وعدد األسهم وأرقامها 
لم تسدد األقساط  إذا -3بتسديد األقساط المستحقة في ميعاد سبعة أيام من تاريخ وصول البطاقة إليه. 

ن األسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلق ع بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك
 -2ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على األقل. 

أن يتضمن اإلعالن موعد البيع ومكانه وعدد األسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على أال تقل  ويجب
ًا عن تاريخ نشر اإلعالن في الصحيفتين ألول مرة عن عشرين يوم المدة التي تفصل بين تاريخ البيع

انقضاء المهلة المذكورة أعاله يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان  وبعد-4
والمكان المعلن عنهما وتباع األسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك بإشراف طريق دائرة التنفيذ 

من  يستوفى -9تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد إلجراء المزاد.  يقبل وال -1المختصة.
 -1وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم. مستحقة،ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من أقساط 

ي بالباقي على المقصر وعلى مالك عالرجو  فلهابيع لتسديد مطلوب الشركة، لم تكف أثمان الم إذا
 كسها.عوتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعامالت البيع الجبري صحيحة ما لم يثبت  ن،السابقياألسهم 

 21المرجع السابق صـ  -11
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 العينية: الحصة -ثانياً 

ركة في منها الشقد تتمثل حصة الشريك بتقديمه عينًا معينة تستفيد 
مشروعها، والحصة العينية قد تكون عقارًا، كتقديم بناء تستعمله الشركة أو أرض 
لتقام عليها المباني الخاصة بالشركة، وقد تكون منقوال ماديًا كتجهيزات معمل 
أو أثاثه أو منقوالت معنوية كتقديم متجر أو عالمة تجارية فارقة أو براءة 

حالة يخضع انتقال الحصة للشركة إلى القواعد العامة اختراع...الخ. وفي هذه ال
 والخاصة المقررة النتقال كل من هذه الحقوق:

قد ، انطبقت أحكام عسبيل التمليكفإذا كانت العين مقدمة للشركة على 
البيع فيما يتعلق بضمان الهالك أو االستحقاق أو ضمان العيوب أو النقص، 

 ة.قانونية الالزمة لنقل ملكية العين إلى الشركويلتزم الشريك باتخاذ اإلجراءات ال

وتنتقل العقارات بتسجيلها في السجل العقاري، وكذلك األمر بالنسبة 
للمنقوالت المادية الخاضعة للتسجيل كالسيارات والطائرات والسفن، فال تنتقل 

لى إلخاصة بها، وكذلك الحال بالنسبة ملكيتها إال بتسجيلها في السجالت ا
ت المعنوية فال تنتقل ملكيتها إال بعد القيام بإجراءات االنتقال وتسجيلها لمنقوالا

 .21في السجالت الخاصة بها

لمنقوالت المادية فتنتقل ملكيتها بمجرد العقد إذا كانت إلى اأما بالنسبة 
بة ى أن حق الشركة ال يكرس بالنسقيمية، وبعد فرزها إذا كانت من المثليات، عل

 .20ة إال بتسليمها للنائب القانوني عن الشركةلغير حسن النيإلى ا

                                                           
فبراءة االختراع والعالمة الفارقة تسجل لدى مديرية مكتب الحماية، أما حق المؤلف فبسجل لدى وزارة  -11

ي سجل اردة عليه بما في ذلك نقل ملكيته للغير فبالنسبة للمتجر فالبد من تسجيل جميع العقود الو االثقافة، أم
 المتاجر.

 22د. موسى متري و د. هيثم الطاس، مرجع سابق صـ -12
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ك هو فقط، فيبقى الشري سبيل االنتفاعأما إذا قدمت العين للشركة على 
المالك للعين ويكون من حقه استردادها عند انقضاء الشركة، وتسري عندئذ  
أحكام عقد اإليجار، ومن ثم تكون تبعة هالك العين بدون خطأ من الشركة على 

ك بوصفه المالك، ويتوجب عليه بالتالي تقديم بديل عنها تحت طائلة عاتق الشري
إخراجه من الشركة. في حين أنه لو قدمها للشركة على سبيل التمليك فال يمكنه 
استعادتها عند انقضاء الشركة وإنما توزع بين جميع الشركاء بعد سداد ديون 

 الشركة.

 الحصة حق شخصي:-ثالثاً 

دمها الشريك للشركة عبارة عن ديون له في ذمة إذا كانت الحصة التي يق
الغير، قام الشريك بتحويله إلى الشركة، فنكون هنا أمام حوالة حق، ووفقاً للقواعد 
العامة فإن حوالة الحق ال تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قبلها 

 (. مدني 281المدين أو تبلغها )المادة 

ريك حيال الشركة إال إذا استوفت ذلك الدين هذا وال ينقضي التزام الش
المقدم حصة في الشركة، كما يكون الشريك مسؤواًل عن تعويض الضرر إذا لم 

 .(مدني 401يسدد الدين في ميعاد استحقاقه )المادة 

 الحصة عمال:-رابعاً 

يجوز للشريك أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها 
ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل بالفائدة. وغالبًا 

المهندس والمدير الفني أو المتخصص في اإلدارة أو في عمليات االستيراد 
 .والتصدير... الخ
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الشركة  مرتبطاً بغرض، أن يكون يشترط في عمل الشريك الذي تعهد به  
أس ُيعد حصة في ر  وأن يكون مشروعًا، وغير تافه فالعمل الذي ال قيمة له ال

 . 27جير ويتحدد أجره بنسبة من األرباحالمال ويعتبر مقدمه في حكم التابع أو األ

ادة م ويجرب على الشررررررررررررررريرك بالعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها )
( وأن يكرس للشررررركة كل نشرررراطه. وال يجوز له أن يباشررررر العمل  مدني408/1
ذا ن منافسرة للشركة. فإذا باشر هلحسرابه الخاص لما ينطوي عليه ذلك منفسره 

التي تعهد بها وحقق منها أرباحًا كانت هذه  نفسرررررها الشرررررريك عماًل من األعمال
. لذلك فرض القانون على الشرررررررريك بالعمل أن 48األرباح حقًا خالصرررررررًا للشرررررررركة

يقدم حسررررررررابًا عما يكون قد كسرررررررربه من وقت قيام الشررررررررركة بمزاولته العمل الذي 
 مدني(. 408/1مادة  خصه لها )

ومع ذلك يجوز للشرررررريك بالعمل أن يزاول عماًل مسرررررتقاًل عن موضررررروع  
الشرركة وغير مماثل له، بشرط أال يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضًا مع 
قيررامرره بررالخرردمررات التي تعهررد بهررا للشررررررررررررررركررة، وإال جرراز للشررررررررررررررركررة أن تطررالبرره 

ون للشركة ما يك. على أن الشريك بالعمل ال يكون ملزمًا بأن يقدم 41بالتعويض
قررد حصرررررررررررررررل عليرره من براءات اختراع، مررا لم يوجررد اتفرراق يقضرررررررررررررري بغير ذلررك 

 (.  /من القانون المدني3ف 408)المادة/

ال يجوز أن تقتصرررر حصرررة الشرررريك على ما يكون له من نفوذ، أو على 
،أنرره يجوز 43(. ويرى البعض مرردني 411المررادة  مررا يتمتع برره من ثقررة مرراليررة")

التجارية وثقته المالية حصة في الشركة إذا اقترنت هذه  اعتبار سرمعة الشرخص
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الثقة بعمل جدي ومفيد يقوم به الشررررريك لصررررالح الشررررركة. ونعتقد أن هذا الرأي 
حصررررة الشررررريك  تقتصرررر مدني( التي حظرت أن 411ينسرررجم مع نص المادة )

على مرا يكون لره من نفوذ أو على مرا يتمتع بره من ثقة مالية، فإذا ترافق تقديم 
 هنفسرر نقدية أو عينية أو عمل مقدمة من الشررريك هذه الحصررة مع حصررة أخرى 

 فال شيء يمنع من ذلك.

ونشرير أخيرًا إلى أن الحصة بالعمل ال تدخل في حساب رأسمال الشركة 
وال في موجوداتها، فهي ال تمثل ضرررررررررمانًا حقيقيًا للدائنين لعدم جواز الحجز أو 

الشررركة  تقديم الحصررة بالعمل في المشرررّ ع التنفيذ عليها، ولهذا السرربب فقد حظر
، يضاف إلى ذلك أن مسؤولية 42محدودة المسرؤولية والشركة المساهمة المغفلة 

الشرريك في هاتين الشرركتين محدودة بمقدار مسراهمته في رأسرمال الشركة، مما 
يجعل من رأسمال الشركة الضمانة األساسية للدائنين ، بعكس الحال في شركة 

لتوصرية، فرأسرمال الشرركة ليس هو الضمانة األساسية للدائنين، بل التضرامن وا
يجدون ضررررررررمانًا آخر يتمثل في الذمم المالية للشررررررررركاء المتضرررررررررامنين حيث أن 
الشرررريك المتضرررامن في شرررركتي التضرررامن والتوصرررية ُيسرررأل مسرررؤولية شرررخصرررية 

 ن ديون الشركة كما سنري في حينه.وتضامنية ع

 

 المطلب الثالث

 باح والخسائراقتسام األر 

من تأسررريس الشرررركة السرررعي إلى تحقيق  يجب أن يكون الغرض األسررراس
الربح وتوزيعه بين الشرررركاء من خالل اسررررتغالل رأس المال المشررررترك، وإذا نتج 
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عن هذا االسررررتالل خسررررارة منيت بها الشررررركة فيجب أن تكون إرادة الشررررركاء قد 
 .44اتجهت أيضًا إلى تحمل تلك الخسارة

الذي يجب أن يسعى إليه الشركاء كل إضافة سواء كانت ويقصرد بالربح 
نقدية أم مادية تدخل في ذمة الشريك وتؤدي إلى الزيادة في موجوداتها، أما إذا 
كان الغرض من المشررررراركة هو مجرد توفير في النفقات أو تفادي الخسررررررارة فال 

لتجمع القائم ا، وال ُيعتبر يعتبر ذلك ربحا ألنه ال ُيضيف شيئًا إلى الذمة المالية
على ذلك شررركة، ومن هنا فعنصررر الربح هو الذي يميز الشررركة عن الجمعية، 
فالشررررررركة تقوم على مفهوم تحقيق الربح أما الجمعية فتقوم على تحقيق أغراض 

 .41عير ربحية قد تكون اجتماعية أو دينية أو ثقافية أر رياضية ...الخ

والخسرررررائر، ولكن يجب  إذا يجب أن يسررررراهم الشرررررركاء جميعًا في األرباح
أال ُيفهم من ذلك ضررررررورة المسررررراواة بين الشرررررركاء في مقدار الربح أو الخسرررررارة، 
ألنه يجوز االتفاق على اختالف النسررررررررررررررب لكل منهم على أال يترتب على هذه 

تفقد الشركة أهم خصائصها وهي اشتراك جميع الشركاء في الربح  االتفاقات أن
توزيع األرباح أو الخسرررائر بين الشرررركاء بنسرررب والخسرررارة، فيجوز مثاًل اشرررتراط 

تختلف عن نسررررربة حصررررررصررررررهم في رأس المال أو االتفاق على أن يسرررررراهم أحد 
 .49من نسبة مساهمته في األرباح أو العكسالشركاء في الخسائر بنسبة أقل 

إال أن اتفاق الشررررركاء على عدم مسرررراهمة أحدهم في أرباح الشررررركة وفي 
(، وُيعرف  مدني 402ن عقد الشركة برمته )المادة خسائرها، يترتب عليه بطال

هذا الشرررررررررط بشرررررررررط األسررررررررد. وال يخفى ما يؤدي إليه بطالن عقد الشررررررررركة من 

                                                           
 .29د. فؤاد معالل، مرجع سابق، صـ--11

 .22و 21مكناس، مرجع سابق صـ هد. جمال عبد الل -15

 .11ميحة القليوبي، مرجع سابق صـد. س -11



41 
 

إضررار بالشركاء وبالغير الذي تعامل مع الشركة، ولهذا فإن الفقه يرى أنه كان 
 .41أن يقضي ببطالن الشرط وبقاء العقد صحيحاً  المشرّ عاألجدر ب

ق الشرررررركاء على نصررررريب كل منهم في األرباح والخسرررررائر، أما إذا لم يتف
فيكون نصرررررريب كل واحد منهم في األرباح والخسررررررائر بنسرررررربة حصررررررته في رأس 

 (. مدني 1ف403المال )المادة 

وإذا اقتصررررر عقد الشررررركة على تعيين نصرررريب الشررررركاء في الربح، وجب 
لى لعقد عاعتبار هذا النصرررريب في الخسرررررارة أيضرررررًا، وكذلك الحال إذا اقتصرررررر ا

وإذا كانت حصررررررررررررررة  مدني(. 403/3المادة  تعيين النصيب في الخسارة )
أحد الشررررركاء مقصرررررورة على عمله، وجب أن يقدر نصررررريبه في الربح والخسرررررارة 
تبعًا لما تفيده الشررررررررركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودًا أو أي شرررررررريء 

 403/2ادة المرر آخر، كرران لرره نصرررررررررررررريررب عن العمررل وآخر عمررا قرردمرره فوقرره )
 مدني(.

ولم يالحظ القانون احتمال تقديم أحد الشررررررررركة كحصررررررررة له في رأسررررررررمال 
الشررركة مجرد االنتفاع من مال معين، وال شررك أنه يجب على الشررريك في مثل 
هذه الحالة، أن يسررراهم في الخسرررارة. على أن مسررراهمته فيها تكون بحرمانه من 

 .40صة في رأسمال الشركةالربح المحتمل أسوة بالشريك الذي يقدم عمله ح
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 المطلب الرابع

 نية المشاركة

 فت عقد/ من القانون المدني السوري التي عرّ 412بالرجوع لنص المادة /
الشركة، نجد أنها أغفلت اإلشارة إلى هذا الركن، إال أن مساهمة الشركاء في 
تحقيق المشروع المشترك تفترض انصراف رغبتهم وبصورة فعالة لبلوغ ذلك 

 ف وهذا ما يطلق عليه بنية المشاركة.الهد

وتعرف نية المشاركة بأنها: " انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون اإليجابي 
لتحقيق غرض الشركة عن طريق اإلشراف على إدارة المشروع على قدم المساواة 

 .47" تركةرررروقبول المخاطر المش

يس إال اء، وهذا لبين الشرك التعاون اإليجابي إذًا فنية المشاركة تقتضي
عنصرًا نفسيًا يجب توافره عند كل شريك بهدف إنجاح المشروع وتحقيق غايته، 
ومن مظاهر التعاون اإليجابي اشتراك الشركاء في إدارة الشركة والرقابة اإلشراف 

ويختلف قدر هذا التعاون اإليجابي باختالف طبيعة 18على أعمال المديرين
ر هذا التعاون بدرجة كبيرة حيث يعمل الشركة، ففي شركات األشخاص يظه

الجميع بروح الفريق إلنجاز أعمال المشروع، بينما يخف هذا التعاون في شركات 
األموال حيث يتمثل في مجرد رقابة المساهمين ألعمال الشركة، فالغالب أن 
المساهم ال يهمه من الدخول إلى الشركة إال الحصول على الربح من خالل بيع 
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وق األوراق المالية، وهذا ما حدا بعض الفقهاء إلى تشبيه المساهم األسهم في س
 .11في هذه الشركات بالدائن العابر للشركة أو الدائن من الدرجة الثانية

فال  ،قدم المساواةوكذلك يجب أن يكون هذا التعاون بين الشركاء على 
م العقد اتوجد عالقة تبعية ألحدهم. كما يجب أن تتوافر نية المشاركة عند إبر 
 .13وتستمر طوال فترة قيام الشركة، فهي شرط إنشاء واستمرار لعقد الشركة

يمكننا االستدالل على وجود التعاون اإليجابي بين الشركاء بقصد هذا و  
كتقديم الحصررررررررررص وإدارة الشررررررررررركة أو  من أمور عدة،  تحقيق غرض الشررررررررررركة

ن لتي قد تتخلف عاإلشررررررراف والرقابة على أعمالها وقبول المخاطر المشررررررتركة ا
ن ملتعاون هو الذي يميز عقد الشررررررررركة المشرررررررروع الذي تقوم عليه. ومثل هذا ا

كثير من العقود التي قد تشررررتبه به وأهمها الشرررريوع وعقود )القرض والعمل( لقاء 
، وذلك لعدم انطواء هذه العقود على نية المشررررررررررررراركة بما 12نسررررررررررررربة من األرباح

اطر المشرررررررتركة وذلك على النحو الذي تفترضررررررره من تعاون إيجابي وقبول للمخ
 ذكرناه سابقًا.
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 المبحث الثالث
 األركان الشكلية لعقد الشركة

كانت الشركة في الحقوق الرومانية وكذلك في الشريعة اإلسالمية عقدًا 
رضائياً ال يخضع انعقاده ألي شرط شكلي، إال أنه في التشريعات الحديثة أصبح 

 يتم إال بتوقيع عقد خطي وشهره أصوال، وقد سلك عقد الشركة عقدًا شكليًا ال
السوري مسلك هذه التشريعات الحديثة فاشترط لصحة عقد الشركة أن  المشرّ ع

يكون مكتوبًا وأن يتم شهره أصواًل. وبناء على ذلك فإن الشروط الشكلية لعقد 
 الشركة هي الكتابة والشهر:

 
 المطلب األول

 الكتابة 
 القانون المدني السوري على أنه: / من 411نصت المادة /

يجرب أن يكون عقرد الشررررررررررررررركرة مكتوبرًا وإال كان باطاًل، وكذلك يكون -1"
باطاًل كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون أن تسرررتوفى الشررركل الذي أفرغ 

 فيه العقد.
غير أن هذا البطالن ال يجوز أن يحتج به الشررررررررررررررركاء قبل الغير، وال -3

بين الشررررررررررررررركاء أنفسررررررررررررررهم، إال من الوقت الذي يطلب فيه  يكون له أي أثر فيما
 الشريك الحكم بالبطالن.
نصرررت  3811لعام  37/ من المرسررروم التشرررريعي رقم 11كما أن المادة /

 " على أنه:
باستثناء شركة المحاصة ال يحق للشركاء إثبات الشركة فيما بينهم  -1

 أو تجاه الغير إال بعقد مكتوب.
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ة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل ويجب أن يكون عقد الشرك  -3
محام مسجل في جدول المحامين األساتذة لمدة ال تقل عن خمس سنوات وعلى 

 مسؤوليته.
ويجوز للغير عند االقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة  -2

 أو وجود أي نص يختص بها".
ن / من القانون المدني، جعل الكتابة رك 411وُيالحظ أن نص الماد/

/ من 11انعقاد، فعقد الشركة غير المكتوب هو عقد باطل، أما نص المادة /
قانون الشركات فقد حظر على الشركاء إثبات الشركة سواء بينهم أو تجاه الغير 

يمكن القول إن قانون الشركات جعل الكتابة شرط إثبات  إال بعقد مكتوب. فهل
 جعل الكتابة ركن انعقاد؟وبالتالي وقع في تناقض مع القانون المدني الذي 

هذا التساؤل باإليجاب، وقلنا بوجود التناقض، فال  نإذا كانت اإلجابة ع
/ منه والتي نصت  3ف3بّد هنا من ترجيح قانون الشركات، تطبيقاً لنص المادة /

" إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على 
 ا في هذا المرسومالتشريعي بشرط أال تكون تلك القواعدالشركات المنصوص عليه

 مخالفة ألحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة صريحة أو ضمنية."
من أنره ليس ثمرة تنرراقض بين المررادة  14ولكننرا نؤيررد مرا ذهررب إليره البعض

/ من قانون الشررررررررررررررركات، فاألولى تتناول 11/من القانون المدني والمادة /411/
ية لعقد الشرررركة أما الثانية فتتناول أسررراليب إثباته، لذا أصررربحت األركان األسررراسررر

، ونضرررررررررررريف إلى حجتهم حجًة 55ركن انعقاد وشرررررررررت  ثبات في  ن معاً الكتابة 
/ من قانون الشرررررررركات 11في المادة / المشررررررررّ عأخرى مفادها أنه لو كان قصرررررررد 
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 ". شركات 11كما هو صريح نص المادة 



46 
 

مقام  مجعل الكتابة شرررط إثبات،ألجاز إثبات عقد الشررركة غير المكتوب بما يقو 
/ لم تنص على مراعاة أحكام 11فالمادة / ،الكترابرة من إقرار أو يمين حاسررررررررررررررمة

اإلقرار واليمين عندما فرضرررررت الكتابة كشررررررط إلثبات الشرررررركة،ألنه من المباد   
الثابتة في قانون البينات أنه عندما تكون الكتابة شرررررررررط إثبات فحسررررررررب، فيجوز 

 .19تابة من إقرار أو يمين اإلثبات في حال تخلفها بما يقوم مقام الك

ومن خالل ما سرررربق، نرى أن الكتابة في عقد الشررررركة )باسررررتثناء شررررركة 
المحاصرة( ليسرت ركن انعقاد فحسرب بل هي أيضرًا شرط إثبات الفرق في ذلك 
سررواء أكانت الشررركة مدنية أم تجارية، ومما ال شررك فيه أن مثل هذا االشررتراط، 

روجًا على مبدأ حرية اإلثبات في المواد لشررررررررركة التجارية، يعد خإلى ابالنسرررررررربة 
 . 11التجارية المنصوص عليه في قانون البينات

في عقد الشررركة  10من اشررتراط الكتابة المشرررّ عولعل الحكمة التي ابتغاها 
ترجع إلى أن هذا العقد يجمع بين مجموعة من الشرررررررركاء تترتب على كل واحد 

من الحقوق، كمررا تتعلق برره  منهم مجموعررة من االلتزامررات، وتثبررت لرره مجموعررة
مصرررالح األريار من دائنين وغيرهم، فكان من الضرررروري ضررربط عقد الشرررركة، 
وال يمكن أن يتم ذلك إال بالكتابة. كما أن الكتابة تحمل الشرررررررررركاء على التفكير 

                                                           
، 2001د. محمد حاج طالب، أصول المحاكمات المدنية، الجزء األول، منشورات جامعة حلب  -51

 .211ـص
 .15الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق صـ ل. جماد -51

والكتابة التي يفرغ فيها عقد الشررركة قد تكون بسررند عادي أو بسررند رسررمي منظم من قبل محام مسررجل في   -52
 جدول المحامين األسرررررراتذة لمدة ال تقل عن خمس سررررررنوات وعلى مسررررررؤوليته، على أنه في شررررررركات المسرررررراهمة

يجب أن يصرادق على تواقيع المؤسرسين الكاتب بالعدل أو أي جهة أخرى يحددها  والمحدودة المسرؤولية المغفلة
 شركات(.  70و 91والتجارة )مادة  وزير االقتصاد
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مليًا قبل اإلقدام على إنشرررررراء شررررررركة قد تعرض أموالهم للخطر. هذا ناهيك عن 
 .17، وال يمكن شهره إذا لم يكن ذلك العقد مكتوباً أن عقد الشركة واجب الشهر

/من قانون الشرركات قد حظرت على الشركاء إثبات 11ورغم أن المادة /
الشرررررررررررركة فيما بينهم أو تجاه الغير إال بعقد مكتوب"، إال أنه يجب أن نميز في 

 شأن هذا اإلثبات بين مركز الشركاء وبين مركز الغير:

نهم إال ال يمكنهم إثبات الشركة فيما بي نهأصل لشركاء فاألإلى افبالنسبة 
(، إال أنه يسرررررتثنى من ذلك الحالة التي ُيحكم  شرررررركات 11/1المادة  بالكتابة )

فيها ببطالن الشرررررررركة لعدم كتابة عقدها، بناًء على طلب أحد الشرررررررركاء وكانت 
الشرررركة قد مارسرررت أعمالها قبل أن يطلب هذا الشرررريك الحكم بالبطالن، فنكون 

نا أمام شركة فعلية وبالتالي يجوز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة بقصد ه
 تصفية العالقات فيما بينهم بالنسبة للماضي وذلك بجميع طرق اإلثبات.

لغير فال يجوز للشرركاء إثبات الشركة إال بعقد مكتوب. إلى اأما بالنسربة 
ات وجود وسررررائل اإلثبفي حين أنه يجوز للغير أن يثبت عند االقتضرررراء وبكافة 

شركات(، ألن الشركة بالنسبة  11/2الشرركة أو أي شررط من شرروطها )المادة 
 لغير ُتعد  واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات.إلى ا

قد أعفى شرررررركة المحاصرررررة من الكتابة كركن انعقاد  المشررررررّ عوُيالحظ أن 
أي إذا كانت  تجارية )وكشررررط إثبات أيضرررًا إذا كانت شرررركة المحاصرررة شرررركة 

( فيجوز إثباتها بجميع طرق اإلثبات المقبولة في المواد  تمارس نشررررررراطًا تجارياً 
(  أي إذا كانت تمارس نشررررررررررراطًا مدنياً  التجارية. أما إذا كانت شرررررررررررركة مدنية )

                                                           
 .11د. فؤاد معالل، مرجع سابق، صـ -59
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فتكون معفرراة من الكتررابررة كركن انعقرراد لكنهررا غير معفرراة منهررا كشرررررررررررررررط إثبررات، 
 .98ثبات المحددة في المواد المدنيةحيث يجب إثباتها بطرق اإل

 أن يتضمن عقد الشركة البيانات اآلتية:  المشرّ عهذا وقد أوجب 

 عنوان الشركة.-أ

 أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار-ب

 نوع الشركة.-ج

 الشركة. موضوع-د

 مركز الشركة وفروعها أن وجدت.-ه

المقدمات  وحصص كل من الشركاء بما فيهارأسمال الشركة -و
 العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.

 تأسيس الشركة ومدتها. تاريخ-ز

كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين باإلدارة والتوقيع عن -ح
 الشركة وصالحياتهم ومدة تعيينهم.

 مجلس الشركاء واألغلبية المطلوبة التخاذ القرارات. نصاب-ط

 ركة وكيفية توزيع األرباح والخسائر.السنة المالية للش-ي

                                                           
/ من قانون الشركات على أنه " يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق اإلثبات 51نصت المادة / -10

لتجارية إذا كان موضوعها تجاريا وبطرق اإلثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان المقبولة في المواد ا
 موضوعها مدنياً."
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 أسلوب حل النزاعات بين الشركاء.-ك

 

 المطلب الثاني

 الشهر

تخضع جميع الشركات، باستثناء شركة المحاصة، إلجراءات الشهر التي 
 نص عليها القانون، ويكتسب الشهر أهمية خاصة لسببين هما:

نها نة من تكوياألول: إعالم الغير بهذه المجموعات حتى يكونوا على بي
 .91ونشاطها ومدتها ومدى مسؤولية الشركاء فيها عن التزاماتها

الثاني: ال يمكن االحتجاج بالشخصية االعتبارية للشركة في مواجهة الغير 
 .93إال اعتبارا عن تاريخ شهرها

/ من قانون 2ويتم شهر الشركة وفقًا لألحكام عامة نصت عليها المادة /
 حكام خاصة بكل شكل من أشكال الشركات.الشركات، باإلضافة إلى أ

وسنكتفي هنا ببيان األحكام العامة لشهر عقد الشركة، على أن نعود لبيان 
 األحكام الخاصة عند بحثنا لكل شركة على حدة.

                                                           
 .11الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق صـ لد. جما، 91د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ-11

، 2002الطبعة الثالثة الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء األول، األحكام العامة للشركة، -12

ال تكتسب الشركة شخصية اعتبارية "على أنه: / من قانون الشركات 1، وقد نصت المادة/111، صـ2002
 "تجاه الغير إال بشهرها
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 األحكام العامة لشهر الشركة:-أوالً 

من قانون الشررررررررررررررركات أن يتم شررررررررررررررهر جميع  / 3ف 2أوجبت المادة/ 
عقد تأسريس الشرركة ونظامها األساسي باإلضافة  الشرركات عن طريق تسرجيل

في سرررجل  هنفسررر القانون  / من0إلى جميع البيانات التي نصرررت عليها المادة /
الممسرروك لدى أمانة سررجل الشررركات في المحافظة التي يقع فيها  92الشررركات 

 ويجب على مركز الشرررررررررررررركة وذلك خالل الثالثين يومًا التالية لتأسررررررررررررريسرررررررررررررها.
الشرركة أو أعضرراء مجلس إدارتها بحسرب الحال شررهر كل  الشرركات أو مديري 

 تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها األساسي أو على البيانات الواردة في
/ من هذا القانون بتسرجيله في السرجل المذكور خالل ثالثين يومًا من 0المادة/

المادة/ ) ذًا بحق الغير إال من تاريخ شرررررررهرهتاريخ التعديل وال يعتبر التعديل ناف
 (. من قانون الشركات /2ف 2

لشرررررركات المناطق الحرة والتعديالت التي تطرأ عليها، إلى اأما بالنسررررربة 
فيتم شرررررهرها لدى أمانة سرررررجل الشرررررركات للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها. 

 (. /من قانون الشركات4ف 2)المادة/ 

                                                           
 :أنه/ من قانون الشركات على 1نصت المادة/ -11

ت يصدر الوزير التعليما- 2 .يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات- 1

الشركات  سجل-أ  .فرعيةيتألف سجل الشركات من أربعة سجالت - 1 .التي تنظم عمل سجل الشركات

يجوز - 1 .الشركات الخارجية سجل-د  .الشركات المشتركة سجل -ج  .الشركات المدنية سجل-ب .التجارية

الصل عـن ألي مستدع االطالع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق ا
سـجل ان ال وألمينشهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير 

 سجل الشركاتيجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في - 5  .يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة

تصدر امانة سجل الشركات - 1 .ـكل حجية كاملةويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الش الكتروني=     =بشكل 

 .تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل الشركات سندا رسميا - 1 .الشركةهادة تسجيل ـــــش
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عها لعدم تمتشررركة المحاصررة من الشررهر وذلك  المشرررّ عهذا وقد اسررتثنى 
 من قانون الشركات(. /1ف 2بالشخصية االعتبارية.)المادة/ 

/ من قانون الشررركات فهي تتعلق بالبيانات التي تتضرررمنها 0أما المادة /
 شهادة تسجيل الشركة، وقد نصت على أنه: 

يجب أن تتضرررمن شرررهادة تسرررجيل الشرررركة الصرررادرة عن أمين السرررجل -"أ
 : اآلتيةالمعلومات 

 جيل. رقم التس- 1

 اسم الشركة.- 3

 شكل الشركة القانوني.- 2

 نروع الشركة. - 4

 غاية الشركة. - 1

 مردة الشركة. - 9

 رأسمال الشركة.- 1

 مركرز الشركة. - 0

أسرررررررررماء المديرين أو أعضررررررررراء مجلس اإلدارة ورئيسررررررررره ومدة - 7
 واليتهم. 
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أسررررررررررررررمرراء األشررررررررررررررخرراص المخولين التوقيع عن الشررررررررررررررركررة - 18
 اليتهم.وصالحياتهم ومدة و 

 القيود الواردة على حق اإلدارة أو التوقيع.- 11

أسرررررررررماء الشرررررررررركاء المتضرررررررررامنين في شرررررررررركات التضرررررررررامن - 13
 والتوصية. 

يتخذ كل من الشررررركاء والمسرررراهمين موطنًا مختارًا لهم مقر الشررررركة -ب
 أو أي عنوان يختارونه لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة.

ل عن إرسررال صررورة عن عقد الشررركة ويكون أمين السررجل وحده المسررؤو 
التي تسرررررررجل لديه إلى الجهات كافة وأخرى عن شرررررررهادة تسرررررررجيلها والتعديالت 

 (. من قانون الشركات /9ف 2المادة/  ذات العالقة )

ولكل شررخص أن يطلب إعطاءه نسرررخة مصررردقة عن القيود المدرجة في 
ة وحماية السررررررررررررررجرل التجراري مقرابرل رسررررررررررررررم ُيحدد من قبل وزير التجارة الداخلي

وجود قيود، أن ُيعطي  عند عدم المسررررررررررتهلك. ويمكن ألمين السررررررررررجل التجاري 
 (. من القانون التجاري  21المادة  ) شهادة بذلك

 الشركات التي يتوجب شهرها:-ثانياً 

يًا أ تخضرع للتسرجيل كل شركة تجارية يكون مركزها الرئيسي في سورية
/ 22ون التجاري رقم//من القان1ف31كانت جنسررررررريتها، حيث نصرررررررت المادة /

على أن " الشرررركات التي يكون مركزها الرئيسررري في سرررورية مهما  3880لعام 
كانت جنسررررررررريتها يجب تسرررررررررجيلها في سرررررررررجل التجارة المختص بمنطقة مركزها 
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ي ف الرئيسررري، ويجب على مديرها وأعضررراء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسرررجيل
 ". لي تأسيسهايخالل الشهر الذي 

 
للشررركة في مركز إدارتها ولو كان مشررروعها  مركز الرئيسهذا ويكون ال

رط دائمًا أن يكون المركز مسرتثمرًا في مكان آخر، أو أماكن أخرى، ولكن ُيشررت
 .94حقيقيًا وجدياً  الرئيس

كذلك تخضرررررع للتسرررررجيل الشرررررركات التجارية المؤسرررررسرررررة في الخارج ولها 
ت و الوكاالفروع أو وكاالت في سرررررررورية.ويخضرررررررع تسرررررررجيل مثل تلك الفروع ا

 من القانون التجاري(. 37المادة  (ألحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية
 

، قررد أوجررب إحررداث 3880/ لعررام 22يالحظ أن القررانون التجرراري رقم /
سرجل خاص بالشرركات المدنية لدى أمانة سرجل التجارة، لتسجل فيه الشركات 

يكون  ية أم تلك التيالمدنية سررررررواء تلك التي يكون مركزها الرئيسرررررري في سررررررور 
 .91مركزها خارج سورية ولها فرع أو وكالة في سورية

 
 
 
 
 

                                                           
 ،112الياس ناصيف، مرجع سابق، صـ-11

سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها  يحدث في امانة سجل التجارة  /110المادة / نصت -15

من هذا القانون باستثناء ما يتوقف /  22و  21المحافظة تسجل فيه الشركات وفق احكام المادتين /  الرئيس في

تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية او لها - 2 .للشركةالعمل به على الصفة التجارية 

الشركات القائمة خارج للمؤسسات او  والوكاالت العائدةفرع او وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع 

على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في - 1 .بهاالقانون الخاص  وذلك وفقسورية 

ارادت االحتجاج  إذاديوان محكمة البداية في مركزها  ونظامها االساسيتأسيسها  وايداع صكالسجل المذكور 

 .الغيربشخصيتها االعتبارية حيال 
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 الفصل الثاني
 أثر تخلف أركان عقد الشركة 

ما: ه نتيجتين أن اإلخالل بقواعد إنشاء الشركة من شأنه أن يؤدي إلى
 بطالن الشركة، والشركة الفعلية.

 المبحث األول
 بطالن الشركة

لموضوعية )العامة أو الخاصة( أو الشكلية يؤدي تخلف أحد األركان ا
 .العقد ذاه بطالن التي يتطلبها عقد الشركة على التفصيل السابق ذكره إلى

هنا قد يكون بطالنًا مطلقًا أو بطالنًا نسيبُا أو بطالنًا من نوع خاص،  والبطالن
 وذلك على التفصيل اآلتي:

 المطلب األول

 البطالن المطلق

اًل بطالنًا مطلقا إذا انتفى محله أو سببه أو إذا كانا يكون عقد الشركة باط
غير مشروعين لمخالفتهما للنظام العام واآلداب العامة على النحو الذي فصلنا 

ان ك فيه سابقًا، كما تبطل الشركة بطالنًا مطلقًا في حال انعدام الرضا )كما لو
ما ة أحد الشركاء ك( أو انعدام أهلي توقيع أحد الشركاء على عقد الشركة مزوراً 

 لو كان صغيرًا غير مميز أو مجنونًا أو معتوهًا.

وكذلك تبطل الشركة بطالنًا مطلقًا في حال تخلف أحد األركان 
الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص 

 أو عدم المساهمة في اقتسام األرباح والخسائر أو انعدام نية المشاركة.
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إذا كان البطالن مطلقًا فإنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به سواء و 
أكان من الشركاء أم من الغير )كدائني الشركة أو الدائنين الشخصيين للشركاء(، 
 بل ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أنه ال ُيصحح بالتقادم.

بالتالي فإذا لم و 99ويترتب على هذا البطالن زوال عقد الشركة بأثر رجعي
يكن الشركاء كلهم أو بعضهم قد قدموا حصصهم في رأسمال الشركة، فال يلزمون 
بتقديمها بعد الحكم بالبطالن، ولكن إذا كان الشركاء قد قدموا حصصهم قبل 
الحكم بالبطالن، فهل يجوز لهم استردادها بعد الحكم بالبطالن؟ يجوز للشركاء 

صهم، ذلك ألن التزامهم بتقديم الحصص بعد استرداد حص91وفقًا للرأي الراجح
 .90الحكم ببطالن الشركة قد أضحى بال سبب

 المطلب الثاني

 البطالن النسبي

يكون عقد الشركة باطاًل بطالنًا نسبيا إذا شابه عيب من عيوب اإلرادة، 
كالغلط واإلكراه والتدليس ونقصان األهلية. وتطبق على هذا البطالن القواعد 

جوز التمسك به إال من قبل الشريك الذي شاب إرادته عيب أو العامة فال ي
 الشريك ناقص األهلية دون بقية الشركاء المتعاقدين معه.

                                                           
ياً من الفقه أنه ال يمكن للشركاء التمسك اتجاه الغير ببطالن عقد الشركة بسبب عدم مشروعية ويرى جان -11

موضوع الشركة أو سببها، متى كان هذا الغير حسن النية، فلو اشترت شركة تتعاطي أعمال التهريب، سيارة 
 يحق راء السيارة، فالاستعملتها في تنفيذ غرضها ولم يكن البائع على علم بموضوع الشركة والغاية من ش

للشركاء التمسك ببطالن الشركة لدفع مطالبة البائع بالثمن طالما أن العقد المبرم بين الشركة والبائع ال يُستنتج 
 د.الياس-منه غرض الشركة غير المشروع، وال ينطوي على سبب مخالف للنظام العام واآلداب العامة. أنظر 

 .91لقليوبي، مرجع سابق صـ.د سميحة ا191ناصيف، مرجع سايق، صـ
 .190د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ-11
إذا لم يكن لاللتزام سبب، أو كان سببه " / من القانون المدني التي تنص على أنه:631تطبيقاً للمادة /  وذلك -68

 ". مخالفاً للنظام العام أو اآلداب، كان العقد باطالً 
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دعوى البطالن إال من هذا الشريك أو من نائبه القانوني وعليه فال تسمع 
أو من خلفه العام أو الخاص أو دائنة الشررررخصرررري. وتسررررقط دعوى البطالن في 

(، أو  مدني 184مادة  زة العقد إجازة صرررررررريحة أو ضرررررررمنية )هذه الحالة، بإجا
بتقاعس الشرررريك الذي شررراب العيب رضررراه عن التمسرررك به بمضررري سرررنة واحدة 

سرررررنة من وقت  11على زوال سرررربب البطالن أو انكشررررافه على أال يجاوز ذلك 
 (. مدني 141مادة  التعاقد )

خروج  وإذا حكم بهذا البطالن في شرررررررررررركات األشرررررررررررخاص، أدى ذلك إلى
الشرريك الذي تقرر البطالن لمصلحته من الشركة، ويترتب على ذلك من حيث 

انحالل الشرركة، وذلك ألن شرخصية الشريك في هذا النوع من الشركات  ،المبدأ
محل اعتبار خاص عند التعاقد. ما لم يكن الشررررريك شررررريكًا موصرررريًا في شررررركة 

 حالل الشركة.توصية فإن إبطال مساهمته في الشركة ال يؤدي إلى ان

أما إذا كانت الشررررركة من شررررركات األموال، حيث ال محل فيها لالعتبار 
الشرررررخصررررري، فال يؤدي خروج أحد الشرررررركاء منها، بسررررربب البطالن إلى انحالل 

 الشركة، بل تستمر الشركة بعد أن ترد حصته إليه.

ة لمصلحته، شريكًا موصيًا في شرك وإذا كان الشريك الذي تقرر البطالن
أو شرررريكًا في شرررركة المسررراهمة المغفلة أو محدودة المسرررؤولية، وكانت  توصرررية

مسررررررراهمته في الشرررررررركة من األهمية بحيث يؤدي إبطال الشرررررررركة إلى فقد محل 
 .97الشركة أحد مقوماته األساسية فإنه يقضي ببطالنها للسبب المذكور

 

                                                           
 .12ابق، صـ الدين عبد الله مكناس، مرجع س لد. جما -19



57 
 

 المطلب الثالث

البطالن من نوع  البطالن لعدم الكتابة أو الشهر)
 ( خاص

 / من القانون المدني على أنه:411نصت المادة /

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطاًل. وكذلك يكون باطاًل -1
كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك 

 العقد.

غير أن هذا البطالن ال يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. وال -3
له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إال من وقت أن يطلب الشريك الحكم  يكون 

 بالبطالن.

 / من قانون الشركات على أنه:4كما نصت المادة /

يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطالن الشركة  -1
بسبب عدم شهرها إال انه ال يجوز لهم االحتجاج بهذا البطالن في 

 .ه ذلكمواجهة الغير الذي يحق ل

في حال إبطال الشركة كان للغير الذي تعاقد مع الشركة الخيار -3
بالتمررررررررررررررررررسك بوجود الشركة ومطررالبتها بتنفيذ االلتزامرررررات التي رتبتها 
العقود عليررررها أو التمرررسك ببرررررررررررررررررررطالن الشرررررررررررركة واعتبار األشخاص الذين 

معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناتجة عن  تعاقدوا
 العقود المبرمة معه
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إذا حكم بقرار مبرم بالبطالن بناء على طلب احد الشركاء فال يحدث -2

الحكم بالبطالن أثره بين الشركاء إال من تاريخ قيد دعوى البطالن في 
 .سجالت المحكمة

ية على عدم اتخاذ اإلجراءات الشكل وبناًء على هذين النصين فإنه يترتب
 التي نص عليها القانون )الكتابة والشهر( بطالن الشركة. 

على أن هررررذا البطالن هو بطالن من نوع خرررراص، فال هو بررررالبطالن 
 المطلق وال هو بالبطالن النسبي، ذلك ألنه يتميز بالخصائص اآلتية:

 اقصاإلجراء الن بإتمام أن هذا البطالن يقبل التصحيح الخاصية األولى:
( طالما تم التصرررررررررحيح قبل الحكم بالبطالن، وُيحتج بهذا  الكتابة أو الشرررررررررهر )

 .18التصحيح في مواجهة الغير من يوم إتمام هذا اإلجراء

ال يجوز للمحكمة أن تقضرررررري به من تلقاء نفسررررررها بل الخاصررررية الثانية:
، البد من طلبه قضرررررررررراء، وذلك من قبل كل ذي مصررررررررررلحة في إبطال الشررررررررررركة

 كالشركاء ودائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء.

ال يجوز للشررررررررررررررركاء أن يحتجوا بهذا البطالن تجاه  الخاصرررررررررية الثالثة:
الغير، ذلك ألن البطالن ناشررررررررررررررا عن خطأ الشررررررررررررررركاء وإهمالهم القيام بواجب 

. على أنه 11فرضه القانون عليهم فال يكون لهم االستفادة من نتيجة هذا الخطأ
جاز أ المشرررررررررّ عالحق بالتمسررررررررك بالبطالن تجاه هؤالء الشررررررررركاء. ذلك أن للغير 

للغير وحسررب مصررلحته إما التمسررك بوجود الشررركة ومطالبتها بتنفيذ االلتزامات 

                                                           
 .92و91د سميحة القليوبي، مرجع سابق صـ-10

 .195د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ-11
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التي رتبتها العقود عليها أو التمسررك ببطالن الشررركة واعتبار األشررخاص الذين 
ود لناتجة عن العقتعاقدوا باسررررم الشررررركة مسررررؤولين بالتضررررامن عن االلتزامات ا

المبرمة معه. فإذا تمسك بعضهم بوجود الشركة في حين تمسك بعضهم اآلخر 
ببطالنها، رجح بطالن الشررررررررررررررركة عماًل بظاهر الحال. ويقع هذا التعارض في 
المصرررررالح غالبًا بين دائني الشرررررركة الذين يتمسررررركون بوجودها لكي يتاح شرررررهر 

 ئنين الشرررررخصررررريين للشرررررركاء، وبينإفالسرررررها أو االسرررررتئثار بموجوداتها دون الدا
دائني الشركاء الشخصيين الذين يتمسكون ببطالنها ليتمكنوا من مزاحمة دائني 

 . 13الشركة في التنفيذ على موجوداتها

إذا حكم ببطالن الشركاء بناء على طلب أحد الشركاء  الخاصية الرابعة:
ره بين أث لماضرررري، وال يحدث البطالنإلى افإن الشررررركة تعد صررررحيحة بالنسرررربة 

 الشركاء إال من تاريخ قيد دعوى البطالن في سجالت محكمة.

ويثور التسرررراؤل عن الجزاء المترتب في حال عدم شررررهر التعديالت التي 
 تطرأ على عقد الشركة؟

أوجب أيضًا شهر التعديالت التي تطرأ على عقد  المشرّ عرأينا سرابقًا أن 
كن االحتجاج بها في مواجهة الشرررررررررررركة، فإذا لم تشرررررررررررهر هذه التعديالت فال يم

 من قانون الشركات(. /2 ف 2المادة/  الغير حسن النية. )

ن إلى أ المشررررّ عهذا وقد ود نص خاص بشرررركة التضرررامن ذهب بموجبه 
عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشررررررركة من شررررررأنه أن يجعل هذا النص 

                                                           
 .15الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما-12
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(. ويسرررري من قانون الشرررركات 1ف23المادة  غير نافذ في حق ذوي الشرررأن )
 .12/ من نفس القانون 18هذا النص على شركة التوصية بداللة المادة /

ويرى البعض أنه وبالرغم من عدم ورود نص مشابه بخصوص الشركة  
المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة المغفلة، إال أنة ال يوجد ما يمنع من 

 .14القياس على هذا النص

 المبحث الثاني

 الشركة الفعلية

) المطلب األول( ثم بيان سة الشركة الفعلية يجب تحديد مفهومهالدرا
حدودها ونطاق تطبيقها) المطلب الثاني( ثم توضيح اآلثار التي تترتب 

 عليها)المطلب الثالث(.

 المطلب األول

 مفهوم الشركة الفعلية ومبرراتها

مما ال شرررك فيه، وبحسرررب القواعد العامة فإن عقد الشرررركة الصرررحيح هو 
لقادر على خلق الشرررخصرررية االعتبارية للشرررركة. أما عقد الشرررركة الباطل وحده ا

فال يمكن أن ينشرأ عنه شخصًا اعتباريًا، فالبطالن الذي يلحق بالعقد يؤدي إلى 

                                                           
حيث نصت على سريان األحكام الخاصة بشركة التضامن على شركة التوصية وذلك في الحاالت  -11

الخاص بشركة التوصية ) الباب الثالث ( وبما ال يتعارض مع  واألمور التي لم يرد عليها نص في الباب
 أحكامه.

 . 115ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -11
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انهياره برمته واعتباره كأنه لم يكن، وإزالة كافة اآلثار المترتبة عليه بأثر رجعي، 
 وا عليها قبل التعاقد.بحيث يعود المتعاقدون إلى الحالة التي كان

وال توجد أية مشرررركلة في تطبيق هذه القاعدةالعامة إذا لم تمارس الشررررركة 
أي عمل قبل الحكم ببطالنها، ولكن المشررررررررركلة تظهر عندما تكون الشرررررررررركة قد 
قررامررت فعاًل ببعض األعمررال نشرررررررررررررررأت عنهررا حقوق والتزامررات متبررادلررة بين هررذه 

تقرضت واس-بضائع وباعت قسمًا منهاكما لو اشترت الشركة  الشركة والغير، )
حققررت أربرراحررًا ووزعتهررا على –اسررررررررررررررتخرردمررت عمررال وموظفين -مبلغررا من المررال

( وغير ذلك من األعمال. وفي هذه الحالة فإن  أو منيت بالخسررررررررائرالشررررررررركاء 
 تطبيق القاعدة السابقة من شأنه أن يؤدي إزالة كل هذه التصرفات بأثر رجعي.

طبيق يؤدي إلى نتائج غير عادلة، لما يترتب وال شك في أن مثل هذا الت
عليرره من إهرردار لحقوق الغير وتجرراهررل لمراكز قررانونيررة كرران لهررا وجود حقيقي. 

د القضررراء مفرًا لم يج وتفاديًا لهذه النتائج وتحقيقًا للعدالة واالسرررتقرار االجتماعي
من قصررر آثار البطالن على المسررتقبل فقد، فقضررى باعتبار الشررركة التي حكم 
ببطالنها لعدم شرهرها، شرركة فعلية لها شررخصرية اعتبارية بقدر ما هو ضررروري 

. وعلى هذا األسرررررراس يمكن اعتبار البطالن بمثابة انحالل مسرررررربق 11لتصررررررفيتها
سرررررتقبل فقط، لمإلى اللشرررررركة، فالينتج آثاره إال من تاريخ المطالبة به وبالنسررررربة 

لى اري موجودًا، ويترتب عالعقد قائمًا والشرررررررخص االعتب د  عأما في الماضررررررري فيُ 
 التي كانت الشركة قد قامت بها. كافة ذلك صحة كافة التصرفات والعقود

                                                           
، قرار محكمة 1522، صـ 1121القضاء المدني، القاعدة  ةأنظر في ذلك محمد أديب الحسيني، موسوع -15

والقاعدة .1991/ 15/12/ تاريخ 211/ أساس /111النقض السورية، الغرفة المدنية األولى، رقم القرار/
/ 1010/ أساس /120/محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية األولى، رقم القرار ، وقرار1520صـ 1121
قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية الثانية، ، 1519ـ، ص1121. وأيضاً القاعدة 25/9/2000تاريخ 

 .21/1/1992تاريخ / 1115/ أساس /110/رقم القرار
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السرررررروري بنظرية الشررررررركة الفعلية، وذلك عندما قرر أن  المشرررررررّ عوقد أخذ 
( أو  من قانون الشررررررركات 2ف4المادة  الحكم ببطالن الشررررررركة لعدم شررررررهرها )

(، ال بحدث أثره بين  لقانون المدنيمن ا 3ف 411لعردم كتابة عقدها )المادة 
أن  . فهذا يعنيإال من تاريخ قيد دعوى البطالن في سررجالت المحكمة الشررركاء

الشرررررررركة قبل تاريخ قيد دعوى البطالن في سرررررررجالت المحكمة إنما هي شرررررررركة 
 فعلية.

في حال الحكم ببطالن الشررررررركة لعدم  –وكذلك األمر عندما أجاز للغير 
ا جود الشركة وأن يطالبها بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليهأن يتمسك بو  –شهرها 

 (. من قانون الشركات 3ف4المادة  بموجب العقود التي أبرمتها معه )

 المطلب الثاني

 حدود نظرية الشركة الفعلية ونطاق تطبيقها

لم يعترف القضررررراء، في جميع حاالت البطالن، بوجود شرررررركة فعلية، بل 
طالن ال يجوز معها االعتراف بوجود شررررررررررركة، ال في رأى أن هناك أسرررررررررربابا للب

نطررراق القرررانون وال في نطررراق الواقع، وهنررراالبرررد من تطبيق القررراعررردة العرررامرررة في 
البطالن واعتبار الشررررررررررررركة كأن لم تكن. وبناًء على ذلك فإنه يجب التمييز بين 

 االعتراف بوجود شررررركة فعلية وتلك-حال توافرها –حاالت البطالن التي يمكن 
 يجوز معها االعتراف بوجودها: ال

 الحاالت التي ال ُتطبق فيها نظرية الشركة الفعلية:-أوالً 

 يرى غالبية الفقه أن نظرية الشركة الفعلية ال ُتطبق في الحاالت اآلتية:



63 
 

إذا كان سرررررررربب البطالن هو عدم مشررررررررروعية السرررررررربب أو  :الحالة األولى
ة هنا الشررك د  عتُ و أو غيرها،  الموضروع، كأعمال التهريب أو االتجار بالمخدرات

برراطلررة بطالنررًا مطلقررًا وال يعتررد بوجودهررا الواقعي خالل الفترة السرررررررررررررررابقررة للحكم 
. 19بالبطالن، والقول بغير ذلك، يعني اإلقرار بالغرض غير المشررررررروع للشررررررركة

وبناًء على ذلك، فان جميع التصررررررررفات التي قامت بها الشرررررررركة في الماضررررررري 
فات. نشأت عن هذه التصر  ع الحقوق وااللتزامات التيجمي تكون باطلة، وتسقط

ا ال على أسرررررراس العقد. أموتصررررررفى العالقة بين الشررررررركاء، طبقًا للقواعد العامة 
ما ك لعالقات مع الغير فتكون باطلة ما لم يكن الغير حسررن النية.إلى ابالنسرربة 

حول تتال يجوز شررررررهر إفالس الشررررررركة، فهي غير موجودة ال واقعا وال قانونًا، و 
 .11الشركة إلى حالة شيوع بين الشركاء

إذا كرران سرررررررررررررربررب البطالن هو عرردم توافر أحررد األركرران  الحررالررة الثررانيررة:
الموضرروعية الخاصررة بعقد الشررركة. كركن تعدد الشررركاء أو تقديم الحصررص أو 
المسرررررررراهمة في األرباح والخسررررررررائر أو انتفاء نية المشرررررررراركة. ففي هذه الحاالت 

ودة أصرررررررررراًل، فعدم توافر هذه األركان ينفي فكرة وجود تكون الشرررررررررركة غير موج
 شركة حتى في الواقع.

 ُتطبق فيها نظرية الشركة الفعلية: الحاالت التي-ثانياً 

 الفقه أن نظرية الشركة الفعلية ُتطبق في الحاالت اآلتية: يرى غالبية

                                                           
 .105د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ -11

 .211د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ -11
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إذا كانت الشررررركة باطلة لتخلف األركان الشرررركلية )الكتابة  الحالة األولى:
والشرررررهر( فهنا ال يترتب على البطالن اعتبار الشرررررركة كأن لم تكن، وإنما يكون 

 لها وجود فعلي خالل الفترة السابقة للحكم ببطالنها.

إذا كان سرررررررربب البطالن هو نقص أهلية أحد الشررررررررركاء أو الحالة الثانية:
وكان من شأن هذا البطالن أن يودي  وجود عيب من عيوب الرضا في إرادته.

هيار الشرررركة، كما هو الحال في شرررركات األشرررخاص، نظرًا لقيامها على إلى ان
االعتبار الشرخصري، ففي هذه الحالة تعتبر كأن لم تكن بالنسبة لناقص األهلية 

. أما 10خسررررررائر أو من شرررررراب العيب رضرررررراه، ويسررررررترد حصررررررته دون تحمله أيّ 
صررفى العالقات تهم، و إليالشررركة فعلية بالنسرربة  د  عباقي الشررركاء فتُ إلى بالنسرربة 

 .17بينهم على هذا األساس

 

 المطلب الثالث

 ب على الشركة الفعليةتاآلثار التي تتر 

تختلف اآلثار التي تترتب على الشررررررررررررررركة الفعلية باختالف العالقات في 
الشرررركة، والتي يمكن أن تكون بين الشرررركاء أنفسرررهم، أو بين الشرررركة والشرررركاء 

 التفصيل اآلتي: من جهة والغير من جهة أخرى، وذلك على

 

                                                           
 ونعتقد أن له أن يطالب باألرباح، في حال تحققها، وذلك على أساس اإلثراء بال سبب. -12

 .101د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ.202د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ -19
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 في العالقة بين الشركاء:-

وموجودة فيما بين الشرررركاء وذلك في الفترة ما  قائمة لباطلةا الشرررركة د  عتُ 
ببطالنهرا، ويترترب على ذلرك اعتبرار تعهرداتها مع الغير  بين تكوينهرا والمطرالبرة

لى عصحيحة ومنتجة آلثارها القانونية. وبناًء عليه يمكن لدائني الشركة التنفيذ 
صرررررررررررحيحة أيضرررررررررررًا العالقات التي تمت بين  د  عتُ الذمة المالية للشرررررررررررركة. كذلك 

ألرباح التي حققتها الشررررررركة ومن ا فيكون من حقهم اقتسررررررام الشررررررركاء أنفسررررررهم،
 واجبهم تحمل الخسائر التي منيت بها.

وتطبق القواعررد التي نص عليهررا عقررد الشررررررررررررررركررة، رغم الحكم ببطالنهررا، 
والخسررررررررائر أو في تصررررررررفية الشررررررررركة باعتبار يمثل في سررررررررواءفي توزيع األرباح 

. كما أنه إذا حكم ببطالن 08الحقيقة إرادة الشررركاء وتراضرريهم على هذه األحكام
الشرررررررركة، وكان أحد الشرررررررركاء لم يقدم كامل حصرررررررته فعليه أن يفي رصررررررريدها، 
مراعاة لشروط العقد. على أن يستبعد من تطبيق شروط العقد الشروط المخالفة 

 . 01ن أو النظام العامللقانو 

 في عالقة الشركة أو الشركاء مع الغير:-

يقصررررررررررد بالغير، كل من تلقى حقوقًا أو ارتبط بالتزامات مع الشررررررررررركة أو 
 الشركاء، وبالتالي فإن أبرز فئاته هم دائنو الشركة ودائنو الشركاء الشخصيون.

                                                           
 .110ة القليوبي، مرجع سابق، صـد. سميح -20
 .50الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما -21
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 روللغير، سررررواء أكان دائن الشررررركة أم الدائن الشررررخصرررري للشررررريك، الخيا
بين التمسرررررررك بوجود الشرررررررركة أو ببطالنها، وعليه فأنة يجب التمييز بين هاتين 

 الحالتين:

لدائني الشرررررركة حق الخيار  دائني الشرررركة: لى الحالة األولى بالنسررربة 
 ، فإذا فضررررلوا التمسررررك بوجود الشررررركة،التمسررررك بوجود الشررررركة أو ببطالنهابين 

اء حون على دائني الشررركسرريرج عندئذ ألنهم فسرروف يصررب هذا في مصررلحتهم،
الشخصيين فيكون لهم حق األفضلية في التنفيذ على أموال الشركة على دائني 
الشركاء الشخصيين، ويحق لهم إثبات قيام الشركة وشروطها ومن يديرها بكافة 

 .03وسائل اإلثبات بما فيها البينة الشخصية

لذين أما إذا تمسرررررررك دائنو الشرررررررركة ببطالن الشرررررررركة، فيعد األشرررررررخاص ا
تعاقدوا معهم باسررررررم الشررررررركة مسررررررؤولين بالتضررررررامن عن االلتزامات الناتجة عن 
العقود المبرمة معهم، والغالب أن مصرلحتهم ليست في ذلك، ألن أموال الشركة 
بعد بطالنها سررررررتصرررررربح في هذه الحالة ملكًا شررررررائعًا بين الشررررررركاء، ويقوم دائنو 

لتأمينات كاء الشخصيين. وتزول االشرركة بالتنفيذ عليها بالتزاحم مع دائني الشرر 
التي حصررررررررررررررل عليهرا دائنو الشررررررررررررررركرة فيصرررررررررررررربحون في حكم الردائنين العاديين 

 .02للشركة

كون لهم ي أيضرررا:الحالة الثانية بالنسرربة للدائنين الشررخصرريين للشررركاء
د فإذا فضررررررلوا التمسررررررك بوجو ، الخيار بين التمسررررررك بوجود الشررررررركة أو ببطالنها

صررررررررررررلحتهم، ألن األولوية في التنفيذ على أموال الشررررررررررررركة، فلن يكون هذا في م
 الشركة ستكون لدائني الشركة فيقدمون عليهم.

                                                           
 .51المرجع السابق صـ -22

 .114، ص  1772-1773منشورات جامعة دمشق، جاك الحكيم: الشركات التجارية،-21



67 
 

أما إذا تمسرركوا ببطالن الشررركة، فسرريكون هذا فيمصررلحتهم ، ألنه يترتب 
على بطالن الشركة استرداد الشركاء لحصصهم في رأس المال، مما يؤدي إلى 

 زيادة ضمانهم العام.

أنة إذا تمسك بعض الغير بوجود الشركة في حين  وال بد من اإلشارة إلى
ن إ، ألنه هو األصررل إذ 04تمسررك بعضررهم اآلخر ببطالنها، فهنا يرجح البطالن

 هناك مخالفة لنص القانون.

 

 المطلب الرابع

 الشخصية االعتبارية للشركة الفعلية

إذا دخلت الشررركة بعد الحكم ببطالنها، دور التصرررفية كان لها شررخصرررية 
بالقدر الالزم ألعمال التصرررررفية رغم الحكم ببطالنها وذلك حتى تتمكن اعتبارية 

من إجراء كل ما يلزم من تصرررررررررفات خالل فترة التصررررررررفية، وبالتالي فإنه يمكن 
الحكم بشرهر إفالسرها إذا ما توقفت عن دفع ديونها التجارية سواء أكان التوقف 

 .01عن الدفع قبل الحكم ببطالنها أم بعد ذلك

 

 

                                                           
 . 122ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -21

 .52الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  ل.د. جما112بق، صد. سميحة القليوبي، مرجع سا  -25
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 نيالباب الثا

 الشخصية االعتبارية للشركة

تأسيس الشركة بصورة قانونية، بتوافر جميع أركانها التي  على يترتب
درسناها في الباب السابق، نشوء شخص اعتباري جديد مستقل عن شخصية 

 الشركاء.

كيفية قيام الشخصية االعتبارية الشركة واآلثار  وسندرس في هذا الباب
 اني(.( ثم كيفية انقضائها )الفصل الث األول الفصل التي تترتب على قيامها)

 الفصل األول

 قيام الشخصية االعتبارية للشركة و ثارها

يقصررررد بالشررررخصررررية االعتبارية االعتراف للشررررخص غير الطبيعي بأهلية 
 اكتسررررراب الحقوق وتحمل االلتزامات على غرار الشرررررخص الطبيعي )اإلنسررررران(،

اب االعتبارية، تصررربح أهاًل الكتسرررلذلك فإن الشرررركة، عندما تتمتع بالشرررخصرررية 
الحقوق وتحمل االلتزامات بصررررررررورة مسررررررررتقلة عن الشررررررررركاء. بمعنى أن القانون 

 ( تميزها عن األشررررخاص المكونين ذاتية يعترف لها بحياة قانونية خاصررررة بها)
فيكون لها أن تشتري وتبيع وترهن وتؤجر، كما أنها تسأل مسؤولية تعاقديه  لها،

ألحكام المسرررؤولية المدنية. حتى أنها تسرررأل جزائيًا في حدود  وغير تعاقديه وفقاً 
ما يتناسررررررررب وشررررررررخصررررررررها االعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة المدير 
للقوانين بناًء على أمر الشرركاء، هذا باإلضرافة إلى أنه بمجرد ثبوت الشرخصية 
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قلة عن تاالعتبارية للشرررررركة يمكن رفع الدعاوى عليها باعتبارها شرررررخصرررررية مسررررر
 .09شخصية الشركاء

السررروري صرررراحًة وجود الشرررخصرررية االعتبارية للشرررركات  المشررررّ عوقد أقر 
/ من القانون المدني على أن من جملة األشررررررررررررررخاص 14فقد نصررررررررررررررت المادة /

من قانون  12االعتبراريرة الشررررررررررررررركرات المردنيرة والتجراريرة، كمرا نصررررررررررررررت المادة 
ى أنه: "تتمتع جميع عل 3811لعام  37الشررررررررررركات الصررررررررررادر بالمرسررررررررررروم رقم 

ما عدا شرررررررركة  -الشرررررررركات المنصررررررروص عليها في هذا المرسررررررروم التشرررررررريعي 
ت ". وهذا يعني أن الشركة ليس بالشرخصيةاالعتبارية بمجرد شهرها- المحاصرة

مجرد عقد مبرم بين أطرافها بل هي شخص اعتباري يستمر وجوده خالل حقبة 
ليررة بمررا فيهررا من حقوق من الزمن يمررارس خاللهررا فعرراليترره ويكتسرررررررررررررررب ذمررة مررا

والتزامرات ويقوم بعردد من التصرررررررررررررررفرات فإذا انقضررررررررررررررت مدته باالنحالل وجبت 
 تصفيته. فمتى تبدأ ومتى تنهي الشخصية االعتبارية للشركة؟

 

 

 

 

 

                                                           
 .55الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما -21
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 المبحث األول

 قيام الشخصية االعتبارية للشركة

 المطلب األول

 بدء الشخصية االعتبارية للشركة

 :المبدأ-أوالً 

 على أنه: " 3811/ من قانون الشرررررررررركات لعام 1ف 12/  تنص المادة
ما عدا  -تتمتع جميع الشررركات المنصرروص عليها في هذا المرسرروم التشررريعي 

 ". بمجرد شهرهابالشخصية االعتبارية  - شركة المحاصة

/ من نفس القانون فقد نصررررت على أنه:" ال تكتسررررب  1ف 2أما المادة /
 إال بشهرها ". يراتجاه الغالشركة شخصية اعتبارية 

وُيالحظ أن النص األول علق اكتسرررراب الشررررركة للشررررخصررررية االعتبارية، 
، على إتمام معامالت الشهر، فقد جاء سرواء ييما بين الشركاء أم اتجاه للغير

 النص مطلقًا والمطلق يجري على إطالقه.

تجاه اأما النص الثاني فقد علق اكتسررراب الشرررركة للشرررخصرررية االعتبارية 
على إتمرام معرامالت الشررررررررررررررهر، فدل ذلك وبمفهوم المخالفة على أن  طالغير فق

هذه الشرررخصرررية االعتبارية تنشرررأ فيما بين الشرررركاء قبل إتمام معامالت الشرررهر. 
فأي النصرررررين يكون واجب الترجيح؟ ومتى تبدأ الشرررررخصرررررية االعتبارية للشرررررركة 

 فيما بين الشركاء؟ 
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 رّ عالمشررررررررية التي يتوخاها هذا التسرررررررراؤل، علينا أن نحدد الغا نلإلجابة ع
من عملية الشرررررررررررهر، وفيما إذا كانت عملية الشرررررررررررهر بحد ذاتها قادرة على خلق 

 شخص اعتباري أم ال.

مما ال شك فيه أن الشخص االعتباري ال ينشأ إال بعمل إرادي، وبالنسبة 
ألشرررررررخاص االعتبارية الخاصرررررررة فإن إرادة األفراد تلعب دورًا أسررررررراسررررررريا في إلى ا

مرحلة تمهيدية لوجودها القانوني بحيث يقتصر دور  د  اقعي والذي ُيعوجودها الو 
الشررهر أو اإلعالن عن هذا الوجود على مجرد إمكان االحتجاج به اتجاه الغير 

وبالتالي فال عالقة البتة بين نشرررروء الشررررخصررررية االعتبارية للشررررركة وبين .01فقط
شرررركة بوجود ال الغيرفقط  عالم األخير ُيقصرررد بها  فهذه إتمام معامالت الشرررهر

 كشخص اعتباري حتى يمكن االحتجاج عليه بعد ذلك بهذا الوجود. 

على ينهاتكو  بمجرد وبناًء على ذلك، تنشررأ الشررخصررية االعتبارية للشررركة
إال أنه ال 00وجه صرررررحيح ولو لم تسرررررتوف إجراءات الشرررررهر التي يوجبها القانون 

 الت الشهر.يمكن االحتجاج بها اتجاه الغير إال بعد إتمام معام

ومما يؤكد انتفاء العالقة بين نشرروء الشررخصررية االعتبارية للشررركة واتخاذ 
إجراءات الشرهر أن من حق الغير، إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة، 
أن يحتج بوجود الشرررركة ويتمسرررك بشرررخصررريتها االعتبارية، مادام لم يقرر طلب 

ضيه لشركة أو ببطالنها وفقًا لما تقتبطالنها، ذلك أنه للغير أن يتمسرك بوجود ا
 . 07مصلحته

                                                           
د. محمد محمود عبد الله، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الخامسة، مطبعة الروضة، دمشق عام  -21

1991 – 1992. 
 .211د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ-22

 .59الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما -29



72 
 

/ من قانون 1ف 2/ والمادة/1ف 12لتناقض بين نص المادة/اوأمرا هرذا 
من وجوب العطف على المادة 78الشررررررررررررررركرات، فرإننرا نؤيرد مرا ذهرب إليره البعض

/ من القانون المدني والتي تنص على أنه " تعتبر الشررررررررررركة بمجرد 1ف 414/
ًا، ولكن ال ُيحتج بهذه الشرررررخصرررررية على الغير إال بعد تكوينها شرررررخصرررررًا اعتباري

 استيفاء إجراءات النشر التي يقرها القانون".

 الشركة أنها قد تكونت على وجه صحيح؟ د  عولكن متى تُ 

هذا السرؤال تقتضي التفرقة بين األشكال المختلفة للشركات،  ناإلجابة ع
المتعاقدين  بمجرد موافقةفيتم تكوينهما يبالنسرربة لشررركتي التضررامن والتوصررية 
لشرررركة المسررراهمة ا إلى، أما بالنسرررربة 71على التأسرررريس وعلى سررررائر بنود العقد

فيتم تكوينها عند موافقة الجمعية التأسرررريسررررية على تعيين مجلس اإلدارة المغفلة 
، أما الشررركة المحدودة المسررؤولية فنرى أنه ال 73وإعالنها تأسرريس الشررركة نهائياً 

ة نهرائيرة إال بعرد صرررررررررررررردور قرار وزارة التجرارة الداخلية يمكن أن تتكون بصررررررررررررررور 
 وحماية المستهلك بالتصديق على النظام األساسي للشركة.

 االستثناء: -ثانياً 

انتهينا إلى أن الشررركة تكتسررب شررخصرريتها االعتبارية بمجرد تكوينها. إال 
مدة طويلة من الزمن وذلك نظرًا  أن تكوين الشررركة في بعض األحيان يسررتغرق 

كثرة اإلجراءات الالزمة لتأسيسها كما هو الحال في الشركة المساهمة المغفلة، ل
التي يتطلب تأسرررررررررريسررررررررررها وقتًا طوياًل يبرم خالله المؤسررررررررررسررررررررررون عددًا كبيرًا من 

                                                           
 .111ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص-90

 215د.الياس ناصيف، مرجع سايق، صـ -91

 المرجع السابق نفس الموضع. -92
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التصررفات القانونية الضرورية والالزمة إلظهار الشركة كشخص اعتباري، فمن 
 مزمع تأسيسها؟الذي يتحمل هذه التصرفات، المؤسسون أم الشركة ال

/ من قانون 12هذا التسررررررررراؤل في المادة / نالسررررررررروري ع المشررررررررررّ عأجاب 
 الشركات مميزا بين حالتين:

 : فشل مشروع الشركة: الحالة األولى

قد تبوء جهود المؤسررررسررررين بالفشررررل، فال يتم اسررررتكمال إجراءات التأسرررريس 
لسررربب من األسرررباب، كما لو رفضرررت السرررلطة المختصرررة طلب التصرررديق على 
النظام األسررررررررررراسررررررررررري للشررررررررررررركة أو عدم نجاح عملية االكتتاب أو غير ذلك من 
األسررررررباب التي تحول دون اسررررررتكمال عملية التأسرررررريس. وفي هذه الحالة يتحمل 
المؤسررررررررررسررررررررررون وبالتضررررررررررامن  فيما بينهم النفقات التي تكبدوها، وتبقى األعمال 

 .(3ف12والتصرفات التي أبرموها ملزمة لهم بصفتهم الشخصية )المادة 

 : نجاح مشروع الشركة :الحالة الثانية

إذا تكللت جهود المؤسسين بالنجاح وتم تأسيس الشركة، فالعدالة تقتضي 
أن تتحمل الشرررركة األعمال والتصررررفات التي أبرمها المؤسرررسرررون باسرررم الشرررركة 

كن كيف السرررربيل إلى تحميل الشررررركة التزامات نشررررأت ل. و 72أثناء فترة التأسرررريس
الشرررررركة قد اكتسررررربت شرررررخصرررررية قانونية تمكنها من تحمل  في وقت لم تكن فيه

 االلتزامات؟

ناء سوى االعتراف للشركة  أث المشرّ عتجاوزًا لهذه الصعوبة، لم يكن أمام 
فترة التأسررررررريس بشرررررررخصرررررررية اعتبارية بالقدر الالزم لتأسررررررريسرررررررها واعتبر أن جميع 

                                                           
أما إذا تعاقد المؤسسون مع الغير بأسمائهم الشخصية، فيلتزمون وحدهم بهذه العقود ، فهذه االلتزامات ال  -91

تلزم إال أطرافها )المؤسسون والغير(، لمزيد من التفصيل راجع د. وائل الياسين ، النظام القانوني للشركة 
 وما بعدها. 152صـ  2020المساهمة المغفلة قيد التأسيس، اطروحة دكتوراه ، جامعة دمشق ، 
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ترتب في ت التصرررفات التي يجريها المؤسررسررون باسررم الشررركة أثناء فترة التأسرريس
 ذمة الشررررركة بعد تأسرررريسررررها وشررررهرها يشرررررط موافقة هيئات الشررررركة ذات العالقة

 (.2ف12)المادة 

 

 المطلب الثاني

 نهاية الشخصية االعتبارية للشركة

إذا اكتسرربت الشررركة الشررخصررية االعتبارية على النحو السررابق فإنها تبقى 
ركة أن انحالل الشررررررر محتفظًة بها طوال فترة حياتها إلى أن يتم حلها، فاألصرررررررل

رتب ال يت ومع ذلك فمن المقرر أن انحالل الشركةيؤدي إلى زوال شرخصريتها، 
وإنما تبقى الشررررررررركة محتفظة بهذه مباشرررررررررة  عليه زوال شررررررررخصرررررررريتها االعتبارية

من قانون  17الشخصية طوال فترة التصفية. وهذه القاعدة نصت عليها المادة 
 الشركات بقولها:

حلها في طور التصرررررررررررفية وتبقى شرررررررررررخصررررررررررريتها "تدخل الشرررررررررررركة بمجرد 
 االعتبارية قائمة طيلة المدة الالزمة للتصفية وألجل حاجات التصفية فقط".

لزم من تقرير هذه القاعدة هي أن التصفية تست المشرّ عوالغاية التي توخاها 
القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة، وال يمكن تصور ذلك إال إذا تمتعت 

 دائني ةحماي في المشرّ ع عن رربةلشخصية االعتبارية. هذا فضاًل الشركة با
 حوزتها يف تتبقى التي أموالهاعلى  الشخصيين الشركاء دائني مزاحمة من الشركة
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التصفية، فبقاء الشخصية االعتبارية للشركة أثناء التصفية يحول  انتهاء حتى
 .74على الشيوعدون صيرورة أموالها، بمجرد االنحالل، مملوكة للشركاء 

 نجملها فيمايلي:عدة هذا ويترتب على تقرير هذه القاعدة نتائج 

تبقى للشركة خالل فترة التصفية ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء،  -1
وبالتالي اليجوز إجراء المقاصة بين دين الشركة ودين الشريك أو 
 ةالعكس، كما ال يكون لورثة الشريك المتوفى أي حق على أموال الشرك

 . 71خالل فترة التصفية
تحتفظ الشركة بمركزها الرئيسي، ما لم يتم نقلة إلى مقر آخر لضرورات  -3

التصفية. كما تحتفظ باسمها أو عنوانها التجاري على أن تتبعه بعبارة 
 .79" قيد التصفية"

تدار الشركة خالل مرحلة التصفية عن طريق مصف أو أكثر ، كما  -2
 .71يمثلها هذا األخير أمام الغير

يجوز شهر إفالس الشركة ،وذلك إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية  -4
أثناء فترة التصفية، كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو تجزئة  
نفسها إلى عدة شركات أو أن تتنازل للغير عن مجمل موجوداتها 
والتزاماتها، ولكن ال يجوز لها وفقًا للرأي الراجح أن تتحول إلى شركة 

 70وع آخرمن ن

                                                           
 .11الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما-91

 .211ـالطاس، مرجع سابق، ص د. موسى متري ود. هيثم -95

 .211د. جاك الحكيم ، مرجع سابق،صـ -91

 / من قانون الشركات.1ف22المادة / -91

د. جاك الحكيم ، المرجع السابق، نفس الموضع.، د. موسى متري ود. هيثم الطاس، المرجع السابق،  -92

 نفس الموضع.
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على أن شخصية الشركة المنحلة ليست كاملة وإنما هي شخصية محدودة 
وعلى ذلك ال يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب  التصفية، إلجراء الالزم بالقدر

 الشركة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال قديمة قامت بها الشركة قبل حلها.

 المبحث الثاني

 عتبارية ثار اكتساب الشركة للشخصية اال

الشررررخصررررية االعتبارية فإنها تصرررربح صررررالحة  بمجرد أن تكتسررررب الشررررركة
الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات شأنها في ذلك شأن األشخاص الطبيعيين. 

 غير أن هذه الصالحية محدودة بقيدين:

/ من القانون المدني بقولها: 11وهو ما نصررت علية المادة /القيد األول:
تع بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزمًا لصررررررررررررفة الشررررررررررررخص االعتباري يتم "

 اإلنسان الطبيعية".

وبناًء عليه يكون للشررررررررررخص االعتباري اكتسرررررررررراب جميع الحقوق وتحمل 
جميع االلتزامات إال ما كان منها مالزمًا لصفة اإلنسان الطبيعي، فال يكون له 

ات ه الواجبالحق في الزواج أو الطالق أو النسررررب ، كما ال يمكن أن تسررررتند إلي
والحقوق المتصررررلة بالكيان الجسرررردي لإلنسرررران مثل واجب الخدمة العسرررركرية أو 

 .77حق السالمة الجسدية والبدنية

وهو القيد الذي يفرضرره مبدأ تخصررص الشررخص االعتباري  القيد الثاني:
بالغرض الذي أنشررررررا ألجله، فال يمكن أن ُيسررررررند إلى الشررررررخص االعتباري من 

 ر من القدر الالزم لتحقيق الغرض الذي أنشرررررررررررا ألجله،الحقوق وااللتزامات أكث
                                                           

 .11الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما  99-
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بخالف الشررررررررررررررخص الطبيعي الرررذي يمكن أن يسررررررررررررررنرررد إليررره من الحقوق  وذلررك
حصررررررررها في غرض معين، طالما كان هذا الغرض مشرررررررروعًا  وااللتزامات دون 

 .الف للنظام العام واآلداب العامةوغير مخ

افة التي كلحقوق ابومتى التزمت الشررررررررررركة بالقيدين السررررررررررابقين، تمتعت  
يتمتع بها الشررخص الطبيعي، وبالتالي يكون لها  ذمة مالية مسررتقلة، وأهلية في 
حدود الغرض الذي وجدت من أجله، ولها حق التقاضررررري، ولها موطن مسرررررتقل 

رة ن يعبرون عن إرادتها لمباشو واسرم وجنسرية خاصرين بها ، كما يكون لها ممثل
 ب اآلتية:حقوقها. ونفصل في ذلك من خالل المطال

 المطلب األول

 الذمة المالية للشركة

ُتعرف الذمة المالية بأنها: مجموعة الحقوق وااللتزامات المالية الحاضرة 
. وبالتالي يكون للشركة باعتبارها شخصًا 188والمستقبلية التي تعود للشخص

 اعتباريًا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها.

 من جانبين: للشركة المالية الّذمة وتتكون 

ول أي األص إيجابي: ويشمل مجموع الحقوق التي تكون للشركة، جانب-
 حياتها. أثناء الشركة تكتسبها وتضم األموال التي

                                                           
 .101.محمد محمود عبد الله، مرجع سابق، صـد -100
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جانب سلبي: ويشمل االلتزامات التي تترتب في ذمة الشركة، أي -
الخصوم وتضم رأس مال الشركة وكذلك مجموع ما يترتب في ذمتها من ديون 

 تها.تنشأ عن معامال

ويترتب على تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، أن تكون 
أموالها ملكًا لها وليست ملكًا شائعًا بين الشركاء، فليس للشركاء أي حق في 
موجودات الشركة ،إنما يقتصر حقهم المالي حيالها على تقاضي نسبة من 

 موجودات الشركة عند ونسبة من ن تحققت في نهاية السنة المالية،إاألرباح 
 . ومن نتائج تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة ما يلي:181انحاللها وتصفيتها

حتى ولو كانت الحصة  طبيعة منقولةذو ن حق الشريك حيال الشركة إ -1
ترتب . ويفي رأسمال الشركة حصة عينية متمثلة في عقار قدمها التي

ة، ل األموال المنقولعلى ذلك إمكان تداول هذه الحصة طبقًا لقواعد تداو 
كما أنه إذا أوصى الشريك بجميع منقوالته إلى شخص آخر شملت 

 .183الوصية حصة هذا الشريك في الشركة
انتقال ملكية الحصة المقدمة من الشريك من ذمته إلى ذمة الشركة ،  -3

ينما ب وبالتالي فال يجوز لدائني الشريك الحجز على حصته في الشركة،
 حدهم الحجز على هذه الحصص تحت يد الشركة.يكون لدائني الشركة و 

 كان فإذا الشركاء، وديون  الشركة ديون  بين المقاصةء عدم جواز إجرا -2
 هذا إنف الشركاء، ألحد  ذاته الوقت في ودائناً  للشركة مديناً  ما شخص
 ديونيتهم مع الشريك لدى دينه بتقاص يتمسك أن اليستطيع الشخص

 لشركةا ذمة في للغير الذي الدين ينب المقاصة والتجوز الشركة، قبل
 الغير. في ذمة هذا الشركاء ألحد الذي والدين

                                                           
 .111د. جاك الحكيم ، مرجع سابق،صـ  -101
 .15الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  لد. جما -102
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 الشركاء والشركاء فيها، فإفالستعدد التفليسات واستقاللها بين الشركة  -4
 لشركاء،ا إفالس إلى اليؤدي الشركة وإفالس الشركة إفالس يستتبع ال

 وأ تضامنال شركة ن إفالسإمالم تكن شركة تضامن أو توصية، إذ 
 ،نلتضاما شركة في أنفسهم الشركاء إفالس التوصية يستتبع شركة

لشخصية ا مسؤوليتهم بسبب التوصية شركة في ن و المتضامن والشركاء
الشركة، أما إفالس الشريك المتضامن فال يؤدي  ديون  عن والتضامنية

إلى إفالس الشركة ألن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشريك وإنما قد 
 إلى حل الشركة بسبب انهيار االعتبار الشخصي فيها.يؤدي 

 

 المطلب الثاني 
 أهلية الشركة

 حدود يف للشركة أهلية وجود أيضاً  االعتبارية الشخصية على يترتب
الغرض الذي ُأنشئت من أجله، وبالتالي يكون لها الحق في اكتساب األموال 

دخل نه، ولها أن توالتصرف بها، وفي التعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدي
شريكًا في شركة أخرى، ولها حق التقاضي كمدعية أو مدعى عليها، ال يقيدها 
في ذلك سوى عقد الشركة، ومبدأ تخصص الشخص االعتباري بالغرض الذي 
ُأنشا من أجله، فإذا تم تأسيس شركة لتجارة الحبوب فال يكون لها األهلية 

مثال يد أهلية الشركة بنص القانون و لتمارس تجارة األلبسة. وكذلك يمكن أن تتق
/ الذي حظر على الشركة المحدودة المسؤولية  0ف19ذلك نص المادة /

 ممارسة أعمال التأمين أو المصارف أو التوفير.
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، وأن 182هذا وتستطيع الشركة بما لها من أهلية أن تقبل الهبات والوصايا
ي حق ء على أوأن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة االعتدا

 .184من حقوقها المعنوية، كما لو تم نشر أخبار كاذبة عن أحوالها المالية 
 

ومن نتائج تمتع الشركة باألهلية ، أنها تكتسب صفة التاجر إذا كان 
موضوعها تجارياً أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية 

مسك لتسجيل في السجل التجاري و ، وبالتالي تلتزم بما يلتزم به التجار من ا
 الدفاتر التجارية والخضوع لنظام اإلفالس والصلح الواقي منه.

ويتفرع عن تمتع الشررررررركة باألهلية إمكانية مسرررررراءلتها مدنيًا عن األخطاء 
ة ( التي تقع منها أو من عمالها أثناء تأدي التقصرريرية العقدية أو غير العقدية )

أل مدنيًا عما ررررررررررررررررررررررركما تس (. من القانون المدني 111المادة  عملهم أو بسببه )
 111المواد  ) تها من ضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتحدثه الحيوانات واألشياء التي في حراس

أما المسرراءلة الجزائية فاألصررل أال تخضررع  (. من القانون المدني117و 110و
لها ألن المسؤولية الجزائية شخصية ال تلحق فيها العقوبة إال الشخص الطبيعي 

كب الجريمة، واسررررتثناًء يجوز مسرررراءلة الشررررركة عن الجرائم التي ترصررررد لها مرت
عقوبرة الغرامة كالغرامات التي يقضررررررررررررررى بها في مواد التهريب الجمركي أو في 

و المنافسرررررة غير المشرررررروعة، فهنا تنعقد المسرررررؤولية أ حاالت التهرب الضرررررريبي
قوبات على الع الجزائية للشررررررررررررررركة، إال أن العقوبات التي توقع عليها تقتصررررررررررررررر

 المالية وحدها،  من غرامة ومصادرة ونشر للحكم.

 

                                                           
. وللشركة أن تتبرع من أموالها ما لم يرد نص في نظامها أو 111د. جاك الحكيم ، مرجع سابق، صـ -101

 .292صيف، مرجع سابق، صـفي القانون يمنعها من ذلك، د. الياس نا
 .211ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -101
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 الثالثلب المط

 اسم الشركة أو عنوانها 

 ها،غير  عن يميزها ،بها الخاصة القانونية لألحكام وفقاً  اسم للشركة
لآلداب مخالفا اسمها يكون  أن واليجوز  سورية، في العام النظام أو العامة ًً

 في ى أخر  شركة به سجلت أن سبق عنوان تحت شركة أي تسجيل اليجوز كما
 إلى يتؤد قد درجة إلى يشبهه اسم تحت أو عالمية شهرة ذات شركة أو سورية
 ذاه مثل تحمل شركة تسجيل رفض السجل وألمين ،غموض أو غش أو لبس
 مأما االعتراض مصلحة ذي لكل ويحق الحاالت، تلك من حالة أية في االسم

/ 11المادة / باالسم ذاته ) شركة سجل أن له سبق مالو في المختصة المحكمة
 (. من قانون الشركات

بارة ع إضافة مع أحدهم أو فيها الشركاء أسماء من الشركة اسم يتكون  وقد
 اسمها ن فيتكو  التوصية شركة أما ،التضامن شركة هو الحال في كما  "وشركاه"

 دون "  وشركاه "  عبارة إضافة مع أحدهم أو المتضامنين الشركاء أسماء من
د أموالهم. وعندما ُيستم جميع في بالتضامن التزموا إال و الموصين الشركاء

 ."عنوان تجاري اسم الشركة من أسماء الشركاء فيها أو بعضهم نكون أمام "

 حالال هو كما ،أجله من تكونت الذي الغرض من شركةال اسم يتكون  وقد
 لية والشركة المساهمة المغفلة(المسؤو  المحدودة الشركة األموال. ) شركات في

 " أو مساهمة مغفلة. المسؤولية محدودة شركة بعبارة " اسمها يتبع أن ويجب
 ". اسم تجاري  " مكون أمايوعندما ُيستمد اسم الشركة من غرضها 

ويعد اسم الشركة التجارية أو عنوانها اسمًا تجاريًا لها، يستخدم للتوقيع به 
ا الشركة. ويعد الحق في االسم التجاري حقًا ماليًا، على االلتزامات التي تبرمه
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خالفًا لالسم المدني لإلنسان الذي يعد حقًا من الحقوق المالزمة للشخصية. 
ولصاحب الحق في االسم التجاري حمايته من االعتداء عليه إذا استخدمه 

 .181شخص آخر تأسيسًا على دعوى المنافسة غير المشروعة

لى أن شركة المحاصة ال يكون لها اسم أو ا أخيراً  وتجدر المالحظة
 عنوان، ذلك ألنها شركة مستترة وال تتمتع بالشخصية االعتبارية.

 المطلب الرابع

 موطن الشركة 

وقد حدد القانون المدني  للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء فيها.
ًة دلشخص الطبيعي بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عاإلى االموطن بالنسبة 

 لشخص االعتباري بأنه المكانإلى ا(، وبالنسبة  من القانون المدني 43المادة  )
 (. ف د من القانون المدني 11المادة  ) الذي يوجد فيه مركز إدارته

وعلى هذا فإن موطن الشركة هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، 
لى إعمله بالنسبة المكان الذي يباشر فيه المدير والمقصود بمركز اإلدارة 

شركات األشخاص، والمكان الذي تنعقد فيه الهيئة العامة ومجلس اإلدارة في ال
 .189شركات األموال

ويختلف مركز اإلدارة بالمعنى السابق عن مركز االستثمار، فمركز 
االستثمار هو المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها وهذا قد يكون في مكان 

جد فيه مركز اإلدارة، كما لو كان مركز إدارة إحدى آخر غير المكان الذي يو 

                                                           
 .12الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما-105

 .2د. الياس ناصيف، مرجع سابق، صـ -101
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شركات التنقيب عن النفط في دمشق بينما مركز االستثمار في ديرالزور. فال 
 ُيعتد هنا بمركز االستثمار وإنما العبرة لمركز اإلدارة في تحديد موطن الشركة.

هذا وقد يكون للشركة فروع في أماكن مختلفة، بحيث يكون لها مركز 
رة رئيسي ومركز إدارة خاص بكل فرع، فالعبرة هنا هي لمركز اإلدارة الرئيسي إدا

ار المكان تيسيراً للتعامل اعتب المشرّ عفقد أجاز وليس لمركز إدارة الفرع. ومع ذلك 
الذي يوجد به كل فرع موطنًا خاصًا باألعمال المتعلقة به. ومن ثم يجوز رفع 

قتها فرع الشركة وذلك في المسائل الدعوى إلى المحكمة التي يقع في منط
 .181المتصلة بهذا

ويشترط في مركز اإلدارة الرئيسي أن يكون فعليًا ال صوريًا أي أن توجد 
فيه الهيئات التي تقوم فعليًا بإدارة الشركة، فقد يتخذ الشركاء مقرًا صوريًا إلدارة 

ائب إذا ر الشركة لتحقيق مزايا ترتبط بهذا الموقع، كأن تعفى الشركة من الض
تت فيه.ولكن متى ثب كانت ال تقوم بأي نشاط تجاري في البلد الذي سجلت

صورية المقر المعلن تكون العبرة في تحديد موطن الشركة بالمكان الذي تباشر 
 .180فيه أعمال اإلدارة بالفعل

هذا ويجب تحديد موطن الشركة في عقدها أو نظامها األساسي، وال تملك 
ديل مماثل في عقدها أو نظامها األساسي، وعندئذ  يجب تغييره إال بإجراء تع

 شهر هذا التعديل بالطريقة ذاتها التي يشهر بها عقدها أو نظامها األساسي.

 وتبدو أهمية تحديد موطن الشركة في نقاط عدة:

 يفيد في تحديد النظام القانوني الذي تخضع له في مباشرة نشاطها.-1

                                                           
 ف ب / من قانون أصول المحاكمات . 21المادة / -101

 .19الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما--102
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ة بالنظر في المنازعات التي تكون يفيد في تحديد المحكمة المختص-3
 طرفًا فيها.

 ها.موطرن في التبليغ، إذ تبلغ كل األوراق القضائية إليها أجل من-2

 المطلب الخامس
 جنسية الشركة 

على وجود شخصية معنوية مستقلة للشركة وجود جنسية معينة  يترتب
 فيد تحديديباألشخاص الطبيعيين لتثبت تبعية الشركة لدولة معينة. و  لها أسوة

 أهمها :عدة جنسية الشركة في أمور 

تحديد النظام القانوني الذي تخضع له في تأسيسهاوأهليتها ونشاطها  -1
 وانحاللها. 

استفادتها من الحقوق الممنوحة للمواطنين، كحقهم في ممارسة تجارة  -3
 معينة.

 استفادتها من حماية الدولة التي تحمل جنسيتها. -2
ر الذي تحدد على أساسه جنسية الشركة، وتختلف اآلراء حول المعيا

 ( كما هو الحال بالنسبة لمعيار موطن الشركة فهناك معيار اإلدارة الرئيسي)
وهناك معيار مركز النشاط الفعلي أو جنسية الشركاء أوجنسية رأس المال. 
 والمعيار الراجح الذي تأخذ به غالبية دول العالم هو معيار مركزاإلدارة

النظر عن جنسية الشركاء أو مركز نشاط الشركة أو جنسية بصرف  187الرئيسي
 رأس المال. 
 

                                                           
 .111ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -109



85 
 

وهذا المعيار يتسم بسهولته من الناحية العلمية حيث يطبق قانون الدولة 
التي بها مركز اإلدارة والموطن في ذات الوقت. كما أنه يجعل رقابة الدولة 

 . 118لقانونها التي بها مقر الشركة  ومركز إدارتها رقابة فعالة ويخضعها
على أن هذا المعيار قد يترتب عليه من جانب آخر بعض النتائج الضارة 
بالدولة التي يوجد فيها فرع لشركة أجنبية، فلو نشأ نزاع بين هذا الفرع والدولة 
المضيفة، تستطيع الدولة األجنبية التي يوجد فيها المركز الرئيسي أن تتدخل 

 عالمشرّ  عاياها. ونعتقد أن هذا ما دفع  في هذا النزاع بحجة حماية مصالح ر 
السوري إلى هجر معيار المركز اإلدارة الرئيسي الذي كان قد تبناه في المادة 

قد ف من القانون المدني/ وتبنى معيار مكان التأسيس والتسجيل، 3ف 13/
على أنه :  3811لعام  37من قانون الشركات رقم  1ف 18نصت المادة /

ة سورية حكمًا، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها "تعتبر جنسية الشرك
األساسي، إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية 
العربية السورية، وال تخضع ألحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق 

 الحرة في سورية.
 

 المطلب السادس
 تمثيل الشركة

 الذي عيينالطبي األشخاص أحد اعتباريًا، صاً شخ باعتبارها الشركة، يمثل
ليباشر باسمها ولحسابها األعمال والتصرفات  خصيصا يعين لتي تدخل اكافة ًً

 ذاته،ب يتعامل أن اليمكنه االعتباري  الشخص ذلك ألن ضمن غرض الشركة،
 ديرم الشخص عادةً  هذا ويكون  ،المهام لهذهًا طبيعيًا شخص مقامه يقوم ولذا

فيوقع عن الشركة ويدفع نصيب كل شريك  ،إدارتها مجلس عضاءأ  أو الشركة

                                                           
 .111د. سميحة القليوبي،مرجع سابق،صـ -110
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ضى سم الشركة وتقاالدعاوى با من األرباح ويمثل الشركة أمام القضاء  ويرفع
 حقوق. من مالها بكل ويطالبالشركة في شخصه،

 شخص اعتباري،كأن المدير نائب قانوني عن الشركة  111ويرى البعض
ه ممثاًل د  عيُ  ينه وسلطاته ومسؤولياته وي ألن القانون هو الذي يحدد أصول تعي
/ من قانون الشرررررركات نصرررررت 1ف 140قانونيًا للشرررررركة تجاه الغير، فالمادة /

على أن رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشررررررررركة ويمثلها أمام الغير.وبحسررررررررب 
هذا االتجاه، يكون المدير نائبًا قانونيًا شرررررررأنه شرررررررأن الوصررررررري والقيم ومصرررررررفي 

القضرررائي. على أن النائب القانوني عن الشرررخص االعتباري الشرررركة والحارس 
بمثابة الشررررررررخص االعتباري نفسرررررررره، لذلك إذا ارتكب خطأ في  د  ُيع(  المدير )

معرض نيابته فيكون الشخص االعتباري) الشركة( مسؤواًل عن فعله الشخصي 
ال عن فعل الغير، وذلك بخالف الوصرررررري ألن القاصررررررر له إرادة مسررررررتقلة عن 

الوصي أما الشخص االعتباري فليس له إرادة بذاته وإرادة نائبه هي التي إرادة 
 .113تقوم مقامها

، أن المدير وكيل عن الشرررررررررركة فيما يجريه 112بينما يرى البعض اآلخر
من معامالت خاصرة بالشركة، ومصدر وكالته هي إرادة الشركاء أو أغلبيتهم، 

ايررة ، والررذي يلتزم ببررذل عنررولررذلررك فررإن المرردير يقع عليرره التزام الوكيررل المررأجور
 الرجل المعتاد.

                                                           
 .152ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -111
 .111د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ -112

 ستير فيآمال بلمولود، المسؤولية المدنية للمسيرين في الشركة المساهمة، مذكرة لنيل درجة الماج -111

الجزائر بال ،دباغين سطيف جامعة محمد االمينكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،قانون األعمال

 وما بعدها 11تاريخ.صـ
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الرررذي تبنى نظريرررة  114ونؤيرررد مرررا ذهرررب إليررره جرررانرررب من الفقررره الحرررديرررث
الجهاز أو اإلدارة أو العنصررر الجوهري ، ومقتضرراها أنه ال يمكننا أن نتصررور 

ية، نونوجود شررررررررخص اعتباري دون أجهزة معينة تحقق نشرررررررراطه في الحياة القا
ال يتجزأ منه، فال كيان له بذاته منفصرررررررراًل عنها.  زءاً بحيث تعد هذه األجهزة ج

فهي في الواقع بمثابة جسرمه القانوني يسرتخدمها لتحقيق نشراطه وأغراضه كما 
الطبيعي عضررروًا من أعضرررائه. وبالتالي فالمدير ليس وكياًل  يسرررتخدم الشرررخص

ي ي دخل فتعن الشررركة أو الشررركاء بل هو عنصررر من العناصررر الجوهرية ال
 كة وبنيانها وال تستطيع الشركة العمل إال من خالله.تكون الشر 

 

 الفصل الثاني

 انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة

تنقضي الشخصية االعتبارية للشركة تبعًا النقضاء الشركة ذاتها، 
وقد  القانونية التي تجمع الشركاء فيما بينهم.وتنقضي الشركة بانحالل الرابطة 

الشركاء، فنكون أمام ما ُيسرررررمى بر"حل الررررشركة "، تنقضي هذه الرابطة بإرادة 
" انحالل مى بر ، فنرررركون هنا أمام ما ُيسررروقد تنقضي  دون إرادة الشرررررررركاء

 الشركة".

وقد رأينا سابقًا أن انقضاء الشركة ال يؤدي مباشرة إلى زوال شخصيتها 
ل الالزمة للتصررررفية وألجاالعتبارية، وإنما تسررررتمر هذه الشررررخصررررية طيلة المدة 

حاجة التصرررررررررفية فقط، ذلك ألن الشرررررررررركة وقبل انقضرررررررررائها تكون قد مارسرررررررررت 
                                                           

رجع مالتجاري، الشركات التجارية،  الدكتور محمد فريد العريني والدكتور محمد السيد الفقي: القانون  -111
 .111صـسابق، 
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نشرررررررررررررراطهرا وربمررا لفترة طويلررة من الزمن ارتبطررت خاللهررا بعالقررات قررانونيررة مع 
الغير وتملكت أموااًل جديدة أو فقدت شرررررررريئًا من موجوداتها، وبالتالي ال بد من 

ركة نونية التي نشرررأت بمناسررربة نشررراط الشرررتصرررفيتها، وذلك بتسررروية المراكز القا
 وقسمة أموالها بين الشركاء. 

اء التي  يترتب عليها انقضرررر الحاالت وبناًء عليه، سررررندرس في الفصررررل
الشررررررررركات في مبحث أول ثم نعرض اآلثار التي  تترتب على هذا االنقضرررررررراء 

 في مبحث ثان.

 المبحث األول

 حاالت انقضاء الشركة

ت انقضرراء الشررركات إلى : حاالت انقضرراء عامة م حاالقسررّ نُ  يمكننا أن 
تنقضررري بها الشرررركات، مهما كان نوعها أو شررركلها، وحاالت انقضررراء خاصرررة 
بشررررركات األشررررخاص ألن حاالت االنقضرررراء هذه تتعلق باالعتبار الشررررخصرررري 
للشريك سواء بالنسبة للشركاء اآلخرين أو بالنسبة للغير المتعاملين مع الشركة 

 قضاء الشركة فال بد من شهره. وأيًا كان سبب ان
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 المطلب األول

 الشركاتضاءالحاالت العامة النق

على أنه :تنحل 3811من قانون الشرررررررررررركات لعام  10تنص المادة  
 : اآلتيةالشركة في أي من الحاالت 

 انقضاء المدة المحددة للشركة. -1

 انتهاء المشروع موضوع الشركة.  -3

 اتفاق الشركاء على حل الشركة.  -2

 ر إفالس الشركة.شه  -4

 حل الشركة بحكم قضائي.  -1

 اندماج الشركة في شركة أخرى.  -9

نقص عرردد الشررررررررررررررركرراء عن الحررد األدنى المحرردد قررانونررًا وعرردم   -1
تصرررررحيح وضرررررع الشرررررركة خالل مهلة سرررررتة أشرررررهر من تاريخ اإلنذار الذي 

 توجهه الوزارة".

ومن خالل هذا النص نالحظ أن حاالت االنقضرراء العامة للشررركات 
تصرررررنيفها إلى حاالت إرادية أي أنها تتقرر بناًء على إرادة الشرررررركاء. يمكن 

وعلى حرراالت ال إراديررة أي غير متوقفررة على إرادة الشررررررررررررررركرراء وذلررك على 
 التفصيل اآلتي:
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 الفرع األول

 الحاالت اإلرادية النقضاء الشركات

وهي: انقضررررراء المدة تنقضررررري الشرررررركة بإرادة الشرررررركاء في حاالت أربعة 
لشرررركة، وانتهاء المشرررروع موضررروع الشرررركة، واتفاق الشرررركاء على حل المحددة ل

 الشركة، واندماج الشركة في شركة أخرى.

 انقضاء المدة المحددة للشركة:-أوالً 

 المبدأ:-1

األصررل أن يتفق الشررركاء في عقد الشررركة أو في نظامها األسرراسرري على 
ة الشرررررك كما لو أسررررسررررت شررررركة لمدة عشرررررين سررررنة، فتنقضرررري مدة معينة لها،

 بانتهاء هذه المدة.

 أما إذا كانت الشركة غير محدودة المدة، فمتى تنقضي هذه الشركة؟

 هذا السؤال تقتضي التمييز بين األشكال المختلفة للشركات: ناإلجابة ع

محاصررررة ( يمكن  –توصررررية  –) تضررررامن   ففي شرررركات األشرررخاص-
، حيث ال يجوز للشرررررريك االنسرررررحاب من الشرررررركة إذا كانت غير محدودة المدة

إجبار الشرررررررريك على البقاء في الشرررررررركة مدى الحياة، وانسرررررررحاب الشرررررررريك من 
إلى انقضرررررررائها بشررررررررط أن  -من حيث المبدأ –الشرررررررركة في هذه الحالة يؤدي 

يعلن الشررريك إرادته في االنسررحاب إلى سررائر الشررركاء قبل حصرروله وأال يكون 
( من القانون  1ف 471انسررررررررررحابه عن غش أو في وقت غير الئق ) المادة 

 المدني. 
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فإن عدم تحديد مدة الشرررررركةفي أما في الشررررركة المحدودة المسرررر ولية،
 عالمشرررررّ  نظامها األسرررراسرررري ال يعني بقاء الشررررركة إلى ما ال نهاية، حيث أجاز 

للهيئرة العرامرة للشررررررررررررررركة أن تقرر حلها في نهاية الدورة المالية التي تلي تاريخ 
رت الحل،على أن يتم نشررررر هذا القرار في الجريدة انعقاد الهيئة العامة التي قر 

من  2ف 10) المادة  الرسرررررررمية وفي صررررررررحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل
 (. قانون الشركات

جاز قد أ المشرّ عالرغم من أن  فعلى ،أما في الشركة المساهمة المغفلة
( من قانون  1ف 07عردم تحرديرد مردة لهذه الشررررررررررررررركة حيث نصررررررررررررررت )المادة 

ات على أنه " تعين مدة الشرررركة في نظامها األسررراسررري ويجوز أن تكون الشررررك
المرررردة محرررردودة أو غير محرررردودة "، إال أنرررره في الواقع، ترفض وزارة التجررررارة 
الداخلية وحماية المسررتهلك التصررديق على النظام األسرراسرري للشررركة المسرراهمة 

فض التصديق . ونعتقد أن قرار ر 111المغفلة إذا لم يتضمن تحديدًا لمدة الشركة
الوزارة في هذه الحالة مخالف  على النظام األسررررررراسررررررري للشرررررررركة الصرررررررادر عن

( من قانون الشررررررركات  المشررررررار إليها أعاله، 1ف 07) المادة  لصرررررراحة نص
ير وإذا رفض الوز  ،مما يعطي الحق للمؤسرررسرررين باالعتراض على قرار الرفض

ة القضاء ررررررر الوزير أمام محكمين الطعن بقراررررررررررررررررررررررررسرررررررررررررررراالعتراض جاز للمؤس
( من قانون الشررررررررركات. وفي حال قبول الطعن من  1ف 77اإلداري ) المادة 

قبل المحكمة والتصررديق على النظام األسرراسرري للشررركة، نكون هنا أمام شررركة 
غير محدودة المدة، وال يمكن وضررررررررررررررع نهاية لمدتها إال من الهيئة العامة غير 

 سررررلطة حل الشررررركة بقرار ُيتخذ بأكثرية المشرررررّ عاها العادية للشررررركة والتي أعط
ثلثي األسرررررررهم الممثلة في االجتماع على تزيد هذه األكثرية على نصرررررررف رأس 

 .(من قانون الشركات  111المال المكتتب به ) المادة 

                                                           
 . 205ـمرجع سابق، ص د. موسى متري ود. هيثم الطاس، -115



92 
 

 االتفاق على استمرار الشركة:-2

ة ديجوز للشركاء، إذا كانت الشركة محددة المدة، االتفاق صراحة على م
أجلها وألكثر من مرة، ويجب أن يصرررررررررررررردر هذا االتفاق بإجماع الشررررررررررررررركاء أو 

 باألغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها األساسي.

المنصرررررررررروص  بعد انتهاء مدتهاوإذا وقع االتفاق على مد أجل الشررررررررررركة 
أ فهنا تنقضي الشركة بقوة القانون وتنش عليها في عقدها أو نظامها األسراسي،

ركة جديدة لها شررخصررية اعتبارية جديدة حتى ولو نص في عقد هذه األخيرة شرر
أماإذا .119على اسرررررررتمرار ذات الغرض الذي ُأنشرررررررئت من أجله الشرررررررركة األولى

المنصررررررررروص عليها في  قبل انتهاء مدتهاوقع االتفاق على مد أجل الشرررررررررركة 
ة يعقدها أو نظامها األسرراسرري، فال تنقضرري الشررركة بل تسررتمر الشررركة األصررل

بذاتها وبشخصيتها االعتبارية كما هي. واالتفاق على مد أجل الشركة المحددة 
وقد يكون ضررررمنيًا بأن يسرررتمر الشررررركاء  المدة قبل انقضرررائها قد يكون صرررريحاً 

بالقيام بعمل من نوع األعمال التي تألفت لها الشررررركة، وهنا يمتد عقد الشررررركة 
( من القانون المدني. 3ف 474حكمًا سرررررررنة فسرررررررنة وبذات الشرررررررروط ) المادة 

ويستثنى من ذلك الشركة المساهمة المغفلة، حيث ال يجوز تمديد أجلها تمديدًا 
حكميًا بموجب نص في نظامها األسررررراسررررري وإنما يكون مد أجل الشرررررركة بقرار 

 .(من قانون الشركات 2ف 07من الهيئة العامة غير العادية) المادة 

ء تم باتفاق صريح أو ضمني، ولما كان من شرأن مدة أجل الشرركة، سوا
أن يلحق ضرررررررًا بالدائن الشررررررخصرررررري للشررررررريك، حيث ال يسررررررتطيع التنفيذ على 
حصررة مدينة، جاز له االعتراض على هذا التمديد، على أال يكون هذا التمديد 
مسرررتندًا إلى نص في عقد تأسررريس الشرررركة، كما لو اتفق الشرررركاء على التمديد 

                                                           
 .111د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ -111
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رترب على اعتراض الردائن على تمرديد أجل أثنراء حيراة أو بعرد انقضررررررررررررررائره. ويت
الشركة عدم سريانه في مواجهته وبالتالي يستطيع الحجز والتنفيذ على نصيب 

 مدينه في موجودات الشركة باعتبارها قد انقضت في مواجهته. 

 انتهاء العمل الذي من أجله ُأسست الشركة:-ثانياً 

 أجله )المادة تنقضررررررري الشرررررررركة إذا ما تم تنفيذ العمل الذي أنشرررررررئت من
( من القانون المدني. ومن األمثلة على ذلك تأسرريس شررركة إلنشرراء 1ف 474

مجموعة فنادق أو إنشرررررراء مجموعة سرررررركنية، فتنقضرررررري الشررررررركة بانتهاء العمل 
 المحدد في عقدها أو نظامها األساسي.

ا اسرررررتمر الشرررررركاء بالقيام بعمل من نوع األعمال التي ذوتمتد الشرررررركة إ
كة، وهنا يمتد عقد الشرررررركة حكمًا سرررررنة فسرررررنة وبذات الشرررررروط  تألفت لها الشرررررر 
 ابقاً ررررريك االعتراض على هذا االمتداد وفق ما أشرنا إليه سررررررررررررررويحق لدائن الش

 ( من القانون المدني.3ف 474) المادة 

 اتفاق الشركاء على حل الشركة:-ثالثاً 

لك، لشركاء إلى ذقد تنقضري الشرركة قبل انتهاء أجلها إذا اتجهت إرادة ا
وهو ما يسررررمى بالحل المبتسررررر للشررررركة. ويشررررترط لذلك إجماع الشرررررركاء على 

 الحل أو موافقة األغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.

لشركة المحدودة المسؤولية يشترط لحل الشركة قبل انتهاء إلى اوبالنسبة 
لممثلة في /من الحصص ا%11مدتها صدور قرار عن الهيئة العامة بأغلبية /

 14) مادة  االجتماع على أال تقل هذه األغلبية عن نصف رأس مال الشركة
لشركة المساهمة المغفلة فيشترط لحلها قبل انتهاء إلى ا(. أما بالنسبة  شركات

مدتها صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ال تقل عن ثلثي 
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هذه األغلبية عن نصف رأس المال األسهم الممثلة في االجتماع على أن تزيد 
 (. شركات/ من قانون ال 3و1ف 111 /مادةال)  المكتتب به

وفي كل األحوال، بشترط لحل الشركة قبل انتهاء مدتها باتفاق الشركاء، 
أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فال ُيعتد بهذا الحل إذا كانت 

ك كي ال يكون االتفاق على الحل ، وذل111الشركة في حالة توقف عن الدفع
 .110سبياًل لإلفالت من شهر اإلفالس

 اندماج الشركة في شركة أخرى:-رابعاً 

تنقضي الشركة بناء على رربة الشركاء قبل انتهاء األجل المحدد لها إذا 
ويتم االندماج بإبرام عقد بين شركتين  ما قرروا إدماجها في شركة أخرى قائمة.

اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة أو أكثر يترتب عليه 
 : إما بأن تندمج شركة "117واحدة. ويتم االندماج عمليًا بأحد أسلوبين

" بشركة أخرى "الشركة الدامجة" بحيث تنقضي الشركة  الشركةالمندمجة
المندمجة وتزول شخصيتها االعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد 

ج، ويطلق عليه االندماج بطريق الضم. أو باندماج شركتين لتأسيس شركة الدم
جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن االندماج بحيث تنقضي الشركتان 
المندمجتان وتزول شخصيتهما االعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة 

مثال شركة عن الدمج، ويطلق عليه االندماج بطريق المزج كما لو اندمجت 
ألبان حمص مع شركة ألبان دمشق ونتج عن هذا االندماج شركة جديدة هي 

 الشركة السورية لأللبان.

                                                           
 .151د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص -111

 .19الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما---112

 / من قانون الشركات.2ف 212المادة / -119
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ويجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد االندماج ببعضها، كما يجوز 
للشركات مهما كان شكلها القانوني  لتشكيل شركة جديدة ، كما يجوز للشركات 

ندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة المغفلة التضامينة والتوصية اال
، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية االندماج بشركة مساهمة مغفلة أو 

 .138العكس

 الفرع الثاني

 رادية النقضاء الشركاتاإل غير االت الح

إرادية النقضاء الشركة هي خمسة حاالت وهي حل إلاغير الحاالت إن 
قص عدد الشركاء عن الحد األدنى المقرر قانونًا، الشركة بحكم قضائي، ون

 وهالك موجودات الشركة، وزوال موضوعها، وشهر إفالسها.

 الحل بحكم قضائي:-أوالً 

 من القانون المدني على أنه:  470نصت المادة 

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد  - 1" 
، ألي سبب آخر ال يرجع إلى الشركاء الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو

 ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

 "  .ويكون باطاًل كل اتفاق يقضي بغير ذلك - 3

                                                           
 / من قانون الشركات.1و 2و 1ف 219المادة / - 120



96 
 

يجيز لكل شريك أن يطلب من المحكمة حل  المشرّ عوعلى هذا فإن 
 الشركة في إحد الحالتين اآلتيتين:

 :بما تعهد به عدم وفاء الشريك:الحالة األولى-

في حال عدم وفاء الشريك بما تعهد به في عقد الشركة، كما لو امتنع 
عن تقديم حصته في الشركة أو لم يقم بالعمل الذي تعهد بتقديمه كحصة له 
في رأس مال الشركة ، جاز للشركاء أو للشركة، بعد إعذاره، طلب حل الشركة، 

ي فمدني والتي تنص على أنه " / من القانون ال1ف 110وذلك تطبيقًا للمادة /
العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد 
اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في 

 "..الحالتين، إن كان له مقتضى

ومع ذلك يجوز للشركاء طلب فصل الشريك واستمرار الشركة مع 
 .131آلخرين، مالم يكن عدم تقديم الشريك اللتزامه يؤدي إلى انتفاء المحلا

 الحالة الثانية: الخالف المستعصي بين الشركاء:

رأينا سابقًا أن نية المشاركة بما تعنيه من ضروة انصراف إرادة الشركاء 
إلى التعاون اإليجابي على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق 

المشتركة، هي من أهم االركان  روقبول المخاطإدارة المشروع اإلشراف على 
الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ، فإذا تعذر هذا التعاون بين الشركاء نتيجة 

نشأ بينهم أدى إلى شل أعمال الشركة، فال بد هنا من حلها  خالف مستعص  

                                                           
 .21مكناس، مرجع سابق، صـ الدين عبد الله لد. جما -121
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ركة شستمرار في أعمل ال رلزوال نية المشاركة ويشترط في هذه  الحالة تعذ
 .133بصورة مطلقة

وعليه، يعد خالفأ مستعصيًا بين الشركاء رفع الدعاوى على بعضهم 
صلحة م ن لحسابه ومصلحته دو  عمل في الشركةلباالبعض واتهام بعضهم 

الشركة أو لتشكيك في تصرفات بعضهم البعض أو االلتجاء إلى القضاء لوضع 
ير الخيانة أو السرقة ألى غالشركة تحت الحراسةأو تبادل اإلنذارات واالتهامات ب

 ذلك من خالفات يراها القاضي مستحكمة في إعادة الثقة والتعاون بين الشركاء.

انة ز بين الشركاء، المو  وعلى القاضي عند تقديره لوجود خالف مستعًص 
أهمها مدى فقد الثقة والتعاون بين الشركاء نتيجة عدة والترجيح بين عوامل 

أعمال الشركة ومدى نجاحها وإمكانية إعادة الثقة  الخالفات وأثر ذلك على سير
 وفي كل األحوال فإن تقدير ما إذا كانبين الشركاء للسير في إنجاح المشروع، 

السبب ينهض مبررًا لحل الشركة من عدمه مسألة تتعلق بالواقع يعود أمر البت 
 فيها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية.

خ الحكم عتبارًا من تاريا بحل الشركة انقضائها  ويترتب على صدور الحكم
ويض الرجوع بالتع سواء في مواجهة الشركاء أم الغير،كما يحق لباقي الشركاء

 .132على الشريك المتسبب في انقضاء الشركة 

 

 

                                                           
 .191د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ -122
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 اجتماع الحصص في يد شريك واحد:-ثانياً 

د قذكرنا سابقًا أن تعدد الشركاء هو أحد األركان الموضوعية الخاصة بع
ريك جتماع حصص الشركة بيد شاالشركة وإنه شرط ابتداء وبقاء، وبالتالي فإن 

كه يواحد. ألي سبب من األسباب كما لو اشترى أحد الشركاء جميع حصص شر 
اآلخر، من شأنه أن يؤدي إلى انحالل الشركة . وال يمكن اعتبار الشركة قد 

 ة تحتاج إلى موافقةتحولت حكمًا إلى شركة الشخص الواحد، ألن هذه األخير 
 .134مسبقة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أن ينشأ عن حل الشركة حكمًا وبقوة القانون ن الذي يمك روتالفيًا للضر 
شركة لل المشرّ عفي حال اجتماع حصص الشركة بيد شريك واحد، فقد أعطى 
مهلة ستة 131وناً التي ينقص عدد الشركاء فيها عن الحد األدنى المسموح به قان

أشهر من تاريخ اإلنذار الذي توجهه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
تكمال العدد المطلوب ) المادة رررررررررررررإلى الشركة،  من أجل تصحيح وضعها واس

 ( من قانون الشركات.  1ف 10

 هالك موجودات الشركة:-ثالثاً 

 أنه : / من القانون المدني على471نصت المادة /

ر تنتهي الشركة بهالك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى  1" 
 فائدة في استمرارها.

                                                           
 . 211ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -121

والحد األدنى لعدد الشركاء في جميع الشركات هو اثنان  ماعدا الشركة المساهمة فيجب أال يقل عدد  -125

 ا عن ثالثة إذا كانت مساهمة مغفلة خاصة وعن عشرة إذا كانت  مساهمة مغفلة عامة.المساهمين فيه
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ر وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئًا معينًا بالذات  3
 ."وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء

هلك مال الشركة كله أو معظمه  ويتضح من خالل هذا النص أنه إذا
بحيث أصبحت عاجزة عن االستمرار في نشاطها، كما لو كانت شركة نقل 

إنه كبيرًا منه، ف اً بحري وغرق أسطولها، أو كانت مصنعا واحترق كله أو جزء
الشركة  فالشرط الجوهري النقضاء يترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون.

عجز الشركة عن االستمرار في نشاطها ولو على هو أن يترتب على الهالك 
ت لم تهلك أو حصل ى نطاق أضيق مما كان عليه، كما لوكان للشركة أموال أخر 

على تعويض ممن تسبب في الهالك. ويعود تقدير ما إذا كانت الشركة عاجزة 
عن االستمرار في نشاطها نتيجة الهالك أم ال  إلى قاضي الموضوع ألنه من 

 . أمور الواقع

وقد أوجب قانون الشركات حل كل من  الشركة المحدودة المسؤولية 
والشركة المساهمة المغفلة، إذا تجاوزت خسائر أي منهما نصف رأسمالها ولم 
تقم الشركة بتغطية الخسائر أو تخفيض رأس المال بما ال يقل عن الحد األدنى 

ات المذكورة، جاز المقرر قانونًا، وفي حال عدم اتخاذ الشركة أي من اإلجراء
 لكل شريك وللوزارة تقديم طلب إلى القضاء إلقرار حل الشركة وتصفيتها

 من قانون الشركات(. 3و1ف 182و 1ف  10)المادتان 

 ينيًة،ع إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصةً  كما تنقضي الشركة
ركة في ش) عقار أو منقول(، فإن هالك هذه الحصة قبل تقديمها يستتبع حل ال

مدني(. ويستند هذا الحكم إلى انتفاء المحل،  471/3حق جميع الشركاء )مادة 
ع الشركاء. جميإلى من أركان الشركة، فتنحل بالنسبة ومن ثم ينعدم ركن أساسي 

هلكت هذه الحصة بعد تأسيس الشركة، فال يؤدي إلى انحاللها إال إذا إذا أما 
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ت قيمتها هامة لدرجة أن يتعذر استمرار كان البد منها لتنفيذ مشروعها أو كان
 .139العمل بدونها

 شهر  فالس الشركة: -رابعاً 

يؤدي شهر إفالس الشركة إلى حلها لما يترتب عليه من زوال 
إفالس الشركة يؤدي إلى غرل يد الشركاء عن إدارة أموالها، لموجوداتها، فشهر 

د، على الباقي، إن وج ويتم جرد أموالها وتصفيتها من خالل وفاء ديونها، ويوزع
 الشركاء

 ويشترط لشهر إفالس الشركة توفر الشروط اآلتية:

أن يكون للشركة شخصية اعتبارية، وعلى هذا فال يجوز شهر  -أ
اصة لعدم تمتعها بالشخصية االعتبارية، بينما يجوز شهر حإفالس شركة الم

ما يجوز كإفالس  الشركة الفعلية ألن الحكم ببطالنها ال يكون له أثر رجعي، 
 شهر إفالس الشركة المنحلة نظراً  لتمتعها بشخصية اعتبارية أثناء فترة التصفية

لشركة قيد التأسيس فيجوز، وفقًا للرأي الراجح شهر إفالسها إلى اأما بالنسبة 
بشخصية اعتبارية بالقدر الالزم ألعمال التأسيس  المشرّ عطالما اعترف لها 

 خصية في حال عدم القيام بإجراءات الشهروأجاز للغير أن يتمسك بهذه الش
 من قانون الشركات(. 12)المادة 
أن تكون الشركة تجارية، سواء بشكلها أم بموضوعها، ذلك ألن  -ب

 اإلفالس نظام خاص بالتجار ال يطبق على غيرهم.

                                                           
 .202د. جاك الحكيم، مرجع سابق،صـ  -121
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أن تتوقف الشركة عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها  -ج 
المالية بها بوسائل يظهر بجالء أنها غير أو أن تلجأ إلى دعم الثقة 

 من القانون التجاري(. 424المادة  مشروعة )

 زوال موضوع الشركة:-خامساً 

يقصد بزوال موضوع الشركة، زوال محلها أي المشروع الذي ُأسست 
الشركة لتنفيذه، كما لو تم حصره بالقطاع العام أو إلغاء الترخيص الممنوح 

فإن ذلك يؤدي مبدئيًا إلى انحالل الشركة. على أن للشركة لتنفيذ مشروعه، 
زوال موضوع الشركة ال يؤدي إلى انحاللها مالم يكرس باتفاق الشركاء أو بحكم 
قضائي بناء على طلب أحدهم. فقد توقف الشركة نشاطها فترة من الزمن إلى 

 . 131أن تحل أو تتعاطى مشروعًا آخر تستثمر فيه أو تعدل موضوعها

 نيالمطلب الثا

 الحاالت الخاصة بانقضاء شركات األشخاص

ي عتبار الشخصي، ألى أن شركات األشخاص تقوم على االأشرنا سابقاً إ
على الثقة المتبادلة بين الشركاء، ولما كان هذا االعتبار هو أساس تكوين 
شركات األشخاص فإنه يترتب على اإلخالل به انقضاء الشركة. وهذا يعني أن 

انقضائها باألسباب العامة النقضاء الشركات،  إلى اإلضافة شركات األشخاص، ب
 تنقضي أيضًا بأسباب خاصة بها، ونفّصل في ذلك على النحو اآلتي:

 

                                                           
 .201المرجع السابق، صـ -121
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 انسحاب أحد الشركاء: -أوالً 

يمكن أن يؤدي انسحاب أحد الشركاء إلى حل الشركة، وذلك لزوال  
ريك رية الشغير أن ح االعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات األشخاص،

في االنسحاب من الشركة تختلف بحسب ما إذا كانت الشركة محددة المدة أم 
 غير محددة المدة:

 

 انسحاب الشريك من الشركة محددة المدة :-1

إذا كانت الشركة محددة المدة فال يحق للشريك االنسحاب من الشركة 
مر في يست ن. وبالتالي عليه أبموافقة جميع الشركاءقبل انقضاء مدتها إال 

الشركات(. وُيعد   من قانون 1ف43الشركة حتى انقضاء المدة المحددة لها )المادة
للقاعدة العامة التي تنص على أن العقد  شريعة المتعاقدين  هذا الحكم تطبيقاً 

  فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 
 (.  نون المدنيمن القا 1ف 140) المادة 

/ من القانون المدني على أنه " 3ف 477ومع ذلك فقد نصت المادة /
أن يطلب من القضاء  معينة المدةويجوز أيضًا ألي شريك. إذا كانت الشركة 

إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة. وفي هذه الحالة 
 ". رهاتنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرا

ويقصد باألسباب المعقولة، الحجج المقنعة التي يتقدم بها الشريك إلى 
القضاء والتي تبرر طلب انسحابه، كما لو كان يمر  بأزمة مالية ويريد التصرف 
بحصته في الشركة أو كانت مدة الشركة طويلة جداً بحيث تشكل قيداً على حرية 

انسحابه  كيمن أجلها يطلب الشر  الشريك. وللمحكمة حرية تقدير األسباب التي
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 ركة انحلت الشركةمن الشركة. ومتى قبلت المحكمة انسحاب الشريك من الش
 باقي الشركاء ما لم يتفقوا على استمرارها فيما بينهم.إلى  بالنسبة

 انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة:-3

ي الشركة تنته" / من القانون المدني على أنه: 1ف 471نصت المادة /
ه على أن يعلن الشريك إرادتمدتها غير معينة  بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت

في االنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وأال يكون انسحابه عن غش أو 
 ." في وقت غير الئق

أجاز للشريك، إذا كانت الشركة غير  المشرّ عويتضح من هذا النص، أن 
، ذلك ألن الشريك في شركات األشخاص ال يجوز محددة المدة أن ينسحب منها

له التنازل عن حصته في الشركة، ولو امتنع عليه االنسحاب لظل مرتبطًا 
بالشركة طيلة حياته، وال يجوز للشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل 

 .130غير محدد لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام

النسحاب، أن تكون الشركة غير محددة المدة، وأن يعلن ويشترط لصحة ا
الشريك رغبته في االنساب إلى باقي الشركاء قبل حصوله، وأن ال يكون انسحابه 
عن غش كما لو انسحب من الشركة بقصد االستئثار بصفقة رابحة،أو في وقت 

ضة ر غير الئق كما لو أراد الشريك االنسحاب والشركة تعاني من أزمة مالية ومع
 .137لشهر إفالسها

وفي كل األحوال، فإن انسحاب الشريك من الشركة يؤدي من حيث المبدأ 
، إلى حل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرار الشركة فيما بينهم 

                                                           
 .22الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما -122
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وجودات به في ميبمنعزل عن الشريك المنسحب. وُيعطى الشريك المنسحب نص
 اب.الشركة وأرباحها بحسب تقديرها يوم االنسح

هذا ويبقى الشريك المنسحب مسؤوال عن االلتزامات التي تنشأ في ذمة 
ن إالشركة إلى أن يقوم بشهر انسحابه من الشركة وشطب اسمه من عنوانها 

 كان موجودًا فيه.

 فصل الشريك بناًء على رغبة الشركاء:-3

يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء 
ي الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يكون وجوده ف

لحل الشركة. على أن تظل الشركة قائمة فيما بين  مسوغاً  اً يمكن اعتباره سبب
 من القانون المدني(. 1ف 477) المادة  الباقين

و يتضح من هذا النص أنه قد يكون لدى جميع الشركاء رربة في مدة 
ال أن أحدهم ال يرغب في ذلك، فيمكن هنا إها حلول أجل أجل الشركة عند

للشركاء أن يطلبوا من القضاء إخراجه من الشركة واستمرارها فيما بينهم. وينطبق 
هذا الحكم على الشريك الذي يمكن اعتبار تصرفاته سببًا مسوغًا لحل الشركة 

تمرار سكما لو كان هذا الشريك ينكل عن تنفيذ التزاماته تجاه الشركة أو يعارض با
 .128في القرارات التي تتيح االستمرار في الشركة

وإذا ُحكم بفصل الشريك، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر حصة 
الشريك المفصول بحسب قيمتها وقت الحكم بفصله وتدفع  له قيمتها نقدًا، وال 

                                                           
 . 201د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ   -110
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يكون له نصيب بما ُيستجد من حقوق إال بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن 
 .121مليات سابقة على تاريخ صدور لحكمع

 وفاة أحد الشركاء: -ثانياً 

األصل أن وفاة أحد الشركاء في شركات األشخاص يؤدي إالى انقضاء 
( وذلك ألن باقي الشركاء غير  من القانون المدني 1ف 479الشركة )المادة 

وال رفونهم ال يعملتزمين باالستمرار في الشركة مع ورثة الشريك المتوفى فهم 
 بثقون بهم.

إال أن انقضاء الشركة على هذا النحو، يشكل خطرًا على الشركة، طالما 
أن الوفاة أمر محقق قد تصيب الشركاء من يوم آلخر مما يؤدي إلى بقاء الشركة 
في حالة من القلق يضر بائتمانها، السيما إذا أسست الشركة للقيام بأعمال 

أعمالها. كما أن مصلحة ورثة الشريك طويلة األجل أو كانت تحقق نجاحًا في 
 المشرّ ع. لذلك أجاز 123المتوفى قد تتطلب الحلول محل مورثهم في الشركة

للشركاء أن يتفقوا في عقد الشركة على استمرارها سواء بين الباقين منهم أو مع 
 من القانون المدني(: 2و3ف 479ورثة الشريك المتوفى)المادة 

 ين: استمرار الشركة بين الباق-1

في القانون المدني للشركاء أن يتفقوا على أنه إذا توفي  المشرّ عأجاز 
من القانون المدني(. إذًا  2ف479أحدهم تستمر الشركة بين الباقين )المادة 

فالقانون المدني جعل األصل، في حالة وفاة احد الشركاء، انقضاء الشركة ما 
ت فنالحظ هم. أما في قانون الشركالم يتفق الشركاء على استمرارها بين الباقين من

                                                           
 .211د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص-111
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قد اتخذ موقفًا مخالفا إذ جعل األصل استمرار الشركة بين باقي   المشرّ عأن 
( من 1ف 48الشركاء األحياء ما لم يتفقوا على خالف ذلك، فقد نصت )المادة 

قانون الشركات على أنه: "إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف، فإن شركة 
وفاة أحد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء األحياء". صحيح  التضامن في حالة

ة ال أنه يسري أيضاً على شركة التوصيإأن هذا النص ورد بشأن شركة التضامن 
. وإذا كان هذا ُيعد  تناقضًا بين 122/ من قانون الشركات3ف  18بداللة المادة /
قانون / من 1ف 48/ من القانون المدني والمادة /2ف 479نص المادة /

 1ف 479الشركات، فإنه يمكن التوفيق بين هذين النصين وذلك بتطبيق المادة /
 شركات/ على الشركات التجارية. 1ف 48مدني/ على الشركات المدنية والمادة /

وفي كل األحوال، يشترط الستمرار الشركة بين األحياء، أال يوجد سبب 
ي ن هو الشريك الوحيد فآخر يؤدي إلى حل الشركة كأن يكون الشريك المتضام

 شركة التوصية، أو أن يبقى شريك متضامن واحد في شركة التضامن.

وفي حال وفاة الشريك واستمرار الشركة بين باقي الشركاء األحياء، يكون 
قدر هذا يلورثة الشريك المتوفى أن يستوفوا نصيب مورثهم في رأسمال الشركة 

ح يكون لهم االشتراك في األربا الوفاة، وال النصيب بحسب قيمته يوم وقوع
والخسائر التي تستجد بعد ذلك إال بقدر ما تكون األرباح والخسائر ناتجة عن 

 من القانون المدني(. 2ف479) المادة  عمليات سابقة على الوفاة

 

 

                                                           
تسري على شركة التوصية األحكام الخاصة / من قانون الشركات على أنه: "2ف 50نصت المادة/111

عليها  دبشركة التضامن المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في الحاالت واألمور التي لم ير
 ."نص في هذا الباب وبما ال يتعارض مع أحكامه
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 استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى:-2

تفاق على يجوز اال/ من القانون المدني على أنه" 3ف479نصت المادة/
 أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قاصرين".

/ من قانون الشركات المتعلقة بشركة 3ف 48بينما نصت المادة / 
التضامن والتي تسري على شركة التوصية ، على أنه :" تؤول حقوق الشريك 

 ." وتستمر الشركة مع هؤالء الورثةالمتوفى إلى ورثته 

ضا نالحظ أن القانون المدني ، جعل األصل عدم استمرار الشركة وهنا أي
مع ورثة الشريك المتوفى ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، بخالف قانون 
الشركات  الذي جعل األصل استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ما لم  

وذلك  نيمكن  أيضًا التوفيق بين هذين النصي يتم االتفاق على خالف ذلك، و
 3ف 48مدني/ على الشركات المدنية والمادة / 3ف 479بتطبيق المادة /

 .شركات/ على الشركات التجارية

وفي كل األحوال، فإن لورثة الشريك المتوفى أن ينضموا إلى الشركة 
بصفة شركاء متضامنين إذا توافرت فيهم الشروط  الواجب توافرها في الشريك 

ريث الذي أما الو  ون الشركات وبموافقة باقي الشركاء،المتضامن  وفقاً ألحكام قان
ال يرغب بالدخول في الشركة كشريك متضامن والوريث القاصر أو الفاقد لألهلية 
فينضمون إلى الشركة بصفة شركاء موصين وتتحول الشركة عندئذ إلى شركة 
توصية مالم يكن في عقد الشركة نص مخالف . وتكون تركة الشريك المتوفى 

ولة عن الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل مسؤ 
 (.  شركات  2و 3ف48المادة / صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين)
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 أو شهر  فالسه: فقدان أهليرة الشريرك-ثالثاً 

تنقضي الشركة إذا فقد أحد الشركاء أهليته، كما لو طرأ عليه عارض من 
لك أنه ذالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وتم الحجر عليه، عوارض األهلية ك

ال يجوز للمثل القانوني للمحجور عليه أن يحل محله في الشركة، فاالعتبار 
 الشخصي الذي تقوم عليه شركات األشخاص يمنع من ذلك.

كما تنقضي الشركة بشهر إفالس أو إعسار أحد الشركاء فيها وذلك لزوال 
ام ها فيه الشركاء، وألنه يستحيل على الشريك في هذه الحالة القيالثقة التي وضع

بتعهداته تجاه اآلخرين، كل ذلك يؤدي إلى تقويض االعتبار الشخصي الذي 
 . 124تقوم عليه الشركة

ومع ذلك، يجوز االتفاق على استمرار الشركة مع الشركاء الباقين بمعزل 
الممثل  عساره، وحينئذ يستوفيعن الشريك الذي فقد أهليته أوشهر إفالسه إو إ 

القانوني  لهؤالء نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقديره بحسب قيمته 
ويدفع له نقدا وال يكون له نصيب فيما أو شهر اإلفالس،  يوم توقيع الحجر

يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات 
 .و شر اإلفالسسابقة على توقيع الحجر أ
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 المطلب الثالث

 شهر انقضاء الشركة

إذا انقضت الشركة ألي سبب من أسباب االنقضاء العامة منها أو 
الخاصة بشركات األشخاص، فإنه يجب شهر  هذا االنقضاء حتى يعلم به 

 الغير.

ويتم  شهر االنقضاء وفقًا لإلجراءات المقررة لشهر عقد الشركة نفسه، 
نقضاء في سجل الشركات لدى أمين السجل التجاري في وذلك بتسجيل اال

المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة. ويجب أن يتم الشهر خالل شهر من 
 تاريخ االنقضاء.

وفي حال عدم قيام الشركاء بشهر انقضاء الشركة، فال يجوز لهم 
االحتجاج على الغير بهذا االنقضاء. ومن ثم يحق للغير أن يتعامل مع مدير 
الشركة كما لو كانت الشركة قائمة، ويظل الشريك مسؤواًل عن األعمال التي 

 .121تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها

 المبحث الثاني

  ثار انقضاء الشركة

إذا انقضت الشركة وجب تصفية العالقات  والروابط القانونية التي أقامتها 
التصفية  قضاء الشركة، وبعدالشركة مع الغير أثناء حياتها، فالتصفية مالزمة الن

ال بد من تقسيم أموال الشركة بين الشركاء طبقًا للقواعد التي نص عليها القانون 
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اء تجاه لشركة وحقوق للشركوقد ينتج عن تصفية الشركة، حقوق للغير تجاه ا. 
نشأ نهاء هذه المراكز القانونية التي تإعلى  المشرّ ع، وحرصًا من اً بعضبعضهم 

لشركة، بأسرع ما يمكن، فقد أخضعها لتقادم قصير. وبناء على عن تصفية ا
ذلك فإننا سوف ندرس تصفية الشركة في مطلب أول ثم قسمتها في مطلب ثان 

 وأخير التقادم الخمسي في مطلب ثالث:

 المطلب األول

 تصفية الشركة

يقصد بالتصفية مجموعة األعمال واإلجراءات التي تتخذ إلنهاء اآلثار 
ها الشركة في الواقع، وذلك إلنهاء أعمال الشركة الجارية من جهة، التي خلفت

والستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وحصر موجوداتها بقصد تحديد صافي أموالها 
 الجاهز للقسمة بين الشركاء من جهة ثانية.

في قانون الشركات أحكام التصفية بشكل مفصل في المواد  المشرّ عتناول 
سبق لنا أن وضحنا، عند دراستنا لنهاية الشخصية وقد  (30إلى  17من )

قد اعترف للشركة التي تدخل طور التصفية بالشخصية  المشرّ عاالعتبارية أن 
االعتبارية المحدودة  بالقدر الالزم ألعمال التصفية وبّينا النتائج التي تترتب 

 . ولذلك سنكتفي هنا بدراسة أحكام التصفية وفق اآلتي:129على ذلك
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 ع األولالفر 

 المصفي

 تعيين المصفي وعزله -أوالً 

 تعيينه:-1

طريقة تعيين المصفي ن / من قانون الشركات فإ1ف38وفقاً لنص المادة /
 تختلف باختالف الشكل القانوني للشركة:

كة، ، يتم تعيين المصفي في عقد الشر شركتي التضامن والتوصيةففي  
 وإال فبقرار صادر عن أغلبية الشركاء.

ن ، فيتم تعييشركتي المحدودة المس ولية والمساهمة المغفلةأما في 
المصفي في النظام األساسي للشركة، وإال فبقرار صادر عن الهيئة العامة 
للشركة المحدودة المسؤولية، وعن الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة 

 تين. ئصدور عن هاتين الهيلالمغفلة، وذلك وفقًا لألصول واألغلبية المقررة ل

وإذا خال عقد الشركة أو نظامها األساسي من تعيين المصفي أو تعذر 
تعيينه  بقرار من أغلبية الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة، فبتم تعيينه من 
قبل محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة وذلك بناًء على 

 ت(.شركا 3ف 38طلب من صاحب المصلحة) المادة 

من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة كما يمكن تعيين المصفي 
أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء. ويكون قرار  ةألسباب عادل

 شركات(.  2ف38محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرمًا )المادة 
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لب لحق بط، أنه ال يملك دائنو الشركة أو دائنو الشركاء ا121ويرى البعض
 183تعيين مصفي من المحكمة، ويبدو أنهم استندوا في ذلك إلى نص المادة /

/ من القانون المدني التي نصت على أنه: " إذا لم يتفق الشركاء على  3ف
". فهذه همبناًء على طلب أحدتعيين المصفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه 
 3ف 38اء فقط. بينما المادة /المادة حصرت حق طلب تعيين المصفي بالشرك

/ من قانون الشركات أعطت هذا الحق لكل صاحب مصلحة. وال شك في أن 
دائني الشركة ودائني الشريك هم من أصحاب المصلحة في طلب تعيين 

ات لشركإلى ايجب ترجيح هذا النص األخير بالنسبة  هالمصفي. ونرى أن
 التجارية.

 عزله:-2

 شركات على أنه: من قانون ال 30نصت المادة 

" يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب أن 
يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات وال 

 يحتج به تجاه الغير إال من تاريخ إجراء الشهر". 

وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها. فإن كان تعيينه 
جماع الشركاء فيعزل بإجماعهم أيضًا وإن عين بأغلبية الشركاء فيعزل بإ
 ن عينته المحكمة فال يعزل إال من قبل المحكمة أيضًا.إ. و هانفس األغلبيةب

وفي جميع األحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي 
المتضمن عزله، على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد 
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شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإال فإن قرار 
 العزل ال يعد ذو أثر تجاه الغير.

وللمصفي أن يستقيل من مهامه بشرط أال يكون ذلك في وقت غير الئق 
 يلحق الضرر بالشركة أو الشركاء.

 سه.الوتنتهي مهمة المصفي حكمًا بوفاته أو بفقدانه أهليته أو بشهر إف

 شهر التصفية:-3

يجب على المصفي أن يقوم بشهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينه 
أو أغلبيتهم  باتفاق الشركاء قة تعيينه سواء كانت اختيارية )يكمصف أياً كانت طر 

 أو بموجب حكم قضائي، وذلك بتسجيله في ( أو بقرار من الهيئة العامة للشركة
ن تاريخ صدور هذا القرار.ثم يقوم أمين السجل سجل الشركات خالل ثالثة أيام م

التجاري، وعلى نفقة الشركة، باإلعالن عن تصفية الشركة واسم المصفي في 
الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل، وذلك خالل مدة 
أقصاها سبعة أيام من تاريخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي. 

مصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة المغفلة العامة إلى ويجب على ال
 هيئة األوراق المالية خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية. 

هذا ويجب اإلشارة في جميع األوراق والمراسالت واإليصاالت واإلنذارات 
من قانون  /31الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية )المادة /

 لشركات (.ا
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 المركز القانوني للمصفي: -ثانياً 

 صفته:-1

 أسوة بمديرها،وبخالف وكيل التفليسة فهو ال يعد المصفي ممثاًل للشركة
تمثيل  وبالتالي يكون للمصفي. ينوب عن الشركاء شخصياً وال عن دائني الشركة

 أي الشركة أمام القضاء في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها وله اتخاذ
 إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسمها.

ويمكن أن يكون المصفي من الشركاء أو من غيرهم ، كما ويمكن ان 
 يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

 أجره:-2

يستحق المصفي أحرًا نتيجة قيامه باألعمال الموكولة إليه، ويحدد هذا 
تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق األجر باتفاق الشركاء إذا تم 

تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق االعتراض على ذلك التقدير، عند 
 . 120الضرورة، إن كان مبالغًا فيه

 مس وليته:-3

 من قانون الشركات على:  39نصت المادة 
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فية ص" يعتبر المصفي مسؤوالً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خالل مدة الت
كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادًا ألحكام 

 مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها". 

ويتضح من هذا النص، أنه يمكن قباس مسؤلية المصفي على مسؤولية 
 0ف  24وذلك وفقًا الحكام المواد / ،مدير الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة

 / من قانون الشركات والتي سوف يأتي تفصيلها في حينه.112و 97و

 

 الفرع الثاني

 أعمال التصفية

 :المصفي وصالحياته واجبات –أواًل 

األصررررررررل أن تحدد صررررررررالحيات المصررررررررفي وواجباته في القرار الصرررررررررادر 
بتعيينه، سررواء أكان هذا القرار صررادرًا عن الشررركاء أو الهيئة العامة للشررركة أو 

ة المختصررررررررررررررة، وعنررد خلو هررذا القرار من هررذا التحررديررد، فررإن قررانون عن المحكمرر
 الشركات نص على هذه الواجبات والصالحيات وذلك على النحو اآلتي:

 واجبات المصفي:-1

 المصفي بما يلي: / من قانون الشركات  واجبات34حددت المادة /

اسررررررتالم دفاتر الشررررررركة وسررررررجالتها ومسررررررتنداتها  المصررررررفي يجب على-أ
، وينظم سجالت خاصة بعملية التصفية تتضمن كافة ها وأموالها وأصولهاوأوراق
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ن ب أو حقوق ومررا عليهررا من التزامررات، ويحق ألي ممررا للشررررررررررررررركررة من مطررالرر
 34 المادة / ) فية المذكورة آنفاً صرررررجالت التررررررررررررررررررررررررررالع على سررررررررررررررالشركاء االط

 (./ من قانون الشركات 1ف 

انية الشرررررركة ونشررررررها في صرررررحيفتين يوميتين على األقل، وضرررررع ميز -ب
 (.3ف  34م  ) وذلك عندما تتجاوز مدة التصفية عامًا واحداً 

يجب على المصررفي خالل تسررعين يومًا من تاريخ شررهر تعيينه نشررر -ج
إعالن في صررررررررررررررحيفتين يوميتين ولمرتين على األقرل يتضررررررررررررررمن دعوة الدائنين 

ل منهم وعنوانه خالل مهلة تسعين يومًا من لمراجعة مقر الشرركة وبيان دين ك
تاريخ اإلعالن األول. وفي حال عدم تقديم أي دائن للشرررررررررررررركة بمطالبته خالل 

يومًا من تاريخ اإلعالن األول، جاز له بعد انقضررررراء هذه المهلة  مهلة تسرررررعين
وقبل انتهاء التصرررررفية تقديم مطالبته، على أن تصررررربح مرتبة هذه المطالبة بعد 

دائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خالل المهلة المحددة، أي مهلة التسعين مرتبة ال
يومرررًا. وعليررره فرررإن الررردائن المهمرررل أو غير العرررالم بررراإلعالن ال يسررررررررررررررقط حقررره 
برالمطرالبرة وإنمرا يتقردمره الردائنون الرذين تقردموا بمطرالبتهم خالل المهلرة المحددة 

 (.4و 2ف  34م  ) قانوناً 

هم في التنفيذ على أموالها حتى بعد القسرررررررمة، وال يفقد دائنو الشرررررررركة حق
سررررريء النية،  ولهم مطالبة الغير ا مادامت في يد أحد الشرررررركاء أو فلهم حجزه

 كل شريك بما ينوبه من ديون الشركة على أال يكون حقهم قد سقط بالتقادم.

يقوم المصررررررفي باألعمال الالزمة لتحصرررررريل ما للشررررررركة من ديون في -د
ة الشررررررررررررررركراء، ووفراء مرا عليهرا من الديون وذلك حسررررررررررررررب ذمرة الغير أو في ذمر
 (.1ف  34م  ) األولوية المقرر قانوناً 
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والديون التي للشرركة في ذمة الغير والتي يسرتطيع المصفي المطالبة بها 
هي الديون المسررتحقة األداء، أما الديون المؤجلة، فال يسررتطيع المطالبة بها إال 

يطالب الشرررررررركاء بتقديم ما تعهدوا به  أن عند حلول أجلها. كما يحق للمصرررررررفي
من حصرررررص. وفي شرررررركات التضرررررامن والتوصرررررية، للمصرررررفي مطالبة الشرررررركاء 
المتضررررررررررررامنين بأداء المبالغ الالزمة لتسررررررررررررديد الديون في حال عدم كفاية أموال 

 الشركة لتسديدها.

وفي حال امتناع المدين عن الوفاء بالديون التي تكون مسررررررررررتحقة الدفع، 
لى المصفي اتخاذ اإلجراءات االحتياطية والتنفيذية للمحافظة على فإنه يتعين ع

حقوق الشررررررركة، فضرررررراًل عن إمكانية تقدمه بطلب شررررررهر إفالس مدين الشررررررركة 
التاجر إذا كان دين الشرررررررركة تجاريًا. ويجب على المصرررررررفي قيد الرهون المقررة 

 127لمصلحة الشركة، وقطع التقادم حفاظًا على حقوق الشركة

في أن يقوم بإنجاز أعمال الشررررررررركة العالقة وتنفيذ العقود على المصرررررررر-ه
ال جديدة باسم ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفية دون أن يكون له القيام بأعمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالقائمة قبل التص

 (.1ف  34م  ) ركةررررررررالش

ال يجوز للمصررفي قبل الحصررول على موافقة الشررركاء الذين يملكون  -و
موافقة الهيئة العامة للشركة، أن يعقد أي تسوية مع  أغلبية رأس مال الشركة أو

دائني الشرررركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي رهن أو تأمين أو ضرررمان مقرر 
لمصررررررررلحتها، كما ال يجوز له أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشرررررررراريعها صررررررررفقة 

 (. 0 ف 34م ) واحدة دون الحصول على هذه الموافقة
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 صالحيات المصفي:-2

ة ررررررررررررررررررللمصفي تعيين الخبراء الالزمين لمساعدته في أعمال التصفييجوز 
للمصررررررررررررررفي أن يعقرررد تحكيمرررًا في المنرررازعرررات المتعلقرررة  ويمكن (.9ف 34)م 

وبما أن وفاء ديون الشررررركة وقسررررمة .باألعمال التي تدخل ضررررمن حدود سررررلطته
ذه ه أموالها بين الشررركاء يقتضرري عادة تحويلها إلى نقد، فإنه للمصررفي أن يبيع

 .148األموال بالمزاد أو التراضي ما لم تقيد سلطته في قرار تعيينه

 بطالن التصرفات أثناء التصفية:-3

/ من قانون الشررررركات على بطالن بعض التصرررررفات 32نصررررت المادة /
 إذا وقعت في فترة التصفية، وهي:

إبرا م عقود باسرم الشرركة بقصرد االستمرار في عمل الشركة. ذلك ألن -أ
 التصرف يتنافى مع الغاية من التصفية. مثل هذا

كافة  أي تصررررررررف من شرررررررأنه إنقاص أموال الشرررررررركة ما لم توافق عليه -ت
الشرركاء أو الهيئة العامة للشرركة، كما لو تنازل المصرفي دون عوض، 

 عن ديون الشركة أو التأمينات التي تضمنها.

 حقوق الشركاء أو المساهمين أثناء التصفية:-4

ات الحق للمصفي في دعوة الشركاء أو الهيئة العامة أعطى قانون الشرك
/ من قانون الشررررررركات(. 1ف 33إلقرار المواضرررررريع الالزمة للتصررررررفية )المادة /

كما أوجب أن يسرررتمر مدقق الحسرررابات في وظيفته طيلة فترة التصرررفية ) المادة 

                                                           
 / من القانون المدني..2ف 501المادة / -110
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/ من قرررانون الشررررررررررررررركرررات(. وهرررذا يعني أنررره من حق الشررررررررررررررركررراء أو 9ف 33/
الع على أعمال المصفي وحساباته، كون المصفي وكياًل عنهم المساهمين االط

في القيام بأعمال التصررررررررررررفية. كما ويجب على المصررررررررررررفي، أثناء القيام بعمله، 
 االلتزام بقرارات الشركاء أو الهيئة العامة وبنصوص القانون.

 الفرع الثالث

  غالق التصفية

عن  ختاميعند انتهاء أعمال التصررررررفية، يلزم المصررررررفي بتقديم حسرررررراب 
أعمرال التصررررررررررررررفية إلى الشررررررررررررررركاء أوميزانية نهائية إلى الهيئة العامة إن كانت 
الشرررررركة مسررررراهمة مغفلة أو محدودة المسرررررؤولية، ويتضرررررمن الحسررررراب الختامي 
األعمال واإلجراءات التي قام بها إلتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو 

 من قانون الشركات(. /1ف 31مساهم في توزيع موجودات الشركة )المادة /

ويتولى مدقق حسرررررابات الشرررررركة إعداد تقرير عن الحسرررررابات التي قدمها 
المصرررفي ويعرضررره على الشرررركاء أو على الهيئة العامة للشرررركة ألخذ الموافقة 

تعلن براءة ذمة المصررفي، وإال جاز لكل ذي مصررلحة  الموافقة عليه، فإذا تمت
/ من قرررانون 3ف 31مرررادة /على الحسررررررررررررررررابرررات أمرررام المحكمرررة )ال االعتراض
 الشركات(.

لم ينص في قانون الشرررركات على ضررررورة  شرررهر  المشررررّ عويالحظ أن  
ارية الشرررررخصرررررية االعتب إغالق التصرررررفية رغم ما يترتب عليه من أثر في إنهاء

 هذا مأخذًا يجب تالفيه. د  عالناقصة للشركة، ويُ 

 



121 
 

 المطلب الثاني

 القسمة

 محل القسمة: -أوالً 

اء من عمليات التصفية، تبدأ عملية قسمة الموجودات بين بعد االنته
الشركاء ، ويكون ذلك بعد وفاء الشركة لجميع ديونها وتسوية االلتزامات المترتبة 

/ من قانون الشركات وذلك على 31عليها وفق الترتيب الذي حددته المادة /
 النحو اآلتي:

 نفقات التصفية وأتعاب المصفي. -آ 

 ستحقة على الشركة للخزينة العامة. المبالغ الم -ب 

 المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها. -ج 

 الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.  -د 

القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم  -هر 
 في رأس المال

 متها، فيجبوإذا كان على الشررررررركة ديون مؤجلة أو ديون متنازع على قي
 / من القانون المدني(.1ف 184تجنيب المبالغ الالزمة للوفاء بها )المادة /
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بعررررد الوفرررراء بررررالمبررررالغ الواردة أعاله، نكون أمررررام مجموعررررة من األموال  
الصرافية الجاهزة للتوزيع على الشرركاء لوفاء حصرصهم من رأس المال ومن ثم 

 حصتهم من األرباح المتراكمة.

الشركات في أحكام القسمة مكتفيًا بالنص في المادة  ولم يفّصل قانون 
يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين  " / على أنه:3ف  31/

الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال، ويتحمل الشركاء 
 المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقًا لحصتهم في رأس المال".

أحكام قسمة الشركات  أحالت ن القانون المدني/ م181إال أن المادة /
إلى األحكام الخاصة بقسمة المال الشائع والمنصوص عليها في المواد من 

 ( من نفس القانون.177إلى  100)

 كيفية  جراء القسمة: -ثانياً 

 القسمة الرضائية:-1

األصل أن تتم قسمة أموال الشركة وفقًا التفاق الشركاء في عقد الشركة، 
 ماعباإلج خال عقد الشركة من مثل هذا االتفاق، كان للشركاء أن يتفقوا فإذا

على اقتسام أموال الشركة بالطريقة التي يرونها.وإذا كان بين الشركاء من هو 
ناقص األهلية، فال بد من موافقة القاضي الشرعي على القسمة الرضائية الجارية 

 / من القانون المدني(.107) المادة / من قبل الولي أو الوصي أو القيم

أن تجري القسمة على أساس اختصاص كل شريك بمبلغ يعادل  واألصل
الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة 

لشريك لى اإهذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد. وبالنسبة 
مالكًا  إنه يستردها قبل القسمة ألنه مازالالذي قدم حصته على سبيل االنتفاع، ف
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لها ولم تنتقل ملكيتها إلى الشركة . أما الشريك بالعمل فال يستحق مبلغًا يقابل 
حصته ألنه لم يقدم حصة مالية في الشركة، وإنما يسترد حريته في القيام بأعمال 

 184قبل انقضائها)المادة/ هانفس أخرى وإن كانت من طبيعة أعمال الشركة
 .141/ من القانون المدني(3ف

شيا من  ىوإذا استرد كل شريك حصته في رأس المال وفق ما تقدم، وتبقّ 
ة نصيب (  فيجب قسمته بين الشركاء بنسب فائض التصفية حصيلة التصفية )

( وفق ما هو  / من القانون المدني2ف 184/ المادة كل منهم في األرباح )
، عقد الشركة نصيب كل شريك في األرباحمبين في عقد الشركة، فإذا لم يبين 

فيتم توزيع فائض التصفية عندئذ بنسبة نصيب كل شريك في رأس المال، كما 
يتحمل الشركاء المتضامنون في شركتي التضامن والتوصية نصيبهم في الخسائر 

 / من قانون الشركات(.3ف31وفقًا لحصتهم في رأس المال ) المادة /

 القسمة القضائية: -2

خال عقد الشركة من بيان كيفية إجراء القسمة ولم يتفق الشركاء  إذا
على القسمة الرضائية، جاز ألي من الشركاء مراجعة محكمة البداية باإلجماع 

 المدنية لقسمة أموال الشركة عينًا أو بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء:
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 القسمرة العينيرة: -أ 

كبير  ًا دون أن يلحقها نقصينيبل القسمة عإذا كانت حصيلة التصفية تق
ن رأت وجهًا لذلك، أن تندب خبيرًا أو أكثر لتقويم المال إفي قيمتها، فللمحكمة، 

 / من القانون المدني(.3ف 178وقسمته حصصًا )المادة /143الشائع

ومن ثم يكّون الخبير الحصررررص على أسرررراس أصررررغر نصرررريب حتى ولو 
لقسرررررررمة على هذا األسررررررراس جاز للخبير أن كانت القسرررررررمة جزئية، فإن تعذرت ا

يجنب لكل شرررررريك حصرررررته. وإذا تعذر أن يختص أحد الشرررررركاء بكامل نصررررريبه 
 (.  المدني /من القانون 171عينًا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه )المادة/

وتفصل المحكمة في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل  
فإذا قامت منازعات ال تدخل  ختصاصها.المنازعات األخرى التي تدخل في ا

في اختصاصها، كان عليها أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات االختصاص. 
/ من 173وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيًا في تلك المنازعات )المادة /

 (. القانون المدني

الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين  ومتى انتهت المحكمة من
ا تحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه، هذا إذا الحصص، فإنه

كانت الحصص قد عينت بطريقة التجنيب، أما إذا كانت الحصص قد تكونت 
حكمة ذلك وتثبت الم على أساس أصغر نصيب، فتجري القسمة بطريقة االقتراع.

/ 172في محضرها، وتصدر حكمًا بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز) المادة /
 (. القانون المدنيمن 
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 قسمتها أمواالً شائعة بين الشركاء.



124 
 

 بيع األموال بالمزاد العلني:-ب

إذا كانت حصرررررررريلة التصررررررررفية ال تقبل القسررررررررمة عنينًا أو كان من شررررررررأن 
ع المال تقرر المحكمة بي القسرررررررمة العينية أن يلحق بها نقص كبير في قيمتها،

بالمزاد العلني، طبقًا ألحكام قانون أصررررول المحاكمات. وتقتصررررر المزايدة على  
 (.  المدني / من القانون 171إذا طلبوا هذا باإلجماع )المادة /  الشركاء

  ثار القسمة:-3

 األثر الكاشف للقسمة:-أ

يعتبر المتقاسم مالكًا / من القانون المدني على أنه:"171نصت المادة /
للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية 

 الحصص".

شك فيه أن هذا النص خاص بالقسمة العينية، ويطبق من تاريخ ومما ال 
ة االعتبارية تنتهي الشخصيانتهاء أعمال التصفية، حيث أنه في هذا التاريخ فقط 

الناقصة للشركة المنقضية وتصبح موجوداتها قبل قسمتها أموااًل شائعة بين 
 الشركاء.

 ضمان التعرض واالستحقاق:-ب

بعض ما قد يقع من تعرض أو اسرررتحقاق يضرررمن المتقاسرررمون بعضرررهم ل
لسرررربب سررررابق على القسررررمة، ويكون كل منهم ملزمًا بنسرررربة حصررررته أن يعوض 
مسررتحق الضررمان، على أن تكون العبرة في تقدير الشرريء بقيمته وقت القسررمة، 
فإذا كان أحد المتقاسررمين معسرررًا، وزع القدر الذي يلزمه على مسررتحق الضررمان 

 عسرين. وجميع المتقاسمين غير الم
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غير أن ال محل للضررررمان إذا كان هناك اتفاق صررررريح يقضرررري باإلعفاء 
منه في الحالة الخاصرررررررررررة التي نشرررررررررررأ عنه، ويمتنع الضرررررررررررمان أيضرررررررررررًا إذا كان 

/ من القانون 170المادة / االسرررررررررررررتحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسرررررررررررررم نفسررررررررررررره )
 المدني(. 

 ر، فال يضررررررررررررمنوإذا تناولت القسرررررررررررمة دينًا مترتبًا للشررررررررررررركة في ذمة الغي
الشررررركاء للشررررريك الذي آل إليه الدين يسررررار المدين بل مجرد وجود الدين ما لم 

 .142يوجد اتفاق مخالف، وذلك عماًل بأحكام حوالة الحق

  بطال القسمة الرضائيرة:  -ج 

يجوز ألحد المتقاسررررررمين طلب نقض القسررررررمة الحاصررررررلة بالتراضرررررري، إذا 
خمس، على أن تكون العبرة في أثبررررت أنرررره قررررد لحقرررره منهررررا غبن يزيررررد على ال

التقدير بقيمة الشرريء وقت القسررمة. ويجب أن ترفع الدعوى خالل السررنة التالية 
للقسرررررمة. ويحق للمدعى عليه أن يطلب وقف سرررررير الدعوى ويمنع القسرررررمة من 

/ من  177جديد إذا أكمل للمدعي نقدًا أو عينًا ما نقص من حصررررررته )المادة/ 
 القانون المدني(. 

ز للشررركاء طلب إبطال القسررمة ألي سرربب  من أسررباب البطالن كما يجو 
ابقة ن إلى الحالة التي السررو كنقص األهلية أو لعيب من عيوب، فُيعاد المتقاسررم

 .144لإلجراء الباطل

 

                                                           
 . 211د. جاك الحكيم، مرجع سابق،صـ   --111

 
 .212المرجع السابق،صـ-111



126 
 

 د_ اعترض الدائن الشخصي للشريك:

لدائني كل شريك أن يعارضوا في القسمة عينًا، أو بيع المال بالمزاد العلني 
. وتكون المعارضة في حالة القسمة القضائية بتدخل الدائنين في بغير تدخلهم

المحكمة، أو أمام دائرة التنفيذ. وفي حالة القسمة الرضائية بإنذار رسمي يبلغ 
إلرى المصفي. ويترتب على المصفي أن يدعوا من عارض من الدائنين إلى 

ال لى كل حإال كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب ع جميع اإلجراءات، و
 إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة.

أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليهرا 
أي يجب توافر شروط  (. / من القانون المدني179إال في حالة الغش)المادة/

 .الدعوى البولصية

 المطلب الثالث

 مالتقاد

قد رأينا سابقا،أن دائنو الشركة ال يفقدون حقهم في التنفيذ على أموالها 
حتى بعد القسمة، فلهم حجزها مادامت في يد أحد الشركاء أو الغير سيء النية،  
ولهم مطالبة كل شريك بما ينوبه من ديون الشركة، ذلك ألن الشريك ال يبرأ من 

ن و مسؤول في شركة التضامالمسؤولية عند انقضاء الشركة وتصفيتها، فه
والتوصية بوصفه شريكًا متضامنًا عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو 
مسؤول في الشركات األخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها. 
كما قد تنشأ عن أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه 

 اء بما له من حقوق. الشركاء، فيجوز له مطالبة الشرك
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ولما كانت االلتزامات التجارية، طبقًا للقواعد العامة، تنقضررررررري بوجه عام 
طولها إذا ما طبقت على العالقات  المشرّ عبمضي عشر سنوات، وهي مدة قدر 

الناشرررئة بمناسررربة ممارسرررة الشرررركة لنشررراطها أو في معرض تصرررفيتها، لذلك أقام 
 عاوى دائني الشركة عن الشركاء أو خلفائهمتقادمًا قصير المدة تسقط بموجبه د

 في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات. 

على  3811/ من قانون الشركات لعام 4و 2ف 31فقد نصت المادة / 
 أنه:

في جميع الشرررررركات التجارية، تسرررررقط بالتقادم دعاوى دائني الشرررررركة  -2
ت على نواعن الشرركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضراء خمس س

انحالل الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على 
 هذا الشريك. 

وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشرررررهر في جميع الحاالت التي يكون -4
الشررهر فيها واجبًا، ومن يوم إغالق التصررفية في الدعاوى الناشررئة عن التصررفية 

 وفقًا ألحكام القواعد العامة". نفسها. ويوقف التقادم أو يقطع 

 نطاق تطبيق التقادم الخمسي: -أوال

دائنو الشرررركة الذين يسرررري عليهم التقادم الخمسررري هم الدائنون السرررابقون 
 لحلها والدائنون الذين نشأت ديونهم أثناء التصفية ولضروراتها.

وال يطبق التقادم الخمسرري على الشررركات المدنية التي تبقى خاضررعة في 
الخصوص للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، كما أنه ال  هذا

يطبق على شركة المحاصة ألنها شركة مستترة ال تتمتع بالشخصية االعتبارية، 
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وبالتالي فليس لها دائنون بل دائنون شرررخصررريون للشرررريك الذي تعاملوا معه وإن 
 كان هذا التعامل قد تم لحساب جميع الشركاء.

 :141يشمل هذا التقادم الدعاوى اآلتيةكما ال 

دعوى المصرررفي على الشرررركاء لمطالبتهم بحصرررصرررهم في الشرررركة أو -1
 غير ذلك من الديون المترتبة عليهم للشركة، أو لمطالبتهم بنفقات التصفية.

دعاوى دائني الشرررررررركة على المصرررررررفي لمطالبته بصرررررررفته مصرررررررفيًا ال -3
عن خطأ  التصررفية أو بالتعويضبصررفته شررريكًا في الشررركة، كمطالبته بحسرراب 

ي دعاوى دائني الشركة على المصفي بوصفه شريكًا ف رتكبه أثناء التصفية.أماا
 الشركة فتخضع للتقادم الخمسي.

، كما لو وفى أحد الشركاء بدين اً بعضردعاوى الشرركاء على بعضرهم -2
 .نمترتب بذمة الشركة وأراد مطالبة باقي الشركاء كل بما ينوبه من هذا الدي

دعاوى الشرررررررررررركة على الغير أو ضرررررررررررد أحد الشرررررررررررركاء، كمطالبة أحد -4
الشركاء برصيد حصته في رأسمال الشركة أو إقامة دعوى المسؤولية على أحد 

 الشركاء بوصفه مديرًا للشركة.

 بدء سريان التقادم الخمسي:-ثانياً 

 يبدأ سريان التقادم الخمسي على النحو اآلتي:

سررابقة على حل الشررركة، يبدأ التقادم بالسررريان لدعاوى الاإلى بالنسرربة -1
اعتبارًا من تاريخ شرررررررهر االنحالل، وإذا لم يكن شرررررررهر االنحالل واجبًا، كما هو 

                                                           
 .101الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما  - 115
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حيث تنحل بانتهاء المدد المحددة  ،المدة لشررررررركة المحددة إلى االحال بالنسرررررربة 
في عقدها دونما حاجة للشرهر، فيسرري التقادم الخمسري من اليوم الذي تنقضرري 

 يه مدة الشركة.ف

لدعاوى التي ترفع على الشررريك الذي انسررحب أو فصررل إلى ابالنسرربة -3
 من الشركة، يبدأ التقادم بالسريان من تاريخ شهر واقعة االنسحاب أو الفصل.

ليها من التقادم ع نبالنسرربة للدعاوى الناشررئة عن التصررفية، يبدأ سررريا-2
 تاريخ إغالق التصفية.

 فه:قطع التقادم ووق -ثالثا

قطع التقادم الخمسي ووقفه إلى أحكام القواعد   المشرّ عأخضع 
 (. /4ف 31العامةالواردة في القانون المدني )المادة/ 

ت الدعوى ولو رفعوينقطع التقادم وفقًا للقواعد العامة بالمطالبة القضائية
إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن 

ل حقه في التفليسة أو في توزيع موجوداتها وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك لقبو 
/ من 208)المادة/ ةكأن يدفع بالمقاّص  بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى 

ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا  كما   القانون المدني(.
نًا رك المدين تحت يد الدائن مااًل مرهونًا رهإقرارًا ضمنيًا أن يت د  عأو ضمنيًا. ويُ 

 (. / من القانون المدني201/ )المادةحيازيًا تأمينًا لوفاء الدين

وإذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء األثر المترتب 
على أنه إذا حكم  على سبب االنقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم األول.

 ةم قوة القضية المقضية، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر بالدين وحاز الحك
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/ من 203)المادة/سنة في الديون المدنية وعشر سنوات في الديون التجارية
 (. القانون المدني

كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويقف التقادم 
 بررررررررررررررررررررررا بين األصيل والنائري التقادم فيمرررررولو كان المانع أدبيًا، وكذلك ال يس

 ( / من القانون المدني217المادة/ )

وإذا وقف التقادم فإنه يعود للسريان بعد زوال المانع الذي كان سبب وقفره. 
أحد الشركاء المتضامنين أو وقف سريانه، فال إلى وإذا انقطع التقادم بالنسبة 

 373/ الوقف حيال باقي الشركاء )المادةيجوز للدائن أن يتمسك باالنقطاع أو ب
 (. / من القانون المدني2ف
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 القسم الثاني

 األحكام الخاصة للشركات

باإلضافة إلى األحكام العامة للشركات والتي درسناها في القسم األول، 
السوري في قانون الشركات الجديد )الصادر بالمرسوم التشريعي  المشرّ عفقد نظم 

( األحكام الخاصة بكل شركة على حدة . فبعد أن حدد 3811ام / لع37رقم/
/ من القانون المذكور أعاله األشكال التي يمكن أن تتخذها 1في المادة / المشرّ ع

 –وهي شركة التضامن  الشركة في سوريا وحصرها في خمسة أشكال فقط )
 ةالشرك –الشركة المحدودة المسؤولية  –شركة المحاصة  –شركة التوصية 
( قام بتنظيم األحكام القانونية الخاصة بكل شكل من هذه  المساهمة المغفلة

 /.382/ وحتى المادة/37األشكال من المادة /

وقد جرى الفقه على تقسيم هذه األشكال الخمسة للشركات إلى قسمين 
 –ية شركة التوص –رئيسيين هما: شركات األشخاص وتشمل )شركة التضامن 

 –كات األموال وتشمل )الشركة المحدودة المسؤولية ( وشر  شركة المحاصة
( وسنتبع هذا التقسيم في دراستنا لألحكام الخاصة  الشركة المساهمة المغفلة

للشركات، فنخصص الباب األول لدراسة شركات األشخاص والباب الثاني 
 لدراسة شركات األموال .

 

 

 

 



132 
 

 الباب األول

 شركات األشخاص

الشركات التي تقوم على االعتبار و أيقصد بشركات األشخاص 
الشخصي، تلك التي تنشأ بين عدد محدد من الشركاء يعرفون بعضهم بعضًا، 
وتدفعهم إلى المشاركة الثقة المتبادلة بينهم وما يتمتع به كل واحد منهم من 
ميزات ومؤهالت من شأنها أن تحقق نجاح الشركة، بحيث لو تخلف أحدهم عن 

 يقبل اآلخرون الدخول إليها.لربما لم  دخول الشركة

وتشرررمل شرررركات األشرررخاص شرررركة التضرررامن وشرررركة التوصرررية وشرررركة 
المحاصررررة. وتتميز هذه الشررررركات بأن لها خصررررائص وقواعد مشررررتركة. بيد أنه 

 من األفضل، إمعانًا في الوضوح، دراسة كل منها على حدة. 

وصية تسندرس على التوالي شركة التضامن، ثم شركة ال وبناًء على ذلك
 وأخيرًا شركة المحاصة مخصصين لكل منها فصاًل مستقاًل.
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 الفصل األول

 شركة التضامن 

ادها ذلك النفر ُتعد  شركة التضامن النموذج األمثل لشركات األشخاص و 
نسبة كما أنها ُتعد الشريعة العامة بال. بالخصائص المميزة لهذا النوع من الشركات

 د  عل شركة تجارية يتعذر تحديد شكلها القانوني فإنها تُ فك، لشركات التجاريةإلى ا
 .149شركة تضامن، وذلك نظرًا الفتراض التضامن في المسائل التجارية

ونظرًا لقيام هذه الشركة على االعتبار الشخصي فهي تصلح كإطار 
قانوني للمشروعات الصغيرة، ومن هنا فإنها تلقى إقبااًل كبيرًا لدى صغار 

نظرًا للمسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة، المستثمرين. و 
كما سنرى فإن الغير يقبل على التعامل مع هذه الشركات ويمنحها ائتمانه مما 

 .141يترتب عليه نجاحها

وُتعّرف شررررررركة التضررررررامن بأنها:"شررررررركة تجارية بموضرررررروعها تعمل تحت 
ية ين بصررررفة شررررخصررررعنوان معين وتتألف من شررررريكين أو أكثر يكونون مسررررؤول

 37المادة/ ) والهم عن التزامات وديون الشررررررركة"وبوجه التضررررررامن في جميع أم
 .( / من قانون الشركات1ف

ونتناول في دراسررررررتنا لشررررررركة التضررررررامن تكوين الشررررررركة )المبحث األول( 
 ( لثالثا المبحث وإدارتها )المبحث الثاني(، وكيفية توزيع األرباح والخسرررررائر )

                                                           
 222د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ -111

 المرجع السابق نفس الموضع. - 111
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لشرررررركة فقد سررررربق لنا دراسرررررته في معرض دراسرررررتنا النقضررررراء أما عن انقضررررراء ا
 .140الشخصية االعتبارية للشركة فنحيل إليها منعًا للتكرار

 المبحث األول

 تكوين شركة التضامن

ها ائصرررررررررررررررررررررإن دراسة تكوين شركة التضامن يتطلب منا أن ندرس خص
 (. لمطلب الثانيا ( ومن ثم بيان كيفية تأسيسها ) األول المطلب )

 المطلب األول 

 خصائص شركة التضامن

 يتضح لنا من تعريف شركة التضامن أنها تتسم بالخصائص اآلتية:

 شركة تجارية بموضوعها: -أوالً 

إذ يتوقف إضفاء الصفة التجارية عليها من عدمه على طبيعة نشاطها، 
مارس كانت تفإذا كانت تباشر نشاطًا تجاريًا عدت شركة تضامن تجارية وإذا 

نشاطًا مدنيًا عدت شركة تضامن مدنية. فلو ُأسست شركة تضامن الستثمار 
ع نقل كانت شركة تضامن تجارية بينما لو ُأسست الستثمار أرض زراعية و مشر 

 كانت شركة تضامن مدنية.

                                                           
 وما بعدها. 11اجع سابقاً صـ ر -112
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 تعمل تحت عنوان معين:-ثانياً 

ألخرى ايجب أن تتخذ شركة التضامن عنواناً لها يميزها عن بقية الشركات 
وللداللة على استقاللها عن الشركاء المكونين لها. ويوقع ممثلو الشركة جميع 
التعهدات التي تتم لحساب الشركة بهذا العنوان.ويتألف عنوان الشركة من أسماء 
جميع الشركاء أو عدد منهم أو االكتفاء باسم أحدهم على أن يضاف إليه عندئذ  

/ 1ف 28/ المادة ) " أو بما هو في معناها وشركائه " أو " وشركائهم عبارة "
 (. من قانون الشركات

أن يتوافق عنوانها مع أسماء الشركاء الحاليين فيها  المشرّ عوقد أوجب 
/ من قانون الشركات(. ولهذا إذا انسحب شريك منها وأراد 3ف 28)المادة/

يه، وإال ف الباقون االستمرار فيها، فعليهم حذف اسمه من عنوانها إذا كان وارداً 
ن عما يترتب بعد انسحابه في ذمتها م –حيال الغير حسن النية  –بقي مسؤواًل 

 ديون بالعنوان المذكور.

وكذلك الحال إذا توفي أحد أو بعض الشركاء، فيجب على الشركاء الذي 
يستمرون في الشركة أن يحذفوا اسمه أو أسماءهم من العنوان، مالم يحل محلهم 

إذ يحق لهم عندئذ  أن يطلبوا من أمين سجل التجارة اإلبقاء  ورثتهم من بعدهم،
على اسم الشريك أو الشركاء المتوفين في العنوان إذا كان هذا االسم قد اكتسب 
شهرة تجارية، ولكن يشترط عندئذ  أن تتم اإلشارة إلى ما يفيد االستخالف كأن 

 .ة تفيد هذا المعنى" أو أية عبار  خلفاء فالن " أو " ورثة فالن تكتب عبارة "

وإذا أدرج الشركاء اسم شخص غريب عن الشركة في عنوانها، فيعد ذلك 
من قبيل االحتيال الذي يعرضهم للمساءلة الجزائية. هذا فضاًل عن أن الشخص 
األجنبي عن الشركة الذي يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوانها، يصبح 
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بذلك  دعررتجاه أي شخص ينخمسؤواًل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديونها 
 (. / من قانون الشركات2ف 28المادة/ )

ومن هذا المنطلق أيضًا فإنه في حال انضم للشركة شخص جديد، وجب 
غني عن " التي ت وشركائهم إضافة اسمه إلى عنوانها، مالم يكن متضمنًا عبارة "

 إيراد اسمه بصورة مستقلة.

لشركاء عن ديون المس ولية الشخصية والتضامنية ل-ثالثاً 
 الشركة:

إذ يكون الشركاء مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم 
عن الوفاء بجميع الديون وااللتزامات التي تترتب في ذمة الشركة أثناء وجودهم 

 (. / من قانون الشركات1ف 22/ المادة شركاء فيها )

 المس ولية الشخصية للشركاء:--1

موالهم الخاصررررة الحاضرررررة والمسررررتقبلية عن الوفاء فهم مسررررؤولون بكامل أ
لية فال تتحدد مسررررؤو بجميع ديون الشرررركة كما لو كانت ديونًا شرررخصرررية عليهم، 

الشرريك عن ديون الشرركة بمقدار حصرته في رأسمال الشركة، وإنما تتعدى هذه 
الحصرررررررة لتمتد إلى ذمته المالية بأكملها. وبذلك يكون لدائني الشرررررررركة ضرررررررمان 

على ذمة الشرررركة، وضرررمان إضرررافي على ذمم الشرررركاء الشرررخصرررية خاص بهم 
 .147يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء الشخصيين

وتعد هذه المسؤولية الشخصية غير المحدودة من مقومات شركة 
التضامن، فال يستطيع الشركاء االتفاق على خالفها، كأن يحصروا مسؤوليتهم 
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م بقدر حصته في رأس المال، وكل بجزء  من ديونها أو يحددوا مسؤولية أحده
اتفاق من هذا النوع ال ُيحتج به على دائني الشركة، ولكنه صحيح ونافذ فيما 

 بين الشركاء.

وتكمن الحكمة من تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية غير المحدودة للشركاء 
عن ديون الشركة في حماية مصالح الغير الذي يتعامل معها، ولذا فليس ثمة 

من اتفاق الشركاء فيما بينهم على تحديد مسؤولية أحدهم أو بعضهم، ما يمنع 
 وعندئذ  يعد اتفاقهم صحيحًا ومنتجًا آلثاره القانونية ولكن فيما بينهم فقط.

 المس ولية التضامنية للشريك:-2

يقصررررد بالمسررررؤولية التضررررامنية للشررررريك أن لدائن الشررررركة أن يطالب أي 
 أن يطالب به الشركاء مجتمعين. واحد من الشركاء بكامل الدين أو

/ 1ف 37المسرؤولية التضرامنية للشركاء في المادة/ مبدأ المشررّ عوقد أقر 
من قانون الشررررررركات، عندما عرف شررررررركة التضررررررامن بأنها" شررررررركة تعمل تحت 
عنوان معين وتتألف من شررريكين أو أكثر يكونون مسررؤولين مسررؤولية شررخصررية 

 .امات وديون الشركة"في جميع أموالهم عن التز  وتضامنية

 لمشررررّ عاإذًا فمبدأ المسرررؤولية التضرررامنية للشرررركاء،هو مبدأ قانوني فرضررره 
وتحتمه طبيعة الشررررررركة، لذلك ال تقتضرررررري قيام التضررررررامن بين الشررررررركاء النص 
عليه في عقد الشركة حيث يظل متحققًا ومعمواًل به ولو لم يوجد نص عليه في 

ز اسرررررتبعاد هذا التضرررررامن بموجب نص عقد الشرررررركة، بل أكثر من ذلك ال يجو 
في عقد الشررررررررركة ولو تم شررررررررهره، فكل اتفاق بين الشررررررررركاء من شررررررررأنه أن يحدد 

، أما فيما تاراً يإال إذا قبلوه اخ ال ُيحتج به على دائني الشررررركة، مسررررؤولية أحدهم
 بين الشركاء فهو اتفاق صحيح ونافذ.
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لحق من شأنه أن يإال أن تطبيق مبدأ المسؤولية التضامنية على إطالقه 
ضررررررررًا بمصررررررالح الشررررررركاء وبالمكانة المالية للشررررررركة السرررررريما إذا تعسررررررف دائن 
الشرررررررركة في اسرررررررتعمال هذا الحق بتنفيذه على أموال الشرررررررريك رغم كفاية أموال 

ة التنفيذ الشرررررك قيد هذا المبدأ بحيث ال يحق لدائني المشرررررّ عالشرررركة، لذلك فإن 
بعد التنفيذ على أموال الشرركة، حيث نصت  على األموال الخاصرة للشرركاء إال

يحق لدائني الشرررررررررركة أن  -من قانون الشرررررررررركات على أنه"  3/ ف 22المادة/ 
يقاضوها كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء 
االلتزام، إال أنرره ال يجوز للرردائنين التنفيررذ على األموال الخرراصرررررررررررررررة للشررررررررررررررركرراء 

 بعد التنفيذ على أموال الشررررررررررركة،فإذا لم تكف هذه األموال لتحصرررررررررريل دينهم إال
لتسرررررررررديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على األموال الخاصرررررررررة 

 للشركاء". 

فرض قيدين على حق دائن  المشررررررررررررّ عمن خالل هذا النص يتبين لنا أن 
 الشركة في الرجوع على الشريك المتضامن، هما:

على حكم مبرم بالدين في مواجهة الشررررركة أو في أن يحصررررل الدائن -1
 مواجهة أي شريك كان في عداد الشركاء وقت نشوء االلتزام.

أن يبدأ الدائن بالتنفيذ على أموال الشررررررركة، فإذا لم تكف هذه األموال -3
لتسديد دينه، جاز له التنفيذ على األموال الخاصة للشريك بما تبقى له من دين 

 في ذمة الشركة.

ا أوفى أحد الشرررررررررركاء بدين على الشرررررررررركة، جاز له أن يرجع بما وفاه وإذ
على باقي الشرررررركاء بقدر حصرررررة كل شرررررريك في الدين. وإذا كان أحد الشرررررركاء 
معسررررررًا، تحمل تبعة هذا اإلعسرررررار الشرررررريك الذي أوفى الدين وسرررررائر الشرررررركاء 
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الموسرررررين كل بقدر حصررررته، أي توزع حصررررة الشررررريك المعسررررر في الدين على 
 قي الشركاء حسب حصة كل واحد منهم في الدين.با

 

 نطاق المس ولية الشخصية والتضامنية للشريك:-3

الشررررريك في  د  عيُ / من قانون الشررررركات على أنه" 1ف 22نصررررت المادة/
شرررركة التضرررامن ضرررامنًا  بأمواله الشرررخصرررية وعلى وجه التضرررامن مع الشرررركاء 

يكًا على الشررررررركة أثناء وجوده شررررررر التي تترتب كافة اآلخرين الديون وااللتزامات 
 ". فيها

ويتضررح من هذا النص أن المسررؤولية الشررخصررية والتضررامنية للشررريك ال 
تترتب إال عن الديون وااللتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة أثناء وجوده شريكًا 

 فيها، وبناًء على ذلك:

  للشرررركة بتاريخ الحق لتأسررريسرررها  ينضررمال يسرررأل الشرررريك الذي
إال أنه  ،ن التي سرربق أن ترتبت في ذمتها قبل انضررمامه إليهاعن الديو 

يكون مسرؤواًل مسرؤولية شرخصرية وتضررامنية من الديون التي ترتبت في 
/ 3ف 41في المادة / المشررررّ عذمتها بعد انضرررمامه إليها، وهذا ما أكده 

من قانون الشررررركات، وجعل كل اتفاق على خالف ذلك غير نافذ تجاه 
يح ونرافرذ بين الشررررررررررررررركاء. ونؤيد ما ذهب إليه ، ولكنره صررررررررررررررح118الغير
، من أن االتفاق على أن يكون الشررريك الجديد المنضررم إلى 111البعض

                                                           
إذا انضم الشريك إلى الشركة كان مسؤواًل مع / من قانون الشركات على أنه" 2ف 11فقد نصت المادة / -150

لى خالف تفاق عباقي الشركاء بالتضامن وبجميع أمواله عن التزامات الشركة الالحقة النضمامه إليها، وكل ا

 ".به تجاه الغير جتحذلك ال ي

 .120الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما- -151
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الشررركة مسررؤواًل عن ديونها السررابقة النضررمامه هو اتفاق صررحيح لعدم 
مخالفته ألي نص آمر، وألنه يزيد في ضرررررررمانة دائني الشرررررررركة ويحقق 

 .تحمل مثل هذه المسؤوليةمصلحتهم، ولطالما ارتضى الشريك الجديد 
  ن من الشركة عن الديو يفصل أو ينسحب ال يسأل الشريك الذي

التي ستترتب في ذمتها بعد تاريخ فصله أو انسحابه منها، حيث أن هذه 
في  عالمشرّ  االلتزامات نشأت بعد زوال صفة الشريك عنه. وهذا ما أكده 

أنه" إذا / من قانون الشركات والتي نصت على 3ف 43نص المادة/
انسحب الشريك من الشركة فال يكون مسؤوال عن االلتزامات التي تنشأ 

 ". في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه

 وُيشترط إلعمال هذا النص توفر شرطين هما: 

ل رت أصواًل خالأن تكون واقعة فصله أو انسحابه من الشركة قد ُشه األول:
 .المهلة القانونية

ُرفع من عنوان الشركة، وإال فإنه سيعامل معاملة  أن يكون اسمه قد والثاني:
األجنبي عن الشركة الذي يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوانها، وبالتالي 
سيبقى مسؤوالً عن االلتزامات التي ستبرمها الشركة تحت هذا العنوان تجاه الغير 

 (. / من قانون الشركات2ف 28حسن النية )المادة/ 

واعد ويشهر هذا التنازل وفقًا لقفي الشركة  زل عن حصتهيتناأما الشريك الذي 
ن فإنه ال يكون مسؤواًل عن الديو الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات، 

 التي تترتب في ذمة الشركة بعد شهر تنازله وإنما ُيسأل عنها المتنازل إليه.
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 عنها الً أما الديون التي ترتبت في ذمة الشركة قبل شهر انسحابه، فيبقى مسؤو 
إال إذا أقروا التنازل، ذلك الن التنازل عن الحصة تنطوي 113تجاه دائني الشركة 

على حوالة دين، ووفقا للقواعد العامة فإن حوالة الدين ال تسري على الدائن إال 
 / من قانون الشركات(.4ف 43إذا أقرها )المادة /

 

 :اكتساب الشريك صفة التاجر-رابعاً 

ن قد تكون شركة تجارية وقد تكون شركة مدنية رأينا أن شركة التضام
يها تجارية فإن جميع الشركاء فشركة الوذلك وفقًا لطبيعة نشاطها، فإذا كانت 

يكتسبون صفة التجار بمجرد توقيعهم على عقد التأسيس، سواًء من ورد اسمه 
في عنوانها أم ال، وسواًء من تولى أعمال اإلدارة فيها أم ال. ويرجع السبب في 
ذلك إلى مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية، التي تجعل كل واحد منهم وكأنه 

 يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة.

وهذه المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة هي التي 
فع ن توقفها عن دإتجيز شهر إفالسهم في حال توقفها عن دفع ديونها، إذ 

ة عجز كل واحد من الشركاء عن دفعها، طالما أنه ملتزم ديونها يفيد بالضرور 
بذلك شخصيًا، ولذا فإن شهر إفالس الشركة يستتبع شهر إفالس جميع الشركاء 

 فيها.

إال أن العكس غير صحيح، فشهر إفالس أحد الشركاء ال يستتبع شهر 
لك أن ذ –إفالس الشركة ألنها غير مسؤولة عن ديونه، ولكنه يؤدي إلى حلها 
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كاء مالم يقرر باقي الشر  –قد أحد الشركاء مالءته ينعكس على مالءة الشركة ف
بإجماع اآلراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المفلس، وبشرط 

 إجراء معاملة الشهر.

مع العلم بأن الشركاء وإن كانوا يكتسبون صفة التجار، إال أنهم معفيون 
ى التجار: كالقيد في السجل التجاري ومسك من بعض االلتزامات المفروضة عل

الدفاتر التجارية طالما أنهم ال يتعاطون التجارة بصورة مستقلة، كما أنهم ال 
 يكلفون في هذه الحالة بضريبة الدخل عن حصتهم في أرباح الشركة.

ونظرًا لثبوت صفة التاجر للشريك في شركة التضامن التجارية، فإنه ال 
شريك في مثل هذه الشركة إال إذا توفرت فيه شروط يجوز للشخص الدخول ك

تعاطي التجارة، والتي يأتي في مقدمتها تمتعه باألهلية التجارية. وبناًء عليه فإنه 
إذا فقد أهليته أدى ذلك إلى حل الشركة، مالم يقرر باقي الشركاء بإجماع اآلراء 

جراء معاملة شرط إاستمرارها فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي فقد أهليته، وب
 الشهر.

 يكن المم الشركة، بانقضاء التاجر صفة والجدير بالذكر أن الشريك يفقد
 مستقلة. تجارة يتعاطى

 عدم قابلية الحصص للتداول: -خامساً 

انطالقًا من كون شركة التضامن قائمة على االعتبار الشخصي فإنه ال 
وض، وض أو بدون عيمكن للشريك فيها أن يتنازل عن حصته للغير سواء بع

. فاألصل أن اشتراك هؤالء الشركاء في تأسيس الشركة إال بموافقة جميع الشركاء
كان أساسه الثقة الكاملة بين كل منهم فال يجوز إجبارهم على قبول شريك جديد 

 ال يثقون به عن طريق التصرف بالحصة للغير.
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ال ه:" / من قانون الشركات على أن1ف 20ومن هنا فقد نصت المادة /
يجوز للشريك أن يفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إال برضاء جميع 

 ".الشركاء وبشرط القيام بمعامالت الشهر

أجاز للشريك المتضامن التنازل عن  المشرّ عويستنتج من هذا النص، أن 
 ال بد وعندئذ  حصته لشخص أجنبي عن الشركة بشرط موافقة جميع الشركاء. 

شهر  األولبهذا التنازل في مواجهة الغير من توفر شرطين:  إلمكان االحتجاج
العنوان  تعديل عقد الشركة تبعًا لما يقتضيه التفرغ كتعديل والثانيالتفرغ أصواًل، 

أو حق اإلدارة، ولكن مع ذلك ال يبرأ المتفرغ من التزامات الشركة حيال دائنيها 
/ من 4ف 43فقًا ألحكام المادة /إال إذا أقروا التفرغ وفقًا ألحكام حوالة الدين و 

قانون الشركات. أما تنازل الشريك عن حصته إلى شريك آخر، فهو جائز بال 
قيد أو شرط، ذلك ألنه ال يؤدي إلى دخول شريك جديد إلى الشركة وبالتالي فال 

 يمس باالعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.

ته لشخص أجنبي عن إال أن مبدأ منع الشريك من التنازل عن حص
اليتعلق بالنظام العام مما يعني إمكانية اتفاق الشركاء في عقد الشركة  الشركة

على جواز انتقال الحصة إلى الغير بقيود معينة كاشتراط موافقة أغلبية الشركاء 
على المتنازل له أو بموافقة أحدهم أو بعضهم ممن تتوافر فيهم صفات معينة 

وفي حال عدم وجود نص في العقد يجيز . 112للشركاءكما قد يحفظ حق أفضلية 
انتقال الحصة إلى الغير، فإننا نعود إلى حكم القانون الذي يشترط موافقة جميع 

 وإجراء معامالت الشهر كما رأينا. الشركاء
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 اتفاق الرديف:-

" يجوز للشريك  / من قانون الشركات على أنه:3ف 20نصت المادة /
ق لمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا االتفاأن يحول للغير الحقوق وا

 .أي أثر إال فيما بين المتعاقدين"

والواقع أن هذا النص يعالج الحالة التي يتنازل فيها الشرررريك عن حصرررته 
للغير دون موافقرة جميع الشررررررررررررررركراء أو دون مراعراة الشررررررررررررررروط الواردة في عقررد 

ف"، فجعل أثر هذا االتفاق الشرررررررررركة، إن وجدت، وهو ما يسرررررررررمى "باتفاق الردي
قاصرررررررًا على أطرافه فقط بمعنى أنه غير نافذ في مواجهة الشررررررركة، وذلك على 

 النحو اآلتي:

 ، ُيعد  هذا االتفاق صرررررررررررحيحاً في العالقة بين الرديف والشرررررررريك المتفر 
ومنتجًا آلثاره القانونية، فيلتزم الرديف بأن يدفع المبلغ الذي ترتب على الشررريك 

للشرررررررركة على سررررررربيل االشرررررررتراك في الخسرررررررائر أو إيفاء كامل الحصرررررررة المتفرغ 
المترتبة عليه، ويكون له بالمقابل مطالبة الشرررررررررريك المتفرغ بنصررررررررريبه من أرباح 

 التصفية. الشركة من موجوداتها عند

 فال ُيرتب هذا االتفاق أي أثر، فال، أما في العالقة بين الرديف والشركة
ة الشررررررركة أو االطالع على دفاترها وحسرررررراباتها يحق للرديف االشررررررتراك في إدار 

وميزانيتهرا، كمرا ال يحق لره إقرامرة الردعوى على الشررررررررررررررركرة لمطالبتها بحصررررررررررررررة 
، ذلك ألن الرديف ال ُيعد  شرررررريكًا جديدًا في الشرررررركة بل 114المتنازل من األرباح

امة الدعوى للشررركة إقيظل الشررريك المتفرغ هو الشررريك فيها. وبالمقابل ال يحق 

                                                           
ومع ذلك يكون للرديف أن يرفع باسم مدينه الدعوى غير المباشرة على الشركة لمطالبتها بالحقوق  -151

/ من القانون المدني، أنظر المرجع السابق، 211و 211المالية لهذا المدين، وذلك وفقاً ألحكام المادتين /
 .25صـ
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الرديف لمطرالبتره بدفع باقي الحصررررررررررررررة التي تعهد بها الشررررررررررررررريك المتنازل  على
 . 111بتقديمها في رأسمال الشركة أو لمطالبته بحصة المتنازل من الخسائر

 المطلب الثاني

 تأسيس شركة التضامن

  برام عقد الشركة:-أوالً 

أوجب قانون الشركات أن يتم تنظيم عقد الشركة من قبل محام مسجل 
محامين األساتذة لمدة ال تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته في جدول ال
 / من قانون الشركات.3ف 11)المادة /

/ من قانون الشركات فإن عقد شركة التضامن 2ف 23وبموجب المادة /
 يجب أن يتضمن البيانات اآلتية:

 عنوان الشركة.-أ

 نوع الشركاء.-ب

 أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار. -ج

 وضوع الشركة.م-د

 مركز الشركة وفروعها إن وجدت.-هر

                                                           
 .121الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لماد. ج-155
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رأسررمال الشررركة وحصررص كل من الشررركاء بما فيها المقدمات العينية -و
 أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.

 تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.-ز

كيفية إدارة الشرررركة وأسرررماء المفوضرررين باإلدارة والتوقيع عن الشرررركة -ح
 مدة تعيينهم.وصالحياتهم و 

 نصاب مجلس الشركاء واألغلبية المطلوبة التخاذ القرارات.-ط

 السنة المالية للشركة وكيفية توزيع األرباح والخسائر.-ي

 أسلوب حل النزاعات بين الشركاء".-ك

ونعتقرررد أن البيرررانرررات الواردة أعاله تمثرررل الحرررد األدنى من البيرررانرررات التي 
الي فليس هناك ما يمنع الشررررررررركاء من أن يمكن أن ترد في عقد الشررررررررركة، وبالت

يضرررررررررررررريفوا إليهررا مررا يرغبون فيرره من بيررانررات أخرى تتعلق بتنظيم العالقررات فيمررا 
بينهم كإضرررررررافة بيان يتعلق بتحديد األغلبية المطلوبة للتفرغ عن الحصرررررررص أو 
بكيفية تعيين مصرررررف للشرررررركة أو غير ذلك من البيانات التي ال تخالف النظام 

 مع طبيعة هذه الشركة. العام أو تتعارض

، أنه ال مبرر إللزام الشررركاء على ضرررورة إيراد أسررلوب 119ويرى البعض
حل النزاعات فيما بينهم في عقد الشررركة، ولطالما كان هذا الموضرروع اختياريًا. 

السرررررررررروري لما ينطوي عليه من  المشرررررررررررّ عفي حين أننا نؤيد هذا التوجه من قبل 
 د  عتُ و غيره من الوسررائل الودية األخرى والتي تشررجيع على اللجوء إلى التحكيم أ

                                                           
، د. موسى متري ود.هيثم الطاس، مرجع 125الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ لد. جما--151

 .290سابق، صـ 
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لوب لم يلزم الشررررركاء بأسرررر المشرررررّ عأكثر مالئمًة لفض النزاعات التجارية، ثم إن 
معين، مما يعني إمكانية اتفاقهم على اللجوء إلى القضررررررررراء، بل ونرى أنه حتى 
في حال عدم اتفاق الشرررركاء على أسرررلوب معين لفض ما يمكن أن ينشرررأ بينهم 

ن نزاعات، فمعنى ذلك انصرررررررررراف إرادتهم إلى اختيار األسرررررررررلوب القضرررررررررائي، م
 باعتبار أن القضاء هو صاحب االختصاص األصيل في فض النزاعات.

 تسجيل الشركة وشهرها:-ثانيا

يقدم الشركاء إلى أمين السجل التجاري في المحافظة التي يوجد فيها 
ع عن عقدها، على أن يوقمركز الشركة، طلب تسجيل الشركة مرفقًا به نسخة 

جميع الشركاء على الطلب والعقد أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو الكاتب 
 بالعدل أو أي موظف يحدده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 :اآلتيةويجب أن يتضمن طلب التأسيس البيانات 

 عنوان الشركة-أ

 ر.  أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختا-ب

 موضوع الشركة.-ج

 نوع الشركة.-د

 مركز الشركة وحصص كل من الشركاء. -هر

 مدة الشركة.-و
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أسررماء المديرين وأسررماء المفوضررين باإلدارة والتوقيع عن الشررركة -ز
 / من قانون الشركات(.2ف23وصالحيتهم ومدة تعيينهم )المادة/ 

يومي  اللثم يقوم أمين سجل التجارة بقيد الشركة في سجل الشركات خ
العمل التاليين الستالمه الطلب وتصريح المديرين بتوفر شروط توليهم اإلدارة، 

 ./ من قانون الشركات(4ف 23)المادة/  ويمنح ذوي العالقة شهادة بتسجيلها

ولكن لو تبين ألمين السرررررررررجل أن الطلب أو العقد خال  من البيانات التي 
جيل ن أو للنظام العام، فله رفض التسأو أن العقد مخالٌف للقانو  المشرّ عطلبها ي

خالل المهلررة المررذكورة، وعنرردئررذ  للشررررررررررررررركرراء االعتراض على قرار الرفض خالل 
دم هذا ويق/ يومًا من تاريخ تبليغهم قرار أمين السرررررررررررجل برفض التسرررررررررررجيل،28/

ة فإما أن يقبل االعتراض ويقيد الشرررك االعتراض إلى أمين سررجل التجارة نفسرره
ي جاز أل فإن رفض االعتراض أن يرفض االعتراض،  في سررجل الشررركات أو

شررررررررررررررريرك أو للمردير العرام االعتراض على قرار الرفض أمام الوزارة وإذا لم تبت 
الوزارة بالقرار خالل مهلة ثالثين يوما جاز ألي شرررررررريك أو للمدير الطعن بقرار 
الرفض أمام محكمة البداية المدنية التي تبت في موضوع االعتراض على وجه 

 .( / من قانون الشركات1ف 23المادة/  )  السرعة بقرار مبرم

كما يتوجب على الشركاء أيضًا تسجيل أي تعديل يطرأ على العقد في 
/ يومًا من تاريخه، وإال لم يكن نافذًا في مواجهة 28سجل الشركات خالل /

 الغير.
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 المبحث الثاني

  دارة الشركة

اء، مستقلة عن شخصية الشركتتمتع شركة التضامن بشخصية قانونية 
وبفضل هذه الشخصية تستطيع أن تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي أنشئت 
من أجله، إاّل أن ما يميز الشخص االعتباري بشكل عام هو أنه ال يستطيع أن 
يتولى أعماله بنفسه، وإنما يتوالها باسمه ولحسابه شخص طبيعي أو أكثر هو 

 فإن سلطة إدارة الشرركة تتركز بين يدي المدير. مدير الشركة أو مديروها، وعليه

وقد نظم قانون الشرركات إدارة شركة التضامن، فنص على كيفية إدارتها 
عن طريق مدير الشررررررررركة الذي يلتزم بقرارات وتوجيهات مجلس الشررررررررركاء الذي 

 يتخذ القرارات المتعلقة بالشركة ويخضع أحيانًا لمراقبة مدققي الحسابات.

 لالمطلب األو

 مدير الشركة

فالمبدأ في اإلدارة أن ينوب المدير عن الشركة في أعمالها ويتمتع 
بصالحية القيام بكل ما يلزم لتسيير الشركة تسييرًا منتظمًا، ومزاولة جميع 
األعمال اإلدارية، والتصرفات التي تتعلق بأغراض الشركة، ما لم تكن 

 .صالحياتههذه قد جرى تقييدها بمقتضى نظام الشركة

وبناًء عليه سندرس في هذا المطلب تعيين المدير وعزله، ومن ثم نبّين 
صالحياته في تصريف شؤون الشركة، ونتعرض أخيرًا لبيان أحكام المسؤولية 

 الناشئة عن أعمال المدير:
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 الفرع األول

 تعيين المدير وعزله

 تعيين المدير:-أوالً 

المدير ب عندئذ " ُيعّين المدير بموجب نص خاص في عقد الشركة ويسمى
النظامي" أو بمقتضى اتفاق مستقل ويسمى عندئذ "بالمدير االتفاقي" وفي 

 الحالتين فقد يكون المدير من الشركاء أو من األريار.

فإذا كان المدير معيناً في عقد الشركة نفسه سواء عند تأسيسها أو بموجب 
ركة، لذلك أ من عقد الشجزءًا ال يتجز  د  عيُ تعديل يدخل عليه بعد التأسيس، فإنه 

 يجب أن يحصل تعيينه بإجماع الشركاء. 

أما إذا جرى التعيين بمقتضى اتفاق مستقل، وهو ما يحصل عند تغيير 
المدير أثناء حياة الشركة، والغالب هنا أن ُينظم عقد الشركة هذا التعيين، وإال 

 فإنه يجب أن يتم بإجماع الشركاء.

 ين بمقتضى تعديل يدخل الحقًا على عقدوبطبيعة الحال، سواء تم التعي
 الشركة أو بمقتضى اتفاق مستقل، فإنه يجب شهر قرار التعيين أصواًل.

وفي كل األحوال، يجب أن يكون المدير بالغًا السن القانونية، متمتعًا 
بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة، وأال يكون محكومًا عليه بأية 

جريمة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة، ويتم إثبات عقوبة جنائية أو في 
توفر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير أمام موظف رسمي أو أمام 

 / من قانون الشركات(.3ف 24أمين سجل التجارة )المادة/
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والجدير بالذكر أن المدير إذا كان من الشركاء فيجب أن يكون متمتعًا 
ن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر أل باألهليةالتجارية، ذلك
 بمجرد دخوله فيها.

أما إذا كان المدير من غير الشركاء فيكفي أن يكون متمتعًا باألهلية 
المدنية )أهلية التصرف( نظرًا لعدم اكتسابه صفة التاجر لمجرد إدارته لشركة 

اًل عن مسؤو التضامن ولذلك فال يجوز أن يظهر اسمه في عنوانها كما ال يكون 
 .111ديونها على االطالق وال يجوز شهر إفالسه

 عزل المدير واعتزاله:-ثانياً 

يختلف عزل أو اعتزال المدير بحسب ما إذا كان هذا األخير شريكًا معينًا 
كًا معينًا بمقتضى اتفاق مستقل أو كان من يفي عقد الشركة من جهة، أو شر 

 ركة أم بمقتضى اتفاق مستقل( منغير الشركاء )سواء أكان معينًا في عقد الش
 جهة أخرى، وسوف نتناول أحكام هذا العزل أو االعتزال:

 عزل المدير:-1

إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد الشركة أوفي تعديله فال يجوز عزله 
/ من قانون الشركات( وتعديل عقد 1ف 29إال بتعديل عقد الشركة )المادة /

جميع الشركاء بما فيهم المدير الشريك مما يؤدي  الشركة يجب أن يتم بموافقة
 .110عماًل إلى القول بأنه غير قابل للعزل

أما إذا كان المدير شريكًا معينًا بمقتضى اتفاق مستقل عن عقد الشركة 
أو كان من غير الشركاء )سواء أكان معينًا في عقد الشركة أم بمقتضى اتفاق 

                                                           
 (.1والهامش رقم) 121أنظر د. سميحة القليوبي، مرجع سابق صـ-151

 152المرجع السابق، صـ -152



152 
 

ى بأغلبية رأس المال ما لم يتفقوا علمستقل(، جاز للشركاء عزله بقرار يتخذ 
 من قانون الشركات (. 3/ف 29خالف ذلك ) المادة 

/ من القانون 2و 3ف 404هذا الحكم تأكيدًا لما ورد في المادة / د  عيُ و 
 والتي نصت على أنه : المدني

إذا كان انتداب الشريك لإلدارة الحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه. -1" 
 لتوكيل العادي.كما يجوز في ا

 " ر أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل. 2

 

وبناًء عليه فإن المدير إذا كان شركًا معينًا بمقتضى اتفاق مستقل أو كان 
وكياًل قاباًل للعزل وتطبق عليه أحكام الوكالة العادية، د  عيُ من غير الشركاء 

 ادتهم دون حاجة لموافقته أو اللجوءفيجوز للشركاء المطالبة بعزله بمحض إر 
إلى القضاء وذلك باعتبار عقد الوكالة من العقود غير الالزمة التي يحق فيها 
للوكيل أو الموكل على السواء إنهاء العقد على أن يكون ذلك في وقت مناسب 

 ولسبب مشروع، وإال كان له الحق في طلب التعويض.

معينًا في عقد الشركة، أو شريكًا وفي جميع األحوال، سواء أكان المدير 
ز ألي ، فإنه يجو شركًا معينًا بمقتضى اتفاق مستقل أو كان من غير الشركاء

ة ) وهي محكمة البداية المدنية التي يقع ررررشريك أن يطلب من المحكمة المختص
مركز الشركة في دائرتها( عزل المدير، وللمحكمة إجابة الطلب ، إذا رأت سببًا 

برر العزل كسوء اإلدارة أو الخالفات الواقعة بين المديرين في حال مشروعًا ي
أو اإلخالل الجسيم الواقع من المدير في أداء مهامه أو استحالة قيامه  تعددهم

 بتلك المهام.
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وإذا قررت المحكمة عزل المدير. فال يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو 
/ من قانون الشركات 4ف 29/حلها، إال في حالة واحدة  نصت عليها المادة 

والتي جاء فيها"أنه يجوز أن ينص عقد الشركة على حلهاإذا تم عزل المدير 
 بحكم قضائي مبرم". الشريك المعين في عقدها

وُيستنتج من هذا النص، أن عزل المدير ال يؤدي إلى حل الشركة إال إذا 
 توافرت الشروط اآلتية:

ي مبرم ، فال يسري حكم هذا أن يتم عزل المدير بموجب حكم قضائ-أ
 النص على الحالة التي ُيعزل فيها المدير بإرادة الشركاء أو باستقالته.

أن  يكون المدير المعزول شريكًا تم تعيينه مديرًا في عقد الشركة، فال -ب
يسري حكم هذا النص على المدير الشريك المعين بمقتضى اتفاق مستقل أو 

كان معينًا في عقد الشركة أم بمقتضى اتفاق على المدير غير الشريك سواء أ
 مستقل.

 أن يوجد نص في عقد يقضي بحلها عند عزل المدير.-ج

عندما جاء بهذا الحكم، ذلك أنه في ظل قانون التجارة  المشرّ ع لع  وحسناً ف  
الملغى والقانون المدني، يؤدي عزل المدير الشريك المعين في عقد الشركة إلى 

 .117حلها

 لمدير:اعتزال ا-2

إذا كان المدير شرررريكًا ومعينًا في عقد الشرررركة، ، فال يجوز له أن يعتزل 
اإلدارة ، إال ألسررررررررباب يقبلها باقي الشررررررررركاء أو تقبلها المحكمة، كالمرض الذي 
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يمنعه من القيام بمهامه أو العجز الدائم، وإال كان مسررررؤواًل بالتعويض للشررررركاء 
 .198المشروع عما لحقهم من ضرر نتيجة االعتزال غير

كان المدير من غير الشررررررررركاء أو كان من الشررررررررركاء ولكن معينًا ذا أما إ
اتفاق مستقل عن عقد الشركاء، فقد رأينا سابقًا انه ُيعد  في هذه الحالة  بمقتضى

وكياًل عن الشرركة، وبالتالي يجوز له أن يعتزل اإلدارة بعد إبالغ الشركاء بذلك 
ا االعتزال بدون تعسف أو بدون توفر قصد قبل وقت مناسب، وعلى أن يتم هذ
وإال كان ملزمًا بتعويض الضرررر. ويعد  191اإلضررار بمصررالح الشرركة والشررركاء

/ من 1ف 903ذلررك تطبيقررًا ألحكررام الوكررالررة المنصرررررررررررررروص عليهررا في المررادة /
 القانون المدني. 

 الفرع الثاني

 صالحيات المدير

 تحديدها: -أوالً 

د صالحياته وسلطاته من القانون أصبح مدير شركة التضامن يستم
مباشرة، حيث يكون له سلطة القيام بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرًا 

/ من قانون الشركات( وبالتالي يكون لمدير الشركة  1ف  24)المادة /193منتظماً 
صالحية القيام  بجميع األعمال والتصرفات التي تدخل ضمن الغرض الذي 

                                                           
 .295د. موسى متري ود. هيثم الطاس،مرجع سابق،صـ -110

 المرجع السابق، نفس الموضع. -111
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كة سواء أكانت هذه األعمال من أعمال اإلدارة أم من ُأنشئت من أجله الشر 
 .192أعمال التصرف

تقييد صرررررررررالحيات المدير في عقد الشرررررررررركة أو  المشررررررررررّ عومع ذلك أجاز 
، في المدير،ويتعين على المدير الوثيقة المسررررررتقلة عن العقد التي عين بموجبها

ذا على ههذه الحالة، مباشررررة صرررالحياته دون أن يتخطى الحدود المرسرررومة له 
النحو.إال أنه يشررررررررررررترط لنفاذ هذه القيود الواردة على صررررررررررررالحيات المدير حيال 
الغير، أن يتم شررررررهر هذه القيود في السررررررجل التجاري أواًل، وأن تتم اإلشررررررارة في 
العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري ثانيًا، وأن يكون 

/ من  1ف  24ل هذه القيود )المادة /الغير حسررررررررررن النية أي ال يعلم بوجود مث
 قانون الشركات(.  

وطالما أن المدير يباشررر صررالحياته في حدود غرض الشررركة أو ضررمن 
في عقد الشرررررركة أو الوثيقة المسرررررتقلة التي عين بموجبها،  الحدود المرسرررررومة له

فليس للشررررررررررررررركرراء من غير المررديرين القيررام بررأعمررال اإلدارة أو الترردخررل في إدارة 
/ من قانونالشرركات(. لما قد يترتب من عرقلة لتسيير 9ف 21ة )المادة /الشررك

 عمل الشركة تسييرًا منتظمًا. 

ومع ذلك يجوز الشررررررررررررركاء غير المديرين مراقبة أعمال المدير و توجيهه 
ركة رررررررررررررررررررررررررررررررررعن طريق مجلس الشركاء، كما  يجوز لهم االطالع على دفاتر الش

/ من قانون  0و 1ف 21المادة/  ) بية ووثائقها وعقودهارررررررجالتها المحاسررررررررررروس
 (. الشركات
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 ثانيًا نطاقها:

 ما يتمتع به المدير من صالحيات:-1

تتناول صرررررررررررالحيات المدير، ما لم تكن محددة في عقد الشرررررررررررركة، القيام 
 .194بأعمال اإلدارة وأعمال التصرف

 يجوز له مباشرتها،أما أعمال اإلدارة فتشمل جميع األعمال اإلدارية التي 
كقيد الرهن أو التأمين  كاتخاذ التدابير االحتياطية لصرررررررررررررريانة أموال الشررررررررررررررركة،

وتجرديرده وقطع التقرادم وكرذلرك إبرام عقود اإليجار أو التأجير واسررررررررررررررتفاء حقوق 
الشررررررررركة ووفاء ديونها وإبرام عقود العمل لحسررررررررابها وإنشرررررررراء األسررررررررناد التجارية 

القضرررررررررررررراء، وباإلجمال القيام بجميع األعمال وتظهيرهرا وتمثيرل الشررررررررررررررركة أمام 
 اإلدارية التي يستلزمها غرض الشركة.

كما يجوز للمدير القيام بأعمال التصرف، شريطة أن تكون داخلة ضمن 
غرض الشرركة، كشرراء وبيع البضائع والمعدات الخاصة بالشركة وإبرام مختلف 

مادات لسرررررررمسررررررررة وفتح االعتالعقود المتعلقة بأعمالها كالنقل والوكالة بالعمولة وا
وشرررررررراء العقارات الالزمة للشرررررررركة وشرررررررراء المواد األولية وإبرام عقود الوسررررررراطة 
والتحكيم في المنازعات المتعلقة باألعمال التي تدخل ضمن حدود سلطته وعقد 
الصررررررررررلح شررررررررررريطة أن يكون مفيدًا للشررررررررررركة، وغير ذلك من أعمال التصرررررررررررف 

 الضرورية لتحقيق غرض الشركة.
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 ألعمال التي يحظر على المدير القيام بها:ا-2

وثمة أعمال ال يجوز للمدير، سواء أكان من الشركاء أم من غيرهم، 
على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم  مباشرتها إال بعد الحصول

 وفقًا لما يحدده عقد الشركة، وهي:

 روع ي مشالتعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أ
 .لهالحسابها أو منافس 

 نشاط  مشابه  لنشاط الشركة، سواًء لحسابه أو لحساب الغير. ممارسة 

   الدخول بصفة شريك في شركة تضامن أخرى أو بصفة شريك متضامن
توصية، إذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لنشاط في شركة 

 الشركة التي يتولى إدارتها.

 ارات الشركة، ما لم يكن ذلك داخاًل في أغراضها.بيع عق 

 .رهن عقارات الشركة أو إجراء التأمين عليها 

 .التصرف بمشاريع الشركة 

تجديد موافقة الشركاء على قيام المدير بهذه األعمال بشكل وعلى أن يتم 
 .سنوي، ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة الحقة على خالف ذلك

ل تولى إدارة الشركة بنفسه،فال يجوز له أن يتناز ويتوجب على المدير أن ي
أو توكيل الغير بها،إال إذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك، كافة عن صالحياته 

 24ولكن يجب في جميع األحوال شهر هذا التوكيل في سجل الشركات) المادة /
 / من قانون الشركات(.1ف
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 صالحيات المديرين عند تعددهم: –ثالثًا 

إلدارة شرررررررركة التضرررررررامن أكثر من مدير، وهنا قد يتم النص في  قد ُيعين
عقد الشررركة أو وثيقة تعيينهم على صررالحيات كل واحد منهم وقد ال يتم النص 

 على ذلك: 

 حالة وجود نص يحدد صالحيات كل مدير:-1

إذا حدد عقد الشركة أو وثيقة تعيين المديرين اختصاص كل واحد منهم، 
اج واألخر بالمبيعات والمشررررررررررررررتريات، ويعد إلى ثالث كرأن يختص أحردهم براإلنتر

بشرررررؤون العاملين وإلى رابع بالشرررررؤون الفنية. فهنا يقوم كل مدير باألعمال التي 
تدخل ضرررمن حدود اختصررراصررره دون الرجوع إلى بقية المديرين، وال يتحمل كل 
منهم المسرررررررررؤولية إال عن األعمال التي قام بها دون تلك التي قام بها غيره من 
المديرين.وتعد هذه القيود المسرررجلة في سرررجل الشرررركات سررررارية بحق الغير، إذا 
تمت اإلشرررررررارة في العقد أو التصررررررررف الصرررررررادر عن الشرررررررركة إلى رقم سرررررررجلها 

 / من قانون الشركات(. 1ف  24المادة / التجاري )

 حالة عدم وجود نص يحدد صالحيات كل مدير:-3

يرين عن تحديد اختصررررراص دإذا سررررركت عقد الشرررررركة أو وثيقة تعيين الم
وا مفوضررين بإدارة الشررركة مجتمعين، ما لم ينص عقد الشررركة أو د  عكل منهم، 

وثيقرة تعيينهم على أغلبيرة معينرة فيمرا بينهم أو على انفراد كرل منهم باإلدارة أو 
 (. ن قانون الشركاتم /2ف 24/ المادة ال معينة)ررانفراد أي منهم بالقيام بأعم
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 عدم تعيين مدير:حالة  -رابعاً 

أذا سكت عقد الشركة عن تعيين مدير لها ولم يتم تعيينه بمقتضى اتفاق 
اعتبر كل شريك مفوضا من اآلخرين في إدارة الشركة. ويكون له أن  الحق،

الء أو لهؤ  يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء. على أن يكون 
امه. وألغلبية الشركاء الحق في ألي منهم حق االعتراض على أي عمل قبل تم

 / من القانون المدني(.400رفض هذا االعتراض) المادة /

 

 الفرع الثالث

 المس ولية الناشئة عن أعمال المدير

يترتب على قيام المدير بأعماله، مسرررررررررررؤولية الشرررررررررررركة عن هذه األعمال 
جاه تاتجاه الغير الذين تعاملوا معه، ومسررررررررؤولية المدير نفسرررررررره عن أعماله في ا

 الشركة والشركاء. 

 مس ولية الشركة عن أعمال المدير: –أواًل 

قد تكون مسرررررؤولية الشرررررركة عن أعمال المدير مسرررررؤولية مدنية عقدية أو 
 تقصيرية، وقد تكون مسؤولية جزائية :
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 المس ولية العقدية:-1

التي يبرمها مديرها متى أبرمها  باسررررررررم كافة تسررررررررأل الشررررررررركة عن العقود 
 سابها وضمن حدود الصالحيات الممنوحة له.الشركة ولح

 التصرف باسم الشركة ولحسابها:-أ

يمارس المدير صالحياته موقعًا بعنوان الشركة الذي يسبق توقيعه 
الشخصي، كأن يذكر )مدير شركة خالد وسعيد وعلي لتجارة األلبسة( أو عن 

ته كمدير صف)شركة خالد وسعيد وعلي لتجارة األلبسة( أو أي عبارة أخرى تبين 
للشركة، وبذلك يطلع الغير على صفته كمدير ولذلك تنصب آثار هذه التصرفات 

 مباشرة في ذمة الشركة وتكون مسؤولة عن تنفيذها.

أما إذا أبرم المدير عقداً دون أن يبين الصفة التي يعمل بها، موقعاً باسمه 
 على أن هذا ةً الشخصي ال بعنوان الشركة التي يعمل لحسابها، فيعتبر ذلك قرين

العقد إنما هو لحساب المدير شخصيًا، فال تلتزم به الشركة، أال أن هذه القرينة 
غير قطعية يجوز إثبات عكسها من قبل الغير الذي تعامل مع المدير أو حتى 

 من قبل الشركة إذا كانت لها مصلحة في ذلك. 

لكنه و كما قد يبرم المدير عقدًا لمصررررلحته الخاصررررة ال لمصررررلحة الشررررركة 
يوقعه بعنوانها، كأن يقترض مبلغًا من المال بقصد إنفاقه على حاجاته الخاصة 
ويوقع على عقرد القرض بعنوان الشررررررررررررررركرة.في مثل هذه الحالة تبقى الشررررررررررررررركة 

أن يكون الغير الذي تعامل معه المدير حسررررن  شررررريطة مسررررؤولة عن هذا العقد
حسررررابه الشررررخصرررري. أما إذا النية، أي ال يعلم أن المدير يتعاقد باسررررم الشررررركة ل

كان الغير المتعاقد مع المدير سرررررررررريء النية، كما لو كان متواطئًا مع المدير أو 
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 ولكن لحسابه الشخصي، فللشركة أن تترررررررررررررررنصل عالمًا بأنه يتعاقد باسم الشركة
 من هذا التصرف. 

 أن يكون تصرف المدير في حدود صالحياته: -ب

، أن يتقيد بحدود الصالحيات يجب على المدير، عند تعامله مع الغير
المخولة له في عقد الشركة أوفي وثيقة تعيينه، فإذا تجاوز هذه الحدود فال تلتزم 

حتى ولو –الشركة بنتائج أعماله، وبالتالي ال يكون للغير الذي تعامل مع المدير 
أن يرجع على الشركة، حتى ولو وّقع المدير بعنوان الشركة، -كان حسن النية

شهر صالحياته في سجل الشركات أصواًل وتمت اإلشارة في العقد أو  طالما تمّ 
 1ف 24المادة / ) التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري 

 من قانون الشركات(.

أما إذا لم تشهر حدود صالحيات المدير في سجل الشركات، أو لم يشر 
الشررررررركة التجاري،  في العقد أو التصرررررررف الصررررررادر عن المدير إلى رقم سررررررجل

فاألصرررررل أنها ال تسرررررري بحق الغير وتلتزم الشرررررركة بالتصررررررف، ما لم يثبت أن 
الغير كان يعلم بحدود صررررررررررررالحيات المدير على وجه اليقين، كما لو أرسررررررررررررلت 

 .191الشركة منشورًا صريحًا بهذا المعنى للغير

ومع ذلك يجوز للغير أن يرجع على الشركة إذا وافق جميع الشركاء على 
، أو إذا 199لتصرفات التي أجرها المدير لو كانت متجاوزة لحدود صالحياتها

جنت الشركة فائدة من هذه التصرفات فتلتزم بها في حدود هذه الفائدة، وذلك 
تطبيقًا للقواعد العامة، فلو كانت وثيقة تعيين المدير غير المشهرة أصواًل تحظر 

الحظر، واستعمل قسمًا من عليه االقتراض وقام المدير باالقتراض رغم هذا 

                                                           
 .111د. جمال الدين عبدالله مكناس، مرجع سابق، صـ-115
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المبلغ المقترض لمصلحته الشخصية، والقسم اآلخر لمصلحة الشركة، فتكون 
 الشركة مسؤولة اتجاه المقرض في حدود القسم الذي استفادت منه فقط.

 المس ولية التقصيرية:-2

ال تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير 
ا فحسب، بل تسأل الشركة عن األعمال غير المشروعة التي لحسابها وبعنوانه

يرتكبها المدير أثناء إدارته أوبسببها ويترتب عليها اإلضرار بالغير، كما لو قام 
المدير بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، كتقليد عالمة تجارية عائدة 

غير عن ه الللغير لوضعها على منتجات الشركة. وتكون مسؤولية الشركة اتجا
 هذه األخطاء مسؤولية تقصيرية، وتلزم الشركة بالتعويض. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مسؤولية الشركة هنا ال تستند إلى مسؤولية 
المتبوع عن أعمال التابع أو إلى مسؤولية الموكل عن أعمال الوكيل، ذلك ألن 

عنها في  وبالمدير ُيعتبر في مركز العضو في الشركة، وهو بهذه الصفة ين
وإن اعتبر وكياًل في عالقته مع الشركاء داخل الشركة(  عالقتها مع الغير )

فتكون األعمال التي يقوم بها المدير أثناء ممارسته اإلدارة صادرة عن الشركة 
 ا رأينا سابقًا.، كموبالتالي تعتبر الشركة هنا مسؤولة عن فعلها الشخصي نفسها

 المس ولية الجزائية:-3

تب على الشركة مسؤولية جزائية، عن أعمال مديرها، كما لو ارتكب قد تتر 
جرم إساءة األمانة باسم الشركة ولحسابها، بأشياء سلمت إلى الشركة على سبيل 

 الوديعة. 
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هذا وتقتصر المسؤولية الجزائية للشركة على دفع الغرامة ونشر الحكم 
س على الشخص والمصادرة إن كان لذلك محل، فال يمكن فرض عقوبة الحب

 االعتباري.

 مس ولية المدير عن أعماله:  –ثانيًا 

ُيسأل المدير مسؤولية شخصية عند قيامه بأعمال غير مشروعة أو خارجة 
عن حدود صالحياته أثناء ممارسته مهامه أو بسببها، إذا نتج عنا ضرر للغير 

 ة.كن أن تكون هذه المسؤولية مدنية أو جزائيمأو للشركة أو الشركاء وي

 في عالقة المدير مع الغير:-1

يكون المدير مسؤواًل مسؤولية شخصية عن كل عمل غير مشروع أدى 
إلى اإلضرار بالغير، كما لو لجأ المدير إلى وسائل احتيالية حملت الغير الذي 
يتعامل معه، على االعتقاد بأنه يعمل ضمن حدود صالحياته، بالتالي تكون 

، في حين أن هذا التصرف كان خارجًا عن الشركة مسؤولة عن هذا التصرف
حدود صالحياته مما مكن الشركة من إبطاله، فهنا يكون المدير مسؤوالً مسؤولية 

 شخصية عن هذا البطالن اتجاه الغير.

 

 في عالقة المدير مع الشركة والشركاء: -2

كما يكون المدير مسؤواًل مسؤولية شخصية عن كل عمل غير مشروع 
فيكون مسؤواًل عن الضرر الحاصل ، ر بالشركة أو بالشركاءأدى إلى اإلضرا

بسبب أخطائه في اإلدارة، حيث يقع على عاتق مدير الشركة سواء كان شريكًا 
أو غير شريك، أن يبذل في إدارة الشركة عناية الرجل المعتاد، حكمه في ذلك 
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ير مسؤواًل دحكم الوكيل المأجور، ألنه يتقاضى أجراً نظير إدارته، لذلك يكون الم
تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله وتقصيره، 
ويكون كذلك حتى ولو كانت أخطاؤه في اإلدارة يسيرة لطالما نجم عنها ضرر 

. كما لو أهمل مراقبة موظفي الشركة مما أتاح لهم فرصة 191لحق بالشركة
ات مالء ال تتناسب مع الضماناختالس بعض أموالها أو فتح اعتمادات لبعض الع

المقدمة منهم أو أغفل إبرام عقد تأمين على مركبات الشركة أو أهمل قيد تأمين 
 عقاري لمصلحة الشركة.

وإذا تعرردد المررديرون، يكون كررل واحررد منهم مسررررررررررررررؤواًل عن أخطرراء إدارترره 
إال إذا تبين أن الخطأ مشررررررررررتركًا بينهم فيسررررررررررألون عندئذ بالتضررررررررررامن عن  فقط،

م ررررالء في حال تعددهرررررررررررررررم المشتركة، وذلك تطبيقًا ألحكام مسؤولية الوكأخطائه
 (.  المدني / من القانون 1ف 912المادة/ )

وال يجوز إعفاء المدير من المسررررررؤولية عن الضررررررر الذي يلحق بالشررررررركة 
ف  24بسررربب إهماله أو تقصررريره، وكل شررررط يقضررري بذلك يعد باطاًل )المادة/ 

 كات(. / من قانون الشر 0

وتقام دعوى المسرررؤولية على المدير من قبل الشرررركة نفسرررها عن الضررررر 
الالحق بها. كما تقام أيضررررررررررًا من قبل أي شررررررررررريك ولكن فقط بمقدار الجزء من 
الضرررررر الذي يتناسررررب مع حصررررته في الشرررررركة. ويكون حقه في إقامة الدعوى 

رفض  ومسرررتقاًل عن حقوق سرررائر الشرررركاء، أي أنه يسرررتطيع ممارسرررته حتى ول
 .190باقي الشركاء مقاضاة المدير

                                                           
 .111د. جمال الدين عبدالله مكناس، مرجع سابق، صـ-111
 .111د. الياس ناصيف، مرجع سابق صـ-112
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مع العلم بأن مسؤولية المدير هذه تسقط بمضي ثالث سنوات على انتهاء 
عمله في إدارة الشركة ألي سبب من األسباب، ومع ذلك فإن مهلة سقوط 

 المسؤولية هذه ال تسري إذا تعلق األمر بر:

عمل أو امتناع عن عمل مقصود صدر عن المدير خالفًا لعقد  -أ
 الشركة أو لقرارات الشركاء وكان من شأنه أن يلحق ضررًا بالشركة.

 أو أعمال أخفاها عن الشركاء. -ب

أو في حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرمًا، فال تسقط  -ج 
/ من 0ف 24دعوى المسؤولية إال وفقًا ألحكام القواعد العامة )المادة /

 قانون الشركات(.

 المطلب الثانري

 كاء ومدققي الحساباتمجلس الشر 

في قانون الشررركات أن يتخذ الشررركاء في شررركة التضررامن  المشرررّ عأجاز 
كماإلزام بعض شرررركات التضرررامن  مجلس يسرررمى "مجلس الشرررركاء". قراراتهم في

 بتعيين مدقق للحسابات. 

 مجلس الشركاء:-أوالً 

ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصررررررررررررررص في الشررررررررررررررركة. ويكون لكل 
ر جلسررررررات مجلس الشررررررركاء والمشرررررراركة في مناقشررررررات هذا شررررررريك حق حضررررررو 

المجلس، ويعد باطاًل كل نص يقضررررررررررررري بمنع أي شرررررررررررررريك من الحضرررررررررررررور أو 
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المناقشررررة.ويحدد عقد تأسرررريس الشررررركة آلية الدعوة الجتماعات مجلس الشررررركاء 
 / من قانون الشركات(.3ف 21وكيفية تنظيم االجتماع. )المادة /

من  الشرررركاء فقد نصرررت الفقرة الثالثة لتصرررويت في مجلسإلى ا وبالنسررربة
/ على أن تصررررررردر القرارات في مجلس الشرررررررركاء بأغلبية تزيد على  21المادة/ 

نصررررررف رأسررررررمال الشررررررركة ما لم ينص العقد على خالف ذلك، كأن ينص العقد 
 ثالثة أرباع رأس المال.  على أغلبية

ون  تكعلى أن القرارات المتعلقرة بتعرديرل الشررررررررررررررركة أو حلها أو دمجها ال
صرررحيحة مالم يتفق عليها الشرررركاء في عقد يوقعون عليه ويشرررهر بتسرررجيله في 

 / من قانون 4/ ف21سرررررررررجل الشرررررررررركات لدى أمانة السرررررررررجل التجاري )المادة/ 
الشرركات( لما يعد في ذلك من تعديل لعقد تأسريس الشرركاء أو انقضراء للشررركة 

 ر. بحلها أو دمجها، وال بد من شهره ليكون نافذًا بحق الغي

هذا وتعد القرارات الصرررادرة عن مجلس الشرررركاء المتعلقة بالشرررركة ملزمة 
 / من قانون 4/ ف21للمردير ويكون مسررررررررررررررؤواًل عن تنفيذها والتقيد بها )المادة/ 

الشرركات(. ذلك ألن مجلس الشركاء هو السلطة العليا في الشركة هو من يقوم 
 بتوجه مدير الشركة ويحدد صالحياته.

ال يجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال اإلدارة أو  وبالرغم من أنه
التدخل فيها، إال أن بإمكانه التصويت على القرارات المعروضة على مجلس 

 / من قانون 1/ ف21الشركاء، ألن ذلك ال ُيعد  تدخاًل في أعمال اإلدارة )المادة/ 
 الشركات(.
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از كة، ولذلك أجكما يكون للشريك حق اإلشراف والرقابة على أعمال الشر 
طلب االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها المحاسبية ووثائقها  المشرّ عله 

 الشركات(. / من قانون 0/ ف21المادة/  وعقودها)

 مدقق الحسابات:-ثانياً 

 لشركةل في قانون الشركات الجديد إلى دعم المراقبة المالية المشرّ عسعى 
بات المعهود في الشركات المساهمة وذلك من خالل تبنيه لنظام مراقبي الحسا

 المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية وإدخاله إلى شركات التضامن.

ويقوم مدقق الحسابات بمراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وفق معايير 
التدقيق الدولية، كما يبحث فيما إذا كانت دفاتر الشركة منظمة بصورة أصولية 

حسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح الحالة الحقيقة  أم ال، وفيما إذا كانت
للشركة أم ال. وله في سبيل ذلك حق االطالع في كل وقت على دفاتر الشركة 
وحساباتها وأوراقها وصندوقها، وله أن يطلب من القائمين على إدارتها موافاته 

 / من قانون 101بالمعلومات التي تمكنه من القيام بهذه المهمة )المادة/ 
 الشركات(.

ومما ال شك فيه، أنه يصعب على الشركاء القيام بهذه المهمة بأنفسهم، 
خاصة إذا كان مشروع الشركة من المشروعات الضخمة، فقد ال يتوافر لدى 

موجب أحكام ب المشرّ عالشركاء الخبرة أو الوقت الكافيين لذلك. ولهذا فقد فرض 
ركات على شركة التضامن، بأن / من قانون الش24الفقرة التاسعة من المادة/

تلتزم بتعيين مدقق حسابات، إذا كان رأسمالها يزيد على عشرة ماليين ليرة 
سورية. ويتم انتخاب مدقق الحسابات من قبل الشركاء من جدول مدققي 

الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة. ويخضع هذا المدقق في سلطته  الحسابات
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ة لمقررة لمدققي حسابات الشركات المساهمة المغفلومسؤوليته وواجباته للقواعد ا
 وهو ما سنفصل فيه الحقا عند دراستنا للشركة المساهمة المغفلة.

 

 

 المبحث الثالرث

 توزيرع األربراح والخسائرر

ال شك في أن الغرض األساس من تأسيس الشركة هو الحصول على 
تي ؤالء للخسائر الاألرباح وتوزيعها على الشركاء، ويقابل هذا الحق تحمل ه

 يمكن أن تحل بالشركة.

/ منه على ضررررررررورة تحديد 42هذا وقد نص قانون الشرررررررركات في المادة/
األرباح والخسررائر ونصرريب كل شررريك فيها عند نهاية السررنة المالية للشررركة من 

 واقع الميزانية الختامية وحساب األرباح والخسائر. 

 المطلب األول

 توزيع األرباح

ا كان هناك ربح ناتج عن قيام الشركة بأعمالها واستغاللها لمعرفة ما إذ
قدار زيادة ن ميلمشروعها، فإنه يجب عمل جرد في نهاية كل سنة مالية حتى يتب

 األصول على الخصوم، فإذا تحققت الزيادة كنا أمام ما ُيسمى باألرباح اإلجمالية.
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ية، رباح الصرررررررررافوال يتم توزيع األرباح اإلجمالية، وإنما الذي يوزع هو األ
وهي الفرائض بعرد طرح جملرة المبرالغ التي يحرددهرا عقرد الشررررررررررررررركرة من األرباح 
اإلجمالية. ومثال هذه المبالغ المصاريف العامة والنثرية أو االستهالكات، وهي 
نسررررربة قيمة اآلالت واألدوات التي تسرررررتخدمها الشرررررركة توازي نسررررربة اسرررررتهالكها 

ت واألدوات، كان لدى الشررررررركة رصرررررريد خالل السررررررنة، بحيث لو بليت هذه اآلال
 . 197كاف لتجديدها دون االضطرار إلى االستدانة أو المساس برأس المال

وتجدر اإلشرررارة إلى أنه إذا نص عقد الشرررركة على تخصررريص نسررربة من 
أربررراحهرررا كررراحتيررراطي اختيررراري لمواجهرررة بعض الظروف، وهو فرض نرررادر في 

فإنه ال يجوز توزيع الزيادة شرركات األشرخاص عامة وشرركة التضرامن خاصًة، 
 على الشركاء كأرباح إال بعد طرح النسبة المخصصة لهذا االحتياطي.

أمرا عن كيفيرة توزيع األربراح بين الشررررررررررررررركاء فيجب الرجوع إلى ما نص 
عليه عقد الشررررررركة في هذا الشررررررأن، فُيعمل به طالما لم يتضررررررمن شرررررررط األسررررررد 

و إعفرررائرررره من تحمررررل )كرررالنص على اسررررررررررررررتئثررررار أحررررد الشررررررررررررررركرررراء برررراألربرررراح أ
.أما إذا لم يرد في عقد الشرررررررررركة الطريقة التي يتم بموجبها توزيع 118الخسرررررررررائر(

األرباح، فتوزع األرباح بين الشررررررررررركاء بنسررررررررررربة حصرررررررررررة كل منهم في رأس مال 
. أما بالنسرررربة للشررررريك بالعمل فيقدر نصرررريبه في الربح تبعًا لما تفيده 111الشرررركة

 الشركة من هذا العمل.

                                                           
 105ـسابق، ص د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع -119

وال يُعتبر شرطاً أسدياً النص في عقد الشركة على تعليق اقتطاع حصة الشريك من األرباح على تحقق  -110

 .11، مرجع سايق، صـهحد أدنى من الربح، أنظر د. مرتضى ناصر نصر الل
 بأنه: والتي تقضي  / من القانون المدني403/المادة تنص-111
لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة  إذا-1

  حصته في رأس المال.
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جوز توزيع أرباح صورية على الشركاء وذلك باقتطاع جزء من إال أنه ال ي
رأسمال الشركة، ذلك ألن رأسمال الشركة ُيعد  الضمان األساسي لدائنيها لذا يجب 
عدم المساس به. وقد نصل إلى هذه النتيجة عند المبالغة في تقدير أصول 

ذكر بعض  غفالالشركة كتقدير أموال الشركة بأكثر من قيمتها الحقيقية أو عند إ 
خصومها، ولهذا يحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد ما حصلوا عليه من 
 د  عيُ أرباح صورية وإن كانوا حسني النية، ألن ما قبضه الشركاء من هذه األرباح 

جزءًا من الحصص التي قدموها في رأسمال الشركة، وليس من حق الشريك 
ة الشركة وإنما يكون له ذلك بعد انحاللها استرداد حصته أو جزءًا منها أثناء حيا

 .113وتصفيتها

هذا ويعد كل شرريك دائنًا للشررركة بنصرريبه في األرباح بمجرد تحديد هذا  
النصرريب، شررريطة إكمال ما نقص من رأس مال الشررركة بسرربب الخسررائر ما لم 

/ من قانون الشررررركات(. وإذا تم توزيع 42يتفق الشرررركاء على غير ذلك )المادة/
اح على الشرركاء وقبضرها هؤالء فإنها تصربح حقًا مكتسربًا لهم. فإذا ساءت األرب

أعمال الشركة في سنة تالية ومنيت بالخسائر، فال يجوز لدائني الشركة مطالبة 
 . 112الشركاء برد ما كانوا قد قبضوه من أرباح في سنة سابقة

 

                                                           

اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضًا،  فإذا-3
 يب في الخسارة. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النص

كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعًا لما تفيده  وإذا-2
الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودًا أو شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما 

 قدمه فوقه. 
 .11، مرجع سابق، صـهد. مرتضى ناصر نصر الل -112

مكناس، مرجع سابق،  ه،د. جمال الدين عبد الل101ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -111

 .112ـسابق، ص
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 المطلب الثاني 

 توزيع الخسائر 

 ة بعد انتهاء السنة المالية لها، تشير إلىإذا كانت الميزانية المعدة للشررك
زيادة خصررررروم الشرررررركة على أصرررررولها فهذا يعني أن الشرررررركة قد منيت بخسرررررارة 
تعادل قيمة هذه الزيادة.والخسررررائر ال يتحملها الشررررركاء أثناء حياة الشررررركة، فهم 
ال ُيلزمون بتكملة النقص الذي أصررررراب حصرررررصرررررهم المكونة لرأس مال الشرررررركة 

ا النقص من أرباح السنوات التالية، أو من االحتياطي االختياري وإنما يكمل هذ
 إن وجد. 

والت وإنما على العكس ت التالية وإذا لم تحقق الشرركة أرباحًا في السنوات
الخسائر حتى أتت على رأس مال الشركة كله أو على الجزء األكبر منه بحيث 

دائني  ها، ووفاءأصررربح اسرررتمرار مشرررروع الشرررركة مسرررتحياًل وجب حلها وتصرررفيت
الشررررررررركة من المال الناتج بعد التصررررررررفية، فإذا لم تكف الموجودات لوفاء ديونها 

 كان على الشركاء المتضامنين وفاؤها من أموالهم الخاصة.

أما عن كيفية توزيع الخسرررررائر بين الشرررررركاء فيجب الرجوع إلى ما نص 
 سد.شرط األعليه عقد الشركة في هذا الشأن، فُيعمل به طالما لم يتضمن 

أما إذا لم يحدد عقد الشررركة إال نصرريب الشررركاء من الربح فقط، وجب  
اعتبار هذا النصررريب في الخسرررارة أيضرررًا، وكذلك الحال إذا اقتصرررر العقد على 
تعيين نصرريب الشررركاء من الخسررارة فقط، وجب اعتبار هذا النصرريب في الربح 

 أيضًا.
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شررررررررررررركاء في األرباح أما إذا لم ُيبين عقد الشررررررررررررركة نصرررررررررررريب كل من ال
 والخسائركان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 

اهمة إعفاءه من المس المشرّ علشرريك بالعمل، فقد أجاز إلى اأما بالنسربة 
 لمشرررّ عافي الخسررائر إذا كان ال يتقاضررى أجرًا مسررتقاًل عن عمله، حيث اعتبر 

مة منه في الخسرررررائر في أن حرمان هذا الشررررريك من أجرة عمله يشررررركل مسرررراه
.ولكن هذا ال يعني أنه ال يبقى مسرررررررؤواًل مسرررررررؤولية شرررررررخصرررررررية 114حال تحققها

. حيث 111وتضررررررررامنية تجاه دائني الشررررررررركة إذا لم تكف أموالها لسررررررررداد ديونهم
يمكن لردائني الشررررررررررررررركة التنفيذ على أمواله الخاصررررررررررررررة ومطالبته بمفرده بكامل 

 الدين.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ من القانون المدني على أنه: "يجوز االتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم 2ف 121نصت المادة / -111

 عمله".غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط أال يكون قد تقرر له أجرعن 
 .111ـمكناس، مرجع سابق، ص هد. جمال الدين عبد الل -115
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 الفصل الثاني

 شركة التوصية

شررررركات التوصررررية نوعان، توصررررية بسرررريطة وتوصررررية باألسررررهم، وشررررركة 
التوصرية البسريطة هي من شرركات األشخاص القائمة على االعتبار الشخصي 

شرررخصرررية جميع الشرررركاء فيها محل اعتبار، فال يجوز، من حيث المبدأ،  إنإذ 
 ألي شررريك التنازل عن حصررته إلى الغير إال بموافقة باقي الشررركاء. أما شررركة
التوصرية باألسررهم فهي من شررركات األموال فشررخصررية الشررريك الموصرري ليسررت 
بذات اعتبار، فيسرررررررررررررتطيع أن يتنازل عن حصرررررررررررررته إلى الغير دون موافقة باقي 

 الشركاء.

المسررتثمرين في سرروريةعلى شررركات التوصررية باألسررهم،  ونظرًا لعدم إقبال
كة م أحكام شررررررر هذا النوع من الشررررررركات وأقتصررررررر على تنظي المشرررررررّ عفقد ألغى 

التوصررية البسرريطة في قانون الشررركات الجديد الصررادر بالمرسرروم التشررريعي رقم 
، ولكنه حذف كلمة البسرريطة من اسررم الشررركة مكتفيًا بتسررميتها 3811لعام  37

بررررررررررررررررر "شرررركة التوصرررية"، حيث لم نعد بحاجة إلى هذه الكلمة للتمييز بين شرررركة 
 سهم.بعد إلغاء شركة التوصية باألالتوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم 

تضرررررررم نوعين من الشرررررررركاء: شرررررررركاء متضرررررررامنون 119وشرررررررركة التوصرررررررية
مسررؤولون عن جميع ديون الشررركة مسررؤولية شررخصررية غير محدودة وعلى وجه 

                                                           
وقد نشأت هذه الشركة في القرون الوسطى حيث كان القانون الكنسي يحرم القرض بفائدة فلجأ أصحاب  -111

األموال إلى توظيف أموالهم باستعمال عقد التوصية )الكوموند( والذي بموجبه يسلم شخص ماالً إلى أحد 
مارها في عمليات تجارية ويتم االتفاق بينهما على اقتسام األرباح والخسائر على أال يكون مقدم التجار الستث

سميت هذه العقود بالتوصية ألن مقدم المال كان يوصي  دالمال مسؤوالً إال في حدود ما قدمه من مال. وق
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التضرررامن وهم الذين يتولون إدارة الشرررركة، وشرررركاء موصرررون تتحدد مسرررؤوليتهم 
يحق لهم االشرررررررررتراك في إدارة بمقدار الحصرررررررررة التي قدموها في رأس المال، وال 

 الشركة.

وبناًء على ما تقدم، فإن دور الشركاء الموصين هو دور الرأسمالي 
الممول، أما الشركاء المتضامنون فهم الذين يقومون بتشغيل المال واستثماره 

 ، فمركزهم القانونيكلها ويتحملون من أجل ذلك األعمال واألعباء في الشركة
 المتضامنين في شركة التضامن.مماثل لمركز الشركاء 

بفضل هذه الشركة يتاح لألشخاص الذين يملكون المال من دون ف ولذا
أن تتوفر لديهم الخبرة في أمور التجارة، أن يتشاركوا مع آخرين يملكون الخبرة 

 والتفرغ من دون أن يكون لديهم المال الكافي.

امن، ة التضهذا وتتشابه شركة التوصية في كثير من أحكامها مع شرك
/ من قانون الشركات على سريان األحكام 18في المادة / المشرّ عولهذا فقد نص 

الخاصة بشركة التضامن على شركة التوصية وذلك في الحاالت واألمور التي 
لم يرد عليها نص ضمن األحكام الخاصة بشركة التوصية وبما ال يتعارض مع 

لمطبقة على الشركاء المتضامنين هذه األحكام، كما نص على سريان األحكام ا
 في شركة التضامن على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية.  

 لمشرّ عاومع ذلك فإن شركة التوصية تنفرد بأحكام خاصة بها نص عليها 
نقتصر سفي قانون الشركات وتتعلق هذه األحكام بخصائص الشركة وإدارتها، و 

 صصين لكل منهما مبحثًا مستقاًل.في دراستنا على دراسة هذه األحكام مخ

                                                           
مكناس، مرجع سابق،  هبد اللالتاجر باستثمار األموال المقدمة منه في تجارة معينة، أنظر د. جمال الدين ع

 .111صـ
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 المبحث األول

 خصائص شركة التوصية

ُتعّرف شركة التوصية بأنها:" شركة تجارية بموضوعها تعمل تحت عنوان 
معين يكون فيها أحد الشركاء على األقل شريكاً متضامناً إضافة شريك أو شركاء 

 موصين".

ص تميزها بخصائ تتميزمن خالل هذا التعريف نستنتج أن شركة التوصية 
 عن غيرها من الشركات، وسنخصص لكل منها مطلبًا مستقاًل.

 المطلب األول

 شركة تجارية بموضوعها

إذ يتوقف إضفاء الصفة التجارية عليها من عدمه على طبيعة نشاطها، 
فإذا كانت تباشر نشاطًا تجاريًا عدت شركة توصية تجارية وإذا كانت تمارس 

توصية مدنية. فلو ُأسست شركة توصية الستثمار نشاطًا مدنيًا عدت شركة 
ع مشاهدة عامة مثاًل كانت شركة توصية تجارية بينما لو ُأسست الستثمار و مشر 

 أرض زراعية كانت شركة توصية مدنية.
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 المطلب الثاني

 عنوان الشركة

ال يشررتمل عنوان شررركة التوصررية إال على أسررماء الشررركاء المتضررامنين، 
 –س من الضرروري إدراج أسرماء المتضامنين جميعًا، إذ يمكن مع العلم بأنه لي

االكتفاء بذكر أسرررررررماء بعضرررررررهم أو أحدهم، ولكن  –كما في شرررررررركة التضرررررررامن 
يتوجب عندئذ  إضافة عبارة "وشركائهم" أو "وشركائه" حسب الحال. وإذا لم يكن 
فيها سرررررروى شرررررررريك متضررررررامن واحد فيجب أيضرررررررًا إضررررررافة عبارة "وشرررررررركائه"أو 

ه" حسررب ما يقتضرريه عدد الشررركاء، فذلك ضررروري إلمكان التفريق بين "وشررريك
األعمال التي يقوم بها الشررريك المتضررامن لحسررابه الخاص وتلك التي يقوم بها 

/ من قانون 1ف 41لحسررررررراب الشرررررررركة، وهذا ما نصرررررررت عليه صرررررررراحة المادة/
ال يجوز أن يتضرررررررمن عنوان الشرررررررركة إال أسرررررررماء الشرررررررركاء الشرررررررركات بقولها " 

ولذلك فليس أمام الغير إال االطالع على عقد الشركة في السجل لمتضامنين ".ا
 التجاري لمعرفة ما إذا كان الشركاء اآلخرون متضامنين أم موصين.

 ،ويعود السرررربب في منع ذكر اسررررم الشررررريك الموصرررري في عنوان الشررررركة
حماية الغير الذي يتعامل مع الشرركة، حيث أن ذكر اسرم الشريك الموصي في 

يخلق ائتمانًا وهميًا لها وبخاصرررة إذا كان ذا سرررمعة مالية جيدة، عنوان الشرررركة 
مما يدفع الغير إلى التعامل معها معتقدًا أن هذا الشرررررررررريك مسرررررررررؤواًل بكل أمواله 

 وعلى وجه التضامن عن ديونها، في حين أن الواقع غير ذلك.

لمادة/ صت اجزاًء خطيرًا على مخالفة هذا المنع حيث ن المشرّ عوقد رتب 
/ من قانون الشرررررررركات على أنه: "ال يجوز أن يدرج اسرررررررم أي شرررررررريك 3ف 41

موص في عنوان شررركة التوصررية، وإذا تسررامح الشررريك الموصرري بإدراج اسرررمه 
 في عنوان الشركة أصبح مسؤواًل كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية".
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منًا وتقرير اوبناًء عليه،فإنه يلزم العتبار الشريك الموصي شريكًا متض
مسؤوليته الشخصية وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة حيال الغير، توفر 

 شرطين:

: أن يكون عالماً بإدراج اسمه في عنوانها، ويفترض علمه مالم يثبت األول
العكس. ومن ثم إذا ُأدرج اسمه في عنوانها دون علمه أو رغم معارضته، فيبقى 

 ه.جهة الغير وال يسأل إال في حدود حصتمحتفظًا بصفته كشريك موص  في موا

: أن يكون الغير حسن النية. أي غير عالم بصفة هذا الشريك الثاني
الفعلية وكونه موصيًا، ويفترض في الغير حسن النية، وللشريك الموصي إثبات 

 علم الغير بحقيقة صفته بجميع وسائل اإلثبات.

تأثر ه من الشركاء ال توتجدر اإلشارة إلى أن عالقة الشريك الموصي بغير 
بهذا اإلدراج فيبقى محتفظاً بصفته كشريك موص ال يسأل إال في حدود حصته، 
ويكون من حقه أن يرجع عليهم بما دفعه للغير زيادة عن مقدار حصته في 
الشركة. وإذا كان إدراج اسمه قد تم بدون علمه كان له أن يطالب الشركاء 

 .111لتي لحقت به جراء هذا العملالمتضامنين بالتعويض عن األضرار ا

 المطلب الثالث

 اختالف المركز القانوني بين الشركاء

م لشركة التوصية أنها تض المشرّ عيتضح لنا من التعريف الذي أورده 
 ن:و ن وشركاء موصو نوعين من الشركاء، شركاء متضامن

                                                           
 .151مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل -111
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 الشركاء المتضامنون: –أواًل 

ين يكون للشركاء المتضامن وهؤالء يتمتعون بذات المركز القانوني الذي
 في شركات التضامن، وهو ما يترتب عليه نتائج عدة من أهمها:

بمجرد دخولهم في الشركة )أي منذ توقيعهم على  صفة التجاراكتسابهم -أ
 : ذا كانت تجاريةً عقد تأسيسها( 

ولذا ال بد من أن يكون كل منهم متمتعًا باألهلية التجارية، وإذا فقدها 
عديل صفته إلى شريك موص  في حال كانت تضم شريكاً متضامنًا أحدهم وجب ت

ل الشركة إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة أو  غيره، وإال فُتحوَّ
 ُتحل.

وفاء فيما بينهم عن ال شخصية وعلى وجه التضامنمساءلتهم بصفة -ب
 بديون الشركة.

 بحق  دارة الشركة:استئثارهم وحدهم -ج

على أن يتولى إدارتها واحد منهم أو أكثر، وفي جميع  ويمكن االتفاق
األحوال يخضع المدير أو المديرون لذات النظام القانوني الذي يخضع له مدير 

 شركة التضامن.

 ها:في إدارت العملصورة  –في الغالب  –اتخاذ حصصهم في الشركة -د

ريك المتضامن في تقديمه رررررررررررررررررررررررة الشرررررررررررررررومع ذلك يمكن أن تتمثل حص
باإلضافة إلى العمل أو من  –(  منقوالت أو عقارات نقدًا أو عينًا ) –المال 
 دونه.
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زوم ، وعدم لبموافقتهم إلمكان انضمام شريك متضامن جديداالكتفاء -ه
 موافقة الشركاء الموصين على ذلك.

 ثانيًا: الشركاء الموصون:

ء الشركاء بشكل جذري عن المركز ويختلف المركز القانوني لهؤال
القانوني للشركاء المتضامنين، ويمكن تحديد المركز القانوني للشركاء الموصين 

 :اآلتيةبالنقاط 

محدودية مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة بقدر حصته في -أ
 رأسمالها:

ومن هذا المنطلق إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته كاملًة، فبإمكان 
 شركاء مطالبته بوفائها، كما يجوز ذلك أيضًا لدائني الشركة.الشركة وال

وكذلك إذا استرد الشريك الموصي حصته من الشركة قبل انحاللها، 
 فيجوز لدائنيها مطالبته بردها.

أما لو قدم الشريك الموصي حصته للشركة، سواًء سلمها لشريك متضامن 
ونها، دائنيها مهما بلغت ديأو لمدير الشركة، فتبرأ ذمته حيال كل من الشركة و 

وينقضي التزامه وال يسأل عن هالك حصته بعد تسليمها أو قيام الشريك 
المتضامن بالتصرف فيها لحسابه الشخصي. كما يتعذر على دائني الشركة 
مطالبته في هذه الحالة أو في حال ارتكاب مدير الشركة خطًأ يرتب مسؤوليته 

ي وصي. فليس لدائني الشركة مطالبة الموصألن المدير ليس تابعًا للشريك الم
إال في حال ارتكابه خطًأ شخصيًا حيالهم، كتدخله في إدارة الشركة أو ظهور 

 اسمه في عنوانها.
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 : عدم اكتسابهم صفة التجار-ب

يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء الموصين عدم اكتسابهم صفة 
ر ارة فيهم، ومن ثم يجوز للقاصالتاجر، ولذا ال يلزم توفر شروط تعاطي التج

المأذون وكذلك للعامل في الدولة ولصاحب المهنة الحرة الدخول كشريك موص  
وإن كانوا ممنوعين من تعاطي  -في الشركة ولو كان نشاطها تجاريًا، فهؤالء 

يمكنهم القيام بعمل تجاري، بمعنى أن التعاقد على ترأسيس شركة  –التجارة 
ذلك لشركاء الموصين، و ا إلى اًل تجاريًا حتى بالنسبةتوصية تجارية يعد عم

 أسوًة بتأسيس الشركة محدودة المسؤولية أو االكتتاب بأسهم الشركة المساهمة.

ومن هذا المنطلق فإن الفوائد التي تترتب في حال تأخر الشريك الموصي 
في تقديم حصته لشركة التوصية التجارية، يجب أن تسري في حقه من تاريخ 

 حقاق حصته ووفقًا لمعدل الفائدة في المسائل التجارية.     است

كما يترتب أيضًا على ما تقدم عدم جواز شهر إفالس الشريك الموصي 
ر  إفالس الشركة، لكونه ليس تاجرًا.  ولو ُشه 

 المطلب الرابع

 قيام الشركة على االعتبار الشخصي

تبار على االعبما أن شركة التوصية هي من شركات األشخاص فهي تقوم 
الشخصي. واألصل أن يمتد االعتبار الشخصي إلى جميع الشركاء سواء أكانوا 
متضامنين أم موصين، ذلك ألن شخصية الشريك الموصي هي أيضًا محل 
ثقة بالنسبة للشركاء المتضامنين والغير على السواء، وخاصة لجهة الركون 

ا إلى الشركة، دوا بتقديمهإليهم في تنفيذ التزاماتهم بتقديم الحصص التي تعه
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وبالتالي فإن المساح لهم بالتنازل عن حصصهم إلى الغير من شأنه أن يؤدي 
إلى زوال شخص الشريك الموصي من الشركة، وهذا ما يناقض االعتبار 

. ولذلك يجب أن تعامل حصة الشريك الموصي معاملة حصة 110الشخصي
 بموافقة جميع الشركاء الشريك المتضامن بحيث ال يجوز التنازل عنها إال

مبدأ السوري لم يتقيد ب المشرّ عالمتضامنين والموصين معًا. إال أننا نرى أن 
القواعد  ، خارجاً بذلك عنا تقضي بهللشريك الموصياالعتبار الشخصي بالنسبة 

 العامة في شركات األشخاص وذلك على النحو اآلتي:

 تنازل الشريك عن حصته:-أوالً 

 :لمتضامن عن حصته للغيرتنازل الشريك ا-1

في قانون الشركات عن بيان مدى جواز تنازل الشيك  المشرّ عسكت 
المتضامن في شركة التوصية عن حصته إلى الغير، إال أنه نص من المادة 

 / من القانون المذكور على أنه: 18/

تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية األحكام المطبقة -ا
 .لمتضامنين في شركة التضامنعلى الشركاء ا

تسري على شركة التوصية األحكام الخاصة بشركة التضامن -3
المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في الحاالت واألمور التي 

 .لم يرد عليها نص في هذا الباب وبما ال يتعارض مع أحكامه
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نون / من قا1ف 20وبداللة هذا النص فإنه يجب تطبيق نص المادة/
والتي وردت في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن وقضت  ،117الشركات 

بشرط و "بعدم جواز تنازل الشريك عن حصته للغير إال بموافقة جميع الشركاء
نصرف " يجب أن تجميع الشركاء ". وفي رأينا أن عبارة "القيام بمعامالت الشهر

التفسير  صين معًا. وهذافي شركة التوصية إلى جميع الشركاء المتضامنين والمو 
ينسجم مع ما تقضي به القواعد العامة من قيام شركات األشخاص على االعتبار 

 الشخصي.

 

 :تنازل الشريك الموصي عن حصته للغير-2

للشريك الموصي التنازل / من قانون الشركات على أنه" 41نصت المادة /
ركة ص عقد الشعن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ين

 .على خالف ذلك

وبناًء على ذلك، فإنه ما لم ينص عقد الشركة على ضرورة موافقة جميع 
الشركاء المتضامنين والموصين على تنازل الشريك الموصي عن حصته 
لشخص أجنبي عن الشركة، فإنه ُيكتفى بموافقة الشركاء المتضامنين وحدهم 

وجًا على ما تقضي به القواعد العامة على هذا التنازل، وهذا بال شك ُيعد  خر 
 من قيام شركات األشخاص على االعتبار الشخصي.

تنازل الشريك الموصي عن حصته إلى شريك آخر سواء إلى أما بالنسبة 
  شترطفال ي ألي قيد أو شرط، المشرّ عأكان متضامنًا أم موصيًا، فلم يخضعه 
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ك ال يؤدي إلى دخول شريفيه الحصول على موافقة باقي الشركاء، ذلك ألنه 
جديد إلى الشركة وبالتالي فإنه ال يمس باالعتبار الشخصي الذي تقوم عليه 

 .108هذه الشركة

 انسحاب الشريك أو وفاته:-ثانياً 

متضامنًا كان أم  عن بيان مدى جواز انسحاب الشريك ) المشرّ عسكت 
ة. لهذا البّد رك( من شركة التوصية، كما أنه لم يبين أثر وفاته على الش موصياً 

هنا من تطبيق النصوص الخاصة بشركة التضامن والمتعلقة بانسحاب الشريك 
 / من قانون الشركات. 18أو وفاته وذلك بداللة المادة /

، إذا ( متضامنًا كان أم موصياً  وبناًء على ذلك فإنه ال يجوز للشريك)
جميع الشركاء  كانت الشركة محدودة المدة، االنسحاب من الشركة أال بموافقة

 / من قانون الشركات1ف 43المادة/ واء )رررررررررررررررررررررررالمتضامنين والموصين على الس
.) 

 متضامنًا كان أما إذا كانت الشركة غير محدودة المدة، فيجوز للشريك )
( أن ينسحب منها بشرط وأن يعلن الشريك رغبته في االنساب إلى  أم موصياً 

 .101صوله، وأال يكون انسحابه عن غشباقي الشركاء قبل ح

ؤدي ( فال ي متضامنًا كان أم موصياً  وفاة أحد الشركاء )إلى أما بالنسبة 
إلى انقضاء الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على خالف ذلك، بل تستمر بين 
باقي الشرركاء األحياء وتؤول حقوق الشرريك المتوفى إلى ورثته وتستمر الشركة 

تكون لهم صررفة الشررركاء الموصررين إن كان مورثهم متضررامنًا مع هؤالء الورثة و 
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ما لم يكن في عقد الشركة نص مخالف. إال أن وفاة الشريك المتضامن األوحد 
في شركة التوصية يؤدي إلى انقضائها، ما لم يقبل أحد الشركاء الموصين، أو 
ورثة الشريك المتضامن تحويل صفته إلى شريك متضامن بموجب صك رسمي 

 .103هر أصوالً ويش

 ضم شريك جديد  لى الشركة: –ثالثاً 

إلى شررررركة الوصررررية شرررررطة  شرررريك متضرررامن جديدضررررم  المشرررررّ عأجاز 
موافقة جميع الشرررررركاء المتضرررررامنين فيها فقط دون موافقة الشرررررركاء الموصرررررين، 

، أن الشرررريك المتضرررامن هو من يدير 102وإذا كان مبرر ذلك، كما يرى البعض
ؤولية غير محدودة عن ديونها، إال أن ذلك ُيعد  الشرررررررررركة ويكون مسرررررررررؤواًل مسررررررررر

 40خروجًا على مبدأ االعتبار الشرخصري الذي تقوم عليه هذه الشركة )المادة /
 / من قانون الشركات(.1ف

إلى شرررركة التوصررررية شرررررط  شرررريك موصد جديد ضررررم المشررررّ عكما أجاز 
شررررركة الموافقة جميع الشررررركاء المتضررررامنين والموصررررين فيها، ما لم ينص عقد 

على خالف ذلك كأن ينص العقد على االكتفاء بموافقة الشررررررركاء المتضررررررامنين 
 / من قانون الشركات(.2ف 40)المادة /

لم يشرررررررترط صرررررررراحة  شررررررهر انضرررررررمام الشرررررررريك الجديد  المشرررررررّ عورغم أن 
 متضررامناً  (، إال أن ضررم شررريك جديد إلى الشررركة ) )متضررامنًا كان أم موصررياً 
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ضرررري تعديل عقد الشررررركة وأي تعديل لعقد الشررررركة يكون (، يقت كان أم موصررررياً 
 .104واجب الشهر

 

 تحويل صفة الشريك الموصي  لى شريك متضامن:-رابعاً 

تحويل صررفة الشررريك الموصرري إلى شررريك متضررامن على  المشرررّ عأجاز 
أن يتم ذلك بموجب عقد موقع من قبله ومن قبل الشررررررررررركاء المتضررررررررررامنين ويتم 

كات، وال يصربح الشرريك الموصري شرريكًا متضامنًا شرهره أصرواًل في سرجل الشرر 
 إال بإتمام هذين اإلجراءين )توقيع العقد وشهره(.

وفي كل األحوال، فإن الشريك الموصي ال يستطيع أن يحول صفته إلى 
شررررررررررريك متضررررررررررامن إذا كان قاصرررررررررررًا أو ممنوعّا من احتراف التجارة، ذلك ألنه 

 ًا صفة التاجر.بتحويل صفته إلى شريك متضامن سيكتسب حكم

  فالس الشريك أو  عساره أو فقده أهليته:-خامساً 

لشرررررركاء المتضرررررامنين في شرررررركة التوصرررررية فتسرررررري عليهم إلى ابالنسررررربة 
 18األحكام المطبقة على الشررررررركاء المتضررررررامنين في شررررررركة التضررررررامن)المادة/

/ من قانون الشررررررررركات(، وبالتالي فإن شررررررررهر إفالس أحدهم أو فقده أهليته 1ف
أنه أن يؤدي إلى حل الشررركة ما لم يقرر باقي الشررركاء اسررتمرار الشررركة من شرر

                                                           
يجب على الشركات أو مديري الشركة أو / من قانون الشركات التي نصت على أنه "2ف 2المادة / -104

أعضاء مجلس إدارتها بحسب الحال شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها األساسي أو على 
في سجل التجارة خالل ثالثين يوما من  / من هذا المرسوم التشريعي بتسجيله0البيانات الواردة في المادة/

 ".تاريخ التعديل وال يعتبر التعديل نافذا بحق الغير إال من تاريخ شهره
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بمنعزل عن الشررررررررررررررريرررررك الرررررذي أفلس أو فقرررررد أهليتررررره شرررررررررررررررط إجراء معررررراملرررررة 
 / من قانون الشركات(.1ف 27الشهر)المادة/

ويالحظ أن النص السابق لم يذكر حالة إعسار الشريك المتضامن وفيما 
ك قد افترض أن الشري المشرّ عال. ويبدو أن إذا كانت تؤدي إلى حل الشرركة أم 

المتضررررررررامن يكتسررررررررب صررررررررفة التاجر بمجرد دخوله إلى الشررررررررركة، وبالتالي فإنه 
يخضررع لنظام اإلفالس وليس لنظام اإلعسررار، إال أن هذا الفرض يقتصررر على 
الحالة التي يكون فيها نشرررررررراط الشررررررررركة تجاريًا، أما إذا كان نشرررررررراطها مدنيًا فال 

ء حتى ولو كانوا متضرررررررررررامنين صرررررررررررفة التاجر بالتالي فإنهم يكتسرررررررررررب الشرررررررررررركا
يخضررررررعون لنظام اإلعسررررررار وليس لنظام اإلفالس. ونرى، رغم عدم النص، أن 
إعسرار الشرريك المتضامن يؤدي إلى حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على 
خالف ذلك، قياسررررررررًا على حالة اإلفالس من جهة وانسررررررررجامًا مع مبدأ قيام هذه 

 لى االعتبار الشخصي من جهة أخرى.الشركة ع

أما إفالس الشررررررريك الموصرررررري أو إعسرررررراره أو فقده أهليته، فال يؤدي إلى 
/ من 2ف 18حل الشرررررررركة ما لم ينص عقد الشرررررررركة على خالف ذلك) المادة/

هنا لم يراع االعتبار الشرخصي الذي تقوم عليه هذه  المشررّ عقانون الشرركات(. ف
ء ذلك بأن اتفقوا في عقد الشركة على حلها بوفاة أحد الشركة إال إذا أراد الشركا

 الشركاء الموصين أو إعساره أو فقده أهليته.

 المبحث الثاني

  دارة شركة التوصية

األحكام الخاصة بإدارة شركة التوصية إنما أحال بشأنها  المشرّ علم يفّضل 
 الشركات/ من قانون  18إلى األحكام الخاصة بإدارة شركة التضامن )المادة/
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خص إدارة شركة التوصية بأحكام خاصة تتمثل بمنع  المشرّ عفأن  (. ومع ذلك
الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة، وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس 
الشركاء. وبناًء عليه فإننا سنقصر دراستنا على هذه األحكام الخاصة، أما باقي 

يين المدير وعزلة واعتزاله وصالحياته األحكام المتعلقة بإدارة الشركة كتع
ومسؤوليته، وضرورة تعيين مدقق للحسابات إذا كان رأس مال شركة التوصية 
يزيد على عشرة ماليين ليرة سورية، فنحيل بشأنها إلى ما سبق لنا أن أوضحناه 

 عند دراستنا لشركة التضامن منعا  للتكرار.

 المطلب األول

 دارة الشركة  حظر تدخل الشريك الموصي في

 المبدأ:-أوالً 

على الشررررريك الموصرررري القيام بأعمال اإلدارة، فقد نصررررت  المشرررررّ عحظر 
ال يحق للشررررررريك الموصرررررري  " /من قانون الشررررررركات على أنه:1ف 49المادة /

التدخل في إدارة أعمال الشررررررررررركة تجاه الغير وليس له سررررررررررلطة تمثيلها ولو كان 
 ذلك بناًء على توكيل...".

ذلك، يمتنع على الشرريك الموصي االشتراك في إدارة الشركة وبناًء على 
فال يجوز له أن يشرررررررتري أو يبيع أو يبرم قرضرررررررًا باسرررررررم الشرررررررركة أو يوقع على 
األسرررررررررررناد التجارية نيابة عنها. وال يقتصرررررررررررر هذا الحظر على إبرام العقود وإنما 

 ، كالتفاوض عن الشرررررررركة من أجل101يشرررررررمل أيضرررررررًا األعمال الممهدة إلبرامها
تصررررف قانوني معين إذا تم ذلك بشررركل يحمل الغير على االعتقاد بأنه شرررريك 
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متضرررررامن يمثل الشرررررركة.كما ليس للشرررررريك الموصررررري إلزام الشرررررركة حيال الغير 
 .109بعمله غير المشروع النتفاء نيابته عنها أو تبعيته لها

وخالصة القول إنه ليسمن حق الشريك الموصي القيام بأي عمل من 
ي يترتب عليها تمثيله الشركة أمام الغير ولو تم ذلك بموافقة جميع األعمال الت

الشركاء المتضامنين والموصين، فإدارة الشركة تكون حصرا للشريك المتضامن 
أو لشخص أجنبي عن الشركة وذلك وفقًا للتفصيل السابق ذكره بخصوص إدارة 

 شركة التضامن.

 مبررات مبدأ الحظر:-ثانيا

، 101برير حرمان الشريك الموصي من إدارة الشركةاختلف الفقهاء في ت
ة الذي يتعامل مع الشرك حماية الغيرفمنهم من يرى أن هذه القاعدة تستهدف 

خشية أن يعتقد أنه يتعامل مع شريك متضامن ومسؤول مسؤولية شخصية 
وتضامنية عن ديون الشركة فيعتمد على ذلك ثم يتضح له فيما بعد أن من 

موصي ومسؤول بمقدار حصته.وقد ُيعترض على هذا تعامل معه هو شريك 
التبرير أن الغير يستطيع أن يعلم فيما إذا كان الشريك الذي يتعامل معه متضامنًا 
أم موصيًا من خالل االطالع على عقد الشركة المشهر في السجل التجاري بل 

 .100يكفي أن يصرح الشريك الموصي في حال تصرفه عن الشركة عن صفته

رى البعض اآلخر أن الغاية من تقرير هذه القاعدة ليست حماية في حين ي
صي نظرًا ألن الشريك المو  حماية الشركة والشركاء المتضامنين الغير فقط بل
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مسؤول بمقدار حصته وقد يجري تصرفات أثناء اإلدارة تنطوي على مضاربات 
قد  مماشديدة الخطورة دون تحرز أو احتياط معتمدًا على مسؤوليته المحدودة 

يضر بالشركة والشركاء المتضامنين. وذلك بعكس الشريك المتضامن الذي يسأل 
عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، ومن ثم يستبعد اندفاعه إلجراء 
مضاربات غير مدروسة. وقد ُيعترض على هذا التبرير أنه من غير المقبول 

ن ديونها بمقدار حصته منع الشريك الموصي من إدارة الشركة ألنه مسؤول ع
، فمما الشك 107في رأسمالها، بينما ٌيسمح لألجنبي عن الشركة أن يتولى إدارتها 

فيه أن الشريك الموصي يكون حريصًا أكثر من المدير غير الشريك في تحقيق 
مصلحة الشركة التي ستعود منفعتها عليه، كما أن المدير غير الشريك لن يعطي 

يعطيه الشريك الموصي، بل على العكس نجد أن الشريك  ائتمانًا للغير أكثر مما
الموصي مسؤول عن ديون الشركة في حدود حصته على خالف المدير غير 

 .178الشريك الذي ليس له حصة على اإلطالق تضمن سوء إدارته

ونتيجة لالنتقادات التي وجهت إلى التبريرين السابقين، فإننا نؤيد ما ذهب 
حرمان الشريك الموصي من إدارة الشركة ُيمثل قاعدة  من أن171إليه الرأي الراجح

تقليدية ترجع إلى تاريخ ظهور شركة التوصية وأرادت التشريعات الحديثة 
االستمرار عليها. فعند بداية ظهور هذه الشركة كان الشريك الموصي يعمل في 
الخفاء فال يظهر عندما يتعامل الشركاء المتضامنون مع الغير، حيث كانت هذه 
الشركة مخرجًا للطوائف الممنوع عليها ممارسة التجارة )النبالء ورجال الكنيسة( 

 الستثمار أموالهم دون ظهورهم بمظهر التجار.
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 الحظر: نطاق مبدأ-ثالثاً 

يقتصر مبدأ حظر الشريك الموصي من إدارة أعمال الشركة على أعمال 
مال اإلدارة الخارجية اإلدارة الخارجية دون أعمال اإلدارة الداخلية، ويقصد بأع

التي من شأنها أن تجعل من يباشرها على اتصال مع الغير تلك األعمال 
المتعامل مع الشركة )أي التي تتضمن تمثياًل للشركة أمام الغير(.ومن ثم ال 
يجوز للشريك الموصي أن يكون مديرًا لها أو أن يبرم باسمها صفقات شراء أو 

 ا ولحسابها.بيع أو...إلخ أو أن يقاضي باسمه

أما أعمال اإلدارة الداخلية )وهي التي ال تتضمن تمثيالً للشركة أمام الغير( 
فيجوز له القيام بهافيستطيع أن يعمل محاسبًا أو مهندسًا أو مديرًا فنيًا للشركة 
ل سلطة اتخاذ القرارات، مع مالحظة أنه ال يجوز أن تقتصر  بشرط أال ُيخوَّ

ا العمل ألنه إنما يتولى هذا العمل كتابع وليس حصته في الشركة على مثل هذ
 كشريك بمعنى الكلمة.

وتقديرما إذا كان العمل الذي تواله الشرك الموصي ُيعد  من قبيل أعمال 
اإلدارة الخارجية أم الداخلية هو مسألة واقع يعود الفصل فيها لمحكمة الموضوع 

 بدون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

 لحظر:اء مخالفة مبدأ اجز -رابعاً 

يترتب على تدخل الشريك الموصي في أعمال اإلدارة الخارجية، مخالفًا 
بذلك الحظر المفروض عليه،أنه ُيعد  مسؤوالً عن الديون وااللتزامات التي تحملتها 
الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها مسؤولية الشريك المتضامن  ولو 

 / من قانون الشركات(.1ف 49المادة  يل )كان تدخله بناًء على توك



191 
 

ونرى أن هذا النص يحدد مسؤولية الشريك الموصي الذي يخالف مبدأ 
 الحظر سواء اتجاه الغير أم اتجاه باقي الشركاء 

 مس ولية الشريك الموصي اتجاه الغير:-1

ن العمل ع ُيسأل الشريك الموصي الذي يتدخل في إدارة الشركة أمام الغير
ل فيه كما لو كان شريكًا متضامنًا، بمعنى أنه يكون مسؤواًل مسؤولية الذي تدخ

هذاالعمل الذي تدخل فيه لحساب الشركة فقط. أما إذا  شخصية وتضامنية عن
لمحكمة جوز ليتكرر تدخل الشريك الموصي في أعمال اإلدارة واعتاد على ذلك ف

لك التي لم حتى ت كافةتقرير مسؤوليته الشخصية والتضامنية من أعمال الشركة 
يتدخل فيها.وفي هذه الحالة يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر ويمكن شهر 

 .173إفالسه تبعًا لشهر إفالس الشركة

، أنه يشترط لتقرير المسؤولية الشخصية والتضامنية 172ويرى البعض
للشريك الموصي الذي تدخل في إدارة الشركة، أن يكون الغير الذي تعامل معه 

، من أنه ال يشترط هنا 174ولكننا نؤيد ما ذهب إليه البعض األخر حسن النية.
ليه يريد تقرير هذا الشرط لنص ع المشرّ عأن يكون الغير حسن النية، فلو كان 
/  الذي اشترط صراحة حسن نية 3ف 41صراحة كما فعل في نص المادة/

ركة شالغير العتبار الشريك الموصي الذي يتسامح في إدراج اسمه في عنوان ال
 شريكًا متضامنًا.
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 باقي الشركاء: مس ولية الشريك الموصي اتجاه-2

أما بالنسرررررربةلمسررررررؤولية الشررررررريك الموصرررررري عن ديون الشررررررركة على وجه 
التضررامن بسرربب تدخله في أعمال اإلدارة الخارجية للشررركة، فعلينا أن نميز بين 

 حالتين:

اإلدارة إذا كان تدخل الشرررررررررررررريك الموصررررررررررررري في أعمال  الحالة األولى:-
الخارجية للشرررررررركة قد تم بناء على توكيل من الشرررررررركاء المتضرررررررامنين، فيسرررررررأل 
مسرررؤولية شرررخصرررية وتضرررامنية اتجاه الغير فقط، أما اتجاه باقي الشرررركاء فيبقى 

ويحق له الرجوع عليهم بما دفعه من ديون  متمتعرًا بصررررررررررررررفته كشررررررررررررررريك موص  
 في الوكالة. وذلك تطبيقًا للقواعد العامة الشركة زيادة على حصته،

إذا كران تدخل الشررررررررررررررريك الموصرررررررررررررري في أعمال اإلدارة  الحرالة الثانية:-
الشرررررررررررركاء المتضرررررررررررامنين، فإن هذه  الخارجية للشرررررررررررركة  قد تم بدون توكيل من

األعمال التي قام بها ال تلزم الشررررركة على اإلطالق ويعد كأنه تصرررررف باسررررمه 
ت لشرررررررررركاء إال إذا كانولحسرررررررررابه الخاص، وبالتالي ليس له الرجوع على باقي ا

الشررررركة قد اسررررتفادت من هذا العمل وفي حدود هذه الفائدة، وذلك وفقًا ال حكام 
 الفضالة أو اإلئراء بال سبب.

 المطلب الثاني

 مجلس الشركاء

في قانون الشركات أن يتخذ الشركاء في شركة التوصية  المشرّ عأجاز 
 قراراتهم في مجلس يسمى "مجلس الشركاء".
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 شكيله:ت -أوالً 

في شركة التوصية من جميع الشركاء المتضامنين  الشركاء مجلس يتألف
والموصين معًا، فحق الشريك الموصي في حضور مجلس الشركاء واالشتراك 
في مداوالته هو من الحقوق اللصيقة بصفته كشريك والتي ال يترتب على 

ك الموصي للشري المشرّ عممارستها تمثيل الشركة أمام الغير. ومن هنا فقد أعطى 
الحق في حضور مجلس الشركاء واالشتراك في مداوالته دون أن ُيعد  ذلك تدخاًل 

/ من قانون الشركات على 3ف 49في إدارة الشركة، حيث نصت المادة/ همن
 أنه:

ال ُيعذ  اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة  -1" 
 أو في أعمالهًا. منه في إدارة الشركة أو تدخاًل فيها

كما يحق للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها  -3
والسجالت الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يتداول مع الشركاء 

 المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها".

 قراراته: -ثانياً 

 حق التصويت في مجلس الشركاء على الشركاء المشرّ عقصر 
/ من قانون 2ف40المتضامنين فقط، باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة/

الشركات وهي حالة دخول شريك موص جديد في الشركة حيث اشترطت موافقة 
جميع الشركاء المتضامنين والموصين ما لم ينص عقد الشركة على خالف 

 ذلك.
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ظام نإال أن قصر حق التصويت على الشركاء المتضامنين ليس من ال
كاء للشر  العام، بحيث يجوز أن ينص عقد الشركة على إعطاء حق التصويت

 / من قانون الشركات(.1ف 47الموصين أيضًا)المادة /

القرارات في مجلس الشركاء بأغلبية تزيد على نصف رأس المال  روتصد
المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت ما لم ينص عقد الشركة على 

ستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو خالف ذلك، ي
دمجها، فيجب أن تصدر بإجماع الشركاء في عقد يوقعون عليه ويتم شهره 

 ./ من قانون الشركات(2و 3ف 47أصواًل )المادة /

 

 الفصل الثالث

 شركة المحاصة

ا هوسنتناول في هذا الفصل دراسة شركة المحاصة من خالل تحديد مفهوم
وخصائصها )المبحث األول( ثم نتطرق لخصوصية هذه الشركة من حيث 

 المبحث الثاني(. ) هاؤ وانقضا وإدارتها تأسيسها

 المبحث األول

 مفهوم شركة المحاصة وخصائصها

شركة المحاصة كشركة التوصية يرجع أصل نشأتها إلى عقد التوصية 
ايال أصحاب األموال تحالذي كان يتم اللجوء إليه في العصور الوسطى من قبل 



195 
 

على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة، فأدى هذا العقد عندما كان يمارس بصورة 
. حيث كان أصحاب 171مستترة إلى إرساء الركيزة األولى لهذا النوع من الشركات

األموال الذين يمنعهم وضعهم السياسي أو االجتماعي أو المهني من ممارسة 
 موالهم إلى شريك متضامن يقوم بالعمل التجاري باسمهالتجارة بأنفسهم يسلمون أ

الشخصي ولحسابهما المشترك، فيكتسب وحدة الحقوق الناجمة عن عمله ويلتزم 
، وهذا هو 179وحده حيال الغير الذي تعامل معه، ثم يحاسب شريكه بنتائج عمله

 تمامًا وضع شركة المحاصة في التشريعات الحديثة.

 المطلب األول

 المحاصة وأهميتهاتعريف شركة 

 بأّنها: / من قانون الشركات شركة المحاصة11نصت المادة /

شررركة تعقد بين شررخصررين أو أكثر ليسررت معدة الطالع الغير عليها -1"
وينحصرررررررررررررر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شرررررررررررررريك ظاهر يتعامل مع 

 الغير.

شهر لليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية وال تخضع لمعامالت ا-3
 المفروضة على الشركات األخرى".

ويتبين لنا من هذا النص أن شرررركة المحاصررررة شرررركة مسررررتترة غير معدة 
شرررررررريك ظاهر يتعامل مع الغير باسرررررررمه الطالع الغير عليها، ويمارس أعمالها 
وال تملك شررررررخصررررررية اعتبارية،وال تخضررررررع الشررررررخصرررررري لحسرررررراب الشررررررركاء كافًة.
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على الشركات األخرى، وقد تختص هذه  المشرّ عإلجراءات الشرهر التي فرضرها 
الشررررررررركة بممارسررررررررة األعمال المدنية أو التجارية على حد سررررررررواء، فهي شررررررررركة 

 تجارية بموضوعها.

شركة المحاصة كثيرة االنتشار في الحياة العملية وذلك نظرًا والحقيقة أن 
لما تتميز به من بساطة وخلو من الشكليات، فضاًل عن مالءمتها لجميع 

ات والظروف وتحقيقها لرربة الكثيرين الذين ال يريدون مباشرة التجارة المناسب
 بشكل علني.

ة، نوغالبا ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشركات إلتمام عملية معي
كاتفاق شخصين على شراء كمية معينة من بضاعة معينة لبيعها بربح أواتفاق 

لك الربح بينهما. ومع ذ مؤلف مع ناشر على طباعة كتاب وتسويقه ثم اقتسام
فليس هناك ما يمنع من للجوء إليها الستثمار مشاريع محدودة أو غير محدودة 

 األجل.

ذ شركة المحاصة كوسيلة لتكوين احتكارات سرية بين التجار، أو  وقد ُتتخ 
ر وذلك حماية لهم من التنافس القاتل الذي يض ،أداة لتنظيم التنافس فيما بينهم

 .171بمصالحهم

رًا ما يلجأ مؤسسو شركة باطلة، بسبب عدم تنظيم عقدها خطيًا أو وكثي
عدم إجراء معامالت الشهر، إلى وصفها بأنها شركة محاصة لتالفي بطالنها. 

 وفي مثل هذا الفرض ال بد من الرجوع لواقع الشركة وإرادة الشركاء:
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  فإذا انصرفت إرادتهم فعاًل إلى قيام أحدهم بأعمال الشركة باسمه
صي وعدم إظهار الشركة للغير، كان وصفهم للشركة بأنها شركة محاصة الشخ

 صحيحًا.

  في حين لو انصرفت إرادتهم إلى التعامل مع الغير باسم الشركة
 كمجموعة أو قام ممثلوها بذلك فعاًل، فال بد عندئذ  من وصفها بالشركة الفعلية.

 المطلب الثاني

 خصائص شركة المحاصة

 لمحاصة أنها تتسم بالخصائص اآلتية:يتضح من تعريف شركة ا

 أواًل: شركة تجارية بموضوعها:

فإذا كانت شركة المحاصة تمارس نشاطًا تجارياً عدت شركة تجارية، كما 
لو أسست الستثمار مشروع نقل مثال. أما إذا كانت تمارس نشاطًا مدنيًا عدت 

ة أو يع طبيشركة مدنية، كما لو أسست الستثمار أرض زراعية أو إلنشاء مشار 
 تعليمية.

 شركة مستترة:-ثانياً 

تتميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات بأنها شركة مستترة، حيث 
ينحصر كيانها القانوني بين المتعاقدين وهي غير معدة الطالع الغير عليها، 
فعندما يتعاقد القائمون على شؤونها سعيًا لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، 

دون باسمهم الشخصي وكأن العقد أجري لحسابهم الخاص، فالمدير فإنهم يتعاق
حين يشتري لحساب الشركة مثاًل فإنما يشتري باسمه الشخصي ويوقع العقد 
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باسمه ويلتزم شخصيًا بآثار العقد حيال من تعاقد معه، فهو وحده المسؤول أمام 
 ه.يلإ المتعاقد اآلخر من دون باقي الشركاء ألنهم غير معلومين بالنسبة

أما فيما بين الشركاء، فالشركة موجودة وقائمة كأية شركة أخرى يحكمها 
االتفاق، فعقد الشركة هو الذي يحدد الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين الشركاء 
ومدة الشركة وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم األرباح والخسائر فيما بينهم، وإذا 

لسابق تطبق عندئذ  قواعد التوزيع القانوني الم يكن ثمة اتفاق في هذا الخصوص ف
 بيانها في األحكام العامة لعقد الشركة.

هذا وتبقى الشركة مستترة ولو علم الغير بوجودها طالما أن علم الغير 
بوجودها لم يأت نتيجة عمل إرادي من الشركاء بقصد إبراز الشركة كشخص 

لغير صدفًة على عقدها ، كما لو اطلع ا170اعتباري مستقل عن أشخاص الشركاء
أو على أوراق تفيد أنها شركة محاصة أو كما لو صدف وجوده أثناء تقديم 
الحساب عن الشركة إلى الشركاء أو كما لو أخبره شخص بتكوين الشركة بين 
الشركاء. إذا صدر عن الشركاء أثناء مباشرة أعمال الشركة ما ينبا بوجودها 

ير، كما لو اتخذوا لها عنوانًا خاصًا كشخص اعتباري مستقل في مواجهة الغ
يتعاملون به ويوقعون بموجبه بصورة منتظمة على المعامالت، أو أعلنوا عنها 
في الصحف،فعندئذ  تفقد الشركة صفتها كشركة محاصة ويجوز أن ُتعامل كشركة 

)باطلة لعيب شكلي وهو عدم استيفائها إجراءات الشهر المقررة 177تضامن فعلية
بح الشركاء فيها مسؤولين شخصيًا وعلى وجه التضامن فيما بينهم قانونًا( ويص

 حيال الغير الذي ظهرت تجاهه بوصفها شركة.
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 ثالثًا: شركة ال تتمتع بشخصية اعتبارية:

إن أهم ما يميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات، أنها ال تتمتع 
ن يقصدوا ه دون أبشخصية اعتبارية، فالشركة عبارة عن اتفاق يلتزم به أطراف

. ويترتب على انعدام الشخصية 388إنشاء شخص اعتباري مستقل عن أشخاصهم
 االعتبارية لشركة المحاصة النتائج اآلتية:

ليس لشركة المحاصة عنوان تجاري تظهر به أمام الغير، فالمدير أو -1
الشخص الظاهر عندما يتعامل مع الغير يوقع باسمه الشخصي فتنصرف إليه 

 قوق وااللتزامات الناشئة عن هذه التصرفات فيلتزم بها شخصيًا.وحده الح

ليس لشركة المحاصة موطن مستقل، فالموطن الذي ُيعتد به هو -3
 موطن المدير أو الشخص الظاهر الذي تعاقد مع الغير.

ليس لشركة المحاصة جنسية خاصة بها مستقلة عن جنسيات الشركاء -2
 فيها.

الية مستقلة عن ذمم الشركاء، فهي ال ليس لشركة المحاصة ذمة م-4
تكون دائنة أو مدينة، وإنما يكون المدير أو الشريك الظاهر هو الدائن أو المدين. 
وينجم عن ذلك عدم وجود رأسمال خاص بشركة المحاصة، فالحصص التي 
يقدمها الشركاء ال تصبح مملوكة للشركة وإنما تبقى ملكًا للشركاء وفق طرق 

 تفاقهم كما سنرى.مختلفة تبعًا ال

ال يجوز مقاضاتها كشركة، وإنما يمكن مقاضاة المدير أو الشريك -1
 الذي باشر عماًل ما باسمه الشخصي.
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ال يمكن شهر إفالسها لعدم وجودها من وجهة النظر القانونية.ومن ثم -9
إذا كانت الشركة تجاريًة وتوقف المدير أو الشريك الظاهر عن دفع دين التزم 

ة الشركة، فُيشهر إفالسه وحده من دون باقي الشركاء، وُتفتح له تفليس به لحساب
 يشترك فيها دائنوه الشخصيون والدائنون الذين تعاقد معهم لحساب الشركة.

ولكن نظرًا لقيام الشركة على االعتبار الشخصي بين الشركاء كما سنرى، 
ق سابق هناك اتفافإن شهر إفالس أحد الشركاء فيها يؤدي إلى حلها، ما لم يكن 

 أو الحق على استمرارها فيما بين باقي الشركاء. 

 رابعًا: قيام الشركة على االعتبار الشخصي بين الشركاء:

ُتعد  شركة المحاصة من شركات األشخاص القائمة على االعتبار 
الشخصي، فأساس تكوينها الثقة المتبادلة بين الشركاء، بل أن االعتبار 

في هذه الشركة نظرًا الن الشركاء ال  381وى صورهالشخصي يظهر في أق
يظهرون في مواجهة الغير، وغالبًا ما ينقلون ملكية حصصهم إلى المدير دون 
وجود عقد مكتوب يثبت ذلك حيث ال يلزم كتابة عقد الشركة، وبالتالي ال يكون 
ألي شريك ضمان قبل شركائه اآلخرين أو قبل مدير الشركة الذي ُتسلم إليه 

 قوام هذه الشركة.-بحق  –لهم، سوى الثقة الشخصية التي تعد أموا

 يترتب على قيامها على االعتبار الشخصي نتائج عدة من أهمها:

 ال يجوز تداول الحصص إال بموافقة جميع الشركاء.-1

ال يجوز للشركة أن تصدر صكوكًا قابلة للتداول )أي أسهم أو أسناد -3
 قرض(
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 إال بموافقة جميع الشركاء. ال يجوز انضمام شريك جديد-2

يؤدي انسحاب الشريك، إذا كانت الشركة غير محدودة المدة، إلى -4
 حلها.

تؤدي وفاة أحد الشركاء أو شهر إفالسه أو إعساره أو الحجر عليه -1
 إلى حل الشركة.

ولكن ُيالحظ أن بإمكان الشركاء االتفاق على تعديل هذه النتائج، كاتفاقهم 
اء بتوفر أغلبية معينة إلمكان تداول الحصص أو قبول انضمام مثاًل على االكتف

شريك جديد، أو على استمرار الشركة في حال توفر سبب من أسباب االنحالل 
 القائمة على االعتبار الشخصي. 

ولكن ُيالحظ أن بإمكان الشركاء االتفاق على تعديل هذه النتائج، كاتفاقهم 
م عينة إلمكان تداول الحصص أو قبول انضمامثاًل على االكتفاء بتوفر أغلبية م

شريك جديد، أو على استمرار الشركة في حال توفر سبب من أسباب االنحالل 
 القائمة على االعتبار الشخصي.   

 اكتساب الشركاء صفة التجار: لى خامسًا: بالنسبة 

مما ال شك فيه أنه إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا مدنيا، فال يكتسب أي 
لشركاء المحاصين، بما في ذلك الشريك الظاهر الذي يتعامل مع الغير من ا

باسمه الشخصي، صفة التاجر.أماإذا كانت الشركة تمارس نشاطًا تجاريًا 
فيكتسب الشريك الظاهر الذي يتعامل مع الغير صفة التاجر وبالتالي فإنه 

أهاًل  ن يخضع لما يخضع له التجار من التزامات وأحكام، ولذا يشترط أن يكو 
 لتعاطي التجارة.
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باقي الشركاء المحاصين، حيث يكتسب كل منهم ى لإكذلك الحال بالنسبة 
صفة التاجر رغم عدم قيامه باألعمال التجارية، ذلك ألن الشريك الظاهر يقوم 
بأعمال الشركة لحساب جميع الشركاء وإن كان يتعاقد باسمه الشخصي مع 

مال هم جميع الشركاء المحاصين وليس الغير، فالذي يتحمل نتائج هذه األع
الشريك الظاهر وحده، فهم يحترفون تجارة مستترة تحت اسم الشريك الظاهر، 

 383فتثبت صفة التاجر لكل من الشريك الظاهر والشركاء المستترين على السواء
وذلك استنادًا إلى نظرية ظاهر الحال. يستثنى من ذلك الحالة التي يشترط فيها 

ص في عقد الشركة أن تكون مسؤوليته عن ديون الشركة محدودة الشريك المحا
بمقدار حصته في رأس المال فال يكتسب هنا صفة التاجرشأنه شأن الشريك 
الموصي في شركة التوصية.مع مالحظة أنه ال يجوز االتفاق على تحديد 
ين، فالمحاص  الذي يتعامل مع الغير ُيسأل  -مسؤولية جميع الشركاء المحاصّ 

مسؤولية شخصية وال يمكن تحديد مسؤوليته في ظل مبدأ  –صفه تاجرًا فردًا بو 
 السوري. المشرّ عوحدة الذمة المالية، الذي يأخذ به 

 المبحث الثاني

 خصوصية شركة المحاصة

أن رياب الشخصية االعتبارية لشركة المحاصة أدى إلى إنفرادها، دون 
تأسيسها أم إدارتها أم  غيرها من الشركات، بأحكام خاصة سواء من حيث

 ها، ونفّصل في ذلك على النحو اآلتي:ؤ انقضا
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 المطلب األول

 تأسيس شركة المحاصة

 كيفية تأسيسها:-أوالً 

تخضع شركة المحاصة في تأسيسها لذات األركان الموضوعية العامة 
من )رضا وأهلية ومحل وسبب(. وكذلك يجب أن تتوفر لها األركان الموضوعية 

م توفرها في الشركات األخرى، )من تعدد الشركاء والمساهمة في الخاصة الالز 
 تقديم الحصص واقتسام األرباح والخسائر ونية المشاركة(.

أما األركان الشكلية فإن شركة المحاصة معفاة منها، فال ُيشترط فيها 
تنظيم عقد مكتوب، كما أنها ال تخضع إلجراءات الشهر التي تخضع لها باقي 

ى هذا، إذا كان موضوع الشركة تجاريًا فيمكن إثبات وجودها الشركات. وعل
بجميع طرق اإلثبات المقبولة في المواد التجارية )الشهادة، القرائن، الدفاتر 
التجارية، المراسالت(. أما إذا كان موضوعها مدنيًا فال يمكن إثبات وجودها 

 ن قانون الشركات(./ م12إالبطرق اإلثبات المقبولة في المواد المدنية )المادة /

 الوضع القانوني للحصص:-ثانياً 

يتكون رأسمال شركة المحاصة من الحصص التي يقدمها الشركاء في 
الشركة، إذ يجب على كل شريك أن يقدم حصة في الشركة كما في غيرها من 

 الشركات، وهذه الحصة قد تتخذ صورة حصة نقدية أو عينية أو عمل.

ية لشركة المحاصة نتيجة عدم تمتعها بالشخصية ونظراً النعدام الذمة المال
 االعتبارية فال تنتقل الحصص التي يقدمها الشركاء إلى ملكية الشركة.



214 
 

وإذا كانت القاعدة العامة في شركة المحاصة أن يظل كل شريك محتفظًا 
بملكية حصته يستثمرها بنفسه ثم يشترك مع باقي الشركاء المحاصين في نتائج 

، إال أنه ال شيء يمنع من اتفاق الشركاء على أن تتخذ مليكة استغالله لحصته
 الحصص إحدى الصور اآلتية:

 احتفاظ كل شريك بملكية حصته: الصورة األولى

قد يتفق الشركاء على أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته على أن يقوم 
بتسليمها إلى مدير المحاصة الستثمارها في الغرض الذي ُأن شئت من أجله 

كة، بمعنى أن الشريك يبقى محتفظًا بملكية حصته التي انتقلت حيازتها إلى الشر 
المدير. ويترتب على ذلك أن حق الشريك المحاص على حصته يختلف 
باختالف ما إذا كانت الحصة عينية أم مجرد مبلغ نقدي. فإذا كانت الحصة 

عند انحالل  رلصاحبها ويستطيع استردادها عيناً من ذمة المدي اً عينية فتبقى ملك
الشركة أو من تفليسته إذا شهر إفالسه أثناء حياة الشركة. كما يكون لدائني 
الشريك التنفيذ عليها تحت يد المدير ألنه ال يعتد في مواجهتهم بوجود الشركة. 

العامة  ةكما أنه إذا هلكت هذه الحصة تحمل مالكها تبعة الهالك تطبيقًا للقاعد
على مالكه، ما لم يكن الهالك ناتجاً عن االستغالل  التي تقضي بأن المال يهلك
 .382فيتحمل تبعة هالكها جميع الشركاءالطبيعي ألموال الشركة 

أما إذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مبلغًا من النقود فبمجرد تسليمه 
إلى المدير يصبح هذا الشريك دائنًا بمبلغ مماثل للمدير عند انتهاء الشركة. 

فيه أن هذا المبلغ ال يدخل في ذمة لشركة لعدم وجود ذمة مالية ومما ال شك 
إذا  لهذاو مستقلة لها وإنما يمتزج بأموال المدير الخاصة بوصفه من المثليات،
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أفلس المدير يدخل الشريك مقدم المبلغ في تفليسته بوصفه دائنًا عاديًا له دون 
 أن يتمتع بحق أفضلية على باقي دائني المدير.

 المدير لثانية:نقل ملكية الحصص  لىالصورة ا

قد يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يقدم كل شريك حصته إلى المدير 
وهذه الصورة من شأنها أن تعرض الشركاء لنوع من على سبيل التمليك. 

المخاطرة، ألن بإمكان دائني المدير عندئذ  التنفيذ على الحصص، عينية كانت 
منها. كما أن شهر إفالسه يؤدي إلى دخولها ضمن أم مثلية، القتضاء حقوقهم 

موجودات تفليسته كونها أضحت جزءًا من ذمته المالية. وال يستطيع دائني مقدم 
 .384الحصة التنفيذ عليها ألنها خرجت من ملكيته

 ية الشركاء للحصص على وجه الشيوعالصورة الثالثة: ملك

يوع، هم على الشقد يتفق الشركاء على بقاء حصصهم مملوكة فيما بين
وفي هذه الحالة تكون موجودات الشركة ملكًا شائعًا فيما بينهم بنسبة حصة كل 
منهم. وتنطبق في هذه الصورة أحكام الملكية على الشيوع الواردة في القانون 
المدني، ولذا فليس ألي من الشركاء أن يطلب قسمة المال الشائع قبل حلول 

ني أحدهم التنفيذ على نصيب مدينهم في أجل عقد الشركة، ولكن يجوز لدائ
 المال الشائع.
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 المطلب الثاني

  دارة شركة المحاصة

رأينا أنه يترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية االعتبارية أال 
يكون لها ذمة مالية مستقلة تجعلها قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات  

قع به العقود التي تبرمها معه.وهذا ما يجعل والعنوان تظهر به أمام الغير وتو 
، وبالتالي فإن هذه 381من تعيين مدير لها يمثلها أمام الغير أمرًا مستحياًل قانوناً 

الشركة ُتدار بالكيفية التي يتفق عليها الشركاء، ولذلك كان علينا أن ندرس طرق 
 اإلدارة ونتائجها.

 طرق اإلدارة: -أوالً 

الشركاء بأعمال إدارة الشركة إلى أحدهم أو إلى  أن يعهد :الطريقة األولى
د إليه مهمة اإلدارة "مدير  شخص غريب عن الشركة، ويسمى الشخص الذي ُعه 
الشركة"، وهو عندما يتعامل مع الغير يوقع باسمه الشخصي ولحسابه، ال بوصفه 
نائبًا عن الشركة لعدم تمتعها بشخصية قانونية، ولكنه مع ذلك ملزم بأن يقدم 
للشركاء حساباً عن األعمال والتصرفات التي باشرها، وينقل إليهم اآلثار الناجمة 

 عنها ليتم توزيع األرباح والخسائر فيما بينهم.

أن ُيعهد إلى كل شريك مباشرة جزء من أعمال الشركة،  الطريقة الثانية:
 لبحيث يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه ولحسابه ثم يتقدم في النهاية أو خال

مواعيد دورية بحساب عن نشاطه، ليتم بعد ذلك اقتسام األرباح والخسائر الناجمة 
 عن مجموع أعمال الشركاء على النحو المتفق عليه بينهم.
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أن يتولى الشركاء مجتمعين أعمال الشركة، بحيث يتوجب الطريقة الثالثة:
، وبالتالي رعلى الشركاء جميعًا التوقيع على كل عقد أو صفقة يبرمونها مع الغي

فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم حيال 
 الغير الذي تعاقدوا معه متى كان موضوع االلتزام تجاريًا.

 نتائج اإلدارة: -ثانياً 

 يجب علينا هنا أن نميز بين حالتين:

 الحالة األولى  في عالقة الشركاء بالغير :

ن الشركاء والغير الذي تعاقد معه الشريك الظاهر ال توجد عالقة مباشرة بي
أو المدير، ويلتزم هذا األخير بالتصرف الذي أبرمه مع الغير، بمعنى أن الشريك 
الظاهر يكون مسؤوالً مسؤولية شخصية بجميع أمواله حيال من تعاقد معه، حتى 

لك كة على تحديد مسؤوليته، ذولو كان قد اتفق مع باقي الشركاء في عقد الشر 
 . 389ألن عقد الشركة ال ُيحتج به في مواجهة الغير

كذلك فإنه ليس للغير الذي تعاقد مع الشريك الظاهر أو المدير مطالبة 
غيره من الشركاء، ويتزاحم الغير مع الدائنين الشخصيين للشريك الظاهر في 

 .381التنفيذ على أموال هذا األخير 
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 في عالقة الشركاء ببعضهم: الحالة الثانية 

يتعاقد الشريك الظاهر مع الغير باسمه الشخصي،  فيكون هو وحده 
المسؤول أمام من تعاقد معه، ثم يقوم بمحاسبة شركائه بالعمليات التي قام بها، 

 فيسدد لهم نصيبهم من األرباح ويطالبهم بما ينوبهم من الخسائر. 

الشريك الظاهر التي يقوم بها  هذا ومن حق باقي الشركاء مراقبة أعمال
لمصلحة الشركة ، فيكون لهم االطالع على الدفاتر ومناقشة سير العمل في 

 .380الشركة وإبداء النصح واإلرشاد 

 المطلب الثالث

 انقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة بتوافر أي سبب من األسباب العامة النقضاء 
 األسباب الخاصة النقضاء شركات الشركات، كما تنقضي بتوافر أي سبب من

األشخاص، وبالتالي فإن انسحاب أحد الشركاء أو فقده أهليته أو إفالسه أو 
 إعساره يؤدي إلى حل الشركة وانقضائها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها .

اق اتف وفي حال وفاة أحد الشركاء المحاصين، فليس هناك ما يمنع من
ريك المتوفى على أن تستمر الشركة معهم، سواء باقي الشركاء مع ورثة الش

باعتبارهم مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة أم باعتبارهم 

                                                           
 .112ـد. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، ص -202
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مسؤولين بمقدار حصتهم في الشركة، ما لم يكن أحد الورثة قاصرًا فالبد هنا من 
 .387أن ينصب االتفاق على اعتباره مسؤواًل مسؤولية محدودة

 نإاء شرررررركة المحاصرررررة ال يعقبه تصررررررفية، حيث انقضرررررهذا ويالحظ أن 
افتقار شرركة المحاصة لذمة مالية مستقلة يجعل تصفيتها مقتصرًة على تصفية 
العالقات القائمة بين الشررررررركاء، ويتولى هذه المهمة المدير أو أحد الشررررررركاء أو 

 ،وقد يتوالها خبير محاسررررربي تعينه المحكمةالغير الذي عهد إليه الشرررررركاء بذلك
ال وقوع نزاع بينهم. وعنرردمررا يتحرردد مقرردار الربح أو الخسرررررررررررررررارة ويعررد كررل في حرر

شرررريك دائنًا للمدير في حصرررته إن كان قدمها له على سررربيل التمليك، ونصررريبه 
في الربح إن كان هناك ربح وعلى أن يخصررررررم من حصررررررته مقدار نصرررررريبه في 

 .318الخسارة إن خسرت الشركة

ء في القيام بأعمال مشتركة بعد وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا استمر الشركا
انحالل الشررررركة، فإن عقد الشررررركة يمتد سررررنًة تلو األخرى بالشررررروط ذاتها، مالم 

 تظهر الشركة للغير فعندئذ  ُتعامل كشركة فعلية.

ال مجال لتطبيق أحكام التقادم الخمسررررري الخاص بدعاوى دائني الشرررررركة 
ا ة اعتبارية، ومن هذعلى الشرررركاء، نظرًا لعدم تمتع شرررركة المحاصرررة بشرررخصررري

المنطلق فإن دعاوى الغير على مدير الشررررررررركة، وكذلك دعاوى الشررررررررركاء حيال 
/ سررررررنة في 11بعضررررررهم بعضررررررًا، تخضررررررع للتقادم العادي الطويل، والذي مدته /

/ سررنوات في المسررائل التجارية، مالم ينص القانون على 18المسررائل المدنية و/
 مدة أقصر.

                                                           
مكناس، مرجع سابق،  هد. جمال الدين عبد الل،  115ـأنظر عكس ذلك د. جاك الحكيم، مرجع سابق،ص -209
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 الباب الثاني

 شركات األموال

يقصد بشركات األموال تلك الشركات التي تتأسس من أجل جمع األموال 
وحشد المدخرات لتنفيذ المشاريع الضخمة فيأخذ االعتبار المالي فيها المرتبة 
األولى ، إذ ال عبرة فيها لشخصية الشريك كما هو الحال في شركات األشخاص، 

ن إن ائتمان هذا النوع موإنما العبرة هي لما يقدمه الشريك من مال، وبالتالي ف
الشركات يعتمد بشكل أساسي على رأسمالها وما تكونه من احتياطيات أثناء 

 حياتها.

ن قيام شركات األموال على االعتبار المالي ال يعني مطلقًا انعدام إ
االعتبار الشخصي فيها، فاالعتبار الشخصي متوفر في هذا النوع من الشركات 

 قل أهمية بكثير من الدور الذي يلعبه االعتبار الماليلكن دوره في قيام الشركة أ
وال يوجد ما يمنع من وجود االعتبارين معًا في هذه الشركات. وخير دليل فيها. 

على ذلك الشركة المحدودة المسؤولية، وهي من شركات األموال، إال أنه يتعايش 
الي فيها ، ومن مظاهر االعتبار الم311ن المالي والشخصي معاً افيها االعتبار 

تحديد مسؤولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار الحصة التي يملكها في رأسمال 
الشركة، ومن مظاهر االعتبار الشخصي فيها تقييد حرية الشريك عند رغبته في 

 السوري في قانون الشركات المشرّ عالتنازل عن حصته للغير.كما يالحظ أن 
( قد أخضع هذه 3811/ لعام 37الجديد) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

الشركة لكثير من القواعد التي تخضع لها الشركة المساهمة المغفلة مما يعني 
 أنه قربها أكثر من شركات األموال .

                                                           
 .111مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل-211
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السوري في قانون الشركات الجديد المشار إليه أعاله،  المشرّ عوقد نظم 
لة لمساهمة المغفاألحكام الخاصة بكل من الشركة المحدودة المسؤولية والشركة ا

في حين أنه كان قد ألغى األحكام الخاصة بشركة التوصية باألسهم ألنها لم 
تلق رواجًا في سوريا. وعليه فإننا سوف ندرس في هذا الباب األحكام الخاصة 
بالشركة المحدودة المسؤولية ) الفصل األول( ثم األحكام الخاصة بالشركة 

 المساهمة المغفلة) الفصل الثاني(.

 

 الفصل األول

 الشركة المحدودة المس ولية

ن أحد أسباب التوجه إلى الشركات المحدودة المسؤولية هو التخلص من إ
المسؤولية التضامنية التي أرهقت المستثمرين و رجال األعمال و أودت بهم إلى 

 إفالسهم تارًة و الوصول بهم إلى حافة الهاوية تارًة أخرى.

لتلبية رربات رجال األعمال بهذا الشأن عن لقد كانت ألمانيا السباقة 
والذي نظم أحكام هذه الشركة  4/1073/ 37طريق إصدار القانون المؤرخ بر 

وسرعان ما امتدت من ألمانيا  إلى  في نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
الفوائد و المزايا التي تحققها على  باقي دول العالم وقد ساعدها على ذلك

تجاري و االقتصادي، فهي وسيلة تناسب رجال األعمال و التجار المستويين ال
الستثمار جزء من أموالهم  دون أن يتعرضوا  الحتمال فقدان الجزء اآلخر عبر 
تحديد مسؤوليتهم، مما يشجع على االستثمار المتوسط و الصغير اللذان ال 

ءات يتطلبا رؤوس أموال ضخمة من ناحية، و ال يحتاج المستثمر إلى إجرا
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من ناحية أخرى، ناهيك عن  313تأسيس معقدة كما في الشركات المساهمة
إمكانية عدم فصل اإلدارة عن ملكية رأس المال مما يتيح لمالك رأس المال إدارة 

 أعماله و تجارته بنفسه.

كذلك عدم تشددها في طلب األهلية التجارية أو ضرورة اكتساب الشريك 
أو  رجال األعمالمن متطلبات الكثير  فيها صفة التاجر يجعلها تتناسب و

 المستثمرين .

وسرررنتناول في هذا الفصرررل دراسرررة الشرررركة المحدودة المسرررؤولية وذلك من 
وتأسررريسرررها)المبحث الثاني(  خالل بيان مفهومها وخصرررائصرررها )المبحث األول(

 )المبحث الرابع(.  وإدارتها)المبحث الثالث( وماليتها

 

 

 المبحث األول

 خصائصهامفهوم الشركة و 

إن دراسة مفهوم الشركة محدودة المسؤولية يستوجب البحث في 
تحديد  إلى وصوالً  خصائصها بيان ثم ومن كل من تعريف هذه الشركة

 طبيعتها القانونية.

                                                           
موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادس، الشركة المحدودة المسؤولية، الطبعة  د. الياس ناصيف، -212

 .11 ـصلحقوقية، ، منشورات الحلبي ا2010الثانية 
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 المطلب األول

 تعريف الشركة محدودة المس ولية

 من قانون الشركات على أن:  11نصت المادة 

هي شركة تتألف من شخصين على  الشركة المحدودة المسؤولية - 1" 
األقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في 

 رأسمال الشركة."

يجوز أن تتألف الشررررررررركة المحدودة المسررررررررؤولية من شرررررررررخص واحد  - 3
 .312وتدعى في هذه الحالة ) شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية (

 خصالش لشركة التنفيذية حةالالئ الوزير من بقرار تصدر-2
 .المسؤولية المحدودة الواحد

الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة  د  عتُ  -4
 ."أيًا كان موضوعها

                                                           
ع السوري قد أجاز وألول مرة، في الفقرة الثانية من المادة /و -211 / المذكورة 55تجدر اإلشارة إلى أن المشر ِّ

الوزير  ،نفسها  ، وفوض في الفقرة الثالثة من المادةالمحدودة المسؤوليةأعاله تأسيس شركة الشخص الواحد 

و قد أصدر وزير  االقتصاد و التجارة السوري التعليمات كة.المختص بإصدار الالئحة التنفيذية لهذه الشر
تقوم شركة الشخص الواحد على فكرة السماح و . 01/10/1100/ تاريخ 0471التنفيذية بالقرار رقم /

لشخص واحد أن يكّون بمفرده شركة عن طريق تخصيص جزء من ذمته المالية الستثمار مشروع معين على 
معنوية بشرط أن تكون مسؤولية هذا الشخص محدودة بمقدار هذا المال شكل شركة تكتسب شخصيتها ال

 أمواله، لمزيد من التفصيل حول شركة الشخص الواحد راجع المخصص للمشروع فقط دون أن تمتد لباقي

خليل أحمد  تعلوبة، شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية في سورية ،رسالة دكتوراه ، الجامعة اإلسالمية 
 .2015 - 2011نان ، كلية الحقوق ،في لب
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الشركة محدودة المسؤولية والحقيقة أن هذا النص قد أبرز أهم خصائص 
ل الشركة، ن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته في رأس ماإمن حيث 

ومن حيث كونها شركة تجارية أيًا كان موضوعها، إال أنه أغفل بعض أهم 
خصائصها والتي تتمثل في عدم السماح بطرح حصص هذه الشركة على 
االكتتاب العام أو إصدار أسناد قرض قابلة للتداول، وعدم اكتساب الشريك فيها 

 .314لصفة التاجر

كة هي شر المسؤولية بأنها: وبناًء عليه يمكن تعريف الشركة محدودة
تجارية بشكلها تعمل تحت اسم معين  تؤسس بين شخصين أو أكثر، ال يكتسبون 
صفة التجار لمحدودية مسؤولية كل منهم عن ديونها بقدر حصته في رأسمالها 

ق طرح طري الذي ال يمكن طرحه لالكتتاب العام، وال يجوز لها أن تستدين عن
 .أسناد قابلة للتداول

 ب الثانيالمطل

 خصائص الشركة محدودة المس ولية

 تتميز الشرررررررررررركة محدودة المسرررررررررررؤولية بمجموعة من الخصرررررررررررائص تتعلق
بصرررررررررفتها التجارية، وبمسرررررررررؤولية الشرررررررررريك فيها، وباسرررررررررمها، وحظر اللجوء إلى 
االكتتاب العام لتكوين رأسرررررررررمالها أو إصررررررررردار أوراق مالية قابلة للتداول، وتقييد 

 عن الحصص فيها.نشاطها، وتقييد التنازل 

 

                                                           
 .111د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، صـ-211
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 الصفة التجارية:  -أوالً 

بخالف ما هو معلوم في شررررررركات األشررررررخاص أنها ال تكتسررررررب الصررررررفة 
التجارية إال من خالل موضرروعها، فمتى كان موضررروع الشررركة تجاريًا اكتسررربت 
هذه الشررررررركة الصررررررفة التجارية بناء على ذلك و من ثم خضررررررعت ألحكام قانون 

السرررررروري  المشررررررّ عي ُنّص عليها بهذا القانون، فإن التجارة و التزامات التاجر الت
منح الشررررررركات المحدودة المسررررررؤولية الصررررررفة التجارية من الناحية الشرررررركلية أي 
بنص القانون و بغض النظر عن موضرروعها سررواء كان مدنيًا أو تجاريًا، فمتى 

 ن.القانو  كانت الشركة محدودة المسؤولية اكتسبت الصفة التجارية بحكم

 

المس ولية المحدودة للشركاء عن ديون و التزامات  –ثانيًا 
 الشركة:

وتعد هذه الخاصية من أهم خصائص هذه الشركة، ونعني بتحديد 
المسؤولية عدم مسؤولية الشريك عن الخسائر وااللتزامات تجاه الغير التي تتجاوز 
قيمتها حصته في رأس مال الشركة حتى لو لم تكف  موجودات ورأسمال  الشركة 

 لوفاء بها.ل

فمن حيث المبدأ تكون المسؤولية في االلتزامات التجارية تضامنية بين 
/ 22/من القانون التجاري السوري رقم/118المدينين، وفق ما نصت عليه المادة/

السوري حدد مسؤولية الشريك في الشركة  المشرّ ع، بيد أن 3881/311لعام/
ن الشركات والتي جاء فيها ( من قانو 1ف 11المحدودة المسؤولية في المادة )

                                                           
 نصت هذه المادة على أن )المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا االلتزام(  -215
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فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في  )..... وتكون مسؤولية الشريك
 (. رأسمال الشركة

وهذا بخالف شركات التضامن التي تكون فيها مسؤولية الشريك تضامنية 
وشخصية تشمل أموال الشركة واألموال الشخصية للشركاء عند الوفاء بالتزامات 

 في تبديد مخاوف المستثمرين من المشرّ ع، ونزواًل عند رربة الشركة وديونها
غير  ذات المسؤولية-األشخاص  اإلقدام على استثمار أموالهم في شركات

حدد مسؤولية الشركاء بهذا الشكل من الشركات ومن هنا -المحددة للشركاء فيها
 .319جاءت تسميتها بالشركة محدودة المسؤولية

ية المحدودة هذه أن رأس مال الشركة ويترتب على خاصية المسؤول
وموجوداتها هي الضمانة الوحيدة لدائني الشركة وبالتالي عدم قدرة دائني الشركة 
مطالبة الشركاء بأموالهم الشخصية و التنفيذ عليها، و لكنه يمكن مطالبة الشركاء 
بتقديم حصصهم بكاملها عند التأسيس ضمانًا لوقوع الشريك في اإلعسار أو 

 لدى مطالبته بالوفاء.-متى كان تاجرًا باألصل-الساإلف

 اسم الشركة:-ثالثاً 

بخالف شركات األشخاص التي تعمل تحت عنوان تجاري ُيستمد من 
 28المادة /  أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة وشركاؤهم )

(، فإن الشركة محدودة المسؤولية تعمل تحت اسم  / من قانون الشركات 1ف
تجاري ُيستمد من طبيعة نشاطها، كأن نقول مثاًل " شركة ألبان دمشق محدودة 

 المسؤولية".

                                                           
ع لم يكن موفقاً في تسمية هذه الشركة بالشركة المحدودة المسؤولية، فمما -211 يه أن ال شك ف ونرى أن المشر ِّ

هي مسؤولية غير محدودة أي انها مسؤولة عن الوفاء بديونها  –كشخص اعتباري  –مسؤولية هذه الشركة 
ع اسم " الشركة ذات الشركاء محدودي  بكامل أموالها كأي تاجر آخر، وكنا نفضل أن يطلق عليها المشر ِّ

 كة.المسؤولية " فهذه التسمية أصدق في التعبير عن حقيقة وضع الشر
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الشركة المحدودة المسؤولية الخيار بين  أن للشركاء في 311ويرى البعض
اتخاذ عنوان تجاري ُيستمد من أسماء الشركاء فيها كما هو الحال في شركات 

نشاطها كما هو الحال في  األشخاص أو اتخاذ اسم تجاري ُيستمد من طبيعة
شركات األموال، ونحن من جهتنا ال نؤيد هذا الرأي ذلك ألن هذا الخيار كان 

/ من قانون التجارة السوري 1ف 303منصوصًا عليه صراحة في المادة /
، أما قانون الشركات السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 310الملغى

/ 1ف 303من نص مشابه لنص المادة / ، فقد جاء خالياً 3811/ لعام 37/
راحة تبني هذا الحكم لنص عليه ص المشرّ عمن القانون التجاري الملغى، ولو أراد 

في قانون الشركات الجديد، بل على العكس تمامًا فالنصوص الواردة في القانون 
األخير المتعلقة بالشركة محدودة المسؤولية تحدثت عن اسم تجاري ولم تتحدث 

/ نصت على أنه " يجب أن يتبع 1ف 11عن عنوان تجاري، فالمادة / نهائياً 
/ التي حددت 91عبارة ) شركة محدودة المسؤولية ". وكذلك المادة / اسم الشركة

البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التصديق على النظام األساسي للشركة 
..". ايتها....وغ اسم الشركةمحدودة المسؤولية أوجبت أن يتضمن هذا الطلب " 

هذا من جهة ومن جهة أخرى، ال فائدة من اتخاذ الشركة محدودة المسؤولية 
عنوانا تجارياً ُيستمد من أسماء الشركاء فيها، طالما أن مسؤولية الشركاء محدودة 

ي الشركة نئبمقدار حصتهم في رأس مال الشركة، وبالتالي فإن ما يعول عليه دا
أس مال الشركة وغايتها ال شخصية الشركاء فيها والمتعاملين معها هو مقدار ر 

كما هو الحال في شركات األشخاص التي يسأل فيها الشركاء مسؤولية شخصية 
 .317عن ديون الشركة

                                                           
 .119مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل -211
 1919لعام  119/ من قانون التجارة السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1ف222نصت المادة / -212

على أنه " يجوز أن يكون اسم الشركة )محدودةالمسؤولية( مستمداً من غايتها أو من أسم شخص طبيعي 
"..... 
حث ، باألحكام القانونية للعنوان التجاري واالسم التجاري في القانون األردني طراونة،أنظر مصلح ال -219

 ، post_16.html-https://rawhani70law.blogspot.com/2013/07/blog منشور على الرابط:

https://rawhani70law.blogspot.com/2013/07/blog-post_16.html،%20تاريخ
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 أن يتبع اسم الشركة عبارة "شركة المشرّ عوفي جميع األحوال، فقد أوجب 
ة ؤوليمحدودة المسؤولية" حتى يعلم الغير ممن يتعاملون مع الشركة أن مس

ذكر هذه العبارة في جميع مطبوعات  المشرّ عالشركاء فيها محدودة، كما أوجب 
الشركة وإعالناتها وعقودها إضافة إلى إدراج رأسمالها في هذه األوراق. ورتب 

، كمؤيد لهذا الواجب، بأن يصبح المديرون مسؤولين بالتضامن عن المشرّ ع
أسمالها له الشكل القانوني للشركة أو ر  التزامات الشركة تجاه الغير الذي لم يتبين

شركات(؛ كما يعاقب الشركاء والمديرون  11عند إبرامه عقودًا مع الشركة)مادة 
الذين يخالفون األحكام السابقة المتعلقة باسم الشركة، بالعقوبة المنصوص عليها 

 الشركات(. من قانون  /1ف 01لجريمة االحتيال )المادة /

الها على االكتتاب العام أو  صدار أوراق طرح رأسم حظر-رابعاً 
 مالية قابلة للتداول:

إن طبيعة الرقابة غير المشددة التي تخضع لها الشركة المحدودة 
المسؤولية إلى جانب ضعف ضمانات الدائنين المحتملين واقتصارها على 
موجودات الشركة ورأسمالها، وعدم امتداد المسؤولية للشركاء فيها إلى أموالهم 

يس سواء عند تأس تفرض حظر طرح رأسمالها على االكتتاب العام لشخصية،ا
وذلك بهدف إبعاد هذه الحصص عن خطر ، 220الشركة أم عند زيادة رأسمالها

 المشرّ عولهذا اتجه ، 331المضاربة وحماية المدخرين من المخاطر المحتملة
/ من قانون الشركات إلى حظر طرح حصص هذه 1ف 19السوري في المادة/

الشركة على االكتتاب العام أو إصدارها أسناد قرض قابلة للتداول فنص على 
 لىع المسؤولية المحدودة الشركة حصص طرح األحوال من بحال اليجوز " أنه:

                                                           
ى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، الجزء األول، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د. مصطف -220

 .121 ـ، ص1911
 

 .19ـالشركات، الجزء السادس، مرجع سابق، ص ة، موسوعد. الياس ناصيف -221
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 في هاحصص إدراج أو فيها حصص لشراء للجمهور الدعوة توجيه أو االكتتاب
 ".للتداول قابلة قرض أسناد إصدار للشركة اليحق كما مالية، سوق  أي

 تقييد نشات الشركة المحدودة المس ولية: –خامسًا 

 19المادة/  السوري في ) المشرّ عحظر  أعاله الواردة ولذات األسباب
على الشركة محدودة المسؤولية ممارسة أعمال التامين ( /من قانون الشركات0ف

 الأو المصارف أو التوفير نظرًا لحاجة هذه األعمال إلى رؤوس أموال ضخمة
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد قصد تتوفر عادًة لدى هذا النوع من الشركات، 

حمايًة الغير الذي يتعامل مع الشركة، إذ ُيخشى أن يحتمي بهذا الحظر  المشرّ ع
الشركاء وراء مسؤوليتهم المحدودة للقيام بمضاربات ال تحتملها إمكانياتهم 

 .المالية

 ارد في الفقرتين رابعًا وخامسًا أعالهويترتب على مخالفة هذا الحظر الو 
 .333/ من قانون الشركات الجديد01العقوبات المنصوص عليها في المادة /

 تقييد التنازل عن الحصص: -سادساً 

/ من قانون الشركات على حق الشريك في التنازل 2ف 99نصت المادة /
 ضعو  المشرّ ع عن حصته في الشركة ألي شريك آخر دون قيد أو شرط، إال أن

ركة، شخص أجنبي عن الش إلى قيودًا على حرية الشريك في التنازل عن حصته
فمنح الشركاء حق األفضلية في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها 

                                                           
 يعاقب-1 :"على أنه /3811/ لعام/37من قانون الشركات السوري رقم// 1ف 25نصت المادة / -222

/ من 0و1/ /البندين أحكام يخالفون  الذين والمديرون  الشركاء الحتيال جريمةاا لعليه وصالمنص بالعقوبة
 .ي"التشريع المرسوم هذا من /11/ المادة / من3و1/ والبندين/ 19/المادة
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للغير، على أن تتم ممارسة حق األفضلية وفقًا للشروط أو اآللية التي يحددها 
 لشركات(./ من قانون ا4ف99) المادة / النظام األساسي للشركة

هذا وسواء أكان التنازل عن الحصة إلى شريك أم إلى أجنبي عن الشركة، 
يد عدد ) في الشركة التي ال يز  فإن القرار القضائي المتعلق بنقل ملكية الحصة

كة ( ال يكون له حجية في مواجهة الشر  الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكاً 
/ 9ف99هذه الدعوى ) المادة / أو الشركاء إال في حال مخاصمة الشركة في

 من قانون الشركات(.

كما تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويعد الورثة في الشركة التي ال يزيد 
عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكًا بحكم المالك الواحد لحصص 

ل وريث كمورثهم، مالم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم 
ة لشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسإلى اما بالنسبة حسب نصيبه، أ

للورثة، ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء،  المشرّ عوعشرين شريكًا، فقد أجاز 
/ من قانون 1ف99ادة /ررطلب تسجيل حصة مورثهم باسم كل منهم ) الم

 (. الشركات

أمام  كةصص في الشر وفي جميع األحوال، يجب أن يتم التنازل عن الح
، أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة ، أو أمام مدير الكاتب بالعدل

الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض، وفي الحالتين األخيرتين يكون التنازل 
على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبتهالشركة لهذا الغرض، كما 

/ من قانون 1ف99من الوزارة ) المادة /يجب يتم التنازل وفق النموذج المعتمد 
الشركات(. و يجب تسجيل هذا التنازل في سجل الشركاء إذ ال يكون لنقل 
الحصص أي أثر إال من وقت القيد في سجل الشركاء الذي يمسك في الشركة 

 / من قانون الشركات(.3ف99) المادة /
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 المطلب الثالث

 الطبيعة القانونية للشركة محدودة المس ولية

الشركة محدودة المسؤولية في مركزوسط بين شركات األشخاص  د  عتُ 
،أي أنها ذات طبيعة مختلطة؛ فتميل إلى األولى لناحية 332وشركات األموال

األخذ باالعتبار الشخصي فيما يتعلق بتقييد التنازل عن الحصص أو عدم طرح 
صة بين ححصصها على االكتتاب العام أو تطلب موافقة الشركاء على تجزئة ال

الورثة حال كان عدد الشركاء ال يتجاوز الخمسة وعشرين شريكًا، إضافة لما 
والذي يهدف إلى  -ورد معنا سابقًا حول جواز منح الشركاء حق األفضلية 

عندما يقرر الشريك بيع حصصه للغير، 334-المحافظة على االعتبار الشخصي
ة ت القضائية الحجيوضرورة مخاصمة الشركة تحت طائلة عدم اكتساب القرارا

في مواجهة الشركة والشركاء عند رفع الدعاوى المتعلقة بنقل ملكية الحصص، 
كل هذا يوضح عدم تخلي الشركة محدودة المسؤولية عن االعتبار الشخصي، 
كذلك يمكن القول بميل هذه الشركة إلى شركات األشخاص نتيجة تقسيم رأسمالها 

ر إال لغيإلى ا يث المبدأ ال تنتقلوالتي من ح –إلى حصص وليس إلى أسهم
بموافقة جميع الشركاء، كما أن إدارة هذه الشركة بواسطة مدير أو أكثر هو ذات 
األسلوب المتبع في شركات األشخاص بخالف ما هو عليه في شركات األموال 

 .331التي تدار بواسطة  مجلس إدارة 

                                                           
 .431ص مرجع سابق، ،سميحة القليوبي،د. انظر حول ذلك - 332
م انظر: عبد المنع رداد" على هذا الحق،ذهب بعض الفقه و بعض التشريعات إلى إطالق "حق االست -  334

طبعة ال )دراسة مقارنة(، االعتبار الشخصي في شركات األموال و قانون تملك األجانب للعقارات، إبراهيم،
 .71،ص3880بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، األولى،
 .31مرجع سابق،ص الياس ناصيف،د.  - 331
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د بين كما أن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يكون بموجب عق
و هذا من خصائص شركات األشخاص. كل ما تقدم ذكره دفع 339الشركاء

 .331البعض إلى اعتبار الشركات محدودة المسؤولية من شركات األشخاص

أما ما تتميز به الشركة محدودة المسؤولية من خصائص شركات األموال 
 هو المسؤولية المحدودة للشركاء فيها بمقدار حصصهم في رأس المال، و كذلك

، و يعد  عدم التشدد 330عدم تأثير وفاة الشريك أو إفالسه على استمرار الشركة
 هما من الخصائص المشتركة بينهما.يفي األهلية المطلوبة في كل

 337بيد أنه ولئن اختلف الفقه في تحديد طبيعة الشركة محدودة المسؤولية
لطة األموال أم ذات طبيعة مخت إن كانت من شركات األشخاص أم من شركات

 ، وهذا ما ذهبالتجارية طبيعتهاو التشريع على 328بينهما، فقد اتفق أغلب الفقه
/، و 4ف11السوري في قانون الشركات السوري الجديد في المادة/ المشرّ عإليه 

/ منه. آخذاً بالمعيار 3ف 7في المادة/ 3881/ لعام/22كذلك قانون التجارة رقم/
 الشركة. الشكلي لذلك و بغض النظر عن موضوع هذه

 

 

 

                                                           
 .421ص سميحة القليوبي،مرجع سابق،د.  -  339
 .497ص ،1718بيروت، مطبعة النجوى، الجزءاألول، التجارية، ادوار عيد،الشركاتد.  - 331
 .32ناصيف،مرجع سابق،ص . كذلك :الياس430مرجع سابق،ص القليوبي، انظر:سميحةد.  - 330
 ع،ار الثقافة للنشر و التوزيمكتبة د الثالث، شرح القانون التجاري،الجزء فوزي محمد سامي،د.  انظر -  337
 .389ص ،1771مانع

 .31مرجع سابق،ص الياس ناصيف،د.. و 247مرجع سابق،ص الطاس، هيثمد.موسى متري و د. انظر  - 328
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 المبحث الثاني

 تأسيس الشركة

محدودة المسؤولية يجب توافر األركان الموضوعية العامة  لتأسيس شركة
للعقد واألركان الخاصة بعقد الشركة. ويجب فضاًل عن ذلك توافر أركان 

من حيث رأس مال  موضوعية وشكلية خاصة بالشركة محدودة المسؤولية،
 ءات التأسيس)المطلب الثاني(.الشركة )المطلب األول( وإجرا

 المطلب األول

 رأس مال الشركة

/ من قانون الشركات على أنه:"يقسم رأس مال  1ف 19نصت المادة /
 321الشركة محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة." 

                                                           
حصة واحدة مقدمة من من يتكون رأسمالها فركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية إلى شأما بالنسبة  -211
 لحصة من حصة نقدية و أخرى . على أنه يمكن تشكيل هذه ا-سواء شخص طبيعي أم اعتباري – مالكهاقبل

/ 1ة /، حيث نصت الماد عينية وفق ما ورد في النظام األساسي المعتمد من قبل وزارة االقتصاد لهذه الشركة
 من هذا النظام على أنه:

 أو حصة من ويتكون  سورية ليرة / ................فقط س..ل /....../ بمبلغ الشركة مالرأس  حدد-0
 .س.ل /.............../عينية مقدارهاوحصة  /............../نقدية مقدارها حصص

مصرف  دىل بالكامل النقدية الحصة إيداع تم قد وأنه الشركة،رأسمال  كامل يمتلك بأنه المال رأس مالك يقر-3
اسم  إلى لكيتهام نقل سيتم العينية الحصة وبأن مصرفي، إشعار بموجب السورية العربية الجمهورية في معتمد

يتضمن  بتصريح العالقة صاحب يتقدم أن وعلى ، التصديق قرار صدور تاريخ من يوما ستين خالل شركةال
 .شركاتال قانون  أحكام وفق قيمتها تقدير ويجري  المحددة، المهلة خالل العينية الحصة ملكة بنقل تعهدهم
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قد عامل الحصص في الشركة محدودة  المشرّ عوُيالحظ من هذا النص أن 
ة معاملة األسهم في الشركة المساهمة المغفلة  لجهة وجوب تساوي المسؤولي

القيمة، فرأس مال هذه األخير يجب أن ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة، إال أنه 
حديد تاركًا ت–لسهمإلى اكما فعل بالنسبة  -لم يضع حدًا أدنى لقيمة الحصة 

 قيمة الحصة التفاق الشركاء .

سهم لجهة عدم جواز تجزئتها، فإذا كما عامل الحصص معاملة األ
أصبحت الحصة المملوكة ألحد الشركاء عائدة ألكثر من شخص، ألي سبب 
كان كاإلرث مثاًل، ولم يتفق المالكون على الشخص الذي يمثلهم تجاه الشركة 
والشركاء، مّثل مالك الجزء األكبر من الحصة بقية المالكين، وإذا تساوت ملكية 

 تفاق على شخص الممثل تم تحديده من قبل مدير الشركة.الحصص ولم يتم اال

والحصص التي يتكون منها رأس المال يمكن أن تكون حصصًا نقدية أو 
 عينية، يتم تسديدها في المواعيد وبالطرق المحددة في القانون.

 أنواع الحصص التي يتألف منها رأس المال: -أوالً 

ي من قبل الشركاء فهي ف مهما اختلفت نوعية الحصة المسموح بتقديمها
نهاية المطاف يجب أن تكون قابلة للتقويم بالليرة السورية ما لم تسمح وزارة 

، وأما عن الحد األدنى 323أخرى  بعملة بتحديده التجارة الداخلية وحماية المستهلك

                                                           

 دائرة لىإ يقدم قانوناً  هيمثل من أو الشركة مؤسس يوقعه تعديل طلب بموجب الشركةرأسمال  زيادة يجوز-2
 يوماً  الثينث تتجاوز ال مهلة وخالل واحدة دفعة الزيادة وتسدد بالمحافظات، الشركات دوائر أو الشركات بالوزارة

 ".الزيادة قرار صدور تاريخ من
صت ن فقدأما بالنسبة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية   ،/ من قانون الشركات1ف 19المادة / -212
 -/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية على:"أ1148/ من القرار/0دة/الما
كان سواء السوري  للمؤسس سورية ليرة ماليين خمسة عن الشركةرأسمال  يقل أال يجب  أو ياً طبيعًا شخص ًً

رأسمال  -ب. مصرفية إيصاالت ببموج ومثبتاً  الشركة تأسيس عند كامالً  تسديده يتم أن اعتباريًا، وعلى
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السوري الوزير  المشرّ علرأس مال الشركات محدودة المسؤولية فقد فوض 
مرونة تتناسب وسياسة الحكومة أو متغيرات التضخم المختص بتحديده مانحًا 

 .322بحيث ال يحتاج األمر عندها تعدياًل للقانون 

من أنواع الحصص  السوري الخدمات أو العمل المشرّ عهذا و قد استبعد 
المسموح تقديمها كمساهمة في رأس مال الشركات محدودة المسؤولية و ذلك 

ا مما الية يمكن لدائني الشركة التنفيذ عليهلعدم إمكانية تقويم هذا العمل بقيمة م
 وموجوداتها، يضعف ضمان الدائنين الذي ينحصر في رأس مال الشركة

فالشركاء غير مسؤولين عن ديون الشركة إال بمقدار حصة كل منهم في رأس 
مالها، كما أن ضرورة تسديد رأس المال بالكامل يتنافى مع إمكانية كون الحصة 

 ه بكامله في مرحلةؤ ل عبارة عن عمل حيث ال يمكن إيفالماالمقدمة في رأس ا
و بالتالي تنحصر أنواع  324التأسيس بل بصورة تدريجية خالل حياة الشركة

 الحصص بما يلي:

 الحصص النقدية:-1

إذا كانت الحصة المقدمة من الشركاء نقدًا، فاألصل أنها واجبة التسديد 
ام لقرار الوزاري بالتصديق على النظكاملة خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدور ا

ينص النظام األساسي للشركة أو طلب  أن المشرّ عاألساسي للشركة، وقد أجاز 
د ما ال تسدي المشرّ عالتأسيس على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة األخيرة أوجب 

                                                           

 لصلة عندا ذات للقوانين يخضع عتباري ا  وأ طبيعيًا شخص كان سواء األجانب قبل من تؤسس التي الشركات
 . تأسيسها"

 .218د.موسى متري ود. هيثم الطاس،مرجع سابق،ص - 322
-1700الحقوق، كلية  منشورات جامعة حلب، الجزءاألول، القانون التجاري البري، فرعون، د.هشام  -324

الجزء السادس، مرجع سابق،  موسوعة الشركات التجارية، ؛ كذلك: الياس ناصيف،311، ص،1707
 112.ص
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/ من قيمتها  عند صدور القرار الوزاري  بالتصديق وأن تدفع %48يقل عن/
 ص خالل سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.باقي قيمة الحص

وفي جميع األحوال يجب أن يثبت الدفع من خالل إيصاالت  
، ويستشف من ذلك عدم إمكانية إيداع قيمة الحصص بصندوق 321مصرفية

الشركة الخاص بل بالمصرف في حساب باسم الشركة يستطيع تحريكه الحقًا 
ة ولكن بعد إتمام إجراءات تسجيل الشركة الشخص المتمتع بهذه الصالحي

 -4/ من القانون ذاته :"...4ف 19والحصول على شهادة بذلك وفق نص المادة/
 شهادة عن صلألل طبقا صورة إبراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق

 تسجيلها".

و تكمن الحكمة في ضرورة تسديد رأس المال بهذه السرعة إلى منع إنشاء 
 . 329وهمية و حماية الغير الذي يشكل له رأس المال الضمان الوحيد شركات

 الحصص العينية:-2

 مفهومها: -أ

/ آنفة الذكر في فقرتها السادسة أمثلة على الحصص 19عددت المادة/
 ارةعب منه جزء أو الشركة رأسمال يكون  أن العينية حيث نصت على:" يجوز

                                                           
 المسؤولية المحدودة الشركةرأسمال  يكون  أن يجب-3/ من القانون الشركات السوري الجديد:"...19المادة/ - 321
 ينص لم ما للشركة، األساسي النظام بتصديق الوزارة قرار صدور تاريخ من يوما ثالثين خالل كامال سدد قد

 لقرارا صدور دع عنيدف ما يقل أال يجب هذه الحالة وفي أخرى، مهلة على تأسيسها طلب أو األساسي النظام
 تحت واحدة سنة خالل الحصص قيمة باقي يدفع وان النقدية، الحصص قيمة من %48عن التصديقب الوزاري 
 . كةللشر  الترخيص قرار إلغاء طائلة

 ".مصرفية مثبتا بإيصاالت النقدية الحصص دفع يكون  أن يجب-3
 .441سميحة القليوبي،مرجع سابق،ص - 329
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 نيةالف والمعرفة االختراع حقوق و  االمتياز حقوق  وتعتبر .عينية مقدمات عن
 هذه تكون  أن واليجوز العينية المقدمات من المعنوية الحقوق  من وغيرها

بالتالي يمكن اعتبار كل ما هو و  .كان" شخص أي عمل أو خدمات المقدمات
ه ؤ العينية مع مراعاة ما تم استثنا ليس نقدًا أو عماًل داخاًل في مفهوم الحصة

 -2/ من القانون المدني السوري:" ...729تن المادة/بنص خاص مثل ما ورد بم
ال يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري". و كما هو واضح من نص و 

المادة فإنه ممكن أن يكون كامل رأس المال عبارة عن مقدمات عينية و ممكن 
يمكن أن تكون الحصة العينية عبارة عن عقار  وعليه أن يكون جزء منه فقط،

ول يتنازل عنه أحد الشركاء إلى الشركة أوديناً شخصياً للشريك بذمة الغير أو منق
بشرط أن يتم تسديده في الميعاد المحدد لتسديد رأس المال، كما يمكن أن تكون 
حقًا معنويًا كأن يتنازل أحد الشركاء عن الرخصة الممنوحة له لمزاولة إحدى 

ام، منوح له باستثمار مرفق عالمهن التي تتطلب ترخيصًا، أو عن حق امتياز م
 .أو عن حق استغالل براءة اختراع أو معرفة فنية ...الخ

 تقويمها:  -ب

بما أن رأس مال الشركة محدودة المسؤولية يشكل الضمانة األساسية 
على أال يكون هذا األخير كله أو جزءًا منه وهميًا،  المشرّ علدائنيها، فقد حرص 

حصص العينية وفق إجراءات تضمن تقديرها لذلك أوجب أن يتم تقدير قيمة ال
يتم تقدير  أن المشرّ عبشكل يعكس قيمتها الحقيقية وقت تقديمها. ولهذا أوجب 

قيمتها عن طريق إما جهة محاسبية سورية ذات خبرة، أو عن طريق شركة 
محاسبية معتمدة من قبل الوزارة، على أن يتم التقدير تبعًا لألصول و المعايير 

قيمة التي ، و أن يتم تضمين النتائج بتقرير يذكر فيه الالتقييممتبعة في الدولية ال
خلصت إليها تلك الجهة باإلضافة إلى إيراد فقرة تشير فيها تلك الجهة إلى أنها 
قد أخذت علمًا بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها في 
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هذا  وتطبق في ديرات خاطئة،حال ارتكبت خطًأ جسيمًا أو كانت تعلم أن التق
الناظم لمهنة مدققي  3887/ لعام 22الخصوص أحكام القانون رقم/

 / من قانون الشركات(.1ف 17الحسابات)المادة/

ويحق لكل من يتضرر من تقدير الحصص العينية إقامة دعوى المسؤولية 
على األشخاص الذين قدموها، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن مع 

مدير أو المديرين ومدققي الحسابات، ومع الجهة التي قامت بتقييمها إذا تبين ال
وجود زيادة مقصودة في تقدير قيمة هذه الحصص ويسقط حق المضرور من 
هذه التقديرات إذا لم يرفع دعوى المسؤولية ضد هؤالء خالل ثالث سنوات من 

/ من قانون 3ف 17تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها األساسي )المادة/
 الشركات(.

وذهب البعض إلى أن هذا الجزاء يسري على جميع الشركاء الموجودين 
بالشركة وقت رفع الدعوى بشرط علمهم بذلك، سواء من كان منهم شريكًا بدايًة 
أم من انضم الحقاً إلى الشركة بعد قيامها، أما من خرج منهم من الشركة بالتنازل 

عن طريق دعوى المسؤولية التقصيرية متى ثبت عن حصصه يمكن مالحقتهم 
تواطؤهم مع اآلخرين مستندين في تأسيس مسؤولية باقي الشركاء التضامنية 

 .321على قرينة الخطأ و اإلهمال بموافقتهم على التقدير الزائف

ي مسؤولية باق د  عإلى انه في رياب النص ال تُ  320و ذهب البعض اآلخر
ترضة و لكن ذلك ال يعفيهم من المسؤولية مف -غير صاحب الحصة –الشركاء 

                                                           
الشركات التجارية في القانون المصري المقارن،دار الفكر أبو زيد رضوان ، - 134

 .358-351،ص0811العربي،القاهرة،
 .000سابق،ص الياس ناصيف،موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادس،مرجع - 131
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وفقًا للقواعد العامة فيما لو استفادوا من تعامل الشركة مع  الغير من المبالغة 
 بالتالي على الغير)المدعي( إثبات خطأ الشركاء.و  ،في تقدير الحصة العينية

 كيفية أدائها )نقل ملكيتها للشركة(:   -ج

 الشركة وفق اإلجراءات التي نصتيتم نقل ملكية الحصص العينية إلى 
عليها القوانين الخاصة بها، فإذا كانت الحصة منقوالً مادياً غير خاضع للتسجيل، 

لشركة، أما إذا كانت عقارًا وجب تسجيله على اسم الشركة إلى ا فيكفي تسليمها
في السجل العقاري، وإذا كانت حقًا شخصيًا وجب إتباع إجراءات حوالة الحق 

في القانون المدني، وإذا كانت حقاً معنوياً وجب اتباع إجراءات التسجيل المعروفة 
 المنصوص عليها في القوانين الخاصة بتلك الحقوق. 

ويجب على صراحب الحصرة العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن 
ينقل ملكيتها السررررم الشررررركة محدودة المسررررؤولية لدى الجهة المختصررررة بتسررررجيل 

مدة سرررتين يومًا من تاريخ صررردور القرار الوزاري بالتصرررديق على الملكية خالل 
من قانون الشررركات(. وإذا لم يلتزم  /2ف 17النظام األسراسري للشرركة )المادة /

كل  د  عيُ مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها خالل مدة الستين يومًا 
الجهة  م اعتمادها من قبلمنهم ملزمرًا حكمرًا بردفع قيمتها نقدًا وفق القيمة التي ت

 / من قانون 4ف 17المحاسررربية التي قامت بتقدير قيمة هذه المقدمات ) المادة/
 .شركات (ال

و إذا كانت الحصرررررة العينية مثقلة برهن أو بإشرررررارة حجز فيجب رفع هذا 
التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة. ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال 

 . 327قيمته كحصة عينية للشركة مثقل بتكاليف تستغرق 

                                                           
 .121مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل -219
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وال يجوز لمالك الحصررررررررررة العينية التصرررررررررررف بالسررررررررررندات التي تمثل هذه 
الحصرة قبل انقضراء سرنتين على شهر الشركة، وإال كان مسؤواًل بالتضامن مع 

/ من قانون الشركات(. كما تفرض 98المتصررف لهم عن صرحة قيمتها)المادة/
  / من قانون 2ف 01سررررررررررررررورية  )المادة / بحقه غرامة مقدارها ثالثمائة ألف ليرة

 الشركات(. 

 انسحاب أحد الم سسين أو عدم تسديده قيمة حصته: -ثانياً 

إذا لم يقم أحد مؤسررررررررسرررررررري الشررررررررركة محدودة المسررررررررؤولية بتسررررررررديد المبلغ  
المترتب عليه لقاء حصرررته النقدية  في رأس المال، أو لم ينقل أو يسرررلم حصرررته 

بالقانون أو بالنظام األساسي، وأعلم وزارة االقتصاد العينية خالل الفترة المحددة 
بانسررررحابه من الشررررركة، جاز لباقي المؤسررررسرررررين بعد إنذاره وعدم امتثاله لإلنذار 
خالل عشررررررة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحالل شررررررخص أو 

 الشركات(. / من قانون 1ف 92أشخاص محله في الشركة )المادة /

م تسرررديد رأس مال الشرررركة خالل المدة المحددة لذلك، جاز وفي حال عد
لكل مؤسرررررررررس أن يطلب إلى الوزارة إصررررررررردار قرار بإلغاء التصرررررررررديق، وفي هذه 
الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها 

ى لإكاملة فور إبراز المؤسررررررس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصررررررديق. أما بالنسرررررربة 
مقدم الحصررة العينية فيحق له طلب إعادة تسررجيل المقدمات العينية على اسررمه 
باالسرررتناد إلى قرار وزارة االقتصررراد المتضرررمن إلغاء قرار التصرررديق على النظام 
األسراسري، وهذا يعني فشرل تأسريس الشرركة ، وعندها يتحمل المؤسرسررون نفقات 

 / من قانون 3ف 92/ التأسررريس كل حسرررب نسررربة مشررراركته في الشرررركة )المادة
 الشركات(.

 



231 
 

 المطلب الثاني

  جراءات تأسيس الشركة

تبدأ إجراءات تأسيس الشركة محدودة المسؤولية بكتابة عقد الشركة بين 
الشركاءوالتوقيع عليه و من ثم يصار إلى تقديم طلب التصديق على النظام 

ي سجل فاألساسي للشركة إلى الوزارة، يليه شهر الشركة عن طريق تسجيلها 
 الشركات.

 طلب التصديق على النظام األساسي: تقديم -أوالً 

/ من قانون الشركات الطريق الواجب إتباعه والمستندات 91رسمت المادة/
الالزمة للحصول على مصادقة الوزارة على النظام األساسي للشركة والتي هي 

نصت فبمثابة مصادقة مبدئية على التأسيس تكتمل بالتسجيل بسجل الشركات 
 على:

 كةللشر  األساسي النظام على بالتصديق طلبهم المؤسسون  يقدم-1"
 على قوالتصدي لذلك الرسم الواجب تسديد بعد الوزارة إلى المسؤولية المحدودة
 أن جبوي ،رالوزي يحددها جهة أي قبل من أو بالعدل الكاتب قبل من تواقيعهم
 :اآلتية المعلومات الطلب يتضمن

 لحصةا وقيمة مالال رأسال في وحصصهم وجنسياتهم نالمؤسسي أسماء -أ
 .منهم لكل المختار والموطن

 سديدلت المحددة والمدة ورأسمالها ومدتها ونوعها وغايتها الشركة اسم -ب
 .وفروعها ومركزها سالمالأر 
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 هاقيمتًً  متضمنا المال رأس في العينية الحصص أو الحصة بيان -ج
 .الذي قدمها كالشري واسم التقدير لتقرير وفقاً 

 النظام لىع بالتوقيع أكثر وأ شخص   تفويض الطلب يتضمن أن يجوز-3
 . الشركة وشهر إجراءات التأسيس ومتابعة األساسي

 مديري  نتعيي ووثيقة للشركة ياألساس بالنظام التأسيس طلب يرفق-2
 قديرت يتضمن الذي المؤسسين والتقرير من حساباتهاالموقعة ومدقق الشركة

 .المال رأس لتسديد المحددة والمهلة -وجدت إن – العينية المقدمات لقيمةا

 :اآلتية المعلومات للشركة األساسي النظام يتضمن أن يجب-4

 .ومركزها وغايتها ومدتها ونوعها الشركة اسم -أ

 .سداده وكيفية الشركة مال رأس-ب

 يف خاص وبشكل المديرين صالحيات وحدود الشركة إدارة كيفية -ج
 وعن اريعهامش عن والتنازل بها أو التصرف ورهنه الشركة أصول وبيع دانةاالست

 .الكفاالت وتقديم لها الممنوحة واالمتيازات الرخص

 .والخسائر األرباح وتوزيع الشركة حسابات تنظيم كيفية -د

وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسرررسرررون، عند وضررررعهم للنظام األسررراسرررري 
الوزارة للحصرررررول على قرار التصرررررديق بشررررركل  للشرررررركة، النموذج المعد من قبل

أسررهل وأسرررع، إال أنه ال يوجد ما يمنع أن يكون المؤسررسررون قد وضررعوا النظام 
 .348األساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي فرضها القانون 

                                                           
 .129مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل -210
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ثم تقوم الوزارة بدراسة الطلب لتتأكد من أن تأسيس الشركة غير مخالف 
وإن  ،341وأن نظامها ال يخالف أحكام القانون  ،آلداب العامةللنظام العام أو ا

وجدت أي مخالفة فلها أن تطلب من المؤسسين إزالتها خالل مهلة تحددها 
 الوزارة.

الته أو على تعدي ،ويصردر قرار الوزارة بالتصرديق على النظام األسراسي
 ويحق للوزارة رفض ،خالل سرررررررررررربعة أيام من تاريخ تسررررررررررررجيل الطلب في الوزارة

إذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو  ،التصديق على نظام الشركة األساسي
ين وللمؤسررررررررسرررررررر ،المخالفات القانونية الموجودة خالل المهلة التي تحددها الوزارة

االعتراض على قرار الرفض خالل ثالثين يومررًا من ترراريخ تبلغهم قرار الوزارة، 
الطعن  ،أو ألي من الشررررررررررركاءوإذا ردت الوزارة االعتراض جاز ألي مؤسررررررررررس 

التي تبت في موضررروع االعتراض  ،بقرار الرفض أمام محكمة القضررراء اإلداري 
المادة )خالل ثالثين يومًا من تاريخ اكتمال الخصرررررررررررومة في الدعوى بقرار مبرم

 الشركات(. / من قانون 3و 1ف 93/

 شهر الشركة: -ثانيا

ن أو المفوض مبعد الحصول على الترخيص الحكومي، يقوم المؤسسون 
قبلهم بإيداع النظام األساسي المصدق، ووثيقة تسمية المديرين ومدققي 

م الحصص ييواإليصاالت المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتق ،الحسابات
وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة، والتصريح الذي  ،العينية )إن وجدت(
 ،وط المطلوبة لتقلد هذا المنصبوالذي يشعر بتوفر الشر  ،يقدمه المديرون 

                                                           
 –عدم تضمين النظام األساسي أو العقد البيانات اإللزامية المطلوبة  -من المخالفات على سبيل المثال:  -211

دم ع –تخلف احد األركان كأهلية احد المؤسسين  –العام  مخالفة غرض الشركة أو نشاطها أو اسمها للنظام
وسوعة م توافر الشروط المطلوبة في المدير المعين بالنظام األساسي...إلخ، انظر حول ذلك : الياس ناصيف،

 .117-110ص مرجع سابق، الجزء السادس، الشركات التجارية،
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وإشعارًا بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام األساسي للشركة في الجريدة 
وذلك خالل مهلة ستين يوماً من تاريخ صدور  ،الرسمية، لدى أمين سجل التجارة

 ،قرار التصديق، ويجب على أمين السجل بدوره تسجيل الشركة في سجالته
وال يحق له تعليق تسجيل الشركة على أي شرط  ،لها وإصدار شهادة تسجيل

 الشركات(. / من قانون 2ف 93)المادة /عدا تلك الشروط المحددة آنفاً 

وإذا لم يلتزم المؤسسون والمديرون بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خالل 
مهلة الستين يومًا من تاريخ صدورقرار التصديق على النظام األساسي 

 93ادة /)المأو لمن يفوضه بذلك إلغاء قرار التصديق  لوزيرل فيحق،للشركة
 الشركات(. / من قانون 4ف

 المبحث الثالث

  دارة الشركة

ؤولية من قبل ثالثة أجهزة وهي: المديرون ررررركة محدودة المسرتتم إدارة الش
لس المديرين) المطلب األول ( والهيئة العامة للشركة ) المطلب الثاني ( رررأو مج
 ققي الحسابات ) المطلب الثالث(.ومد
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 المطلب األول

 المديرون 

زلهم أو عمديرين وكيفية وسنتناول في هذا المطلب بيان كيفية تعيين ال
 استقالتهم، وما هي صالحياتهم وواجباتهم، والمسؤوليات المترتبة عليهم.

 تعيين المديرين وعزلهم واستقالتهم: -أوالً 

 تعيين المديرين:-1

 لمديرين:عدد ا-أ

السوري على إمكانية أن يتولى اإلدارة في الشركة المحدودة  المشرّ عنص 
، إال أنه في الحالة األخيرة ذهب 343المسؤولية إما مدير واحد أو مجلس مديرين

، فميز 342بخالف أغلب التشريعات العربية إلى وضع حد أعلى لعدد المديرين
ال يتجاوز خمسة وعشرين : إذا كان عدد الشركاء األولبين فرضين: الفرض

اوز : إذا تجالفرض الثانيشريكًا فيكون الحد األعلى لعدد المديرين/خمسة/، 
عدد الشركاء الخمسة و عشرين شريكًا فيصبح الحد األقصى لعدد المديرين 

                                                           
 من أكثر أو مدير الشركة إدارة يتولى-1:"/ من قانون الشركات السوري على أنه1/ ف91نصت المادة/ - 343

 ئيسر  يرأسه للمديرين مجلس تشكيل على للشركة األساسي النظام ينص أن يجوز-1الغير...  أو الشركاء
 الشركة دارةإ مجلس ورئيس إدارة بمجلس المتعلقة ألحكام تطبقا الحالة هذه وفي بينهم من ينتخبه المديرون 

 الشركة تمثيل وصالحيات القرارات واتخاذ المجلس أعضاء حدأ مركز شغورو  النصاب لناحية المساهمة
 .الشركة ورئيسه مديري  مجلس على ومسؤوليتهم

 .381انظر حول ذلك:الياس ناصيف ،موسوعة الشركات التجارية،الجزءالسادس،مرجع سابق،ص - 342
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مع مراعاة أنه  -344هو/سبعة/ ، على أن ينتخب رئيس المجلس من قبل هؤالء 
 لمشرّ عايجب تمثيله بشخص طبيعي، وأكد  عندما يكون الشريك شخصًا اعتبارياً 

على منع تجاوز هذا الحد، دون أن يبين  هاذات/ من المادة 9السوري  في الفقرة /
الجزاء المترتب على ذلك التجاوز حال وقوعه، إال أن المتوقع هو عدم منح 
المصادقة على طلب التأسيس كونه يتطلب إرفاق وثيقة تعيين المدير، و أي 

يها يتطلب موافقة الهيئة العامة و من ثم مصادقة الوزارة على قرارات تعديل عل
الهيئة العامة بموجب القانون، إضافة إلى خضوع الشركات إلى رقابة الوزارة 

 / من قانون الشركات السوري.331وفق ما نصت عليه المادة/

 الجهة المخولة بالتعيين:-ب

بل قالشركة، من  أسيسابتداًء عند تيتم تعيين المدير أو المديرين 
/ من قانون الشركات  2ف91، وهذا ما ُيستنتج من نص المادة /الم سسين

وزارة، بوثيقة ه إلى النالتي ألزمت المؤسسين أن يرفقوا بطلب التأسيس الذي يقدمو 
تعيين مديري الشركة. ونرى أن عدم إرفاق وثيقة تعيين المدير أو المديرين بطلب 

ألحكام القانون وبالتالي يحق للوزارة أن ترفض التصديق التأسيس ُتعد  مخالفة 
على النظام األساسي للشركة إذا لم يقم المؤسسون بإزالتها خالل المهلة التي 

 / من قانون الشركات(.1ف 93تحددها الوزارة )المادة /

اء والية إثر انته خالل حياة الشركةبينما يتم تعيين المدير أو المديرين  
 ركة،قبل الهيئة العامة للشمديرين السابقين، بطريقة االنتخاب من المدير أو ال

/  من قانون الشركات التي أوجبت 2ف 11وهذا ما ُيستنتج من نص المادة /
                                                           

 الغير أو الشركاء من أكثر أو مدير الشركة إدارة يتولى -1/ منها:"3و1/ آنفة الذكر الفقرتين/91المادة/ - 344
 رينوعش خمسة على فيها الشركاء عدد يزيد التي الشركة في ويجوز–3. الخمسة المديرين عدد يتعدى أال على
 مديرين". سبعة حتى لها يكون  أن
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أن يتضمن جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للشركة على الموضوعات اآلتية: 
وتحديد انتخاب مدير أو مديري الشركة في حال انتهاء مدة واليتهم،  -) د

 .341أتعابهم(

 الشروت الواجب توافرها في المدير:-ج

/ آنفة الذكر الشروط الواجب توافرها في المدير فنصت 91/حددت المادة 
 على:

 وقهبحق متمتعاً  القانونية، السن بالغاً  يكون  أن–المدير في يشترط-2"...
 نائيةج ةعقوب بأي عليه محكوماً  أو الدولة في العاملين من يكون  المدنية، وأال

 الشروط ههذ توافر  ثبات ويتم، واألمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو
.."، .أصوالً  مصدق عدلي وسجل مدير كل قبل من موقع تصريح بموجب

فالمالحظ هنا أن أهلية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية تختلف عن أهلية 
 لشخصية و التضامنية في حاالتوذلك نتيجة ترتب مسؤولية المدير االمدير؛ 

محددة ذكرها القانون، بيد أنه ال يحتاج أهلية تجارية لعدم اكتسابه صفة التاجر، 
 ما لم يكن تاجرًا باألساس.

 

السوري مع متطلبات الحياة االقتصادية والتجارية،  المشرّ عوتماشيًا من 
بل كل قفقد سمح بإثبات توافر تلك الشروط بموجب تصريح موقع عليه من 

                                                           
/ من النظام 0أما بالنسبة لتعيين  المدير في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية فقد نصت الماد/ -215
 شركةال أمور إدارة :" يتولىسي لشركة الشخص الواحد المعتمد من الوزارة االقتصاد السورية على أنهاألسا
 ويمارس المالك، إدارتها أمام عن مسؤوالً  يكون  الغير من أكثر أو مدير يعين أن له ويجوز المالرأس  مالك
 النظام". وهذا القانون  في له المحددة للصالحيات وفقاً  عمله
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/ من المادة 2مدير و بموجب سجل عدلي مصدق أصواًل وفق ما ورد بالفقرة/
 أعاله. 91/

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون المدير شخصًا طبيعيًا، حيث تأبى طبيعة 
 الشخص االعتباري القيام بمهام المدير.

أن يكون المدير من جنسية معينة وال أن يمتلك  المشرّ عهذا ولم يشترط 
 ًا معينًا من حصص رأس المال.مقدار 

 عزل المديرين:-2

نص قانون الشركات السوري على طريقتين لعزل المدير و ذلك في الفقرة 
 الهيئة أصوات بأغلبية المدير يجوزعزل-11/ منه :"...91/ من المادة/11/

 .ذلك" تبرر أسباب وجدت ما إذا قضائي بقرار أو للشركة العامة

 : إذا كان المدير من الغيراألولبين فرضين، نميز  الطريقةاألولىففي 
فعندها يمكن عزله بأغلبية أصوات الهيئة العامة أي بأغلبية رأس المال، و 

 : إن كان من الشركاء و هنا أيضًا نكون أمام إحدى حالتين:الثاني

أال يملك تلك أغلبية رأس المال، فيمكن عزله بأغلبية أصوات  -أ
 الهيئة العامة.

ية رأس المال وهنا يستحيل عزله إال بإتباع أن يملك أغلب  -ب
 الطريقة الثانية.

بموجب قرار قضائي على أن تكون هناك أسباب تبرر ذلك الطريقة الثانية:
 العزل.
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وإذا تولى إدارة الشركة مدير واحد وشغر مركزه ألي سبب كان، فيجوز 
 دير جديدن لكل شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة النعقاد هيئة عامة النتخاب

 / من قانون الشركات(.13ف 91)المادة /

 

 استقالة المديرين:-3

يجوز للمدير أو ألي عضو من أعضاء مجلس المديرين االستقالة من 
منصبة، بشرط أال تكون االستقالة في وقت غير مناسب بحيث تلحق ضررًا 

جتهاد قر االبالشركة أو الشركاء، وذلك استنادًا ألحكام القواعد العامة. و قد است
الفرنسي على أن توقيع المدير على استقالته على بياض و بال تاريخ بما يمكن 

 .349الشركاء من عزله وفق إرادتهم اعتبر بمثابة عزل

 صالحيات المديرين وواجباتهم: -ثانياً 

 صالحياتهم:-1

والمقصود بالصالحيات السلطات الممنوحة للمدير من أجل تنفيذ المهام 
صالحيات مدير الشركة محدودة المسؤولية في  المشرّ عوقد حدد .الموكلة إليه
 ةالشرك لمدير/ من قانون الشركات والتي نصت على أنه:" 18ف 91المادة /
 ساسياأل النظام في تحديدها يتم لم ما الشركة، إلدارة الالزمة الصالحيات كافة
 في إلشارةا تمت اإذ ،رالغي بحق سارية التجاري  السجل في القيود الواردة د  عتُ و 

 ".رقم سجلها إلى الشركة عن الصادر التصرف أو العقد

                                                           
 .210ص هيثم الطاس،مرجع سابق، د.سى متري و مو د.  - 349
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ر هو تمتع المدي األصلقد اعتبر أن  المشرّ عويتبين من هذا النص أن 
بكافة الصالحية الالزمة إلدارة الشركة دون أي قيد سوى تحقيق غرض الشركة 

كة و خلية للشر )أي يحق له القيام بجميع األعمال التي تقتضيها اإلدارة الدا
صيانة أموالها و حقوقها و تنفيذ التزاماتها و مباشرة التصرفات و إبرام العقود 

هو تقييد تلك الصالحيات  االستثناء (، و جعل341الضرورية لتحقيق إغراضها
 في النظام األساسي للشركة، بيد أنه ربط سريانها قبل الغير بشرطين :

 تجاري.تسجيل تلك القيود في السجل الهو األول

هو اإلشارة في العقد أو التصرف الذي يبرمه المدير نيابة عن والثاني 
طالع على القيود و الشركةإلى رقم سجلها التجاري كي يتسنى للغير اال

 الصالحيات عن وجدت.

ويجوز أن ينص النظام األساسي للشركة على تشكيل مجلس للمديرين 
المتعلقة  ذه الحالة تطبق األحكاميرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم ،وفي ه

بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة لناحية النصاب 
وشغور مركز أحد أعضاء المجلس ، واتخاذ القرارات وصالحيات تمثيل الشركة 
ومسؤوليتهم ، على مجلس مديري الشركة المحدودة المسؤولية ورئيسه، والتي 

د تعرضنا ألحكام مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة سنتناولها بالدراسة عن
 / من قانون الشركات(.1ف 91المغفلة  )المادة/

وال يحق للمدير إحالة أي من صالحياته الممنوحة له من قبل الهيئة  هذا 
 / من قانون الشركات(.0ف91إال بموافقة الهيئة العامة للشركة) المادة /

                                                           
 .337ص ،الجزء السادسموسوعة الشركات التجارية، الياس ناصيف،د.  -  341
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 واجباتهم:-2

مدير في الشررررررررررررررركة محدودة المسررررررررررررررؤولية بعض على ال المشرررررررررررررررّ عفرض 
 الواجبات ومن أبرزها: 

يجرب على المردير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشررررررررررررررركة وأال  - 1
 يخالف قراراتها، كونها هي السلطة العليا في الشركة. 

يجب على المدير أن يحصرررررررررل على موافقة الهيئة العامة للشرررررررررركة  - 3
رج عن الصالحيات الممنوحة له بموجب النظام للقيام بأي عمل أو تصرف يخ

 األساسي للشركة. 

يجب على المدير أن يعد خالل الشرررررهور الخمسرررررة  األولى من كل  - 2
 سنة مالية: 

تقريرًا عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل  -آ 
 المستقبلية. 

الميزانية السررررررررررنوية العامة للشررررررررررركة وحسرررررررررراباتها الختامية  -ب 
سرررررراب األرباح والخسررررررائر والتدفقات النقدية عن السررررررنة المنصرررررررمة وح

 1ف 90مصرررردقة جميعها من مدقق الحسررررابات في الشررررركة. )المادة/ 
 / من قانون الشركات(. 2و3و

على المدير القيام ببعض التصررررررررفات التي قد تلحق  المشررررررررّ ع حظركما 
 ضررًا بالشركة. ومن أبرز هذه المحظورات: 
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مردير أن يفشرررررررررررررري إلى الغير أية معلومات أو بيانات يحظر على ال - 1
يها ه، وكان قد حصررررررل عليلإتتعلق بالشررررررركة وتعد ذات طبيعة سرررررررية بالنسرررررربة 

بحكم منصربه في الشرركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها وذلك تحت طائلة 
العزل والمطالبة بالتعويض عن األضرررررررار التي لحقت بالشررررررركة. ويسررررررتثنى من 

ات التي سرربق نشرررها من جهة أخرى، أو تلك التي تجيز أو توجب ذلك المعلوم
القوانين أو األنظمة نشرررها، ألنها تفقد صررفة السرررية وينتفي معها ركن اإلفشرراء 

 /من قانون الشركات(. 4ف 90إلى الغير )المادة/

ال يجوز للمدير بدون موافقة الهيئة العامة للشركة أن يتولى اإلدارة  - 3
نافسرة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب في شرركة أخرى م

الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسررررة ألغراض الشرررررركةألن ذلك قد يلحق 
/ 1ف 18ضرررًا بالشرركة عندما يفضرل مصلحته على مصلحة الشركة )المادة/

 من قانون الشركات(. 

ير مباشرررررة ال يجوز أن يكون لمدير الشرررركة مصررررلحة مباشررررة أو غ - 2
في العقود والمشررررررررررراريع التي تعقد مع الشرررررررررررركة أو لحسرررررررررررابها، إال إذا كان ذلك 
بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشررررررررررركة ويجب تجديد هذا الترخيص في 

 / من قانون الشركات(.3ف 18كل سنة )المادة/

ال يجوز للمدير أن يحصرررررررررررل من الشرررررررررررركة على قروض أو كفاالت  -4
ائه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة لصرررالحه أو لصرررالح أقرب

ألنه سرررررررررررريرجح مصررررررررررررلحته ومصررررررررررررلحة أقربائه ، على األغلب على 
/ 2ف 18مصرررلحة الشرررركة  وقد يلحق ذلك ضرررررًا بالشرررركة )المادة/

 من قانون الشركات(.
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 المس ولية المترتبة على أعمال المديرين:-ثالثاً 

 ية وهما:مسررؤولية الشررركةن نوعان من المسررؤوليتترتب على أعمال المدير 
تجراه الغير عن أعمرال المرديرين ومسررررررررررررررؤوليرة المرديرين تجراه الوزارة والشررررررررررررررركة 

 والشركاء والغير.

 مس ولية لشركة عن أعمال المديرين:-1

تسرررررررررررررأل الشرررررررررررررركة تجاه الغير عن األعمال والتصررررررررررررررفات التي يقوم بها 
 ن بتوافر الشرطين اآلتيين:و المدير 

هذه األعمال والتصرفات باسم الشركة ولحسابها أن يجري المدير  األول:
. 

في حدود الصرررالحيات الثاني: أن تكون هذه األعمال والتصررررفات داخلة 
 د  عالممنوحة له والتي تم شرررررررهرها، أو في حدود تحقيق غرض الشرررررررركة، حيث تُ 

الصرررررررررررالحيات المشرررررررررررهورة في السرررررررررررجل التجاري، حجة على الغير طالما تمت 
 الشركة في العقود أو التصرفات التي ُأبرمت.اإلشارة إلى رقم سجل 

 مس ولية المديرين عن أعمالهم: -2

/ 1ف 97مسررررررررؤولية المديرين عن أعمالهم بنص المادة / المشرررررررررّ عكرس 
 جاهت بالتضامن مسرؤولون  نيالمدير من قانون الشرركات والتي نصرت على أن:" 

 الشركة املنظ أو وانينالق ألحكام مخالفاتهم عن والغير والشركاء والشركة ارةز الو 
 تجاه نبالتضام مسؤولين المديرون  العامة، ويكون  الهيئات لقرارات أو األساسي
 لىع الرجوع مدير ألي ويحق الشررركة في إدارة أخطائهم عن والشررركاء الشررركة
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 محضرررر في خطيا اعتراضررره المدير هذا يثبت عندما المسرررؤولين المديرين باقي
 ".الخطأ أو المخالفة منتض الذي القرار على االجتماع

قد ميز، بصررررردد مسرررررؤولية المديرين  المشررررررّ عويالحظ من هذا النص، أن 
أثناء قيامهم بأعمالهم في إدارة الشررررررررررررركة، بين في عن األخطاء التي يرتكبونها 

 نوعين من المسؤولية :

هي مسرؤولية المديرين التضرامنية تجاه الوزارة والشرركة والشررركاء  األولى:
لناجمة عن خطئهم  المتمثل في مخالفة القوانين أو النظام األسررراسررري والغير، وا

للشرررررركة أو قرارات الهيئة العامة، كما لو تجاوزهم غرض الشرررررركة، أو اختلسررررروا 
ابلة ق اً بتوزيع أرباح صررررورية على الشررررركاء، أو أصرررردروا أسررررناد أموالها، أوقاموا

 للتداول.

 ه الشركة والشركاء عنهي مسؤولية المديرين التضامنية تجا الثانية:
 أخطائهم في إدارة الشركة.

 لحقا ألي مدير استهدف بالمطالبة، المشرّ عوفي كال الحالتين، أعطى 
الرجوع على باقي المديرين المسؤولين بكل ما دفعه من تعويض، عندما  في

يثبت هذا المدير اعتراضه خطيًا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن 
الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية، وهذا الحكم مخالف المخالفة أو 

للقواعد العامة في التضامن والتي ال تجيز للمدين المتضامن الذي استهدف 
 المدينين المتضامنين إال بما دفعه زيادة عن حصتهبقية بالمطالبة، الرجوع على 

يرين هو تضامن أن التضامن بين المد 340في الدين. ولهذا فقد اعتبر البعض
 من نوع خاص

                                                           
 .292مرجع سابق،ص هيثم الطاس، د.موسى متري و د. -212
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/ للمررررردير أن يررررردفع دعوى 97كمرررررا أجرررررازت الفقرة الثرررررانيرررررة من المرررررادة/
المسررررؤولية إذا ما أثبت أنه اعتنى بإدارة أعمال الشررررركة اعتناء الوكيل المأجور، 
ولكن السررؤال الذي يطرح نفسرره هو هل تنصرررف هذه اإلجازة في دفع مسررؤولية 

 ر إليهما أعاله؟المدير إلى نوعي المسؤولية المشا

ظاهر النص يوحي بأن هذه اإلجازة في دفع مسؤولية المدير بإثبات أنه 
اعتنى بإدارة الشركة عناية الوكيل المأجور إنما تنصرف إلى نوعي المسؤولية 

قرة قد نص على نوعي المسؤولية في الف المشرّ عالمترتبة على المدير،  ذلك ألن 
لفقرة الثانية منها لتجيز للمدير دفع المسؤولية / ثم جاءت ا97األولى من المادة /

عن نفسه،مما يوحي بأنه يستطيع دفع المسؤولية عن نفسه أياً كان نوع المسؤولية 
المترتبة عليه، أي سواء كانت هذه المسؤولية ناجمة عن مخالفته للقوانين أو 

في  ئهمة أم كانت ناجمة عن خطالنظام الشركة األساسي أو لقرارات الهيئة الع
إدارة الشركة، إال أن هذا التفسير ال يمكن التسليم بصحته، ذلك ألن التزام المدير 
بعدم مخالفة القانون أو النظام األساسي للشركة هو التزام بتحقيق نتيجة، فال 
يمكن للمدير دفعه بأن يثبت أنه بذل عناية الوكيل المأجور، بينما يستطيع ذلك 

 اية.ئه في اإلدارة ، فالتزامه هنا هو التزام ببذل عنمسؤوليته عن خطإلى بالنسبة 

التقادم ب -بنوعيها–هذا وتسررررررررقط دعوى المسررررررررؤولية المترتبة على المدير 
بمرور ثالث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابًا 

 عن إدارته. 

متعمد، إذا كانت مسرررررررررؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل 
أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء، ففي هذه الحالة تسري مدة التقادم 
المنصررروص عليها في القواعد العامة وهي خمس عشررررة سرررنة في المواد المدنية 

 وعشر سنوات في المواد التجارية.
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وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرمًا كما لو اختالس أموال 
بتوزيع أرباح صورية، فإن دعوى المسؤولية ال تسقط إال وفقًا  الشركة، أوقام

ألحكام القواعد العامة للتقادم، أي ال تسقط دعوى المسؤولية المدنية إال بسقوط 
 / من قانون الشركات(. 2ف 97الدعوى العامة )المادة /

 

 المطلب الثاني

 الهيئة العامة للشركة

 تكوينها:-1

 شركات على:/ من قانون ال13نصت المادة/

 .فيها الحصص مالكي من للشركة العامة الهيئة تتألف -1"

 لعامةا الهيئة مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق شريك لكل-3
 يملكها، وللشريك حصة كل واحد عن صوت له ويكون  مخالف نص كل رغم
 بكتاب آخر شخص أي ينيب أن أو عادي بكتاب عنه آخر شريكاً  ينيب أن

 لشركةل األساسي النظام أجاز إذا الغاية لهذه رسمية وكالة بموجب وأ عنه صادر
 ."التفويضات أو اإلنابة على كتب الجلسة رئيس ويصدق ذلك

 

عليه فإن مجموع الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية يشكلون الهيئة و 
العامة فيها، و يكون لكل شريك عدد من األصوات يساوي عدد الحصص التي 
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في رأس مال الشركة، و يمارس هذا الشريك حقه في إدارة الشركة و يملكها 
ا من النظام وهذ -في الهيئة العامةاتخاذ قراراتها عبر هذه األصوات التي يملكها 

عبارة"رغم كل نص مخالف"، كما أجاز القانون  المشرّ عالعام بدليل استخدام 
شروط ئة العامة بللشريك أن ينيب شخصًا أخر عنه في حضور اجتماعات الهي

 وهي: عدة

أن تكون اإلنابة بموجب كتاب عادي إن كانت لشريك آخر، أو  -أ
 بتفويض أو وكالة رسمية إن كانت لغير شريك.

 أن يصادق رئيس الجلسة على هذه اإلنابات أو التفويضات. -ب

 أال يوجد ما يمنع مثل ذلك في النظام األساسي للشركة. -ج

ة، أي ال يجوز إنابة الغير بجزء من أصوات أال تكون اإلنابة جزئي -د
 .347الشريك وأن يترك لنفسه تمثيل الجزء الباقي

 13أما إذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا أو قاصرًا، فتسري أحكام المادة /
 صاً شخ كان إذا الشريك يمثل/ من قانون الشركات و التي نصت على أن "1ف

عنه  صادر كتاب بموجب الغرض لهذا المذكور الشخص ينتدبه من اعتبارياً 
 ".القانوني نائبه يمثله والقاصر

 الدعوة  لى اجتماعاتها:-2

 ينالمدير  مجلس رئيس أو المدير قبل من لالجتماع العامة الهيئة تدعى
 المختار قبل أربعة عشر يومًا من على عنوانهم الشركاء إلى توجه دعوة بموجب

ن الشركات(. على أنه يصبح من / من قانو 1ف 11موعد االجتماع ) المادة /
                                                           

 .311ر صرمرجع سابق، الجزءالسادس، موسوعة الشركات التجاري، ناصيف، د.إلياس - 347
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حق كل شريك أو مدقق الحسابات الطلب من الوزارة توجيه الدعوة حال أهمل 
 / من قانون الشركات(.4ف 11المدير هذا الواجب) المادة /

 الشركة حصص من %18عن يقل ماال يملكون  الذين للشركاء يحق كما
 المحددة عالمواضي لمناقشة للشركة عامة هيئة لعقد الدعوة بتوجيه المدير مطالبة
 من اً أربعةعشر يوم خالل الدعوة بتوجيه المدير قيام عدم حال وفي طلبهم، في

 على اءبن الدعوة هذه توجه أن الوزارة على يجب بذلك، الطلب استالمه تاريخ
 ثالثين مدة االجتماع موعد يتعدى أال يجب وبأي حال الشركاء، هؤالء طلب
شركة) ال على عاتق الدعوة نفقات وتكون  الشركاء بطل تقديم تاريخ من يوماً 

 / من قانون الشركات(.9ف 11المادة /

 ولكن ما هو مضمون الدعوة؟ و ما طريقة تبليغها؟

 الح في الثانية الجلسة وموعد االجتماع موعد الدعوة يجب أن تتضمن
 ينب الفاصلة المهلة تزيد أال ويجب األولى، الجلسة في النصاب اكتمال عدم

وة ُيرفق مع الدع يومًا، وأن  عشر أربعة على الثاني واالجتماع األول االجتماع
/ من قانون 1ف 11لالجتماع) المادة / المطلوبة الوثائق وكافة األعمال جدول

 الشركات(.

 لىإ توجه خطية دعوةأما عن كيفية تبليغ الشركاء: فيكون بموجب 
األساسي على وسائل أخرى  ما لم ينص النظام المختار عنوانهم الشركاءعلى

للتبليغ  من وسائل االتصال الحديثة مثل الفاكس أو البريد اإللكتروني) المادة 
 / من قانون الشركات(.91/
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 في عيب أي يزيل االجتماع الشريك وتجدر اإلشارة إلى أن حضور
/ من قانون 0ف 11) المادة / العامة الهيئة اجتماع إلى دعوته إجراءات

 الشركات(.

 جتماعاتاال هذه وتتم سورية في اجتماعاتها العامة الهيئة تعقد أن جبوي
 ذلك فخالى عل األساسي النظام ينص الشركاءأو يتفق لم ما الشركة، مركز في

 / من قانون الشركات(.3ف 11) المادة /

 جدول أعمال الهيئة العامة:-3

ما / من قانون الشركات السوري 11عددت الفقرة الثالثة من المادة/
 يتضمنه جدول أعمال الهيئة العامة للشركة على الشكل التالي:

 :اآلتية المواضيع على الجلسة أعمال جدول يشتمل يجب أن "...

 قة،الساب المالية السنة خالل الشركة أعمال عن المدير تقرير مناقشة -أ
 .القرار بشأنه واتخاذ المستقبلية العمل وخطة

 لنقديةا والتدفقات والخسائر األرباح بوحسا الشركة ميزانية مناقشة -ب
 .القرار بشأنها واتخاذ الحسابات مدقق وتقرير

 .أتعابه وتحديد واحدة لسنة حسابات مدقق انتخاب -ج

 ديدوتح واليتهم، مدة انتهاء حال في الشركة مديري  أو مدير انتخاب -د
 .أتعابهم

 .ذلك الهيئة رأت إذا الشركة مديري  ذمة إبراء -ره
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 من اعليه وتعرض العامة للهيئة بها البت يعود أخرى  مواضيع أي - و
 مرسومال أو األساسي النظام ألحكام وفقاً  شريك أي يقدمها أو الشركة مدير قبل

 الناظم ألحكام قانون الشركات السوري. التشريعي

 جدول في معينة مسألة إدراج الشركاء أحد طلب إذا–مع مراعاة انه 
 الشركة إلى هذا الطلب وصول شرط الطلب إجابة المدير على وجب األعمال

 بتبليغ مديرال الهيئة، ويقوم النعقاد المحدد التاريخ من األقل على أيام سبعة قبل
ى عل ساعة وعشرين بأربع الجلسة موعد قبل للشركاءل المعد األعمال جدول
/ من قانون الشركات(.وهذا يعني أن جدول األعمال 1ف 11) المادة / األقل
بل للتعديل وفق الشروط آنفة الذكر وكذلك ممكن مناقشة أي مسألة من خارج قا

)  ذلك على ووافقوا االجتماع حاضري  الشركاء جميع كان جدول األعمال إذا
 / من قانون الشركات(.4ف 13المادة /

 اإلجراءات خالل انعقاد اجتماع الهيئة العامة:-4

 مديرينال مجلس رئيس أو عامال المدير االجتماعات في بداية الجلسة يرأس
 لجلسةا رئيس ويعين -ذلك غير على المديرون  يتفق مالم -سناً  األكبر المدير أو

لتدوين كاتبا  الشركاء أسماء فيه يسجل حضور جدول ، ويمسك318الجلسة وقائع ًً
 ليهع هؤالء ويوقع ،ووكالة أصالةً  يحملونها التي األصوات وعدد الحاضرين
 .311كةالشر  لدى الجدول ويحفظ

و بعد التأكد من توافر النصاب القانوني المطلوب لعقد االجتماع ، يفتتح 
االجتماع بتالوة تقرير مدير الشركة عن أعمالها خالل العام الفائت، يليها مناقشة 

                                                           

 من قانون الشركات السوري./ 13/ من المادة/0الفقرة /318 - 
 / أعاله.13/ من المادة/1الفقرة/311 - 
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 -313بنود جدول أعمال الجلسة بندًا بندًا و مناقشتها و التصويت عليها بالتتابع
ان هناك قرارًا أو بندًا يتعلق بتعديل مع ضرورة حضور مندوب الوزارة إذا ك

النظام األساسي أو تعديل رأس المال أو دمج الشركة أو تحويل شكلها 
و لكل شريك أو من ينيبه أن يشترك في مناقشة المواضيع  -312القانوني...

 المطروحة و توجيه األسئلة بشأنها للمدير الذي يلتزم الرد عليها، ثم يحرر
 يف الهيئة وقرارات المحاضر وتدون  العامة، لهيئةا مناقشات بخالصة محضر
 – حضوره حال في -الوزارة ومندوب والكاتب رئيس الجلسة يوقعه خاص سجل
 حق االطالع الشركاء من ألي ويكون  الشركة، لدى خاص سجل في ويودع
 الخسائرو  األرباح وحسابات الميزانية ذلك في بما والقرارات المحاضر هذه على

 عنها، ثم يرسل محضر ألصل طبقاة صور  والحصول على نوي الس والتقرير
ماع من تاالج انعقاد تاريخ من أيام سبعة العامة إلى الوزارة خالل الهيئة اجتماع

 .314جل التصديق عليه من قبلها كي تصبح القرارات المتخذة فيه قابلة للتنفيذأ

ا ذتتمتع محاضر اجتماع الهيئات العامة بأهمية عالية كما الحظنا ل
قطعي،  قضائي قرار بموجب ذلك عكس يثبت أن إلى صحيحة المشرّ عاعتبرها 

 خالفةم معلومات أو وقائع تدوين حال في التزوير بجرم المحضر و جّرم موقعو
 .311الجلسة محضر في منتجة واقعة إغفال إيراد حال في أو الجلسة لوقائع

 نصاب الهيئة العامة:-5

ضور و نصاب التصويت على نميز في هذا الصدد بين نصاب الح
 القرارات:

                                                           
 .399مرجع سابق،ص ،9الياس ناصيف،موسوعة الشركات التجارية،جد. -  313
 .أعالهالمذكورة / من ذات المادة 9الفقرة/ - 312
 /  من قانون الشركات السوري.13/ من المادة/7الفقرة/ - 314
 من قانون الشركات./ 13/ من المادة /11و18الفقرتين/ - 311
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 نصاب الحضور:-أ

/ من قانون الشركات السوري يتحقق النصاب القانوني 12وفق المادة/ 
 صفن عن يقل ال ما يمثلون  شركاء بحضور -من حيث األصل -العامة للهيئة

 متى ُحددت -و ليس أدنى -و يمكن أن تطلب نسبة أعلى المال، رأس حصص
 صابن الكتمال األغلبية هذه يد أنه في حال عدم توافراألساسي، ب بالنظام
 إلى الجلسة تأجيل المحدد لالجتماع فيجب الموعد من ساعة خالل الجلسة
الجتماع ا بين الفاصلة المدة أالتقل على الدعوة، كتاب في المحدد الثاني الموعد
 األقل. على ساعة وعشرين أربع عن الثاني واالجتماع األول

اجتماع ثان  لعدم اكتمال نصاب االجتماع األول فنميز في وإذا تم عقد 
 هذا الصدد بين حالتين:

إذا كانت القرارات التي ستتخذ ال تتعلق بتعديل النظام األساسي األولى:
أو حل أو دمج أو تحويل الشكل القانوني للشركة؛ فيكتفى بمن حضر كنصاب 

 .لالجتماع الثاني

 ركاءش تتعلق بما ذكر فيجب حضورإذا كانت تلك القرارات  :الثانية
المال؛ و ذلك للحد  رأس حصص من بالمائة خمسين عن يقل ال ما يحملون 

قدر اإلمكان  من سيطرة شخص يملك نسبة عالية من الحصص على قرارات 
الهيئة الجوهرية متى كانت قيمة حصته تحقق النسبة المطلوبة من أصوات 

 الحاضرين بعد  توافر نصاب الحضور.
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 :نصاب اتخاذ القرارات-ب

 / من قانون الشركات إلى أن قرارات14السوري في المادة/ المشرّ عذهب 
 رأس / من%18على/ تزيد أغلبية الحائزين الشركاء بموافقة تصدر العامة الهيئة
 نى، ويستثأعلى نسبة األساسي النظام يحدد لم ما الجلسة، في الممثل المال
 أو الشركة ودمج حأل أو األساسي النظام لبتعدي الخاصة القرارات ذلك من

 في الممثلة الحصص / من%11/ أغلبية فيها فيشترط القانوني شكلها تحويل
 .الشركةال رأسم نصف عن األغلبية هذه تقل أال على االجتماع

 مثال توضيحي:

 على فرض أن شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من:

 من رأس المال. % 37فؤاد :يملك 

 من رأس المال. %31لك سعاد : تم

 من رأس المال. %14سعيد : يملك 

 من رأس المال. % 19دالل : تملك 

 من رأس المال. %38أحمد يملك 

سواء كانت القرارات  -فإن نصاب الحضور يتحقق في جميع األحوال
في حال حضر االجتماع األول كٌل من فؤاد و سعاد فقط  -جوهرية أم لم تكن

 –لمطلوب، و لكن إذا كانت القرارات غير جوهرية الكتمال نصاب الحضور ا
أي ال تتضمن حل الشركة أو دمجها أو تحويل شكلها أو تعديل نظامها 

فيستطيع فؤاد لوحده اتخاذ القرار، بينما إن كانت القرارات جوهرية  -األساسي
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فال يستطيع فؤاد لوحده ذلك حيث يجب أن يكون رأس المال الممثل باالجتماع 
 من قيمة مجمل رأس المال. %18ن ال يقل ع

 قرارات الهيئة العامة:-6

 حلو  األساسي النظام تعديل المتضمنة القرارات يجب أن تخضع جميع
 لدى هروللش الوزارة لتصديق وصالحياتهم الشركة مديري  وأسماء الشركة ودمج
، 319الغير أو الشركاء أو الشركة بحق سارية القرارات هذه تعتبر السجل كي أمانة
 لذكرا أنفة الوزارة مصادقة تاريخ من يوماً  ون ست هي شهرالمحددة لل مهلةالو 

  .311أصوالً  شهره يتم لم إذا المدة هذه مضي بعد حكماً  الرياً  القرار ويعتبر

 اجتماع يأ في للشركة العامة االهيئة تصدره التي القرارات هذا و تعتبر
 أم جتماعاال حضروا سواء ولجميع الشركاء للشركة ملزمة قانوني بنصاب تعقده
 رسومالم ألحكام وفقاً  صدرت قد القرارات تلك تكون  أن شريطة يحضروه، لم

 .310للشركة األساسي النظامحكام أل/،و 3811/ لعام/37التشريعي رقم/

ي العامة فنص ف الهيئة بقرارات السوري الطعن المشرّ عبيد أنه أجاز 
 / من قانون الشركات السوري على:19المادة/

 لعامةا الهيئة اتخذته قرار أي ببطالن الدعوى  إقامة شريك لكل يحق-1"
 هذه والتسمع األساسي النظام التشريعي أو المرسوم هذا ألحكام مخالفاً  كان إذا

 .القرار صدور تاريخ من يوماً  تسعين مضي بعد الدعوى 

                                                           
 / من قانون الشركات السوري.1/ الفقرة/11المادة / -  319
 / من ذات المادة أعاله.2الفقرة/ - 311
موسوعة  ناصيف، إلياس وانظر أيضًا: د. / من قانون الشركات السوري.13/ من المادة/2الفقرة / - 310

 .311مرجع سابق،ص السادس، الجزء الشركات التجارية،
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 الحكم بعد إال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف اليجوز-3
 ."قطعي قضائي حكم بموجب النهاببط

أي أن قرارات الهيئة العامة تكون باطلة أو قابلة لإلبطال حسب الحال، 
دون أن تقبل دعوى البطالن من الشريك الذي حضر االجتماع و اشترك 

 .317بالمداولة و التصويت و هو عالم بوجود المخالفة التي ترتب البطالن

 صالحيات الهيئة العامة:-7

ة العامة بالمداولة و إصدار القرارات في المسائل المتعلقة تختص الهيئ
 ومن أهم صالحياتها ما يلي: بإدارة الشركة

 .398وتحديد أتعابه و إبراء ذمته سلطة انتخاب المدير-

 . 391سلطة عزل المدير وفق القانون  -

 .393انتخاب مدقق الحسابات و تحديد أتعابه-

 لسنوية و مراقبتها خاللالتصديق على حسابات الشركة و النتائج ا -
 العام.

 اتخاذ القرارات التي تتجاوز صالحيات المدير. -

                                                           
 .311السادس،مرجع سابق، ،ص الجزء موسوعة الشركات التجارية، ناصيف، ر انظر: د.إلياسللتوسع أكث -317
 هر/ من قانون الشركات السوري. -/ البند/د 2/ الفقرة/11المادة/ -  398
 / من قانون الشركات السوري.11/ الفقرة/91المادة/ -  391
 / من ذات القانون.17كذلك المادة/ / البند/ج/ من قانون الشركات السوري.2/ الفقرة/11المادة/ -  393
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منح الرخصة للمدير للقيام بالتعاقدات مع الشركة و تجديدها الترخيص  -
 .392سنوياً 

السماح للمدير يتولى إدارة شركة منافسة للشركة أو القيام بأعمال  -
 .394مماثلة و منافسة ألغراض الشركة

)كرهن  391رخصة للقيام باألعمال التي تتجاوز صالحياتهممنحهم ال -
 عقارات الشركة و منح القروض الكبيرة...إلخ(.

 تعديل النظام األساسي للشركة. -

 الموافقة على حل الشركة. -

 .399الموافقة على االندماج مع شركات أخرى  -

 

 

 

 

 

                                                           
 / من قانون الشركات السوري.3/ الفقرة/18المادة/ - 392
 / من قانون الشركات السوري.18/ من المادة /1الفقرة/ - 394
 / من قانون الشركات السوري.2/ الفقرة/90المادة/ - 391
 / من قانون الشركات السوري.14المادة/ - 399
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 المطلب الثالث

 مدققي الحسابات

قانون الشركات أن ينص النظام / من 17في المادة / المشرّ عأوجب 
األساسي للشركة محدودة المسؤولية على انتخاب مدقق حسابات أو أكثر من 
قبل الهيئة العامة للشركة، ويتم انتخابهم من جدول المحاسبين القانونيين الصادر 

 عن وزارة المالية.

ويخضع مدققو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم إلى القواعد  
قررة لمدققي الحسابات للشركة المساهمة المغفلة. وسوف نفصل في ذلك عند الم

 دراستنا ألحكام هذه األخيرة منعًا للتكرار.

 المبحث الرابع

 مالية الشركة

إن دراسة مالية الشركة محدودة المسؤولية تتطلب البحث في تكوين 
تامي والحساب الخإعداد الميزانية لمالية للشركة )المطلب األول ( و االحتياطيات ا

 ) المطلب الثاني( وتعديل رأس مال الشركة ) المطلب الثالث(.
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 المطلب األول

 االحتياطيات المالية للشركة

بما أن رأس مال هذه الشركة وموجوداتها هما الضمانة الوحيدة لدائنيها، 
لى ضمان حد أدنى من السيولة النقدية لهذه الشركة، وذلك ع المشرّ عفقد حرص 

صد زيادة ائتمانها حماية لدائنيها من جهة وتمكينها من مواجهة الظروف غير بق
تشكيل إلى إلزام الشركة ب المشرّ عالعادية التي قد تمر بها من جهة ثانية، مما دفع 

 احتياطيات على النحو اآلتي:

 

 

 االحتياطي اإلجباري: -أوالً 

من  %18سرررنة الشرررركة محدودة المسرررؤولية بأن تقتطع كل  المشررررّ عألزم 
أربراحهرا الصررررررررررررررافيرة لتكوين احتياطي إجباري. ويمكن للشررررررررررررررركة أن توقف هذا 
االقتطرراع إذا بلغ االحتيرراطي ربع رأس مررال الشررررررررررررررركررة، على أنرره يجوز للهيئررة 
العامة للشرررركة أن تقرر االسرررتمرار في اقتطاع النسررربة المذكورة أعاله حتى يبلغ 

 اوي رأس مال الشركة. مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي مبلغًا يس

ويسررررررررررررررتعمرل االحتيراطي اإلجبراري لتأمين الحد األدنى للدخل المعين في 
النظام األسرراسرري للشررركاء وذلك في السررنوات التي ال تسررمح فيها أرباح الشررركة 
بتأمين هذا الحد. كما يمكن أن يسرررررررررررتعمل االحتياطي اإلجباري لمواجهة نفقات 

 / من قانون الشركات(.03يئة العامة) المادة /الشركة الطارئة وفقًا لما تقرره اله
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 االحتياطي االختياري: -ثانياً 

للهيئة العامة للشرررررركة محدودة المسرررررؤولية أن تقرر سرررررنويًا  المشررررررّ عأجاز 
من أرباحها الصرررررررافية عن  %38اقتطاع نسررررررربة من أرباحها وبما ال يزيد على 

ت حتياطي لغاياتلك السرررررررنة لحسررررررراب االحتياطي االختياري. ويسرررررررتعمل هذا اال
وأهداف تقررها الهيئة العامة للشررررررركة،  ويجوز توزيع هذا االحتياطي بكامله أو 

 الشركات(.  / من قانون 02أي جزء منه كأرباح على الشركاء )المادة/

 احتياطي االستهرالك -ثالثاً 

أن يتضرمن نظام الشركة األساسي النسبة المئوية الواجب  المشررّ عأوجب 
من األرباح غير الصررررافية باسررررم اسررررتهالك موجودات الشررررركة  اقتطاعها سررررنوياً 

 وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية .

وتسررتعمل هذه األموال المقتطعة وبموجب قرار يصرردر عن مدير الشررركة 
تهلكة أو إلصالحها وال يجوز توزيع تلك ررررررررررلشراء المواد واآلالت والمنشآت المس

 / من قانون الشركات ( .  04) المادة/  ركاءرررررراألموال كأرباح على الش
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 المطلب الثاني

 الميزانية السنوية والحساب الختامي

يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجالتها ودفاترها وفق معايير 
المحاسبة التي ينص عليها النظام األساسي واللوائح المعتمدة من قبل الشركة) 

 .391ن الشركات(/ من قانو 08المادة/ 

للشررركة سررنة مالية تتبع السررنة الميالدية، على أنه يجوز أن يحدد النظام 
األسررررراسررررري بدء السرررررنة المالية وانتهاءها في أي شرررررهر كان، ويسرررررتثنى من ذلك 
السررررررنة المالية األولى فإنها تبدأ اعتبارًا من تاريخ صرررررردور قرار التصررررررديق على 

معين لنهاية السرررنة المالية التالية النظام األسررراسررري للشرررركة حتى آخر الشرررهر ال
 / من قانون الشركات( .01)المادة/ 

أن ُيعد خالل الشررررهور الخمسررررة األولى من كل سررررنة  ويجب على المدير
مالية تقريرًا عن أعمال الشررركة خالل السررنة المنصرررمة وخطة العمل المسررتقبلية 

ائر ح والخسررررررروالميزانية السرررررررنوية للشرررررررركة وحسررررررراباتها الختامية وحسررررررراب األربا
والتدفقات النقدية عن السرنة المنصررمة، وتعرض جميعها على مدقق الحسابات 
الذي تجب عليه وضررع تقرير خطي يتلوه أمام الهيئة العامة للشررركة عن الحالة 
المالية للشرررركة وميزانيتها والحسرررابات المقدمة وعن االقتراحات الخاصرررة بتوزيع 

ما المصررررررادقة على البيانات المالية بصررررررورة األرباح وأن يقترح في هذا التقرير إ
مطلقة بدون تحفظ أو المصرررررررررررررادقة مع التحفظ وإما حجب الرأي أو إعطاء رأي 

 / من قانون الشركات(.100معارض) المادة /

                                                           
د هنا النظام األساسي واللوائح المعتمدة من الوزارة وليس الشركة، ونعتقد، مع البعض، أن المقصو -211

 ./1الهامش رقم / 213صر مرجع سابق، هيثم الطاس، د.موسى متري و أنظر د.
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وبعد ذلك يجب على المدير وخالل الستة أشهر األولى من السنة المالية 
لى أن يشررررمل جدول أعمال للشررررركة أن يدعو الهيئة العامة للشررررركة لالنعقاد، ع

 فيما يشمل_ على: -الجلسة

 قة،الساب المالية السنة خالل الشركة أعمال عن المدير تقرير مناقشة -أ
 .القرار بشأنه واتخاذ المستقبلية العمل وخطة

 لنقديةا والتدفقات والخسائر األرباح وحساب الشركة ميزانية مناقشة -ب
 .بشأنها القرار واتخاذ الحسابات مدقق وتقرير

وبناًء على ذلك يصار إلى توزيع األرباح والخسائر على الشركاء وفق 
النسب المتفق عليها في النظام األساسي للشركة وإال فبنسبة حصة كل شريك 

 في رأس المال.

 المطلب الثالث

 تعديل رأس المال

ه ل رأسمالها سواء بزيادتيالشرركة محدودة المسرؤولية إلى  تعد قد تضرطر
يضررررررررررررره حسرررررررررررررب الحال، ويكون التعديل بموجب قرار من الهيئة العامة أو بتخف

للشررررررررركة تتخذه بحضررررررررور شررررررررركاء يحملون ماال يقل عن خمسررررررررين بالمائة من 
من الحصص الممثلة في االجتماع  %11حصص رأس المال، وبموافقة أغلبية 

 ويجب أال تقل هذه األغلبية عن نصف رأس مال الشركة. 
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 :زيادة رأس المال -أوالً 

تختلف األسباب التي تدفع الشركة محدودة المسؤولية التخاذ قرار بزيادًة 
رأسمالها، فقد يكون الدافع التخاذ مثل هذا قرار حاجة الشركة لرأس مال إضافي 
نتيجة نموها و اتساع أعمالها، أو عدم قدرة رأس المال الموجود على مواكبة 

 .390التوسع في نشاطها

وهنا يجب أن تراعى الشروط   حصرص جديدة.بإصردار وقد تكون الزيادة 
واإلجراءات الخاصررة بتأسرريس الشررركة، فإذا تمت الزيادة بحصررص نقدية فيجب 
أال تطرح على االكتتاب العام ويجب إيداع المبالغ المدفوعة أحد المصررررررررررررررارف، 

ما إذا تمت الزيادة بحصرررررررررررررص عينية، فيجب أن يتم تقدير قيمتها بتقرير مقدم أ
 بية وفقًا لما سبق ذكره بهذا الخصوص. من قبل جهة محاس

وحفاظًا على حقوق الشرررررركاء فيما حققته الشرررررركة من مكاسرررررب واقتطعته 
من احتياطيات، ونظرًا لالعتبار الشررخصرري الذي تقوم عليه هذه الشررركات، فقد 

لكل شرررريك حق األفضرررلية باالكتتاب على الحصرررص المنشرررأة تبعًا  المشررررّ عأقر 
. ويجب على الشرررررريك الذي 397وبنسررررربة مشررررراركته فيه لزيادة رأس مال الشرررررركة

يرغب بممارسرررة حق األفضرررلية تسرررديد حصرررته خالل المهلة التي تحددها الهيئة 
 الشركات(.  / من قانون 3ف 11العامة لهذا الغرض )المادة/

وإذا لم يمررارس أي من الشررررررررررررررركرراء حق األفضررررررررررررررليررة في االكتترراب على 
جاز لباقي الشرررركاء االكتتاب  الحصرررص المخصرررصرررة له عند زيادة رأس المال،

                                                           
 .310-311صر مرجع سابق، السادس، الجزء موسوعة الشركات التجارية، ناصيف، إلياسد. - 390
 .052مكناس، مرجع سابق، صـ هد. جمال الدين عبد الل -219
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/ من 2ف 11على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال)المادة/
 الشركات(.   قانون 

 :تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق اآلتيةهذا و 

-دون طرحها على االكتتاب العام -إصدار حصص جديدة متساوية-1
. 

 س المال.دمج االحتياطي االختياري كله أو جزء منه برأ-3

لم يحدد قيمة للحصة،  المشرّ ع، طالما أن 318بزيادة قيمة الحصص -2
بل نص على حد أدنى لرأس المال و بالتالي حد أدنى لقيمة الحصة تاركًا الحد 

 األعلى مفتوحًا دون أي قيد.

كما يعد االندماج مع شركة أخرى بمثابة زيادة لرأس المال و ذلك -4
 .311بزيادة رأس مالها هي الشركة الدامجةعندما تكون الشركة الراربة 

أس زيادة ر -في التشريع السوري –ال يوجد من حيث المبدأ ما يمنع -1
المال بإدخال شريك جديد بحصة جديدة بعد إتباع اإلجراءات المقررة إلدخال 

                                                           
 .310صر مرجع سابق، ،9ج موسوعة الشركات التجارية، الياس ناصيف،د. - 318
 وفقا سورية أخرى  شركة في تندمج أن للشركة-1/ من قانون الشركات السوري:" 310المادة/نصت  - 311

 .األساسي النظام أو العقد بتعديل المتعلقة وتلك هذاالباب في الواردة لإلجراءات
الشركة  تنقضي الدامجة( بحيث الشركة(  أخرى  بشركة المندمجة( الشركة (شركة ندمجت بأن أما الدمج يتم -3

 ركتينش باندماج أو الدمج بعد القائمة وحدها الدامجة الشركة وتبقى االعتبارية شخصيتها وتزول المندمجة
 تزولو  المندمجتان الشركتان تنقضي بحيث االندماج عن الناتجة الشركة هي تكون  جديدة لتأسيس شركة

 .الدمج عن الناتجة الشركة شهر تاريخ من اعتباراً  شخصيتهما االعتبارية
 . ....ببعضها االندماج الواحد القانوني الشكل ذات للشركات يجوز-1:" /317المادة/

 لشركةل يجوز كما مساهمة أو المسؤولية محدودة بشركات االندماج والتوصية التضامنية للشركات يجوز -2
 .العكس أو مساهمة بشركة االندماج سؤوليةالمحدودة الم
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شريك جديد و أهمها الموافقة الجماعية للشركاء كافة بقرار يتخذ في الهيئة 
 .313العامة

 خفيض رأس المال:ت -ثانياً 

إذا زادت خسرائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب 
على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة 
من االحتياطي أو تخفيض رأسرررمال  الشرررركة بما ال يقل عن المبلغ المحدد من 

تها، وإذا لم يتخذ أي من اإلجراءات قبل الوزير أو تقرير حل الشررررررركة و تصررررررفي
المذكورة جاز لكل شرررريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضررراء إلقرار حل الشرررركة 

 / من قانون الشركات ( .1ف10وتصفيتها ) المادة/

ويكون تخفيض رأس المرال برإنقراص عردد الحصررررررررررررررص أو قيمتها، ولكن 
يض س المال بعد التخفبشرط عدم المساس بالمساواة بين الشركاء، وأال ينزل رأ

 قرار عن الحد األدنى المقرر لرأس مال الشرررررركة المحدودة المسرررررؤولية ،بموجب
 الوزير. 

/ من 3ف 10ويخضررع تخفيض رأس المال، وفقًا ألحكام المادة /       
 قانون الشركات  لإلجراءات اآلتية:

يجب على إدارة الشرررررررركة أن ترفق طلب التصرررررررديق على تعديل النظام  -1
ي للشررررركة المتضررررمن تخفيض رأسررررمالها الذي تقدمه إلى وزارة األسرررراسرررر

االقتصررراد بالئحة صررررادرة عن مدقق الحسرررابات تتضررررمن أسررررماء دائني 
الشررررررررركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشررررررررهادة صررررررررادرة عن مدقق 

 الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال ال يمس بحقوق الدائنين .
                                                           

 .219-211ص مرجع سابق، الطاس، هيثمد.موسى متري و د.  - 313
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ة مع الئحة الدائنين في الجريد يجب على الشرررركة نشرررر قرار التخفيض -3
 الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل .

من ديون  %18يحق للرردائنين الررذين يبلغ مجموع دينهم مررا اليقررل عن  -2
الشررركة وفقًا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسررابات إقامة الدعوى أمام 

خالل محكمرة البردايرة المردنيرة في مركز الشررررررررررررررركة أو موطنها المختار 
ثالثين يومًا من تاريخ اإلعالن عن التخفيض في الصررررررحف آلخر مرة 
، وذلك إلبطال قرار التخفيض الذي من شرررأنه اإلضررررار بمصرررالحهم . 
وال تسررررررررررري مهلة الثالثين يومًا بحق الدائنين الذين ال يرد اسررررررررررمهم في 

 اإلعالن .
ن إللمحكمرة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى ،  -4

كان ينجم عن التخفيض ضررررر بالدائنين ال يمكن تداركه مثاًل ، وذلك 
 بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف هذا القرار بالنفاذ المعجل .

 13تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرررررررعة ، وتعقد جلسرررررراتها كل  -1
. ويكون قرار المحكمة قاباًل للطعن باالسرررررررررررتئناف رعة على األكثسرررررررررررا

 محكمة االستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرمًا . ويكون قرار
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 الفصل الثاني

 الشركة المساهمة المغفلة

 مقدمة:ال

الشركة المساهمة من أكثر أشكال الشركات تعقيدًا وإحكامًا وفعالية،  د  عتُ 
النموذج األمثل لشركات األموال التي تقوم على االعتبار المالي،  د  عتُ كما أنها 

همية فيها للمساهمات المالية للشركاء وليس لشخصيتهم، ونجاح إذ تكون األ
الشركة ال يتوقف على ما يبذله هؤالء من جهد وعمل في إدارتها، وإنما على 

 نوع النشاط الذي تزاوله ورقم األعمال ومقدار األرباح التي تحققها.

وُتعد  الشركة المساهمة، بما تتمتع به من قدرات كبيرة على تعبئة 
مدخرات، من أهم معالم التطور االقتصادي في العصر الحديث، إذ تستطيع ال

عن طريق طرح أسهمها على االكتتاب العام أن تجمع ما تحتاج إليه من أموال 
الستثمارها، وغالبًا ما يحظى هذا االكتتاب بإقبال من المدخرين الذين يرغبون 

اء عن ا أية مسؤولية سو في استثمار مدخراتهم في مشاريع مربحة دون أن يتحملو 
إدارة هذه المشاريع أو عن ديونها، لذلك فهي تالئم المشاريع الكبيرة، ومن هنا 
فإن الشركة المساهمة تمثل الشكل القانوني الذي نشأت وتطورت ضمنه كبرى 

والتي حققت أرباحًا ضخمة مكنتها من التأثير  المشاريع االقتصادية حول العالم
 ة وأحيانًا على الحياة السياسة لبعض الدول.على الحياة االقتصادي

وقد ظهرت الشركة المساهمة في إنكلترا وهولندا وفرنسا في القرن السابع 
عشر لتنفيذ المشاريع الكبرى الناجمة عن اكتشاف القارة األمريكية وفتح طريق 
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الهند، وتكرست شخصيتها االعتبارية استنادًا لألوامر الملكية القاضية 
 . 312بإحداثها

هذا وقد تبنى قانون التجارة العثماني، الذي كان مطبقًا في سورية، أحكام 
شركات األسهم الواردة في القانون الفرنسي بعد أن أدخل عليها بعض التعديالت، 
كما تم تعديل بعض أحكامها أثناء االنتداب الفرنسي على سورية، وبعد االستقالل 

الذي تبنى أحكام القانون  1747ام / لع147صدر قانون التجارة السوري رقم/ 
السوري  المشرّ عثم أعاد  مع بعض التعديالت. 1743اللبناني الصادر عام 

،الذي ظهرت عيوبه 3880/ لعام 2رقم/  تنظيم أحكام الشركات في القانون 
ركات السوري قانون الش المشرّ عخالل فترة قصيرة من تطبيقه، ولذلك أصدر 

والذي أعاد تنظيم أحكام  3811/ لعام 37رقم/  بالمرسوم التشريعي الجديد
الشركات، بما فيها الشركة المساهمة، في محاولة لتالفي عيوب التشريعات 

 السابقة.

 المبحث األول

 مفهوم الشركة المساهمة المغفلة

حتى يتضح مفهوم الشركة المساهمة المغفلة ال بّد لنا من تعريفها 
 المطلب الثاني (. )المطلب األول ( ثم بيان خصائصها )

 

 

                                                           
 .092د. جمال الدين عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ-211
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 المطلب األول

 تعريف الشركة المساهمة المغفلة

،  3811/ لعام 37السوري في قانون الشركات رقم / المشرّ علم ُيعرف 
الشركة المساهمة المغفلة، لكنه مّيز بين الشركة المساهمة المغفلة العامة والشركة 

 "مذكور والتي جاء فيها:/ من القانون ال09المساهمة المغفلة الخاصة في المادة /

الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين ال يقل  -1
عن عشرة ، يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول 
ولإلدراج في أسواق األوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة 

 ا في الشركة .بالقيمة االسمية لألسهم التي يملكه
الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين ال  -3

يقل عن ثالثة ويكون رأسمالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة وتكون 
كها في ملمسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة االسمية لألسهم التي ي

 ."الشركة

الشركة المساهمة  اعتبرت ،قانون الشركات / من01كما أن المادة /
المغفلة )سواء أكانت عامة أم خاصة( شركة تجارية أيًا كان موضوعها. كما 

أن يكون لها اسمًا تجاريًا ُيستمد من  ،نفس  / من القانون 00أوجبت المادة /
 طبيعة نشاطها.

وُيالحظ من هذا النصوص أن ثمة خصائص أساسية يجب أن تتوافر في 
وهي: أنها شركة تجارية عامة أم خاصة  ء كانتالشركة المساهمة المغفلة سوا

المال  تقسيم رأس ،عدد المساهمين)فوق اثنين(،تعمل تحت اسم تجاري ،بشكلها



269 
 

وتحديد مسؤولية المساهم في الشركة بمقدار القيمة  ،إلى أسهم متساوية القيمة
  االسمية لألسهم التي يملكها في الشركة.

لمساهمة المغفلة )سواء أكانت وبناًء عليه نستطيع أن نعرف الشركة ا
تعمل تحت اسم تجاري يغفل  ،شركة تجارية بشكلهاعامة أم خاصة( بأنها: 

ويقسم رأسمالها  لى أسهم متساوية القيمة وغير قابلة  ،أسماء المساهمين
وتحديد مس ولية المساهمين فيها بمقدار القيمة االسمية لألسهم  ،للتجزئة

 التي يملكونها في الشركة.

 طلب الثانيالم

 خصائص الشركة المساهمة المغفلة

التعريف السابق للشركة المساهمة المغفلة نخلص إلى أنها  من خالل
تتمتع بخصائص تتعلق بصفتها التجارية وأسمها وقيامها على االعتبار المالي 

 ومسؤولية المساهم فيها.

 صفتها التجارية: -أوالً 

 تجارية أيًا كان موضوعها حتى ُتعد  الشركة المساهمة المغفلة ذات صفة
ولو قامت بنشاط مدني كالزراعة أو المهن الحرة أو األعمال الحرفية ، وبالتالي 
فهي شرررررركة تجارية بشرررررركلها، وتكتسررررررب صررررررفة التاجر وتكون خاضررررررعة ألحكام 
قانون التجارة واللتزامات التجار، وألحكام اإلفالس والصررررررررررررررلح الواقي ، على أن 

 ب صفة التاجر نظرًا ألن مسؤوليته محدودة كما سنرى .المساهم فيها ال يكتس

 



271 
 

 اسم الشركة: -ثانياُ 

تتميز الشركة المساهمة المغفلة بعدم وجود عنوان لها يحمل اسم مساهم 
كما هو الحال في شركات األشخاص. وإنما يستمد أو كثر من المساهمين فيها 

ه. وذلك ألن اسمها من غرضها، أي من طبيعة النشاط الذي أسست لمزاولت
شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها. كما أن الغاية الرئيسية 
من ذكر أسماء الشركاء في عنوان الشركة هي تقوية ائتمانها بإعالم الغير 
بأسماء الشركاء المسؤولين بالتضامن، بينما في الشركة المساهمة المغفلة تكون 

، لذلك يؤخذ اسمها من موضوع 314سهمهممسؤولية الشركاء محدودة بقيمة أ
 نشاطها فيقال مثاًل: "الشركة السورية للنقل مساهمة مغفلة ".

أن يكون اسم الشركة مستمدًا من اسم شخص  المشرّ عمع ذلك أجاز 
طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص) 

 / من قانون الشركات(.1ف 00المادة /

أن يتبع اسرررررررررم الشرررررررررركة بعبارة "  المشرررررررررّ عفقد أوجب ي جميع األحوال وف
 / من قانون الشرررررررركات(3ف 00) المادة /مسررررررراهمة مغفلة خاصرررررررة أو عامة " 

وذلك لتمييزها عن الشررركة المحدودة المسررؤولية وإلزالة أي لبس حول نوعها في 
ر مباسرررتعمال اسرررم شرررخص طبيعي عندما تسرررتث -اسررتثناًء -حال الترخيص لها 

براءة اختراع مسرررجلة باسرررمه، فيوضرررح ذلك أن الشرررخص ليس شرررريكًا متضرررامنًا 
 . 311فيها

                                                           
، د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق 212د. جمال الدين عبدالله مكناس، مرجع سابق صـ -211

 .191صـ
 

 .129مرجع سابق صـ د. جاك الحكيم، -215
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 ،أن يدرج في مطبوعات الشرررررركة وإعالناتها وعقودها المشرررررّ عكما أوجب 
اسرم الشرركة وسرجلها التجاري ومبلغ رأسمالها وإال جاز للمحكمة اعتبار أعضاء 

ن ة مسرررؤولين بالتضرررامن عمجلس اإلدارة أو األشرررخاص المكلفين بتمثيل الشررررك
التزامات وديون الشرررررررركة تجاه الغير حسرررررررن النية الذي أبرم عقودًا مع الشرررررررركة 

/ من 4ف 00دون أن يتبين له الشررركل القانوني للشرررركة أو رأسرررمالها، )المادة /
 قانون الشركات(.

 قيامها على االعتبار المالي: -ثالثاً 

شررررررركة المسرررررراهمة مما ال شررررررك فيه أن الغرض األسرررررراسرررررري من تكوين ال
المغفلة هو جمع المال الالزم إلنشراء المشرروعات الضرخمة بصرف النظر عن 
شرخصرية المسراهمين فيها. فعند طرح أسهم هذه الشركة على االكتتاب يستطيع 
أي شرررررررخص أن يكون مسررررررراهمًا فيها بمجرد أن يدفع قيمتها. ويترتب على ذلك 

و أو وفاته أو فقده أهليته أ هامة وهي أن تنازل المسرراهم عن أسررهمهعدة نتائج 
  .ال أثر له على استمرارية الشركة ،شهر إفالسه أو إعساره 

 المس ولية المحدودة للمساهم: -رابعاً 

بأن   -من شررركات األموال  -تتميز الشررركة المسرراهمة المغفلة باعتبارها
مسؤولية المساهم عن ديون الشركة تكون محدودة بالقيمة االسمية لألسهم التي 

وكانت  فإذا فرض ،وال تتعدى مسؤوليته هذا القدر من المال ،يملكها في الشركة
ديون الشرركة أكثر من قيمة األسرهم فال ُيسرأل المساهمين في أموالهم الخاصة. 

 كما ال تضامن بينهم في استيفاء ديون الشركة.

أن يصرررررررررربح رأس مال  ،ويترتب على المسررررررررررؤولية المحدودة للمسرررررررررراهمين
ين حد تعي المشرررّ عولهذا أوجب  ،مانة األسرراسررية لدائني الشررركةالشررركة هو الضرر
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 فإذا نقص ،أدنى لرأس مال الشركة ال يجوز النزول عنه بأي حال من األحوال
جاز للوزارة منح الشررركة مهلة سررتة أشررهر  لتصررحيح  ،رأس المال عن هذا الحد

ل اوفي حال عدم امتث ،وضررررررررعها أو تحويل شرررررررركلها القانوني إلى شررررررررركة أخرى 
الشررررررررررررررركة لطلب الوزارة خالل المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصررررررررررررررفية 

 / من قانون الشركات(.3ف 78الشركة قضائيًا) المادة /

 ،عدم اكتسرررررابه صرررررفة التاجر ،وينتج عن المسرررررؤولية المحدودة للمسررررراهم
اكتسرررررررراب صررررررررفة التاجر  المشرررررررررّ عوبالتالي فإن األشررررررررخاص الذين حظر عليهم 

 يستطيعون الدخول كمساهمين في هذه الشركة. ،موظف و القاضيكالطبيب وال

والمسؤولية المحدودة للمساهم هي من النظام العام فال يجوز االتفاق على 
كما ال يجوز ألي جهة من جهات  ،خالفها في عقد الشركة أو نظامها األساسي

 .319الشركة أن تقرر خالفها

 المبحث الثاني

لةتأسيس الشركة المساهمة المغف  
أن تأسيس الشركة المساهمة المغفلة ال يتم بمجرد توقيع عقدها ونظامها 

وإنما يستغرق وقتًا تتم فيه جميع  ،كما هو الحال في شركات األشخاص
وهي إجراءات طويلة ومعقدة قصد  ،ااإلجراءات التي فرضها القانون لتأسيسه

ركة ة مشروع الشحماية االقتصاد الوطني من جهة والتحقق من جدي المشرّ عبها 
 من جهة أخرى. 

                                                           
 .592د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ - 211
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مال لشركة وذلك بعد استكلإلجراءات بتحرير النظام األساسي وتبدأ هذه ا
ب ثم تقديم طل،جميع الدراسات الالزمة عن مشروع الشركة لمعرفة مدى نجاحه

الترخيص من قبل المؤسسين إلى وزارة التجارة الداخلية للحصول على الترخيص 
ة لشركة المساهمإلى اعلى االكتتاب العام بالنسبة ثم طرح األسهم  ،الالزم 

المغفلة العامة ثم دعوة الهيئة العامة التأسيسية إلعالن تأسيس الشركة نهائيًا ثم 
تسجيلها في السجل التجاري من قبل مجلس اإلدارة. وال يمكننا دراسة إجراءات 

فيذ هذه تنتأسيس الشركة المساهمة المغفلة إال بعد معرفة دور المؤسسين في 
 اإلجراءات .

 المطلب األول

 الم سسون 

إن القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة المغفلة يتطلب وجود 
أشخاص يباشرونها، وهم الذين يتخذون المبادرة بإنشاء الشركة، ويعرفون 
بالمؤسسين. وعليه سنبحث في تعريف المؤسسين وتحديد الطبيعة القانونية 

 التأسيس.لتصرفاتهم خالل فترة 

 تعريف الم سسين : -أوالً 

تبدأ الشركة المساهمة المغفلة بفكرة تجول في ذهن شخص أو عدد من 
ن هذه الفكرة في األذهان ال يكفي العتبار هؤالء  ،األشخاص إال أن مجرد تكو 

من شأنها إخراج  عدةوإنما يجب أن يقوم هؤالء بإجراءات  ،األشخاص مؤسسين
وبالتالي يمكن تعريف المؤسس بأنه كل من يشترك  الشركة إلى حيز الوجود.

 اشتراكًا فعليًا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك .
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وني أو القيام بأي عمل قان ،ويقصد بالمشاركة الفعلية في تأسيس الشركة
صفها وإنما بو  ،مادي يسهم بإنشاء الشركة ال بوصفها كيانًا قانونيًا فحسب

 اقتصاديًا يراد له أن تتوافر فيه اإلمكانيات الالزمة لمباشرة نشاطه. مشروعاً 

وال تكفي المشاركة الفعلية إلضفاء صفة المؤسس بل البّد أن يقترن ذلك 
بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن التأسيس ويتحقق ذلك بقيام الشخص بأعمال 

دًا األعمال قاصالتأسيس عن وعي وإدراك بطبيعة المسؤولية الناشئة عن هذه 
 .311تحملها

وبناًء على ذلك  ال يمكن إضفاء صفة المؤسس على الشخص الذي 
يساعد في الترويج لمشروع الشركة أو يقنع الغير باالكتتاب على رأسمالها، أو 

لصالح الشركة قيد التأسيس ببعض أعمال الخبرة القانونية أو  يقوم الذي
 المحاسبية أو التجارية.

أال يقل عدد المؤسسين عن ثالثة يشكلون فيما  مشرّ عالهذا وقد أوجب 
 / من قانون الشركات(. 1ف 70بينهم لجنة مؤسسين ) المادة/

الطبيعة القانونية لتصرفات الم سسين خالل فترة  -ثانياً 
 التأسيس:

ن تأسيس الشركة المساهمة المغفلة يتطلب القيام بإجراءات معقدة  إقلنا 
 ،يقوم خاللها المؤسسون بتصرفات قانونية عديدة  ،نوطويلة تمتد فترة من الزم

فباإلضافة إلى ضرورة تحقيق الشروط التي يتطلبها القانون لتكوين الشركة فقد 
يتطلب األمر االستعانة بالخبراء والفنيين لدراسة مشروع الشركة المزمع تأسيسها 

                                                           
لمزيد من التفصيل راجع د. وائل الياسين، النظام القانوني للشركة المساهمة المغفلة قيد التأسيس، رسالة  -211

 .51، صـ2020دكتوراه، جامعة دمشق، 
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مصانع راء اللمعرفة مدى نجاحه من الناحية االقتصادية أو التعاقد مع الغير لش
واآلالت أو التعاقد مع المصارف لتلقي االكتتابات وكذلك التعاقد لتوظيف العمال 
 ،والمستخدمين. وال شك في أن هذه التصرفات واألعمال تتطلب نفقات باهظة
وبالتالي ال بّد من التساؤل هنا عن الطبيعة القانونية لتصرفات المؤسسين خالل 

 فترة التأسيس.

 التساؤل ال بّد من التمييز بين حالتين: هذا نلإلجابة ع

هي  فشل مشروع الشركة وعدم اكتمال تأسيسها : في هذه الحالة  األولى
تبقى العقود والتصرفات، التي أجراها المؤسسون ملزمة لهم بصفتهم الشخصية 

 .وعلى وجه التضامن

هي نجاح مشرررروع الشرررركة واكتمال تأسررريسرررها : إذا نجح مشرررروع  الثانية
والعقود  إليها الحقوق وااللتزاماتانتقلت  ،ة واكتسبت الشخصية االعتباريةالشرك
التي أبرمها المؤسررررسرررررون لحسررررابها خالل فترة التأسررررريس. فما هو األسررررراس كافة 

ون بتصررررفات أجراها المؤسرررسررر -بعد اكتمال تأسررريسرررها –القانوني إللزام الشرررركة 
 أثناء فترة التأسيس؟

لتصرررررررفات المؤسررررررسررررررين لحسرررررراب أن األسرررررراس القانوني  310يرى البعض
فالمشررررررررترط وهو هنا)  ،الشررررررررركة قيد التأسرررررررريس هو االشررررررررتراط لمصررررررررلحة الغير

المؤسررررررس( يبرم عقدًا مع المتعهد لمصررررررلحة شررررررخص ثالث ليس طرفًا في العقد 
وُيسرمى المستفيد وهو هنا) الشركة المستقبلية ( وُيعتبر العقد ممكنًا ولو لم يكن 

وتنصرررررف آثاره مباشرررررة في ذمة المسررررتفيد حالة  ،المسررررتفيد موجودًا وقت التعاقد
 قبوله ما اشترط لمصلحته.

                                                           
ي ود. هيثم الطاس، ، أشارت إليه د. موسى متر21/1/1911جلسة  190نقض مصري، طعن رقم  -212

 /.1، الهامش رقم /101مرجع سابق،صـ
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ويؤخذ على هذا الرأي أنه ُيفسر تمتع الشركة بالحقوق باعتبارها المستفيد 
من عقد االشررررتراط إال أنه ال ُيفسررررر تحمل الشررررركة لاللتزامات الناشررررئة عن عقد 

يها ة المغفلة والتي علوهذا ال يتناسررب مع تأسرريس الشررركة المسرراهم ،االشررتراط 
 أن تتحمل مصاريف التأسيس في حال اكتمال تأسيسها.

إلى أن األسرررررررراس القانوني لتصرررررررررفات المؤسررررررررسررررررررين  317وذهب رأي أخر
لحسررراب الشرررركة قيد التأسررريس هو الفضرررالة . والفضرررالة هي أن يتولى شرررخص 
عن قصرررررررررد القيام بشرررررررررأن عاجل لحسررررررررراب شرررررررررخص آخر دون أن يكون ملزمًا 

سرررررررون وفقًا لهذا الرأي يتعاقدون على اعتبار أنهم فضررررررروليون . فالمؤسررررررر308بذلك
 لحساب الشركة قيد التأسيس .

أن الفضررررولي يتصرررررف لحسرررراب شررررخص موجود  ،وُيؤخذ على هذا الرأي
وهو الشرررررركة  ،بخالف المؤسرررررس الذي يتصررررررف لحسررررراب شرررررخص لم يوجد بعد

قتضرررري تثم إن الفضررررالة  ،المسررررتقبلية التي يعمل المؤسررررس على خلقها وإيجادها
ي ف –وهذه الصررررررررفة ال تنطبق  ،تدخل الفضررررررررولي في شررررررررأن ضررررررررروري وعاجل

كما أن ما يرجع به المؤسس على الشركة بعد  ،على أعمال التأسريس -الغالب 
تأسررريسرررها يتجاوز ما يرجع به الفضرررولي على رب العمل كمكافآت التأسررريس أو 

 مناصب في الشركة.

إذ  ،ل للشركة قيد التأسيسوالرأي الراجح الذي نؤيده هو أن المؤسس ممث
 ،نه يكون للشررررررركة قيد التأسرررررريس شررررررخصررررررية اعتبارية بالقدر الالزم لتأسرررررريسررررررهاإ

وبالتالي فإن المؤسررررسررررين يتعاقدون في فترة التأسرررريس بوصررررفهم ممثلين قانونيين 
ذه ويتعاقدون باسرررمها ولحسررابها وبالتالي تلتزم الشرررركة به ،للشررركة قيد التأسرريس

شررررًة دون حاجة لنقلها من ذمة المؤسرررسرررين إلى ذمتها. األعمال والتصررررفات مبا
                                                           

 .121،صـ1920محمد كامل ملش، موسوعة الشركات التجارية، مطبعة قاصد خير، القاهرة، -219

 / من القانون المدني السوري.129المادة / -220



277 
 

فإذا لم تؤسرس تحمل المؤسسون  ،إال أن ذلك مشرروطًا باكتمال تأسريس الشرركة
 رّ عالمشرررررررما قاموا به من تصررررررررفات وعلى وجه التضرررررررامن فيما بينهم. وقد أخذ 

/ من قانون الشرررررررركات والتي نصرررررررت  في  12السررررررروري بهذا الرأي في المادة /
الثانية منهاعلى أنه:" يكون للشررررررركة تحت التأسرررررريس شررررررخصررررررية اعتبارية الفقرة 

على أن:"  اهنفسرربالقدر الالزم لتأسرريسررها..." كما نصررت الفقرة الثالثة من المادة 
جميع التصررررررفات التي يجريها المؤسرررررسرررررون باسرررررم الشرررررركة أثناء فترة التأسررررريس 

 تترتب بذمة الشركة بعد شهرها....".

 المطلب الثاني

 تأسيس الشركة المساهمة المغفلةمراحل 

تتباين مرحل تأسيس الشركة المساهمة المغفلة بحسب ما إذا كانت الشركة 
أن  أو ،تطرح أسهمها على االكتتاب العام) الشركة المساهمة المغفلة العامة(

يقتصر االكتتاب باألسهم على المؤسسين فقط  ) الشركة المساهمة المغفلة 
ف بينهما هو في قضية طرح األسهم لالكتتاب العام ومناط االختال ،الخاصة(

 من عدمه. أما بخصوص اإلجراءات األخرى فتكاد تكون واحدة بينهما. 

ويمكن تقسيم مراحل تأسيس الشركة المساهمة المغفلة إلى: مرحلة طلب 
تاب ومرحلة االكت ،ومرحلة التصديق على النظام األساسي للشركة ،الترخيص
ونخصص فرعًا مستقاًل لدراسة كل مرحلة  ،تمال التأسيسومرحلة اك ،باألسهم

 على حدة.
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 الفرع األول

 طلب الترخيص

ال يمكن للمؤسسين الحصول على الترخيص بتأسيس الشركة المساهمة 
لنظام الذلك سوف ندرس أوال  ،إال إذا قاموا بدايًة بوضع النظام األساسي للشركة

 ارة.لب المقدم للحصول على موافقة الوز للشركة ثم ننتقل إلى دراسة الط األساسي

 للشركة: يوضع النظام األساس -أوالً 

ضررع و  ،من أولى المهام األسرراسررية التي يجب على المؤسررسررين القيام بها
ويجب أن يتضمن اسم الشركة ومدتها وغايتها  ،للشركة يمشروع النظام األساس

اء شررركة وعدد أعضررومركزها الرئيسرري، ورأس المال المصرررح به، وكيفية إدارة ال
مجلس اإلدارة ومدة واليته وحدود صررررالحيات مجلس اإلدارة وبشرررركل خاص في 
االسرررررتدانة وبيع أصرررررول الشرررررركة ورهنها والتصررررررف بها والتنازل عن مشررررراريعها 
وعن الرخص واالمتيازات الممنوحة له وتقديم الكفاالت، كما يجب أن يتضررررررمن 

ن عمل ألرباح والخسائر الناجمة عكيفية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع ا
 من قانون الشركات(. 1/ف70المادة/  الشركة )

السررررررروري للمؤسرررررررسرررررررين إدراج أي بيانات أو معلومات  المشررررررررّ عكما أجاز 
أخرى في النظام األسررراسررري للشرررركة شرررريطة أال تكون مخالفة للقوانين واألنظمة 

 من قانون الشركات(.9/ف70النافذة )المادة/ 

جراءات التأسيس من جهة ولتوحيد أنظمة الشركات المساهمة إلوتسهياًل 
قامت الوزارة بوضررررع نموذج للنظام األسرررراسرررري للشررررركة  ،المغفلة من جهة أخرى 
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خاص ال يالمسراهمة المغفلة يعتمد عليه المؤسرسرون عند وضرع النظام  األسراس
 بشركتهم.

وال حاجة لتوقيع  ،للشررررررررركة ييوقع المؤسررررررررسررررررررون على النظام األسرررررررراسرررررررر
 ن قيام المكتتبين بعملية االكتتاب باألسررررررررررررررهم التي تطرحهاإإذ  ،كتتبين عليرهالم

موافقرة ضررررررررررررررمنيرة منهم على األحكرام التي  د  عرالشررررررررررررررركرة على االكتتراب العرام تُ 
 للشركة. ييتضمنها النظام األساس

 

 تقديرم طلرب التصديق على النظام األساسي للشركة:  -ثانيًا 

يقدم المؤسرررررررررررسرررررررررررون طلبهم  ،زممن أجل الحصرررررررررررول على الترخيص الال
بالتصررررديق على النظام األسرررراسرررري للشررررركة المسرررراهمة المغفلة إلى وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المسررررررررتهلك مرفقًا بنسررررررررخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسررررررررديد 
الرسررررم الواجب لذلك. ويجب أن يتم التصررررديق على تواقيع المؤسررررسررررين من قبل 

أي جهة يحددها وزير االقتصررراد. على أنه يجوز أن الكاتب بالعدل أو من قبل 
يقدم طلب التأسرررررريس شررررررخص واحد نيابة عن لجنة المؤسررررررسررررررين بموجب وكالة 

من قانون  2و3/ ف70منظمة لصرررررررررررررالحه من هؤالء المؤسرررررررررررررسرررررررررررررين )المادة/ 
 الشركات(. 

ويجب أن يتضررررمن طلب المؤسررررسررررين بالتصررررديق على النظام األسرررراسرررري 
 معلومات التالية: للشركة المساهمة المغفلة ال

 أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.   -1
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رأس مال الشرررررركة وعدد األسرررررهم التي سررررريكتتب بها المؤسرررررسرررررون عند   -3
التأسررريس وعدد األسرررهم التي سررريتم عرضرررها على االكتتاب العام ومهلة 

 االكتتاب. 
 . اروموطنها المخت ياسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيس  -2
بيان بالمقدمات العينية في رأس المال إن وجدت، واسررررررررررررم المؤسررررررررررررس   -4

الرذي قدمها ويجب إرفاق تقرير تقييم الحصررررررررررررررة العينية المقدم من قبل 
 جهة محاسبية مصدق قانونًا، بطلب التصديق. 

الشررررخص أو األشررررخاص المفوضررررين بالتوقيع على النظام األسرررراسررررري   -1
سرررسرررين ( والذين سررريتولون دعوة وبمتابعة إجراءات التأسررريس )لجنة المؤ 

الهيئة العامة التأسرررررررريسررررررررية لالنعقاد والنيابة عن الشررررررررركة وإدارتها حتى 
 تأسيسها نهائيًا وانتخاب مجلس اإلدارة. 

 اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.  -9

 الفرع الثاني

 التصديق على النظام األساسي للشركة

لمؤسررررررسررررررين بالتصررررررديق على النظام األسرررررراسرررررري بعد تسررررررلم الوزارة طلب ا
تقوم بدراسرررررة الطلب من النواحي القانونية واالقتصرررررادية للتأكد من أن  ،للشرررررركة

وأن النظام األساسي  ،تأسريس الشرركة غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة
للشررررررررررررررركررة ال يخررالف أحكررام القررانون. كمررا يمكن للوزارة أن تتررأكررد من الجرردوى 

لمشرروع الشركة ومدى أهميته وضرورته لالقتصاد الوطني، وكذلك  االقتصرادية
الترأكرد من أمرانرة المؤسررررررررررررررسررررررررررررررين وكفراءتهم حمراية ألموال المكتتبين من بعض 
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. وبعد ذلك تصررررردر الوزارة 301ضرررررروب الغش التي قد تشررررروب تأسررررريس الشرررررركة
 قرارها بالتصديق أو بالرفض وفق ما يلي:

 سي للشركة:تصديق الوزارة على النظام األسا -أوال

إذا تبّين للوزارة أن النظام األسرررراسرررري للشررررركة قيد التأسرررريس غير مخالف 
 ُيخشرررى وال ،وأن تأسررريسرررها يعود بالنفع على االقتصررراد الوطني ،ألحكام القانون 

ر فإنها تصررررررد ،على أموال المكتتبين من أن تكون الشرررررركة مجرد شررررررركة وهمية
ن على تعديالته خالل ثالثيقرارها بالتصررررديق على نظام الشررررركة األسرررراسرررري أو 

 من قانون الشركات(.1/ ف77يومًا من تاريخ وصول الطلب إليها )المادة/ 

إذا صردر قرار التصرديق على النظام األسراسري للشركة سواء بموافقة من 
قبل الوزير ، يتولى المؤسررررررسررررررون نشررررررر هذا القرار في الجريدة الرسررررررمية.  وبعد 

لى على النظام األساسي للشركة يتعين ع نشرر القرار الوزاري حصررًا بالتصرديق
المؤسررررررسررررررين الحصررررررول على موافقة هيئة األوراق بشررررررأن طرح أسررررررهم الشررررررركة 
المسرررررررررررررررراهمرررة المغفلرررة العرررامرررة على االكتتررراب العرررام وفقرررًا لإلجراءات واألحكرررام 
المنصررررروص عليها في األنظمة الصرررررادرة عن الهيئة بشرررررأن طرح األسرررررهم على 

 من قانون الشركات ( . 3/ ف77االكتتاب العام  )المادة/ 

 رفض الوزارة التصديق على النظام األساسي للشركة: -ثانياُ 

كما  ،إذا تبّين للوزارة أن النظام األسررراسررري للشرررركة فيه ما يخالف القانون 
أو كان أحد المؤسرررررسرررررين قاصررررررًا. فيحق  ،لو كان غرض الشرررررركة غير مشرررررروع

                                                           
 .219د. جمال عبد الله مكناس، مرجع سابق، صـ  -221
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سسون ما لم يقم المؤ  ،لشركةللوزارة أن ترفض التصرديق على النظام األسراسي ل
 أو الشركة بإزالة المخالفة خالل المهلة التي تحددها الوزارة.

أو الشرررررررركة االعتراض عليه  فإذا صرررررردر قرار الرفض جاز للمؤسرررررررسرررررررين
خالل مهلرررة  ثالثين يومرررًا من تررراريخ تبلغهم قرار الوزارة، وتررردرس الوزارة هرررذا 

ير أن ترفضرررره. فإذا رفض الوز  االعتراض وأسرررربابه، فإما أن تقبل االعتراض أو
االعتراض جاز للمؤسرسرين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء 
اإلداري التي تبت في الموضوع خالل ثالثين يومًا من تاريخ اكتمال الخصومة 

 بقرار مبرم. 

ولكن ماذا لو انقضرررررررت مدة الثالثين يومًا من تاريخ وصرررررررول الطلب إلى 
 د  تصرررررررررردر هذه األخيرة  قرارًا سررررررررررواء بالقبول أو الرفض. فهل ُيعالوزارة دون أن 

 ذلك موافقة ضمنية على تأسيس الشركة أم رفضًا له؟

اجح ويذهب الرأي الر  ،لم يرد في قانون الشرررركات نصرررًا ُيعالج هذه الحالة
والررذي نؤيررده إلى اعتبررار ذلررك بمثررابررة رفض ضررررررررررررررمني للطلررب يجيز للجنررة  303

 ه لدى الوزارة. المؤسسين االعتراض علي

 

 

 

                                                           
، د. موسى متري ود. هيثم الطاس، 220رجع سابق، صـأنظر في ذلك د. جمال عبد الله مكناس، م222

 .121، د.وائل الياسين، مرجع سابق، صـ105مرجع سابق، صـ
 



283 
 

 الفرع الثالث

 االكتتاب بأسهم الشركة

أهم  ،ُتعتبر عملية االكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة المغفلة العامة
إذ يتوقف على نتائج االكتتاب تحديد مدى إمكانية  ،مرحلة من مراحل تأسيسها

ترتب ا يمتابعة إجراءات التأسيس من عدمها. ونظرًا ألهمية عملية االكتتاب وم
شروط فنحدد ماهيتها و  ،فإننا سندرسها بشيء من التفصيل ،عليها من نتائج

 صحتها ومراحل تنفيذها.

 ماهية االكتتاب: -أوال

له   والطبيعة القانونية مفهومه لتحديد ماهية االكتتاب ال بّد من تحديد
 وصواًل إلى تعريفه ومن ثم دراسة أنواعه:

 مفهوم االكتتاب:-1

ام هو عبارة عن دعوة عامة للجمهور لالكتتاب باألسهم التي االكتتاب الع
اة التي حيث أنه ُيعد  األد ،تطرحها الشركة المساهمة المغفلة العامة قيد التأسيس

يتم من خاللها جمع الجزء األكبر من رأسمال الشركة المساهمة المغفلة العامة 
كما أنه  ،ها من جهةوبالتالي تمكينها من تحقيق الغايات المقصودة من تأسيس

 ،يمكن صغار المدخرين من استثمار مدخراتهم النقدية في مشاريع ضخمة
ولذلك ُيقال بأن االكتتاب العام ُيمثل اتجاهًا حديثًا في  ،والحصول على األرباح
 .302مبدأ الديمقراطية المالية

                                                           
 .125د.وائل الياسين، مرجع سابق، صـ-221
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 الطبيعة القانونية لالكتتاب:-2

إلى 304بعضفذهب ال ،كتتاباختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لال
لى حيث ُيعّبر المكتتب عن إرادته في االنضمام إ ،بإرادة منفردة اعتباره تصرفاً 

ومن ثم يصبح هذا اإلعالن ملزمًا لصاحبه بمجرد  ،الشركة المزمع تأسيسها
 توجيهه إلى المؤسسين بالشكل الذي حدده القانون.

د إلى اإلرادة المنفردة أن االستنا ،وهذا الرأي منتقد ألسباب عدة أهمها
ص وهذا يتعارض مع ما ن ،للمكتتبين يجعل من حقهم الرجوع عما اكتتبوا به

عليه القانون من عدم جواز رجوع المكتتب بعد إتمام عملية االكتتاب 
كما أن اعتبار االكتتاب تصرفًا قانونيًا  ،من قانون الشركات( 1/ ف118)المادة/

ب ال ينسجم مع حقيقة التصرف الخاص مصدره اإلرادة المنفردة للمكتت
 ،افاالكتتاب ال يكون نافذاً ومنتجاً آلثاره القانونية بإرادة المكتتب وحده ،باالكتتاب

 فطلب المكتتب قد يرفض كله أو بعضه من قبل المؤسسين.

حاب لكن أص ،إلى تكييف االكتتاب على أنه عقد ولهذا ذهب اتجاه أخر
فمنهم من يرى ،301هم حول تحديد أطراف هذا العقدهذا االتجاه اختلفوا فيما بين

سين بحيث أن كل مكتتب يمنح المؤس ،أن االكتتاب عقد بين المكتتبين أنفسهم
وبالتالي فإن كل مكتتب يكون ملزمًا  ،وكالة ضمنية للتعاقد مع مكتتب جديد

 أما المؤسسون فهم مجرد وكالء عن المكتتبين وال يكونون  ،اتجاه باقي المكتتبين
طرافًا في هذا العقد إال إذا قاموا باالكتتاب. وأهم ما يؤخذ على هذا الرأي أنه أ

 اتجاه إرادة المؤسسين ألن يكونوا وكالء عن المكتتبين.على ليس هناك ما يدل 

                                                           
 .210د. الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السابع، صـ  -221

 192د. وائل الياسين، مرجع سابق، صـ لمزيد من التفصيل في عرض هذه اآلراء وانتقاداتها، راجع -225

 وما بعدها.
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 ،بينما ذهب رأي آخر إلى اعتبار االكتتاب عقد بين المكتتبين والمؤسسين
لى تأسيس الشركة. وأهم ما يؤخذ عينشأ عنه حقوق والتزامات تستمر لحين إتمام 

هذا الرأي أنة يعجز عن تبرير حصر المسؤولية عن فشل مشروع الشركة 
 بالمؤسسين وحدهم دون المكتتبين. 

والرأي الراجح والذي نؤيده هو اعتبار االكتتاب عقدًا بين المؤسسين  
كات / من قانون الشر 3ف 12فهذا ينسجم ما نص المادة / ،والشركة قيد التأسيس

والتي اعترفت للشركة قيد التأسيس بشخصية اعتبارية بالقدر الالزم  ،السوري 
لتأسيسها. وهذا العقد هو من العقود المعلقة على شرط واقف وهو اجتماع الهيئة 
التأسيسية للشركة وموافقتها على تأسيس الشركة نهائيًا.كما أنه من عقود 

ي روط التي أوردها المؤسسون فحيث أنه على المكتتب أن يقبل بالش ،اإلذعان
 النظام األساسي للشركة.

ُيعد  عماًل تجاريًا بشرررررركله، ألنه مرتبط  وتجدر اإلشررررررارة إلى أن  االكتتاب
بتأسرررريس شررررركة مسرررراهمة، إال أنه ال يكسررررب المكتتب صررررفة التاجر. ومع ذلك 
يبقى االكتتاب خاضرررررررررعًا لإلثبات بالكتابة بموجب وثيقة االكتتاب المنصررررررررروص 

 من قانون الشركات(. 3/ ف118ا في القانون )المادة /عليه

ف االكتتراب برأنره: عقد بين وبنراًء على مرا سررررررررربق نسرررررررررتطيع أن نعرّ 
المكتتبين والشركة قيد التأسيس) ممثلة بالم سسين( يلتزم بمقتضاه المكتتب 
بالدخول في الشررررركة بصررررفة مسرررراهم من خالل تقديم حصررررة في رأس المال 

وبالمقابل يلتزم الم سرررررسرررررون بمتابعة  ،تي اكتتب بهاتتحدد بعدد األسرررررهم ال
 جراءات التأسرريس لحين اجتماع الهيئة العامة التأسرريسررية و عالنها تأسرريس 

 الشركة بصورة نهائية.
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 أنواع االكتتاب:-3

وبالتالي فهي  ،يتحدد نوع االكتتاب بالطريقة التي تتم بها عملية االكتتاب
مغفلة المزمع تأسيسها فيما إذا كانت عامة أم التي تحدد نوع الشركة المساهمة ال

 خاصة. 

 االكتتاب الخاص )المغلق(:-أ

يكون االكتتاب خاصًا أو مغلقًا عندما تكون عملية االكتتاب محصورة 
بحيث يقوم هؤالء وحدهم بتغطية كامل قيمة أسهم الشركة المزمع  ،بالمؤسسين

ن يؤدي إتباع هذا النوع مو  ،تأسيسها دون أن يطرحوا شيئًا منها على الجمهور
/ 1/ ف188أنواع االكتتاب إلى تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة )المادة/

 من قانون الشركات(.

 3813/ لعام 37وقد أصدر وزير االقتصاد والتجارة القرار رقم /
د نصت وق ،المتضمن التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة

ى أنه:" يجوز للمؤسسين االكتتاب بكامل رأسمال المادة الخامسة منها عل
الشركة دون التقيد بنسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عليها في 

 /  من قانون الشركات .188الفقرة الثانية من المادة/

تملك كامل رأسمال  ،كما أجازت المادة السادسة من القرار المشار إليه 
صة من مؤسسين من غير الجنسية السورية وذلك الشركة المساهمة المغفلة الخا

في حال كانت غاية الشركة إقامة أحد المشاريع التي يمكن تشميلها بالمرسوم 
وهذا يعني إمكانية أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة  ،3881/ لعام 0رقم /

 من قانون الشركات(. 3/ ف141من غير الجنسية السورية )المادة/ 
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 م) المفتوح(:االكتتاب العا-ب

يكون االكتتاب عامًا عندما يكتتب المؤسسون بجزء من أسهم الشركة 
فاالكتتاب ،المزمع تأسيسها ويطرحون الجزء الباقي على الجمهور لالكتتاب بها

العام يعني طرح جزء من أسهم الشركة ودعوة الجمهور لالكتتاب بها دون أن 
اص بل إلى أشخ ،معينة منهمتكون الدعوة موجهة إلى أشخاص معينين أو فئات 

غير محددين سلفًا ال من حيث عددهم أو فئاتهم أو ذواتهم  وال من حيث عدد 
. ويؤدي 309األسهم على أن تكون الدعوة موجهة بالطريقة التي يحددها القانون 

 إتباع هذا النوع من أنواع االكتتاب إلى تأسيس شركة مساهمة مغفلة عامة.

/ من قانون الشركات على أنه:" 3ف188ة/ نصت الماد ،وفي هذا السياق
/ %11/  وال يزيد عن /%18للمؤسسين أن يكتتبوا بجزء من األسهم ال يقل عن /

هذه  وتكون الشركة في ،من كامل رأسمال الشركة ويطرحو الباقي لالكتتاب العام
الحالة )شركة مساهمة مغفلة عامة( وال يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين 

 / من رأسمالها. %18ين أن يكتتب بأكثر من /أو المساهم

/ حظرت على 188وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة الرابعة من المادة /
المؤسسين االكتتاب باألسهم المطروحة على االكتتاب العام وذلك خالل الفترة 
األولى لالكتتاب. ونعتقد أن الغاية من هذا الحظر هي عدم خلق طلب زائف 

 وحة على الجمهور.على األسهم المطر 
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 شروت صحة االكتتاب: -ثانيا

كلية ن توفر شرروط شفال بد م ،لكي تعد عملية االكتتاب صرحيحة قانوناً 
 . وأخرى موضوعية

 الشروت الشكلية لالكتتاب:-1

وتتمثل الشرررررررررروط الشرررررررررركلية لالكتتاب  بتوفير نشرررررررررررة اإلصرررررررررردار مجانية 
هي  ونشرررررررررة اإلصرررررررردار ،لماليةللمكتتبين توافق عليها هيئة األوراق واألسررررررررواق ا

الوثيقة التي ُيعدها المؤسسون وفق النموذج الصادر عن هيئة األوراق واألسواق 
المالية وتتضرررررررمن جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصررررررردرة 

301. 

وعند طرح أسهم الشركة على الجمهور لالكتتاب عليها يجب اإلعالن 
يوميتين ولمرتين على األقل قبل عشرة أيام من  عن هذا الطرح في صحيفتين

 تاريخ بدء االكتتاب. 

 :اآلتيةويجب أن يتضمن اإلعالن المعلومات 

اسررررم الشررررركة وغايتها ورأسررررمالها ونوع األسررررهم والعدد المطروح منها  -آ 
 لالكتتاب وقيمة السهم االسمية وعالوة اإلصدار إن وجدت.  

ى لإقيمة هذه المقدمات اسررررررررررررررتنادًا المقردمرات العينية إن وجدت و   -ب 
 تقرير التقييم. 

                                                           
وتعديالته الصادر عن هيئة األوراق  2001/ من نظام إصدار وطرح األوراق المالية  لعام 5المادة / -221

 واألسواق المالية السورية.
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ترراريخ برردء االكتترراب ومرردترره والجهررة التي يتم لررديهررا االكتترراب، وال  -ج 
يجوز أن تقل مدة االكتتاب عن عشرررررررررررررين يومًا وال أن تتجاوز تسررررررررررررعين 

 يومًا.

إمكانية الحصرررول على نسرررخة من النظام األسررراسررري للشرررركة وأخرى  -د 
 ى الجهة التي يتم لديها االكتتاب.عن نشرة اإلصدار لد

رقم وتاريخ موافقة هيئة األوراق المالية بطرح األسهم على االكتتاب  -هر 
 العام.

من إتاحة نشرررررررررة اإلصرررررررردار واإلعالن عن  المشرررررررررّ عوالغاية التي ابتغاها 
 لىع االكتتاب هي تحقيق الشررررررررررررفافية وإتاحة الفرصررررررررررررة للمسررررررررررررتثمرين لإلطالع

تمكنهم من اتخاذ القرار السرررليم في االكتتاب باألسرررهم من  التيكافة المعلومات 
 عدمه.

 الشروت الموضوعية لالكتتاب:-2

لكي يكون االكتتررراب صررررررررررررررحيحرررًا ومنتجرررًا آلثررراره يجرررب أن تتوافر بعض 
الشررروط الموضررروعية بعضررها ورد في قانون الشرررركات وبعضرررها اآلخر ورد في 

 هي :و  ،وراق واألسواق الماليةاللوائح واألنظمة والقرارات الصادرة عن هيئة األ

يجررب أن يتم االكتترراب بكررامررل رأس المررال مبرردئيررًا، ومع ذلررك فقررد أورد –آ 
بعض االسررررررررتثناءات التي من شررررررررأنها التخفيف من صرررررررررامة هذا  المشرررررررررّ ع

 المبدأكما سوف نرى.

يجب أال يتم االكتتاب بأقل من القيمة االسرررررررمية لألسرررررررهم وال بأكثر   -ب 
ذا تّم االكتتاب بأقل من القيمة االسررررررررررمية  لألسررررررررررهم، فهذا منها. ذلك ألنه إ
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يعني أن جزءًا من رأسررررررررررررررمرال الشررررررررررررررركرة لم تتم تغطيتره. كمرا أن أنه إذا تّم 
ث اسرررررررررمية لألسرررررررررهم، فهذا يدل  على عدم اكتر االكتتاب بأكثر من القيمة اإل

 المؤسسين بالدراسات االقتصادية لمشروعهم وبالتالي على عدم جديتهم.

أن يكون االكتتراب قطعيًا، ذلك أنه ال يحق للمكتتب بعد إتمام  يجرب -ج 
/ من قانون الشررركات( كما 1ف 118معاملة االكتتاب الرجوع عنه )المادة/

ال يجوز للشررررررررررررررركررة الرجوع عنرره. وكررذلررك يجررب أن يكون االكتترراب نرراجزًا، 
غيرمضرررراف إلى أجل أومعلق على شرررررط، كأن يعلق المكتتب اكتتابه على 

يرًا للشرررررركة أو على تحقيق حد أدنى من األرباح، ففي هذه الحالة تعيينه مد
 االكتتاب صحيحًا والشرط باطاًل. د  عيُ 

يجب أن يكون االكتتاب جديًا، أي أن يقصررررررررررررررد المكتتب من اكتتابه   -د 
االلتزام بدفع قيمة األسرررهم واالنضرررمام للشرررركة وتحمل األعباء الناجمة عن 

ون االكتتاب صررروريًا، كما لو حصرررل بأسرررماء ذلك. وبالتالي ال يجوز أن يك
وهمية  أو حصل بأسماء أشخاص دون علمهم أو قام به أشخاص يسخرهم 

 المؤسسون إليهام الجمهور بتغطية كل األسهم المطروحة.

وال تزيد  %18يجب على المؤسرسين االكتتاب بنسبة ال تقل عن   -هررررررررررررررر 
ز للمؤسررررررررررررررس من رأس المررررال المعروض لالكتترررراب. وال يجو  %11على 

الشرخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشررة بالمائة من رأس مال الشركة 
 /من قانون الشركات(.1ف 188)المادة / 

/ من قيمة األسهم %48يجب على المؤسسين تسديد ما ال يقل عن /  -و 
ة صررديق على النظام األسرراسرري للشررركة وتزويد الوزار تالتي اكتتبوا بها بعد ال

/من قانون الشرررررررررررركات(. وفي حال عدم 2ف 188مادة / بما يثبت ذلك )ال
تسرررررديد أحد المؤسرررررسرررررين قيمة األسرررررهم التي اكتتب بها عند التأسررررريس، ولم 
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/ أيام من تاريخ 18يمتثرل لإلعذار الموجه إليه بوجوب تسررررررررررررررديدها خالل /
تبليغه إياه  جاز لباقي المؤسررسررين طلب تغطية قيمة األسررهم غير المسررددة 

 /من قانون الشركات(.1ف 188الشركة )المادة /  أو الرجوع عن تأسيس

 كيفية حصول االكتتاب: -ثالثاً 

يجري االكتتاب على أسهم الشركة المساهمة المغفلة في مصرف أو 
أكثر وتدفع لديه قيمة األسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب الشركة. ويكون 

 هذا االكتتاب على وثيقة تتضمن المعلومات التالية: 

 م المكتتب وعدد األسهم التي اكتتب بها. اس - 1

 قبول المكتتب بنظام الشركة األساسي. - 3

 الموطن الذي اختاره المكتتب على أن يكون في سورية. - 2

جميع المعلومات األخرى الضرررررررررورية التي تفرضررررررررها وزارة التجارة  - 4
 الداخلية وحماية المستهلك وهيئة األوراق واألسواق المالية.

مكتتب وثيقة االكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه أو يسررررررلم ال
ممن يمثله، ويدفع قيمة األسررررررررررررهم التي اكتتب بها لقاء إيصررررررررررررال. ويتضررررررررررررمن 
اإليصرال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ االكتتاب وعدد األسهم والمبلغ 
 ةالمدفوع، وإقرار من المكتتب باسررررررتالم نسررررررخة عن النظام األسرررررراسرررررري للشرررررررك

 الشركات(.  / من قانون 118)المادة /
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 نتائج االكتتاب: -رابعاً 

نكون أما إحدى  ،نتيجته وظهور ،لالكتتاب بعرد انتهراء المردة المحرددة
 الفرضيات اآلتية:

 الفرضية األولى: االكتتاب مساو لعدد األسهم: 

إذا أظهرت نتيجة االكتتاب أن عدد األسرررررررررهم المكتتب بها مسررررررررراو لعدد 
ففي هذه الحالة يحصرررررل كل مسررررراهم  ،مطروحة على االكتتاب العاماألسرررررهم ال

ويتابع المؤسررررررررسررررررررون اسررررررررتكمال إجراءات  ،على عدد األسررررررررهم التي اكتتب بها
 التأسيس.

 الفرضية الثانية: االكتتاب لم ُيغط كامل األسهم المطروحة:

إذا انتهت المدة المحددة لالكتتاب ولم يتم االكتتاب على كامل األسررررررهم 
ضررة على الجمهور، جاز للمؤسررسررين االكتتاب على األسررهم المتبقية أو المعرو 

السررررررررماح لمتعهد تغطية أو لشررررررررركات الوسرررررررراطة التي تعمل في مجال األوراق 
المالية بتغطية هذه األسررررررهم، وذلك خالل مهلة خمسررررررة عشررررررر يومًا من تاريخ 

 / من قانون الشركات(. 1ف113انتهاء االكتتاب )المادة/ 

الكتتاب بكامل األسرهم المعروضرة بعد انتهاء مهلة الخمسة وإذا لم يتم ا
المشرار إليها، وكان عدد المسراهمين خمسرة وعشرين مساهمًا على  اً عشرر يوم

/ من رأس المررال المطروح %11األقررل ورأس المررال المكتتررب برره ال يقررل عن/ 
لالكتتاب وال يقل عن الحد األدنى المحدد لرأس مال الشررررررررررررررركات المسرررررررررررررراهمة 

الشرررررررركة مؤسرررررررسرررررررة برأس المال  ُعّدتة بموجب قرار وزير االقتصررررررراد ، المغفل
المكتتب به، على أن توافق الهيئة العامة التأسرررررررررريسررررررررررية على اعتبار الشررررررررررركة 
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 / من قررانون 3ف113مؤسررررررررررررررسرررررررررررررررة بحرردود رأس المررال المكتتررب برره )المررادة /
 الشركات(.

ها األسهم باالكتتاب علي تهت مدة االكتتاب األولى ولم تغطوفي حال ان
من قبل المؤسررررررررررررررسررررررررررررررين أو غيرهم وكذلك إذا لم يبلغ رأس المال المكتتب به/ 

/ من رأس المال المطروح لالكتتاب كحد أدنى أو كان عدد المسرررراهمين 11%
ال يزيد على خمسة وعشرين مساهمًا، جاز تمديد ميعاد االكتتاب بموافقة وزارة 

عين لية مدة ال تتجاوز تسررالتجارة الداخلية وحماية المسررتهلك وهيئة األوراق الما
يومًا من تاريخ هذه الموافقة، فإذا لم يكتمل االكتتاب بثالثة أرباع األسرررررررهم في 
نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة األسررررررررررررررهم المكتتب بها تقل عن الحد األدنى 
المقرر لرأس مال الشررررركة المسرررراهمة المغفلة ، وجب على المؤسررررسررررين الرجوع 

مؤسرررررررسرررررررون جميع نفقات تأسررررررريس الشرررررررركة ) المادة عن التأسررررررريس، ويتحمل ال
 / من قانون الشركات (. 2ف113/

وفي حال عدم موافقة الهيئة العامة التأسرررررريسررررررية على تأسرررررريس الشررررررركة 
نهائيًا أو في حال العدول عن التأسرررررريس، يجب على لجنة المؤسررررررسررررررين خالل 

لتجارة اواحرد وعشرررررررررررررررين يومرًا من تاريخ انتهاء االكتتاب تقديم طلب إلى وزارة 
الداخلية وحماية المسررررتهلك بطي قرار التصررررديق على النظام األسرررراسرررري. وفي 
هررذه الحررالررة تقوم الوزارة  بررإعالم الجهررات التي تم االكتترراب لررديهررا بقرار الطي. 
فإذا لم تقدم لجنة المؤسررررسررررين طلب طي قرار التصررررديق خالل المهلة المحددة 

ة تتاب، ترتبت في ذمتهم الفائدأي واحرد وعشرررررررررررررررين يومًا من تاريخ انتهاء االك
على مبالغ االكتتاب بالمعدل األقصرررررررررى المسرررررررررموح به قانونًا اعتبارًا من تاريخ 

 / من قانون الشركات(. 4ف 113انقضاء هذه المهلة ) المادة/

كما يجب على المصرررررارف والجهات التي تم االكتتاب لديها بعد تبليغها 
ل المكتتبين إلى أصررررررررررررررحررابهررا كرراملررة قرار الطي إعررادة المبررالغ المرردفوعررة من قبرر
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بموجب إيصرررررررررراالت االكتتاب. أما بالنسرررررررررربة لمقدم الحصررررررررررة العينية فله طلب 
اسرررتردادها وإعادة تسرررجيلها على اسرررمه اسرررتنادًا إلى قرار وزارة االقتصررراد بطي 

/ من قانون 9و1ف 113مادة/قرار التصررررررررررررديق على النظام األسرررررررررررراسرررررررررررري) ال
 .(ءالشركا

 االكتتاب لعدد األسهم المطروحة: الفرضية الثالثة: تجاوز

قرررد ُتظهر نتيجرررة االكتتررراب أن مجموع االكتترررابرررات تجررراوزت عررردد األسررررررررررررررهم 
ولكن  االكتتاب  صحيحاً  د  ففي هذه الحالة  ُيع ،المطروحة على االكتتاب العام

يتعين تخفيض االكتتاب بنسرررررررررربة عدد األسررررررررررهم المطروحة إلى عدد األسررررررررررهم 
زع هذه األسررررررررررررررهم غرمًا بين المكتتبين على أن المكتترب فيهرا. أي يجرب أن تو 

/ من قرررانون 112يراعى في ذلرررك جرررانرررب المكتتبين بعررردد ضررررررررررررررئيرررل) المرررادة /
 الشركات(.

 الفرع الرابع

 اكتمال تأسيس الشركة المساهمة المغفلة

ذلك يجب ل ،ال يكتمل تأسيس الشركة بمجرد االنتهاء من عملية االكتتاب
لتأسيس حتى تظهر الشركة إلى حيز الوجود على المؤسسين متابعة إجراءات ا

بشخصية اعتبارية كاملة. واإلجراءات التي يجب على المؤسسين اتخاذها في 
 هذه المرحلة هي:
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 تخصيص األسهم: -أوالً 

يقصد بتخصيص األسهم العملية التي يتم بموجبها تثبيت األسهم المكتتب 
ورة خاصة ية هذه العملية بصوتبرز أهم ،بها بأسماء األشخاص الذين اكتتبوا بها

إذ تبين هذه العملية نصيب كل  ،عند زيادة االكتتاب عن األسهم المطروحة
 .300مكتتب بعد قسمة الغرماء

تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس اإلدارة األول للشركة بتخصيص األسهم 
المكتتب بها خالل ثالثين يومًا من تاريخ انتهاء مهلة االكتتاب وهم مسؤولون 

ضامن عن صحة عملية التخصيص. ويجب على لجنة المؤسسين خالل بالت
ثالثين يومًا من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب 

 على عنوانه المختار يتضمن إشعارًا بعدد األسهم التي تم تخصيصه بها. 

 ،إصدارأسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة ويجب على مجلس اإلدارة األول
لمبالغ الفائضة عن قيمة األسهم المخصصة للمكتتبين إلى أصحابها وإعادة ا

 خالل مدة ستين يومًا من تاريخ شهر الشركة.

كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس اإلدارة األول إعالم الوزارة  
وهيئة األوراق المالية بنتائج االكتتاب، وتزويدهما خالل مدة ال تتجاوز ثالثين 

تخصيص األسهم جدوالً يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار األسهم يوماً من تاريخ 
/ من 111التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد األسهم التي خصصوا بها )المادة/ 

 قانون الشركات(. 

 

                                                           
 .119لطاس، مرجع سابق،صـد. موسى متري ود. هيثم ا -222
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 انعقاد الهيئة العامة التأسيسية: -ثانياً 

الهيئة العامة التأسيسية هي أول هيئة عامة  تعقدها الشركة المساهمة  
عالن الشركة بالمكتتبين في رأس المال بغرض اإل وة . وفيها يلتقي مؤسسالمغفل

عن تأسيس الشركة والتثبت من صحة إجراءات التأسيس . ونعرض فيما يلي 
 لكيفية انعقاد الهيئة العامة التأسيسية والصالحيات التي تمارسها. 

 الدعوة النعقاد الهيئة العامة التأسيسية:-1

ة ن دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسييجب على لجنة المؤسسي
للشركة وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدور قرار تخصيص األسهم 
المكتتب بها. ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خالل ثالثين يومًا من 
تاريخ توجيه الدعوة. والغاية من إعطاء مهلة ثالثين يومًا من تاريخ صدور 

ر بتخصيص األسهم لتوجيه الدعوة هي تمكين المؤسسين من التحقق من القرا
 . 307مدى صحة االكتتابات واستبعاد غير الصحيح منها

وإذا لم تتولى لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى اجتماع الهيئة العامة 
التأسيسية بإرسال هذه الدعوة في الميعاد المحدد أعاله، يحق لكل مكتتب 

/ من 3ف121ة  والتي يجب عليها توجيه هذه الدعوة )المادة/ مراجعة الوزار 
 قانون الشركات(. 

 

                                                           
 .225د.وائل الياسين، مرجع سابق، صـ-229
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 اجتماع الهيئة العامة التأسيسية:-2

يحق لجميع المكتتبين حضور جلسة الهيئة العامة التأسيسية. وتنتخب 
لجنة المؤسسين أحد المؤسسين ليرأس جلسة هذه الهيئة . وتطبق على اجتماع 

يسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات الهيئة العامة التأس
 المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة، كما سنرى ال حقًا.

ومع ذلك، فإنه ال يكون للمكتتبين الذين قدموا حصررررررررررررصررررررررررررًا عينية حق 
التصرررررويت على القرارات المتعلقة بحصرررررصرررررهم العينية. كما تنتهي مهمة لجنة 

ركة المسرررراهمة المغفلة وصررررالحياتها فور انتخاب مجلس اإلدارة مؤسررررسرررري الشرررر
األول للشرررركة وعليها تسرررليم جميع المسرررتندات والوثائق الخاصرررة بالشرررركة إلى 

 / من قانون الشركات(. 129هذا المجلس )مادة /

 صالحيات الهيئة العامة التأسيسية:-2

ة حتنحصررررر اختصرررراصررررات الهيئة العامة التأسرررريسررررية في التأكد من صرررر
إجراءات التأسرررررريس ومدى توافقها مع أحكام القانون وأحكام النظام األسرررررراسرررررري 

وفي هذا السررياق تبحث في تقرير المؤسررسررين الذي يجب أن يتضررمن  ،للشررركة
المعلومررات الوافيررة عن جميع عمليررات التررأسرررررررررررررريس مع الوثررائق المؤيرردة لرره، ثم 

شررررررركة نظام الالشررررررركات ول لقانون  تتثبت من صررررررحة تلك المعلومات وموافقتها
 األساسي وتصادق على التقرير قبل إعالن تأسيس الشركة نهائيًا.

كما تقوم الهيئة العامة بمناقشرررررة نفقات التأسررررريس المدققة من قبل مدقق 
الحسرابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وكذلك 

ناء فترة التي تمت أثتبحث الهيئة العامة التأسرررررررريسررررررررية في العقود والتصرررررررررفات 
التأسررريس وفي األسرررهم العينية وتتخذ القرارات المناسررربة بشرررأنها. ثم يتم انتخاب 
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مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات وأخيرًا تعلن هذه الهيئة تأسيس الشركة 
 / من قانون الشركات(. 121نهائيًا) المادة/ 

التي  والتصرفاتوإذا تم االعتراض على نفقات التأسيس أو على العقود 
ها المؤسررررسررررون خالل فترة التأسرررريس من قبل  مسرررراهمين يحملون ماال يقل ا أجر 

/ من األسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة،  %18عن /
جاز لهؤالء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية للبت في هذا 

ؤثر على اسرتمرار عمل الشرركة. وتسقط االعتراض، على أن هذه الدعوى ال ت
دعوى االعتراض هذه بالتقادم إذا لم تقدم خالل ثالث سررنوات من تاريخ شرررهر 

 / من قانون الشركات(. 120الشركة ) المادة/ 

 شهر الشركة: -ثالثاً 

ال تكتسررب الشررركة المسرراهمة المغفلة الشررخصررية االعتبارية اتجاه الغير 
 ،م الغير بتأسيس الشركة وخولها حيز الوجودلذلك ومن أجل إعال ،إال بشهرها
على مجلس اإلدارة األول أو أي من أعضرررررائه أن يقوم بشرررررهر  المشررررررّ عأوجب 

 الشركة وذلك بإيداع الوثائق اآلتية لدى أمانة السجل التجاري:

النظام األسرررررررراسررررررررري المصررررررررردق وموافقة هيئة األوراق المالية على طرح  -1
 األسهم على االكتتاب العام.

ئق تسمية أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة ونائبه، واسم وثا -3
 أي شخص له صالحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات .

الوثائق المشرررررعرة بتسررررررديد رأس المال وما يشرررررعر بتسررررررليم أو نقل ملكية  -2
 الحصص العينية. 
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تصررررريح من رئيس وأعضرررراء مجلس اإلدارة بعدم وجود أسررررباب تمنعهم  -4
 هذا المنصب وإشعارًابالنشر في الجريدة الرسمية.من تقلد 

ويجب أن تتم عملية اإليداع هذه لدى أمانة سررررررررررررررجل التجارة الذي يوجد 
مركز الشرررررررررررررركة في دائرته، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ صررررررررررررردور قرار 
الهيئة العامة التأسرريسررية القاضرري باإلعالن عن تأسرريس الشررركة نهائيًا. ويجب 

يل الشررركة المسرراهمة المغفلة في التجارة في هذه الحالة تسررجعلى أمين سررجل 
سرجل الشرركات لديه ، ونشرر بيانات شرهادة تسجيل الشركة حصرًا في الجريدة 

 ./ من قانون الشركات(2ف 77الرسمية )المادة/
 

 المبحث الثالث
 األسناد التي تصدرها الشركة المساهمة المغفلة

حتاجه من األموال الالزمة لمباشررررة تؤمن الشرررركة المسررراهمة المغفلة ما ت
من خالل إصررررررررررررردارها قيمًا منقولة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة  ،نشررررررررررررراطها

 وأهمها األسهم وأسناد القرض.

 المطلب األول

 األسهم

يقسم رأسمال الشركة إلى أجزاء متساوية في القيمة يطلق عليها اسم" 
ي إلى حق الشريك في الشركة ) أوكلمة سهم لها معنيان فتارًة تشير  ،األسهم"

. والحقيقة أنه إذا 378حصته( وتارة تشير إلى الصك الذي يمثل هذا الحق ويثبته
                                                           

 .119د. مرتضى ناصر نصرالله، مرجع سابق، صـ   -290
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بوصفها  ،كانت أهمية الشركة المساهمة المغفلة تتأتى من قدرتها المالية الكبيرة
فإن ذلك يرجع إلى ما يتمتع به السهم من  ،أداة لتجميع رؤوس األموال وتركيزها

 آلة قيمته وقابليته للتداول.خصائص كض

ولفهم األحكام القانونية المتعلقة باألسهم البّد لنا من دراسة  ماهيتهاوأحكام 
 تداولها .

 الفرع األول

 ماهية السهم

 لتوضح ماهية السهم ال بّد من تعريفه وبيان خصائصه وأنواعه:

 تعريف السهم:-أوالً 

للتجزئة  ول وغير قابلجرى الفقه على تعريف السهم أنه صك قابل للتدا
تصرررررردره الشررررررركة المسرررررراهمة لقيمة اسررررررمية معينة ويمثل مقدار المسرررررراهمة في 

 .371رأسمال الشركة

غير أن هذا التعريف لم يأخذ بعين االعتبار الحقوق التي يخولها السهم 
 صرررركوك متسرررراوية القيمةلصررررراحبه. وعلى هذا يمكننا تعريف األسرررررهم بأنها :

للتجزئة تصرردرها الشررركة المسرراهمة المغفلة بقيمة قابلة للتداول وغير قابلة 
تمثل حق المسررررراهم في الشرررررركة وتخوله بصرررررفته هذه حق  ،أسرررررمية معينة

                                                           
د. موسى متري ود. هيثم الطاس،  -،111أنظر في هذا المعنى، د. جاك الحكيم، مرجع سابق،صـ-.291

المكتب العربي الحديث،  ، د. سعيد يحيى، الوجيز في القانون التجاري السعودي،125مرجع سابق، صـ
 .200،صـ2000االسكندرية، عام 
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التصويت في الهيئة العامة والحصول على نسبة من األرباح واقتسام فائض 
 موجودات الشركة عند تصفيتها.

 خصائص السهم:-ثانياً 

 أهمها: عدةيتميز السهم بخصائص 

 قيمة األسهم:تساوي -1

 ،يقسرررررم رأسرررررمال الشرررررركة المسررررراهمة المغفلة إلى أسرررررهم متسررررراوية القيمة
والمسرراواة ال تتعلق فقط بالقيمة  ،373ونتيجًة لذلك فإن السررهم غير قابل للتجزئة

االسررررمية للسررررهم بل بالحقوق وااللتزامات التي تمنحها األسررررهم للمسرررراهمين في 
أن تصررررردر أسرررررهم امتياز تمنح ولما كان بإمكان الشرررررركة المسررررراهمة  ،الشرررررركة

فيكون المقصرررررررود بالمسررررررراواة هنا هي المسررررررراواة في   ،أصرررررررحابها مزايا خاصرررررررة
 الحقوق التي تمنحها األسهم التي تنتمي إلى فئة واحدة .

والحكمة من تقرير مبدأ تسرراوي قيمة األسررهم هي تسررهيل تقدير األغلبية 
ألربرراح على عنررد التصررررررررررررررويررت في الجمعيررة العررامررة وتسررررررررررررررهيررل عمليررة توزيع ا

 .372المساهمين وتنظيم سعر السهم في البورصة

 قابلية السهم للتداول:-2

وهذا المبدأ من أهم ما يميز شرررررررررركات  ،تتميز األسرررررررررهم بقابليتها للتداول
المسررراهمة المغفلة عن شرررركات األشرررخاص التي ال يجوز فيها للشرررريك التنازل 

                                                           
د. علي البارودي ود. محمد السيد الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية،القاهرة،  -292

 101،صـ1999
د. عبد األول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمة، دار الفكر  -291

 .1،صـ2001األولى، االسكندرية، الجامعي، الطبعة 
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فقد ه للغير ويفصررررراحب السرررررهم يسرررررتطيع التنازل عن،عن حصرررررته كقاعدة عامة
 ،صرررفته كشرررريك دون أن يؤدي ذلك إلى المسررراس برأسرررمال الشرررركة أو ائتمانها

فهي  ،ذلك أن شرررخصرررية الشرررريك ال أثر لها في تكوين هذا النوع من الشرررركات
شركات هدفها جمع رؤوس األموال واستغاللها دون اعتبار لشخصية الشركاء. 

تجريد الشرررررررررررركة منه إال ضرررررررررررمن  وُيعتبر هذا المبدأ من النظام العام فال يجوز
 .374القيود والضوابط الموضحة في القانون 

 عدم قابلية السهم للتجزئة:-3

ُيقصرد بهذه الخاصرية أن السرهم يمثل وحدة واحدة وال يجوز تقسيمه إلى 
فال يجوز تقسيمه  ،/ل.س188فإذا كانت القيمة األسمية للسهم / ،وحدات أقل

ولكن هررذا ال يعني عرردم إمكررانيررة /ل.س. 18إلى صرررررررررررررركين كررل منهمررا بقيمررة /
فمن الممكن أن يشررررترك عدة أشررررخاص في  ،عائدية السررررهم ألكثر من شررررخص

لكنهم ُيلزمون في هذه الحالة  ،ملكية سرررررررررررررهم واحد آل إليهم عن طريق الميراث
 وإال تولى ذلك مجلس اإلدارة. ،باختيار أحدهم ليمثلهم اتجاه الشركة

 أنواع األسهم:-ثالثاً 

ألسهم التي تصدرها الشركات المساهمة المغفلة باختالف تختلف أنواع ا
فإذا نظرنا إليها من ناحية الحقوق  ،الزاوية التي ُينظر منها إلى هذه األسرررررررررررررهم

نا أما إذا نظر  ،أو ممتازة ةفاألسرهم إما أن تكون عادي ،التي تمنحها ألصرحابها
 ،ةالشررررررك إليها من ناحية نوعية المسررررراهمة التي يقدمها المسررررراهم في رأسرررررمال

أمررا إذا نظرنررا إليهررا من نرراحيررة طرق ،فرراألسررررررررررررررهم إمررا أن تكون نقررديررة أو عينيررة
أما إذا نظرنا إليها ،،فاالسررررررهم إما أن تكون اسررررررمية أو للحامل أو ألمر،تداولها

                                                           
 120د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، صـ -291
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فاألسهم إما أن تكون أسهم  ،من حيث حقوق المساهم على موجودات الشركة 
 رأس مال أو أسهم تمتع.

 األسهم الممتازة:األسهم العادية و -1

 ،أي تمنح أصرررررحابها حقوقًا متسررررراوية،األسرررهم عاديةاألصررررل أن تكون 
فكل سررررررهم يمنح صرررررراحبه الحق في التصررررررويت في الجمعية العامة والحق في 
األرباح التي تحققها الشركة والحق في اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها. 

ا الحقوق التي يمنحه فهي التي تمنح أصرررررررررحابها بجانب األسررررررهم الممتازةأما 
حق األولوية إما في اسررتيفاء مبالغ مقطوعة أو نسرربة ثابتة من  ،السررهم العادي

قيمة أسرررررهمهم إضرررررافة إلى ما ينوب هذه األسرررررهم من األرباح أو في اسرررررتعادة 
 رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.

كإغراء الجمهور على  ،ةوتصرررررردر األسررررررهم الممتازة لتحقيق أهداف معين
 .371االكتتاب باألسهم سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها

السررروري إصررردار أسرررهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة  المشررررّ عوقد أجاز 
وذلك في جميع األحوال التي ال يتضررررررررررمن فيها النظام  ،غير العادية للشررررررررررركة

/ من قانون الشركات(. كما 9ف 71األساسي للشركة على منع صريح)المادة/
حاملي أسرررررررررهم  للشرررررررررركة  حرمانأن على أجاز أن ينص النظام األسررررررررراسررررررررري 

/ من 0ف 71المادة/ االمتياز من حق التصرررررويت في الهيئات العامة للشررررررركة
قانون الشرررركات(. كما يمكن أن ينص النظام األسررراسررري للشرررركة على إمكانية 

قًا للشررررررررروط التي يحددها النظام تحويل األسررررررررهم الممتازة إلى أسررررررررهم عادية وف
 / من قانون الشركات(.7ف 71األساسي للشركة )المادة/

                                                           
د نادية فضيل ، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  -295

 .200،صـ2001الجزائر،
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 األسهم النقدية واألسهم العينية:-2

األسررررررهم النقدية هي التي يدفع المسرررررراهم قيمتها نقدأ لقاء مسرررررراهمته في 
في و  ،تسرررررديد قيمتها دفعة واحدة أو على أقسررررراط المشررررررّ عوقد أوجب  ،الشرررررركة

/ من قيمتها االسررررررررررررررمية عند %48دفع/ المشرررررررررررررررّ عأوجب  ،األخيرةهرذه الحرالة 
االكتتاب على أن يتم دفع الباقي خالل ثالث سنوات من تاريخ التصديق على 

/ من قانون الشررركات(. ويجب على 3ف 73النظام األسرراسرري للشررركة )المادة/
 المكتتب أن يدفع األقسرررررراط في المواعيد المحددة من قبل مجلس اإلدارة أو في

يحق لمجلس اإلدارة بيع األسهم  ،وإذا تأخر عن ذلك ،النظام األساسي للشركة
بموجب بطاقة مكشرررررررررررررروفة  ،في المزاد العلني بعد تبليغ المسرررررررررررررراهم المقصررررررررررررررر

بوجوب الردفع خالل سرررررررررررررربعرة أيرام من تاريخ وصررررررررررررررول البطاقة  ،مضررررررررررررررمونرة
فع / من قانون الشركات(. ويتم إثبات د9ف 73)المادة/ إليهوامتناعه عن ذلك

/ من قررانون 4ف 73قيمتهرا النقررديرة بموجرب إيصرررررررررررررراالت مصرررررررررررررررفيررة )المرادة/
 الشركات(.

فهي التي ُتعطى للمسرررررررررررراهم لقاء أموال أو حقوق  ،أما األسررررررررررررهم العينية
ويجوز تقررديم حقوق االمتيرراز وحقوق االختراع والمعرفررة الفنيرررة  ،مقومررة بررالنقررد
بارة عن خدمات أو ولكن ال يجوز أن تكون هذه المقدمات ع ،كمقدمات عينية

 / من قانون الشركات(.3ف 73عمل أي شخص كان )المادة/

على حماية رأسررمال الشررركة الذي ُيمثل الضرررمانة  المشرررّ عوحرصررًا من  
وحماية لمصالح أصحاب األسهم النقدية من جهة  ،األساسية للدائنين من جهة

لتقييم ايير افقررد أوجررب أن يتم تقرردير قيمررة المقرردمررات العينيررة وفقررًا لمعرر ،أخرى 
عد والتي عليها أن تً  ،من قبل جهة محاسربية سورية معتمدة من الوزارة ،الدولية

تقريرًا يتضرررمن تقديرًا لقيمة هذه المقدمات باإلضرررافة إلى ما ُيشرررير إلى أنها قد 
وفي ،أخذت علمًا بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها
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أو كررانررت تعلم أن التقررديرات خرراطئررة تطبق  حررال تبين ارتكررابهررا لخطررأ جسرررررررررررررريم
 72)المادة/الناظم لمهنة مدققي الحسرررررررررررررابات 3887/ لعام 22أحكام القانون /

 / من قانون الشركات(.1ف

لكرررل من يتضرررررررررررررررر من تقررردير المقررردمرررات العينيرررة إقرررامرررة دعوى ويحق 
المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين أصحاب األسهم العينية 

خاص الحائزين على منافع خاصررررررررررة وأعضرررررررررراء مجلس اإلدارة ومدققي واألشررررررررر
الحسررررررررررررررابرات األوليين والجهرة التي قرامت بالتقييم عندما يتضررررررررررررررح وجود زيادة 

 / من قانون الشركات(.3ف 72مقصودة في تخمين المقدمات العينية )المادة/

يسرررررررررقط الحق بالتقادم إذا لم تقام هذه الدعوى خالل ثالث سرررررررررنوات من 
هر الشرررررررررركة أو شرررررررررهر قرار الوزارة بالمصرررررررررادقة على تعديل نظامها تاريخ شررررررررر
 / من قانون الشركات(.2ف 72)المادة/األساسي

وتجدر اإلشرررررررررارة إلى أنه يجب تسرررررررررليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها 
إلى الشررررررررركة خالل سررررررررتين يومًا من تاريخ إعالن تأسرررررررريس الشررررررررركة نهائيًا وال 

إال بعد تسررلم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى تصرردر الشررركة األسررهم العينية 
 / من قانون الشركات(.1ف 73الشركة )المادة/

 

 األسهم االسمية واألسهم للحامل واألسهم ألمر:-3

ه بقيد وتثبت ملكيت ،السهم االسمي هو الذي يحمل في متنه اسم المساهم
 اسم المساهم في دفاتر الشركة.
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المقيدة في سوق األوراق المالية وفقًا  ويتم نقل ملكية األسهم االسمية
أما األسهم غير المقيدة في سوق األوراق المالية فيتم نقل  ،للطرق المعدة لذلك

لكية. ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الم ،ملكيتها بقيدها في دفاتر الشركة
السوري أوجب أن تكون األسهم التي تصدرها  المشرّ عوتجدر اإلشارة إلى أن 

وذلك حماية لالقتصاد الوطني من  ،لشركات المساهمة المغفلة اسمية حصراً ا
 .379جهة ومصالح المستثمرين من جهة أخرى 

السهم الذي ال يحمل اسم المساهم وإنما يذكر فيه  أما السهم للحامل فهو
لك في نظر حامل السهم هو الما د  وُيع،وتنتقل ملكيته بالتسليم ،إن السهم لحامله

 أسهم لحاملها ما لم تكن قد دفعت قيمتها يجوز أن تصدر الشركة أیلشركة،والا
 بالكامل.

 ،يربطريق التظه أما السهم ألمر فهو الذي يصدر باسم شخص ويتداول
وهذا النوع من األسهم نادر االستعمال في الحياة  ،إذ يتضمن عبارة ألمر

 العملية.

 أسهم رأس المال وأسهم التمتع:-4

ة يالتصفية النهائ التي تبقى قيمتها إلى حيثأسهم رأس المال هي 
حيث لم تستهلك قيمتها أثناء حياة .، وهي األصل والقاعدة في الشركاتللشركة

انقضاء الشركة، وعند ذلك فقط يتقاسم  لحين قائما المال رأس الشركة، فيظل
المال، وكل ما  منهم أسهمه في رأس المساهمون أموال الشركة، ويسترد كل

 .ب نتيجةالتصفيةيستحقه حس

                                                           
 110د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق،صـ-291
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أما أسهم التمتع فهي األسهم التي تستهلك قيمتها أثناء حياة الشركة دون 
 مجوداتها. انتظار أجلها وتصفية

ويقصد باستهالك السهم قيام الشركة بدفع القيمةاالسمية للمساهم أثناء 
حياة الشركة ودون االنتظار النتهاء الشركة وتصفيتها. ويشترط أن يتم 

 . 371ن األرباح أو االحتياطيات القابلة للتوزيع وليس من رأس المالاالستهالك م

هذه العملية عملية استثنائية إذ األصل أنه ال يجوز للشركة أن  د  وتع 
ومع  ،ترد للمساهم قيمة أسهمه إال بعد حلول أجلها وتصفيتها وتقسيم موجوداتها

ك باستهال أن يتضمن نظام الشركة نصًا يسمح لها ،استثناءً  ،ذلك يجوز
ويكون ذلك على وجه الخصوص عندما يكون رأسمال الشركة مما  ،370أسهمها

شركة أو كانت ال،يستهلك باالستعمال كما لو كان غرض الشركة استغالل منجم
حاصلة على امتياز حكومي الستغالل مرفق عام وستؤول موجوداتها إلى 

 الحكومة عند انتهاء مدة االمتياز. 

المستهلكة على أسهم تمتع تخولهم الحق في ويحصل أصحاب األسهم 
االشتراك في إدارة الشركة وفي الحصول على األرباح ولكنها ال تعطيهم الحق 
 في المشاركة في فائض التصفية إال بعد رد قيمة أسهم رأس المال ألصحابها.

 

 

                                                           
297- Paulet BAUVERT et Nicole SIRET،droit des societes et autresgroupement، 
edition ESKA، p. 269، Veronique MAGNIER،cours de droit des societes، 2002، 
NO.623> 

د. محمد محب الدين قرباش، النظام القانوني لشراء الشركة ألسهمها، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق،  -292

 .1،صـ2001جامعة القاهرة، عام 
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 الفرع الثاني

 تداول أسهم الشركة المساهمة المغفلة

 هم:المبدأ حرية تداول األس-أوالً 

من أهم أسباب نجاح شركات المساهمة  ُيعُذ مبدأ حرية تداول األسهم، 
التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة،ال تحققها شركات األشخاص، فحرية 

ر في وال يؤث ،الخروج والدخول إلى الشركة ال يؤثر في قيام أو إنهاء الشركة
على  ا الحصولرأسمالها، ذلك أن طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام، يحقق له

رأس المال الالزم، عندما يعلم المساهم مقدما وقبل الدخول إلى الشركة،أن له 
كما أن تنازل المساهم عن أسمه . حقا أساسيا في الخروج منها فيأي وقت شاء

 سوف له ألن المتنازل ،للغير وخروجه من الشركة ال يؤثر في حجم رأس المال
لمبدأ ثبات  بيقاً تط سليماً  المال رأس يبقى تاليبال قيمة السهم إلى المتنازل، يدفع

 رأس المال.

 ،ورغم أن مبدأ حرية تداول األسهم هو أحد الخصائص الجوهرية للسهم
إال أن هذا المبدأ يقبل التقييد بشرط أال تكون هذه القيود مطلقة بحيث تجعل 

المبدأ  االسوري بعض القيود على هذ المشرّ عالمساهم حبيسًا ألسهمه. وقد أورد 
 نوردها فيما يلي:

 القيود القانونية المفروضة على تداول األسهم:-ثانياً 

ود إال أن هذه القي ،بعض القيود على حرية تداول األسهم المشرّ عأورد 
ذات طبيعة مؤقتة ال تصل إلى حد إلغاء التداول أو تعطيله وإنما قصد بها 

 م هذه القيود هي:وأه ،تنظيم عملية التداول تحقيقًا لغايات معينة
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عدم جواز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل القيد األول:
/ من قانون 1ف 79انقضاء ثالث سنوات من تاريخ شهر الشركة) المادة/

الشركات(. والغاية من هذا القيد هي ضمان جدية المؤسسين والتحقق من 
سين سري على أسهم المؤسقناعتهم بجدوى مشروع الشركة. إال أن هذا القيد ال ي

في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة في حال كان التداول فيما بينهم ما لم 
 .377ينص نظام الشركة على خالف ذلك

عدم جواز تداول أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة قبل القيد الثاني:
/ 3ف 79انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس) المادة/

أن يحدد النظام األساسي للشركة عدد  المشرّ عن الشركات(. فقد أوجب من قانو 
 ،األسهم التي يجب على عضو مجلس اإلدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس
وال يشترط أن يتملك عضو مجلس اإلدارة هذا العدد عند أجراء االنتخاب وإنما 

عضوية إال سقطت الماله خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ االنتخاب و كيمكن است
شارة حبس إعنه حكمًا. ويتم االحتفاظ بهذه األسهم لدى الشركة وتوضع عليها 

لمصلحة الشركة وذلك لضمان المسؤولية المترتبة على مجلس اإلدارة ويجب 
 لى ذلك في سجل األسهم الممسوك لدى الشركة.‘اإلشارة 

يدة، عينية جدل الشركة بإحداث أسهم في حال زيادة رأسما القيد الثالث:
فإنه ال يجوز تداول هذه األسهم إال بعد مرور ثالث سنوات على تاريخ صدور 

/ من قانون 2ف 79) المادة/القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة
 ،والغاية من هذا القيد هي ضمان صحة تقدير المقدمات العينية .الشركات(

صالح أصحاب األسهم النقدية. حفاظًا على أموال الشركة من جهة وحماية لم

                                                           
المتضمن التعليمات  2012/ لعام 29/  من قرار وزير االقتصاد والتجار السوري رقم /1أنظر المادة / -299

 التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
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 وتستثنى أسهم الشركة المساهمة المغفلة المملوكة بالكامل للدولة من هذا القيد
 / من قانون الشركات(.1ف 79)المادة/

وتجدر اإلشارة إلى أن الحظر المفروض على تداول األسهم بموجب 
يقضي   يال يسري في حال صدور قرار قضائ ،القيود الثالثة المشار إليها أعاله
بشرط أن تكون الشركة قد خوصمت في  ،بانتقال ملكية األسهم المحبوسة

 وهنا تنتقل ملكية األسهم مع أشارة الحبس المدون في صحيفتها ،الدعوى 
 / من قانون الشركات(.1ف 79المادة/)

 المطلب الثاني

 أسناد القرض

نها ما ألإ ،قد تحتاج الشركة المساهمة المغفلة  خالل حياتها إلى األموال
ترغب في توسيع نشاطها أو لتغطية خسارة منيت بها. وفي مثل هذه الحاالت 

في سبيل الحصول على المال إما إلى طرح اكتتاب جديد لزيادة  ،تلجأ الشركة
 رأسمالها أو إلى االقتراض من الغير.

وتفضل الشركة عادًة االقتراض وذلك ألن طرح اكتتاب جديد من شأنه 
ى أن كما ُيخش ،دة عدد األسهم فتنخفض نسبة الربح للسهمأن يؤدي إلى زيا

ما أن ك ،فتنتقل اإلدارة إلى أشخاص آخرين ،يتغير تكوين الهيئات العامة
الجمهور قد تضعف لديه روح المضاربة فيفضل فائدة ثابتة على شراء األسهم 

 ذات الربح المتغير.

تلجأ إلى عقد فهي إما أن  ،إذا لجأت الشركة إلى االقتراض من الغير
قروض فردية كاالقتراض من المصارف أو تلجأ إلى عقد قروض جماعية 
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غ وفي هذه الحالة األخيرة تقوم الشركة بتقسيم مبل ،تطرحها على االكتتاب العام
القرض إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سندًا يثبت فيه دين الشركة 

ت ثم كيفية إصدارها ويسمى سند قرض. وسندرس هنا ماهية هذه السندا
 واالكتتاب بها ونتناول أخيرًا هيئة مالكي أسناد القرض.

 

 

 الفرع األول

 ماهية أسناد القرض

لتوضيح ماهية أسناد القرض ال بّد من تعريفها ثم التمييز بينها وبين 
 األسهم:

 تعريف أسناد القرض وخصائصها:-أوالً 

بأنها: صكوك ذات  /  أسناد القرض3ف 131في المادة/ المشرّ ععّرف  
لحصول تصدرها الشركة ل ،قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة

على قرض وتتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض مع فوائده وفقًا لشروط 
 اإلصدار.

ويتضمن هذا  التعريف أهم خصائص أسناد القرض من أنها قابلة للتداول 
 هاسنفوهي خصائص األسهم  ،اسمية واحدةوذات قيمة  ،وغير قابلة للتجزئة
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عرض أسناد  المشرّ عأجاز  ،إال أنه وخالفًا لألسهم ،288كما سبق لنا بيانها
القرض بقيمتها االسمية أو بخصم أو بعالوة إصدار على أن يتم قيد السند في 

 / من قانون الشركات.4ف 131سجالت الشركة بقيمته االسمية)المادة:

األسناد أنها تمثل قرضًا جماعيًا بين الشركة كما أن من خصائص هذه 
وبالتالي فإن  ،وليس قرضًا فرديا بين الشركة وكل مكتتب على حدة ،والمكتتبين

 كل إصدار ينتج فوائد بمعدالت متساوية.

/ من قانون الشركات أن يتضمن 131في المادة /  المشرّ عوقد أوجب 
المقترضة وعنوانها ورقم وهي اسم الشركة عدة سند القرض بيانات أساسية 

سجلها وتاريخه ومدة الشركة وكذلك اسم صاحب السند ورقم السند ونوعه وقيمته 
 ،كما يجب بيان مجموع قيم أسناد القرض المصدرة ،االسمية ومدته وسعر الفائدة

مع وجوب ذكر  ،ومواعيد وشروط إطفاء األسناد ومواعيد استحقاق الفائدة
ذي يمثله السند إن وجدت.وكذلك أي شروط أو الضمانات الخاصة بالدين ال

أحكام أخرى تقرر هيئة األوراق المالية وجوب إدراجها أو أي شروط ترى الشركة 
 المقترضة إضافتها شريطة أن تتوافق مع شروط اإلصدار. 

 التمييز بين أسناد القرض واألسهم:-ثانياً 

مة يفكل منهما يصدر بق ،يتفق السهم مع السند في بعض الخصائص
منهما  كما أن كالً  ،ويكون قاباًل للتداول وغير قابل للتجزئة ،اسمية متساوية

يستعمل كوسيلة لتمويل الشركة عن طريق المستثمرين والمدخرين.ولكنهما 
 يختلفان من النواحي اآلتية:

                                                           
ع  في المادة / -100 / من قانون الشركات تحويل أسناد القرض إلى أسهم بقرار من 129وقد أجاز المشر ِّ

ركة على أن يتضمن هذا القرار جميع القواعد والشروط  التي يتم على أساسها الهيئة العامة غير العادية للش
التحويل، ويشترط لتحويل السند إلى سهم أن يُبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها 

 شروط اإلصدار وإال فقد حقه في التحويل.
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 د  وبالتالي فإن صاحبه ُيع ،ُيمثل السهم جزءًا من رأسمال الشركة -1
 ،الشركة.أما السند فُيمثل جزءًا من قرض على الشركةمالكًا لجزء من رأسمال 

 هو دائن للشركة. هوبالتالي فإن صاحب

 ،ينتج السهم جزءًا من ربح الشركة كما يتحمل نصيبه من الخسارة-3
 أما السند فله فائدة ثابتة سواء حققت الشركة ربحًا أم ال.

حدد ت مأما السند فله وق ،ال ُيسدد السهم إال عند تصفية الشركة-2
 لسداده.

عند حل الشركة وتصفيتها يكون لصاحب السند األولوية في  -4
ئًا أما صاحب السهم فال يأخذ شي ،الحصول على قيمة السند وفوائده المستحقة

ند بمعنى أن صاحب الس ،إال بعد إطفاء السندات والوفاء بجميع ديون الشركة 
بل ة السند مع فوائده قبحيث يستوفي قيم ،له ضمان عام على أموال الشركة 

 أن يستوفي أصحاب األسهم قيمة أسهمهم.

ما حامل قيمة السند، أ فاءينقطع صلته بالشركة عند استتحامل السند -4
المساهمة  ويبقى له حق،السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه

 في الربح واالشتراك في الجمعية العامة للشركة.

 الفرع الثاني

 سناد القرض واالكتتاب بها صدار أ

 باإلضافة إلى إجراءاتعدة ُيشترط إلصدار أسناد القرض توافر شروط 
 محددة لطرحها واالكتتاب عليها من قبل الجمهور.
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 شروت  صدار أسناد القرض:-أوالً 

/من قانون الشركات حتى تستطيع الشركة المساهمة 132حددت المادة/
 إصدار أسناد القرض وهي:

قد تّم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بالكامل فال يجوز أن يكون -1
 ن تلجأ إلى االقتراض هي لم تحصل بعد على جزء من رأسمالها.أللشركة 

والغاية من هذا الشرط حماية  ،أال يتجاوز القرض رأس مال الشركة-3
مصلحة دائني الشركة باعتبار أن رأس مال الشركة هو الضمان األساسي 

 للدائنين.

موافقة الهيئة العامة العادية للشركة عند إصدار أسناد قرض عادية.  -2
وموافقة الهيئة العامة غير العادية عند إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى 

موافقة الهيئة العامة غير العادية في  الحالة الثانية بمثابة  د  حيث ُتع ،أسهم
 موافقة على زيادة رأس مال الشركة.

 زارة وموافقة هيئة األوراق المالية.موافقة الو -4

يجب على مجلس اإلدارة اإلعالن عن االكتتاب  ،وفي جميع األحوال
أن يتضمن  ويجب ،بأسناد القرض في صحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل

هذا اإلعالن تاريخ قرار الهيئة العامة  بالموافقة على اإلصدار مع اإلشارة إلى 
إصدارها وقيمتها االسمية وأي خصومات أو عالوة  عدد األسناد التي ُيراد

إصدار ومعدل فائدتها وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته وعدد أسناد القرض 
التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأس مال الشركة وفيما إذا 
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خيرة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية األ ،كانت األسناد قابلة للتحويل
 ورقم وتاريخ موافقة هيئة األوراق. ،المصدقة

 االكتتاب بأسناد القرض:-ثانياً 

لى إ هيجب أن يتم طرح أسناد القرض عن طريق االكتتاب العام الموج
الجمهور بعد الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة األوراق المالية كما 

على  عالمشرّ  أكد  ،أقساط رأينا. وخالفًا لألسهم التي يجوز دفع قيمتها على
س وأجاز لمجل ،ضرورة أن ُتدفع قيمة سند القرض عند االكتتاب دفعة واحدة

اإلدارة االكتفاء بقيمة األسناد التي تم االكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع 
أما إذا تجاوز االكتتاب  ،األسناد المطروحة لالكتتاب خالل المدة المحددة له

لى ع حة فيجب أن توزع هذه األسناد غرامًا بين المكتتبينعدد األسناد المطرو 
 / من قانون الشركات(. 139)المادة/  أن يراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل

ويجب أن تسجل أسناد القرض بأسماء مالكيها ويتم توثيق التصرفات 
كما يمكن إدراج هذه األسناد  ،الواردة عليها في سجالت الشركة المصدرة لها

وهنا يخضع تداولها لقواعد السوق وللقواعد والشروط  ،ق األوراق الماليةفي سو 
 / من قانون الشركات(. 131التي تضعها هيئة األوراق المالية )المادة/ 

 الوفاء بأسناد القرض:-ثالثاً 

القرض  في الميعاد المحدد في شروط اإلصدار وال  ديتم الوفاء بأسنا
رض و تأخيره إال بموافقة هيئة مالكي أسناد القيجوز للشركة تقديم ميعاد الوفاء أ

 / من قانون الشركات(. 128)المادة/ 

ًا أن فيجب أيض ،أما عن الطريق التي يتم فيها الوفاء بأسناد القرض
 ن للشركة أن تتبع إحدى الطرق اآلتية:و ويك ،تكون محددة في شروط اإلصدار
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اإلصدار لتقوم : أن يتم تحديد موعد معين في شروط الطريقة األولى
إال  ،الشركة فيه بالوفاء بجميع األسناد ودفعة واحدة. ورغم بساطة هذه الطريقة

أنه يعاب عليها أنها تكلف الشركة بدفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول 
 موعد السداد.

: وفيها تقوم الشركة باالستهالك التدريجي لألسناد وعلى الطريقة الثانية
 ختيار عدد من األسناد بالقرعة في كل عام للوفاء بها.بحيث يتم ا ،دفعات 

: وفيها تقوم الشركة بشراء هذه األسناد من سوق األوراق الطريقة الثالثة
نا حيث ينقضي الدين ه ،في حال كانت مدرجة فيهاثم تقوم بإعدامها ،المالية

 باتحاد الذمة نظرًا الجتماع صفتي الدائن والمدين في الشركة.

 

 الثالفرع الث

 هيئة مالكي أسناد القرض

 والسندات التي ،ينتج عن اعتبار أسناد القرض قرضًا جماعيًا واحداً 
ذه أن يكون ألصحاب ه ،يكتتب بها المكتتبون إنما هي أجزاء من هذا القرض

 ،قد تتعارض مع مصالح المساهمين في الشركة ،األسناد مصالح مشتركة
دافع وء هيئة ألصحاب السندات تويقتضي التوفيق  بين مصالحهما ضرورة نش

كة فال تترك للمساهمين أن يتصرفوا في الشر  ،عن مصالح أعضائها في الشركة
 المشرّ عدون مراعاة لمصالح أصحاب السندات. وقد نظم  ،وفق مصالحهم

 السوري هذه الهيئة على النحو اآلتي:
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 تكوين هيئة مالكي أسناد القرض:-أوالً 

 نون الشركات على أنه:/ من قا1ف 121نصت المادة /

 تتكّون حكمًا عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض."-1"

ويتضح من هذا النص أن هيئة مالكي أسناد القرض تتكون بصورة حتمية 
 وإذا تعددت اإلصدارات تعددت ،عند كل إصدار تقوم به الشركة ،وبقوة القانون 

د جميع أصحاب أسنا وكل هيئة تتكون من ،معها هيئات مالكي أسناد القرض
 القرض ذات اإلصدار الواحد.

 ،وطالما أن تكوين هيئة مالكي أسناد القرض أمرًا حتميًا  يفرضه القانون 
لذلك ُيعد  باطاًل كل نص يرد في نظام الشركة أو في شروط اإلصدار يقضي 

 بعدم تكوين هذه الهيئة.

صحاب أل وتستمر الهيئة قائمة إلى أن تنقضي جميع الحقوق المشتركة
 .281ن تجاوز ذلك الموعد المحدد القرض بكاملهإو  ،السندات بصورة نهائية

 اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض وصالحياتها:-ثانياً 

د القرض ألول مرة بدعوة من مجلس إدارة الشركة اتجتمع هيئة مالكي أسن
الذي عليه توجيه هذه الدعوة خالل خمسة عشر يومًا من  ،المصدرة لألسناد

ويدخل في جدول أعمال هذا االجتماع الموافقة على  ،تاريخ اختتام االكتتاب
 نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.

                                                           
وحصص  2005الدين  لشركة المقفلة سنداتالجزء التاسع، اد.الياس ناصيف، موسوعة الشركات،  -101

 .120التأسيس، صـ 
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أما االجتماعات الالحقة لالجتماع األول فتعقد بناًء على دعوة من مجلس 
إدارة الشركة أو بدعوة من ممثلي الهيئة الذين يجب عليهم دعوة الهيئة لالجتماع 

 ،/من قيمتها %18ريق من حملة أسناد القرض يمثلون /عندما يطلب ذلك ف
وفي الحالتين تتم الدعوة وفقًا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية للشركة 
وتطبق على الدعوة واجتماعاتها األحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة)المادة 

 / من قانون الشركات(.2و3و1ف 123

حق حضور الهيئات العامة للشركة واالشتراك في ويكون لممثلي الهيئة  
ولكن يكون لهم الحق في اتخاذ  ،المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت

للمحافظة على حقوق مالكي أسناد القرض)المادة/  كافة التدابير التحفظية 
 / من قانون الشركات(.1و4ف 123

فة شركة بالمخالوال بّد من اإلشارة  أخيرّا إلى أن كل تصرف تجريه ال
لشروط إصدار) كما لو عدلت موعد الوفاء بأسناد القرض أو خفضت الفائدة 
عليها( يكون باطاًل ما لم توافق عليه هيئة مالكي أسناد القرض بأكثرية ثالثة 
أرباع أصواتهم الممثلة في االجتماع شريطة أال تقل عن ثالثة أرباع مجموع 

 قيمة األسناد المكتتب بها.

 الرابعالمبحث 

 أجهزة الشركة المساهمة المغفلة

تتكون األجهزة اإلدارية في الشركة المساهمة المغفلة من ثالثة أجهزة 
وهي الهيئة العامة )المطلب األول( ومجلس اإلدارة )المطلب الثاني( ومدققو 

 الحسابات )المطلب الثالث(.
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 المطلب األول

 الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة

الجهاز  ،باعتبارها تضم جميع المساهمين ،الهيئة العامة للشركةُتعد  
ويدخل في صالحياتها اتخاذ  اإلداري األعلى في الشركة المساهمة المغفلة

 جميع القرارات المتعلقة بالشركة.

هيئة فهناك ال ،تتعدد أنواع الهيئة العامة في الشركة المساهمة المغفلة
ا العادية والهيئة العامة غير العادية وقد سبق لن العامة التأسيسية والهيئة العامة

يئة وعليه ستقتصر دراستنا على اله ،دراسة الهيئة العامة التأسيسية مفصالً 
 العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العاديةثم القواعد المشتركة للهيئات الثالث. 

 الفرع األول

 الهيئة العامة العادية

ص العام التخاذ القرارات ذات األهمية وهي الهيئة صاحبة االختصا
العادية ، والتي ال تدخل في اختصاص هيئة أخرى استنادا ألحكام القانون ، 
فتتمتع بالصالحيات العامة في الشركة المساهمة ، وتحكمها قواعد خاصة فيما 

 .يتعلق باجتماعاتها وقانونية جلساتها ، والدعوة إليها

 العادية:صالحيات الهيئة العامة  -أوالً 

صالحيات الهيئة  ،/ من قانون الشركات190في المادة / المشرّ عحدد 
العامة العادية بتقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة، أو تسيير أعمالها ، وال 
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ول وتدخل في جديعود البت به إلى هيئة أخرى استنادا ألحكام هذا القانون. 
 أعمال اجتماعها السنوي األمور اآلتية :

 اع تقرير مجلس اإلدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة. سم-1

سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب -3
 ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس اإلدارة. 

مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ، ومفتش الحسابات الختامية ، -2
 والمصادقة عليهما.

اإلدارة ، ومفتشي الحسابات ، وتعيين  انتخاب أعضاء مجلس-4
 .تعويضاتهم

 تعيين األرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. -5

 تكوين االحتياطيات. -6

البحث في االقتراحات الخاصة باالستدانة ، وبيع عقارات الشركة ،  -7
يازات واالمت ورهنها ، وإعطاء الكفاالت ، والتنازل عن مشاريعها ، وعن الرخص

 الممنوحة لها ، التي تخرج عن صالحية مجلس اإلدارة ، واتخاذ القرارات بذلك.

 إبراء ذمة مجلس اإلدارة وممثلي الشركة.  -8

 أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. -9



321 
 

ويضاف إلى ذلك أن الهيئة العامة العادية تقوم بوظائف الهيئة العامة 
باألسهم العينية ، في حال زيادة رأس المال بإيجاد أسهم التأسيسية فيما يتعلق 

 عينية جديدة ، وذلك في البحث بصحة تقدير قيمتها واتخاذ القرار بشأنها . 

 :القواعد الخاصة بالهيئة العامة العادية-ثانياً 

للهيئة العامة العادية قواعد خاصة فيما يتعلق بالدعوة النعقاد جلساتها، 
 انونية جلساتها والقرارات التي تصدرها.واألحكام الخاصة لق

 الدعوة النعقاد الهيئة العامة العادية:-1

مرة في السنة على األقل في الميعاد المحدد تجتمع الهيئة العامة العادية
في نظام الشركة األساسي على أال يتجاوز األشهر األربعة التالية لنهاية السنة 

 انون الشركات(. / من ق1ف 191المالية للشركة ) المادة 

كما تجتمع بناء على دعوة من قبل مجلس اإلدارة ، الذي يتوجب عليه  
 الثالث اآلتية : توجيه الدعوة في الحاالت

ون نص القان :األحوال المنصوص عليها في القانون في  الحالة األولى:
على حاالت يتوجب فيها على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة العادية التخاذ 

/ من قانون الشركات 9ف 127ار بشأنها ، ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة/قر 
منضرورة قيام مجلس اإلدارة بتوجيه الدعوة النعقاد الهيئة العامة لالجتماع 
 خالل التسعين يوما األخيرة من مدة واليته ، لتنتخب مجلس إدارة يحل محله. 

ظام األساسي في ألحوال المنصوص عليها في الن: الحالة الثانية
فقد ينص النظام األساسي للشركة المساهمة على حاالت يتوجب فيها ،للشركة
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على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة العادية ، كما لو انخفضت قيمة أسهم 
 الشركة في سوق األوراق المالية عن حد معين مثال .

رط شتوي ،س اإلدارةلغ  لى مجالحالة الثالثة: بناء على طلب خطي مبلّ 
أن يقدم هذا الطلب الخطي من قبل مفتش حسابات الشركة ، أو من قبل 

من أسهم الشركة، وهنا يجب أن  \%10\مساهمين يحملون ما ال يقل عن 
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة في ميعاد ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ 

 وصول الطلب إليه.

 قانونية الجلسات و القرارات:-2

الواجب توافره النصاب/ من قانون الشركات199في المادة/ المشرّ عحدد 
جتماع فال تعد الجلسة األولى ال،جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية قانونية  د  لتع

الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف 
  ة أعلى . أسهم الشركة المكتتب بها ، ما لم يحدد النظام األساسي نسب

وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع 
الجلسة  د  في الجلسة األولى، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك. وتع

  الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة. 

مثلة من األسهم الم %18فيجب أن تصدر بأكثرية تزيد على  القراراتأما 
في االجتماع حتى تكون قانونية  صحيحة ، ما لم يحدد النظام األساسي نسبة 

 / من قانون الشركات(.191أعلى ) المادة :
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 الفرع الثاني

 الهيئة العامة غير العادية

وهي الهيئة العامة التي تنعقد بصورة استثنائية التخاذ القرارات الهامة 
ذلك فقد خصها القانون بأحكام وقواعد والمصيرية المتعلقة بحياة الشركة ، ل

خاصة تختلف عن باقي الهيئات، وتتناسب مع أهمية الصالحيات الممنوحة لها 
، سواء من حيث دعوتها لالجتماع، أو من حيث نصاب الجلسات، أو األكثرية 

 المطلوبة التخاذ القرارات.

 صالحيات الهيئة العامة غير العادية:-أوالً 

عام وشامل واختصاص  لعادية  اختصاصللهيئة العامة غير ا
 وصالحيات خاصة بها:

 الصالحيات الشاملة: -1

للهيئة العامة غير العادية صالحية اتخاذ القرارات التي تدخل ضمن 
اختصاص الهيئة العامة العادية ، إضافة إلى صالحياتها الخاصة بها ، فهي 

عادية، ن الهيئة الهيئة عامة تعقد بشروط ونصاب وأكثرية خاصة أكثر تشددا م
فهي من باب أولى تختص باختصاصات الهيئة العامة العادية ، وفي هذه الحالة 

 .283تصدر قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بهذه الهيئة العامة العادية

 

                                                           
 / من قانون الشركات.112. والمادة /111د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ-102
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 الصالحيات الخاصة:-2

تختص الهيئة العامة غير العادية بصالحية اتخاذ القرارات التي تتعلق 
 ال تدخل في اختصاص هيئة أخرى وأهمها: بمصير الشركةوالتي

كما في حالة زيادة رأس مال الشركة  ،تعديل النظام األساسي للشركة -أ
 أو تخفيضه كما سنرى الحقًا.

حل الشركةإذا كانت مدة الشركة غير محدودة ، جاز للهيئة العامة -ب
اريخ انعقاد تغير العادية للشركة أن تقرر حلها في نهاية الدورة المالية التي تلي 

الهيئة العامة غير العادية التي قررت الحل ، على أن يتم نشر هذا القرار في 
 الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل.

حيث يتطلب االندماج، اتخاذ قرار ،اندماج الشركة بشركةأخرى -ج
األساسي  لنظامالعملية من قبل الجهة التي يحق لها تعديل ا هذه بالموافقة على

في كل من الشركتين الدامجة والمندمجة، وهذه الجهة في الشركة المساهمة هي 
 الهيئة العامة غير العادية.

 القواعد الخاصة بالهيئة العامة غير العادية:-ثانياً 
وب سواء فيما يتعلق بأسل ،للهيئة العامة غير العادية أحكام وقواعد خاصة

 ا واألغلبية الالزمة التخاذ القرارات.دعوتها لالنعقاد ونصاب جلسته

 الدعوة النعقاد الهيئة العامة غير العادية: -1

ليس للهيئة العامة غير العادية اجتماع دوري وإنما تجتمع بناء على دعوة 
 من قبل مجلس اإلدارة، الذي يتوجب عليه توجيه الدعوة في الحاالت اآلتية:
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فقد نص   ،ها في القانون األحوال المنصوص علي في الحالة األولى:
قانون الشركات على حاالت يتوجب فيها على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة 

/  التي أوجبت على 193غير العادية التخاذ قرار بشأنها، ومثالها  المادة / 
مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للنظر في طلب إقالة أي من 

 أعضائه.

: في األحوال المنصوص عليها في النظام األساسي الحالة الثانية
فيها   الحاالت التي يجب فقد ينص النظام األساسي للشركة على بعضللشركة،

وغالبا  ،على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية التخاذ القرار بشأنها
 .ما تكون هذه الحاالت مما يهدد مصير الشركة

ن ويشترط أطلب خطي ُيقدم  لى مجلس اإلدارة،الحالة الثالثة:بناء على 
اهمين رررررررررريقدم هذا الطلب الخطي من قبل مفتش حسابات الشركة ، أو من قبل مس

/ من أسهم الشركة ، وهنا يجب أن يوجه مجلس %31يحملون ما ال يقل عن / 
اإلدارة الدعوة في ميعاد ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب 

 .إليه

 

 قانونية الجلسة والقرارات:-3

الواجب توافره  النصاب/ من قانون الشركات 111في المادة / المشرّ عحدد 
جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية. حيث ال تعد الجلسة األولى  د  لتع

الجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ، ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 
  األقل من أسهم الشركة المكتتب بها.  على 11%
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وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع 
الجلسة  د  عفي الجلسة األولى ، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك . وت

على األقل من أسهم الشركة  %48الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 
  ها. المكتتب ب

اجتماعات الهيئة العامة غير العادية قانونية إال بحضور مندوب  د  عوال ت
الوزارة وذلك على خالف الهيئة العامة العادية التي لم يشترط لصحة جلساتها 

 حضور مندوب الوزارة  

الهيئة العامة غير العادية للشركة فتصدر بأكثرية أصوات  قراراتأما 
ويجب  تقل عن ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع. مساهمين يحملون أسهمًا ال

أن تزيد هذه األكثرية المطلوبة على نصف رأس المال المكتتب به في تعديل 
نظام الشركة األساسي أواندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة ) المادة 

 / من قانون الشركات(.  111/

 الفرع الثالث

 مة الثالثالقواعد المشتركة للهيئات العا

وضع ،إلى جانب األحكام الخاصة بكل هيئة عامة كما بّينا أعاله
زها فيما نوج ،أحكامًا وقواعد مشتركة تطبق على الهيئات العامة الثالث المشرّ ع
 يلي:
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 الجهة المكلفة بالدعوة لالجتماع:-أوالً 

سون هم المؤس ،فكما رأينا سابقاً  ،لهيئة العامة التأسيسيةإلى ابالنسبة 
المكلفون بدعوة الهيئة العامة التأسيسية وإال قامت بدعوتها الوزارة.أما بالنسبة 

الكيفية التي / من قانون الشركات 111الهيئات األخرى فقد حددت المادة /إلى 
فأوجبت على مجلس اإلدارة أن يتولى  ،يتم بها دعوة الهيئات العامة لالجتماع

إما عفويًا أو بطلب خطي من  ،ةمهمة الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العام
 %31)في الهيئة العامة العادية( و %18مساهمين يحملون ما ال يقل عن 

 )للهيئة العامة غير العادية( من أسهم الشركة أو من مفتشي الحسابات.

 أسلوب الدعوة لالجتماع: -ثانياً 

يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين 
ينشر مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على األقل، وتكون التبليغات  بإعالن
الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئات العامة على مسؤولية كافة 

 مجلس اإلدارة الذي قام بتوجيه الدعوة.

وال يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعالن وبين يوم االجتماع األول عن 
 خمسة عشر  يومًا.

وز دائمًا االستعاضة عن اإلعالن بالصحف بكتب مضمونة على أن ويج
ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء. وتعقد اجتماعات الهيئات العامة 

 في سوريا. العامةللشركات المساهمة المغفلة 

 ويجب أن تتضمن الدعوة النعقاد الهيئة العامة: 

 مكان وتاريخ وساعة االجتماع.   -1
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اعة االجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصرررراب مكان وتاريخ وسرررر  -3
في االجتمرراع األول. ويجررب أال تزيررد المهلررة بين الموعررد المحرردد ألول 

 جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يومًا. 
خالصررررررة واضررررررحة عن جدول األعمال، وإذا تضررررررمن جدول األعمال   -2

تعديل نظام الشرررررررركة األسرررررررراسرررررررري فيجب إرفاق ملخص عن التعديالت 
 المقترحة مع الدعوة إلى االجتماع. 

ويجب على مجلس اإلدارة حضرررررررررور اجتماعات الهيئات العامة العادية  -4
وغير العرراديررة بعرردد ال يقررل عن العرردد الواجررب توافره لصررررررررررررررحررة انعقرراد 
مجلس اإلدارة، أي بأغلبية أعضررررائه مالم يحدد النظام األسرررراسرررري عددًا 

عن الحضور بغير عذر أعلى، وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة التخلف 
 مقبول. 

ويحق لوزارة االقتصررررررررررررررراد توجيرره الرردعوة النعقرراد الهيئررة العررامررة بنرراًء على 
طلب كل ذي مصررررررررررررررلحة، في حال عدم قيام مجلس اإلدارة بذلك عندما يوجب 
قانون الشررركات أو النظام األسرراسرري توجيه الدعوة،ويكون طالب الدعوة مسررؤواًل 

 / من قانون الشركات شركات (.114لمادة/ عن النشر والتبليغ لالجتماع ) ا

 جدول األعمال: -ثالثاً 

ينظم المؤسرررررسرررررون جدول أعمال الهيئة العامة التأسررررريسرررررية وينظم مجلس 
 اإلدارة جدول األعمال للهيئتين العامتين العادية وغير العادية.

ال يجوز البحث فيما هو غير و  يذاع جدول األعمال ويبلغ مع الدعوة.
 األعمال.داخل في جدول 
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ويجب على الجهة التي نظمت جدول األعمال أن تضرريف إليه األبحاث 
/ على األقل من أسرررررررهم  %18التي يطلب إدخالها كتابيًا مسرررررراهمون يحملون/ 

إلى هذه الجهة قبل ميعاد االجتماع  اً كتابي اً الشرررررررررررركة شررررررررررررط أن يقدم بذلك طلب
مجلس اإلدارة نشرررررر األول بسررررربعة أيام على األقل. وفي هذه الحالة يجب على 

جدول األعمال المعدل في صرررررحيفتين يوميتين قبل أربع وعشررررررين سررررراعة على 
 شركات (.ال/ من قانون 111) المادة/ األقل من موعد االجتماع األول

 دعوة الوزارة وهيئة األوراق ومدققي الحسابات: -رابعاً 

ة، ميجب على )مجلس اإلدارة( توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العا
مرفقة بجدول األعمال، للوزارة وهيئة األوراق )إذا كانت الشركة مساهمة مغفلة 

/ 119) المادة/ يوماً على األقل من موعد انعقاد اجتماعها 11عامة( وذلك قبل 
 من قانون الشركات(.

 حضور اجتماعات الهيئة العامة: -خامساً 

كل نص لكل مساهم حق االشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم 
 نه لكل مساهم عدد من األصوات يوازي عدد أسهمه.إمخالف. حيث 

يمسك جدول الحضور في الهيئات العامة، يسجل فيه أسماء المساهمين و 
الحاضرين وعدد األصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤالء عليه 

 ويحفظ الجدول لدى الشركة.

رة أو نائبه أو من ينتدبه يرأس جلسة الهيئة العامة رئيس مجلس اإلدا
 مجلس اإلدارة من أعضائه لذلك في حال رياب الرئيس أو نائبه.
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ويعين رئيس الهيئة العامة كاتبًا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين 
المساهمين مراقبين )اثنين( لجمع األصوات وفرزها.وينظم محضر بوقائع الجلسة 

 ،وزارةجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه رئيس ال
مضمون محاضر اجتماعات الهيئات العامة صحيحًا إلى أن يصدر قرار  د  عوي

 قطعي يقضي بغير ذلك.

ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق األصل عن محضر الجلسة لقاء 
 رسم يحدده الوزير

مندوب و  وتجدر اإلشارة إلى أنه يعاقب رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب
الوزارة في حالة تدوين أية معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خالفًا لواقعها، 

/ من قانون 103) المادة/ أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة
 شركات (.ال

 التصويت: -سادساُ 

يكون التصرررويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسرررة، ما لم ينص النظام 
ذلك.ويكون التصرررررويت باالقتراع السرررررري حتمًا إذا طلب  األسررررراسررررري على خالف

ويمكن أن يتم التصررررررويت أو الفرز .لحاضرررررررينا/ من المسرررررراهمين  %18ذلك/ 
/ من قانون 102) المادة/  بطريقة مؤتمتة إذا نص النظام األسررراسررري على ذلك

 الشركات(.

 القرارات:-ثامناً 

ي قانون والنظام األساسإذا صدرت وفقاً ألحكام ال -إن قرارات الهيئة العامة
 الحاضرين والغائبين.تكون ملزمة للشركة والمساهمين  -للشركة
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في حال مخالفة قرارات الهيئة العامة ألحكام القانون أو نظام الشركة 
/ يوماً من تاريخ 78األساسي كان لكل مساهم إقامة دعوى البطالن خالل مهلة /

 صدورها.

ى وقف تنفيررررذ القرار، فال يجوز لكن إقررررامررررة دعوى البطالن ال تؤدي إل
/ 104ادة/ )الموقف تنفيذ القرار إلى حين الحكم ببطالنه بقرار قضرررررررائي قطعي

 .(من قانون الشركات

 

 المطلب الثاني

 مجلس اإلدارة

لما كان من الصعب على الهيئة العامة للمساهمين تسيير أمور الشركة 
ن ن المساهمين ينتظمو لذلك فإنها تعهد بهذه المهمة إلى عدد م بشكل يومي،

 في مجلس إدارة الشركة.

إلى تنظيم آلية اختيار مجلس اإلدارة وبيان  المشرّ عوفي هذا اإلطار سعى 
ا حدد كم ،صالحياته وواجباته بما يكفل تحقيق أغراض الشركة ومصالحها

 المسؤولية الناتجة عن ممارسته لهذه الصالحيات.
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 الفرع األول

 تكوين مجلس اإلدارة

 عدد أعضائه: -الً أو 

على األقل في  ثالثة أعضاءيتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من 
على األقل في الشركة المساهمة  خمسة أعضاءالمساهمة المغفلة )الخاصة( و 

 المغفلة )العامة(.

يجب أال يزيد  ،وسواء أكانت الشركة المساهمة المغفلة عامة أم خاصة
ويتم انتخاب األعضاء ثالثة عشر عضوًا.ن عدد أعضاء مجلس اإلدارة فيها ع

/ من قانون 1ف 127)المادة/ من قبل الهيئة العامة العادية من حيث األصل
 الشركات(.

لكن يجوز أن ينص النظام األساسي على منح المساهم أو المساهمين 
/ من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو  %18الذين يمتلكون ما ال يقل عن/ 

/ من قانون 148)المادة/ اإلدارة بنسبة ما يمتلكونه من أسهمأو أكثر في مجلس 
 .الشركات(.

 إال ،واألصل أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين في الشركة
أجاز أن ينص النظام األساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء  المشرّ عأن 

عضاء المجلس من غير المساهمين على أن ال تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أ 
 / من قانون الشركات(.3ف 127)المادة/ المجلس
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ومدة والية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام األساسي مدة أقل، 
/ من قانون 1ف 127)المادة/  ويجوز إعادة انتخاب األعضاء المنتهية واليتهم

 الشركات(.

 شروت العضوية:-ثانياً 

 جنسية أعضائه: -1

ن حملة الجنسية العربية السورية.ويجوز يجب أن تكون أغلبية أعضائه م
للوزارة أن تخفض النسبة المذكورة أعاله، إذا كانت نسبة مساهمة األجانب 

( شريطة أال تتجاوز نسبة األجانب في مجلس %91برأسمال الشركة تتجاوز )
 / من قانون الشركات(.141)المادة/ اإلدارة نسبة مساهمتهم في رأس المال

 الشروت األخرى: -2

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة بالغًا السن القانونية متمتعًا بحقوقه 
أال يكون محكومًا عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم و المدنية.

 المخلة بالشرف واألمانة.

وكذلك يشترط أال يكون عضو المجلس )بصفته الشخصية أو بصفته 
إدارة أكثر من خمس شركات  ممثاًل للشخص االعتباري( عضوًا في مجالس

 / من قانون الشركات(.143)المادة/ مساهمة

يحدد عددها  ،كما يجب على عضو مجلس اإلدارة تقديم عدد من األسهم
ضمانًا للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن  ،في النظام األساسي  للشركة

/ من 144/ األخطاء التي يرتكبها مجلس اإلدارة في معرض إدارة الشركة)المادة
 قانون الشركات(. 
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 المناصب في مجلس اإلدارة:-ثالثاً 

 رئيس المجلس ونائب الرئيس:-1

يجتمع مجلس اإلدارة في مركز الشركة الرئيسي خالل سبعة أيام من 
ن انتخابه وينتخب باالقتراع السري رئيسًا ونائبًا للرئيس وتبلغ الوزارة بذلك . وتكو 

لمجلس اإلدارة، مالم ينص نظام الشركة األساسي  مدة واليتهما هي المدة المقررة
ويجوز أن يتولى رئيس مجلس  / من قانون الشركات(.149على مدة أقل )المادة/

اإلدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة )المادة/ 
 / من قانون الشركات(.2ف 127

 المديرون التنفيذيون ورئيسهم:  - 3

لمجلس اإلدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسررررررربًا، مديرًا  لمشررررررررّ عاأجاز 
تنفيذيًا أو أكثر ورئيسررررًا لمديري الشررررركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع 
عن الشرررررررررررركة مجتمعين أو منفردين حسررررررررررربما يفوضرررررررررررهم بذلك مجلس اإلدارة. 

هم يضرررررررراتولمجلس اإلدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصرررررررردر عنه. وتحدد تعو 
من قبل مجلس اإلدارة. ويشترط أن ال يكون المدير التنفيذي أو رئيس المديرين 

 التنفيذيين مديرًا أو موظفًا في شركة أخرى. 

وخالفًا ألي نص مخالف قد يرد في النظام األسررراسررري ال يجوز أن يقوم 
أي عضو في مجلس اإلدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين 

تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشررركة المسرراهمة المغفلة العامة   أو
شررررررركات(. بينما يجوز ، كما ذكرنا أن يتولى رئيس مجلس اإلدارة  141)مادة 

 أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة .
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وفي جميع األحوال، يجرررب تبليغ نترررائج انتخررراب رئيس مجلس اإلدارة  
ن نائبه والمديرين التنفيذيين المفوضررررين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذييو 

وكل تعديل يطرأ على تشررركيل مجلس اإلدارة أو على مديري الشرررركة التنفيذيين 
أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صررررررررالحياتهم، إلى وزارة االقتصرررررررراد التي 

ري ليتم الت إلى أمانة السررررررررجل التجاتقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعدي
 / من قانون الشركات(.4ف149مادة/ شهرها في السجل )ال

 :توزيع العمل في المجلس -رابعًا 

بعد انتخاب مجلس اإلدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل 
بين جميع أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة كما له أن يفوض لجنة أو أكثر 

أعضرررررائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو اإلشرررررراف على وجه من وجوه من بين 
 / من قانون الشركات(. 2ف149أنشطة الشركة )المادة/ 

أمررا فيمررا يتعلق بتمثيررل الشررررررررررررررركررة، فررإن رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس  
الشررررررررررررررركررة ويمثلهررا لرردى الغير ويعررد توقيعرره كتوقيع مجلس اإلدارة بكرراملرره في 

ير، مالم ينص نظام الشررررركة على خالف ذلك. ويجب عالقات الشررررركة مع الغ
على رئيس مجلس اإلدارة أن ينفرذ قرارات المجلس ويتقيرد بتوجيهاته. وفي حال 

 رياب رئيس مجلس اإلدارة فإن نائبه ينوب عنه.

وإذا وردت قيود على صالحيات األشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو 
 ير إال إذا تّم تسرررررررجيلها في سرررررررجلفال تكون سرررررررارية في حق الغ ،التوقيع عنها

الشرركات سرارية وتمت اإلشرارة في العقد أو التصررف الصادر عن الشركة إلى 
 / من قانون الشركات(. 140رقم سجلها التجاري)المادة/
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 شغرور العضويرة: -خامسًا 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة فللمجلس أن يعين عضوًا في 
همين الحائزين على شررررررررروط العضرررررررروية على أن المركز الشرررررررراغر من المسررررررررا

يعرض هرررذا التعيين على الهيئرررة العرررامرررة العررراديرررة في أول اجتمررراع لهرررا إلقرار 
تعيينه أو أن تقرر انتخاب شررررررخص آخر، مالم ينص نظام الشررررررركة على غير 

 ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

اإلدارة  على أنه إذا بلغت المراكز الشرررررررررراغرة ربع عدد أعضرررررررررراء مجلس 
فيجب دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع خالل تسعين يومًا على األكثر من 
تاريخ حدوث الشرررررررررررررراغر األخير النتخاب من يمأل المراكز الشرررررررررررررراغرة، ويكمل 

/ من 147األعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر األخير)المادة/
 قانون الشركات(.  

 سقروت العضويرة:  -سادساً 

تسرررررررررررقط عضررررررررررروية مجلس اإلدارة بأحد األسرررررررررررباب اآلتية: الغياب عن  
حضرررررررررررور ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس اإلدارة بدون عذر ، أو الغياب عن 
جميع اجتماعات المجلس مدة سرررررررنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسررررررربب معذرة 
مشررررروعة . كما تسررررقط العضرررروية بالوفاة، االسررررتقالة، انقضرررراء مدة العضرررروية، 

الة، زوال أحد شرررررروط العضررررروية كشرررررهر إفالس أحد األعضررررراء أو ارتكابه اإلق
 جرمًا شررررررررررررائنًا، وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة اتخاذ قرار بذلك

 / من قانون الشركات(.  . 198)المادة/

السررررررررررررتقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس إلى اوبالنسرررررررررررربة  
ومحدثة ألثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس، اإلدارة. وتعد االسرررررررررررررتقالة واقعة 
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وال تتوقف االسررررررررررررررتقررالررة على قبول من أحررد وال يجوز الرجوع عنهررا إال بموافقررة 
 / من قانون الشركات(.  .191المجلس )المادة/

إلقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من إلى اأما بالنسرررررربة  
ناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة أو أعضرررررررررررررراء مجلس اإلدارة أو كلهم وذلرك ب

من أسهم الشركة.  %38على طلب موقع من مساهمين يملكون ماال يقل عن 
ويقرردم طلررب اإلقررالررة إلى مجلس اإلدارة وعلى هررذا المجلس دعوة الهيئررة العررامررة 
غير العادية لعقد اجتماع لها خالل خمسرررة عشررررر يومًا من تاريخ تقديم الطلب 

في الطلب وتصررردر القرار الذي تراه مناسررربًا فتقرر إما إقالة إليه؛ وتنظر الهيئة 
أعضررراء مجلس اإلدارة أو رفض طلب اإلقالة. وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة 
الهيئررة العررامررة غير العرراديررة للبررت في طلررب اإلقررالررة، قررامررت وزارة االقتصررررررررررررررراد 

لته ابتوجيهها بناء على طلب أي من المسراهمين وال يجوز للعضو المطلوب إق
التصررويت في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد للبت في طلب اإلقالة 

 / من قانون الشركات(.   193)المادة/

 الفرع الثاني

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 كيفية االجتماع:-أوالً 

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه )في حال ريابه( أو طلب 
م للرئيس يبينون فيه األسباب الداعية لالجتماع ويقو خطي من ربع أعضائه يقدم 

/ أيام من تاريخ  1الرئيس أو نائبه بتوجيه الدعوة لحضور االجتماع خالل /
 تسلمه الطلب.
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يعقررد االجتمرراع في مركز إدارة الشررررررررررررررركررة أو في مكرران آخر أو بررإحرردى 
 وسررائل االتصررال اإللكترونية ويمكن أن يعقد خارج سررورية لكن شررريطة إجماع

يجرررررررب أال تقرررررررل اجتمررررررراعرررررررات المجلس عن مرة كرررررررل ثالث .أعضرررررررررررررررررررررائررررررره
 / من قانون الشركات(.   111)المادة/أشهر

وفي جميع األحوال ينظم محضررررررررررررررر بررراجتمررراعرررات مجلس اإلدارة وعلى 
العضررو المخالف للقرار المتخذ أن يبين ذلك خطيًا في المحضررر يوضررح سرربب 

ر صرررررررررررحيحة إلى أن يتم مخالفته، وتعتبر المعلومات الواردة في هذا المحضررررررررررر
 / من قانون الشركات(.   110)المادة/إثبات عكس ذلك

 نصاب جلسات وقرارات المجلرس: -ثانياً 

أغلبيررة لكي تكون اجتمرراعررات المجلس صررررررررررررررحيحررة يجررب أن يحضرررررررررررررررهررا
أعضررررررائه، مالم يحدد النظام األسرررررراسرررررري للشررررررركة عددًا أعلى. ويجوز أن ينوب 

جلسررات المجلس بشرررط أال أعضرراء المجلس، بعضررهم عن بعض، في حضررور 
ينوب عضررررررررو المجلس عن أكثر من عضررررررررو واحد. ويحدد النظام األسرررررررراسرررررررري 
للشركة كيفية الحضور والتصويت واإلنابة ، كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة 

 إنابة شخص آخر ليس عضوًا في المجلس.

قرارات مجلس اإلدارة فتصرررررررررررررردر بأغلبية أصرررررررررررررروات إلى الأمرا بالنسرررررررررررررربة 
مثلين، مالم يحدد النظام األسرراسرري نسرربة أعلى، كأن ينص على الحاضرررين والم

أغلبية ثلثي الحاضررررررين والممثلين، وفي حال تسررررراوي األصررررروات يرجح الجانب 
الرذي فيره الرئيس. وتعرد قرارات مجلس اإلدارة ملزمة لكافة أعضررررررررررررررائه بما فيهم 

 الشركات(.  / من قانون 3ف117الغائبين أو المعارضين للقرار)المادة/ 
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 الفرع الثالث

 صالحيات مجلس اإلدارة

لمجلس اإلدارة كافة  / من قانون الشركات141في المادة/ المشرّ عأعطى 
السلطات والصالحيات التي تمكنه من القيام بجميع األعمال التي يقتضيها 

ذه وال حدود له ،تسيير أعمال الشركة وتحقيق الغرض الذي ُأنشئت من أجله
ص عليه في قانون الشركات أو في نظام الشركة الصالحيات إال ماهو منصو 

قد أعطى هذه السلطات و الصالحيات الواسعة لمجلس  المشرّ ع. وإذا كان 
ات تتمثل في واجباته والمحظور عدة إال إنه بالمقابل فرض عليه قيود  ،اإلدارة
 عليه.

 واجبرات مجلرس اإلدارة:  -أواًل 

ير شركة المساهمة المغفلة وتسيباإلضافة إلى واجبه األساسي في إدارة ال
 أعمالها بشكل يومي، يتوجب على مجلس اإلدارة القيام بشكل خاص بما يلي: 

دعوة الهيئات العامة للشرررررررركة لالنعقاد واسرررررررتنادًا ألحكام النظام  - 1
 األساسي أو قانون الشركات . 

وضررررررررررررررع األنظمرررة الرررداخليرررة للشررررررررررررررركرررة لتنظيم األمور المررراليرررة  - 3
 إلدارية .والمحاسبية وا

اعتماد سررياسرررة اإلفصرراح الخاصرررة بالشرررركة ومتابعة تطبيقها وفقًا -2
 لمتطلبات تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية. 



341 
 

إعداد الميزانية السرنوية العامة للشركة وبيان األرباح والخسائر،  - 4
ة السابقة يوبيان التدفقات النقدية واإليضراحات حولها مقارنة مع السرنة المال

مصرررردقة جميعها من مدقق حسررررابات الشررررركة؛ إضررررافة إلى التقرير السررررنوي 
لمجلس اإلدارة عن أعمال الشررررررررررررركة خالل السررررررررررررنة المنقضرررررررررررررية والتوقعات 
المستقبلية للسنة القادمة، بما يفيد مقدرة الشركة على االستمرار في ممارسة 

ن افتراضررات أو األنشررطة المحددة لها بالنظام األسرراسرري مع ما يدعم ذلك م
مسروغات، وكذلك شررحًا لحساب األرباح والخسائر، واقتراحًا بتوزيع األرباح 
، كل ذلك خالل مدة ال تتجاوز مائة وعشرين يومًا من انتهاء السنة المالية 

 المنقضية. 

اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع الشررررركة أو تسررررمية وكالء أو  - 1
 . ممثلين لها داخل سورية وخارجها

اسررررررتعمال االحتياطيات أو المخصررررررصررررررات بما ال يتعارض مع  - 9
 أحكام قانون الشركات واألنظمة المحاسبية. 

 إجراء التسويات والمصالحات.  - 1

تعيين مديري وموظفي الشررررررركة الرئيسرررررريين وإنهاء خدمتهم )المادة/  - 0
 الشركات(. / من قانون 118

 المحظورات على مجلس اإلدارة: -ثانياً 

من األعمال والتصرررررررررررفات التي ُيحظر على مجلس  عددأ المشرررررررررررّ عحدد 
 اإلدارة القيام بها هي:
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ال يجوز لمجلس اإلدارة القيام بأي عمل أو تصررررررررف مخالف للقانون -1
 الشركات(. / من قانون 141أو للنظام األساسي للشركة)المادة/ 

ال يجوز أن يكون ألي من أعضرررررررررراء مجلس اإلدارة أو لألشررررررررررخاص -2
يقومون بتمثيل الشرررررررررركة مصرررررررررلحة مباشررررررررررة أو غير مباشررررررررررة في العقود  الذين

والمشراريع التي تعقد مع الشرركة أو لحسابها، إال إذا كان ذلك بموجب ترخيص 
تمنحره الهيئة العامة لهم. ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سررررررررررررررنة إذا كانت 
 العقود ترتب التزامات طويلة األجل.ويسررررررررررررتثنى من ضرررررررررررررورة الحصررررررررررررول على
الترخيص المقاوالت أو التعهدات أو المناقصرات العامة التي يفسح فيها المجال 
لجميع المتنافسرررررررين باالشرررررررتراك بالعروض على قدم المسررررررراواة، إذا كان عضرررررررو 
مجلس اإلدارة أو الشررررخص المكلف بتمثيلها صرررراحب العرض األنسررررب) المادة/ 

 / من قانون الشركات(.2ف113

اإلدارة أو لألشررررررررررررخاص المكلفين  ال يجوز ألي من أعضرررررررررررراء مجلس-3
بتمثيل الشررركة أن يشرررتركوا في إدارة شرررركة مشرررابهة أو منافسرررة لشرررركتهم أو أن 
يتعاطوا تجارة مشرررابهة أو منافسرررة لها، إال إذا حصرررلوا على ترخيص من الهيئة 

 / من قانون الشركات(.4ف113العامة يجدد في كل سنة) المادة/ 

إلدارة أو لألشرررررررررخاص المكلفين ال يجوز ألي من أعضررررررررراء مجلس ا -4
بتمثيل الشررررررررركة، بشرررررررركل مباشررررررررر أو عن طريق الغير، القيام بعمليات يراد بها 
التالعب في أسرررررعار أسرررررهم الشرررررركة في أسرررررواق األوراق المالية، أو شرررررراء وبيع 
األسررررهم اسررررتنادًا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصررررلوا عليها في معرض 

هذه المعلومات ألي شرررررخص آخر بقصرررررد إحداث  ممارسرررررتهم لوظيفتهم، أو نقل
 / من قانون الشركات(.1ف113تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة ) المادة/ 
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ويسرررري المنع الوارد في الفقرات السررررابقة وواجب الترخيص يسرررري أيضررررًا 
على المعرامالت التي تتم مع أقربراء أعضرررررررررررررراء مجلس اإلدارة أو األشررررررررررررررخاص 

 ى الدرجة الرابعة. المكلفين بتمثيل الشركة حت

يحظر على أعضرراء مجلس إدارة الشررركة المسرراهمة المغفلة أو على  -1
األشررخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها، أن يفشرري إلى أي 
 د  عمسرررراهم في الشررررركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشررررركة، وت

ركة ل عليها بحكم منصبه في الشها وكان قد حصيلإذات طبيعة سررية بالنسبة 
أو في معرض قيرامه بأي عمل لها أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة 
بالتعويض عن األضرررررررار التي لحقت بالشرررررررركة. ويسرررررررتثنى من ذلك المعلومات 

 ركة أو تلك التي تجيز القوانينررررررررررها من جهة أخرى غير الشرررررررررررربق نشررررررررالتي س
 / من قانون الشركات(.1ف113ظمة نشرها ) المادة/ أو األن

ال يجوز للشررركة المسرراهمة المغفلة منح قروض أو تسررهيالت أو هبات  -1
أو ضررررمانات من أي نوع إلى أي من أعضرررراء مجلس إدارة الشررررركة أو ألزواجهم أو 
أصررررررررررررررولهم أو فروعهم أو ألقربرررائهم حتى الرردرجررة الرابعررة بمررا فيهررا هررذه الرردرجررة . 

ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أيًا  ويستثنى من
من هؤالء ضمن أغراضها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها اآلخرين ، وبما ال 

/ من  111يتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة بهذا الخصررررررررروص )المادة/ 
 قانون الشركات(.
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 الفرع الرابع
 ء مجلس اإلدارةمس ولية أعضا

 
تنعقد مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة  

واألشخاص المكلفون بتمثيلها تجاه الشركة والمساهمين والغير عن مخالفتهم 
 112ألحكام القانون أو النظام األساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة)المادة /

ليتهم تجاه الشركة والمساهمين / من قانون الشركات(. كما تنعقد مسؤو  1ف
/ من قانون  3ف 112عن الخطأ اإلداري المرتكب من قبلهم)المادة /

 الشركات(.
هذا النص فإن مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة قد تكون إلى واستنادا 

ربينما حيث تترتب مسؤوليته التقصيرية اتجاه الغي ،مسؤولية تقصيرية أو عقدية
تجاه الشركة والمساهمين.وفي جميع األحوال فإن تترتب مسؤوليته العقدية ا

 الخطأ المرتكب من أعضاء مجلس اإلدارة يمكن أن يشكل جرمًا جزائيًا.
 المس ولية التقصيرية: -أوالً 

تترتب المسؤولية التقصيرية لمجلس اإلدارة في  ،عماًل بالقواعد العامة
رتكابه األساسي أو امواجهة الغير ليس فقط في حال مخالفته للقانون أو النظام 

. فلو قام 282الغش) قصد اإلضرار بالغير( بل في حال إهماله وقلة احترازه
سواء عن قصد أو إهمال بإعداد الميزانية وبيان األرباح  بصورة  ،مجلس اإلدارة

ت ترتب ،مغلوطة ترتب عليها توزيع أرباح صورية مقتطعة من رأس المال
لحق كة لما يترتب على ذلك من ضرر يمسؤوليته التقصيرية اتجاه دائني الشر 

 بهم باعتبار أن رأس مال الشركة يشكل الضمان األساسي لدائنيها.

                                                           
 .155د.جاك الحكيم، مرجع سابق،صـ -101
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 ،وإذا كان العمل الضار بالغير يخرج عن حدود صالحيات مجلس اإلدارة
أما إذا كان العمل الضار  ،فلهذا األخير مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة مباشرة

 .284إلدارة فيمكن للغير مقاضاة الشركةداخاًل في حدود صالحيات مجلس ا
 المس ولية العقدية: -ثانياً 

لذلك تترتب المسؤولية  ،مجلس اإلدارة وكياًل مأجورًا عن الشركة د  عيُ 
شركة إذا لم يبذلوا في إدارتهم لل -اتجاه الشركة والمساهمين -العقدية ألعضائه

 112الثالثة من المادة / في الفقرة المشرّ ع. وهذا ما أكده 281عناية الرجل المعتاد
التي اعتبرت أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين اتجاه  ،/ من قانون الشركات

الشركة والمساهمين عن الخطأ اإلداري المرتكب من قبلهم. ثم سمح لهم بموجب 
بأن يدفعوا عنهم هذه المسؤولية بإقامة الدليل  هانفسالفقرة الرابعة من المادة 
 أعمال الشركة عناية الوكيل المأجور. على أنهم اعتنوا بإدارة

فلو قام أعضاء مجلس اإلدارة مثال بإبرام صفقات تتجاوز اإلمكانيات  
العقدية  فتترتب مسؤوليتهم ،المالية للشركة أو تعاقدوا مع شخص ظاهر اإلفالس

ألن مثل هذه التصرفات تخرج عن عناية الرجل  ،اتجاه الشركة والمساهمين
 المعتاد.
شارة إلى أن مسؤولية مجلس اإلدارة إما أن تكون شخصية وتجدر اإل 

ذه وفي ه ،تلحق عضوًا واحدًا من أعضائه وإما مشتركة بين جميع األعضاء
على  وإذا تم الرجوع ،الحالة األخيرة يكونون ملزمين جميعًا وعلى وجه التضامن

 أحدهم فيمكن لهذا األخير أن يرجع على بقية األعضاء المشتركين معه في
/ من 2ف 112المسؤولية بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب)المادة /

 قانون الشركات(. 

                                                           
 .122د. موسى متري ود. هيثم الطاس، مرجع سابق، صـ - 101

سة فقهية قضائية مقارنة في األحكام العامة د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، درا -105

 .292، صـ2001والخاصة،عمان، عام 
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وفي جميع األحوال فإن مسؤولية مجلس اإلدارة ال تشمل األعضاء الذين 
أثبتوا اعتراضهم خطيًا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة 

 (./ من قانون الشركات 3ف 112أو الخطأ)المادة /
ويمكن ألي من ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها إقامة دعوى 

 فإذا لم يمارس ،المسؤولية في حال توافر شروطها على النحو الذي قدمناه
هؤالء هذا الحق كان لكل مساهم إقامة الدعوى نيابة عن الشركة بقدر المصلحة 

 التي تكون له فيها.
سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة  2تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور 

لية ما لم تكن تلك المسؤو .العامة التي أدى فيها مجلس اإلدارة حسابًا عن إدارته
ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاها مجلس 

 اإلدارة عن الهيئة العامة للشركة.
ية إال لوفي حال كان الفعل المنسوب له جرمًا فال تسقط دعوى المسؤو 

 / من قانون الشركات(.114)المادة /وفقًا ألحكام القواعد العامة
 المس ولية الجزائية: -ثالثاً 

يسأل أعضاء مجلس اإلدارة جزائيًا إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي من القوانين الجزائية. كما يسأل 

ند ارتكابهم أحد األفعال التي نصت عليها الفقرة أعضاء مجلس اإلدارة جزائيًا ع
/ والتي فرضت عقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى 382األولى من المادة/ 

ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف ليرة سورية وال تزيد على ثالثة 
ماليين ليرة سورية إذا ارتكب أعضاء مجلس إدارة الشركة أو األشخاص المكلفين 

 : اآلتيةمثيلها أيًا من األفعال بت
إصدار األسهم أو تسليمها ألصحابها أو عرضها للتداول قبل شهر   -1

الشركة أو زيادة رأسمالها؛ وكذلك إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة 
 قانون الشركات .  مخالفة ألحكام
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تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير  -3
بقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس اإلدارة بيانات غير صحيحة بصورة مطا

 متعمدة. 
كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة  -2

 الشركة الحقيقية عن ذوي العالقة. 
 توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.  -4
ى االكتتاب باألسهم أو بأسناد نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور عل -1
 القرض. 
تقديم عضو مجلس اإلدارة معلومات غير صحيحة في تصريحه  -9

 المقدم عن وضعه.
قيام عضو مجلس اإلدارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة  -1

بعمليات التالعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق األوراق المالية أو شراء 
لومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وبيع األسهم استنادًا لمع

وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات ألي شخص آخر بقصد إحداث 
 تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة. 

على أنه تفرض بحق أعضاء  382كما نصت الفقرة الثانية من المادة 
زيد رية وال تمجلس إدارة الشركة غرامة ال تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سو 

 عن مائة ألف ليرة في حال: 
عدم دعوة الهيئات العامة لالجتماع عندما يوجب قانون الشركات  -1
 دعوتها. 
 عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك.  -3
 عدم دعوة الوزارة لالجتماع.  -2

 معلى رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حال عد هانفسوتفرض العقوبة 
دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أو إهمال 
الطلب الخطي الذي يقدمه ربع أعضاء المجلس لعقد اجتماع مجلس اإلدارة 
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/ من قانون  111/  خ تسلم الطلب وفقاً لنص المادةرررررررررررخالل سبعة أيام من تاري
 الشركات.

 ا أعاله بقرار من وزير االقتصاد وتسددهذا وتفرض الغرامات المشار إليه
للخزينة العامة ، وفي حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها 
وفق قانون الجباية العامة ، الذي يقضي بالحجز على أموال المغرم وبيعها 

/من 4ف 382بالمزاد العلني في دائرة التنفيذ التابعة لمديرية المالية )المادة/
 .(ركاتقانون الش
 
 
 

 المطلب الثالث

 مدققو الحسابات

ال شك في أن مراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها تحتاج إلى دراية 
جب لذلك او وخبرة فنية خاصة ال تتوافر عادًة لدى الهيئات العامة للشركة. 

أن يكون للشركة المساهمة المغفلةمدقق للحسابات أو أكثر وخصهم  المشرّ ع
( تتعلق بتعيينهم وعزلهم واختصاصاتهم 172حتى  101من )  بأحكام في المواد
 ومسؤوليتهم.
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 الفرع األول

 تعيين مدققي الحسابات 

 كيفية التعيين: -أوالً 

يجب على الهيئة العامة  ،/ من قانون الشركات101بموجب نص المادة/
 لللشركة أن تنتخب جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من جدو 

مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية، وتقرر بدل أتعابها أو تفوض 
 مجلس اإلدارة بتحديد هذه األتعاب.

وقد أوجب النص المشار إليه أن تكون جهة التدقيق هذه عبارة عن مدقق 
ية من هيئة األوراق المال -حصراً –أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين 

 شركة مساهمة عامة(.)في حال كانت ال

إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو 
امتنع عن العمل، فعلى مجلس اإلدارة أن يقترح على الوزارة ثالثة أسماء من 
جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية أو من قائمة مدققي 

 لتنتقي منهم من يمأل -بحسب الحال  –الحسابات المعتمدينمن هيئة األوراق
 المركز الشاغر.

 شروت التعيين-ثانياً 

شروط تعيين مدقق ،/ من قانون الشركات109المادة /في  المشرّ عحدد 
 وهي: الحسابات
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ال يجوز أن يعين مدققًا للحسابات من هو مساهم في الشركة أو من  -1
ًا مجلس اإلدارة أو كان قريب يتقاضى أجرًا منها أو موظفًا أو شريكًا ألحد أعضاء

 له حتى الدرجة الرابعة.

يجب على الجهة التي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة وقبل انتخابها  -3
تقديم تصريح للهيئة العامة للشركة تبين فيه عدم وجود أي عالقة عمل تربطها 

 بأي من أعضاء مجلس اإلدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

ي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة بتعويض الشركة عن وتلتزم الجهة الت
 أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه. 

 الفرع الثاني

 مهام وواجبات مدقق الحسابات

 مهام مدقق الحسابات:-أواًل 

إن المهمة الرئيسية لمدقق الحسابات هي مراقبة سير أعمال الشركة 
لحسابات . وحتى يتمكن مدقق الدوليةوتدقيق حساباتها وفقاً لمعايير التدقيق ا

الع على االط المشرّ عمن تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه فقد أجاز له 
دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها، وكذلك البحث فيما إذا كانت ميزانية 
الشركة وحساباتها قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية وله أن يطلب 

ارة أن يوافيه بالمعلومات الالزمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس من مجلس اإلد
 اإلدارة أن يضع تحت تصرف مدقق الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته. 
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كما يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد 
يه ف الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناًء على كتاب خطي يبين

األسباب الداعية لالنعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة 
لالجتماع في المواعيد المقررة في النظام األساسي أو في قانون الشركات فيجب 

 / من قانون 1ف 178على مدقق الحسابات أن يطلب إليه دعوتها )المادة/ 
 الشركات(.

 واجبات مدقق الحسابات: -ثانيًا 

 وضع التقرير السنوي:-1

/ من قانون الشركات على مدقق الحسابات أن يضع 100أوجبت المادة/
تقريرًا خطيررًا يتلوه أمررام الهيئررة العررامررة عن الحررالررة المرراليررة للشررررررررررررررركررة وميزانيتهررا 
والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزيع 

ير إما المصررررررادقة على البيانات المالية بصررررررورة األرباح وأن يقترح في هذا التقر 
 مطلقة بدون تحفظ أو مع التحفظ وإما حجب الرأي وإعطاء رأي معارض. 

 ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلري: 

مدى حصرررررررررررررروله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها -أ
بات أو معوقات في في سرررررررررررررربيرل القيرام بمهمتره أو بيران بمرا وجرده من صررررررررررررررعو 

 الحصول على تلك المعلومات. 

أن الشرررررررركة تمسرررررررك حسرررررررابات وسرررررررجالت ومسرررررررتندات منتظمة، وإن -ب
بيرانراتهرا المراليرة معردة وفقرًا لمعرايير المحاسرررررررررررررربة الدولية، وتظهر المركز المالي 
الحقيقي للشرررررررركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصرررررررورة عادلة، وإن الميزانية 

 لمالية متفقة مع القيود والدفاتر. ا والبيانات
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المخالفات ألحكام قانون الشرررركات أو النظام األسررراسررري للشرررركة التي -ج
حصرررلت خالل السرررنة المالية موضررروع التدقيق والتي من شرررأنها أن تؤثر بشررركل 

 جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

 ويتم ذلك بشررركل مدى قدرة الشرررركة على االسرررتمرار في مزاولة أعمالها-د
 مستقل عما أبداه مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.

 اإلبرال  عن المخالفرات: - 2

/ من قانون الشررررررررررركات على مدقق الحسررررررررررابات 1ف171أوجبت المادة/ 
الذي يطلع على أي مخالفة ارتكبتها الشرررررركة للقانون أو لنظامها األسررررراسررررري أو 

كة المالية أو اإلدارية، على أي أمور مالية ذات أثر سررررلبي على أوضرررراع الشررررر 
أن يبلغ ذلررك خطيررًا إلى كررل من رئيس مجلس اإلدارة والوزارة وهيئررة األوراق إذا 

 كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة إذا لم يتم إزالة المخالفة.

 

 واجرب السريرة: - 3

/ من قانون الشرررررررررركات على مدقق الحسرررررررررابات )أو 173حظرت المادة /
أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع  موظفيه( أن ينقل للمساهمين

سرررررري ال يوجب قانون الشرررررركات اإلفصررررراح عنها في معرض قيامه بعمله لدى 
 الشركة، تحت طائلة العزل والتعويض.
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 عدم المضاربة بأسهم الشركة: - 4

/ من قانون الشرررررررررركات على مدقق الحسرررررررررابات )أو 172حظرت المادة /
كة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل موظفيه( المضراربة بأسرهم الشرر 

 باألسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض. 

 الفرع الثالث

 مس ولية مدققي الحسابات

يكون مدققو الحسابات مسؤولين عن األخطاء التي يرتكبونها في مواجهة 
لضرر عن تعويض االشركة التي يقومون بتدقيق حساباتها وتجاه المساهمين 

الذي سببته األخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات 
 التي تقع على عاتقهم بموجب القوانين أو النظام األساسي للشركة.

وتسرررررقط دعوى المسرررررؤولية المدنية تجاه مدقق الحسرررررابات بمضررررري ثالث 
ق ي فيها تقرير مدقسررررررررررررررنوات من تراريخ انعقراد الهيئرة العرامة للشررررررررررررررركة التي تل

الحسرررررررابات. على أنه إذا كان الفعل المنسررررررروب للمدقق يشررررررركل جرمًا جزائيًا فال 
تسررررررررررررررقط دعوى المسررررررررررررررؤوليرة المدنية إال وفقًا ألحكام القواعد العامة، أي بتقادم 

 / من قانون الشركات(. 3ف 171الدعوى الجزائية )المادة/ 
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 خامسالمبحث ال

 فلةالشركرة المساهمة المغ مالية

تؤسرس الشرركة المسراهمة المغفلة لمدة طويلة تتناسرب مع المشروع الذي 
وال يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها القتسام ما قد ينتج ،ُأنشئت النجازه

عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك ال بّد من الوقوف على نتائج أعمال 
هايتها يتم في ن ،ة للشرررررررركةالشرررررررركة في فترات دورية تعرف باسرررررررم السرررررررنة المالي

 التي يتم توزيعها على المسررراهمين. وضرررع الميزانية وحسررراب األرباح والخسرررائر
أن التوزيع ال يتم إال بعد عمل اقتطاعات يحددها القانون والنظام األسرراسرري إال 

تسررررمى باالحتياطيات. كما قد تقرر الشررررركة المسرررراهمة المغفلة تعديل رأسررررمالها 
شررررركة إن دراسررررة مالية الوفقًا لحاجاتها ونشرررراطها. ولذلك فبزيادته أو تخفيضرررره 

المسرررررررررراهمة المغفلة  تتطلب البحث إعداد الميزانية وتكوين االحتياطيات المالية 
 ركة ) المطلب الثاني(.ررررررررررررررررررركة ) المطلب األول( وتعديل رأس مال الشررررررررررررررررللش

 المطلب األول

 ين االحتياطيات المالية للشركة عداد الميزانية وتكو 

 الفرع األول

  عداد الميزانية والحساب الختامي

يتم إعداد الميزانية على شكل جدول ُيبّين مجموع  موجودات الشركة 
إذا فاقت ف ،والمطاليب التي عليها في تاريخ معين وذلك في حقلين متقابلين
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 إذا فاقت المطاليب أما ،الموجودات على المطاليب كان في الشركة وفر )ربح(
على الموجودات كان في الشركة عجز)خسارة(. ويطلق على بنود الوفر والعجز 

 .289" حساب األرباح والخسائر"

يحسم منه االهتالك وتدفع عن الباقي  ،وفي حال حققت الشركة ربحاً 
ضريبة الدخل ثم تحسم االحتياطيات ثم ُيوزع الباقي على المساهمين بعد حسم 

أما إذا منيت الشركة بخسارة فيتم  ،ريع رؤوس األموال المتداولة الضريبة على
 .281ترحيلها إلى الدورة التالية

نة المالية والس،وُيعد مجلس اإلدارة الميزانية في ختام السنة المالية للشركة
ويجوز أن يحدد النظام األسرراسرري بدءها وانتهاءها ،للشررركة تتبع السررنة الميالدية

اريخ من ت د  عمن ذلك السررررررنة المالية األولى فإنها ت يسررررررتثنى،في أي شررررررهر كان
صرررردور القرار بتأسرررريس الشررررركة حتى آخر الشررررهر المعين لنهاية السررررنة المالية 

 / من قانون الشركات(. 174التالية )المادة/ 

ويجرررب أن ُتعبر الميزانيرررة عن المركز المرررالي الحقيقي للشررررررررررررررركرررة، نظرًا 
ودائني الشركة، على حد سواء. ويجب أن لمسراهمين إلى ا ألهمية ذلك بالنسربة

ينتهي مجلس اإلدارة من إعرداد الميزانيرة في موعرد يسررررررررررررررمح بعقرد الهيئرة العامة 
للمسررررراهمين خالل مدة ال تتجاوز مائة وعشررررررين يومًا من انتهاء السرررررنة المالية 

 / من قانون الشركات(. 4ف 118المنقضية ) المادة/ 

تنظيم حسرررررراباتها وتدقيقها وحفظ وفي جميع األحوال يجب على الشررررررركة 
لى كما يجب ع ،سررررررررررررررجالتها ودفاترها وفق معايير المحاسرررررررررررررربة والتدقيق الدولية

مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية 

                                                           
 .115د. جاك الحكيم، مرجع سابق،صـ -101

 المرجع السابق نفس الموضع. -101
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وفق ما هو منصرررررررروص عليه في قانون هيئة األوراق وفي صررررررررحيفتين يوميتين 
ة العامة بخمسرررررررررررة عشرررررررررررر يومًا على األقل تحت طائلة قبل موعد اجتماع الهيئ

الميزانية العامة و حسررررابات  ،بطالن االجتماع ويجب أن تتضررررمن هذه البيانات
األرباح والخسرررررررررررررائر " قائمة الدخل " و قائمة التدفقات النقدية و بيان التغييرات 
في حقوق المساهمين وتقرير مدقق الحسابات و ملخص عن اإليضاحات حول 

 انات المالية.البي

كمرررا يجرررب على مجلس اإلدارة نشررررررررررررررر البيرررانرررات المررراليرررة المرررذكورة مع  
/ من قررانون  179إيضررررررررررررررراحرراتهررا على الموقع االلكتروني للشررررررررررررررركررة )المررادة/ 

 الشركات(. 

 الفرع الثاني

 االحتياطيات المالية للشركة

رة اإما لتقوية ائتمانها أو لتغطية خس ،قد تحتاج الشركة أثناء حياتها للمال
 ،280ولما كان رأس مال الشركة يمثل الحد األدنى لضمان دائنيها ،منيت بها

لذلك فإنه يكون من الضروري عدم توزيع األرباح كلها على المساهمين واقتطاع 
 ،نسبة معينة منها كل سنة لتكوين مال احتياطي الستخدامه ألغراض محددة

ضعها ا الشركة لدعم و فاالحتياطيات هي عبارة عن أرباح غير موزعة تحتفظ به
 .287المالي

                                                           
ذلك ألن الضمان الحقيقي لدائني الشركة هو أصول الشركة، أي مجموعة أموالها المادية والمعنوية، د. -102

 .12،بند 1999-1992ة ، الجزء األول عام حسام عيسى،الشركات المساهم
 .191د. جاك الحكيم، مرجع سابق، صـ -109
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والمال االحتياطي إما أن يكون قانونيًا يفرضرررررررررررره القانون، وإما ، وإما أن 
 يكون اختياريًا تقرره الهيئة العامة، وإما أن يكون احتياطي االستهالك. 

 االحتياطي القانوني: -أوالً 

/ من قانون الشرررركات على أنه " على الشرررركة 1ف171نصرررت المادة / 
من أرباحها الصررافية لتكوين احتياطي إجباري، ولها  %18تطع كل سررنة أن تق

أن توقف هرذا االقتطراع إذا بلغ هرذا االحتيراطي ربع رأس المرال؛ إال أنه يجوز، 
بموافقة الهيئة العامة للشررررررررررركة االسررررررررررتمرار في اقتطاع هذه النسرررررررررربة حتى يبلغ 

  مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي كامل رأسمال الشركة ".

أن الغرض من هررذا االحتيرراطي  ،ونؤيررده في ذلررك ،218ويرى غررالبيررة الفقرره
ألموال فا ،وذلك بزيادة الضمان الذي يمثله رأس المال ،هو حماية دائني الشركة

المكونة لهذا االحتياطي غرضررررررررررها المحافظة على مبدأ ثبات رأس المال وإعادة 
جوز أس المال وال يفهو يأخذ حكم ر  ،تكوينه إذا لحقه نقص في إحدى السررنوات

 .211توزيعه على المساهمين

زت أجا ،من المادة المشرررررررار إليها أعاله ةومع ذلك ُيالحظ أن الفقرة الثاني
اسرررتعمال االحتياطي اإلجباري من قبل مجلس اإلدارة لتأمين الحد األدنى للربح 

                                                           
310 - LAGARDE gaston،du rachat de sestitres par une societies. 
A.N.S.A.1955،NO.17، MOULIN pierre،le rachat par une societies de 
sespropestitres، these paris،1930،p.51، J. ESCARRA،E.ESCARRA et 
J.RAULT،traitetheorique et pratique de droitcommerciale،les societies 
commercial،TOM،III،1955،no. 1325.  

 .1120سميحة القليوبي، مرجع سابق،صـ-وانظر في الفقه العربي، د
311- VEAUX-FOURNRIE،paulette،L acqousition de sespropres actions ou parts 
socials par la societies emettrice، these rennes،1953.NO.110. 

 .211جمال الدين عبدالله مكناس، مرجع سابق، صـ -وفي الفقه العربي،د
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المحدد في النظام األسررررراسررررري للشرررررركة، وذلك في السرررررنوات التي ال تسرررررمح فيها 
اسررررررررررررررتعمال االحتياطي  المشرررررررررررررررّ علشررررررررررررررركة بتأمين هذا الحد، كما أجاز أرباح ا

 اإلجباري لمواجهة الظروف االستثنائية وغير المنتظرة. 

 االحتياطري االختيراري:  -ثانيًا 

للهيئررة العررامررة للشررررررررررررررركررة  ،/ من قررانون الشررررررررررررررركررات170أجررازت المررادة/ 
من أرباحها  %38المسررررررررررراهمة المغفلة أن تقرر سرررررررررررنويًا اقتطاع ماال يزيد عن 

 الصافية عن تلك السنة لحساب االحتياطي االختياري. 

ويسرررررررررررررتعمل االحتياطي االختياري وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة أو الهيئة 
العامة لمواجهة نفقات اسرتثنائية أو لتجديد معدات تستخدمها الشركة. كما يحق 

ياري ياطي االختغير المسررررررررررررتعمل من االحتئة العامة أن تقرر توزيع الجزء للهي
 أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين.

 احتياطري االستهرالك: -ثالثًا 

للشرررركة المسررراهمة المغفلة أن  ،/ من قانون الشرررركات177أجازت المادة/
تقرر سرررنويًا اقتطاع جزء من األرباح غير الصرررافية باسرررم " احتياطي اسرررتهالك 

 النسب المقبولة محاسبيًا. موجودات الشركة " على أال يتجاوز هذا المبلغ 

وتسررررررتعمل هذه األموال لشررررررراء المواد واآلالت والمنشررررررآت المسررررررتهلكة أو 
 إلصالحها وال يجوز توزيع تلك األموال كأرباح على المساهمين.
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 المطلب الثاني

 تعديل رأس مال الشركة المساهمة المغفلة

 ،يلة األمدطو ُتؤسس الشركة المساهمة المغفلة للقيام بمشاريع استثمارية 
ة إلى وتسعى الشرك ،تتغير خاللها الظروف االقتصادية والمالية المحيطة بها
زيادة  فتلجأ إما إلى ،تكييف إمكانياتها المالية بما يتوافق مع الظروف الجديدة

 رأسمالها أو تخفيضه.

 

 الفرع األول

 زيادة رأس مال الشركة

يادة رأسمالها عندما تحقق غالبًا ما تلجأ الشركة المساهمة المغفلة إلى ز 
نجاحًا باهرًا وترغب في توسيع نشاطاتها إال أن  رأسمالها يكون غير قادر على 
مواجهة هذا التوسع. كما قد ترغب الشركة في تخفيض حجم مديونيتها الخارجية، 

 فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة. 

لشركة المساهمة المغفلة  القيام بهذه العملية ضمن ل  المشرّ عوقد أجاز 
 الشروط واإلجراءات  اآلتية:

 شروت زيادة رأس المال: -أوالً 

أن يصدر قرار من الهيئة العامة غير العادية : ذلك أن في زيادة  -1
رأس المال تعديل للنظام األساسي للشركة وهذا يستلزم صدور قرار 
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موافقة على زيادة رأس مال من الهيئة العامة غير العادية بال
يجب على الشركة تنفيذ هذا القرار خالل مهلة ستة أشهر والشركة.

لشركات ى اإلمن تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة بالنسبة 
لشركات المساهمة إلى االمساهمة المغفلة الخاصة ، وسنة بالنسبة 

دة د مضي هذه المدة ) الماالقرار الرياً حكماً بع د  عالمغفلة العامة ، وي
لشركة المساهمة إلى ابالنسبة و / من قانون الشركات(.1ف 181:

المغفلة العامة يخضع قرار الهيئة العامة غير العادية لتصديق الوزارة 
 / من قانون الشركات(.1ف 181وهيئة األوراق ) المادة/

أن يكون رأس المال الشركة قد سدد بالكامل: وهذا الشرط منطقي  -2
ألنه ال يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من األموال 
قبل أن تستوفي رأسمالها األصلي بالكامل. أما إذا سدد رأسمال الشركة 
المساهمة المغفلة بالكامل فيجوز لها أن تزيد رأسمالها المصرح به أيًا 

 .213كانت الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة

 

 دة رأس المال: طرق زيا -ثانيًا 

 تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق اآلتية: 

طرح أسرررررررهم جديدة  لالكتتاب على المسررررررراهمين أو على -1
 الجمهور:

 ،غالباً ما تلجأ الشركة التي ترغب في زيادة رأسمالها إلى طرح أسهم جديدة
ن و ملمساهبحيث يستطيع ا ،إما على المساهمين فيها فقط أو على الجمهور

                                                           
 .211د. جمال الدين عبدالله مكناس، مرجع سابق، صـ -112
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) طرح  ةوالحقيقة أن هذه الحالة األخير  ،وغيرهم االكتتاب بهذه األسهم الجديدة
 ،األسهم الجديدة على الجمهور( من شأنها أن تضر بمصلحة قدامى المساهمين
ذلك ألن إدخال مساهمين جدد من شأنه يؤدي إلى انخفاض نصيب السهم 

ي إلى مشاركة المساهمين الجدد كما يؤد ،الواحد من الربح مع زيادة عدد األسهم
هذا باإلضافة إلى احتمال حدوث  ،لقدامى المساهمين في موجودات الشركة

تغيير في وجه األغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار 
قدامى المساهمين حق األفضلية باالكتتاب  المشرّ ع. لهذا فقد منح 212الشركة

سة أو بيعًا لهذا الحق وفقًا للتعليمات التي تصدرها هيئة باألسهم الجديدة ممار 
 / من قانون الشركات(. 2ف 181األوراق ) المادة /

تصدر األسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة االسمية األصلية ، ومع 
ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إلى القيمة 

في هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة االسمية وقيمة اإلصدار االسمية للسهم و 
 / من قانون الشركات(.  1ف 181ربحًا في حساب االحتياطي ) المادة /

وفي حال قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأس المال بإيجاد أسهم 
/ من 72فيجب أن يتم تقدير قيمة المقدمات العينية وفقا ألحكام المادة / ،عينية

على أن تقوم الهيئة العامة العادية هنا بوظائف  ،قانون الشركات كما رأينا سابقاً 
 الهيئة العامة التأسيسية.

 

 

                                                           
 .212المرجع السابق،صـ -111
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 ضافة االحتياطي االختياري أو جزء منه أو األرباح  - 2
 المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأسمال الشركة:

عن طريق توزيع أسهم مجانية على وهنا تقوم الشركة بزيادة رأسمالها إما 
المساهمين وإما بزيادة القيمة االسمية ألسهمها دون أن تتقاضى مقاباًل لذلك من 

 المساهمين.

ة حيث أن إضاف ،والحقيقة أن هذه الطريقة تمثل مّيزة لدائني الشركة
أي  ،االحتياطي االختياري أو األرباح المدورة إلى رأس المال يجعلها تأخذ حكمه

 وبالتالي تصبح هذه األموال غير قابلة للتوزيع ،ع لمبدأ ثبات رأس المالتخض
 على المساهمين )كأرباح( بعد أن كانت تقبل ذلك قبل إضافتها إلى رأس المال.

 

 تحويل أسناد القرض  لى أسهرم:  - 3

وهنا تتم زيادة رأس مال الشررررررررررركة المسرررررررررراهمة المغفلة عن طريق تحويل 
لتحويل إلى أسررهم. وقد تفضررل الشررركة إتباع هذه الطريقة أسررناد القرض القابلة ل

في زيادة رأس المال ألنها تمكنها من التخلص من دونها بتحويل مالكي أسرررررناد 
 القرض من دائنين لها إلى مساهمين فيها.

عليها مراعاة أحكام المادة/  ،وفي حال لجأت الشررررررررررررررركة إلى هذه الطريقة
صررررررردور قرار عن الهيئة العامة غير  / من قانون الشرررررررركات والتي أوجبت137

العادية عند إصرردار مثل هذه األسررناد القابلة للتحويل إلى أسررهم، كم أوجبت أن 
يتضرمن هذا القرار القواعد والشرروط التي يتم على أسراسها تحول أسناد القرض 
إلى أسررررررررهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السررررررررند رغبته 
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يد التي تنص عليها شرروط إصدار هذه األسناد، فإذا لم يبد  بالتحويل في المواع
 رغبته خالل هذه المدة فقد حقه في التحويل.

 دمج شركة بالشركة المساهمرة المغفلة: - 4

: إما بأن تندمج شرررررررركة "الشرررررررركة 214ويتم االندماج عمليًا بأحد أسرررررررلوبين
ندمجة المندمجة" بشررررررركة أخرى "الشررررررركة الدامجة" بحيث تنقضرررررري الشررررررركة الم

وتزول شرررخصررريتها االعتبارية وتبقى الشرررركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، 
ويطلق عليه االندماج بطريق الضرم. أو باندماج شرركتين لتأسريس شركة جديدة 
تكون هي الشرررررركة الناتجة عن االندماج بحيث تنقضررررري الشرررررركتان المندمجتان 

 هر الشررررررررركة الناتجة عنوتزول شررررررررخصرررررررريتهما االعتبارية اعتبارًا من تاريخ شرررررررر
 الدمج، ويطلق عليه االندماج بطريق المزج.

وال شرك في أن االندماج بطريق الضرم يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة 
و لذلك يجب تقدير قيمة هذه ،الدامجة بمقدار قيمة أصرررررررررول الشرررررررررركة المندمجة

مقابل  ياألصرررررررول وفقًا لإلجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية. وف
هذه المقدمات العينية يوزع عدد معين من أسهم الشركة الدامجة على مساهمي 

 .الشركة المندمجة

فإنه يتوجب على الشررررررررركة الدامجة األحكام القانونية وفي جميع األحوال 
فالبد من صرررررررررررررردور قرار عن الهيئة العامة غير  ،الخاصررررررررررررررة بزيادة رأس المال

نت الشرررركة المسررراهمة المغفلة عامة فال بد من العادية بزيادة رأس المال وإذا كا
التصررررررررررررررديق على قرار الهيئرة العرامة غير العادية من قبل الوزارة وهيئة األوراق 

 المالية. 

                                                           
 / من قانون الشركات.2ف 212المادة / -111
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 الفرع الثاني

 تخفيض رأس مال الشركة المساهمة المغفلة

ى إما ألنه زائد عن حاجتها بحيث يبق ،تلجأ الشركة إلى تخفيض رأسمالها
وظيف فتقرر تخفيضه لتتجنب دفع أرباح عن أموال غير جزءًا منه بال ت

أو ألن الشركة منيت بخسارة ال يرجى تعويضها في المستقبل القريب  ،211موظفة
 فتقرر تخفيض رأسمالها بمقدار هذه الخسارة.

 وسنتعرض لشروط التخفيض وطرقه وآثاره.

 شروت التخفيرض:  -أواًل 

 ة المغفلة ما يلري:يشترط لصحة تخفيض رأسمال الشركة المساهم

 ،صرررررررررررررردور قرار التخفيض عن الهيئرة العرامرة غير العادية للشررررررررررررررركة-1
 وهو من ،فتخفيض رأس المال يتطلب تعدياًل للنظام األسرررررررررررررراسرررررررررررررري للشررررررررررررررركة

 صالحيات الهيئة العامة غير العادية كما رأينا سابقًا.

ويجب أن ال ينزل رأس مال الشرررركة المسررراهمة المغفلة بعد تخفيضررره -3
ل من األحوال عن الحرد األدنى المحدد األدنى المقرر قانونًا لرأس مال برأي حرا

 كما رأينا سابقًا. الشركة المساهمة المغفلة

 

                                                           
م، قانون األعمال، الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، أستاذنا الدكتور على سيد قاس -115

 .111، بند2001عام 
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  جراءات التخفيض: -ثانياُ 

إذا زادت خسائر الشركة عن نصف رأسمالها وجب على مجلس اإلدارة 
خفيض أو ت دعوة الهيئة العامة غير العادية لالجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة

رأسمال الشركة أو حل الشركة وتصفيتها. وإذا أهمل مجلس اإلدارة دعوة الهيئة 
العامة غير العادية لالنعقاد أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو 
رفضت هذه الهيئة حل الشركة ، جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب إلى محكمة 

/ 3و1ف 182رار حل الشركة وتصفيتها ) المادة/ البداية المدنية المختصة إلق
 من قانون الشركات(.

 ،أما إذا كان سبب التخفيض هو زيادة رأس المال عن حاجة الشركة
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية التخاذ 
القرار بتخفيض رأسمال الشركة على أال يؤثر التخفيض على رأسمال الشركة 

/ من 4ف 182بحيث ينزل إلى مادون الحد األدنى المقرر لرأسمالها) المادة/ 
 قانون الشركات(.

ويجب على مجلس اإلدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام 
األساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى الوزارة مرفقًا بالئحة 

الشركة ومقدار دين كل منهم  صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني
وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال ال 
يمس بحقوق الدائنين. كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع الئحة 

وذلك  ،الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل
 181ين لالعتراض على قرار التخفيض) المادة/ إلفساح المجال أمام الدائن

 / من قانون الشركات(.3و1ف
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وإذا لم ُتبلغ الوزارة أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خالل 
خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف آلخر مرة ولم 

ة ن، قامت وزار يكن في التعديل ما يخالف النظام األساسي للشركة أو القانو 
 / من قانون الشركات(. 189االقتصاد بالمصادقة عليه) المادة/ 

 

 طرق التخفيض: -ثالثاً 

 يتم تخفيض رأس مال الشركة المساهمة المغفلة بإحدى الطرق اآلتية:

 تخفيض القيمة االسمية لألسهم:  - 1

فرضرررررررريتين بالنظر إلى السرررررررربب الذي دعا الشررررررررركة إلى  مونكون هنا أما
 رأسمالها:تخفيض 

خسارة منيت بها  ،أن يكون سبب التخفيض الفرضية األولى:
فيكون التخفيض هنا بمثابة إجراء إصالحي حتى ال يختلف رأس المال ،الشركة

فالشركة هنا تقوم بتخفيض رأسمالها بمقدار  ،االسمي عن رأس المال الفعلي
معنى أن ب ،الخسارة التي منيت بها دون أن ترد شيئًا من إلى المساهمين

فإذا خسرت الشركة مثاًل ربع رأسمالها وأرادت  ،219التخفيض هنا يكون شكلياً 
/ ل. س فإن الشركة 388وكانت القيمة االسمية للسهم الواحد هي / تخفيضه
دون أن ترد شيئًا للمساهمين إذا كانت قد استوفت كامل  ،/ ل.س118تجهلها /
ل. س. فقط عن السهم الواحد / 118أما لو كانت قد استوفت مثاًل / ،رأسمالها
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فهذا المبلغ هو عبارة  ،/ ل. س18فإنها ال تبر  المساهم من دفع الجزء الباقي /
 والمساهم يجب أن يتحمل نصيبه من الخسائر.  ،عن خسارة لحقت الشركة

أن يكون سبب التخفيض هو زيادة رأس المال عن  الفرضية الثانية:
ن حيث ترد الشركة إلى المساهمي ،قياً وهنا يكون التخفيض حقي ،حاجة الشركة

/  18قدرًا مما دفعوه سابقًا أو تعفيهم من المبالغ التي كان عليهم دفعها / الر 
 / من قانون الشركات(.184ل.س في مثالنا السابق) المادة/ 

 شراء الشركة ألسهمها:-2

هو  إذا كان سبب التخفيض طفقيجوز للشركة أن تلجأ إلى هذه الطريقة 
حيث تستطيع أن تستخدم الجزء غير الموظف  ،رأس المال عن حاجتها زيادة

منه لتمويل عملية شراء أسهمها ثم تقوم بإلغاء األسهم المشتراة. وال يجوز للشركة 
ألنه إذا  ،اللجوء إلى هذه الطريقة إذا كان سبب التخفيض هو خسارة منيت بها

نه إلى أن ترد شيئًا م كان تخفيض رأس المال بسبب الخسارة فال يجوز للشركة
والشراء هنا هو بمثابة رد جزء من رأس المال إلى  ،كما أسلفنا ،المساهمين 
الفرنسي قد اشترط صراحة في  المشرّ ع. ولهذا السبب نرى أن 211المساهمين
حتى تستطيع الشركة تخفيض رأسمالها  ،( من القانون التجاري 1A-311المادة /

و سبب التخفيض ه ن أن يكو  ،سهم المشتراة عن طريق شراء أسهمها وإلغاء األ
المادة  السوري في نص المشرّ عوهو ما لم تنتبه إليه  ،سبب آخر غير الخسارة 

/ من قانون الشركات الذي يسمح للشركة بتخفيض رأسمالها عن طرق 184/
 شراء أسهمها ثم استهالك األسهم المشتراة بإلغائها.

 

                                                           
 وما بعدها. 11أنظر د. محمد محب الدين قرباش ، مرجع سابق، صـ -111
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  ثرار التخفيض:  -رابعًا 

مبدأ ثبات رأس المال أن تخفيضه ال يجوز أن يضر بمصلحة  من نتائج
لدائنين ل المشرررررررررّ عومن هنا أجاز  ،الدائنين الذين نشررررررررأت حقوقهم قبل التخفيض
/ من ديون الشرررررررركة، وفقًا لما %18الذين يبلغ مجموع دينهم ماال يقل عن    /

ة ة المدنيهو وارد في تقرير مدقق الحسررررررررابات، إقامة الدعوى أمام محكمة البداي
ن خالل ثالثين يومًا م،التي يقع في دائرتها مركز الشررررررررررركة أو موطنها المختار

تررراريخ اإلعالن عن التخفيض في الصررررررررررررررحف آلخر مرة، وذلرررك إلبطرررال قرار 
التخفيض الذي من شررررأنه اإلضرررررار بمصررررالحهم. وال تسررررري مهلة الثالثين يومًا 

/ من قانون 2ف 181مادة/بحق الدائنين الذين لم يرد اسرررررررررررمهم في اإلعالن )ال
 الشركات(.

ويحق لمحكمرة البرردايرة المردنيررة أن تقرر وقف تنفيررذ قرار التخفيض لحين 
البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صررررررررررفة 

 / من قانون الشركات(.4ف 181النفاذ المعجل )المادة/

ا وجه السرعة، وتعقد جلساتهوتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على 
سررراعة على األكثر. وتصررردر قرارها الذي يخضرررع للطعن باالسرررتئناف،  13كل 

 181ويكون قرار محكمة االسررررررررتئناف الذي يصرررررررردر في الدعوى مبرمًا )المادة/
 / من قانون الشركات(.9و1ف

لدائنين الذين نشرررررأت حقوقهم بعد المصرررررادقة على قرار إلى اأما بالنسررررربة 
امررررة غير العرررراديررررة بررررالتخفيض، فال يحق لهم  طلررررب إبطررررال هررررذا الهيئررررة العرررر

التخفيض، ألن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند 
 تعاملهم مع الشركة.
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 3881لجنة التأليف والترجمة والنشر، دارالنهضة العربية، القاهرة، ،

د.عبد المنعم إبراهيم،االعتبار الشخصيفي شركات األموال و قانون تملك 
األجانب للعقارت،)درسة مقارنة(،الطبعة األولى، منشوارت الحلبي الحقوقية، 

 .3880بيروت،

 ي ، الشركات في القانون المغربي،الجزء األول، بال تاريخ.د. عز الدين بنس

 د. عزيز العكيلي:

   1770شرح القانون التجاري، الجزء األول، مكتبة دار الثقافة، عمان،  -     
. 

الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في األحكام  -     
 العامة           
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 3884، عام ،والخاصة،عمان       

د. علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء األول، مطبعة عيتاني 
 .1713الجديدة، بيروت، ،

د. علي البارودي ود. محمد السيد الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات  
 .1777الجامعية،،القاهرة، 

نهضة جارية، دار الد. على سيد قاسم، قانون األعمال، الجزء الثاني، الشركات الت
 .3881العربية، عام،

د. فؤاد معالل، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، بال دار نشر بال سنة 
 طبع.

د. محمد حاج طالب، أصول المحاكمات المدنية، الجزء األول، منشورات 
 .3889جامعة حلب،

هر 1411د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة ، 
 م.1779 -

د. مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف، االسكندرية، 
1771. 

د. محمد فاروق أبو الشامات ود. جمال الدين مكناس، الحقوق التجارية، ألعمال 
 .3880-3887التجارية والتاجر والمتجر،منشورات جامعةدمشق، 

قي ، القانون التجاري، منشررررررررورات د. محمد فريد العريني و د. محمد السرررررررريد الف
 .3883الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، بيروت،
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د. محمد محمود عبد الله، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الخامسة، مطبعة 
 .1773 -1771الروضة،دمشق، 

 .17د. مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة اإلرشاد، بغداد 

لوجيز في القانون التجاري، الجزء األول، منشأة د. مصطفى كمال طه، ا
 .1799المعارف، اإلسكندرية، 

 

الشركات، منشورات جامعة 3د. موسى متري ود. هيثم الطاس، القانون التجاري ،
 .3818دمشق،

د نادية فضيل، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات 
 .3881الجامعية،الطبعة الثانية، الجزائر،

د. هاني محمد دويدار،القانون التجاري اللبناني، الجزء األول، دار النهضة 
 العربية بيروت، دون سنة نشر. 

د.هشام فرعون، القانون التجاري البري، الجزءاألول، منشورات جامعة حلب، 
 .1700-1707كلية الحقوق، ،

 الرسائل:-

نيل المساهمة، مذكرة لآمال بلمولود، المسؤولية المدنية للمسيرين في الشركة -
، كلية الحقووالعلوم السياسية، درجة الماجستير في قانون األعمال

 الجزائر بال تاريخ.جامعةمحمداالمين دباغينسطيف،
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خليل أحمد  تعلوبة، شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية في سورية -
 .3811 - 3814،رسالة دكتوراه ، الجامعة اإلسالمية في لبنان ، كلية الحقوق ،

عبد الله سالم الحنشل الخضر، النظام القانوني لتأسيس شركات المساهمة  -
 3888جامعة عدن،  في القانون اليمني دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير

محمد محب الدين قرباش، النظام القانوني لشراء الشركة ألسهمها، رسالة  - 
 .3884ام دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ع

وائل الياسين، النظام القانوني للشركة المساهمة المغفلة قيد التأسيس، رسالة  -
 .3838دكتوراه، جامعة دمشق،
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