الشركات التجارية  ..دراسة قانونية مقارنة  ....الدكتور
لطيف جبر كوماني
الباب األول
األحكام العامة للشركات

نتناول فً هذا الباب األحكام المشتركة بٌن الشركات ،فنبٌن التعرٌؾ والخصائص فً
الفصل األول وفً الفصل الثانً الشخصٌة المعنٌة للشركة ،أما الفصل الثالث فٌكون
ألنواع الشركات ،أما فً الفصل الرابع فنبٌن تأسٌس الشركات .
الفصل األول :
التعريف بالشركة وخصائصها

تعرؾ المادة الرابعة فً فقرتها األولى من قانون الشركات رقم  21لسنة 1997
الشركة بأنها (( :عقد ٌلتزم به شخصان أو أكثر بأن ٌساهم كل منهم فً مشروع
اقتصادي بتقدٌم حصة من مال أو من عمل القتسام ما ٌنشأ عنه من ربح أو خسارة))(
).
ولم تورد بعض التشرٌعات الخاصة بالشركات تعرٌفا للشركة ،معولة على التعرٌؾ
ضمن القواعد العامة فً القانون المدنً( ) .
والتعرٌؾ الوارد فً التشرٌعات سواء ما ورد منها فً اطار القواعد العامة الواردة فً
القوانٌن المدنٌة أو ما ورد منها فً القوانٌن الخاصة ممثلة بقوانٌن الشركات ٌتحلل إلى
خواص مشتركة وهً :
 1ـ الشركة عقد
 2ـ اشتراك أكثر من شخص
 3ـ تقدٌم حصة من مال أو عمل
 4ـ اقتسام األرباح أو الخسائر .
وسنوضح كل منها فً مبحث مستقل
المبحث األول  :الشركة عقد
الحظنا أن التعرٌؾ ٌبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكأي عقد آخر فانه ٌتطلب أركانا
معٌنة النعقاده وهذا ما ٌقتضً التوقؾ عند هذه األركان ،ثم بٌان ما ٌتمٌز به عقد
الشركة عن ؼٌره من العقود ثم تلً ذلك مناقشة أهمٌة العقد فً تكوٌن الشركة وحٌاتها
.
أوال  :أركان العقد
ٌبنى عقد الشركة كؽٌره من العقود على األركان المطلوبة النعقادها وهً الرضا،
والمحل ،والسبب .
 1ـ الرضـــــا :
~~1

ال ٌنعقد عقد الشركة بؽٌر رضا أطرافه ،وإذا كان التعبٌر عن الرضا بالطرٌقة التً
بٌنها القانون ،دلٌل وجوده ،فٌشترط فً هذا الرضا أن ٌكون صحٌحا وتأتً الصحة فً
صدوره من كامل األهلٌة ،وخلو الرضا من عٌوب االرادة وهً حسب القانون العراقً
(اإلكراه ،الؽلط ،التؽرٌر مع الؽبن ،االستؽالل) كذلك ٌقتضً أن ٌقع الرضا على كافة
بنود العقد .
وٌكون الرضا صادرا عن ذي أهلٌة عندما ٌقع من شخص اكمل الثامنة عشرة من
العمر بؽٌر عارض من عوارض األهلٌة ٌنقصها أو ٌعدمها (م 106من القانون
المدنً) ،أما ؼٌر ذلك من األشخاص فأما أن ٌكون معدوم األهلٌة ،وهو من لم ٌكمل
السابعة عشر من العمر وٌلحقه المجنون فتصرفاته باطلة وال تلحقها اإلجازة من
الولً ،ولكن ٌجوز للولً أو الوصً استثمار أموال معدوم األهلٌة فً شراء اسهم
الشركات ،والنوع اآلخر من األشخاص ناقص األهلٌة ،وهو من اكمل السابعة لكن لم
ٌتم الثامنة عشرة من العمر ،وٌلحق بذلك المصاب بعارض عقلً ؼٌر الجنون  .فال
ٌصح اشتراك هؤالء فً الشركات التً تؤدي المشاركة فٌها اكتساب صفة تاجر( )،
كذلك ال ٌحق لهم أن ٌكونوا مؤسسٌن فً شركة مساهمة ألن مسؤولٌة المؤسسٌن تجاه
المكتتبٌن تتجاوز حدود المشاركة برأس المال( ) ،فلم ٌتبق إال نوع واحد من أنواع
الشركات ،هً الشركات المحدودة ،والمشاركة فً مثل هذه الشركات ٌعد من األعمال
الدائرة بٌن النفع والضرر ،وٌكون صحٌحا ،لكنه موقوؾ على إجازة الولً أو إجازة
الصؽٌر بعد أن ٌكمل الثامنة عشرة من العمر ،وال نرى ما ٌحول دون المشاركة بهذه
الشركات على أن تقترن المشاركة باجازة الولً أو الوصً ،خاصة أن المسؤولٌة
بمقدار المشاركة برأس المال وانه ٌشترك مع أشخاص على معرفة بحاله ألن هذه
الشركات من الشركات العائلٌة عادة .
النوع األخٌر من األشخاص هو القاصر المأذون باالتجار حسب الرخصة التً تقررها
(المادة  )98من القانون المدنً ،وال نرى ما ٌحول دون مشاركة هؤالء فً تكوٌن
الشركات على أن ٌكون االذن مطلقا( ) ،ألن المأذون ٌعامل كأنه كامل األهلٌة ،وإذا
قٌل بأن االذن على سبٌل التجربة فلم ال تكون التجربة بتأسٌس الشركات ،حٌث ٌشترك
فً االتجار مع ؼٌره بدال من أن ٌكون منفردا فً تجاربه .
وقد حسمت بعض التشرٌعات المشاركة فً شركات األشخاص ،فاشترطت أن ٌكون
متمتعا باالهلٌة القانونٌة ،فالمادة ( )5/9من قانون الشركات االردنً تنص على انه
((ال ٌقبل أي شخص شرٌكا فً شركة التضامن إال إذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من
عمره على األقل)) ،وم 28من قانون الشركات الٌمنً  .وإذا كان الشرط األول لصحة
الرضا ٌرتبط باالهلٌة وهو ما أوضحنا فان الشرط الثانً ٌرتبط بخلو الرضا من
العٌوب التً تفسده ،وعلٌه فإذا شاب رضا الشرٌك فً الشركة عٌب كان له نقض العقد
خالل ثالثة اشهر من زوال االكراه ،أو اكتشاؾ الؽلط ،أو اكتشاؾ التؽرٌر ،اما إذا لم
ٌستخدم هذا الخٌار الذي تقرره المادة  136مدنً فٌفهم من ذلك قبوله العقد .
 2ـ المحـــــل
~~2

إذا كان القانون المدنً العراقً ٌجعل المحل ركنا فً االلتزام الذي ٌنشأ عن العقد،
حٌث تنص المادة  126انه ((البد لكل االلتزام نشأ عن العقد من محل ٌضاؾ إلٌه
ٌكون قابال لحكمه …)) فنتناول المحل على انه ركن فً العقد كما جرى علٌه الفقه(
) ،وٌتوزع المحل بٌن اتجاهٌن ؛ اتجاه ٌرى المحل فً الحصة التً ٌقدمها الشرٌك،
واتجاه آخر ٌراه فً ؼرض الشركة ،ونذهب مع االتجاه األخٌر فً كون المحل فً
عقد الشركة ٌتمثل بالنشاط الذي تزاوله ،أما القول فً كونه حصة الشرٌك ،فٌؤدي إلى
تنوع المحل حسب نوع الحصة فً الوقت الذي ٌفترض أن ٌكون موحدا فً العقد
الواحد.
وٌشترط فً المحل أن ٌكون ممكنا ومعٌنا ومشروعا ،وانعدام أحد هذه الشروط ٌؤدي
إلى بطالن العقد ،كالتعاقد على المستحٌل ،أو على ما ٌحرمه القانون .
 3ـ السبب
ٌجب أن ٌكون للعقد سبب صحٌح ،فإذا كان العقد بال سبب أو لسبب ؼٌر مشروع بطل
العقد ،وٌفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره ،كما ٌفترض مشروعٌته ،ومن
ٌدعً خالؾ ذلك مطلوب منه اإلثبات (م )132من القانون المدنً .
وإذا كنا قد تناولنا أركان العقد بإٌجاز ملحوظ ،فألنها أركان عامة لكل العقود ،ال ٌنفرد
بها عقد الشركة ،وقد بحثت من قبل شراح القانون المدنً بإسهاب  .ونتناول فٌما ٌأتً
الخصائص التً تلحق العقد ألنه عقد شركة ،أي أنها خصائص ٌنفرد بها هذا العقد أو
تشترك معه قلة من العقود فً بعضها وهذه الخصائص هي :
 _ 1الشكلية :
نعنً بالشكلٌة الكتابة وتشٌر التشرٌعات وٌرى الفقه أن عقد الشركة ٌجب أن ٌكون
مكتوبا  .كما اختلؾ الفقه حول الكتابة ،وهل هً لالنعقاد أم لإلثبات  .ونبدأ بنص
المادة  507من القانون المدنً المصري التً تقضً بأن ٌكون عقد الشركة مكتوبا
وإال كان باطال ،كذلك تنص المادة  628من القانون المدنً العراقً الملؽاة (( ٌجب
أن ٌكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال  ))...وعلٌه فأن النصوص التً توجب
كتابة عقد الشركة ،تجعل الكتابة شرطا النعقاد العقد ،بؽٌر الكتابة ال وجود للعقد وال
وجود للشركة  .ولكن مع هذا البطالن ٌحق للؽٌر أن ٌثبت وجود الشركة بؽٌر الكتابة .
ومعنى ذلك ٌجوز االحتجاج بوجودها على الرؼم من اشتراط البطالن عند عدم الكتابة
 .فالفقرة األخٌرة من المادة  8من قانون الشركات لدولة اإلمارات تقضً بأنه (( و
ٌجوز للشركاء التمسك بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد أو عدم توثٌقه فً مواجهة
الؽٌر الذي ٌجوز له االحتجاج بالبطالن فً مواجهتهم ( ) ،أما النصوص التً تشترط
اإلثبات بالكتابة ،فٌفهم منها إمكانٌة وجود الشركة بؽٌر الكتابة لكن ال ٌجوز حسم
النزاع بٌن الشركاء إال بالعقد المكتوب  .وما ٌالحظ فً الواقع العملً فأن الكتابة ال
ؼنى عنها ،لكثرة الشروط التً ٌتضمنها العقد عادة ،وللمدة الطوٌلة التً ٌمتد فٌها
نشاط الشركة فً الؽالب ،فمن ؼٌر المتصور االعتماد فً أثبات الشروط الواردة بعقد
الشركة على شهادة الشهود.
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والبد من أن نشٌر إلى موقؾ القانون العراقً من الكتابة ،وهو قانون الشركات بعد
إلؽاء المواد الخاصة بالشركات فً القانون المدنً  .إذ لم ٌتضمن هذا القانون نصا
ٌوجب الكتابة أو ٌشترط اإلثبات بها ،وهو فراغ كان من المستحسن سده ،خاصة إذا
اخذ باالعتبار إلؽاء المواد الخاصة فً القانون المدنً كما بٌنا .
ولكن نستطٌع القول وبال تردد ،أنه مع هذا الفراغ فأن القانون ٌتطلب الكتابةٌ ،فهم ذلك
من مجمل النصوص التً تتعلق بالتأسٌس ،كما أن الكتابة ضرورٌة لالحتجاج بأي
تعدٌل عل العقد .
فالمادة (  ) 17من قانون الشركات تنص على أن (( ٌقدم طلب التأسٌس إلى المسجل
وٌرفق به  :أوال ـ عقد الشركة )) ...
كما تنص المادة (  ) 20على انه (( إذا وافق المسجل على طلب التأسٌس لتوافر
شروطه ،وجب علٌه دعوة المؤسسٌن أو من ٌمثلهم قانونا لتوثٌق عقد الشركة أمامه أو
أمام من ٌخوله من موظفً دائرته  ،)) ..وتقضً المادة ( ) 182انه (( ٌجب أن ٌوثق
عقد الشركة البسٌطة من الكاتب العدل  )) ..والكتابة ؼٌر مطلوبة فً التأسٌس فقط،
إنما فً تعدٌل العقد أٌضا ،فالمادة ( )203من القانون تنص على انه (( ال ٌعتبر تعدٌل
عقد الشركة نافذا إال بعد تصدٌقه من المسجل ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة .
)) ( )
وٌفهم من النصوص المذكورة ،وضوح شرط الكتابة ،فال ٌمكن تكوٌن شركة
والحصول على إجازة تأسٌسها بؽٌر عقد مكتوب ،بل تشترط الكتابة الرسمٌة كما
الحظنا ،وتتمثل بالمصادقة من المسجل أو من الكاتب العدل  .ولكن مع هذه النصوص
التً تبٌن أهمٌة الكتابة فً تأسٌس الشركات حسب القانون العراقً ،هل ٌجوز إثبات
وجود شركة لٌس لها عقد مكتوب  .ولم تسجل لدى مسجل الشركات ؟
وال نرى ما ٌحول دون ذلك ،ألن من ٌتعامل مع الشركة ال ٌبحث فً بعض األحٌان
عن العقد والتسجٌل لدى مسجل الشركات ،إنما ٌعتمد على المظهر الخارجً الذي
ظهر به النشاط االقتصادي  .وعلٌه إذا استطاع شخص أن ٌثبت وجود شركة ،أو انه
تعامل مع كٌان اتخذ شكل شركة على الرؼم من عدم التسجٌل لدى المسجل ،أو حتى
عدم وجود العقد المكتوب ،فٌخضع الشركاء إلى العقوبة التً تقررها المادة ( ) 215
من قانون الشركات ،وهً الحبس أو الؽرامة أو العقوبتٌن معا  .كذلك ٌستطٌع من
تعامل مع كٌان على انه شركة ،مطالبة الشركاء متضامنٌن بما دفعه استنادا على مبدأ
الكسب دون سبب .
كذلك ٌبرز ،بمناسبة تناول موضوع أركان عقد الشركة وعن الشكلٌة ،موضوع بطالن
الشركة ،بسبب بطالن العقد ألسباب عدة ،أما لتخلؾ ركن من أركان العقد ،أو بسبب
عٌب من عٌوب الرضا أو لنقص فً األهلٌة ،أو لما ذكرنا من عدم وجود العقد
المكتوب والتسجٌل .
وقد وجدنا بالنسبة للحالة األخٌرة عدم التسجٌل وعدم وجود العقد المكتوب ،أن حكم
القانون العراقً هو ما تقرره المادة (  ) 215التً لم تشر إلى البطالن وطبٌعة
البطالن ،فإذا أضفنا إلى ذلك إلؽاء المواد الخاصة بالشركات فً القانون المدنًٌ ،برز
~~4

الفراغ فً معالجة هذا األمر فً القانون العراقً( ) على خالؾ ما تقرره القوانٌن
موضوع المقارنة ،فالمادة  10من نظام الشركات السعودي تنص على انه (( باستثناء
شركة المحاصةٌ ،ثبت عقد الشركة وكذلك ما ٌطرأ علٌه من تعدٌل بالكتابة أمام كاتب
عدل وإال كان العقد أو التعدٌل ؼٌر نافذ فً مواجهة الؽٌر  .وال ٌجوز للشركاء
االحتجاج على الؽٌر لعدم نفاذ العقد أو التعدٌل الذي لم ٌثبت على النحو المتقدم وإنما
ٌجوز للؽٌر أن ٌحتج به فً مواجهتهم . ) ( )) .
والبطالن كما ٌقسمه الفقه ( ) ،مطلق ونسبً :
األول ما ٌترتب على تخلؾ أحد األركان أو الشروط الجوهرٌة  .كأن ٌتخلؾ الرضا
مثال أو ٌكون المحل ؼٌر مشروعا وكذلك عدم مشروعٌة سبب العقد  .وٌنجم عن ذلك
بطالن مطلق للعقد ،بحٌث ال ٌمكن االحتجاج بمثل هذا العقد ،ال بٌن الشركاء وال
بالنسبة للؽٌر ،وٌستطٌع أن ٌحتج بالبطالن كل شخص له مصلحة ،وتستطٌع المحكمة
أن تحكم به من تلقاء نفسها ،وال تلؽً البطالن اإلجازة ،وال ٌتقادم بحٌث ٌصبح العقد
بعد انقضاء مدة التقادم مشروعا ،وإذا وقع البطالن فأنه ٌقع بأثر رجعً ،وال ٌمكن
االحتجاج بوجود الشركة قبل إٌقاع البطالن ولذلك ٌمحى العقد وأثاره ،والكائن القانونً
الناجم عن العقد ،وتمحى اآلثار التً ترتبت قبل البطالن ،ألن سبب البطالن ٌستطٌع
أن ٌكتشفه من ٌرٌد التعامل مع الشركة.
أما النوع الثانً من البطالن فهو النسبً ،وهو الذي ٌنجم عن عٌوب اإلرادة التً
تشوب رضا الشرٌك ،وكذلك النقص فً أهلٌة احد الشركاء ،وهؤالء لهم رخصة
ٌقررها القانون تبطل الرضا متى استخدمت ،لكن هذا األمر ٌنطبق على القانون المدنً
المصري الذي ٌنعقد العقد بموجبه وٌنفذ حتى مع حصول العٌوب التً تفسد الرضا أو
فً حالة النقص فً األهلٌة ،لكن ٌستطٌع من شاب رضاه العٌب أو اعترى أهلٌته
النقص أن ٌستخدم رخصة منحها له القانون خالل ثالث سنوات من تارٌخ إكماله
األهلٌة أو من تارٌخ زوال اإلكراه أو اكتشاؾ الؽلط أو اكتشاؾ الؽبن والتفرٌز ( م
 ) 140من القانون المدنً المصري .
وهذه الرخصة للشخص المحدد ،ال ٌتعداه إلى ؼٌره من المتعاقدٌن ،إال إذا كان أي
منهم له رخصة بإبطال العقد أٌضا ،والسؤال الذي ٌثار ،إذا تمسك الشخص بالرخصة،
وبطل بناء على ذلك رضاه ،فهل ٌمتد البطالن إلى العقد بأكمله ؟ وجواب ذلك ٌختلؾ
حسب نوع الشركة ،ففً شركات األشخاص ،القائمة على االعتبار الشخصً ٌمتد
البطالن إلى العقد بأكمله إذا بطل رضا احد المتعاقدٌن ،ألن العقد أنبنى على إرادة
أطرافه المتعددٌن وبطالن رضا احدهم ٌمثل خلال ٌفسد العقد بأكمله ،أما إذا كانت
شركة أموال حٌث ٌضعؾ االعتبار الشخصً ،فاألصل أن البطالن ال ٌمتد إلى العقد
بأكمله ،إنما ٌقتصر على الشخص صاحب الرخصة التً احتج بها ( )  .ولكن ما
ٌالحظ أن بطالن الشركة ٌحصل بعد مدة من تأسٌسها ،أي أن الشركة كانت قائمة
ككٌان مستقل عن الشركاء ،ثم بطلت لألسباب التً ذكرنا  .وال توجد مشكلة إذا لم
تزاول الشركة خالل هذه المدة الواقعة بٌن التأسٌس والبطالن عملها ،فلٌس للشركة أو
الؽٌر حقوق ،وٌستطٌع الشركاء استرجاع األموال التً قدمت كحصة فً الشركة من
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اإلدارة أو من الشرٌك الذي تسلمها تأسٌسا على استرداد ما دفع بؽٌر حق( ) .إنما
المشكلة فً مزاولة الشركة لنشاطها قبل بطالنها ،وال شك فً بطالن التصرفات
الواقعة بعد بطالن الشركة وال ٌجوز االحتجاج بها  .أما االعمال التً حصلت قبل
ذلك ،فانها حصلت من شخص معنوي انشىء بصورة قانونٌة وإذا كانت القواعد العامة
تقضً عند بطالن العقد اعادة المتعاقدٌن إلى ما قبل التعاقد ( ) ،فأن عقد الشركة ٌعد
ذو طبٌعة خاصة ،فهو من العقود المستمرة وٌقع البطالن فٌها على الحاضر والمستقبل
وال ٌمتد إلى ما سبق من التصرفات ،كما أن استقرار التعامل ٌتطلب ذلك وإال انهارت
المراكز القانونٌة التً حصلت أثناء قٌام الشركة لذلك فأن ،البطالن ال ٌشمل ما سبق
من التصرفات ،وتعد الشركة فً الفترة السابقة لوقوع البطالن شركة فعلٌة أو شركة
واقع كما ٌقول الفقه ،على الرؼم من بطالنها من الناحٌة القانونٌة ( ) .
وال ٌسري هذا األمر حسب القواعد العامة فً القانون العراقً ( ) ،ألن العقد الذي ٌقع
من ناقص األهلٌة ومن شخص لحق رضاه العٌب ،موقوفا ،ال ٌنفذ إال إذا اجازه
الشخص المذكور خالل ثالثة اشهر من إكماله األهلٌة أو زوال اإلكراه أو اكتشاؾ
الؽلط أو الؽبن مع التؽرٌر ،وإذا نفذ العقد أصبح كامال ال ٌلحقه البطالن  .أما البطالن
المبنً على خلل فً األركان أو الشروط ،فهو البطالن الذي ٌطلق علٌه ( البطالن
المطلق ) ،وال توجد معه الشركة الفعلٌة( ) .
 -2عقد الشركة عقد مستمر :
ٌعد عقد الشركة من العقود الزمنٌة ،له استمرارٌة البد منها حتى بالنسبة للشركات التً
تتكون لمواجهة عملٌة واحدة ،فال ٌمكن أن تنشأ الشركة وتزاول نشاطها وتنتهً فً
وقت واحد  .وإذا كان األستاذ علً البارودي ( ) ٌرى صفة االستمرار فً االمتداد
الزمنً للكائن القانونً الذي نشأ من العقد ،أما العقد ،فٌنعقد وٌنفذ فً الحال ،فنرى
وجود تالزم بٌن العقد وبٌن الكائن القانونً الذي افرزه ،وفً أي وقت ٌبطل العقد
تبطل الشركة ( الشخص المعنوي ) ،ألنه أثر للعقد .
 -3تطابق مصلحة األطراف :
تتطابق فً عقد الشركة مصلحة إطراؾ العقد ،فال وجود لتعارض المصالح المعروؾ
فً جمٌع العقود ،التً ٌكون العقد فٌها نقطة التقاء لمصالح متضادة عادة ،أما فً عقد
الشركة ،فٌسعى الشركاء وبصورة جمعٌة إلى تكوٌن وحدة اقتصادٌة .تحقق مصلحة
الشركاء فً الربح فضال عن المصلحة االقتصادٌة العلٌا للبلد .
 -4تعديل العقد بإرادة البعض :
تقضً القواعد العامة بعدم إمكان تعدٌل العقد أو إلؽاؤه إال بإجماع األطراؾ التً
أنشأته ،بٌنما نجد عقد الشركة على خالؾ ذلك ٌمكن تعدٌله بقرار من الهٌئة العامة
ٌمثل أؼلبٌة تختلؾ حسب نوع القرار ( م  92و م  98و  )158وؼٌر هذه المواد فً
قانون الشركات العراقً .
وبناء على هذه الخصائص التً تمٌز عقد الشركة ،وباألخص تعدٌل العقد بؽٌر
اإلجماع وتطابق المصلحةٌ ،ضاؾ إلى ذلك ما ٌقال فً الشركات المساهمة باألخص
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ما ٌترتب على قابلٌة األسهم للتداول ،باقتناء األسهم من أشخاص لٌس بٌنهم معرفة أو
ٌؤدي إلى مشاركة أشخاص ال تجمعهم المعرفة ذهب البعض ( ) إلى كون العقد لم ٌعد
له أهمٌة فً أنشاء الشركة وحٌاتها ،فما ذكر من الخصائص ٌتعارض مع طبٌعة
العقود وٌحل محل العقد مفهوم المنظمة .القائم على تدخل المشرع وٌقتصر دور
الشركاء على األعراب عن إرادتهم باالنضمام لها  .وإذا كان فً هذا القول كثٌر من
الوجاهة ،خاصة فً شركات المساهمة ،التً تنهض على أساس التنظٌم وتدخل
المشرع فال ٌمكن إنكار دور العقد فً مرحلة التأسٌس فً األقل  .أما بعد ذلك فٌتضح
تراجع اإلرادة لمصلحة تدخل المشرع فً حٌاة الشركة ٌتبٌن ذلك فً القانون العراقً
فً زٌادة رأس المال وفً تخفٌضه وفً دمج الشركة وتحولها وتصفٌتها فضال عن
تأسٌسها  .ألنه فً هذه األوضاع ذات األهمٌة ،البد من اقتران قرار الهٌئة العامة
حولها بمصادقة جهة رسمٌة  .ال ٌنفذ القرار بؽٌر قبولها ( ) .
المبحث الثاني  :اشتراك أكثر من شخص
من الشروط الالزمة لتكوٌن الشركة اشتراك أكثر من شخص ،كما هو واضح من
تعرٌؾ الشركة فً المادة الرابعة من القانون (( ٌ ..شترك به شخصان أو أكثر )) ...
فالحد األدنى شخصٌن ،ألنه ال ٌمكن إنشاء عقد بؽٌر هذا العدد ،فالعقد التقاء أكثر من
أرادة ،وما ٌقرره قانون الشركات العراقً كحد أدنى ألشخاص الشركة ( خمسة
أشخاص فً شركة المساهمة م  / 6أوال وشخصٌن فً كل من الشركة المحدودة
والتضامنٌة م / 6ثانٌا وثالثا  .وشخصٌن فً الشركة البسٌطة م ) . 181
والعدد مطلوب أثناء التأسٌس وطٌلة حٌاة الشركة( )  .فال ٌجوز أن ٌنقص عدد
الشركاء عن هذا العدد وإذا نقص فأن ذلك ٌؤدي إلى تحول الشركة  .فالمادة  205فً
الباب الثامن ،األحكام المتفرقة تنص على انه (( إذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون
الحد القانونً بحسب نوعها وجب إكمال العدد خالل ستٌن ٌوما من وقوع النقص فأن
مضت المدة ولم ٌعطها المسجل أمهاال أضافٌا ،وجب تحولها إلى نوع أخر من
الشركات وبالشكل الذي ٌجٌزه هذا القانون )) .
لكن القانون أورد استثناء فً المادة الرابعة الفقرة ثانٌا ٌفٌد إمكانٌة تكوٌن الشركة من
شخص طبٌعً واحد  .أطلق علٌها تسمٌة ( المشروع الفردي ) .والنص منقول عن
قانون  1983الملؽً .
والمشروع الفردي بموجب هذا النص ،ؼٌر الشركة المعروفة فً بعض القوانٌن،
والتً تعرؾ بشركة الشخص الواحد ( ،)One Mans Companyالتً تنهض
على أساس فصل الذمة المالٌة للشرٌك بٌن ما ٌوضع فً رأس مال المشروع الذي هو
الشركة ،وما عدا ذلك من ذمة للشخص المكون للمشروع( ).
وال تنهض الشركة على أساس فصل الذمة المالٌة ،ألن المادة  / 37ثانٌا تقضً بأنه ((
لدائنً المشروع الفردي مقاضاته أو مقاضاة مالك الحصة فٌه وتكون أمواله ضامنة
لدٌون المشروع ،وٌجوز التنفٌذ على أمواله دون إنذار المشروع )) وفً النص تداخل
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واضح بٌن أموال المشروع وأموال صاحب المشروع خارج الشركة فما هو الفرق بٌن
هذا الشكل القانونً والنشاط التجاري المنفرد ،وما الذي ٌدفع الشخص إلى اختبار شكل
هذه الشركة لنشاطه االقتصادي ،خاصة وانه ٌخضع لموافقات وإجازة أشد بكثٌر
حسب القانون العراقً قبل تعدٌله من إقامة مشروع تجاري منفرد( ) ( ) .
على العموم خفؾ من وطأة التداخل بٌن أموال المشروع وأموال صاحب المشروع
خارجه فً حالة العالقة بٌن دائنً صاحب المشروع ومن خارج نشاط المشروع،
وأموال المشروع  .فال ٌحق للدائنٌن التنفٌذ على أموال المشروع الفردي إال لدٌن
ممتاز ،فالمادة  / 72ثانٌا تقضً بأنه (( ال ٌجوز حجز الحصص فً الشركة
التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة إال لدٌن ممتاز وٌجوز حجز أرباحها
المتحققة ))
وعلٌه فأن مفهوم هذه الشركة ٌختلؾ عن شركة الشخص الواحد المبنٌة على أساس
فصل الذمة المالٌة للشخص .
وقد أورد قانون الشركات األردنً نصا ٌفٌد إمكانٌة تكوٌن شركة محدودة المسؤولٌة
من شخص واحد ،لها ذمة مالٌة مستقلة،وال ٌحق لدائنٌها التنفٌذ على أموال صاحب
الشركة ،وفً ذلك استعارة لشركة الشخص الواحد ،فالمادة  / 53ب تنص على انه :
ٌجوز للوزٌر بناء على تنسٌب مبرر من المراقب الموافقة على تسجٌل شركة ذات
مسؤولٌة محدودة تتألؾ من شخص واحد))( )
وال نرى ضٌرا من تكوٌن وحدة اقتصادٌة على شكل شركة من شخص واحد إذا
توافرت لدٌه مستلزمات تكوٌنها ( القدرة  :المالٌة ،اإلدارٌة والفنٌة ) ،بدال من أن ٌدفع
إلى اللجوء صورٌا إلى مشاركة الزوجة أو االبن أو العامل بشروط خاصة وهو ما
ٌحصل فً الشركات المحدودة المسؤولٌة فً كثٌر من الحاالت  .كما ال نرى ضٌرا
فً استعارة شكل الشركة المحدودة المكونة من شخص واحد حسب ما الحظنا من
أحكام القانون األردنً تقوم على أساس فصل الذمة المالٌة للشخص بٌن ما هو موظؾ
فً المشروع االقتصادي الذي اتخذ شكل شركة وبٌن ما هو خارجها ،وأساس فصل
الذمة المالٌة فً هذه الحالة ٌنهض على نص خاص هو ( قانون الشركات )  .وقد
عدلت الفقرة رابعا من المادة  6الخاصة بالمشروع الفردي ،لتقرأ ٌ (( :تكون المشروع
الفردي من شخص طبٌعً أو الشركة المحدودة ذات المالك الواحد من شخص طبٌعً
أو معنوي واحد )) فقد أبقى التعدٌل على شركة المشروع الفردي بخصائصها التً
جاءت بها فً القانون رقم  21لسنة  1997المنقولة عن قانون  . 1983وبجانب ذلك
أباح تكوٌن شركة محدودة من شخص واحد ،تقوم على أساس فصل الذمة المالٌة،
ألنها خاضعة ألحكام الشركة المحدودة .
وعلٌه فأن القانون العراقً ٌعرؾ نوعٌن من الشركات التً تتكون من شخص واحد .
األولى وهً التً كانت معروفة فً القانون قبل التعدٌل  .تتكون من شخص طبٌعً
واحد وتتداخل أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع الذي ٌسأل عن التزامات
المشروع بكل أمواله أما الثانٌة فهً التً انبثقت بعد تعدٌل القانون ،حٌث تتكون شركة
أٌضا من شخص واحد ولكن ال ٌشترط فٌه أن ٌكون طبٌعٌا ،إنما قد ٌكون طبٌعٌا أو
~~8

معنوٌا حسب النص الذي اشرنا إلٌه  .كذلك ال تمتد المسؤولٌة عن التزامات المشروع
إلى األموال الشخصٌة لصاحب المشروع.
وٌشار إلى مشروع قانون موحد للشركات فً مصرٌ ،قضً بإباحة تكوٌن مشروع
اقتصادي من شخص واحد ٌستعٌر أحكام الشركة محدودة المسؤولٌة ،من حٌث حدود
مسؤولٌة المشروع وقد أطلق مشروع القانون على هذا الكٌان بـ ( مشروع الشخص
الواحد ) وٌفضل البعض هذه التسمٌة على إطالق مصطلح شركة ،ألن األخٌرة تتطلب
اشتراكا .
ومسؤولٌة المشروع محدودة بمقدار المبلػ الذي وضع كرأس مال للنشاط ،وأعلن عنه،
أما بؽٌر اإلعالن فتكون المسؤولٌة ؼٌر محدودة ( م  .)148كذلك وضعت فً
المشروع أحكام ال نرى ما ٌماثلها فً القانون العراقً أو األردنً ،وهذا الكالم ٌقتصر
على الشركة المحدودة المؤلفة من شخص واحد ،أما الكٌان القانونً الذي نظم أحكامه
قانون الشركات العراقً ،فأن صاحبه مسئول بصورة مطلقة عن التزامات المشروع.
ومما أورده مشروع القانون المصري ال ٌجوز تعامل المشروع مع صاحب المشروع
إال وفق الشروط التً ٌتعامل بها مع الؽٌر وطبقا لنشاط المشروع .
كذلك ٌحظر على الشخص تكوٌن أكثر من مشروع ،كما ٌحظر على المشروع أن
ٌكون مؤسسا ألي شخص معنوي أخر ( م . ) () 115
األشخاص الذٌن لهم حق المشاركة فً تكوٌن الشركات :
نرى اضطرابا واضحا لدى المشرع العراقً بخصوص تحدٌد األشخاص الذٌن ٌحق
لهم تأسٌس الشركات أو المشاركة فٌها ،أو شراء حصة فٌها حسب القانون العراقً .
فقد اشترط قانون  1983الملؽً على العراقٌٌن اإلقامة داخل العراق أو الوطن العربً
والؽً الشرط الخاص باإلقامة بموجب قانون  1997وأبقى على شرط واحد فً
السماح للعراقً ،هو أن ال ٌكون ممنوعا قانونا .
وبعد أن ساوى قانون  1983بٌن العرب والعراقٌٌن فً المشاركة أو تأسٌس
الشركات ،اشترط قانون  1997أن تقتصر المشاركة على شركات األموال فقط وال
ٌسمح المشاركة فً شركات األشخاص  .وقد صدر قرار من مجلس قٌادة الثورة
السابق رقم  23لسنة  1994منع العرب من تكوٌن الشركات أو المشاركة فً تكوٌنها
 .وٌفهم من نصوص قانون  1983الملؽً وقانون  1997عدم السماح لألجانب ـ ؼٌر
العرب ـ من المشاركة فً تكوٌن الشركات ،ألن النصوص تحدثت فقط عن العراقٌٌن
والعرب ( م  12فً القانونٌن ) ،فً حٌن تسعى التشرٌعات لؽالبٌة الدول إلى تشجٌع
االستثمار الذي ٌعنً السماح بدخول رؤوس األموال األجنبٌة وفق ضوابط تحمً
المواطن واالقتصاد الوطنً .
وعلٌه نرى أن ٌفتح الباب أمام األشخاص أي كانت جنسٌة الشخص ،وكذلك طبٌعٌا
ٌكون الشخص أو معنوٌا فً االستثمار الذي ٌأخذ شكل الشركات التً ٌسمح القانون
بتأسٌسها فً العراق  .وال ٌقٌد هذا السماح بتقدٌرنا إال شرطٌن :
األول  :أن ال ٌكون الشخص ممنوعا قانونا  .كأن ٌكون قد ساهم فً جرائم تخرٌب
االقتصاد الوطنً ،كتزوٌر العملة ،وٌستطٌع المسجل أن ٌستخدم هذا القٌد عند الموافقة
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على تأسٌس الشركة( )  .والقٌد الثانً  :أن تقتصر المشاركة بالنسبة لألجنبً وحتى
للعراقً ؼٌر المقٌم فً العراق على شركات األموال ( المساهمة والمحدودة ) لصعوبة
الوصول إلى األموال الشخصٌة التً تكون خارج العراق ،عندما ٌسأل شخصٌا عن
دٌون الشركة كما هو الحال فً الشركات التضامنٌة مثال  :أو ٌقدم ؼٌر المقٌم فً
العراق ضمانات مجزٌة كأن ٌكون ؼٌر المقٌم مالكا ألموال داخل العراق أو بمشاركة
العراقٌٌن من ذوي المكانة المالٌة المرموقة ،أما بؽٌر ذلك فٌنبؽً أن ٌوصد الباب
بوجه األشخاص األجنبٌة عن تكوٌن أو المشاركة فً شركات األشخاص  .وقد عدلت
المادة  12من القانون لتقرأ (( للشخص الطبٌعً أو المعنوي الحق فً اكتساب
عضوٌة فً الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون كمؤسس أو حامل أسهم أو
شرٌك ،ما لم ٌكن ممنوعا من مثل هذه العضوٌة بموجب القانون أو استنادا لقرار
محكمة صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومٌة مخولة )) .
وكما نرى فأن المشاركة مفتوحة لؽٌر المقٌم فً شركات األموال أو األشخاص ،وكما
ذكرنا فأن المشاركة فً األخٌرة ؼٌر مقبول بتقدٌرنا ،وٌعزز هذا النص ما ورد فً
قانون االستثمار( ) .
المبحث الثالث  :تقديم حصة من مال أو عمل
ال تستطٌع الشركة النهوض بأعبائها بؽٌر رأس مال ٌكفً لمواجهة هذه األعباء،
وٌتكون رأس المال من الحصص التً ٌقدمها الشركاء ،وال ٌكون شرٌكا فً الشركة
من ال ٌقدم حصة فً رأس المال .
وٌمثل رأس المال الضمان لدائنً الشركة ،إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات
وٌقدر رأس المال بالنقود ،اٌا كانت الحصص التً قدمها الشركاء .وتشترط المادة 26
من قانون الشركات العراقً أن ٌحدد رأس المال بالدٌنار العراقً .
أما نوع الحصة التً ٌقدمها الشركاء :
 -1قد تكون الحصة نقودا وهو الؽالب واألنسب ،مادام رأس المال ٌقدر بالنقد وال
ٌشترط فً الحصص التً ٌقدمها الشركاء المساواة .
 -2وٌمكن أن تكون الحصة أعٌانا وذا كان قانون الشركات لم ٌفصح عن ذلك ،فٌمكن
أن ٌفهم من اإلطالق الذي وردت فٌه كلمة مال فً التعرٌؾ حسب المادة . 4
وقد أشارت التشرٌعات المقارنة إلى األموال العٌنٌة صراحة( ) .
وتحدد الحصة العٌنٌة التً ٌقدمها الشرٌك بالنقود وال ٌتدخل المشرع عادة فً تقدٌر
النقود المساوٌة للحصة العٌنٌة فً شركات األشخاص التضامنٌة فً القانون العراقً
الن الشركة تقوم على عدد محدود من الشركاء تجمعهم صالت قائمة على المعرفة
والثقة  .لكن المشرع تدخل فً شركات األموال فبٌن كٌفٌة تقدٌر األعٌان التً تقدم فً
هذه الشركات للحصول على األسهم (م  )29وسنتناول ذلك فً حٌنه .
وقد تقدم األعٌان على سبٌل التملك  .أي أن الشرٌك ٌتنازل عن المال لٌدخل فً ملكٌة
الشركة ،وعلى الرؼم من أن األمر ال ٌعد بٌعا ألن نقل الملكٌة ال ٌكون إال مقابل ثمن
إال أن أحكام البٌع تنطبق علٌه كما ٌرى البعض ذلك ( ) .
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وتطبق على نقل ملكٌة المال إلى الشركة ،األحكام الخاصة بنوع المال ،فإذا كان عقارا
مثال ،ال تنتقل ملكٌته إال باستٌفاء التسجٌل فً السجل العقاري فً دائرة تسجٌل العقار.
وبانتقال ملكٌة المال إلى الشركة وتسلٌمه فأن هالك المال ٌقع علٌها باعتبارها المالك
الجدٌد ،أما إذا وقع الهالك قبل ذلك أو قبل التسلٌم فأنه ٌهلك على صاحب الحصة،
حٌث ٌطلب منه تقدٌم مال بدٌل  .وعند تصفٌة الشركة ال ٌعاد المال إلى الشرٌك حتى
إذا كان موجودا ،ألنه أصبح جزء من أموال الشركة  ،وٌعد األصل تقدٌم الحصة على
سبٌل التملٌك ،ولكن قد ٌكون تقدٌم المال على سبٌل االنتفاع ،وفً هذه الحالة ال ٌخرج
المال من ذمة الشرٌك ،وإذا هلك فً أي وقت ،وجب تقدٌم مال ٌحل محله وبخالؾ
ذلك تنقضً شراكته .كما ٌعاد المال إلى صاحبه عند تصفٌة الشركة أن كان ممكننا،
وإال ٌعوض عنه.
وقد تكون حصة الشرٌك التً ٌقدمها للمشاركة برأس المال  .حقا له لدى الؽٌر ،فال
ٌكون مقدما لحصته إال من تارٌخ استٌفاء الشركة لهذا الحق من الؽٌر  ،وهذا كما ٌقال
خالؾ ما تقضً به أحكام حواله الحق ،فً ضمان وجود الدٌن عند االحالة ،إنما ٌلتزم
المدٌن أٌضا بٌسار المدٌن عند المطالبة ،حماٌة للشركة فً تكوٌن رأس المال( ) .
وتحرم بعض التشرٌعات أن تكون حصة الشرٌك ما ٌتمتع به من سمعه تجارٌة أو
نفوذ( ) .بٌنما ٌسمح قانون الموجبات اللبنانً فً المادة ( )850أن تكون حصة أحد
الشركاء الثقة التجارٌة التً ٌتمتع بها( )  .وأمام سكوت القانون العراقً عن الموقؾ
من السمعة التجارٌة نرى انه ال مجال العتمادها كحصة ٌمكن أن ٌقدمها الشرٌك،
خشٌة التداخل مع ما ٌتمتع به الشخص من نفوذ اجتماعً أو سٌاسً ،وألن التعرٌؾ
فً قانون الشركات ٌقضً أن ٌقدم الشرٌك حصة من مال أو عمل ،والمال (( كل
شًء ٌصلح أن ٌكون حصة فً الشركة))( ) ،وتحرم بعض النصوص فً التشرٌعات
موضوع المقارنة تقدٌم حصة فً الشركة تعتمد النفوذ أو السمعة المالٌة( ) .
الحصة  :عمــــــل
قد تكون الحصة التً ٌقدمها الشرٌك عمال ،وهً ما تعرؾ بالحصة الصناعٌة ،وقد
أشار التعرٌؾ فً المادة الرابعة من قانون الشركات إلى إمكانٌة أن تكون الحصة عمال
والشركات التً ٌؽطٌها التعرٌؾ هً ( المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة والمشروع
الفردي ) ألن الشركة البسٌطة كما أوضحنا ذلك افرد لها المشرع أحكاما خاصة
وتعرٌفا خاصا بها  .وبالنسبة لهذه الشركات ،المساهمة والمحدودة حسب القانون
العراقً هً شركات ٌنقسم رأس المال فٌها إلى أسهم اسمٌة نقدٌة متساوٌة القٌمة وؼٌر
قابلة للتجزئة ))
فالقانون ٌشترط أن ٌكون المقابل للحصول على األسهم نقودا ،ومن ؼٌر المتصور
تقدٌر ما ٌقدمه الشرٌك من عمل ابتداء ،ألن تقدٌم العمل ٌمتد طٌلة حٌاة الشركة  .وال
ٌمثل العمل جزء من رأس المال ،وال ٌكون ضمانا للدائنٌن ،ألنه ال ٌمكن الحجز علٌه،
وفً هذه الشركات ( المساهمة والمحدودة )ٌ ،قتصر ضمان الدائنٌن على رأس المال .
وفً هذا المقام نشٌر إلى كون المشرع الفرنسً وكذا المصري ،حظرا أن تكون
مساهمة الشرٌك فً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة عمال ،وإذا كان المشرع
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الفرنسً ٌبٌح فً هذه الشركات أن ٌنص نظام الشركة على جواز تقدٌم العمل فٌها فقد
تعرض هذا التوجه لالنتقاد وكذلك حرم القانون الفرنسً والمصري أن تكون األسهم
فً الشركة المساهمة مقابل العمل ،وسبق ذلك القضاء( ) .
أما بالنسبة لصاحب المشروع الفردي ،فله الحرٌة فً أن ٌقدم عمله ،على أن ذلك ال
ٌمثل رأس المال والبد من تقدٌم رأس المال المقدر بالنقد ،سواء كان من النقود أو
األعٌان ،قبل صدور شهادة تأسٌس المشروع كما تقضً بذلك المادة  53من قانون
الشركات( ) .
تظل من الشركات األربعة التً أشرنا إلٌها ،الشركة التضامنٌة  ،وال ٌحول فً هذه
الشركات حائل دون تقدٌم شرٌك أو أكثر عمال  .وإذا كانت المادة  53التً ذكرناها
تقضً بأن ٌقدم رأس المال وبالكامل قبل صدور شهادة تأسٌس الشركة ،فمن المعلوم
أن حصة العمل ال تدخل فً تكوٌن رأس المال ،لعدم إمكانٌة الحجز علٌها ،وألن
العمل ال ٌمكن أن ٌقدم دفعة واحدة أثناء تأسٌس الشركة أو فً فترة محددة ،إنما ٌكون
تقدٌم العمل مستمرا .
أما الشركات البسٌطة فقد جاء النص واضحا فً إباحة تقدٌم العمل كحصة فً الشركة،
فالمادة  181تنص على أن (( تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال ٌقل عن
اثنٌن وال ٌزٌد على خمسة ٌقدمون حصصا فً رأس المال أو ٌقدم واحد منهم أو أكثر
عمال واآلخرون ماال )) وبصورة عامة ٌشترط فً العمل الذي ٌقدم ،أن ٌكون ذو فائدة
واضحة للشركة ،لٌس من األعمال التافهة التً تؤدي من أي شخص( )  .وإذا قدم مثل
هذا العمل فال ٌكون صاحبه شرٌكا ،إنما أجٌرا أو عامال ،ولذلك فأن عمل المهندس
والخبٌر فً شؤون التسوٌق مثال ٌمكن أن تمثل حصص لمقدمٌها فً رأس المال كذلك
ٌثار فً موضوع حصة العمل ،مصٌر ثمار العمل براءة االختراع التً ٌحصل علٌها
من ٌقدم حصته عمال فهل ثمارها له أم للشركة ؟ وثمار العمل من نصٌب الشركة ،إال
براءة االختراع فهً للشخص مقدم العمل إال إذا جرى االتفاق فً الحالتٌن خالؾ ذلك
.
والمادة  10من قانون الشركات القطري تنص على (( وإذا كانت حصة الشرٌك عمله
فكل كسب ٌنتج عن هذا العمل ٌكون من حق الشركة ما لم ٌكن الشرٌك قد حصل على
هذا الكسب من حق براءة اختراع إال إذا اتفق على ذلك .وٌمتنع على الشرٌك الذي
تكون حصته عمله أن ٌمارس نفس العمل لحسابه الخاص ))
وقبل االنتهاء من الموضوع ،البد أن نتطرق إلى دفع الحصة المالٌة التً ٌقدمها
الشرٌك فً رأس المال ،ونبادر إلى القول أن الحصة فً الشركة المحدودة والتضامنٌة
والمشروع الفردي تقدم دفعة واحدة وقبل صدور شهادة التأسٌس أو شهادة التسجٌل كما
نرى (م . )53
وفً الشركات المساهمة ٌمكن أن تدفع قٌمة األسهم على أقساط نتناولها فً حٌنها .
وعلٌه لم ٌتبق إال الشركة البسٌطة التً لم ٌنظم موضوع دفع الحصة فٌها المشرع .فإذا
تخلؾ الشرٌك عن تقدٌم الحصة أو جزء منها ،فنرى وكما ٌذهب لذلك الفقه بتطبٌق
القواعد العامة فً استٌفاء الدٌون ،بٌنما ٌرى البعض احتساب فوائد وتعوٌض عن
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األضرار التً تتعرض لها الشركة وهً أحكام مؽاٌرة لحكم القواعد العامة ( ) وقد
عالجت بعض التشرٌعات هذا األمر فالمادة ( 16من قانون دولة اإلمارات ) تنص
على انه (( ٌعتبر كل شرٌك مدٌنا للشركة بالحصة التً تعهد بها فأن تأخر فً تقدٌمها
عن األجل المحدد لذلك كان مسئوال فً مواجهة الشركة عن تعوٌض الضرر . )) ...
المبحث الرابع  :اقتسام األرباح والخسائر
ٌسعى الشركاء إلى الحصول على الربح ،ولكن قد ٌؤول مسعاهم إلى الخسارة،
فٌقتضً أن ٌتقاسم الشركاء الربح والخسارة ،وهو ما ٌعبر عنه الفقه بنٌة المشاركة ( )
أو ٌرتبط به عادة .
والمقصود بالربح الزٌادة اإلٌجابٌة فً الذمة المالٌة ،أو هً زٌادة فً األصول على
الخصوم بموجب جرد سنوي وإعداد مٌزانٌة كما هو معروؾ فً الفكر المحاسبً
والتطبٌق وٌختلؾ توزٌع األرباح والخسائر فً شركات األموال عنه فً شركات
األشخاص فالنوع األول من الشركات ٌقسم رأس المال فٌها إلى أجزاء متساوٌة تسمى
األسهم ،وعلٌه فأن توزٌع الربح وكذا الخسارة تكون بمقدار ما ٌقتنً المساهم من
األسهم  .ألن نصٌب السهم الواحد مساو لؽٌره فً الحالتٌن وال ٌجوز االتفاق خالؾ
ذلك  .أما رأس المال فً شركات األشخاص فٌوزع إلى حصص قد تكون متساوٌة أو
ؼٌر متساوٌة وإذا كانت المادة  / 73ثانٌا من قانون الشركات تنص على أن (( ٌوزع
الباقً من الربح أو جزء منه على األعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب
األحوال )) بما ٌفهم منه أن التوزٌع ٌكون حسب األسهم أو الحصص وال ٌجوز االتفاق
خالفه فأن هذا األمر ٌنطبق على شركات األموال ألن المادة  75تنص على أن ((
توزع الخسائر فً الشركة التضامنٌة بالنسب المنصوص علٌها فً عقدها والمماثلة
لنسب توزٌع اإلرباح فٌها ))  .وٌستمد هذا النص قوته من الفقرة سادسا م  . 13حٌث
ٌفهم من النص انه باإلمكان االتفاق فً العقد على كٌفٌة توزٌع األرباح وٌكون مماثال
له توزٌع الخسائر  .وهو ما ٌذهب إلى إباحته ؼالبٌة الفقه ( ) .
االتفاق الوحٌد ؼٌر المباح ،والذي ٌؤدي إلى بطالن عقد الشركة  .هو ما ٌعرؾ بشرط
األسد ،كأن ٌنص العقد على حرمان احد الشركاء من الربح على الرؼم من تحمله
الخسارة أو على العكس من ذلك  .أن ٌتضمن عدم مشاركة احد الشركاء فً الخسارة،
رؼم تقاضٌه األرباح وٌرجع سبب البطالن ،إلى أن مثل هذا االتفاق ٌتناقض مع
االشتراك فً األرباح والخسائر ،الذي ٌنص علٌه تعرٌؾ الشركة ،وٌتناقض أٌضا مع
نٌة المشاركة التً تجمع الشركاء  .الحالة الوحٌدة التً أباح فٌها قانون الشركات إعفاء
الشرٌك من الخسارة فً الشركة البسٌطة فقط ،عندما ٌقدم الشرٌك حصته فً رأس
المال عمال ،فالمادة (  ) 186تنص على انه  (( :أوال ـ إذا اتفق على أن احد الشركاء
ال ٌساهم فً الربح أو فً الخسارة كان عقد الشركة باطال .
ثانٌا ـ ٌجوز االتفاق على اعفاء الشرٌك الذي لم ٌقدم ؼٌر عمله من المساهمة فً
الخسارة بشرط أن ال ٌكون قد تقرر له اجر عن عمله ( ) .
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وٌرتبط توزٌع اإلرباح والخسائر بمبدأ نٌة المشاركة الذي تنهض علٌه فكرة الشركة،
وهذا المبدأ هو الذي ٌمٌز الشركة عن ؼٌرها من األوضاع القانونٌة التً تتداخل معها
 .الشركة كملكٌة المال على الشٌوع واشتراك العمال فً األرباح والجمعٌات التعاونٌة
:
الشركة وملكٌة المال الشائع
فتختلؾ الشركة عن ملكٌة المال على الشٌوع ،فً كون األخٌر عمال مفروضا على
المشتركٌن بالشٌوع نتٌجة تملكم ماال ال ٌقبل القسمة ،بٌنما الشركة عمل اٌجابً سعى
إلٌه الشركاء بإرادتهم .
الشركة واشتراك العمال فً األرباح :
تختلؾ الشركة أٌضا عن حالة اشتراك العمال فً المصنع عندما تكون األجور حصة
من األرباح ،فال ٌتحول المصنع إلى شركة ،النعدام مبدأ المساواة بٌن الشركاء،
فالعمال ٌؤدون عملهم بتوجٌه وإشراؾ صاحب العمل فً حٌن ٌتساوى الشركاء فً
الشركة من حٌث الحقوق.
الشركة والجمعٌة :
تختلؾ الشركة عن الجمعٌة ،فً كون هدؾ األولى تحقٌق الربح ،بٌنما تسعى الجمعٌة
إلى توفٌر الخدمات والسلع إلى منتسبٌها ،ولم ٌكن الربح هدفا لها حتى لو حققته( ).
عن االكاديمية العربية المفتوحة بالدنمرك
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