أنواع الشركات
ما هً الشركة :الشركة هً عقد ٌلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن ٌساهم كل منهم فً مشروع ٌستهدؾ الربح بتقدٌم حصة
من مال أو عمل ،القتسام ما قد ٌنشأ عن المشروع من ربح أو خسارة"
وهذا التعرٌؾ مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدنً المصري والذي ٌنص على أن "الشركة عقد بمقتضاه
ٌلتزم شخصان أو أكثر بأن ٌساهم كل منهم فً مشروع مالً ،بتقدٌم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ٌنشأ عن هذا
المشروع من ربح أو خسارة" ،وهذا النص مستمد من القانون المدنً الفرنسً.
تنقسم الشركات من حٌث طبٌعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنٌة وشركات تجارٌة ،وتنقسم الشركات التجارٌة بدورها
ومن حٌث قٌامها على اإلعتبار الشخصً أو المالً إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبٌعة مختلطة.
والشركة التجارٌة وحدها هً التً تكتسب صفة التاجر ،وتتحمل اإللتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام اإلفالس
متى توقفت عن دفع دٌونها التجارٌة .
أما الشركة المدنٌة فٌمكن أن تتخذ أحد األشكال الخاصة بالشركات التجارٌة كأن تنشأ فً شكل شركة تضامن أو شركة توصٌة
بسٌطة أو شركة توصٌة باألسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولٌة محدودة.
شركات األشخاص:
وهً الشركات التً تقوم على اإلعتبار الشخصً ،وتتكون أساسا من عدد قلٌل من األشخاص تربطهم صلة معٌنة كصلة القرابة
أو الصداقة أو المعرفة .وٌثق كل منهم فً اآلخر وفً قدرته وكفاءته ،وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما ٌهدد الثقة بٌن الشركات
وٌهدم اإلعتبار الشخصً الذي تقوم علٌه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل ،ولذلك ٌترتب فً األصل على وفاة أحد
الشركاء فً شركات األشخاص أو الحجر علٌه أو إفالسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.
وتشمل شركات األشخاص شركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة المحاصة:
1شركة التضامن :وهً النموذج األمثل لشركات األشخاص حٌث ٌكون كل شرٌك فٌها مسؤوالً مسؤولٌة تضامنٌة ،وفًجمٌع أمواله عن دٌون الشركة كما ٌكتسب كل شرٌك فٌها صفة التاجر.
2شركة التوصٌة البسٌطة :وتتكون من فرٌقٌن من الشركاء :شركاء متضامنٌن ٌخضعون لنفس النظام القانونً الذي ٌخضعله الشركاء فً شركة التضامن ،فٌكونون مسؤولٌن مسؤولٌة تضامنٌة ،وؼٌر محددة عن دٌون الشركة وٌكتسبون صفة
التاجر ،وشركاء موصٌن ال ٌسألون عن دٌون الشركة إال فً حدود حصصهم وال ٌكتسبون صفة التاجر وال ٌشاركون فً إدارة
الشركة.
3شركة المحاصة :وهً شركة مستترة ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة وال وجود لها بالنسبة إلى الؽٌر وتقتصر آثارها علىالشركاء فقط.
شركات األموال:
وهً الشركات التً تقوم أساسا على اإلعتبار المالً وال ٌكون لشخصٌة الشرٌك أثر فٌها ،فالعبرة فً هذه الشركات بما ٌقدمه
كل شرٌك من مال ،ولهذا فإن هذه الشركات ال تتأثر بما قد ٌطرأ على شخص الشرٌك كوفاته أو إفالسه أو الحجر علٌه.
وشركات األموال ال تشمل سوى شركات المساهمة وهً الشركات التً ٌقسم رأس المال فٌها إلى أسهم متساوٌة القٌمة وقابلة
للتداول بالطرق التجارٌة ،وٌسمى الشركاء فً هذه الشركات بالمساهمٌن ،وهم لٌسوا تجارا وال ٌسألون عن دٌون الشركة إال
فً حدود قٌمة األسهم التً ٌمتلكونها فً الشركة.
الشركات المختلطة:
وهً الشركات التً تقوم على اإلعتبار المالً واإلعتبار الشخصً فً نفس الوقت وبالتالً فهً تجمع بٌن خصائص شركات
األموال وشركات األشخاص.
وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصٌة باألسهم والشركة ذات المسؤولٌة المحدودة.

1شركة التوصٌة باألسهم :وهً تشبه شركة التوصٌة البسٌطة من حٌث أنها تضم فرٌقٌن من الشركاء :شركاء متضامنونٌخضعون لنفس النظام القانونً الذي ٌخضع له الشركاء المتضامنون فً شركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة ،وبالتالً
فإن الشركة تعتبر بالنسبة إلٌهم شركة أشخاص ،إذا ٌكتسبون جمٌعهم صفة التاجر وٌسألون مسؤولٌة تضامنٌة وؼٌر محددة
عن جمٌع دٌون الشركة ،وفً مقابل ذلك ٌستأثرون باإلدارة ،وشركاء موصون ال ٌترتب على دخولهم فً الشركة اكتساب صفة
التاجر وال ٌسألون عن دٌون الشركة إال فً حدود حصصهم التً تأخذ شكل األسهم القابلة للتداول بالطرق التجارٌة ،وبالتالً
فإن الشركة تعتبر بالنسبة إلٌهم شركة أموال.
2الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة :وهً الشركة التً تتكون من عدد قلٌل من الشركاء ال ٌجوز أن ٌزٌد على الخمسٌنشرٌكا ،وهذه الشركة تشبه شركات األشخاص من حٌث قلة عدد الشركاء فٌها وحظر اللجوء إلى اإلدخار العام عن طرٌق
اإلكتتاب فً أسهم أو سندات وتقٌٌد انتقال حصص الشركاء ،وهً تشبه شركات األموال من حٌث تحدٌد مسؤولٌة كل شرٌك
فٌها عن دٌون الشركة بمقدار حصته ،ومن حٌث نظام إدارتها والرقابة علٌها.
وٌالحظ أن العبرة فً تحدٌد شكل الشركة لٌس بالوصؾ الذي ٌضفٌه الشركاء على عقد الشركة ،وإنما العبرة بتوافر الشروط
القانونٌة لشكل الشركة ،بحسب اإلرادة الحقٌقٌة للشركاء ،فقد ٌصؾ الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن فً حٌن ٌتضح من
شروط العقد أنها شركة توصٌة بسٌطة فٌجب عندئذ تكٌٌفها على أساس أنها شركة توصٌة بسٌطة ،إذ أن من المناط فً تكٌٌؾ
العقود بما عناه المتعاقدون ال بما أطلقوه من أوصاؾ.
ٌضاؾ إلى هذه األنواع من الشركات نوعان ال تعرفهما معظم التشرٌعات العربٌة وهما الشركة ذات رأس المال المتؽٌر
والشركة التعاونٌة.
فً الشركة ذات رأس المال المتؽٌرٌ ،جوز لكل شركة – تضامن أو توصٌة بسٌطة أو توصٌة باألسهم أو مساهمة أو ذات
مسؤولٌة محدودة – أن تنص فً عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتؽٌٌر فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات
رأسمال متؽٌر أو شركة توصٌة بسٌطة ذات رأسمال متؽٌر أو شركة مساهمة ذات رأسمال متؽٌر ،إلخ.
أما الشركة التعاونٌة فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة ،والشركة
التعاونٌة تكون دائما ذات رأسمال قابل للتؽٌٌر ،وهو ما ٌعنً أن الشركة التعاونٌة تخضع أوالً لنظام الشكل المختار – نظام
شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة – ثم لألحكام الخاصة بالشركة التعاونٌة ،باإلضافة إلى خضوعها
للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتؽٌٌر.
خصائص شركة التضامن
تتمٌز شركة التضامن فضال عن المسؤولٌة التضامنٌة والمطلقة للشركاء بدخول اسم شرٌك أو أكثر فً عنوان الشركة ،وبعدم
قابلٌة حصة الشرٌك للتداول ،وباكتساب جمٌع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القٌام بأعمال تجارٌة .
أوالً :المسؤولٌة المطلقة والتضامنٌة عن دٌون الشركة:
ٌسأل الشركة فً شركة التضامن مسؤولٌة شخصٌة ومطلقة عن دٌون الشركة كما لو كانت هذه الدٌون دٌونا خاصة به ،أي
أنه ٌسأل فً ذمته وبصرؾ النظر عن مقدار حصته فً رأس المال عن دٌون الشركة فمسؤولٌة الشركة المتضامن ال تتحدد
إذن بمقدار حصته فً رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جمٌع أمواله الخاصة.
ثان ًٌا :دخول اسم الشركة فً عنوان الشركة:
ٌتكون اسم شركة التضامن من اسم شرٌك واحد أو أكثر مقرو ًنا بما ٌنبىء عن وجود شركة .والمقصود من ذلك هو إعالم الؽٌر
نظرا لمسؤولٌتهم الشخصٌة والتضامنٌة عن
باألشخاص الذٌن تتألؾ منهم الشركة والذٌن ٌعتمد علٌهم فً تعامله مع الشركة ً
كبٌرا ،فإنه ٌجوز اإلقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة
دٌون الشركة ،ؼٌر أنه إذا كان عدد الشركاء ً
"وشركاه" أو "شركاؤهما" أو" شركاؤهم" ،وذلك لكً ٌعرؾ الؽٌر أن هناك شركاء آخرٌن ؼٌر الذٌن وردت أسماؤهم فً
عنوان الشركة ،والؽالب أن ٌتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من ٌتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة
التجارٌة ،وإذا تكونت الشركة بٌن أفراد أسرة واحدة ،فقد جرى العمل على اإلكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما ٌبٌن درجة
القرابة بٌنهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".
ثال ًثا :عدم قابلٌة حصة الشركة لإلنتقال

تقوم شركة التضامن كما قدمنا على اإلعتبار الشخصً والثقة بٌن الشركاء ،ومن ثم فال ٌجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن
حصته بعوض أو بؽٌر عوض إلى الؽٌر دون موافقة باقً الشركاء ،ولهذا فال ٌجوز طب ًقا لما تقضً به المادة  81من نظام
الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة فً صكوك قابلة للتداول ،ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معٌن فال ٌجوز إجبارهم
على قبول شخص آخر قد ال ٌعرفونه أو ٌثقون به كشرٌك فً الشركة ،ولنفس الحكمة فقد رأٌنا أنه ٌترتب فً األصل على وفاة
أحد الشركاء فً شركات األشخاص انقضاء الشركة.
على أن قاعدة قابلٌة حصة الشرٌك لإلنتقال فً شركة التضامن وفً شركات األشخاص عمو ًما ال تتعلق بالنظام العام ،لذا ٌجوز
للشركاء اإلتفاق على أن الشركة ال تنقضً بوفاة أحد الشركاء ،كما ٌجوز النص فً عقد الشركة على حق كل شرٌك فً التنازل
عن حصته للؽٌر بشروط معٌنة ،كموافقة أؼلبٌة معٌنة من الشركاء على شخص المتنازل إلٌه ،أو اعطائهم حق استرداد الحصة
من المتنازل إلٌه مقابل دفع قٌمتها ،أو تقرٌر حقهم فً اإلعتراض على المتنازل علٌه خالل فترة معٌنة.
نظرا لما فً ذلك من إهدار لإلعتبار
ولكن ال ٌجوز النص فً عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قٌد أو شرطً ،
الشخصً الذي تقوم علٌه شركة التضامن.
راب ًعا :اكتساب الشرٌك صفة التاجر:
تجارا ،والسبب فً ذلك أن
تاجرا وجمٌع الشركاء
متى كان الؽرض الذي تقوم علٌه شركة التضامن تجار ًٌا ،كانت الشركة
ً
ً
الشٌك المتضامن ٌسأل مسؤولة شخصٌة وتضامنٌة عن دٌون الشركة ،األمر الذي ٌجعله فً مركز من ٌمارس التجارة بإسمه
الخاص.
وٌالحظ أن الشرٌك المتضامن ٌكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله فً الشركة ،ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل ،وعلٌه فإنه
ٌجب أن تتوافر فً الشرٌك المتضامن األهلٌة الالزمة الحتراؾ التجارة ،كما ٌمنع على األشخاص المحظور علٌهم مباشرة
التجارة الدخول كشركاء فً شركة التضامن.
إجراءات شهر شركة التضامن ومٌعاده
ٌنحصر شهر شركة التضامن فً اإلجراءات الثالثة التالٌة:
أوالً :نشر ملخص عقد الشركة فً جرٌدة ٌومٌة توزع فً المركز الرئٌسً للشركة ،وٌشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة
على البٌانات التالٌة:
1اسم الشركة وؼرضها ومركزها الرئٌسً وفروعها إن وجدت.2أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسٌاتهم.3رأسمال الشركة وتعرٌؾ كاؾ بالحصة التً تعهد كل شرٌك بتقدٌمها ومٌعاد استحقاقها.4أسماء المدٌرٌن ومن لهم حق التوقٌع نٌابة عن الشركة.5تارٌخ تأسٌس الشركة ومدتها.6بدء السنة المالٌة وانتهائها.مدٌر شركة التضامن
تعٌٌن المدٌر :قد ٌعٌن إلدارة شركة التضامن مدٌر أو أكثر من بٌن الشركاء أو من الؽٌر ،ومن النادر فً الواقع أن ٌكون مدٌر
شركة التضامن من الؽٌر ،وجرت العادة على أن ٌكون المدٌر هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارٌة.
عزل المدٌر :تختلؾ القواعد الخاصة بعزل مدٌر شركة التضامن بحسب صفته وطرٌقة تعٌٌنه .فإذا كان المدٌر شرٌ ًكا واتفاق ًٌا،
أي معٌ ًنا بنص فً عقد الشركة ،فإنه ٌعتبر ؼٌر قابل للعزل إال بإجماع الشركاء بمن فٌهم المدٌر نفسه ،ذلك ألن اإلتفاق على
تعٌٌنه جزء من العقد ،والعقد ال ٌجوز تعدٌله – كقاعدة عامة – إال برضاء جمٌع األطراؾ فٌه.
بٌد أنه ٌجوز ألؼلبٌة الشركاء أن ٌطلبوا إلى الهٌئة المختصة بحسم المنازعات التجارٌة عزل المدٌر اإلتفاقً بشرط وجود
"مسوغ شرعً" كإخالله بالتزاماته نحو الشركة ،أو ارتكابه لعمل من أعمال الخٌانة ،أو عدم المقدرة على العمل ،ولهٌئة حسم
المنازعات التجارٌة سلطة تقدٌر هذا المسوغ وما إذا كان ٌبرر عزل المدٌر فً هذه الحالة أم ال.

سلطة المدٌر أو المدٌرٌن:
1المدٌر الواحدٌ :نص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدٌر ،فٌبٌن األعمال والتصرفات التً ٌجوز له مباشرتها،وعندئذ ٌجب على المدٌر اإللتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحٌحة وملزمة للشركة ،أما إذا لم ٌعٌن عقد
الشركة سلطة المدٌر ولم تحدد باتفاق الحق ،كان للمدٌر أن ٌباشر جمٌع أعمال اإلدارة العادٌة التً تدخل فً ؼرض الشركة.
2تعدد المدٌرٌن :قد ٌعٌن الشركاء أكثر من مدٌر إلدارة الشركة ،وقد تحدد اختصاصات كل منهم ،وقد تترك دون تحدٌد ،وقدٌنص صراحة على أن ٌعملوا مجتمعٌن.
(أ) إذا حدد لكل مدٌر اختصاصات معٌنة تعٌن على كل منهم أن ٌعمل فً حدود اختصاصه ،وأن ٌمتنع عن التدخل فً اختصاص
اآلخرٌن ،فإذا جاوز اختصاصه ،كان عمله ؼٌر نافذ فً مواجهة الشركة ،ومثال هذا الؽرض أن ٌعٌن مدٌر للمشترٌات ،وآخر
للمبٌعات ،وثالث لشؤون الموظفٌن ،ورابع للدعاٌة واإلعالن.
(ب) إذا تعدد المدٌرون دون أن ٌعٌن اختصاص كل منهم ودون أن ٌنص على عدم جواز انفراد أي منهم باإلدارة ،كان لكل
منهم أن ٌقوم منفردً ا بأي عمل من أعمال اإلدارة ،على أن ٌكون لكل مدٌر أن ٌعترض على العمل قبل اتمامه ،ومتى حصل
قرارا بأؼلبٌة اآلراء ،فإذا تساوت اآلراء عرض األمر على
اإلعتراض عرض األمر على المدٌرٌن مجتمعٌن لٌتخذوا فٌه
ً
الشركاء .وتصدر قرارات الشركاء فً شركة التضامن باألؼلبٌة العددٌة.
(ج) إذا تعدد المدٌرون واشترط أن تكون قراراتهم باإلجماع أو باألؼلبٌة وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم
باإلدارة ،بٌد أنه ٌجوز الخروج على هذا األصل ،ومن ثم ٌكون ألي منهم أن ٌعمل منفردً ا ،إذا كان هناك أمر عاجل ٌترتب على
تفوٌته خسارة جسٌمة للشركة .وتطبٌ ًقا لذلك ٌجوز ألي من المدٌرٌن أن ٌقوم وحده ببٌع البضاعة المعرضة للتلؾ وٌعتبر
صحٌحا وناف ًذا.
التصرؾ عندئذ
ً
توزٌع األرباح والخسائر
ان اقتسام األرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعٌة الخاصة بعقد الشركة .وٌخضع توزٌع األرباح فً األصل للشروط
لواردة فً عقد الشركة ،مع مراعاة بطالن الشروط التً تقضً بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة .أما إذا
لم ٌتضمن عقد الشركة قواعد لتوزٌع األرباح ،وجب تطبٌق أحكام نظام الشركات .وقد جرى العمل على توزٌع األرباح فً
نهاٌة كل سنة مالٌة ،واألرباح التً توزع على الشركاء لٌست هً األرباح اإلجمالٌة ،والتً تنتج من طرح الرصٌد المدٌن من
الرصٌد الدائن ،بل األرباح الصافٌة ،وهً ما ٌتبقى من األرباح اإلجمالٌة بعد خصم المبالػ التً ٌنص علٌها عقد الشركة أو
ٌقضً بها العرؾ ،وأهمها المصارٌؾ العمومٌة كمرتبات الموظفٌن وأجور العمال والمصارٌؾ النثرٌة كقٌمة ما تستهلكه
الشركة من نور وؼاز ومٌاه ،وكذلك اإلستهالكات وهً نسبة من قٌمة اآلالت واألدوات التً تستخدمها الشركة خالل السنة.
وقد ٌنص عقد الشركة على اقتطاع جزء من األرباح اإلجمالٌة لتكوٌن احتٌاطً تستعٌن به الشركة على مواجهة الخسائر
المحتملة أو احتٌاجاتها فً المستقبل أو لتوزٌعه على الشركاء كربح فً السنوات التً ال تحقق فٌها الشركة أرباحا ،وتكون
اإلحتٌاطً اجباري فً بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصٌة باألسهم والشركة ذات المسؤولٌة المحدودة ،ولكنه
اختٌاري متروك لتقدٌر الشركاء فً شركات األشخاص.
خصائص شركة التوصٌة البسٌطة
تتمٌز شركة التوصٌة البسٌطة بأن لها عنوا ًنا ٌتركب من اسم شرٌك أو أكثر من الشركاء المتضامنٌن دون الشركاء الموصٌن،
وبعدم اكتساب الشرٌك الموصً فٌها صفة التاجر مع تحدٌد مسؤولٌته عن دٌون الشركة بمقدار حصته فً رأس المال.
أوالً :عنوان الشركة
ٌتكون اسم شركة التوصٌة البسٌطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنٌن مقرو ًنا بما ٌنبىء عن وجود شركة .ومن
ثم فإنه إذا لم ٌتركب عنوان الشركة إال من اسم شرٌك متضامن واحد ،فإنه ال بد من إضافة عبارة" وشرٌكه أو شركاءه" حتى
ولو كان هؤالء الشركاء جمٌ ًعا موصٌن ،وذلك لكً ٌعلم الؽٌر بوجود الشركة.
وال ٌجوز أن ٌتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصٌن ،وذلك حماٌة للؽٌر حتى ال ٌعتقد خطأ أن هذا الشرٌك الذي
ظهر اسمه فً عنوان الشركة مسؤول عن دٌون الشركة مسؤولٌة ؼٌر محدودة ،فٌعتمد على هذه وٌولً الشركة ثقته
وائتمانه.

وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصٌن فً عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه علٌه ،اعتبر فً مواجهة الؽٌر شرٌكا
متضامنا ،أي ٌعتبر مسؤوال أما الؽٌر عن دٌون الشركة بصفة شخصٌة وعلى وجه التضامن ،ونتٌجة لذلك فهو ٌكتسب صفة
التاجر ألنه ٌكون عندئذ قد احترؾ التجارة وؼامر بكل ذمته فً النشاط التجاري.
ثان ًٌا :عدم اكتساب الشرٌك الموصً صفة التاجر
ٌعتبر الشرٌك المتضامن فً شركة التوصٌة البسٌطة فً نفس الشرٌك المتضامن فً شركة التضامن ،ومن ثم فهو ٌكتسب
صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل ،أما الشرٌك الموصً فإنه على خالؾ ذلك ال ٌكتسب
صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.
ثال ًثا :المسؤولٌة المحدودة للشرٌك الموصً
على خالؾ الشرٌك المتضامن فً شركة التوصٌة الذي ٌسأل عن دٌون الشركة مسؤولٌة شخصٌة وعلى وجه التضامن ،فإن
الشرٌك الموصً ال ٌسأل عن دٌون الشركة إال بمقدار حصته فً رأس المال ،ومن ثم فال بد أن ٌقدم الشرٌك الموصً "حصة
فً رأس المال" أي حصة نقدٌة أو عٌنٌة ،فال ٌجوز أن تكون حصته مجرد عمله فً الشركة.
وٌترتب على المسؤولٌة المحدودة للشرٌك الموصً أن إفالس شركة التوصٌة ال ٌستتبع إفالس الشرٌك الموصً ،وإن اقتضى
حت ًما إشهار إفالس الشرٌك المتضامن فٌها.
إدارة شركة التوصٌة البسٌطة
صا أجنب ًٌا ،إنما ال ٌجوز فً
ٌقوم بإدارة شركة التوصٌة البسٌطة مدٌر أو أكثر ،وٌجوز أن ٌكون المدٌر شرٌ ًكا متضام ًنا أو شخ ً
جمٌع األحوال أن ٌكون المدٌر شرٌ ًكا موص ًٌا ،وٌسري على تعٌٌن المدٌر فً شركة التوصٌة وعزله وسلطته ومسؤولٌته
القواعد التً سبق ذكرها عند الحدٌث عن إدارة شركة التضامن ،لذا فإننا نكتفً باإلحالة على هذه القواعد.
شركة المحاصة
شركة المحاصة هً شركة مستترة ولٌس لها وجود ظاهر أو ذاتٌة قانونٌة أمام الؽٌر تنعقد بٌن شخصٌن أو أكثر للقٌام بعمل
واحد أو عدة أعمال ٌباشرها أحد الشركاء بإسمه الخاص على أن ٌقتسم األرباح والخسائر بٌنه وبٌن باقً الشركاء.
خصائص شركة المحاصة
كان الرأي السائد قدٌما أن شركة المحاصة تتمٌز عن ؼٌرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقٌام بعمل واحد أو عدة أعمال ال
ٌستؽرق تنفٌذها وق ًتا طوٌالً .ؼٌر أه ٌؤخذ على هذا الرأي أنه لٌس هناك ما ٌمنع قانو ًنا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط
معٌن على وجه اإلستمرار.
تكوٌن شركة المحاصة
المحاصة شركة فٌما بٌن الشركاء ،ومن ثم ٌجب أن تتوافر فً عقدها سائر األركان الموضوعٌة العامة (الرضا واألهلٌة
والمحل والسبب) واألركان الموضوعٌة الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقدٌم الحصص ونٌة المشاركة واقتسام األرباح
والخسائر).
أما الشروط الشكلٌة المتعلقة بعقد الشركة فال ٌشترط توافرها فً عقد شركة المحاصة ،ومن ثم فال ٌلزم كتابة عقدها ،كما أنه
ال ٌجوز شهر هذا العقد وإال فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة.
نشاط شركة المحاصة
لما كانت شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة ،فإنه لٌس لها ممثل قانونً ،أي مدٌر ٌعمل بإسمها ولحسابها ،وإنما
ٌنظم الشركاء عادة طرٌقة اإلدارة فً عقد الشركة ،وهً ال تخرج عن الصورة التالٌة:
1قد ٌتفق الشركاء على اختٌار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة ،وفً هذه الحالة ٌقوم هذا الشرٌك الذي ٌطلق علٌه اسم "مدٌرالمحاصة" بكافة األعمال والتصرفات التً ٌقتضٌها تحقٌق ؼرض الشركة ،وهو ٌتعامل مع الؽٌر بإسمه وبصفته الشخصٌة
وٌكون وحده المسؤول أمام الؽٌر ،وال تنشأ أي عالقة مباشرة بٌن هذا الؽٌر وباقً الشركاء ،ومن ثم ال ٌكون له دعوى

مباشرة قبل الشركاء ألنهم لٌسوا طر ًفا فً العقد.
2قد ٌتفق الشركاء على توزٌع أعمال الشركة فٌما بٌنهم ،فٌقوم كل شرٌك بإسمه الخاص ببعض األعمال ثم ٌتقدم بحساب عنجمٌعا.
نشاطه وٌجري تقسم األرباح والخسائر بٌن الشركة على أساس أن تلك األعمال قد تمت لحسابهم
ً
وأخٌرا ،قد ٌتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم فً جمٌع األعمال التً تتم لحساب الشركة ،فتبرم العقود عندئذ بإسم جمٌع
3ً
تبعا لقاعدة افتراض التضامن فً
الشركاء وٌلتزمون جمٌ ًعا أمام الؽٌر وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجار ًٌا ً
المسائل التجارٌة.
إنقضاء شركة المحاصة
تنقضً شركة المحاصة كبقٌة الشركات باألسباب العامة النقضاء الشركاء كما تنقضً باألسباب الخاصة النقضاء شركات
األشخاص.
عٌر أن شركة المحاصة تتمٌز عن ؼٌرها من الشركاء من حٌث أن انقضاءها ال ٌستتبع خضوعها لنظام التصفٌة ،ومرد ذلك أن
شركة المحاصة ال تتمتع بشخصٌة معنوٌة ولٌست لها ذمة مالٌة مستقلة عن ذمم الشركاء ،ولذا ٌقتصر األمر عند انقضاء
الشركة على مجرد تسوٌة الحساب بٌن الشركاء لتحدٌد نصٌب كل منهم فً الربح والخسارة ،وٌباشر تسوٌة الحساب جمٌع
الشركاء أو خبٌر أو أكثر ٌختاره الشركة أو ٌعٌنه القضاء عند اإلختالؾ.
شركات األموال
شركات األموال ،كما تدل علٌها تسمٌتها شركات ال تقوم على اإلعتبار الشخصً بل على اإلعتبار المالً ،وال أهمٌة فٌها
لشخصٌة الشرٌك ،ولذلك تمثل حصة الشرٌك فٌها فً سهم قابل للتداول بالطرق التجارٌة ،كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو
افالسه أو الحجر علٌه ال ٌؤثر فً حٌاة الشركة.
خصائص شركة المساهمة
شركة المساهمة هً الشركة التً ٌقسم رأسمالها إلى أسهم متساوٌة القٌمة وقابلة للتداول ،وال ٌسأل الشركاء فٌها إال بقدر
قٌمة أسهمهم ،وال تعنون بإسم أحد الشركاء ،وتخضع فً تأسٌسها وفً إدارتها إلجراءات وقواعد خاصة.
وتتضح من هذا التعرٌؾ الخصائص األساسٌة لشركة المساهمة والتً تمٌزها عن ؼٌرها من الشركات وهً:
أوالً :رأسمال الشركة
تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات اإلقتصادٌة الكبرى ،ومن ثم كان طبٌع ًٌا أن ٌتمٌز رأسمالها بضخامته بالمقارنة
مع رأسمال الشركات األخرى .وٌقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوٌة القٌمة ٌسمى كل منها "سه ًما" وتمثل هذه
األسهم فً صكوك األصل فٌها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارٌة ،ومن ثم ٌجوز التصرؾ فً هذه األسهم بكافة أنواع
التصرؾ دون أن ٌكون لذلك أثر على حٌاة الشركة.
ثان ًٌا :المسؤولٌة المحدودة للمساهم:
تتحدد مسؤولٌة الشرٌك فً الشركة المساهمة بقدر القٌمة اإلسمٌة لما ٌملكه من أسهم فً رأسمال الشركة ،ونتٌجة لذلك فإن
الشرٌك المساهم ال ٌكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله فً الشركة ،على العكس من الشرٌك المتضامن فً شركة التضامن
تاجرا ،األمر الذي ٌجعل مركزه من هذه الزاوٌة أقرب
والتوصٌة ،كما أن إفالس الشركة ال ٌؤدي إلى إفالس المساهم ولو كان
ً
إلى مركز الشرٌك الموصً.
ثال ًثا :اسم الشركة المساهمة:
لٌس لشركة المساهمة عنوان ٌستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حٌث "ال ٌجوز أن ٌشتمل اسم الشركة المساهمة على
اسم شخص طبٌعً "...ولعل السبب فً ذلك ٌرجع إلى أن الهدؾ من عنوان الشركة هو تقوٌة ائتمانها عن طرٌق إعالم الؽٌر
بأسماء المسؤولٌن بالتضامن ،فً حٌن أن مسؤولٌة الشركاء فً شركة المساهمة محدودة بقٌمة أسهمهم.

وٌستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة ٌجب أن ٌكون مشت ًقا من الؽرض من إنشائها ،فٌقال مثالً شركة اإلسمنت
السعودٌة أو الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة.
ومع ذلك ٌجوز أن ٌشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد األشخاص الطبٌعٌٌن إذا كان ؼرض الشركة استثمار براءة
اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارٌة واتخذت أسهمها رأسمالها ،وإنما ٌجب فً مثل هذه
الحاالت أن تضاؾ إلى اإلسم عبارة "شركة مساهمة" وذلك للداللة على نوع الشركة.
رابعا :التأسٌس واإلدارة
ً
ٌخضع تأسٌس شركات المساهمة إلجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما ٌرخص بالتأسٌس ،وال تكتسب الشخصٌة
المعنوٌة إال بصدور قرار من الوزٌر المختص (وزٌر التجارة أو وزٌر اإلقتصاد) باعتماد تأسٌس الشركة ،وذلك لتمكٌن الدولة
من ممارسة الرقابة على تأسٌس الشركات المساهمة والتحقق من جدٌة المشارٌع التً تقوم بها وحماٌة أموال الجمهور.
كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هٌئات متعددة بعضها ٌتولى التنفٌذ وبعضها اآلخر الرقابة واإلشراؾ ،فهناك مجلس اإلدارة
الذي ٌتولى اإلدارة والقٌام بكافة التصرفات التً تستلزمها هذه اإلدارة ،وهناك الجمعٌة العامة العادٌة التً تجتمع مرة كل سنة
على األقل لمناقشة تقرٌر مجلس اإلدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهٌة.
وهناك هٌئة مراقبً الحسابات التً تتولى الرقابة على مالٌة الشركة والتحقق من انتظام حساباتها ،وهناك أخٌرا الجمعٌة
العامة ؼٌر العادٌة التً تجتمع عندما ٌقتضً تعدٌل نظام الشركة أو ألؼراض نص علٌها عقد التأسٌس.
شركة التوصٌة باألسهم
شركة التوصٌة باألسهم هً الشركة التً تتكون من فرٌقٌن ،فرٌق ٌضم على األقل شرٌكا متضامنا مسؤوال فً جمٌع أمواله
عن دٌون الشركة ،وفرٌق آخر ٌضم شركاء مساهمٌن ال ٌقل عددهم عن أربعة وال ٌسألون عن دٌون الشركة إال بقدر حصصهم
فً رأس المال.
فشركة التوصٌة باألسهم تشبه شركة التوصٌة البسٌطة من حٌث أنها تضم فرٌقٌن من الشركاء مختلفٌن فً مركزهما
القانونً :شركاء متضامنٌن ٌتوافر بالنسبة لهم اإلعتبار الشخصً ،ومن ثم تكون حصصهم ؼٌر قابلة للتداول وٌسألون
مسؤولٌة شخصٌة وتضامنٌة عن دٌون الشركة وٌتولون وحدهم إدارة الشركة وٌكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه
الصفة عند دخولهم فً الشركة ،وشركاء موصٌن تتحدد مسؤولٌتهم عن دٌون الشركة بمقدار حصصهم فً رأس المال وال
ٌكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة وال ٌجوز لهم التدخل فً اإلدارة.
الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة
الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة هً الشركة التً تتكون بٌن شرٌكٌن أو أكثر مسؤولٌن عن دٌون الشركة بقدر حصصهم فً
رأس المال وال ٌزٌد عدد الشركاء فً هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرٌن أو خمسٌن .وأهم خاصٌتٌن لها هما تحدٌد عدد
الشركاء فً الشركة والمسؤولٌة المحدودة للشركاء .ؼٌر أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر اإللتجاء إلى اإلكتتاب العام،
وتقسٌم رأس المال إلى حصص ؼٌر قابلة للتداول بالطرق التجارٌة ،وجواز أن ٌكون للشركة عنوان ٌتضمن اسم شرٌك أو
أكثر .وسنتناول هذه الخصائص بشًء من التفصٌل كما ٌلً:
أوالً :تحدٌد عدد الشركاء
الؽرض من تحدٌد عدد الشركاء بشرٌكٌن كحد أدنى و 52أو  25شرٌكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على
المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة والمحافظة على وجود اإلعتبار الشخصً بٌن الشركاء.
ثان ًٌا :تحدٌد المسؤولٌة
ال ٌسأل الشرٌك فً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة عن دٌون الشركة إال بقدر حصته فً رأس المال ،وهذه الخاصٌة هً
أساس تسمٌة هذه الشركة وهً تسمح للشركاء بتحدٌد مسؤولٌتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى اإللتجاء إلى شكل
شركة المساهمة ،ومن ثم فهً تجعل الشرٌك فً هذه الشركة فً مركز ٌماثل مركز الشرٌك فً شركة المساهمة.
بٌد أنه ٌالحظ أن مسؤولٌة الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة ذاتها عن دٌونها لٌست محدودة ،بل هً مطلقة فً جمٌع أموالها،

ولكن مسؤولٌة الشركاء فٌها هً المحدودة بقدر حصة كل منهم فً رأس المال.
ثال ًثا – حظر اإللتجاء إلى اإلكتتاب العام
ال ٌجوز تأسٌس الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة أو زٌادة رأسمالها أو اإلقتراض لحسابها عن طرٌق اإلكتتاب العام ،ومن ثم
ال ٌجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح الكتتاب الجمهور ،والهدؾ من هذا الحظر هو المحافظة على توافر اإلعتبار
الشخصً بٌن الشركاء.
راب ًعا :عدم قابلٌة الحصص للتداول بالطرق التجارٌة
ٌقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة إلى حصص متساوٌة القٌمة ،ؼٌر أن هذه الحصص ال ٌجوز أن تكون ممثلة
فً صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارٌة وذلك مراعاة لإلعتبار الشخصً الذي تقوم علٌه هذه الشركة.
ولكن هذه الحصص لٌست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص فً شركات األشخاص ،فالشرٌك ٌجوز له أن
ٌتنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للؽٌر وف ًقا لشروط عقد الشركة.
خامسا :اسم الشركة
ً
خاصا مشت ًقا من ؼرضها كما هو الشأن فً شركات األموال ،كما ٌجوز
ٌجوز للشركة ذات المسؤولٌة المحدودة أن تتخذ اس ًما
ً
لها أن تتخذ عنوا ًنا ٌتضمن اسم شرٌك أو أكثر كما هو الحال فً شركات األشخاص.
إدارة الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة
ٌدٌر الشركة مدٌر أو أكثر من الشركاء أو ؼٌرهم بمقابل أو بؽٌر مقابل ،وٌعٌن الشركاء المدٌرون فً عقد الشركة أو فً عقد
مستقل لمدة معٌنة أو ؼٌر معٌنة .وٌجوز أن ٌنص عقد الشركة على تكوٌن مجلس إدارة من المدٌرٌن فً حالة تعددهم ،وٌحدد
العقد طرٌقة العمل فً هذا المجلس واألؼلبٌة الالزمة لقراراته ،وتلتزم الشركة بأعمال المدٌرٌن التً تدخل فً حدود سلطتهم.

محمد متولى
المحامى
باالستئناؾ العالى ومجلس الدولة
إذا أعجبك موضوع من مواضٌعً فال تقل شكـراً  ...بل قل اآلتـً::
اللهم اؼفر له ولوالدٌه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس األعلى مع األنبٌاء والشهداء والصالحٌن..
واجعل دعاءهم مستجاب فً الدنٌا واآلخرة..
اللـهم آمٌـن

