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 املحاضرة الثامنة )الجزء االول(

 أنواع الشركات 

شركة املحاصة(  –)القسم األول: شركات األشخاص    

 

 أوال: تعريف شركة املحاصة

( من قانون الشركات شركة املحاصة، بأنها شركة التي ال تخضع إلجراءات الشهر املفروضة على  51عرفت املادة )

الشركات التجارية االخرى، وبأن كيانها منحصر بين املتعاقدين، فهي ال تظهر للغير، وغير ملزمة بأن يكون عقدها  

مكتوبا ويمكن اثباتها بجميع طرق االثباتات املقبولة في املواد التجارية، إذا كان موضوعها تجاريا، وبطرق االثبات  

نيا، على خالف باقي الشركات التجارية ليس لها شخصية اعتبارية  املحددة في املواد املدنية إذا كان موضوعها مد

وال اسم تجاري، أو ذمة مالية، فهي شركة تقوم بين افرادها وال يعلم الغير بوجودها. وهي تنعقد بين شريكين أو  

ع من  أكثر، يساهم كل منهم في مشروع تجاري بنصيب معين من املال، أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا املشرو 

 أرباح أو خسائر، ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير. 

الغذائية، واالنتهاء    املواد  أكثر على شراء صفقة من  ومن األمثلة عن شركة املحاصة االتفاق بين شخصين أو 

 باقتسام الربح بعد تسويقها، أو كاالتفاق بين شخصين على تربية الدواجن ثم اقتسام الربح فيما بينهما بعد البيع.  

فإ ولذا  االشخاص،  شركات  عداد  في  املحاصة  شركة  االعتبار  وتعتبر  على  تقوم  إنما  الشركاء  بين  العالقة  ن 

الشخص ي، وبناء عليه فإنه ال يحق ألي من الشركاء أن يتفرغ عن حصته للغير من دون الحصول على موافقة  

 شركائه اآلخرين. 

 ثانيا: خصائص شركة املحاصة

يعلم الغير عن تكوينها   ملا كانت شركة املحاصة تتميز بصفتها املستترة بوصفها شركة تتكون في الخفاء، ال  •

الواجب توافرها في عقد الشركة، فشركة املحاصة    ال تخضع لركن الشكلية أو عن الشركاء فيها، فهي 

 ال تخضع إلجراءات الشهر املفروضة على الشركات التجارية االخرى، ومع ذلك غالبا ما يلجأ الشركاء إلى 
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وعالقتهم بمدير املحاصة ومسؤوليته قبلهم وتحديد األرباح  كتابة العقد، بقصد تحديد عالقتهم ببعض  

 والخسائر فيما بينهم وغير ذلك من الحقوق والواجبات املتبادلة بين الشركاء. 

حيث ينحصر كيانها فيما بين املتعاقدين، فهي غير معدة الطالع    بطابعها املستور تنفرد شركة املحاصة   •

ال يعني أنها بالضرورة مجهولة من الغير، فالشركة تبقى مستترة    الغير عليها، وإن اعتبار الشركة مستترة

ولو اطلع الغير على وجودها، ما دام ذلك االطالع لم يأت بعمل إرادي من قبل الشركاء على ذلك يظل  

باسمهم   كل يتعاقدون  فهم  املحاصة  في شركة  الباقين  الشركاء  الجمهور مستقال عن  نظر  في  شريك 

أ العقد  وكان  فإنما  الشخص ي،  مثال،  الشركة  لحساب  يشتري  حين  فاملدير  الخاص،  لحسابهم  جري 

يشتري باسمه الشخص ي، ويوقع العقد باسمه، ويلتزم شخصيا بآثار العقد تجاه من تعاقد معه، أما  

لها   فالشركة  االتفاق  ويحكمها  اخرى،  شركة  كأية  وموجودة  قائمة  الشركة  فإن  الشركاء  بين  فيما 

 من الشركاء حصة منه وإذا ربحت أو خسرت تحمل كل منهم بنسبة حصته.   رسمالها الخاص، قدم كل

املحاصة   • اعتباريةشركة  لها شخصية  بل مجرد عقد  ليس  الشخصية  لها  ويترتب على عدم وجود   ،

 االعتبارية النتائج التالية: 

مالية   -أ ذمة  مستقلة    مستقلة  عدم وجود  اعتبارية  وجود شخصية  عدم  على  يترتب  حيث  املحاصة  لشركة 

لشركة املحاصة عن شخصية الشركاء فيها عدم وجود رأسمال خاص بها، ففي شركات املحاصة تظل الحصة  

املقدمة من الشريك املحاص ملكا له، ال تنتقل إلى ملكية الشركة، فليس للشركة ذمة مالية تتكون من حصص  

 الشركاء.

، فإن مدير املحاص يتعاقد باسمه الشخص ي كما سبق القول،  عدم وجود عنوان تجاري تتعامل به الشركة  -ب

وإذا تعاقد أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الخاص، ولحسابه، كما ال يلزم بهذا التعاقد الشركاء إال في  

 حدود االتفاق املبرم بين الشركاء.

وعلى من يدعي حقا أن   ال يجوز مقاضاتها كشركة، املحاصة شخصية قانونية فإنه وباعتبار أنه ليس لشركة   -ج

 يقاض ي الشريك الذي باشر عمال ما باسمه الشخص ي. 

لعدم وجودها من وجهة النظر القانونية، فإذا توقف أحد الشركاء عن دفع دين  ال يمكن شهر إفالس الشركة    -د

 شهر االفالس يقتصر عليه وحده دون بقية الشركاء. من الديون التي التزم بها لحساب الشركة فإن 
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 ثالثا: رأسمال شركة املحاصة

يتألف رأسمال الشركة من الحصص التي يقدمها كل من الشركاء إلى الشركة، ويحدد العقد نوع هذه الحصص  

ا بملكيته  ) نقدا أو مقدمات عينية، أو عمال( وإذا كانت القاعدة في شركة املحاصة أن كل شريك يظل محتفظ

الخاصة ويقوم باستثمارها بنفسه ثم يشترك مع بقية الشركاء في شركة املحاصة في نتائج استغالله لحصته، 

أنه قد يحدث أحيانا أن تتخذ ملكية الحصص إحدى الصور اآلتية   وذلك النعدام الشخصية القانونية،  إال 

 نذكر أهمها: 

تثمارها، وتوزيع ما ينتج عن هذا االستثمار من مكاسب على  أن يقدم كل شريك حصته إلى مدير املحاصة الس  -أ

الشركاء جميعا، مع احتفاظ كل شريك بملكية حصته، وفي هذه الحالة إذا ُسلمت الحصة ملدير الشركة لتحقيق  

هر إفالسه كان من حق الشريك املالك أن يستردها إذا كانت من االموال املعنية بذاتها،  
ُ
الغرض املشترك، ثم ش

ل العقارات أو األموال املعروفة املخصصة( باعتبار أن ملكيتها لم تخرج بعد من ذمة الشريك، وأما إذا كانت  )مثا

 نقودا فإنه يدخل في تفليسة املدير كأي دائن عادي.

ليباشر    -ب التمليك  املحاصة على سبيل  إلى مدير  بينهم على تقديم كل شريك حصته  الشركاء فيما  يتفق  قد 

ع الحصص، ويلجأ الشركاء إلى هذه الطريقة لتسهيل استغالل أموال الشركة من جانب مدير  نشاطه على مجمو 

حق   الشخصيين  لدائنيه  فإن  الشخصية،  املدير  ذمة  في  الحصص  هذه  دخول  ذلك  شأن  كان  وملا  املحاصة، 

ل إفالس املدير  التنفيذ عليها ولو كانت حصة عينية، كما أنه ليس لدائني مقدم الحصة حق التنفيذ عليها. وفي حا

 فإن هذه الحصص تدخل ضمن موجودات تفليسته باعتبارها جزءا من ذمته املالية. 

 رابعا: انقضاء شركة املحاصة

تنقض ي شركة املحاصة كبقية الشركات التجارية، بأحد األسباب العامة بانقضاء الشركات، كما تنقض ي بأحد  

 ع طبيعتها املستترة.  األسباب الخاصة بوصفها شركة أشخاص وذلك بما يتفق م

على أن شركة املحاصة تختلف عن بقية الشركات التجارية من حيث آثار االنقضاء )وهي القسمة والتصفية(،  

وهذا االختالف أساسه في الواقع الطبيعة املستترة لهذا النوع من الشركاء فال وجود لشخص اعتباري وال وجود  

تتمثل التصفية في مجرد تقديم حساب من املدير املحاص ومن  لذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذلك  

كل شريك عما قام به من أعمال لحساب الشركة أي تتم تسوية االمور عن طريق املحاسبة من دون تعيين مصفي  

 للشركة حيث ترد الحقوق العينية إلى أصحابها ثم يتم توزيع األرباح والخسائر. 
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اق وإذا لم يكن هناك اتفاق تم التوزيع بحسب الحصص في رأسمال، أما  وتوزع االرباح والخسائر بحسب االتف

حددت   اتفاق  يوجد  لم  فإذا  أيضا،  االتفاق  إعمال  وجب  فقد  املال  رأس  في  عمله حصة  قدم  الذي  الشريك 

 املحكمة نصيبه في ضوء الجهد الذي بذله لتحقيق اغراض الشركة.  

 خامسا: مسؤولية الشركاء واملدير املحاص 

ينظم العالقة بين الشركاء بعضهم ببعض العقد املبرم بينهم، سواء كتابة أو    ولية الشركاء فيما بينهم:مسؤ   -أ

شفهيا، ويلزم هذا العقد كل من وقعه أو اتفق بمقتضاه الشركاء في مواجهة بعضهم بعضا. فإذا كان محددا أن  

ق، وإذا تصرف أحد الشركاء في مواجهة  كل شريك يقوم بتقديم حصة وُيسأل في حدود معين تم تطبيق هذا االتفا

الشركاء   ويتحمل  الشركاء.  إلى جميع  التصرف  هذا  نتائج  بنقل  يلتزم  ثم  الشخص ي،  باسمه  يتعاقد  فإنه  الغير 

 املحاصين كافة آثار هذا التصرف الذي تم تحقيقا ألغراض الشركة.

خص ي مع الغير يعتبر مسؤوال في جميع  إن املدير املحاص الذي يتعامل باسمه الش  مسؤولة املدير مع الغير:   -ب

أمواله في مواجهة هذا الغير، ولو كان متفقا مع باقي الشركاء على تحديد مسؤوليته. وإذا تعاقد أكثر من شريك أو  

جميع الشركاء مع الغير، كان لهذا االخير الرجوع عليهم بالتضامن، نظرا لعدم وجود شخصية اعتبارية للشركة،  

 وال بالتضامن في مواجهة الغير لقيامهم بعمل تجاري. وُيعد كل منهم مسؤ 

 سادسا: تحول شركة املحاصة

شركة املحاصة هي شركة مستترة فهي موجودة بين الشركاء فحسب، يلتزمون بما اتفقوا عليه، وأما في مواجهة  

 الغير فهي غير موجودة، فال حاجة لها لشخصية متميزة تتعامل مع الغير من خاللها. 

إلى إظهار الشركة في معامالتها وإبرازها كشخص  إال أنه ي حدث بعض األحيان أن يلجأ الشركاء بشكل أو بآخر 

اعتباري مستقل عن أشخاص الشركاء، فيصدر من الشركاء ما ينبئ بوجودها في مواجهة الغير، ففي هذه الحالة  

فتتحول  نونية الخاصة بها،  تفقد شركة املحاصة أهم خصائصها، لتصبح شركة من نوع جديد لها شخصيتها القا

من قانون الشركات(، وهنا يصبح الشركاء فيها    54لم تستوف اجراءات الشهر )املادة    إلى شركة تضامن فعلية 

مسؤولين تجاه الغير بالتضامن، ومن أساليب العلنية التي يعطيها الشركاء للشركة إعطاؤها عنوانا خاصا بها يتم  

به ويوقع بموجبه، ويعود   التي أعطاها الشركاء للشركة كافية التعامل  العلنية  أكانت  املختص تقدير  للقضاء 

 لتحويلها إلى شركة من نوع آخر أم ال . 

 ن د. عبدهللا سمير موسامدرس املقرر: 
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 املحاضرة الثامنة )الجزء الثاني( 

 أنواع الشركات 

الشركة املساهمة املغفلة(   –)القسم الثاني: شركات األموال   

 

 مقدمة

تهتم باألشخاص   أكثر مما  بأنها شركات تهتم برؤوس األموال  تتميز شركات األموال كما هو واضح من تسميتها 

، فهي تتكون أساسا لتجميع  وتعتبر الشركة املساهمة املغفلة النموذج األمثل لشركات األموالاملساهمين بها،  

 الشخص ي للشركاء. رؤوس االموال للقيام بمشروعات معينة، بصرف النظر عن االعتبار  

 أوال: تعريف شركة املساهمة املغفلة

أيا كان موضوعها خاضعة لقانون التجارة. وتعين مدة هذه الشركة في نظامها األساس ي. وتكون   شركة تجاريةهي 

من قانون الشركات(. وتتكون إما كشركة مساهمة مغفلة عامة أو    89مدتها إما غير محدودة أو محدودة )املادة  

 خاصة: 

، ويكون رأسمالها مقسما  ( 10) : تتألف من عدد من املساهمين ال يقل عن  الشركة املساهمة املغفلة العامة  -أ

إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، ولإلدراج في أسواق األوراق املالية وتقوم بطرح جزء من رأسمالها على  

 ة االسمية لالسهم التي يملكها في الشركة.االكتتاب العام، وتكون مسؤولية املساهم فيها محددة بالقيم

، ويكون رأسمالها مقسما  ( 3) تتألف من عدد من املساهمين ال يقل عن    الشركة املساهمة املغفلة الخاصة:  -ب

إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون مسؤولية املساهم فيها محددة بالقيمة األسمية لألسهم التي يملكها في الشركة  

 نون الشركات(. من قا 86)املادة 
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 ثانيا: خصائص الشركة املساهمة املغفلة

التجارية مستمد من موضوع عملها )غرضها(: -1 الشركة  التسمية    اسم  أنه ال يجوز أن تكون  املبدأ 

مستمدة من اسم شخص طبيعي، ومع ذلك فقد أجاز املشرع أن يكون اسم الشركة اسما لشخص  

من قانون    88اختراع  مسجلة باسم هذا الشخص )املادة  طبيعي إذا كان غرض الشركة استثمار براءة 

الشركات(. كما يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة" وبيان مقدار  

قانون    88رأسمالها  املكتتب به، ورأس املال املدفوع مع التعديالت التي تطرأ عليه زيادة أو نقصانا )املادة

وذلك ألن املشرع فرض إلشارة أن سبب وصف هذا النوع من الشركات "باملغفلة"  الشركات(. وتجدر ا

 إغفال أسماء الشركاء من التسمية التي تطلق على هذه الشركة.

يشترط في الشركات املساهمة املغفلة أن تؤسس بين عدد من املساهمين ال يقل  عدد املساهمين في الشركة:    -2

 في الخاصة. وال قيد لحدهم األعلى.  ( 3) في العامة و ( 10) عن 

إن رأسمال الشركة مقسم إلى أسهم متساوية القيمة، ويحدد بالعملة السورية  رأسمال الشركة املساهمة:    -3

عملة أخرى. وفي حال نقص عدد املساهمين، أو رأسمال الشركة عن الحد  ما لم تسمح الوزارة للشركة تحديده ب

األدنى املقرر قانونا، جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى  

تصفية    شركة اخرى، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خالل املهلة املمنوحة لها، جاز للوزارة طلب 

 الشركة قضائيا.  

حيث ال أساس فيها لالعتبار الشخص ي، فالغرض  الشركة املساهمة املغفلة شركة أموال ال شركة أشخاص:    -4

النظر عن   معين، بصرف  بمشروع  للقيام  الالزم  املال  املغفلة هو جمع  املساهمة  الشركة  تكوين  من  االساس ي 

شركة لالكتتاب العام يستطيع أي شخص أن يكون شريكا  شخصية املساهمين فيها، فبمجرد طرح أسهم هذه ال

فيها بمجرد دفع قيمتها، ويترتب على ذلك نتائج مهمة هي أنه ال أثر إلفالس الشريك املساهم، أو تنازله عن أسهمه  

بمقابل أو بدون مقابل أو وفاته أو ترك أسهمه للورثة، فال أثر لذلك في استمرار حياة الشركة كما أن أسهم هذه  

الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز للغير التنازل عنها والتصرف فيها بأنواع التصرفات كافة دون أن  

 يكون لذلك أثر في حياة الشركة. 

تتميز الشركة بأن املساهم فيها ال يسأل عن ديونها إال بقدر نصيبه    املسؤولية املحدودة للشريك املساهم :   -5

ــــمتلكهم التي يــــفي األس ــ  ركة املساهمة املغفلة  ـــــسب الشريك في الشـــبارها شركة أموال، وال يكتـــــها فقط، وهذا باعتـ
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صفة التاجر ملجرد اكتتابه بعدد من االسهم مهما بلغت األسهم، وعلى هذا فليس هناك ما يمنع األشخاص الذين  

 حظر عليهم تعاطي العمل التجاري من أن يكونوا مساهمين في شركة مساهمة مغفلة.  

ويتمتع مالكو   فقط للسهم الواحد، بمئة ليرة سوريةتكون أسهم الشركة أسمية تحدد قيمتها  أسهم الشركة: -6

 األسهم العينية بنفس حقوق مالكي األسهم النقدية مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية السهم العيني. 

يمكن أن تؤسس الشركة لتعاطي أي نوع من األعمال التجارية أو املدنية وسواء كان عمل    موضوع الشركة:   -7

 رية، وتخضع لقانون التجارة. الشركة من هذا الصنف أو ذاك فإن الشركة تعتبر تجا 

 ثالثا: تأسيس الشركة املساهمة املغفلة 

إن تأسيس الشركات املساهمة املغفلة ال يتم بمجرد توقيع عقدها ونظامها كما هو في شركات االشخاص وإنما  

 يستغرق وقتا تتم فيه جميع االجراءات التي فرض القانون لتأسيسها، والتي تمر بثالث مراحل:  

و  الشركة،  عقد  )تحرير  التحضيرية  أو  التمهيدية  التأسيس  مرحلة  األولى:  نظامها  املرحلة 

 األساس ي( 

تنشأ فكرة التأسيس على األغلب في رأس أشخاص قلة، يقتنعون بجدوى املشروع، فيسعون إلى إبرازه إلى حيز  

 الوجود، ونسمي هؤالء األشخاص املؤسسين. 

: ليس الشخص الذي يوقع  ولم يتطرق القانون إلى تعريف املؤسس لذلك اتجه الفقه والقضاء إلى أن املؤسس

،  بتدائي فقط، بل كل شخص يشترك في إنشاء الشركة، ويقوم بدور إيجابي منتج في تأسيسها  على العقد اال 

 ويعبر عن رغبة واضحة في تحمل املسؤوليات الناجمة عن هذا التأسيس، ولو لم يوقع على العقد االبتدائي. 

وإنفاقهم على إنشاء    ويقوم املؤسسون في هذه املرحلة بإعداد عقد الشركة الذي يتضمن أسماؤهم، وعناوينهم،

...الخ  إدارتها  ومركز  واسمها،  رأسمالها،  ومقدار  إلنجازها،  لفت 
ُ
أ التي  األغراض  وتحديد   الشركة، 

ويقومون بصياغة مشروع نظام الشركة األساس ي، وأوجب املشرع أن يكون هذا النظام متطابقا مع نموذج النظام  

الوزا تضعه  الذي  املغفلة  املساهمة  للشركات  إنجاز  األساس ي  في  الوزارة  هذه  دوائر  مهمة  لتسهيل  املختصة  رة 

الرقابة الحكومية املفروضة على هذه الشركات من   الترخيص من ناحية، ويعمل على توحيد أسلوب  معامالت 

 ناحية اخرى. 
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 املرحلة الثانية: مرحلة التأسيس القانونية )تبدأ بتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة املختصة(

 يقل عدد املؤسسين عن ثالثة، ويؤلفون فيما بينهم لجنة مؤسسين. يجب أن ال  -1

يقدم املؤسسون طلبهم بتصديق النظام األساس ي للشركة املساهمة املغفلة إلى الوزارة املختصة مرفقا بنسخة     -2

الكاتب   الواجب لذلك وتصديق على تواقيع املؤسسين من قبل  عنه، بعد املوافقة عليه، وبعد تسديد الرسم 

 العدل أو من قبل الجهة يحددها الوزير. ب

يجوز أن يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة املؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه    -3

 من املذكورين. 

 يتضمن طلب املؤسسين بتصديق على النظام االساس ي للشركة املساهمة املغفلة املعلومات األتية: -4 

 م واملوطن املختار لكل منهم. أسماء املؤسسين وجنسياته  -أ 

رأسمال الشركة وعدد األسهم التي سيكتتب بها املؤسسين عند التأسيس وعدد األسهم التي سيتم عرضها    -ب

 على االكتتاب العام ومهلة االكتتاب.

 اسم الشركة ومدتها غايتها ومركزها الرئيس ي وموطنها املختار.   -ج 

ال إن وجدت، واسم املؤسس الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير تقييم الحصة  بيان باملقدمات العينية في رأس امل  -د

 العينية بطلب التصديق.  

)لجنة    -هـ التأسيس  اجراءات  وبمتابعة  األساس ي  النظام  على  بالتوقيع  املفوضين  األشخاص  أو  الشخص 

وإدارته حتى تأسيسها    املؤسسين( الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية لالنعقاد والنيابة عن الشركة 

 نهائيا وانتخاب مجلس االدارة االول. 

 اسم مدقق الحسابات الذي اختاره املؤسسون ملرحلة التأسيس.  -و

يجب أن يتضمن النظام االساس ي للشركة املعلومات اآلتية: اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيس ي،    -5

وعدد أعضاء مجلس اإلدارة ومدة واليته وحدود صالحيات مجلس    ورأس املال املصرح به، وكيفية إدارة الشركة

وعن   مشاريعها  عن  والتنازل  بها  والتصرف  ورهنها،  الشركة  أصول  وبيع  االستدانة،  في  خاص  وبشكل  اإلدارة 

األرباح   توزيع  وكيفية  الشركة  حسابات  تنظيم  وكذلك   . الكفاالت  وتقديم  لها  املمنوحة  واالمتيازات  الُرخص 

 والخسائر.

 من قانون الشركات(  98يجوز تضمين النظام األساس ي أحكاما ال تخالف القوانين واألنظمة النافذة. )املادة  -6



  

9 
 

 قانون االعمال 

Business Law  

 

 االكتتاب برأس املال   –املرحلة الثالثة: مرحلة التأسيس النهائية  

يتم في هذه املرحلة تصديق النظام االساس ي للشركة، واملوافقة على طرح أسمها ومن ثم االكتتاب في رأسمال  

الشخصية   املغفلة  الشركة  تكتسب  حيث  التأسيسية،  العامة  الهيئة  اجتماع  يتم  االكتتاب  وبعد  الشركة، 

بشؤونها أن يعّرفوا بوجودها بالشهر   ويصبح لزاما على القائمين االعتبارية بمجرد اكتمال االجراءات السابقة، 

 وفقا لإلجراءات التالية: 

( مهلة  التجاري خالل  السجل  في  الشركة  القاض ي  30تسجيل  التأسيسية  العامة  الهيئة  قرار  تاريخ  من  يوما   )

الحالة تسجيل الشركة املساهمة   نهائيا، ويجب على أمين سجل التجارة في هذه  باإلعالن عن تأسيس الشركة 

لشهر    املغفلة املقررة  للقواعد  وفقا  الرسمية  الجريدة  في  الشركة  تسجيل  شهادة  بيانات  ونشر  سجالته،  في 

 من قانون الشركات(.  99الشركات. )املادة 
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