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 املحاضرة 

 قانون الشركات السوري 

: أهمية الشركات
ً
 أوال

البد لنا لإلملام بقانون ألاعمال من التعرف على قانون الشركات ملا لها من أهمية كبيرة في عالم ألاعمال 

حيث لم يعد هنالك مكان ملمارسة ألاعمال من خالل الفرد وإنما أصبحت الشركة كشخص اعتباري 

ل في السوق تجسد مزاولة مجموعة أفراد للعمل التجاري حتى أنها أصبحت ضرورة يقتضيها الدخو 

الاقتصادي وذلك ألن أهم املشاريع من حيث ضخامة ألاعمال وقيمتها وعوامل إلانتاج التي تساهم فيها قد 

ال يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، ملا تتطلبه من جهود كبيرة وأموال كثيرة، تحتاج إلى تضافر عدة 

القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد  أشخاص ليقوموا بهذه املشاريع الكبيرة التي يعجز الفرد عن

الجهود وتجميع ألاموال بعد الثورة الصناعية، ملا أصبحت تتطلبه املشروعات الكبيرة من طاقات مالية 

 كبيرة وخبرات فنية متنوعة ال يقوى ألافراد على القيام بها متفرقين. 

ود وتجميع ألاموال الالزمة الستغالل إن أهمية الشركات ال تقتصر على قدرتها على توحيد الجه  

 تعجز عنه طاقة 
ً
 ودواما

ً
املشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه املشروعات استقرارا

ألافراد مهما وحدوا جهودهم وضموها، فالشركة تتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلة، يتيح 

ا، فال تدخل في ذمتهم املالية وإنما تلحق بذمة الشركة، للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة يؤسسونه

 حيالها ال ينصب 
ً
بحيث يتمثل حق الشريك في الشركة في اكتساب حصة أو أسهم في رأسمالها تمنحه حقا

 للشركة وحق الشريك على الشركة 
ً
على كل مال من أموالها وال يشكل حصة شائعة فيه، فيعد املال ملكا

 يتراوح 
ً
 مستقال

ً
  بين الحق الشخص ي والحق الفكري أي الحق في منقول غير مادي.حقا
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ً
 التطور التاريخي للشركات -ثانيا

 عرفه البابليون ونظمه قانون حمورابي كما انتشرت الشركات  
ً
 جدا

ً
 قديما

ً
تعد الشركة نظاما

 لتعاطي ألاعمال املصرفية وم
ً
شاريع النقل البحري املدنية منها والتجارية لدى اليونان، وكانت تؤسس غالبا

 والتعدين. 

كما نشأت الشركة في روما، في بادئ عهدها، من اتفاق بين الورثة على البقاء في حالة الشيوع  

بالنسبة لتركة املورث، وعلى إدارة هذه التركة فيما بينهم. ثم ظهرت فيما بعد الشركات باتفاق بين 

مال مشترك، ولم تكن تتمتع بالشخصية الاعتبارية أشخاص ال تربط بينهم صلة القرابة على استثمار رأس

 الحصول عليه ما لم يكن موضوع 
ً
إال إذا منحت هذه الشخصية بمرسوم خاص، كان من الصعب جدا

 عن تصرفاته.
ً
 شخصيا

ً
 الشركة يقوم على استثمار معادن الذهب والفضة، لذلك كان كل شريك مسؤوال

من أشرف أسباب الكسب وأعاله عند العرب وخاصة  أما في الفقه إلاسالمي، فقد كانت التجارة 

في شبه الجزيرة العربية، وقد كرس فقهاء الشريعة إلاسالمية عدة أنواع من الشركات تناولتها مجلة 

للهجرة فتبنى أحكام التجارة  6611شعبان  8ألاحكام العدلية إلى أن وضع قانون التجارة العثماني في 

 ه إلاسالمي الشركات إلى عدة أنواع أهمها شركة املفاوضة وشركة العنان.. وقسم الفق6881الفرنس ي لعام 

أما في أوربا وفي القرون الوسطى فقد انتشرت التجارة فيها والسيما في املدن إلايطالية وظهر فيها  

حول التجارة  6111كل من شركتي التضامن والتوصية البسيطة، كما كرس أمر لويس الرابع عشر لعام 

 من شركتي التضامن والتوصية البسيطة، وأطلق على ألاولى اسم الشركة العامة وسماها البرية ك
ً
ال

 Société en nom سفاري شركة " الاسم املشترك"، وال يزال هذا الاسم يطلق عليها في القانون الفرنس ي "

collectif  ." 

الشركات إلى رؤوس أموال وباكتشاف أميركا وانتشار التجارة بين أوربا والقارات ألاخرى ولحاجة  

وفيرة يصعب على شركتي التضامن والتوصية تداركها فقد أسست شركات املساهمة يكتتب في رأسمالها 

 صغار املدخرين وتشرف الدولة عليها.

وعليه، فقد نظمت تشريعات كل من أملانيا وإنكلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من  

   وضوع الشركات وكيفية عملها وأنواعها. التشريعات ألاجنبية م
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ً
هو  قانون الشركات الصادر املرسوم التشريعي رقم القانون الذي ينظم عمل الشركات في سورية   -ثالثا

، ولقواعد القانون املدني فيما يختص بعقد الشركة شرط أال تكون القواعد مخالفة 6866للعام  62

 شركات (.  6/1و ضمنية )مادة ألحكام قانون الشركات مخالفة صريحة أ

 
ً
 أشكال الشركات وأنواعها -رابعا

تتخذ الشركات في سورية أحد ألاشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة   

املحاصة، وشركة املحدودة املسؤولية، والشركة املساهمة املغفلة .أما شركة التوصية املساهمة فلم يرد 

 ت التي تؤسس في سوريا.ذكرها بين أشكال الشركا

وتعد أشكال الشركات املذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر. فال 

يجوز تكوين شركة في شكل آخر غير أحد ألاشكال الخمسة املذكورة أعاله، وإال لحقها البطالن 

 يرجع إل
ً
 حصريا

ً
ى أن كثرة ألاشكال تؤدي املتعلق بالنظام العام. ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديدا

إلى لغلط وصعوبة التمييز، السيما وأن ألاشكال الخمسة املذكورة تعد كافية لالستجابة لجميع 

 الحاجات الاقتصادية.

ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات، املدنية والتجارية وشركات ألاشخاص   

 الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات.وشركات ألاموال، إضافة إلى أنواع أخرى من 

 الشركات املدنية والشركات التجارية: -1

تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة   

شركات(. وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي  1/6مغفلة أو محدودة املسؤولية )مادة 

 كان موضوع عملها إذا أسست شرك
ً
ة التضامن وشركة التوصية وشركة املحاصة أو تجارية بشكلها أيا

 على شكل شركة مساهمة أو محدودة املسؤولية.

ومع ذلك عرف املشرع الشركات املدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي   

 
ً
وتخضع ألحكام القانون املدني وأحكام القوانين الاختصاص واملهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيا

 شركات(. 1/1الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية )مادة 
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وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع   

قومات املشروع. ما لم تكن املشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوافر فيه م

هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي 

 كما ذكرنا الشركة املحدودة املسؤولية والشركة املساهمة املغفلة .

اتهم وتخضع لنظام ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزام  

 الصلح الواقي إلافالس وبشكل عام إلى مختلف ألاحكام املنطبقة على التجار. 

 شركات ألاموال وشركات ألاشخاص: -2

 لدرجة الرابطة التي تقوم بين   
ً
يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسين تبعا

 الشركاء هما: شركات ألاشخاص وشركات ألاموال.

 : Sociétés de personnesشركات ألاشخاص  -أ 

 ويتعاقدون بمراعاة أشخاص   
ً
 بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا

ً
تتألف شركات ألاشخاص أساسا

 أن مساهمة الشريك فيها 
ً
 بشركات الحصص نظرا

ً
الشركاء وصفاتهم الخاصة. وتسمى هذه الشركات أيضا

 ربح.تكون بتقديم حصة في رأس املال يقابلها حصة في ال

وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخص ي أي الثقة املتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها   

، فال يجوز له التنازل عن حصته إال بقيود معينة، كما قد تنتهي الشركة 
ً
 رئيسيا

ً
شخصية الشريك دورا

. إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجر وإلافالس أو إلا 
ً
عسار أو الوفاة أحيانا

 ويدخل تحت هذه املجموعة من الشركات التضامن والتوصية واملحاصة.

 : Sociétés en participationشركات ألاموال  -ب 

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار املالي، وال اعتداد فيها باالعتبار الشخص ي لكل شريك. فال   

يسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال. وعليه فإن أي يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئ

أمر يطرأ على شخصية الشريك ال يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته 

دون حاجة إلى موافقة الشركاء. فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن ألاموال تبقى 
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، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات. وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات ثابتة ال تتغير

 بشركات ألاسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤالء املساهمون ال 
ً
باألسهم، لذلك تسمى أيضا

يسألون عن ديون الشركة إال في حدود قيمة أسهمهم. وتشمل شركات ألاسهم الشركة املساهمة املغفلة 

 ي أهم أنواع الشركات على إلاطالق. وه

 الشركات ذات الطبيعة املختلطة: -جـ 

وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخص ي باالعتبار املالي وينضوي تحت لواء هذه املجموعة   

 تأسيس شركة 
ً
شركة التوصية املساهمة والشركة ذات املسؤولية املحدودة. وملا كان من النادر جدا

 6888لعام  8مساهمة في سورية لذلك لم يأت املشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات رقمتوصية 

، وبالتالي ألغيت كافة ألاحكام املتعلقة بها في قانون 6866لعام  62وكذلك في املرسوم التشريعي رقم 

ق الفقه، على أن امللغي. وستقتصر دراستنا على الشركة املحدودة املسؤولية. هذا ويتف 642التجارة رقم 

الشركات ذات الطبيعة املختلطة هي أقرب إلى شركات ألاموال منها إلى شركات ألاشخاص. ومن ثم 

يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات ألاشخاص وشركات ألاموال، لذلك سنتناول في كتابنا 

 دراسة الشركة املحدودة املسؤولية في الباب املخصص لشركات ألاموال.
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 أركان عقد الشركـة

من القانون املدني على تعريف الشركة على أنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان  411نصت املادة  

أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، القتسام ما قد ينشأ عن 

 هذا املشروع من ربح أو من خسارة". 

وينجم عن هذا التعريف بأنه البد من أن تتوافر في عقد الشركة ألاركان املوضوعية العامة التي  

يجب أن تتوافر في كل عقد إضافة إلى ذلك يجب أن يتوافر في عقد الشركة بعض ألاركان املوضوعية 

 الخاصة، والتي من خاللها يمكن التمييز بين عقد الشركة وغيره من العقود. 

املشرع السوري باشتراط توافر ألاركان املوضوعية وإنما يستوجب إضافة لذلك توفر ولم يكتف  

 .
ً
  ألاركان الشكلية الخاصة بالشركات لكي يكون وجود وتأسيس الشركة صحيحا

 :
ً
 العامة  ألاركان املوضوعيـةأوال

 ، عبارة عن عقد فإنه البد من أن تستوفي ألاركان امل 
َ
وضوعية العامة بما أن الشركة هي ، مبدئيا

 في العقود وتتمثل هذه ألاركان في الرضا وألاهلية واملحل والسبب. 

يشترط النعقاد الشركة رضاء الشركاء بها، فالرضا يعد بمثابة الركن ألاول النعقاد العقد، إذ ال :  الرضـا -1

ا الرضا يمكن أن نتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن تستند إلى رضاء أطرافها. ويجب أن ينصب هذ

، أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وط
ً
ريقة إدارتها وغير ذلك من على شروط العقد جميعا

 من كل عيب، أي غير مشوب بغلط أو ، الشروط
ً
 خاليا

ً
 صحيحا

ً
ويشترط في الرضا أن يكون سليما

 لإلبطال ملصلحة من   شاب العيب رضاه. 
ً
 تدليس أو إكراه، وإال كان العقد قابال

 عن ذي أهلية. إذا كان الشريك شخص طبيعي ف: هليــةألا  -2
ً
يجب أن يكون الرضا في عقد الشركة صادرا

وألاهلية الالزمة إلبرام عقد الشركة هي أهلية التعاقد، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر ثماني عشرة 

 بقواه العقلية، ولم يحجر عليه )مادة 
ً
مدني(. وعلى ذلك ال يجوز للقاصر 41سنة ميالدية كاملة، ومتمتعا

 ال دون سن الثام
ً
 نسبيا

ً
 بطالنا

ً
نة عشرة أن يبرم عقد شركة مع آخرين، وإال كان عقد الشركة باطال
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يتمسك به إال القاصر وحده، ذلك أن هذا البطالن مقرر ملصلحته، طاملا أن هذا التصرف يدور بين النفع 

 مدني(.  666والضرر )مادة

ن له في تسلم أمواله إلدارتها، أو تسلمها الخامسة عشرة من عمره وأذ الذي بلغ املميز أما القاصر والصبي 

 للدخول في شركة تضامن أو توصية 
ً
بحكم القانون، فإن هذا إلاذن في الاتجار ال يكفي لوحده لجعله أهال

كشريك متضامن، ألن مخاطر اكتساب صفة الشريك املتضامن أكبر من مجرد مباشرة التجارة، ألنه يكون 

 مسؤولية شخصية وتضامنية 
ً
عن التزامات الشركة. والبد من الحصول على إذن خاص وصريح مسؤوال

 من الولي أو الوص ي أو املحكمة إلبرام عقد الشركة. 

كذلك ال يجوز للولي أو الوص ي على القاصر أن يبرم عقد شركة أشخاص ملصلحة القاصر يكون فيها 

، ملا يترتب على ذلك من اكتساب القاصر لصفة الت
ً
 متضامنا

ً
اجر ومسؤوليته الشخصية القاصر شريكا

والتضامنية عن التزامات الشركة. ومع ذلك يجوز للولي أو الوص ي أن يوظف أموال القاصر بشراء أسهم 

له في شركة مساهمة ألنه بذلك ال يكتسب صفة التاجر وتكون مسؤوليته محدودة بحدود قيمة ألاسهم 

 التي يملكها في رأس مال الشركة. 

 لواليته، وكذلك ألامر بين الوص ي وكذلك ال يجوز لألب أن ي
ً
برم عقد شركة مع ابنه الذي ال يزال خاضعا

والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد، وقد روعي في هذا املنع درء فطنة إساءة استعمال السلطة 

 وتغليب مصلحة ألاب أو الوص ي على مصحة الابن أو القاصر. 

 من القطاع 
ً
 اعتباريا

ً
الخاص كالشركة أو العام كالدولة أو إحدى إلادارات العامة، إذا كان الشريك شخصا

فالبد أن يكون من يبرم عقد الشركة هو النائب القانوني لهذا الشخص الاعتباري كمدير الشركة أو رئيس 

مجلس إلادارة. وبالتالي فإن هذا النائب القانوني هو من يقوم بتمثيل الشخص الاعتباري في الشركة 

 ها. ويمارس حقوقه في

 في عقد الشركة وأ: املحـل  -1
ً
 للنظام العاميجب أن يكون محل الشركة معينا

ً
محل ، ن ال يكون مخالفا

هو املشروع املالي الذي اشترك من أجله أطراف العقد وخصصت له حصص  L'objet social الشركة 

 الشركاء الذين يسعون لتحقيقه. فهو موضوع النشاط الذي ستوجه إليه أموال الشركة. 
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 )مادة  ( أ
ً
 كافيا

ً
، إذ البد من تعيين موضوع الشركة تعيينا

ً
مدني(.  614يجب أن يكون موضوع الشركة محددا

مارسة التجارة من غير تحديد نوعها، وهذا ما يحصل في الواقع العملي، عندما فال يجوز إبرام شركة مل

يعمد الشركاء إلى تحديد موضوع الشركة "بالتجارة العامة" أو بعدد من املشاريع املختلفة، بحيث تستطيع 

الشركة ممارسة أي واحد منها دون حاجة لتعديل عقدها أو الحصول على ترخيص جديد بتأسيسها في 

كانت الشركة من نوع املحدودة املسؤولية؛ في مثل هذه الحالة فإن العبرة تكون للنشاط الذي  حال

 ملا نص عليه عقد الشركة. فإذا كان النشاط الفعلي للشركة يخرج عن 
ً
 وليس وفقا

ً
تمارسه الشركة فعليا

 نطاق موضوعها املحدد في العقد جاز لكل ذي مصلحة أن يأخذ بهذا الواقع. 

مية تعيين موضوع الشركة لتحديد صفة الشركة التجارية أو املدنية، بالنسبة لشركات وتظهر أه

ألاشخاص، كما يظهر ذلك في تحديد شكل الشركة في شركات ألاموال. فتعاطي العمل املصرفي والتأمين 

 محظور على الشركات محدودة املسؤولية، وبالتالي قد يتوقف شكل الشركة على تعيين موضوعها.
ً
 مثال

 ألحكام 
ً
، اكتسبت صفة التاجر وجاز شهر إفالسها، تطبيقا

ً
 تجاريا

ً
كذلك إذا تعاطت شركة مدنية مشروعا

 الصورية عامة. 

 للنظام العام أو آلاداب العامة وإال كانت الشركة باطلة  ( ب
ً
يجب أن ال يكون محل الشركة مخالفا

 )مادة 
ً
 مطلقا

ً
 بقصد الاتجار بالرقيق أو باملخدرات أو  611بطالنا

ً
مدني(. فال يصح أن تتكون شركة مثال

، ويجوز التمسك بتهريب البضائع املمنوعة أو إدارة محال للدعارة، وإال كانت الشركة باطلة بط
ً
 مطلقا

ً
النا

 بهذا البطالن ممن له مصلحة، وال يزول هذا البطالن بالتقادم ألنه عيب دائم ومستمر. 

 في ذاته )مادة  ( ت
ً
 للتحقيق وليس مستحيال

ً
، أي قابال

ً
مدني(.  611يجب أن يكون محل الشركة ممكنا

، فيكو 
ً
ن محل عقد الشركة في تصنيع فإذا قام مانع يحول دون ذلك، كاحتكار صناعة ألاسلحة مثال

 .
ً
 قانونا

ً
 السالح الحربي مستحيل التحقيق ويشوبه البطالن، وتنقض ي الشركة ألن نشاطها أصبح ممنوعا

 لعدم توفر السبب أو إذا كان : السبـب -4
ً
ألاصل أنه يجب أن يكون لاللتزام سبب وإال كان العقد باطال

 للنظام العام أو آلاداب )مادة 
ً
مدني(. ويقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد،  611السبب مخالفا

إلى أن سبب هنا ونشير  ويتمثل الباعث في تحقيق غرض الشركة املتمثل في استغالل مشروع مالي معين. 

الشركة هو غرضها وهو يختلف عن سبب التزام كل شريك والذي يتمثل في قصد الدخول في الشركة 

 لتحقيق ربح واستثمار ألاموال. 
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، على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك ارتباط وتجانس بين 
ً
ويجوز أن يتعدد غرض الشركة مبدئيا

أغراض الشركة عند تعددها. كما يجوز أن يكون للشركة غرض أساس ي وبعض ألاغراض املساعدة أو 

تصادية خاصة املكملة لهذا الغرض ألاساس ي. وسبب جواز تعدد أغراض الشركة هو الفائدة العملية والاق

وذلك عندما يكون الغرض ألاساس ي من إنشاء الشركة يحتاج إلى فترة معينة لتحقيق أرباح فتكون 

 ألاغراض ألاخرى أو املكملة سريعة العائد لإلنفاق على املشروع وتشجيع املساهمين على الاكتتاب. 

ات اقتصادية قد تتخذها كما أن الضرورات العملية قد تقتض ي هذا التعدد أو إلاضافة ملواجهة قرار 

الدولة كمنع نوع معين من النشاط أو وقفه مدة زمنية معينة، كما لو منعت استيراد السيارات أو وقفه، 

 إال إضافة أغراض جديدة مكملة لنشاطها ألاصلي أو تغيير نشاطها ملواجهة هذه 
ً
فال تجد الشركة مناصا

 عن نشاطها وما يترتب
ً
على ذلك من أضرار. ومع ذلك فإننا نؤكد على أن  القرارات خشية التوقف تماما

جواز تعدد أغراض الشركة مشروط بوجود التجانس والارتباط بين هذه ألاغراض. بل إن هذا الارتباط 

 للترخيص في تأسيس الشركة والسيما بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى ترخيص 
ً
 أساسيا

ً
يعد شرطا

 حكومي مسبق عند تأسيسها.

                                       :
ً
 املوضوعية الخاصة بالشركة ألاركانثانيا

يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود ببعض ألاحكام الخاصة هي: تعدد الشركاء، ومساهمة كل منهم 

 ضرورة توافر نية املشاركة في إدارة املشروع 
ً
بقدر معين في رأس املال واقتسام ألارباح والخسائر وأخيرا

 ملشترك. ا

البد في الشركة من شخصين على ألاقل، على أنه في الشركة املساهمة املغفلة يجب أال  :تعدد الشركاء -1

شركات(، أما الشركات  28/6يقل عدد املؤسسين عن ثالثة ويشكلون فيما بينهم لجنة املؤسسين )مادة 

 ألاخرى فيكتفى فيها بشريكين على ألاقل. 

وركن تعدد الشركاء الزم ليس فحسب لقيام الشركة بل وكذلك لبقائها، وعليه فإن الشركة تعد منحلة 

إذا اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شريك واحد في كافة الشركات وشريكين في الشركة املساهمة. 

، فإن قانون الشرك
ً
ات الجديد قد جاء ومع ذلك إذا نقص عدد الشركاء عن الحد ألادنى املحدد قانونا

بحكم جديد اعتبر فيه الشركة منحلة إن لم تبادر خالل ستة أشهر من تاريخ إلانذار الذي توجهه الوزارة 
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 في جميع أمواله 68/1الستكمال النصاب املذكور )مادة 
ً
/ شركات(، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤوال

 بمفرده. عن التزامات الشركة، إذ يمتنع أن تستمر الشركة مع شخص 

 بموجب قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  
ً
 62أما املشرع السوري فقد أجاز مؤخرا

تأسيس شركة الشخص الواحد عندما سمح بتأسيس شركة محدودة املسؤولية يؤلفها  6866لعام 

ويعد  شركات ( . 6/ 55شخص واحد ويطلق عليها شركة الشخص الواحد املحدودة املسؤولية ) مادة 

 على مبدأ وحدة الذمة املالية الذي يقوم عليه القانون السوري ومقتضاه أن أموال املدين 
ً
ذلك خروجا

 جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 

كما خرج املشرع السوري على مبدأ تعدد الشركاء، فأجاز للمؤسسات العامة وللدولة أن تؤسس  

صص أو ألاسهم في شركة قائمة بمفردها، دون أن شركة تمتلك جميع حصصها أو تؤول إليها جميع الح

وتعديالته  6214لعام  68يشترك معها أشخاص آخرون. وتجلى ذلك في أحكام املرسوم التشريعي رقم 

 .الذي نظم أحكام القطاع العام الاقتصادي

حصة كل و  ، لمساهمة كل شريك بحصة من رأس املا: البد لقيام الشركة من املساهمة في رأس املال -6

الي الذي من أجله تم شريك في رأسمال الشركة من ألاموال والقيم التي يخصصها لتحقيق املشروع امل

وينتج عن ذلك أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة ، عقد الشركة

الحصص تعد غير موجودة. وكذلك إذا كانت جميع الحصص وهمية بطلت الشركة. أما إذا كان بعض 

 لإلبطال. 
ً
 فعقد الشركة يكون قابال

ً
 وبعضها حقيقيا

ً
 وهميا

 في تكوين الشركة، فإن قانون الشركات ينص على 
ً
 بل ضروريا

ً
 أساسيا

ً
وملا كان رأس املال يمثل عنصرا

شركات(. إضافة  8ضرورة بيان رأس املال في عقد تأسيس الشركة، بل وفي شهادة تسجيل الشركة )مادة 

قانون الشركات نص على ضرورة أال يقل رأس املال عن حد معين يجب مراعاته عند تأسيس لذلك فإن 

الشركة محدودة املسؤولية والشركة املساهمة واملغفلة، ويعين الحد ألادنى لرأسمال كل شركة من 

  شركات ( .661/6الشركات املنصوص عنها في القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة )مادة 

 ةحصة نقديخذ مساهمة الشريك في رأسمال الشركة أي حصته إحدى صور ثالثة، فإما أن تكون تأو 

قد يقدم الشريك حصة ف عينيةحصة  وبالتالي يلتزم الشريك بأداء هذا املبلغ في امليعاد املتفق عليه أو
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 منقولة كتقديم سيارة أ
ً
و آالت معينة أو عينية في رأسمال الشركة، والحصة قد تتناول العقار أو أموالا

 كبراءة اختراع أو عالمة تجارية أو رسم أو نموذج 
ً
 معنويا

ً
أثاث متجر أو بضائع، كما قد تكون الحصة ماال

 من حيث  عمل صناعية أو ترخيص إداري أو محل تجاري بكافة عناصر املادية أو
ً
يجوز للشريك بدال

 ما تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تن
ً
تفع منه ويعود عليها بالفائدة. وغالبا

يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل املهندس واملدير الفني أو املتخصص في إلادارة 

 .أو في عمليات الاستيراد والتصدير..الخ

 للدائنين لعدم إمكتال  الحصة بالعملوهنا البد من التنويه إلى أن 
ً
 حقيقيا

ً
ان الحجز أو التنفيذ مثل ضمانا

عليها، فإنها ال تدخل في تقدير رأس املال، ومع ذلك تسمح لصاحبها الحق في تقاض ي نسبة من ألارباح وال 

يتقاض ى من موجودات الشركة إال ما ينوبه من ألارباح املتراكمة وغير املوزعة، وهذا ما دعى إلى املطالبة 

حصص عمل فقط، ذلك أن رأس مال الشركة يتكون من بعدم إمكانية تكوين شركة يتألف رأسمالها من 

مجموع الحصص النقدية والعينية دون الحصة بالعمل. لهذا ال يمكن تقديم العمل كحصة في الشركة 

 املحدودة املسؤولية أو املساهمة حيث تشكل موجودات الشركة الضمانة الوحيدة لدائني الشركة

وبالتالي ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية  

 مدني على أنه:  411نصت املادة حيث 

" ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية". ومبرر 

  .العام ومعاقب عليه في قانون العقوبات العام والاقتصادي ذلك أن استغالل النفوذ يجافي النظام

، ألن هذه الحصص يمكن فقط  يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينيةوإذا كان رأس املال 

 للتنفيذ الجبري. أما حصص 
ً
 لدائني الشركة لقابليتها ألن تكون محال

ً
تقويمها بالنقود، وتكون وحدها ضمانا

 للتنفيذ الجبري، العمل فال تدخل في ت
ً
كوين رأس املال، ألنها غير قابلة للتقويم بالنقود، وال أن تكون محال

 لدائني الشركة، وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام ألارباح والخسائر. 
ً
 ومن ثم ال تعتبر ضمانا

 بموجودات ال تقل قيمتها عن قيمة رأس املال الذي بدأ
ً
ت به لذلك يجب على الشركة أن تحتفظ دائما

حياتها، ذلك ألنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها، فإن رأس مالها يظل 

الحد ألادنى لهذا الضمان فال يجوز املساس به بأي حال من ألاحوال. بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ 
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 بموجودات ال تقل قيمتها عن قيمة رأس املال الذي بدأت به ال
ً
شركة. وهذا الالتزام امللقى على عاتق دائما

 بقيد مبلغ رأس 
ً
الشركة والشركاء يسمى بمبدأ " ثبات رأس املال". ويعبر عن مبدأ ثبات رأس املال حسابيا

   املال في خصوم امليزانية. 

 املساهمة في ألارباح والخسائـر -3

 
ً
 مفهوم الربح والخسارة –أوال

 أو منيت بخسائر إال عند إغالق حساباتها   
ً
ال يمكن معرفة ما إذا كانت الشركة قد جنت أرباحا

 وتصفية موجوداتها. ففي هذه الحالة تظهر أرباح الشركة أو خسائرها، من املقارنة بين القيمة 
ً
نهائيا

املقارنة بين املوجودات وبين رأسمالها. أو ب –بعد تنزيل الديون التي عليها  –الحقيقية ملوجودات الشركة 

 واملطاليب. 

 عن مفهومها العملي، إذ من  
ً
 كليا

ً
ولكن هذا املفهوم النظري لألرباح والخسائر يختلف اختالفا

 أن الشريك يأمل، من دخوله في الشركة ومساهمته في تكوين رأس مالها، اجتناء الربح في 
ً
الثابت عمليا

على توزيع ألارباح بصورة دورية، ومع ذلك فإن الفقه أوقات دورية. لذلك تنص عقود الشركة عادة 

والاجتهاد يتفقان على القول بأن شرط توزيع ألارباح في أوقات دورية ليس من الضروري وجوده في عقد 

الشركة ليصار إلى هذا التوزيع، ففي حالة خلو العقد من الشرط املذكور يحق للشركاء املطالبة بإجراء 

 ألاقل في كل سنة. توزيع ألارباح مرة على

 يمكن توزيعه " كل كسب مادي أو معنوي يضاف إلى الثروة"، وقد يتخذ الربح  
ً
وعليه، يعتبر ربحا

 أو فائدة اقتصادية، ويشترط في ذلك كله أن يستقر هذا الربح في 
ً
 نقديا

ً
 مختلفة، فيكون إما ربحا

ً
أشكاال

من الشركة تفادي الخسارة فقط، ال يعتبر العقد  النهاية في ذمة الشريك ويزيد في ثروته، فإذا كان القصد

 التي تستهدف درء الخسارة ال جلب الربح. كما 
ً
عندئذ عقد شركة، كعقود التأمين املتبادل أو التعاوني مثال

أن عنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات 

 ا من ألاغراض العامة التي ال شأن لها بالكسب املادي. اجتماعية أو أدبية أو غيره

وإذا كان الربح املحدد، في أوقات دورية، بنتيجة تنظيم دفتر الجرد وامليزانية، يمكن توزيعه على  

الشركاء، فإن الخسارة الحاصلة ال توزع بين الشركاء أثناء قيام الشركة وال يجبر الشريك على املساهمة في 
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 في عقدها، إذا كانت تغطية الخسارة
ً
 تعديال

ً
، كما وأن وقوع الشركة في خسارة ال ينشأ عنه مبدئيا

 يقض ي بانحاللها في 
ً
موجوداتها كافية لتسديد الديون التي عليها. على أن عقد الشركة قد يتضمن شرطا

 حال وقوعها بخسارة تفوق نسبة معينة من رأسمالها، وهذا الشرط صحيح ال غبار عليه.

 


