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 قانون الشركات السوري 

 92قانون الشركات الصادر املرسوم التشريعي رقم   هو القانون الذي ينظم عمل الشركات في سورية  

، ولقواعد القانون املدني فيما يختص بعقد الشركة شرط أال تكون القواعد مخالفة ألحكام 9122للعام 

 شركات (.  9/3قانون الشركات مخالفة صريحة أو ضمنية )مادة 

 أشكال الشركات وأنواعها

: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة تاليةتتخذ الشركات في سورية أحد ألاشكال ال  

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

 ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا.

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

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

 يرجع إلى أن كثرة ألاشكال تؤدي 
ً
 حصريا

ً
املتعلق بالنظام العام. ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديدا

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

 الحاجات الاقتصادية.

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

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

 الشركات املدنية والشركات التجارية: -1

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

شركات(. وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي  6/2مغفلة أو محدودة املسؤولية )مادة 

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

 شركة مساهمة أو محدودة املسؤولية. على شكل
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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

 ركات(.ش 6/7الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية )مادة 

وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع   

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

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

 كما ذكرنا الشركة املحدودة املسؤولية والشركة املساهمة املغفلة .

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

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

 ركات ألاموال وشركات ألاشخاص:ش -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 

 و   
ً
 بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا

ً
يتعاقدون بمراعاة أشخاص تتألف شركات ألاشخاص أساسا

 أن مساهمة الشريك فيها 
ً
 بشركات الحصص نظرا

ً
الشركاء وصفاتهم الخاصة. وتسمى هذه الشركات أيضا

 تكون بتقديم حصة في رأس املال يقابلها حصة في الربح.

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 شخصي
ً
 رئيسيا

ً
ة الشريك دورا

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

 ويدخل تحت هذه املجموعة من الشركات التضامن والتوصية واملحاصة.

 : Sociétés en participationموال شركات ألا  -ب 
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وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار املالي، وال اعتداد فيها باالعتبار الشخص ي لكل شريك. فال   

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

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

دون حاجة إلى موافقة الشركاء. فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن ألاموال تبقى 

ثابتة ال تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات. وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات 

 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 

 وهي أهم أنواع الشركات على إلاطالق. 

 

 أركان عقد الشركـة

 عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فيالشركة على أنها: " يمكن تعريف 

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  

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

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

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

 .
ً
  ألاركان الشكلية الخاصة بالشركات لكي يكون وجود وتأسيس الشركة صحيحا

 :
ً
 العامة  ان املوضوعيـةألاركأوال

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

 في العقود وتتمثل هذه ألاركان في الرضا وألاهلية واملحل والسبب. 
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يشترط النعقاد الشركة رضاء الشركاء بها، فالرضا يعد بمثابة الركن ألاول النعقاد :  الرضـا -1

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

ً
 صحيحا

ً
العقدويشترط في الرضا أن يكون سليما

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

 عن ذي أهلية. يك شخص طبيعي فإذا كان الشر : ألاهليــة -9
ً
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(. 66سنة ميالدية كاملة، ومتمتعا

 في عقد الشركة وأيجب أن يكون : املحـل  -3
ً
 للنظام العاممحل 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. 

 )مادة  يجب أن يكون موضوع الشركة ( أ
ً
 كافيا

ً
، إذ البد من تعيين موضوع الشركة تعيينا

ً
 مدني(. 236محددا

 . 

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

 )مادة 
ً
 مطلقا

ً
 بقصد الاتجار بالرقيق أو باملخدرات أو  236بطالنا

ً
مدني(. فال يصح أن تتكون شركة مثال

 مطل
ً
، ويجوز التمسك بتهريب البضائع املمنوعة أو إدارة محال للدعارة، وإال كانت الشركة باطلة بطالنا

ً
قا

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

 في ذاته )مادة  ( ت
ً
 للتحقيق وليس مستحيال

ً
، أي قابال

ً
مدني(.  233يجب أن يكون محل الشركة ممكنا

، فيكون 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 
ً
ويقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد، مدني(.  237السبب مخالفا

 ويتمثل الباعث في تحقيق غرض الشركة املتمثل في استغالل مشروع مالي معين

 

                                       :
ً
 ألاركان املوضوعية الخاصة بالشركةثانيا
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ركاء، ومساهمة كل منهم يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود ببعض ألاحكام الخاصة هي: تعدد الش

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

 املشترك. 

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

شركات(، أما الشركات  29/2يقل عدد املؤسسين عن ثالثة ويشكلون فيما بينهم لجنة املؤسسين )مادة 

 ألاخرى فيكتفى فيها بشريكين على ألاقل. 

 بموجب قانون ال 
ً
 92شركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم أما املشرع السوري فقد أجاز مؤخرا

تأسيس شركة الشخص الواحد عندما سمح بتأسيس شركة محدودة املسؤولية يؤلفها  9122لعام 

شركات ( . ويعد  9/ 55شخص واحد ويطلق عليها شركة الشخص الواحد املحدودة املسؤولية ) مادة 

 على مبدأ وحدة الذمة املالية الذي يقوم علي
ً
ه 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  

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

وتعديالته  2276لعام  29ص آخرون. وتجلى ذلك في أحكام املرسوم التشريعي رقم يشترك معها أشخا

 .الذي نظم أحكام القطاع العام الاقتصادي

حصة كل و  ، لمساهمة كل شريك بحصة من رأس املا: البد لقيام الشركة من املساهمة في رأس املال -9

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

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

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

 لإلبطا
ً
 فعقد الشركة يكون قابال

ً
 وبعضها حقيقيا

ً
 ل. وهميا

 في تكوين الشركة، فإن قانون الشركات ينص على 
ً
 بل ضروريا

ً
 أساسيا

ً
وملا كان رأس املال يمثل عنصرا

شركات(. إضافة  9ضرورة بيان رأس املال في عقد تأسيس الشركة، بل وفي شهادة تسجيل الشركة )مادة 

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



6 
 

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

  شركات ( .993/2الشركات املنصوص عنها في القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة )مادة 

 ةحصة نقدي فإما أن تكون أي حصته إحدى صور ثالثة، تأخذ مساهمة الشريك في رأسمال الشركة و 

قد يقدم الشريك حصة ف عينيةحصة  وبالتالي يلتزم الشريك بأداء هذا املبلغ في امليعاد املتفق عليه أو

 منقولة كتقديم سيارة أو آالت معينة أو 
ً
عينية في رأسمال الشركة، والحصة قد تتناول العقار أو أموالا

 
ً
 كبراءة اختراع أو عالمة تجارية أو رسم أو نموذج  أثاث متجر أو بضائع، كما قد تكون الحصة ماال

ً
معنويا

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

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

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

 .أو في عمليات الاستيراد والتصدير..الخ

 للدائنين لعدم إمكان الحجز أو التنفيذ تال  الحصة بالعملوهنا البد من التنويه إلى أن 
ً
 حقيقيا

ً
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 

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

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

 بموجودات ال تقل قيمتها علذل
ً
ن قيمة رأس املال الذي بدأت به ك يجب على الشركة أن تحتفظ دائما

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

الحد ألادنى لهذا الضمان فال يجوز املساس به بأي حال من ألاحوال. بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ 

 بموجودات ال تقل قيمتها عن قيمة 
ً
رأس املال الذي بدأت به الشركة. 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
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ً
 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. 

 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

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

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

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

 ة أو أدبية أو غيرها من ألاغراض العامة التي ال شأن لها بالكسب املادي. اجتماعي

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

ة في الشركاء، فإن الخسارة الحاصلة ال توزع بين الشركاء أثناء قيام الشركة وال يجبر الشريك على املساهم

 في عقدها، إذا كانت 
ً
 تعديال

ً
تغطية الخسارة، 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

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

 

 Clauses Léonine  شروط األسـد 
قددتحتوتددقوح اددقتحت عدد شروح جددرحعدد ق حمددرأ دحتاشدداح كدداألحبوددتحت عدد شرأحشدد حت   ددر حبقح    ددرأحبوددتح
ت ع شرأحكنحتوك حت خسرأ ،حقتع فحهذهحت ع ق ح عد ق حت سدت،حشكدرحتسدكرحذداحهدذهحت ور د ح عد ش ح حت سددت ح

هدذهحت عد ق ،حقكدرححقيرسًرح جرحوزتك حت ستحت ذوحتعدت  حذداحت دديتحكدبحددو احتدثحتسدتغت ح ر فايكد محذكدرحوشدث
حبت هرح جرح اتحت ع ش ؟ح
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حكاهرمحقكت حح-ح1 ذاتحيعت  حكاألحبوتحت ع شرأحبقح عشهثحكمكقعحت   ر ،حبكرحتآلخ قنحذالحيدي قنحعيأًر
حذاحت   ر حقت خسرأ ح شنح حمكيعًر حت ع شرأ حق نحكسرهك  حت ع ش ، ح ات ح  يع  حت ع  حيتارذرحكب هذت

حمقه وحكنحب شرنح اتحت ع ش مح
حت ارأثح جرحح-ح2 حيتارذرحكبحبسرسح اتحت ع ش حقمقه ه ققتحيعت  حإ  رأحبوتحت ع شرأحكنحت خسرأ ،حقهذت

 بسرسحت ف ثح ر فاثحبوحكسرهك حت ع شرأحذاحت   ر حقت خسرأ مح

 

 األركان الشكلية لعقد الشركة
 

  
 الكتابـة -1

 
حكنحت اراقنحت كتااح جرحباا:حح574ادوحت كرتدح 

ح حيتخ ح جرحت عاتحكنحتعتيالوحتقنحبنحيمبحبنحيشقنحح-ح1  الحشرنح ر اًلحش حكر حقت   اتحت ع ش حكشتق ًر
حتستقذاحت عش حت ذوحبذ غحذياحذ  حت عات م

حكنحقراقنحت ع شروحذاتحادوح جرحباا:حح17بكرحت كرتدحح
ح رستتارأحع ش حت كورد ،حالحيوقح جع شرأحإت روحت ع ش حذيكرح ياهثحبقحتمرهحت في دحإالح عاتحكشتقبم

كنحخال حاصحت كرتتينحامتحبنحت كع عحقتحذ ضحإت روح اتحت ع ش ح ر شتر  حسقتأحبشراوحت ع ش حكتاي حح
حمبقحتمر ي ح رستتارأحع ش حت كورد 

 الشهـر -2

تخشبحت ع شروحت تمر ي حإلم تأتوحت عه حت كادقصح جيهرحذداحقدراقنحت عد شرومحقت اددتحكدنحعده حح
ت ع شروحإ دالثحت فيد ح هدذهحت كمكق دروحوتدرحيشقادقتح جدرح ياد حكدنحتشقياهدرحقاعدر هرحقكدتتهرحقكدت حكسد ق ي ح

   يعتهددرحت كسددتت دحت عدد شرأحذيهددرح ددنحت تزتكرتهددرمحقالحيسددتتارحكددنحإمدد تأتوحت عدده حسددق حعدد ش حت كورددد حا دد ًتح
اكددرح ويددالحالحيت تددبح جددرحإاعددرأحهددذهحت عدد ش حعددخصحكعاددقوحق ر تددر احذددالحتاعددغح القددروح ياهددرحق ددينحت فيدد ،حقت 

حتاتد حت عالقروح ينحت ع ي حت كتعرقتح رسكاحت عخداحكبحت في مح
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 شركات األموال –أنواع الشركات : شركات األشخاص 

 شركـات األشخـاصبقاًل:ح

ت دذوحيجعدبحتق ًتحهركدًرحذداححت تداحتادقثح جدرحتال ت در حت عخدداح جعد شرأع شروحت عخرصحهاحتجد حت عد شروح
تغسيسهرمحذر ع شرأحالحيا جدقنحت دتخق حذيهدرحإالحت تكدرتًتح جدرحت تاد حت كت رت د ح يداهث،حقت تشدزحهدذهحت تاد حإكدرح جدرح

احق ديسح جدرحت ك شدزحت كدر اح جعد ش ،حشكدرحت د روحت عخدي حت تاحيتوجرح هرحت ع شرأحبقح جرحت ت ر هثحت كدر 
حهقحت ور حذاحع شروحت كقت مح

 جرحبنحتقتذ حتال ت ر حت عخداحالحيعااح تثحت تعقيد ح جدرحت ك شدزحت كدر احت دذوحتتكتدبح داحت عد ش ،حح
ت ددذوحيشددقنحكدددت ه،ح،ر  ددًر،حتدد قدحت عدد شرأحت عخدددي حقكاددت تهثحت  ايدد محذ دد حبنحتا يددذحتال تزتكددروحت تدداحتعاددتهرح

ع ش حكبحت في حالحياتد ح جرحكقمقتتتهدرحذوسدب،ح د حيتعدتتهرحإ درحتد قدحت عد شرأحت عخددي ،حمكديعهث،حذداحت 
حع شروحت تشركن،حقت ع شرأحت كتشركاقنحذاحع شروحت تقدي م

قتعك حع شروحت عدخرصحذداحقدراقنحت عد شرو:حعد ش حت تشدركنحقعد ش حت تقددي حقعد ش حت كوردد محح
جرحتال ت ر حت عخداحقت تا حت كت رت  ح ينحت ع شرأ،حق هرحخددرأصحقققت دتحقتتكيزحهذهحت ع شروح غاهرحتاقثح 

نحشادرحسداشت احذداحشتيد حكدنح كعت ش مح يتحبااحكنحت ذش ،حإكعراًرحذاحت قشق ،حت تس حش حكاهدرح جدرحودتدمحقت 
ت كدددقت نح رإلور ددد ح جدددرحققت دددتحعددد ش حت تشدددركن،حشكدددرحذعددد حت كعددد ع،ح ر ت ر هدددرحباكقذمدددًرح عددد شروحت عدددخرصح

حمر ي محت ت

حق جرحشقأحذ  حاع ضح جرحت تقت اح ع ش حت تشركن،حق ع ش حت تقدي حقبخي ًتح ع ش حت كورد مح

 شركة التضامن -1

Sociétés en nom collectif 

ح

تعددتحعدد ش حت تشددركنحكددنحب سدد حت عدد شروحت تمر يدد ،حقهدداحعددش حقددتيثحكددنحبعددشر حت عدد شرو،حقاكددقذ حح
حققتح  فحقراقنحت ع شروحع ش حت تشركنح غاهر:ع ش حت عخرصحت ارأك ح جرحتال ت ر حت عخدامح
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تتدددغ فحكدددنحعددد يشينحبقحبشتددد حيشقادددقنحكسددد ق ينح دددد  حعخددددي حق قمددداحقح عددد ش حتعكددد حتودددوح ادددقتنحكعدددينح
حم(1)ع شرو(ح92/1ت تشركنحذاحمكيبحبكقت هثح نحت تزتكروحقتيقنحت ع ش  مح)كرتدح

ققددددتحب دددد زحهددددذتحت تع يددددفحت خرددددد حت مقه يدددد ح عدددد ش حت تشددددركن،حقهدددداحكسدددد ق ي حت عدددد شرأحت عخدددددي حح
قت تشدددركاي ح دددنحتيدددقنحت عددد ش ،حشكدددرحبشدددتحبنحت عددد ش حتعكددد حتودددوح ادددقتنحكعدددينحقهدددقحكدددرحي ددد زحتدددغت حت عددد ش ح

كددنح عخدددي حت عدد شرأحبقحبوددتهث،حقذدداحت قتقددبحيعددتح اددقتنحت عدد ش حكددنح  يعدد حعدد ش حت تشددركنحإالحبادداح دديسح
نحشرادوحهدذهحت عد ش حتتخدذح جدرحت فر دبح اقتادًرح كستجزكرتهر،حبوح يسحع  ًرحمقه يدًرح قمدقتحعد ش حت تشدركن،حقت 

كدنحقدراقنحت عد شروح جدرحتشتسدربحت عد ي حذداحعد ش حح92خردًرح هرمحققتحبشتوحت  اد دحت ترايد حكدنححححححت كدرتدح
حنحت ع ش محت تشركنحد  حت ترم حقيعت  حشغااحيتعر رحت تمر دح ا ساحتووح اقت

 خصائص شركة التضامن

 ع ش حت تشركنحخدرأصحتالال،حت ق رحتتعجقح عاقتاهرحت ذوحيتغ فحكنحبسكرأحت ع شرأحذيهر،حقت تراي حح
تاددددد فحإ ددددرحت ك شددددزحت اددددراقااح جعدددد ي حويددددالحيشتسددددبحددددد  حت تددددرم حقتشددددقنحكسدددد ق يتاحكسدددد ق ي حعخدددددي ح

بسحكر هدددرحت دددذوحيتشددقنحكدددنحوددددصح،يددد حقر جددد حقتشددركاي ح دددنحت تزتكدددروحقتيدددقنحت عددد ش ،حقت تر تدد حخردددد ح ددد ح
ح جتتتق م

 شركة التوصية-2

 تعريف شركة التوصية ونشأتها:

حكنحقراقنحت ع شروحع ش حت تقدي ح جرحباهر:حح44تع فحت كرتدح 

 عدد ش حتعكدد حتوددوح اددقتنحكعددينحيشددقنحذيهددرحبوددتحت عدد شرأح جددرحت قدد حعدد يشًرحكتشددركاًرحإشددرذ حإ ددرحعدد ي حبقح
حع شرأحكقدينم

                                                           
ا تسععظ راك اععظل ات  تلةاكلععظ لل يععف للتوسععيف ا تلتيف ععت تلتيععف ييب تليععف  شتلةععف  ليععفنظ تلت.ععكرم يامععف، ال ينععفا  ععكرل يبل تلاععكاو  تلت ععك  ل تليععفنك ل  – (1)

 ل42ص       2002شتلتوز يفل عمك ل تلطبيظ تألشىلل تإلصدت  تلةكينل 
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هثحت ذينحيودقح هدثحتالعدت ت حذداحإتت دحت عد ش حححححححقيشقادقنحكسد ق ينح ر تشدركنحالشركاء المتضامنون:  -أ
ح نحتيقنحت ع ش حقتال تزتكروحت كت ت  ح جيهرحذاحبكقت هثحت خرد م

هثحت ذينحياتكقنحود حذاح بسكر حت عد ش حتقنحبنحيشدقنح هدثحت ودقح رالعدت ت حذداححالشركاء الموصون: -ب
عدد ش حقتشددقنحكسدد ق ي حشدد حكدداهثح ددنحتيددقنحت عدد ش حقتال تزتكددروحت كت ت دد ح جيهددرحكودددق دح كاددتت حإتت دحت 

حودتاحذاح بسكر حت ع ش  م

ذع ش حت تقددي حتا دقوحإذًتح جدرحادق ينحكدنحت عد شرأ:حعد شرأحكتشدركاقنحكسد ق قنح دنحمكيدبحتيدقنحح
وددتتحكسدد ق يتهثح كاددتت حت عدد ش حكسدد ق ي حعخدددي ح،يدد حكوددتقتدحق جددرحقمدداحت تشددركن،حقعدد شرأحكقدددقنحتت

حت ود حت تاحقتكقهرحذاح بسحت كر ،حقالحيوقح هثحتالعت ت حذاحإتت دحت ع ش مح

قتعددددتحعدددد ش حت تقدددددي حكددددنحت عدددد شروحت قتسددددع حتالاتعددددر حذدددداحسددددق ي ،حا دددد ًتح نح  كشددددرنحت عددددخرصحح
ذيهرحبشدفحإ درحت ككاق ينحكنحت تمر دحشر   رأحقت كوركينحقت كق  ينحتغسيسحع ش حتقدي حشع شرأحكقدينح

ذ دد حإكشرايدد حتسددتك ت حعدد ش حت تشددركنحقتوقيجهددرحإ ددرحعدد ش حتقدددي حذدداحوددر حقذددردحبوددتحت عدد شرأحت كتشددركاينح
حقوجق حق تتاحت اد حكوجاحشع شرأحكقدينم

شكرحاصحقراقنحت ع شروح جرحت  يقحبوشرثحع ش حت تشدركنح جدرحعد ش حت تقددي حت كاددقصح جيهدرحح
ت كدق حت تداح دثحيد تح جيهدرحاددصحخدرصحذداح دربحعد ش حت تقددي حق كددرحالحذداحهدذتحت ادراقنحقذ د حذداحت وددرالوحقح

يتعدر ضحكددبحبوشددرثحعدد ش حت تقدددي ،حقتخشددبحت عدد شرأحت كتشددركاينحذدداحعدد ش حت تقدددي حإ ددرحت وشددرثحت ك  ادد ح
حع شرو(مح9قح05/1 جرحت ع شرأحت كتشركاينحذاحع ش حت تشركنح)كرتدح

ردددد ح هدددرحت تددداحمدددرأح هدددرحقدددراقنحت عددد شرومحذ اادددرحق كدددرحبنحعددد ش حت تقددددي حتا ددد تح ددد عضحت وشدددرثحت خح
تت تهرمح حسااتد حذاحت تستارح جرحت تس حهذهحت وشرثحكنحخال حت تس حخدرأصحت ع ش حقت 

 خصائص شركة التوصية

تتكيزحع ش حت تقدي ح خدرأصحتكيزهرح نح،ي هرحكدنحت عد شرو،حقتتكتد حهدذهحت خددرأصحذداحقمدقتحح
حذاح تثحمقتزحتتتق حت ودصمذأتينحكنحت ع شرأحقذاح اقتنحت ع ش حقح
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