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لما كان  ا، ولوالى ا البحثطريقي في إكمال ىذ اأنارت توجيياتيل  حيث كام
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 المقدمة 

 .اوال: موضوع البحث

تعد الشركات التضامنية من شركات االشخاص التي تقوم عمى االعتبار الشخصي ويكتسب جميع   
رأسماليا الى حصص ، ويمكن ان تكون ىذه الحصص اما حصصا نقدية او الشركاء فييا صفة التاجر ويقسم 

او حصص بالعمل ، ويكون لكل نوع من ىذه االنواع خصائصو واحكامو، وسنتناول في بحثنا  عينيةحصص 
ىذا موضوع الحصص العينية في ىذا النوع من انواع الشركات،  حيث ان الحصة العينة التي يقدميا الشريك 

لتضامنية والتي يكون مسؤوال عنيا قبل الغير ، وكذلك مسؤوال عن قيمتيا ، وتعتبر مساىمتو في في الشركة ا
ىذه الشركة مقابل دخولو شريكا فييا ، وان االصل العام يقضي بعدم جواز انتقال الحصة العينية الى الغير ، 

خصية الشريك محل اعتبار االعتبار الشخصي وتكون شبعوض او بدونو ، وذلك الن ىذه الشركات تقوم عمى 
، فانتقاليا الى لغير يعني دخول اشخاص جدد في الشركة وىذا امر غير مقبول في مثل ىذا النوع من 
الشركات التي تقوم عمى االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين شركائيا ، وىو امر قد ال يوافق عميو الشركاء 

قة المتبادلة واالعتبار الشخصي الذي يميز ىذا النوع من ، وقد شرع ىذا الحكم من اجل الحفاظ عمى الث
 الشركات .

 ثانيًا: اهمية البحث.

قد تكون الحصة المقدمة من الشركاء في الشركة التضامنية حصة عينية  وان كان الغالب ىو الحصة النقدية، 
يساىم فييا الشريك في رأس  فأن الحصة العينية تحتاج الى ان يتم تقويميا وتقدير قيمتيا لمعرفة النسبة التي

المال، الن ىذه النسبة ىي التي تحدد مقدار ما يستحق من ارباح ومقدار ما يتحمل من خسائر. كما ان ىذه 
الحصة تعد جزءا من رأس مال الشركة وىو يمثل ذمة الشركة وضمان الدائنين ، فأذا قدرت الحصة العينية 

ن النو يوحي ليم بأن ذمة الشركة مميئة في حين ان العناصر بأكثر من قيمتيا فيذا معناه تضميل الدائني
لذلك البد من ان يتم تقويم الحصة العينية . وطريقة تقويم الحصة العينية  االيجابية فييا اقل من الحقيقة .

، وتأخذ الحصة العينية احكام قانونية مختمفة، فيي قدم تقدم عمى سبيل االنتفاع تختمف باختالف نوع الشركة
و التمميك وبكال الحالتان تختمف االثار لذا فأىمية البحث تتجسد بمدى بحث المشرع باحكام الحصص العينية ا

 في الشركات التضامنية.
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  .: مشكمة البحثلثاً ثا

بالرغم من كون القاعدة في الشركات التضامنية تتمثل بالمنع من انتقال الحصة عموما والحصة 
لقاعدة ليست من النظام العام ولذلك يمكن االتفاق عمى خالفيا ، لذلك يالحظ العينية خصوصًا ، اال ان ىذه ا

انو يرد عمى ىذه القاعدة استثناء يتمثل بامكان انتقال الحصة الى الغير ، وبما انو استثناء  فان االستثناء 
و والحاالت التي يتحدد بشروط، وىذه ىي النقطة التي سيدور حوليا البحث ، أي مسألة االنتقال وشروط انتقال

 يتم فييا.

اذ  تتمثل باشتراط موافقة جميع الشركاء أو أغمبية معينة أو حق االسترداد لمشركاء او غيرىا من 
الشروط  التي سنبحثيا في ىذا البحث، وعميو فاننا في ىذا البحث سنسمط الضوء عمى موضوع انتقال الحصة 

 قال في الشركات التضامنية .العينية كاستثناء عمى االصل المتمثل بعدم االنت

 .: منهجية البحث وخطتهرابعاً 

المعدل  7997( لسنة 22االستقرائي المقارن بقانون الشركات االردني رقم )سيكون بحثنا وفق المنيج        
وسنقسمو عمى  ، 2079و 2004المعدل لعام  7997( لعام 27، وقانون الشركات العراقي رقم )2006لعام 

ل في المبحث االول مفيوم الحصة العينية في الشركة التضامنية ، والتي سنقسميا عمى مطمبين مبحثين، نتناو 
، نتناول في االول ماىية الحصة العينية من حيث التعريف بيا والتعريف بالشركة التضامنية في الفرع االول  

ث نطاق الحصة العينية وخصائص الشركة التضامنية في الفرع الثاني ،اما المطمب الثاني فسيكون في بح
 والذي سينقسم بدوره عمى فرعين ، االول يبحث انواع الحصة العينة بينما يدرس الفرع الثاني كيفية تقديرىا .

اما المبحث الثاني فسيحمل عنوان  اثار انتقال الحصة العينية في الشركة التضامنية، وىو ايضا 
مية التصرف بالحصة العينية من خالل فرعين االول سيكون في مطمبين ، االول يسمط الضوء عمى مدى قاب

ىو مدى انتقال الحصة الى الشريك اما الفرع الثاني فيو في انتقاليا الى الغير ، بينما سيبحث المطمب الثاني 
في انقضاء الشركة التضامنية العتبار الشريك ، وىو في فرعين االول سيبحث في افالس الشركة ، والثاني في 

الحصة العينية لمشريك المتضامن، وسنختم البحث بخاتمة نتناول فييا اىم ما توصمنا لو من نتائج الحجز عمى 
ت.وتوصيا
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 المبحث االول

 مفهوم الحصة العينية في الشركات التضامنية

يمكن ان يقسم رأس المال في الشركة المساىمة والمحدودة الى اسيم اسمية نقدية متساوية القيمة        
ة لمتجزئة. ويستطيع ان يساىم احد مؤسسي الشركة ايضًا بتقديم حصة عينية من أعيان او اموال وغير قابم

معنوية الى الشركة وتدخل تمك االموال في تكوين رأس مال الشركة وان كان ال يمكن ان تشكل لوحدىا ذلك 
 ثاني نطاق الحسة العينية .سنقسم المبحث االول الى مطمبين االول ما ىيو الحصة العينية وال وعميو  المبمغ.

 المطمب االول 

 ماهية الحصة العينية

اوية القيمة يمكن ان يقسم رأس المال في الشركة المساىمة والمحدودة الى اسيم اسمية نقدية متس
ويستطيع ان يساىم احد مؤسسي الشركة ايضًا بتقديم حصة عينية من أعيان او اموال  وغير قابمة لمتجزئة
ركة وتدخل تمك االموال في تكوين رأس مال الشركة وان كان ال يمكن ان تشكل لوحدىا معنوية الى الش

بعد تعديميا مسألة تقديم وتقدير قيمة  العراقي ( من قانون الشركات29ولقد عالجت المادة) ذلك المبمغ.
ك الشركة الحصة العينية المقدمة فيما اذا كانت الحصة العينية مقدمة الى شركة مساىمة سواء كانت تم

مساىمة خاصة ،حيث ال تدخل الحصة العينية ضمن تقييم رأس مال الشركة وال يعتد بقيمتيا اال بعد 
تقدير قيمة تمك الحصة من قبل لجنة يشكميا مسجل الشركات وتتألف من خبراء في مجال القانون 

ى المجنة اعاله ان اما اذا كانت الشركة ىي شركة مساىمة مختمطة ، فعم والمحاسبة وأعمال الشركات.
ترفع تقريرىا بتقدير قيمة الحصة العينية المقدمة من قبل احد المؤسسين الى المسجل وذلك خالل ستين 
َ  من تاريخ تشكيميا، وعمى المسجل ان يرفع ىذا التقرير الى ديوان الرقابة المالية لممصادقة عميو  يومًا

لمديوان اما المصادقة عمى ذلك التقرير او رفض ذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ ورود التقرير اليو ، و 
 وفي الحالة االخيرة فعمى المسجل ان يعيد التقرير الى المجنة لمنظر فيو مجددًا.

اما في حالة الشركة المساىمة الخاصة يجب ان يوافق جميع المؤسسين عمى قيمة الحصص 
لشركة نوع الحصة العينية المقدمة وقيمتيا ويجب ان يتضمن عقد ا نية المقدرة وفقًا لمفقرة اعاله،العي
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المحددة التي وافق عمييا المؤسسون ، كذلك اسم المؤسس الذي قدم الحصة العينية ونسبة مساىمتو في 
وفي الشركة المساىمة يعرض تقرير المجنة في االجتماع  رأس المال التي تمثميا الحصة المذكورة.

مؤسسون بإيداع التقرير المذكور لدى الجية التي يتم االكتتاب فييا التأسيسي لمييأة العامة عمى ان يقوم ال
، حتى يتمكن المكتتبين من االطالع عميو ، وفي حالة وجود زيادة في التقييم يجب ان يؤدي مقدم الحصة 

وسنقسم المطمب االول الى فرعين االول سيتناول ماىية الحصة العينية في الشركة  1 العينية الفرق نقدًا.
 ة.تضامنيو والثاني خصائص الشركة التضامنيال

 الفرع االول 

 ماهية الحصة العينة في الشركة التضامنية 

، ويطمق عمييا في االصطالح القانوني (2)النصيب  الحصة لغة: في المغة الحصة العينيةتعريف اواًل : 
والثاني: نصيب الشريك في مساىمة الشريك في الشركة بالمال او العمل او بيما معًا ،  معنيان االول :

الشريك لالشتراك في تكوين رأس مال  والحصة بانيا )النصيب الذي يقدم(  4)وعرف الفقو  ( 3)حق معين 
 ان لمحصة معنيان :االول ما يساىم بو الشريك من حصة نقدية او عينية او( 5)الشركة (ويرى البعض 

التي تنشأ بموجب عقد  وقوق الشريك والتزاماتقانوني عن حتعبير  ةعمل ، اما الثاني : فيقصد بالحص
 الشركة.

معنيين : االول :مادي اي عين الحصة  ليا، ان الحصة ةيفيم من خالل ىذه التعريفات لمحص
تزامات التي يفرضيا عقد الشركة والقانون لالمالية او العمل ، والثاني : معنوي وىو عبارة عن الحقوق واال

. 

                                                                 

1 22411&lcid=7//law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=http: 2- 

 1712ط( دار الدعىة استاًبىل ص  –( )ب 2-1الوعجن الىسيظ: هجوىعت هؤلفيي ) -1 

  162ص  1115ى(  –كرم عبد الىاحد هعجن هصطلحاث الشريعت والقاًىى ط ا )ب  -2 

  164ًي للشركت الفعليت ,عواى دار الثقافت للٌشر والتىزيع ص القضاة هفلح عىاد , الىجىد الىاقعي , الىجىد القاًى -3

دارة  -ليت الوحدودة , القاهرة    والقرهاى , عبد الرحوي حق الشركاء في استرداد الحصض في الشركت ذاث الوسؤ -4

  35 ص , 1115,  الٌهضت العربيت

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=18422
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ان  ةبعض االشكاليات ويختمط االمر عمى البعض حول المقصود بيا خاص ةلكن قد يثير مفيوم الحص 
ى يد عمى حرية الشريك عند اجراء بعض التصرفات القانونية عمالمشرع كما سنرى الحقًا قد فرض ق
الشريك في الشركة من مال او عمل ام حصة الشريك من االرباح  وحصتو، فيل يقصد بالحصة ما يقدم

الشريك في الشركة من مال او عمل عندما  وشك ان المقصود بالحصة ىي ما يقدموالحقوق االخرى وال 
تكون بصدد الكالم عن ركن تقديم الحصة في الشركة. والتي فرض المشرع قيودًا عمى الشريك عند مباشرة 
التصرفات القانونية عمييا ، اما عندما تكون بصدد الحيث عن امكانية قيام الشريك بالتصرف في حصتو 

تارة يقصد بيا الحصة التي يقدميا الشريك وتارة يقصد بيا مجموع ما لمشريك من حقوق في مواجية ف
 الشركة.

والحصة المقدمة لمشركة سواء كانت مال او عمل البد ان تتوافر فييا شروط خاصة بيا ،  
شياء التي تخرج فيجب ان يكون ىذا المال وىذا العمل مشروعًا اي مما يصمح ان يكون محاًل لمتعاقد، فاال

عن التعامل ال يجوز تقديميا كحصة في الشركة كاليواء واشعة الشمس وكذلك يجب ان تكون الحصة 
حقيقية يمكن ان تنتفع بيا الشركة حيث ان الحصة مجردة القيمة والتي يطمع عمييا الحصة الصورية 

ق قيمتة فال يمكن تقديميا كحصة كتقديم براءة اختراع منتيية مدتيا او عقار مثقل برىن تضمن دينًا يفو 
 .( 7)في الشركة

واخيرًا يجب ان تكون الحصة ممكًا لمشريك الذي قدميا ، وذا كانت ممكية الشريك لمحصة التي قدميا 
باثر رجعي واصبح غير مالك  وقق الشرط بعد التقديم زالت ممكيتمعمقة عمى شرط فاسخ ، فان اذا ما تح

 (. 2)ليذه الحصة

 

 

                                                                 

 11, ص  2111 المكتبة القانونية جاسم فاروق ابراهيم , الموجز في الشركات التجارية , ط بغداد , - 1

 . 40ص  7966عبد. ادوار ،  الشركات التجارية ، بيروت، مطبعة النجوى،  - 2
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الحصة بانيا تمثل محل التزام كل شريك وال يشترط في الحصص ان تكون متساوية بل  وكما تعرف 
حدد عقد الشركة قيمتيا ولم يجوز ان تكون متفاوتة اال انيا يجب ان تكون قابمة لمتقدير بالنقد فاذا لم ي

 ( 7)وجود عرف لبيان تقدير قيمتيا فانيا متساوية القيمة ب

ر احد العناصر الميمة والجوىرية الالزمة لصحة العقد ،فبدون الحصص وتقديم الحصة في الشركة يعتب 
ال يمكن القول بوجود الشركة وكذلك ان بتقديم الحصص يعبر الشركاء عن اردتيم في العمل المشترك 
والسعي وراء تحقيق الغرض من تكوين الشركة والذي يتعبر مثابة الضمان الدائم والعام لمدائنين والييم ان 

 .(2)لحصص متساوية او متفاوتة في قيمتيا كما مر اعاله كانت ا

  ية:وبيذا نالحظ ان ىناك نوعين من الحصص ال يمكن اعتمادىا في شركة التضامن

ة ضئيمة القيمة والتي تعبر حقيقة عن عدم اشتراك الشريك في التقديم صىي الح :الحصة التافية -اوالً 
ن ليا قيمة مالية كاالسيم التي فقدت قيمتيا او الحصة المثقمة فيي التي ال تكو  :الحصة الصورية -وثانياً 

وىنالك كثيرًا من الحصص تعتبر صورية وال يعتمد بالحصة  ةبديون تستغرق قيمتيا او براءة اختراع باطم
وكذلك  ةالمقدمة متى كانت صورية وتؤدي صورية الحصص الى اعتبار الشركة صورية وبالتالي باطم

 . (3)شير عقدىا الى حصص يمزم الشركاء بتقديميا باطمة تكون كل شركة ال ي

 .ثانيًا: تعريف الشركة التضامنية

ا تضم شركة تضامنية بانيتسمى ايضًا )شركة التضامن( في بعض التشريعات المقارنة، وتعرف        
ا بان وكما عرفي ؤولية شريطة ان يكون احدىم غير محدود المسؤولية .مسشريكين او اكثر محدودي ال

الشركاء مسؤولون مجتمعون ومنفردون عن ديون الشركة وتصرفات كل شريك ممزمة لباقي الشركاء 
 (:46المادة ) 7942( لعام 304رقم ) المبناني التجارة البريةوتعريف شركة التضامن في القانون 

                                                                 

 . 78فاروق ابراىيم جاسم ، الموخر في الشركات التجارية بال ،بال ، ص  -7 
  .32ص  2002الدكتور ،محمود فريد العريني ،محمد السيد فقي ، الشركات التجارية ،بيروت ،لبنان سنة  -7 
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ة ) ىي التي تعمل تحت عنوان معين بيا وتؤلف مابين شخصين او عد( 7) يةشركة التضامن
التضامن عن ديون الشركة ( وىذا التعريف يبرز بصورة  باشخاص مسؤولين بصفة شخصية ويوج

ىي كونيا شركة اشخاص تنعقد بين شريكين او عدة شركاء وتحت  يةرئيسية عدة مميزات لشركة التضامن
و عنوان معين، وكون مسؤولية كل من الشركاء شخصية وتضامنية عما يترتب عمى الشركة من ديون ولكن

او ان الشريك يكتسب صفة  يةما اذا كان الشركاء التجار ىم الذين يؤلفون شركة التضامن ىال يشير ال
 التاجر بمجرد انضمامو الى الشركة .

( لسمة 27رقم ) (6فقد عرف الشركة التضامنية في الفقرة الثالثة من المادة )قانون الشركات العراقي اما 
من عدد من االشخاص ال  تتألفكة )الشركة التضامنية شركة فقد نصت عمى ان الشر المعدل  7997

يكون لكل منيم حصة فييا ، ويكونون مسؤولون عمى وجبة التضامن مسؤولية  خمسة وعشرينيزيد عمى 
 شخصية وغير محدودة عن جميع الشركاء( .

ني وال يختمف عنو ( تجارة لبنا46لالحكام الواردة في المادة ) ومن حيث احكام موافقوىذا النص         
تجارة عراقي الحد االقصى لعدد الشركاء في شركة التضامن  6/3االولى: حددت المادة  مسألتينال في ا

عمى تحديد العدد االقصى  تأتيفمم : من قانون الشركات المبناني تجارة لبناني  46اما  بعد التعديل، 25
ين ان عدد الشركاء في شركة التضامن غالبًا ما لعدد الشركاء مع العمم ان يفيم ضمنًا وفي جميع القوان

بناني الى ان شركة التضامن تعمل تحت عنوان مال التجارة يكون قمياًل. المسألة الثانية : اشار القانون
معين ليا ، ولم يشير القانون العراقي الى شيء من ىذا وما تجدر االشارة اليو ىو ان الصيغة الجديدة 

 م التشريعات العربية الحديثة .ظمع من دتتأكقد  يةلشركة التضامن

وتعتبر شركة التضامن من الشركات الوطنية اذ كانت قد تأسست داخل اراضي الدولة وفقًا          
لتشريعيا النافذ واتخذت فييا مركزًا ليا ومارست نشاطيا بصورة فعمية داخل اقميميا وال يؤثر عمى جنسيتيا 

مما يثير الدىشة انو  (2)الجنبية ، طالو ما ان تأسيسيا قد تم وفق لشروط كون الشركاء فييا من الجنسية ا
التضامن  ون كونيم مسؤولون بصفة شخصية وبوجعمى الرغم من االخطار التي تيدد الشركاء والناتجة ع

                                                                 

  707ص  ، 2د. الياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ج  -7 
  المجمد الثاني، 2القانون التجاري، المطول في ريبر وروبمو ، -2 
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عن ديون الشركة فان شركة التضامن تعتبر من الشركات الواسعة االنتشار ، ومرد االقبال عمى تأسيس 
: ىو المحافظة عمى المؤسسات وامل اىميا اثنين : العامل االولنوع من الشركات يؤدي الى عدة عىذا ال

العائمية حيث يشترك االب مع ابنة واالخ مع اخوتو من اجل المحافظة عمى مشاريعيم العائمية ومتابعة 
 عن ىذه استثمارىا . والعامل الثاني : ىو المحافظة عمى الصالت الشخصية بين الشركاء مفضالً 

الصالت بين االب وابنة او بين االخ واخوتو ، قد تقوم صالت وثيقة متينة بين العامل وصاحب العمل 
مثاًل ، او بين اصدقاء يجمع بييم مصير مشترك ، ويثق بعضيم ببعض ثقة متبادلة فيعقدون العزم عمى 

 ميادين التجارة والعمل .التعاون والكامل عن طريق تأسيس شركة تضامن تحقق طموحيم وأماليم في 

 الفرع الثاني 

 خصائص الشركة التضامنية

 يتضح انيا تتميز بالخصائص التالية :

 .اواًل : المسؤولية الشخصية والتضامنية لمشركاء

المسؤولية الشخصية لمشريك : يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية -7
ريك ، وبالتالي ال تقتصر مسؤولية الشريك عن ديون الشركة فييا قدمو كما لو انو دين شخصي عمى الش

من حصة ولكن تمتد المسؤولية الى كل اموالو كما انو دين شخصي عمية ، اذ تمتد المسؤولية الى ذمتة 
 الخاصة بالكامل .

وتعيداتيا وتبرير اساس ىذه المسؤولية يرجع الى عدة اعتبارات منيا توقيع التزامات الشركة         
بعنون الشركة الذي يتضمن اسماء الشركاء ، حيث يعد كل شريك موقعًا بنفسة عمييا ، كما ان شركة 
التضامن تتكون عادة من مجموعة من التجار يعممون معًا ، كما ان القانون يصيغ صفة التاجر عمى كل 

االضافة الى ان القانون شريك ينضم الى ىذه الشركة حتى لو لم يكن مكتسب ليذه الصفة من قبل ، ب
ذاتو ىو الذي الزم الشركاء المتضامنين بيذه الخاصية ، ومسؤولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة 

فال يجوز االتفاق عمى تحديد مسؤولية احد  وعام، ال يجوز االتفاق عمى مخالفتامر متعمق بالنظام ال
ن باطاًل في موجية الغير وال يعتمد بو ومن رأينا الشركاء بحصة معينة وذا  تم ذلك فان ىذه االتفاق يكو 
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انو يحول ىذه الشركة فيما بين الشركاء الى شركة توصية بسيطة بينما تضل في مواجية الغير شركة 
 تضامن يحق فييا لدائني الشركة الرجوع عمى اي شريك في كل اموالة كما لو كان دينًا شخصيًا عمية .

قد قصد بو حماية دائني الشركة فان ليم وحدىم حق التنازل عنو والموافقة  ئالمبادولما كان ىذه          
ونرى في ىذه الحالة تحويل الشركة من تضامن الى شركة توصية  ( 7) عمى تحديد مسؤولية الشريك

 بسيطة .

 المسؤولية التضامنية لمشركاء : -2

لتضامن فيما بينيم عن ديون الشركة اذ التضامنية لمشركاء تعني انيم مسؤولية با المسؤولية           
يحق لدائني الشركة الرجوع عمى الشركاء جميعًا او احدىم بما يحق ليم في مواجية الشركة وذلك دون ان 
يحق الحد من الشركاء الدفع بالتجريد اي الرجوع عمى الشركاء االخرين اواًل : والتقسيم اي تقسيم الدين 

د منيم . وعتبر الشريك المتضامن في ىذه الحالة بمضابة كفيل شركاء بنسبة نصيب كل واحال ىعم
متضامن الن التضامن من قائم ليس بين الشركاء بعضيم بعضًا فحسب بل كذلك بينيم وبين الشركة 
غير ان تطبيق قواعد الكفالة التضامنية عمى اطالقيا  قد يؤدي الى تعند احد الدائنين واختيار شريك 

مطالبتيا بدينة ، عمية والتشيير بو قصدًا ومتعمدًا ذلك وقبل الرجوع عمى الشركة لمتضامن بعينو لمرجوع 
ال يجوز لدائني الشركة الرجوع عمى احد الشركاء المتضامنين اال  واحكام القضاء عمى انو  ولذلك اتفق الفق

 توافر شرطين : 

 حكمًا قضائيًا من الشركة  بالدين ، االول ىو ان يكون لدى الدائن سندًا رسميًا بالدين ، قد يكون         
الشرط الثاني ىو الرجوع عمى الشركة اواًل، واقناع الشركة عن الوفاء اذا تم الرجوع عمى احد الشركاء وقام 
بالوفاء يحق ليذا الشريك الرجوع عمى الشركاء االخرين بنسبة دين كل واحد منيم . وىذا التضامن انما 

كة اما فيما يخص بديون الشركاء قبل بعضيم البعض فال تضامن بينيم ىو خاص بديون الغير قبل الشر 
منيا طالما تم شير ىذا الخروج بالطرق القانونية  وعن ديون الشركة الالحقة عمى خروجوال يسئل الشريك 

                                                                 

،  ص  7996، 7997، غير مذكور دار نشر طبعة جاريةالوجيز في الشركات الت ،رفعت ، فخري د. فريد العريني -7 
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من المفترض  والن وعن الدين السابق عمى انضمام يسأل، اما اذا انضم احد الشركاء الى الشركة فان 
وضع الشركة المالي وقد ارتضى باالنضمام عمى ىذا الوضع اال اذا اتفق صراحة عمى عدم  انو يعمم

 القانونيةطالما تم شير ىذا االتفاق بالطرق  وضم عن الديون السابقة عمى انضماممسؤولية الشريك المن
(7) . 

 .ثانيًا :عدم جواز تداول حصة الشريك

عدم  صلفاألالشريك محل اعتبار  العتبار الشخصي وشخصيةقائمة عمى ا التضامنيةبما ان شركة         
الى الغير سواء كان ذلك بعوض او بغير عوض وسواء كان ذلك اثناء  وجواز تنازل الشريك عن حصت

عن طريق الميراث ، وذلك الن التنازل عن حصة الشريك وجواز تداوليا يؤدي  والشريك او بعد وفات حياة
ي الشركة وقد ال يوافق عمية الشركاء مما يؤدي الى اىدار مبدئ اساسي الى دخول شخص اجنبي كشريك ف

تقوم عمية ىذا النوع من الشركات وىو االعتبار الشخصي . ورغم ذلك اال ان ىذه القاعدة وىذا االصل ال 
يتعمق بالنظام العام لذلك يجوز لمشركاء االتفاق عمى انتقال حصة الشريك بقيود معينة كاشتراط موافقة 

ميع الشركاء او اغمبية معينة او حق االسترداد لمشركاء بيدف المحافظة عمى الثقة المتبادلة واالعتبار ج
بغير قيود او شروط  وعمى ان يكون تنازل الشريك عن حصتالشخصي بين الشركاء وال يجوز االتفاق 

حد الشركاء يجوز االتفاق لمخالفة ىذا االتفاق لالعتبار الشخصي الذي تقوم عمية الشركة وفي حالة وفاة ا
عمى استمرار الشركة بين الشركاء االخرين مع اخرج حصة الشريك المتوفي واعطائيا لمورثة . كما يجوز 

قصرًا بحسب الوضع القانوني  انتقال حصة الشريك الى الورثة لو كانو ااالفاق عمى استمرار الشركة و 
ك المتضامن الى الورثة القاصر فان الشركة تتحول لمورثيم وان كما نرى انو في حالة انتقال حسة الشري

، ولكن ال  األجنبيالى الشخص  وكم منع الشريك من التنازل عن حصتالى شركة توصية بسيطة ويسري ح
الى اذا  (2)ة الحد الشركاء االخرين نظرًا لبقاء االعتبار الشخصي قائمًا صعن الح التنازليسير في حالة 

                                                                 

ًا د. رفعت فخري د. فريد ايض . 794ص  7989، دار النيضة العربية الشركات التجارية، د. سميحو القميوبي -7 
 ،7980 –ة العربية ضالقانون التجاري المصري دار الني –ايضًا د . ثروت عبد الرحيم  277المرجع السابق ص  العريني
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لشريك اخر اال بموافقة  وتصابو بيع ح التنازلعمى انو ليس الي شريك حق نص في عقد الشركة صراحة 
ون مراعاة القيود والشروط الى الغير دون موافقة الشركاء ود واء. اما اذا تنازل الشريك عن حصتباقي الشرك

ك ظمنيا عقد الشركة فان ىذه الشرط وان كان صحيحًا بين الشريك ومن تنازل لو حيث تعتبر شرينالتي ي
الشريك وىو ما يعرف باسم )الرديف( اال انو ال يعتمد بيذا التنازل في مواجية الشركة حيث تضل عالقة 

ومن جانب اخر يجوز  ( 7)اليو اجنبيًا عن الشركة  المتنازلقائمة بين الشركة والشريك االصمي ويتبقى 
في الشركة وعدم  ولخاصة بحصتغير المنافع والثمار اكاء ان ينقل الى اللمشريك دون موافقة باقي الشر 

 عنيا . التنازلجواز تداول حسة الشريك ال يمنع من رىنيا وذلك الن رىن الحصة ليس بمثابة 

 ثالثًا: عنوان الشركة:

من اسماء الشركاء المتضامنين فاذا تعذر ذكر اسماء جميع الشركاء ،  يةيستمد عنوان شركة التضامن          
( او اي عبارة تفيد المعنى وذلك حتى يعمم الغير شركائوو اثنين مع كتابة كممة )باسم واحد ا تم االكتفاء

بالشركاء المتضامنين االخرين فاذا توفى احد الشركاء فان يجب اخراج اسمة من عنوان الشركة مع شير ىذا 
اء عمى التصرف حتى يعمم الغير وال يتعامل مع الشركة عمى اساس وجود ىذا الشخص غير انو يجوز االبق

ر قيام شركة اسم الشريك المتوفى اذا كانت الشركة تعتمد في الشير عمى ىذا االسم وحتى ال يعتبر الغي
ويجب ان  ( 2)العنوان لكن يشترط في ىذه الحالة االشارة الى ذلك في عنوان الشركة  وجديدة في حالة تعديم

ء وىمية كشركاء بقصد اعطاء الشركة ثقو يطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامنين فال يجوز اضافة اسما
لمغير تخالف الواقع ، كما ال يجوز ادخال اسم شخص اجنبي عن الشركة واال اذا كان دخول اسم ىذا 
الشخص االجنبي بعممو ورضاه فان يسئل عن تعويض الغير عمى اساس المسؤولية التقصيرية اما اذا كان 

اساس وجود ىذا االسم كشريك متضامن . الرجوع عمى الشركاء بغير رضاه جاز لو ولمغير الذي تعامل عمى 
 .( 3)االخرين المتضامنين بالتعويض 
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 .رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر

صفة التاجر حتى ولو لم  واكتساب يةيترتب عمى انضمام الشخص كشريك في شركة التضامن         
فان ذلك شير  يةذا تم شير افالس شركة التضامنيكن مكتسبًا ىذه الصفة من قبل ويؤدي ذلك الى انو ا

افالس الشركاء عن متضامنين بالتبعية النيم يسئمون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية في كل 
امواليم ولكن العكس غير صحيح بمعنى ان شير افالس احد الشركاء المتضامنين ال يؤدي الى شير افالس 

سؤولة عن ديون الشركاء كما انو ىناك شركاء اخرين يستطيعون تسديد الشركة وذلك الن الشركة ليست م
ديون الشركة في حالة افالس احد الشركاء . اكتساب صفة التاجر يتم بمجرد انعقاد عقد الشركة اذ يعتبر 
ذلك نتيجة منطقة لتعامل الشركة بعوانيا الذي يتضمن اسماء الشركاء جميعًا او ما يفيد ذلك والن التوقيع 

اسم الشريك لجعل التعامل باسمو ولحسابو ويتحمل نتائج المشروع الربح وخسارة وعمى ذلك يجب ان يتوافر ب
في الشريك المتضامن االىمية القانونية الالزمة الحتراف التجارة ، فال يجوز لمقاصر ان يكون شريكًا متضامنًا 

ات التجارة من امساك دفاتر تجارية غير اننا النو ال يستطيع ان يكون تاجرًا يمزم الشريك المتضامن بالتزام
 لالشريك المتضامن بالقيد في السج يمتزمنرى ان امساك الشركة دفاتر تجارية يغني عن امساك الشريك وال 

 التجاري الن قيد الشركة في السجل التجاري يغني عن ذلك .
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 المطمب الثاني

 نطاق الحصة العينية

ة المقدمة من الشريك عينية . وىي الحصة التي يكون محميا ماال آخر غير النقود قد تكون الحص           
. وىذا المال قد يكون عقارا مثل االراضي واالبنية . وقد يكون منقوال سواء كان منقوال ماديا مثل االالت 

تراع او الرسوم والنماذج والسيارات واالدوات والبضائع او كان منقوال معنويا مثل العالمة التجارية او براءة االخ
. وسوف اقسم المطمب الثاني الى فرعين االول ساتكمم عن انواع الحصص ( 7)الصناعية او المحل التجاري

 العينية والثاني كيفية تقدير الحصص العينية .

 الفرع االول

 انواع الحصص العينية

ومعنوية  المنقولة تنقسم الى مادية حيث تنقسم الحصص العينية الى اموال منقولة واموال عقارية واالموال
 وسنتكمم عنيا بالتفصيل.

( من القانون المدني العراقي المقصود ، بالمنقول 62/2نظمت المادة ) اواًل االموال المنقولة:            
حيث نصت عمى ) المنقول كل شيء يمكن نقمو وتحويمو دون تمف فيشمل النقود و العروض و الحيوانات 

و الموزونات وغير ذلك من االشياء المنقولة( ومنذ عيد مدرسة االحوال االيطالية كانت  و المكيالت
التصرفات المتعمقة بالمنقول تخضع لقانون موطنو ونجد ليذه القاعدة بقايا في مناسبات معينة في ظل 

مواضيع الميراث بعض القوانين ومنيا القانون الفرنسي و القانون و البريطاني و االمريكي و االسترالي،في 
 .(2)و الوصية حيث اخضعت التركة المنقولة في الوصية الميراث لقانون دولة موطن المتوفي االخير

وقد نظم المشرع العراقي قاعدة خضوع المنقول لقانون موقعو في عدة مناسبات نذكر منيا المادة        
مدني  الى  (24ة كما اشارت المادة )( من قانون االحوال الشخصي77( السالفة الذكر و المادة )77/2)

                                                                 

 - https://arabadvocate.ahlamontada.net/t7700-topic 7  
 - http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=2&lcid=20788 2  

https://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700-topic
https://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700-topic
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=2&lcid=20788
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=2&lcid=20788
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ويسري بالنسبة لممنقول قانون الدولة التي توجد فييا ىذا المنقول -قاعدة االسناد الخاصة بالمنقول الى )
وتنقسم االموال المنقولة الى اموال مادية  (. 7)وقت وقوع االمر الذي ترتب عميو كسب الحق او فقده( 

 واموال معنوية .

ة : والمقصود باالموال المادية ىي االموال المحسوسة من العقارات ومنقوالت مادية االموال المادي -7
ممموس لو قيمة مالية ووجود مستقل عن وجود االنسان ويمكن  ءوالمال المادي ىو كل شي( 2)

ويترتب عمى تقسم االموال المادية الى عقار ومنقول ونتائج قانونية  (3)حيازتو وتممكو واالنتفاع بو 
 ة بالنسبة لمقانون واجب التطبيق عمى كل منيما .ىام

رة قالف م7957( لسنة 40( من القانون العراقي رقم )70وفق المادة ) المعنويةتعرف االموال و         
االولى: ىي التي ترد عمى شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان. ويتبع في حقوق المؤلفين 

 . ات التجارة ونحو ذلك من االموال المعنوية احكام والقوانين الخاصةوالمخترعين والفنانين وعالم

 ثانيًا: اموال عقارية

يعتبر مااًل منقواًل كل حق عيني يقع عمى عقار وكذلك كل دعوى تتعمق بحص عيني عمى عقار         
منقوالت اىمية جوىرية لمتفرقة بين العقارات وال .( 4)ويعتبر مااًل منقواًل ما عدى ذلك من الحقوق المالية 

 ومن ابرز وجوه ىذه االىمية :

واجب بالنسبة الى التصرفات القانونية التي من شئنيا انشاء او نقل او تغيير او  التسجيلان  -
 بطريقة التسجيل او القيد . االعالنزوال حق من الحقوق العينية العقارية وقد يكون 

 الواردة عمى بعض الحقوق العينية العقارية . الشفعة سبب لكس الممكية يتحقق بمناسبة البيوع -
 دعوى الحيازة تحمي العقار دون المنقول وذلك بفضل مال لمعقار من مقر ثابت . -

                                                                 

 20788&lcid=2=&depid7http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=  7 
انظر الكردي  77-70السنيوري عبد الرزاق : الوسيط في شرح القانون المدني وحق الممكية . راجع السابق ص  -2

 .  422،جمال محمود ، ص 
  799ص –سابق ال المصدر غالب عمي ،د.  -3 

 https://azzedine.yoo7.com/t7375-topic 4  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&depid=2&lcid=20788
https://azzedine.yoo7.com/t1375-topic
https://azzedine.yoo7.com/t1375-topic
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، وحقوق لتأمينيل مقرة الثابت من ذلك حق الرىن اضعقار بف عمى االىناك حقوق ال تقع  -
 االرتفاق .

 وهناك انواع اخرى لمحصص العينية سأتناولها بالتفصيل :

اواًل: الحصص النقدية : ىي تمك التي تمثل مبمغ من النقود ويمزم الشريك بدفعيا حينما تعيد في            
بالميعاد المتفق عمية سواء  وبتقديم العقد وىذا ىو الموضوع. الغالب ويمتزم الشريك بدفع المبمغ الذي تعيد

ى اقساط يحددىا فقد يتفق مثال عمى دفع ربع كان االتفاق عمى دفع المبمغ كامال عند انقضاء العقد ام عم
الحصة في وقت تكوين الشركة وتقسيط الباقي عمى ان تقدم في مواعيد معينة فاذا لم يتفق عمى ميعاد معين 

 . (7)ديد الحصة وجب الوفاء بتقسيميا اثر ابرام العقد تسدل

ء الشركة وال واال بتنفيذ تبرأ ذمتو ازا عمى الشريك الذي يتعيد بتقديم حصة يعتبر مدين شخصيًا وال         
ىذا . ولكنو ال يجبر عمى تقديم اي شيء باالضافة الى الحصة المذكورة بأستثناء ما تضف عميو  والتزام

 ولزمت وشركاء مبمغًا من النقود ولم يقدم( مدني عراقي )اذا كانت الحصة التي تعيد بتقديميا احد ال63المادة )
دون حاجة الى انذار وذلك من غير خالل بما  وبالسعر القانوني في يوم استحقاق قي اور االتفاعسبال هفؤائد

 . (2)يتحقق من تعويض تكميمي ( 

( مدني عراقي )اذا كان محل االلتزام مبمغًا من النقود وكان معموم القدار 777ونصت المادة )            
 التأخيرمًا ان يدفع لمدائن عمى سبيل التعويض من دين بالوفاء بو وكان ممز مال وتأخروقت نشوء االلتزام 
% في المسائل التجارية وتسري ىذه الفوائد من تاريخ 5% من المسائل المدنية و 4فوائد قانونية وقدرىا 

مو مالم ينص المطالبة القضائية لذا لم يحدد االتفاق او العرف التجاري تاريخًا .اخر لسريانيا وىذا ك
 .القانون عمى غير ذلك

                                                                 

  33ص  2002محمد فريد العريني ، محمد السيد فقي ، الشركات التجارية ،بيروت لبنان د.  -7 
  28ص  7972بغداد  ةالثانية المعدل الطبعة 2ز في شرح القانون العراقي حيد. اكرم ياممكي الوج -2
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اما الحصص العينية المقدمة الى الشركة قد تكون مااًل اخر غير النقود  ة.ثانيًا : الحصص العيني       
ويمكن استغاللو تجارًا اي مااًل منقواًل او عقارًا والمنقول قد يكون منقواًل ماديًا . كاالالت والبضائع او 

 .(7)معنويًا كبراءة اختراع او عالمة تجارية وغيرىا 

احد التشكمين اما ان تكون عمى سبيل  تأخذوالحصص العينية انيا تخضع الى التخمين والحصة        
التممك  وكة االصل وان تكون عمى وجوفي تقديم الحصة العينية لمشر  (2)التممك او عمى سبيل االنتفاع 

 .(3)ومع ذلك فقد تقدم ىذه الحصة ليكون لمشركة عمييا حق االنتفاع 

المال المنقول او العقار  كان تقديم الحصة عمى سبيل التممك لمشركة بيو يحقق بنقل ممكيةفاذا          
 الييا ووضعو تحت تصرفيا الفعمي ويستوجب االمر في ىذه الحالة استيفاء اجراءات نقل الممكية

اري وعمية اذا كان موضوع الحصة عقار الزم العقد في السجل العق ةالمنصوص عمييا في القواعد العام
وذا كان المنقول معينًا بالذات فيكفي مجرد االتفاق اما اذا كان تقديم الحصة عمى سبيل االنتفاع فمعناة 
احتفاظ الشريك بممكية الشيء موضوع الحصة مع التزامو توضعو تحت تصرف الشركة بغرض االنتفاع 

اىم عناصر ىذا العقد وىو  ءهاقتضابقاء الشركة ورغم ذلك ال يعتبر ايجازًا بسبب  بو مدة معينة ىي مدة
 .(4) وااليجار ومن ثم يطبق احكام ويشب بدل االيجار اال انو

وىذا فقد اخضع المشرع العراقي حصة الشريك اذا كانت حق ممكية او وصف منفعة او اي           
 .( 5)اليجاز حق عيني اخر الى احكام البيع او اخضاعو اياىا لذا كانت مجرد االنتفاع بالمال الى احكام ا

عمى الرغم من التشابو بين تقديم الحصة العينية وقد البيع ال سيما لجية التزام الشريك بنقل الممكية       
اليامة واىميا  هك مختمفًا عن البيع في بعض الوجو بالضمان بضل تقديم الحصة العينية عمى سبيل التمم

                                                                 

  39ص  2002الحقوقية بيروت لبنان ، د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية، منشورات الحمبي  -7
  34ص ،  2008 ،لمشركة موجبات وعقود لبناني ةلشركات التجارية ج االحكام العامد. الياس ناصيف ، موسوعة ا -2 
 .34محمد فريد العريني ، د .محمد السيد الفقي ، المصدر السابق ص  د. -3
  .36ص  و،المصدر نفس -4 
 -الطبعة الثانية المعدلة، بغداد    2شرح القانون التجاري العراقي في الشركات التجارية ج ز فييد. اكرم ياممكي ،الوج-5

  77ص  7972
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ليا بل عمى مجرد أمل في اقسام ارباح ان الشريك مقدم الحصة ال يحصل عمى ثمن معين كمقابل 
 . (7)الشركة في حال تحقيقيا اوفي اقسام موجوداتيا عند انحالليا تصفيتيا 

وعمى كل حال فان احكام البيع ال تنطبق عمى تقديم الحصة العينية فالشريك ال يستطيع التذرع         
بالنسبة  ى عقد الشركة لتمسك بحق الشفعةعقد الشركة كما ال يجوز لو االستناد عم ألبطالالبيع  بأحكام

 .( 2)كحصة في الشركة كما يجوز ذلك في حالة بيع ىذا العقار  ولمعقار الذي نقمت ممكيت

يمكن ان ال تتخذ مساىمة الشريك بشكل حصة نقدية او عينية وانما عمل تنتفع  .ثالثا : الحصص بالعمل
لعمل حتى يكتسب مقدمة صفة الشريك في الشركة ان الشركة من ممارستو ماديًا ويشترط في مقدم حصة ا

او الخبرة التجارية مثال، اما العمل اليدوي فال يجوز اعتباره صحة في الشركة بل  كاإلدارةيكون عماًل فنيًا 
حصة في  يعتبراما العمل التافو . الذي ال قيمو لو فانو ال  (3)يعد مقدمة مجرد عامل يشترك في االرباح 

ا يعني ان العمل الفني المقدم يجب ان ينطوي عمى تخصيص بالنسبة الى طبيعة نشاط رأس المال مم
 .واال كام مقدمة اجيرًا ال شريكاً الشركة 

طيمة المدة المتفق عمييا في عقدىا  وان يكون التزام الشريك بتقديم عممو لمشركة طيمة حياتيا او        
ان الحصة بالعمل  (4)اء العقد او بانتياء المدة المتفق عمييا اال بانتي االلتزاموال يبرا من ىذا  التأسيسي

طول مدة  تأديتيانفسيا ال تصح اال في الشركات التي ال تتنافى احكاميا مع احكام االلتزام المستمر في 
الشركة ويستنتج من ذلك ، انو ال يكون تقديم ىذه الحسة جائزًا في الشركات المساىمة او المحدودة 

،كما نستنتج من وجزب ان يكون صاحب الحصة المقدمة عماًل مسؤواًل عن ديون الشركة المسؤولية 
وذا كانت الجية المقدمة ( 5)مسؤولية غير محدودة انو اليجوز تقديم ىذه الحصة من قبل الشريك موصي 

                                                                 

  777ص  2008لمشركة بال ، لسنة  ةاالحكام العام 7ركات التجارية ج الياس نصيف ، موسوعة الشد.  -7 
  777ص  ،السابقالمصدر د. الياس ناصيف،  -2
 2002د. محمد السيد فقي ، الشركات التجارية منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت لبان ،  د . محمد فريد العريني ،-3

  37ص 
  720د. الياس ناصيف المصدر السابق ص  -4
  .727المصدر نفسة ص  -5
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كة ومن من الشريك ىي عممة الفني لزم ان يكون جيده المبذول في القيام بيذا العمل مكرسًا لمنفعة الشر 
ثم ال يجوز ان يباشر ذات العمل لحسابة الخاص ما يترتب عمى ذلك من منافسة الحيدة لمشركة فاذا 

الخاص من ارباح لذلك فقد  وعمم وققبما يح تستأثرخالف الشريك ىذا االلتزام صار من حق الشركة ان 
الشركة ومن مباشرة العمل  الزمو القانون بتقديم حساب لمشركة عن كافة االرباح التي حققيا منذ تكوين

 الذي قدمة حصة ليا.

طول فترة وجودة  تأديتوكحصة في الشركة فالغرض انو يستمر في  وعمى الشريك اذا قدم عممو        
فييا وبعبارة اخرى يتدرج التزام الشريك في ىذا الصدد. ضمن االلتزامات المستمرة التي مجري تنفيذىا 

 وعتبر الشريك متخمفًا عن اداء حصتحصة تقع عمى عاتقو وتطبيقاُ لذلك يدومُا وعمية فان تبعية ىالك ال
يًا اثناء حياة الشريك او عند تنحل الشركة بالنسبة اليو ئاذا اقعده المرض او اصابة بعاىة . عن العمل نيا

 . (7)ويتمتع عمية االشتراك  بعد ذلك في االرباح 

لمدة المحددة في العقد فيتوقف الشريك  عن اداء عممو ولكن اذا حصل انحالل لمشركة قبل انتياء ا    
لمشركة وبحسب نصيبو في الربح والخسارة وبعد حسم متناسب مع المدة التي كان يتوجب عميو خالليا 

 .( 2)عممية لمشركة  تأدية

 الفرع الثاني

 كيفية تقدير الحصة العينية

يكفي لمواجية ، ىذه االعباء، ويتكون رأس ال تستطيع الشركة النيوض بأعبائيا بغير رأس مال        
 المال من الحصص التي يدميا الشركاء ، وال يكون شريكًا في الشركة من ال يقدم حصة في رأس المال.

الى ما لدى الشركة من موجودات ويقدر رأس المال  اضافةويمثل رأس المال الضمان الدائني لمشركة، 
( من قانون الشركات العراقي أن 26وتشترط المادة ) لشركاء،بالنقود، ايا كانت الحصص التي قدميا ا

                                                                 

 ص ،2008 الحمبي الحقوقية، بيروت لبنان،منشورات  ،، الشركات التجاريةمحمد السيد فقي. ريد العريني دد. محمد ف -7
38       
  .720ص  2008، االحكام العامة لمشركة ، بال ، لسنة  2د. الياس ناصيف ،موسوعة الشركات التجارية ، ح -2
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كاء قد تكون الحصة نقودًا وىو يحدد رأس المال بالدينار العراقي .اما انواع الحصة التي يقدميا الشر 
 التي يقدميا الشركاء المساواة . النسب  ما دام رأس المال يقدر بالنقد وال يشترط في الحصصاالب و غال

ان تكون الحصص اعيانًا وذا كان قانون الشركات لم يفصح عن ذلك فيمكن ان يفيم من  ويمكن       
وقد اشارت التشريعات المقارنة الى  (4االطالق الذي وردت فيو كممة مال في التعريف حسب المادة )

 .( 7) االموال العينية صراحة

دخل المشرع عادة من تقدير النقود وتحدد الحصة العينية التي يدميا الشريك بالنقود وال يت         
المساوية لمحصة العينية في شركات االشخاص التضامنية في القانون العراقي الن الشركة تقوم عمى 

ع تدخل في الشركات االموال عمى المعرفة والثقة . لكن المشر  تجمعيم صالت قائمة الشركاءمحدود من 
 (.9لمحصول عمى االسيم م ) شركاتالفبين كيفية تقدير االعيان التي تقدم في ىذه 

وقد تقدم االعيان عمى سبيل التممك . اي ان الشريك يتنازل عم المال ليدخل ممكية الشركة ، وعمى       
الرغم من ان المر ال يعد تبيعًا الن نقل الممكية ال يكون اال مقابل ثمن اال ان احكام البيع تتطبق عميو 

 .( 2)،كما يرى البعض ذلك

كان عقار مثاًل ، ال وتطبق عمى نقل ممكية المال الى الشركة ، االحكام الخاصة بنوع المال فاذا          
اال بأستيفاء التسجيل في السجل العقاري في دائرة تسجيل العقار . وبانتقال ممكية المال الى  وتنتقل ممكيت

،اما اذا وقع اليالك قبل ذلك او قبل  الشركة وتسميمة فان ىالك المال يقع عمييا باعتبارىا المالك الجديد
التسميم فان ييمك عمى صاحب الحصة ،حيث يطمب منو تقديم مال بديل، وعند تصفية الشركة ال يعاد 
المال الى الشريك حتى اذا كان موجودًا، النو اصبح جزء من اموال الشركة، ويعد االصل تقديم الحصة 

مال عمى سبيل االنتفاع ، وفي ىذه الحالة ال يخرج المال من عمى سبيل التمميك ، ولكن قد يكون تقديم ال

                                                                 

في قانون دولة االمارات ) يجوز ان تكون حصة الشريك مبمغًا معينًا في النقود )حصة نقدية ( ويجوز ان  74م  انظر -7
  تكون عينًا )حصة عينية(.

،  75ص  7950، احكام الشركات التجارية بغداد 2، ط 2ن الناىي ، شرح القانون التجاري العراقي جد. صالح الدي -2
   . 270وانظر د.محمد فريد العريني المصدر السابق   ص  32د . فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ص 
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ذمة الشرك وذا ىمك في اي وقت ، وجب تقديم مال يحل محمو وبخالف ذلك تنقضي شراكتة . وكما يعاد 
 المال الى صاحبو عند تصفية الشركة ان كان ممكناُ ، وال يعوض عنو .

لدى الغير ، فال يكون مقدمًا  برأس المال . حقًا لووقد تكون حصة الشريك التي يقدميا لممشاركة       
اال من تاريخ استيفاء الشركة . ليذا الحق من الغير ، وىذا كما يقال خالف ما تقضي بو احكام  وتصلح

، وانما يمتزم المدين ايضًا بيسار المدين عند المطالبة ،  ة، في ضمان وجود الدين عند االحالحوالو الحق 
 .( 7) تكوين رأس المال حماية لمشركة في

. بينما  (2)وتحرم بعض التشريعات ان تكون حصة الشريك ما يتمتع بو من سمعة تجارية او نفوذ       
( ان تكون حصة احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع 850يسمح قانون الموجبات المبناني في المادة )

من السمعة التجارية نرى انو ال مجال العتمادىا  . وامام سكوت القانون العراقي عن الموقف (3)بيا 
كحصة يمكن ان يقدميا الشريك خشية التدخل مع ما يتمتع بو الشخص من نفوذ اجتماعي او سياسي ، 

والمال )كل شيء في المال او عمل  والشركات يقضي ان يقدم الشريك حصتوالن التعريف في القانون 
شريعات موضوع المقارنة تقديم رم بعض النصوص في الت، وتح( 4)الشركة(  ويصمح ان يكون حصت

 .(5)في الشركة تعتمد النفوذ او السمعة المالية  وحصت

 

 

                                                                 

 ،د. حسين الساىي .725، د. محرز المصدر السابق ص  77ص ، المصدر السابق ،الح الدين الناىيد. ص-7
 .73ص ، السابق المصدر

-من قانون الشركات القطري   9من قانون الشركات اليمني و م  78/2من قانون الشركات لدولة االمارات و م  74م  -2
 . 2002لسنة  5رقم 

 -ن د . العريني ان مثل ىذه الحصة ال تصح اال في الشركات التي ينال فييا مقدم الحصة مسؤولية شخصية ع -3 
 .275المصدر السابق ص  من في الشركة التوصية البسيطة ، ديون الشركة كشركة التضامن او الشريك المتضا

  .20انظر د. عمي جمال الدين عوض المصدر السابق ص  -4
  من القانون الدني المصري. 509من قانون الشركات اليمني وكذلك م  78/2م   -5
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 المبحث الثاني 

 اثار انتقال الحصة العينية في الشركة التضامنية

تقوم عمى إعتبار شخصي فال يمكن إجبار الشركاء عمى قبول   فإذا انتقمت  يةإن شركة التضامن     
ة من الشريك القديم ، شريك جديد أجنبي عنيم دون موافقتيم  تترتب النتائج يصبح الشريك الجديد الحص

لتزامات الشركة المترتبة عمييا بعد  مسؤوال مسؤولية شخصية و تضامنية غير محدودة عن كافة  ديون وا 
قسم المبحث ن وعميو . (7)يةإنضمامو  يكتسب الشريك الجديد صفة التاجر بمجرد إنضمامو لشركة التضامن

الثاني الى مطمبين االول ساتكمم عن مدى قابمية التصرف في الحصة العينية الثاني انقضاء الشركة 
 التضامنية العتبار الشريك المتضامن.

 المطمب االول 

 مدى قابمية التصرف بالحصة العينية

تمك الحصص الن تكون محاًل بعد تقديم الحصة من قبل الشريك ال بد من معرفة مدى قابمية           
لمتصرفات القانونية التي ترد عمييا، ونقصد بالحصة ىنا التي ىي بالمفيوم المعنوي مجموع ما لمشريك 

وجدت بعينيا فيي من حقوق تجاه الشركة ، فالشريك ال يتصرف بالموال التي قدميا لمشركة حتى لو 
ىذه الحصة من  وي رأس مال الشركة بما تخولف والى ممكيا، وانما يتنازل عن حصت وانتقمت من ممكيت

حقوق والتي يتمتع بيا بواجية الشركة بوصفة شريكًا ويتمثل ذلك بحقة بالحصول عمى االرباح فضاًل عن 
قال الحصة العينية ت. انالولالمطمب االول الى فرعين ا . وسنقسماقتسام موجودات الشركة بعد تصفيتيا

 قال الحصة العينية الى الغير .تان الثانيالى الشريك المتضامن و 

 

 
                                                                 

- /9/4/7/0/94706096https://juhoud.weebly.com/uploads/مراجعة_إلمتحان_المنتصف_لمادة_الشركات
 pdf  7.2_ج-_التجارية

https://juhoud.weebly.com/uploads/9/4/7/0/94706096/مراجعة_لإمتحان_المنتصف_لمادة_الشركات_التجارية-_ج2.pdf
https://juhoud.weebly.com/uploads/9/4/7/0/94706096/مراجعة_لإمتحان_المنتصف_لمادة_الشركات_التجارية-_ج2.pdf
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 الفرع االول

 انتقال الحصة العينية الى الشريك

ن الشركاء انطالقًا من ىذا تقوم عمى االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بي يةشركة التضامنالان           
فان حصة الشريك في الشركة ال يجوز التنازل عنيا لمغير اال بموافقة الييئة العامة لمشركة  أالمبد

 . (7)عن طريق التعديل في عقد الشركة  باإلجماع

عدم  فاألصلفمو تم التنازل وفق ىذه الشروط واشير عن طريق القيد في السجل الخاص              
ذا يفق بيذا التنازل صفتو كشريك بالشركة كما ال  وحقة عن تنازلعن ديون الشركة الالمسؤولية المتنازل 

( من قانون الشركات 29المتنازل الية عن ديون الشركة السابقة عمى التنازل وفقًا لنص المادة ) يسأل
 .( 2)العراقي 

ون سؤوليتو عن دينازل اليو محل المتنازل بمولكن قد يرد شرط في عقد التنازل بان يحل المت        
الشركة في السابق عمى التنازل فما ىو حكم ىذا الشرط؟ ال خالف بان ىذا الشرط ال يسري في حق 
الدائن ولو اشير عن طريق القيد في السجل الخاص ويكون حقة مطالبة المتنازل مااًل يوافقوا عمى حمول 

ال عن طريق البيع او وسيتم بحث كيفية انتقال الحصة في نوعان من االنتق . (3)المتنازل اليو محمة 
 االرث .

لقد شدد المشرع العراقي عمى انتقال حصة الشريك عن طريق  .اواًل : انتقال الحصة عن طريق البيع
التنازل او البيع فاباح انتقاليا الى الشركاء االخرين اال انو ليس في ذلك فرض الشريك الجديد عمى 

 .( 4)امة عمى موافقة الشركاء االخرين باالجماع الشركاء او انتقال الحصة لغير الشركاء فيتوقف تم

                                                                 

  28شركات التجارية ص د. محمد صالح ، د. عدنان ولي العزاوي القانون التجاري ، ال - 7
  703، في الشركات التجارية مكتبة الثقافة ، عمان ، ص  4د. عزيز العكيمي ، شرح القانون التجاري، ج- 2
  703د. عزيز العكيمي ، المصدر السابق ، ص  - 3
704ص  ، ، الشركات التجارية ، بال ، بالد. لطيف جبر كوماني -  4  
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التضامنية لمشريك  ) في الشركة في الفقرة اواًل  (69في المادة ) وذا ما ينص عمية قانون الشركات العراقي
بموافقة الييئة العامة  او جزء منيا الى شريك اخر ال يجوز نقميا الى الغير اال ونقل ممكية حصت

 (.باالجماع

القبول ان قد ال يتحقق االجماع  ما ان صحة البيع قد يتعمق عمى اجماع الشركاء االخرين عمىك         
تشريعات ىذا قد عالجت بعض ال ؟حاجة الى بيع الحصةعند عدم تحقق االجماع والشريك ب ما ىو الحلف

 .ومعالجتحاب وىذا نقص حري بالمشرع اما المشرع العراقي فمم يرد بورد نصًا يفيد االنس، (7)االمر

حصة والمعالجة التي قال لمانتلتشدد في التشريعات االخرى لمتخفيف من ىذا ايؤيد الباحث و           
يك ان يتنازل عن لمتخفيف من ىذا التشدد فتمثل بما يعرف بعقد الرديف حيث يحق لمشر  والفق وأجيدىا
قة بينو وبين من يتمقى عنو المتعمقة بيا لمغير بموجب عقد خارجي يتنظم العال واو عن حقوق وحصت

 . (2)الحصة 

الى الغير دون مراعاة القيود الواردة في العقد و ان الشريك قد يتنازل كميًا او جزئيًا عن حصت        
حول تكييف عقد الرديف فمنيم من يعتبره  ومعارضة بقية الشركاء واختمف الفقلمشركة ، ورغم  التأسيسي

ة التنازل الكمي لمغير عن الحصة ومنيم من يرى فيو اذا كان التنازل بمثابة بيع لمحصة فذلك في حال
ىذا االتفاق حصة الشريك وذا كان الرأي فيما يتعمق بكيف  لمجرد شركة محاصة موضوعيا استقال جزئياً 

 . (  3) في العالقة بين طرفو ألثارهفانو يقع صحيحًا منتجًا 

                                                                 
1
الشركات ( في القانون 37ل الحصة التي يتضمنيا عقد الشركة فيذا ما جاء بالمادة )اما التشريعات فوردت النتقا - 

في الشركة الى الغير اال برضى جميع الشركاء ( اما القانون اليمني  و يجوز لمشريك ان ينقل ممكية حصتالعماني )كما ال
في  وشريك المتنازل الى الغير عن حصتمعمى انيا )ال يجوز ل االكثرية( من قانون الشركات لقد نص عمى 35بالمادة )

 ( الشركة اال بموافقة جميع الشركاء او بموافقة اكثريتيم

  706ص  السابق، المصدر د. لطيف جبر كوماني،  -2 
محمد السيد فقي ، الشركات التجارية ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، بال  ، د.د. محمد فريد العريني -3 
  737( ص 2002)
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العقد ال يوثر عمى عالقة الشريك بالشركة فيضل شريكًا  ولكن اثار العقد تكون بعيدة عن الشركة اي ان
امنًا مع االخرين عن ديونو اذا كان اسمو ضمن اسم الشركة يضل ضبصورة شخصية ومتوىو المطمب 

اي يبقى الرديف اجنبيًا عن الشركة فال  . ( 7)لو  المتنازلبال تغيير العقد فقط ينظم العالقة بين وبين 
الشركاء او االطالع عمى دفاتر الشركة او  منقوالتفي  االشتراكباح الحصة او يستطيع ان يطالبيا بار 

 .( 2)بتقييم حساب عن االدارة الن ىذه الحقوق مخولة فقط لمشريك 

 .ثانيًا : انتقال الحصة عن طريق االرث

ضامنية ( اذا توفى احد الشركاء في الشركة الت70لقد نص قانون الشركات العراقي في المادة )        
ويصبح الورثة شركاء متضامنين مع بقية الشركاء اال ان ىذا يستوجب توفر  وفان الشركة تستمر مع ورثت

 الشروط االتية:

 عدم معارضة الشركاء االخرين الن شركة التضامن تقوم عمى االعتبار الشخصي . -7
عدم الدخول الى ب وقاصرًا الن الوارث قد يرى مصمحت ان كان وعدم معارضة الوارث او من يمثم -2

 الشركة .
 ان ال يحول دون دخول الوارث مانع قانوني كما لو كان موظفًا. -3
ان ال يترتب عمى دخول الوارث زيادة عدد الشركاء عمى عشرة اذا لم تتوفر ىذا الشروط فان   -4

الشركة تستمر بين الشركاء الباقين وال يكون لموارث اال نصيب مورثة من اموال الشركة ويقدر 
 النصيب بحسب قيمة يوم الوفاة ويدفع الية نقدًا .ىذا 
او  ووحمول الورثة مكان وركاء او الى الغير وفي حالة وفاتة الشريك الى احد الشصوان نقل ح           

عدم حموليم في الشركة في كل ىذه الحاالت يستوجب تعديل عقد الشركة بما ينسجم واالوضع الجديد 

                                                                 

  706د. لطيف جبر كوماني ، المصدر السابق، ص  - 7
  738محمد السيد فقي ، المصدر السابق ، ص ، د.د. محمد فريد العريني - 2
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من قبل المسجل ونشرة في  وعديل العقد نافذًا اال بعد تصديقة حيث ال يعد تشكميال باإلجراءاتوالقيام 
 .( 7)النشرة الخاصة بالشركات وفي احدى الصحف المحمية 

او الحجر عمية بسبب نقص وفي ىذا المقام نتطرق الى حالة اعسار احد الشركاء في الشركة التضامنية 
من قانون الشركات التي تبنت حالة الوفاء في الفقرة  (70ة )او انعداميا وىو ما اشارة لو الماد وفي اىميت

اواًل ،حيث تنص الفقرة ثالثًا عمى انو ) اذا اعسر الشريك او حجز عمية في الشركة التضامنية استمرت 
 الشركة بين الشركاء الباقين وخفيت حصة الشريك المعسر او المحجور عمية (.

الشركة ال يفرض عمى الشركاء االخرين وانما يكون ذلك التعبير  ىذا من المؤكد ان استمرار            
عن اردتيم بقبوليم االستمرار وفي ىذه الحالة ال انتقال لحصة الشريك اذ ان صاحب الحصة ما زال 

و غير او الحجر عمية الن كان شريكًا في الشركة ا هعن الديون السابقة العالن اعسار  مالكو وىو مسؤول
 .( 2) همعاًل اعسار محجور عمية او 

 الفرع الثاني

 انتقال الحصة العينية الى الغير

عمى عالقات شخصية وروابط الثقة بين الشركاء وعمى اساس الصفة  يةتقوم شركة التضامن        
، (3)الشخصية التي يتمتعون بيا كمؤىالتيم الفنية والثقافية والمالية والتي ليا دور في نجاح الشركة 

في رأس مال الشركة،  وىمتشخصي لكل شريك كما ىو معموم لو واىمية كبيرة يفوق نسبة مسافاالعتبار ال
 فاالعتبار الشخصي مبدئ جوىري في مثل ىذا النوع من الشركات 

                                                                 

  67كامل عبد الحسين البمداوي ،المصدر السابق ، ص -7
  770، ص المصدر السابق د. لطيف جبر كوماني ، -2 
ع في شركة التضامن رسالة ماجستير، جامعة لية المدنية لممفوض بالتوقيراتب، المسؤو ابو الراغب عبير اسماعيل  -3 

  3ص ، 2070،، االسراء
 



26 
 

ومن اجل الحفاظ عمى ىذه الثقة بين الشركاء استمزم االمر ابقاء العضوية في ىذه الشركات              
لتقبل شريك  متييئةبييا وال يسمح بدخول شركاء جدد، اي انيا غير  ان ساىمو مقتصرة عمى الشركاء الذي

،  (7)سمعة حسنة ، فال تسمى ىذه الشركات المغمقة و بصفات كافية ، من ثقة ونزاىة  جديد غير متمتع
كما ان ىذا المنع ال يسري اال خالل مدة قيام الشركة، اما بعد حميا فيجوز التنازل عن حصة الشريك 

 .  (2)ير لمغ

مقابل او ال يجوز التنازل عنيا، ب وعنيا، بمعنى انفالقاعدة ىي عدم قابمية حصة الشريك التنازل       
م التشريعات العربية واالجنبية ومنيا التشريع العراقي حيث ظالعام اخذت بو مع أغير مقابل ، وىذا المبد

التضامنية لمشريك نقل ممكية  ) في الشركة ومن قانون الشركات العراقي عمى ان/اواًل( 69نصت المادة )
 او جزء منيا الى شريك اخر وال يجوز نقميا الى الغير ..( وحصت

عام التنازل عن الحصة لمغير بموافقة جميع  أالشركات االردني الذي اجاز كمبد بخالف قانون       
ت االردني وجعل عدم جواز /أ ،ب( من قانون الشركا29الشركاء ، حيث يفيم ىذا المعنى من المادة )

نقميا الى الغير كاستثناء حيث نص في ذات المادة )... اال اذا نص عقد الشركة عمى غير ذلك ..( فما 
فيو استثناء في قانون الشركات االردني وما ىو استثناء في قانون  أن في قانون الشركات العراقي كمبدكا

 ي مبدئ عام .الشركات العراقي فيو في قانون الشركات االردن

لو اجراءات تتسم بالتعقيد نظرًا  يةوالتنازل في شركات االشخاص ومنيا شركة التضامن               
التنازل يعد في و لالعتبار الشخصي الذي يقوم عمية ىذا النوع من الشركات والذي يعد اىم خصائصيا، 

ربما يكون الشركاء و ة جميع الشركاء النجوىرة بمثابة تعديل لعقد الشركة ومثل ىذا التعديل يتطمب موافق

                                                                 

  7 42ص  7967البسام ، احمد ابراىيم، الشركات التجارية في القانون العراقي ، بغداد مطبعة الطائي ،د.  – 7
،بيروت ،منشورات بحر المتوسط 2، ط  2الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجارية ، ج د.  -2 

  652ص  7992،عويدات ،
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مثاًل يمتمك الحصة االكبر او قد يكون المتنازل الية اقل يسارًا من  وىذا الشريك لكون قد عزلوا عمى
 . (7)الشريك المتنازل مما يوثر عمى الضمان العام لدائني الشركة 

 المطمب الثاني

 انقضاء الشركة التضامنية العتبار الشريك المتضامن

( في القانون 747ومثميا المادة ) الممغى 7983( من قانون الشركات لسنة 739نصت المادة )       
اسباب االنقضاء وتعد ىذه طرق عامة تنقضي بيا كل انواع عمى انقضاء الشركة  7997الحالية لسنة 

 الشركات وىي:

 .، دون عذر مشروع  تأسيسياعدم مباشرة الشركة نشاطيا رغم مرور سنة عمى  .7
 توقف الشركة عن ممارسة  نشاطيا مدة متصمة تزيد عن سنة دون عذر مشروع .2
 .هاو استحالة تنفيذ هلتنفيذ تأسستانجاز الشركة المشروع الذي  .3
 اندماج الشركة او تحويميا وفق احكام ىذا القانون . .4
%( خمسة وسبعين من المائة من رأس ماليا االسمي عدم اتخاذ االجراء 75فقدان الشركة ) .5

( من ىذا القانون خالل مدة 76( من البند ثانيًا . في المادة )70لمنصوص عمية في الفقرة )ا
 ستين يومًا من تاريخ ثبوتة بموجب الميزانية 

 قرار الييئة العامة لمشركة بتصفيتيا . .6
فرعين اواًل نتكمم عن افالس الشريك المتضامن والثاني الحجر عمى  عمىالمطمب وعميو سنقسم        

 لحصة العينية لمشريك المتضامن.ا

 

 

                                                                 

ص  2009، التزامات الشيك المالية في الشركة التجارية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، زينب فرج - 7
49. 
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 الفرع االول

 افالس الشريك المتضامن

عمى انو يترتب عمى افالس الشركة افالس الشركاء المتضامنين حتى  (7)تنص القوانين الوضعية         
، فقد نص قانون ية البسيطة وشكرة الوصية باالسيموبقوة القانون في شركة التضامن ،شركة الوص

 . (2)( 32( من المادة )5ردني عمى ذلك في الفقرة )الشركات اال

ويسري ىذا الحكم  ( 3)( منو 48ويسري ىذا الحكم عمى شركة الوصية البسيطة استنادًا لممادة )       
( منو اما الشركاء 48مادًا عمى نص المادة )تاع باألسيمعمى الشركاء المتضامنين في شركة الوصية 

فال يشير افالسيم  باألسيمن في الشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية الوصيين والشركاء المساىمي
 الشركة . بإفالس

والسبب في افالس الشركاء المتضامنين في ىذه االنواع من الشركات انيم بمجرد انضماميم         
شركات االردني ( من قانون ال9لمشركة يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون استنادًا لمفقرة )ج( من المادة )

وىم مسؤولون عن ديون  باألسيم( منو بالنسبة لشركة التوصية 82بالنسبة لشركة التضامن ، والمادة )

                                                                 

 امالت التجارية االماراتي ( من قانون المع703( من قانون المعامالت التجارية االماراتي والمادة )707انظر المادة ) - 7
من قانون الشركات التي تنقضي فييا شركة التضامن ومن ىذه الحاالت ما جاء في الفقرة )ىـ(   (32تنص المادة )  - 2

  منيا والتي تنص عمى ما يمي )ىـ( باشيار افالس الشركة في ىذه الحالة يترتب عمى افالس الشركة افالس الشركاء
ن القانون االردني عمى ما يمي : ىذا الحكم عمى الشركاء المتضامنين في شركة التوصية ( م48تنص المادة ) - 3

يطة سبء المساىمين في شركة التوصية ال( منو او الشركاء الوصين والشركا7( )82باالسيم اعتمادًا عمى نص المادة )
وصية البسيطة االحكام التي تطبق عمى وشركة التوصية باالسيم فال يشير افالسيم بافالس الشركة تطبق عمى شركة  الت

النفي في ىذا الباب  شركة التضامن ، المنصوص عمييا في ىذا القانون وذلك في في االحاالت واالمور التي يرد عمييا
  . وماراتي والتي تنص عمى الحكم نفس( من قانون الشركات التجارية اال50ونظر رقم )
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الشركة مسؤولية تضامنية في جميع امواليم ، وذلك الن االعمال التجارية التي تقوم بيا الشركة تعتبر في 
 (7)الوقت نفسة اعماًل لكل شريك متضامن 

التوصية ركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة والشركاء المساىمين في شركة اما الش         
جر، وذلك والشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فال يكتسبون صفة التا ةالعام ةباألسيم والشركة المساىم
خصية التي تقوم بيا الشركة انيا تقوم بيا لحسابيا بصفتيا ذات شاو التجارية  لانيم ال يمارسون االعما

اعتبارية مستقمة عن شخصية الشركاء ونفوذىم، وىؤالء الشركاء غير مسؤولين عن اعمال الشركة 
 (2) فان افالس الشركة ال يؤدي الي إشيار افالسيم ومن ثموخسائرىا ال بحدود حصتيم في رأس المال 

التوصية البسيطة امن وشركة يكتفي لشير افالس الشريك المتض( 3)ان بعض فقياء القانون  دبي       
ع ىذا الشريك عن دفع الديون، وغير ان الرأي الذي يرجحو فقياء القانون وشراحو يذىب إلى نمتبأن ي

 اشتراط شرطين. افالس الشريك المتضامن :

 مواجية الشركة بصحة الدين وثبوتو في ذمتيا ياالول : ان يحصل عمى حكم ف

ذا لم تدفع الدين جاز لمدائن ان يطالب الشريك، فإن امتنع الثاني: ان يعذر الشركة ويطالبيا بالوفاء، فا
 .(4)كان لو ان يطمب شير افالسو

                                                                 

االردني عمي ما يمي : تسري احكام شركة التضامن والمنصوص عمييا في ىذا  ( من قانون الشركات82تنص المادة ) -7 
القانون عمى الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باالسيم وتسري عمى الشريك المساىم في الشركة االقسام المنصوص 

  بشركة التوصية البسيطة المتعمقة( 43عمييا في المادة )
، مصطفى كمال طو ، االوراق التجارية واالفالس في القانون المبناني دار 75ية ص العكيمي، الصعوبات القانون -2 

 . 427/2س وعيد احكام االفال 357ص  7998النيضة العربية لمطباعة والنشر بيروت ط 
عوض عمي جمال الدين عوض، افالس الشركة اشرة عمى مراكز الشركاء مجمة القانون واالقتصاد كمية الحقوق د.  -3 

 . 738العدد االول ص  43معة القاىرة لسنة يجا
  .738ص  المصدر السابق، عمي جمال الدين،  عوضد.  -4 
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عمى انو ال يجوز لدائن شركة  (7)وكأن قانون الشركات األردني يحيل إلى االخذ بالرأي الراجح اذ نض 
نفيذ عمى اموال بالشريك فييا لتحصيل دينو اال بعد قيامو بالت ةتضامن التنفيذ عمى االموال الخاصال

وبيذا اخذ  ةك الرجوع عمى أموال الشريك الخاصالشركة فاذا لم تكف ىذه األموال لتسديد دينو فمو بعد ذل
( منو عمى ما يمي :)ال يجوز التنفيذ عمى أموال الشريك 27قانون الشركات اإلماراتي فقد نصت المادة ) 

 لمشركة، واعذارىا بالوفاء .  ول عمى سند تنفيذيصاال بعد الح الشركةبسبب التزامات 

وىذا يقتضي  ( 2)دني جعل افالس شركة التضامن من اسباب انقضائيا ر ان قانون الشركات األ        
واز إشيار إفالسيا ورتب عمى افالسيا افالس الشركاء، المتضامنين وبيذا فإن الشريك المتضامن ج ةبداى

تسري عمى  يةاالسيم، الن احكام الشركة التضامنفي شركك التضامن والتوصية البسيطة والتوصية ب
( من قانون 82-48الشركاء المضامنين في شركة التوصية البسيطة، والتوصية باألسيم وفقًا لممادتين )

الشركات، يشير افالسو تبعًا الفالس الشركة، الن مسؤوليتو عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية، وقبل 
ة، وقد يكون الشريك المتضامن غايتو وال يعمم بافالس الشركة، وأرى أن ان يمتنع عن تسديد ديون الشرك

أشيار افالس الشريك المتضامن قبل مطالبتو بالدين فيو نوع من الظمم الذي ينبغي ازالتو وكان األولى 
بالشرع ان يقييد افالس الشريك المتضامن تبعًا الفالس الشركة بأن يمتنع عن تسديد ديون الشركة وليذا 

( من قانون الشركات التي نصت. عمى حاالت انقضاء الشركة 32( من المادة )5قتراح تعديل الفقرة )ا
بالصيغة التالية بإشيار افالس الشركة ويترتب عمى افالسيا افالس الشريك الممتنع عن أداء الدين مالم 

رتب حتى افالس الشركة سكن باقي الشركاء او أحدىم قد سدد جميع الدين وبناء عمى ىذا االقتراح ال يت
الذين يقرون انو يجب النظر إلى  (3)افالس الشركاء المتضامنين ويؤيد ىذا االقتراح بعض فقياء القانون 

مركز كل واحد من الشركاء عمى انفراد ويؤخذ قانون المعامالت التجارية اإلماراتي الماخذ نفسو اذا وجب 
( من قانون 807لة اشيار افالش الشركة )المادةاشيار افالس الشركاء المتضامنين جميعيم في حا

 المعامالت التجارية.

                                                                 

 .( من قانون الشركات االردني27ة )انظر الماد  -7 
 .( من قانون الشركات االردني32ة )انظر الفقرة )ىـ( من الماد-2 
 . 75ص  المصدر السابق،،  جمال الدين عوضد.  – 3
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اشيار  ان يتضمن يةمن الجدير بذكره  انو ينبغي عمى المحكمة التي تحكم باشيار افالس شركة التضامن
افالس الشركاء المتضامنين ، وال يعتبرون مفمسين بمجرد شير افالس الشركة وان جاز اعتبارىم متوقفين 

ع فاذا  غفمت المحكمة عن تضمين الحكم افالس الشركاء المتضامين ، فانو يجوز ان يصدر عن الدف
الشركة  تفميسةالشركة وتبع ذلك افالس الشركاء كانت  بإفالسحكم  ذااافالسيم و  بإشيارحكم الحق 

رط ان مستقمة عن تفميسة الشركاء ، وكانت تفميسة كل شريك مستقمة عن تفميسة باقي الشركاء ، وال يشت
وال عالقة يكون وكيل التفميسة واحدة لمشركة ولمشركاء ، بل يجوز ان يكون لكل تفميسة وكيل مستقل 

 .( 7)موال الشركاء إلوكيل تفميسة الشركة ب

الظاىر ىو الذي يحكم باشيار افالسو بعد ان تتوفر شروط  كفاذا افمست ىذه الشركة فان الشري       
 )أ ( ن ىذا الشريك يكتسب صفة التاجر النو يتعامل بالتجارة . استنادًا لمفقرةافالس التاجر الفرد، وذلك ا

 . 3( من قانون الشركات االردني 50لممادة ) 2من المادة التاسعة من قانون التجارة االردني 

 

 

 

 

 

                                                                 

، العكيمي ،  749-748عوض شير افالس الشركة واثرة عمى الشركاء ، ص  433، 432/2احكام االفالس انظر  - 7
  3507طو االوراق التجارية واالفالس ص  69الصعوبات القانونية ص 

ون ميمتيم القيام االشخاص الذين تك –أ  ردني عمى ما يمي : التجار ىم : ( من قانون التجارة اال9نصت المادة ) -2 
 لشركات التي يكون موضوعيا تجاريةب ا تجارية  بإعمال

( من قانون الشركات االردني عمى ما يمي : ال يتعبر الشريك غير الضاىر في شركة المحاصة 50نصت المادة ) - 3
 .  واال اذا قام بالعمل التجاري بنفستاجرًا 
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 الفرع الثاني 

 الحجز عمى الحصة العينية لمشريك المتضامن

يتم وفق قواعد حجز ما لممدين )الشريك( لدى الغير  يةامنشركة التضالالحجز عمى الحصة في        
يفترض الحجز بوجود دين بمبمغ من المال لمصمحة شخص معين وىو الدائن بذمة شخص  )الشركة (.

ًا .وقوم الدائن الستيفاء اخر وىو ) الشريك ( المدين ومن المتصور ان يكون الشريك مقدم الحصة مدين
صحة مدينة في الشركة، لكن بما ان الحصة تنتقل من ممكية الشريك الى مطالبة بالحجز عمى الدينو ب

ممكية الشركة ، فان الدائن ال يحجز عمى ذات الحصة ، بل يحجز عمى الحقوق المالية التي تخوليا 
لذا يعد التنفيذ الجبري اخر مرحمة من . ، بمعنى الحجز عمى الحصة وفقًا لممفيوم المعنوي (7)الشريك

دين لما ينتج عنيا من اثار وخيمة بالنسبة لمم اخطرىا ل عنصر الجزاء في القاعدة القانونية ومراحل اعما
لذا فان مفيوم الحجز ال يتضح اال من  .  (2)ايضاً  بسمعتوبل والمساس  وقد تصل الى حد نزع ممكية مال

  و.خالل تعريف الحجز بنوعي

يتم التنفيذ بواسطة اىا ضفاء بمقتالمدين عمى الو وىنالك من عرف الحجز عمى انو وسيمة لقير           
عمى اموال المدين التي يحجز القانون التنفيذ عمييا ، حيث تحتجز وتباع وتسدد حقوق  ةالسمطة العام

 . 3الدائن من اقياميا 

 زىا تنفيذياً جويفرق القانون االردني ما بين حجز اموال المدين بيد الغير ، احتياطًا وما بين ح        
( لعام 24رقم ) من قانون اصول المحاكمات المدنية (747/757في المواد ) وك فقد عالجوبناء عمى ذل

ان تطبق عمى الحجز الذي يوقع  شأنياحجز ىذه االموال احتياطًا ووضع احكام من  المعدل 7988
 ( من قانون التنفيذ.47-37بموجب )سند تنفيذي( وخصص ليا المواد من )

                                                                 

 7996، عمان ، دار وائل لمنشر ، 7ة االردنية ، طابراىيم ، الوجز في التشريعات التجاري الزيادات احمد العموش -7 
  277ص 

  7ص  2007ة العربية ، ضحجوز عمييا ، القاىرة ، دار النيمحمود ، دعوى استرداد المنقوالت الم الطحائي - 2
  735، ص2077، الطبعة الرابعة، ناعة الكتابص، العاتك لاحكام قانون التنفيذ سعيد، مبارك د.  -3 
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يو تدبير وقائي ييدف الى ضبط الشيء المحجوز ووضع يد القضاء فالحجز االحتياطي ويعرف          
الى ان الحجز  ووذىب بعض الفق  .( 7)عمية ومنع المحجوز عمية من التصرف بو تصرفًا ناقاًل لمممكية 

حتياطي ىو وضع اموال المدين تحت يد القضاء وغل يده عن التصرف فييا تصرفًا يضر بالدائن اال
 .( 2)يدًا لنزع ممكيتيا لمصمحة ىؤالء واستيفاء حقوقيم من ثمنيا اذا لم يود المدين ما عمية من ديون تمي

  ( 3) في القانون الفرنسي بالحجز التحفظي زويسمى ىذا النوع من الحج

المعدل ضمن المواد  7969لسنة  83رقم العراقي تنظيم احكامو واجراءاتو في قانون المرافعات المدنية و 
( وىو غير الحجز التنفيذي الذي ينظم احكامو قانون التنفيذ الن الحجز االحتياطي  250 – 237)

يذي فيكون لقاء حكم فا الحجز التنيوضع لقاء دين ما زال موضع نزاع لم يقل القضاء فيو كممتو، ام
غير داء و قضائي اكتسب درجة البتات حيث يكون الحق محل الحكم محقق الوجود معين المقدار حال اال

 .(4)مخالف لمنظام العام واآلداب

من قانون المرافعات عمى عدة شروط لطمب الحجز االحتياطي وىي :  (235)المادة  وتكفمت            
وجود سند رسمي او عادي بدين معموم مستحق االداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة 

المنقولة والعقارية الموجودة لديو او لدى شخص ثالث بقدر  بتوقيع الحجز االحتياطي عمى اموال مدينو
مايكفي لوفاء الدين وممحقاتو. كما انو يجوز طمب الحجز ولو لم يكن ىناك سندًا اذا قدم الدائن اوراقا 
اخرى تتضمن االقرار بالكتابة )وىي كل كتابة صادرة عن الخصم من شأنيا ان تجعل الحق المدعى بو 

ويجب ان ترى المحكمة كفاية تمك االوراق لوضع الحجز وىذا يتوقف عمى بحسب رأي قريب االحتمال ( 
 .المحكمة وقناعتيا

                                                                 

  93ص  7974مي مضفر ، شرح قانون التنفيذ ، بغداد، مطبعة العاني ، حافظ ، ع -4 
  6372، ط2واحكام النقض ، ط ومرافعات معمقًا عمييا باراء الفقمميجي ، احمد ، تنفيذ وفقًا لنصوص قانون ال - 7
  3 798، ص 7الزرفي ، عمار محسن ، الحجز عمى اموال المدين ، بحث منشور في مجمة الكوفة ، العدد  - 2
4
 .االموال التي اليجوز حجزىا احتياطيا 7980لسنة  45من قانون التنفيذ رقم  62نصت المادة  و  - 
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فيقصد بالحجز وضع المال المنقول او غير المنقول تحت يد القضاء  الحجز التنفيذياما           
عة وتحقيق ثمنو، محددة ليمتنع عمى صاحبة التصرف فيو اما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبي بإجراءات

   1.حسب نوع الحجز ، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقة

ىو وضع اموال المدين القابمة لمحجز المنقولة منيا والعقارية تحت يد مديرية التنفيذ ، او            
ومنعة من التصرف فييا بالبيع او اليبة او بقية التصرفات القانونية اال بموافقتيا ويعد ضمان تسديد 

حجز مال المدين بالمعنى ايضًا  وىو. (2) الديون وكذلك منعة من تيريبيا بقصد االضرار بالدائنين
التنفيذي ىو وضع اموال المدين القابمة لمحجز المنقولة منيا والعقارية تحت يد مديرية التنفيذ ومنعو من 

افقتيا وبعد ضمان تسديد الديون التصرف فييا بالبيع واليبة او اي من التصرفات القانونية االخرى اال بمو 
 . (3)وكذلك منعو من تيريبيا بقصد االضرار بالدائنين 

، فاذا كنت حصة  اما بالنسبة لمدى امكانية الحجز عمى حصة الشريك في الشركة التضامنية           
ة بعد الشريك عبارة عن منقول مادي كاالجيزة او االالت فيجب ان يعين حارس عمى االموال المنقول

 جردىا وبيان قيمتيا اما اذا كانت حصة الشريك عقار فينا يجب ان يوقع عميو الحجز التنفيذي.
                                                                 

 اصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، منشورات جامعة دمشق ، كمية الحقوق ، ،جمال الدين عبد اهلل مكناس -7 
  745ص ،2002

  .727، ص 2077، بغداد ، 2ط ، شرح قانون التنفيذ ، المحمودمدحت  – 2
 حيازة المدين ام في حيازة الغير، عقار ام منقول في والف طبيعة المال المراد الحجز عميتوالحجز التنفيذي يختمف باخ - 3

 وتتمثل شروط الحجز التنفيذي بما يأتي : 
 عدل .ان يكون ىناك طمب من الدائن بايقاع الحجز عمى مال المدين وبيعة بقرار من منفذ ال 
  هيجب ان يكون الحجز التنفيذي واقع عمى اموال المدين وليس عمى اموال غير . 
 بمذكرة االخبار بالتنفيذ ومضي مدة االخبارية. وال يجوز وضع الحجز التنفيذي عمى اموال المدين ، قبل تبميغ 
 ( من 56المادة ) وميدين طالب الحجز وىذا ما نصت ع ان حجز اموال المدين ال يكون بالقدر الكافي لمتسديد

 قانون التنفيذ العراقي .
  يجب اتباع االجراءات التي نصة قانون التنفيذ عمييا لحجز اموال المدين وبيعيا ، وذلك لضمان توازن بين

 مصمحة اطراف الحجز .
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ال يجوز حجز الحصص في تنص عمى )) من قانون الشركات العراقي (77)المادة الفقرة ثانياً من  وبينت 
((. جز أرباحيا المتحققةالشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة إال لدين ممتاز، ويجوز ح

فاالصل عدم جواز الحجز عمى حصة الشريك في الشركة التضامنية اال لدين ممتاز النيا تعتبر ديون 
بقوة القانون ومن ثم تنفذ مباشرة قبل اي دين، لكن من الممكن ان يحجز وينفذ عمى االرباح المتحققة 

س مال الشركة االصمي، واذا حصل وان نفذ لحصة الشريك المتضامن،  الن االخيرة التشكل جزء من رأ
عمى اموال الشريك المتضامن فال يؤثر خروجو من الشركة بسبب الحجز عمى انقضاء الشركة او وجودىا 
اال اذا كانت الشركة التضامنية تتكون من شخصين فقط فينا يجب ان تعدل الشركة اما تحولييا الى 

 مطموب قانونًا خالل الفترة المحددة في قانون الشركات.شركة المشروع الفردي او استكمال العدد ال
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  :اخلامتة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى محمد واله اجمعين ....

بعد ان بحثنا في موضوع انتقال الحصة العينية في الشركات التضامنية، وتبين لنا انيا استثناء يرد        
بعدم انتقال الحصة في الشركات التي تقوم عمى االعتبار الشخصي والثقة عمى االصل الذي يقضي 

 : المتبادلة بين االشخاص، فاننا توصمنا الى جممة من النتائج والتوصيات نذكر من بينيا

 اوال: النتائج. 

ان شركة التضامن من شركات االشخاص القائمة عمى االعتبارا لشخصي والتي يسال فييا  .7
ديون الشركة السابقة والالحقة ، ولذلك فان دخول شريك اجنبي فييا ليس  الشركاء عن جميع
 باالمر المسمم بو.

ان الحصة تمثل ما يقدمو الشريك لمشركة من مساىمة والتي قد  تكون حصة عينية أي مال  .2
 يشترط فيو ان يكون ذا قيمة حقيقية وقابال لمتداول وممموكا لمشريك عمى وجو االستقالل.

الحصة العينية ىو استثناء بخالف االصل لذلك فال يمكن ان تنقل الحصة العينية من ان انتقال  .3
 الشريك الى الغير اال بتوافر الشروط التي نص عمييا القانون وبموافقة كل او قسم من الشركاء.

يشترط النتقال حصة الشريك الى الغير موافقة الييئة العامة باالجماع وبخالفيا ال يمكن لمحصة  .4
 نتقل بغير ذلك، سواء كان االنتقال بالبيع او باالرث الى االجنبي.ان ت

ان اعسار الشريك او فقده الىميتو في الشركة التضامنية يجعمو عرضة لتصفية حصتو من قبل  .5
 الشركاء الباقين.

قد يؤدي انتقال الحصة العينية الى شريك في الشركة التضامنية الى انقضائيا وتحوليا الى شركة  .6
فردي وذلك في حال كان ىنالك شريكين وانتقمت الحصة الحدىما فال يجوز ان تقوم مشروع 

 شركة تضامنية بعدد اقل من شريكين.
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  التوصيات.ثانيا: 

بيدف المحافظة عمى الثقة المتبادلة واالعتبار الشخصي بين الشركاء فانو البد من المحافظة عمى الذمة 
 ننا نوصي الكشرع بما يمي: المالية لمشركاء قدر االمكان لذلك فا

من قانون الشركات وذلك بجعل اشيار افالس الشركة سببا في  32تعديل الفقرة )ىـ( من المادة  .7
 افالس الشركاء الممتنعين عن دفع الديون فقط دون من دفع الدين.

دين فصل الذمة المالية لمشركاء الذين سددوا جزء من الدين عن الذمة المالية لمشركاء غير المسد .2
او الممتنعين عن السداد وجعل المجموعة االولى تتمتع بامتيازات عمى الثانية وتفضيميم عمييم 

 لتشجيع الشركاء في الشركات التضامنية ودفعيم نحو الوفاء لمتمتع بتمك االمتيازات.
 .........محمد والو اجمعين ىذا واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خير خمقو
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 وادلراجع: ادلصادر

 اوال: كتب اللغة.

 ط(، دار الدعوة ، اسطنبول، بال سنة طبع.  –المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين،  )ب  .7
 .7995ن( ،  –كرم عبد الواحد معجم مصطمحات الشريعة والقانون ط ا )ب  .2

 
 ثانيا: كتب القانون.

 .7967ية في القانون العراقي ، بغداد مطبعة الطائي ،البسام ، احمد ابراىيم، الشركات التجار د.  .7
، عمان ، دار وائل لمنشر  7احمد العموش، ابراىيم ، الوجز في التشريعات التجارية االردنية ، طد.  .2

،7996. 
 .7998، المرافقات المدنية ،كمية الحقوق ، جامعة بغداد ، النداويادم وىيب  د. .3
 7982لقانون التجاري ، جامعة بغداد، فائق ،ا ، والشماع ،ياممكي اكرمد.  .4
، بغداد، 2،ط 2الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي في الشركات التجارية ج ،ياممكياكرم  د. .5

7972. 
،بيروت ،منشورات 2، ط  2، الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجارية ، ج ناصيف الياسد.  .6

 7992بحر المتوسط ،عويدات ،
 .2008،بال مكان طبع،  7موسوعة الشركات التجارية، ج ،فناصي الياس  د. .7
، االحكام العامة لمشركة ، بال مكان طبع ،  2موسوعة الشركات التجارية ، ج ،ناصيف الياس . .8

2008. 
 ثروت عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري دار النيضة العربية ، القاىرة، بال سنة طبع.د.  .9

.  2077الموجز في الشركات التجارية ، ط بغداد ، المكتبة القانونية جاسم فاروق ، ابراىيم ، د.  .70
  .7966عبد. ادوار ،  الشركات التجارية ، بيروت، مطبعة النجوى، 

 شير افالس الشركة واثره عمى الشركاء ، بال مكان او سنة طبع. د. جمال الدين عوض، .77
 . 7974العاني ، حافظ ، عمي مضفر ، شرح قانون التنفيذ ، بغداد، مطبعة د.  .72
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، بال مكان وسنة 2، ط2جاسم،  فاروق ابراىيم، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، جد.  .73
 طبع.

، 7997رفعت  فخري ، د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، بال مكان طبع،  د.  .74
7996 .  

لمؤسسة الجامعية لمنشر ،  ا2، ط2ريبر وروبمو ، المطول في شرح القانون التجاري،مجمد .75
  .2077والتوزيع، بيروت،  

 .7989الشركات التجارية ، دار النيضة العربية، القاىرة ،  ة القميوبي،سميح د. .76
 .2077، 4، احكام قانون التنفيذ ، العاتك لصناعة الكتاب ، طمبارك سعيد د. .77
رية ، بال مكان او سنة صالح  محمد، العزاوي ،عدنان ولي القانون التجاري ، الشركات التجاد.  .78

 طبع.
، احكام الشركات التجارية 2، ط 2، شرح القانون التجاري العراقي جالناىي صالح الدين  د. .79

 7950بغداد 
الطحائي  محمود ، دعوى استرداد المنقوالت المحجوز عمييا ، القاىرة ، دار النيضة العربية ، د.  .20

2007 . 
التجارية ،منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت،  محمد فريد، محمد السيد فقي ، الشركاتد.  .27

2008  .   
، في الشركات التجارية مكتبة الثقافة، الجزء الرابع، شرح القانون التجاري، العكيمي عزيز د.  .22

  عمان ، بال سنة طبع.
حق الشركاء في استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية  القرمان، عبد الرحمن د.  .23

 . 7995ة دار النيضة العربيةالمحدودة ، القاىر 
الوسيط في شرح القانون المدني وحق الممكية ، دار النيضة، القاىرة،  السنيوري،عبد الرزاق د.  .24

7989. 
 . 7982، الشركات التجارية ، بال مكان طبع، كوماني لطيف جبر د. .25
  .2077، بغداد ، 2مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ ، ط  .26



41 
 

وراق التجارية واالفالس في القانون المبناني، دار النيضة العربية مصطفى كمال طو، االد.  .27
 .7998لمطباعة والنشر، بيروت ، 

، دار الثقافة لمنشر 2مفمح عواد القضاة، صور التنفيذ وفق احدث التعديالت لقانون التنفيذ، ط .28
 . 2070والتوزيع ، 

عمان دار الثقافة لمنشر والتوزيع، بال  مفمح عواد، الوجود الواقعي، الوجود القانوني لمشركة الفعمية، .29
 سنة طبع.

مكناس  جمال الدين عبد اهلل ، اصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، منشورات جامعة د.  .30
  .2003دمشق ، كمية الحقوق ، 

تنفيذ وفقًا لنصوص قانون المرافعات معمقًا عمييا باراء الفقة واحكام النقض ، ، مميجي احمد د.  .37
  مكان اوسنة طبع. بال

 ثالثًا: البحوث القانونية

 .7، الحجز عمى اموال المدين ، بحث منشور في مجمة الكوفة ، العدد  الزرفي عمار محسن  -1
عوض عمي جمال الدين عوض، افالس الشركة واثرة عمى مراكز الشركاء، بحث منشور في   .د -2

 7993، 7، عد 43السنة  مجمة القانون واالقتصاد كمية الحقوق ، جامعة القاىرة، 
 

 رابعًا: رسائل الماجستير

ابو الراغب ، عبير اسماعيل ، راتب، المسؤولية المدنية لممفوض بالتوقيع في شركة التضامن رسالة  .7
  .2070ماجستير ، جامعة االسراء ، 

،  ، التزامات الشيك المالية في الشركة التجارية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستيرعميزينب فرج  .2
 .2009، جامعة بغداد

محمد شريف ، تقديم الحصة في الشركة التجارية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير جامعة اىل البيت  .3
. 
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 خامسًا: القوانين.

 المعدل. 7942( لعام 342قانون التجارة المبناني رقم ) .7
 7957( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) .2
 7966لسنة  (72قانون التجارة االردني رقم ) .3
 7993( لسنة 78قانون المعامالت التجارية االماراتي رقم ) .4
 المعدل. 7997( لسنة 22رقم ) االردنيقانون الشركات  .5
 المعدل. 7997( لسنة 22)قانون الشركات العراقي رقم  .6
 2002( لسنة 5قانون الشركات القطري رقم ) .7
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