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 الباب الثاني

 شركات األشخاص

كما الحظنا أن شركات األشخاص، ىي التي يبرز فييا االعتبار الشخصي وشركات األشخاص حسب 
 القانون العراقي ىي، التضامنية، المشروع الفردي والبسيطة . وسنفرد لكل نوع من ىذه الشركات فصال .

ل األول ص لف  ا

ــة  لشركـ ــةا منيـ ضا ت ل  ا

وىي من أقدم الشركات التي عرفت في النشاط ، تعد الشركة التضامنية األنموذج لشركات األشخاص
 وسنتناول تعريفيا وخصائصيا وادارتيا كل في مبحٍث مستقل. االقتصادي.

 المبحث األول

 يةشركة التضامنالالتعريف ب

بأنيا )) .. شركة تتألف من عدد من األشخاص  / ثالثا(3)عرفت المادة  أوال: تعريف الشركة التضامنية.
يكون لكل منيم حصة فييا ويكونون مسؤولين عمى  عمى خمسة وعشرينالطبيعيين ال يقل عن شخصين وال يزيد 

 .وجو التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة ((

ألشخاص الطبيعيين فال تصح مشاركة يشترط أن يكون الشركاء من ا ويالحظ من التعريف ان المشرع
. وذىبت إلى ىذا المنحى بعض القوانين عدا القانون العماني الذي يبيح مشاركة األشخاص ةالمعنوياألشخاص 

المعنوية فييا ، وكما ىو معروف فأن شركات التضامن قائمة عمى االعتبار الشخصي، يشترك في تأسيسيا 
القرابة، لذلك قيل أنيا امتداد ألصل من الشركات عرفو الرومان أطمق عمييا أشخاص تجمعيم الثقة والمعرفة أو 

الشركات العائمية. والثقة والمعرفة ال تقوم إال بين األشخاص الطبيعيين، ال يمكن أن تتحقق مع شخص معنوي 
المسؤولية ؟  بتقديرنا، ثم عندما يقال أن مسؤولية الشركاء شخصية، تستغرق جميع أموال الشريك فما حدود ىذه

لو كان احد الشركاء شخصا معنويا تقوم عمى االعتبار الشخصي ىل تتوقف عند أموال الشخص المعنوي أم 
 تمتد إلى أموال الشركاء فيو؟
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ذا كان تحديد الحد األدنى  52) ب كذلك بين القانون الحد األدنى لعدد الشركاء بشخصين والحد األعمى ليم  ( وا 
 العقد الذي ال يصح إال باتحاد إرادتين في األقل، فأن تحديد الحد األعمى ال نرى لو لزومبشخصين منسجما مع 

.ألن طبيعة ىذه الشركة تقوم عمى عدد محدود من األشخاص تجمعيم المعرفة والثقة، ولذلك نرى أن يظل الحد 
لشركة في حالة تجاوز عدد األعمى مرسال . كما ىو مسمك غالبية القوانين .ألن التحديد قد يحول دون تكوين ا

الشركاء الراغبين المشاركة في الشركة الحدود التي بينيا القانون . وكما ىو الحال عند وفاة الشريك التي لم 
 يعالجيا القانون .

 المبحث الثاني

 خصائص الشركة التضامنية

 تتصف الشركة التضامنية بخصائص نبينيا في ىذا المبحث وعمى شكل نقاط :

، بل أنيا األنموذج في شركات األشخاص لبروز ىذا االعتبار، فيي لشركة عمى االعتبار الشخصيتقوم ا -1
في الوسط التجاري، وال يمكن أن يكون االعتبار  ةوسمعمالية  ةمكانقائمة عمى ما يتمتع بو الشركاء من 

 الشخصي قائما عمى النفوذ السياسي والمكانة االجتماعية.

، ولو أن القانون العراقي لم يذكر ذلك في الشركة أسماء الشركاء أو بعضهميجب أن يتضمن اسم  -5
من قانون الشركات العراقي بينت أن يتضمن االسم أسماء الشركاء أو واحد منيم .  31التعريف. إال أن م 

االسم  وتضمين اسم الشركة أسماء الشركاء ليكون دليال لمغير في اإلشارة إلى األشخاص موضع االئتمان . ألن
 الذي يحمل أسماء الشركاء يعمق في الواجية ويكون في األوراق التي تحمل مخاطبات الشركة .

. والمقصود بالمسؤولية الشخصية مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية  -3
ا الشريك في رأس المال . أنيا تمتد إلى األموال الخاصة لمشركاء، أي أنيا ال تقتصر عمى الحصة التي وضعي

أما التضامن بين الشركاء، فيو ما يفيم من نص ، وأي تحديد لمسؤولية الشريك يقع باطال، في مواجية الغير
ذكورة )) وتكون مسؤوليتو تضامنية أيضا في الشركة التضامنية (( . وقد اختمفت التشريعات حول مالمادة ال

كاء فقط أم انو بين الشركاء والشركة أيضا ؟ ر فيل أن التضامن بين الشالمسؤولية المطمقة والتضامنية لمشركاء، 
بمعنى آخر أين حدود حق الدائن لمشركة ؟ ىل يصح لو مطالبة الشركة والشركاء في آن واحد، أم انو ينبغي أن 

نفيذ عمى ينذر الشركة بالدفع أوال، ومتى تم اإلنذار جاز لو مطالبة الشركاء ، وأخيرا ما يقال عن ضرورة الت
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أموال الشركة أوال، وعند عدم كفاية تمك األموال يصار الرجوع لمدائنين ، وقد حسم قانون الشركات العراقي ىذا 
/ أوال التي تنص عمى انو )) لدائني الشركة التضامنية مقاضاتيا أو مقاضاة أي شريك كان  14األمر في المادة 

ممزمين باإليفاء عمى وجو التضامن وال يجوز التنفيذ عمى أموال عضوا فييا وقت نشوء االلتزام، ويكون الشركاء 
 الشريك قبل إنذار الشركة . ((

ويذىب الفقو إلى كون الشريك بمثابة الكفيل، لكن ىل ىو كفيل عادي ؟، عندىا ال يجوز التنفيذ عمى 
يد . أم انو كفيل متضامن ؟ أموالو الشخصية إال بعد التنفيذ عمى أموال المكفول )الشركة ( طبقا لحقو في التجر 

، فوفقا لمنص اعاله يكون الشريك بمثابة الكفيل وىو مايبيح لمدائن مطالبة الشركة أو الشريك أو االثنين معا
 ، لكن ىل يعد االنذار بمثابة المطالبة؟العادي ال المتضامن

 اكتساب صفة تاجر . -4

قانون الشركات العراقي لم  بالذكر ان ومن الجديريكتسب الشريك في الشركة التضامنية صفة تاجر 
التي تقضي بأنو )) إذا أعسرت الشركة اعتبر كل  13يتضمن نصا يذىب ليذا المنحى إنما يفيم من المادة 

 شريك فييا معسرا(( فاإلعسار يعني اإلفالس حسب القانون العراقي ، وال يقع اإلفالس إال عمى التاجر . 

ذا يكتسب الشريك الذي يزاول التجارة بداخل الشركة التضامنية صفة ويثور تساؤل بيذا الخصوص بانو ا
 . التاجر فيل يقع عميو واجبات التاجر الوارد ذكرىا في قانون التجارة العراقي

يذىب الرأي الراجح إلى عدم تكميف الشريك في الشركة التضامنية ممن ال يزاول التجارة خارجيا بيذه 
ت التي تفرض عمى الشركة عادة إذا كان نشاطيا تجاريا، ألن خالف ذلك يؤدي إلى األعباء، إنما يكتفي بالواجبا

تكرار البيانات التي تذكر في الدفاتر . ويؤدي إفالس الشركة بناء عمى ذلك إلى إفالس الشركاء ، وقد ذكرنا ما 
يسة واحدة لمشركة والشركاء من قانون الشركات العراقي، وال تتعدد التفميسات عادة، إنما تفم 13ذىبت إليو المادة 

. وما دام كل شريك في الشركة التضامنية يكتسب صفة التاجر، فال يصح أن يكون شريكا من ال يصح أن 
( . وعميو يقتضي أن يكون متمتعا باألىمية  4) م  3651لسنة  13يكون تاجرا حسب أحكام قانون التجارة رقم 

 .منوع قانونا، وغير مالقانونية، أو مأذونا لو باالتجار 

 

 


