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 المبحث الثاني

 اشتراك اكثر من شخص في الشركة

ىو  األدنىفالحد  يتبين من تعريف الشركة في المادة الرابعة باشتراك أكثر من شخص في تكوينيا،

شخصين، وىو امر طبيعي ومنطقي اذ اليمكن تكوين عقد الشركة من شخص واحد، بل ان العقد بحد ذاتو 

فيو كما نص المشرع العراقي يجب ان اليقل عن  شخصين. اما العدد المطموب االدنى اليتكون إال من

تية )) التضامنية، المحدودة، خمسة اشخاص في الشركة المساىمة، واليقل عن شخصين في الشركات اال

 البسيطة((.

 هل يجوز ان ينقص العدد المطموب اثناء نشاط الشركة؟س/ 

عدد المحدد من قبل المشرع، بل يجب اكمالو خالل فترة زمنية معينة يحددىا ز ان يقل عن الج/ اليجو 

ال وجب تحويل الشركة الى نوع آخر ينسجم من ق. ش. ع. (565يوما وفق المادة ) (66وىي ) القانون ، وا 

 مع المعطيات الجديدة.

ىذا ىو االصل العام لمعد الشركاء المكونين لعقد الشركة. لكن ىل من الممكن ان تتكون الشركة وفق 

 ام شخص معنوي؟ يالقانون من شخص واحد سواء كان طبيع

ممية واالعتبارات االقتصادية يسمح قل عن شخصين ولكن لممقتضيات العاالصل يجب ان الت

وتعرف في  (المشروع الفرديالمشرع من تكوين شركة من شخص واحد وىو يكون في صوريتين: األولى )

، وميما يكن من االمر فان المشروع الفردي يجب ان يتكون من (بشركة الشخص الواحدبعض التشريعات )

وعرفت الفقرة  .(4من المادة ) (ثانياالفقرة ) شخص طبيعي واحد وىو مانص عميو المشرع العراقي في
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أو الشركة المحدودة المشروع الفردي بانو شركة تتكون من شخص طبيعي المعدلة  (6من المادة ) (رابعا)

 .ذات المالك الواحد من شخص طبيع او معنوي واحد

 (الشركة المحدودة ذات المالك الواحداو ) (الشركة المحدودة المسؤولية)اما الصورة الثانية فيي 

وفق ىذا النوع من الشركات فيمكن ان تؤسس من قبل شخص واحد سواء كان طبيعي او معنوي فاليشترط 

وع من الشركة بفصل اموال كما ىو الحال في المشروع الفردي ان يكون شخصا طبيعي، وتتميز ىذا الن

المالك لمشركة عن اموال الشركة، في حين المشروع الفردي تكون الذمة المالية واحدة سواء كان اموال 

 المالك واموال الشركة.

 المبحث الثالث

 تقديم حصة من مال او عمل

من الحصص  س المالال تقوم اي شركة من دون راس المال لتؤدي نشاطيا التجاري، ويتكون رأ

 راس المالالشركة، ويحتل  راس الماللشركاء واليكتسب صفة الشريك مالم يقدم حصة في التي يقدميا ا

اىمية كبيرة لمشركة اذ يمثل الضمان العام لدائنييا، فضاًل عن الموجودات والحقوق التي لدى الغير، ويقدر 

 في كل األحوال بالنقد، وان يكون بالعممة العراقية وىي الدينار. س المالرأ

 ركاء؟س/ ماهي انواع الحصص التي يقدمها الش

 تقسم الحصص عمى أنواع عدة وتناوليا باالتي:

المساواة في قيمة النقدية لمحصة التي وتمثل الصورة الغالبة لمحصص، واليشترط  الحصة النقدية -1

 قيمة المبالغ المقدمة من قبميم.يقدميا الشركاء، اذ تختمف 
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. قانون الشركات العراقي لم يفصح عنيا وبشكل مباشر ولكن من الممكن ان يؤخذ الحصة العينية -5

منقول والعقار وغيرىا من االنواع، لكن يمكن القول وىذه تشمل ال (أموالالى االطالق في مفردة )

رأس اذ سمح بان يتكون  (52من المادة ) (ثانياان المشرع نص عمى الحصة العينية في الفقرة )

الشركة المحدودة والمساىمة من الحصص العينية مقومة بالنقد، وىذا يعني بمفيوم المخالفة  المال

يمكن ان تقدم حصص عينية واال لمَا حصر ال (التضامنية والبسيطةان في شركات االشخاص )

 المشرع ىذه الحصص بالشركات المساىمة والمحدودة.

وقوم قيمة الحصص العينية من قبل لجنة يشكميا مسجل الرشكات برئاسة قاض واربعة خبراء 

 من ق. ش . ع. (52/ثانيا / 1متخصصين في االمور االقتصادية والقانونية والمحاسبية )

 يعة القانونية لمحصة العينية؟س// ماهي الطب

قد تقدم الحصة العينية عمى سبيل التممك اي يتنازل الشريك عن الحصة العينية لتدخل في اموال 

يكون  الشركة، بعض الفقو التجاري يقول بتطبيق احكام عقد البيع، لكن لم يؤخذ بيذا الراي الن البيع 

الممكية حسب نوع المال المقدم اي بكونو منقول او عقار، واالخير بمقابل، ومن ثم تختمف طريقة انتقال 

يتطمب شكمية معنية اال وىي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، ومن اذا ىمكت الحصة فيقع ىالك المال 

عمى الشركة باعتبارىا المالك الجديد. ويترتب عمى ىذا التكييف عن تصفية الشركة والموجودات الترد 

 وىذا ىو االصل. .بل تدخل ضمن التصفية الكمية لمشركة عينية الى الشريك،الحصة ال

لى ان طبيعة تقديم الشريك الحصة العينية تكون عمى سبيل االنتفاع، ومن ثم اليخرج ايذىب رأي 

المال من ذمة الشريك، واذ ىمك يجب تقديم بدال عنو، ويعاد الما اللى صاحبة عند التصفية اذا 

 كان ذلك ممكنا واال يحصل عمى تعويض مناسب.
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الشركة ىي حقوقو لدى  رأس الماليكون مايقدمو الشريك كحصة الى  . قدحق الشريك لدى الغير -3

 الغير، ومن ثم اليكون شريكا اال من تاريخ استيفاء الشركة لحقوقو المالية.

تعد السمعة التجارية من المقومات االساسية لمتاجر في النشاط التجاري، الن  السمعة التجارية. -4

ى السمعة الجيدة التجارية لمتاجر ليحص عمى النشاط التجاري يقوم عمى االئتمان وىذا يحتاج ال

حصة نقدية وال عينية وانما سمعتو يقدم الشريك  ال القرض، ومن ثم تسمح بعض التشريعان بان

 التجارية، ولم ينص المشرع العراقي عمى ىذا النوع من الحصص.

الشركة، وتعرف بالحصة الصناعية، وصرح  رأس المال . وقد يقدم الشريك عماًل فيحصة العمل -5

ع العراقي بان من الممكن ان يقدم الشريك عمل ام مال،ومن ثم ال إشكالية في الحصة المشر 

التضامنية والمحدودة والمشروع الفردي عمل، وتشمل ىذه الحصة الشركات )الصناعية او ال

، ومن غير المتصور ان تكون حصة العمل في بداية تاسيس الشركة، النيا تحتاج الى (المساىمة

 ىذه الحصة اثناء البدء في ممارسة النشاط التجاري.

ري لمشركة وليس من األعمال ويشترط في حصة العمل ان يكون ذو فائدة فعالة في النشاط التجا

التافية التي تؤدي من أي شخص، وال يكتسب شخص الذي يقدم العمل صفة الشريك، انما اجيرا 

 او عاماًل، وياخذ اجرًا عمى ىذا العمل.

أما متى تقدم ىذه الحصص فيجب في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي دفعة واحدة 

 و التسجيل.ا التأسيسوقبل صدور شيادة 

 اما الشركة المساىمة فيمكن ان تكون قيمة االسيم بشكل اقساط ومن الممكن ان يتقدم دفعة واحدة،

 ولم ينص المشرع الى موضوع الشركة البسيطة من حيث تقديم الحصة المالية فييا.
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 المبحث الرابع
 اقتسام االرباح والخسائر

ت التجارية الى تحقيق الربح، ولكن ىذا اليدف اليتحقق تيدف ممارسة االعمال التجارية والشركا

ما بكل االحوال وانما قد ال تحقق الشركة اي ارباح وتكون امام خسارة مالية، واقتسام االرباح والخسائر اىم 

 فال بد من توافر نية االشتراك في االرباح والخسائر بين الشركاء. الشركات التجارية عن غيرىا، يميز

واالحتياط، او ىي زيادة  د بالربح ىو الزيادة المتحققة في الذمة المالية بعد استقطاع النفقاتويقص

. ويختمف توزيع في الشركة المختصونويكون وفق موازنة سنوية يعدىا  عمى النفقات، اإليرادات

الرباح والخسائر حسب نوع الشركة، ففي شركات المساىمة والمحدودة تكون راس المال الشركة ا

من اسيم متساوية القيمة وغير قابمة لمتجزئة، ومن ثم يكون تقسيم االرباح حسب اقتناء الشريك من 

 االسيم، الن االسيم مساوية في القيمة

اس المال الى حصص قد تكون متساوية او اما في شركات االشخاص التضامنية والبسيطة فيوزع ر 

بان يكون توزيع االرباح والخسائر حسب االسيم والحصص.  (/ ثانيا73غير متساوية وىو نصت المادة )

 ومن الممكن االتفاق عمى شروط في عقد الشركة يبين كيفية توزيع االرباح والخسائر.

اذا تضمنو عقد الشركة، ويقتضي لكن ليس كل الشروط تكون مباحة، فشرط االسد يكون باطاًل 

فاء الشريك من بحرمان احد الشركاء من االرباح المتحقق وتحممو الخسارة فقط، او العكس بان يتضمن اع

الخسارة عن تحققيا رغم تقاضيو االرباح المتحققة، وسبب البطالن ىو تناقضو مع مبدأ االشتراك في 

 سائر.االرباح والخ
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الحالة الوحيدة التي اباح المشرع العراقي اعفاء احد الشركاء من تحمل الخسارة في حالة اذا قدم حصة عمل 

في كل االحوال نسبة من االرباح وان حققت الشركة الخسارة، والسبب في ذلك سبق ان بيناه في  يأخذفينا 

 انو يعامل ىنا كأجير او عامل وليس كشريك في الشركة.

ة االشتراك في االرباح والخسائر من اىم يميز الشركة من االوضاع القانونية المقاربة ليا وتعد ني

 منيا:

 في ان االخير يكون خارج عن ارادة الشركاء في المال الشائع لكون  الشركة وممكية المال الشائع

الدخول في  الشي غير قابل لمتجزئة، في حين الشركة يكون االشتراك بارادة االفراد وبكل حرية في

 المشاركة واقتسام ما ينشا عن الشركة من ربح او خسارة.

  تمف حالة اشتراك العمال في المصنع عنو في الشركة، تخكة واشتراك العمال في االرباح: الشر

فالعمال يخضون الى توجيو واشراف صاحب المصنع في حين الشركاء يكون متساوون في االرباح 

 الشركة. رأس المالكل حسب نصيبو في 

 الربح وان اتخذت شكل نشاط تجاري في حين الشركة تيدف الجمعية الى ال شركة والجمعيةال

 تسعى دائم وابدًا الى تحقيق االرباح.

 

 


