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(عقــد

يلتــزم

بمقتضــاه

شــخصان أو أكثر بأن يســاهم
كل منهــم فــي مشــروع
مالــي ،بتقديــم حصــة مــن
مــال أو عمــل ،القتســام مــا
قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع

عرفهــا
الشــركة ّ
القانــون المدنــي
الســوري
المــادة

فــي
.473

مــن ربــح أو خســارة).

لصحة عقد الشركة يجب أن يتوفر:

أو ً
ال -الشروط الموضوعية:

�شروط عقد
ال�شركة

 -1الشروط الموضوعية العامة:
حيــث أن الشــركة عقــد ،يجــب أن تتوفــر فيهــا
الشــروط الموضوعيــة العامــة لــكل أنــواع
العقــود :األهليــة الرضــا المحــل والســبب.

-2الشروط
الموضوعيــة الخاصة
الشــركة:
بعقــد

لعقد
الشركة
شــروط موضوعيــة خاصــة
يمكــن اســتخالصها مــن نــص
المــادة  374مــن القانــون
المدنــي ،هــي:

• المســاهمة في
رأس المال:

ال

أن
يشــترط
الحصــص
تكــون
متســاوية القيمــة أو مــن
نــوع واحــد ،فقــد تكــون
نقديــة عينيــة أو مجرد عمل.

يتكون
رأســمال الشــركة مــن
مجمــوع الحصــص التــي
يقدمهــا الشــركاء.

• اقتســام األربــاح
والخسائر:
مساهمة
الشــركاء في رأســمال
الشــركة ،يــؤدي الشــتراكهم

استثنى
القانــون المدني
فــي الفقــرة الثانيــة
مــن المــادة  384الشــريك
بعملــه ،حيــث أجــاز إعفاءه
مــن المســاهمة فــي
(إذا
تحمــل الخســائر بشــرط
اتفق
أال يكــون تقــ ّرر لــه
علــى أحــد
أجــر عــن عملــه.

أرباحهــا
فــي
ال
الشــركاء
في
يســاهم فــي أربــاح
وخســائرها.
حــال تضمــن
الشــركة أو فــي خســائرها كان عقــد
عقــد الشــركة
الشــركة باطـ ً
ا) ،يطلــق علــى هــذا
شــرط األســد تبعــً لقصــة
شــرط إعفــاء أحــد فالشركة
مــن
الشــركاء
.P h e d re
باطلــة وفــق
تحمــل الخســائر
أحــكام المــادة
مــع مقاســمته
 1/483مــن القانــون المدنــي.
أو
لألربــاح،
ا لعكــس .

• نيــة االشــتراك
فــيالشــــــركة:

أي الرغبــة بالتعــاون
اإليجابـــــــي بيـــــــــن
الشــركاء.

علــى قــدم المســاواة
فــي إنجــــــاز أغــــــراض
الشــركة.

عــن طريــق اإلشــراف
والرقابــة علــى إدارتهــا
وقبــــــــــول المخاطــــــر
المشــتركة.

ثانيــً -الشــروط • الكتابة:
الشــكلية:
يجب أن يكون
باستثناء شركة
المحاصة ،فعقد
الشركة ال يكفي
النعقاده وصحته
مجرد توافق
اإليجاب والقبول،
إنما يجب أن
يحقق الشرطين
الشكليين التاليين:

• الشهر:
ونص قانون

بموجب أحكام

عقد الشركة

الشركات في

المادة  3من

مكتوبًا ،حيث

المادة  7منه

قانون الشركات

نص القانون

(باستثناء شركة
المحاصة ،ال يحق
للشركاء إثبات
الشركة فيما
بينهم أو تجاه
بعقد
الغير إال
ٍ
مكتوب).

ال تكتسب

المدني في
المادة  475منه

(يجب أن يكون
عقد الشركة
مكتوبًا وإال
كان باط ً
ال).

الشركة
شخصية
اعتبارية
تجاه الغير إال
بشهرها.

كما أن كل
تعديل يطرأ
أي منها
على ٍ
في سجل
الشركات
الممسوك لدى
أمانة سجل
الشركات في
المحافظة ،التي
يقع فيها مركز
الشركة.

يتم ذلك

تشهر

وأخيرًا

خالل

شركات

تعفى

الثالثين

المناطق

شركة

يومًا

الحرة لدى

المحاصة

التي تلي

أمانة سجل

من الشهر،

تأسيسها

الشركات

نظرًا لعدم

أو من

للمنطقة،

تمتعها

تاريخ

التي يقع

بالشخصية

التعديل.

فيها المركز.

االعتبارية.
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الشخصية االعتبارية
للشركات
تكتسب جميع الشركات
باستثناء شركة المحاصة
الشخصية االعتبارية.

والشخصية االعتبارية
للشركة مستقلة عن
أشخاص الشركاء فيها.

بموجــب أحــكام المــادة  55مــن القانون المدنــي يتمتع
الشــخص االعتباري بجميــع الحقوق.

إال مــا هــو مــازم لصفــة اإلنســان الطبيعيــة ،فــي
الحــدود التــي ق ّررهــا القانــون ،فيكــون لــه:

•ذمة مالية مستقلة.
•أهلية في حدود يعينها سند إنشائه ،أو يقررها القانون.
•حق التقاضي.
•موطن مستقل.
•جنسية قد تختلف عن جنسية الشركاء فيه.

التمييز بين الشركة والجمعية:
ع ّرفت المادة  56من قانون الجمعيات الجمعية أنها:

بينما ال تسعى
الجمعية
لتحيق هذا
الهدف ،غالبًا
ما تكون ذات

(كل جماعة ذات
تنظيم
مستمر لمدة
معينة أو غير
معينة ،تتألف من
أشخاص طبيعية
أو اعتبارية لغرض
غير الحصول على
ربح مادي).

طابع ثقافي
ديني فني
أو غير ذلك.

بالتالــي تتميــز الجمعيــة
تسعى
عــن الشــركة أن األخيــرة
لتحقيــق الربــح ،وتقســيمه علــى أعضائها.

