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  .استنتاج تعريف شركة التضامن 

  :يمكن أن نعرف شركة التضامن على أنّها 1من الخصائص التي وردت في الوثيقة رقم 

ية شركة تتكون بين شريكين أو أكثر ،  يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامن 

مطلقة ، ويتألف عنوان  الشركة من أسماء  جميع الشركاء أو ألقابهم أو من اسم واحد منهم أو بعضهم  

  .مع إضافة كلمة وشركائه  أو ما يتفق مع هذا المعنى 

  

  

  

  

  

  

 :تعريف شركة التضامن. 1

 .استنتج تعريفا لشرآة التضامن 1من الوثيقة رقم  

)1(يقةالوث  

يمكن أن التي لم يعرف القانون التجاري الجزائري شركة التضامن و اكتفى  بأن بين خصائصها و 

تجاري جزائري للشـركاء   551تجها من مواد مختلفة ، من هذه الخصائص ما أوردته المادة نستن

بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة،ومنها مـا ورد  

يضم اسم أحد الشركاء أو  الهذه الشركة عنوان أنتجاري جزائري من  552حول اسمها في المادة 

ومنهـا  .، و يكون هذا العنوان بمثابة االسم التجاري لها) وشركاؤهم(متبوعا بكلمة  كلهم بعضهم أو

ممثلـة فـي   الحصص فيها تجاري جزائري من أنّه ال يجوز أن تكون  560أيضا ما أوردته المادة 

 .األصليين  إال برضاء جميع الشركاء إلى شركاء جدد و ال يمكن إحالتها سندات قابلة للتداول

 التحليل واالستنتاج



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  .2قم خصائص شركة التضامن من المواد المذكورة في الوثيقة ر استنتاج

  : بعد استخراج كل المواد القانونية المذكورة ، نستنتج منها خصائص شركة التضامن التالية

  .جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجرـ 

  .جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركةـ 

  .للشركة عنوان يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهمـ 

   .بلة للتداولالحصص فيها غير قاـ 
  

  .تبيين خصائص شركة التضامن 

  :جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجرأ ـ 
بمجرد دخول الشريك شركة التضامن فإنه يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يكن قد احترف التجارة من 

شركة  ، ذلك أن شركة التضامن هييكن مساهمالم  وفي إدارة الشركة أ افعلي اقبل، وسواء كان مساهم

للشركاء  (( : على ما يلي من القانون التجاري الجزائري 551 المادةتجارية بحسب الشكل وقد نصت 

وعلى هذا األساس فإنه يجب أن يكون الشريك المتضامن كامل األهلية أي . )). . .بالتضامن صفة التاجر

  في  الشريك تعاقدذا و إ .  دون إصابته بأي عارض من عوارض األهليةكاملة بلوغه سن التاسعة عشر 

وهي القيد في السجل التجاري وكذا مسك الدفاتر  بالتزامات التجار المهنية فعليه أن يلتزم شركة التضامن 

 فيؤدي ذلك إلى انحالل  أهليته همن ممارسة التجارة أو فقد هحالة إفالس الشريك أو منعفي  التجارية، أما 

   يقرر ذلك باقي الشركاء باإلجماع  أن  ركة على استمرارها أوالشركة ما لم ينص القانون األساسي للش

 :ئص شركة التضامناخص.  2

)2(وثيقةال  

:تضامن في القانون التجاري  الجزائري في المواد التاليةوردت خصائص شركة ال
. 563ـ المادة    562ـ المادة    560ـ المادة    552ـ المادة    551ـ المادة 

  .منها خصائص شركة التضامن ثم استنتج 2استخرج المواد المذكورة في الوثيقة رقم  

 . 2بين خصائص شركة التضامن التي استنتجتها من الوثيقة رقم  

التحليل واالستنتاج



 

  

في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعه من (( : بقولها  من القانون التجاري 563المادة و هو ما أكدته 

أو فقدان أهليته ، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون األساسي على استمرارها أو ممارسة مهنته التجارية 

  )).بإجماع اآلراء لشركاء ذلك يقرر باقي ا

 جميعا باعتبارهم أما إذا أفلست شركة التضامن بسبب توقفها عن الدفع فسيؤدي ذلك إلى إفالس الشركاء 

  .تجاراً ومسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة

   :جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركةب ـ  

 551المادة  ية  مطلقة و تضامنية عن ديون الشركة حسب ما نصت عليه جميع الشركاء مسئولون مسؤول

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد : ((من القانون التجاري الجزائري 

تضامن جميع الشركاء في تحمل و تتميز بتكافلشركة التضامن ف )). ...وبالتضامن عن ديون الشركة 

و هذه المسؤولية غير ). بشركة التضامن(ن الشركة، و قد يكون هذا سبب تسميتها مسئوليتهم عن ديو

ى وإن استغرقت قيمة تلك الديون جميع محددة بمقدار حصة الشريك في رأس مال الشركة مهما بلغت حتّ

يدها عند المطالبة بتسدبالتسديد فذمة الشريك ضامنة لهذه الديون، كما أنه ملزم . لشريكلموال الخاصة األ

الشركة قد تعجز  أن  كما. و قد يتم الرجوع على جميع الشركاء مجتمعين ه متضامن مع الشركةنّكلياً أل

عن تسديد كامل ديونها والتزاماتها، و يعجز أحد الشركاء الذي تمت مطالبته عن تسديدها وبالتالي على 

المسؤولية و تعتبر  .الكفالء للشركة باقي الشركاء أن يتولوا وفاء تلك الديون و االلتزامات فهم بمثابة

ال يجوز للشركاء المتضامنين استبعاد هذه المسؤولية أو تحديدها بشرط ف  التضامنية من قواعد النظام العام

و تبقى هذه المسؤولية  .خاص في عقد الشركة فمثل هذا الشرط يقع باطالً و ال يحتج به على الغير

ركة تحت التصفية، و كذا في حالة بطالن الشركة لعدم اكتمال التضامنية قائمة حتى و إن كانت الش

  . إجراءات التأسيس و ذلك طبقاً لنظرية الشركة الفعلية

  :للشركة عنوان يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهمجـ ـ 
وقد '' وشركاؤهم '' الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون متبوعا بكلمة  "للشركة عنوان يضم اسم أحد 

يتألف عنوان الشركة من  :((على ما يلي من القانون التجاري الجزائري) 552(المادة  صت على ذلك ن

  . " ))وشركاؤهم"  ةـم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمـن اسـاء أو مـأسماء الشرك

 ممكن وسهلأن اسم شركة التضامن يتكون إما من أسماء جميع الشركاء و هو أمر المادة  ه يستفاد من هذ

و لكن إذا كانت هذه الشركة تتكون من عدد كبير من الشركاء   إذا كانت تتكون من شريكين أو ثالثة، 

يجوز االكتفاء يصعب ذكر أسمائهم جميعا ولهذا   حينئذ فيكون من الصعب ذكر جميع أسماء الشركاء، 

  .اك شركاء آخرينحتى يفهم أن هن)) و شركائه(( باسم واحد أو اثنين من الشركاء مع إضافة كلمة 

يجب أن يكون اسم شركة التضامن معبراً عن حقيقة الواقع، فإذا كانت الشركة بين أفراد عائلة واحدة و 

مثل فيجوز االكتفاء باسم العائلة كعنوان للشركة مع اإلشارة إلى نوع القرابة التي تربط بين الشركاء، 

  )). أوالد عمه و عثمانشركة (( أو كأن نقول )) و إخوانه  عمرشركة ((



 

  

   :الحصص فيها غير قابلة للتداولد ـ 

المادة الحصص فيها غير قابلة للتداول وال يمكن إحالتها إال برضاء جميع الشركاء و قد نصت على ذلك  

ال يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات : (( بالقولمن القانون التجاري الجزائري  560

  .لتها إال برضاء جميع الشركاءقابلة للتداول وال يمكن إحا

  )).ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن 

  عدم جواز التصرف في حصص الشركاء أساسه االعتبار الشخصي للشركاء يستفاد من المادة السابقة أن
فاألصل أن انضمام هؤالء . في شركة التضامن، ومهما كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض

ركة كان أساسه الثقة الكاملة بين كل واحد منهم، فال يمكن إجبارهم قبول شريك جديد األشخاص لتكوين ش
ال يثقون به عن طريق التصرف للغير بالحصة، كما أن وفاة الشريك ال يترتب عليه انتقال الحصة إلى 

لذلك الورثة حيث أن هؤالء ال يتوافر فيهم االعتبار الشخصي الذي جمع بين مورثهم وبقية الشركاء، و
ال يمس طبيعة الشركة بمقدار ما يتعلق بمصلحة     إال أن هذا االعتبار الشخصي. تنقضي الشركة

لتصرف في حصته ليس من النظام العام، فيستطيع الشركاء االشركاء أنفسهم، ولذلك فحرمان الشريك من 
ا التنازل مقيداً بالقيد أن يكون هذ، على االتفاق في العقد األساسي للشركة على جواز التنازل عن الحصة

كما أن الشركاء يمكن لهم . من القانون التجاري وهو موافقة جميع الشركاء) 560(الذي جاءت به المادة 
   .االتفاق في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى

  

 : تأسيس شركة التضامن  .3
  

  

  

  
  

  

  

 
 
 

ركة التضامن كغيرها من الشركات التجارية األخرى من حيث كونها عقدا يشترط لوجوده تـوافر  ش

الرضـا  (يشترط توافر األركان الموضوعية العامة للعقد األركان العامة و الخاصة و الشكلية،  حيث 

ط فيها األركان يشتركما . إلى القواعد العامةذلك وتخضع شركة التضامن في )  ـ المحل ـ السبب 

تعدد الشركاء ـ تقديم الحصـص ـ نيـة المشـاركة ـ اقتسـام األربـاح و         (الموضوعية الخاصة 

شكلية وهي ضرورة أن يكون العقـد مكتوبـاً و أن   الركان ألكما تخضع شركة التضامن ل). الخسائر

بيانات التي تم حتى يتمكن الغير من العلم بوجود هذه الشركة ويتعامل معها بناء على ال يخضع للشهر

  .يجب أن تتضمن حداً أدنى من المعلوماتشهرها، والتي 

)3(وثيقةال  

 .اتبين تأسيس شركة التضامن وما يميزها عن غيرها من الشرك 



 

  

  
  
  

  .ن تأسيس شركة التضامن وما يمّيزها عن غيرها من الشركاتتبيي 

ال تختلف شركة التضامن عن الشركات التجارية األخرى من حيث كونها عقدا يشترط لوجـوده تـوافر   

يشترط توافر األركان الموضوعية العامة للعقد األركان العامة و الخاصة و الشكلية كما رأينا سابقا، حيث 

كذلك يشـترط  . و تخضع شركة التضامن في هذا الشأن إلى القواعد العامة)  لسببالرضا ـ المحل ـ ا  (

تعدد الشركاء ـ تقديم الحصص ـ نية المشاركة ـ اقتسام األرباح و    (فيها األركان الموضوعية الخاصة 

كما تخضع شركة التضامن ألركان شكلية و هي ضرورة أن يكون العقد مكتوباً و أن يخضـع  ). الخسائر

وشركة التضامن . و قد سبق ذكر كل هذه األركان عندما تعرضنا لدراسة القواعد العامة للشركات. للشهر

و لذلك سوف . ال تخرج عن هذه القواعد، كما أن تخلف أحد األركان السابقة الذكر سيعرض العقد للبطالن

ونكتفي  ل في الكتابة ،المتمث و الخاصة و الركن الشكلي       ال نتعرض هنا لألركان الموضوعية العامة

  .هاإجراءات شهربالتطرق إلى الذي يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات وهو 

  : ـ شهر شركة التضامن

إلجراءات الشهر، وذلك ليعلم الغير بوجـود و  باستثناء شركة المحاصة  تخضع جميع الشركات التجارية

تثبت الشـركة  ((أنه على  )545(ئري في المادة الجزاالتجاري  القانون قيام شخص معنوي جديد و نص 

 : (( مـا يلـي   على من نفس القانون  548المادة  في  ثم نص ))  ...... بعقد رسمي و إال كانت باطلة

نشر تى المركز الوطني للسجل التجاري و دل ة والعقود المعدلة للشركات د التأسيسيوودع العقيجب أن ت

من خالل النصين يظهـر   .>>و إال كانت باطلة  أشكال الشركات بكل شكل من حسب األوضاع الخاصة 

مـن  لغيـر  اعلى ذلك أوجب شهر العقد حتى يتمكن أوجب كتابة العقد في سند رسمي وزيادة أن المشرع 

 بالنسبة لشركة التضامن العلم بوجود هذه الشركة و يتعامل معها بناء على تلك البيانات التي تم شهرها و 

  :حداً أدنى من المعلومات منهاذه البيانات هيجب أن تتضمن 

  .أسماء الشركاء المتضامنين •

  .ألقابهم •

  .أسماء المديرين و من له حق التوقيع باسم الشركة •

  .مقدار رأس المال •

  .عنوان الشركة •

  .اسمها التجاري •

  .مركزها الرئيسي •

  .الغرض الذي تأسست من أجله •

  .مدة الشركة •

  .كيفية توزيع األرباح و الخسائر •

التحليل واالستنتاج



 

  

غير أن إجراءات الشهر ال تغني عن إجراءات التسجيل . أي تعديل يجب أن يشهر كذلك األمر إذا وقعو 

و إن انقضت الشركة ألي سبب كان . )548(أكدته المادة ذا ما لدى المركز الوطني للسجل التجاري و ه

ا ما نصـت عليـه   وهذعقدها التأسيسي إشهار يجب أن يشهر ذلك االنقضاء و بنفس الطريقة التي تم بها 

يتعين نشر انحالل الشركة حسب نفـس شـروط   : ((بقولها  من القانون التجاري الجزائري 550المادة 

  )).وآجال العقد التأسيسي ذاته 

  

  : أسباب انقضاء شركة التضامن . 4
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  .، ادرسها بشكل جيد ، وستجد نصها الحقا 4ثيقة رقم بعد استخراج المواد القانونية الواردة في الو

باإلضافة إلى األسباب التي سبق دراستها في الوحدة الثانية عقد الشركة   والخاصة بانقضاء الشركات 

  :وهي أسباب تخص كل الشركات، فهناك أسباب خاصة النقضاء شركة التضامن هي 

  :ـ حالة وفاة أحد الشركاء

  تنتهي : ((المتعلقة بشركات التضامن  على ما يلي قانون التجاري الجزائري من ال 562المادة  نصت

 

 أوبـإرادة الشـركاء   أو بقوة القانون إما  نقضاء الشركاتالتنقضي شركة التضامن باألسباب العامة 

إال أنه و لالعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن، فإن إصابة هذا االعتبار  قضائي،بحكم 

. سـبب خـاص بشـركة التضـامن     ذا هوأو تصدعه يؤدي إلى انقضاء الشركة و سبب االنقضاء ه

  :هي النقضاء شركة التضامناألسباب الخاصة ف

  من القانون التجاري الجزائري 562المادة عليه  نصت :حالة وفاة أحد الشركاءـ  

 تجـاري مـن القـانون ال   563المـادة  نصت عليـه  : حالة إفالس أحد الشركاء أو الحجر عليهـ  

  .الجزائري

)4(وثيقةال  

استخرج المواد القانونية الواردة بها، ثم بين األسباب الخاصة النقضاء شركة  4من الوثيقة رقم  

  .التضامن

التحليل واالستنتاج



 

  

الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون األساسي ويعتبر القاصر أو القصر 

من ورثة الشريك، في حالة استمرار الشركة غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة  قصورهم إالّ بقدر 

من نص المادة السابقة يتضح أن األصل انقضاء الشركة في حالة وفاة أحد )). ركة مورثهم أموال ت

الشركاء غير أنّه يمكن تفادي هذا األثر بالنص في العقد التأسيسي للشركة على استمرارها على الرغم من 

  .حدوث وفاة أحد الشركاء حيث أجازت المادة السابقة ذلك

يسي بقاء الشركة بوفاة أحد الشركاء بين باقي الشركاء األحياء دون الورثة، ويجوز أن يتضمن العقد التأس

ففي هذه الحالة يجب أن تدفع حصة الشريك المورث إلى ورثته نقدا حسب تقديرها وقت حدوث الوفاة من 

  .طرف خبير معتمد من قبل الشركة والورثة أو من قبل المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على ذلك

  :  س أحد الشركاء أو الحجر عليهحالة إفالـ 

في حالة : (( المتعلقة بشركات التضامن  على ما يلي الجزائري  تجاريمن القانون ال 563المادة   نصت

إفالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته ، تنحل الشركة ، ما لم ينص 

  )).باقي الشركاء ذلك بإجماع اآلراء القانون األساسي على استمرارها أو يقرر 

س أحد الشركاء المتضامنين، أو أصابته بعارض من عوارض من نص المادة السابقة يتضح أن إفال

األهلية مما  يؤدي إلى الحجر عليه قضائيا، أو إذا لحقه الحجر القانوني على إرادته بالحكم عليه بالحبس 

السالب لحريته، استحال عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة فضال عن فقدان 

  .مانه األمر الذي يوجب حل الشركةثقته وائت

وفي حالة استمرار الشركة بالشروط الذي ذكرناها في حالة الوفاة، تطبق نفس القواعد الخاصة    

  . بتعويض ورثة الشريك المتوفى على الشريك الخارج من الشركة

  

  

     
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األهم للتذآر

 :ـ تعريف شركة التضامن1

عن ديون الشركة  كالشري فيها ، يسألمن شريكين أو أكثر ها شركة تتكونبأنالتضامن  ةشرك رفعت

تبر عوت ،صفة التاجر كويكتسب الشري ،اءكالشرء شركة بأسماال سمىوت. تضامنية ةولية شخصيؤمس

  .هذه الحصة لورثة الشريك نتقلوال ت لالنتقال للغير ر قابلةغيشريك لحصة ا

  :ـ خصائص شركة التضامن 2

  :التاليةص ئصاالتضامن بالخ ةشرك زتتمي

حتى ولو انضمامه إلى الشركة بمجرد لصفة شريك هذه االيكتسب : التاجر ةصف يكشرالاكتساب  •

 .تكوين الشركةقبل  ةصفال هذهله لم تكن 

إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية :  مسؤولية الشريك تضامنية •

ركة أن يرجع شن الئيجوز لدايونه الشخصية، د و كانتلكما  ةن ديون الشركعفيسأل  ومطلقة،

 .نيالد ركاء لمطالبته بكلشى أي من العل

ل إلى قتنازل عنها وال تنتالوال يجوز الحصص غير قابلة للتداول  :قابلية الحصص للتداولعدم  •

 .امعواقعة الوفاة كأصل  ببسب ةثالور

 ءالشركا ميعمن أسماء ج لتجاريا لقانونمن ا 552 م الشركة وفقا للمادةسا يتكون: اسم الشركة •

  ". مؤهوشركا" مةلبك عامتبو رثكأ وسم أحدهم أاأو من 

  :تأسيس شركة التضامنـ  3

ويجب تحرير  الشكلية، طوالشرو، ية العامة والخاصةعالموضو طالتضامن بتوافر الشرو ةشرك ونكتت

نسختين عن  عهذه اإلجراءات في إيدا ثلوتتم ،هرالش يام بإجراءاتقوال موثق،د رسمي من طرف عق

 توىسلى معالتجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري  للسجل الوطنيركز ى المعقد الشركة لد

. الرسمية نشراتال تأسيسي في إحدىالنشر ملخص عن عقد الشركة عالوة على ذلك ويجب ، الوالية

  :لتاليةد الشركة البيانات اعقويتضمن 

 .الشركة عن يعمال المأذون لهم بالتوقعأسماء الشركاء وأسماء مديري األ •

 .لشركة ورأس مالهاالتجاري لالعنوان  •

  .أ ونهاية الشركةدب تاريخ •

  :ـ أسباب انقضاء شركة الضامن 4

التجاري نوردها كما القانون  من 563و 562ن ين بأحد األسباب الواردة في المادتمالتضا ةشرك تنتهي

. شركةلفي القانون األساسي ل كمخالف لذل اقاتف دبوفاة أحد الشركاء ما لم يوجالشركة تنتهي : يلي

رغم و. ان أهليتهدأو فق ريةتجاالأو منعه من ممارسة مهنته د الشركاء أح سالنحل الشركة في حالة إفت

بقرار يتخذ  أوك لى ذلعتأسيسي اليمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون ذلك 

 .بإجماع الشركاء



 

  

 :أنشطة التقويم الذاتي
  

   أكمل الفراغات في الجدول التالي) أوال

 الشرح المصطلح

 ......................................... مسؤولية تضامنية

............. 
ال يجوز أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول وال يمكن إحالتها إال برضاء جميع 

 ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن. الشركاء 

............. 
الحكم على الشريك بالحبس السالب لحريته ، فيستحيل عليه مباشرة التصرفات 

 .القانونية والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة فضال عن فقدان ثقته وائتمانه 

.......... 
حتى انضمامه إلى الشركة بمجرد لصفة شريك هذه االيكتسب في شركة التضامن 

  .وين الشركةتكقبل  ةصفال ولو لم تكن هذه

........... 
أساس عدم جواز التصرف في حصص الشركاء في شركة التضامن، مهما كان هو 

 .هذا التصرف بعوض أو بغير عوض
  

  .بّين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مما يأتي مع تصحيح العبارة الخاطئة) ثانيا 

التجار المهنية و هي القيد في  بالتزامات عليه أن يلتزم ليسالتضامن  في شركةالشريك  تعاقدإذا ) 1ع

  .في كل الحاالت السجل التجاري و كذا مسك الدفاتر التجارية

في رأس مال الشركة مهما بلغت حتى وإن استغرقت  تهمسؤولية الشريك غير محددة بمقدار حص) 2ع

    .لشريكلموال الخاصة األقيمة تلك الديون جميع 

في شركة التضامن  فإن هذا الحدث يؤدي إلى انقضاء الشركة في كل في حالة وفاة أحد الشركاء ) 3ع

  . األحوال

يجوز للشركاء المتضامنين استبعاد  ، ولهذا   المسؤولية التضامنية من قواعد النظام العامال تعتبر  )4ع

  . هذه المسؤولية أو تحديدها بشرط خاص في عقد الشركة
  

  أجب على األسئلة التالية): ثالثًا

  .بين البيانات الواجب شهرها بالنسبة لشركة التضامن، مع تحديد السبب في ذلك :األول السؤال

  .أذكر األركان التي تقوم عليها شركة التضامن:السؤال الثاني 

  .بين اسم شركة التضامن والشروط الالزم توفرها  فيه :السؤال الثالث 

  

  



 

  

 : أجوبة التقويم الذاتي
 

  :أوالً

 الشرح المصطلح

 ية تضامنيةمسؤول
، أي  يكون الشركاء مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة 

 . تضامن جميع الشركاء في تحمل مسئوليتهم عن ديون الشركةيتكافل و ي

 حصص الشركاء
ال يجوز أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول وال يمكن إحالتها إال برضاء 

 الف لذلك كأنه لم يكنويعتبر كل شرط مخ. جميع الشركاء

 الحجر القانوني
الحكم على الشريك بالحبس السالب لحريته، فيستحيل عليه مباشرة التصرفات 

 .القانونية والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة فضال عن فقدان ثقته وائتمانه

 صفة التاجر
انضمامه إلى الشركة بمجرد لصفة شريك هذه االيكتسب في شركة التضامن 

 .تكوين الشركةقبل  ةصفال لو لم تكن هذهحتى و

االعتبار الشخصي 

 للشركاء

أساس عدم جواز التصرف في حصص الشركاء في شركة التضامن، هو 

 .مهما كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض
  

  .ن العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مما يأتي مع تصحيح العبارة الخاطئةيبيت) ثانيا 

التجار المهنية و هي القيد في  عليه أن يلتزم بالتزامات ليسالتضامن  في شركةلشريك ا تعاقدإذا ) 1ع 

  )خ(. في كل الحاالت السجل التجاري و كذا مسك الدفاتر التجارية

بالتزامات التجار المهنية و هي القيد في عليه أن يلتزم شركة التضامن في الشريك  تعاقدإذا : التصحيح

  .في كل الحاالت ك الدفاتر التجاريةالسجل التجاري و كذا مس

في رأس مال الشركة مهما بلغت حتى وإن استغرقت  تهمسؤولية الشريك غير محددة بمقدار حص) 2ع 

   )ص( .لشريكلموال الخاصة األقيمة تلك الديون جميع 

ل في شركة التضامن فإن هذا الحدث يؤدي إلى انقضاء الشركة في كفي حالة وفاة أحد الشركاء  ) 3ع

  )خ(.  األحوال

يمكن تفادي هذا األثر بالنص في العقد التأسيسي للشركة على استمرارها على الرغم من : التصحيح 

  .حدوث وفاة أحد الشركاء

يجوز للشركاء المتضامنين استبعاد هذه  ، ولهذا المسؤولية التضامنية من قواعد النظام العامال تعتبر ) 4ع

  )خ( . في عقد الشركة المسؤولية أو تحديدها بشرط خاص

يجوز للشركاء المتضامنين ال   ، ولهذا  المسؤولية التضامنية من قواعد النظام العامتعتبر  :التصحيح 

  .استبعاد هذه المسؤولية أو تحديدها بشرط خاص في عقد الشركة

  



 

  

  اإلجابة على األسئلة) ثالثا
  

  :الجواب األول

  :اً أدنى من المعلومات منهاحدذلك تضمن يأن  ـ عند شهر شركة التضامن يجب

  .أسماء الشركاء المتضامنين •

  .ألقابهم •

  .أسماء المديرين و من له حق التوقيع باسم الشركة •

  .مقدار رأس المال •

  .عنوان الشركة •

  .اسمها التجاري •

  .مركزها الرئيسي •

  .الغرض الذي تأسست من أجله •

  .مدة الشركة •

  .كيفية توزيع األرباح و الخسائر •
 

تعامل معها بناء الالعلم بوجود هذه الشركة و من لغير اتمكن هذه المعلومات يعود إلى  ـ والسبب في ذكر

  .على تلك البيانات التي تم شهرها

  

  :الجواب الثاني

  : ذكر األركان التي تقوم عليها شركة التضامن

 :األركان الموضوعية العامة للعقد  

    الرضا ـ المحل ـ السبب

 :األركان الموضوعية الخاصة  

   عدد الشركاء ـ تقديم الحصص ـ نية المشاركة ـ اقتسام األرباح و الخسائرت

 :شكلية الألركان ا 

  .للشهرالعقد يخضع  الشهر أي أنالعقد مكتوباً والكتابة أي أن يكون 

  

  :الجواب الثالث

'' ركاؤهم وش'' و يكون متبوعا بكلمة الشركاء أو بعضهم أو كلهم "لشركة التضامن عنوان يضم اسم أحد   

إذا كانت تتكون من  ممكن وسهلاسم شركة التضامن يتكون إما من أسماء جميع الشركاء و هو أمر ، ف

شريكين أو ثالثة، و لكن إذا كانت هذه الشركة تتكون من عدد كبير من الشركاء يكون من الصعب ذكر 



 

  

تفاء باسم واحد أو اثنين من يجوز االكيصعب ذكر أسمائهم جميعا ولهذا   حينئذ فجميع أسماء الشركاء، 

  .حتى يفهم أن هناك شركاء آخرين)) و شركائه(( الشركاء مع إضافة كلمة 

يجب أن يكون اسم شركة التضامن معبراً عن حقيقة الواقع، فإذا كانت الشركة بين أفراد عائلة واحدة ـ 

مثل التي تربط بين الشركاء، فيجوز االكتفاء باسم العائلة كعنوان للشركة مع اإلشارة إلى نوع القرابة 

  )). و أوالد عمه عليشركة (( أو كأن نقول )) و إخوانه محمدشركة ((
 

  
  
  


