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 (( المقدمة)) 

 المتبادلة والثقة الشخصي االعتبار على االشخاص شركات اىم باعتبارىا التضامن شركة تقوم     
 فاالصل التضامن شركات في االساس ىو الشركاء بين المتبادلة الثقة كانت ولما،  الشركاء بين
 ليست الحصة انتقال جواز عدم قاعدة ان اال،  الشركاء غير الى الحصة انتقال جواز عدم فيها
 .  الغير الى الشريك حصة انتقال يبيح الشركة عقد في نص يرد ان يجوز لذا العام النظام في

 اشكالية الدراسة : 

ان اشكالية الدراسة تبرز في التعرف على طرق انتقال حصة الشريك في شركة التضامن      
وىل اتفق المشرع وىل اقتصر االنتقال على طرق محددة ام ال ؟ بالنسبة للتشريع العراقي 

 العراقي في موضوع االنتقال مع التشريعات االخرى ام اختلف عنها ؟

 اىمية الدراسة : 

تتمثل بالكشف عن الطرق التي يتم من خاللها انتقال حصة الشريك في شركات التضامن      
و وفق ما اخذ بو المشرع العراقي مع ايراد موفق القوانين االخرى في ىذا الموضوع على وج

 االسئناس .

 ىدف الدراسة : 

 تهدف الدراسة الى بيان كيفية انتقال حصة الشريك وفقا للقانون العراقي وباقي التشريعات ،      

 لدراسة اسلوبا الوصفي المنهج من اتخذ للبحث دراستو في الباحث اتبعها التي المنهجية اما
  .  البحث

 المطلب في الحصة تعريف بدراسة سيختص االول المبحث مبحثين خالل بحثو يتم ما وىذا     
 وطرق كيفية لدراسة سيخصص الثاني المبحث اما،  الثاني المطلب في الحصة وانواع االول
 التنازل طريق عن الحصة انتقال بدراسة الباحث يقوم وسوف ، مطالب ثالث على الحصة انتقال

 واما ، البيع طريق عن الحصة انتقال بدراسة يهتم الثاني المطلب واما ، االول المطلب في
 . االرث طريق عن الحصة انتقال بدراسة يختص الثالث المطلب



                                           

 المبحث االول

ان االساس الذي تعتمد عليو الشركات الحصص المقدمة من الشركاء الذي يرمون الى تاسيس     
 الشركة وان الحصة تعد الجزء المهم في تكوين الشركة وىذا ما يتم بحثو في المطلب االول . 

 المطلب االول

 تعريف الحصة

)الحصة( بانها تمثل محل التزام كل شريك واليشترط في الحصص ان تكون متساوية  تعرف     
بل يجوز ان تكون متفاوتة االانها يجب ان تكون قابلة للتقدير بالنقد فاذا لم يحدد عقد الشركة 

 . (7)قيمتها ولم يوجد عرف لبيان تقدير قيمتها فانها تعتبر متساوية القيمة 

شركة يعتبر احد العناصر المهمة والجوىرية الالزمة لصحة العقد ، الحصة في ال موتقدي     
فبدون الحصص اليمكن القول بوجود الشركة وكذلك ان بتقديم الحصص يعبر الشركاء عن 

رض من تكوين الشركة الذي تعتبر بمثابة غال حقيقالعمل المشترك والسعي وراء ت ارادتهم في
ين واليهم ان كانت الحصص متساوية او متفاوتة في قيمتها كما مر نالضمان الدائم والعام للدائ

 . (6)اعاله 

ة التضامن اوال الحصة وبهذا نالحظ ان ىناك نوعين من الحصص اليمكن اعتمادىا في شرك     
الحصة ضيئلة القيمة التي تعبر حقيقة عن عدم اشتراك الشريك في التقديم وثانيا  يالتافهة" ى

هي التي اليكون لها قيمة مالية كاالسهم التي فقدت قيمتها اوالحصة المثقلة الحصة الصورية ف
وال يعتد بديون تستغرق قيمتها او براءة اختراع باطلة وىنالك كثيرا من الحصص تعتبر صورية 

بالحصة المقدمة متى كانت صورية وتؤدي صورية الحصص الى اعتبار الشركة صورية وبالتالي 
،  (4)شركة ال يشير عقدىا الى حصص يلتزم الشركاء بتقديمها باطلة  باطلة وكذلك تكون كل

 وىناك عدة انواع من الحصص وىذا مايتم بحثو في المطلب الالحق .

 .74( فاروق ابراىيم جاسم ، الموجز  في الشركات التجارية ، بال ، بال، ص7)
، 6116التجارية ، بيروت ، لبنان ،سنةي ، الشركات ق، محمد السيد ف ( الدكتور محمد فريد العريني6)

 . 46ص
 .53-52،ص 6114، لسنة 7، جالعامة للشركة االحكام  ،ناصيف ( الدكتور الياس 4)



                                           

 المطلب الثاني

ع العراقي وىذا يلقد اجازت التشريعات ان تكون حصة الشريك على عدة انواع ومنها التشر      
 ماسيتم بحثو في ىذا المطلب .

 انواع الحصص

 الفرع االول  -7

تلك التي تمثل مبلغ من النقود يلتزم الشريك بدفعها حينما تعهد في  يى -:الحصص النقدية 
العقد وىذا ىو الموضوع الغالب ويلتزم الشريك بدفع المبلغ الذي تعهد بتقديمو في الميعاد 

اقساط يحددىا  على دفع المبلغ كامال عند انعقاد العقد ام علىالمتفق عليو سواء كان االتفاق 
فع ربع الحصة في وقت تكوين الشركة وتقسيط الباقي على ان تقدم دالعقد فقد يتفق مثال على 

اثر ابرام  اجب الوفاء بقيمتهو ق على ميعاد معين لسداد  الحصة في مواعيد معينة فاذا لم يتف
 . (7)العقد 

ذمتو ازاء الشركة  أتبر  الو ا شخصيا بها مدينالذي يتعهد بتقديم حصة يعتبر  وعلى الشريك     
 ولكنو اليجبر على تقديم اي شيء باالضافة الى حصتو المذكورة باستثناء مااالبتنفيذ التزامو ىذا 

ي عراقي )) اذا كانت الحصة التي تعهد بتقديمها احد الشركاء مبلغا دن( م24) المادةتضف عليو 
االتفاقي اوبالسعر القانوني من يوم استحقاقو دون حاجة من النقود ولم يقدمو لزمتو فوائده بالسعر 

 . (6)الى انذار وذلك من غير اخالل بما يستحق من تعويض تكميلي ((

(( مدني عراقي )) اذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم 737))ونصت المادة       
ل يااللتزام وتاخر المدين بالوفاء بو كان ملزما ان يدفع للدائن على سب نشوءالمقدار وقت 

% في المسائل التجارية 1في المسائل المدنية و %3د قانونية قدرىا ئوافالتعويض عن التاخير 
ا العرف التجاري تاريخ االتفاق او حددلم ي اذاوائد من تاريخ المطالبة القضائية فري ىذه التسو 

 .(4)ىذا كلو مالم ينص القانون على غير ذلك اخر لسريانها و 

 . 44، بيروت ، لبنان ص6116( محمد فريد العريني ، محمد السيد فقي ، الشركات التجارية لسنة 7)
، في الشركات التجارية  الطبعة الثانية  6د. اكرم ياملكي الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج(6)

 . 64ص، 7536المعدلة ، بغداد ، 
 وتعديالتو .  7517( لسنة 31( القانون المدني العراقي )737( المادة ) 4)



                                           

 ع الثانيفر ال

غير النقود دمة الى الشركة قد تكون ماال اخر اما الحصص العينية المق -الحصص العينية :    
الت والمهمات الكماديا  تجاريا اي ماال منقوال اوعقارا، والمنقول قد يكون منقوال يمكن استغاللو

 . (7)والبضائع او معنويا كبراءة اختراع اوعالمة تجارية وغيرىا 

مين ، والحصة تاخذ احد الشكلين اما ان تكون على خالحصة العينية انها تخضع الى الت و     
، وفي تقديم الحصة العينية للشركة االصل ان تكون على (6)سبيل التملك اوعلى سبيل االنتفاع 

 . (4)ومع ذلك فقد تقدم ىذه الحصة ليكون للشركة عليها حق االنتفاع التملك  جوو 

 ول اونقملكية المال الم لبيل التملك للشركة فهو يتحقق بنقفاذا كان تقديم الحصة على س     
ل نقعلي ويستوجب االمر في ىذه الحالة استيفاء اجراءات فووضعو تحت تصرفها الالعقار اليها 

، وعليو اذاكان موضوع الحصة عقارا لزم القيد في  عليها في القواعد العامةالملكية المنصوص 
السجل العقاري واذا كان المنقول معينا بالذات فيكفي مجرد االتفاق واما اذا كان تقديم الحصة 

موضوع الحصة مع التزامو بوضعو  ءيشكية اللعلى سبيل االنتفاع فمعاده احتفاظ الشريك بم
اع بو مدة معينة ىي مدة بقاء الشركة ورغم ذلك اليعتبر ايجارا نتفغرض االبتحت تصرف الشركة 

دل االيجار اال انو يشبو االيجار ومن ثم تطبق ببسبب اقضاءه اىم عناصر ىذا العقد وىو 
ة نفعحق م رع العراقي حصة الشريك اذا كانت حق ملكية اوش، وبهذا فقد اخضع الم(3)احكامو 

اع بالمال الى نتفجرد االمحكام البيع او اخضاعو اياىا لذا كانت ي اخر الى اناو اي حق عي
 .  (1)احكام االيجار 

( د. محمد فريد العريني ، د. محمد السيد فقي ، الشركات التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 7)
 . 45، بيروت ، لبنان ص6116

موجبات  6114ام العامة للشركة لسنة كاالخ، 7، موسوعة الشركات التجارية ،ج  ( د. الياس ناصيف6)
 .711ها ( صخمينواذا اشياء غير النقود وجب ت)…ي وعقود لبنان

 . 43، ص، المصدر السابق د. محمد فريد العريني ، د. محمد السيد الفقي ( 4)
 . 42-41 -43المصدر نفسو ص( 3)
، الطبعة الثانية  6التجارية ،جركات نون التجاري العراقي في الششرح القا يد. اكرم ياملكي ، الوجيز ف (1)

 . 67، ص7536المعدلة ، بغداد ، 



                                           

لجهة التزام الشريك  ال سيما غير انو بالرغم من التشابو بين تقديم الحصة العينية وعقد البيع      
عن البيع في بعض  ابنقل الملكية بالضمان يضل تقديم الحصة العينية على سبيل التملك مختلف

معين كمقابل لها بل على  ثمناليحصل على الهامة واىمها ان الشريك مقدم الحصة  هالوجو 
لها  النحها عند ااتحال تحققها او في اقسام موجود مجرد امل في اقتسام ارباح الشركة في

 . (7)ا يتهتصف

وعلى كل حال فان احكام البيع التنطبق على تقديم الحصة العينية فالشريك اليستطيع      
على عقد الشركة لتمسك بحق  دانالتذرع باحكام البيع البطال عقد الشركة كما اليجوز لو االست

ة بالنسبة الى العقار الذي نقلت ملكيتو كحصة في الشركة كما يجوز ذلك في حالة بيع ىذا فعالش
 . (6)العقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .777، ص 6114للشركة ، بال ، لسنة االحكام العامة 7صيف ، موسوعة الشركات التجارية ،جالياس نا (7)

 .777( المصدر نفسو ، ص6)



                                           

 الفرع الثالث

يمكن ان التتخذ مساىمة الشريك شكل حصة نقدية اوعينية وانما  -ل :مالحصص بالع     
ب مقدمة صفة ستى يكتحعمل تنتفع الشركة من ممارستو ماديا ويشرط في مقدم حصة العمل 

الشريك في الشركة ان يكون عمال فنيا كاالدارة اوالخبرة التجارية مثال. اما العمل اليدوي فال 
اما العمل ،  (7)مجرد عامل يشترك في االرباح  وفي الشركة بل يعد مقدميجوز اعتباره حصة 

فني المقدم يجب ان التافو الذي القيمة لو فانو اليعتبر حصة في راس المال مما يعني ان العمل ال
 .(6)را ال شريكايصص بالنسبة الى طبيعة نشاط الشركة واالكان مقدمة اجخطوي على تني

وان يكون التزام الشريك بتقديم عملو للشركة طيلة حياتها او طيلة المدة المتفق عليها في      
،  (4)بانتهاء المدة المتفق عليها  نتهاء العقد ، اواب عقدىا التاسيسي ، واليبرا من ىذا االلتزام اال

نافى احكامها مع احكام االلتزام تان الحصة بالعمل نفسها التصح االفي الشركات التي ال ت
اليكون تقديم ىذه الحصة جائزا في المستمر في تاديتها طول مدة الشركة ويستنتج من ذلك انو 

وب ان يكون صاحب الحصة الشركات المساىمة والمحدودة المسؤولية ، كما يستنتج من وج
المقدمة عمال مسؤوال عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة انو اليجوز تقديم ىذه الحصة من 

واذا كانت الجهة المقدمة من الشريك ىي عملو الفني لزم ان يكون ،  (3)قبل الشريك الموصي
ان يباشر ذات الشركة ، ومن ثم فال يجوز  وعنفجهده المبذول في القيام بهذا العمل مكرسا لم

للشركة ، فاذا خالف الشريك ىذا ة دييترتب على ذلك من منافسة اك مال سابو الخاصالعمل لح
تاثر بما قد يحققو عملو الخاص من ارباح ، لذلك فقد الزمو سااللتزام صارمن حق الشركة ان ت

العمل الذي  هاشر مبن الشركة من يكو منذ تققها حساب للشركة عن كافة االرباح التي حالقانون بتقديم 
 (. 1ة لها)حصقدمو 

 –ي الحقوقية بمنشورات الحل –ي ، د. محمد السيد الفقي ، الشركات التجارية ن( د. محمد فريد العري7)
 . 43لبنان ص –بيروت  – 6116

 .773  ص 6114لسنة االحكام العامة للشركة  7موسوعة الشركات التجارية ج) ( د. الياس ناصيف ، 6)
 . 761ص ، المصدر نفسو ، ( د. الياس ناصيف4)
 .767ص، ( المصدر نفسو 3)



                                           

في تاديتو طوال فترة  رمسترض انو يفعلى الشريك اذا قدم عملو كحصة في الشركة فال     
درج التزام الشريك في ىذا الصدد ضمن االلتزامات المستمرة التي نوجوده فيها وبعبارة اخرى ي

تنفيذىا دوما وعليو فان تبعية ىالك الحصة تقع على عاتقو وتطبيقا لذلك يعتبر الشريك يجري 
متخلفا عن اداء حصتو اذا اقعده المرض او االصابة بعاىة عن العمل نهائيا اثناء حياة الشركة 

 .  (7)االشتراك بعد ذلك في االرباح ليو نع عتل الشركة بالنسبة اليو ويمنحوعندئذ ت

اذا حصل انحالل للشركة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد فيتوقف الشريك عن ولكن      
حسب نصيبو في الربح والخسارة بعد حسم متناسب مع المدة التي كان ياداء عملو للشركة و 

 .  (6)يتوجب عليو خاللها تادية عملو للشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحقوقية ، بيروت ، ( د. محمد فريد العريني ، د. محمد السيد فقي ، الشركات التجارية منشورات الحلبي 7)
 .  44، ص 6116ة لبنان ، لسن

 6114، االحكام العامة للشركة ، بال ، لسنة 7( د. الياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، ج6)
 . 761ص



                                           

 دين في ذمة الغيرالفرع الرابع : الحصة المتكونة من 

فاذا كانت حصة الشريك ديونا في ذمة الغير فان ىذه الحصة تكون خاضعة الحكام حوالة      

( من  244وكما نصت المادة )  (7)الحق ، ولكن التزام الشريك ال ينقضي في ىذه الحالة 

اال اذا استوفت الشركة المبلغ الذي قدمت عنو ىذه الديون … القانون المدني العراقي )) 

 .  (6)توف الديون عند حلول اجلها ((  ويكون الشريك فوق ذلك مسؤوال عن الضرر اذا لم

اذا كانت الحوالة  ل يحالم يضمنفي حوالو الحق اذ ال وفي ذلك خروج على القواعد العامة      

( مدني )) اال وجود الحق المحال بو وقت الحوالة  424وكما جاء في نص المادة )  (4)بعوض 

 .  (3)مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ( 

صرف ىذا نال عليو فال يحيسار الميل ح( ) اذا ضمن الم 425وجاء ايظا في نص المادة )      

في حين ان الشريك الذي  (1)الحوالو مالم يتفق على غير ذلك ( وقت  رالى اليسا الالضمان ا

ال بو وقت الحوالو فقط بل يلتزم حتكون حصتو وديونو في ذمة الغير ال يضمن وجود الحق الم

 .  (2)ال عليو في الحال واالستقبال وقت الحوالة ووقت االستحقاق حايظا بضمان يسار الم

______________________________________________  

في الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ،  6ي شرح القانون التجاري العراقي ، ج( د. اكرم ياملكي ، الوجيز ف7)
 .  66، ص 7536بغداد ، 

 وتعديالتو .  7517لسنة  31( مدني عراقي رقم  244( المادة )6)
 .  66، صالسابق صدر ( د. اكرم ياملكي ، الم4)
 ( مدني عراقي .  424( المادة )3)
 ( مدني عراقي .  425( المادة ) 1)
 .  66، ص السابق ( د. اكرم ياملكي ، المصدر2)

 



                                           

 المبحث الثاني

يز انتقال الحصة من الشريك الى الغير وىذا ما اخذ بو التشريع جان اغلب التشريعات لم ت     
ضامنية ولكن يمكن مخالفة ىذا االمر النو ليس من الشركات التالعراقي فهذا ىو االصل في 

 النظام العام وىذا مايتم بحثو في ىذا المبحث على عدة مطالب .

 انتقال الحصة

بين الشركاء ، انطالقا من ىذا ان شركة التضامن تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة      
جوز التنازل عنها للغير اال بموافقة الهيئة العامة للشركة المبدا فان حصة الشريك في الشركة الي

 . (7)باالجماع عن طريق التعديل في عقد الشركة 

فلو تم التنازل وفق ىذه الشروط  واشهر عن طريق القيد في السجل الخاص فاالصل عدم      
فتو كشريك في مسؤولية المتنازل عن ديون الشركة الالحقة عن تنازلو اذا يفقد بهذا التنازل ص

(  65على التنازل وفقا لنص المادة )  ةالشركة كما ال يسال المتنازل اليو عن ديون الشركة السابق
 . (6)من قانون الشركات العراقي 

ولكن قد يرد شرط في عقد التنازل بان يحل المتنازل اليو محل المتنازل في مسؤوليتو عن      
ىو حكم ىذا الشرط ؟ ال خالف بان ىذا الشرط ال يسري  ديون الشركة السابقة على التنازل فما

ن حقو مطالبة المتنازل ما في حق الدائنين ولو اشهر عن طريق القيد في السجل الخاص ويكون م
، وسيتم بحث كيفية انتقال الحصة في ثالث  (4)وا على حلول المتنازل اليو محلو لم يوافق

 االرث . مطالب االنتقال عن طريق التنازل والبيع و 

 .  14( الدكتور محمد صالح ، الدكتور عدنان ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، ص7)

، في الشركات التجارية ، مكتبة الثقافة ، عمان ،  3( د. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، ج6)
 .  714ص

 . 714( د. عزيز العكيلي ، المصدر نفسو ، ص4)



                                           

 االول مطلبال

 انتقال الحصة عن طريق التنازل

ان شركة التظامن النموذج االمثل لشركات االشخاص التي يكون فيها االعتبار الشخصي ،      

اي لشخصية الشركاء المقام االول وتكون مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية غير محدودة 

ن الشركة يرتب التزامات يسال عنها من جميع ديون الشركة بمعنى ان توقيع اي واحد مهنم بعنوا

في مثل ىذه الشركة الجميع على وجو التضامن ، وعليو فان من الطبيعي يعتبر تحويل الحصة 

بمثابة تعديل لعقدىا يستلزم اجتماع الشركاء عليو واتباع كافة اجراءات االشهار المقتضية لذلك 

، وىذا ما نص عليو قانون الشركات العراقي ) ال يجوز للشريك نقل ( 7)من تسجيل واعالن 

ملكية حصتو في الشركة اال برضاء جميع الشركاء ويقوم باجراءات االعالن من ذلك بواسطة 

وبالتالي فان المشرع اللبناني قد قيد حق  (6)المحكمة مع مراعاة ما جاء في عقد التاسيس 

رف بالمنافع صتي تتكون منها الشركة كما وكيف ال حقهم في الت( الت داحر ) الو الشركاء في تغيي

يقع خارج الشركة فال ينعكس لو  فر صالتي قد تعود عليهم بامتالكهم حصة فيها اذ ان ىذا الت

اي اثر في داخلها ) على انو يجوز الحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة 

 . (4)عول اال بين المتعاقدين ( فال يكون لو من م بنصيبو في الشركة الن ىذا االتفاق

___________________________________________________ 

، بغداد  6، في الشركات التجارية ، ط 6( د. اكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج7)
7536  . 

 .6113، المعدل  7553( ،لسنة 67رقم ) -الشركات التجارية العراقي ( ق )ا( من قانون 76( المادة ) 6)

 .  7531( قانون التجارة اللبناني ، 6( من )11المادة )( 4)



                                           

وقد يتصرف الشريك في حصتو دون موافقة الشركاء او دون اتباع قيود المنصوص عليها في      

المتنازل اليو حيث يتصرف الشريك في حق عقد الشركة فان ىذا التصرف يكون قائما بينو وبين 

باح وفي الموجودات الشركة عند تصفيتها ولكن ر من حقوقو الشخصية التي مثل في نصيبو من اال

ا عن يجنبا غيرال يسري ىذا التنازل في حق الشركة او الشركاء ويبقى بناءا على ذلك ىذا ال

الشركاء في التنازل عن حصتو اشتراط ، وقد يتضمن عقد الشركة في حالة رغبة احد  (7)الشركة 

 عرض الحصة على باقي الشركاء لشراءىا وفي ىذه الحالة يجب: 

 عدم تحديد قيمة حصة الشريك الراغب في التنازل مقدما في عقد الشركة حتى ال يضار.  -7

 يجب تقديرىا عند التنازل . -6

 ير .خبن االستعانة بوفي حالة عدم االتفاق على قيمة الحصة المتنازل عنها يمك -4

االسترداد  اي ىل يكون للشركة ام للشركاء جميعا يجب تحديد من يكون لو الحق في  -3

 حصصهم او يحق االسترداد الي شريك بمفرده . نسبوب

وكذلك يجوز ان يشترط احد الشركاء في عقد الشركة حقو في التنازل بحصتو لشخص معين      

 .  (6)وفي ىذه الحالة يوافق الشركاء مقدما على الشخص المتنازل اليو 

 

 

 .  413، دار النهضة العربية ، ص  6173،  2ي ، الشركات التجارية ، طبد. سميحة القليو  (7)

 . 414، صنفسو   رالمصد( د. سميحة القليوبي ، 6)



                                           

يجب التفرقة بين امريين : تنازل الشريك عن حصتو في الشركة ىذا  االمر االول وتنازلو عن      

 .ثاني متصلة بهذه الحصة وىذا  االمر الالحقوق والمنافع ال

باكملها او بجزء  التنازل المتعلق في الحصة نفسها اوة : تتنازل الشريك عن حص -الفرع االول :

بدون عوض للغير فان ىذا التنازل اليتم اال بعد تعديل عقد  اوعوض بمنها وقد يكون التنازل 

 . (7)الشركة 

في الشركة  ( من قانون الشركات العراقي على انو ))25وىذا مانصت عليو المادة )     

وافقو الهيئة العامة باالجماع بمحصتو او جزء منها الى الغير اال  نقل ملكيةللشريك … التضامنية 

، وبهذا اختلف الراي في حالة ( 6)وفي كل االحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة (( 

ة باجازة التصرف بصورة اله حرى الراي الراجنتصرف بدون مقابل و  ة اوبالتنازل في صورة ى

عدم دخول شخص فع قيمتها الى الموىوب لو والحكمة من ذلك ىو دبشرط تقدير الحصة و 

ة باجنبي عن الشركاء ويكون غير مرغوب بو واما الحكمة االخرى من ىذا  االنتقال عن طريق اله

 .  (4)التبرع الى احد الورثة ، اليجعل  الحق للشركاء باالسترداد بقوة القانون او 

واما االتفاق في عقد الشركة على التنازل عن الحصة دون قيد او شرط يجافي طبيعة شركة 

 . (3)التضامن القائمة على االعتبار الشخصي 

بغداد  6، في الشركات التجارية ط6د. اكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج (7)
 . 35ص 7536

  فذ .الشركات العراقي النا( اوال ، قانون 25( المادة )6)

 . 53، ص6173، دار النهضة ، لسنة  2ي ، الشركات التجارية ، طبو ي( د. سميحة القل4)

 .اكرم ياملكي ، المصدر السابق ( 3) 



                                           

تنازل الشريك عن الحقوق والمنافع المتصلة بحصتو وفي ىذا النوع من التنازل الفرع الثاني : 

يل الشريك ستبع اي تعديل في عقدىا اذ ان تحو وبالتالي ال ي اليتضمن  اي تغير في كيان الشركة

للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبو في الشركة اليعني خروجو منها واحالل الغير مكانو فيها 

و اي اثر ازاء ما واال يكون لالحصة (( يعقد بينه مجرد اتفاق ))ويسمى باالسترداف علىوانما 

 . (7)الشركة وبالتالي اليكون للمتنازل لو ))اي للرديف (( بموجبو اي حق مباشر قبلها 

))المستردف (( على ىذا الوجو عن منافع حصتو يظل ومن يمكن القول بان الشريك المتنازل     

ىذه االخيرة اال  محتفظا بكافة حقوقو المالية واالدارية في الشركة فال يعتبر المتنازل لو في نظر 

كدائن شخصي للشريك كما ان الشريك المتنازل تستمر مسؤوليتو الشخصية التضامنية عن ديون 

الشركة اذ اليعني تحويلو منافع حصتو للغير تحميل ىذا  االخير اي عبء في الشركة او اية 

جوعها او رجوعهم ها الرجوع عليو كر نيمسؤولية عن التزامتها وبالتالي فانو اليجوز للشركة او لدائ

 .  (6)على الشركاء 

وبما انو الشخص المتنازل لو )) الرديف(( يصبح دائنا شخصيا وبهذا اليحق لو الرجوع على      

تكون طبيعة العقد بين الشريك المتنازل والرديف ىو و الشركة االعن طريق الدعوة غير المباشرة 

اني اما اذا تم التنازل عن جزء من منافع ثلل ازل االول عن منافع الحصة بالكاملعقد بيع اذا تن

 .  (4)الحصة فالعقد عقد شركة من الباطن 

بغداد ،   6في الشركات التجارية  ط 6( د. اكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج7)
 . 17، ص  7536

 . 16( د. اكرم ياملكي ، المصدر نفسو ، ص 6)
(  كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 4)

 . 24ص



                                           

 المطلب الثاني                                      

 )) انتقال الحصة عن طريق البيع ((                         

الشريك عن طريق التنازل او البيع فاباح انتقالها لقد شدد المشرع العراقي على انتقال حصة      
في ذلك فرض شريك جديد على الشركاء اما انتقال الحصة  ى الشركاء االخريين اال انو ليسال

 .( 7)على موافقة الشركاء االخرين باالجماع  مواملغير الشركاء فيتوقف ت

حصتو قل ملكيتو نمنية للشريك في الشركة التضاعليو قانون الشركات العراقي )) نص وىذا ما   
 .  (6)امة باالجماع (( عاو جزء منها الى شريك اخر وال يجوز نقلها الى الغير االبموافقة الهيئة ال

كما ان صحة البيع قد يتعلق على اجماع الشركاء االخرين على القبول اذ قد اليتحقق       
ت بعض الجبحاجة الى بيع الحصة قد عاالجماع فماىو الحل عند عدم تحقق االجماع والشريك 

حتها النتقال لالشكال اما التشريعات فوردت  بأباالتشريعات ىذا االمر كما اوجد الفقة حال 
كما ))…(  من القانون العماني 47الحصة التي يتضمنها عقد الشركة فهذا ماجاء بالمادة )

اما القانون  برضا جميع الشركاء ((للشريك ان ينقل ملكية حصتو في الشركة الى الغير اال  اليجوز
( من قانون الشركات لقد نص على االكثرية على انها ) اليجوز للشريك 41اليمني في المادة )

 االتنازل الى الغير عن حصتو في الشركة اال بموافقة جميع الشركاء او بموافقة اكثريتهم ( ام
 .  (4)ي بالمشرع معالجتو ر ح المشرع العراقي فلم يورد نصا يفيد  االنسحاب وىذا  نقص

 الجة ـــــقال للحصة والمعـذا التشدد في االنتــمن ى خفيفويؤيد الباحث التشريعات االخرى للت     

 .  713ي ، الشركات التجارية ، بال ، بال ، صن( لطيف جبر كوما7)

 النافذ . ، قانون الشركات العراقي( اوال25المادة ) (6)

 . 711، ص ، المصدر السابقني ( لطيف جبر كوما4)

 



                                           

فتمثل بما يعرف بعقد الرديف حيث يحق للشريك  دىا الفقو للتخفيف من ىذا التشديدالتي اوج

ان يتنازل عن حصتو او عن حقوقو المتعلقة بها للغير بموجب عقد خارجي  ينظم العالقة بينو 

 .  (7)الحصة  ووبين من يتلقى عن

و جزيئا عن حصتو الى الغير دون مراعاة القيود الواردة في العقد ان الشريك قد يتنازل كليا ا      

للشركة او رغم معارضة بقية الشركاء واختلف الفقو حول تكييف عقد الرديف فمنهم التاسيسي 

من يعتبره بمثابة بيع للحصة فذلك في حالة التنازل الكلي للغير عن الحصة ومنهم من يرى فيو 

اي فيما شركة محاصصة موضوعها استقالل حصة الشريك وايا كان الر  اذا كان التنازل جزئيا مجرد

 .  (6)فانو يقع صحيحا منتجا الثاره في العالقة بين طرفيو  يتعلق بتكييف ىذا االتفاق

ولكن اثار العقد تكون بعيدة عن الشركة اي ان العقد ال يؤثر على عالقة الشريك بالشركة      

فيضل شريكا وىو المطالب بصورة شخصية ومتضامنا مع االخرين عن ديونو اذا كان اسمو ضمن 

 .  (4)اسم الشركة يظل بال تغيير العقد فقط ينظم العالقة بينو وبين المتنازل لو 

ديف اجنبيا عن الشركة فال يستطيع ان يطالبها بارباح الحصة او االشتراك في اي يبقى الر      

مداوالت الشركاء او باالطالع على دفاتر الشركة او بتقديم حساب عن االدارة الن ىذه الحقوق 

 .  (3)مخولة فقط للشريك 

 .  712( د. لطيف جبر كوماني  ، الشركات التجارية ، بال ، بال ، ص7)

د فريد العريني ، د. محمد السيد فقي ، الشركات التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ( د. محم6)
 .  743، بيروت ، لبنان ، بال ، ص 6116

 .  712( د. لطيف جبر كوماني ، المصدر السابق ، ص4)

  . 744، ص د. محمد السيد فقي ، المصدر السابق ( د. محمد فريد العريني ،3)



                                           

 المطلب الثالث

 ))انتقال الحصة عن طريق االرث ((

( ) اذا توفي احد الشركاء في الشركة 31لقد نص قانون الشركات العراقي في المادة )     

التضامنية فان الشركة تستمر مع ورثتو ويصبح الورثة شركاء متضامنين مع بقية الشركاء الى ان ىذا 

 يستوجب توفر الشروط االتية :

 ة الشركاء االخرين الن شركة التضامن تقوم على االعتبار الشخصي .الشرط االول : عدم معارض

الشرط الثاني : عدم معارضة الوارث او من يمثلو ان كان قاصرا الن الوارث قد يرى مصلحتو 

 بعدم الدخول الى الشركة . 

 الشرط الثالث : ان ال  يحول دون دخول الوارث مانع قانوني كما لو كان موضفا . 

الشرط الرابع : ان ال يترتب على دخول الوارث زيادة عدد  الشركاء على عشرة واذا لم تتوفر 

ىذه الشروط فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين وال يكون الوارث اال نصيب مورثو في اموال 

 .  (7)الشركة ويقدر ىذا النصيب بحسب قيمتو يوم الوفاة ويدفع اليو نقدا 

او في حالة وفاتو وحلول الورثة مكانو او شريك الى احد الشركاء  او الى الغير وان نقل حصة ال
عدم حلولهم في الشركة في كل ىذه الحاالت  سيتوجب تعديل عقد الشركة بما ينسجم والوضع 
الجديد والقيام باالجراءات الشكلية حيث ال يعد تعديل العقد نافذا اال بعد تصديقو من قبل 

 .  (6)النشرة الخاصة بالشركات وفي احدى الصحف المحلية المسجل ونشره في 

 النافذ . ( من قانون الشركات العراقي 31دة )ا( الم7)
 . 23، المصدر السابق ،  ( كامل عبد الحسين البلداوي6)



                                           

التضامنية او الحجر عليو  في الشركةتطرق الى حالة اعسار احد الشركاء وفي ىذا المقام ن     

( من قانون الشركات التي تبنت 31اشارت لو المادة ) اىليتو او انعدامها وىو مانقص في ب بسب

حالة الوفاة في الفقرة اوال ، حيث تنص الفقرة ثالثا على انو )اذا اعسر  الشريك اوحجر عليو في 

ت حصة الشريك المعسر او فيوصالباقين منية استمرت الشركة بين الشركاء الشركة التضا

 .  (7)المحجور عليو 

وبهذا من المؤكد ان استمرار الشركة ال يفرض على الشركاء االخرين انما يكون ذلك بالتعبير     

عن ارادتهم بقبولهم االستمرار وفي ىذه الحالة ال انتقال لحصة الشريك اذ ان صاحب الحصة 

شريكا في مازال مالكو وىو مسؤول عن الديون السابقة العالن اعساره او الحجر عليو النو كان 

 .  (6)الشركة اوغير محجور عليو او معلن اعساره 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة من قانون الشركات العراقي النافذ . ( الفقرة ال31( المادة )7)

 .   771ي ، الشركات التجارية ، بال، بال ، ص ن( الدكتور لطيف جبر كوما6)



                                           

 الخاتمة

 اىم على الباحث توصل موجز بشكل البحث خالل الحصة انتقال كيفية درسنا ان بعد     
 .  التوصيات وبعض النتائج

 :  النتائج

 في كحصة تقديمو يمكن ال والصك للتداول قابلة(  صكوكا)  تصدر ال التظامنية الشركة ان -7
 الصك في يمكن ال وىذا االرث او التنازل او البيع طريق عن للتداول قابلة الحصة نال الشركة

 .  سبق كما لالنتقال قابل غير النو

 موافقة اشترط ولكنو الغير الى بالبيع الشريك حصة نقل جواز على العراقي المشرع نص -6
 موافقة على يحصل ال فقد حصتو بيع في الراغب لشريك كبير عنت فيو وىذا الشركاء جميع
 .  الشركاء جميع

 :  التوصيات

 تصدر ان التـــــضامـــــن لشركات يسمح قانونا يـــشرع او يصدر ان العراقي المشرع مــن اتمنى -7
 .  اسرع بشكل الحصة بيع عملية تسهل النها للتداول قابلة(  صكوكا) 

 للغير حصتو عن الشريك بتنازل والسماح العنت من التخفيف العراقي المشرع من امل -6
 . الشركاء اغلبية بموافقة
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