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 املسؤولية املدنية ملصفي الرشكة التجارية 

 يف النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي

 إعداد

 حممد حممد أمحد سويلمد . 

 مىجز عن البحث

حرص الؿـظؿ السعقدي يف كظام الشركات، طؾك آهتؿام بقضع أحؽام تـظؿ  

طؿؾقة تصػقة الشركات حقث طؿد إلك تخصقص الباب العاشر لبقان أحؽام التصػقة 

وإجراءاهتا، وواجبات ومسمولقات الؿصػل، وإطؿال التل يؾزم الؼقام هبا مـ أجؾ 

تصػقة، وقد كان لؾػؼف اإلسالمل فضؾ السبؼ يف هذا الشلن حقث تـاول اتؿام أطؿال ال

الػؼفاء إجالء مسللة تصػقة أمقال الشركة، وصريؼة تعققـ الؼاسؿ وواجباتف وحؼققف، 

وطالجقا مسائؾ التصػقة بطريؼة مـظؿة وواضحة، ويليت هذا البحث لبقان أحؽام التصػقة 

 مل، وبقان مققػ الؼضاء السعقدي يف هذا الشلن.يف الـظام مع الؿؼاركة بالػؼف اإلسال

 يتؽقن هذا البحث مـ مؼدمة، ومبحث تؿفقدي ، وثالث مباحث أصؾقة، وخاتؿة.

الؿسمولقة  ، الؿسمولقة العؼدية ،الؿصػل ، الؿسمولقة الؿدكقة الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 السببقة. ، الضرر ،التؼصقرية
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Abstract : 
 

The Saudi legislator was keen in the Companies Law to pay attention to 

setting provisions governing the liquidation of companies. Chapter 10 was 

devoted to clarifying the provisions of liquidation and its procedures, the duties 

and responsibilities of the liquidator, and the actions that need to be taken in 

order to complete the liquidation work. The evident jurists are a matter of 

liquidating the company's funds, the method of appointing the denominator, its 

duties and rights, and they have dealt with the liquidation issues in an organized 

and clear manner. 

This research consists of an introduction, an introductory paper, three original 

papers, and a conclusion 

. 
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 المقذمة

الشركات التجارية شخص مـ أشخاص الؼاكقن تؽتسب الشخصقة الؼاكقكقة     

يف الحقاة لؾؼقام بـشاصفا الؿحدد يف طؼد بؿجرد ققدها يف السجؾ التجاري، وتبدأ رحؾتفا 

تلسقسفا، إلك أن  تـتفل بإسباب التل حددها الـظام، ويف هذه الحالة تبدأ مرحؾة أخرى 

تؾل اكتفاء الشركة وهل دخقلفا يف مرحؾة التصػقة، مؿا يستدطل الؼقام ببعض إطؿال 

، وذلؽ تؿفقدًا لتحقيؾ الؿادية والؼاكقكقة، وطؾك رأسفا تعققـ الؿصػل وتحديد سؾطاتف

 أمقال الشركة إلك كؼقد سائؾة تقزع طؾك الشركاء.

وحقث إن الشركات التجارية ُتعّد طصب آقتصاد لؾدول فؼد حرصت كافة إكظؿة 

الؼاكقكقة طؾك آهتؿام بقضع أحؽامًا تـظؿ طؿؾقة تصػقة الشركات بؿا يؽػؾ إيصال 

حرص طؾقف الؿـظؿ السعقدي يف كظام الحؼقق إلك أصحاهبا وطدم ضقاطفا، وهذا ما 

هـ، حقث طؿد 38/8/8227( بتاريخ 2الشركات الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ )م/

إلك تخصقص الباب العاشر لبقان أحؽام التصػقة وإجراءاهتا، وواجبات ومسمولقات 

الؿصػل، وإطؿال التل يؾزم الؼقام هبا مـ أجؾ إتؿام أطؿال التصػقة مـ سداد ديقن 

كة وتحصقؾ أمقالفا لدى الغقر، واتخاذ آجراءات الؼاكقكقة الالزمة لؾتصػقة، الشر

ومتابعة الؿشؽالت التل تثقر بشلن التصػقة، ثؿ بقع أصقل ومقجقدات الشركة، وتقزيع 

الحصقؾة الؿتبؼقة بعد القفاء بالديقن طؾك الشركاء، وقد كان لؾػؼف اإلسالمل فضؾ 

لػؼفاء إجالء مسللة تصػقة أمقال الشركة، وصريؼة السبؼ يف هذا الشلن حقث تـاول ا

تعققـ الؼاسؿ وواجباتف وحؼققف، وطالجقا مسائؾ التصػقة بطريؼة مـظؿة وواضحة، 

ويليت هذا البحث لبقان أحؽام التصػقة يف الـظام مع الؿؼاركة بالػؼف اإلسالمل، وحقث إن 

، مؿا يستدطل أن يتقافر يف طؿؾقة التصػقة أصبحت طؿؾقة فـقة تحتاج إلك خربة ودراية

الؼائؿ هبا شروط معقـة حتك تتؿ وفؼًا إلرادة الؿـظؿ، وتحؼؼ الفدف الؿـشقد مـفا، مؿا 
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كان دافعًا ومحػزًا لؾبحث يف هذا الؿقضقع، لؾقققف طؾك الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل 

 طـ إطؿال التل يؼقم هبا يف الـظام والػؼف اإلسالمل، ومققػ الؼضاء التجاري

 السعقدي مـفا كؾؿا أمؽـ ذلؽ.

 تتؿثل األسباب التي دفعتـي الى اختقار هذا الؿوضوع يف عدة كؼاط من أهؿفا:

أهؿقتف العؾؿقة ٕكف يتصؾ بالشركات التجارية وما تؿثؾف مـ أهؿقة لؾـشاط  -8

 آقتصادي.

 ؼف اإلسالمل.القققف طؾك صريؼة تعققـ الؿصػل وواجباتف يف الـظام والػ -3

 بقان الدور الفام الذي يمديف الؿصػك يف حػظ حؼقق الشركاء وجؿاطة الدائـقـ. -2

 بقان التـظقؿ الؼاكقين والشرطل لؿصػل الشركة وأساس مسمولقتف. -2

 تحديد صبقعة الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػك وأركاهنا يف الـظام والػؼف اإلسالمل. -5

قؿ مسللة تصػقة الشركة وتقزيع بقان فضؾ السبؼ لؾشريعة اإلسالمقة يف تـظ -6

 حصقؾتفا.

هذا البحث يتبع الؿـفج آستؼرائل، وآستـباصل، وذلؽ مـ خالل الؼقام باستؼراء 

الـصقص الؼاكقكقة التل وردت يف كظام الشركات، والتل تتعؾؼ بلطؿال الؿصػقـ، وكذا 

رطقة والؼاكقكقة، وتحؾقؾفا تحؾقالً استؼراء أققال فؼفاء الشريعة والؼاكقن مـ مملػاهتؿ الش

طؿقؼًا ٓستـباط إحؽام التل تخدم مقضقع البحث، والـتائج والحؾقل الؿـاسبة 

 لؿشؽؾة البحث، مع تدطقؿفا بلحؽام الؼضاء التجاري السعقدي كؾؿا تقسر ذلؽ.

 تتؿثل أهم مشاكل البحث فقؿا يؾي:

 ػك يف كظام الشركات السعقدي.طدم وجقد شروط وضقابط لتعققـ الؿص -8
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كثرة التؿديد لػرتة التصػقة قد يقدي الك تلخر اسرتداد الدائـقـ ٕمقالفؿ وضقاع  -3

 حؼققفؿ. 

 قؾة الؿقاد الـظامقة التل تعالج مسللة الؿصػك يف كظام الشركات السعقدي. -2

 تؿة.يتؽقن هذا البحث مـ مؼدمة، ومبحث تؿفقدي ، وثالث مباحث أصؾقة، وخا
 الؿؼدمة: تضؿ أهؿقة الؿقضقع وسبب اختقاره ومـفج البحث وخطتف.

 الؿبحث التؿفقدي: التعريػ بؿػردات البحث.

 الؿطؾب إول: مػفقم الؿسمولقة الؿدكقة وأكقاطفا.

 الؿطؾب الثاين: مػفقم مصػل الشركة التجارية.

 المل.الؿبحث آول: تعققـ الؿصػل وطزلف وشروصف يف الـظام والػؼف اإلس

 الؿطؾب آول : صريؼة تعقـ الؿصػل وطزلف يف الـظام والػؼف اإلسالمل.

 الؿطؾب الثاين : الشروط القاجب تقافرها يف الؿصػل يف الـظام والػؼف اإلسالمل.

الؿبحث الثاين: الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل وصالحقاتف وحؼققف يف الـظام والػؼف 

 اإلسالمل.

 ين لؾؿصػل يف الـظام والػؼف اإلسالمل.الؿطؾب إول: الؿركز الؼاكق

 الؿطؾب الثاين: صالحقات الؿصػل وحؼققف يف الـظام والػؼف اإلسالمل.

الؿبحث الثالث: صبقعة  الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل وأركاهنا واكؼضائفا يف الـظام 

 والػؼف اإلسالمل.

 اإلسالمل.  الؿطؾب آول : صبقعة الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل يف الـظام والػؼف

 الؿطؾب الثاين : أركان الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل يف الـظام والػؼف اإلسالمل. 

 الؿطؾب الثالث : اكؼضاء التصػقة يف الـظام والػؼف اإلسالمل. 

 الخاتؿة : وتتضؿـ أهؿ الـتائج والتقصقات. 
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 المبحث التمهيذي

 التعريف بمفردات البحث

الؿدكقة لؿصػل الشركات التجارية، مؿا يستؾزم أن يليت هذا البحث لبقان الؿسمولقة 

أبقـ مػفقم وحؼقؼة الؿسمولقة الؿدكقة ، كؿا أبقـ مػفقم الؿصػل، وأيضا الؿؼصقد 

 بالشركات التجارية، وذلؽ يف الؿطؾبقـ التالققـ: 

 أوالً: مػفوم الؿسئولقة الؿدكقة.

ًٓ ومسللة، وسللتف طـ الشلء:  : ملخقذة مـ سلل،لغةالؿسئولقة  ُيؼال: سلل يسلل سما

: كؼقلف (3)، وهل تػقد صؾب الحؼقق(8)استخربتف، وتساءلقا: أي سلل بعضفؿ بعضًا

َحامَ  تعالك: َرأ ، كؼقلف تعالك: (2)، وكذلؽ تػقد التقبقخ(2)َواتَُّؼوا اهَّللَ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألأ

  ُِئوُلونَ َوق ُفمأ َمسأ  .(5)ُػوُهمأ إِكَّ

 الؿسئولقة الؿدكقة اصطالحا:

الؿسئقلقة يف الػؼف اإلسالمل تتسع إلك أكثر  الؿسمولقة الؿدكقة يف اصطالح الػؼفاء:

                                                        

، الزبقدي، محؿد 8/236( مختار الصحاح، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت، 8982( الرازي، محؿد بـ أبل بؽر )8)

بجؿالقة (، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، الطبعة إولك، الؿطبعة الخقرية، 8216بـ محؿد طبدالرازق )

 .8/7851مصر، 

 . 76(،  لسان العرب، ط. دار صادر، بقروت، صـ8956( ابـ مـظقر، جؿال الديـ )3)

 .8( سقرة الـساء جزء مـ أية رقؿ 2)

 .76( يـظر: ابـ مـظقر، ، لسان العرب، الؿرجع السابؼ، صـ2)

ًٓ و32( سقرة الصػات مـ أية 5) مطالبًا طـ أفعال أتاها، معؾقف، ، والؿسئقلقة: ما يؽقن بف اإلكسان مسئق

 لقيس، الؿـجد يف الؾغة العربقة، حرف السقـ، صبعة  دار الؿشرق ـ بقروت. 
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مـ الؿماخذة وآلتزام بتحؿؾ العقاقب، إلك أهنا أماكة يف طـؼ الشخص إن أحسـ فقفا 

آستعداد "هذا الؿـطؾؼ طرففا البعض بلهنا: تؿ الجزاء، وإن أساء طققب طؾقفا، ومـ 

الػطري الذي جبؾ اهلل تعالك طؾقف اإلكسان لقصؾح لؾؼقام برطاية ما كؾػف مـ أمقر تتعؾؼ 

بديـف ودكقاه، فنن وىف ما طؾقف مـ الرطاية حصؾ لف الثقاب، وإن كان غقر ذلؽ حصؾ لف 

 .(8)"العؼاب

عة اإلسالمقة لؿ يستخدمقا هذا الؿصـطؾح أما الؿسمولقة الؿدكقة فرغؿ أن فؼفاء الشري

ــك فعــؾ الشــخص الضــار  ــاء طؾ ــب الػؼف ــث رت ــك، حق ــث الؿعـ ـــ حق ــقه م إٓ أهنــؿ طرف

وقـد مسمولقتف يف صقرة الضؿان، وهق ما يتػؼ مع مػفقم الؿسـمولقة الؿدكقـة الؿعاصـر، 

شـغؾ الذمـة بؿـا يجـب القفـاء بـف مــ مـال أو طؿـؾ  :طرف الشقخ طؾل الخػقػ الضؿان بلكف

 .(3)لسبب مـ إسباب الؿقجبة لف

الغقـر طؿـا لحؼـف مــ تؾـػ الؿـال  آلتزام بتعـقيض"وطرفف الدكتقر وهبة الزحقؾل، بلكف: 

 .(2)"ضقاع الؿـافع، أو طـ الضرر الجزئل أو الؽؾل الحادث بالـػس البشرية أو

ث : التبعة الؿرتتبة طؾك الضرر الحادهلالؿسمولقة الؿدكقة يف اصطالح الؼاكوكقون 

أو أهنا: التزام شخص بتعقيض الضرر  .(2)لؾغقر والؿتؿثؾة يف تعقيضف طـ هذا الضرر

 الذي يسببف لشخص آخر.

                                                        

(، الؿسئقلقة والجزاء يف الؼرآن الؽريؿ، صبعة السـة الؿحؿدية، الطبعة إولك، 8983الشافعل، محؿد ) (8)

 . 28صـ

 .8دار الػؽر العربل، الؼاهرة، صـ(، الضؿان فـل الػؼف اإلسالمل، 3111الخػقػ، طؾل ) (3)

 .85(، كظرية الضؿان، دراسة مؼاركة، دار الػؽر، بقروت، صـ 8998الزحقؾل، وهبة ) (2)

(، الؿسئقلقة الؿدكقة لؾؿحؽؿ طـ أخطائف التحؽقؿقة يف الؼاكقن الؿصري 3116( فرج، فريد طبدالؿعز )2)

الشريعة والؼاكقن بدمـفقر، العدد العشرون، صـ  والؼقاكقـ إخرى دراسة مؼاركة، بحث مـشقر بؿجؾة كؾقة

8322 . 
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يؽػل لتحؼؼفا ارتؽاب أي خطل يسبب ضررًا ويتضح مـ ذلؽ أن الؿسئقلقة الؿدكقة 

إذا كشل أي ضرر غقر "لؾغقر، والؼاطدة يف شلهنا أكف ٓ مسئقلقة بغقر خطل، ولذا ققؾ أكف 

ًٓ طـفمت  .(8)"ققع مـ فعؾ برئ، ٓ يؿؽـ كسبة أي خطل إلك فاطؾف فال يؽقن الػاطؾ مسئق

 ثاكقًا: أكواع الؿسئولقة الؿدكقة :

تـؼسؿ الؿسئقلقة الؿدكقة إلك كقطقـ، هؿا: الؿسئقلقة العؼدية، والؿسئقلقة 

 . (3)التؼصقرية

طـ طؼد، وهتدف إلك جزاء اإلخالل بتـػقذ التزام كاشئ  :الؿسئولقة العؼدية وهي -8

، لذا ففل تػرتض وجقد (2)تعقيض الضرر الذي يـشل كتقجة لإلخالل بالتزام طؼدي

 .(2)طؼد سابؼ صرفقف الؿضرور والؿسئقل

اإلخالل بقاجب قاكقين يػرض طدم اإلضرار  جزاءالؿسئولقة التؼصقرية وهي:  -3

                                                        

(، الؿػفقم الؼاكقين لرابطة السببقة واكعؽاساتف يف تقزيع طبء الؿسئقلقة 3115( حبقب، طادل جربي محؿد )8)

 . 22الؿدكقة دراسة مؼاركة بلحؽام الػؼف اإلسالمل، دار الػؽر الجامعل الطبعة إولك، صـ

ح الؿسئقلقة التؼصقرية مـ خالل وصػف بعدم الدقة، واقرتح بدٓ طـف مصطؾح الؿسئقلقة ( واكتؼد البعض مصطؾ3)

(، الـظرية العامة لاللتزام، الجزء إول مصادر آلتزام، 8982الػعؾقة أو الالطؼدية، يـظر: الشرقاوي، جؿقؾ )

رية آلتزام، مصادر (، دروس يف كظ8977، وشـب، محؿد لبقب )8، هامش228صبعة دار الـفضة العربقة، صـ

 . 8، هامش 238آلتزام، دار الـفضة العربقة، صـ

(، القسقط يف الـظرية العامة لاللتزامات، الؽتاب إول، الؿصادر اإلرادية 8999( طبدالرحؿـ، حؿدي )2)

لؼاكقين ، وحبقب، الؿػفقم ا515لاللتزام )العؼد واإلرادة الؿـػردة(، الطبعة إولك، دار الـفضة العربقة، صـ

 . 85لرابطة السببقة واكعؽاساتف مرجع سابؼ، صـ

. 585يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول، بـد رقؿ  (، القسقط8998( السـفقري، طبدالرازق )2)

(، 8978، وزكك، محؿقد جؿال الديـ )237، 236وشـب، دروس يف كظرية آلتزام، مرجع سابؼ، صـ

 . 236الجزء إول، مصادر آلتزام ، صبعة مطبعة جامعة الؼاهرة ، صـ القجقز يف كظرية آلتزام،



–
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يحدثف الػرد بغقره مـ . وهـاك مـ طرففا بلهنا: الؿسئقلقة الؿرتتبة طؾك ما (8)بالغقر

، ففل تؼقم طؾك اإلخالل بالتزام مؼتضاه طدم اإلضرار (3)ضرر بػعؾف الخاصئ

 .(2)بأخريـ

وتتشابف إلك حد كبقر أحؽام الؿسئقلقة التؼصقرية الـاشئة طـ اإلخالل بقاجب قاكقين 

رضف بعدم اإلضرار بالغقر، مع أحؽام الؿسئقلقة العؼدية الـاشئة طـ اإلخالل بقاجب يػ

العؼد، بؾ إكف لقس مـ السفؾ يف بعض صقر الؿسئقلقة الؿدكقة رسؿ الحد الػاصؾ بقـ 

، ولؽـ مع (5)، وقد ثار جدل فؼفل واسع يف هذا الشلن(2)الؿسئقلقتقـ التؼصقرية والعؼـدية

طؾك أن كال الؿسئقلقتقـ العؼدية  (6)ذلؽ فنن اإلجؿاع مـعؼد بقـ فؼفاء الؼاكقن

                                                        

( القايف يف شرح الؼاكقن الؿدين، يف 8998، ومرقس، سؾقؿان )8125( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، صـ8)

وتـاغق، ، 87آلتزامات، الؿجؾد الثاين يف الػعؾ الضار والؿسئقلقة الؿدكقة، دار الؽتب الؼاكقكقة، الؼاهرة ص

 . 388( مصادر آلتزام، بدون، صـ3111سؿقر طبدالسقد )

 .88( طامر، الؿسئقلقة الؿدكقة، التؼصقرية والعؼدية، مرجع سابؼ، صـ3)

( الؿسئقلقة التؼصقرية طـ فعؾ الغقر يف الػؼف اإلسالمل والؿؼارن، رسالة دكتقراه ، حؼقق 8962( أمقـ، سقد )2)

 . 78الؼاهرة، صـ

(، الـظرية العامة لاللتزام، الجزء إول مصادر آلتزام، الؿجؾد الثاين 8998، حسام الديـ كامؾ )( إهقاين2)

(، الـظرية العامة لاللتزامات، 8992، والبقف، محسـ طبدالحؿقد )83الؿصادر غقر اإلرادية، دون كاشر، صـ

 .82ديدة، الؿـصقرة، صـمصادر آلتزام، الجزء الثاين الؿصادر غقر اإلرادية، مؽتبة الجالء الج

( حقث ذهب البعض إلك ضرورة التؿققز بقـ كقطل الؿسئقلقة، وهؿ أكصار مبدأ ازدواج الؿسئقلقة، بقـؿا ذهب 5)

البعض إخر إلك طدم الحاجة لؾتؿققز بقـ كـقطل الؿسئقلقة، وهؿ أكصار مبدأ وحدة الؿسئقلقـة، راجع تػصقؾ 

، وفرج، تقفقؼ حسـ 267آلتزام، دار الـفضة العربقة الؼاهرة، صـ(، مصادر 8993ذلؽ: الصدة، طبدالؿـعؿ )

 .265، 262(، الـظرية العامة لاللتزام، مصادر آلتزام، الدار الجامعقة بقروت ط. الثالثة، صـ8988)

وما بعدها،  29، وما بعدها: ومرقس، القايف، مرجع سابؼ، صـ8151( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، صـ6)

(، مشؽالت الؿسئقلقة الؿدكقة، الجزء إول، مطبعة جامعة الؼاهرة، 8978حؿقد جؿال الديـ )وزكل، م
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ؾك مبدأ رئقسل واحد، ففؿا جزاء لإلخالل بالتزام سابؼ، ويتصقر والتؼصقرية تؼقمان ط

 ققام الؿسمولقة الؿدكقة بشؼقفا العؼدي والتؼصقري يف حؼ الؿصػل.

 أوالً: مػفوم الؿصػي:

مػعقل مـ الػعؾ صػك يصػل صػ تصػقة، وصػك الؿحؾ  الؿصػي يف الؾغة:

الحاصؾ  ، والصايف هق(8)التجار ما تبؼك مـ البضاطة بؼصد اغالقف هنائقًا التجاري: باع

 .(3)مـ ثؿـ الؿبقع بعد خصؿ التؽالقػ والـقافذ

هق الشخص الذي تقكؾ إلقف مفؿة إجراءات العؿؾقة الالزمة الؿصػي اصطالحًا: 

يؼقم ففق الشخص الذي يتقلك أطؿال الشركة، والذي يؿثؾفا، والذي . (2)لتصػقة الشركة

 .(2)باإلشراف طؾك الشركة خالل طؿؾقة التصػقة

أو أكف: الشخص الذي يعفد إلقف الؼقام بإطؿال الؿادية والؼاكقكقة الالزمة لتصػقة 

 . (5)الّشركة

                                                                                                                                                                     

 .98، 97صـ

(، معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة،  دار طالؿ الؽتب، الطبعة: إولك، 3118( طؿر، أحؿد مختار طبد الحؿقد )8)

3/8216. 

د َسؾقؿ الـَعقؿل، (، تؽؿؾة الؿعاجؿ الع3111( ريـفارت، بقرت آن ُدوِزي )3) ربقة، كؼؾف إلك العربقة وطؾؼ طؾقف: محؿَّ

 .6/257وزارة الثؼافة واإلطالم، الجؿفقرية العراققة، ط إولك، 

(، شرح الؼاكقن التجاري يف الشركات التجارية، الطبعة إولك، دار الثؼافة، طؿان 8998(  العؽقؾل، طزيز )2)

 .313إردن، ص

(، مسمولقة الؿصػل تجاه الشركة يف التصػقة اإلجبارية لؾشركة الؿساهؿة العامة، 3182)(  العؼؾة، شادي طؾل، 2)

 .83رسالة ماجستقر، كؾقة الؼاكقن، جامعة القرمقك، إردن ، ص

التاجر، الشركات التجارية  -(، الؼاكقن التجاري السعقدي إطؿال التجاري8229(  الؼرشل، زياد بـ أحؿد )5)



–
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فالؿصػك إذًا هق: الشخص الذي يؼقم بنجراء كؾ العؿؾقات الضرورية لجعؾ 

ما استؼر طؾقف الؼضاء التجاري وهذا  .(8)مقجقدات الّشركة صالحة لؾؼسؿة بقـ الشركاء

السعقدي بؼقلف أن: الؿصػل هق الؿؿثؾ لؾشركة أمام الؼضاء وكافة الجفات الرسؿقة 

وغقرها ولف الؿطالبة بحؼقققفا وتحصقؾفا رضاًء أو قضاًء، وطؾقف اتخاذ كافة اإلجراءات 

 .(3)الؿـصقص طؾقفا يف كظام الشركات

والؼاكقكقة التل هتدف إلك إتؿام أطؿال مجؿقطة العؿؾقات الؿادية والتصػقة هل: 

الشركة التل بدأت قبؾ تاريخ آكؼضاء، وحصر مقجقداهتا، واستقػاء حؼققفا وسداد 

ديقهنا، وتحديد صايف أصقلفا ومؿتؾؽاهتا، وتحقيؾفا إلك كؼقد سائؾة لتؼسقؿفا بقـ 

 .(2)الشركاء

 ثاكقًا: مػفوم الشركة:

لراء والؽاف أصالن، يؼال يف الدطاء: الؾفؿ الشقـ وا": أصؾفا )ِشرك( الشركة لغة

أشركـا يف دطاء الؿممـقـ، أي اجعؾـا لفؿ شركاء يف ذلؽ. وَشِركُت الرجؾ يف إمر 

والّشْرَكُة والّشِرَكة سقاء: مخالطة الشريؽقـ. يؼال: اشرتكـا بؿعـك تشاركـا،  (2)"أْشَرُكف

                                                                                                                                                                     

 .857ت الجديد، صبعة دار حافظ  الثاكقة، ص وفؼًا لـظام الشركا

 .22(، الشركات التجارية، صبعة مـشلة الؿعارف، بدون، ص 8988(  الشقاربل، طبدالحؿقد )8)

هـ، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8225/ س لعام 2287/3(  يـظر: قرار هقئة التدققؼ رقؿ 3)

 .8583هـ ، ص8225

(، مبادئ الؼاكقن التجاري الـظرية العامة لؾشركات، مطبعة حؿادة 3112غـل، وآخرون )( الصغقر، حسام طبدال2)

 -، وما بعدها، وقرمان، طبدالرحؿـ السقد، الشركات التجارية، الـظرية العامة823الحديثة بؼقيسـا، ص

وما بعدها. وبقذياب، سؾؿان  825شركات إشخاص، دار الـفضة العربقة، بدون تاريخ ، ص

 .327ص إولك، الطبعة التجاري، الؼاكقن (8285)

(  ابـ فارس، أبق الحسقـ أحؿد، معجؿ مؼايقس الؾغة، تحؼقؼ طبدالسالم محؿد هارون، صبعة دار طـالؿ الؽتـب، 2)
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ؿع إشراك وشركاء، وقد اشرتك الرجالن وتشاركا وشارك أحدهؿا أخر، والج

 .(8)وشاركت فالكًا صرت شريؽف، وِشْرَكًة: كان لؽؾ واحد مـفؿا كصقب مـف. ففق شريؽ

 الشركة اصطالحا:

قام الؿـظؿ السعقدي بتعريػ الشركة يف كظام الشركات الؿؾغل الصادر بالؿرسقم 

ظام ، وطـدما صدر ك(3)"ه يف الؿادة إولك مـف33/2/8285( وتاريخ 6الؿؾؽل رقؿ )م/

لؿ يغػؾ الؿـظؿ أيضًا تعريػ الشركة فـص يف الؿادة الثاكقة طؾك أن:  (2)الشركات الجديد

الشركة هل طؼد يؾتزم بؿؼتضاه شخصان أو أكثر بلن يساهؿ كؾ مـفؿ يف مشروع "

يستفدف الربح، بتؼديؿ حصة مـ مال، أو طؿؾ، أو مـفؿا معا ٓقتسام ما قد يـشل طـ هذا 

 ."ارةالؿشروع مـ ربح أو خس

وقد سار الؿـظؿ السعقدي يف هذا آتجاه مع كثقر مـ التشريعات وإكظؿة العربقة 

( مـ الؼاكقن الؿدين طؾك 515، ومـفا الؼاكقن الؿصري والذي كص يف الؿادة )(2)والغربقة

الشركة طؼد بؿؼتضاه يؾتزم شخصان أو أكثر بلن يساهؿ كؾ مـفؿ يف مشروع ":  (5)أن

د يـشل طـ هذا الؿشروع مـ ربح ـ مال أو طؿؾ ٓقتسام ما قمالل، بتؼديؿ حصة م

                                                                                                                                                                     

 .292، والرازي، مختار الصحاح، مرجع سابؼ ، ص2/365بدون سـة صبع، 

 .7/3328(  ابـ مـظقر، لسان العرب، مرجع سابؼ، 8)

ورد تعريػ الشركة يف  الؿادة إولك مـ  كظـام الشـركات السـعقدي الؿؾغـل الصـادر بالؿرسـقم الؿؾؽـل ( حقث 3)

طؼد يؾتزم بؿؼتضاه شخصان أو أكثر بلن يساهؿ كؾ مـفؿ يف مشـروع "هـ بلهنا: 32/2/8285بتاريخ  3/6رقؿ 

 ."ربح أو خسارةيستفدف الربح بتؼديؿ حصة مـ مال أو طؿؾ، ٓقتسام ما قد يـشل طـ الؿشروع مـ 

 الؿرسقم بؿقجب م،3185 كقفؿرب 9 الؿقافؼ هـ8227 محرم 36 آثـقـ  ( صدر كظام الشركات الجديد بتاريخ2)

 .بابًا طشر اثـك طؾك مقزطة مادة 337 طؾك ويحتقي هـ38/8/8227 بتاريخ 2/م رقؿ الؿؾؽل

 .5/387(  السـفقري، القسقط ، مرجع سابؼ، 2)

 .515، اكظر يف الؼاكقن الؿدين الؿصري الؿادة 825تجارية، مرجع سابؼ، ص(  قرمان، الشركات ال5)



–
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  مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل. 8823، وهذا الـص مستؿد مـ الؿادة "خسارة أو

طؼد " :( مـ الؼاكقن الؿدين بلهنا583كؿا طرف الؿشرع إردين الشركة يف الؿادة )

الل بتؼديؿ حصة مـ يؾتزم بؿؼتضاه شخصان أو اكثر بلن يساهؿ كؾ مـفؿ يف مشروع م

 .(8)"مال، أو طؿؾ ،ٓستثؿار ذلؽ الؿشروع واقتسام ما قد يـشا طـف مـ ربح أو خسارة

( مـ قاكقن الؿعامالت الؿدكقة لعام 326وأيضًا طرففا الؿشرع السقداين يف الؿادة )

طؼد يؾتزم بؿؼتضاه شخصان أو أكثر بلن يساهؿ كؾ مـفؿ يف مشروع "م، بلهنا: 8982

يؿ حصتف مـ مال أو طؿؾ ٓستثؿار ذلؽ الؿشروع واقتسام ما يـشل طـف مـ مالل بتؼد

 وبالـظر يف التعاريػ سالػة الذكر يتبقـ لل ما يؾل:. (3)"ربح أو خسارة

اتػؼت التعاريػ جؿقعفا طؾك الطبقعة العؼدية لؾشركة، كؿا اتػؼت طؾك وجقب أن 

قدي تؿقز طـ إكظؿة يؼقم الشركاء بتؼديؿ حصص يف الشركة، ولؽـ الـظام السع

إخرى، حقث إهنؿ يؼتصرون طؾك بقان أن الحصة تؽقن مال، أو طؿؾ، يف حقـ أن 

الـظام السعقدي كص طؾك أن الحصة تؽقن مـ مال أو طؿؾ، أو مـفؿا معًا،  كؿا تؿقز 

 الـظام إردين، والسقداين  بنبراز أن تؼديؿ الحصص يؽقن مـ أجؾ استثؿارها.

                                                        

(، الشـركات التجاريـة دراسـة تحؾقؾقـة، الطبعـة إولـك ، دار صـػاء لؾـشـر 8999(  غطاشة، أحؿد طبـدالؾطقػ )8)

 .583، واكظر يف الؼاكقن الؿدين آردين الؿادة 89والتقزيع، طؿان، ص

(، أســباب اكؼضـاء الشخصـقة آطتباريــة لؾشـركة، رســالة ماجسـتقر، جامعــة 3186( أحؿـد، هنؾـة محؿــد حامـد )3)

  .81الـقؾققـ، كؾقة الدراسات العؾقا، الخرصقم، ص
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 المبحث األول

 ن المصفي وعزله وشروطه في النظام والفقه اإلسالميتعيي

سقف اتـاول يف هذا الؿبحث بعقن اهلل تعالك صريؼة تعققـ الؿصػل وطزلف، والشروط 

القاجب تقافرها فقف يف الـظام والػؼف اإلسالمل، حقث تمثر صريؼة تعققـ الؿصػل طؾك 

 طؾك الـحق التالل:صبقعة مسمولقتف، مؿا يستتبع تؼسقؿ هذا الؿبحث إلك مطؾبقـ 

تدخؾ الشركة بؿجرد اكؼضائفا يف مرحؾة التصػقة، والتل تتطؾب بدورها وجقد 

شخص يؼقم بؿباشرة أطؿال التصػقة وإهناء جؿقع أثار الؼاكقكقة التل خؾػتفا الشركة 

لؿصػل، وتتحدد مسمولقة الؿصػل وفؼًا لطريؼة تعققـف ، وهذا الشخص هق ا(8)الؿـحؾة

حقث إن تعققـف قد يؽقن مـصقصًا طؾقف يف طؼد الشركة وكظامفا إساسل، وقد يؽقن 

ومـ ثؿ فنن الؿصػل إما أن يؽقن معقـًا مـ قبؾ الشركاء، أو مـ  .(3)غقر مـصقص طؾقف

طزلف يف الـظام والػؼف  قبؾ الؿحؽؿة، وفقؿا يؾل أبقـ كقػقة تعققـ الؿصػل، وكقػقة

 اإلسالمل يف الػرطققـ التالققـ:

( مـ كظام الشركات 315أوضحت الؿادة ) أوالً: صريؼة تعققن الؿصػي يف الـظام:

 ، صريؼة تعققـ الؿصػل والتل ٓ تخرج طـ صريؼتقـ:(2)السعقدي

                                                        

 .587( الشركات التجارية إحؽام العامة ، والخاصة، دار الثؼافة ، طؿان، ص3186( سامل، فقزي محؿد )8)

تصػقة الشركات التجارية، جؿعقة طؿال الؿطابع التعاوكقة، طؿان (، الـظام الؼاكقين ل8993( شخاكبة، طبد طؾل )3)

 .328إردن، ص

يصدر قرار التصػقة الؼضائقة بؼرار مـ الجفة الؼضائقة الؿختصة، ويصدر "( طؾك: 3( حقث كصت يف الػؼرة )2)

أشقر إلقف يف الػؼرة  قرار التصػقة آختقارية مـ الشركاء أو الجؿعقة العامة، وإذا لؿ يتػؼ الشركاء طؾك أي مؿا

 ."( مـ هذه الؿادة فتتقلك الجفة الؼضائقة الؼقام بذلؽ2)



–
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 ختقار من قبل الشركاء: الطريؼة األولى: التعققن باال

ويف هذه الحالة يتػؼ الشركاء طؾك تعققـ الؿصػل دون آلتجاء إلك الؼضاء، وذلؽ 

بشؽؾ ودي، بؼرار يصدر مـ الشركاء، أو الجؿعقة العامة لؾشركة. وهذا آتػاق واجب 

، ويطؾؼ طؾقف يف هذه الحالة )الؿصػل (8)آحرتام صالؿا أكف ٓ يخالػ الـظام العام

. ويف حالة خؾق طؼد (3)ؼاكقين أو آتػاقل( ٕن تعققـف تؿ طـ صريؼ اتػاق الشركاءال

، (2)التلسقس مـ أي بـد يتعؾؼ بتعقـ الؿصػل فقتقلك الشركاء آتػاق طؾك ذلؽ

وباإلمؽان آتػاق طؾك أن يؼقم بالتصػقة الشركاء أكػسفؿ. وهذا ما أكده كظام الشركات 

يؼقم بالتصػقة مصػ واحد أو أكثر مـ الشركاء "بؼقلف: ( 315/8السعقدي يف الؿادة )

 . وبذلؽ أططك الؿـظؿ الحؼ لؾشركاء يف أن يؽقكقا مصػقـ لشركتفؿ."أو مـ غقرهؿ

. ويستؿد (2)ويف هذه الحالة يؼقم هذا الؿصػل بلطؿال التصػقة بؿجرد اكؼضاء الّشركة

ارية وفؼًا لؿا جاء يف سؾطتف مـ اتػاق الشركاء. وتتؾخص أهؿ اسباب التصػقة آختق

 ( مـ كظام الشركات السعقدي يف أيت:86الؿادة )

 اكؼضاء الؿدة الؿحددة لؾشركة مالم تؿدد وفؼا ألحؽام الـظام:  -1

( مـ كظام الشركات السعقدي أن الشركة تـؼضل بحؽؿ 86يتضح مـ قراءة الؿادة )

يرى  الشركة، فؼدالـظام متك ما اكؼضت الؿدة التل حددها الشركاء يف طؼد تلسقس 

                                                        

 .872( إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة ، مرجع سابؼ ص8)

، حسـ، سقزان طؾل 321هـ(، الؼاكقن التجاري السعقدي، الطبعة الرابعة، ص8287( الجرب، محؿد حسـ )3)

 .83رات العربقة الؿتحدة، صبعة مؽتبة الجامعة، إولك، ص( الشركات التجارية يف دولة آما3185)

 .72( الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة لؾـشر، اإلسؽـدرية، ص3112( العريـل، محؿد فريد )2)

 .83( حسـ، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص2)
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الشركاء أن الغاية التل يـشدوهنا تتحؼؼ خالل مدة معقـة كسـة، أو طشر سـقات، حقث 

. إٓ أكف يجقز لؾشركة أن تستؿر يف العؿؾ بعد اكتفاء (8)إكف ٓ يقجد وجقد أزلل لؾشركة

مدهتا يف بعض الحآت كؿا لق تؿ تحديد هذه الؿدة طؾك وجف التؼريب طؾك أساس أن 

الذي أكشئت الشركة مـ أجؾف ٓ يستغرق وقتًا صقيالً، فػل هذه الحالة تظؾ العؿؾ 

الشركة محتػظة بشخصقتفا ٕن استؿرارها يؽقن صبؼًا إلرادة الشركاء ٕبعد إجؾقـ: 

 . (3)اكؼضاء الؿدة، أو تحؼقؼ العؿؾ

 تحؼق الغرض الذي أسست من أجؾه الشركة أو استحالة تحؼؼه: -2

لؼقام بؿشروع معقـ، كؿا لق أكشئت شركة لؾؼقام بنكشاء قد تـشل شركة مـ أجؾ ا

مجؿقطة فـادق، أو مد جسر أو إكشاء مطار، فتـتفل الشركة بؼقة الـظام باكتفاء الؿشروع 

، مالؿ يتػؼ الشركاء طؾك البدء يف أطؿال تجارية أخرى، فنذا قام (2)الذي أسست مـ أجؾف

ركة يؿدد سـة فسـة ضؿـقًا، وبشروط الشركاء بآستؿرار يف كػس العؿؾ فنن طؼد الش

، ولؽـ بنمؽان دائـل الشركاء آطرتاض طؾك ذلؽ التؿديد، (2)العؼد السابؼ كػسفا

 .(5)ويرتتب طؾقف طدم سريان مد مدة الشركة يف مقاجفتفؿ

 اكتؼال جؿقع الحصص واألسفم إلى شريك واحد:  -3

مة ووفؼًا لـص الؿادة الثاكقة الشركة ٓ تؼقم إٓ طؾك شريؽقـ فلكثر وفؼًا لؾؼاطدة العا

                                                        

  .815ؼاهرة، ص(، الشركات التجارية، دار الـفضة العربقة ال3118( معقض كادية محؿد )8)

ـــاض، ط.8969( الخـــقلل، أكـــثؿ )3) ، 3(، دروس يف الؼـــاكقن التجـــاري الســـعقدي، معفـــد اإلدارة العامـــة، الري

 .823ص

 .817( معقض، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص2)

 .2/72( العؽقؾل، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، 2)

 .257مطبعة الؿدين، الؼاهرة، ص(، الؿقجز يف الؼاكقن التجاري، 8971( الخقلل أكثؿ )5)
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إذا تحقلت إسفؿ، أو الحصص إلك شريؽ  وبالتالل، (8)مـ كظام الشركات السعقدي

واحد فنن الشركة تـؼضل بؼقة الؼاكقن، إٓ إذا تؿسؽ الشريؽ ببؼائفا، ويف هذه الحالة 

تتحقل الك شركة شخص واحد، وهذا ما أجازه كظام الشركات السعقدي الجديد حقث 

الشريؽ الذي تجؿعت الحصص يف يده أن يحتػظ بالشركة، وتسؿك شركة  مـح

 .(3)الشخص القاحد

 :اتػاق الشركاء عؾى حل الشركة قبل اكؼضاء مدتفا -2

يجقز كظام الشركات السعقدي لؾشركاء حؾ الشركة قبؾ اكؼضاء مدهتا، ويؽقن حؾ 

/د( مـ الـظام 86الشركة يف هذه الحالة باتػاق الشركاء وهذا ما كصت طؾقف الؿادة )

حقث أجازت اتػاق الشركاء طؾك حؾ الشركة قبؾ مقطدها. ويتؿ ذلؽ بالرجقع إلك طؼد 

تلسقس الشركة لؿعرفة إغؾبقة التل اتػؼقا طؾقفا الشركاء يف هذا الشلن، فنذا خال طؼد 

 .  (2)التلسقس مـ هذا البـد فقتؿ الرجقع لـظام الشركات

ؼ الشركاء طؾك حؾفا أن تؽقن مقسرة قادرة طؾك ويشرتط لصحة حؾ الّشركة إذا اتػ

                                                        

ة هل طؼد يؾتزم بؿؼتضاه شخصان الشرك"( مـ كظام الشركات السعقدي والتل كصت طؾك أن: 3(  الؿادة )8)

 ."أكثر..... أو

 ( مـ كظام الشركات السعقدي.86(  الؿادة )3)

التضـامـ  ( ويػرق الـظام بقـ شركات إشـخاص وشـركات إمـقال، فبخصـقص شـركات إشـخاص كشـركة2)

والتقصقة البسقطة والؿحاصة، فقجب أن يصدر قرارًا باإلجؿاع مـ قبؾ الشركاء كل يتؿ إقرار حؾ الّشـركة قبـؾ 

تصـدر قـرارات "( مـ كظام الشركات السـعقدي بؼقلفـا: 37اكؼضاء مدهتا وذلؽ بحسب ما كصت طؾقف الؿادة )

عؾؼـًا بتعـديؾ طؼـد تلسـقس الشـركة فقجـب أن يصـدر الشركاء بإغؾبقة العدديـة ٔرائفـؿ، إٓ إذا كـان الؼـرار مت

. وبالـسـبة لشـركات إمـقال كشـركة "بنجؿاع الشركاء، وذلؽ مالؿ  يـص طؼد تلسقس الشركة طؾك غقـر ذلـؽ

الؿساهؿة والشركة ذات الؿسمولقة الؿحدودة، فقشرتط أن يصدر الؼرار مـ أغؾبقة الشركاء الذيـ يؿثؾقن ثالثـة 

( مـ كظـام الشـركات بالـسـبة لشـركة الؿسـاهؿة، 92/2حسب ما كصت طؾقف الؿادة ) أرباع رأس الؿال، وذلؽ

 ( بالـسبة لؾشركة ذات الؿسمولقة الؿحدودة.872/3والؿادة )
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، حػاضًا طؾك مصؾحة الؿتعامؾقـ معفا واستؼرارًا (8)القفاء بلي التزام يؽقن طؾقفا

لؾؿعامالت التجارية، وحتك ٓ يؽقن آتػاق طؾك الحؾ سبقالً لإلفالت مـ اإلفالس، 

 .(3)لتزاماهتا وديقهناوطؾقف فال يعتد بحؾ الّشركة إذا كاكت يف حالة تققػفا طـ دفع ا

 الطريؼة الثاكقة: التعققن من قبل الؼضاء:

يجقز لؾجفة الؼضائقة الؿختصة أن تؼضل بحؾ الشركة بـاء طؾك صؾب ذوي الشلن 

متك وجدت أسباب خطقرة تربر ذلؽ، وٓ يجقز آتػاق طؾك حرمان أحد الشركاء مـ 

اتػاق يحرم الشريؽ مـ هذا حؼ آلتجاء الك الؿحؽؿة لطؾب الػسخ، ويؼع باصالً كؾ 

، ويتضح مـ ذلؽ أن الؼاكقن أجاز لؽؾ شريؽ أن يطؾب مـ الؿحؽؿة حؾ (2)الحؼ

،  إذ (2)الشركة إذا كان هـاك أسباب مشروطة، وهذه إسباب مرتوك تؼديرها لؾؼاضل

                                                        

هـ، والذي اشرتط لؼبقل قـرار 88/88/8281بتاريخ  598(  وهذا ما أكدت طؾقف وزارة التجارة يف تعؿقؿفا رقؿ 8)

التصديؼ طؾقـف مــ وزارة التجـارة أن تؽـقن الّشـركة قـادرة طؾـك القفـاء بؽافـة الشركاء بحؾ الّشركة وتصػقتفا و

ديقهنا وطؾقفا أن تؼدم مركزها الؿالل معتؿد مـ محاسب قاكقين مرخص لف بالؿؿؾؽة يثبت قـدرهتا طؾـك القفـاء 

 بديقهنا يف تاريخ الحؾ والتصػقة.

ــدار )3) ــاين دوي ــدار، ه ــة مـ3118(  دوي ــاكقن التجــاري: صبع ــك، (، الؼ ــة إول ــة، الطبع ــل الحؼققق ــقرات الحؾب ش

(، 8986، وصــف، مصــطػك كؿــال )333، والجــرب، الؼــاكقن التجــاري الســعقدي، مرجــع ســابؼ، ص 612ص

 .223الؼاكقن التجاري، ط. الدار الجامعقة، ص

 .222(  صف، الؼاكقن التجاري ، مرجع سابؼ، ص2)

قرر رفض صؾب أحد الشركاء بحؾ وتصػقة الشركة لقجـقد (   وهذا ما أخذ بف الؼضاء التجاري يف الؿؿؾؽة حقث 2)

خالفات بقـ الشركاء مؿا يتعذر معفا استؿرار الشركة ، وذلؽ طؾك أساس أن بنمؽان مالؽ الحصة أن يتصـرف 

فقفا لباقل الشركاء ٕن الشركة ذات مسمولقة محدودة وأن أغؾبقة الشركاء رفضـقا حـؾ الشـركة ومــ ثـؿ يـتػـل 

ــرة ــؿ:  وجــقد أســباب خطق ــة رق ــام 7237/8تقجــب حــؾ الشــركة وتصــػقتفا: يـظــر: الؼضــقة آبتدائق /ق لع

هــ إحؽـام والؿبـادئ 2/3/8227هــ، تـاريخ 8226/ ق لعام 6385هـ، والؿميد مـ آستئـاف برقؿ 8225

هــ، مجؿقطـة 8225/ ق لعـام 2295، ويـظر أيضًا: قـرار هقئـة التـدققؼ رقـؿ: 858هـ ص8227التجارية لعام 

 .8776هـ، ص8226والؿبادئ التجارية لعام  إحؽام



–
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يصعب طؾك الؿـظؿ أن يحدد مؼدمًا جؿقع الصعقبات التل مـ الؿؿؽـ أن تحقل أمام 

، كؼقام خالفات هامة بقـ الشركاء، أو طدم (8)كة أو الؿخاصر التل قد تعرتيفااستؿرار الّشر

تـػقذ أحدهؿ ٓلتزاماتف تجاه الشركاء، فقؼضل الؼاضل بحؾ الشركة ويعقـ مصػقا إلتؿام 

 .(3)طؿؾقة التصػقة

ومـ هـا كان مـ حؼ الشركاء الؾجقء إلك الؿحؽؿة طـدما يتعذر طؾقفؿ حؾ الشركة  

اختقار الؿصػل، أو أن يؽقن هـاك أسباب معتربة تؼتضل بلٓ يعفد بؿفؿة  وآتػاق طؾك

 .(2)التصػقة لؿـ حددهؿ طؼد الّشركة أو كظامفا إساس

وحتك يتؿ تعققـ مصػل لؾشركة يعترب الؿديرون بالـسبة إلك الغقر يف حؽؿ الؿصػقـ، 

تفل سؾطة مديري تـ"( بؼقلف: 312/3وهذا ما أقره كظام الشركات السعقدي يف الؿادة )

الشركة بحؾفا، ومع ذلؽ يظؾ همٓء قائؿقـ طؾك إدارة الشركة ويعدون بالـسبة إلك الغقر 

 ."يف حؽؿ الؿصػقـ إلك أن يعقـ مصػل

وقد أجاز الـظام إذا امتـع الشركاء طـ تعقـ الؿصػل واختؾػقا حقلف، أو حاولقا تعقـ 

طؾقبة لؾتعققـ، التؼدم بطؾب مصػل ولؽـ لؿ يحصؾ أحد الؿرشحقـ طؾك إغؾبقة الؿ

إلك الؼضاء لتعقـ مصػل لؾشركة، وطؾك هذا إساس يؼقم الؼضاء بتعقـ مصػل إما مـ 

يصدر قرار "( بؼقلفا: 315/3أحد الشركاء أو مـ غقرهؿ. وهذا ما أكدت طؾقف الؿادة )

ية مـ التصػقة الؼضائقة بؼرار مـ الجفة الؼضائقة الؿختصة ويصدر قرار التصػقة آختقار

                                                        

 77( العؽقؾل، الشركات التجارية: مرجع سابؼ، ص8)

(، إحؽـام العامـة لؾشـركات، صبعـة مؽتبـة الؼـاكقن وآقتصـاد، الطبعـة الثاكقـة، 8229(  الػقزان، محؿد بـراك )3)

 .612ص

 .856( الؼرشل، الؼاكقن التجاري السعقدي، مرجع سابؼ، ص 2)



 

8357 

( مـ 2الشركاء أو الجؿعقة العامة وإذا لؿ يتػؼ الشركاء طؾك أي مؿا أشقر إلقف يف الػؼرة )

 . "هذه الؿادة فتتقلك الجفة الؼضائقة الؼقام بذلؽ

ومـ خالل الؿادة سالػة الذكر كستخؾص أن الؼضاء يؼقم بتعققـ مصٍػ لؾشركة يف 

 حالتقـ وهؿا:

و فشؾقا يف اختقاره، فػل هذه الحالة يجقز لؽؾ إذا امتـع الشركاء طـ تعققـ مصػ أ -8

شريؽ مـ الشركاء مـػردًا أن يطؾب مـ الؼضاء تعققـ مصػ لؾشركة، وتصبح 

الجفة الؼضائقة الؿختصة هل صاحبة الؼقل الػصؾ يف اختقار صريؼة التصػقة وتعققـ 

 . (8)الؿصػل دون الرجقع إلك طؼد الشركة، ويطؾؼ طؾقف اسؿ )الؿصػل الؼضائل(

إذا قضت الؿحؽؿة ببطالن طؼد الّشركة، فػل هذه الحالة يجب أن تتؿ تصػقتفا  -3

وتعقـ لفا الجفة الؼضائقة الؿختصة مصػقًا لفا، لؽـ يف هذه الحالة بـاء طؾك صؾب 

كؾ صاحب شلن سقاًء كان مـ الشركاء أو مـ غقرهؿ، وتحدد الجفة الؼضائقة 

ّشركة، والؿصػل يف كؾ إحقال قد الؿختصة أيضًا الطريؼة التل تتؿ هبا تصػقة ال

يؽقن مـ الشركاء، لؿعرفتفؿ بلحقال الّشركة وأحقال السقق وتؼؾباتف طـد بقع 

أصقل الّشركة، وقد يؽقن مـ الؿساهؿقـ، وقد يؽقن شخص مـ الغقر سقاء كان 

شخصًا صبقعقًا، أو اطتباريًا، حقث يقجد الشركات مـ تزاول مفـة الؿحاماة وتؼقم 

 .(3)ركاتبتصػقة الش

                                                        

(، الشركات التجارية يف 3116، الػؼل، طاصػ محؿد )82الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص ( حسـ،8)

 .883الؼاكقن الؿصري، ص

 .883( الػؼل، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 3)
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 :صريؼة عزل الؿصػي يف الـظام :ثاكقًا

، (8)طزل الؿصػل يؽقن مـ الجفة التل قامت بتعقـف فؿـ يؿؾؽ التعققـ يؿؾؽ العزل

الؿستؼر قضاء أن مـ "وهذا ما استؼر طؾقف الؼضاء التجاري السعقدي والذي جاء فقف: 

لؾشركة واستؿرار  يؿؾؽ التعققـ يؿؾؽ العزل واإلطػاء أثر ذلؽ تعققـ الدائرة مصػقًا

، وبالتالل إذا قام أغؾبقة الشركاء (3)"الؿحاسب الؼاكقين مع الؿصػل الجديد لؾشركة

بتعققـ الؿصػل، أو طقـتف الؿحؽؿة، وصدر مـ  الؿصػل طؿؾ يضر بالشركاء كالغش أو 

التزوير، أو غقره مـ إطؿال التل يؿـعفا الؼاكقن، أو ضفر طدم قدرتف طؾك مقاصؾة 

أطؿال التصػقة، فنن الجفة الؿسمولة طـ طزلف تؽقن هل الجفة التل طقـتف، ومتابعة 

، كؿا يعزلف الشركاء (2)فقعزلف الؼاضل إذا تؿ تعققـف مـ خالل الؼضاء بحؽؿ قضائل مسبب

بإغؾبقة الؿطؾقبة إذا كان تعقـف مـ قبؾ الشركاء، وهذا ما استؼر طؾقف الؼضاء التجاري 

طزل الؿصػل السابؼ لؾشركة وتعققـ الؿصػل الجديد  السعقدي حقث أجاز لؾشركاء

الذي تؿ اختقاره مـ قبؾفؿ مع إلزامف بالتؼققد بؽافة اإلجراءات الـظامقة، وإلزام الشركاء 

 .(2)بتزويده بؿا تستدطقف مفؿتف

مع القضع يف آطتبار أكف يجقز دائًؿا ٕيًا مـ الشركاء أن يطؾب مـ الؼضاء طزل  

                                                        

 .853( قرمان، الشركات التجارية، مرجع سابؼ ص8)

هـ، 8222لعام  833/3آستئـاف رقؿ  هـ، والؿميد بحؽؿ8222/ س لعام 3138( يـظر: قرار آستئـاف رقؿ 3)

 .8593هـ، ص8222مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 

 .229(، الؼاكقن التجاري، دار الؿطبقطات الجامعقة، ص8987(  البارودي، طؾل ، والعرين، محؿد فريد )2)

ئ التجارية لعام هـ، مجؿقطة إحؽام والؿباد8225/ س لعام 2151/3( يـظر: قرار آستئـاف رقؿ 2)

 .8278هـ، ص8225
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. كؿا لق أكف لؿ (3)، ويرتك تؼدير الؿصقغ لؾؼضاء(8)قغًا لذلؽالؿصػل متك وجد مص

يتؿؽـ مـ الؼقام بؿفؿتف بسبب إخاللف بقاجباتف الؿـصقص طؾقفا يف الـظام، أو إذا صؾب 

أحد الشركاء طزلف ٕسباب معؼقلف كالؿحاباة أو اإلهؿال أو طدم رطاية مصالح 

ئل بسؾطتفؿ وحدها بؾ يجب أن ، فالشركاء ٓ يؿؾؽقن طزل الؿصػل الؼضا(2)الّشركة

، وأن يتؼدمقا بطؾب إلك الؿحؽؿة التل (2)تؽقن هـاك أسباب مشروطة تربر هذا العزل

، وقاضل الؿقضقع لف سؾطات واسعة يف تؼدير إخطاء التل تؿ ارتؽاهبا هؾ (5)طقـتف

مع خضقع هذا الؼرار لؾطعـ بآستئـاف، حقث يحؼ  ،(6)ترتؼل لؿستقى طزلف أم ٓ

                                                        

(، الؼاكقن التجاري، الجزء إول، الـظرية العامة لؾؿشروع، الؿشروع 8978( الشرقاوي، محؿقد سؿقر )8)

 .352الخاص، الؿشروع العام، الؼاهرة، دار الـفضة العربقة ، ص

م ققامف طؾك مستـد ( وهذا ما أخذ بف الؼضاء السعقدي حقث رفض صؾب بعض الشركاء طزل الؿصػل لعد3)

 هـ،8222 لعام ق/ 5321 رقؿ آستئـاف قرار: يـظر -الؿصػل لعزل مربر وجقد طدم–يقجب ذلؽ 

/ س لعام 5222/3. وقرار آستئـاف رقؿ 8258ص هـ،8225 لعام التجارية والؿبادئ إحؽام مجؿقطة

 .8275هـ، ص8225هـ، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8225

(، الؼاكقن التجاري السعقدي، صبعة مؽتبة الشؼري، الطبعة إولك، ص 8229شريػ، كايػ بـ سؾطان )( ال2)

875. 

( العؿر، طدكان صالح، القجقز يف الشركات التجارية وأحؽام اإلفالس: صبعة مؽتبة الحؿقضل، الطبعة إولك، 2)

 .75ص

جزء إول، الطبعة الثاكقة، دار الـفضة العربقة ، (، الؼاكقن التجاري الؾبـاين، ال8975(  صف، مصطػك كؿال )5)

 .225بقروت، ص

/د/تج/ 86هـ ، بحؽؿفا آبتدائل رقؿ 8283/ ق لعام 286/3( وقد قضت الدائرة التجارية يف الؼضقة رقؿ 6)

ًٓ إلجابة صؾبف ، "هـ بلن: 8283لعام  81 ما أثاره الؿدطل مـ مربرات لطؾب طزل الؿصػل ٓ تصؾح سببًا مؼبق

إذ إن كظام الشركات لؿ يحدد صريؼًا معقـًا لجرد ما لؾشركة مـ أصقل وما طؾقفا مـ خصقم والؿصػل وكقؾ 

هـ، مجؿقطة إحؽام 8282لعام  2/ ت/ 815، يـظر قرار هقئة التدققؼ رقؿ:  "طـ الشركة يف التصرف

 .375ه،ـ الؿجؾد الحادي طشر ، ص828232/ 8218والؿبادئ التجارية لألطقام 



–
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ػل الذي صدر قرار بعزلف أن يتؼدم لؾؿحؽؿة الؿختصة لؾطعـ يف الحؽؿ الصادر لؾؿص

 .(8)بالعزل

ويـتفل طؿؾ الؿصػل تؾؼائقًا باكتفاء طؿؾقة التصػقة، وهذا ما أكدت طؾقف الؿادة 

مـ أن طؿؾ الؿصػل يـتفل بعد تؼديؿف تؼريرًا مالقًا طؿا قام بف مـ أطؿال،  (319/2)

 الجفة التل طقـت الؿصػل طؾك هذا التؼرير.وتـتفل التصػقة بتصديؼ 

وتختؾػ مدة التصػقة باختالف صريؼة تعققـ الؿصػل، فػل حالة التصػقة آختقارية 

فؼد حددها الـظام بؿدة ٓ تزيد طـ خؿس سـقات، وإذا احتاج الؿصػل لؿد هذه الؿدة 

 .(3)فنهنا ٓ تؿد ٕكثر مـ ذلؽ إٓ بصدور أمر قضائل

تصػقة اإلجبارية التل يحددها الؼضاء فنهنا ٓ تخضع لؿدة محددة بؾ أما يف حالة ال 

 .(2)يرتك تؼدير مدهتا لؼرار الؿحؽؿة الؿختصة

 أوالً: صريؼة تعققن الؿصػي يف الػؼه اإلسالمي.

ة تصػقة الشركة، وقسؿة أباح الػؼف اإلسالمل لؾشركاء أن يؼقمقا أكػسفؿ بعؿؾق

أمقالفا بلكػسفؿ، كؿا أجاز لفؿ تعققـ مصػقًا، أو أن يطؾبقا مـ الؼاضل ذلؽ إذا 

ويجقز لؾشركاء أن يؼتسؿقا بلكػسفؿ، وأن ": -اهلل رحؿف–اختؾػقا، قال ابـ قدامف 

                                                        

(، تصػقة شركة الؿساهؿة العامة ، دار شتات لؾـشر والربمجقات، الؼاهرة، 3181إبراهقؿ، مرون بدري )( 8)

 .895ص

يجب أٓ تتجاوز مدة التصػقة آختقارية "( مـ كظام الشركات السعقدي والتل كصت طؾك: 315/2( الؿادة )3)

 ."خؿس سـقات، وٓ يجقز تؿديدها ٕكثر مـ ذلؽ إٓ بلمر قضائل

 .815(، الشركات التجارية، صبعة مركز الدراسات العربقة: الطبعة إولك، ص8227تقفقؼ، حسام الديـ ) (2)
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يـصبقا قاسؿًا يؼسؿ بقـفؿ، وأن يسللقا الحاكؿ قاسؿًا يؼسؿ بقـفؿ: ٕن الحؼ لفؿ، فجاز 

، ومـ ثؿ فقجقز لؾشركاء أن يؼقمقا بالؼسؿة بلكػسفؿ فنذا لؿ يتػؼقا (8)"تراضقا طؾقف ما

طؾك الؼقام بالؼسؿة بلكػسفؿ فؾفؿ تعققـ قاسؿ يتػؼقن طؾقف، وإذا اختؾػقا فقعقـ الؼاضل 

لؼسؿة فنن صريؼة تعققـ الؼاسؿ لفؿ مصػقًا، ومـ ثؿ فنكف إذا لؿ يؼؿ الشركاء أكػسفؿ با

الػؼف اإلسالمل تتؿثؾ يف صريؼتقـ إولك: التعققـ مـ قبؾ الشركاء، الؿصػل يف  أو

 والثاكقة: التعققـ مـ قبؾ الؼضاء وكعرض لفؿا فقؿا يؾل:

: أن يؼقم الشركاء بتعققـ الؿصػل ويف هذه الحالة ٓ تؾزمفؿ قسؿتف إٓ الطريؼة األولى

. (2)ق ققل الجؿفقر: ٕكف يصقر برتاضقفؿ كالؿـصقب مـ جفة الحاكؿ، وه(3)بالرتاضل

وققؾ إذا كان الؿصػل طؾك صػة مصػل الحاكؿ مـ العدالة والؿعرفة فتؾزمفؿ قسؿتف، 

 .(2)فنذا كان كافرًا أو فاسؼًا أو غقر طارف بالؼسؿة فال تؾزمفؿ قسؿتف إٓ بالرتاضل

: أن يتؿ تـصقب الؿصػل مـ قبؾ الؼاضل أو الحاكؿ ، فقجقز لؾشركاء الطريؼة الثاكقة

                                                        

( الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، ط. دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: 8992ابـ قدامة ، أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل ) (8)

َها الش  ""، وقال الـقوي: 325/ 2إولك،  َّٓ ، الـقوي، أبق "َرَكاُء بَِلْكُػِسِفْؿ َأْو َمـُْصقٌب لِْؾَؼاِضل َأْو َلُفؿْ َقْد َيَتَق

(، روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ، تحؼقؼ: زهقر الشاويش، ط. 8998زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف )

 .88/318الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، دمشؼ، طؿان، الطبعة: الثالثة، 

(، كػاية الـبقف يف شرح التـبقف، تحؼقؼ: 3119حؿد بـ محؿد بـ طؾل إكصاري )( ابـ الرفعة، أبق العباس أ3)

أما إذا كاكقا ". وجاء فقف: 88/211مجدي محؿد سرور باسؾقم، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 

مًا: صرح بف قد كصبقا مـ يؼسؿ بقـفؿ وكقالً ]طـفؿ[، فال تؾزم قسؿتف إٓ بالرتاضل بعد إخراج الؼرطة جز

 ."الؼاضل أبق الطقب، وتبعف ابـ الصباغ

 .2/325، وابـ قدامة، الؽايف، مرجع سابؼ، 88/318( الـقوي، روضة الطالبقـ، مرجع سابؼ، 2)

( الؿغـل، الـاشر: مؽتبة الؼاهرة بدون صبعة، 8968( ابـ قدامة، أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد )2)

81/881. 



–

8363 

لقا الحاكؿ أن يـصب مصّػقا يصّػل بقـفؿ: ٕن الحؼ لفؿ، وإذا صّػك بقـفؿ أن يسل

َّكُف َيْؾَزُم َكاْلَحاكِِؿ "مصػل مـصقب مـ جفة اإلمام فقشرتط أن يؽقن: 
ِ
ذكر ُحٌر َطْدٌل: ٕ

ة َوَيْجَتفد، ُثؿَّ ُيْؾِزُم بِاْلُحْؽِؿ: َكَذلَِؽ  ـْ َحْقُث إنَّ اْلَحاكَِؿ َيـْظُر فِل اْلُحجَّ
اُم َأْيًضا  مِ اْلَؼسَّ

َٓ َيتَِّصُػ بَِؿا ُذكَِر َلْقَس مِ  ـْ  َيٌة َوَم َٓ َنَّ َذلَِؽ ِو
ِ
ْفَراِز، َوٕ ـْ َأْهِؾ مَِساَحًة َوَتْؼِديًرا، ُثؿَّ ُيْؾِزُم بِاإْلِ

َياِت  َٓ ، وإذا صّػك مـصقب الحاكؿ بقـفؿ تصػقة إجبار فاقرع بقـفؿ لزمت تصػقتف (8)"اْلِق

. وٕن الؼاسؿ (3)رضاهؿ ٓ يتعّقـ يف ابتداء التصػقة فال يتعّقـ يف أثـائفا بغقر رضاهؿ: ٕن

 .(2)كائب طـ الحاكؿ

ومـ خالل ما سبؼ، يتضح  أن الؿصّػل إذا كان متؿتعا بلهؾقة الشفادة، ألزم الشركاء 

بحؽؿف. سقاء تؿ تعققـف مـ قبؾفؿ، أم مـ قبؾ الحاكؿ، وأكف إذا كان فاسؼا أو طبدا، فنن 

 .(2)ف غقر مؾزمة لفؿ إٓ إذا رضقا هباقسؿت

 :صريؼة عزل الؿصػي يف الػؼه اإلسالمي :ثاكقًا

العزل يف الػؼف اإلسالمل يعـل التـحقة طـ القٓية، ومـف طزلت الـائب والقكقؾ: 

بؾ الؿصػل أو مـ قبؾ الشركاء، . وقد يؽقن التـحل مـ ق(5)أخرجتف طؿا لف مـ الحؽؿ

 مـ قبؾ الؼاضل. أو

                                                        

(، مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، 8992ؿس الديـ، محؿد بـ أحؿد الخطقب )( الشربقـل، ش8)

(، مـح 8989، وطؾقش، أبقطبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ محؿد  )6/237دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 

 .7/352الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ، دار الػؽر، بقروت، بدون صبعة، 

حاق إبراهقؿ بـ طؾل، الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل، دار الؽتب العؾؿقة، بدون صبعة، ( الشقرازي، أبق اس3)

2/281. 

(، مقاهب الجؾقؾ يف 8993( الحطاب، شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ الطرابؾسل )2)

 .6/236، مرجع سابؼ،  ، والشربقـل، مغـل الؿحتاج5/227شرح مختصر خؾقؾ، دار الػؽر الطبعة: الثالثة، 

(، فتح القهاب 8992، إكصاري، زكريا بـ محؿد بـ أحؿد )7/352( طؾقش، مـح الجؾقؾ، مرجع سابؼ، 2)

 .881/ 81،  ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 3/369بشرح مـفج الطالب، دار الػؽر لؾطباطة والـشر، 

(، التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، 8991العارفقـ) زيـ الديـ محؿد الؿدطق بعبد الرؤوف بـ تاج ( الحدادي،5)

 .328ط. طالؿ الؽتب الؼاهرة، الطبعة: إولك، ص
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ل يف الػؼف اإلسالمل كؿا سبؼ بقاكف هق الشخص الذي طقـ لؾؼقام بتصػقة والؿصػ

الشركة وتؼسقؿ أمقالفا، ومـ ثؿ فلكف يـتفل طؿؾف باكتفاء التصػقة، ومع ذلؽ يجقز طزلف 

، وهـاك حآت يعزل فقفا كتقجة افتؼاده (8)مـ قبؾ مـ طقـف، كؿا يجقز لف أن يعزل كػسف

 ػؼفاء وهق ما كركز طؾقف فقؿا يؾل:لشروط التصػقة التل أوردها ال

 عزل الؿصػي لؾردة. -1

 (3)إذا ارتد الؿصػل طـ اإلسالم فنكف يعزل فقرًا وهذا طؾك رأي جؿفقر الػؼفاء

الؼائؾقن بلن الؽػر الطارئ يمثر طؾك صحة التقلقة. بخالف إحـاف الذيـ يرون أكف إذا 

، ٕن آرتداد فسؼ (2)ال ردتفولل مسؾؿًا ثؿ أرتد فنكف ٓ يعزل، لؽـ ٓ يصح قضاؤه ح

 فؿـ باب أولك الؿصػل. (،2)والؼاضل ٓ يـعزل بالػسؼ

 عزل الؿصػي لؾػسق. -2

 ،ًٓ مـ الشروط القاجب تقافرها يف الؿصػل الذي يعقـ مـ قبؾ الؼاضل أن يؽقن طد

                                                        

( البفقيت، مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ، كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة. 8)

ـْ َطَزَل َكْػَسُف اْكَعَزَل َقاِضًقا َكاَن َأوْ "، وجاء فقف: 6/392 َكَُّف  وَم
ِ
َماِم َأْو َغْقِرِه ٕ ـْ اإْلِ

َيُتُف مِ َٓ َغْقَرُه، َوَسَقاٌء َكاَكْت ِو

 ."َوكِقٌؾ 

(، الذخقرة، ط. دار الغرب اإلسالمل، بقروت 8992( الؼرايف، أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس )3)

، كظام الديـ ومعف لجـة، ، البؾخل88/96، والـقوي، روضة الطالبقـ، مرجع سابؼ، 81/86الطبعة إولك، 

، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 2/568(، الػتاوى الفـدية، الـاشر: دار الػؽر، الطبعة: الثاكقة، 8281)

6/395. 

َْشَباُه َوالـََّظائُِر َطَؾك َمْذَهِب َأبِْل َحـِْقَػَة الـ ْعَؿانِ 8999( ابـ كجقؿ، زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد )2) ْٕ ، وضع (، ا

 إولك،: الطبعة لبـان –حقاشقف وخرج أحاديثف: الشقخ زكريا طؿقرات، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 .859ص

( ابـ كجقؿ، زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد،  البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ 2)

ي ، وبالحاشقة: مـحة الخالؼ ٓبـ طابديـ، الـاشر: دار لؿحؿد بـ حسقـ بـ طؾل الطقري الحـػل الؼادر

 .6/383الؽتاب اإلسالمل، 



–
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ومـ ثؿ إذا صرأ طؾقف الػسؼ بعد تقلقتف فنكف يـعزل، ٕكف بؿـزلة القكقؾ، والقكالة تبطؾ 

. أما مـ يعقـ مـ قبؾ الشركاء فال يشرتط فقف العدالة طؾك (8)الجؿفقر بالػسؼ طـد

 .(3)الراجح

 عزل الؿصػي لزوال عؼؾه، أو الحجر عؾقه: -3

اتػؼ الػؼفاء طؾك أن مـ شروط القٓية لؾػصؾ بقـ الشركاء أو الؿتخاصؿقـ العؼؾ، 

الشريعة جاءت بالتقلقة  ، ٕن(2)ومـ ثؿ فنن مـ صرأ طؾقف الجـقن بعد تقلقتف فنكف يـعزل

طؾك مختؾ العؼؾ، فؾقس لف وٓية طؾك كػسف، فال يؽقن لف وٓية طؾك غقره مـ باب 

 .(5)، واستثـك الحـابؾة الجـقن غقر الؿطبؼ فؼالقا بعدم طزلف(2)أولك

                                                        

ؿـاين، طؾل بـ محؿد بـ أحؿد )81/86( الؼرايف، الذخقرة، مرجع سابؼ، 8) (، روضة الؼضاة 8982، ابـ السِّ

ان، الطبعة: وصريؼ الـجاة،، تحؼقؼ: د.صالح الديـ الـاهل،  ط. ممسسة الرسالة، بقروت، دار الػرقان، طؿ

( أدب الؼاضل، تحؼقؼ: د. 8989، وابـ الؼاص، أبق العباس أحؿد بـ أبل أحؿد الطربي )8/828الثاكقة، 

حسقـ خؾػ الجبقري، ط. مؽتبة الصديؼ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطائػ، الطبعة: إولك، والؿاوردي 

محل هالل السرحان، رئاسة ديقان (، أدب الؼاضل، تحؼقؼ، 8973أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب )

، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 8/622إوقاف، إحقاء الرتاث اإلسالمل، صبعة العاين، بغداد، 

2/269. 

، إكصاري، فتح القهاب بشرح مـفج 7/352( طؾقش، مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ، مرجع سابؼ، 3)

 .881/ 81غـل، مرجع سابؼ، ، ابـ قدامة، الؿ3/369الطالب، مرجع سابؼ، 

(  الؽاساين، طالء الديـ أبقبؽر بـ مسعقد، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، الطبعة إولك، الؿطبعة الجؿالقة، 2)

(، مطالب أولل الـفك يف شرح غاية 8992، والرحقباكك، مصطػك بـ سعد بـ طبده السققصل، )7/2مصر، 

، 81/86، والؼرايف، الذخقرة، مرجع سابؼ، 6/266الطبعة: الثاكقة، الؿـتفك، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل، 

ؿـاين، روضة الؼضاة، مرجع سابؼ،   .8/829وابـ السِّ

 .8/689( الؿاوردي، أدب الؼاضل ، مرجع سابؼ، 2)

( الؿرداوي، طالء الديـ أبق الحسـ، اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، ط. دار إحقاء الرتاث العربل، 5)

 .88/883بعة: الثاكقة، بدون، الط
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كؿا يعزل الؿصػل طـ الؼقام بلطؿال التصػقة إذا تؿ الحجر طؾقف، ٓسقؿا إذا كان هذا 

 .(8)ؿ الديقن طؾقف، فتعترب وكالتف مػسقخةالحجر بسبب تراك

 عزل الؿصػي من قبل الشركاء. -4

إذا كان الؿصػل معقـًا مـ قبؾ الشركاء ففق بؿثابة وكقؾ طـفؿ ومـ ثؿ يجقز لؾشركاء 

 أخرجتؽ، أو طزلتؽ،: لؾؿصػل  -الشركاء–طزلف، ويتؿ العزل بلن يؼقل الؿقكؾ 

قد هذا الؿعـك، ولؽـ ٓ يـػذ العزل يف حؼ ت القكالة، أو أبطؾتفا، أو أي لػظ يػرفع أو

 .(3)الؿصػل إٓ بعد إبالغف بف

 عزل الؿصػي بؿوت موكؾه. -5

يف التصػقة آختقارية التل يتؿ فقفا تعققـ الؿصػل مـ قبؾ الشركاء يـعزل الؿصػل 

بؿقت أحد الشركاء، ٕن اإلذن الصادر مـ الؿقكؾ بنكابتف يف التصرف قد اكتؼؾ إلك 

ثؿ فال يـصرف إلقفؿ بدون تقكقؾ شرطل، وٓ يتققػ العزل طؾك طؾؿ  القرثة، ومـ

، بقـؿا يرى الحـابؾة والؿالؽقة يف رواية أخرى أن طؾؿ القكقؾ (2)القكقؾ بؿقت الؿقكؾ

                                                        

(، الؿدوكة الؽربى، رواية 8992، إصبحل، مالؽ بـ أكس )2/265(  ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 8)

، الشقرازي، الؿفذب، مرجع 3/281سحـقن طـ ابـ قاسؿ، تحؼقؼ: أحؿد طبدالسالم، دار الؽتب العؾؿقة، 

بد القاحد السققاسل فتح الؼدير، دار الػؽر، بدون، ، ابـ الفؿام، كؿال الديـ محؿد بـ ط8/237سابؼ،

7/358. 

(، رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير إبصار الؿسؿاة 8966( ابـ طابديـ، طالء الديـ محؿد بـ مؽل )3)

، الفقتؿل، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر 2/352حاشقة ابـ طابديـ، ط. مصطػل الحؾبل بالؼاهرة، 

، البفقيت، 5/282الؿحتاج يف شرح الؿـفاج، ط. الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر، بدون ، (، تحػة 8982)

 .2/268كشاف الؼـاع، 

، والخرشل، محؿد بـ طبد اهلل،  شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل، 6/28( الؽاساين، بدائع الصـائع ، مرجع سابؼ، 2)



–
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بؿقت الؿقكؾ شرط لصحة اكعزالف، ومـ ثؿ تصح تصرفاتف التل تؿت قبؾ طؾؿف بؿقت 

 . (8)مقكؾف

التصػقة طؿؾ هام ويحتاج إلك خربة ودراية، حتك يحؼؼ الفدف الؿـشقد مـف، وقد 

استػاض فؼفاء الشريعة يف بقان شروط الؿصػل مـ خالل أحؽام الؼسؿة يف الػؼف 

ف اإلسالمل، وفقؿا يؾل أبقـ الشروط القاجب تقافرها يف الؿصػل يف الـظام والػؼ

 اإلسالمل كؾ يف فرع مستؼؾ.

خال كظام الشركات السعقدي مـ وضع شروط يجب آلتزام هبا طـد تعققـ الؿصػل، 

حقث لؿ يبقـ الـظام ما يجب أن يتقافر يف الؿصػل مـ الؿمهالت والرتاخقص، 

أطؿال التصػقة، وكذا الشروط التؽؿقؾقة الؿتعؾؼة والشروط إساسقة الالزمة لؿزاولة 

 بشخص الؿصػل.

ويرتتب طؾك طدم تـاول الـظام لشروط الؿصػل، والضقابط التل يجب أن تتقفر فقف 

أكف قد يعقـ مصػقًا ٓ يتؿتع بالخربة أو الدراية الؿطؾقبة، وهذا قد يضر بؿصالح طديدة 

يؽقن الؿصػل محرتفًا ومفـقًا وصاحب  لألصراف مـ الشركاء أو الغقر، ولذا فالبد أن

                                                                                                                                                                     

مؾل، شؿس الديـ محؿد بـ أبل العباس ، والر6/86الـاشر: دار الػؽر لؾطباطة، بقروت، الطبعة: بدون، 

(، هناية الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج، الـاشر: دار الػؽر، بقروت، الطبعة إخقرة، 8982أحؿد بـ حؿزة )

، وابـ حزم، أبق محؿد بـ طؾل بـ أحؿد بـ سعقد، 5/813، وابـ قدامة،  الؿغـل، مرجع سابؼ، 5/55

 .8/385بقروت،  الؿحؾك بأثار، صبعة دار أفاق الجديدة،

 .6/86، الخرشل، شرح الخرشل، مرجع سابؼ، 5/813(  ابـ قدامة، طبداهلل بـ أحؿد، الؿغـل، 8)
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خربة لؽل يتؿ تعقـف، ٓسقؿا يف التصػقة آختقارية، والتل يرتك الؿجال فقفا لحرية 

الشركاء يف اختقار الؿصػل دون ققد أو شرط، وقد أوضح القاقع العؿؾل وجقد مشاكؾ 

مؿا يستدطل قضائقة مـ بعض الؿصػققـ كظرًا لعدم تؿتعفؿ بالخربة والدراية الالزمة، 

الؾجقء لؾؼضاء لطؾب طزل الؿصػل كتقجة التسبب يف أضرار لؾشركة، ويرتك لؾؼضاء 

تؼدير ذلؽ، وهذا ما استؼر طؾقف الؼضاء التجاري السعقدي، حقث قام الشركاء برفع 

دطقى طؾك الؿصػل لؾؿطالبة بعزلف لإلضرار بالتصػقة كتقجة بقعف ٕصقلفا ومقجقداهتا 

ؿصػل بالرد طؾك هذه الدطقة قائالً: أن الؿصػل السابؼ هق الذي جؿؾة واحدة، فؼام ال

قام بتصػقة الؿقجقدات بالشركة، وأكف لؿ يبدأ طؿؾف كؿصػل إٓ بعد صدور قرار تعققـف 

بعد طزل الؿصػل السابؼ، وكقن الشركة لؿ تتخذ اإلجراءات الالزمة تجاه الؿصػل 

ؿال لؿ يؼؿ هبا، وصالب برفض السابؼ، فنن الؿصػل الجديد ٓ يتحؿؾ مسمولقة أط

 .(8)الدطقى، فصدر قرار الؿحؽؿة برفض الدطقى وتؿ تليقده مـ هقئة التدققؼ

وكظرًا لؼقام الؿصػل بؽثقر مـ العؿؾقات وتحؿؾف مسمولقة ما يـتج طـ التصػقة سقء 

يف مقاجفة الشركة أو الشركاء، أو الغقر، فالبد أن تتقفر فقف مجؿقطة مـ الشروط حتك 

لراجح مؿثالً أهالً لؿباشرة أطؿال التصػقة، وتحؿؾ تبعتفا، فالؿصػل، يعترب طؾك ايؽقن 

يؿثؾفا أمام الؼضاء  (2)، ففق بؿثابة كائب قاكقين طـ الشركة خالل فرتة التصػقة(3)لؾشركة

والغقر، ويؼقم بجؿقع إطؿال التل تؼتضقفا التصػقة حتك هنايتفا، وهذا ما أكدتف الؿادة 

                                                        

 .919ه، ص8238هـ مجؿقطة إحؽام والؿبادئ لعام 8238/ق لعام 2281/3(  قرار هقئة التدققؼ رقؿ: 8)

ل، وهؾ هق وكقؾ طـ الشركاء؟ أم وكقؾ (  وهـاك خالف يف الػؼف الؼاكقين حقل تؽققػ الؿركز الؼاكقين لؾؿصػ3)

طـ الشركة ؟ أم وكقؾ طـ الدائـقـ؟ ولؾقققف طؾك تػاصقؾ هذا الخالف يـظر: شؿسان، حؿقد محؿد 

  ، وما بعدها.227(، تصػقة شركات إشخاص، الؼاهرة بدون دار كشر، ص8992)

ؼارن، الطبعة إولك، دار الػؽر العربل ( الشركات التجارية يف الؼاكقن الؽقيتل الؿ8978(  رضقان، أبق زيد )2)

  .852. وقرمان، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص889الؼاهرة، ص



–
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، واستؼر طؾقف الؼضاء التجاري السعقدي حقث قضك (8)ام الشركات( مـ كظ317/8)

بلن: الؿصػل هق الؿؿثؾ لؾشركة أمام الؼضاء وكافة الجفات الرسؿقة وغقرها ولف 

الؿطالبة بحؼققفا، وتحصقؾفا رضاًء أو قضاًء، وطؾقف اتخاذ كافة اإلجراءات الؿـصقص 

ف يف ذلؽ شلن الؿدير، يتقلك تؿثقؾ شلك، ومـ ثؿ فنن الؿصػل (3)طؾقفا يف كظام الشركات

الشركة باطتبارها شخصًا معـقيًا، ففق لقس وكقالً طـ الشركاء وٓ طـ دائـل الشركة، 

ويرتتب طؾك ذلؽ أن لؾؿصػك الحؼ يف أن يطالب الشركاء بحصصفؿ يف رأس مال 

مـ  الشركة، أو بؿا تبؼك يف ذمتفؿ مـفا، فعؿؾف وكقابتف محدودة بحدود الغرض الذي طقـ

أجؾف وهق تصػقة الّشركة، طؾك أن هـاك مـ يعترب الؿصػل وكقالً مستخدمًا لغرض 

. فالقصػ الؼاكقين لؾؿصػل أكف وكقؾ (2)التصػقة، ومؿثالً طـ الّشركة ولؿجؿقع الدائـقـ

طـ الشركة ولقس وكقالً طـ الشركاء، حقث ٓ تذكر أسؿاء الشركاء يف العؼقد، وٓ 

عـقية لؾشركة مستؿرة بالرغؿ مـ حؾفا ولحقـ إقػال التؼاضل ٕن الشخصقة الؿ

 .(2)التصػقة

                                                        

 والغقر، أمام الؼضاء الؿصػل الشركة يؿثؾ التصػقة، قرار يف القاردة الؼققد مراطاة مع": ( والتل كصت طؾك8)

 يف ذلؽ بؿا كؼقد، إلك الشركة مقجقدات خاص تحقيؾ التصػقة، وبقجف تؼتضقفا التل إطؿال ويؼقم بجؿقع

  ."ثؿـ حاّل  أطؾك طؾك الحصقل تؽػؾ أخرى صريؼة بلي أو ؿـؼقٓت والعؼارات بالؿزادع البق

هـ، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8225/ س لعام 2287/3( يـظر: قرار هقئة التدققؼ رقؿ 3)

 .8583هـ ، ص8225

، والؼضاة، مػؾح 321الؼاكقن التجاري السعقدي، الطبعة الرابعة، الرياض، ص(، 8287( الجرب، محؿد حسـ )2)

(، القجقد القاقعل والقجقد الؼاكقين لؾشركة الػعؾقة يف الؼاكقن الؿؼارن، صبعة دار الـفضة 8215طقاد )

 228العربقة، ص 

ك، الؼاهرة، مطبعة لجـة ( شرح الؼاكقن التجاري الؿصري، الجزء إول، الطبعة إول8927( العريػ، طؾل )2)

 .352. والشرقاوي، الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص263التللقػ والرتجؿة والـشر، ص
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وقد يحدث يف القاقع العؿؾل أن يعطل الدائـقـ الؿصػل وكالة صريحة أو ضؿـقة  

طـفؿ. ويف هذه الحالة تؽقن لف صػتان، إولك: تؿثقؾ الشركة، والثاكقة: تؿثقؾ الدائـقـ 

طالبة الشركاء الؿتضامقـ بدفع كصقبفؿ يف يف ذات الققت، ولف بـاء طؾك هاتقـ الصػتقـ م

ديقن الّشركة، وٓ يستطقع همٓء الشركاء التؿسؽ بعقب الّشركة لؾتخؾص مـ التزاماهتؿ 

التل كشلت طـ اتػاقفؿ، ولق تجاوزت قدر حصصفؿ يف رأس مالفا، وٓ يجقز لفؿ 

طؾك  أيضًا اسرتجاع الحصص التل قدمقها طـد تلسقس الّشركة قبؾ حصقل الدائـقـ

 .(8)حؼققفؿ، ولؾدائـقـ حؼ مراقبة أطؿالف وتصرفاتف

ويؿؽــا الؼقل أن السؾطات التل يتؿتع هبا الؿصػل مبقـة ومحددة يف سـد تعققـف، 

ولقس هـاك فرق بقـ أن يؽقن سـد التعققـ طؼد الشركة التلسقسل أم قرار الؿحؽؿة 

فػل هذه الحالة يؽقن الؿختصة، وقد يخؾقا سـد التعققـ مـ تحديد سؾطات الؿصػل، 

طؾك الؿصػل أن يستفدف مـ إطؿال التل يؼقم مـ خاللفا بنهناء أثار التل خؾػتفا 

، ويتضح مـ ذلؽ أن الؿصػل لف دور (3)الّشركة الؿـحؾة أو الباصؾة يف القاقع الؼاكقين

ر محقري يف طؿؾقة التصػقة، ويؼقم بلطؿال مادية وقاكقكقة، فدوره يف التصػقة أشبف بدو

 مؿا يستدطل أن يتقافر فقف مجؿقطة مـ الشروط الؿؼرتحة وأهؿفا:  (2)الخبقر

 أوالً: أن يؽون  الؿصػي كامل االهؾقة.

فقجب أن يؽقن الؿصػل بالًغا طاقالً رشقدًا، ويتحؼؼ ذلؽ ببؾقغف سـ الرشد غقر 

                                                        

، والؼضاة، القجقد القاقعل والقجقد الؼاكقين لؾشركة، 816( تقفقؼ، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 8)

 .251مرجع سابؼ ص

 .885( الػؼل، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 3)

(، الؿقسقطة 8921، يـظر: طبدالؿؾؽ جـدي )"هق كؾ شخص لف دراية خاصة بؿسللة مـ الؿسائؾ"( الخبقر: 2)

 .333الجـائقة، دار احقاء الرتاث العربل بقروت، ص
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مصاب بعارض مـ طقارض آهؾقة، وشرط إهؾقة مـ الشروط الالزمة لبداية طؿؾ 

صػل، كؿا أكف ٓزم ٓستؿراره يف أطؿال التصػقة. وهـاك مـ يشرتط أن يؽقن قد أتؿ الؿ

 .(8)سـ الثالثقـ مـ طؿره

 ثاكقا : أن يؽون الؿصػي حسن السقرة والسؾوك. 

يجب أن يؽقن الؿصػل مشفقدًا لف بإماكة وحسـ السؿعة، ولؿ يسبؼ لف اإلداكة يف 

ؾقف حد مـ الحدود الشرطقة. وذلؽ مـ أجؾ جريؿة مخؾة بالشرف وإماكة، ولؿ يؼؿ ط

 .(3)أن يؿارس طؿؾف بـزاهة، وٓ يؽقن طرضة لؾرشقة والخقاكة

 ثالثا : أال يؽون الؿصػي قد اشفر افالسه أو حؽم عؾقه باإلعسار.

كظرًا ٕن الؿصػل يمتؿـ طؾك أمقال التصػقة والتل تحتاج إلك الؼقام بلطؿال فـقة 

ٓ أن يؽقن الؿصػل حسـ التؼدير واإلدارة، ولذا فالبد ومفـقة مؿا يستدطل ضرورة أ

يؽقن قد سبؼ شفر إفالسف أو الحؽؿ طؾقف باإلطسار الؿدين، ٕن ذلؽ يمدي إلك 

 التشؽقؽ يف قدرتف طؾك الؼقام بلطؿال التصػقة طؾك أكؿؾ وجف.

 رابعًا: حصول الؿصػي عؾى الؿمهالت العؾؿقة وتؿتعه بالخبرة العؿؾقة الالزمة.

أن أطؿال الؿصػل تحتاج إلك مقاصػات ومفارات طؾؿقة وطؿؾقة حتك تتؿ  ٓشؽ

أطؿال التصػقة طؾك القجف الؿطؾقب، ولذا فنكف ٓبد أن يؽقن الؿصػل حاصالً طؾك 

ممهؾ شرطل، أو كظامل، أو محاسبل، وأن يؽقن قد سبؼ لف آشرتاك يف أطؿال مـ 

                                                        

(، تصػقة شركة إمقال يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن الؿدين إردين، رسالة 3181( طرفة، كادية كؿال سعقد )8)

 .28الؼضاء الشرطل، كؾقة الدراسات العؾقا، الجامعة إردكقة، صدكتقراه يف 

 .28( طرفة، تصػقة شركة إمقا ، مرجع سابؼ، ص3)
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مـ الؽػاءة لؾؼقام بلطؿال أطؿال التصػقة لشركات أخرى، بحقث يؽقن طؾك درجة 

، وهذا يصب يف مصؾحة جؿقع آصراف ويؼؾؾ مـ إطباء التل تؼع طؾك (8)التصػقة

الؼضاء. ومـ ثؿ يـبغل أن يؽقن الؿصػل قد سبؼ لف التدريب أو العؿؾ تحت إشراف 

سـقات. وهـاك مـ يشرتط أن يؽقن الؿصػل  2أحد الؿصػقـ الخرباء لػرتة ٓ تؼؾ طـ 

. وأن يؽقن قد مارس (3)ال اإلدارة، وان يؽقن طضقًا يف جؿعقة معرتف هبامؾؿًا بلطؿ

العؿؾ فعؾقًا يف مجال اختصاصف خؿس سـقات طؾك إقؾ بعد حصقلف طؾك الؿمهالت 

 .(2)الؿطؾقبة

 خامسًا : أن يؽون الؿصػي سعوديًا. 

سعقدية سقاء كاكت جـسقة أصؾقة يشرتط يف الؿصػل أن يؽقن حامالً لؾجـسقة ال

مؽتسبة، والسبب يف ذلؽ أن التصػقة تتطؾب الؼقام بلطؿال مادية وقاكقكقة ومراجعة  أو

لؾدوائر الحؽقمقة والؼضائقة، والسعقدي يؽقن أقدر مـ غقره طؾك الؼقام هبذا الدور 

حقث ٓ يخػك طؾقـا أن آجفزة واإلدارات الحؽقمقة تشرتط أن يؽقن الؿتعامؾ معفا 

 سعقديا.

 الؿصػي مرخص له بلعؿال التصػقة:سادسًا: أن يؽون 

كظرًا ٕن تصػقة الشركات تحتاج إلك أطؿال فـقة قاكقكقة ومحاسبقة فالبد أن تؽقن 

هـاك جفة مسمولة طـ إططاء تراخقص لؾؿصػقـ كقزارة التجارة أو وزارة العدل، وٓ 

                                                        

(، مسمولقة الؿصػل تجاه الشركة يف التصػقة اإلجبارية لؾشركة الؿساهؿة العامة، 3182( العؼؾة، شادي طؾل، )8)

 .33دن، صرسالة ماجستقر، كؾقة الؼاكقن، جامعة القرمقك، إر

 .818( مساطدة، تصػقة الشركات الؿساهؿة العامة، ص3)

 .28( طرفة، تصػقة شركة إمقال، مرجع سابؼ، ص2)
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 يسؿح بالتصػقة إٓ لؾحاصؾقـ طؾك الرتخقص الالزم. وقد اشرتط الؼاكقن آكجؾقزي

 .(8)ضرورة أن يؽقن الؿصػل مرخصًا لف لؾؼقام بلطؿال التصػقة

طؾك خالف الـظام لؿ يخؾ الػؼف اإلسالمل مـ وضع شروصا لؿـ يؼقم بعؿؾ مـ 

ؿ الؿعقـ أطؿال التصػقة كالؼاسؿ، وقد فرق الػؼفاء يف هذه الشروط بقـ شروط الؼاس

مـ قبؾ الحاكؿ، وشروط الؿعقـ مـ قبؾ الشركاء فاتػؼقا طؾك أكف إذا طقـ الؼاسؿ مـ 

قبؾ الشركاء فال يشرتط فقف العدالة وٓ الحرية وٓ الذكقرة، ٕهنؿ قد رضقا بف ووثؼقا 

َّٓ مَ "بلماكتف فؾقس مـ أهؾ القٓية يؼقل الؼرايف:  ـْ ُهَق ِطـَْدُه َٓ َيْلُمُر اْلَحاكُِؿ بِاْلَؼْسِؿ إِ

يَّة َواْلَعَداَلة  َماِم اْلُحرِّ
ـُ َحـَْبٍؾ ُيْشَتَرُط فِل َمـُْصقِب اإْلِ افِِعقَُّة َواْب َمْلُمقٌن َبِصقٌر َوَقال الشَّ

َٓ ُيْشَتَرطُ  َكَُّف َحاكٌِؿ َوِطْؾُؿُف بِاْلِؿَساَحِة َواْلِحَساِب َوالتَّْؼِقيِؿ َو
ِ
ُكقَرُة ٕ فِل  َوالتَّْؽؾِقُػ َوالذ 

َكَُّف َوكِقٌؾ 
ِ
ُة ٕ يَّ َرَكاِء اْلَعَداَلُة َواْلُحرِّ . وسقف أبقـ فقؿا يؾل الشروط القاجب (3)"َمـُْصقِب الش 

 تقافرها يف الؿصػل مع بقان أراء الػؼفاء يف كؾ شرط:

ًٓ ٕن الؼســؿة هتــدف إلــك (2)الشرررط األول: العدالررة : يشــرتط يف الؼاســؿ أن يؽــقن طــد

                                                        

 .818( مساطدة، تصػقة الشركات الؿساهؿة العامة، ص8)

 .7/889( الؼرايف، الذخقرة، مرجع سابؼ، 3)

ِ "( والعدالة طـد الحـػقة تعـل كؿا جاء يف البدائع: 2) ـْ َيْجَتـ ُب اْلَؽَبائَِر َوَأدَّى اْلَػَرائَِض َوَغَؾَبْت َحَسـَاُتُف َسقَِّئاتِِف َفُفَق َم

، وابـ كجقؿ، البحر الرائؼ، مرجع سابؼ،  6/368يـظر: الؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ،  "َطْدٌل 

يـِقَُّة َطَؾك اْجتِـَاِب اْلَؽَبائِ ". وطـد الؿالؽقة هل: 7/89 ـُ اْلُؿَحاَفَظُة الدِّ ََماَكِة َوُحْس ْٕ َغائِِر َوَأَداُء ا ِر َوَتَققِّل الصَّ

(، التاج واإلكؾقؾ 8992يـظر: الؿقاق، محؿد بـ يقسػ بـ أبل الؼاسؿ بـ يقسػ العبدري ) "اْلُؿَعاَمَؾةِ 

، ابـ رشد، أبق القلقد محؿد بـ أحؿد 8/863لؿختصر خؾقؾ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 
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، وهذا الشرط متػؼ طؾقـف بـقـ الػؼفـاء إذا كـان الؼاسـؿ معـقـ مــ إططاء كؾ ذي حؼ حؼف

 .(8)الحاكؿ، أما إذا كان معقـ مـ الشركاء، فال يشرتط فقف العدالة طـد جؿفقر الػؼفاء

فؼد فالبد أن يؽقن الؿصػل مؽؾػًا أي بالغًا طاقالً رشقدًا  التؽؾقف: الشرط الثاين

ـْ َثاَلَثٍة:  "اهلل طؾقف وسؾؿ قال: : أنَّ الـبل صؾك -رضل اهلل طـف-روى طؾل  ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط

ـِ اْلَؿْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ  بِلِّ َحتَّك َيْحَتؾَِؿ، َوَط  الصَّ
ـِ ـِ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ، َوَط فُقشقر  .(3)"َط

زم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلل أنَّ رفع الؼؾؿ كـاية طـ طدم التؽؾقػ، إذ التؽؾقػ ٓ

                                                                                                                                                                     

(، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، الـاشر: دار الحديث، 3112محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل )بـ ا

، وطـد الشافعقة: العدالة: لغة التقسط، وشرطا مؾؽة يف الـػس، تؿـع مـ اقرتاف 3/279الؼاهرة، بدون صبعة، 

(، إطاكة الطالبقـ طؾك حؾ 8997الؽبائر والرذائؾ الؿباحة، يـظر: البؽري، أبق بؽر بـ محؿد شطا الدمقاصل )

، الشربقـل، شؿس الديـ، 2/322ألػاظ فتح الؿعقـ، ط. دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقريع، الطبعة: إولك، 

محؿد بـ أحؿد الخطقب، اإلقـاع يف حؾ ألػاظ أبل شجاع، تحؼقؼ: مؽتب البحقث والدراسات، دار الػؽر، 

الصالح يف الديـ، وهق أداء الػرائض برواتبفا، واجتـاب الؽبائر  ، وطرففا الحـابؾة بلهنا:3/219بقروت، 

، والؿرداوي، اإلكصاف، 6/288وطدم اإلصرار طؾل الصغائر ، يـظر: البفقيت، كشاف الؼـاع مرجع سابؼ، 

 .83/22مرجع سابؼ، 

دار الؽتب العؾؿقة، (،  بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع،  8986( الؽاساين، طالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد )8)

، والشربقـل، مغـل 7/352، وطؾقش، مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ، مرجع سابؼ، 7/89الطبعة: الثاكقة، 

 .289،  278/ 6. والبفقيت، كشاف الؼـاع ، مرجع سابؼ، 237/ 6الؿحتاج مرجع سابؼ، 

تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد ( أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد، ســ أبل داود، 3)

الحؿقد، ط.الؿؽتبة العصرية، صقدا، بقروت، كتاب الحدودـ باب ما جاء يف الؿجـقن يسرق أو يصقب حدًا ـ 

( الؿستدرك 8991طبد اهلل الحاكؿ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ حؿدويف ) ، وأخرجف الحاكؿ، أبق 2/828

  إولك،: الطبعة بقروت، –ا، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة طؾك الصحقحقـ، تحؼقؼ: مصطػك طبد الؼادر طط

 .يخرجاه ولؿ الشقخقـ شرط طؾل صحقح حديث: وقال  3/68  البققع، كتاب
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. ٕنَّ الصبل ٓ (8)لبـل آدم، ٓ يـػؽ، وصػتف ٓ ترتػع إٓ طـ هذه إوصاف الثالثة

 .(3)ُيمتؿـ طؾل حػظ أمقالف، فألن ٓ ُيمتؿـ طؾل حػظ حؼقق غقره أولل

واقتصر إحـاف طؾك اشرتاط العؼؾ فؼـط  دون اشـرتاط البؾـقغ حقـث أجـازوا قسـؿة 

 .(2)الصبل الذي يعؼؾ الؼسؿة بنذن ولقف

. هذا الشـرط اتػـؼ طؾقـف جؿفـقر أن يؽون عالؿًا بالؿساحة والحساب: الشرط الثالث

، حقث إهنؿ  اشرتصقا يف الؿصػل أن يؽقن طالؿًا بؿا يؾـل مــ أمـر الؼسـؿة بـقـ (2)الػؼفاء

 .(5)الؿسؾؿقـ، والعالؿ يؼتضل الخربة يف طؿؾف ففق يػفؿ ضؿـًا

يف مــ يعقــف اإلمـام لؾتصـػقة أن يؽـقن ، اشرتط فؼفاء الشـافعقة الشرط الرابع: اإلسالم

، كؿــا اشــرتط الحـابؾــة يف أحــد (6)أهــالً لؾشــفادة ومـــ ثــؿ اشــرتصقا فقــف أن يؽــقن مســؾؿًا

                                                        

(، فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر، ط. الؿؽتبة التجارية الؽربى، مصر، 8256( الؿـاوي، طبدالرؤوف، )8)

 .2/25الطبعة إولك، 

 .3/232، مرجع سابؼ،  ( الشقرازي، الؿفذب 3)

 .7/88( الؽاساين، بدائع الصـائع ، مرجع سابؼ، 2)

(، الدر الؿختار شرح تـقير إبصار وجامع البحار، 3113( الحصؽػل، محؿد بـ طؾل بـ محؿد الِحْصـل )2)

، وطؾقش، مـح 8/621تحؼقؼ: طبد الؿـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 

، اإلسـقي، جؿال 88/318، والـقوي، روضة الطالبققـ، مرجع سابؼ، 355، 7/352الجؾقؾ مرجع سابؼ، 

(، الؿفؿات يف شرح الروضة والرافعل،  اطتـك بف: أبق الػضؾ الدمقاصل، أحؿد بـ 3119الديـ طبد الرحقؿ )

محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ ، ابـ قدامة، أبق 9/213لبـان الطبعة: إولك،  -بقروت  -طؾل ، دار ابـ حزم 

 .2/325(، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 8992أحؿد بـ محؿد )

 .52( طرفة، تصػقة شركة إمقال ، مرجع سابؼ، ص5)

 .3/369( إكصاري، فتح القهاب بشرح مـفج الطالب، مرجع سابؼ، 6)
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، وهـذا الؼـقل طــد الشـافعقة وبعـض الحـابؾـة، (8)إققال أيضًا أن يؽقن الؼاسـؿ مسـؾؿًا

ـ َيْجَعــَؾ الّؾــُف َوَلــ"مبـــل طؾــك أســاس أن الؿصــػل بؿـزلــة الشــاهد، وقــد قــال اهلل تعــالك: 

ـَ َسبِقالً  ـَ َطَؾك اْلُؿْممِـِق  أن  الؽريؿـة أيـة هـذه يف –طـز وجـؾ  -فؼـد كػـك اهلل  (3)"لِْؾَؽافِِري

ــل لؾؽــافريـ يؽــقن ــات الســبقؾ  أي ســبقالً  الؿــممـقـ طؾ ــقل شــفادهتؿ إثب حجــة، ويف قب

أمـر مـػـل، لؾؽافريـ طؾل الؿممـقـ، ٕنَّ الؼاضل يجب طؾقف أن يؼضـل بشـفادهتؿ، وإكـف 

وٕنَّ العدالة شرط قبقل الشفادة، والػسؼ ماكع، والؽػر رأس الػسؼ، فؽان أولل بـالؿـع 

. وأجــاز فؼفــاء الؿالؽقــة والحـابؾــة قســؿة غقــر الؿســؾؿ والػاســؼ إذا رضــك (2)مـــ الؼبــقل

. أما الحـػقة فؼد أجازوا قسؿة الذمل والؿؽاتب ٕهنؿ مـ أهؾ البقع فؽـاكقا (2)الشركاء هبا

 .(5)أهؾ الؼسؿة، ومـ ثؿ فنن اإلسالم لقس بشرط طـدهؿ لعؿؾقة التصػقةمـ 

شرتط الشـافعقة فـقؿـ يعقــف اإلمـام لؾؼسـؿة بـقـ الشـركاء االشرط الخامس: الذكورة، 

                                                        

ًٓ لُِقْؼَبَؾ َقْقُلُف فِل اْلِؼْسَؿِة وَ "( حقث جاء طـدهؿ: 8) َماُم ُمْسؾًِؿا َطْد ُبُف اإْلِ ِذي ُيـَصِّ يـظر:  "ُيْشَتَرط َأْن َيُؽقَن اْلَؼاِسُؿ الَّ

 .278/ 6البفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 

 .828( سقرة الـساء مـ أية 3)

امع البقان يف تلويؾ الؼرآن، تحؼقؼ: أحؿد (، ج3111( الطربي، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب )2)

، والؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ، 9/232محؿد شاكر، الـاشر: ممسسة الرسالة، الطبعة إولك، 

6/381. 

َبا َقاِسًؿا َبْقـَُفَؿا، َفَؽاَن َطَؾك ِصَػِة َقا"وجاء طـدهؿ:  81/881( ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 2) ِسِؿ َوإِْن َكصَّ

َكافًِرا، َأْو َفاِسًؼا، َأْو َغْقَر اْلَحاكِِؿ فِل اْلَعَداَلِة َواْلَؿْعِرَفِة، َفُفَق َكَؼاِسِؿ اْلَحاكِِؿ، فِل ُلُزوِم قِْسَؿتِِف بِاْلُؼْرَطِة، َوإِْن َكاَن 

َّٓ بَِتَراِضقِفَؿا بَِفا  ."َطاِرٍف بِاْلِؼْسَؿِة، َلْؿ َتْؾَزْم قِْسَؿُتُف إ

ُة َلْقَسْت بَِشْرٍط "، وجاء فقفا: 7/88، بدائع الصـائع مرجع سابؼ، ( الؽاساين5) يَّ ُكقَرُة َواْلُحرِّ ْساَلُم َوالذ 
َوَكَذلَِؽ اإْلِ

ـْ َأهْ 
ِء مِ َٓ َنَّ َهُم

ِ
لِّ َواْلَؿْرَأِة َواْلُؿَؽاَتِب َواْلَؿْلُذوِن: ٕ مِّ

ـْ َأْهِؾ  ِؾ اْلَبْقعِ لَِجَقاِز اْلِؼْسَؿِة، َفَتُجقُز قِْسَؿُة الذِّ
َفَؽاُكقا مِ

 ."اْلِؼْسَؿةِ 



–
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، أما مـ يعقـ مـ قبـؾ الشـركاء فـال يشـرتط فقـف الـذكقرة (8)وتصػقة الشركة أن يؽقن ذكراً 

، أمــا (2)، أمــا الحـابؾــة فؾــؿ يشــرتط طـــدهؿ ذلــؽ(2)، وكؼؾــف الؼــرايف طـــ الؿالؽقــة(3)طـــدهؿ

 .(5)الحـػقة فؼد كصقا طؾك طدم اشرتاط الذكقرة صراحة 

، وقد اختؾػ الػؼفاء يف شرط الحرية فقؿـ يعقـف الؼاضل مــ الحرية: الشرط السادس

مـا ، أ(9). وٓ الحـػقـة(8)، ولـؿ يشـرتصف الحـابؾـة(7)والشـافعقة (6)الؿصػقـ، فاشرتصف الؿالؽقة

 .(81)مـ يعقـف الشركاء فال يشرتط فقف الحرية

                                                        

 .237/ 6. الشربقـل، مغـل الؿحتاج ، مرجع سابؼ، 88/318( الـقوي، روضة الطالبققـ، مرجع سابؼ، 8)

َّٓ التَّْؽؾِقُػ  "، وجاء فقف: 369/ 3( إكصاري، فتح القهاب، مرجع سابؼ، 3) َرَكاِء َفاَل ُيْشَتَرُط فِقِف إ ا َمـُْصقُب الش   َأمَّ

َكَُّف َوكِقٌؾ َطـُْفْؿ 
ِ
ٕ". 

ـُ َحـَْبٍؾ ُيْشَتَرُط فِل َمـُْصقِب "، حقث جاء طـده: 888/ 7( الؼرايف، الذخقرة، مرجع سابؼ، 2) افِِعقَُّة َواْب َوَقال الشَّ

َكَُّف َحاكٌِؿ َوِطْؾُؿُف بِاْلؿِ 
ِ
ُكقَرُة ٕ ة َواْلَعَداَلة َوالتَّْؽؾِقُػ َوالذ  يَّ َماِم اْلُحرِّ

َٓ ُيْشَتَرُط فِل اإْلِ َساَحِة َواْلِحَساِب َوالتَّْؼِقيِؿ َو

َْصَحابِـَا َما ُيَخالُِػ َهَذا
ِ
َكَُّف َوكِقٌؾ َوَلْؿ َأَر ٕ

ِ
ُة ٕ يَّ َرَكاِء اْلَعَداَلُة َواْلُحرِّ  ."َمـُْصقِب الش 

 .6/289( البفقيت، كشاف الؼـاع مرجع سابؼ 2)

 .7/88، ( الؽاساين، بدائع الصـائع مرجع سابؼ5)

 .7/889( الؼرايف، الذخقرة ، مرجع سابؼ، 6)

 .88/318( الـقوي، روضة الطالبققـ، مرجع سابؼ، 7)

(، العزيز شرح القجقز الؿعروف 8997( الؼزويـل طبد الؽريؿ بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ، أبق الؼاسؿ الرافعل )8)

ـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، بالشرح الؽبقر، تحؼقؼ: طؾل محؿد طقض، طادل أحؿد طبد الؿقجقد ال

وٓ ُيْشَتَرُط يف مـصقب الشركاء العدالُة والحريُة، فنكف وكقؾ مـ "وجاء فقف:  3/523لبـان، الطبعة إولك، 

 ."جفتفؿ

 .7/88( الؽاساين، بدائع الصـائع مرجع سابؼ، 9)

 .88/318ـ ، مرجع سابؼ، ، والـقوي، روضة الطالبقق889، 888/ 7( الؼرايف، الذخقرة، مرجع سابؼ، 81)
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، (8)، وأكػرد أيضًا هبذه الشـروط فؼفـاء الشـافعقةالشرط السابع: السؿع والبصر والـطق

 ولؿ يشرتصفا باقل الؿذاهب إخرى.

: اشـرتط جؿفـقر الػؼفـاء يف الؼسـؿة التـل يـتؿ فقفـا التؼـقيؿ أي الشرط الثامن: التعداد

تتؿ مـ أكثر مـ قاسؿ أو مصػل فال يؽػل مصػًا واحد بؾ ٓبد مـ تؼدير ققؿة السؾعة أن 

التعداد، فـال تجـقز بلقـؾ مــ اثــقـ: ٕن التؼـقيؿ شـفادة بالؼقؿـة، وٓبـد يف الشـفادة مــ 

، ٕن قسؿتف تؾزم بـػس ققلـف (2). فنن كاكت الؼسؿة بدون تؼقيؿ فقؽػل قاسؿ واحد(3)اثـقـ

ؽ أكف يؽػل فقفـا القاحـد مـالؿ يتعؾـؼ بـالتؼقيؿ حـد . وكؼؾ طـ اإلمام مال(2)فلشبف الحاكؿ

 .(5)كتؼقيؿ العروض الؿسروقة إلقامة حد السرقة فالبد مـ اثـقـ

                                                        

َفاَداِت  "َأْي اْلَحاكِؿِ  "َوَشْرُط َمـُْصقبِفِ "( حقث جاء طـدهؿ: 8) ا ُمْسؾًِؿا  "َأْهؾِقَُّتُف لِؾشَّ ًػا َذَكًرا ُحرًّ َفُقْشَتَرُط َكْقُكُف ُمَؽؾَّ

َنَّ َكْص 
ِ
ًٓ َضابًِطا َسِؿقًعا َبِصقًرا َكاصًِؼا َفاَل َيِصح  َكْصُب َغْقِرِه ٕ ـْ َأْهؾَِفا َفَتْعبِقِري َطْد

َيٌة َوَهَذا َلْقَس مِ َٓ َبُف لَِذلَِؽ ِو

ـْ َقْقلِِف َذَكٌر ُحرٌّ َطْدٌل 
، يـظر: "َواْلِعْؾُؿ بَِفا َيْسَتْؾِزُم اْلِعْؾَؿ بِاْلِؿَساَحِة َواْلِحَساِب  "َوِطْؾُؿُف بِِؼْسَؿةٍ  "بَِذلَِؽ َأْوَلك مِ

 .3/369ب، مرجع سابؼ، إكصاري، فتح القهاب بشرح مـفج الطال

، 88/318، والـقوي، روضة الطالبققـ مرجع سابؼ، 355، 7/352( طؾقش، مـح الجؾقؾ، مرجع سابؼ، 3)

، وابـ قدامة، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، مرجع 9/213واإلسـقي، الؿفؿات يف شرح الروضة، مرجع سابؼ، 

 .272/ 6. والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 325/ 2سابؼ، 

( البفقيت، مـصقر بـ يقكس، الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع، ومعف: حاشقة الشقخ العثقؿقـ وتعؾقؼات الشقخ 2)

 .787السعدي، خرج أحاديثف: طبد الؼدوس محؿد كذير، الـاشر: دار الؿميد، ممسسة الرسالة، ص

 .3/369( إكصاري، فتح القهاب ، مرجع سابؼ، 2)

 .7/355مرجع سابؼ،  ( طؾقش، مـح الجؾقؾ ،5)



–
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 المبحث الثاني

 المركز القانىني للمصفي 

 وصالحياته وحقىقه في النظام والفقه اإلسالمي
يسلل الؿصػل مدكقًا طـ جؿقع التصرفات وإطؿال التل يؼقم هبا، وأساس 

( مـ كظام الشركات السعقدي والتل قررت مسمولقة 316لقتف هق كص الؿادة )مسمو

الؿصػل طـ تعقيض الضرر الذي يصقب الشركة أو الشركاء أو الغقر كتقجة تجاوزه 

حدود سؾطاتف أو كتقجة إخطاء التل يرتؽبفا يف أداء أطؿالف، ومـ ثؿ فنن أساس 

لقف وخروجف طـفا سقاء ما كان مـفا مسمولقة الؿصػل هق مخالػتف لألطؿال الؿقكؾة إ

التزام بتحؼقؼ كتقجة أو ببذل طـاية، وٓ يؿؽـ القققف طؾك صبقعة مسمولقة الؿصػل 

يجب طؾقف آلتزام هبا وٓ  وإطؿال التلوأساسفا إٓ بعد التعرف طؾك مركزه الؼاكقين 

ًٓ إذا أساء استخدامفا أو تجاوزها أو إذا أل(8)يخالػفا حؼ الضرر بالغقر . ويؽقن مسمو

، وفقؿا يؾل أبقـ الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل يف الـظام والػؼف اإلسالمل، (3)طـد ققامف هبا

والذي يمثر طؾك حدود مسمولقتف وصبقعتفا، ثؿ أبقـ صالحقات الؿصػل وحؼققف يف 

 الـظام والػؼف اإلسالمل يف الؿطؾبقـ التالققـ:

يحؾ الؿصػل يف الشركة محؾ الؿدير، ويؼقم بلطؿال كثقرة مـ أجؾ إهناء التصػقة، 

وٓ شؽ أن هذا إمر يستؾزم بقان الؿركز الـظامل، والشرطل لؾؿصػل، وهق ما أبقـف يف 

                                                        

 .226( صف، الؼاكقن التجاري الؾبـاين، مرجع سابؼ ص8)

 .86( حسـ، الشركات التجارية ، مرجع سابؼ،  ص3)
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 الػرطقـ التالققـ:

قـ طؾك إدارة الشركة طـ اكؼضائفا، ودخقلفا مرحؾة التصػقة، تـتفل سؾطة الؼائؿ

،  والذي يعترب هق الؿؿثؾ الؼاكقين لؾشركة أمام الجفة الؼضائقة (8)ويحؾ محؾفؿ الؿصػل

، كؿا (3)الؿختصة، أو أمام الغقر، إٓ أن مدير الشركة يعترب يف حؽؿ الؿصػل لحقـ تعققـف

لتصػقة ويؼتصر دورها طؾك مؿارسة تظؾ جؿعقات الّشركة قائؿة خالل فرتة ا

آختصاصات التل كاكت مـاصف هبا، بؿا ٓ يتعارض مع اختصاصات وطؿؾ الؿصػل، 

 (.312/2وهذا ما قرره الؿـظؿ صراحًة يف الؿادة )

وقد اختؾػ الػؼف الؼاكقين حقل الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل، ويرجع ذلؽ إلك تعدد 

ٕحقان يظفر كقكقؾ طـ الشركاء بعض ا إطؿال التل يؼقم هبا والتل تجعؾف يف

الشركة، والبعض أخر كؿدير لؾشركة، أو وكقؾ طـ الدائـقـ، وفقؿا يؾل كؾؼل الضقء  أو

 طؾك ذلؽ:

: يرى أكصار هذا آتجاه أن الؿصػل يف إصؾ يعترب الؿصػي كوكقل عن الشركة -8

كة أو الشركاء، وكقالً طـ الشركة، حقث إكف ٓ يؿثؾ الدائـقـ يف طالقتفؿ مع الشر

، ٕن (2)فؿركزه هق مركز وكقؾ لؾشركة وتبؼك هذه القكالة حتك تـؼضل الشركة

                                                        

(، اكؼضاء الشركات وأثار التل ترتتب طؾك هذا آكؼضاء، دراسة مؼاركة، الدار 3188( خؾقؾ، أركان محؿد )8)

 .898الجامعقة الجديدة، اإلسؽـدرية، ص

 (.312/3هذا ما كصت طؾقف الؿادة )( و3)

( 3112، ومحرز، أحؿد محؿقد )233( شخاكبة، الـظام الؼاكقين لتصػقة الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص2)

 .362القسقط يف الشركات التجاري، اإلسؽـدرية،  ص



–
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الشركة تحتاج إلك مـ يؿثؾفا خالل فرتة التصػقة وتثبت هذه الصػة لؾؿصػل وحده 

 .(8)دون سقاه

يرى أصحاب هذا الرأي أن الؿصػل يحؾ محؾ الؿدير يف الؿصػي كؿدير لؾشركة،  -3

، حقث يستؿد الؿصػل (3)بندارة وتؿثقؾ الشركة شلكف شلن الؿديرسؾطاتف حقث يؼقم 

سؾطتف مـ الؼاكقن ففق ٓ يعد وكقالً طـ الشركاء أو الدائـقـ بؾ يؿؽـ لف مطالبتفؿ 

، ولؽـ هذا الرأي تعرض لؾـؼد طؾك أساس أن الؿصػل يـاط بف (2)بحؼقق الشركة

راهتا، كؿا يؿتـع طـ أطؿال تخرج طـ سؾطة الؿدير كبقع مقجقدات الشركة وطؼا

 .(2)أطؿال تصح مـ الؿدير كعؼد مشاريع جديدة

يرى البعض أن الؿصػل يعترب وكقالً طـ الشركاء وأن الؿصػي كوكقل عن الشركاء،  -2

، ولؽـ هذا الرأي بدوره تعرض لؾـؼد طؾك أساس (5)صالحقاتف تستؿد مـ قرار تعققـف

ثؿ يصعب اطتباره وكقالً طـ  أن الؿصػل قد ٓ يتؿ تعققـف مـ جؿقع الشركاء ومـ

الشريؽ الذي لؿ يعقـف، كؿا أكف مـ الؿؿؽـ أن يعقـ مـ قبؾ الؿحؽؿة ومـ ثؿ 

 .(6)تـعدم الرابطة الؼاكقكقة بقـف وبقـ الشركاء

                                                        

 .283ربقة، بقروت، ص( الؼاكقن التجاري الؾبـاين، الجزء إول، دار الـفضة الع8995(  دويدار، هاين محؿد )8)

، وما بعدها، وقرمان، الشركات التجارية، 823( الصغقر، وآخرون، مبادئ الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ ، ص3)

 .856مرجع سابؼ، والؼرشل، الؼاكقن التجاري السعقدي، مرجع سابؼ، ص 

وحدة اإلصار الؼاكقين ( الشركات التجارية الؿشروع التجاري الجؿاطل بقـ 3112( العريـل، محؿد فريد، )2)

 .72وتعدد إشؽال، دار الجامعة الجديدة، اإلسؽـدرية، ص

. وشؿسان، تصػقة شركات إشخاص، مرجع سابؼ، 326(  رضقان، الشركات التجارية مرجع سابؼ، ص2)

 .228ص

 . 258( ابراهقؿ، تصػقة شركة الؿساهؿة ، مرجع سابؼ، ص5)

اكقين لؾؿصػل يف شركات إمقال العامة، رسالة ماجستقر يف الؼاكقن ( الؿركز الؼ3188( محقؿد، حسـ أحؿد )6)

 .62الخاص، كؾقة الحؼقق، جامعة الشرق إوسط،  ص
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ذهب جاكب مـ الػؼف إلك أن الؿصػل يعترب وكقالً طـ الؿصػي كوكقل عن الدائـقن،  -2

فاع طـ مصالح الدائـقـ، والحرص طؾك الدائـقـ طؾك سـد مـ الؼقل أكف يتقلك الد

، ولؽـ هذا الرأي (8)طدم إلحاق إضرار هبؿ وهذا يػسر ققام مسمولقتف يف مقاجفتفؿ

ٓ يستؼقؿ مع صبقعة طؿؾ الؿصػل ويخؾط بقـف وبقـ إٔمقـ التػؾقسة، ومسمولقتف يف 

دائـقـ مقاجفة الدائـقـ هل مسمولقة تؼصقرية ولقست طؼدية مؿا يـتػك معف تؿثقؾ ال

 .(3)والقكالة طـفؿ

كؾؿة الؿصػل لؿ ترد لدى فؼفاء الشريعة اإلسالمقة بؾػظفا وإكؿا وردت بؿعـاه يف 

أكثر مـ مجال يعترب أقرهبؿ إلك معـك التصػقة ما ورد طـدهؿ يف قسؿة الؿال الؿشرتك، 

ؿؾقك مؾؽقة شائعة بقـ أكثر مـ شخص ويرجع ذلؽ إلك أمقر والؿال الؿشرتك هق مال م

طديدة يف الػؼف اإلسالمل، مـفا الؿقراث وهق أغؾبفا، ومـفا أيضًا شركة الؿؾؽ، 

، ومـ ثؿ فنن الشركة هل حالة مـ حآت الؿؾؽقة (2)واإلجارة، والرهـ، والشػعة

                                                        

، دويدار، الؼاكقن التجاري الؾبـاين، مرجع سابؼ، 359( ابراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة، مرجع سابؼ، ص8)

 .213ص

ؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل يف التصػقة اإلجبارية يف شركات م(، ال3117( مساطدة، أحؿد محؿقد طبدالؽريؿ )3)

الؿساهؿة العامة دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ إردين وآكجؾقزي، رسالة دكتقراه ، جامعة طؿان العربقة 

 .88لؾدراسات العؾقا، إردن، ص

مؼدمف إلك كؾقة الشريعة (، كظرية الشققع يف الػؼف اإلسالمل، رسالة دكتقراه 8985( قـديؾ، محؿد حسقـ )2)

(، إهناء الشققع يف إطقان الؿشرتكة 3111، الشاطر، محؿقد محؿد )86والؼاكقن، جامعة إزهر، مصر، صـ

بالؼسؿة، بحث مـشقر بؿجؾة البحقث الػؼفقة والؼاكقكقة بؽؾقة الشريعة والؼاكقن بدمـفقر، العدد الخامس 

الحؼقق العقـقة، مطبعة جامعة الؼاهرة والؽتاب  (،8993، وجؿعة، كعؿان محؿد خؾقؾ )8/598طشر، 

 . 95(، شرح أحؽام حؼ الؿؾؽقة بدون، صـ 8997، والعطار، طبد الـاصر تقفقؼ )281الجامعل، صـ 



–
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إهناء الشققع، أو قسؿة  ، والتل تـدرج تصػقتفا يف الػؼف اإلسالمل تحت باب(8)الشائعة

الؿال الشائع، ومـ ثؿ فنن الؿصػل يف الـظام يؼابؾ الؼاسؿ يف الػؼف اإلسالمل، والؼاسؿ 

قد يعقـ مـ قبؾ الشركاء فقعترب وكقالً طـفؿ، وقد يعقـ مـ قبؾ الحاكؿ إذا اختؾػ 

لحؽؿ، الشركاء يف تعققـف، ويف هذه الحالة تؾزمفؿ قسؿتف ٕن الؼاسؿ كالحاكؿ وقرطتف كا

. ومـ ثؿ (3)أما إذا اتػؼقا طؾقف فال تؾزمفؿ قسؿتف ٕكف وكقؾفؿ أو ٕكف كائبفؿ فلشبف بالقكقؾ

 فنن الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل يف الػؼف اإلسالمل ٓ يخرج طـ صقرتقـ:

: أن يؽقن الؿصػل وكقالً طـ الشركاء، حقث يرى الػؼفاء أن الشركاء الصورة األولى

. (2)لؾؼقام بتصػقة الشركة وقسؿة الؿال بقـفؿ ففق وكقالً طـفؿإذا قامقا بتـصقب شخص 

 ومـ ثؿ يخضع ٕحؽام القكالة يف الػؼف اإلسالمل.

: أن الؿصػل كائبًا طـ الؼاضل، إذا تؿ تعققـ الؿصػل مـ قبؾ الحاكؿ الصورة الثاكقة

إذا طقـ . وهـاك مـ يرى بلن الؿصػل (2)فقؽقن بؿـزلة الحاكؿ وهذا ما كص طؾقفا الػؼفاء

                                                        

مبفؿًا كان ذلؽ الجزء كبقرًا  ( يؼصد بالشققع: الشلء الؿتعؾؼ بجزء كسبك غقر معقـ مـ مجؿقع الشلء8)

(، الؿدخؾ الػؼفل العام، دار الػؽر ، دمشؼ، بقروت، لبـان، 8967أحؿد )صغقرًا، يـظر: الزرقا، مصطػك  أو

ما يحتقى طؾك حصص شائعة "مـ مجؾة إحؽام العدلقة الؿشاع بلكف:  828، وطرفت الؿادة  8/263

ًٓ كان  كالـصػ والربع والسدس والعشر وغقر ذلؽ مـ الحصص السارية إلك كؾ جزء مـ أجزاء الؿال مـؼق

(، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام، دار الؽتب العؾؿقة بقروت ، لبـان، 8998، حقدر، طؾل )"أو غقر مـؼقل

8/883. 

 .2/325( ابـ قدامة، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد، مرجع سابؼ، 3)

. وابـ قدامة، 88/318، والـقوي، روضة الطالبققـ ، مرجع سابؼ، 7/888( الؼرايف، الذخقرة ، مرجع سابؼ، 2)

 .2/325مرجع سابؼ، الؽايف، 

ـْ "، وجاء فقف: 7/355( طؾقش، مـح الجؾقؾ، مرجع سابؼ، 2) ِم َأنَّ اْلَؼاِسَؿ َكائٌِب َط ـَ اْلَؼاِسِؿ َواْلُؿَؼقِّ َواْلَػْرُق َبْق

، وابـ قدامة، "ٕن الؼاسؿ كالحاكؿ"، وجاء فقف: 281/ 2، والشقرازي، الؿفذب، مرجع سابؼ، "اْلَحاكِؿِ 

َنَّ اْلَؼاِسَؿ َكاْلَحاكِِؿ، َوُقْرَطَتُف َكُحْؽِؿفِ "، وجاء فقف: 81/881ؼ، الؿغـل ، مرجع ساب
ِ
، وكػس الؿعـك: ابـ "ٕ

 .2/358قدامة، الؽايف، مرجع سابؼ، 
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مـ قبؾ الحاكؿ فتؽقن لف سؾطة الحاكؿ إٓ أكف يختؾػ طـف يف أربعة أشقاء وهل: أن 

الحاكؿ يجب أن يؽقن مجتفدًا يف أحؽام الشرع كؾفا وٓ يؾزم يف حؼ الؼاسؿ أكثر مـ أن 

يؽقن مجتفدًا فقؿا إلقف مـ أحؽام الؼسؿة. والثاين: أن يؽقن الؼاسؿ طارفًا بالحساب 

أي طؾك الصحقح. والثالث: أن الحاكؿ يؽقن واحدًا، أما الؼاسؿ الؿؼقم بخالف الحاكؿ 

فال يؼؾ طـ اثـقـ. والرابع: أن لؾحاكؿ أخذ الرزق مـ بقت الؿال دون إجرة ٕن طؿؾف 

مجفقل كاإِلمام، ولؾؼاسؿ أخذ الرزق مـ بقت الؿال وأخذ إجرة مـف ٕن طؿؾف معؾقم 

 .(8)فجاز أخذ إجرة طؾقف أيضًا

لؾؿصػل أثـاء التصػقة طدة صالحقات وحؼقق يستؿدها مـ صبقعة طؿؾقة التصػقة 

كػسفا، ومـ السؾطة التل أقامتف مصػقًا سقاء كاكت جؿاطة الشركاء يف التصػقة 

يف هذا الؿطؾب صالحقات  آختقارية أو مـ الؼاضل يف التصػقة اإلجبارية وسقف أبقـ

 الؿصػل وحؼققف يف الـظام والػؼف اإلسالمل يف الػرطقـ التالققـ:

وقد أوجب الـظام أن يتؿ تحديد سؾطات الؿصػل وحؼققف يف قرار التصػقة فـصت 

 سقاء-صػقة الت قرار أن يشتؿؾ يجب"( مـ كظام الشركات طؾل: 315/2الؿادة )

والؼققد  سؾطاتف وأتعابف، تعققـ الؿصػل، وتحديد طؾك - قضائقة أم اختقارية أكاكت

وفقؿا يؾل كبقـ صالحقات الؿصػل  ،"لؾتصػقة والؿدة الالزمة سؾطاتف، طؾك الؿػروضة

 وحؼققف:

                                                        

 .83/523( الؼزويـل، العزيز شرح القجقز، مرجع سابؼ، 8)



–
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 أوالً: صالحقات الؿصػي:

فؼًا لـص أوجب الـظام أن يتؿ تحديد أطؿال وسؾطات الؿصػل يف قرار التصػقة و

ويجب طؾك الؿصػل آلتزام هبا، حقث ٓ يجقز  ( مـ كظام الشركات،315/2الؿادة )

ًٓ إذا أساء استخدامفا .  بحقث يؽق(8)لف أن يعؿؾ خارج الحدود الؿرسقمة لف ن مسمو

، فنذا لؿ يؽـ هـاك كص يف سـد (3)تجاوزها أو إذا ألحؼ الضرر بالغقر طـد ققامف هبا أو

د الصالحقات الؿـقصة بف فنكف يف هذه الحالة لف الحؼ يف الؼقام بؽافة تعققـف طؾك تحدي

 وأهؿفا:(2)آطؿال الالزمة والضرورية لتصػقة أمقال الّشركة

 استالم أموال وسجالت الشركة وجردها. -1

طـدما تسـد أطؿال التصػقة إلك الؿصػل فنكف يبدأ بحصر أمقال الشركة، ويحرر هبا 

، كؿا يؼقم بعؿؾ قائؿة أخرى تػصقؾقة تبقـ ما طؾك الشركة مـ (2)قائؿة تسؿك قائؿة الجرد

، ولؽـ ذلؽ يؽقن بعد تسؾؿ دفاتر الشركة وأوراقفا (5)ديقن ومالفا مـ حؼقق

ومستـداهتا، كؿا يجب طؾك الشركاء أن يسؾؿقا الؿصػل جؿقع دفاتر وسجالت 

كقرة آكػًا وكذا ويحؼ ٕي مـ الشركاء آصالع طؾك سجالت التصػقة الؿذ .(6)الشركة

 . (7)آصالع طؾك وثائؼ الشركة

                                                        

 .226( صف، الؼاكقن التجاري الؾبـاين، مرجع سابؼ ص8)

 .86ية، مرجع سابؼ،  ص ( حسـ، الشركات التجار3)

 .882( الشركات التجارية، الطبعة الثاكقة، دار الـفضة العربقة، ص 8992( هبـساوي، صػقت كاجل )2)

  ( مـ كظام الشركات.319/8( الؿادة )2)

 .382( إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة ، مرجع سابؼ، ص5)

 .853،  858، ص ( الصغقر، وآخرون: مبادئ الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ 6)

 آصالع حؼ التصػقة مدة خالل لؾشريؽ يبؼك"( مـ كظام الشركات بؼقلفا: 2/ 312( وهذا ما أكدتف الؿادة )7)

  ."إساس كظامفا يف أو الشركة تلسقس طؼد يف أو الـظام يف لف الؿؼرر الشركة وثائؼ طؾك
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 استقػاء حؼوق الشركة والتؿثقل الؼضائي لفا. -2

يجب طؾك الؿصػل الحػاظ طؾك حؼقق الشركة واستقػائفا مـ الغقر، وتؿثقؾ الشركة 

، وحؿايتفا مـ صدور أي حؽؿ طؾقفا كتقجة لعدم تـػقذ (8)يف الؼضايا التل ترفع طؾقفا

، كؿا (2)، وإيداع إمقال الؿستؾؿة يف أحد البـقك لحساب الّشركة(3)االشركة ٓلتزاماهت

يؽقن لؾؿصػل الحؼ يف استقػاء حؼقق الشركة قبؾ الشركاء أكػسفؿ، متك كان أحدهؿ 

، كؿا أستؼر الؼضاء أيضًا طؾك (5). وهذا ما أيده الؼضاء التجاري بالؿؿؾؽة(2)مديـًا لؾشركة

حؼقق الشركة متك ما كاكت ثابتة لديف، ٕهنا يف حؽؿ أن مـ واجبات الؿصػل الؿطالبة ب

 .(6)مقجقدات الشركة التل يتعقـ طؾقف تحقيؾفا إلك كؼقد، بخالف مالؿ يثبت لديف

 سداد ديون الشركة . -3

يؼع طؾك طاتؼ الؿصػل ققامف بسداد الديقن التل طؾك الشركة، ويطؾب مـ الدائـقـ 

السداد حسب إولقية، وهذا ما كصت طؾقف  التؼدم بؿستـداهتؿ ٓستقػاء الديقن، ويؽقن

                                                        

إول، كقر اإليؿان لإلصدارات الؼاكقكقة، (  زويـ، هشام، الؿقسقطة العؾؿقة يف تلسقس الشركات، الؿجؾد 8)

 888بدون سـة صبع، ص

 .381(، الؼاكقن التجاري، صبعة دار الـفضة العربقة الؼاهرة، ص8976( الؼؾققبل، سؿقحة )3)

 .352الطبعة الخامسة، دار الـفضة العربقة الؼاهرة، ص ( الشركات التجارية3188( الؼؾققبل، سؿقحة )2)

( الؼاكقن التجاري، الجزء إول، الـظرية العامة لؾؿشروع، الؿشروع 8978سؿقر ) ( الشرقاوي، محؿقد2)

 .355الخاص، الؿشروع العام، الؼاهرة، دار الـفضة العربقة، ص

/ س لعام 5827/3هـ، والؿميدة مـ آستئـاف برقؿ 8235/ق لعام 3195/3( يـظر: الؼضقة آبتدائقة رقؿ: 5)

 .862هـ ص 8227بادئ التجارية لعام هـ، مجؿقطة إحؽام والؿ8226

/ س لعام 2726/3، والؿميدة بؼرار هقئة التدققؼ رقؿ 8285/ق لعام 26/3( يـظر: الؼضقة آبتدائقة رقؿ: 6)

 .317هـ ص8227هـ، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8227



–
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( ولف يف ذلؽ أن يبقع طؼارات الّشركة ومـؼقٓهتا لؾقفاء هبذه 318/8الؿادة )

. ويؽقن وفاء الؿصػل لؾديقن التل حؾ أجؾفا أما الديقن التل لؿ يحؾ (8)الؿستحؼات

بالؿبالغ أجؾفا فنن اكؼضاء الشركة ٓ يمدي إلك حؾقلفا، ولؽـ طؾك الؿصػل أن يحتػظ 

 الالزمة لؾقفاء هبا، كؿا يؾتزم بآحتػاظ بالؿبالغ الالزمة لؾقفاء بالديقن الؿتـازع طؾقفا.

 استؽؿال األعؿال الؼديؿة لؾشركة . -4

إطؿال والعؼقد السابؼة لؾشركة قبؾ التصػقة ٓ تـتفل بؿجرد دخقل الشركة يف 

، ولؽـ (3)ذلؽ اإليؼاف التصػقة ٕكف لق تؿ إيؼاف ذلؽ سقف يتضرر الؿتعاقديـ مـ

 ًٓ الؿـظؿ السعقدي مـع الؿصػل مـ الؼقام بلطؿال جديدة لؾشركة إٓ إذا كاكت أطؿا

. ومـ ثؿ ٓ يجقز لؾؿصػل أن يؼرتض (2)ٓزمة إلتؿام أطؿال سابؼة قبؾ اكؼضاء الّشركة

باسؿ الشركة وٓ أن يرتبط بالتزامات أخرى، كلن يظفر إوراق التجارية، أو يؿـح 

، فؿحظقر طؾك (2)ؿفؾ، أو يػقض غقره، أو يؼبؾ التػقيض ويرهـ أمقال الّشركةال

ًٓ جديدة لؾشركة ، إٓ إذا كاكت ٓزمة إلتؿام أطؿال سابؼة بدأهتا  الؿصػل أن يبدأ أطؿا

. فنذا خالػ الؿصػل ذلؽ وقام بلطؿال جديدة لقست مـ (5)الشركة قبؾ التصػقة

                                                        

 .66ة دار الـفضة العربقة، ص ( الشركات التجارية يف الؼاكقن الؿصري، صبع8986( الشرقاوي، محؿقد )8)

 .858( الصغقر، وآخرون، مبادى الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص 3)

ًٓ جديدة إٓ أن تؽقن ٓزمة إلتؿام أطؿال "( طؾك أكف: 317/8( كصت الؿادة )2) ٓ يجقز لؾؿصػل أن يبدأ أطؿا

 ."سابؼة

 .816( تقفقؼ، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 2)

، الغامدي، طبدالفادي، وحسقـل بـ يقكس محؿد 355ي، الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص( الشرقاو5)

( الشركات التجارية، 8227. تقفقؼ، حسام الديـ )888( الؼاكقن التجاري، صبعة مؽتبة الشؼري، ص8221)

 .816صبعة مركز الدراسات العربقة: إولك، ص
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ًٓ وبص  .(8)ػة شخصقة طـ هذه إطؿالمتطؾبات التصػقة فقؽقن مسمو

 بقع أمالك الشركة من عؼارات ومـؼوالت . -5

يؼع طؾك طاتؼ الؿصػل الؼقام ببقع أمالك الشركة ومقجقداهتا مـ طؼارات ومـؼقٓت 

بالؿزاد، وٓ يجقز لؾؿصػل أن يبقع مقجقدات الشركة جؿؾة واحدة، وٓ بقعًا جزافقًا، 

ركة أخرى دون مقافؼة الشركاء، وهذا ما وٓ أن يؼدم هذه الؿقجقدات كحصة يف ش

ٓ يجقز لؾؿصػل "( مـ كظام الشركات السعقدي بؼقلفا: 317/3أكدت طؾقف الؿادة: )

أن يبقع أمقال الشركة جؿؾة، أو أن يؼدمفا حصة يف شركة أخرى، إٓ إذا صرحت لف 

ؾغبـ إذا . وذلؽ ٕن طؿؾقة البقع قد تعرض الّشركة والشركاء ل"بذلؽ الجفة التل طقـتف

تؿت جؿؾة واحدة، مالؿ يحصؾ الؿصػل طؾك مقافؼة مـ الجفة التل قامت بتعققـف، 

. ويدخؾ يف مقجقدات الشركة (3)سقاء أكان الشركاء أكػسفؿ أو الجفة الؿختصة قضائقًا

جؿقع إمقال الؿـؼقلة والعؼارية، وأيضًا العالمات التجارية الؿؿؾقكة لؾشركة، وهذا ما 

ضاء التجاري يف الؿؿؾؽة حقث قضك بلن: العالمات التجارية الؿؿؾقكة استؼر طؾقف الؼ

لؾشركة تدخؾ يف إجراءات التصػقة، ويجب طؾك الؿصػل أن يدخؾفا يف التصػقة لؽقهنا 

 .(2)مـ مقجقدات الشركة

 عدم الؼقام بالتصرفات الضارة بالشركة . -6

لؼقام بعؼد أي تسقية يحظر طؾك الؿصػل الؼقام بلي طؿؾ يضر بالشركة فال يجقز لف ا

                                                        

 .389ركات إمقال، ممسسة الثؼافة الجامعقة، ص( الؼاكقن التجاري، ش8983(  صف، مصطػك كؿال )8)

 .817( تقفقؼ، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 3)

قئة التدققؼ بالؼرار رقؿ هـ، والؿميدة مـ ه8222/ق لعام 2288/3( يـظر: الؼضقة آبتدائقة رقؿ: 2)

 .272هـ، ص8227هـ، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8227س لعام /2821/3



–
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تسبب ضرر لؾشركة كلن يتخؾك طـ تلمقـ أو ضؿان لؿصؾحة الشركة، وأيضًا ٓ يجقز 

أن يدخؾ بحصة مـ الشركة يف شركة أخرى إٓ بعد أخذ مقافؼة مـ الشركاء الذيـ 

 . (8)يؿؾؽقن أغؾبقة رأس مال الشركة

 وضع مقزاكقة سـوية.  -7

طؾك الؿصػل أن يؼقم بنطداد ققائؿ  ( مـ كظام الشركات319/2أوجبت الؿادة )

مالقة وتؼارير طـ أطؿالف يف التصػقة يف هناية كؾ سـة مالقة، ويتضؿـ التؼرير كافة 

مؾحقضاتف وتحػظاتف طـ أطؿال التصػقة وإسباب التل أدت الك إطاقة أطؿال التصػقة، 

عرض طؾقفؿ بحقث ي  .(3)وأن يزود هبذه الؿعؾقمات وزارة التجارة والصـاطة والشركاء

الحساب الختامل، وبنقرارهؿ لف تـتفل أطؿال التصػقة بالـسبة لؾعالقة بقـ الؿصػل 

 .  (2)والشركاء، وتـتفل بذلؽ الشخصقة آطتبارية لؾشركة

 شفر قرار التصػقة: -8

يجب طؾك الؿصػل أن يشفر الؼرار الصادر بتعققـف بطرق الشفر الؿؼررة كظامًا 

، أو الـظام إساسل لفا طـ صريؼ ققده يف السجؾ (2)لتعديؾ طؼد تلسقس الّشركة

التجاري، حقث أكف ٓ يحتج قبؾ الغقر بتعققـف أو بطريؼة التصػقة إٓ مـ تاريخ اإلشفار يف 

 .(5)السجؾ التجاري

                                                        

 .93( الخقلل، دروس يف الؼاكقن التجاري السعقدي، مرجع سابؼ، ص8)

( الشركات واحؽامفا واكقاطفا وادارهتا، صبعة دار كـقز اشبقؾقا 8228( الجـدي، محؿد، والخؾقػل خالد )3)

 .888، الغامدي، الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص72إولك، ص

  .712التجاري الؿصري، الجزء إول، ص(، القسقط يف الؼاكقن 8953( شػقؼ، محسـ )2)

 ( مـ كظام الشركات.315/2( الؿادة )2)

 .82م، ص8989( الشركات التجارية يف دولة آمارات العربقة الؿتحدة، 8989( غـايؿ، حسقـ يقسػ )5)
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 ثاكقًا: حؼوق الؿصػي:

تتؿثؾ حؼقق الؿصػل يف الحصقل طؾك إتعاب الؿتػؼ طؾقفا والؿحددة لؾؿفؿة 

، وإذا كان الؿصػل معقـًا مـ قبؾ الشركاء يف التصػقة آختقارية، (8)الؿؽؾػ بنكجازها

تعققـف، فنذا لؿ تعقـ أجرتف،  فنكف يتؿ تحديد أتعابف مـ قبؾ الشركاء بآتػاق يف قرار

كان تعققـ الؿصػل مـ الؼاضل يف التصػقة آجبارية فنن الؼاضل هق الذي يحدد  أو

، وقد تؽقن (3)بف مـ جفد وما يمديف مـ أطؿال مؼدار اتعاب الؿصػل طؾك ضقء ما يؼقم

التل يؼقم هبا، أو مرتب سـقي  أتعاب الؿصػل مبؾغًا إجؿالقًا مـ مجؿؾ إطؿال

شفري، وقد تؽقن أتعابف بـسبة معقـة مـ ثؿـ مبقعات أمقال الشركة التل قام  أو

أن قام بتصػقتفا، ويبؼك ٕصحاب الشلن حؼ آطرتاض طؾك هذا التحديد، ويف حالة 

، كان لف حؼ إقامة الدطاوى الؿختصة (2)الؿصػل مـ مالف بدفع ديقن طؾك الّشركة

بالدائـقـ الذيـ أوىف بديـفؿ، ولف الحؼ أيضًا الرجقع طؾك الشركاء بؿا دفعف كؾ بـسبة 

 .(2)حصتف

ويف حالة إخالل الشركاء بدفع أتعابف فؾف الحؼ يف الؾجقء لؾؼضاء لؾؿطالبة بلتعابف، 

، وهذا ما استؼر طؾقف (5)بؼك مـفا والحصقل طؾك مقافؼة الؿحؽؿة باستالمفاما ت أو

                                                        

يجب أن يشتؿؾ قرار التصػقة ....... طؾك تعققـ الؿصػل، "( والتل كصت طؾك: 315/2كظر الؿادة: )ا( 8)

 ."وتحديد سؾطاتف وأتعابف

هـ ، 8222/ س لعام 2968/3( وهذا ما استؼر طؾقف الؼضاء التجاري يف الؿؿؾؽة، يـظر: قرار هقئة التدققؼ رقؿ 3)

 . 8287هـ ص8225مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 

 . 362(  شخابـة، الـظام الؼاكقين لؾشركات، مرجع سابؼ، ص2)

 .253ل الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص( البارودي، والعريـ2)

(، الؼاكقن التجاري، الجزء الثاين، الشركات التجارية، شركات إشخاص 8995( العريـل، محؿد فريد )5)

 .95وإمقال، دار الؿطبقطات الجامعقة، الؼاهرة، مصر، ص



–

8391 

الؼضاء التجاري بالؿؿؾؽة حقث قضت هقئة التدققؼ بديقان الؿظالؿ يف قرارها رقؿ 

هـ، بنلزام الشركاء الؿدطك طؾقفؿ بلن تدفع لؾؿصػل الؿدطل 8222/ س لعام 276/3

 .(8)الؿبؾغ الؿتبؼل مـ أتعابف

صػل الحصقل طؾك كافة الؿعؾقمات الضرورية والالزمة طـ الشركة كؿا يحؼ لؾؿ

، (3)مـ الشركاء، وأن يسؾؿقه كافة إوراق والؿستـدات، والسجالت الخاصة بالشركة

ويؾتزم الشركاء أيضًا بتسؾقؿ الؿصػل البضائع التل يف حقزهتؿ، وإٓ كان لؾؿصػل 

ؼضاء التجاري يف الؿؿؾؽة طـدم إجبارهؿ طؾك ذلؽ مـ خالل الؼضاء، وهذا ما أقره ال

، الؿستقدطات مػاتقح الشركة مصػل بتسؾقؿ -الشركاء أحد–قضك، بنلزام الؿدطك طؾقف 

 .(2)وتؿؽقـف مـ إهناء أطؿال التصػقة والؽػ طـ مضايؼتف

 مي:أوالً: صالحقات وواجبات الؿصػي يف الػؼه اإلسال

 -طرف فؼفاء الشـريعة اإلسـالمقة كظـام الشـركات التجاريـة وأقسـامفا )شـركة الؿؾـؽ

. (2)شركة العؼد( وقسؿقا الشركات إلك شركة العـان، شركة الؿضـاربة، إبـدان، القجـقه

                                                        

هـ 8222ادئ التجارية لعام هـ، مجؿقطة إحؽام والؿب8222/ س لعام 276/3( يـظر قرار هقئة التدققؼ رقؿ 8)

 . 3828ص

 . 858( الصغقر، وآخرون، مبادى الؼاكقن التجاري، ص3)

/ إ س لعام 881/5هـ، والؿميدة مـ آستئـاف برقؿ 8226/ ق لعام 8285/5( يـظر: الؼضقة آبتدائقة رقؿ: 2)

 .861هـ، ص8227ه، مجؿقطة إحؽام والؿبادئ التجارية لعام 8227

، والـقوي، أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف، الؿجؿقع شرح 5/86الؿغـك، مرجع سابؼ، ( ابـ قدامف، 2)

 . 6/59، والؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ، 82/75الؿفذب، ط. دار الػؽر، بقروت، 
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يف بقان أحؽام قسؿة مال الشركة بـقـ الشـركاء، كؿـا سـبؼ بقاكـف،  -رحؿفؿ اهلل-وأفاضقا 

ــك تؼســقؿ وكظــرًا ٕن الؼاســؿ أو ا ــط طؾ ــف اإلســالمل ٓ يؼتصــر دوره فؼ لؿصــػل يف الػؼ

إمقال بقـ الشركاء، حقث يـاط بف سداد الديقن التل طؾك الشـركاء لؾغقـر قبـؾ الؼسـؿة، 

فنذا كاكت إمقال ٓ تؽػل أو امتـع الشركاء طــ القفـاء هبـا، فؼـد أقـر الػؼفـاء مـا يعـرف 

الشـركة "فالس يف الـظام يؼقل ابــ قدامـف: ، وهق ما يؼابؾ اإل(8)بـظام الحجر طؾك الؿديـ

مـ العؼقد الجائزة: تبطؾ بؿقت أحد الشريؽقـ وجـقكف والحجر طؾقـف لؾسـػف، وبالػسـخ 

 .(3)"مـ أحدهؿا ٕهنا طؼد جائز

كؿا أن إفالس أحد الشريؽقـ أو رب الؿال يف الؿضاربة يرتتب طؾقف اكؼضاء طؼد 

ب طؾك آكؼضاء دخقل الشركة يف مرحؾة ويرتت. (2)الشركة طؾك رأى جؿفقر الػؼفاء

التصػقة، ويف هذه الحالة يجقز لؾدائـقـ أن يتؼدمقا لؾحاكؿ أو الؼاضل لطؾب الحجر 

طؾك أمقال الؿديـ، وأستطقع أن استخؾص القاجبات التل يؾتزم هبا الؿصػل مـ خالل 

 أيت:واجبات الؼائؿ بالحجر لتؿاثؾ مركزهؿ ووضائػفؿ، وتتؿثؾ هذه القاجبات يف 

رتب الػؼفاء طؾك دخقل أمقال الؿحجـقر طؾقـف يف  مـع الؿدين من التصرف يف الؿال -8

                                                        

، واصطالحًا، طرفف الحـػقة 832( الحجر لغة: مطؾؼ الؿـع، يـظر: الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابؼ، ص8)

(، تبقـ 8285، يـظر: الزيؾعل، فخر الديـ طثؿان بـ طؾك )"الؿـع مـ لزوم العؼقد والتصرفات الؼقلقة"بلكف: 

الؿـع مـ "، وطرفف الؿالؽقة بلكف: 5/891الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، صبعة دار الؿعرفة بقروت، الطبعة الثاكقة، 

، وكػس الؿعـك طـد الشافعقة، 75ؼ، صـيـظر: الحطاب، مقاهب الجؾقؾ، مرجع ساب، "التصرف يف الؿال

، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 3/865مغـك الؿحتاج، مرجع سابؼ، الشربقـل،  والحـابؾة، يـظر:

2/286 . 

 . 5/35( ابـ قدامة، الؿغـك، مرجع سابؼ، 3)

، ابـ حزم، 3/356، ، ابـ رشد، بداية الؿجتفد، مرجع سابؼ6/78( الؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ، 2)

 . 8/337الؿحؾك، مرجع سابؼ،  



–

8393 

التصػقة أن تغؾ يده طـفـا ويؿــع مــ التصـرف الؿـالل، ويثـقر هــا سـمول مفـؿ هـؾ 

الؿـع مـ التصرف يف الؿال يشؿؾ كؾ التصـرفات التـل يؼـقم هبـا الؿـديـ الؿحجـقر 

ــ ــف أم يؿتــد الؿـــع فؼــط لؾتصــرفات الت ل يجريفــا ويرتتــب طؾقفــا إلحــاق الضــرر طؾق

 بالغرماء؟ اختؾػت الػؼفاء يف ذلؽ طؾك رأيقـ:

ويـرون  (8): جؿفقر الػؼفاء مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة والظاهريةالرأي األول      

ــع مـــ التصــرف ســقاء كــان بؿعاوضــة كــالبقع والشــراء  ــف يؿـ أن الؿــديـ الؿحجــقر طؾق

ــؼ الغر ــؽ لتعؾ ــة وآجــارة. وذل ــر معاوضــة كــالعتؼ والفب ــف، أو كــان التصــرف بغق مــاء ب

والتصدق والبقع بالؿحاباة ٕكـف إلـك الفبـة أقـرب بـؾ ربؿـا كـان هبـف مسـترتة. إٓ أن هـذه 

الؿذهب استؼرت طؾك أكف إذا تصرف الؿديـ بعـد تقققـع الحجـر طؾقـف، فـنن تصـرفاتف ٓ 

 .(3)تؽقن باصؾة، وإكؿا تؽقن مقققفف طؾك إجازة الؼاضل

ذهب إلقف اإلمام أبـق حـقػـة حقـث يـرى أن الؿحجـقر طؾقـف ٓ  يؿــع مــ رأي الثاين: ال

التصرف إٓ إذا باع الشلء بغبـ لتعؾؼ حؼ الغرماء بف، أما إذا باطف بثؿـ مثؾف فنكف ٓ يؿــع 

 .(2)لعدم اطتدائف طؾك حؼ الغرماء

                                                        

(، إم، دار 8991، الشافعل، أبق طبداهلل محؿد ابـ إدريس )5/22( الؿقاق، التاج وآكؾقؾ، مرجع سابؼ، 8)

، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 2/262، ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 2/381الؿعرفة، بقروت، 

 . 3/632الؿحؾك، مرجع سابؼ، ، وابـ حزم، 2/287

( الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  3112( الجزيري، طبد الرحؿـ بـ محؿد طقض)3)

 وما بعدها.  3/272لبـان، الطبعة الثاكقة، 

بحر، دار ( داماد أفـدي، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان الؿدطق بشقخل زاده، مجؿع إهنر يف شرح مؾتؼك ا2ٕ)

، 7/873، والؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ، 3/228إحقاء الرتاث العربل، بدون صبعة وبدون تاريخ، 

(، البـاية شرح الفداية، دار الؽتب 3111العقـك، أبق محؿد محؿقد بـ أحؿد بـ مقسك بـ أحؿد بـ حسقـ )

 . 88/99العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة إولك، 
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م بحصـر يؾـزم طؾـك الؼـائؿ بالتصـػقة أن يؼـق حصر ديون الشريك الؿردين وأموالره: -3

ك َفـاْكُتُبقهُ "الديقن لؼقلف تعالل:  َسـؿًّ ـٍ إَِلك َأَجـٍؾ م  ـَ آَمـُقا إذا َتَداَيـُتؿ بَِدْي ِذي َفا الَّ  َيا َأي 

 .(8) "َوْلَقْؽُتب بَّْقـَُؽْؿ َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ....

ًٓ يف كتابتف، وجه الداللة:  إن اهلل طز وجؾ قد صؾب مـ يؼقم بؽتابة الديـ أن يؽقن طاد

وكذا مـ يؼقم بحصر الديقن يشرتط فقف التحؼؼ مـ الديـ صالؿا تؿ استقػاء مالف وما طؾقف 

َٓ "ولذا كصت أية الؿباركة طؾك هذا الؿبدأ بؼقلف تعالل:  ،(3)مؿا يستؾزمف شرط القثقؼة  َو

تابة الديقن يتؿ حصرها ، وهذا ما يعـل أن ك(2)"َتْسَلُمقا َأن َتْؽُتُبقُه َصِغقرًا َأْو كبِقرًا إَِلك َأَجؾِفِ 

إلـك أجؾفــا، ســقاء كاكــت هــذه الــديقن كبقـرة أم صــغقرة، وإمــر الــقارد بالؽتابــة لؾتقثؼــة 

 . (2)والحػظ شريطة أن يؽتب الؽاتب بالعدل كؿا ورد يف سقاق أية الؿباركة

: الفـدف مــ ققـام الحـاكؿ أو مــ يؼـقم مؼامـف (5)بقع أموال الشريك الؿدين برالؿزاد -2

                                                        

 . 383بؼرة آية ( سقرة ال8)

(، تػسقر الطربي، جامع البقان طـ تلويؾ آي 3118( الطربي، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل )3)

الؼرآن، تحؼقؼ: الدكتقر طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، بالتعاون مع مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة 

اشر: دار هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع واإلطالن، الطبعة: بدار هجر الدكتقر طبد السـد حسـ يؿامة، الـ

 . 5/78إولك، 

( تػسقر 8999، ويف تػسقرها يراجع: ابـ كثقر، أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر)383( سقرة البؼرة جزء مـ أية 2)

 . 8/738ثاكقة، الؼرآن العظقؿ، تحؼقؼ: سامل بـ محؿد سالمة، الـاشر: دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة: ال

 . 5/75( الطربي، جامع البقان يف تلويؾ آي الؼران مرجع سابؼ، 2)

أن يعرض الرجؾ سؾعتف يف السقق يؿشل هبا طؾك مـ يشرتي تؾؽ "( طرف فؼفاء الشريعة بقع الؿزايدة بلكف: 5)

الؼقاكقـ الػؼفقة، ، يـظر: ابـ جزي، أبق الؼاسؿ، محؿد بـ أحؿد بـ محؿد، "السؾعة ويطؾب زيادة مـ يزيد فقفا

 . 391ط. دار العؾؿ لؾؿاليقـ بقروت، صـ



–
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الؿػؾس مـ طروض ومال، أن يؼقم بقعفا لؿصؾحة الدائـقـ لؿـا روي  بحصر أطقان

 .(8)أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حجر طؾك معاذ وباع مالف يف ديـف

طؼـب  (3)ويـبغل لؾحاكؿ أن يبادر ببقع مـال الؿـديـ الؿحجـقر طؾقـف بسـبب الـديـ        

ادرة بــالبقع اصؿئـاكــا الحجــر مباشــرة، وذلــؽ حتــك ٓ تطــقل فــرتة الحجــر، وٓن يف الؿبــ

لؾغرماء حتك يؽقكقا يف ملمـ مـ وققع تصرف ضار مـ الؿديـ الؿػؾس كـلن يعؿـد إلـل 

إخػاء أمقالف، أو يعؿؾ جاهدًا طؾك هتريبفا، ويبدأ ببقع ما يسرع إلقف الػساد: ٕن يف تلخقره 

كـف هالكف، ثؿ بالحققان: ٕكف يحتـاج إلـك العؾـػ، ويخشـك طؾقـف التؾـػ، ثـؿ بإثـاث: ٕ

 .(2)يخشك تؾػف، وتـالف القد، ثؿ بالعؼار: ٕكف أبعد تؾػًا، وتلخقره أكثر لطالبقف، فقـزداد ثؿــف

ويؼدم الؿال الؿرهقن ٕن حؼ الؿرهتـ يختص بـالعقـ وحؼـقق الغرمـاء ٓ تخـتص هبـا، 

وٕكف ربؿا زاد ثؿـ الرهـ طؾك حؼ الؿرهتـ فتصرف الزيادة طؾك الغرماء، ولربؿـا كؼـص 

 . (2)ؼ الؿرهتـ فقحاص مع الغرماء بؿا تبؼك لف فاحتقج إلك بقعف لذلؽثؿـف طـ ح

                                                        

( البقفؼل، أبق بؽر احؿد بـ الحسقـ بـ طؾك البقفؼل، الســ الؽربى، ط دار الػؽر بقروت،  ويف ذيؾف الجقهر 8)

، الصـعاين، محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح بـ محؿد الحسـل، سبؾ السالم، ط. 6/28التؼل ٓبـ الرتكؿاين 

(، 3182. العسؼالين، أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر )2/72ديث، بدون، دار الح

بؾقغ الؿرام مـ أدلة إحؽام، تحؼقؼ: الدكتقر ماهر ياسقـ الػحؾ، الـاشر: دار الؼبس لؾـشر والتقزيع، 

 . 228الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة: إولك، ص

(، حاشقة الشرقاوي طؾك شرح التحرير، الؿطبعة إزهرية 8215محؿد بـ أحؿد ) ( إكصاري، زكريا بـ3)

، والؼؾققبل، أحؿد سالمة ، وطؿقرة،  2/223، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ، 3/882الطبعة إولك، 

اج ( حاشقتا قؾققبل وطؿقرة ، وبلطالها شرح العالمة جالل الديـ الؿحؾل طؾك مـف8995أحؿد الربلسل )

 . 3/259الطالبقـ لؾشقخ محقل الديـ الـقوي، صبعة دار الػؽر ، بقروت، 

 . 3/98ابـ قدامة، الؽايف، مرجع سابؼ،  (2)

 . 235الشقرازي، الؿجؿقع، مرجع سابؼ، صـ (2)
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ويؼسؿ ثؿـف بقـ الدائـقـ بالحصـص طؾـك قـدر ديـقهنؿ ٓن البقـع واجـب طؾقـف إليػـاء 

 ديـف.

. وذلـؽ (8)وأوجب فؼفاء الشـريعة طؾـك الؿصـػل أن يؼـقم ببقـع الؿـال بـالؿزاد العؾــل

سقاء، فبالـسبة لؾؿديـ تتؿثـؾ تؾـؽ الؿصـؾحة تحؼقؼًا لؿصؾحة الؿديـ والدائـقـ طؾك ال

يف أكف يتؿؽـ مـ جـك أكرب قدر مـ الزيادة فقؿا سقباع مـ أمقالـف، وبالـسـبة لؾـدائـقـ فـنن 

البقع بالؿزاد يحؼؼ لفؿ مصـؾحة الحصـقل طؾـك حؼـققفؿ مــ الؿـال الؿبـاع، ولـذا يؾـزم 

 الؿصػل بالبقع بالؿزاد تحؼقؼًا لؾؿصؾحة الؿشرتكة.

ســتحب الشــافعقة بقــع مــال الؿػؾــس دون أن يســبغقا طؾــك هــذا البقــع صــػة ولؼــد ا    

، كؿـا (3)القجقب، وذلؽ ٕن إولك أن يتقلك الؿالـؽ أو وكقؾـف هـذا البقـع بـنذن الحـاكؿ

يستحب أن يباع مال الؿـديـ كـؾ شـلء يف سـققف الخـاص بـف إن تـقافر ذلـؽ، ومـرد هـذا 

لشــراء، فضــالً طـــ أن البقــع يف الســقق آســتحباب هــق تــقافره كثــرة الــراغبقـ يف طؿؾقــة ا

مـ "الخاص بف أحقط ققؿة لؾؿبقع مؿا يزيد يف ثؿـف بسعر أطؾك فؼد ذكر الػؼفاء يف ذلؽ: 

يريد البقع يدفع متاطف لؾدٓل فقطقف بف ثؿ يرجع إلقف، ويؼقل لف استؼر سعر متاطؽ طؾـك 

أراد الحـاكؿ أن يبقـع مـال  إذا"وجاء يف الؿجؿـقع:  (2)"كذا ، فقلذن لف يف البقع بذلؽ الؼدر

                                                        

، الزحقؾل، وهبة 8/398، الشقرازي، الؿفذب، مرجع سابؼ، 2/222( ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 8)

 . 253اإلسالمل وأدلتف، صبعة دار الػؽر، دمشؼ، الطبعة الرابعة، صـ (، الػؼف8997)

. وابـ قدامة، 3/388، حاشقة قؾققبل وطؿقرة، مرجع سابؼ، 3/851( الشربقـل، مغـل الؿحتاج، مرجع سابؼ، 3)

 . 2/292الؿغـل، مرجع سابؼ، 

ظ فتح الؿعقـ )حاشقة طؾك فتح الؿعقـ البؽري، أبق بؽر بـ محؿد شطا الدمقاصل، إطاكة الطالبقـ طؾك حؾ ألػا( 2)

، والبفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع 2/35بشرح قرة العقـ بؿفؿات الديـ( مطبعة دار الؽتب العربقة بالؼاهرة، 

 . 2/222سابؼ، 



–
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 .(8)"الؿػؾس فالبد مـ دٓل وٓ يؼبؾ إٓ دٓل ثؼة

يسـتحب طــد جؿفـقر الػؼفـاء حضـقر  تؿؽقن الدائن والؿردين مرن حضرور البقرع: -2

، (3)الدائـقـ ومديـفؿ إلجراءات البقع يف التـػقذ طؾل أمقال الؿـديـ الؿحجـقر طؾقـف

 والفدف مـ ذلؽ تحؼقؼ مصؾحة الطرفقـ:

ــفبالـســب - أ ــذي اشــرتاها هبــا، (2)ة لؾؿحجــقر طؾق ــف وأثؿاهنــا ال ــف أطــرف بؼقؿــف أمقال : أك

ولقحصل ثؿـ الؿال الؿبقع ويضبطف ٕكف أصقـب لـػسـف وتسـؽقـا لؼؾبـف لؼـقل الـبـل: 

َّٓ بِطِقِب َكْػٍس مِـْفُ "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   .(2)"َٓ َيِحؾ  َماُل اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ إِ

 ، ويستحب إحضار الغرماء ٕمقر أربعة:(5)مام ابـ قدامةبالـسبة لؾغرماء: يؼقل إ - ب

 أن مال الؿػؾس يباع لفؿ. -8

 أهنؿ ربؿا رغبقا يف شراء شلء مـف فزادوا يف ثؿـف.  -3

 أكف أصقب لؼؾقهبؿ وأبعد لؾتفؿة. -2

 لعؾ فقفؿ مـ يجد طقـ مالف فقلخذها. -2

ؼـؼ مصـؾحة ولؽـ إمر يف الـفاية مرتوك لـظر الؼضاء واجتفـاد كـؾ قاضـل بؿـا يح    

                                                        

، والؿرغقـاين، أبق الحسـ طؾل أبل بؽر طبد الجؾقؾ، الفداية 83/212الشقرازي، الؿجؿقع، مرجع سابؼ،  (8)

 . 2/28بتدئ، ط مصطػل البابل الحؾبل، بؿصر، شرح بداية الؿ

 . 276الجزيري، الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة، مرجع سابؼ،  صـ  (3)

 . 3/873، ابـ قدامة، الؽايف، مرجع سابؼ، 83/233الشقرازي، الؿجؿقع ، مرجع سابؼ،  (2)

(، 8992محؿد بـ طبد اهلل )، والشقكاين ، محؿد بـ طؾل بـ 6/866البقفؼل، الســ الؽربى، مرجع سابؼ،  (2)

 . 5/281كقؾ إوصار شرح مؾتؼك إخبار مـ أحاديث سقد إخبار، ط. دار الحديث، مصر، 

 . 2/222ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ،  (5)
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البقع لؾدائـقـ والؿػؾس، فؼد يرى الؼاضل تعجقـؾ البقـع دون حضـقرهؿا، وهـذا مـا طـرب 

وباع مال الؿػؾس مــ غقـر  -لؼاضلا–فان لؿ يػعؾ  "بؼقلف:  -رحؿف اهلل–طـف ابـ قدامة 

 ."(8)حضقرهؿ كؾفؿ جاز ٕن ذلؽ مقكقل إلقف ومػقض إلك اجتفاده

أططك الػؼـف اإلسـالمل لؾحـاكؿ الخقـار يف  .قعأن يترك الخقار لؾحاكم يف إمضاء الب-5

بقع مال الؿػؾس لؿدة ثالثة أيام، وهـل فرصـة لؾؿصـػل لقتبـقـ حؼقؼـة مــ يتؼـدم لعؿؾقـة 

الشراء، فنمـا أن يظفـر لؾحـاكؿ أكـف جـاد فقؼـر البقـع لـف، أو يتضـح أكـف غقـر جـاد يف طؿؾقـة 

البقــع رطايــة لؿــال  الشــراء، أو يظفــر مـــف تــدلقس أو غــش، ففـــا لؾحــاكؿ الؿطالبــة بػســخ

 .(3)الؿػؾس وحػاضا لحؼ الغرماء

باإلضافة إلك أن الؿدة السابؼة تتحؼؼ معفا معرفة أحقال السقق، وصؾب الزيـادة يف     

ققؿة الؿبقع رطاية لؿصـؾحة الؿػؾـس والغرمـاء، ويؽـقن البقـع بالخقـار لؾحـاكؿ يف الؿـدة 

 .(2)الؿديـ الؿػؾسالسابؼة، لالستؼصاء وصؾب الزيادة يف كؾ سؾعة يؿؾؽفا 

وإذا أتؿ الحاكؿ أو مـ يؼقم مؼامف البقع قبؾ اكتفاء الؿدة السابؼة، ثؿ تؼـدم يف أثــاء        

يف ذلـؽ:  -رحؿـف اهلل–هذه الؿدة مـ يطؾب الشراء بثؿـ أطؾك فقؼـقل اإلمـام ابــ قدامـف 

بـثؿـ فؾـؿ يجـز وإن زاد يف السؾعة زائد يف مدة الخقار لزم إمقـ الػسخ ٕكف أمؽـف بقعف "

                                                        

 . 2/222ابـ قدامة الؿغـل، مرجع سابؼ، ، و 3/98( ابـ قدامة، الؽايف، مرجع سابؼ، 8)

شربمة الل طدم مشروطقة هذا الخقار لؾحاكؿ ٕكف آصؾ هق الؾزوم إٓ أن يؼقم  وذهب ابـ حزم الظاهري وابـ (3)

، 8/219دلقؾ طؾك جقاز الخقار مـ كتاب اهلل أو سـة ثابتة أو اإلجؿاع، ابـ حزم، الؿحؾل ، مرجع سابؼ، 

281 . 

، طؿدة السالِؽ َوطدة (8988ابـ الـَِّؼقب، أحؿد بـ لملم بـ طبد اهلل الرومل، أبق العباس، شفاب الديـ ) (2)

 . 5/359، الخرشل ، شرح مختصر خؾقؾ، مرجع سابؼ، 817الـَّاِسؽ، ط. دار الجقؾ بقروت لبـان،  صـ



–
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ويػفــؿ مؿــا قــرره ابـــ قدامــف: أن الؼــائؿ   (8)"بقعــف بدوكــف كؿــا لــق زيــد فقــف زائــد قبــؾ العؼــد

بالتصػقة يعترب كائبًا طـ الغرماء والؿػؾس، وطؾقف أن يعؿؾ لؿصؾحة مـ أكابف، وٓ يجـقز 

ويستحب لؾؿشـرتي إول أن يجقـب الحـاكؿ أو الؿصـػل . (3)لف تجاوز حدود هذه الـقابة

بف يف فسخ البقع لؿا يف ذلؽ مـ معاوكة الؿديـ طؾك قضاء ديـف، ودفع حاجتف ويف هـذا لطؾ

وان زاد بعد لزوم العؼد زائد، استحب لألمقـ سمال الؿشرتي اإلقالـة، "يؼقل ابـ قدامف: 

 .(2)"واستحب لؾؿشرتي اإلجابة إلك ذلؽ لتعؾؼف بؿصؾحة الؿػؾس وقضاء ديـف

 اإلسالمي:ثاكقًا: حؼوق الؿصػي يف الػؼه 

يتػؼ الػؼف اإلسالمل مـع الـظـام يف حؼـقق الؿصـػل، والؿتؿثؾـة يف اسـتحؼاقف إجـرة 

مؼابؾ أطؿال التصػقة التل يؼقم هبا، حقث سبؼ بقان أن الؿصػل أو الؼاسؿ يؼـقم بلطؿـال 

متعددة بدء مـ استالم أمقال الشركة، وحصـرها وسـداد الـديقن وبقعفـا بـالؿزاد، وحتـك 

ركاء يف الـفايــة، وبخصــقص إجــرة التــل يســتحؼفا الؿصــػل فنهنــا ٓ تقزيعفــا بــقـ الشــ

 تخرج طـ حالتقـ:

: أن يؽقن الؿصػل معقـًا مـ قبؾ الؼاضل، فػل هذه الحالة اتػؼ الػؼفاء الحالة األولى

مـ بقت مال الؿسؾؿقـ، إذا كان فقف سعة، ٕن الؼسـؿة مــ  "أو رزقف"طؾك أجرة الؿصػل 

 . (2)ـػعتف تعؿ الـاسجـس طؿؾ الؼاضل، وٕن م

                                                        

 . 2/222ابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ،  ( 8)

(، فتح 8979، الرافعل ، أبق الؼاسؿ طبد الؽريؿ بـ محؿد )83/232الشقرازي،  الؿجؿقع ، مرجع سابؼ، ( 3)

 . 81/387شرح القجقز )الشرح الؽبقر(، صبعة دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت،  العزيز

. وكػس الؿعـك، 2/268، البفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ،   2/292( ابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ، 2)

 .5/281الحزشل ، شرح مختضر خؾقؾ، مرجع سابؼ، 

أبق طبد اهلل ابـ الشقخ شؿس الديـ، العـاية شرح الفداية  ( البابريت، محؿد بـ محؿد بـ محؿقد، أكؿؾ الديـ2)

/ 3، إكصاري، فتح القهاب ، مرجع سابؼ، 238/ 9الـاشر: دار الػؽر الطبعة: بدون صبعة وبدون تاريخ، 

 .81/881، ابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ، 88/318. الـقوي، روضة الطالبققـ ، مرجع سابؼ، 369
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، اتخذ قاسؿًا جعؾ لف رزقًا يف بقت الؿال: وٕن -َرِضَل اهلُل َطـُْف  -وقد روي أن طؾقًا 

. كؿا أهنـا طـقض طــ طؿـؾ ٓ يخـتص فاطؾـف أن (8)هذا مـ الؿصالح، فلشبف رزق الحاكؿ

وأبعـد  . فإفضؾ أن يؽقن أجره مـ بقت الؿال ٕكف أرفـؼ بالــاس(3)يؽقن مـ أهؾ الؼربة

 .(2)طـ التفؿة

ع لفـذه الجفـة، فنكـف ٓ يعـقـ حقـئـٍذ  فنذا لؿ يؽـ يف بقت مال الؿسؾؿقـ ماٌل أو لؿ يتػـرَّ

ه بعض الشركاء، فقِحقـَػ، بـؾ يـدع الــاس  قسامًا: لئال يغالل يف إجرة، وأيضًا كقال يغرَّ

 .(2)لقستلجروا مـ شاءوا

ًا مـ قبؾ الشركاء، ويف هذه الحالة : أن يؽقن الؿصػل أو الؼاسؿ معقـالحالة الثاكقة

تؽقن أجرتف طؾقفؿ، ولؽـ هـاك خالف حقل كقػقة تقزيع إجرة طؾك الشركاء وجاء 

 ذلؽ طؾك ققلقـ:

: يؽقن تقزيع إجرة طؾك الشركاء بحسب العدد، أو الرؤوس: أي الؼول األول

رة بؿؼابؾ العؿؾ، ، ٕن إج(6)، واإلمام مالؽ(5)بالتساوي، وهذا رأي اإلمام أبق حـقػة

وطؿؾف يف حؼ الؽؾ طؾك السقاء فؽاكت إجرة طؾقفؿ طؾك السقاء، وهذا ٕن طؿؾف 

                                                        

 .326/ 325/ 2يف ، مرجع سابؼ، ( ابـ قدامة، الؽا8)

 .278/ 6( البفقيت، كشاف الؼـاع ، مرجع سابؼ، 3)

 .238/ 9( البابريت، العـاية شرح الفداية ، مرجع سابؼ، 2)

 .83/523( الؼزويـل، العزيز شرح القجقز ، مرجع سابؼ، 2)

 .7/89( الؽاساين، بدائع الصـائع ، مرجع سابؼ، 5)

ُءوِس َوَطَؾْقِف ". وجاء فقف: 355/ 7ع سابؼ، ( طؾقش، مـح الجؾقؾ ، مرج6) ُل ... َطَؾك الر  ـْ َيْؼِسُؿ َأْو ُيَعدِّ َوَأْجُر َم

 . "اْلَعَؿُؾ 
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تؿققز إكصباء، والتؿققز طؿؾ واحد، ٕن تؿققز الؼؾقؾ مـ الؽثقر هق بعقـف تؿقز الؽثقر مـ 

، وأيضًا فجائز أن يؽقن تؿققز الـصقب الؼؾقؾ أشؼ وأكثر طؿاًل مـ تؿققز (8)الؼؾقؾ

صقب الؽثقر، كؿا يجقز أن يؽقن تؿققز الؽثقر أشؼ وأكثر طؿاًل، فؼد تساويا مـ هذا الـ

 .(3)القجف، فقـبغل أن يؽقكا سقاء فقؿا يؾزمفؿا مـ إجر

: يتؿ تقزيع إجرة بؼدر الحصص أو إكصباء: وهذا ققل الصاحبان الؼول الثاين

: ٕن العؿؾ يف الؽثقر أكثر مـف (5)والحـابؾة (2)والشافعقة (2)محؿد وأبقيقسػ مـ الحـػقة

، ويميده أن (7)، وٕن إجرة كالـػؼة التل يحتاجفا الؿؾؽ، فتؼدر بؼدر الؿؾؽ(6)يف الؼؾقؾ

، وكذا سائر الؿمن كلجرة (8)أجرة الؽقال والقّزان وحػر البئر الؿشرتكة بؼدر إكصباء

 . (9)الراطل والحؿؾ والحػظ وغقرها

                                                        

 .7/89( الؽاساين، بدائع الصـائع ن مرجع سابؼ،8)

حاوي، تحؼقؼ: د. طصؿت اهلل (، شرح مختصر الط3181( الجصاص، أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي )3)

 .8/29د، وآخريـ، الـاشر: دار البشائر اإلسالمقة، ودار السراج، الطبعة: إولك، اهلل محؿ طـايت

( آختقار لتعؾقؾ الؿختار، طؾقفا تعؾقؼات: الشقخ محؿقد أبق 8927طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود ) ( الؿقصؾل،2)

 .8/29سابؼ،  ، والجصاص، شرح مختصر الطحاوي، مرجع3/72دققؼة، الـاشر: مطبعة الحؾبل، الؼاهرة، 

 .88/318( الـقوي، روضة الطالبققـ مرجع سابؼ، 2)

 .278/ 6( البفقيت، كشاف الؼـاع ، مرجع سابؼ، 5)

 .3/369( إكصاري، فتح القهاب ، مرجع سابؼ، 6)

 .3/72. الؿقصؾل، آختقار لتعؾقؾ الؿختار، مرجع سابؼ، 2/325( ابـ قدامة، الؽايف ، مرجع سابؼ، 7)

 .9/239العـاية شرح الفداية ، مرجع سابؼ،  ( البابريت،8)

، ابـ طابديـ، 5/356، الزيؾعل، تبققـ الحؼائؼ، مرجع سابؼ، 7/89( الؽاساين، بدائع الصـائع، مرجع سابؼ، 9)

، البفقيت،  كشاف 386، ابـ جزي،  الؼقاكقـ الػؼفقة، مرجع سابؼ، ص5/879الدر الؿختار، مرجع سابؼ، 

 .9/836، ابـ قدامة الؿغـل، مرجع سابؼ، 6 /273الؼـاع، مرجع سابؼ، 
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 الرأي الراجح:

طـدي أن الرأي الثاين الؼائؾ بلن إجرة طؾك حسب ومؼدار العؿؾ، ٕكف الذي يرتجح 

أطدل وأرفؼ بالـاس، وٕن طؿؾ الؿصػل محدد بشلء واحد وهق الؼسؿة وتؿققز 

 .(8)إكصبة، وهق طؿؾ واحد ٓ يتغقر يف جؿقع الحآت

                                                        

 .7/89( الؽاساين، بدائع الصـائع مرجع سابؼ،  8)



–
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 المبحث الثالث

 طبيعة  المسؤولية المذنية للمصفي 

 نظام والفقه اإلسالميوأركانها وانقضائها في ال
سلتـاول بعقن اهلل تعالك يف هذا الؿبحث صبقعة الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل، 

 وأركاهنا، واكؼضائفا، يف الـظام والػؼف اإلسالمل، وذلؽ يف الؿطالب التالقة:

وحدودها بالطبقعة الؼاكقكقة أو الػؼفقة لفذه الؿسمولقة، ويف تتلثر مسمولقة الؿصػل 

هذا الؿطؾب سلبقـ صبقعة مسمولقة الؿصػل الؿدكقة يف الـظام والػؼف اإلسالمل يف 

 الػرطقـ التالققـ:

وحقل الطبقعة الؼاكقكقة تـؼسؿ الؿسمولقة الؿدكقة إلك كقطقـ: طؼدية، وتؼصقرية، 

لؿسمولقة الؿصػل وتؽققػفا بلهنا مسمولقة طؼدية أو تؼصقرية، وقع خالف بقـ فؼفاء 

الؼاكقن تبعًا ٓختالففؿ حقل مركز الؿصػل طؾك الـحق سالػ البقان، فالراجح لدى 

الػؼفاء أن الؿصػل يعترب وكقالً طـ الشركة، وبالتالل تؽقن الشركة مؾزمة بؽافة 

ت التل يجريفا الؿصػل باسؿفا صالؿا أهنا كاكت ٓزمة وضرورية ٕطؿال التصرفا

، وبؿا أن الؿصػل يعترب وكقالً طـ الشركة فنكف متك ما ارتؽب فعالً يستقجب (8)التصػقة

الؿسمولقة تجاه الشركة أو الشركاء أو الغقر، فنن لفؿ الحؼ يف مطالبتف بالتعقيض طـ 

                                                        

 .826( ، الشركات التجارية، صبعة دار الػؽر العربل ، ص 8988(  يقكس، طؾل حسـ )8)
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، فالؿصػك الذي يفؿؾ يف الؼقام بإطؿال القاجبة (8)آضرار التل تـشئ طـ هذا الػعؾ

طؾقف كؿا لق قصر يف الؿطالبة بلحد ديقن الشركة لدى الغقر، أو تـازل طـ رهـ مؼرر 

لؿصؾحة الشركة، فنكف يؽقن مسمول يف مقاجفة الشركاء طـ هذه آخطاء، وتؼقم 

ؼقم مسمولقة الؿصػل . كؿا ت(3)مسمولقتف يف هذه الحالة طؾك أساس الؿسمولقة العؼدية

الشخصقة أيضًا أمام الغقر إذا قام بلطؿال تخرج طـ الحدود الؿعقـة لف، أو قام بلطؿال ٓ 

تتػؼ مع التصػقة، كؿا لق بدأ بلطؿال جديدة غقر ٓزمة، أو باع مقجقدات الشركة جؿؾة 

 .(2)واحدة دون إذن مـ الجؿعقة العامة لؾشركاء أو الؼاضل

مولقة الؿصػل تجاه الشركة هل مسمولقة طؼدية طؾك وذهب البعض إلك أن مس

أساس أكف يف مركز القكقؾ الؿلجقر، يف حقـ أن مسمولقتف تجاه الغقر هل مسمولقة 

 . (2)تؼصقرية ققامفا الػعؾ الضار

يف حقـ يرى البعض أن مسمولقة الؿصػل يف جؿقع إحقال مسمولقة تؼصقرية 

قاكقين، وهذا هق الذي يػسر مسمولقة  ولقست طؼدية، ٕن التزام الؿصػل التزام

الؿصػققـ يف حال تعددهؿ، وأن كقابة الؿصػل طـ الشركة هل كقابة قاكقكقة، فالؼاكقن هق 

                                                        

ا ( الشركات تلسقسفا وإدارهتا واكؼضائفا وافالسفا وضرائبفا، ودفاتره8957(  مؾش، محؿد كامؾ امقـ )8)

وجرائؿفا وحراستفا وكؿاذجفا، يف الؼقاكقـ الؿصرية الجديدة والتشريع الؿؼارن، مطابع دار الؽتاب العربل، 

 .686ص 

 .377(  إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة العامة، مرجع سابؼ، ص3)

 . 368(   شخاكبف، الـظام الؼاكقين لتصػقة الشركات، مرجع سابؼ، ص 2)

. وإبراهقؿ، 222(، مقسقطة الشركات التجارية ، تلسقس الشركات الؿؼػؾة، ص3111(   كاصقػ، ألقاس )2)

 .377تصػقة شركات الؿساهؿة، مرجع سابؼ، ص
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، ويرى آخرون أن مسمولقة الؿصػل تجاه الشركة (8)الذي أقرها ووضع ققاطدها وحددها

بقـف وبقـ تؽقن تؼصقرية يف حالة ققام الؼضاء بتعققـ الؿصػل، حقث ٓ يقجد طؼد 

الشركاء، وٓ بقـف وبقـ الغقر، ومـ ثؿ تؽقن مسمولقتف يف مقاجفتفؿ ققامفا الػعؾ 

 . (3)الضار

ولتحديد صبقعة مسمولقة الؿصػل وهؾ هل مسمولقة طؼدية أم تؼصقرية فنن إمر 

 يستدطل بقان صبقعة هذه الؿسمولقة بالـسبة لؾشركة، والشركاء، والغقر كؾ طؾك حده:

 لقة الؿصػي تجاه الشركة.أوالً: مسمو

، ومـ ثؿ يخضع ٕحؽام طؼد القكالة إذا صدر مـف (2)يعترب الؿصػل وكقالً طـ الشركة

أي إخالل بقاجباتف أو صالحقاتف الؿطؾقبة مـف، ويسلل يف هذه الحالة طـ أي خطل يؼع 

 .(2)مـف تجاه الشركة، وتؽقن هذه الؿسمولقة مـ باب أحؽام الؿسمولقة العؼدية

ؿ فنكف متك ما وقع مـ الؿصػل أي تجاوز لحدود سؾطاتف فنكف ٓ يؾزم الشركة ومـ ث

مـ كاحقة، كؿا أن الؿصػل يؾتزم بجرب هذا الضرر مـ كاحقة أخرى مـ خالل الرجقع 

 .(5)طؾقف بالتعقيض

والتزام الؿصػل تجاه الشركة قد يؽقن التزام ببذل طـاية، كآلتزام بالؿحافظة طؾك 

                                                        

 . 618(  شؿسان، تصػقة شركات إشخاص ، مرجع سابؼ، ص8)

( الؿركز 3116. الؿحاسـة، أحؿد يقسػ طبدالرحؿـ )815( مساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة ، مرجع سابؼ، ص3)

 .92اكقين لؾؿصػل يف الشركات التجارية، رسالة ماجستقر، جامعة آل البقت، صالؼ

 .367( شخباكة، الـظام الؼاكقين لتصػقة الشركات، مرجع سابؼ، ص2)

 .377( إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة ، مرجع سابؼ، ص2)

 .558( مساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة ، مرجع سابؼ،  ص5)
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ققفا، وطؾقف أن يبذل طـاية الرجؾ الؿعتاد وإٓ قامت مسمولقتف تجاه أمقال الشركة وحؼ

. وقد يؽقن التزام بتحؼقؼ كتقجة، كالتزامف (8)الشركة، ويؽقن مسمول يف جؿقع أمقالف

باستالم مقجقدات الشركة، وجردها، ومطالبتف بحؼققفا، وتؼديؿ الحساب الختامل لفا، 

الؿصػل تجاه الشركة إٓ إذا تحؼؼت هذه  وكشر قرار التصػقة، ومـ ثؿ ٓ تربأ ذمة

 .(3)الـتقجة

 ثاكقًا: مسمولقة الؿصػي تجاه الشركاء:

تختؾػ مسمولقة الؿصػل تجاه الشركاء وفؼًا لطريؼة تعققـف فنذا كان الؿصػل قد طقـ 

مـ خالل الؿحؽؿة فنن مسمولقتف تؽقن مسمولقة تؼصقرية حقث ٓ يقجد طؼد بقـف وبقـ 

. ويف هذه الحالة (2)تؽقن مسمولقتف يف مقاجفتفؿ ققامفا الػعؾ الضارالشركاء، ومـ ثؿ 

يؽقن رجقع الشريؽ طؾك الؿصػل طـد وجقد ضرر ومطالبتف بجرب الضرر، والتعقيض 

 .(2)وفؼًا ٕحؽام الؿسمولقة التؼصقرية

أما يف حالة تعققـ الؿصػل مـ قبؾ الشركاء كؿا يف حالة التصػقة آختقارية، فنن 

 هذه الحالة يستؿد سؾطاتف مـ سـد تعققـف وهق اتػاق الشركاء، وتؽقن الؿصػل يف

مسمولقة الؿصػل يف مقاجفة الشركاء مسمولقة طؼدية، ويجقز ٕي مـ الشركاء الرجقع 

، فنذا خالػ الؿصػل آلتزامات (5)طؾقف ومطالبتف بالتعقيض طـ الضرر الذي أصابف

                                                        

 .362لشركات ، مرجع سابؼ، ص( محرز ، القسقط يف ا8)

 833. ومساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة، ص377( إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة العامة، مرجع سابؼ، ص3)

. والؿحاسـة، الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل ، مرجع سابؼ، 815( مساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة ، مرجع سابؼ ، ص2)

 .92ص

 .79مرجع سابؼ،  ص( محقؿد، الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل ، 2)

 .838( مساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة ، مرجع سابؼ، ص5)



–
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ًٓ وبصػة  القاجبة طؾقف كؼقامف بلطؿال جديدة لقست مـ متطؾبات التصػقة فقؽقن مسمو

 .(8)شخصقة طـ هذه إطؿال

 ثالثًا: مسمولقة الؿصػي تجاه الغقر:

يؼع طؾك طاتؼ الؿصػل طدة واجبات والتزامات كؿا سبؼ بقاكف، ومـ هذه آلتزامات 

ما يتعؾؼ بالغقر كتحصقؾ الديقن، أو سداد آلتزامات، ومـ ثؿ يجقز لؽؾ صاحب 

قر أن يطالب الؿصػل بالتعقيض إذا أخؾ بالتزاماتف، بحقث يؽقن مصؾحة مـ الغ

ًٓ إذا أساء استخدامفا أو تجاوزها، أو إذا ألحؼ الضرر بالغقر طـد ققامف هبا ، فنذا (3)مسمو

أخؾ الؿصػل يف دفع ديقن الشركة فقجقز لؾدائـقـ مطالبتف بالتعقيض، إذا لحؼفؿ ضرر 

ػل يف هذه الحالة تجاه الدائـقـ مـ قبقؾ ، وتؽقن مسمولقة الؿص(2)مـ جراء ذلؽ

الؿسمولقة التؼصقرية، لعدم وجقد رابطة طؼدية بقـ الؿصػل والغقر، فتؼقم الؿسمولقة يف 

. حقث يسلل الؿصػل تجاه الدائـقـ طـ الضرر (2)هذه الحالة طؾك أساس الػعؾ الضار

 .(5)الذي الحؼف هبؿ دون الـظر إلك جسامة الػعؾ

 الؿصػقن يف حالة تعددهم:رابعًا: مسمولقة 

يؼقم بالتصػقة مصػ واحد "طؾك: ( مـ كظام الشركات 315/8كصت الؿادة )

، وهذه الؿادة تقضح أن الؿصػل قد يؽقن شخصًا "أكثر، مـ الشركاء أو مـ غقرهؿ أو

                                                        

 .389( صف، الؼاكقن التجاري، شركات إمقال، مرجع سابؼ، ص8)

 .86( حسـ، الشركات ، مرجع سابؼ،  ص 3)

 .557( سامل، الشركات التجارية ، مرجع سابؼ، ص2)

 .222( شخباكة، الـظام الؼاكقين لتصػقة الشركات ، ص2)

 .92( الؿحاسـة، الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل ، ص5)
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واحدًا وقد يؽقن أكثر مـ شخص، وهـا ُيثار سمال مفؿ وهق ما هل مسمولقة الؿصػقـ 

إذا تعدد "( طؾك أكف: 316د حسؿ الـظام هذا إمر فـص يف الؿادة )يف حالة تعددهؿ؟ وق

الؿصػقن وجب طؾقفؿ أن يعؿؾقا مجتؿعقـ، وٓ تؽقن تصرفاهتؿ صحقحة إٓ 

بنجؿاطفؿ، ما لؿ يـص قرار تعققـفؿ أو تصرح لفؿ الجفة التل طقـتفؿ بالعؿؾ طؾك 

قب الشركة أو اكػراد. ويؽقكقن مسمولقـ بالتضامـ طـ تعقيض الضرر الذي يص

الشركاء أو الغقر كتقجة تجاوزهؿ حدود سؾطاهتؿ أو كتقجة إخطاء التل يرتؽبقهنا يف أداء 

، وبتلمؾ هذه الؿادة يتضح جؾقًا أكف يف حالة تعدد الؿصػققـ فنن مسمولقتفؿ "أطؿالفؿ

 .(8)تؽقن تضامـقة سقاء تؿ تعقـفؿ مـ قبؾ الشركاء أو الؿحؽؿة

حالة تعدد الؿصػقـ باإلجؿاع ، مالؿ يتؿ آتػاق طؾك خالف  ويتؿ اتخاذ الؼرارات يف

ذلؽ فقتؿ بإغؾبقة ويف هذه الحالة ٓ يسلل الؿصػل الذي لؿ يجز التصرف الذي سبب 

 .(3)ضررًا لؾغقر أو لؾشركة

ؾؼقام بلطؿال التصػقة ، كخبقر ويجقز لؾؿصػل إذا كان مـػردًا أن يستعقـ بغقره ل

ًٓ طـ خطله يف محامل، لؿساطدتف يف  أو أطؿال التصػقة ويف هذه الحالة يؽقن مسمو

اختقار مساطديف إذا صدر مـفؿ ضرر لؾغقر طؾك أساس مسمولقة الؿتبقع طـ أطؿال 

 .(2)تابعقف

                                                        

 . 682( شؿسان، تصػقة شركات إشخاص ، مرجع سابؼ، ص8)

 .377( إبراهقؿ، تصػقة شركات الؿساهؿة العامة، مرجع سابؼ، ص3)

. محرز ، القسقط يف الشركات التجارية، مرجع 687( شؿسان، تصػقة شركات إشخاص ، مرجع سابؼ، ص2)

 .366سابؼ، ص



–
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يؼة تعققـف، فنذا كان تخضع صبقعة الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل يف الػؼف اإلسالمل، لطر

الؿصػل معقـًا مـ قبؾ الشركاء، فنكف يسلل وفؼًا ٕحؽام طؼد القكالة، ومـ ثؿ تؽقن 

مسمولقتف مسمولقة طؼدية، أما إذا كان معقـًا مـ قبؾ الحاكؿ والؼاضل فنكف يسلل وفؼًا 

ره ٕحؽام الؿسمولقة التؼصقرية أو ما يعرف يف الػؼف اإلسالمل بالضؿان إذا ثبت تؼصق

ومـ ثؿ ، (8)يف طؿؾف، وقد كص الػؼفاء طؾك أن الؼاسؿ الؿعقـ مـ قبؾ الحاكؿ كالحاكؿ

يؽقن رجقع الشركاء إلك مـ طقـف إلصالح ما أفسده ٕكف يؾزمفؿ قسؿتف بخالف الؿعقـ 

، ولذا فنكف مـ إهؿقة بؿؽان بقان صبقعة مسمولقة الؿصػل الذي طقـف (3)مـ قبؾفؿ

قالً طـفؿ، وقد طرب فؼفاء الشريعة اإلسالمقة طـ الؿسمولقة الشركاء باطتبار أكف وك

 .(2)العؼدية بؿصطؾح ضؿان العؼد

ومـ ثؿ فنن الؿصػل مسمول طـ جؿقع تصّرفاتف، وأطؿالف التل يلتقفا لؿؿارسة مفـتف 

كؿصّػل، فنذا ارتؽب أي خطل أو إهؿال فتؼقم مسمولقتف العؼدية الؿستؿدة مـ طؼد 

أو الشركاء، ولفؿ الحؼ بؿطالبتف بنصالح الضرر أو التعقيض وهق  القكالة، تجاه الشركة

                                                        

، ابـ قدامة، 2/281،، الشقرازي، الؿفذب، مرجع سابؼ، 7/355( طؾقش، مـح الجؾقؾ، مرجع سابؼ، 8)

 .81/881الؿغـل، مرجع سابؼ، 

( الجؿؾ، سؾقؿان بـ طؿر بـ مـصقر العجقؾل، فتقحات القهاب بتقضقح شرح مـفج الطالب الؿعروف 3)

 .5/271اريخ، بحاشقة الجؿؾ، ط. دار الػؽر الطبعة: بدون صبعة وبدون ت

(، الضؿان الؼضائل يف كطاق الؿسمولقة العؼدية وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن الؿدين 3187( جؿعة، طبدالرحؿـ )2)

، 3، مؾحؼ 22إردين دراسة مؼاركة، بحث مـشقر بؿجؾة طؾقم الشريعة والؼاكقن، الجامعة إردكقة، الؿجؾد 

 .865ص
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الضؿان: هق وجقب رد الشلء ": (8)يؼقل اإلمام الغزالل طقـ الضؿان يف الػؼف اإلسالمل

 .(3)"أو أداء بدلف بالؿثؾ أو بالؼقؿة

وإصؾ يف الػؼف اإلسالمل أن يؼقم الؿصػل بنزالة طقـ الضرر القاقع إذا كان 

نذا تعذر ذلؽ فقصار إلك التعقيض الؿالل العادل الذي يؼدره الحاكؿ، وبتطبقؼ مؿؽـًا، ف

ذلؽ طؾك حالة الؼاسؿ أو الؿصػل يؽقن إصؾ الؾجقء إلك الؼاضل إلزالة التصرف 

الحؽؿ بنبطال التصرف غقر والصادر مـ الؿصػل أو الؼاسؿ والؿسبب لؾضرر 

 . (3)الؿشروع

ـــك ال ـــؽ أيضـــًا الؾجـــقء إل ـــؾ ذل ــــ قبق ــــ آشـــرتاك وم ـــع الّؼســـامقـ م ؼاضـــل لؿـ

ـــاج "لؾتقاصـــم طؾـــك إغـــالء إجـــرة، وطؿؿـــف العالمـــة ابــــ الؼـــقؿ  يف كـــؾ صائػـــة يحت

                                                        

 لف( هـ515 – 251بـ محؿد الطقسل الشافعل الغزالل )( هق: حجة اإلسالم أبق حامد محؿد بـ محؿد (8

 إربعقـ" الحديث وىف "القجقز" ، "الؿـخقل " إصقل طؾؿ يف "الؿستصػك" أشفرها مـ كثقرة مملػات

( 8282. يـظر: السبؽل، تاج الديـ طبد القهاب بـ تؼل الديـ )"لديـا طؾقم إحقاء" كؾفا العؾقم  وىف "الـقوية

لؽربى، تحؼقؼ: د. محؿقد محؿد الطـاحل د. طبد الػتاح محؿد الحؾق، الـاشر: هجر صبؼات الشافعقة ا

، الزركؾل، خقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ  6/898لؾطباطة والـشر والتقزيع، الطبعة: الثاكقة، 

 .  7/33(، إطالم، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، الطبعة: الخامسة طشر، 3113فارس )

(، القجقز يف فؼف اإلمام الشافعل، ط. مطبعة أداب 8287ق حامد محؿد بـ محؿد بـ محؿد )( الغزالل، أب(3

 . 8/318والؿميد بالؼاهرة، 

( ومبـك ذلؽ: وٓية يعطقفا الشرع لؾحاكؿ لؾتصــرف كقابة طـ صــاحب الحؼ، وطرب طـ ذلؽ الحافظ ابـ 2)

قـ يف الػروع التل أوردها فقفا، أحدهؿا: تصــرف ، وذكر بصــقرة طامة ققل"فقؼقم الحاكؿ مؼامف"رجب بؼقلف 

الحاكؿ طؾقف، والثاين: إجباره ولق بالحبس والتضؿقـ، والظاهر فقؿا أورده تغؾقب الؼقل إول، بؾ ذكر يف أحد 

الػروع تصــرف الحاكؿ طؾك الؿؿتـع إذا أصــر بعد حبسف، أي طؾك الؼقل الثاين، يـظر، ابـ رجب، زيـ الديـ 

 (. 32) رقؿ قاطدة  22 – 28ـ بـ أحؿد، الؼقاطد ٓبـ رجب، ط. دار الؽتب العؾؿقة، بدون، صـطبد الرحؿ



–
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 .(8)"الـاس إلك مـافعفؿ

ويـــرى بعـــض فؼفـــاء الشـــافعقة، وبعـــض الحـابؾـــة، أن التعـــدي مــــ قبـــؾ الؿصـــػل 

ــ ــا وكــؾ فق ــؾ م ــق اســتعؿؾ القكق ــا ل ــة، كؿ ــبطالً لؾقكال ــرب م ــقالً يعت ــاره وك ــة باطتب ف لؿـػع

ــاكؿ يف هــذه الحالــة طؾــك الــرغؿ مـــ أن وكالــة  كػســف فنكــف يعتــزل مـــ القكالــة، كالح

 .(3)الحاكؿ تعد كقابة طـ إمة

وطؾـــك الشـــركاء لؽـــل تؼـــقم مســـمولقة الؿصـــػل أن يثبتـــقا وجـــقد الخطـــل ويؼقؿـــقا 

ـــؼص  ــقـ ادطــاء ال ــؽ ب ــاء يف ذل ــز الػؼف ــد مق ـــؼص يف الؼســؿة ، وق ــك وجــقد ال ــة طؾ البقـ

ـــؾ بعـــد أخـــ ـــام مســـمولقة الؿصـــػل قب ذ الحـــؼ وخـــروج الؼرطـــة، وقبؾـــف، فلجـــازوا قق

ــد رضــل بلخــذ  ــة يؽــقن ق ــان الؼرط ــد خــروج الحــؼ وجري ــف بع ــك أســاس أك ــقل طؾ الؼب

 .(2)الحؼ كاقصًا

ــث جــاء  ــل الؿصــػل أو الؼاســؿ بطــالن الؼســؿة حق ــات خط ــك إثب ــاء طؾ ــب الػؼف ورت

: شــلء بعقـــف كظـــرت إذا اقتســؿا أرضــًا ثـــؿ اســتحؼ مؿــا صــار ٕحـــدهؿا"يف ذلــؽ: 

ـــ حصــة  ــتحؼ م ــؿ يس ــؿة، وإن ل ــر أمضــقت الؼس ـــ كصــقب أخ ــف م ــتحؼ مثؾ ــنن اس ف

 .(2)"أخر مثؾف بطؾت الؼسؿة

                                                        

( ابـ ققؿ الجقزية، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ، الطرق الحؽؿقة، مؽتبة دار البقان، بدون، 8)

 ،.  366،  5/365، والزيؾعل، تبققـ الحؼائؼ ، مرجع سابؼ، 327، 326صـ

، وابـ جزي، 2/8، وابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 8/821الشربقـل، مغـل الؿحتاج، مرجع سابؼ، ( 3)

 .2الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص

 .288، 2/281( الشقرازي، الؿفذب ، مرجع سابؼ، 2)

 .2/288( الشقرازي، الؿفذب مرجع سابؼ، 2)
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ومـــ خــالل مــا ســبؼ اســتخؾص أن مســمولقة الؿصــػل يف مقاجفــة الشــركاء هــل 

ــقالً طـــ  ــاره وك ــف باطتب ــا أن يســلل الؿصــػل طـــ أخطائ ــة، وإصــؾ فقف مســمولقة طؼدي

ــر ــركاء، وإث ــض الؼســؿة إذا  الش ــالن التصــرف وكؼ ــق بط ــك مســمولقتف ه الؿرتتــب طؾ

 كان ذلؽ مؿؽـًا، وإٓ فنن الؼاضل يؾزمف بضؿان ما أتؾػ أو كؼص.

هذه يؾزم لؼقام مسئقلقة الؿصػل تقافر طدة أركان حتك يؿؽـ مساءلة وفؼًا لفا، و

إركان هل العؿقد الػؼري لؾؿسئقلقة، وبدون تقافرها مجتؿعة ٓ يؿؽـ بلي حال مـ 

إحقال ققام مسمولقة الؿصػل وفقؿا يؾل أبقـ هذه إركان يف الـظام والػؼف اإلسالمل 

 كؾ يف فرع مستؼؾ.

الشركات السعقدي مسمولقة الؿصػل طـ تعقيض  ( مـ كظام316قررت الؿادة )

الضرر الذي يصقب الشركة أو الشركاء أو الغقر كتقجة تجاوزه حدود سؾطاتف أو كتقجة 

إخطاء التل يرتؽبفا  يف أداء أطؿالف، ومـ ثؿ فنن مسئقلقة الؿصػل كؼاطدة طامة، قائؿة 

. فبذلؽ تؽقن لؾؿسئقلقة (8)طؾك خطل واجب اإلثبات، وأن هذا الخطل ألحؼ ضررا بالغقر

بغض الـظر طـ كقهنا مسمولقة طؼدية أو تؼصقرية ثالثة أركان هل: الخطل، والضرر، 

 .(3)وطالقة السببقة

                                                        

م، خالصة دروس يف مؼرر آلتزامات يف ( الؿصادر غقر اإلرادية لاللتزا8988( مـصقر، مصطػك مـصقر )8)

 .85الؼاكقن الؽقيتل ، جامعة الؽقيت، صـ

 .286( الصدة، مصادر آلتزام، مرجع سابؼ، صـ3)



–
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 أوالً: ركن الخطل:

الخطل بقجف طام سقاء يف كطاق الؿسئقلقة العؼدية أو التؼصقرية هق تؼصقر يف مسؾؽ 

 .(8)التل أحاصت بالؿسئقلالشخص ٓ يصدر طـ إكسان يؼظ وجد يف ذات الظروف 

، (3)اكحراف يف سؾقك الشخص مع إدراكف لفذا آكحراف :كؿا طرفف فؼفاء الؼاكقن بلكف

وبذلؽ يؽقن لؾخطل طـصران: إول: مادي وهق آكحراف أو التعدي. والثاين: معـقي 

 .(2)وهق: اإلدراك أو التؿققز

بذل العـاية الالزمة حتك ومـ ثؿ فقجب طؾك الؿصػل أن يؾتزم بحدود أطؿالف وأن ي

ًٓ طـ  يؽقن طؿؾف صحقحًا، فنذا اكحرف الؿصػل طـ السؾقك الؿعتاد فنكف يؽقن مسمو

إخطاء التل يرتؽبفا ويتحؼؼ يف حؼف الركـ إول والذي يؼقم طؾك طـصريـ، طـصر 

مادي وهق طدم بذل الؿصػل العـاية الالزمة أو تؼصقره يف تحؼقؼ الـتقجة الؿطؾقبة ، 

ـصر الؿعـقي وهق أن يؽقن الؿصػل متؿتعًا بإهؾقة الالزمة بحقث يؽقن والع

 .(2)آكحراف صادر طـ تؿققز وإدراك

                                                        

 .61( التلمقـ مـ الؿسئقلقة الؿدكقة لألصباء، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة، صـ8999( جابر، أشرف )8)

( كظرية آلتزام يف الؼاكقن 8952أبقستقت، أحؿد حشؿت )، 8183( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، صـ3)

، طامر، الؿسئقلقة الؿدكقة والتؼصقرية والعؼدية، مرجع سابؼ، 218الؿدين، مصادر آلتزام، مطبعة مصر، صـ

 .828صـ

( الؿقجز يف مصادر آلتزام، 8998،  سؾطان، أكقر )222( شـب، دروس يف كظرية آلتزام، مرجع سابؼ، ص2)

، ومـصقر، الؿصادر غقر اإلرادية لاللتزام، مرجع سابؼ، 232الؿطبقطات الجامعقة، اإلسؽـدرية ، صـ دار

( الؿسئقلقة الؿدكقة واإلثراء دون سبب، دراسة لؾؿصادر غقر 8998، أبق الؾقؾ، إبراهقؿ الدسققل )87صـ

 وما بعدها. 27ؽقيت ، صـاإلرادية لاللتزام وفًؼا لؾؼاكقن الؽقيتل ، دار الؽتب، الطبعة الثاكقة، ال

(، الـظام الؼاكقين لؿصػل الشركات التجارية يف التشريع الجزائري والؿؼارن، دار الجامعة 3182( خالد، معؿر )2)

 .868الجديدة، ص
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والخطل يف الؿسمولقة الؿدكقة بالـسبة لؾؿصػل قد يؽقن خطل طؼدي، وهق الذي يـشل 

كتقجة مخالػة العؼد، ففق اكحراف ايجابل أو سؾبل يف سؾقك الؿديـ يمدي إلك مماخذتف، 

، وقد يؽقن (8)عقار هذا آكحراف هق مجافاة سؾقك الؿديـ لسؾقك الشخص العاديوم

خطل تؼصقري وهق الذي يـشل كتقجة الػعؾ الضار أو العؿؾ غقر الؿشروع الذي يؾحؼ 

 .(3)ضررًا بالغقر

 ثاكقًا: ركن الضرر:

ٓ يؽػل لؼقام مسمولقة الؿصػل وققع خطل مـف بؾ ٓبد أن يؽقن هـاك ضرر لحؼ 

طرف إخر، ٕن الؿسمولقة الؿدكقة طؼدية كاكت أم تؼصقرية قائؿة طؾك وجقب بال

، ومـ ثؿ فنن الضرر هق الركـ الثاين مـ أركان (2)تعقيض الؿضرور طؿا لحؼف مـ ضرر

ٓ "الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل حقث ٓ تؼقم مسمولقة الؿصػل إٓ بف، تطبقًؼا لؿبدأ 

رد وققع الخطل مـ الؿصػل، وٓ يؽقن هـاك ، فال يؽػل مج"(2)دطقى بغقر مصؾحة

محؾ لتعقيض الؿضرور ما لؿ يثبت أن هذا الخطل قد ألحؼ بف ضرًرا ما، فؿتك تقافرت 

 .(5)طالقة السببقة بقـ الضرر والخطل، قامت الؿسئقلقة

                                                        

( مصادر آلتزام يف الؼاكقن الؿدين دراسة مؼاركة مع الػؼف اإلسالمل، طؿان دار الثؼافة، 3113( سؾطان، أكقر )8)

 .323ص

، وتـاغق، مصادر آلتزام، 87، ومرقس، القايف، مرجع سابؼ، ص8125( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، صـ3)

 . 388مرجع سابؼ، صـ

 .329( سؾطان،  مصادر آلتزام ، مرجع سابؼ،  صـ2)

 .855. السـفقري، القسقط ، مرجع سابؼ، ص225( أبق ستقت، كظرية آلتزام ، مرجع سابؼ، صـ2)

( الضرر كلساس لؾؿسئقلقة الؿدكقة يف الؿجتؿع الؿعاصر، رسالة دكتقراه حؼقق 8978محؿد كصر ) ( رفاطل،5)

 .712الؼاهرة صبعة دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، صـ



–
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إذى الذي يصقب الشخص يف حؼ مـ حؼققف، أو يف ويؼصد بالضرر بوجه عام: 

ققؿة مالقة أو لؿ  تان ذلؽ الحؼ أو تؾؽ الؿصؾحة ذامصؾحة مشروطة لف، سقاء ك

ولؾضرر  ،(3)، ففق يعد كتقجة صبقعقة لعدم القفاء بآلتزام، أو التلخر يف القفاء بف(8)تؽـ

 صقرتان، فؼد يؽقن مادًيا، وقد يؽقن معـقًيا.

، ومثالف يف (2): هق الذي يصقب الشخص يف جسده أو يف مصؾحة مالقة لفالضرر الؿادي

ق الؿسئقلقة الؿدكقة لؾؿصػل، ما يتؽبده الؿضرور مـ خسائر مالقة، أو ضقاع كطا

 .لحؼققف الؿشروطة كتقجة فعؾ الؿصػل

: ففق كؾ ما يؿس لؾؿضرور مصؾحة مشروطة دون أن يسبب لف أما الضرر الؿعـوي

، كاإلضرار بسؿعتف أو شرفف أو ما يسببف لف مـ ألؿ جسؿاين وألؿ (2)ذلؽ خسارة مالقة

، (5)وٓ تختؾػ شروصف طـ شروط الضرر الؿادي، إٓ إكف حؼ شخصل بحت ،كػسل

 .(6)ومـ ثؿ فنن مثؾ هذا الضرر غقر متحؼؼ يف شلن الشركة

 :  ويشرتط يف الضرر، أًيا كاكت صقرتف مادًيا أو أدبًقا، شرصان

 .  (7)أن يؽقن وققطف محؼًؼا : األول 

                                                        

. وسالمة، أحؿد، مذكرات يف كظرية آلتزام، مؽتبة طقـ 553وصـ 822( مرقس، القايف مرجع سابؼ، صـ8)

 .378شؿس، ص

 .923، صـ8قط،  مرجع سابؼ، جـ( السـفقري، القس3)

 .222( طامر، الؿسئقلقة الؿدكقة العؼدية والتؼصقرية، مرجع سابؼ ، صـ2)

 .552( مرقس ، القايف، مرجع سابؼ، صـ2)

 ، وما بعدها.223(طامر، الؿسئقلقة الؿدكقة العؼدية والتؼصقرية، مرجع سابؼ ، صـ5)

 .868ة ، مرجع سابؼ، ص( خالد، الـظام الؼاكقين لؿصػل الشركات التجاري6)

إن الضرر يؽقن محؼًؼا إذا كان واقًعا فعالً، أو كان "( طرفت محؽؿة الـؼض الؿصرية الضرر الؿحؼؼ بؼقلفا: 7)

، 92، رقؿ 86، الؿجؿقطة الرسؿقة ٕحؽام محؽؿة الـؼض، ع8965مايق  82كؼض مصري  "سقؼع حتًؿا

 .571صـ
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الضرر طؾك طاتؼ مـ يدطقف، وهق  ، ويؼع طبء إثبات(8)أن يؽقن مباشًرا :والثاين 

 .(3)مسللة مادية يجقز إثباتف بؽافة بقسائؾ اإلثبات

 ثالثًا: عالقة السببقة:

ٓ تؼقم الؿسئقلقة الؿدكقة لؾؿصػل  بؿجرد وققع الخطل أو الػعؾ الضار وحدوث 

الضرر، بؾ يجب أن تتقافر طالقة السببقة بقـفؿا، بؿعـك أن يـشل الضرر كتقجة الخطل 

ولذا تحتؾ طالقة السببقة يف كطاق الؿسئقلقة الؿدكقة أهؿقة ، (2)ارتؽبف الؿسئقل الذي

ؿصػل والضرر الذي لحؼ بالشركة كبقرة، فبغقر تقافرها بقـ الخطل الؿـسقب إلك ال

 .(2)الشركاء أو الغقر، تـتػل طـ الؿصػل كؾ مسئقلة أو

داث الضرر، ومدى ولؿشؽؾة السببقة وجف آخر يتعؾؼ باشرتاك أكثر مـ سبب يف إح

 تلثقر ذلؽ طؾك مسمولقة الؿصػل وقد كشل طـ ذلؽ ثالث كظريات:

 أوالً: كظرية تعادل األسباب:

وتؼقم هذه الـظرية طؾك أساس أكف ٓ يؿؽـ فصؾ العقامؾ التل أسفؿت يف وققع 

 فنذا حدوثف، يف سبًبا يعترب -بعقًدا كان مفؿا–الضرر، فؽؾ سبب طاصر إحداث الضرر 

                                                        

ن يؽقن مباشًرا إٓ يف كطاق الؿسئقلقة العؼدية دون الؿسئقلقة ( يذهب البعض إلك أكف ٓ يشرتط يف الضرر أ8)

التؼصقرية التل يؿؽـ أن يؽقن الضرر فقفا غقر مباشر، ويرى البعض أن الضرر يف كؾتا الؿسئقلقتقـ يجب أن 

يؽقن مباشًرا، طؾك أساس أن هذا الشرط لقس خاًصا بالضرر، وإكؿا هق كتقجة حتؿقة ٓشرتاط ركـ السببقة، 

 .552: مرقس، القايف، مرجع سابؼ، صـ يـظر

 .855( السـفقري، القسقط ، مرجع سابؼ، ص3)

، إهقاين، الـظرية العامة 255، مرقس، القايف، مرجع سابؼ، صـ8331( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، صـ 2)

 .821لاللتزامات، مرجع سابؼ، صـ

 . 681(  شؿسان، تصػقة شركات إشخاص ، مرجع سابؼ، ص2)



–
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 التل العقامؾ فجؿقع الضرر، سبب هق مـفا سبب كؾ اطترب ذلؽ، يف أسباب دةط تدخؾت

متعادلة أو متؽافئة يف حؽؿ الؼاكقن، ٕكف إذا  أسباًبا تؽقن الضرر، إحداث يف أسفؿت

 . (8)تخؾػ أحد العقامؾ لؿ يؼع الضرر

كؾ طامؾ أسفؿ يف حدوث "وبذلؽ يؽقن السبب يف ضؾ كظرية تعادل إسباب هق: 

وهق ما يعـل أن هذه الـظرية تلخذ  (3)."متك ثبت أكف لقٓه ما حدث هذا الضرر الضرر

غقر أكف يشرتط ، (2)جؿقع إسباب التل أحدثت الضرر يف آطتبار مفؿا كان السبب بعقًدا.

لؽل كؽقن بصدد أسباب متعادلة أن يؽقن كؾ سبب مستؼالً طـ غقره أي ٓ يقجد بقـفؿا 

 .(2)كتقجة حتؿقة لغقره

 اكًقا : كظرية السبب الؿـتج:ث

وتؼقم هذه الـظرية طؾك أساس تؼسقؿ إسباب التل أحدثت الضرر إلك كقطقـ: 

أسباب مـتجة، وأسباب طارضة، وتعتد بالسبب الؿـتج دون العارض، والسبب الؿـتج 

                                                        

، ويـظر يف تليقد هذه الـظرية، طامر، 615فؼرة  8362، صـ3( يـظر: السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ، جـ8)

، وحجازي، طبدالحل، الـظرية العامة لاللتزام، مصادر 292الؿسئقلقة الؿدكقة والتؼصقرية، مرجع سابؼ، صـ

 .286آلتزام، الجزء الثاين، مؽتبة طبداهلل وهبة، الؼاهرة، صـ

 .559رقس ، القايف، مرجع سابؼ ، صـ( م3)

، والسـفقري، 892( طؼد العالج بقـ الـظرية والتطبقؼ، دار الـفضة العربقة، صـ8986( ملمقن، طبدالرشقد )2)

، ويف كػس الؿعـك، زكل، القجقز يف الـظرية العامة لاللتزامات، مرجع سابؼ، 8/915القسقط، مرجع سابؼ، 

 .562صـ

( 8985، وملمقن، طبدالرشقد )8/915، السـفقري، القسقط ، 262، 263سابؼ، صـ ( مرقس، القايف، مرجع2)

، وسؾطان، مصادر آلتزام مرجع سابؼ، 9طالقة السببقة يف الؿسئقلقة الؿدكقة، دار الـفضة العربقة، صـ

 .222صـ
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الذي تـاط بف الؿسئقلقة، هق ذلؽ السبب الذي يمدي طادة وبحسب الؿللقف إلك 

ا السبب العارض الذي ٓ تـاط بف الؿسئقلقة، ففق ذلؽ السبب غقر إحداث الضرر، أم

الؿللقف الذي ٓ يحدث بف الضرر طادة، ولؽـف أحدثف طرًضا، ولذلؽ ٓ ُيعار لف 

 .(8)اهتؿام

 ثالثًا: كظرية السبب الؿالئم:

وتؼقم هذه الـظرية طؾك أساس أكف إذا كاكت هـاك أسباب غقر مللقفة بدلت الؿجرى 

، (3)مقر فنن مسمولقة الؿصػل ٓ تؼقم يف هذه الحالة ٓكؼطاع رابطة السببقةالعادي لأل

حقث تؼتصر مسمولقتف طؾك السبب الؿللقف الذي يمدي بحسب مجريات إمقر إلك 

إحداث الضرر، وإذا تؿ التقصؾ إلك هذا السبب، فنكـا كستبعد باقل إسباب العارضة أو 

 .(2)الضرر إحداث إلك – العادة يف –الثاكقية التل ٓ تمدي 

، أمـا فؼفـاء الشـريعة اإلسـالمقة، فؼـد ( 2)فؼفاء الؼـاكقن ٓ يػرقـقن بـقـ الـركـ والشـرط

تبايـت مقاقػفؿ طـد تـاولفؿ ٕركان الؿسمولقة يف الػؼف اإلسالمل تبعًا لتلثرهؿ بالتػرقـة 

                                                        

 .3/8136( السـفقري، القسقط، مرجع سابؼ،8)

ػقة الشركات التجاري، رسالة ماجستقر، الؿركز الجامعل ( تص3189( فاصـة، بـ صايف، وصبقحة قاسقؿل، )3)

 .22بؾحاج بقشعقب ، قسؿ الحؼقق، ص

 .33( ملمقن، طالقة السببقة يف الؿسئقلقة الؿدكقة، مرجع سابؼ، صـ2)

رط هق: تعؾقؼ شلء بشلء، بحقث إذا وجد إول وجد الثاين، وققؾ: الشرط: ما يتققػ طؾقف وجقد الشلء، 2) ( الشَّ

ارًجا طـ ماهقتف، وٓ يؽقن ممثًرا يف وجقده، وققؾ: الشرط: ما يتققػ ثبقت الحؽؿ طؾقف، يـظر: ويؽقن خ

(، كتاب التعريػات ، ط. دار الؽتب العؾؿقة بقروت، 8982الجرجاين، طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ )

 .835لبـان، الطبعة: إولك ، ص



–
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. يف حـقـ ذهـب (8)ـ والشرط طـد الػؼفاء إوائؾ، فعرب طـفـا الـبعض، بالشـروطبقـ الرك

البعض إلك: أن التعدي والضرر ركـان ٓزمان لتقافر معـك التضـؿقـ، أمـا رابطـة السـببقة 

 .(3)بقـ آطتداء والضرر، فال يـطبؼ طؾقفا معـك الركـ

ركــان لضــؿان الػعــؾ وهـــاك مـــ يــرى، أن التعــدي والضــرر وطالقــة الســببقة بقـفؿــا أ

 .(2)لدخقلفا فـل حؼقؼتف، ولتققػ وجقده طؾك تحؼؼفا

فـل التعبقريـ إخالل، فنن أريد بالركـ والشرط ما يتققػ طؾقف "وذكر البعض أن 

وجقد الشلء، أطؿ مـ أن يؽقن داخالً فـل ماهقتفا أو خارًجا طـفا، كان التعبقران 

 .( 2)"سؾقؿقـ، بشلء مـ التجقز

هذا الخالف وبعقدًا طـ الدخقل يف الؿسؿقات فنن الؿسمولقة ولؽل كخرج مـ 

 الؿدكقة يف الػؼف اإلسالمل تستؾزم طدة طـاصر لؽل تؼقم وتثبت وتتؿثؾ يف أيت:

، (5)ويؼصد بف طـد الػؼفاء أكثر مـ معـك مـفا: التعدي بؿعـك الجـاية أوالً: التعدي:

                                                        

ؿقجبات والعؼقد فـل الشريعة اإلسالمقة بحث مؼارن يف (، الـظرية العامة لؾ8982( محؿصاين، صبحل )8)

 .8/868الؿذاهب الؿختؾػة والؼقاكقـ الحديثة، مطبعة الؽشاف، بقروت، 

 .88( الزحقؾل، كظرية الضؿان، مرجع سابؼ، صـ 3)

(، ضؿان العدوان يف الػؼف اإلسالمل، دراسة فؼفقة مؼاركة بلحؽام 8992( سراج الديـ، محؿد أحؿد )2)

قلقة التؼصقرية يف الؼاكقن، الؿمسسة الجامعقة لؾدراسات والـشر والتقزيع، بقروت، الطبعة إولك، الؿسئ

 .97صـ

م(، الؿسئقلقة التؼصقرية بقـ الشريعة والؼاكقن، رسالة دكتقراه، جامعة إزهر، 8963( فقض اهلل، محؿد فقزي )2)

 .818، 817شريعة الؼاهرة، صـ

التعدي أطؿ مـ الغصب، ٕن "ؾتعدي بؿعـك الجـاية ما قرره ابـ جزي بؼقلف: ( ومـ استعؿآت الػؼفاء ل5)

. يـظر: ابـ جزي، أبق الؼاسؿ، محؿد بـ أحؿد بـ "التعدي يؽقن يف إمقال والػروج والـػقس وإمقال

 .288(، الؼقاكقـ الػؼفقة، صبعة طالؿ الػؽر، الطبعة إولك، الؼاهرة، صـ8985محؿد بـ طبد اهلل )
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، ومـفا التعدي بؿعـك (8)قر دون رقبتفومـفا التعدي بؿعـك آستقالء طؾك مـػعة مال الغ

مجاوزة الحد، وهذا هق الؿعـك إقرب يف مسمولقة الؿصػل فقؽقن التعدي هق: 

 .(3)"أو طادة ،مجاوزة ما يـبغل أن يؼتصر طؾقف شرًطا، أو طرفا"

ولؽل تؼقم مسمولقة الؿصػل أو الؼاسؿ يف الػؼف اإلسالمل فالبـد أن يصـدر مــف فعـؾ 

جـاء يف مجؿـع الضـؿاكات ـك التعدي الذي أورده الػؼفـاء، ومــ ذلـؽ جائر يدخؾ يف مع

مـ حػر بئرًا يف صريؼ الؿسؾؿقـ، أو وضع حجرًا فتؾػ بف إكسان فديتف طؾك َطاقَِؾتِـِف، "أن: 

 .(2)"وإن تؾػت هبقؿة فضؿاهنا يف مالف

فقـف إن قصد أن يػعؾ الجائز، فلخطل بػعؾ غقـره، أو جـاوز "وجاء يف الؼقاكقـ الػؼفقة: 

 .(2)"الحد، أو كؼص فقف طـ الحد، فتقلد مـف تؾػ، ضؿـف

 رحؿـف–وقد وضـع الػؼفـاء رحؿفـؿ اهلل قاطـدة طظقؿـة يف الضـؿان أوردهـا البغـدادي 

َٓ :» "يف مجؿع الضؿاكات بؼقلف:  -اهلل ، َواْلُؿَتَسـبُِّب  ، َوإِْن َلـْؿ َيَتَعـدَّ ـٌ
 أي –اْلُؿَباِشُر َضامِ

ـُ  ٓ َّٓ  – َيضَؿ ًيا انَ كَ  إَذا إ ، وبتطبقـؼ هـذه الؼاطـدة طؾـك الؿصـػل يتضـح إلـك أكـف "(5)ُمَتَعـدِّ

                                                        

ًٓ لؾتعدي هبذا الؿعـك هؿ الؿالؽقة، وذلؽ تؿققًزا لف طـ الغصب، باطتبار أن الغصب  (8) وأكثر الػؼفاء استعؿا

استقالء طؾك رقبة مال الغقر، بقـؿا يؼتصر التعدي طؾك آستقالء طؾك الؿـػعة فؼط. جاء يف حاشقة الدسققل: 

ْستِقاَلُء َطَؾك اْلَؿـَْػَعِة كَ "
ِ
ي َوُهَق آ . يـظر: الدسققل، محؿد بـ أحؿد بـ "ُسْؽـَك َداٍر َوُرُكقِب َدابٍَّة َمَثاًل التََّعدِّ

 .2/223طرفة، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، ط. دار الػؽر، بدون، 

ــقض اهلل، الؿســئقلقة التؼصــقرية مرجــع ســابؼ، صـــ3) ــدوي )889( ف ــاروق ب (، الػعــؾ 8977، والعؽــام، محؿــد ف

: ومحؿصـــاين، الـظريـــة العامـــة 77ســـالمل، رســـالة دكتـــقراه، الؼـــاهرة، صــــالؿقجـــب لؾضـــؿان يف الػؼـــف اإل

 .8/875لؾؿقجبات، مرجع سابؼ، 

 .878( البغدادي، أبق محؿد غاكؿ بـ محؿد ، مجؿع الضؿاكات، ط. دار الؽتاب اإلسالمل، بدون، صـ2)

 .322( ابـ جزي، الؼقاكقـ الػؼفقة، مرجع سابؼ، صـ2)

 .8261ت ، مرجع سابؼ، صـ ( البغدادي، مجؿع الضؿاكا5)



–
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يؾتزم بالؼقام بقاجبات طؿؾف فـنذا قصـر قامـت مسـمولقتف حتـك ولـقلؿ يتعـد ٕن كثقـر مــ 

إطؿال الؿطؾقبـة مــف هـل التـزام بتحؼقـؼ كتقجـة، ولـقس ببـذل طـايـة، مثـؾ ققامـف بـالبقع 

 قن. بالؿزاد، وحصر إمقال، وسداد الدي

إلحاق مػسدة بالغقر "ويؼصد بالضرر هـا كؿا كص طؾقف الػؼفاء:  ثاكقًا: الضرر:

 .(3)"إذى الذي يصقب اإلكسان يف كػسف أو مالف أو طرضف أو طاصػتف"أو هق:  ،(8)"مطؾؼًا

ومـ ذلؽ ما جاء لؾضؿان ضرورة تقافر الضرر،  -رحؿفؿ اهلل-وقد اشرتط الػؼفاء 

 لؿ فؿا طؾة، -الحؽؿ أي–ٓبد أن يتقسط بقـ السبب وبقـف "يف فتح الؼدير مـ أكف: 

 .(2)"السبب بؿجرد الحؽؿ يتحؼؼ ٓ العؾة تؾؽ تتحؼؼ

ويتػؼ فؼفاء الشريعة اإلسالمقة مع فؼفاء الؼاكقن يف ذلؽ كؿا أتػؼقا أيضًا طؾك 

وجقب أن يؽقن هذا الضرر محؼؼًا حتك يؽقن سببًا يف الضؿان وققام الؿسمولقة وهق 

 بؼقلف – الحؽام تحػة صاحب طبارة شارًحا –الؿالؽل  (2)ره اإلمام التسقللما ذك

                                                        

( الػــتح الؿبـقـ لشـرح إربعـقـ ٓبــ حجـر، صبعـة الؿطبعــة 8231( الفقثؿـل، شـفاب الـديـ أحؿـد بــ حجـر )8)

، الزرقاين، محؿـد بــ طبـد 6/228، والؿـاوي، فقض الؼدير ، مرجع سابؼ، 388العامرة الشرققة، الؼاهرة، ص

اإلمـام مالـؽ، ط. دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت، الطبعـة: ( شرح الزرقاين طؾـك مقصـل 8288الباقل بـ يقسػ )

 .3/977، والزرقا، الؿدخؾ الػؼفل العام مرجع سابؼ،  2/21إولك، 

(، الؿـدخؾ لؾػؼـف اإلسـالمل، صبعـة مؽتبـة طبـد اهلل وهبـة الؼـاهرة، صبعـة أولـك، 8952( مدكقر، محؿـد سـالم )3)

 .55صـ

 .7/213( الؿرغقـاين، شرح الفداية ، مرجع سابؼ، 2)

( هق: اإلمام أبق الحسـ طؾل بـ طبد السالم التسقلل، فؼقف، مـ طؾؿاء الؿالؽقـة، تسـقلل إصـؾ والؿقلـد، تـقىف 2)

م مـ تصاكقػف: البفجة يف شرح التحػـة يف فـروع الػؼـف الؿـالؽل، وحاشـقة طؾـك الزقاققـة،  8823هـ، 8358سـة 

، وكحالـة، طؿـر 2/399إطـالم ، مرجـع سـابؼ،  وشرح الشامؾ وشرح مختصر الشقخ هبرام، يـظر: الزركؾل،

 .7/833( ، معجؿ الؿملػقـ تراجؿ مصـػل الؽتب العربقة، مطبعة الرتقل بدمشؼ سقريا، 8277رضا، )
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 مـ بالؿحؼؼ الـاضؿ فاحرتز "معؾًؼا أضاف ثؿ" محؼؼ ضرر لؾجار فقف ما ومحدث"

وٓبد أن  .(8)"الؿستؼبؾ يف أو الحال يف القققع لؿحؼؼ شامؾ والؿحؼؼ...  الؿحتؿؾ

الضؿان بنتالف الؿقتة والدم وغقر ذلؽ مؿا  فال يجب ،( 3)يؽقن هذا الضرر ضررًا مالقًا

ًٓ مؿؾقكًا لؾشركاء ومتؼقمًالقس بؿال  .(2)، وأن يؽقن ما

تسؿك فــل كتـب الػؼـف باإلفضـاء، حقـث تــص مجؾـة إحؽـام : وثالثًا: رابطة السببقة

أو كؼـص ققؿتـف تسـبًبا، يعــل لـق كـان سـبًبا  ،لـق أتؾـػ أحـد مـال آخـر»طؾك أكف: (  2)العدلقة

 «.يؽقن ضامـًا...  -إلـك تؾػ مال، أو كؼصان ققؿتف امػضقً 

وطؾك ذلؽ ٓ تؼقم مسمولقة الؿصػل أو الؼاسؿ إٓ إذا كـان الػعـؾ الصـادر مــف سـببًا 

يف اتالف الؿال أو ضقاطف ، أو حرمان أحد الشركاء مـ حؼف بؿعـك أن يؽقن فعؾف مقصالً 

ــاط مسـمولقة الؿصـػل طؾـك ذلــؽ فؿ، (5)إلــك كتقجـة ٓ تتخؾـػ طــف، إذا اكتػـت الؿقاكـع

 .( 6)اشرتاط طدم الؿاكع لؾسبب

                                                        

(، البفجة يف شرح التحػة )تحػة الحؽام ٕبل بؽر محؿد بـ 8998( الت ُسقلل، طؾل بـ طبد السالم بـ طؾل )8)

ؼ وضبط: محؿد طبد الؼادر شاهقـ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، محؿد بـ طاصؿ إكدلسل( تحؼق

 .3/555بقروت، الطبعة: إولك، 

 .252والـظائر ، مرجع سابؼ، صـالسققصل، إشباه « ما لف ققؿة يباع هبا، ويؾزم متؾػف"( ويؼصد بف: 3)

، 2/275دســققل ، مرجــع ســابؼ، ، والدســققل، حاشــقة ال7/378الؽاســاين، بــدائع الصـــائع ، مرجــع ســابؼ،  (2)

 .5/827، وابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ، 3/275والشربقـل، مغـل الؿحتاج ، مرجع سابؼ، 

 ( مـ مجؾة إحؽام العدلقة.933الؿادة رقؿ ) (2)

 .96( فقض اهلل، كظرية الضؿان فـل الػؼف اإلسالمل، مرجع سابؼ، صـ 5)

 .36، صـ ( الزحقؾل، كظرية الضؿان، مرجع سابؼ6)



–
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سلبقـ بعقن اهلل تعالك يف هذا الؿطؾب اكتفاء أطؿال التصػقة، وتؼادم مسمولقة 

ا الؿصػل، والتل تـفل هبؿا أطؿال التصػقة، وذلؽ يف الـظام والػؼف اإلسالمل مؿ

 يستدطل تؼسقؿ هذا الؿطؾب إلك فرطقـ.

تـؼضل التصػقة يف الـظام بعد اكتفاء الؿصػل مـ الؼقام بؽافة أطؿال التصػقة الؿؽؾػ 

هبا، واكتفاء مدة التؼادم التل وضعفا الـظام، والذي تتحصـ بعدها أطؿال التصػقة، 

 ـ إمريـ:وسقف أبقـ يف هذا الػرع هذي

 أوالً: اكتفاء أعؿال التصػقة: 

تـتفل أطؿال التصػقة باكتفاء الؿصػل مـ إطؿال الؿادية والؼاكقكقة، وتحقيؾ 

مقجقدات الشركة إلك أمقال سائؾة بعدد استقػائف حؼقق الشركة، والقفاء بديقهنا، 

، ويؾتزم ويرتتب طؾك ذلؽ اكعدام الشركة كشخص معـقي هنائقا، واكتفاء مفؿة الؿصػل

، إٓ أن هذا إثر ٓ يـػذ يف حؼ (8)الؿصػل بلن يضع إمقال الباققة بقـ أيدي الشركاء

الغقر، كدائـل الشركة أو أصحاب الحؼقق الثابتة طؾك الشركة، حقث تستؿر الشخصقة 

، حقث تظؾ قائؿة (3)الؿعـقية لؾشركة، صالؿا أن الديقن أو آلتزامات التل طؾقفا لؿ تدفع

 وفائفا أو تؼادم دطقى الؿطالبة هبا وفؼًا ٕحؽام الـظام.لحقـ 

وبخصقص اكتفاء أطؿال الؿصػل ففل تختؾػ باختالف كقع التصػقة ٕكف يف التصػقة 

                                                        

 .355( الشرقاوي، الؼاكقن التجاري، مرجع سابؼ، ص8)

 .252(، الؼاكقن التجاري، دار الؿطبقطات الجامعقة، ص8987( البارودي، طؾل، والعرين، محؿد فريد )3)
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آختقارية تحدد مدة التصػقة بؿا ٓ يجاوز خؿس سـقات، يجقز تؿديدها بلمر 

. (3)ة بديقهنا واستقػاء حؼققفا، أما يف التصػقة اإلجبارية فنهنا تـتفل بقفاء الشرك(8)قضائل

وقد ألزم الؿـظؿ السعقدي، الؿصػل طـد اكتفاء أطؿال التصػقة أن يعد تؼريرًا مالقًا 

تػصقؾقًا طؿا قام بف مـ أطؿال، ويتؿ التصديؼ طؾقف مـ الجفة الؿختصة التل طقـت 

ة، بالطرق الؿصػل، ويف هذه الحالة  تـتفل التصػقة، ثؿ يؼقم الؿصػل بشفر اكتفاء التصػق

. ويف هذه الحالة تؽقن أطؿال التصػقة قد اكتفت لتحؼؼ الغرض مـفا (2)الؿؼررة كظامًا

وهق هتقئة مقجقدات الشركة لؾؼسؿة. وٓ تـتفل التصػقة إٓ طـد تؼديؿ الؿصػل تؼريره 

الـفائل طـ أطؿالف إلك الجفة التل قامت بتعقـف، وهؿ الشركاء أو الؿحؽؿة، لؽل يتؿ 

حقث يجب طؾك  .(2)بنقػال التصػقة والؿصادقة طؾقف وإبراء ذمة الؿصػل اصدر إمر

والتصػقة ٓ تعترب  الؿصػل أن يتؼدم إلك وزارة التجارة لؿحق السجؾ التجاري لؾشركة.

مـتفقة إٓ بعد تصديؼ الجفة التل طقـت الؿصػل طؾك التؼرير الختامل الذي قام 

 ( مـ كظام الشركات السعقدي.319/2بتؼديؿف، وهذا ما كصت طؾقف الؿادة )

وأيضا إذا ما ( ، 5)ويؾتزم الؿصػل يف حال اكتفاء التصػقة أن يـشرها بالطرق الؼاكقكقة

اكتفت التصػقة وتؿ سداد ما طؾك الشركة مـ ديقن، فقؼقم الؿصػل بتؼسقؿ مقجقدات 

الشركة طؾك الشركاء بحسب ما هق مذكقر يف طؼد الشركة، فنذا خال العؼد مـ ذلؽ 

                                                        

 ( شركات.315/2(  الؿادة: )8)

 .881( تقفقؼ، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص3)

 ( شركات.319/5(  الؿادة: )2)

 .856( الشركات، صبعة دار الـفضة العربقة، ص 3112أحؿد، طبدالػضقؾ محؿد ) ( 2)

 .688( الػقزان، إحؽام العامة لؾشركات، مرجع سابؼ، ص5)



–
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 . (8)قؽقن كؾ شريؽ حسب حصتفف

 :ثاكقًا: تؼادم مسمولقة الؿصػي

يصعب مـ الـاحقة العؿؾقة ققام مسمولقة الؿصػل مدى الحقاة مؿا يرتتب طؾقف هتديد 

الؿصػل بدطاوى مدكقة حتك بعد اكتفاء التصػقة بققت صقيؾ، ولذا فؼد تدخؾ الـظام 

دم بحقث أكف بعد اكتفاء الؿدة ببقان أن هذه الدطقى تتؼا (381السعقدي يف الؿادة )

الؿحددة يف الـظام ٓ يسلل الؿصػل طـ أطؿال التصػقة بعد اكتفاء هذه الؿدة وٓ تؼقم 

. ويؿؽــا أن كؿقز يف تؼادم الؿسمولقة بقـ كقطقـ مـ أفعال الؿصػل طؾك (3)مسمولقتف

 الـحق التالل:

 .الـوع األول: أعؿال الؿصػي التي ال تـطوي عؾى غش أو تزوير

إطؿال يؼقم هبا الؿصػل وتؽقن ٓزمة لؾتصػقة وداخؾة يف أطؿالف أو وضائػف، 

ويرتتب طؾقفا ضرر لؾشركاء، أو لؾغقر، أو لؾشركة، ٓ تسؿع الدطقى طـ هذه إطؿال 

بعد اكؼضاء خؿس سـقات طؾك شفر اكتفاء التصػقة، وشطب الشركة مـ السجؾ 

  .(2)تفاء أطؿال الؿصػل أيفؿا أبعدالتجاري، أو بعد اكؼضاء ثالث سـقات مـ اك

مع مالحظة أن الشريؽ إذا كؾػ بلطؿال التصػقة ٓ يؿؽـف التؿسؽ بالتؼادم الخؿسل 

قبؾ دائـل الشركة، ويؿؽـ التؿققز بقـ الدطاوى التل ترفع طؾقف باطتباره شريؽًا، 

شريؽًا فنكف  والدطاوى التل ترفع طؾقف باطتباره مصػقًا، فنذا رفعت طؾقف الدطقى باطتباره

                                                        

 .596(  يقكس، الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص 8)

 .353يث ،صالجزء إول ، الؿؽتب الؿصري الحد ( القجقز يف الؼاكقن التجاري8978(  صف، مصطػك كؿال )3)

 ( مـ كظام الشركات السعقدي.381(  يـظر الؿادة )2)
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يستػقد مـ التؼادم الخؿسل، أما إذا رفعت طؾقف بصػتف مصػقًا، فال يؿؽـف التؿسؽ 

 . (8)بالتؼادم الخؿسل ويسري طؾقف التؼادم الطقيؾ

 الـوع الثاين: أعؿال الؿصػي التي تـطوي عؾى غش أو تزوير.

ٓضرار إذا صدر مـ الؿصػل أي طؿؾ وكان هذا العؿؾ صادر طـ سقء كقة، أو تعؿد ا

ًٓ طـ  بالشركة، أو الغقر، أو الشركاء، وتضؿـ تزويرًا أو غشًا، فنن الؿصػل يظؾ مسمو

هذه إطؿال مفؿا مر طؾك اكؼضاء التصػقة مـ زمـ، وٓ تسؼط مسمولقتف بالتؼادم، ومـ 

ثؿ يحؼ لؽؾ صاحب مصؾحة أن يؼاضل الؿصػل كتقجة هذه آطؿال يف أي وقت، 

 .(3)قى ما دامت الدطقى الجزائقة مـظقرة أمام الؼضاءويستؿر الحؼ يف رفع الدط

الػؼف اإلسالمل طرف اكؼضاء أطؿال التصػقة بآكتفاء مـ قسؿة الؿـال، ولؽــف ٓ يؼـر 

تحّصـ هذه الؼسؿة بؿضل الزمـ مـ خالل تؼادم الؿطالبة بـالحؼ، مـالؿ يؽــ الشـخص 

 قؿا يؾل أبقـ اكتفاء أطؿال التصػقة وتؼادمفا يف الػؼف اإلسالمل.مفؿالً، وف

 أوالً: اكتفاء أعؿال التصػقة:

مفؿة الؿصػل واضحة ومحددة وهل تحقيؾ طؼارات الشركة ومـؼقٓهتـا إلـك أمـقال 

سائؾة يسفؾ قسؿتفا طؾك الشركاء بعد سداد الديقن التل طؾك الشركة، واتؿام العؿؾقـات 

التصػقة، ومـ ثؿ فنن الؿصػل كؿا سـبؼ بقاكـف يبـدأ يف سـداد الـديقن التـل التل بدأهتا قبؾ 

                                                        

، وإبراهقؿ، تصػقة شركة الؿساهؿة العامة، 378(  محرز، القسقط يف الشركات التجارية، مرجع سابؼ، ص8)

 .283مرجع سابؼ، ص

 .895( مساطدة، الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل، مرجع سابؼ، ص3)
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طؾك الشركة، ويؼدم الدائـ الؿرهتـ طؾك سائر الغرماء ٕكف لؿ يرض بؿجرد ذمة الؿػؾس 

، ومـ ثـؿ يؽـقن لؾـدائـ الؿـرهتـ حـؼ آمتقـاز، وهـق مـا طـرب طــف (8)بخالف باقل الغرماء

ضـؿاكف الخـاص ٓ يحجـب حؼـف يف الضـؿان العـام وحؼ الؿـرهتـ يف "الؿالؽقة بؼقلفؿ: 

، ومـ ثؿ يبدأ الؿصػل ببقع الشلء الؿرهقن ويدفع مــف (3)"الؿؼرر طؾك كؾ أمقال الؿديـ

لؾدائـ الؿرهتـ قدر ديـف، وما فضؾ طـ ثؿــف رده إلـل الغرمـاء، وإن بؼقـت مــ ديــف بؼقـة 

 .(2)"ضرب هبا مع الغرماء

يقن الؿؿتـازة يؼـقم بسـداد بـاقل ديـقن الـدائـقـ وبعد أن يـتفل الؿصػل مـ سـداد الـد

العاديقـ، فنذا ضاق ما تبؼل مـ الؿال طـ القفاء بحؼقق هـمٓء الـدائـقـ مجتؿعـقـ، فـال 

مػر إذن مـ تؼسقؿ هذا الجزء الؿتبؼل طؾك الدائـقـ قسؿف غرماء، ويتحؼؼ هذا بغـرم كـؾ 

لؿجتؿع مـ أثؿان مـا بقـع واحد مـ الدائـقـ لجزء مـ كصقبف، بحقث يؼسؿ مال الؿػؾس ا

طؾك الدائـقـ إما بـسبة الديقن بلن يـسب كـؾ ديــ لؿجؿـقع الـديقن، فؾـق كـان لشـخص 

مائة ؤخر خؿسقن ؤخر مائـة وخؿسـقن، ومـال الؿػؾـس مائـة وطشـرون فـسـبة ديــ 

إول لؿجؿقع الـديقن ثؾـث فقلخـذ أربعـقـ، وكسـبة ديــ الثـاين سـدس فقلخـذ طشـريـ، 

 .(2)ػ فقلخذ ستقـوكسبة الثالث الـص

                                                        

(، الؿحرر يف الػؼف طؾك مذهب إمام أحؿد، مؽتبة الؿعارف 8982اهلل ) ( ابـ تقؿقة، طبد السالم بـ طبد8)

 .8/225الرياض، الطبعة الثاكقة، 

 .2/388الدسققل، حاشقة الدسققل، مرجع سابؼ، ( 3)

 .8/239، الشقرازي، الؿفذب ، مرجع سابؼ،  2/295( ابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 2)

، 8/881، ابـ طابديـ، رد الؿحتار، مرجع سابؼ، 5/378ابؼ، ( الخرشل، شرح مختصر خؾقؾ، مرجع س2)

 .2/323البفقيت، كشاف الؼـاع، مرجع سابؼ 
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ومـ ثؿ فنن التصػقة تـتفل يف الػؼف اإلسالمل بؼسؿة إمقال بقـ الغرماء وسداد ديقن 

الشركة، وتقزيع الباقل طؾك الشركاء، ويف هذه الحالة تـتفل مفؿة الؿصػل سقاء كان 

يزول الحجر بؼسؿ "معقـًا مـ قبؾ الشركاء، أو مـ قبؾ الحاكؿ يؼقل الؿرداوي: 

ن الؿعـك الذى ٕجؾف حجر طؾقف حػظ الؿال طؾك الغرماء، وقد زال ذلؽ ٕ :(8)"مالف

 .(3)فزال الحجر

 ثاكقًا: تؼادم التصػقة:

الػؼف اإلسالمل ٓ يعرف تحّصقـ تصرفات الؼاسؿ، وٓ ضـقاع أمـقال الـدائـقـ تحـت 

مظؾة التؼادم، بؾ طؾك العؽس حرص فؼفـاء الؿسـؾؿقـ طؾـك تحؼقـؼ العدالـة والؿسـاواة 

لدائـقـ، ولؽـ وقع خالف بقـ الػؼفاء يف هـؾ الؿسـاواة تشـؿؾ جؿقـع الـدائـقـ مــ بقـ ا

 كان حاضرًا، أو مـ كان غائبًا، وجاء خالففؿ طؾك ققلققـ:

ويرون أن  (2): وهق لجؿفقر الػؼفاء مـ الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾةالؼول األول

ط بؾ تؿتد لتشؿؾ كؾ دائـ قسؿة مال الؿديـ طـد التصػقة ٓ تؼتصر طؾك الحاضريـ فؼ

: (2)ضفر لف حؼ يف مال الؿديـ بعد إجراءات التقزيع ٕمقالف، حقث جاء يف الػؼف الؿالؽل

وإن ضفر ديـ لغريؿ بعد الؼسؿة رجع الغريؿ الطارئ طؾك كؾ الغرماء بؿا يخصف مـ "

                                                        

 .5/288( الؿرداوي، اإلكصاف، مرجع سابؼ، 8)

 .82/227( الـقوي، الؿجؿقع شرح الؿفذب، مرجع سابؼ، 3)

، والشقرازي، الؿفذب  2/882، والشافعل، إم ، مرجع سابؼ،  2/886( إصبحل، الؿدوكة ، مرجع سابؼ، 2)

 .2/298، وابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ، 225،  8/222مرجع سابؼ، 

( الصاوي، أبق العباس أحؿد بـ محؿد الخؾقيت، بؾغة السالؽ ٕقرب الؿسالؽ الؿعروف بحاشقة الصاوي طؾك 2)

َماِم الشرح الصغقر )الشرح الصغقر هق شرح الشقخ الدردير لؽتابف الؿسؿك أقرب الؿس الؽ لَِؿْذَهِب اإْلِ

 .2/262َمالٍِؽ(، الـاشر: دار الؿعارف، بدون. 
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 . "الحصص

الـف، وقضـك لـق حجـر طؾقـف الؼاضـل ثـؿ بـاع م": بلن الؿديـ  (8)وجاء يف الػؼف الشافعل

ًٓ وأدان ديـًا كان إولقن وأخرون مــ غرمائـف سـقاء يف مالـف... وإذا  غرماءه ثؿ أفاد ما

حضر لف غرمـاء كـاكقا غقبـًا دايــقه قبـؾ تػؾقسـف إول أدخؾــا الغرمـاء الـذيـ دايــقه قبـؾ 

، ثؿ تػؾقسف إول يف مالف إول طؾك الغرماء الذيـ اقتسؿقا مالف بؼدر ما لؽؾ واحد طؾقف 

أدخؾـا همٓء الذيـ كاكقا وأخـريـ الؿـدخؾ هـمٓء طؾـقفؿ والغرمـاء أخـريـ معـًا يف 

 ."الؿال الؿستحدث

ولق قسؿ الحاكؿ مال الؿػؾـس بـقـ غرمائـف ثـؿ ضفـر غـريؿ ": (3)وجاء يف الػؼف الحـبؾل

آخر رجع طؾك الغرماء بؼسطف،..... ٕكف غريؿ لق كـان حاضـرًا قاسـؿفؿ، فـنذا ضفـر بعـد 

قاسؿفؿ، كغريؿ الؿقت يظفر بعد قسؿ مالف، ولقس قسؿة الحاكؿ مالـف حؽؿـًا إكؿـا  ذلؽ

بـقـ غرمائـف ثـؿ ضفـر غـريؿ آخـر،  الخطل فقفا، فلشبف ما لق قسؿ مال الؿقـت هق قسؿة َبانَ 

قسؿ أرضُا بقـ شركاء، ثؿ ضفر شريؽ آخر، أو قسؿ الؿقراث بقـ ورثة ثؿ ضفـر وارث  أو

 ."سقاه

 فاء:أدلة رأي جؿفور الػؼ

إن الؿساواة الؿراد تحؼقؼفا هل الؿساواة الػعؾقة بقـ الدائـقـ، وذلؽ بالؼقاس طؾك  -1

غرماء الؿقت، فؽؿا أن غرماء الؿقت إذا ضفر بعد قسؿة تركتف غريؿ آخر فؾف الحؼ 

 يف الرجقع بسفؿف طؾك كؾ الدائـقـ والقرثة فقؿا خؾػف القارث مـ أمقال.

اشراكف يف الؼسؿة يدل طؾك وجقد خطل يف طؿؾقـة أن ضفقر دائـ كان غائبًا ولؿ يتؿ  -3

                                                        

 .225،  8/222، والشقرازي، الؿفذب مرجع سابؼ، 2/388( الشافعل، إم، مرجع سابؼ، 8)

 .2/228( ابـ قدامة، الؿغـل ، مرجع سابؼ، 3)
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التؼسقؿ وحؿاية لسائر الغرماء يجب تصحقح هذا الخطل، ٕن الؼسؿة إولل تؿت 

وفؼ الظاهر بلن ٓ دائـ لؾؿديـ غقر مـ حضر طؿؾقـة التقزيـع فؼـط، وأكـف لـق وجـد 

قم هذا الدائـ لظفر طـد الؼسؿة، وهـا يجب طؾك الؼاضل كؼض الؼسؿة إولل ويؼ

بعؿؾقة قسؿة ثاكقة بـقـ كـؾ الـدائـقـ، وهـذا يشـبف حالـة الحـاكؿ إذا حؽـؿ ثـؿ وجـد 

 (.8)الـص طؾك خالفف

، ويري أكف يف حالة تصػقة أمقال الؿديـ الحـل (3): وهق ٓبـ حزم الظاهريالؼول الثاين

فقجب قصر تقزيع أمقالف طؾك الدائـقـ الحاضريـ فؼـط لعؿؾقـة بقـع مالـف، ويـقزع الؿـال 

صؾ مـ طؿؾقة البقع طؾك الدائـقـ الحاضريـ الطـالبقـ الـذيـ حؾـت آجـال ديـقهنؿ الؿتح

فؼط، فقلخذ كؾ واحد مـفؿ بؿؼـدار ديــف مؿـا وجـد مــ مـال الؿػؾـس، وٓ يـدخؾ فـقفؿ 

حاضر لؿ يطؾب، وٓ غائب لؿ يقكؾ وٓ حاضر وٓ غائب لـؿ يحـؾ أجـؾ ديــف، أو حؼـف 

 سقاء صؾب أم لؿ يطؾب. 

الؿقت فنكف يؼضل ديـف لؽؾ مـ حضر أو كـان غائبـًا وقـت طؿؾقـة  أما الؿديـ الؿػؾس

ًٓ  التقزيع، وسقاء صؾبا حؼفؿـا أو لـؿ يطؾبـا، وهـذا يشـؿؾ كـؾ دائــ سـقاء كـان ديــف حـا

 (.2)ممجالً ، وذلؽ ٕن أجال كؾفا تسؼط بؿقت مـ طؾقف الديـ أو

 أدلة أبن حزم الظاهري:

ـ لؿ يطؾب فال يؾـزم أن يعطـل مـا لـؿ أن مـ لؿ يحؾ أجؾ حؼف فال حؼ لف بعد، وم  -8

يطؾب، وقد وجب فرضا أكصاف الحاضر الطالب، وهذا مــ أجـؾ أن الـبـل صـؾك 

                                                        

 .235،  8/232( الشقرازي، الؿفذب مرجع سابؼ، 8)

 .8/632، مرجع سابؼ، ( ابـ حزم ، الؿحؾك3)

 وما بعدها. 8/632( ابـ حزم، الؿحؾك ، الؿرجع السابؼ، 2)
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 (.8)"خذوا ما وجدتؿ"اهلل طؾقف وسؾؿ قال لغرماء معاذ: 

ن بعد تصػقة إمقال وسداد الديقن تؽقن الؼسؿة قد اكتفت وٓ يجقز الرجقع يف أ -3

تف يؽقن بذلؽ قد تؿؾؽفا، وٓ يجقز اسرتداد الؼسؿة ٕن مـ أخذ مـ الدائـقـ حص

 شقئا مـف.

 الؼول الراجح:

أرى أن الؼــقل الــراجح هــق: الؼــقل إول لجؿفــقر الػؼفــاء الؼــائؾقن بــلن قســؿة مــال 

الؿديـ طـد التصػقة ٓ تؼتصر طؾك الحاضريـ فؼط بؾ تؿتد لتشؿؾ كؾ دائـ ضفر لف حؼ 

يف مـال الؿـديـ بعـد ذلـؽ، لؼـقة أدلــتفؿ ولتقافؼفـا مـع مؼاصـد الشـريعة اإلسـالمقة التــل 

 هرية لؿ تخؾقا مـ الؿـاقشة والرد:تحػظ الحؼقق، كؿا أن أدلة الظا

خـذوا مـا "فؿـ حقث استدٓل ابـ حزم بؼـقل الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  لؾغرمـاء: 

، لـقس فقـف مـا يـدل بقضـقح وصـراحة طؾـك أن هــاك مــ "وجدتؿ ولـقس لؽـؿ إٓ ذلـؽ

تخؾــػ مـــ الغرمــاء طـــ الحضــقر أمــام رســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  وقــت قســؿتف 

الؿديـ حتك يؽقن دلقالً طؾك ما ادطاه ابـ حزم وأدلل بف، فالؿعـك لقس لؽؿ ٕمقال هذا 

 . (3)إٓ ما وجدتؿ واإلمفال بؿطالبة الباقل إلك الؿقسرةِ 

                                                        

( والظاهر ان معاذ رضل اهلل طـف كان يدان فليت غرمائف الل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فباع الـبل مالف كؾف يف ديـف، 8)

قف وسؾؿ لؿال معاذ إكؿا كان بنذكف حتك قام معاذ بغقر شلء، وقال اإلمام أبل حـقػة بلن بقع الـبل صؾك اهلل طؾ

حقث إكف هق مـ صؾب مـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يبقع مالف لقـال بركتف فقصقر ديـف مؼضقًا بربكتف، 

ومـ ثؿ فنكف ٓ يقجد كص يدل طؾك جقاز الحجر بسبب الديـ، يـظر: ابـ الفؿام، فتح الؼدير، مرجع سابؼ، 

9/372. 

(، مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة 3113ـ سؾطان محؿد، أبق الحسـ كقر الديـ )( الؿال الفروي، طؾل ب3)

 .5/8952لبـان، الطبعة: إولك،  –الؿصابقح، ط. دار الػؽر، بقروت 
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يػفؿ مــف أن دائــل هـذا الؿـديـ  "خذوا ما وجدتؿ"فؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، ٕن "ذوا مـا وجـدتؿخـ"لؿ يتخؾػ أحدا مـفؿ لحظة ققلف صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ لفـؿ: 

الؿػؾس إذا كان لف مـ الؿال دون ما طؾقـف مــ الـديـ كـان القاجـب طؾقـف لغرمائـف تسـؾقؿ 

  .(8)الؿال، وٓ يجب طؾقف شلء لفؿ غقر ذلؽ

ومـ ثؿ فنكف طـد ضفقر دائـ جديد يؽقن لف الحؼ يف اسـتقػاء ديــف حتـك بعـد الؼسـؿة، 

ما حـاز مــ سـفؿ يف أمـقال هـذا الؿـديـ وذلؽ بالرجقع طؾك الدائـقـ أخريـ كؾ بؼدر 

 (.3)دون حاجة لـؼض الؼسؿة

وحقث إن رجقع الؿديـ الطارئ الذي ضفر بعد اكتفاء الؼسؿة يمثر طؾك مراكز كظامقة 

تؽقكت، وأمقال اكتؼؾت مؾؽقتفا مؿا يفدد استؼرار الؿعامالت، فؼد وضع جؿفقر 

ف، وما أتخذ مـ إجراءات الػؼفاء شرصًا لرجقطف، وهق تحؼؼ طدم طؾؿف بحالة مديـ

 .(2)هبدف تصػقة أمقالف وقسؿتفا بقـ دائـقف

                                                        

(، كقؾ إوصار، تحؼقؼ: طصام الديـ الصبابطل، ط. 8992( الشقكاين، محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل )8)

 .5/388ولك، دار الحديث، مصر، الطبعة: إ

، 3/825، الصاوي، الشرح الصغقر ، مرجع سابؼ،  2/372( الدسققل، حاشقة الدسققل، مرجع سابؼ، 3)

، البفقيت، شرح مـتفل آرادات، مرجع سابؼ، 231،  2/289والرمؾل، هناية الؿحتاج ، مرجع سابؼ، 

 .8/622، ابـ حزم، الؿحؾك، مرجع سابؼ، 828، 3/826

، 2/887، وإصبحل، الؿدوكة، مرجع سابؼ، 3/261قؾققبل وطؿقره ، مرجع سابؼ، ( الؼؾققبل، حاشقف 2)

 .2/298، وابـ قدامة، الؿغـل، مرجع سابؼ، 2/882والشافعل، إم، مرجع سابؼ، 
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 الخاتمة

أن طؿؾقة التصػقة هل أثر مباشر ٓكتفاء الشركة وزوال وجقدها ٕي سبب مـ  -8

 إسباب القاردة يف الـظام أو الػؼف اإلسالمل.

 ة يف حؼ الؿصػل.الؿسمولقة الؿدكقة بشؼقفا التعاقدية والتؼصقرية متصقر -3

أن مسمولقة مصػل الشركة تعـل تحؿؾ الؿصػل لتبعة أفعالف وأخطائف التل تـتج  -2

 طـ الؼقام بلطؿال التصػقة.

تتـقع وتتعدد إسباب التل تمدي إلك مسمولقة الؿصػل تبعًا ٓلتزاماتف  -2

 الؿختؾػة.

تؿ طزلف أن تعققـ الؿصػل يتؿ إما مـ خالل اتػاق الشركاء أو بلمر الؼضاء كؿا ي -5

 بـػس صريؼة التعققـ والػؼف اإلسالمل يتػؼ مع الـظام يف هذه الطرق.

أن الـظام السعقدي جاء خالقًا مـ شروط تعققـ الؿصػل، ولؽـف وضع  -6

 الصالحقات التل يجب طؾك الؿصػل الؼقام هبا.

الػؼف اإلسالمل وضع شروصًا دققؼة لؾؼاسؿ أو الؿصػل، طؾك رأسفا العدالة  -7

 ؾؿ بالؿساحة والحساب، وهق بذلؽ يتؿقز طـ الـظام.والتؽؾقػ والع

أن الؿصػل يف مركز القكقؾ طـ الشركاء إذا تؿ تعققـف مـ قبؾفؿ، كؿا أكف يعترب  -8

وكقالً أو كائبًا طـ الؼاضل إذا تؿ تعققـف مـ قبؾ الؼاضل وقد كص الػؼفاء صراحة 

 طؾك أن الؼاسؿ الؿعقـ مـ قبؾ الحاكؿ كالحاكؿ.

يتػؼ مع الـظام يف تؽؾقػ الؿصػل بإطؿال التل تػقد التصػقة الػؼف اإلسالمل  -9

 وٓ تضر بالشركاء أو الدائـقـ.
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 يسلل الؿصػل طـ أخطائف وأخطاء تابعقف يف حالة وجقدهؿ. -81

يف حالة تعدد الؿصػقـ فنن مسمولقتفؿ تؽقن تضامـقة ويجب أن يتؿ اتخاذ  -88

 الؼرارات باإلجؿاع مالؿ يقجد اتػاق طؾك خالف ذلؽ.

تاز الػؼف اإلسالمل طـ الـظام يف أكف ٓ يعتد بتحّصقـ أو اكؼضاء مسمولقة يؿ -83

الؼاسؿ أو الؿصػل وٓ ضقاع أمقال الدائـقـ كتقجة طدم اشرتاكفؿ يف الؼسؿة، 

فعـد ضفقر دائـ جديد يؽقن لف الحؼ يف استقػاء ديـف حتك بعد الؼسؿة، مالؿ 

ؼسؿة وتلخره يف الؿطالبة يثبت تؼصقره وتحؼؼ طؾؿف بحال مديـف وإجراءات ال

 حقث يعد تـازل طـ حؼف ولقس تؼادم لؾحؼ.

 طؿؾ ققائؿ لؾؿصػقـ أسقة بؼقائؿ الؿحؽؿقـ واطتؿادها. -8

 ققام وزارة التجارة بعؼد كدوات تثؼقػقة طـ دور الؿصػل وواجباتف. -3

التجار كشر ما يتعؾؼ بضقابط التصػقة وكدواهتا يف مـشقرات وتقزيعفا طؾك  -2

 والؿفتؿقـ.

 إرشاد الؿتعامؾقـ مع الؿصػقـ إلك صرق حػظ حؼققفؿ وإثبات مستحؼاهتؿ. -2
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 قائمة المراجع

( تصػقة شركة الؿساهؿة العامة ، دار شتات لؾـشر 3181ابراهقؿ، مروان بدري ) -8

 .والربمجقات، الؼاهرة

قف يف شرح (، كػاية الـب3119أبق العباس أحؿد بـ محؿد بـ طؾل ) ،ابـ الرفعة -3

التـبقف، تحؼقؼ: مجدي محؿد سرور باسؾقم، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة 

 إولك.

ؿـاين، طؾل بـ محؿد بـ أحؿد ) -2 (، روضة الؼضاة وصريؼ الـجاة،، 8982ابـ السِّ

تحؼقؼ: د. صالح الديـ الـاهل،  الـاشر: ممسسة الرسالة، بقروت، دار الػرقان، 

 كقةطؿان، الطبعة: الثا

(، أدب الؼاضل، 8989ابـ الؼاص، أبق العباس أحؿد بـ أبل أحؿد الطربي ) -2

دراسة وتحؼقؼ: د. حسقـ خؾػ الجبقري، الـاشر: مؽتبة الصديؼ، الؿؿؾؽة 

 العربقة السعقدية، الطائػ، الطبعة إولك.

 طؿدة السالِؽ َوطدة(، 8988)أحؿد بـ لملم بـ طبد اهلل الرومل، ، ابـ الـَِّؼقب -5

 ، ط. دار الجقؾ بقروت لبـان.الـَّاِسؽ

ابـ الفؿام، كؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل فتح الؼدير، دار الػؽر،  -6

 بدون.

(، الؿحرر يف 8982) طبد السالم بـ طبد اهلل بـ الخضر بـ محؿد ابـ تقؿقة،  -7

طبعة الػؼف طؾك مذهب إمام أحؿد، مؽتبة الؿعارف الرياض، السعقدية، ال

 الثاكقة.

(، الؼقاكقـ 8985ابـ جزي، أبق الؼاسؿ، محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ طبد اهلل ) -8

الػؼفقة، صبعة طالؿ الػؽر، الطبعة إولك، الؼاهرة ، وط. دار العؾؿ لؾؿاليقـ 

 بقروت.



 

8225 

ابـ حزم، أبق محؿد بـ طؾل بـ أحؿد بـ سعقد، الؿحؾك بأثار، صبعة دار أفاق  -9

 بقروت.الجديدة ، 

ابـ رجب، زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد، الؼقاطد ٓبـ رجب، ط. دار  -81

 الؽتب العؾؿقة، بدون

بداية  (،3112) أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد الؼرصبلابـ رشد،  -88

 بدون صبعة. ،لـاشر: دار الحديث، الؼاهرة،  االؿجتفد وهناية الؿؼتصد

(، رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار 8966الديـ محؿد بـ مؽل )ابـ طابديـ، طالء  -83

 مصطػل الحؾبل بالؼاهرة.ط.  شرح تـقير إبصار الؿسؿاة حاشقة ابـ طابديـ.

ابـ فارس، أبق الحسقـ أحؿد ، معجؿ مؼايقس الؾغة: ، تحؼقؼ طبدالسالم محؿد  -82

 هارون، صبعة دار طالؿ الؽتب، بدون سـة صبع،

(، الؽايف يف فؼف 8992) أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿدابـ قدامة ،  -82

 اإلمام أحؿد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك.

(، الؿغـل، الـاشر: 8968) أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿدابـ قدامة،  -85

 مؽتبة الؼاهرة بدون صبعة.

(، الؽايف يف فؼف اإلمام 8992 بـ أحؿد )ابـ قدامة، أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل -86

 أحؿد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك.

، الطرق محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـابـ ققؿ الجقزية،  -87

 ، بدون.مؽتبة دار البقانالحؽؿقة، 

تحؼقؼ: ، تػسقر الؼرآن العظقؿ(، 8999)أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿرابـ كثقر،  -88

 الطبعة الثاكقة.، الـاشر: دار صقبة لؾـشر والتقزيع، سامل بـ محؿد سالمة

 (، لسان العرب، ط. دار صادر، بقروت.8956ابـ مـظقر، جؿال الديـ ) -89
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َْشَباُه َوالـََّظائُِر َطَؾك 8999ابـ كجقؿ، زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد ) -31 ْٕ (، ا

الـ ْعَؿاِن، وضع حقاشقف وخرج أحاديثف: الشقخ زكريا طؿقرات، َمْذَهِب َأبِْل َحـِْقَػَة 

 الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان الطبعة إولك.

ابـ كجقؿ، زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ، ويف  -38

دري، آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿد بـ حسقـ بـ طؾل الطقري الحـػل الؼا

 وبالحاشقة: مـحة الخالؼ ٓبـ طابديـ، الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل.

(، الؿسئقلقة الؿدكقة واإلثراء دون سبب، 8998أبق الؾقؾ، إبراهقؿ الدسققل ) -33

دراسة لؾؿصادر غقر اإلرادية لاللتزام وفًؼا لؾؼاكقن الؽقيتل، دار الؽتب، الطبعة 

 الثاكقة، الؽقيت.

ان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو ســ أبل أبق داود سؾقؿ -32

داود، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، الـاشر: الؿؽتبة العصرية، صقدا، 

 بقروت.

(، كظرية آلتزام يف الؼاكقن الؿدين، الؽتاب 8952أبقستقت، أحؿد حشؿت ) -32

 إول، مصادر آلتزام، مطبعة مصر، الطبعة الثاكقة.

 ( الشركات، صبعة دار الـفضة العربقة.3112أحؿد، طبدالػضقؾ محؿد ) -35

(، أسباب اكؼضاء الشخصقة آطتبارية لؾشركة، 3186أحؿد، هنؾة محؿد حامد ) -36

 رسالة ماجستقر، جامعة الـقؾققـ، كؾقة الدراسات العؾقا، الخرصقم.

ح الروضة (، الؿفؿات يف شر3119اإلسـقي، جؿال الديـ طبد الرحقؿ ) -37

بقروت  -والرافعل، اطتـك بف: أبق الػضؾ الدمقاصل، أحؿد بـ طؾل ، دار ابـ حزم 

 لبـان الطبعة: إولك -

(، الؿدوكة الؽربى، رواية سحـقن طـ ابـ 8992إصبحل، مالؽ بـ أكس ) -38
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 قاسؿ، تحؼقؼ: أحؿد طبدالسالم، دار الؽتب العؾؿقة.

تؼصقرية طـ فعؾ الغقر يف الػؼف اإلسالمل (، الؿسئقلقة ال8962أمقـ، سقد ) -39

 والؿؼارن، رسالة دكتقراه، حؼقق الؼاهرة.

(، حاشقة الشرقاوي طؾك شرح 8215إكصاري، زكريا بـ محؿد بـ أحؿد ) -21

 التحرير، الؿطبعة إزهرية الطبعة إولك.

(، فتح القهاب بشرح مـفج 8992إكصاري، زكريا بـ محؿد بـ أحؿد ) -28

ب )هق شرح لؾؿملػ طؾك كتابف هق مـفج الطالب الذي اختصره الؿملػ الطال

 مـ مـفاج الطالبقـ لؾـقوي(، دار الػؽر لؾطباطة والـشر.

( الـظرية العامة لاللتزام، الجزء إول 8998إهقاين، حسام الديـ كامؾ ) -23

 مصادر آلتزام، الؿجؾد الثاين الؿصادر غقر اإلرادية، د ، دون كاشر.

البابريت، محؿد بـ محؿد بـ محؿقد، أكؿؾ الديـ أبق طبد اهلل ابـ الشقخ شؿس  -22

 الديـ، العـاية شرح الفداية الـاشر: دار الػؽر الطبعة: بدون صبعة وبدون تاريخ.

(، الؼاكقن التجاري، صبعة دار 8987البارودي، طؾل، والعرين، محؿد فريد ) -22

 الؿطبقطات الجامعقة.

بق محؿد غاكؿ بـ محؿد، مجؿع الضؿاكات، ط. دار الؽتاب البغدادي، أ -25

 اإلسالمل، بدون.

(، إطاكة الطالبقـ طؾك حؾ 8997البؽري، أبق بؽر بـ محؿد شطا الدمقاصل ) -26

ألػاظ فتح الؿعقـ )هق حاشقة طؾك فتح الؿعقـ بشرح قرة العقـ بؿفؿات الديـ(، 

وصبعة دار الؽتب  بعة إولك.الـاشر: دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقريع، الط

 العربقة بالؼاهرة.
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(، الػتاوى الفـدية، الـاشر: دار الػؽر، 8281البؾخل، كظام الديـ ومعف لجـة ) -27

 الطبعة الثاكقة.

(، الشركات التجارية، الطبعة الثاكقة، دار الـفضة 8992هبـساوي، صػقت كاجل ) -28

 .العربقة

ح الديـ ، الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع، البفقيت، مـصقر بـ يقكس بـ صال -29

ومعف: حاشقة الشقخ العثقؿقـ وتعؾقؼات الشقخ السعدي، خرج أحاديثف: طبد 

 الؼدوس محؿد كذير، الـاشر: دار الؿميد، ممسسة الرسالة.

البفقيت، مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ، كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع،  -21

 ةالـاشر: دار الؽتب العؾؿق

 .إولك الطبعة ، التجاري الؼاكقن (8285بقذياب، سؾؿان ) -28

( الـظرية العامة لاللتزامات، مصادر آلتزام، 8992البقف، محسـ طبدالحؿقد ) -23

 .الجزء الثاين الؿصادر غقر اإلرادية، مؽتبة الجالء الجديدة، الؿـصقرة

ســ الؽربى ، ط دار الػؽر البقفؼل، أبق بؽر احؿد بـ الحسقـ بـ طؾك البقفؼل ال -22

 بقروت،  ويف ذيؾف الجقهر التؼل ٓبـ الرتكؿاين.

(، البفجة يف شرح التحػة )تحػة 8998الت ُسقلل، طؾل بـ طبد السالم بـ طؾل ) -22

الحؽام ٕبل بؽر إكدلسل( تحؼقؼ وضبط: محؿد طبد الؼادر شاهقـ، الـاشر: 

 إولك.دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، بقروت، الطبعة 

 .( مصادر آلتزام، بدون3111تـاغق، سؿقر طبدالسقد ) -25

( الشركات التجارية، صبعة مركز الدراسات العربقة: 8227تقفقؼ، حسام الديـ ) -26

 .الطبعة إولك
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كقة لألصباء، دار الـفضة ( التلمقـ مـ الؿسئقلقة الؿد8999جابر، أشرف ) -27

 ، الؼاهرة. العربقة

(، الؼاكقن التجاري السعقدي، الطبعة الرابعة، 8287د حسـ )الجرب، محؿ -28

 الرياض.

(، كتاب التعريػات ، 8982الجرجاين، طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ ) -29

 ط. دار الؽتب العؾؿقة بقروت، لبـان، الطبعة: إولك.

، الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة (3112)طبد الرحؿـ بـ محؿد طقض، الجزيري -51

 الطبعة: الثاكقة.، لبـان ، ر الؽتب العؾؿقة، بقروتدا

(، شرح مختصر الطحاوي، 3181الجصاص، أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي ) -58

تحؼقؼ: د. طصؿت اهلل طـايت اهلل محؿد، أ. د. سائد بؽداش، د محؿد طبقد اهلل 

راج، ودار الس -خان،  د زيـب محؿد حسـ فالتة، الـاشر: دار البشائر اإلسالمقة 

 .الطبعة: إولك

(، الضؿان الؼضائل يف كطاق الؿسمولقة العؼدية 3187جؿعة، طبدالرحؿـ ) -53

وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن الؿدين إردين دراسة مؼاركة، بحث مـشقر بؿجؾة طؾقم 

 .3، مؾحؼ 22الشريعة والؼاكقن، الجامعة إردكقة، الؿجؾد 

العقـقة، مطبعة جامعة الؼاهرة  (، الحؼقق8993جؿعة، كعؿان محؿد خؾقؾ ) -52

 والؽتاب الجامعل.

، فتقحات القهاب سؾقؿان بـ طؿر بـ مـصقر العجقؾل إزهريالجؿؾ،  -52

بتقضقح شرح مـفج الطالب الؿعروف بحاشقة الجؿؾ )مـفج الطالب اختصره 

زكريا إكصاري مـ مـفاج الطالبقـ لؾـقوي ثؿ شرحف يف شرح مـفج الطالب( 

 .الػؽر الطبعة: بدونالـاشر: دار 
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( الشركات واحؽامفا واكقاطفا 8228الجـدي، محؿد، والخؾقػل خالد ) -55

 .وادارهتا، صبعة دار كـقز اشبقؾقا، الطبعة إولك

، (8991) أبق طبد اهلل الحاكؿ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ حؿدويفالحاكؿ،  -56

الـاشر: دار ، طاتحؼقؼ: مصطػك طبد الؼادر ط، لؿستدرك طؾك الصحقحقـا

 الطبعة إولك.، الؽتب العؾؿقة بقروت

(، الؿػفقم الؼاكقين لرابطة السببقة واكعؽاساتف 3115حبقب، طادل جربي محؿد ) -57

يف تقزيع طبء الؿسئقلقة الؿدكقة دراسة مؼاركة بلحؽام الػؼف اإلسالمل، دار 

 .الػؽر الجامعل الطبعة إولك

العامة لاللتزام، مصادر آلتزام، الجزء الثاين، مؽتبة حجازي، طبدالحل، الـظرية  -58

 طبداهلل وهبة، الؼاهرة، دون سـة كشر.

(، التقققػ 8991زيـ الديـ محؿد طبد الرؤوف بـ تاج العارفقـ ) الحدادي، -59

 طؾك مفؿات التعاريػ، ط. طالؿ الؽتب الؼاهرة، الطبعة: إولك.

تجارية يف دولة آمارات العربقة الشركات ال(، 3185حسـ، سقزان طؾل ) -61

 .الؿتحدة، صبعة مؽتبة الجامعة، الطبعة إولك

(، الدر الؿختار شرح 3113الحصؽػل، محؿد بـ طؾل بـ محؿد الِحْصـل ) -68

تـقير إبصار وجامع البحار، تحؼقؼ: طبد الؿـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ، الـاشر: دار 

 الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك

(، 8993) شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد الطرابؾسل الحطاب، -63

 مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ، دار الػؽر الطبعة: الثالثة.
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(، درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام، دار الؽتب العؾؿقة 8998حقدر، طؾل ) -62

 بقروت ، لبـان.

رية يف التشريع ( الـظام الؼاكقين لؿصػل الشركات التجا3182خالد ، معؿر ) -62

 .الجزائري والؿؼارن، دار الجامعة الجديدة ، اإلسؽـدرية

الخرشل، محؿد بـ طبد اهلل،  شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل، الـاشر: دار الػؽر  -65

 لؾطباطة، بقروت، الطبعة: بدون.

 ( الضؿان فـل الػؼف اإلسالمل، دار الػؽر العربل، الؼاهرة.3111الخػقػ، طؾل ) -66

(، اكؼضاء الشركات وأثار التل ترتتب طؾك هذا 3188أركان محؿد ) خؾقؾ، -67

 .آكؼضاء، دراسة مؼاركة، الدار الجامعقة الجديدة، اإلسؽـدرية

 .(، الؿقجز يف الؼاكقن التجاري، مطبعة الؿدين، الؼاهرة8971الخقلل أكثؿ ) -68

فد اإلدارة (، دروس يف الؼاكقن التجاري السعقدي، مع8969الخقلل، أكثؿ ) -69

 .3العامة، الرياض، ط.

مجؿع ،  طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان الؿدطق بشقخل زاده ،داماد أفـدي -71

بدون صبعة  ،الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، إهنر يف شرح مؾتؼك إبحر

 وبدون تاريخ.

دار  الدسققل، محؿد بـ أحؿد بـ طرفة، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، ط. -78

 الػؽر، بدون.

(، الؼاكقن التجاري: صبعة مـشقرات الحؾبل 3118دويدار، هاين دويدار ) -73

 .الحؼقققة، الطبعة إولك

( الؼاكقن التجاري الؾبـاين، الجزء إول، دار الـفضة 8995دويدار، هاين محؿد ) -72

 .العربقة، بقروت
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ر الصحاح، دار الؽتب ( مختا8982الرازي، محؿد بـ أبل بؽر طبدالؼادر ) -72

 العؾؿقة ، بقروت.

فتح العزيز شرح القجقز  (،8979) الؼاسؿ طبد الؽريؿ بـ محؿد ، أبقالرافعل  -75

 )الشرح الؽبقر(، صبعة دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت.

(، مطالب أولل الـفك يف شرح 8992الرحقباكك، مصطػك بـ سعد السققصل، ) -76

 اإلسالمل، الطبعة الثاكقة. غاية الؿـتفك، الـاشر: الؿؽتب

( الشركات التجارية يف الؼاكقن الؽقيتل الؿؼارن، الطبعة 8978رضقان، أبقزيد ) -77

 .إولك، دار الػؽر العربل الؼاهرة

( الضرر كلساس لؾؿسئقلقة الؿدكقة يف الؿجتؿع 8978رفاطل، محؿد كصر ) -78

 .العربقة،  الؼاهرة الؿعاصر، رسالة دكتقراه حؼقق الؼاهرة ، ط.دار الـفضة

(، هناية الؿحتاج إلك شرح 8982الرمؾل، شؿس الديـ محؿد بـ أبل العباس ) -79

 الؿـفاج، الـاشر: دار الػؽر، بقروت، الطبعة إخقرة.

( تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة، كؼؾف إلك العربقة وطؾؼ 3111ريـفارت، بقرت آن ُدوِزي ) -81

د َسؾقؿ الـَعقؿل، الـاش ر: وزارة الثؼافة واإلطالم، الجؿفقرية العراققة، طؾقف: محؿَّ

 .الطبعة: إولك

(، تاج العروس مـ جقاهر 8216الزبقدي، محؿد بـ محؿد طبدالرازق ) -88

 .الؼامقس، الطبعة إولك، الؿطبعة الخقرية ، بجؿالقة مصر

(، الػؼف اإلسالمل وأدلتف، صبعة دار الػؽر، دمشؼ،  8997الزحقؾل، وهبة ) -83

 طبعة الرابعة.ال

 ( كظرية الضؿان، دراسة مؼاركة، دار الػؽر،  بقروت.8998الزحقؾل، وهبة ) -82
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(، الؿدخؾ الػؼفل العام، دار الػؽر ، دمشؼ، 8967الزرقا، مصطػك أحؿد ) -82

 بقروت، لبـان.

( شرح الزرقاين طؾك مقصل 8288الزرقاين، محؿد بـ طبد الباقل بـ يقسػ ) -85

 دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة: إولك.اإلمام مالؽ، ط. 

 ،إطالم(، 3113) خقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارسالزركؾل،  -86

 الطبعة: الخامسة طشر.، دار العؾؿ لؾؿاليقـ

( القجقز يف كظرية آلتزام، الجزء إول، 8978زكك،  محؿقد جؿال الديـ ) -87

 .امعة الؼاهرةمصادر آلتزام، صبعة مطبعة ج

( مشؽالت الؿسئقلقة الؿدكقة، الجزء إول، 8978زكل، محؿقد جؿال الديـ ) -88

 .مطبعة جامعة الؼاهرة

زويـ، هشام، الؿقسقطة العؾؿقة يف تلسقس الشركات، الؿجؾد إول، ط. كقر  -89

 اإليؿان لإلصدارات الؼاكقكقة، بدون سـة صبع.

(، تبقـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، 8285ك )الزيؾعل، فخر الديـ طثؿان بـ طؾ -91

 صبعة دار الؿعرفة بقروت الطبعة الثاكقة.

( الشركات التجارية إحؽام العامة ، والخاصة، 3186سامل، فقزي محؿد ) -98

 .دار الثؼافة، طؿان

صبؼات الشافعقة  (8282) تاج الديـ طبد القهاب بـ تؼل الديـ ،السبؽل -93

الـاشر: ، ؿقد محؿد الطـاحل د. طبد الػتاح محؿد الحؾق: د. مح، تحؼقؼالؽربى

 الثاكقة.الطبعة ، هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع

(، ضؿان العدوان يف الػؼف اإلسالمل، دراسة 8992سراج الديـ، محؿد أحؿد ) -92

فؼفقة مؼاركة بلحؽام الؿسئقلقة التؼصقرية يف الؼاكقن، الؿمسسة الجامعقة 

 تقزيع، بقروت، الطبعة إولك.لؾدراسات والـشر وال
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سالمة، أحؿد ، مذكرات يف كظرية آلتزام ، الؽتاب إول، الؼاهرة، مؽتبة طقـ  -92

 شؿس.

( الؿقجز يف مصادر آلتزام، دار الؿطبقطات الجامعقة، 8998سؾطان، أكقر ) -95

 اإلسؽـدرية.

 الػؼف مع مؼاركة اسةدر–( مصادر آلتزام يف الؼاكقن الؿدين 3113سؾطان، أكقر ) -96

 .الثؼافة دار طؿان -اإلسالمل

( القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، دار 8998السـفقري، طبدالرازق ) -97

 الـفضة العربقة.

(، إهناء الشققع يف إطقان الؿشرتكة بالؼسؿة، 3111الشاطر، محؿقد محؿد ) -98

الشريعة والؼاكقن بدمـفقر،  بحث مـشقر بؿجؾة البحقث الػؼفقة والؼاكقكقة بؽؾقة

 العدد الخامس طشر

(، إم، دار الؿعرفة، 8991الشافعل، أبق طبداهلل محؿد ابـ إدريس بـ العباس ) -99

 بقروت، بدون.

(، الؿسئقلقة والجزاء يف الؼرآن الؽريؿ، صبعة السـة 8983الشافعل، محؿد ) -811

 الؿحؿدية، الطبعة إولك.

(، الـظام الؼاكقين لتصػقة الشركات التجارية، جؿعقة 8993شخاكبة، طبد طؾل ) -818

 .طؿال الؿطابع التعاوكقة ، طؿان إردن

(، مغـل الؿحتاج إلك 8992الشربقـل، شؿس الديـ، محؿد بـ أحؿد الخطقب ) -813

 . معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك
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اإلقـاع يف حؾ ألػاظ أبل  ،بـ أحؿد الخطقبشؿس الديـ، محؿد الشربقـل،  -812

 ، بقروت.دار الػؽر ،: مؽتب البحقث والدراسات، تحؼقؼشجاع

( الـظرية العامة لاللتزام، الجزء إول مصادر آلتزام، 8982الشرقاوي، جؿقؾ ) -812

 .صبعة دار الـفضة العربقة

مة لؾؿشروع، ( الؼاكقن التجاري، الـظرية العا8978الشرقاوي، محؿقد ) -815

 الؿشروع الخاص، الؿشروع العام، الؼاهرة، دار الـفضة العربقة.

( الشركات التجارية يف الؼاكقن الؿصري، صبعة دار 8986الشرقاوي، محؿقد ) -816

 .الـفضة العربقة ، الؼاهرة

(، الؼاكقن التجاري السعقدي، صبعة مؽتبة 8229الشريػ، كايػ بـ سؾطان ) -817

 إولك.الشؼري، الطبعة 

 .( القسقط يف الؼاكقن التجاري الؿصري، الجزء إول8953شػقؼ، محسـ ) -818

(، تصػقة شركات إشخاص، الؼاهرة بدون دار 8992شؿسان، حؿقد محؿد ) -819

 .كشر

( دروس يف كظرية آلتزام، مصادر آلتزام، دار 8977شـب، محؿد لبقب ) -881

 الـفضة العربقة.

 .( الشركات التجارية: صبعة مـشلة الؿعارف8988الحؿقد )الشقاربل، طبد -888

كقؾ إوصار شرح  (،8992) محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهللالشقكاين،  -883

دار  ، ط.تحؼقؼ: طصام الديـ الصبابطل، مؾتؼك إخبار مـ أحاديث سقد إخبار

 الطبعة إولك.، الحديث، مصر
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بـ طؾل، الؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل، دار الشقرازي، أبق اسحاق إبراهقؿ  -882

 الؽتب العؾؿقة، بدون صبعة.

بؾغة السالؽ ٕقرب الؿسالؽ ، أبق العباس أحؿد بـ محؿد الخؾقيتالصاوي،  -882

الؿعروف بحاشقة الصاوي طؾك الشرح الصغقر )الشرح الصغقر هق شرح الشقخ 

الـاشر: دار ، َماِم َمالٍِؽ(الدردير لؽتابف الؿسؿك أقرب الؿسالؽ لَِؿْذَهِب اإْلِ 

 ، بدون.الؿعارف

 .( مصادر آلتزام، دار الـفضة العربقة الؼاهرة8993الصدة، طبدالؿـعؿ ) -885

( 3112الصغقر، حسام طبدالغـل، وقرمان، طبدالرحؿـ، والػؼل، طاصػ ) -886

مبادئ الؼاكقن التجاري، الـظرية العامة لؾشركات، مطبعة حؿادة الحديثة 

 ـا.بؼقيس

،  سبؾ السالم، محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح بـ محؿد الحسـلالصـعاين،  -887

 بدون صبعة وبدون تاريخ. ،الـاشر: دار الحديث

تػسقر (، 3118) محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾلالطربي،  -888

 تحؼقؼ: الدكتقر طبد اهلل بـ طبد، جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،الطربي

الطبعة: ، الـاشر: دار هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع واإلطالن، الؿحسـ الرتكل

 إولك.

( القجقز يف الؼاكقن التجاري الجزء إول ، الؿؽتب 8978صف، مصطػك كؿال ) -889

 الؿصري الحديث.

( الؼاكقن التجاري الؾبـاين، الجزء إول، الطبعة 8975صف، مصطػك كؿال ) -831

 .الـفضة العربقة ، بقروت الثاكقة، دار
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( الؼاكقن التجاري، شركات إمقال، ممسسة الثؼافة 8983صف، مصطػك كؿال ) -838

 .الجامعقة، اإلسؽـدرية

 (، الؼاكقن التجاري، ط. الدار الجامعقة.8986صف، مصطػك كؿال ) -833

 (، القسقط يف الـظرية العامة لاللتزامات، الؽتاب8999طبدالرحؿـ، حؿدي ) -832

إول، الؿصادر اإلرادية لاللتزام )العؼد واإلرادة الؿـػردة(، الطبعة إولك ، دار 

 .الـفضة العربقة

(، الؿقسقطة الجـائقة، دار احقاء الرتاث العربل 8921طبدالؿؾؽ جـدي ) -832

 بقروت.

(، تصػقة شركة إمقال يف الػؼف اإلسالمل 3181طرفة، كادية كؿال سعقد ) -835

لؿدين إردين، رسالة دكتقراه يف الؼضاء الشرطل، كؾقة الدراسات والؼاكقن ا

 العؾقا، الجامعة إردكقة

( شرح الؼاكقن التجاري الؿصري، الجزء إول، الطبعة 8927العريػ، طؾل ) -836

 إولك، الؼاهرة، مطبعة لجـة التللقػ والرتجؿة والـشر.

رية الؿشروع التجاري الجؿاطل ( الشركات التجا3112العريـل، محؿد فريد، ) -837

 .بقـ وحدة اإلصار الؼاكقين وتعدد إشؽال، دار الجامعة الجديدة، اإلسؽـدرية

(، 3182العسؼالين، أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر ) -838

بؾقغ الؿرام مـ أدلة إحؽام، تحؼقؼ: الدكتقر ماهر ياسقـ الػحؾ، الـاشر: دار 

 والتقزيع، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة إولك.الؼبس لؾـشر 

 (، شرح أحؽام حؼ الؿؾؽقة، بدون.8997العطار، طبد الـاصر تقفقؼ ) -839

(، مسمولقة الؿصػل تجاه الشركة يف التصػقة 3182العؼؾة، شادي طؾل، ) -821
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جامعة  اإلجبارية لؾشركة الؿساهؿة العامة، رسالة ماجستقر، كؾقة الؼاكقن،

 القرمقك، إردن.

(، الػعؾ الؿقجب لؾضؿان يف الػؼف 8977العؽام، محؿد فاروق بدوي ) -828

 اإلسالمل، رسالة دكتقراه، الؼاهرة

 .(، الشركات التجارية ، دار الثؼافة ، طؿان8995العؽقؾل، طبدالعزيز، ) -823

قؾ شرح (، مـح الجؾ8989طؾقش، أبقطبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ محؿد  ) -822

 مختصر خؾقؾ، دار الػؽر،  بقروت، بدون صبعة

(، معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة، دار 3118طؿر، أحؿد مختار طبد الحؿقد ) -822

 طالؿ الؽتب، الطبعة: إولك.

العؿر، طدكان صالح ، القجقز يف الشركات التجارية وأحؽام اإلفالس: صبعة  -825

 مؽتبة الحؿقضل، الطبعة إولك.

، البـاية شرح الفداية (،3111)أبق محؿد محؿقد بـ أحؿد بـ مقسك  ،العقـك -826

 الطبعة إولك.، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان

( الؼاكقن التجاري ، 8221الغامدي، طبدالفادي، وحسقـل بـ يقكس محؿد ) -827

 .صبعة مؽتبة الشؼري، الطبعة الثالثة

(، القجقز يف فؼف 8287)د بـ محؿد بـ محؿد الطقسل أبق حامد محؿالغزالل،  -828

 اإلمام الشافعل، ط. مطبعة أداب والؿميد بالؼاهرة.

(، الشركات التجارية دراسة تحؾقؾقة، الطبعة 8999غطاشة، أحؿد طبدالؾطقػ ) -829

 .  إولك ، دار صػاء لؾـشر والتقزيع، طؿان

ية يف دولة آمارات العربقة ( الشركات التجار8989غـايؿ، حسقـ يقسػ ) -821

 م.8989الؿتحدة، الطبعة الثاكقة، 
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( تصػقة الشركات التجاري، رسالة 3189فاصـة، بـ صايف، وصبقحة قاسقؿل، ) -828

ماجستقر، الؿركز الجامعل بؾحاج بقشعقب طقـ تؿقشـت، معفد العؾقم 

 آقتصادية ، التجارية ، قسؿ الحؼقق.

الـظرية العامة لاللتزام، مصادر آلتزام، الدار ( 8988فرج، تقفقؼ حسـ ) -823

 الجامعقة بقروت ط. الثالثة.

( الؿسئقلقة الؿدكقة لؾؿحؽؿ طـ أخطائف التحؽقؿقة 3116فرج، فريد طبدالؿعز ) -822

يف الؼاكقن الؿصري والؼقاكقـ إخرى دراسة مؼاركة، بحث مـشقر بؿجؾة كؾقة 

 .رونالشريعة والؼاكقن بدمـفقر، العدد العش

 ( الشركات التجارية يف الؼاكقن الؿصري.3116الػؼل، طاصػ محؿد راشد ) -822

( إحؽام العامة لؾشركات، صبعة مؽتبة الؼاكقن 8229الػقزان، محؿد براك ) -825

 وآقتصاد، الطبعة الثاكقة.

م(، الؿسئقلقة التؼصقرية بقـ الشريعة والؼاكقن، 8963فقض اهلل، محؿد فقزي ) -826

 ة دكتقراه، جامعة إزهر، شريعة الؼاهرة.رسال

(، الذخقرة، ط. دار 8992الؼرايف، أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس ) -827

 الغرب اإلسالمل، بقروت الطبعة إولك.

 -( الؼاكقن التجاري السعقدي: إطؿال التجاري8229الؼرشل، زياد بـ أحؿد ) -828

 .لـظام الشركات الجديد، صبعة دار حافظ  الثاكقة التاجر، الشركات التجارية وفؼًا

شركات  -قرمان، طبدالرحؿـ السقد، الشركات التجارية، الـظرية العامة -829

 .إشخاص ، دار الـفضة العربقة، بدون

(، 8997الؼزويـل طبد الؽريؿ بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ، أبق الؼاسؿ الرافعل ) -851



–
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طادل  -لشرح الؽبقر، تحؼقؼ: طؾل محؿد طقض العزيز شرح القجقز الؿعروف با

 .إولك: الطبعة  لبـان، –أحؿد طبد الؿقجقد الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

(، القجقد القاقعل والقجقد الؼاكقين لؾشركة الػعؾقة 8215الؼضاة، مػؾح طقاد ) -858

 يف الؼاكقن الؿؼارن، صبعة دار الـفضة العربقة.

( حاشقتا قؾققبل 8995ؿد سالمة ، وطؿقرة، أحؿد الربلسل )الؼؾققبل، أح -853

وطؿقرة ، وبلطالها شرح العالمة جالل الديـ الؿحؾل طؾك مـفاج الطالبقـ 

 لؾشقخ محقل الديـ الـقوي، صبعة دار الػؽر ، بقروت.

 .( ، الؼاكقن التجاري، صبعة دار الـفضة العربقة الؼاهرة8976الؼؾققبل، سؿقحة ) -852

( الشركات التجارية الطبعة الخامسة، دار الـفضة 3188ؼؾققبل، سؿقحة )ال -852

 .العربقة الؼاهرة

(، كظرية الشققع يف الػؼف اإلسالمل، رسالة دكتقراه 8985قـديؾ، محؿد حسقـ ) -855

 مؼدمف إلك كؾقة الشريعة والؼاكقن، جامعة إزهر، مصر

(، بدائع الصـائع يف ترتقب 8986الؽاساين، طالء الديـ أبقبؽر بـ مسعقد ) -856

، والطبعة إولك، الؿطبعة الجؿالقة،  دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: الثاكقةالشرائع، 

 مصر.

( ، معجؿ الؿملػقـ تراجؿ مصـػل الؽتب العربقة، 8277كحالة، طؿر رضا، ) -857

 مطبعة الرتقل بدمشؼ سقريا.

ظرية والتطبقؼ ، دار الـفضة ( طؼد العالج بقـ الـ8986ملمقن ، طبدالرشقد ) -858

 العربقة الؼاهرة.

( طالقة السببقة يف الؿسئقلقة الؿدكقة، دار الـفضة 8985ملمقن، طبدالرشقد ) -859

 .العربقة
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(، أدب الؼاضل ، تحؼقؼ، 8973الؿاوردي أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب ) -861

سالمل، صبعة محل هالل السرحان، رئاسة ديقان إوقاف، إحقاء الرتاث اإل

 العاين، بغداد.

( الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل يف 3116الؿحاسـة،  أحؿد يقسػ طبدالرحؿـ ) -868

 الشركات التجارية، رسالة ماجستقر، جامعة آل البقت.

 ( القسقط يف الشركات التجاري، اإلسؽـدرية.3112محرز ، أحؿد محؿقد ) -863

لؾؿقجبات والعؼقد فـل الشريعة (، الـظرية العامة 8982محؿصاين، صبحل ) -862

اإلسالمقة بحث مؼارن يف الؿذاهب الؿختؾػة والؼقاكقـ الحديثة، مطبعة 

 الؽشاف، بقروت.

( الؿركز الؼاكقين لؾؿصػل يف شركات إمقال 3188محقؿد، حسـ أحؿد ) -862

العامة ، رسالة ماجستقر يف الؼاكقن الخاص، كؾقة الحؼقق ، جامعة الشرق 

 .إوسط

(، الؿدخؾ لؾػؼف اإلسالمل، صبعة مؽتبة طبد اهلل 8952مدكقر، محؿد سالم ) -865

 وهبة الؼاهرة، صبعة أولك.

الؿرداوي، طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ سؾقؿان، اإلكصاف يف معرفة الراجح  -866

 مـ الخالف، الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل، الطبعة: الثاكقة، بدون تاريخ.

، الفداية شرح بداية الؿبتدئ، ط الحسـ طؾل أبل بؽر طبد الجؾقؾ ، أبقالؿرغقـاين -867

 .  مصطػل البابل الحؾبل بؿصر

( القايف يف شرح الؼاكقن الؿدين، )يف آلتزامات، الؿجؾد 8998مرقس، سؾقؿان ) -868

 الثاين يف الػعؾ الضار والؿسئقلقة الؿدكقة(، دار الؽتب الؼاكقكقة، الؼاهرة.



–
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م(، الؿسمولقة الؿدكقة لؾؿصػل يف 3117، أحؿد محؿقد طبدالؽريؿ )مساطدة -869

التصػقة اإلجبارية يف شركات الؿساهؿة العامة دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ 

إردين وآكجؾقزي، رسالة دكتقراه ، جامعة طؿان العربقة لؾدراسات العؾقا، 

 إردن.

ف السقـ، صبعة  دار الؿشرق ـ معؾقف، لقيس، الؿـجد يف الؾغة العربقة ، حر -871

 .بقروت

 (، الشركات التجارية، دار الـفضة العربقة الؼاهرة.3118معقض كادية محؿد ) -878

مرقاة  (،3113) طؾل بـ سؾطان محؿد، أبق الحسـ كقر الديـ، الؿال الفروي -873

 الطبعة إولك.، لبـان –دار الػؽر، بقروت ، ط. الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح

( الشركات تلسقسفا وإدارهتا واكؼضائفا 8957مؾش، محؿد كامؾ أمقـ ) -872

وافالسفا وضرائبفا، ودفاترها وجرائؿفا وحراستفا وكؿاذجفا، يف الؼقاكقـ 

 الؿصرية الجديدة والتشريع الؿؼارن، مطابع دار الؽتاب العربل، الؼاهرة.

الصغقر، الـاشر :  (، فقض الؼدير شرح الجامع8256الؿـاوي، طبدالرؤوف، ) -872

 .الؿؽتبة التجارية الؽربى، مصر، الطبعة إولك

( الؿصادر غقر اإلرادية لاللتزام، خالصة 8988مـصقر، مصطػك مـصقر ) -875

 ( يف الؼاكقن الؽقيتل، جامعة الؽقيت.3دروس يف مؼرر آلتزامات )

اإلكؾقؾ (، التاج و8992الؿقاق، محؿد بـ يقسػ بـ أبل الؼاسؿ بـ يقسػ ) -876

 .لؿختصر خؾقؾ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة الطبعة إولك

( آختقار لتعؾقؾ الؿختار، 8927الؿقصؾل، طبد اهلل بـ محؿقد بـ مقدود ) -877

 تعؾقؼ: الشقخ محؿقد أبق دققؼة، الـاشر: مطبعة الحؾبل، الؼاهرة.
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لشركات (، مقسقطة الشركات التجارية ، تلسقس ا3111كاصقػ ، ألقاس ) -878

 .الؿؼػؾة

(، روضة الطالبقـ وطؿدة 8998الـقوي، أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف ) -879

الؿػتقـ، تحؼقؼ: زهقر الشاويش، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، دمشؼ، 

 طؿان، الطبعة: الثالثة.

الـقوي، أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف ، الؿجؿقع شرح الؿفذب، ط.  -881

 .  الػؽر، بقروتدار 

(، تحػة الؿحتاج يف شرح 8982الفقتؿل، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر ) -888

 الؿـفاج، ط. الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر، بدون.

( الػتح الؿبقـ لشرح إربعقـ 8231الفقثؿل، شفاب الديـ أحؿد بـ حجر ) -883

 ٓبـ حجر، صبعة الؿطبعة العامرة الشرققة، الؼاهرة.

 ( ، الشركات التجارية، صبعة دار الػؽر العربل.8988يقكس، طؾل حسـ ) -882
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