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ملخص البحث
يتنــاول هــذا البحــث الشــخصية املعنويــة للشــركات يف النظــام الســعودي مقارنــة ابلشـريعة
اإلســامية ،واألنظمــة القانونيــة الوضعيــة األخــرى .فالشــخصية املعنويــة هــي شــخصية افرتاضيــة
جتعــل للشــركة صالحيــة اكتســاب احلقــوق ،والتحمــل اباللتزامــات ،ومــن هنــا تظهــر أمهيــة هــذا
البحــث ،إذ أنــه بتحديــد املركــز القانــوين للشــخص املعنــوي للشــركة تُفــك كثــر مــن النزاعــات
اليت قد تنشــأ يف هذا اجلانب .كما هتدف الدراســة إىل بيان مفهوم الشــخصية املعنوية للشــركة
ونتائجهــا وبدئهــا وهنايتهــا وأتصيــل األحــكام ال ـواردة بشــأهنا يف نظــام الشــركات الســعودي..
كمــا أن للبحــث نتائــج؛ أمههــا أ ًن نظــام الشــركات الســعودي يتوافــق مــع الفقــه اإلســامي يف
أحكامــه عموم ـاً وخاصــة األحــكام اخلاصــة ابلشــخصية املعنويــة وهــذا مــا مييــزه عــن األنظمــة
األخــرى ،كذلــك يرتتــب علــى الشــخص املعنــوي نتائــج وهــي؛ الذمــة املاليــة ،واملوطــن ،واســم
الشــركة ،واألهليــة القانونيــة ،واجلنســية والــي خالــف املشــرع الســعودي فيهــا األنظمــة األخــرى
حيــث نــص علــى أن جنســية الشــركة حتــدد بنــاء علــى النظــام الــذي أنشــئت مبوجبــه أو مبــكان
إدارهتــا.
مــن توصيــات هــذا البحــث االهتمــام مبوضــوع الشــخصية املعنويــة والتوســع فيــه؛ ألمهيــة
الشــركات ،ومراجعــة النظــام فيمــا خيــص حتديــد جنســية الشــركة ووضــع أحـ ٍ
ـكام خاصــة هبــا أكثــر
تفصيــا يف النظــام الســعودي.
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Corporate Identity in the Saudi Corporate System
Abstract

This research deals with the legal moral of companies in
the Saudi legel system in comparison to Islamic law (sharia)
and other legal systems. The legal person is a hypothetical one
who has the authority to acquire rights and to bear obligations.
The importance of this research lies in the fact that by
determining the legal status of the company’s legal personality,
many disputes that may arise in this aspect are resolved.
The research aims at explaining the concept of “legal
personality”, its importance, beginning and end.
It also discusses the presenting provisions therein in the
Saudi Companies Law and its incorporation.. The study
finds many results, most important is that the legal person
carries some responsibilities such as patrimony, the name of the
company, legal capacity and nationality, in which the Saudi
legislator contravened the other regulations, stipulating that
the nationality of the company shall be determined by virtue
of the reason in which it was established or by the place of its
administration. Among the recommendations of this research
is the importance of studying the subject of legal personality
and paying more attention to it. The reason behind this is the
importance of companies and their role in the improvement
of nations and the revision of systems and laws with regard
to determining the nationality of the company and putting
specific and detailed provisions in the Saudi legal system.

228

الشخصية المعنوية للشركة في نظام الشركات السعودي

د.أماني فضل هللا الطاهر

املقدمــة
احلمــد هللا ،والصــاة والســام علــي أشــرف خلــق هللا ســيدان حممــد بــن عبــد هللا وعلــى آلــه
وصحبــه أمجعــن وبعــد:
مــن املؤكــد أ ًن الشــركات تلعــب دوراً مهمـاً يف حياتنــا االقتصاديــة سـواءً أكانــت عامــة أو
خاصــة إذ ًأنــا تعــد إحــدى أدوات التطــور االقتصادي،ولكــي يكــون للشــركة وجودهــا القانــوين
لتمارس نشاطاهتا املختلفة البد من أتسيسها وذلك عرب القيام حبزمة من اإلجراءات القانونية
املختلفة -موضوعية و شكلية -وينتج عن ذلك اكتساب الشركة للشخصية املعنوية ،فالشركة
يف نظــر القانــون شــخص كمــا الشــخص الطبيعــي( )١ولكنهــا شــخص اعتباري،ففكــرة الشــخص
عمومـاً أصبحــت مــن املســلمات يف جمــال القانــون اخلــاص .وراعــت الشـريعة هــذا اجلانــب املهــم
ِ
مــن املعامــات ملــا يرتتــب عليهــا مــن التزامــات وحقــوق كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن َٰهـ َذا أَخــي لَــهُ
تِســع وتِســعو َن نـعج ـةً وِل نـعج ـةٌ و ِ
الِطَـ ِ
ـاب﴾( )٢فالشــخصية
ـال أَ ْك ِف ْلنِ َيهــا َو َعـ َّـزِن ِف ْ
احـ َـدةٌ فـََقـ َ
ْ ٌ َ ْ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ
املعنويــة هــي شــخصية افرتاضيــة هلــا صالحيــة اكتســاب احلقــوق والتحمــل اباللتزامــات ،فالشــركة
هلــا شــخصية معنويــة ،وابلتــايل ميكنهــا إب ـرام التعاقــدات مــع الغــر ،وكذلــك يرتتــب عليهــا أهنــا
تكتســب حقــوق وتتحمــل التزامــات ويف ذلــك تتفــق مــع الشــخص الطبيعــي إال أهنــا ختتلــف عنــه
يف بعض األمور اليت ال ميكن تصورها إال لدى الشخص الطبيعي كاألمور اخلاصة ابلتصرفات
الشــخصية الــي حتتــاج إىل القيــام أبفعــال ماديــة ،وكذلــك ال ميكــن إيقــاع بعــض العقــوابت إال
علــى الشــخص الطبيعــي مثــل اجللــد والســجن وهــذا ال ميكــن تصــوره لــدى الشــخص االعتبــاري
تثبــت الشــخصية املعنويــة جلميــع الشــركات ابســتثناء شــركة احملاصــة( ،)٣ويتنــاول هــذا البحــث
تعريــف الشــخصية املعنويــة وبيــان كيفيــة نشــأة وهنايــة الشــخصية املعنويــة للشــركات يف نظــام
الشــركات الســعودي ،وتكييفهــا الفقهــي والقانــوين.
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أمهية املوضوع:
تــرز أمهيــة الدراســة يف ارتبــاط الشــركات عمومــا بواقــع حيــاة النــاس يف اجلانــب التجــاري
واملعامــات املرتبطــة بــه والــذي قــد يقــود بــدوره إىل تشــابك املراكــز القانونيــة املختلفــة وحتديــد
املركــز القانــوين للشــخصية املعنويــة يــؤدي إىل تقليــل تلــك اإلشــكاالت والتشــابكات وهــذا قــد
يعــود بــدوره ببعــض النفــع علــى اجملتمــع.

أسباب اختيار املوضوع:
 -1قلة البحوث العلمية يف جمال الشخصية املعنوية للشركات.
 -2حماولــة الربــط بــن الفقــه اإلســامي وبــن مــا ورد بشــأن الشــخصية املعنويــة مــن أحــكام يف
القانون.

أهداف البحث:
يهدف البحث إىل اآليت:
 -1التعريف ابلشركة وابلشخصية املعنوية.
 -2توضيح بداية الشخصية املعنوية وهنايتها.
 -3بيان نتائج اكتساب الشخصية املعنوية.
 -٤أتصيــل املســائل واملوضوعــات املتعلقــة ابلشــخصية املعنويــة للشــركة وبيــان مركزهــا القانــوين
والفقهــي.

مشكلة البحث
تظهــر مشــكلة البحــث ابلنظــر إىل املركــز القانــوين للشــخصية االعتباريــة للشــركة جتــاه الغــر
والــذي ميكــن أن حيتــج علــى الشــركة ابلتزاماهتــا املبدئيــة يف املرحلــة التمهيديــة -قبــل التســجيل-
وهــذا يتنــاىف مــع فكــرة الوجــود القانــوين للشــركة بعــد التســجيل وهــذا اجلانــب مل يـراع يف بعــض
التش ـريعات املنظمــة للشــخصية املعنويــة علــى وجــه اخلصــوص ومــن بينهــا املنظــم الســعودي.
وكذلــك عــدم التعــرض ملوضــوع الشــخصية املعنويــة ابلقــدر املطلــوب؛ وهــذا قــد يتســبب يف
غمــوض وقصــور يف بعــض األحــكام املتعلقــة هبــا.
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أسئلة البحث:
 -١ماهي الشركة وماهي األدلة على مشروعيتها؟
 -٢ما املقصود ابلشخصية املعنوية للشركة؟
 -٣مىت تنشأ الشخصية املعنوية للشركة ومىت تنتهي؟
 -٤كيف عاجل الفقه اإلسالمي موضوع الشخصية املعنوية؟
 -٥ماهي نتائج ومثار الشخصية املعنوية؟

حدود البحث:
 -١احلدود الزمانية :نظام الشركات السعودي لسنة 7341هـ.
 -٢احلدود املكانية:اململكة العربية السعودية.
 -٣احلــدود املوضوعيــة :البحــث يف موضــوع الشــخصية املعنويــة للشــركة يف النظــام الســعودي
وتعريفها وبيان نتائجها وبدئها وهنايتها وتكيفها الفقهي والقانوين ومقارنتها ابلقوانني والفقه.

منهج البحث:
ينتهــج البحــث منهج ـاً اســتقرائياً حتليلي ـاً ُم َقــارانً؛ وذلــك ابملقارنــة بــن نظــام الشــركات
الســعودي فيمــا خيــص الشــخصية املعنويــة للشــركة وبــن الش ـريعة اإلســامية ابعتبارهــا األصــل
لــكل املعامــات والقوانــن الوضعيــة.

هيكل البحث:
حيتــوي هــذا البحــث علــى مقدمــة وثالثــة مباحــث وخامتــة وجــاء املبحــث األول بعنـوان،
مفهــوم الشــركة والشــخصية املعنويــة ،والثــاين تنــاول بدايــة وهنايــة الشــخصية املعنويــة للشــركة وأثــر
التحــول عليهــا وتنــاول املبحــث الثالــث نتائــج اكتســاب الشــخصية املعنويــة مث اخلامتــة النتائــج
والتوصيــات ،الفهــارس (املراجــع واملوضوعــات).
231

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد  -٧٤محرم 1440هـ

املبحث األول :مفهوم الشركة والشخصية املعنوية
املطلب األول :مفهوم الشركة

الفرع األول :تعريف الشركة
أوالً :تعريف الشركة يف اللغة:
عرفت الشركة بعدة تعريفات منها :الشركة ،تعين خمالطة الشريكني واشرتاكهما يف شيء.
ُ

واجلمــع أشـراك ،وأيضـاً قيــل هــي أن يكــون الشــيء بــن اثنــن ال ينفــرد بــه أحدمهــا ويقــال
شاركت.
﴿وأَ ْشـ ِرْكهُ ِف أ َْمـ ِري﴾( )٥أي يؤنســي
فــاانً يف الشــيء ،إذا صــرت شـريكه( )٤لقولــه تعــاىل:
َ
ِ ()٧
()٦
السـ َـم َوات﴾
فيمــا أمرتــي بــه مــن هــذا املقــام العظيــم وقولــه تعــاىل﴿ :أ َْم َلـُ ْـم ِشـ ْـرٌك ِف َّ
أي:ليــس هلــم.
شــيء مــن ذلــك ،مــا ميلكــون مــن قطمــر( )٨ومــن الســنة قولــه عليــه الصــاة والســام:
«النــاس شــركاء يف ثالثــة :املــاء والــكال والنــار»( .)٩يتضــح ممــا ســبق أن الشــركة :إمــا خمالطــة
الشــركاء يف عموم ـاً أو يف عمــل؛أي عقــد وهــذا هــو املعــى الــذي يتوافــق مــع املعــى الفقهــي
والقانــوين للشــركة والــذي ســيأيت بيانــه الحق ـاً يف هــذا البحــث.

اثنياً :تعريف الشركة يف الفقه اإلسالمي

عــرف فقهــاء الشـريعة الشــركة بتعريفــات خمتلفــة يف اللفــظ ولكنهــا متقاربــة يف املعــى وذلــك
علــى النحــو التــايل:
تعريف األحناف:
عرفـوا الشــركة أبهنــا عقــد بــن املتشــاركني يف األصــل والربــح( )١٠أو خلــط نصيبــن فصاعــداً
حبيــث ال يتميــز أحدمهــا عــن اآلخــر .ووفق ـاً لذلــك قســموا الشــركة إىل نوعــن :شــركة أمــاك
وشــركة عقــود(.)١١
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تعريف املالكية:
عرف ـوا الشــركة أبهنــا :إذن يف التصــرف هلمــا مــع أنفســهما ،ويصــح مــن أهــل التوكيــل
والتــوكل ،ولزمــت مبــا يــدل عليــه عرف ـاً ،كاش ـراكنا بذهبــن أو ورقــن أتفــق صرفهمــا .وأيضــا
عرفــت أبهنــا« :عقــد بــن مالكــي مالــن فأكثــر علــى التجــر فيهمــا معــا أو علــى عمــل بينهمــا
مبــا يــدل عرف ـاً ولزمــت بــه»( )١٢وعرفهــا ابــن عرفــة( )١٣بقولــه :الشــركة األعميــة تقــرر متمــول بــن
مالكــن فأكثــر ملــكاً فقــط .واألخصيــة بيــع مالــك كل بعضــه ببعــض كل اآلخــر مبوجــب صحــة
تصرفهمــا يف اجلميــع(.)١٤
تعريف الشافعية:
عــرف الشــافعية الشــركة أبهنا:ثبــوت احلــق يف شــيء لشــخصني أو أكثــر علــى وجــه
الشــيوع( )١٥ويظهــر مــن التعريــف مشولــه ألن ـواع مــن الشــركات منهــا شــركات امللــك -الوصيــة
واهلبــة -وشــركات العقــد -العنــان واملفاوضــة والوجــوه واألبــدان واملضاربــة -دون النظــر فيمــا
جيــوز منهــا ومــاال جيــوز(.)١٦
تعريف احلنابلة:
عرفوهــا أبهنــا اجتمــاع يف اســتحقاق أو تصــرف ،فــاألول شــركة يف املــال -والثــاين شــركة
عقــود( .)١٧وهــذا التعريــف تنــاول بعــض أنـواع الشــركات؛ إابحــة وملــك وعقــد.
وابســتقراء التعريفــات الســابقة يتضــح أن األحنــاف تعرض ـوا للشــركة مبعناهــا اخلــاص أي
أهنــا عقــد؛ ويلــزم لوجودهــا الرضــا .وكذلــك عرفوهــا أبهنــا اختــاط؛ واالختــاط قــد يقــع ابلرضــا
أودونــه كمــا يف شــركة األمــاك أمــا فقهــاء املالكيــة يعتــرون الشــركة بــن مالكــن أو أكثــر لــكل
مــا لــه قيمــة ماليــة ومبوجبهــا جيــوز للشـريكني التصــرف يف مــال الشــركة تصــرف املالــك ،ويشــمل
ذلــك مجيــع أن ـواع التصرفــات .أمــا الشــافعية واحلنابلــة فــروا أهنــا اختــاط وهــذا يعــي أهنــا قــد
حتــدث دون رضــا األط ـراف ،أي دون إرادهتــم.
التعريــف الراجــح :بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن التعريــف الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه احلنفيــة
واملالكيــة لشــموله مجيــع أن ـواع الشــركات الــي ميكــن تصورهــا س ـواء كانــت شــركات جــر أم
اختيــار.
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اثلثاً :تعريف الشركة يف القانون
عُرفــت الشــركة يف عــدد مــن القوانــن بتعريفــات متقاربــة يف املعــى واملضمــون تطابقــت
يف ألفاظهــا ومضموهنــا مــع تعريــف املشــرع الســعودي يف نظــام الشــركات الســعودي لســنة
(٢٠١٥م) املــادة(- )2ســاري العمــل بــه -والــذي عرفهــا بقولــه( :الشــركة عقــد يلتــزم مبقتضــاه
شــخصان أو أكثــر أبن يســاهم كل منهــم يف مشــروع يســتهدف الربــح بتقــدمي حصــة مــن مــال
أو عمــل القتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا املشــروع مــن ربــح أو مــن خســارة)(.)١٨
وهــذا التعريــف موضوعــي ألنــه يبــن أوصــاف الشــركة ومكوانهتــا وشــروطها وأوصافهــا
ويطابــق هــذا التعريــف تعريــف الشــركات يف القانــون املــدين املصــري لســنة ()١٩٤٨م املــادة
(- )505ســاري -وتعريــف املشــرع الســوداين يف قانــون املعامــات املدنيــة لســنة ()١٩٨٤م
املــادة (- )٢٤٦ســاري .-كمــا أن املشــرع الســوداين عــرف الشــركة يف قانــون الشــركات املعــدل
لســنة()٢٠١٥م -ســاري العمــل بــه -يف املــادة ( )3مــن الناحيــة اإلجرائيــة بقولــه :الشــركة
يقصــد هبــا (شــركة كونــت وســجلت مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو مبوجــب قانــون الشــركات
لســنة ١٩٢٥م)(.)١٩
بنــاءً ملــا ســبق يتضــح أن الشــركة عقــد كســائر العقــود الرضائيــة البــد أن تتوافــر فيــه األركان
العامــة مــن رضــا وحــل وســبب ابإلضافــة إىل األركان الــي ختتــص هبــا الشــركة مــن غريهــا مــن
العقــود منهــا ضــرورة تعــدد الشــركاء وتقــدمي حصــص ماليــة معينــة واقتســام العائــد مــن املشــروع
(الشــركة) بــن الشــركاء رحبـاً وخســارة.

الفرع الثاين:أدلة مشروعية الشركة

الشــركة جائــزة ومشــروعة ملــا فيهــا مــن تعــاون ومنافــع للنــاس ويســتدل علــى مشــروعية
الشــركة مــن الكتــاب والســنة واإلمجــاع.
أوالً :من القرآن ن الكرمي:

قولــه تعــاىل﴿ :فـهــم ُشــرَكاء ِف الثـُّلُـ ِ
ـث﴾( )٢٠واملعــى إمجــاع أن أوالد إال مــا إذا كانـوا اثنــن
َُ ْ َ ُ
فصاعــداً يشــركون يف الثلــث ذكرهــم وأنثاهــم( )٢١والشـراكة يف املـراث تعتــر مــن أنـواع شــركات
امللــك الــي قــال هبــا بعــض الفقهــاء(.)٢٢
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ـك بِســؤ ِال نـعجتِـ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ـرا ِّمـ َـن
وأيض ـاً قولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
ـال لََق ـ ْد ظَلَ
(َ)٢٣مـ َ ُ َ َْ َ
ـك إ َ ٰل ن َعاجــه ۖ َوإ َّن َكثـ ً
ْ ِ ِ
ض ُهـ ْـم َعلَـ ٰـى بـَْعـ ٍ
ـض﴾ واخللطــاء هــم الشــركاء واملقصــود أي أهنــم يظلــم
الُلَطَــاء لَيـَْبغــي بـَْع ُ
بعضهــم بعض ـاً(.)٢٤
اثنياً :من السنة املطهرة
يســتدل منهــا مبــا جــاء عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه أنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم:يقول هللا تعــاىل﴿ :أان اثلــث الشـريكني مــا مل خيــن أحدمهــا صاحبــه فــإن خــان
خرجــت مــن بينهمــا﴾( )٢٣يســتدل مــن احلديــث الشـريف علــى جـواز الشــركة وأنــه حيــث علــى
النزاهــة واألمانــة يف الشــركة وينهــى عــن اخليانــة (.)٢٦وأيضــا يســتدل مبــا جــاء عــن الســائب
املخزومــي(- )٢٧رضــى هللا عنــه -أنــه شــارك النــي قبــل البعثــة ،فجــاءه يــوم الفتــح فقــال لــه
النــي صلــى هللا عليــه وســلم« :مرحبــا أبخــي وش ـريكي كان ال ميــاري وال يــداري»( )٢٨يســتدل
مــن احلديــث بوجــود الشــركة والتعامــل هبــا قبــل اإلســام وإق ـرار النــي صلــى هللا عليــه وســلم
ابلتعامــل هبــا بعــد اإلســام(.)٢٩وأيضا قولــه عليــه الســام« :النــاس شــركاء يف ثــاث املــاء والــكأل
والنــار»(.)٣٠
اثلثـاً :مــن اإلمجــاع :أمجــع فقهــاء علــى مشــروعية الشــركة وجـواز التعامــل هبــا وضعـوا هلــا
أحكامــا وضوابطـاً يف التعامــل هبــا ملــا فيهــا مــن تعــاون علــى الــر واخلــر(.)٣١
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املطلب الثاين :مفهوم الشخصية املعنوية للشركة
الفرع األول :تعريف الشخصية املعنوية
أوالً :تعريف الشخصية املعنوية يف اللغة
الشــخصية املعنويــة مركــب إضــايف إذا أردان تعريفــه البــد مــن تعريــف جزئيــه؛ فكلمــة
شــخصية مشــتقة مــن كلمــة شــخص والــي تعــي اخلــروج مــن غــر املوضــع وردت أيض ـاً مبعــى
ـخصاً أي جــاوز اهلــدف مــن أعــاه .والشــخص سـواد
ارتفــاع البصــر ومنهــا شــخص الســهم ُشـ ُ
العــن( .)٣٢والشــخوص هــو التجهــم( .)٣٣أمــا كلمــة املعنويــة يف اللغــة مــن املعنــوي وهــو الــذي ال
يكــون للســان فيــه حــظ وإمنــا هــو معــى يُعــرف ابلقلــب( .)٣٤واملعنــوي خــاف املــادي.

اثنيا :تعريف الشخصية املعنوية يف االصطالح الشرعي

حبثت يف كتب الفقهاء مل أقف على تعريف للشخص املعنوي يف الفقه اإلسالمي
فيما ُ
()٣٥
ومل يعــرف الفقــه أبهليــة الوجــوب لغــر اإلنســان ألهنــا تقــوم علــى الذمــة ولكــن ورد احلديــث
عنــه يف صــور أحــكام متفرعــة يف بعــض املســائل اخلاصــة ذات الطابــع العــام كبيــت املــال
واألحــكام املتعلقــة بــه وابملســاجد وغريهــا ،ففكــرة الشــخص املعنــوي ليســت حديثــة النشــأة يف
الفقــه اإلســامي وإن كان وردت مبســميات خمتلفــة فعلــى الرغــم مــن أن اخلطــاب الشــرعي يف
الشـريعة اإلســامية يوجــه لإلنســان ألن العقــل منــاط التكليــف إال أن الفقــه اســتخلص ممــا ورد
يف القــرآن الكــرمي مــا يفيــد توجيــه اخلطــاب إىل غــر اإلنســان حيــث قســم األصوليــون خطــاب
هللا عــز وجــل إىل حقيقــة وجمــاز وهــذا األخــر يتضمــن إقـراراً بفكــرة الشــخصية املعنويــة( .)٣٦وممــا
يــدل علــى ذلكمــا ذكــره الفقهــاء حــول عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت املــال ،جــاء يف شــرح
البهجــة( :ال زكاة يف مــال بيــت املــال ومــال املســاجد والربــط)( )٣٧وقــال املــاوردي(( :)٣٨وإن
كانــت الســائمة أو غريهــا وق ًفــا علــى غــر معـ َّـن أو علــى املســاجد مل جتــب الــزكاة فيهــا)( )٣٩وجــاء
يف فتــح القديــر(:وال يقطــع الســارق مــن بيــت املــال)( )٤٠وبيــت املــال يعتــر جهــة مســتقلة ألنــه
ميثــل مصــاحل األمــة جــاء يف األحــكام الســلطانية( :إن كل مــا يســتحقه املســلمون مــن يفء أو
غنيمــة أو صدقــة -ومل يتعــن مالكــه منهــم فهــو مــن حقــوق بيــت املــال سـواء دخــل حــرزه أم مل
يدخــل ألن بيــت املــال عبــارة عــن جهــة ال مــكان )٤١()...وقــال ابــن قدامــة(( )٤٢وإن ســرق ابب
مســجداً منصوابً ،أو ابب الكعبة املنصوب ،أو ســرق من ســقفه شــيئاً ،ففيه وجهان؛ أحدمها
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عليــه القطــه ،وهــو قــول مذهــب الشــافعي ،وابــن القاســم( )٤٣صاحــب مالــك؛ ألنــه ســرق نصــاابً
حمــرزاً حيــرز مثلــه .والثــاين ال قطــع وهــو قــول أصحــاب ال ـرأي؛ ألنــه مــن املخلوفــن)( .)٤٤وممــا
ســبق يتضــح مــن أق ـوال الفقهــاء عــدم وجــوب الــزكاة علــى بيــت العــام وهــو شــخصية اعتباريــة
ولــو كان احلديــث عــن شــخص طبيعــي الختلــف احلــال .كمــا أهنــم بينـوا أن للمســجد شــخصية
مســتقلة وصالحيــة الكتســاب احلقــوق ،جــاء يف أســي املطالــب( :وجعــل البقعــة مســجداً أو
مقــرة حتريــر هلــا كتحريــر الرقبــة يف أن كالً منهمــا انتقــل إىل هللا تعــاىل.)٤٥()...

اثلثاً :تعريف الشخصية املعنوية يف القانون

عرفــت أبهنــا الصالحيــة الكتســاب احلقــوق وحتمــل االلتزامــات .وكمــا تثبــت لإلنســان
فإهنــا تثبــت جلماعــات األشــخاص وكذلــك جلماعــة األم ـوال ويطلــق عليهــا يف احلالــة األوىل
الشخص الطبيعي ويف احلالة الثانية الشخص املعنوي أو االعتباري Artificial personal
والشــخصية املعنويــة للشــركة تعــي قابليــة الشــركة ألن تكتســب احلقــوق وتتحمــل االلتزامــات
كالشــخص الطبيعــي ،وقيــل هــي جمموعــة مــن األشــخاص واألمـوال هلــا هــدف معــن أو غــرض
معــن وتكــون هلــا ذمــة وحقــوق وواجبــات مثــل الشــخص الطبيعــي وتقــوم مبصــاحل للجميــع
كالشــركات واجلمعيــات وكل جمموعــة مــن األشــخاص واألم ـوال( .)٤٦ومــن هنــا يتضــح أن
عناصــر الشــخص املعنــوي عموم ـاً عنصــر موضوعــي متمثــل يف األشــخاص واألم ـوال وعنصــر
شــكلي متمثــل يف االعـراف الرمســي مــن الدولــة بوجــوده( )٤٧وابلتــايل يكــون لــه أن يتعاقــد وأن
يكــون دائنـاً ومدينـاً كالشــخص الطبيعــي ولــه ذمــة خاصــة ومنفصلــة عــن ذمــم املكونــن لــه(.)٤٨
والناظــر إىل تعريــف الشــخصية القانونيــة يف األنظمــة والقوانــن يف العــامل العــريب جيــد أنــه ترمجــة
للفكــر الغــريب وهلــذا يرجــع التفــاوت بــن فقهــاء القانــون يف الشــكل دون يف املضمــون.
واجلديــر ابلذكــر أن املنظــم الســعودي مل يعــرف الشــخصية املعنويــة صراحــة إال أنــه وصفهــا
يف ثنــااي بعــض األحــكام اخلاصــة بــذات املوضــوع وذلــك ال خيــرج عــن املعــى ســالف الذكــر(.)٤٩

الفرع الثاين :الطبيعة القانونية للشخصية املعنوية ومربرات وجودها
أوالً :الطبيعة القانونية للشخصية املعنوية
اختلفت اآلراء حول جوهر الشخصية املعنوية هل هي حقيقة ملموسة أم جمرد خيال.
وقد ذهب الباحثون القانونيني يف ذلك إىل ثالثة مذاهب ،وهي:
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املذهــب األول :يــرى أن الشــخصية االعتباريــة ليســت جمــازاً وأهنــا حقيقــة واقعيــة ال
افـراض فيهــا ،أي ماديــة ملموســة بــل تفــرض نفســها علــى مــن يتعامــل معهــا وتتمثــل يف األفـراد
واجلماعــات الــي تعــر صراحــة عــن نفســها وترتبــط هبــا يف املصلحــة املشــروعة الــي حيميهــا
القانــون .وتوجــد مبجــرد تكويــن الشــركة(.)٥٠
املذهــب الثــاين :يــرى أهنــا جمــرد جمــاز ألن الشــخصية القانونيــة ال تكــون إال لإلنســان
صاحــب اإلرادة املدركــة وابلتــايل فإهنــا ال ميكــن أن يكــون هلــا واقــع ملمــوس أو مــادي.ويف
رأيــي أن هــذا ال ـرأي اليتوافــق مــع الواقــع ومــع الضــرورات الــي اقتضــت وجــود الشــخصية
املعنويــة للتعامــل مــع الشــركة وكــذا يتنــايف مــع فكــرة الشــخص يف القانــون حيــث أن الشــخص
يف نظــر القانــون إمــا شــخص طبيعــي أو اعتبــاري وتدخــل الشــركات ضمــن مفهــوم الشــخص
االعتباري،فالشــركة ميكــن أن تكتســب احلقــوق وتتحمــل االلتزامــات شــأهنا شــأن الشــخص
الطبيعــي إال يف بعــض األمــور الــي الميكــن تصورهــا إال يف الشــخص الطبيعــي.
املذهــب الثالــث :يــرى االســتعاضة عــن الشــخصية املعنويــة بفكــرة امللكيــة املشــركة()٥١وهذا
االجتــاه ينكــر وجــود الشــخصية املعنويــة لغــر اإلنســان ويــرى االســتغناء عــن الفكــرة االفرتاضيــة
وإحــال حملهــا فكــرة واقعيــة الغــرض منهــا مجاعــة مــن األشــخاص أو رصــد جمموعــة األم ـوال
(امللكيــة املشــركة)( .)٥٢ويف رأيــي أن ذلــك اليتوافــق مــع مفهــوم الشــخصية املعنويــة إذ أن امللكيــة
املشــركة يف زماننــا هــذا تعــي ملكيــة األســهم بــن الشــركات ذاهتــا وذلــك ال يــؤدي إىل فكــرة
ومضمــون املســاءلة وحتمــل االلتزامــات واكتســاب احلقــوق .وخيتلــف أيضــا عــن امللــك املشــرك
الــذي حتــدث عنــه اإلســام والــذي يكــون يف األشــياء الــي هــي ملــك للجميــع دون وجــود شــركة
فعليــة .أمــا فكــرة وجــود الشــخص االعتبــاري يف اإلســام فلقــد ســبق احلديــث عنهــا عنــد تنــاول
تعريــف الشــخص املعنــوي يف اإلســام؛ حيــث أن الفقــه مل يعــرف أبهليــة الوجــوب لغــر اإلنســان
ولكــن ورد مــا يفيــد وجودهــا يف بعــض املســائل التفصيليــة واملتعلقــة ببيــت املــال واملســجد(.)٥٣
الرتجيــح :وفق ـاً ملــا ســبق أرجــح ال ـرأي األول لتوافقــه مــع الواقــع ومــع ضــرورة وجــود
الشــخصية املعنويــة إذ أن بوجودهــا حتــدد املراكــز القانونيــة وتوجــد محايــة للحقــوق يف التعامــل
ابلنســبة لطــريف عقــد الشــركة.
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اثنياً :مربرات وجود الشخصية املعنوية
يعيــش العــامل اليــوم ثــورة اقتصاديــة وصناعيــة كــرى وذلــك يقتضــي وجــود جمموعــات مــن
األشــخاص واألمـوال للنهــوض والقيــام بدورهــا يف اجملتمــع ،فقــد تكــون مجعيــات أو مؤسســات
طوعيــة أو جهــات اســتثمارية وهــذا ال يؤتــى إال إن متتعــت بشــخصية اعتباريــة .كمــا أن ذلــك
يرجــع أيض ـاً اىل أمهيــة الشــركات ووجودهــا إذ أهنــا تعتــر كيــان قانــوين منتظــم األداء ومنظــم
البناء،ويوفــر هبــذه الصفــة للشــركاء واملســامهني واملســتفيدين منــه عــبء اجلهــد الفــردي احملــدود
يف ســبيل مقابلــة حاجــات عديــدة ومتطــورة وغــر حمــدودة ،كمــا أن للشــركة ضــرورة تقتضيهــا
طبيعــة العصــر وحاجاتــه املتطــورة واملتزايــدة لإلنتــاج الكبري،الشــيء الــذي ال ميكــن حتقيقــه ابجلهــد
الفــردي املســتقل،مثلما أهنــا ميكــن أن حتقــق بطبيعــة بنائهــا الفــي والقانــوين املــدروس عائــداً ابلكــم
املرغــوب والكيــف املرغــوب فيهــا ممــا يكســبها ويوفــر فيهــا مـزااي تنفــرد هبــا ،مــع اعتبــار أن وجــود
الشــركة حتــت صفــة كياهنــا القانــوين املســتقل يقلــل املخاطــر واخلســائر احملتملــة للمســامهني فيهــا
وابلتــايل اكتســاب الشــخصية املعنويــة وانســاخ الطابــع الشــخصي عنهــا يرفــع عنهــا احتمــاالت
احلــرج الـوارد يف املعامــات(.)٥٤
أمــا يف الفقــه اإلســامي -بينــا فيمــا ســبق -أن بيــت املــال يعتــر جهــة عامــة ولــه
شــخصية اعتباريــة مســتقلة ألنــه ميثــل مصــاحل مشــركة لألمــة فــكان ال بــد مــن عــدم تعلقــه بذمــة
معينة،فــكل مااســتحقه املســلمون ومل يتعــن مالكــه فهــو حــق يف بيــت املــال وكل حــق وجــب
صرفه يف مصاحل املسلمني فهو حق بيت املال( )٥٥وكذا املساجد واليت تعد بيواتً هلل عز وجل،
وهــى مــكان للعبــادة والتعليــم وحمــل للفقـراء واملســاكني ويف بدايــة اإلســام كانــت مــكاانً لتلقــي
الصدقــات وتوزيــع أم ـوال بيــت املــال واإلنفــاق علــى العامــة فــكان البــد مــن جعلهــا مســتقلة
ماليـاً وجعــل ذمــة ماليــة هلــا منفصلــة عــن ذمــم اآلخريــن( .)٥٦وعلــى الرغــم مــن أمهيــة الشــخصية
املعنويــة واملــررات الــي قيلــت يف شــان وجودهــا ،إال أن بعــض الــدول ال تعــرف هبــا؛ كقانــون
االلتزامــات السويس ـرية صراحــة ابلشــخصية املعنويــة إال لشــركات املســامهة والشــركات ذات
املســؤولية احملــدودة وشــركات التوصيــة ابألســهم والشــركات التعاونيــة .واألمــر كذلــك يف أملانيــا
حيــث ال تتمتــع فيهــا شــركات التضامــن وشــركات التوصيــة البســيطة ابلشــخصية املعنويــة -وكــذا
الوانــن األجنلــو -أمريكيــة التعــرف هبــا إال لشــركات األم ـوال دون شــركات األشــخاص الــي
يقتصــر القضــاء علــى الســماح بتمثيلهــا مــن قبــل مديريهــا وبفصــل ذمتهــا املاليــة جتــاه دائنيهــا(.)٥٧
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املبحــث الثــاين :بدايــة وهنايــة الشــخصية املعنويــة وأثــر التحــول على الشــركة
يف النظام الســعودي
يشــرط لوجــود الشــخصية املعنويــة حتقــق شــرط موضوعــي يتمثــل يف وجــود مجاعــة مــن
األشــخاص أو جمموعــة مــن األم ـوال ترمــي لتحقيــق هــدف معــن ،كمــا يشــرط توافــر شــرط
شــكلي يتمثــل يف اع ـراف املنظــم هبــذه اجملموعــة .بتحقــق الشــرطني تثبــت الشــخصية املعنويــة
()٥٨
ممــا يعــي بدايــة الشــخصية املعنويــة (أوالً) وهــذه البدايــة يســتلزم أن يكــون هلــا هنايــة (اثنيـاً)
وســوف أتنــاول ذلــك يف مطلبــن:

املطلب األول :بداية وهناية الشخصية املعنوية للشركة
الفرع األول :بداية الشخصية املعنوية
حتديــد التوقيــت الــذي تكتســب فيــه الشــركة الشــخصية االعتباريــة ينطــوي علــى قــدر
كبــر مــن األمهيــة ،إذ مبجــرد اكتســاب الشــخصية االعتباريــة تبــدأ الشــركة يف التمتــع ابحلقــوق
الــي يريدهــا النظــام( .)٥٩وتصبحهــا شــخصية قائمــة بذاهتــا عــن شــخصية املوقعــن علــى عقــد
التأســيس وال تتأثر مبوت أو خروج احد الشــركاء وتســتمر بتلك الشــخصية يف عملها( .)٦٠وال
خيتلــف ذلــك عمــا جــاء بــه الفقــه اإلســامي حيــث إن االلتزامــات ترتتــب مبجــرد انعقــاد عقــد
﴿ي أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا
الشــركة وجيــب علـ
ـى القائمــن علــى الشــركة الوفــاء ابلتزاماهتــا لقولــه تعــاىلَ :
ِ ()٦١
أ َْوفُـوا ِبلْعُ ُقــود﴾ وعقــد الشــركة إحــدى هــذه العقــود.
أمــا يف النظــام الســعودي تبــدأ الشــخصية املعنويــة وفقـأً لنظــام الشــركات الســعودي لســنة
٢٠١٥م منــذ القيــد يف الســجل التجــاري وعلــى ذلــك جــاء نــص املــادة ( )١٤علــى النحــو
التايل(:فيمــا عــدا شــركة احملاصــة تكتســب الشــركة اعتباريــة ابلقــدر الــازم لتأسيســها ،بشــرط
إمتــام عمليــة التأســيس)( ،)٦٢ويظهــر ممــا ســبق أنــه البــد مــن إمتــام عمليــة تســجيل الشــركة لبــدء
الشــخصية املعنويــة .فالتســجيل يعتــر نقطــة حتــول للشــركة مــن جمموعــة أشــخاص طبيعيــن إىل
شــخص اعتبــاري منفصــل عمــن يكونونــه وابلتــايل يصبــح املوقعــون علــى عقــد التأســيس جهــات
اعتباريــة تعــرف ابالســم املبــن يف عقــد أتســيس الشــركة ويكــون هلــا أهليــة مباشــرة مجيــع أعمــال
الشــركة(.)٦٣
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فتبــدأ الشــخصية املعنويــة للشــركة مبجــرد تكوينهــا ،إال أنــه ال ميكــن االحتجــاج علــى الغــر
بعقــد التأســيس ،وبنظــام شــركة املســامهة األســاس املشــهرة إال بعــد قيــد الشــركة يف الســجل
التجــاري ،وإذا اقتصــر عــدم الشــهر علــى بيــان أو أكثــر س ـواء مــن عقــد التأســيس أو النظــام
األساســي لشــركة املســامهة ،فــإن البيــاانت غــر املشــهرة وحدهــا تكــون غــر انفــذة يف مواجهــة
الغــر.
كما أن عدم قيد الشــركة يف الســجل التجاري أو عدم اســتيفاء إجراءات الشــهر ال يعين
عــدم قــدرة الغــر علــى التمســك ابلشــخصية املعنويــة ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن آاثر ،ويــرى
معظــم فقهــاء القانــون أن القــول بغــر ذلــك يعــي حرمــان الغــر مــن هــذا احلــق وإفــادة الشــركاء
مــن إمهاهلــم وتقصريهــم يف قيــد الشــركة يف الســجل التجــاري وإمتــام إج ـراءات الشــهر وهــذا ال
يســتقيم ألن الشــهر مقصــود بــه مراعــاة مصلحــة الغري،مــع مراعــاة عــدم اكتســاب شــركة احملاصــة
للشــخصية املعنويــة ألهنــا شــركة مســترتة وتقتصــر آاثرهــا علــى أطرافهــا ،فــا وجــود هلــا ابلنســبة
للغــر(.)٦٤
يالحــظ يف هــذا أن املشــرع الســعودي يتفــق مــع املشــرع الســوداين والــذي تنــاول األحــكام
()٦٥
املتعلقــة حبجيــة الشــخصية االعتباريــة علــى الغــر يف قانــون املعامــات املدنيــة لســنة ١٩٨٤م
والــذي نــص علــى أحقيــة متتــع الشــخص االعتبــاري جبميــع احلقــوق إال مــا كان منهمــا مالزمـاً
لصفــة اإلنســان الطبيعيــة يف احلــدود الــي يقرهــا القانــون.
كذلــك تكتســب الشــركة الشــخصية املعنويــة مبجــرد التكويــن وال حيتــاج هبــا علــى الغــر
إال بعــد إجـراءات التســجيل .كمــا نــص علــى أحقيــة الغــر يف التمســك هبــا رغــم عــدم اســتيفاء
اإلجـراءات املشــار إليهــا .فالشــركة ال حيــق هلــا رفــع الدعــاوى ومقاضــاة الغــر إال بعــد اســتيفاء
إج ـراءات التســجيل( .)٦٦بينمــا للغــر التمســك بعــدم وجــود الشــركة الــي مل تشــهر عــن طريــق
القيــد يف الســجل التجــاري أو علــى العكــس التمســك بوجودهــا( .)٦٧وهنــا يثــور تســاؤل عــن
العقــود التمهيديــة للشــركة الــي تــرم قبــل اكتمــال إج ـراءات التأســيس ومعظــم الفقــه يــرى أهنــا
غــر ملزمــة للشــركة ومــع هــذا ال متنــع مــن االســتفادة منهــا مــع مراعــاة أن الشــركة ال تســتطيع
إجازهتــا قبــل التأســيس ابعتبارهــا مل تكــن موجــودة قبــل التأســيس .فــإذا أبــرم مؤســس ابعتبــاره
وكيـاً عــن شــركة مل تكــن موجــودة أضيــف العقــد إليــه بصفــة شــخصية .وجــاءت املــادة  2/9مــن
قانــون الشــركات اإلجنليــزي لســنة()١٩٧٢م وجعلــت املؤســس مســئوالً مســئولية شــخصية عــن
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كل مــا يــرم مــن عقــود متهيديــة إال إذا نــص علــى خــاف ذلك.كمــا أنــه أطلــق علــى التصرفــات
الــي تتــم قبــل اكتســاب الشــركة للشــخصية املعنويــة عمليــات مافبــل التكويــن والــي احنصــرت
يف عالقــة الشــركاء فيمــا بينهــم وهــذه حيكمهــا عقــد الشــركة والقواعــد العامــة للقانــون املطبقــة
علــى العقــود ،ويف عالقــة الشــركة مــع الغــر والــذي يتضامــن مــع الشــركة يف حتمــل نفقاهتــا قبــل
التأســيس -إذا دعــت الضــرورة لذلــك -ولــه أن يتمســك بوجــود عقــد بينــه وبينهــا أو العكــس
علــى أســاس فكــرة االش ـراط ملصلحــة الغــر اســتناداً إىل أن إرادة األشــخاص الذيــن يعملــون
حلســاب الشــركة يف طــور التأســيس كافيــة لتوليــد حقــوق أو موجبــات لصــاحل الشــركة أو علــى
عاتقهــا ضمــن شــرط أن تكــون املعامــات القانونيــة قــد متــت مجيعــا(.)٦٨
أمــا يف القانــون الفرنســي فتقــام الدعــوى علــى خمالفــات ماقبــل التأســيس وكــذا الضــرر عــن
العقــود التمهيديــة علــى أســاس املســؤولية التقصرييــة وكذلــك تقــام علــى أعضــاء جملــس اإلدارة
علــى جمــرد قبوهلــم املهمــة امللقــاة علــى عاتقهــم قبــل التأكــد مــن صحــة إجـراءات التأســيس تطبيقـاً
للقواعــد العامــة يف املســؤولية التقصرييــة( .)٦٩فتخلــف الشــروط الشــكلية لعقــد الشــركة اليؤثــر
يف وجودهــا الفعلــي وال يؤثــر يف حــق الغــر أو مصلحتــه يف التمســك بوجــود الشــركة أو عــدم
ذلك(.)٧٠
كذلــك أخــذ القانــون املصــري يف املــادة ( )2/٥٠٦مــدين ابألحــكام الســابقة كقاعــدة
عامــة مــع مراعــاة شــرط شــهر الشــركة .إال أنــه وضــع اســتثناءات علــى تلــك القاعــدة العامــة
خاصــة بشــركات املســامهة والتوصيــة ابألســهم وذات املســئولية احملــدودة حيــث تشــهر الشــركة
وتكتســب الشــخصية االعتباريــة بعــد مضــي مخســة عشــر يوم ـاً مــن اتريــخ قيدهــا يف الســجل
التجــاري مــامل تقــدر اجلهــة املختصــة اكتســاهبا قبــل انقضــاء تلــك املــدة .إذن عمومـاً ال تكتســب
الشــركات الشــخصية املعنويــة إال بعــد القيــد يف الســجل التجــاري ،والرابــط بــن اكتســاب
الشــخصية املعنويــة والقيــد يف الســجل التجــاري هــو املبــدأ القانــوين الــذي ورد يف القانــون
الفرنســي هبــذا الصــدد (ال تكتســب الشــركات الشــخصية املعنويــة إال بعــد القيــد يف الســجل
التجــاري)( ،)٧١ويف رأيــي أن الشــركة كذلــك ميكــن أن تضــار مــن العقــود التمهيديــة أو عقــود
ماقبــل التأســيس أيضــا خاصــة عنــد إعمــال مبــدأ حســن النيــة عنــد التعاقــد؛ فينبغــي مراعــاة ذلــك
عنــد الفصــل يف املنازعــات الــي قــد تنشــأ يف هــذا الصــدد؛ إذ أن الســائد يف هــذا الشــأن تغليــب
مصلحــة الغــر علــى مصلحــة الشــركة.
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الفرع الثاين :هناية الشخصية املعنوية للشركة يف النظام السعودي
األصــل أن الشــخصية االعتباريــة تنتهــي ابنقضائهــا أو حبلهــا أي تصفيتهــا ،وأســباب
االنقضــاء ترجــع إىل أســباب عامــة وأســباب خاصــة وتنــاول فقهــاء الشـريعة ذلــك يف حديثهــم
عــن قســمة الشــيوع يف شــركة امللــك( .)٧٢ولكــن نظ ـراً للنتائــج املرتتبــة علــى زوال الشــخصية
املعنويــة للشــركة مبجــرد انقضائهــا أو حلهــا ،ومــا يف ذلــك مــن إضـرار مبصلحــة الشــركاء والغــر،
فإنــه تقــرر اإلبقــاء علــى الشــخصية املعنويــة للشــركة حــى تتــم عمليــة التصفيــة وهــذا مــا نصــت
عليــه املــادة ( )٢٠٣مــن نظــام الشــركات الســعودي لســنة ٢٠١٥م -ســاري( -تدخــل الشــركة
مبجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وحتتفــظ ابلشــخصية االعتباريــة ابلقــدر الــازم للتصفيــة) .ويكــون
للشــركة خــال فــرة التصفيــة اســتيفاء ماهلــا مــن حقــوق ،والوفــاء مبــا عليهــا مــن التزامــات ،كمــا
جيــوز لــه إشــهار إفالســها مــى توقفــت عــن دفــع ديوهنــا التجاريــة .إال أنــه ال جيــوز للشــركة يف
فــرة التصفيــة البــدء أبعمــال جديــدة إال إذا كانــت الزمــة إلمتــام أعمــال ســابقة قامــت هبــا قبــل
انقضائهــا أو حلهــا( .)٧٣وهنالــك أســباب جــاءت يف نظــام الشــركات الســعودي منهــا :انتهــاء
املــدة احملــددة للشــخصية إذا تضمــن نظــام الشــخصية أج ـاً حمــدداً وتنقضــي أيض ـاً بتحقــق
الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه الشــخصية االعتبــاري( )٧٤كمــا لــو مت إنشــاء شــركة لتنفيــذ
مشــروع معــن فتنقضــي الشــخصية االعتباريــة للشــركة بتنفيــذ املشــروع واجنــازه ،كمــا تنقضــي
الشــخصية االعتباريــة إذا أصبــح إجنــاز الغــرض الــذي نشــأت مــن أجلــه مســتحيالً .وتنقضــي
الشــخصية االعتباريــة حبلهــا إمــا اختيــارايً ابتفــاق األط ـراف املكونــن هلــا علــى هــذا احلــل أو
إجبــاراًكمــا لــو مت وفقـاً حلكــم قضائــي نتيجــة ملخالفــة الشــخص االعتبــاري النظــام العــام والقانــون
خمالفــة ترتــب عليهــا هــذا احلكــم .وأخ ـراً تنقضــي الشــخصية االعتباريــة بســحب الرتخيــص
املمنــوح هلــا ملمارســة النشــاط( .)٧٥و يرتتــب علــى انقضــاء الشــخصية االعتباريــة للشــركة ألي
ســبب مــن أســباب االنقضــاء تصفيــة موجــودات الذمــة املاليــة للشــخص االعتبــاري وذلــك
بســداد ديونــه ومــن مث توزيــع الباقــي علــى حســب طبيعــة الشــركة.
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املطلب الثاين :أثر التحول على الشخصية املعنوية
الفرع األول :معىن التحول والتمييز بينه وبني االندماج
أوالً :معىن حتول الشركة القانون:
يقصد به حتول الشــركة من شــكل قانوين إىل شــكل قانوين آخر ،كتحول شــركة التضامن
إىل شــركة املســامهة أو حتول شــركة توصية بســيطة إىل شــركة ذات مســئولية حمدودة.ومبقارنة هذا
التعريــف مــع مــا ســبق مــن تعريفــات لغويــة وشــرعية جنــده يتطابــق معهــا يف املعــى واملضمــون؛ إذ
أن حتــول الشــركة يعــى انتقاهلــا وتغريهــا مــن وضــع إىل وضــع آخــر.
اثنياً :التمييز بني التحول واالندماج:
املقصــود بتحــول الشــركة حتوهلــا مــن شــكل قانــوين إىل شــكل قانــوين آخــر -كمــا ســلف
أمــا االندمــاج يعــي دمــج شــركة قائمــة يف شــركة قائمــة أخــرى أو إندمــاج شــركتني مــع بعضهمــا
البعــض لتصبحــا شــركة جديــدة قائمــة بذاهتــا ويف كال احلالتــن تنتهــي شــخصية الشــركة املندجمــة،
كمــا يعــي االندمــاج انتقــال الذمــة املاليــة لشــركة إىل شــركة أخــرى طبق ـاً لنظــام القانــوين لنقــل
احلصــص العينيــة حــى ولــو اشــتملت هــذه احلصــص علــى مبالــغ نقديــة ،بــل لــو كانــت الذمــة
املاليــة جبميــع عناصرهــا للشــركة املزمــع اندماجهــا عبــارة عــن مبالــغ نقديــة فقــط.إذن االندمــاج
هــو الضــم واملــزج الناتــج مــن دمــج شــركة يف شــركة أخــرى أو دمــج شــركتني يف أخــرى جديــدة
مــع االحتفــاظ ابلذمــة املاليــة مــن حقــوق والتزامــات وفنــاء شــخصية الشــركة املندجمــة وتالشــيه
مــن الوجــود(.)٧٦
وجاءت أحكام االندماج يف نظام الشركات السعودي يف أحكام املواد ()١٩٢-١٩٠
مــن قانــون وأوضحــت املــادة ( )١٩٠ج ـواز اندمــاج الشــركة ولــو كانــت يف دور التصفيــة يف
شــركة أخــرى مــن نوعهــا أومــن نــوع آخــر .وكذلــك بينــت املــادة ( )191أن االندمــاج يكــون
بضــم شــركة أوأكثــر إىل شــركة قائمــة أومبــزج شــركتني أو أكثــر لتأســيس شــركة جديــدة .وحيــدد
عقــد االندمــاج شــروطه ،ويبــن طريقــة تقــومي ذمــة الشــركة املندجمــة وعــدد احلصــص واألســهم
الــي ختصهــا يف رأس مــال الشــركة الداجمــة أو الشــركة الناشــئة مــن االندمــاج .وكذلــك بينــت
أن االندمــاج اليكــون صحيحـاً إال بعــد تقــومي صــايف أصــول الشــركة املندجمــة والشــركة الداجمــة،
إذا كان املقابــل ألســهم أوحصــص الشــركة املندجمــة أوجــزء منــه أســهماً أو حصص ـاً يف الشــركة
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الداجمــة .واشــرط املشــرع أن يصــدر ق ـرار ابالندمــاج مــن كل شــركة طــرف فيــه وفق ـاً لألوضــاع
املقــررة لتعديــل عقــد التأســيس أو النظــام األســاس للشــركة.
كمــا تناولــت املــادة ( )١٩٢اآلاثر املرتتبــة علــى اإلدمــاج حيــث نصــت علــى( :تنتقــل
مجيــع حقــوق الشــركة املندجمــة والتزاماهتــا إىل الشــركة الداجمــة أوالشــركة الناشــئة مــن االندمــاج
بعــد انتهــاء إج ـراءات الدمــج وتســجيل الشــركة وفقــا ألحــكام النظــام .وتعــد الشــركة الداجمــة
أو الناشــئة مــن االندمــاج خلف ـاً للشــركة املندجمــة يف حــدود مــا آل إليهــا مــن أصول،مــامل يتفــق
يف عقــد االندمــاج علــى غــر ذلــك)( .)٧٧فــإذا قُصــد كان القصــد مــن االندمــاج تكويــن شــركة
واحــدة فهــذا يــؤدي بــا شــك إىل انقضــاء الشــخصية املندجمــة لــكل شــركة مــن الشــركات
املندجمــة ،يــؤدي يف النهايــة إىل نشــوء شــخص معنــوي جديــد ميثــل الشــركة اجلديــدة الــي نشــأت
عــن هــذا االندمــاج(.)٧٨
خالصــة القــول أنــه توجــد فروقــات بــن التحــول واالندمــاج أمههــا أن التحــول ال يقتضــي
تعــدد الشــركات ويقــع علــى ذات الشــركة املتحولــة كمــا أنــه ال يرتتــب عليــه نشــوء شــخص ذي
صفــة اعتباريــة جديــدة كمــا ســيأيت بيــان ذلــك.

الفرع الثاين :أثر التحول على الشخصية املعنوية
عرفنــا فيمــا ســبق أن التحــول يعــي حتــول الشــركة مــن شــخص قانــوين إىل شــخص قانــوين
آخر وهنا يثور تســاؤل حول اآلاثر املرتتبة على هذا التحول فهل يؤدي إىل انتهاء الشــخصية
املعنويــة القدميــة للشــركة واكتســاهبا شــخصية معنويــة جديــدة أم تظــل حمتفظــة بشــخصيتها
القدميــة؟ ولقــد أجــاب علــى هــذا التســاؤل نظــام الشــركات الســعودي ابلنــص علــى أنــه اليرتتــب
علــى حتــول الشــركة نشــوء شــخص ذي صفــة وتظــل الشــركة حمتفظــة حبقوقهــا والتزاماهتــا الســابقة
للتحــول(.)٧٩
ذلــك يعــي أن حتــول الشــركة مــن شــكل قانــوين إىل آخــر ال يــؤدي إىل انقضــاء شــخصيتها
املعنويــة ،فتظــل حمتفظــة مبــا هلــا مــن حقــوق وماعليهــا مــن التزامــات وحتــول الشــركة إىل نــوع آخــر
مــن الشــركات يكــون بقـرار ينظــر وفقـاً لألوضــاع املقــررة لتعديــل عقــد أتســيس الشــركة أو نظامهــا
األســاس ،بشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر والقيــد يف الســجل التجــاري املقــررة للنــوع
الــذي حولــت إليــه الشــركة .غــر أنــه ال يرتتــب علــى حتــول الشــركة إبـراء ذمــة الشــركاء املتضامنــن
مــن مســؤوليتهم عــن ديــون الشــركة إال إذا قبــل الدائنــون بذلــك ،و يُفــرض القبــول إذا مل يعــرض
أحــد منهــم علــى قـرار التحــول خــال ثالثــن يومـاً مــن اتريــخ إخطارهــم خبطــاب مســجل(.)٨٠
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املبحث الثالث :النتائج املرتتبة على اكتساب الشخصية املعنوية
يقتضي اكتســاب الشــخصية املعنوية متتع الشــركة جبميع احلقوق اليت يتمتع هبا الشــخص
الطبيعــي فيمــا عــدا تلــك احلقــوق املالزمــة للشــخص الطبيعــي كحقــوق األســرة مثــل الــزواج
والطــاق ،فباكتســاب الشــركة الشــخصية املعنويــة يكــون للشــركة اســم وموطــن وجنســية وذمــة
ماليــة مســتقلة وأهليــة يف حــدود الغــرض الــذي وجــدت مــن أجلــه وممثــل عــن إرادهتــا.

املطلب األول :اسم الشركة وموطنها
الفرع األول:اسم الشركة
اســم الشــركة هــو اللفــظ البســيط أو املركــب الــذي يدعــى بــه الشــخص االعتبــاري علــى
ســبيل التعيــن ،أو التشــخيص متامـاً مثــل الشــخص الطبيعــي بدرجــة تنفــي حــدوث أي خلــط
أو اختــاط بينــه وبــن شــخص أخــر( .)٨١و جيــب علــى كل شــركة إن يكــون هلــا اســم خــاص
مييزهــا عــن غريهــا مــن الشــركات واملؤسســات األخــرى وذلــك لبيــان متتــع الشــركة بكيــان خــاص
وشــخصية مســتقلة عــن شــخصية الشــركاء ،ويتــم التوقيــع هبــذا االســم علــى كافــة معامالهتــا
والتزاماهتــا لإلشــارة إىل أن العمــل يتــم حلســاب الشــركة.
يف هذا الصدد خيتلف اســم الشــركة حبســب ما إذا كانت من شــركات األشــخاص أم من
شــركات األمـوال ففــي حــن يتكــون اســم الشــركة يف شــركات األشــخاص عــادة مــن اســم شـريك
أو أكثــر مــن الشــركاء املتضامنــن مقــرون بعبــارة وشــركاه فــإن اســم شــركة املســامهة يســتمد غالبــا
مــن الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة (كشــركة التوريــد أو املســامهة..اخل).
أمــا ابلنســبة للشــركات ذات املســئولية احملــدودة فيكــون االســم مشــتقاً مــن غــرض الشــركة
والجيــوز أن يشــتمل علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إال يف حــاالت اســتثنائية حددهــا
النظــام( )٢٨يف املــادة ( )٥٣والــي نصــت علــى( :يكــون لــكل شــركة مســامهة اســم يشــر إىل
غرضهــا ،وال جيــوز أن يشــتمل هــذا االســم علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة إال إذا كان
غــرض الشــركة اســتثمار ب ـراءة اخ ـراع مســجلة ابســم هــذا الشــخص أو إذا ملكــت الشــركة
منشــأة جتارية واختذت امسها امساً هلا أو كان هذا االســم امساً لشــركة حتولت إىل شــركة مســامهة
واشــتمل امسهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعيــة وإذا كانــت الشــركة مملوكــة لشــخص واحــد
وجــب إن يتضمــن االســم مــا يفيــد أهنــا شــركة مســامهة مملوكــة لشــخص واحــد) وبينــت املــادة
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( )351مــن النظــام أحكامــا خاصــة ابســم الشــركة ذات املســؤولية احملــدودة وذلــك أبن يكــون
امسهــا مشــتق مــن غرضهــا أو مبتكــر والجيــوز أن يشــتمل امسهــا علــى اســم شــخص ذي صفــة
طبيعيــة إال إذا كان غــرض الشــركة اســتثمار بـراءة اخـراع مســجلة ابســم هــذا الشــخص أو إذا
ملكــت الشــركة منشــأة جتاريــة واختــذت امسهــا امسـاً هلــا ،أو كان االســم امسـاً لشــركة حتولــت إىل
شــركة ذات مســؤولية حمدودة واشــتمل على اســم شــخص ذي صفة طبيعية.وإذا كانت الشــركة
مملوكــة لشــخص واحــد وجــب أن يتضمــن االســم مــا يفيــد أبهنــا شــركة ذات مســؤولية حمــدودة
مملوكــة لشــخص واحد.ويرتتــب علــى عــدم وضــع عبــارة حمــدودة أوعــدم بيــان مقــدار رأس املــال
إىل جانــب اســم الشــركة مســؤولية تضامنيــة بــن الشــركاء عــن التزامــات الشــركة(.)٨٣
يالحــظ أن املشــرع الســعودي اشــرط ذكــر اســم الشــخص االعتبــاري يف ســند إنشــائه يف
مجيــع العقــود واملخالصــات واإلعــاانت وغريهــا مــن األوراق الــي تصــدر عنــه ( .)٨٤وأضافــت
بعــض التش ـريعات وجــوب إضافــة كلمــة عامــة إن كانــت الشــركة عامــة وخاصــة إن كانــت
خاصــة ابإلضافــة إىل األختــام إن كانــت حمــدودة ،وجتنــب األمســاء الــي متــس النظــام العــام
واآلداب يف الدولــة واألمســاء الــي هلــا صلــة ابلدولــة(.)٨٥
يف رأيــي أن ذلــك جــاء منعــا مــن االســتفادة مــن إظهــار صلــة بــن الشــركة واجلهــات
احلكوميــة ممــا يــؤدي اىل إيقــاع املتعاقديــن معهــا يف خــداع وابلتــايل يقعــون يف فــخ تعاقــدات قــد
تضــر هبــم ،ألن املتعاقــد إذا علــم بوجــود جهــة قويــة يف الشــركة ذات ســيادة كان ذلــك مدعــاة
لــه للتعاقــد.

الفرع الثاين :موطن الشركة
املوطــن هــو املركــز القانــوين الــذي يتخــذه الشــخص دائــرة لنشــاطه ويفــرض وجــوده فيــه
وموطــن الشــخص الطبيعــي هــو مــكان إقامتــه( ،)٨٦أمــا الشــخص االعتبــاري فمعظــم القوانــن
تــرى أنــه املــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارة الشــركة الرئيســي ،أو يف مــكان أي فــرع مــن
فروعهــا إن كان النـزاع متعلــق بذلــك الفــرع وهبــذا أخــذ املشــرع الســعودي حيــث نــص يف نظــام
املرافعــات( )٨٧علــى أن الدعــاوى املتعلقــة ابلشــركات أو اجلمعيــات القائمــة أو الــي يف دور
التصفيــة يف احملكمــة الــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا مركــز إدارهتــا س ـواء كانــت الدعــوى مــن
الشــركة أو علــى الشــركة أو علــى الشــركاء او مــن الشــركاء وجيــوز أن ترفــع الدعــوى إىل فــرع
الشــركة أو اجلمعيــة أو املؤسســة وذلــك يف املســائل املتعلقــة ابلفــرع( .)٨٨وذلــك إعمــاالً لقواعــد
247

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد  -٧٤محرم 1440هـ

املنطــق فــإذا كان النـزاع خــاص بفــرع معــن فمــكان إقامــة الدعــوى مــكان وجــود ذلــك الفــرع؛
ألن الشــركات واملؤسســات تنشــئ فروعـاً يديرهــا وكالء نيابــة عنهــا وهلــذا فــإن كل نـزاع متعلــق
ابلفــرع يتصــل بــه ،وذلــك تيسـراً علــى املتقاضــن حــى ال يتكبــدوا مشــقة االنتقــال إىل احملكمــة
الــي يف دائرهتــا املقــر الرئيســي للشــركة( ،)89فيكــون لرافــع الدعــوى اخليــار يف حمــل رفعهــا.
جتــدر اإلشــارة إىل أن املقصــود مــن مركــز إدارة الشــركة الرئيســي ،املــكان الــذي يوجــد
فيــه اهليئــات الــي تديــر الشــركة وتتخــذ فيــه الق ـرارات وتوجــد فيــه اخلدمــات اإلداريــة .وخيتلــف
مركــز اإلدارة عــن مركــز االســتغالل فمركــز اإلدارة يتصــور أن يكــون يف مدينــة كبــرة أمــا مراكــز
االســتغالل فتتــوزع يف أماكــن متفرقــة تبع ـاً ملصــادر امل ـواد األوليــة.
أمــا إن كانــت الشــركة مقرهــا الرئيســي يف اخلــارج وتباشــر أعماهلــا ونشــاطها يف داخــل
الدولــة فيعتــر مــكان إدارهتــا يف الداخــل مق ـراً هلــا(.)90
يتضــح ممــا ســبق أمهيــة املوطــن ابلنســبة للشــركة إذ بــه حتــدد احملكمــة املختصــة وتعلــن
ابألوراق القضائيــة يف موطنهــا وحتــدد جنســية الشــركة .ويراعــى أن موطــن الشــركة عــادة حيــدده
الشــركاء يف عقــد الشــركة ولكــن إن اختلــف مركــز اإلدارة الفعلــي عــن موطنهــا املبــن يف العقــد
فالعــرة ابملركــز الفعلــي(.)91

املطلب الثاين :الذمة املالية واألهلية القانونية للشركة
الفرع األول :الذمة املالية للشركة
يُقصــد ابلذمــة املاليــة يف الفقــه اإلســامي وصــف شــرعي يفــرض الشــارع وجــوده يف
اإلنســان ويصــر بــه أهـاً لإللـزام وااللتـزام( .)92حبيــث ال يقتصــر مضموهنــا علــى مــا ميكــن تقوميــه
ابملــال فيدخــل يف عناصــر الذمــة املاليــة مجيــع التكاليــف وإن مل يكــن هلــا طابــع مــايل كالصــاة
والصيــام .)93(...ويف الفقــه القانــوين عرفــت الذمــة املاليــة أبهنــا وصــف اعتبــاري يقــدر تكونــه يف
الشــخص لتثبــت فيــه الديــون وســائر االلتزامــات الــي ترتتــب عليــه( .)94وعرفــت أيضـاً أبهنــا عبــارة
عــن وعــاء يضــم جممــوع احلقــوق الــي للشــخص وجممــوع االلتزامــات الــي تتحقــق عليــه .وقيــل
هــى جممــوع مــا للشــخص مــن حقــوق وماعليــه مــن التزامــات ماليــة حاليــة أو مســتقبلية وبنــاء
علــى هــذا التعريــف فــإن الذمــة املاليــة ال تشــمل ،الــي ليــس هلــا قيمــة ماليــة ،كحقــوق األســرة
واحلقــوق العامــة والواجبــات والتكاليــف األخــرى غــر املقومــة ابملــال .وتشــكل احلقــوق املاليــة
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للشــخص (العنصــر اإلجيــايب) للذمــة املاليــة ،وتشــكل االلتزامــات ذات الطابــع املــايل (العنصــر
الســليب) للذمــة املاليــة(.)95
يالحــظ أن يف جانــب الشــركة حتديــداً جنــد أن فقهــاء الش ـريعة اهتم ـوا بدراســة الشــركة
وفصلـوا يف أحكامهــا غــر أهنــم مل يفصلـوا الشــركة عــن الشــركاء ومل يقولـوا بذمــة ماليــة مســتقلة
للشــركة عــن ذمــم الفقهــاء يوجــد مــا يــدل علــى اع ـراف الفقــه اإلســامي ابلذمــة املاليــة وإن
تباينــت العبــارات يف ذلــك ومــن هــذا مــا ذكــره بعــض الفقهــاء( )96حــول متلــك الربــح قبــل اقتســامه
كمــا يف حالــة الش ـريك املضــارب.

الفرع الثاين :أهلية الشركة
للشــركة أهليــة قانونيــة كاملــة ابلنســبة إىل احلقــوق املاليــة يف احلــدود الــي يعينهــا ســند
إنشــائها أو الــي يقرهــا القانــون .فأهليــة الشــركة كشــخص معنــوي حمــدودة ابلغــرض الــذي قامــت
مــن أجلــه كمــا رمســه عقــد الشــركة أو نظامهــا علــى قيامهــا بنــوع معــن مــن التجــارة فــا جيــوز هلــا
مباشــرة نــوع آخــر إال بعــد تعديــل العقــد أو النظــام ،أمــا داخــل حــدود الغــرض الــذي قامــت مــن
أجلــه فلهــا أن تــرم كافــة التصرفــات القانونيــة وذلــك علــى حســب األصــل ،إال أن القانــون حيــد
أحيــاان مــن أهليــة بعــض الشــركات الــي تتخــذ شــكالً معينـاً ويعتربهــا (قاصــرة).
كما نص نظام الشركات السعودي يف املادة ( )١٦٣منه على:
 -1ال جيــوز أن يكــون غــرض الشــركة ذات املســئولية احملــدودة القيــام أبعمــال البنــوك أو
التمويــل أو االدخــار أو التأمــن أو اســتثمار األمـوال حلســاب الغــر.
 -2الجيــوز للشــركة ذات املســئولية احملــدودة أن تلجــأ إىل االكتتــاب العــام لتكويــن رأس
ماهلــا أو زايدتــه أو احلصــول علــى قــرض وال أن تصــدر صكــوكاً قابلــة للتــداول(.)97
والمتتــد أهليــة الشــركة كقاعــدة عامــة إىل التــرع ،فيجــوز هلــا التــرع يف حــدود العــرف وقبــول
التربعــات الــي ال تكــون مقرونــة بشــروط تتنــاىف مــع غرضهــا .وتعتــر الشــركة مســئولة مدنيـاً عــن
األفعــال الــي تقــع منهــا أو مــن مديرهــا أو مــن األشــياء الــي تقــع حتــت حراســتها.
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أمــا فيمــا خيــص املســئولية اجلنائيــة فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء بعــدم قيامهــا علــى الشــخصية
املعنويــة بصفــه عامــة ألن العقوبــة الشــخصية ال ترتتــب إال علــى الشــخص الــذي ارتكــب الفعــل
اإلجرامــي كمــاال ميكــن تصــور إيقــاع العقــوابت اجلســمانية علــى الشــخص املعنــوي كالســجن
واجللــد وغريهــا .ومــع ذلــك جيــوز توقيــع الغرامــات عليهــا ألن الغرامــة عموم ـاً ال حتمــل معــى
العقوبــة البحتــة ،ومــن أمثلتهــا الغرامــات الــي حيكــم هبــا ديـوان املظــامل نتيجــة خمالفــة نظــام الشــركة
وأيضـاً الــي حيكــم هبــا نتيجــة ملخالفــة نظــام الســجل التجــاري(.)98

املطلب الثالث :متثيل الشركة وجنسيتها
الفرع األول :متثيل الشركة

الشــركة كشــخص معنــوي ال ميكنهــا أن تتعامــل بذاهتــا ومــن مث كان البــد مــن وجــود
شــخص طبيعــي واحــد أو أكثــر ميثلهــا ويعــر عــن إرادهتــا ويديــر شــئوهنا وميثلهــا يف عالقتهــا مــع
الغــر أمــام القضــاء ،فشــركة املســامهة ميثلهــا جملــس اإلدارة ورئيســه وعضــوه املنتــدب أمــا بقيــة
الشــركات األخــرى فيمثلهــا مديــر أو أكثــر وهــذا مــا نــص عليــه نظــام الشــركات الســعودي لســنة
(٢٠١٥م) (املعــدل) يف املــادة( )٨٢بقولــه( :ميثــل رئيــس جملــس اإلدارة الشــركة أمــام القضــاء
وهيئــات التحكيــم والغــر ولرئيــس اجمللــس بقـرار مكتــوب أن يفــوض بعــض صالحياتــه إىل غــره
مــن أعضــاء اجمللــس أو مــن الغــر يف مباشــرة عمــل أو أعمــال حمــددة .حيــل انئــب رئيــس جملــس
اإلدارة حمــل رئيــس جملــس اإلدارة عنــد غيابــه)( .)99وينطبــق هــذا الوصــف أيض ـاً علــى الشــركة
نفســها إذا كانــت بصــدد رفــع دعــوى قضائيــة علــى أعضــاء اجمللــس وفقـاً للمــادة ( )97يف حالــة
تســببهم يف أخطــاء تنشــأ عنهــا أضـرار للمســامهني وللجمعيــة العاديــة العامــة احلــق يف تقريــر رفــع
الدعــوى وتعيــن مــن ينــوب عــن الشــركة يف مباشـرهتا(.)100
كمــا أن الفقــه التقليــدي يــرى أن كل مــن ميثــل الشــركة ويعــر عــن إرادهتــا ال يعتــر وكيـاً
عنهــا أو عــن الشــركاء وذلــك الختــاف مركزهــم عــن مركــز الوكيــل كمــا تنظمــه القواعــد العامــة
للوكالــة وذلــك مــن خاصــة حددهــا القانــون ال ميلكهــا الشــركاء أنفســهم وهلــذا يــرى الفقــه
احلديــث أهنــم يعتــرون أعضــاء يف جســم الشــركة وممثلــن قانونيــن عنهــا(.)101
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الفرع الثاين :جنسية الشركة
يتمتــع الشــخص املعنــوي ابجلنســية شــأنه يف ذلــك شــأن الشــخص الطبيعــي ألن الفكــرة
واحدة يف جنســية كل واحد منهما يســتتبع ذلك أن يكون لكل شــركة جنســية تثبت انتســاهبا
لدولــة معينــة ،فــا توجــد شــركة بــا جنســية وال توجــد شــركات مزدوجــة الشــخصية.
تبــدو أمهيــة حتديــد جنســية الشــركة يف معرفــة النظــام القانــوين الــذي ختضــع لــه مــن حيــث
تكوينهــا وإدارهتــا وحلهــا وتصفيتهــا ،وكذلــك ملعرفــة الدولــة الــي تتمتــع الشــركة حبمايتهــا يف اجملــال
الــدويل وكذلــك حقــوق الشــركة (ممارســة نشــاطها واإلعــاانت وغريهــا).
حــول ذلــك اختلفــت اآلراء الفقهيــة بشــأن املعيــار الــذي جيــب االعتــداد بــه لتحديــد
جنســية الشــركة فــرى البعــض أبخــذ معيــار مــكان أتســيس الشــركة بينمــا يــرى البعــض اآلخــر
األخــذ مبعيــار موطــن الشــركة ويــرى اجتــاه اثلــث األخــذ مبعيــار الرئيــس ويــرى جانــب رابــع األخــذ
مبعيــار الرقابــة أو املصلحــة املســيطرة( .)102أمــا نظــام الشــركات فقــد جــاء يف املــادة ( )41منــه
ابلنــص علــى( :ابســتثناء شــركة احملاصــاة تتخــذ كل شــركة تؤســس وفقــا ألحــكام هــذا النظــام
مركزهــا الرئيســي يف اململكــة وتعتــر هــذه الشــركة ســعودية اجلنســية ولكــن ال تتبــع هــذه اجلنســية
ابلضــرورة متتــع الشــركة ابحلقــوق املقصــورة علــى الســعوديني)(.)103
بنــاء علــى هــذا فــإن املنظــم الســعودي مل حيــدد جنســية الشــركة حســب جنســية الشــركاء
()104
وإمنــا حددهــا بنــاء علــى النظــام الــذي أتسســت مبوجبــه الشــركة وبنــاء علــى مقرهــا الرئيســي
واســتثىن مــن ذلــك شــركة احملاصــاة ألهنــا ليســت هلــا شــخصية معنويــة أال أنــه خــرج عــن هــذا
األصل العام يف حتديد جنســية الشــركة اليت تريد االســتثمار يف اململكة العربية الســعودية وجعل
حتديــد جنســيتها بنــاء علــى جنســية الشــركاء فيهــا شــأهنا يف ذلــك شــأن شــركة احملاصــاة واشــرط
علــى الشــركة الــي تريــد اســتثمار أمواهلــا داخــل اململكــة حــى تعتــر شــركة وطنيــة (ســعودية) أن
يكــون كامــل الشــركاء فيهــا ســعودي اجلنســية.
كمــا أن املنظــم الســعودي عــرف املســتثمر األجنــي يف املــادة األوىل مــن نظــام املســتثمرين
األجانــب حيــث جــاء النــص فيهــا علــى( :الشــخص الطبيعــي الــذي ال يتمتــع ابجلنســية
العربيــة الســعودية أو الشــخص االعتبــاري الــذي ال يتمتــع مجيــع الشــركاء فيــه ابجلنســية العربيــة
الســعودية) ويتضــح مــن هــذا أن املنظــم الســعودي خــرج عــن القواعــد العامــة املقــررة يف حتديــد
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جنســية الشــخص االعتبــاري ،ألن الشــخص االعتبــاري يف جمــال االســتثمار هــو الشــركة.
ومــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك مــا تقضــي بــه املــادة األوىل مــن الــوكاالت التجاريــة الصــادرة
ابملرســوم امللكــي رقــم 11واتريــخ 3831/2/02ه ـ مــن أن ممارســة الــوكاالت التجاريــة مقصــورة
علــى الســعوديني وأن الشــركات الســعودية الــي تقــوم هبــذه األعمــال جيــب أن يكــون رأس ماهلــا
ابلكامــل ســعودايً وأن يكــون أعضــاء جمالــس إدارهتــا ومــن هلــم حــق التوقيــع ابمسهــا ســعوديني.
ففــي هــذا النظــام مل يكتفــي املشــرع بكــون الشــركة ســعودية اجلنســية بــل تطلــب فــوق ذلــك أن
يكــون مجيــع رأس املــال ســعودايً وأن تكــون اإلدارة ســعودية .وهنــا يظهــر بوضــوح أن الشــركات
ذات اجلنســية الســعودية تنقســم اىل فئتــن :فئــة تتمتــع بكافــة احلقــوق املعــرف هبــا للســعوديني
نظـراً لتمثيلهــا ملصــاحل وطنيــة حبتــة وفئــة ال تتمتــع بكافــة هــذه احلقــوق نظـراً لتخلــف هــذا الشــرط،
وهــذا يعــي أن املشــرع الســعودي قــد أخــذ مبعيــار الرقابــة أو املصــاحل املســيطرة علــى الشــركة
لتحديــد مــدى مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن احلقــوق املعــرف هبــا للســعوديني(.)105
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اخلامتة
احلمــد هللا الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،وحبمــده وتوفيقــه ورمح ـةُ منــه ،وبعــد البحــث
املتواضــع يف موضــوع الشــخصية املعنويــة جتــئ خامتــة هــذا البحــث وحتــوي أهــم النتائــج الــي
توصلــت إليهــا إضافــة إىل التوصيــات.

أوالً:النتائج:
 -١مشــول أحــكام الفقــه اإلســامي واعرتافــه ابلشــخصية املعنويــة للشــركات مــن خــال تنظيمــه
ألحكامهــا ضمــن بعــض املســائل اخلاصــة ببيــت املــال واملســجد وغريهــا.
 -٢توافــق األحــكام اخلاصــة ابلشــخصية املعنويــة والــي جــاءت يف نظــام الشــركات الســعودي
مــع مــا جــاء يف الفقــه اإلســامي.
 -٣تتمتــع الشــركة مبجــرد اكتســاهبا الشــخصية املعنويــة بكافــة احلقــوق الــي يتمتــع هبــا الشــخص
الطبيعــي فيمــا عــدا احلقــوق املالزمــة للشــخص الطبيعــي وذلــك لضــرورة اســتمرارها وإب ـرام
تصرفاهتــا وكــذا تعاملهــا مــع الغــر.
 -٤جيــوز للغــر التمســك بوجــود الشــركة وابلعقــود الــي أُبرمــت يف مرحلــة التأســيس وقبــل
اكتســاهبا الشــخصية املعنويــة.
 -٥ال يرتتــب علــى حتــول الشــركة مــن شــكل قانــوين إىل آخــر انقضــاء شــخصيتها املعنويــة،
وتظــل حمتفظــة مبــا هلــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
 -٦مل يعــرف املنظــم الســعودي الشــخصية املعنويــة للشــركات وتنــاول أحكامهــا ضمــن ثنــااي
النصــوص املنظمــة ألن ـواع الشــركات وكذلــك مل يضــع معيــاراً حمــددا ملــدى متســك الغــر بوجــود
الشــركة قبــل أتسيســها.
 -٧تقــوم الشــخصية املعنويــة علــى عنصريــن مهــا؛ عنصــر موضوعــي وهــو جمموعــة األشــخاص
واألمـوال املكونــن هلــا وعنصــر شــكلي وهــو اعـراف املشــرع هبــا.
 -٨تبدأ الشــخصية ملعنوية للشــركة يف النظام الســعودي من اتريخ قيدها يف الســجل التجاري
ابســتثناء شــركة احملاصة ألهنا ال تتمتع ابلشــخصية املعنوية.
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 -٩يرتتــب علــى اكتســاب الشــركة الشــخصية املعنويــة عــدة نتائــج وهــي :االســم واملوطــن
واجلنســية واألهليــة والذمــة املاليــة.
 -١٠حــدد املنظــم الســعودي جنســية الشــركة بنــاءً علــى النظــام الــذي أسســت مبوجبــه ومقرهــا
الرئيســي واشــرط حــى تكــون الشــركات األجنبيــة وطنيــة أن يكــون مجيــع الشــركاء ســعوديني
وذلــك يعــي أنــه أخــذ مبعيــار مصــاحل الشــركة لتحديــد مــدى متتعهــا ابحلقــوق عوض ـاً عــن
جنســيتها أو موطنهــا.
 -١١تنتهــي الشــخصية املعنويــة للشــركة حبلهــا أي تصفيتهــا ،وأســباب االنقضــاء ترجــع إىل
أســباب عامــة واســتثناء أجــاز املنظــم الســعودي للشــركة ابالحتفــاظ بشــخصيتها املعنويــة أثنــاء
التصفيــة وذلــك ابلقــدر الــازم لتســيري أعماهلــا.

اثنياً :التوصيات
من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث ابآليت:
 -١علــى الباحثــن واملهتمــن أبمــر التش ـريعات االهتمــام مبوضــوع الشــخصية املعنويــة للشــركة
وتعميــق البحــث حوهلــا وأتصيــل املســائل اخلاصــة هبــا نســبة ألمهيــة الشــركات ودورهــا الكبــر يف
هنضــة الــدول.
 -٢يوصــي الباحــث املنظــم الســعودي بصياغــة تعريــف صريــح للشــخصية املعنويــة ألمهيــة ذلــك
وضرورتــه لبيــان الوصــف القانــوين هلــا وعناصرهــا.
 -٣يوصــي الباحــث اجلهــات املختصــة ابلتش ـريع بســن قواعــد توضــح ضوابــط وحــدود ملــدى
مطالبــة الغــر ومتســكه بوجــود الشــركة يف حالــة قيــام املنازعــة بشــأن العقــود التمهيديــة للشــركة يف
ـرر مــن الغــر.
مرحلــة مــا قبــل اإلشــهار؛ لتصــور أن الشــركة ميكــن أن تكــون الطــرف األكثــر ضـ ً
 -٤مراجعــة البنــد اخلــاص ابكتســاب الشــركات املســتثمرة اجلنســية بنــاءً علــى جنســية الشــركاء
وشــرط أن يكــون مجيــع املكونــن هلــا ســعودي اجلنســية متاشــياً مــع التش ـريعات احلديثــة والــي
حددت جنسية الشركة مبكان إدارهتا أو تسجيلها ويف ذلك فوائد سياسية و اقتصادية كثرية.
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اهلوامش والتعليقات

( )١راجع /قانون الشركات السعودي لسنة 1437هـ املادة (.)14
( )٢سورة ص اآلية رقم (.)23
( )٣شــركة احملاصــة هــي الشــركة الــي تســترت عــن الغــر وال تتمتــع بشــخصية اعتباريــة وال ختضــع إلج ـراءات
الشــهر .د.عبــد اهلــادي حممــد الغامــدي ود .يونــس حممــد حســن /القانــون التجــاري /ص.222
الطبعــة الثالثــة(دون).
( )٤انظــر /مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم (ابــن منظــور) ،لســان العــرب /68/8/ط2003م /دار صــادر
للنشــر .أيب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زك ـراي /حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون /معجــم مقاييــس
اللغــة  /206/2طبعــة 1423ه ـ مطبعــة احتــاد الكتــاب العــرب.
( )٥سورة طه /اآلية رقم (.)32
( )٦أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشــي الدمشــقي /تفســر القرآن الكرمي /236/6/الطبعة الثانية
1420هـ /دار طيبة للنشر والتوزيع.
( )٧سورة فاطر /اآلية رقم (.)40
( )٨تفسري ابن كثري /مرجع سابق.557/6 /
( )٩أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه  .826/2حممــد ابــن إمساعيــل بــن صــاح بــن حممــد احلســي الصنعــاين /ســبل
السالم/86/3 /دار احلديث.
( )١٠حممد بن أمني بن عمر بن عابدين/رد احملتار على الدر املختار /17/9 /املكتبة العلمية بريوت.
( )١١انظــر /كمــال الديــن بــن عبــد الواحــد السيواســي املعــروف اببــن اهلمام/فتــح القديــر /152/6 /طبعــة
دار الفكــر.
( )١٢انظــر /أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد اخللــويت الشــهري ابلصــاوي /بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف
حباشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر /455/3 /دار املعــارف.
( )١٣ابــن عرفــة هــو :حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي /تــوىف عــام 1230ه /أقــام يف القاهــرة
وتــويف هبــا مــن مؤلفاتــه /احلــدود الفقهيــة يف فقــه اإلمــام مالــك وحاشــية علــي الســعد وحاشــية الدســوقي.
انظــر ،خــر الديــن بــن حممــد بــن علــي بــن فــارس الــزر كلــي األعــام/43/7/ط5،2002م/دار الفكــر
العــريب ،بــروت.
( )١٤حممــد بــن عبــد الرمحــن احلطاب/مواهــب اجلليــل شــرح خمتصــر خليــل/386/17 /ط3،1992،م،
دار الفكــر.
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( )١٥انظــر /مشــس الديــن حممــد امحــد اخلطيــب الش ـربيين/مغين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج
 /112/2ط1415 /1ه ـ دار الكتــب العلميــة بــروت .أبــو زكـراي حمــي الديــن بــن شــرف النــووي روضــة
الطالبــن وعمــدة املفتــن /84/2 /ط1412هــ /بــروت.
( ) ١٦انظــر /د.عبــد العزيــز اخليــاط /الشــركات يف الش ـريعة اإلســامية والقانــون الوضعــي/33/1/
ط1414/4هــ /دار الرســالة للنشــر.
( )١٧عبــد هللا بــن أمحــد بــن قدامــه املقدســي أبــو حممد/املغــي يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل لشــيباين//
 /109/5ط1405 /1هـ /دار الفكر العريب-بريوت .موسى بن أمحد بن موسى بن سامل املقدسي،
شــرف الديــن أبــو النجــا /اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل /252/2 /ط دار املعرفــة ،بــروت.
( )١٨قانــون الشــركات الســعودي لســنة 2015م والــذي بــدأ تطبيقــه يف /2رجــب1437 /هــ .وكــذا املــادة
 473مــن القانــون املــدين الســوري لســنة 1949هــ.
()١٩قانون الشركات السوداين لسنة 2015م املادة ( )3والذي بدأ سراينه بتاريخ 2015/6/15م.
( )٢٠سورة النساء/اآلية (.)12
( )٢١حمــي الســنة أبــو حممــد احلســن بــن مســعود البغوي/معــامل التنزيــل/180/2/ط1417 /1/هــ /دار طيبــة
للنشــر والتوزيــع.
( )٢٢انظر /ص ( )7من البحث.
( )٢٣سورة ص اآلية رقم (.)24
( )٢٤معامل التنزيل /مرجع سابق.81/7 /
( )٢٥عالء الدين حممود بن علي احلصفكي /الدرر املنتقى شرح امللتقى  /505/13مكتبة احلرم املكي.
( )٢٦انظر/مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد الرمحــن املعــروف ابحلطــاب /مواهــب اجلليــل يف شــرح
خمتصــر خليــل/77/5 /دار الكتــب العلميــة بــروت.
( )٢٧الســائب املخزومــي :هــو عبــد هللا الســائب ،واســم أيب الســائب :صيفــي بــن عائــذ بــن عبــد هللا بــن
عمــر املخزومــي القرشــي القــارئ ،أخــذ عنــه أهــل مكــة القـراءة وعليــه قـرأ جماهــد وغــره ،مــن أهــل مكــة
وســكن وتــويف هبــا وكان شـريك النــي (ص) يف اجلاهليــة .أُســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة /أبــو احلســن
بــن أيب أكــرم بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي الشــيباين ابــن األثــر /حتقيــق علــى حممــد معــوض -عــادل أمحــد/
 /254/3ط ،1لســنة 1415ه ـ دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
( )٢٨أمحــد بــن احلســن بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقي/الســنن الكــرى /78/1 /دار الكتــب العلميــة
بريوت .ســبل الســام .83/3
( )٢٩انظر/حممد بن إمساعيل الصنعاين /سبل السالم /38/3 /دار احلديث (دون).
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( )٣٠أخرجه .ابن ماجة يف سننه /كتاب الرهون /حديث رقم .862/2 /2472
( )٣١انظر /موفق الدين حممد ابن أمحد ابن قدامة املقدسي /املغين /3/5 /ط 1388هـ /مكتبة القاهرة.
( )٣٢انظــر /املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر /أمحــد بــن علــي الفيومــي/306/1 /طبعــة املكتبــة
العلميــة /بــروت.
( )٣٣انظر لسان العرب /مرجع سابق /ص.110
( )٣٤انظــر /علــى حممــد حممــود ابــن علــي ابــن زيــن الديــن اجلرجــاين /التعريفــات /220/1 /ط1403 ،1هــ/
دار الكتــب العلميــة بــروت.
( )٣٥انظــر /د .حممــد موســى يونــس /مدخــل الفقــه اإلســامي /ص/221طبعــة دار الكتــب العلميــة/
القاهــرة.
( )٣٦انظــر /القانــون التجــاري الســعودي /د.عبــد اهلــادي الغامــدي /ه امــش صفحــة  /185ط /1/مكتبــة
امللــك فهــد الوطنيــة للنشــر.
( )٣٧أبو زكراي األنصاري/الغرر البهية يف الوردية شرح البهجة /158/2 /املطبعة امليمنية.
( )٣٨ملــاوردي هــو أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري املــاوردي /ويل القضــاء ببلــدان شــى مــات
يف العــام  /450مــن مؤلفاتــه أدب الدنيــا والديــن واألحــكام الســلطانية واإلقنــاع /انظر/حممــد بــن أمحــد
الذهيب /ســر أعالم النبالء /ص 46ووو /66ط /24مؤسســة الرســالة.
( )٣٩انظر /املاوردي /األحكام السلطانية /ص /13دار الكتب العلمية بريوت.
( )٤٠انظر /ابن اهلمام/مرجع سابق.377/5 /
( )٤١املاوردي /األحكام السلطانية /مرجع سابق /ص.13
( )٤٢ابــن فدامــة هــو أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي /ولــد يف فلســطني ســنة 541ه ـ وتــويف
عام 562هـ قدم إىل دمشــق وحفظ القرآن دون ســن البلوغ /من مؤلفاته /العمدة /الكايف  -املغين.
انظر/عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ابــن العمــاد احلنبلــي /شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب /ط/
1406هــ /دار ابــن كثــر للنشــر.
( )٤٣ابــن القاســم هــو عبــد الرمحــن بــن القاســم صاحــب اإلمــام مالــك،روى عــن اإلمــام مالــك وعــن عبــد
الرمحــن وغريهــم ولــد يف اثنــن وثالثــن ومائــة وتــويف يف صفــر ســنة إحــدى وتســعني بعــد املائة.راجــع
ســر أعــام النبــاء.121/9/
( )٤٤ابن قدامة/املغين /مرجع سابق /101/9 /ط1405هـ /دار إحياء الرتاث العريب.
( )٤٥ك ـراي بــن حممــد ابــن زك ـراي األنصاري،زيــن الديــن أبــو حيــي الســنبكي /أســي املطالــب شــرح روضــة
الطالــب/470/2 /طبعــة القاهــرة.
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( )٤٦انظــر/د .أبــو ذر الغفــاري بشــر /العقــد واإلرادة املنفــردة يف القانــون الســوداين /ص 51ومــا بعدهــا/
ط .2008 /7قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين لســنة  1984م( .)32غالــب علــي الــداودي/
املدخــل إىل علــم القانــون/ص /293ط ،2،لســنة 1433هــ /دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
( )٤٧انظر /د .العطار /املدخل لدراسة القانون /ص/.314ط1998م /دار النهضة العربية.
( )٤٨انظــر/د .عبــد املنعــم فــرج الصــدة /أصــول القانــون /.ص /507ط1998م /دار النهضــة العربيــة
للطباعــة.
( )٤٩نــص نظــام الشــركات الســعودي علــى األحــكام اخلاصــة ابلشــخصية املعنويــة ضمــن نــص املــادة 14
مــن نظــام الشــركات لســنة  2012والــي نصــت علــى (بســتثناء شــركة احملاصــاة تكتســب الشــركة
الشــخصية االعتباريــة بعــد قيدهــا يف الســجل التجــاري ومــع ذلــك يكــون للشــركة خــال مــدة
التأســيس شــخصية اعتباريــة ابلقــدر الــازم لتأسيســها بشــرط إكمــال التأســيس).
( )٥٠انظر /د .عبد اهلادي الغامدي /القانون التجاري السعودي /مرجع سابق /ص.187
( )٥١املرجع نفسه /ص.187
( )٥٢انظــر/د .عبــد العزيــز عامــر /املدخــل لدراســة القانــون املقــارن ابلفقــه اإلســامي /ص /192طبعــة
اجلامعــة /ليبيــا.
( )٥٣نظر ص 10من البحث.
( )٥٤راجع /د .بشري خليفة السيد /إجراءات أتسيس الشركات حتت ظل قانون  /1925ص,18/17
دار اجلليــل بــروت.
( )٥٥انظر /املاوردي/مرجع سابق /ص 278وما بعدها.
( )٥٦راجع يف هذا الشأن ص  10من البحث.
( )٥٧انظــر /أكــرم ايمليكــي /القانــون التجاري/الشــركات /دراســة مقارنــة /ص /47طبعــة 1438هــ /دار
الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
( )٥٨د .عبد اهلادي الغامدي/مرجع سابق /ص.186
( )٥٩د .زايد بن أمحد القرشي/القانون التجاري السعودي /ص/134ط1438 /1/هـ /دار حافظ للنشر.
( )٦٠انظــر أشــرف أمحــد هــايل /عقــود أتســيس الشــركات /ص /23الطبعــة الثانية،لعــام 1434هــ /دار
اتج الديــن آل غالــب للنشــر والتوزيع/جــدة.
( )٦١سورة املائدة اآلية رقم (.)1
( )٦٢نظــام الشــركات الســعودي لســنة 1438ه ـ املعــدل لســنة 2015م /املــادة ( .)14وتقابــل أيضــا نــص
املــادة  4مــن القانــون العراقــي لســنة (1959امللغــي).
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( )٦٣انظر /بشري خليفة قسم السيد/مرجع سابق /ص.183-182
( )٦٤د.عبد اهلادي حممد ود.يونس حممد حسني /القانون التجاري/.ص /167الطبعة الثالثة 1430ه.
( )٦٥انظــر قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين لســنة 1984م املــادة ( )247والــي نصــت علــى -1( :تعتــر
الشــركة شــخصاً اعتبــارايً مبجــرد تكوينهــا -2 .الحيتــج هبــذه الشــخصية علــى الغــر إال بعــد اســتيفاء
إجـراءات التســجيل والنشــر الــي يقررهــا القانــون -3.للغــر أن يتمســك ابلشــخصية االعتباريــة للشــركة
رغــم عــدم اســتيفاء اإلجـراءات املشــار إليهــا).
( )٦٦انظــر /د .بدريــة عبــد املنعــم حســونة /شــرح العقــود التجاريــة االســتثمارية يف قانــون املعامــات املدنيــة
لســنة 1984م /ص/33ط2003م/مطبعــة اهليئــة القضائيــة اخلرطــوم.
( )٦٧عزيــز العكيلــي /الوســيط يف التش ـريعات التجاريــة /ص /199الطبعــة الثانيــة2015/م /دار الثقافــة
للنشــر والتوزيع،عمــان.
( )٦٨انظــر /ج .ريبــر -د.روبلــو /املطــول يف القانــون التجــاري /ترمجــة منصــور القاضــي ود.ســليم
حداد 70/1/ــ /77ط،1لســنة 2008م /املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع.
( )٦٩انظر /أكرم ايمليكي /مرجع سابق /ص .207
( )٧٠انظــر /حممــود الكيــاين /ص /37املوســوعة التجاريــة واملصرفيــة /37/5/ط ،2لســنة 1433هــ/دار
الثقافــة للنشــر والتوزيع/عمــان.
( )٧١د.صالح أمني أبو طالب/دروس يف قانون الشركات التجاري /ص( 54دون).
( )٧٢يرجــع القانــون والفقــه أســباب االنقضــاء إىل أســباب تقــوم علــى االعتبــار الشــخصي وهــي :مــوت أحــد
الشــركاء  -إعســار الشـريك أو إفالســه -انســحاب الشـريك  -فصــل الشـريك مــن الشــركة  -طلــب
إخ ـراج أحــد الشــركاء مــن الشــركة  -اإلمجــاع علــى حــل الشــركة .أمــا األســباب العامــة تتلخــص يف:
انتهــاء مــدة الشــركة  -انتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة  -هــاك مــال الشــركة  -اجتمــاع
حصــص الشــركاء يف يــد واحــد  -التأميــم .انظــر .د.عبــد العزيــز اخليــاط .ص346ومابعدهــا .الطبعــة
الثانيــة1403 /ه ـ طبعــة مؤسســة الرســالة.
( )٧٣د.عبد اهلادي الغامدي /مرجع سابق.187 /
( )٧٤انظر /نظام الشركات السعودي املادة .15
( )٧٥انظــر /د.خالــد الرويــس ود .رزق مقبــول الريــس /املدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة /ص-275
274ط1430/4/هــ /طبعــة مكتبــة الشــفري.
( )٧٦د.إبراهيم دريج /مرجع سابق ص.94-93
( )٧٧نظام الشركات السعودي املعدل املادة (.)191
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( )٧٨انظــر /د.ســعيد حيــي /الوجيــز يف النظــام التجــاري الســعودي /ص /140ط ،4لســنة 1403هــ /شــركة
عــكاز للنشــر والتوزيــع.
( )٧٩نظام الشركات السعودي /املادة .187
( )٨٠انظر/د.عبــد اهلــادي الغامــدي /مرجــع ســابق /ص .188وزايد أمحــد القرشــي/القانون التجــاري
الســعودي /مرجــع ســابق ص.135
( )٨١املرجع نفسه /ص.117
( )٨٢د .الغامدي/مرجع سابق ص.189
( )٨٣نظام الشركات السعودي لسنة 1437هـ املواد (.)153 /53
( )٨٤د .خالد الرويس .مرجع سابق ص.246
( )٨٥د .إبراهيم دريج /مرجع سابق /ص.84
( )٨٦د .بدرية حسونة /مرجع سابق /ص.39
( )٨٧راجع نظام املرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ املادة .38
( )٨٨د .طلعــت حممــد الدويــدار /الوســيط يف نظــام املرافعــات الشــرعية اجلديــد والئحتــه التنفيذيــة ابململكــة
العربيــة الســعودية/.ص /180دار احلافــظ للنشــر.
( )٨٩راجع قانون اإلجراءات املدنية السوداين/أ.د .حممد الشيخ عمر /الدعوى .ص /73ط /7اخلرطوم
( )٩٠د.بدريــة حســونة /مرجــع ســابق ص .39راجــع نــص املــادة  24مــن قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين
لســنة 1984م.
( )٩١د .صالح أمني أبو طالب /مرجع سابق /ص.58
( )٩٢انظــر /د .عبــد ال ـرازق أمحــد الســنهوري /الوســيط يف شــرح القانــون املــدين /196/8 /ط/2004
منشــأة دار املعارف/اإلســكندرية.
( )٩٣انظــر/د .وهبــة الرحيلــي /نظــام الوقــف وأحكامــه الشــرعية والقانونيــة/ص /45ط /2010 /دار الفكــر
العريب.
( )٩٤انظر /مصطفى أمحد الزرقا /املدخل الفقهي العام/786/1/دار القلم للنشر والتوزيع.
( )٩٥انظر /عباس الصراف /املدخل إىل علم القانون /القانون ونظرية احلق /ص /192ط1434 ،2هـ /دار
الثقافة للنشر والتوزيع/عمان .املوسوعة التجارية واملصرفية /مرجع سابق /ص.39
( )٩٦يــرى الشــافعية يف قــول واحلنفيــة ج ـواز متلــك الربــح مبجــرد ظهــور مــال املضاربــة وقبــل اقتســامه.
انظــر /اإلمــام حممــد زك ـراي املدين/تعليــق د.تقــي الديــن الندوي/أوجــز املســالك إىل موطــأ مالــك/
383/13ومابعدهــا/ط2003م/دار القلــم ،دمشــق.
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( )٩٧انظر نظام الشركات السعودي لسنة 2015م املادة (.)153
( )٩٨راجع /د .اجلرب /مرجع سابق 213 /وما بعدها.
( )٩٩نظام الشركات السعودي املعدل لسنة  2015م املادة .82
( )١٠٠انظر /نص املادة ( )79من نظام الشركات السعودي لسنة 2015م.
( )١٠١انظر /د .اجلرب /القانون التجاري السعودي /مرجع سابق /ص.212
( )١٠٢انظــر /حممــود الكيــاين /مرجــع ســابق /ص .41ود.حممــد بــن ب ـراك الفــوزان /األحــكام العامــة
للشــركات (دراســة مقارنــة) /ص ا /02ط1435/1هــ .مكتبــة القانــون واالقتصــاد ال ـرايض.
( )١٠٣نظام الشركات السعودي لسنة 2105م املادة (.)14
( )١٠٤اتفــق املنظــم الســعودي مــع املنظــم األردين يف الشــق اخلــاص بتحديــد جنســية الشــركة -مبحــل
التســجيل .راجــع يف ذلك/قانــون الشــركات األردنيــة لســنة 1997م املــادة.4
( )١٠٥انظر /د .اجلرب /مرجع سابق /ص.215-214
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القرآن الكرمي
أوال :كتب التفسري واحلديث

املصادر واملراجع

(أ) كتب التفسري:
 أبوعبــدهللا حممــد بــن عمريــن احلســن ابــن احلســن التيمــي ال ـرازي ،التفســر الكبــر املعــروف بتفســرالرازي،ط1420هــ ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،بــروت.
 أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمريــن كثــر القرشــي الدمشــقي ،حتقيــق ســامي ابــن حممــد ســامة ،تفسـرا لقــرآنالعظيم ،ط1420،2هـ -مكتبة امللك فهد ،دار طيبة للنشــر.
 أبوحممداحلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل ،ط1417 ،هـ ،دار طيبة للنشر والتوزيع.(ب) كتب احلديث:
 أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبوبكرالبيهقي ،السنن الكربى ،78/1 ،دار الكتب العلمية حممــد ابــن إمساعيــل بــن صــاح بــن حممــد احلســي الكحــاين الصنعــاين ،ســبل الســام شــرح بلــوغ املـراممــن أدلــة احلــكام ،طبعــة 1418هــ ،دار احلديــث.

اثنياً :كتب الفقه اإلسالمي

(أ) الفقه املذهيب:
 املذهب احلنفي عــاء الديــن حممــود بــن علــي احلصفكــي ،الــدرر املنتقــى شــرح امللتقــى ،طبعــة دار الكتــب العلميــةبــروت(دون).
 كمــال الديــن بــن عبــد الواحــد السيواســي املعــروف اببــن اهلمــام ،فتــح القديــر ،دارالفكــر العــريب-بــروت(دون).
 حممــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عابديــن ،رد احملتــار علــى الــدر املختــار ،املكتبــة العلميــة وطبعة1412ه ـدار الفكــر -بــروت.
 حممد بن أمحد بن سهل السرخسي ،املبسوط،ط ،1409دار املعرفة -بريوت.املذهب املالكي اإلمــام حممــد زكـراي املدين،تعليــق د.تقــي الديــن النــدوي ،أوجــز املســالك إىل موطــأ مالــك،ط2003م،دارالقلم للنشــر والتوزيع -دمشــق.
 الصــاوي ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد اخللــويت ،بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاويعلــى الشــرح الكبــر ،طبعــة دار املعــارف.
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 مشــس الديــن أبوعبــدهللا حممــد بــن عبــد الرمحــن املعــروف ابحلطــاب ،مواهــب اجلليــل شــرح خمتصــر خليــل،ط1992،م ،دار الفكــر العلميــة بــروت.
 املذهب الشافعي أبــو احلســن علــى بــن حممــد بــن حبيــب البصــري ،البغــدادي املعــروف ابملــاوردي ،األحــكام الســلطانية،دار الكتــب العلميــة -بــروت.
 أبوزكــري بــن حممــد بــن زك ـراي األنصــاري ،زيــن الديــن أبــو حيــى الســنبكي ،أســي املطالــب شــرح روضــةالطالــب ،طبعة1313هــ ،طبعــة القاهــرة.
 أبوزكــري بــن حممــد بــن زك ـراي األنصاري،زيــن الديــن أبــو حيــى الســنبكي ،الغــرر البهيــة يف الورديــة شــرحالبهجــة ،املطبعــة امليمنيــة (دون).
 أبوزك ـراي حمــي الديــن حيــى بــن شــرف الديــن النــووي ،روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن ،ط1412هــ،املكتــب اإلســامي-بريوت.
 مشــس الديــن حممــد امحــد اخلطيــب الش ـربيين ،مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج،ط،11415ه ــدار الكتــب العلميــة -بــروت.
 املذهب احلنبلي عبــد هللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي أبــو حممــد ،املغــي يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين ،ط،١1405هــ ،دارالفكرالعــريب -بريوت.
 موسى بن أمحد بن موسى بن سامل املقدسي،شرف الدين أبوالنجا ،اإلقناع ،ط دار املعرفة -بريوت.(ب) الفقه اإلسالمي العام واملقارن
 عبــد العزيــز اخليــاط ،الشــركات ت يف الشـريعة اإلســامية والقانــون الوضعــي ،ط1414 ،4هــ ،دار الرســالةللنشر.
عبد العزيز عامر ،املدخل لدراسة القانون املقارن ابلفقه اإلسالمي ،طبعة اجلامعة -ليبيا. -حممد موسى يونس ،مدخل الفقه اإلسالمي ،طبعة دار الكتب العلمية -القاهرة.

اثلثاً :كتب الرتاجم والسري

 أُســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،أبــو احلســن بــن أيب أكــرم بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي الشــيباين ابــن األثــر،حتقيق على حممد معوض -عادل أمحد ،ط ،1لســنة 1415هـ دار الكتب العلمية -بريوت.
 خري الدين بن حممد بن علي بن فارس الزركلي ،األعالم ،ط2002،م ،دارالفكرالعريب -بريوت. عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ابــن العمــاد احلنبلــي ،شــذرات الذهــب يف أخبــا رمــن ذهــب ،ط،1406هــ ،دار ابــن كثــر للنشــر.
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 -حممد بن أمحد الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط1405 ،3هـ ،مؤسسة الرسالة لنشر والتوزيع.

رابعاً :كتب املعاجم واللغة

 أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ابن منظور) ،لسان العرب ،ط2003م ،دار صادر للنشر. أيب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكـراي ،معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة ،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون،طبعــة 1423هــ ،مطبعــة احتــاد الكتــاب العــرب.
 أمحد بن حممد علي الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،املكتبة العلمية -بريوت. جمــد الديــن أيب الســعادة املبــارك حممــد (ابــن األثــر) ،النهايــة يف غريــب شــرح احلديــث واألثــر ،ط1499م ،املكتبــة العلميــة -بــروت.
 حممــد بــن حممــد عبــد الـرازق احلســيين أبــو الفضــل امللقــب ابملرتضــى الزبــري ،اتج العــروس مــن جواهــرالقامــوس ،دارا هلدايــة للنشــر.

خامساً :كتب القانون

 إبراهيم حممد أمحد دريج ،الشركة والشراكة ،ط ،2012 ،4شركة مطابع السودان للعملة.5 أبوزر الغفاري بشري ،العقد واإلرادة املنفردة يف القانون السوداين ،ط.2008 ،7 أكرم ايمليكي ،القانون التجاري ،الشركات ،دراسة مقارنة ،طبعة 1438ه ،دار الثقافة للنشر والتوزيع. بدريــة عبــد املنعــم حســونة ،شــرح العقــود التجاريــة االســتثمارية يف قانــون املعامــات املدنيــة لســنة1984م ،ط2003م ،مطبعــة اهليئــة القضائيــة اخلرطــوم.
 بشــر خليفــة قســم الســيد ،إجـراءات أتســيس الشــركات حتــت ظــل قانــون  ،1925الطبعــة األوىل ،داراجلليــل للطبــع والنشــر والتوزيــع -بــروت.
 ج .ريبــر  -د .روبلــو ،املطــول يف القانــون التجــاري ،ترمجــة منصــور القاضــي ود.ســليم حــداد-70/1 ، ،77ط ،1لســنة 2008م ،املؤسســة اجلامعية للدراســات والنشــر والتوزيع.
 خالد الرويس ود.رزق مقبول الريس ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،ط1430،4هـ ،طبعة مكتبة الشفري زايد بــن أمحــد القرشــي ،القانــون التجــاري الســعودي ،ط1438 ،1هــ ،دار حافــظ للنشــر .ســعيد حيــي،الوجيــز يف النظــام التجــاري الســعودي ،ص ،140ط ،4لســنة 1403هــ ،شــركة عــكاز للنشــر والتوزيــع
 صالح أمني أبو طالب ،دروس يف قانون الشركات والقانون التجاري ،جامعة أمدرمان اإلسالمية (دون) طلعــت حممــد الدويــدار ،الوســيط يف نظــام املرافعــات الشــرعية اجلديــد والئحتــه التنفيذيــة ابململكــة العربيــةالســعودية ،طبعة 2012م ،دار احلافظ للنشــر.
 عبــاس الصـراف ،املدخــل اىل علــم القانــون ،القانــون ونظريــة احلــق ،ط1434 ،2هــ ،دار الثقافــة للنشــروالتوزيــع ،عمــان.
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د.أماني فضل هللا الطاهر

 عبــد ال ـرازق أمحــد الســنهوري ،الوســيط يف شــرح القانــون املــدين ،ط ،2004منشــأة دار املعــارف،اإلســكندرية.
 عبد املنعم فرج الصدة ،أصول القانون ،ط1998م ،دار النهضة العربية للطباعة. عبــدا هلــادي حممــد الغامــدي ود.يونــس حممــد حســن ،القانــون التجــاري الســعودي -الثالثــة1437 ،هــ،مكتبــة الشــفري.
 عبد املنعم العطار ،املدخل لدراسة القانون ،ط1998م ،دار النهضة العربية. عزيــز العكيلــي ،الوســيط يف التشـريعات التجاريــة ،الطبعــة الثانيــة2015 ،م ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع-عمــان.
 غالب علي الداودي ،املدخل إىل علم القانون ،ط ،2،لسنة 1433هـ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع. قانون اإلجراءات املدنية السوداين ،حممد الشيخ عمر ،الدعوى ،ط -7اخلرطوم. القانــون التجــاري الســعودي ،عبــد اهلــادي الغامــدي ،ط1437 ،1ه ،مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــةللنشــر.
 قانون الشركات األردين لسنة 1997م. القانون اجلنائي السوداين لسنة 1991م. قانون الشركات السعودي لسنة 1437هـ. قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة 1984م. القانون املدين السوري لسنة 1949م. حممود الكيالين ،املوسوعة التجارية واملصرفية ،ط ،2لسنة 1433هـ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان. حممــد بــن بـراك الفــوزان ،األحــكام العامــة للشــركات (دراســة مقارنــة) ،ط1435 ،1هــ .مكتبــة القانــونواالقتصــاد الـرايض.
 نظام الشركات السعودي لسنة 1437هـ (املعدل). نظام املرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ. -وهبة الزحيلي ،نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية ،ط ،2010 ،دار الفكر العريب.
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