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 مقدمة 

  النبي   حممد   واآلخرين   األولي   سيد   للعاملي   رمحة   املبعوث   عل   وأسلم   وأصل   العاملي   رب   لل   احلمد  

 الدين.  يوم  إل   بإحسان  تبعهم  ومن   امليامي الكرام   وصحبه   آله   وعل   األمي،

 وبعد   

  سبق  بيان  كتابته  من  رجوت  ضعيةالو   القواني  يف   والرشكات  اإلسالمية  الرشكات  يف  كتاب  فهذا   

  يف   الرشكات بعض  ن أ  بيان  بل  الوضعية القواني  أنظمة  قبل الرشكات  بيان  يف  تعال الل   رمحهم  فقهائنا

  بيان   قصدت   كام  ومبنى،  لفظا  تسم   ل   وإن  ومعنى   هدفا    الفقهي  تراثنا  من  مأخوذة   الوضعي  القانون

  من   بينة  عل   املسلم   يكون  حتى ؛   وعدمه ،أ   اجلواز   حيث   من   الوضعية   الرشكات   من   الرشعي   املوقف 

  تراثنا   يف   الرشكات  ببيان   لذلك  مهدت   وقد   ،  الرشكات  هذه  أنظمة  مع   التعامل   يف  الرشوع   قبل   أمره 

  والفروق   نواعها أ و  وضوابطها   ،  مرشوعيتها   عل  تدل   التي   الفقهية  األحكام   حيث   من   اإلسالمي 

  الغوص   خالل   من   هبا   املتعلقة   الفقهية   املسائل   وسائر ،   زكواهتا   إخراج   وكيفية   بينها،   متيز   التي   الدقيقة 

  دلية  لقوة   الراجح   ي أ الر   بيان   عل   معتمدا    مذاهبهم   اختالف   عل   تعال  الل   رمحهم  فقهائنا   كتب   يف 

 املجال.   هذا  يف   املعارصون  علامؤنا  كتبه  ما   مراعاة  مع   عرصنا   يف  تطبيقة   الئمةوم

  طالب  خصوصا   منه   اإلفادة   ليسهل   الكتاب؛   موضوعات  عرض   يف   األسلوب   سهولة   توخيت   وقد   

  اقتضت   إذا   إل   الفقهاء  اختالفات  ذكر  يف   اإلسهاب   عن  وابتعدت  ،  املجال  هذا  يف  والدارسون   العلم 

 ذلك.   الرضورة 

 هى:   رئيسة   أبواب  وثالثة  متهيدي   مبحث  يف   الكتاب مواد  جاءت  وقد   

 مرشوعيتها   وأدلة  الرشيعة  يف   الرشكات  تعريف   :التمهيدي   املبحث 

 وأقسامها   األمالك  رشكة  : األول   الباب

 ومسائلها.   أحكامها   العقد  رشكات   : ينالثا   الباب



 الوضعي.   القانون  يف   الرشكات   :ثالث ال   الباب

 .  ه ومراجع   البحث   مصادر قبل   الكتاب   بآخر   املذيل   الفهرس يف   مرتوكة   فهى  الفرعية  التقسيامت   أما  

واإلخالص والقبول   . وأسأل العون والتوفيق  



1 

 

 

 التمهيدي  المبحث
 

 مشروعيتها  وحكمة مشروعيتها وأدلة الشركة تعريف 

  خلط   الراء(  كرس   مع  املشددة  الشي  بفتح   ،أو  الراء  كونوس   املشددة  الشي  )بكرس:  لغة   الرشكة  

 . (1)   أحدمها ليتميز  بحيث النصيبي 

  يف  املتشاركي  بي   عقد  هى  األحناف:  هلا،فقال   الفقهاء   تعريف   تعددت  فقد  ،   الصطالح   يف   أما   

 .(3الشيوع)  وجه عل فأكثر لثني  يشء يف  احلق  ثبوت :  الشافعية وعند ، (2)  والربح املال  رأس

 (.4ترصف)   ،أو  قاستحقا يف  الجتامع :  بقوهلم بلة احلنا وعرفها 

  الربح   لتحصيل  الختالط  من  فصاعدا    اثني  بي  بالختيار  ماحيدث  هى  :   بقوله  حجر  ابن  وعرفها 

 (. 5قصد)  بغي  حيصل وقد

 ،واإلمجاع.  والسنة  بالكتاب، مرشوعة وهى اجلائزة العقود من فالرشكة ، مرشوعيتها  أدلة   أما   

ا   َوإِن    :  تعال  وقوله  ،     (6)الثلث   يف  رشكاء   فهم  :  تعال   فقوله  ،الكتاب   أما       ِمنَ   َكثِي 
ِ
َُلَطاء   اْلخ

ُضُهمخ  َلَيبخِغي  ِذينَ  إِل   َبعخض   َعَل  َبعخ احِلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا ال   " (7 .) ُهمخ  َما  َوَقلِيل   الص 

  الرشيكي   ثالث  أنا  ":   يقول  عزوجل   الل   إن :   قال  النبي   عن   هريرة  أبو   مارواه  منها:ف   ، السنة  وأما   

  أمدمها   وإلعانة  باحلفظ  معهام  أنا   :  واملعنى  (1)"  بينهام  من  خرجت  خانه  فإذا  صاحبه  أحدمها  خين   مال

 (. 2عنهام)   وإلعانة الربكة رفعت اْليانة  بينهام وقعت فإذا جتارهتام يف  الربكة  وأنزل باملعونة

 

 .   3  / 5  ،ج   واملغني   ،   . 448  /   10  ج   ،   العرب   لسان   انظر   ( 1) 

 . 364/ 3  ج ،    املحتار   رد   ( 2) 

 . 211  / 2  ج   ،   املحتاج   مغني   ( 3) 

 . 3  / 5  ج   ،   املغني   ( 4) 

 . 129  / 5  ج   ،   الباري   فتح   ( 5) 

 . 12  آية   : النساء   ( 6) 

   . 24  ص   :   سورة   ( 7) 
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  :   فقال  ؟  بيد  يدا    الرصف  عن  املنهال  أبا  لتأس  قال   مسلم  أيب  بن  سليامن  طريق  من  البخاري  رواه  وما 

  ورشيكي   أنا   فعلت   :فقال  لناه أ فس  عازب  بن  الرباء  فجاءنا  ونسيئة   بيد   يدا    شيئا    يل  ورشيك   أنا   اشرتيت 

 .(3فردوه) نسيئة  كان  وما فخذوه بيد  يدا    كان  ما  " :  فقال ؟  ذلك عن   النبي وسألنا  أرقم بن زيد

 .(4منها)  أنواع  يف  اختلفوا وإنام  اجلملة يف الرشكة   جواز عل فقد أمجع املسلمون ،  اإلمجاع  وأما   

  الكربى   املشاريع  وإقامة  وتنميتها  أمواهلم،   استثامر  يف   التعاون  من   الناس  متكي  ، مرشوعيتها  وحكمة 

 .(5)  هبا بالقيام الستقالل الواحد  عل  يتعذر التي ،والزراعية ،والتجارية الصناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 251  ص   ،   احلبي   وتلخيص   ، 474  : 3  للزيلعي   الراية   نصب   ( 1) 

   . 588  / 4ج   ،   للزجيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 2) 

 . 124  / 5  ج   ،   الباري   فتح   مع   البخاري   صحيح   ( 3) 

 .   3  / 5  ج   املغني   ( 4) 

 . 589  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 5) 
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 ول ال   الباب 
 وأقسامها   المالك   شركة 

 متهيد   

 . (1)  عقود ورشكة  ملك،  ورشكة ،  إباحة رشكة :  أقسام  ثالثة عام بوجه الرشكة 

  ملكا    األصل  يف  ليست  التي  املباحة  األشياء  متلك  حق  يف  العامة  اشرتاك   فهى:  اإلباحة  رشكة  أما 

  رشكة  البحث  جمال  وإنام   بحثنا   جمال   ليست   وهذه،  (2)   مثال    كاملاء   لحرتاز ا و  باألخذ   وذلك ،  ألحد 

 . ورشكة  األمالك

  اْلاصة   املسائل   الثالث  الباب  ويف   األمالك   برشكة  اْلاصة  املسائل   الفصل  هذا  يف   ونبي   لعقود، ا 

 . العقود  برشكات

  هبذا  خاص سابق  عقد   دون مالك  من   ألكثر أكثر   ،أو   مالي  اختالط هى  (  األمالك أو  )  امللك رشكة و 

 : فصول ثالثة يف مساءهلا  نبي فواْللط.وس

 .األمالك رشكة أقسام األول:  الفصل  

 .امللك  رشكة يف  الشائعة احلصص  قسمة كيفية: الثاين   الفصل 

 . امللك رشكة   يف واملقسوم القاسم رشوط الثالث:   الفصل 

 به.  املتعلقة   واملسائل ، فصل كل  بيان وإليك

 

 

 

  ألن   ماذكرناه   والراجح   اإلباحة   رشكة   ويرتك   العقد   ورشكة   ،   امللك   رشكة   أي   للرشكات   الثنائي   بالتقسيم   يكتفي   الفقهاء   بعض   (1)  

  عليه   وقوله   29  البقرة   "مجيعا   األرض   مايف   لكم   خلق   الذي   هو   "تعال:   قوله   مثل   والسنة.   القرآن   يف   عليها   منصوص   اإلباحة   رشكة 

 وأمحد   داود   أبو   رواه   :   والكل   والنار   املاء   ثالث   يف   رشكاء   الناس   السالم 

 . 1045  مادة   العدلية   األحكام   جملة   ( 2) 
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 األول الفصل
 األمالك شركة أقسام

 أهمها نوضح مختلفة باعتبارات أقسام عدة األمالك شركة تنقسم
 . بحثينم في

 الشركاء  فعل حيث من األمالك شركة أقسام : األول المبحث
 المال نوع حيث من األمالك شركة أقسام  : الثاني المبحث

 فيه. المشترك
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 األول  المبحث
 

 الشركاء  فعل حيث من  األمالك شركة أقسام

 :  إل  العتبار هذا   حيث من   تنقسم 

   اختيارية   رشكة   ـ   أ   

  فيقبال  بيشء  هلام  يوىص  أو  ،  ءيش  هلام  يوهب  ،أو  شيئا    يشرتيا  أن  مثل  الرشيكي  بفعل  تنشأ  التي  وهى 

  دارا    اثنان  يشرتي  نأ ،وك  (1ملك)   رشكة  بينهام  مشرتكا  به  واملوىص  واملوهوب  املشرتى  اليشء  فيصي

 (. 2برضامها)  قمحهام  خيلطا  ،أو  مناصفة  أرضا   ،أو

   إجبارية   رشكة   ـ ـ   ب 

  مشرتكا    املوروث  فيكون؛  شيئا    اثنان  يرث  كأن  فعلهام   بغي  فأكثر  لشخصي  تثبت  التي  الرشكة  وهى 

 (.3)   ملك رشكة بينهام 

 (. 4)  واختيارهم الرشكاء فعل بغي  حتصل التي هى إلجبارية  فالرشكة 

  يف   أجنبي  نهأك  الرشيكي  من  واحد  كل  أن  هو  (  وإلجبارية   الختيارية  )  بنوعيها  الرشكة  هذه  وحكم 

 (.5اآلخر)  نصيب يف ألحدمها يةول ل  إذ إذنه  بغي فيه الترصف له فالجيوز ،  صاحبه نصيب

 

 

 

 

 

 .   589  / 4  ج   ،   للزحيل   اإلسالمي   الفقه   ( 1) 

 . 484  ص   ،   الكردي   أمحد   د/   اإلسالمي   الفقه   يف   بحوث   ( 2) 

 . 589  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 3) 

 . 56  / 6ج   ،   للكاساين   الصنائع   بدائع   ( 4) 

 . 589  / 4  ج   ،   للزحيل   اإلسالمي   والفقه   ،   83  / 3  ج   ،   األربعة   املذاهب   عل   الفقه   ( 5) 
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 الثاني  المبحث
 فيه.  المشترك المال  نوع حيث من  األمالك شركة أقسام

 نوعي:   إل   العتبار  هبذا  الرشكة  تنقسم

   عي   رشكة   ـ   أ 

 أرض.   يف شائعا    اثني كاشرتاك   موجود معي مال يف الشرتاك  وهى 

   دين   رشكة   ـ   ب 

  ـ   املؤجل  فالثمن  مؤجل  بثمن  آلخر  هلام  ثوبا    اثنان  يبيع  كان  الذمة  يف  املال  من  مبلغ  يف   الشرتاك  وهى 

 (.1بينهام)  املشرتك الدين هو  ـ  هلام  والعائد

  حصة   إل  بالنسبة  أجنبي  وهو  الدين  يف   ماخيصه  إل   ليملك   رشيك   كل  أن  :  الدين   رشكة   وحكم   

  له   ،ولحيق   غيه  حصة  بأداء   وليطالبه   فقط   حصته  بأداء   إل   املدين  يطالب  أن   له   ،فليس  فيه  رشكائة 

  قبض   إل  ذلك  جتاوز  ،فإذا  منه  حصته  حدود  يف  كان  ما  إل  الدين  من  يقبض  أن  له  ،ولجيوز  قبضها

 (.2بأدائه)  يطالبه  أن  لصاحبه وحيق  مشغوله ذمته  تظل بل املدين   ذمة به فالتربأ  ، حصته عل مايزيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1068  ومادة   1067  مادة   ،   العدلية   األحكام   جملة   ( 1) 

 . 9و 8  ص   ،   اْلفيف   عل   الشيخ   ،   اإلسالمي   الفقه   يف   الرشكات   ( 2) 
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 الثاني  الفصل 
 

 الملك  شركة في  الشائعة الحصص قسمة كيفية

 ن: نوعا   القسمة ،فإن   امللك  رشكة   يف  نصيبه   تعيي  الرشكاء   أحد  طلب  إذا  

 تراض   عن   القسمة  ـ   أ 

  لو  كام  اختالفه  ،أو  املقسوم  أجناس  احتاد  مع  جتوز  وهذه  ،  األطراف  مجيع  تراض   فيها  يتم  التي  وهى 

  األول   يأخذ   أن   عل   األخوان   فاتفق   بقرات  وعرش  نعجة،  ،وثالثي   لمج  مئة  أبيهام  عن  أخوان  ورث

  نعجات  وعرش مجال  سبعون  وهو الباقي الثاين  ويأخذ ،  بقرات وسبع نعجة وعرشين  مجال   ثالثي  منها

  أن   اإلنسان   حق  من  ؛ألن  يتحقق   ل  أم  القسمة  هذه  يف  العدل   حتقق  سواء   جائز  وهو  بقرات  وثالث

 ألخيه.   ماله من  جزء  عن  يتنازل

 إجبار   قسمة   ـ   ب 

 . (1) عليها  األطراف  جيرب التي وهى 

 املنافع  يف تكون وقد، األعيان يف  تكون  قد إلجبار وقسمة  

 أنواع:  ثالثة وهى ،   األعيان   يف   إلجبار   قسمة   : أول  

  واحد   كل  حصة  وإفراز  بتمييز  اجلنس  يف  املتحدة  املثليات  قسمة  وهى  ،   إفراز   قسمة   األول:   النوع  

  جيوز   القسمة  وهذه،  أشخاص  أربعة   بي  القمح   من   كيلو   مئة  ،أو   درهم   ألف  كقسمة  منها  الرشكاء  من

 عليها.   إلجبار

  مع   القيمة  يف  التامثل  حتقق  قسمة  الرشكاء  بي  اليشء  قسمة  وهى  ،   التعديل   قسمة   ـ   الثاين:   النوع  

  الثلث   قيمة  تكون  بحيث  ثالثاأ  قسمت  إذا  هنر  أطرافها  بأحد  يمر  أرض  كقسمة ،  األنصبة  اختالف 

 أيضا .  عليها   إلجبار جيوز  القسمة  وهذه ،  املاء عن  البعيدين  الثلثي قيمة   يعادل  للامء رواملجا

 

 . 1585/ 2ج   م 2000/ 1421  أول   طبعة   النفائس   دار   ،   جي   قلعة   رواس   حممد   د/ ،    امليرسة   الفقهية   املوسوعة   ( 1) 
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  العدل  ولتحقق  القيمة  يف  متفاوتي  حصتي  إل  اليشء  بقسمة  وذلك،  الرد   قسمة   الثالث:   النوع 

  مع   األرخص  قيمة   تصبح   حتى  شيئا    األرخص   القطعة   أخذ  ملن  األغل   القطعة  أخذ   من  يدفع  بينهام 

 األغل.   قيمة تعادل اليشء ذلك

   اآلتية:   اآلثار   األعيان  يف   إلجبار   قسمة   عل   ويرتتب   

  ،وبتعيي  هبا   القاض   وبقضاء   ،   عليها   الرشكاء   كافة   بموافقة   األعيان   يف  إلجبار   قسمة   تلزم  ــ  أ 

 بالقرعة.  ألصحاهبا احلصص

  ماصار   رقبة  رشيك  كل   يملك  بحيث  التخصيص  إل  الشيوع  من  املقسوم  يف   الرشكاء  ملك  ينقل  ـ  ب

 (.1)  بالقسمة إليه

 ن: نوعا   وهى   ،   املنافع   يف  جبار إل ا  قسمة   :   ثانيا  

  فيرتاضوا   أمر   عل  امللك  يف  الرشكاء   يتواضع  أن  :   املهايأة  ومعنى  ،  مهايأة   قسمة  :   األول   النوع 

 (.2) "به

 :  ن نوعا  وهى 

  وانتفاع   فيها  حصته  يعادل  الرشكة  مال  من  بحزء  الرشيكي  أحد  انتفاع  هى  مكانية:   ة أ مهاي   ـ 1  

  بحيث   بينهام  املنتفع  القسمي  تبادل  ثم  معي  زمن  إل  وذلك  الوقت  نفس  يف  املال  بباقي  الثاين  الرشيك

 .  وهكذا األول للمدة  معادلة الزمن  من مدة   بالعكس والعكس ، الثاين به  انتفع بام األول ينتفع 

  ثم   سنة   إل  الثاين  نصفها  الثاين   وسكن   األول  نصفها  األول   سكن   مناصفة   اثني   بي   دار   كانت  فإذا 

  سنة   األول  النصف   الثاين   وسكن   الثاين   النصف  األول   فسكن   بينهام  فيام  النصفي  الرشيكا ن   تبادل

   (.3)  وهكذا أخرى

 

 . 1587  / 2ج   ،   لقلعجي   الفقهية   املوسوعة   ( 1) 

 . 328ص   ،   موسى   كامل   الشيخ   ،   املعامالت   أحكام   ( 2) 

 . 487  ص   ،   الكردي   احلجي   أمحد   الشيخ   ، اإلسالمي   الفقه   يف   بحوث   ( 3) 
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  ينتفع   أن   برشط  الزمن   من  مدة   الرشكة   بامل   الرشكي  من   كل  انتفاع  وهى  :  نيةا زم   مهايأة   ـ 2

  مناصفة   اثني   بي  مشرتكة  دار  كانت  فإذا  أخرى  الزمن  من  مدة  كله  الرشكة  بامل  اآلخر  الرشيك

  شهرا   والثاين  شهرا  األول   سكنها  ،أو  أيضا    سنة   كلها  الثاين  وسكنها  سنة  كلها  األول  سكنها

 (. 1وهكذا) 

 فيها.  الرشكاء  سهام بحسب  أجرهتا واقتسام ، املشرتكة  األرض كتأجي :الغلة   اقتسام   الثاين:  النوع 

 املنافع  قسمة رشوط

 :  التالية بالرشوط عليها الرشيكي  إجبار  ويصح واجبة املنافع  وقسمة  

 . عليها  الرشكاء  تراض  ـ أ 

 القسمة.  ترضه  املشرتك اليشء  كان إذا ،أو األعيان  قسمة تعذر  مع هلا  الرشكاء  أحد طلب  ـ ب

 . املنفعة جنس  احتاد ــ ج

 . فاحشا   تفاوتا املنفعة تفاوت   عدم ــ د

 بشمعة.  إلستضاءة  عل  املهايأة  فالجتوز بالنتفاع فنائها وعدم العي  بقاء  ـ هـ

 املنافع:  قسمة   آثار 

 اآلتية:   اآلثار   املنافع   قسمة  عل   يرتتب 

 فسخها.  حق الرشكاء  من ولكل لزمة  غي أهنا ـ ا 

  عل   الرشكاء   بي  املشرتك  اليشء  ملكية  وتبقى  فقط  له  خصصت  التي  املنفعة  يملك  الرشيك  أن  ــ  2

 الشيوع. 

  برشط   يرشطه   ل  أم   العقد  يف   ذلك  رشط  سواء  املنافع  بقسمة  إليه  ماصار   تأجي  الرشكاء   من   لكل  ــ  3

 له.  الرشيك  استعامل من  املستأجر باليشء أض  املستأجر استعامل ليكون أن

 

 . 487  ص   ،   السابق   املرجع   ( 1) 
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  أن   إل   ورثته  عل  بالقسمة   إليه  صارت  التي   املنافع  تصي   بل   الرشيك   بموت   املنافع  قسمة   لتبطل   ـ  4

 يفسخوها. 

  مجيع   حساب  عل   يكون   أصال حه  ،فإن  املنفعة  أصال ح   إل  الرشكاء  أحد   احتاج   لو  املنافع  قسمة  يف  ـ   5

 (. 1يده)   يف  هو   من   حساب  عل وليس   الرشكاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 1588  / 2ج   ،   م 2000  هـ 1421  أول   طبعة   بيوت   ،   النفائس   دار   ،   قلعجي   د/   امليرسة   الفقهية   املوسوعة   انظر   ( 1) 
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 الثالث الفصل 
 

 الملك.  شركة في  والمقسوم القاسم شروط
  

   القاسم  رشوط   : أول  

  كان   سواء  مأمونا  بالقسمة  عاملا    بالغا  عاقال    يكون  أن  :  الرشكاء  بي  امللك  بقسمة  يقوم  ملن  يشرتط 

 كافرا.   ،أو  مسلام  

  حصصهم   بحسب  عليهم  املقسوم  عل  أجره  ويقسم،  القسمة  عل   أجرته  يأخذ  أن   للقاسم  وجيوز 

  كحراثة   املشرتك  امللك  عل  كالنفقة  امللك  بقيمة  فتقدر   امللك  مؤونة   من  القسمة  عل   األجرة  ؛ألن 

  احلصص   بأصحاب  جيحف   رؤوسهم   عدد  عل  عليهم   املقسوم  عل   األجرة  توزيع   األرض؛وألن 

 . (1)   الصغية

 املقسوم   امللك  رشوط   :   ثانيا  

 :   منفعة عينا ،أو  كان  سواء  املقسوم   يف  يشرتط  

  مات   فمن  التعديل  يتعذر   اختالفه  ومع  التعديل  يمكن  اجلنس  احتاد  عند  ألنه ؛  اجلنس   احتاد   ـ ـ   1  

  دارا    وترك  مات  ومن  درمها   مخسامئة  منهام  ولد  لكل  الدراهم   هذه  تقسم  ناولد   ،وله  درهم  ألف  وترك

  لحتاد   القسمة   جازت   وإنام   فيها  حصته  حسب  عل  كل    وارثوها  هبا  النتفاع   عل   يتهايأ   القسمة   لتقبل 

  حدة   عل  بلإلوا   حدة  عل  تقسم  الشياة  ،فإن   اإلبل  من   ومخسة  شاة   مائة   وترك  مات   لو  أما   .  احلنس 

  وترك   لومات  وكذا،  احلنس  احتاد  لعدم  الغنم  أخذ  عل  واآلخر  اإلبل  أخذ  عل   واحد  جيرب  أن  ولجيوز

  الزراعية   باألرض  النتفاع  عل   واآلخر  بالدار  النتفاع  عل  واحد   جيرب  أن   لجيوز   زراعية   وأرضا    دارا  

 املنتفعي.   جنس لختالف

 

 . 1585  / 2ج   ،   الفقهية   املوسوعة   ( 1) 
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 القسمة.   بسبب  كبيا   نقصا    املقسوم   قيمة   تنقص  أن  ـ  2

 احلذاء.  ولقسمة  الثوب قسمة  فالجتوز القسمة   بعد  باملقسوم   النتفاع   ليبطل  أن  ـ  3

  من   واحد  أي  وماحصله  مستحقيها  بي  الديون  قسمة  جتوز  فال  منفعة   ،أو   عينا    املقسوم   يكون   أن   ــ  4

  الدين   من  القابض  ماقبضه  فيكون   دينه   أحدهم  يؤجل  أن  إل  "كلهم.   الرشكاء  بي  فهو  الديون  هذه

 (. 1) "الرشكة يف حصصهم بنسبة الرشكاء  لباقي

  ،فإن  املستحقي   سهام  بحسب  احلصص   تعديل  تم  فإذا  ،   بالقرعة   املقسوم   من  احلصص   تعيي  ـ ـ 5

 .(2الرشكاء)  لقلوب  تطييبا  بالقرعة حتدد املقسوم يف الرشكاء  من  واحد كل حصة

  لزوم  قبل  عليه  يطلع  ول   حصته  يف   العيب  وجد  من   حق   فمن   القسمة   بعد  املقسوم  يف  عيب   ظهر  وإذا

 (.3القسمة)   فسخ فله القسمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 1141  / 2ج   ،   جي   قلعة   رواس   حممد   د/   ،   امليرسة   املوسوعة   ( 1) 

 . 1586  / 2ج   ،   قلعجي   د/   امليرسة   الفقهية   املوسوعة   ( 2) 

 . 1588  / 2ج   ،   السابق   املرجع   انظر   ( 3) 
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 . ني الثا   الباب 
 ومسائلها   أحكامها   العقود   شركة 

  يف   املذاهب  خمتلف   يف   تعريفاهتا  ذكرنا   التي  وهى  العامة  الرشكات   أقسام  من  الثالث  القسم  وهى   

  يف   لالشرتاك   فأكثر   اثني   بي   الواقع   العقد  عن   عبارة   أهنا   األحناف   ماذكره   ومنها  البحث   هذا  صدر 

 (. 1وربحه)   مال 

  يف  الشرتاك  مع  متعددين  ألشخاص   العائدة  األعامل  ،أو  األموال  خلط  هى   "  أخرى  وبعبارة 

 (. 2العائد) 

 اآلتية:   الثالثة  لفصول ا  العقود   رشكة  مسائل  أهم  نخصص   للبحث   وتيرسا  

 . وحكمها   الفقهية  املذاهب   يف  العقود  رشكة ل  العام   التقسيم:  األول   الفصل 

 ركن.   كل  ورشوط   العقود  رشكة   أركان   الثاين:  الفصل 

 العقود.   رشكات   بانواع   املتعلقة األحكام  الثالث:   الفصل 

 املستقلة.  مباحثها   يف   بياهنا  وإليك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا. 83  / 3  ج   ،   األربعة   املذاهب   عل   الفقه   انظر   ( 1) 

 . 1137  / 2ج   ،   قلعجي   رواس   حممد   د/   ،   امليرسة   املوسوعة   ( 2) 
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 األول  الفصل 
 

 وحكمها.  الفقهية المذاهب  في العقود لشركة العام  التقسيم

  يف   األقسام  هذه  هنا  ونبي  ،  أنواعها  كل  عل  التفاق  لعدم  آلخر  مذهب  من  العقود  رشكات  ختتلف 

 .  بالتفصيل األنواع هذه  دراستة قبل   إمجال  الفقهية املذاهب

 األحناف   مذهب   :  أول    

 أنواع: ستة   إل عام بوجه العقود رشكات  األحناف قسم 

 األموال   رشكة   ـ  أ  

 (.  التقبل  ،  الصنائع األبدان، )األعامل رشكة   ـ  ب  

 الذمم(.  )الوجوه  رشكة ـ ـ  ج   

 . عنانا   أو  ،   وضةمفا   يكون الثالثة   هذه  من نوع   وكل

 والشافعية   املالكية   :مذهب   ثانيا  

 أنواع:  أربعة  إل   تنقسم

 . مفاوضة  رشكة ـ   ب  .  عنان  رشكة   ـ  أ  

 وجوه.   رشكة ـ   د   .  أبدان  رشكة   ـ  ج 

 احلنابلة   :مذهب  ثالثا  

 أنواع:   مخسة  إل  احلنابلة قسمها 

 وضة. مفا  رشكة   ـ  ب  .  العنان  رشكة   ـ ـ  أ  

 وجوه.   رشكة ـ   د   .  أبدان  رشكة   ـ  ج 

 )قراض(   مضاربة رشكة   ــ  هـ

 . عدمه   ، أو جوازها  حيث  من   الرشكات   هذه   حكم   عن   وأما   
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 خالف  فمحل  الرشكات باقي  وأما العنان.  رشكة عل اإلمجاع فنرى

   والزيدية فاألحناف  

 استثناء.  بدون الرشكات   مجيع أجازوا 

   واملالكية 

 األحناف.  عند  املذكور باملعنى فاوضةامل رشكة  وماعدا الوجوه رشكة ماعدا الرشكات   كل أجازوا 

 واحلنابلة  

 وضة. ااملف  رشكة ماعدا الرشكات   كل ازواأج 

 والظاهرية  والشافعية 

 عندهم.   باطلة فيه الرشكات   بقية وأما والعنان، املضاربة  رشكتى جييزون 

 . (1)  األحناف رأي وفق الرشكات كل  دراسة البحث هذا يف  عليه  واملعول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 212/ 2ج   ،   املحتاج   ومغني   ،   248. / 2،ج   املجتهد   ،وبداية .   313  / 3ج   ،   احلقائق   تبيي   انظر ( 1) 
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 الثاني  الفصل 
 

 ركن كل  وشروط  العقود شركة أركان

  كذا   يف  شاركتك  الرشيكي:  أحد  يقول   أن   بمعنى   والقبول  اإلجياب  األحناف:   عند   الرشكة   ركن   

 قبلت.   اآلخر  ويقول وكذا

 ،وصيغة. عليه ،ومعقود عاقدان  : ثالثة فأركاهنا اجلمهور،   عند   أما  

  اإلجياب   يف  املتمثل  األحناف   ركن  ؛ألن   فقط  نظري  خالف  هو   الفقهاء  بي   اْلالف  أن  والواقع 

  لتكون   إذ  عليه  ومعقود  عاقدين  وجود  حتام   يستلزم  اجلمهور  عند   بالصيغة   عنه  املعرب   وهو  والقبول

 توافرمها.  بدون رشكة

 الرشكات   رشوط   عن   أما 

  األخرى   عن  رشكة  كل   هبا  تتميز  خاصة  ورشوط  الرشكات  كل  ختص  عامة  رشوط  للرشكات 

 تعال.  الل بإذن رشكة   كل مع  تذكر  اْلاصة الرشوط ،ونرتك العامة الرشوط   هنا ونوضح

 فهى:   للرشكات العامة  أماالرشوط      

 القبول   مع   اإلجياب  توافق   ـ   أ   

 املالية. العقود من ؛ألهنا املجلس باحتاد مايعربعنه وهو 

 الوكالة.  قابلية   ـ   ب 

  الرشكة   يف  رشيك  كل  فيكون  "للوكالة  قابال    الرشكة  عقد   عليه  املعقود  يف  الترصف  يكون  أن  معنىب 

  أن   الفقهاء   عند   الرشط  هذا  وجود  علة   وتفسي ،   (1عنه)   ووكيل  لغيه  موكل  فهو   اآلخرين  عن  وكيال  

  مشرتكا   بالتجارة  املستفاد  وليصي   بالتجارة   املستفاد  الربح  يف   الشرتاك  ثبوت   الرشكة   حكم   من  "

  يف   لنفسه  وعامال    الرشكة  أموال  بعض  يف  صاحبه  عن   وكيال    منهام  واحد  كل  يكون  أن  إل   بينهام 

 .   اآلخر  البعض

 

 . 489  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   الرشعية   املعامالت   أحكام (1) 
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  األعامل   وتقبل  والبيع  بالرشاء  الترصف  يف  لصاحبه  رشك  كل  يأذن  أن  الرشكة  تتطلب  عليه  وبناء   

  أي   التوكيل  معنى  تتضمن  أنواعها  اختالف  عل  الرشكة  أن  وبام  غيه  بإذن  املترصف  هو  ،والوكيل

  للوكالة   أهال   رشيك  كل  يكون  ،وأن   الوكالة  قابلية  الرشكة   يف   فيشرتط  صاحبه،   عن  رشيك   كل   وكالة 

 (.1) "والتوكيل 

ـ   عقد   إل  إضافة  ـ  املباحات  يف  تدخل  الوكالة   وهذه    احلنفية   ذلك  من  ومنع  اجلمهور،  عند  الرشكة

  والصطياد   وإلحتطاب  لحتشاشكا  مباحا    مال    احرتز  فمن  للوكالة  قابلة  غي  املباحات  يرون  الذين

  عليه   لغيه  وليس  عليه  الستيالء  بارش  ملن  امللك  فيون   احلنفية   أما   ، اجلمهور  عند  الوكالة  فيه   ت جاز

 (.2)  فيه أمر

 القدر  معلوم   مشاعا   جزءا   الربح   يكون   أن   ـ  ج 

  يكون   أن  ويشرتط ،  ثلثه  ،أو  كُخمسه   منه   معلومة  نسبة   الربح   من  رشيك   كل  حصة   تكون   أن   ومعناه 

  يف   الرشكة   لوكانت  فيام  فقط  األرز  جتارة  ربح  له  يكون  أن  له  يعي  فال  )  فيه  لمعينا    اجلملة  يف   مشاعا  

  عليها   تعقد  التي  السيارات  سائر  بي  من  معينة  سيارة  بيع  من  ربحه  يكون  أن  ،أو  احلبوب  جتارة

  الربح  فيكون؛  الرشيكي  ألحد  املعي  القدر  هذا  يف  إل  ليتحقق  الربح  أن  اجلائز  من  ؛ألنه  (  الرشكة

 الرشكة.  معنى   بذلك فتنتفي  ، الرشيكي   ألحد

  غي   معينا    الربح  لوكان  عليه،وكذلك  املعقود  جلهالة  الرشكة  فسدت  حمدد  غي   جمهول  الربح  كان  فإذا 

 (.3الرشكة)  فسدت اجلملة يف  مشاع

 

 

 

 

 . 600  / 4ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 1) 

 . 490  ص   ،   للخفيف   الرشعية   املعامالت   أحكام   ( 2) 

 . 490ص   ،   للخفيف   الرشعية   واملعامالت   ، 600  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   انظر ( 3) 
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 الثالث الفصل 
 العقود شركات بانواع المتعلقة  األحكام

  يشمل   ألنه   األحناف  مذهب  وفق  شركة  بكل  المتعلقة   األحكام   لبيان  هنا  الدراسة   ستكون 
 اآلتية:  الشركات أنواع لبيان الدراسة نخصص ثم ومن وزيادة األخرى المذاهب في ماورد

 األموال.  شركة ــ أ
 . الذمم( ) الوجوه شركة ـ ب
 األبدان.  شركة ــ ج
 المضاربة.  شركة ـ د
  مبحثا    شركة  لكل  وسنخصص  عنان  أو  مفاوضة  إلى  تنقسم  األولى  الثالثة  من  واحدة  وكل 

 . مستقال  
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 األول  المبحث
 

 األموال  شركة

 

  يشرتك   أن  عل  أكثر  ،أو  اثنان  فيها  يرتاىض  التي  الرشكات  عن"  قانوين  ل  فقهي   تعبي  األموال  رشكة 

 (.1) " بينهام اْلسارة  ،أو الربح يكون أن عل للتجارة  املال رأس يف معي  بمبلغ منهم  كل

 . وعنان ،مفاوضة  : ن نوعا وهى 

 مستقل.  طلبم  يف منهام  كال    ونوضح 

 املفاوضة   رشكة   األول:  املطلب 

   اآلتية: الفروع  يف مسائلها أهم  نوضح 

 واصطالحا    لغة تعريفها   األول:  الفرع 

  رده   أي  األمر  إليه  فوضت  تقول  املصدر  وهو،  التفويض  من  مشتقة  وهى  املساواة  :  لغة   فاوضة امل  

  كل  ؛ألن  بذلك  سميت  وقيل.الوجوه  مجيع   من  فيها  املساواة   لشرتاط  بذلك  وسميت  "فيه   لترصف 

 التجارة.   أموال  مجيع  يف الترصف  صاحبه   يفوض الرشكاء  من  واحد

  وترصفهام   مإليهام  يف  فيتساويان   رجالن  يشرتك  أن  بأهنا:  األحناف  عرفها  فقد  ،  اصطالحا    وأما   

 (. 2)  ودينهام

 

 . 22  / 2ج   ،   اْلياط   العزيز   عبد   د/   ،   اإلسالمية   الرشيعة   يف   الرشكات ( 1) 

 . 12  / 3ج   ،   املوصل   الل   عبد   اإلمام   ،   املختار   لتعليل   الختيار   انظر ( 2) 
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  اختلت  فإذا  ودينا   وترصفا   مال   ويتساويان  أكثر   ،أو  اثنان يشرتك  أن   ":  بأهنا املعارصين بعض  وعرفها  

 (. 1) "عنان  رشكة  إل انقلبت  الثالثة العنارص  هذه من  عنرص يف  املساواة

 مرشوعيتها   دليل  :   الثاين  الفرع 

  ":  السالم  عليه  قوله   منها   مأثورة   بأدلة   الرشكة   هذه  مرشوعية  عل  الستدلل  األحناف  حاول 

 .  (2له)  أصل  ل احلديث هذا ،لكن  "للربكة   أعظم  ،فإنه  فاوضوا

  عل   بناء  "  مرشوعة  ولكنها   صحيح  رصيح  دليل  مرشوعيتها  عل  يدل  ل  الرشكة   هذه  أن  واحلق 

  للرشكات   العقلية  القسمة  عل  تنزل  ،وهى   مايمنعها  الرشع  يف  يرد  ل  إذ   للترصفات  األصلية   اإلباحة 

  ،أو   والعمل   املال   يف   يتساويا  أن   إما   وعمل  مال  منهام  واحد   كل   ومن   يشرتكان   اللذين   الرشيكي   ؛ألن 

 (.3العنان)   رشكة فهى اختلفا  وأن فاوضةامل  رشكة فهى فيهام تساويا فإذا خيتلفان

   :لثالث ا  الفرع 

 الرشوط   هذه  من   الفقهاء   وموقف   وضة املفا   برشكة   اْلاصة  الرشوط   

  األحناف  ـ  هبا  القائلي  عند  فيها  توافر  إذا  تنعقد  الوجوه  رشكة  أن  يتبي  السابقي  التعريفي  من 

 يأيت:   ما  ـ والزيدية

 املال   يف   املساواة  ـ ـ1  

 مايل:  الرشط  هذا عل ويرتتب 

  مخسامئة   اآلخرو   دينار  ألف  أحدمها  يملك  نأك  اآلخر  من  مال    أكثر  أحدمها  يكون  أن  فاليصح  ـ  أ 

 وانتهاء.   ابتداء    املال رأس  يف الرشكاء وىيتسا أن  آخر .بمعنى

 

 . 1141  / 2ج   ،   قلعجة   حممد   د/   امليرسة   الفقهية   املوسوعة   ( 1) 

  قال   قال   صهيب   عن   سننه   يف   ماجة   ابن   أخرج   فقال   للحديث   أصال   جيد   أن   الل   رمحه   حاول   ثم   له   أصل   ل   أي   غريب   :   الزيلعي   قال   ( 2) 

  :   الزيلعي   قال   ثم   لللبيع   للبيت   بالشعي   الرب   ،وإخالط   واملقارضة   أجل،   إل   البيع   :   الربكة   فيهن   ثالث   :   وسلم   عليه   الل   صل   الل   رسول 

 . 475  / 3  ج ،    اهلداية   أحاديث   ختريج   الراية   نصب   انظر   "  املقارضة   بدل   (   املفاوضة   )   ماجة   لبن   النسخ   بعض   يف   ويوجد 

 . 1142/ 2  قلعجي   د/   ،   الفقهية   املوسوعة ( 3) 
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 :  حالتان فله اهلبة  ،أو  املياث  طريق  عن  مال   الرشكاء أحد استحق ،أو  اختص وإذا 

  رشكة  تكون  فال  ،  كالنقود  للرشكة  مال  رأس  يكون  أن  يصلح  مما  نقودا    قبضه  يكون  أن  :   األول   احلالة 

 .  املال  يف املساواة نعدام؛ل بلفظها عقدت  وأن مفاوضة 

  عل   دينا    لوكان  كام  لرشكة   مال  رأس  يكون  أن  ليصلح  مما  نقود  غي  قبضه  يكون  أن  :   الثانية   احلالة 

 عقار.   ملك  ،أو  َعرض إنسان،أو 

  اختصاص   بمثابة  يكون  ؛ألنه  الرشكة  ولتفسد  ،  صحتها  يف  ليؤثر  للرشيك  اململوك  هذا  ،فإن 

 واألولد. بالزوجة الرشيك

 ونقودا،أوعروضا. لدينا   عينا   املال  رأس يكون  أن  ـ ب

 العقد.  عند حاضا يكون وأن  ـ ج 

 متحدة   القيمة مادامت ودولر( ريال متفاوته)  أجناس  من   ،أو  واحد جنس من يكون أن  ويصح ـ د 

 بالعقد.  تلزم الرشكة  ؛ألن األموال رؤوس  خلط ليشرتط  ـ هـ

  اآلخر.   من   أكثر   أحدمها   ترصف   يكون   أن   ول ،  وبالغ   صبي   بي   تصح   فال  ،  الترصف  يف  املساواة  ــ 2

  يكون   نأ   ،وليس   الترصفات  مجيع  عل   مقتدرين   الرشيكان   يكون  أن  :   كذلك  بالترصف   يقصد   وقد

  أكثر   أحدمها  ورشاء  بيع  يكون  أن  جيوز  ألنه  اآلخر؛  رشاء  وبيع  لعدد  ويا  ماسا  أحدمها  ورشاء  بيع  عدد

 (.1اآلخر)   من  عددا

يخن(  الدين  يف   املساواة  ـ ـ3    واْلسارة.   والربح   و)الد 

  ؛ألن   وكافر   مسلم   بي  فالتصح  ،  العقيدة(  أي  ) الدين  يف   املساواة  اشرتاط   إل   وحممد   حنيفة   أبو  ذهب 

  مع   جوازها  إل  يوسف  أبو   ذهب   بينام  ،  احلرام  لوقوع  سببا    فيكون  ؛  الربا   عن   ليتحرز  الكافر 

   الكراهة.

 والكفالة.  الوكالة يف  بينهام للتساوي والذمي املسلم بي  مطلقا   جوازها إل  املعارصين بعض وذهب 

 

 . 316  / 3ج   ،   حيدر   عل   األحكام   درر   ( 1) 
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  أن   بمعنى   بمرشوعيتها  القائلي  عند  عليه   خالف  فال  (   املشددة   الدادل   )بفتح   الدين   يف  املساواة   وأما   

  معنى   يف  املغصوب)ألنه  وضامن  واستقراض  الرشكة   هذه  عن  الناتج  بالدين   رشيك  كل  يلتزم

 األموال.  مغارم  من  ونحوها مثال   الثوب  ،أو  الدابة  عل  األثامن  وأرش متلف،  وقيمة التجارة(

  كل   ؛ألن  شاء  أهيام   له  املقر   ويطالب  رشيكه،  ،وعل  نفسه   عل   بالدين   باإلقرار  رشيك  كل   خيتص   كام

  الرهن   بجواز  خيتص   كذلك   بكفالته  رشيكه  ويلزم  بإقراره  املقر  ،فيلزم  اآلخر  عن   كفيل   منهام  واحد

 العنان.   رشكة يف مقرر  ملاهو  خالفا  رشيكه  إذن بدون رشيكه عل  والرهتان 

 عندهم  عليه   متفق أمر  واْلسارة الربح  يف املساواة وكذلك ،  

  عنه  وكفيال  رشيكه  عن  وكيال   رشيك كل  يكون   أن بمعنى  والكفالة  الوكالة  عل  الرشكة تنعقد أن   ـ  4  

  املبيع   ورد  املبيع   بتسليم  املطالبة  بذلك  ،فيملك  رشيكه   عن  وكيال    رشيك  كل  يصبح  فبالوكالة  ،

  وعل   عليه   نافذا    ترصفه  ويكون ،  الرشكة   يف   للعمل   األجي   واستئجار   الثمن   من   واحلط   بالعيب

  ،ولو   الرشكة  ديون   مجيع   عن   مسئول   فيكون  لصاحبه؛  كفيال    رشيك  كل  يكون   وبالكفالة   ،   رشيكه 

  ل   ن إ،و  عليها  بديوهنم  الرشيكي   أي  مطالبة   الرشكة  لدائني   حيق   كام  اْلاصة  أمواله  مجيع   استغرقت

 للدين.  املسبب الترصف  يف  دخل له  يكن

 . ه كيرش  دون بتجارة  أحدمها  خيتص فال التجارات  مجيع  يف تكون  بأن وذلك،فاوضةامل   يف  العموم   ــ 5

 معناها.  يؤدي   بام  مقامها   مايقوم  ،أوفاوضةامل   بلفظ   تكون  أن  ـ  6

  يورثه   قد  ملا  اآلخرين  الرشكاء  مجيع   بموافقة  إل  آلخر   حصته  عن   التنازل   الرشكاء   ألحد   لجيوز   ـ  7

 (. 1للرشكاء)  متاعب   من اجلديد  الرشيك

  ؛ألن   رشيكه  دون  بتجارة  الرشيكي  أحد   فالخيتص  ،  املباحة التجارات  مجيع يف   فاوضة امل  تكون  أن   ـ 8

  حنيفة   أيب  اشرتاط  سبب  يفهم  هذا   وعل،  املساواة  وهو   ،   فاوضة امل  ملعنى  إبطإل   الختصاص   يف

 

  ،والرشكات   58.   ص   ،   للخفيف   والرشكات   ، .   314  / ج 3،   الزيلعي   عل   الشلبي   ،وحاشية .   369  / 3  ج   ، املختار   الدر   انظر   ( 1) 

  امليرسة   ،واملوسوعة   135  ص   ،   الصاوي   صالح   ود/   املصلح   عبدالل   د/   ،   جهله   التاجر   ،وماليسع   . 206  ص   ،   النديم   عل   املسامهة 

 . 615  ـ 614  / 4  ج   ، للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   والفقه .   1142  / 2ج   ، قلعجي   حممد   د/ 
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  حيتص   مثال    الذمي   الكافر  ؛ألن   وكافر  مسلم  بي  فالتصح   مسلمي   بي  فاوضة امل  تكون   أن  وحممد

 (.1واْلنزير)  اْلمر جتارة  وهى للمسلم جتوز ل  بتجارة

  غرر   وفيها  هبا  واللتزام   الوقوع  ومتعذرة  تضييق   فيها   األحناف   حدده  الذي  املعنى  هبذا  والرشكة 

 (.2)  النزاع  إل يؤدي  فاحش

  ضامن   مهام  واحد  كل  ؛ألن  اآلخر  الرشيك  ماألزم  رشيك  كل  يلزم  أن  عندهم  الرشكة  فبمقتىض 

  منهام   شاء   من  مطالبة  فله  حق  الرشكي  أحد  عل  لرجل  ثبت  فلو  مايل  حق  من  عليه  وجب  فيام  لآلخر

 الرشكة.  مال  من وكسوهتام طعامهام  ،ويكون  اآلخر عل  كفيل منهام  واحد كل  ؛ألن

  للرشكة   مال  رأس   يكون  أن  يصلح   بامل  اختصاص  وعدم  القيمة  يف  "املالي  تساوي   اشرتاط  وأيضا   

  نقود   من  له   كان   ما  عل  رشيك   كل   استمرار  ،فإن  طويال  زمنا  عليها  ليبقي  وجودها  مراحل  مجيع  يف

 (.3) "عسيا  أمرا  يكون  أن  يكاد  أمر ذلك  بعد  زيادهتا  وعدم تكوينها عند 

  عنانا    الرشكة  انقلبت  منها  رشط  فقد  فإذا  ـ  األحناف  عند   فاوضةامل  برشكة  اْلاصة   الرشوط  هى  هذه 

 الرشوط.  هذه لتتطلب  العنان رشكة   ؛ألن

 :  عندهم  ،فهى   األحناف عند  معناها  غي آخر بمعنى  ولكن فاوضةامل رشكة املالكية وأجاز  

  وهى ،  فيه  املشرتك  املال  أجزاء  مجيع  يف  املطلق  الترصف   لآلخر  الرشيكي  من  واحد  كل  جيعل  أن  " 

  رشكة   أن  قول  ،ويف  اآلخر  الطرف  بإذن  إل  فيها  الترصف  فاليصح  عندهم  العنان  رشكة  من  أهم

 (. 4)  "العنان رشكة  بمعنى  فاوضةامل

  لكل  ويكون   فقط  عليه  العقد  وتم  عليه  املتفق  املال  يف   تكون  الرشكة   أن  املالكية   عند  هذا   ومعنى 

  أم   حاضين  رشكائه  ،أو  رشيكه  إلذن  احلاجة  دون  استقالل    املال  رأس  يف  الترصف  حق  رشيك

 

 . 162  و   160  / 6،ج   القدير   فتح   تكملة   ( 1) 

 . 314  ص   ،   القليص   عل   د/   ،   املالية   املعامالت   فقه   ( 2) 

 . 63  ص   ،   اْلفيف   للشيخ   الرشكات   ( 3) 

 . 30  و 29  / 5  ج   ،   واملغني   ،   359  و 351  / 3  ج   ،   الدسوقي   حاشية   انظر   ( 4) 
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  حتتاج  مما   وغيها  وتربعا    وكفالة   وتوكيال   وضامناُ   واستكراء   وكراء   وعطاء   وأخذا  ورشاء  بيعا    غائبي

 التجارة.  إليه

  وإذن   بموافقة  إل   املال  رأس  يف   بالترصف  الرشكاء  أحد(   )ينفرد  يستبد  ل أ  عل   الرشكة  عقدت   إذا   أما  

 عنان.  رشكة  فهى  رشيكه

 األحناف.  عدا اجلمهور عند عليها  متفق املفهوم هبذا فاوضةامل  ورشكة 

  األحناف   عند  تعريفها  من  وأعم  ،أوسع  بمعنى  ولكن  فاوضةامل  رشكة  أجازوا   فقد  احلنابلة  وأما 

  األبدان  رشكة  وبي  الوجوه  رشكة  وبي   العنان  رشكة   بي   نالرشيكا   جيمع  أن   ":  تعني  ؛ألهنا  كذلك

  فيفوض   (1) "  غيه  مع  جمتمعا    فيصح  عندهم  انفراده  عل  يصح  منها  نوع  كل  ؛ألن  ذلك  كل  فيصح

  أعامل   وتقبل  وإجارة  وارهتان  وتوكيل  ورشاء  بيع  من   الالزمة  الترصفات  ممارسة   صاحبه  رشيك   كل

  ول   ،ونحوه  واملياث  كاللقطة،  النادرة   إلكساب   من   ألحدمها  ماحيصل  فيها  ليدخل  ولكن ،  ونحوه

 (.2ونحوه)  املتلفات وقيم  ياتااجلن وأروش الغصب،  كضامن  ماتاالغر من أحدمها عل ماجيب

  والكفالة ،  اجلنس  جمهول  برشاء  الوكالة  تتضمن  ألهنا   وضة؛ املفا  رشكة  منع  فقد   الشافعي   وأما  

  ن إ   باطال    يكون  الدنيا  من  شيئا    أعرف  ول  باطل  فاوضةامل  رشكة  ":  بقوله   بطالهنا  عن  عربو   بمجهول،

  واقتسام   فيه  والعمل  املال  خلط  فاوضةامل  يعدان  رشيكي  يكونا  أن  إل  باطال    فاوضةامل  رشكة  تكن  ل

 .  "  به لبأس  فهذا الربح

  وليصح   تبعا  يصح  قد  والترصف،  تبعا    تثبت  ؛ألهنا  مغتفرة  اجلهالة  بأن  إلعرتاض  هذا  نوقش  وقد 

  جائزان   ومها  اجلنس  جمهول  برشاء  الوكالة  يتضمن  منهام  كال  ،فإن  والعنان  املضاربة  يف  كام  مقصودا

 . (3لتفاق) اب

 

 . 30  و 29  / 5  ج   ،   قدامة   لبن   املغني   ( 1) 

 .   30/   ، 5  ج   ،   املغني   انظر   ( 2) 

 . 595  / 4ج   ،   للزحيل   وأدلته   إلسالمي ا   والقه   ،   . 231  / 3  ج   ،   للشافعي   األم   ( 3) 
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  فيها   ليشرتط  ؛ألنه   الراجح  هو  واملالكية   احلنابلة  رآه  الذي  باملعنى  فاوضةامل  رشكة  أن   واْلالصة:  

  إسالم  وليشرتط،  املال  مجيع  يف   الرشكة   تكون   أن   عندمها   فاليشرتط  ،   العنان  لرشكة  مايشرتط  إل

 . فقط  يشرتط وإنام  ،  املالي يف  والتساوي الرشيكي

   والصفة اجلنس يف  ناملال يتفق أن  ـــ

   الترصف، يف أهال    الرشيكي من كل  يكون وأن  ـــ

 (. 1املطلق)  الترصف يف لآلخر منهام  كل  يأذن وأن  ــ

 العنان   رشكة   الثاين:  املطلب 

 : اآلتية الستة الفروع يف العنان  برشكة املتعلقة األحكام  نوضح 

 واصطالحا    لغة   تعريفها   األول:  الفرع  

  وكرسهاَعنَنا    العي  بضم  وَيُعن    َيِعن    اليشءُ   عن    تقول:   عنن   الفعل   من   مأخوذة  ،  اللغة   يف   العنان 

َتن    وُعنونا    َعنّا    وُيُعن    َيِعن    ،وَعن    إمامك  َظَهرَ   وُعنُونا   َض   ،واعخ   : القيس   مرئا   قول  ومنه  وَعَرض،  اعرَتَ

ب    لنا  فَعن     أمر    للرشيكي  عن  نهأ،ك  عنان  من  مأخوذة  هيف   ،والعنان   الَعنَن  .والسم  نِعاجه   كان  ِِسخ

  الترصف   عنان  أعطى  الرشكاء  من  كال    ؛ألن  الفرس  عنان  من  مأخوذة  وهى  ،  فيه  فاشرتكا  عرض  أي

 لرشيكه.  املال يف

  والربح   بأبداهنام  فيه   يعمال  أن   عل   بامليهام  مال  يف  فأكثر  اثنان  يشرتك  أن  :  فهى  الصطالح   يف   وأما   

 . (2بينهام) 

 .   والربح والعمل املال يف  اشرتاك  العنان رشكة  أن يتبي  التعريف  هذا ومن 

 

 . 313  ص   ،   القليص   عل   د/   ،   املالية   املعامالت   فقه   ( 1) 

  الرشعية   املعامالت   وخمترص   ،   290  / 13  ،ج   عنن   مادة   العرب   ولسان   ،   212  / 2  ،ج   املحتاج   ومغني   16  / 5  ج   ،   املغني   انظر   ( 2) 

 . 304  ص   ،   القليص   عل   د/   ،   املالية   املعامالت   وفقه   ،   236  ص   ،   للخفيف 
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 .  الفقهاء بي  عليه  متفق قدر التعريف   وهذا 

   باإلمجاع جائزة وهى 

  يف   بذلك  الناس   ولتعامل  صاراألم  فقهاء  بإمجاع   فجائز  العنان  ما فأ   ":  الصنائع  بدائع   يف   الكاساين  قال 

   ."نكي  غي  من  عرص  كل

  رشكة   أنواع:   أربعة  عل   مصارألا   فقهاء  عند   باجلملة  والرشكة  "املجتهد:  بداية   يف  رشد   ابن  وقال 

  رشكة   ،وهى  عليها  متفق   واحدة   ،   الوجوه  ورشكة  ،  املفاوضة  ورشكة  ،   األبدان  ورشكة  ،  العنان 

 وغيه.  املغني يف  هذا من  وقريب " فيها  خمتلف والثالثة العنان 

 رشكة العنان   أركان   الثاين:  الفرع 

  رشوط  ركن  لكل   ولكن،  ،وصيغة  عليه   ومعقود  عاقدان  :   عليها   متفق   ثالثة   أركان   العنان  لرشكة 

 الفقهاء.  بي بعضها يف خمتلف صحة

   فيهام   ويشرتط   العاقدان  :   أول    

  ويف   ،  بامللك  ماله   يف   منهام  كال   ؛ألن   املال   يف   األهلية  من  واملوكل   الوكيل  يف  مايشرتط   فيهام   يشرتط   ـ1

 ولغيمها   ،ولجمنون،  صبي  من  الرشكة  عقد  فاليصح  ووكيل،  موكل  منهام  فكل  باإلذن  اآلخر  مال

  عليه   يةبالول  ماله   يف  له  يشارك  أن   لوليه  فيجوز   مال   عليه  للمحجور  كان   وإذا   عليه،   حمجور   هو  ممن

 (. 1)  املضاربة  كرشكة

  املأذون   كالصبي   الكفالة  منه   لتصح   ممن  تصح   أهنا   بمعنى   الكفالة   أهلية  فيهام   وليشرتط  

 (.2بالتجارة) 

  ترصفات  أما  الترصفات،   من  بنفسه  عقده  بام  إل  أحدمها   ليطالب   أنه   معناه  الكفالة   اشرتاط  وعدم 

 (.3عنها)  مسئول   غي  فهو رشيكه

 

 . 305  ص   ،   القليص   عل   د/   املالية   املعامالت   فقه   ( 1) 

 . 607  / 4ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 2) 

 . 592  / 4  ج   ،   السابق   املصدر   ( 3) 
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  مذهب   وهذا   ،   الفاسق   ،أو   والكافر  املسلم   بي  الرشكة  فتجوز   ،   اإلسالم  جلوازها  ليشرتط  ــ2

  ملتهام   اختلفت  ولو  كافرين  ،أو  فقط  مسلمي  بي  تصح   وإنام  انعقادها   بعدم  قال  وبعضهم  اجلمهور

 والرشاء.  كالبيع الرشكة  ؛ألن اجلمهور قول والراجح  ، الكراهة  باب من   ذلك جعل وبعضهم

  اقتصاد   تقوية   عل  عونا    ليكون  حتى   ذلك  أمكن  ما   املسلم  لتجارته  يتخي   أن  املسلم  عل   جيب   ولكن 

  املحرمات   عن  لحيرتز  الكافر  إن  ،ثم  القتصادية  التكالت  عرص  يف  ونحن  لسيام  املسلمي  غي

  أبواب   من  بابا    الكافر  مع  جتارته  يف  ورأي  املحرمات  عن   الكافر  حترز  املسلم  أمن   إن  ما،أ   والشبه

  الكافر  إسالم  إل  تؤول  قد  واللتزامات  اْللق  وحسن  املعاملة   يف  والوفاء   الصدق   طريق  عن  الدعوة

  وقد   اإلنسانية  املعامالت   يف  وسامحته   معامالته   يف  اإلسالم  أحكام  اإلسالم  عل  يتعرف   جتعله  ،أو

  فال   املسلمي  عل   بالفائدة  ويعود   اإلسالم  ديار  يف   وجوده  قليل   تكنولوجي   جمال   يف   رشكة ال  تكون 

 .  املحرمات  عن   والبعد واْليانة لفتنةا أمنت   إذا معه التجارة  من   عندئذ  بأس

  ل   قال  ؟  مالك  قول  يف   املسلم  واليهودي  املسلم  النرصاين  رشكة  تصلح  هل  قلت  ":  املدونة  يف  جاء 

  ولتقاض   ولرصف   ولقبض  ولبيع   رشاء  يف  يشء  عل  واليهودي  النرصاين  ليغيب   يكون   أن   إل

 . (1) " فال وإل لك وصفت الذي   هذا يفعل كان فإذا معه   املسلم بحرضة إل دين

  هو   ويكون  دونه  باملال  والنرصاين  اليهودي  لخيلو  ولكن  والنرصاين  اليهودي  يشارك  "  أمحد  وقال 

 .  (2) "بالربا يعمل ؛ألنه   يليه  الذي

 عليه   املعقود   :   ثانيا  

 .  والربح ، والعمل ، املال  هو عليه  املعقود 

 

 

 

 . 159  / 6  ،ج القدير   فتح   وتكملة   ،   172  / 2  ،ج   املذهب   والتاج   ، 504  / 13  ،ج   املجموع   تكملة   وانظر   70  / 5  ،ج   املدونة   ( 1) 

 . 110  ـ   109  / 5  ،ج   املغني   ( 2) 
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 مايل:   رشوطه   وأهم   املال  ـ   1

  ولكنهم   الرائجة   والفلوس   والدناني   الدراهم   أي  األثامن  من   يكون  املال  رأس  أن  عل   الفقهاء   اتفق   ـ   أ

   العروض يف اختلفوا 

  رشيك   كل  ميقو    بأن  جوازها  اجلمهور   ورأي  العقد  عند  جمهول  املال   رأس   ؛ألن   احلنابلة   منعها  فقد  

 (1املفاصلة)  عند  إليه فيجعان املال  رأس هى القيمة وتكون بالنقدين  عرضه

  عند  به  الرجوع  من  لبد   ؛ألنه  يصح  ل  جزافا    ،أو  جمهول    كان  ،فإن  معلوما    املال  رأس  يكون  أن  ــ  ب

 جهالته.  مع  ذلك وليتأتى املفاصلة

  عنه   أخر  بأنه  احلالة  هذه  يف  يتهم   قد   الدائن  ؛ألن   الربا   إل   للذريعة   قطعا    معرس  عل  دينا    يكون  أل  ـ  ج

 (. 2له)  بذهلا  بزيادة له  الدائن مطالبة من  نفسه افتدى بأنه  املدين يتهم قيمته،أو يف  ليزيده دينه

 .  دناني واآلخر دراهم املالي أحد يكون  أن  فيجوز  اجلنس يف  املالي اتفاق  اجلمهور شرتطي ل ــ د

 (.3)   األول والراجح  خلطهام ليمكن  ؛ألنه ذلك جواز عدم لإ  بعضهم وذهب 

 :  وضعي  بي نفرق أن املفاصلة عند وجيب 

  بعد  الفضل   يقتسامن  ثم   بجنسه   منهام  كل  رجع   معا    باجلنسي   جتارهتام  يف  يتعامالن   كانا   إذا   :   األول 

 .   ذلك 

  أساسه   عل   املفاصلة   متت   إليه   املال  رأس  كل  حتويل  تم   وقد   واحد  بجنس   يتعاملون   كانوا   إذ   الثاين:  

 (.4العقد)  يوم الرصف  سعر أساس   عل  التقويم ويكون 

 

 .   509  / 13  ،ج   املجموع   ،وتكملة .   177  / 6  ،ج   القدير   ،وفتح .   125  / 5  ،ج   املغني   انظر   ( 1) 

 . 118  ص   ،   الصاوي   ود/   املصلح   الل   عبد   د/ .   جهله   التاجر   ماليسع   نظر   ( 2) 

 . 253  و 252  / 2  ج   ،   املجتهد   ،وبداية   . 181  و   178  / 6  ج   ،   القدير   فتح   تكملة   ( 3) 

 . 119  ص   ،   جهله   التاجر   ماليسع   ( 4) 
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  ؛ألن   منه   أكثر  اآلخر   ومال   ألفا    أحدمها  مال  يكون  أن   فيصح   القدر   يف  املالي  تساوي  ليشرتط  ـ  و

  مع   يمكن  كام   املالي   تفاضل  مع   يمكن   وذلك  مإليهام   ربح   يف   يشرتكا  أن   الرشكة  يف  املقصود

 (.1تساوهيام) 

  والربح   العمل  هو   العقد  ومورد  ،   لباملال  بالعقد  معناها  يتحقق  الرشكة  ؛ألن  املالي  خلط  ليعترب  ـ  ز

  معنى   ففيها  الترصف  عل  عقد  الرشكة   ؛وألن  كاملضاربة   املال  خلط  فاليشرتط  تبعُ   واملال  نتيجته

 (.2)  خلطهام قبل املالي يف  جائزة والوكالة  الوكالة

  أموال   من  اهلالك  ضامن  أن  ـ  الفقهاء  قال  كام  ـ  نقرر  أن  جيب  املالي  خلط  اشرتاط  عدم  مع  لكن 

  حيازته   عن   الرشكي  من  كل   ينخلع   بأن   احلكمي  ،أو  احلقيقي   باْللط  إل   الرشكة  عل  ليكون   الرشكة 

  قبل   املالي  أحد  هلك  فإذا   ،  الرشكة  ضامن  إل  املستقل  ضامنه  عن  خيرج  بحيث  الرشكة  ملال  املستقلة

 (.3وحده)  صاحبه  عل هيلك اْللط

   العمل  ـ   2

  يعمله   أن   للمضارب  وماجاز،  عليه  وتعارفوا  التجار  عتاداما   وفق  املال  يف  الترصف  منهام  لكل 

 معا .  واألصل الفرع  يف رشكة وهذه األصل دون  الفرع  يف رشكة املضاربة ؛ألن به  ،أول  فالرشيك

  ؛ألن   العلامء  قويل  أصح  يف  البداية  من  ذلك  واشرتاط  أحدمها  إل  العمل  تفويض  للرشكي  وجيوز 

  به  القيام  يف  وتفويضه  لغيه  حقه  عن  التنازل  احلق  لصاحب  وجيوز  لكليهام  ثابت  الترصف  يف  احلق

 (.4)  ذلك مصلحته  اقتضت متى 

 

 

 .   20  / 5  ،ج   قدامة   ابن   ،ومغني   254  / 2  ،ج   املجتهد   وبداية   ، . 311  / 4  عابدين   ابن   حاشية   ( 1) 

 .   283  ص   ، الفقهية   ،والقواني .   177  / 11  ج   ،   ،واملبسوط   60/ 6  ،ج   ،والبدائع   177/ 6ج   القدير   فتح   انظر   ( 2) 

  ، .   41  / 6،ج   خليل   عل   ،واْلريش .   250  / 2ج   ،   املجتهد   ،وبداية .   345  / 1  ،ج   واملهذب   ،   . 213  / 2، ج   املحتاج   مغني   انظر   ( 3) 

 . 118  ص   ،   جهله   التاجر   وماليسع 

 . 119  ص   ،   الصاوي   صالح   د/   و   مصلح   الل   عبد   د/ ،   جهله   التاجر   ماليسع   ( 4) 
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 واْلرسان   الربح  ـ   3

 مايل:   الربح  يف يشرتط 

  قدرا    عي  ،فإن  (  مثال    ألفي  ،أو  ألف  مسامة)  الربح  من  دناني  ،أو  دراهم  ألحدمها   ليشرتط  أن  ــ  أ 

 الربح.   يف الرشكة فالتتحقق املعي القدر هذا   إل  الرشكة  تربح إل جلواز الرشكة فسدت  مسمى 

  جمهول    كان  ،فإن  آلتفاق(  حسب  مثال    ،  الربع  ،أو  الثلث  ،أو  النصف  )  القدر  معلوم  يكون  أن  ــ  ب

 به.  يعمل ،فإنه معي  وجه عل  األرباح بتوزيع يقتيض شائع   عرف وجد إذا إل  الرشكة  فسدت

  واهلادوية   واحلنابلة   األحناف  مذهب  يف  فاليشرتط ،  الرشيكي   بي  الربح  يف  بالتفاوت   لبأس  ـ  ج

  يكون   يكون  فقد  ،  بالعمل  يستحق   باملال   يستحق   كام  الربح  ؛ألن  املالي  قدر  عل   الربح  يف  التساوي

  ربحا   أكثر يكون  أن   لنفسه رشط  فإذا  باملساواة  فاليرىض اآلخر من   ،وخربة  وعمال   حذقا   أكثر  أحدمها

 ذلك.  يف  ولغرر رشكة   كونه  عن العقد لخيرج  ذلك ؛ألن الرشط وصح العقد صح اآلخر من

  ينايف   ؛ألنه  الرشط   هذا  يصح  ل  املالي   يف  التساوي   مع  الربح  يف  التفاضل  اشرتاط  أن  اجلمهور  ويرى 

 .  ألحدمها  الربح رشط  لو   كام الرشكة  عقد مقتىض 

  له   يكون   أن   جيب  باْلربة  أحدمها   تفاضل   ؛ألن  للعدل   أقرب   واحلنابلة  األحناف  رأي  أن  والظاهر 

 (. 1) " املالي  قدر عل  والوضيعة  مارشطا عل الربح ":  املأثور  القول هذا ويؤيد الربح  تفاضل يف حظ

  عمل   بغي   ربح   زيادة  الرشيكي  ألحد  رشط  ؛ألنه  الرشكة   لجتوز   عمال    ألقلهام  الربح  رشط  وإذا 

  ماله   قدر   عل  ربح   له  يكون  احلالة  هذه  ويف  ضامن  ،أو  عمل   ،أو  بامل   إل  ليستحق  ،والربح  ولضامن 

 .  فقط

  لغي   الربح رشط  إذا  لتصح  ،وكذلك الرشيكي   ألحد الربح   مجيع رشط  إذا الرشكة  لتصح   وكذلك 

 العامل. 

 .  أعلم   والل العمل رشط يكفي  وإنام وجوده بالعمل املراد  ليس أنه  ويالحظ

 

  من   للصحاب   الكتب   بعض   يف   ويوجد   له   لأصل   أي   جدا   غريب   :   عنه   قال   الزيلعي   احلافظ   ولكن   حديثا   جعله   الفقهاء   بعض   ( 1) 

 . 475  / 3  ،ج   الراية   نصب   انظر   . عل   قول 
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 (.1)  املذاهب باتفاق األموال رؤوس بنسبة تكون  أن  فيجب اْلرسان  أما  

 الصيغة  :   ثالثا  

  العقود   يف  العربة   أن   من  تقرر   ملا   عمل   ،أو   قول   من  عرفا   عليها   مايدل   بكل   الرشكة   هذه  الرشكة   تنعقد  

 (.2)  واملباين باأللفاظ وليس  واملعاين باحلقا ئق

 العنان  رشكة   مال   يف   الرشيكي ترصفات   الثالث: الفرع 

  الرشكة  الرشكة؛وألن  مال  ببيع  لصاحبه   أذن   قد  واحد   لكل  يكون  الرشيكي   بي  الرشكة  عقد  بمجرد 

  فهناك   إطالقه  عل   ليس  الكالم   هذا   ولكن  بالبيع  صاحبه  عن   وكيال   واحد   كل  فيصي  الوكالة   تتضمن 

  فعلها   الرشيكي  ألحد  لجيوز  أمور  وهناك  إذن،  بغي  أي  العقد  بمجرد  نالرشيكا   يهاف  يترصف  أمور

 أنواع:  ثالثة  الرشكة يف  الترصفات أن  ذلك  ومعنى حده عل رشيك كل ختص وأمور رشيكة بإذن  إل

 وتشمل:   العقد  بمجرد   تتم   الرشيك   إذن   بدون   ترصافات   :  أول    

  رأى   وكيف   ومواضعة  وتولية   ومرابحة   مساومة  والرشاء  البيع   مثل  العادة  به  ماجتري  كل  ــ  1

  الثمن   بقليل   والبيع   ويؤجر.   ويستأجر  والثمن   املبيع   قبض   وله   التجار   عادات  من   هذا   ؛ألن  املصلحة

 السرتباح.  هو  العقد  من املقصود ؛ألن   مثله  يف الناس به يتغابن بام  إل  وكثيه

 عه وإيدا   الرشكة بامل  اإلبضاع ــ 2

  وبتعريف   ُجعل  بدون  كذا  بلد  من  بضاعة  به  يشرتي  ملن  الرشكة  من  مال    يدفع  أن  اإلبضاع  ومعنى 

  عرفه  كام  ـ  هو   ،أو   "  للعامل   وليشء   املال   لرب  الربح   يكون   أن   عل   فيه  ليعمل  آلخر  املال   دفع  آخر

 . (1)  متربعا   فيه يتجر من  مع املال  بعث " :  ـ الشافية 

 

  / 13  ،ج   املجموع   ،وتكملة   211ص ،   الرشعية   األحكام   ،وقواني   20  / 5  ،ج   قدامة   ابن   ومغني   254  / 2، ج   املجتهد   بداية   انظر   ( 1) 

  ص   ،   جهله   التاجر   وماليسع   ،   165  / 2  ،ج   املنتهى   وغاية   ،   183  / 6  ،ج   القدير   فتح   ،وتكملة   18  / 3  ،ج   املذهب   ،والتاج   514

 . 208  ص   ،   النديم   عل   املسامهة   والرشكات   ،   610  / 4  ،ج   وأدلته   اإلسالمي   والفقه   62  / 6  ،ج   الصنائع   وبدائع   ،   120

 . 120  ص   ،   جهله   التاجر   ماليسع   ( 2) 
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  أن   إذ  ،أول  اإلبضاع  فيكون   بأجر  البضاعة  يف  العمل  عل  يستأجر  أن  له  الرشيك  أن  ذلك  جواز  وعلة 

 األدنى. يملك  األعل  يملك من

  عادة   من   ؛ألنه  (2أجر)  غي   من  له   ليحفظه   آخر  عند   ماله   الرجل   وضع   -:  ومعناه  املال  يودع  أن   وله 

 ضوراهتم.   ومن التجار

  يملك   ن فل  الرشكة   مال  يف  يعمل  أجيا  يستأجر  أن  يملك  الرشيك  ؛ألن  الرشكة  بامل  بةراملضا  ــ  3

  واملضارب   حيصل  ل  أم  ربح  حصل  سواء  الرشكة  من  األجر  يستحق  األجي  ؛ألن  ،أول   مضاربة   الدفع 

 ،أول.  مضاربة  الدفع يملك  نفل الستئجار ملك  فلام  ، ربح املضاربة يف  كان إذا  إل  شيئا    ليستحق

  بالرشاء   يوكل  له   كام  املضاربة  دون  التوكيل   ؛ألن  بالبيع   يوكل   أن   فللرشيك  والرشاء   بالبيع   التوكيل   ـ4

  بنفسه   الترصفات  مجيع  مبارشة   ليمكنه  التاجر  إذ  التجارات  أعامل  من  والرشاء  بالبيع  التوكيل  ؛ألن 

 التجارة.   ضورات من   التوكيل فكان التوكيل إل  فيحتاج

 تشمل:   وهذه   الرشيك   بإذن   تتم   ترصفات   :   ثانيا     

 نسيئة   البيع   ـ  1  

  عن  ورواية  الشافعية  مذهب  وهذا   رشيكه  بإذن  إل  جل(ألا ب  البيع  )  نسيئة  يبيع  أن  للرشيك  لجيوز 

   .  احلنابلة

  ؛وألن   الرشكة  بمقتىض  مطلقا    بالبيع   اإلذن  وجد  ؛ألنه  إذن   دون   نسيئة  البيع  جواز   إل  آخرون  وذهب 

 (.3)   ونسيئة نقدا   البيع عادهتم ومن التجار عادة عل تنعقد الرشكة 

  ذلك   فيؤدي  الوفاء   يف   مماطال   يكون   قد   جلألاب   املشرتي   ؛ألن   األول   ـ  نظري  وجهة   من  ـ   والراجح  

 النزاع.  ينتفي  اإلذن  حالة   ويف  الرشكاء  بي النزاع إل

 

  الضامنات   جممع   يف   املباضعة   ،وأحكام   312/ 2  ،ج   املحتاج   ،ومغني   377  / 3  ،ج   املحتار   ورد   ،   352  / 2  ج   ، الكبي   الرشح   انظر   ( 1) 

 . 313  ص ، 

 . 98  / 1  ،ج   الفقهاء   لغة   معجم   ( 2) 

 . 214  / 2، ج   املحتاج   ومغني   ، 167  / 2، ج   املنتهى   غاية   ( 3) 
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 والرهتان   الرهن   ـ  2

  يرهتن  ؛وأن  الرشاء   وهو  مارسه  بعقد  وجب   بدين  الرشكة  من   متاعا   يرهن  أن   رشيكه  بإذن   للرشيك 

 (. 1والستيفاء) اإليفاء يملك وأنه استيفاؤه والرهتان الدين إيفاء   الرهن ؛ألن  باعه بام

 البضاعة  بثمن   احلوالة   ـ  3

  إليها   حيتاج  التاجر  ؛ألن  التجارة  أعامل  من  احلوالة  ؛ألن  حييل  وأن  ،  بالثمن  احلوالة   يقبل  أن  لرشيكول 

  يف   الرهن  معنى  يف  فكانت  الستيفاء  إل  وسيلة  احلوالة  فكانت  عسارإلاو  الغنى  يف  الناس  لختالف

 (.2لالستيفاء)  التوثيق

 الرشكة   بامل   السفر  ـ  4

  بإذنه   إل  الغي  ملك  يف  فالجيوز  خطر  له  السفر  ؛ألن  الرشيك  بإذن  إل  الرشكة  بامل  السفر  لجيوز 

 األحناف.  من يوسف  وأيب الشافعي  مذهب وهذا

  يثبت   بالترصف   اإلذن  ؛ألن   الرشيك   إذن   بغي   السفر  جواز   صحة   واحلنابلة  واملالكية   حنيفة   أبو  ويرى 

 (. 3)  لدليل  إل  إطالقة  عل جيري واملطلق  املكان عن  مطلقة  صدرت   والرشكة الرشكة  بمقتىض

  قدرة   عدم  ،أو   اإلفالس  حال  الرشكة  بأموال   اهلروب  لذريعة  سدا    األول   الرأي  الراجح  أن  يل   ويظهر 

 .  ونحوذلك الرشكة  عل  الغي  بحقوق الوفاء

 اإلقراض  ،أو  الرشكة   بامل   التربع  ـ   5

  القرض   ،وكذلك   رشيكه  عل   التربع   ليملك  وهو  تربع  اهلبة  ؛ألن   الرشكة   مال   هيب  أن   ألحد  ليس  

 (. 4)  التربع ليملك  وهو  التربع بمثابة فهو احلال يف  له  لعوض القرض   ؛ألن

 

 

 . 378  / 3، ج   املختار   الدر   عل   املحتار   رد   انظر ( 1) 

 . 613  / 4،ج   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 2) 

 .   25/ 5  ،ج   القدير   وفتح   ،   320  / 3  ج   ،   احلقائق   وتبيي   ،   174  / 11  ،ج   املسوط   انظر   ( 3) 

 السابقة.   املراجع   ( 4) 
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 ماهلا   عل   الستدانة  ،أو   الرشكة  بامل   ماله   خلط   ـ   6

  حقوق   إجياب  لتضمنه  غيه  مال،ول  فيها  يدخل  ل  الذي  الرشكة  بامل  ماله  خيلط  أن  ألحدمها  وليس 

 (. 1اآلخر)   من بإذن إل  عليها  بدين يقر أن  ول الرشكة  مال  عل  يستدين  أن  منهام  ألي  وليس فيها

 حده   عل رشيك   كل  ختص   ترصفات  :  ثالثا  

  ،   املبيع  وتسليم  ،  القبض  من  العقد  بحقوق  مايتعلق  فكل  العقد  بحقوق  اللتزام  يشمل  وهذا 

  هبا  يلتزم  (  العقد  عن  تنشأ  منازعة  بسبب  القضاء  إمام  تثار  التي  بالدعوى  مايتعلق  )  واْلصومة

  الثمن   من   شيئا    يقبض  أن   لآلخر  يكن   ل  أحدمها   باع  فلو  رشيكه   دون   العقد  مارس   الذي   الرشيك 

  دفعه   عن  يمتنع  أن  وللمدين  ،   قبضه  لآلخر  ليس  أحدمها  مارسه  بعقد  إنساناُ   لزم  دين  كل  ،وكذلك

  أمر   يف  خياصم  أن  الرشيكي  ألحد   وليس  بالعاقد  متعلقة  وهى   العقد  حقوق  من   القبض  إليه؛ألن

  ولو   بالعاقد   متعلقة  العقد   وحقوق  العقد   حقوق  من  اْلصومة  ؛ألن  نةاإد  كبيع،أو   رشيكه  من   صدر

 (.2ذكر)  ملا  املبيع قبض للرشيك وليس  بالثمن اآلخر ليطالب شيئا   أحدمها اشرتى

 الرشيك   يد   صفة   :   الرابع الفرع  

  يف   كام   ثمنه  يدفع   أن   ألجل  ل   صاحبه   بإذن   املال  قبض  ؛ألنه   كالوديعة  ألجل  يد   املال   يف   الرشيك  يد 

  الرهن   يف   كام   به  التوثيق   ألجل   ول  ،  الثمن   يدفع  أن   ألجل  مقبوض   ،فإنه   الرشاء   سوم   عل   املقبوض 

 . بدينه التوثيق ألجل  مقبوض  ،فإنه

  يف   رشيكه  عن  نائب  ؛ألنه   يضمن  ل   تفريط  غي  من  الرشيك  يد  يف  املال  هلك   إذا  ،فإنه  عليه  وبناء   

  الربح  مقدار   يف   بيمينه   قوله  ويقبل  رشيكه  يد  يف   كاهلالك  يده  يف  اهلالك  فكان  والترصف  احلفظ

 

  ابن   ومغني   . ، 253  / 2  ،ج   املجتهد   وبداية   ، .   298  ص   ،   الضامنات   ،وجممع .   72  / 6  ،ج   الصنائع   وبدائع   ،   السابقة   املراجع   انظر   ( 1) 

 . 22  و   21  /   5  ،ج   قدامة 

 . 613  / 4ج ،    للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 2) 
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  سائر  يف  كام   التقصي  ،أو  بالتعدي   ويضمن  جتارة،  غي   من   ولو  ،   كله  ،أو  املال  بعض   وضياع  واْلرسان

 (. 1األمانات) 

 واملفاوضة   العنان   رشكة   هالك  :   اْلامس  الفرع 

  عند   هذا   شاء  متى   العقد  فسخ   رشيك  لكل  فيحق  ملزم  غي   جائز   عقد   العنان  رشكة  أن   األصل  

  لكي   الوكالة؛  من  فيها  لبد  أي  جائز  عقد  والوكالة  واألمانة  الوكالة،  عل  الرشكة  مبنى  ألن  ؛  اجلمهور

  بالفسخ   الوكالة  انقطعت  فإذا   وبقاء   ابتداء   فيها   مرشوطة  فالوكالة   تبقى  لكي   الوكالة   من   هلا   ولبد  تبدأ

   . اآلخر مال  يف  منهام كل  هبا يترصف كان   التي  الولية  زالت  ،فقد أحدمها  من

  ،فلو   فيهام  والتجر  املالي  بخلط  وذلك  العمل  يف  الرشوع  بمجرد  ملزمة   الرشكة  أن  فقالوا  املالكية   أما  

  ذلك   مرد  املال،فإن   تنضيض   أراد  ولو  ذلك  إل  لجياب  ،فإنه  املفاصلة  الرشيكي  أحد  أراد

 (.2للحاكم) 

  الرشكة   ؛ألن  اجلمهور؛  رأي  من  ـ  نظري  وجهة  من   ـ  أرجح  العقد  لزوم  حيث  من  املالكية  نظر  وجهة 

  ،وإبرام   حمالت  استئجار  من  الالزمة  التجهيزات   عمل  املعدات،أو  لرشاء  الرشكاء  ويتجه   تبدأ   قد

  أن   العمل  هذا  كل  بعد  املعقول  من  وليس  مضنية  جهودا  يكلف  ،وهذا  للرشكة  زمةالل ا  العقود  بعض

  أقوال  بي  وللجمع  بذلك،  يقول  اجلمهور  ؛ألن  الرشكة  فسخ  يف  برغبته  الرشيكي  أحد  يفأجيء

 نقول: املسألة هذه  يف الفقهاء

  والرشوع  املالي  خلط  بعد  لزم  وعقد  اجلمهور   برأي  عمال   العمل  يف  الرشوع  قبل  جائز  عقد  الرشكة 

  إذا   العقد   فسخ  نتيجة   حلقه  الذي  الرضر  عن   اآلخر  الطرف  بتعوض   أو   قضاء    إل   تفسخ  فال  العمل  يف

 فعال.  حدوثه ثبت

 

 

  والفقه   ، . 253  / 2  ،ج املجتهد   وبداية   ، .   379  / 3  ،ج املحتار   ،ورد .   320  / 3  ،ج احلقائق   وتبيي   ، 157  / 11  ،ج   املبسوط   ( 1) 

 . 621  / 4  ،ج للزحيل   اإلسالمي 

 . 39  / 6  ج   ،   خليل   عل   اْلريش   ( 2) 
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 يأيت:   مما   بواحد   الرشكة   تنقيض   ماسبق  عل   وبناء    

 العمل.  يف الرشوع بعد هلا   القاض  بفسخ ،أو العمل يف الرشوع قبل الرشكة  الرشيكي  أحد فسخ ـ 1 

  يعلم   ل  ،أو   اآلخر  الرشيك  علم  سواء  لسفه،   عليه   احلجر  جنونه،أو  الرشيكي،أو  أحد  موت   ــ  2

  ؛ألن   يعلم  ل   أم  به   علم  سواء  للوكيل   عزل   يكون  املوكل   وموت  صاحبه   عن   وكيل  رشيك   كل   ؛ألن 

 حكمي.  عزل  املوت

  ويكون   الرشكة  استمرت  ذلك  يف  اآلخر  الطرف  ورغب  الرشكة  صلةامو  املتويف   ورثة  أحد  أراد  وإذا 

 بالقسمة.  طالب شاء  وإن  األول، الرشيك  مقام  الوارث

 املدة.  حمددة كانت  إن  للرشكة املحددة املدة  من النتهاء ـ 3 

 املوت.  بمنزلة ذلك ؛ألن احلرب  بدار وحلوقه  الرشيكي أحد ارتداد ـ 4

 أحوال:  له واهلالك املالي أحد  ،أو  الرشكة  مال هالك ــ 5

 صاحبه.  عل  مال كل هالك   ويكون الرشكة يبطل اْللط قبل  كان إذا  ـ أ 

  املالي   عل  اهلالك  فيجعل  غيه  عن  ليتميز  ؛ألنه  الرشكة  عل  اهلالك  يكون  اْللط  بعد  كان  إذا  ــ  ب 

  فائدة   فال  كله  هلك  أن   إما  بقي  فيام  الرشكة  تستمر  بل  املال  من  جزء  اهلالك  كان  إن  الرشكة  ولتنقطع

 استمرارها.  من

  يكون   املُشرَتى  ،فإن  للرشكة   شيئا    بامله  الرشيكي  أحد  واشرتى  اْللط  بعد  املالي  أحد  هلك  لو  ـ  ج 

  وقت   الرشكة  لقيام  بينهام  مشرتكا   حدث   املشرتى  اليشء   متلك   ؛ألن  مارشطا   بحسب  الرشيكي  بي

 (. 1بعدئذ) اآلخر مال هبالك الرشكة حكم   فاليتغي الرشاء

 عدم  املفاوضة   يف  ذلك  عل  ويزاد  العنان   رشكة   به  تنقيض  بام  فاوضةامل  رشكة  وتنقيض    

  يف   رشط  العقد  ابتداء  يف  املساواة  وجود  ألن  ؛  العقد   ابتداء  يف  وجودها  بعد  املالي  يف  املساواة  حتقق

 :  ذلك  عل ويرتتب الصحة عل العقد انعقاد

 

 . 310  ـ   309  القليص   عل   د/ ،    املالية   املعامالت   وفقه   ،   السابقة   املراجع   انظر   ( 1) 
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  أي  الرشكة  فيه   تصح  مال    الرشيكي  أحد  وورث  متساويا  املال  رأس   وكان  الرشكة  انعقدت  إذا  ـ ـ  أ 

 املساواة.  لبطالن الرشكة بطلت يده  يف املبلغ وصار والدناني الدراهم  من

  يمة ق  فزادت  دناني  واآلخر  دراهم   أحدمها   كان   نأب   الرشكاء  قبل  اآلخر  عل  املالي  أحد  زاد  لو  ـ ـ  ب

 (.1وضة) املفا بطلت الرشاء قبل أحدمها

 مسائلها   أهم   وبيان   اإلسالمية   املصارف  يف   املشاركة   صور   السادس: الفرع 

  الربا  عقد  عن   رشعي   كبديل   واستثامره   العنان  رشكة  عقد  من   باإلفادة  اإلسالمية   املصارف  تقوم 

  املصارف   يف  حديثا    املستثمرة  الصور  أهم  ومن  نجاح  أيام  ذلك  يف  املصارف  نجحت  وقد  رشعا    املحرم

 مايل: 

 الدائمة   املشاركة   األول:   الصورة  

  حتت   مرشوعات  ،أو  قائمة  مرشوعات  يف  الدائمة  املشاركة  نحو  املستثمرين  أموال  بتوجيه  وذلك 

 سواء.   حد عل   واملغارم املغانم يف اجلميع اشرتاك  ويتم  التأسيس

 معينة   صفقة   أساس   عل   املشاركة  :   الثانية   الصورة 

  تنفيذ   ،أو  السلع  من   كمية   كاستياد  معينة   صفقة  متويل  يف  املشاركة   إل   الستثامر   راغبي  بتوجيه  وذلك 

 (. 2) خسارة ،أو كان   ربحا   الرشط عل العائد   يوزع  ثم  ، املقاولت عمليات  من  عملية

 ( 3املتناقصة)   املشاركة   ،أو   بالتمليك  املنتهية   املشاركة   الثالثة:   الصورة 

  يف   حمله  احللول  يف   للرشيك  احلق   فيها   املرصف  يعطى  رشكة   :  (  املتناقصة   )  بالتمليك  املنتهية  املشاركة

 (. 1) "عليها املتفق  الرشوط تقتضيه حسبام  دفعات عل ،أو واحدة دفعة  امللكية

 

 . 624  / 4  ج   ، للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   والفققه   ، 314  ص   ،   القليص   عل   د/ ،    املالية   املعامالت   فقه   ( 1) 

 . 122  ص   ،   الصاوي   صالح   د/   املصلح   الل   عبد   د/ ،  جهله   التاجر   ماليسع   ( 2) 

  املنتهية   املضاربة   (أو   للمشرتي   بالنسبة   )أي   بالتمليك   املنتهية   املشاركة   أو   (   للبائع   بالنسبة   أي   )   املتناقصة   املشاركة   عليها   يطلق   ( 3) 

 بالتمليك. 
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  حقوق  بكامل  يتمتع   الرشيك   صفة  يأخذ  الذي  املرصف   إن  حيث  من  الدائمة  الرشكة   مع   تتفق  فهى  

 الرشيك.   التزامات مجيع   وعليه الدائمة  الرشكة  يف  الرشيك

  :   للرشيك   وبالنسبة   السنة،  مدار  عل   دورية   أرباحا    له  حتقق  للمرصف  بالنسبة   ،فإهنا   مزاياها  عن   وأما   

  العقار   بتملك  انفراد  يف   املتمثلة  طموحاته  وحتقق  ،  املرشوع  والتملك  احلالل  الستثامر  عل  تشجعه

 (.2الرشكة)  من تدرجييا املرصف بتخارج املتوسط املدى عل  املرشوع ،أو  املنشأة  ،أو

  بالتمليك   املنتهية   الرشكة  يف   فاملرصف  والستمرار  الدوام   عنرص  يف  الدائمة  الرشكة  عن  وختتلف  

  يف   املرشوع  ملكية  يف  حمله  إلحالل  يف  اآلخر  للرشيك  احلق  ،ويعطي  الرشكة  يف   الستمرار   ليقصد 

 (.3)  وتصفيتها هنايتها حتى  الرشكة يف  الستمرار  يقصد  الدائمة الرشكة  يف املرصف  أن حي

 اآلتية:   املسائل   يف  بالتمليك  املنتهية   بالرشكة   املتعلقة   األمور  ونبي   

 بالتمليك   املنتهية   للمشاركة  العملية   اْلطوات  : األول   املسألة 

  متناقصة   مشاركة  استثامري  مرشوع   يف   للمشاركة  اإلسالمي  للمرصف   بطلب  العميل   يتقدم  أن  ـ  1 

 أرض.  ملكية  كسند الالزمة  والوثائق للمرشوع  اقتصادية  جدوى دراسة  معه  ويرفق

 السابقة.  املرفقات من  والتحقق  املوضوع بدراسة املرصف  يقوم أن  ــ2 

 :  التالية   األمور  حتدد املشاركة عل   املرصف وافق  إذا ـ 3

 

  للبنوك   والعملية   العلمية   املوسوعة   وانظر   الرضير   الصديق   عن   شبي   عثامن   حممد   د/   نقله   286  ص   ،   مشهور   ألمية   الستثامر   ( 1) 

  فعله  توهم  هو  العنان  رشكة   زمة  ويف  األموال  رشكات  قبيل  من   املتناقصة  املشاركة  إدراج  أن  محاد  نزيه  د/  ويرى  28 / 1 ج  ،  اإلسالمية 

  يف  الكاساين  ذكره  بنص  ذلك  يف  مستدل  امللك  برشكة  بينهام  تبدأ الصفقة  ألن  امللك  رشكة  يف  ترج  أن  األصل  وإنام  وغيه  شبي  حممد  د/ 

  بفعل   يثبت   نوع   نوعان   األمالك   ورشكة   العقود   ورشكة   األمالك   رشكة   نوعان   األصل   يف   الرشكة   "  الرشكات   ألنواع   بيأنه   معرض 

  اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   محاد   نزيه   د/   املستجدة   العقود   ضوء  يف   وأحكامها   املتناقصة   املشاركة   انظر   "...   فعلهام  بغي   ونوع   الرشيكي 

 . 212  ص   م 2002  هـ 1423  عرش   اْلامس   العدد   جدة 

  العقود   ضوء   يف   وأحكامها   املتناقصة   املشاركة   " بحث   محاد   نزيه   د/   عن   نقال   . 111  ص ،   ْلوجة   اإلسالمية   الستثامر   أدوات   ( 2) 

ـ ـ 208  ص ،    م 2002  هـ 1423  عرشة   الثالثة   السنة   عرش   احلامس   العدد   اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   املستجدة   . 208ــ

 . 110  ص ،    م 1993  أول   طبعة   ،   السعودية   الربكة   دلة   ،   خوجة   حممد   الدين   عز   د/ ،    اإلسالمي   الستثامر   أدوات   ( 3) 
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 ورشوطه.  الدفع وكيفية  املرصف  يقدمه الذي  التمويل قيمة   ـ أ 

 املرصف.  لصالح عقار   رهن من املطلوبة الضامنات حتديد  ـ ب

 عليه.   والتوقيع العقد  كتابة ــ ج

 بالرشكة.  خاص  حساب فتح  ـ د

 .  املال  رأس بقدر  واْلسارة  آلتفاق بحسب  يكون  األرباح توزيع  ــ هـ

  عدة   لذلك   ويوجد   كليا    ،أو  جزئيا    للرشيك  املرشوع  يف   حصته  عن  التنازل  يقبل  املرصف  ــ  4

 اآلتية.  الثانية املسألة  يف .نوضحها (1صور) 

 صورة  كل   وحكم   املتناقصة   املشاركة صور  :  الثانية   املسألة  

  خالف   حمل   اآلخر  والبعض  جائز  صوربعضها  ست   انتشارا    أكثرها  صور  عدة  هلا  املتناقصة   املشاركة  

 :  وهى

   األول   الصورة  ـ ـ   أ   

  يكون  ثم  ورشوطها...  الرشكة  مال   رأس   يف   منهام  كل   حصة   حتديد   عل   متعامله  مع  املرصف  يتفق  أن  

  بيعها   يف  احلق   له   يكون  ،بحيث   مستقل  بعقد  املشاركة   إمتام  بعد  املتعامل   إل  املرصف  حصص   بيع

  بيع   يف  أيضا    احلرية  له  ،فتكون  البنك  مع  للمتعامل  بالنسبة  األمر  ،وكذلك  لغيه   ،أو  رشيكه  للمتعامل

 لغيه.   ،أو  رشيكه للبنك حصصه

  ومها   ذاته  يف  جائز  منهام  ،كل  مستقلي  منفصلي  عقدين  تتضمن  باتفاق؛ألهنا  جائزة  الصورة  وهذه 

 ولشبهة.  فيها حتريم  فال البيع ،وعقد  العنان رشكة   عقد

 

 

 

ـ   340  ص   ،   بشي   عثامن   حممد   د/ ،    املعارصة   املالية   املعامالت   ( 1)   . 341  ـ
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   الثانية   الصورة   ـ   ب   

  موضوع   اليشء  قيمة  جمموع   متثل   أسهم   صورة  يف   ورشيكه   املرصف  من  كل   نصيب   حيدد  وفيها 

 من   يقتني   أن   شاء   إن  وللرشيك   املتحقق   إليراد  من  نصيبه   عل   الرشيكي  من   كل  وحيصل  ،  املشاركة

  البنك   حيازة  يف  املوجودة  األسهم   تكون   بحيث  سنة   كل  معينا    عددا    للبنك  اململوكة   األسهم   هذه

 النهاية.  يف  بامللكية وينفرد بكاملها األسهم البنك رشيك  متلك  يتم أن إل  متناقصة

  كل   دفعات   عل   يكون  فيها   البيع   أن  إل   عنها   وليفرقها   األول   الصورة   مثل   جائزة  الصورة  وهذه 

 واحدة.  دفعة األول  الصورة يف  يتم بينام مستقل بعقد دفعة

  الرشكة   عقد  بي  اجلمع  أي  عقد  مع  عقد  اجتامع  أي   املجتمعة  املركبة   العقود  من  الصورتان  وهاتان 

 (.1)  عقد   يف عقد  اشرتاط  قبيل من وليستا باآلخر  ألحدمها  لعالقة  منفصلة بصورة البيع  وعقد

 يملك.  ما باع فهو اآلخر لرشيكه  حقه عن  تنازل قد الصورتي يف الرشيك أن  األمر يف ما  وكل 

 (. 2) "غيه ملك يشرتي ؛ألنه   جاز  رشيكه  حصة الرشيكي   أحد اشرتى وإن  " املغني  يف جاء 

 اإلجارة  مع   بالتمليك   املنتهية   املتناقصة   املشاركة :  الثالثة   الصورة  ـ ـ   ج 

  الرشيك   من  وعد  مع  مرشوع  إقامة  عل  والرشيك  املالية  املؤسسة  بي  التعاقد  فيها  يتم  الصورة  وهذه 

  طريقة   وفق   حينئذ  األرباح  وتوزع   مستاجرا  رشيكا    فيكون  املثل  وبأجر  حمددة   ملدة  العي   ستئجار اب

 (.3اتفاقهام)  حسب املتناقصة املشاركة

  تقول   للعي   املالكة  املالية  املؤسسة  أن  العلامء  ذكر  فقد  احلالة  هذه  يف  والبيع  التعاقد   كيفية  عن   وأما  

  ثلثيه   وأجرتك   وحمدد(  )معلوم  كذا   بثمن   العي  هذه  يف   نصيبي  ثلث  بعتك   :   املشارك   ،أو  للمشرتي 

  هو   بثمن   ثلثه   املذكورة  املدة  هناية  يف  وبعتك   هـ1424  /30/12  يف   تنتهي  سنة  ملدة  كذا   هى  بأجرة

 هذه  بنهاية  وبعتك  ،  هـ  1425  /12  /30  يف  تنتهي  سنة  ملدة  كذا  باجرة  الباقي  الثلث  ،وأجرتك  كذا

 

 املوضوع.   هبذا   ارتباطه   ألمهية   املركبة   العقود   بحث   يراجع   ( 1) 

 .   167/ 7  ج ،    هـ 1408  مرص   للطباعة   هجر   طبعة   واحللو   الرتكي   املحسن   عبد   حتقيق   قدامة   ابن   ( 2) 

 . 572  / 2  عرش   الثالث   العدد   جدة   اإلسالمي   الفقه   جملة   بحوث   ضمن   النشمي   لعجيل   املتناقصة   املشاركة   انظر   ( 3) 
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  املدة   من  النتهاء  وعند  كذا،  هو  بثمن  العي  هذه  يف  نصيبي  من  واألخي  الباقي  الثلث  املذكورة  املدة

 (.1)  ومنفعة ذاتا   املستأجر( ) للرشيك ملكا   كلها  العي تكون  العقود ومتام

  من   أكثر  اجتامع  قبيل  من  وهى  وبيع،  إجارة  مع  رشكة  عقد   فيها  اجتمع   جائزة؛ألنه   الصورة  وهذه 

  إل   يؤدي  ل   إذا  واحد  عقد  يف  العقود  اجتامع  أن   املركبة  العقود  بحث  يف  تبي   وقد  رشط  دون  عقد 

 رشعا .  جائز فهو واآلثار  األحكام  يف تضاد العقدين   بي يكن ول رشعي   حمظور

 قائم.   مرشوع  بتمويل   املتناقصة   املشاركة  : لرابعة ا   الصورة   ـ   د 

  رشاء   ليستطيع  مصنعا    يملك  كمن  تشغيلها  عن  يعجز  أعيانا  املالية  للمؤسسة  العميل  يقدم  وفيها 

  لتسديد   وحصة  ،  الربح  من  حصتها  فتأخذ  املعدات  بقيمة  معه  رشيكة  املؤسسة  فتدخل  معداته،

  فتتناقص   دفعات  عل  ،أو  واحدة  دفعة  حصتها  املؤسسة  تبيع  أن  عل  ويتفقان  املال  رأس  يف  مسامهتها

 (.2احلصة)  كامل   بسداد امللك له  يتم  حتى الرشيك العميل  لصالح ملكيتها 

 املضاربة  بطريقة   املتناقصة   املشاركة  اْلامسة   الصورة   ـ   هـ

  بينهام   ،والربح   العمل  الرشيك   ويقدم  معي،  ملرشوع  املال  رأس   كامل  املالية   املؤسسة   تدفع   بأن   وذلك

 (. 3املتناقصة)  املشاركة بطريقة املرشوع بتمليك املؤسسة من وعد مع

ـ   و     : الرابعة  الصورة  ـ

  متوقع   دخل  ذي  ملرشوع  اجلزئي   ،أو   الكل  التمويل  يف   املشاركة  عل  متعامله  مع   املرصف   يتفق   أن 

  الدخل   صايف  من  نسبية  حصة  عل  البنك  حصول  اآلخر  الرشيك  مع  البنك  اتفاق  أساس  عل  وذلك

 

  اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   ضمن   الشاذيل   عل   حسن   د/   ،   املستجدة   العقود   ضوابط   ضوء   يف   وصورها   املتناقصة   املشاركة   انظر ( 1) 

 . 436/ 2  هـ 1422  عرشة   الثالثة   الدورة   بجدة 

  و   ، .   571  / 2  عرش   الثالث   العدد   جدة   يف   اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   ضمن   النشمي   لعجيل   وصورها   املتناقصة   املشاركة   انظر   ( 2) 

  234  ص   م 2006  هـ 1427  أول   طبعة   الرياض   ،   إشبيليا   كنوز   دار   العمراين   الل   عبد   بن   حممد   بن   الل   عبد   د/   املركبة   املالية   العقود 

 واملشارك. . 

  ، .   325  / 2ج ،    "بالتمليك  املنتهية   املضاربة   " الرضير   الصديق   د/   بحث   اإلسالمية   للبنوك   والعملية   العلمية   املوسوعة   انظر   ـ   ( 3) 

 . 573  / 2  عرش   الثالث   العد   جدة   اإلسالمي   الفقه   جملة   النشمي   لعجيل   وصورها   املتناقصة   واملشاركة 
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  ذلك   خمصصا    عليه  يتفق  منه  قدر  أي  ،أو  إليراد  من  املتبقي  باجلزء  الحتفاظ  يف  حقه  مع  فعال  املحقق

 متويل.  من البنك  قدمه ما أصل  لتسديد اجلزء

  إليه   يعود  أن  عل  البداية  من  دخل  البنك   ؛ألن   الشبهات   بعض  لكتنافها  خالف   حمل  الصور  وهذه 

  عقد   يف   والبيع  الرشكة  بي  مجع   البنك   أن  كام  ،   األرباح  من   نسبة   إليه  مضافا  كامال   دفعه   الذي  ماله 

 بالوعد.  اإللزام وقضية واحد

  من   صورة  أي  يف  ربحه  مع  املال  رأس  يف  حصته  كامل  اسرتداد  يشرتط  املرصف  أن  ثبت  لو  أنه  واحلق 

  ساهم  الذي  املشاركة  مال   رأس  للممول  العميل  ضامن  "يؤدي  ؛ألنه  رشعا    لجيوز  فهذا  الصور  هذه

  عل  "  املتناقصة  املشاركة  "  ؛ولنطوت  املشرتك  املرشوع  ،أو  العقار  يف  حصته  ربح  إل  باإلضافة   فيه

 (.1) "واحدة صفقة يف  اجتامعها عل يرتتب ربوي  قرض إل بمفردها جائزة  ووعود بعقود توسل

  هتلك   ول  الرشكة  عل  هلكت  هلكت  لو  السلع  ؛ألن  ربا  فيها  الصورة  هذه  بأن  نجزم  أن  ؛ولنستطيع 

  كذلك   حال  كل  عل  املقرتض   ضامن  يف  هو  الذي  القرض  عن  بعيدة  جيعلها  وهذا  ،  وحده  العميل  عل

   . السواء  عل  عليهام يقع ،فإنه اْلرس  حال يف  األمر

  نجاح   رشط   عل  موقوف  متويل  من   ماقدمه  ألصل  املرصف  اسرتداد  أن  كذلك  الربا  عن   يبعدها  ومما 

 شيئا .  املرصف  يسرتد فلن ربح يتحقق ل فإذا للربح  وحتقيقه املرشوع

  من   البنك  ودخول   (،   والبيع   الرشكة  )   معا    األمرين  اندماج   يف   متمثلة   قائمة  الشبهة   تبقى   ذلك   ومع 

  للذمة   إبراء  حيسن  ،فإنه   وهلذا  الربح  نسبة  من  إليه  مايضاف  مع  كامال    ماله  اسرتداد  عل  البداية

 (. 2الطرفي)   اختيار إل  موكول البيع  أمر  يكون بحيث العقدين بي  يفصل  أن  للشبهة  واجتنابا

  العلم   أهل  من  مجاعة  مذهب  بالوعد  إإللزام  أن  عنها  جياب  الشبهة  وهذه  بالوعد   اإللزام  شبهة  وتأيت 

  يف   وقول  تيمية  بن  الدين  تقي  الشيخ  اختاره  أمحد  مذهب  يف  وجه  وهو  ،  الشافعية   من  السبكي  منهم

 

 . 215  ص   ،   اإلسالمي   الفقه   جملة   محاد   نزيه   د/   املتناقصة   املشاركة   ( 1) 

 . 125  ـ   124  ص   ،   جهله   التاجر   ماليسع   انظر   ( 2) 
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  القاض   وقال  شربمة  ابن   عن  حمكي  ،وهو  الفروق  عل  حاشيته  يف  الشاط  ابن  صححه  املالكية  مذهب

 (. 1) "العزيز عبد بن  عمر املذهب  هذا إل ذهب من وأجل العريب: ابن

  اجلمع   سبيل  عل  يكون  وقد   الرشط  سبيل  عل  يكون   قد  الدخول  هذا  ،فإن  عقد   يف  عقد  دخول  وأما 

 .  جوازه يف  فالخالف العقدين، بي اجلمع  سبيل  عل  كان ،فإن والجتامع 

  عل   بيننا  مناصفة  األرض  هذه  يف  أشاركك  "  صيغة  عل  عقد  يف  عقد  اشرتاط  سبيل  عل  كان  إن  وإما 

  املشاركة   حكم  يف  يؤثر  احلالة  هذه  يف   الرتكيب  ،فإن   كذا  وتربحني  بكذا  سنة  بعد   نصيبي   تشرتي  أن

  أساس   عل  القائم  الرشكة  عقد  ينايف   ،وهذا  والربح   املال  رأس   ضامن  إل   يؤدي  ؛ألنه  املتناقصة

  املعاملة   فتكون  حمرم  إل   هبا   بتوصل  ووسيلة   حيلة  الشرتاط   هذا   فيكون   واْلسارة  الربح  يف   املشاركة

 (.2) "الربوي بالقرض شبية

 بالتمليك   املنتهية   املتناقصة   للمشاركة   عمل   تطبيق   أول   :   الثالثة   املسألة 

  بمشاركة  التجارية  البنوك أحد  يف  اإلسالمية  املعامالت فرع قام  عندما " مرص يف  الصورة هذه  طبقت  

  القاهرة  بي  السائحي  أفواج  لنقل  سياحي  بري  نقل  أسطول  امتالك   يف  السياحية   الرشكات  إحدى

  أربعة   الفرع  ،ودفع  مليونا  منها  الرشكة  دفعت  جنيه  ماليي  مخسة  وقتئذ  السيارات  ثمن  وكان  وأسوان

  السياحة  رشكة   كانت  وملا  سنة   كل  جنيه  مليون  أرباع  ثالثة  بواقع   سنوات  مخس  عل   تسدد  ماليي 

 كاآليت:   الربح  توزيع كان  سطولأل ا إلدارة  الفني  واجلهاز الصيانة ورش متلك

 واإلدارة.  العمل مقابل الربح صايف من %15 ـ 

 السياحية.  للرشكة  (1) ونسبة للمرصف (4)  بنسبة األول السنة يف توزع الربح صايف من % 85ـ 

 

  واألذكار   ، . 1800  / 4  العريب   لبن   القرآن   وأحكام   ، . 214  ص   ،   اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   محاد   نزيه   د/   التناقصة   املشاركة   انظر   ( 1) 

  الفروق   عل   الشاط   ابن   وحاشية   ، .   232  / 10  ،ج   السبكي   لبن   الشافعية   طبقات   ، .   260  / 6  ،ج   الربانية   الفتوحات   مع   للنووي 

 . 331  ص   ، للبعل   تيمية   لبن   الفقهية   والختيارات   . 24  / 4  ،ج   للقرايف 

 . 241  ص   ،   للعمراين   املركبة   املالية   العقود ( 2) 
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  الرشكة   نصيب  ،وزاد  التمويل  من  نصيبه  نقص  نسبة  بنفس  املرصف  نصيب  نقص  قسطا  دفع  وكلام 

  السداد،   متام  بعد  السياحية  للرشكة  ملكا    السيارات   أصبحت  بأن  العملية  هذه   انتهت  وقد   السياحية،

  عن   ليقل  سنويا  صايف  ربح  حتقيق  احتامل  إل  تشي   كانت  العملية   هلذا   اجلدوى  دراسة  أن  العلم  مع

 . (1املال)  رأس من (40%)

 .   الستثامر من  النوع هذا احلديثة  اإلسالمية  املصارف طبقت   وقد 

 :  رشعا    مباحة  تكون  حتى مخسة  عنارص  عل تقوم  أهنا بالتمليك  املنتهية املشاركة يف القول  وخالصة

 (. اْلسارة  معا   وحتملهام الربح يف  الطرفي مشاركة يقتيض وهذا )  عنان رشكة  ـ 1

 .  للرشيك حصته  ببيع  املرصف من   وعد ـ 2

 . (2)  جزئيا ،أو كليا للرشيك حصته املرصف بيع ـ 3

 .  العنارص هلذه ويضاف

 . البيع عقد  عن  مستقال    الرشكة عقد   يكون أن  ـ 4 

 الصفقة.  ربح إليه  مضافا  كامال  ماله اسرتداد عل ة مبيت املرصف   نية لتكون  أن ـ 5

 وردها   شبهة   الرابعة:   املسألة 

  أن   الشبه  ووجه  الوفاء  بيع  تشبه  ؛ألهنا  بالتملك  املنتهية  الرشكة  جواز  عدم  عل  البعض  يعرتض  قد 

  كام   احلصة  تلك  ثمن  اآلخر  الرشيك  تسديد  حي  إل  منها  ويستفيد  الرشكة  يف  حصة  اشرتى  املرصف

 الدين.  املدين تسديد حي  إل  هبا ؛فينتفع املدين  من  عينا   اشرتى   الدائن الوفاء بيع يف

 واجلواب  

  مالك   فهو  مالك  وغي  مالكا  يكون  الوفاء  بيع  يف  املشرتي  ؛ألن  الوفاء  بيع  لتشبه  الرشكة  هذه  أن 

  ل   وإذا   الدين   سداد  عند  املدين  إل   املبيع   برد  يلزمه  الذي  الرشط  بمقتىض   مالك   وغي   العقد   بمقتض

 العقد.  ملقتىض مناقض  والرشط  معيب  فالعقد يرد

 

 . 69  ص   م 1988  أول   ط/   القاهرة   ،   وهبة   مكتبة   املرصي   السميع   لعبد   وعمليا   علميا   اإلسالمي   املرصف   ( 1) 

 . 346  ص ،    بشي   عثامن   حممد   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   ( 2) 
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  التزاماته   بجميع  ويلتزم  الرشيك  حقوق  بجميع  يتمتع  رشيك   فهو   املتناقصة  الرشكة   يف  املرصف   أما  

  الذي   املبلغ  لديه  توافر  إذا  للرشيك   حصته   يبيع  بأن   املرصف   من   وعد   املعاملة  هذه  ماتضمنه  ولكن 

 (.1به)  يشرتي

 اْلامسة   املسألة 

 بالتمليك املنتهية املشاركة   بشأن م1976 / هـ1399اإلسالمي) املرصف  مؤمتر قرار 

 اآلتية:  الرشوط  هلا  واشرتط بالتمليك املنتهية  املشاركة  بديب اإلسالمي املرصف  مؤمتر قرر ـ ـ أ 

  للمشاركة   الفعلية إلرادة إجياد من  فالبد  بقرض متويل عملية جمرد املتناقصة  املشاركة لتكون أن ـ 1 

 واْلسارة.  الربح األطراف  مجيع يتحمل وأن

  ويف   والترصف  اإلدارة  يف  الكامل  بحقه  يتمتع  ،وأن  تاما    ملكا    املشاركة  يف  حصته  البنك  يمتلك  أن  ـ  2

 ومتابعته.   األداء مراقبة  للبنك حيق بالعمل الرشيك  توكيل حالة 

ـ ـ  3   رأس  يف   حصته   كامل  البنك   إل  الرشيك  برد  يقيض  رشطا  املتناقصة  املشاركة   عقد  ليتضمن   أن  ــ

 (. 2الربا)   شبهة  من ذلك   يف   ملا   أرباح من   ماخيصه   ل إ  باإلضافة   املال 

 بالتمليك  منتهي   مشاركة   لعقد   نموذج  : اْلامسة   املسألة 

 متناقصة   مشاركة   عقد   

  خانه  ،فإذا  صاحبه  أحدمها  خين  ل  ما   الرشيكي،  ثالث  أنا  يقول:  الل  إن"  قال:   رفعه  هريرة  أيب  عن

 داود أبو رواه" بينهام من خرجت

 متناقصة  مشاركة  عقد  األردين اإلسالمي  البنك 

 األول.  الفريق بعد فيام واملسمى ــــــــ فرع  والستثامر للتمويل األردين اإلسالمي  البنك بي 

 الثاين.   الفريق بعد فيام املسمون / واملسمى  ــــــــــ السيدة والسيد/ 

 

 . 342  ص ،    بشي   عثامن   حممد   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   عن   نقال   289  ص ،    مشهور   ألمية   الستثامر   كتاب   ( 1) 

 . 13  ص   كامل   يوسف ،    اإلسالمية   واملصارف   النقود   ( 2) 
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ـ   رقم   ــــــــ  حوض   ــــ  نوع  ــــــــ  رقم   األرض  قطعة  يملك  الثاين  الفريق   كان  ملا    من   ـــــــ

 املدينة   / القرية

 دونم  ــــــــــ مربع  مرت ــــــــ  مساحتها  والبالغة ــــــــ املحافظة  / القضاء  

 تبعية.  ،أو أصلية  عينية  حقوق أية   من خالية  ل ااحل بوضعها وهى 

ـ   إنشاء   طريق   عن  وذلك   أعاله  املوصوفة   األرض  قطعة   استثامر   يف  يرغب  الثاين  الفريق   أن  وبام    ـــــ

  مدون   ماهو   حسب   جزئيا    ،أو  كليا    متويال    املطلوب  البناء   تنفيذ  بتمويل   األول  الفريق  قيام  أساس   عل

 بالعقد. 

 مايل:  عل  املتعاقدين  الفريقي بي لتفاقا تم  فقد

  للكلامت   يكون  أعاله  املقدمة  يف   ماورد  إل   وباإلضافة  العقد  هذا  يف  املقصودة  بالغايات  إيفاء   ــــ  1 

   ـ ذلك:  خالف  عل القرينة دلت إذا  إل أدناه هلا املخصصة املعاين اآلتية

  فروعه   من   فرع  أي  ،أو  والستثامر  للتمويل  األردين  اإلسالمي  البنك  مركز  البنك(  )  كلمة  تشمل  ـ  أ

 معا .  كليهام  ،أو

  ،والرسوم  ،والتلكس  والتلغراف  واهلاتف،  والربيد  الطوابع،  نفقات  املصاريف(  )  كلمة  تشمل  ـ  ب

 العقد.  هذا  بتنفيذ يتعلق فيام  البنك يتكلفه  مما  وغيها املحاماة وأتعاب أنواعها اختالف عل

  بإعداد   قيامه  عل  يوافق  ،أو  األول  الفريق  يعتمده  الذي  املكتب  اهلنديس(  املكتب  )  عبارة  تشمل  ــ  ج

 هبا.  يكلف قد  أخرى  هندسية خدمات وآية واملخططات الدراسات

  )ج(  الفقرة يف  الواردة  اهلنديس ملكتبا من   املعدة املخططات   (اهلندسية   املخططات )  عبارة تشمل – د

 العقد.   هذا من ليتجزأ جزء املخططات   هذه وتعترب 

  حتى   نشاءاتاإل  أعامل  عل  يرشف   الذي   األمرخص  املهندس   املرشف(   املهندس  )   عبارة  تشمل  ـ   هـ

 عليه.  يوافق ،أو األول  الفريق   يعتمده والذي لالستغالل  معدة تكون 
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  يف   ممول   رشيك  بصفة  األول   الفريق   دخول  املتناقصة(  املشاركة   بطريق  التمويل  )  عبارة   تشمل  ــ  و

  عل   )ج(  الفقرة  يف  الواردة  اهلنديس   املكتب   من   املعدة   املخططات  حسب  العقد  هذا   موضوع   املرشوع

 العقد.  هذا  رشوط  أساس

 منه.   ليتجزأ جزءا  العقد  هذا مقدمة  تعترب ـ 2

  األول   بالفريق اْلاص والقانون  الداخل  والنظام التأسيس عقد   عل اطلع  قد  أنه  الثاين الفريق يقر  ـ 3

 احلالل.   الرشعي  التعامل أساس عل وذلك معه   تعامله يف به ويلتزم

  الفريق   لصالح  األول  بالدرجة   أعاله   املوصوفة  األرض  قطعة   برهن  يقوم  أن   الثاين  الفريق  يلتزم  ـ  4

  ،أو   /  و   الناشئة   الثاين  الفريق   ذمة   يف   املرتتبة   حقوقه  مجيع   األول   الفريق  اسيفاء   حلي   وذلك  األول

 العقد.  هبذا املتعلقة

 الواردة  نشاءات اإل  إلقامة  املتناقصة   املشاركة  بطريق  الثاين  الفريق   متويل  عل  األول  الفريق   يوافق   ــ  5

ـ   األقىص  حده  مبلغ  بتقديم  د(  /1)  البند   يف  املبينة  اهلندسية   املخططات  يف   أردنيا   دينارا    ـــــــــــــــ

 العقد.   هذا رشوط  وفق دفعه  ليتم

  املرشف   واملهندس  اهلنديس  املكتب  وأتعاب  إلدارية  املصاريف  مجيع  بدفع  الثاين  الفريق   يلتزم  ـ  أ  ــ  6

  نفقات   يةأ و  العقاري  التأمي  ورسم  والبلدية  احلكومية  والرضائب  والرسوم  الرتخيص  ورسوم

 العالقة.  ذات اجلهات  إل مبارشة  اْلاصة األخرى موارده  من  األول الفريق عليها  يوافق ،أو  يقررها

ـ ـ  ب    الفريق  حقوق   بجميع  الحتفاظ  ومع  كان   سبب  ألي   الدفع   عن  الثاين   الفريق  امتناع   حالة  ويف  ـ

  حيق   اللتزام  هبذا  الثاين  الفريق   بإخالل   املتعلقة   ،أو   و/  الناشئة   العقد   هذا  يف  عليها   املنصوص   األول

  إذا   لديه  الثاين  الفريق  حساب  عل   وقيدها   أعاله  إليها  املشار  اللتزامات  من  أيا   يدفع  أن  األول   للفريق

 مناسبا.   ذلك رأى

  بموجب   البناء  متعهد   ،أو   الثاين  الفريق   إل  عليه  املتعاقد   التمويل  مقدار  األول  الفريق   يدفع  ــ  7

 حده.   عل مرحلة  كل إنجاز وفق مراحل  وعل الثاين  الفريق من موقعة إليه  بالرصف تعليامت 
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  من   ،أو  اهلنديس   املكتب  من   بتقرير   مسبوقة   الدفعات   تكون   أن   يطلب  أن   األول  للفريق   وحيق 

  مرحلة  صحة  من  يستوثق  حتى  الدفع   عن  إلمتناع  له  حيق  كام  معا    كليهام  من  ،أو  املرشف  املهندس

 هبا.  املتعلقة الدفعة وأحقية  ا؛ألنجاز

  ،ولجيوز   شامال    عاما    مطلقا    تفويضا   األول  الفريق  عل  مفوضا   البناء  منفعة   استغالل  حق   يكون  ــ  8

 مايل:  ووفق به األول  الفريق حق لتعلق التفويض  هذا  عن   الرجوع  الثاين للفريق

  برأي   يستأنس  أن  وله،   رشوطها   وحتديد   جيار إلا  عقود  إبرام  يف   منفردا  احلق  األول  للفريق   يكون   ـ ـ  أ

 مناسبا.   ذلك رأى إذا  الثاين  الفريق

  حتى   الثاين  للفريق  ملزمة  تكون  العقد  هذا  بموجب  األول  الفريق  يربمها  التي  إلحيار  عقود  ــ  ب 

 العقد.  هذا تنفيذ انتهاء  بعد

  أعاله   املوصوفة  األرض  قطعة  عل  قانوين  إجراء  ،أو  ترصف  بأي  القيام  بعدم  الثاين  الفريق   يتعهد  ـ  ج

  ،أو   البيع  مثل  العقد  هذا  رشوط  تنفيذ  يعرقل  ،أو  يتعأرض  (  عليها  املقامة  األبنية  ،أو  البناء  عل  )

  القانونية   الترصفات   من  وغيها  امللكية   حق  عن  املتفرعة  احلقوق  من   حق  أي   ،أو  اإلجيار  ،أو  الرهن

 األول.  للفريق  العقد هذا يعطيه الذي احلق  مع  تتعارض قد التي

 العام.  وخلفه الثاين  الفريق هبا يلتزم  العقد  هذا بموجب األول  للفريق املرتتبة  احلقوق ـ د

  إليراد   أكان   سواء   له  ربحا  إيراد  كل  إمجايل  من  إمجايل  من   باملائة  (   )  نسبة  األول   الفريق   يتقاىض   ـ   هـ

 ذلك. غي   ،أو  خلو بدل ،أو مفتاحية  بدل  ،أو إجيار بدل

  ،أو  إجيار  بدل   إليراد  أكان  سواء  له   ربحا   إيراد  كل   إمجايل  من  باملائة  (  )   نسبة  الثاين  للفريق   يكون   ـ  و

  باسم   خاص  حساب  يف  ليقيده  األول  الفريق  يقبضه  حيث  ذلك  غي  ،أو  خلو   بدل  ،أو  مفتاحية  بدل

 لديه.  الثاين  الفريق

ـ   ز   مصاريف   ية أ  لديه  الثاين  الفريق  باسم   املفتوح  اْلاص  احلساب   عل  يقيد   أن  األول  للفريق   حيق   ـــ

  املتبقي   الرصيد  يكون  حيث  العقد  هذا   رشوط  حسب  األول   الفريق   يدفعها  التزامات   ،أو  نفقات   ،أو

  تؤول   بكامله  التمويل  مبلغ  تسديد  وعند  متويل  من  األول   الفريق   ماقدمه  أصل  لتسديد   خمصصا
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  إل   العقد  هبذا   متعلقة   ،أو  /  و   ناشئة  التزامات  ،أو  /  و   حقوق  أية  ،أو   /  و  بناء  من  عليها   وما   األرض 

 الثاين.   الفريق

  احلساب   يف  املقيدة  إليرادات   باقي   من   جزءا  الثاين   الفريق  إل   يدفع   أن   األول   للفريق  جيوز  ـــ  ح

 .   العقد هذا رشوط حسب   للتسديد خمصصا به  املحتفظ  الرصيد  ويبقى )و( الفقرة يف املذكور  اْلاص

   ــــــــــــــ من  يبدأ  ـــــــــــــ العقد هذا مدة ـ ط

  حيق   العقد   هذا   يف   عليها  املنصوص   اللتزامات  من   التزام   بأي   القيام  عن   الثاين  الفريق  ختلف   إذا   ـ ــ  9

  من   ذلك  وحيسم   أدائه  عن  الثاين  الفريق  ختلف  الذي  اللتزام  ويؤدي  مقامه  يقوم  أن  األول  للفريق

  أتعاب   ،أو  أخرى  مصاريف  أية  إل  باإلضافة  حسابه  عل  تقيد  ،أو  وجدت  أن   الثاين  الفريق  حقوق

  حال   يةأ  يف  عليه  والعودة  .  ذلك  جراء  من  األول  بالفريق  يلحق  وضر  عطل  أي  ،أو  األول  للفريق

 عديل.  خطارإ دون حسابه  عل بالقيد

 يقوم   أن  األول  للفريق  حيق   اهلندسية  املخططات  وفق   البناء  إمتام  عن  الثاين  الفريق  ختلف  إذا  ــ  10

  إن   الثاين  الفريق  حقوق  من  ذلك  وحيسم  إمتامه  عن  الثاين  الفريق  ختلف  الذي  البناء  ويكمل  مقامه

  أي   األول،أو  للفريق  أتعاب  ،أو  أخرى  مصاريف  آية  عل  باإلضافة  حسابه  عل  تقيد  ،أو  وجدت

  عل   بالقيد   حال  يةأ  يف  الثاين  الفريق   عل  والعودة  ذلك   جراء   من   األول  الفريق  حلق   ضر   ،أو  عطل

 عديل.   إخطار دون  حسابه

  التي   أو  /  و  العائدة  احلقوق  كافة  يف  الثاين  الفريق  يكفل  كفيال  يطلب  أن  األول  للفريق  حيق  ـ  11

  وبصورة مطلقة   الكفيل كفالة وتكون  العقد هبذا  املتعلقة  أو  / و الناشئة  ،أو  / و األول للفريق  ستعود

 عليه.   مرتتبة التزامات  وآية العقد هبذا مايتعلق  كل يف  الثاين الفريق  مع  والتضامن التكافل

  ـ 12

  األول   للفريق  حيق  كام  الفريقي   باتفاق  آخر  إل  حي  ومن  العقد  هذا  عل  تعديالت  أية  إجراء  حيق  ــ  أ

  إذا   ،أو  و/   التمويل  يف  الستمرار   جدوى  عدم  له  تبي   إذا   منفردة  بإرادة  العقد   هبذا   العمل   وقف

  من   التزام  بأي  القيام  عن   ختلف  إذا  ،أو  /  و  العقد  هذا  رشوط   من  رشط  أي  الثاين  الفريق  خالف 
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  غي   األموال  وضع   سند  بطرح  احلق   األول   وللفريق  .   العقد   هذا  بموجب  عليه   املرتتبة  اللتزامات 

  صورة   بأية  الطعن  يف  حق   أي   الثاين  للفريق  يكون   أن  دون  األصول  وفق  للتنفيذ  للدين  تامينا    املنقولة

 عالقة.   ذات رسمية  جهات  يةأ ،أو  داريةإلا  األمراجع ،أو  القضاء  أمام  الطعن  صور من

  رصيد   تسديد  من  الثاين  الفريق  وامتناع  العقد  مدة  انتهاء  حالة  يف  احلق  األول  للفريق  يكون  ــ  ب

  سند   طرح  األخرى،  موارده  من  وتطبيقاته  العقد  هبذا  املتعلقة   ،أو  و/  الناشئة  احلقوق  من  ماعليه

  يف   حق   أي  الثاين  للفريق  يكون   أن  دون  األصول   وفق   للتنفيذ  للدين  تامينا    املنقولة  غي  األموال  وضع

  ذات   رسمية  جهات  أية   ،أو  إلدارية  املراجع  ،أو  القضاء  مامأ  الطعن  صور  من  صورة  يةأب  الطعن

 عالقة. 

 :  يل بام والثاين األول  الفريقان يرصح ـ 13

ـ  أ  ـ   يف إقامته حمل احتار  األول الفريق أن  ـ  ــــــــ

ـ  يف  إقامته حمل اختار الثاين الفريق   أن  ــ ب  ــــــــ

 .  قضائية  ،أو  عدلية إخطارات  ،أو تبليغات ،أو إشعارات آية لغايات وذلك

  سواء   العقد   هذا   بموجب  له  عادت  التي  األرباح  عن   الدخل   برضيبة  ملزما    الثاين  الفريق  يكون  ـ  14

  املبلغ   هذا  باعتبار  التمويل  قيمة  أصل  لتسديد  املخصص  احلساب  يف  قيدت  التي  ،أو  استوفاها  التي

 األول.  للفريق  املتحقق  التمويل قيمة أصل  من  للتسديد خمصص ،  الثاين  للفريق ربحا

  كامل   سداد  حتى  البناء  يف  بارز  مكان  عل  األول  الفريق  يعدها  التي  بالبيانات  أرمة  تثبيت  جيرى  ـ  15

 التمويل.  قيمة

  لغايات   سواها   ،أو   عدلية  إخطارات  من  قانونية   إجراءات  أية  اختاذ  من  معفى  األول  الفريق  أن   ـ  16 

  الدعاء   ذلك  يف  بام  العقد   هبذا  متعلقة   ،أو   /  و  ناشئة   يدعيها  حقوق  بأية  الثاين  الفريق  عل   الرجوع

  اللتزامات  احلقوق  مجيع   يف  إشعار  دون  الثاين  الفريق   حساب  عل  القيد  حق   وله   والرضر  بالعطل، 

 للغي.  ،أو  األول للفريق أكانت  سواء
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  رصاحة  منها  أي  عل  ينص   ل  إذا  العقد  هذا  تطبيقات  من  ألي  الزمنية  املدة  حتديد  حق  األول  وللفريق

 العالقة.  ذات األوراق يف

  و   ناشئة   مبالغ  آية   إلثبات  قاطعة   بينة  تعترب   وحساباته  األول  الفريق  دفاتر  بأن   الثاين  الفريق  يقر  ــ17

  األول   للفريق   أكانت  سواء  مصاريف   من   مايلحقها  مع   كانت  مهام   وتطبيقاته  العقد  هبذا  متعلقة  ،أو  /

  له   ولحيق   له   بالنسبة  وصحيحة  هنائية   تعترب   وحساباته  األول   الفريق  قيود  بأن   ويرصح  للغي   ،أو

  األول   الفريق  حسابات  تدقيق   طلب  له  جييز  قانوين  حق   أي  عن  مقدما  يتنازل  أنه  كام  عليها  إلعرتاض

 وقيوده. دفاتره إبراز ،أو حمكمة أية قبل من وقيوده

  عن   بالتوقيع  املفوضون  يصادق  والتي  واحلسابات  الدفاتر  تلك  عن  املنسوخة  الكشوفات  وتعمد

 للصل.  مطابقتها   عل  األول  الفريق

ـ ـ  18    األول   للفريق   حيق   به   متعلق   أو   /  و   العقد   هذا  أحكام  تطبيق   عن  نايشء   خالف   وقع   إذا   ـ

 التايل:  الوجه  عل  اختيارهم  يتم   حمكمي  ثالثة عل اْلالف  عرض

 الثاين.  الفريق خيتاره حكام ــ األول  الفريق خيتاره حكام ــ 

 عامن.  صناعة  أو / و  جتارة  غرفة  ختتاره حكام ــ 

  املختاران  املحكامن يقوم الثالث  املحكم  اختيار  عن عامن   صناعة ،أو  /  و جتارة غرفة  اعتذار  حالة  ويف 

  التحكيم   قانون   ألحكام  وفقا   بتعيينه   املحكمة  تقوم  ذلك   تعذر  ،فإن  باختياره  الفريقي   قبل   من

 األردن.  يف  به املعمول

  أم   باإلمجاع   صدر   سواء  حكمهم  كونوي  اإلسالمية   الرشيعة  أساس  عل  النزاع  يف  الفصل  ويتم  

 قانونا.  اجلائزة الطعن طرق من  طريق  بأي فيه للطعن قابل وغي للفريقي  ملزما    باألغلبية

 النظامية.  املحاكم إل  التحكيم موضوع اْلالف  حيال  األغلبية توفر عدم حالة ويف 

  تنشأ   قضايا  ،أو  /  و  طلبات  أية  يف  بالفصل  سواها  دون  املختصة  هى  النظامية  عامن  حماكم  وتكون 

 العقد.  هبذا  ،أو /  و به متعلقة  ،أو / و ناشئة  ،أو / و التحكيم بمقتىض
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  بي   اتفاق  من  عليه  مانص  عدا  فيام  املرعية  وا؛ألنظمة  القواني  أحكام  العقد  هذا  عل  ترسي  ـ  19 

 الفريقي. 

  بتاريخ   والقانونية   الرشعية  العيوب   من   خالية  حرة   بإرادة  الفريقي  قبل  من   العقد  هذا  وقع  ـ  20

ـ  ـ   /  ـ  /  ـــــ ـ   ـــــ   الدعاء  يف   حقه  الثاين  الفريق   ويسقط  أصليتي  نسختي   عل   م   /  /  املوافق  ه

 العقد  هذا  يف  ماجاء ضد  عيموضو  ،أو و/ شكل  دفع  أي  ،أو / و اإلقرار  بكذب

   األول  الفريق  

 . (1)  الثاين الفريق والستثامر( للتمويل  األردين اإلسالمي البنك  )
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 ني الثا المبحث
 

 الذمم( على الشركة  الوجوه) شركة
 

 مطالب:  ثالثة   يف  نوضحها   الرشكة  هذه  

 تعريفها   األول:  املطلب 

  ذمتهام   يف  يشرتيا  أن  عل   مال  هلام  يكون  أن  غي  من  الناس  عند  وجيهان  نرجال  يشرتك  أن  هى 

 .  بينهام والربح بالنقد ويبيعا بمؤجل( بالنسيئة)

  يكون   ربح  من  سبحانه  الل  رزق  ما  أن  عل  بالنقد  ونبيع  بالنسيئة  نشرتي  أن  عل  اشرتكنا  فيقولن: 

 أمور:  فيها  .ويالحظ  كذا رشط عل بيننا

  ن الحيص   الذي  والدين  بالدين   مأخوذ  ربحه  يف  يشرتكان  الذي   املال  ؛ألن   وجوه  رشكة  سميت  ـ  1 

 جاهه.  من رشيكه فيستفيد ألحدمها اجلاه  يكون  وقد وأمينان ثقتان ؛ألهنام  معا   بوجاهتهام يكون  عليه

 مال.  ول صنعة غي  من   الذمم عل  بالرشكة معروفة  وهى ـ 2

  من   املضاربة  عن   وختتلف  غيمها  بامل  ن اليعم  الرشيكي   كون   حيث  من  ملضاربةا  رشكة   تشبه   أهنا  ـ  3

 (.1)  شيئا   منه املال  صاحب  يعط ول  فقط للرشيكي املال  ربح كون حيث

 مرشوعيتها   الثاين:  املطلب 

 :   رأيان فيها  للعلامء 

 يل:  ما جوازها يف  وحجتهم واهلادوية   ابلةواحلن األحناف مذهب  وهو جوازها  يرى األول:  

 أحد.   من  إنكار غي  من  األعصار  سائر يف هبا  الناس  تعامل فقد جوازها عل  الدالة األدلة  عموم  ـ أ 

 

 . 314  ص   ،   املالية   املعامالت   وفقه . 63  / 6  ،ج   الصنائع   وبدائع   ، .   154  / 11  ج   ،   واملبسوط   ،و .   12  / 5  ،ج   املغني   انظر   ( 1) 
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  بالرشاء   منهام   واحد   كل   وتوكيل  والرشاء  البيع   يف   صاحبه  رشيك  كل  توكيل  تتضمن   رشكة  أهنا   ـ   ب 

 ذلك.  تتضمن التي  الرشكة فكذلك  صحيح بينهام املشرتى يكون  أن  عل

 (.  واإلمامية والظاهرية والشافعية  املالكية )  جوازها عدم يرى  : الثاين

 ذلك:  يف وحجتهم 

ـ  أ   املسألة.  هذه يف معدومان  وكالمها ،أوالعملباملال  تتعلق  الرشكة أن  ـ

  خمصوص   بعمل   ،أو   بصناعة   حمدد  غي  بكسب  صاحبه   يعارض   رشيك   كل  أن   إذ  الغرر  وجود   ـ   ب

 فاليستحق. للامل  نامء   ول للعمل  مقابال   الربح  يكن  فلم

 (1يسية)  ؛ألهنا  لترض فيها واجلهالة املانع لعدم  جوازها هو  والراجح  

  السلع   من  مايشرتى  هو  ماهلا  رأس  أن   أساس   عل  قانونا   صحيحة  الرشكة  هذه  اعتبار  ويمكن  

 .(2نسيئة) 

 رشوطها  أهم   :  الثالث  املطلب 

 مفاوضة   تكون وقد ، عنانا   تكون  قد  الرشكة هذه

 رشوطها   من   كان   عنانا   كانت  إن   :  أول    

ـ   1    حلديث   النصف   من   أكثر  ،أو   النصف   ألحدمها   فيكون   حصتهام   يف   الرشيكي  تباين  يصح   ـ

 . " رشوطهم  عل   املسلمون " الرسول 

  مناصفة   الربح  كان  بالتساوي   احلصص  كانت  ،فإن   منهام  كل  حصة   قدر   عل   يكون   بينهام   الربح   ـ  2

 متفاضال.  الربح  كان  متفاضلة  احلصص كانت وإن

 

 .   السابقة   املراجع   ( 1) 

 . 597  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   األسالمي   الفقه   هامش   ( 2) 
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  الربح   ؛ألن باطال   الرشط كان  رشط  ،فإن   حصته  عل   ربح زيادة لنفسه أحدمها   يشرتط أن لجيوز   ــ 3

  بقدر   الثمن  من  حلصة  ضامنا    يعد   رشيك   كل  أن   بمعنى   املشرتاة   السلعة  ثمن   ضامهنام  بقدر   يتقدر

 امللك.  من ماخيصه

 منهام.   كل حصص قدر  عل  تكون  اْلسارة ـ4 

 رشوطها   من   كان   مفاوضة   الرشكة   كانت   إن   :   ثانيا  

 املشرتى.  اليشء  ثمن بنصف  منهام كل يلتزم ـ 1 

 نصفي.  بينهام املشرتى  يكون أن ــ 2 

 . نانصف بينهام  الربح ـــ 3 

 (1) التامة   املساواة عل  قائمة الرشكة ألن  ؛فاوضةامل بلفظ يتلفظا أن  ـ 4 

  سائر  يف  بيانه  ماسبق  إل  فيها  يرجع  نذكرها  ل  أحكام  من   الرشكة  هبذه  مايتعلق  كل  : ملحوظة   

 . الرشكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 608و 597  / 4  ،ج   وأدلته   اإلسالمي   والفقه   ،   65  / 6  ،ج   البدائع   انظر ( 1) 
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 ثالث ال المبحث
 

 التقبل(   ، الصنائع األعمال، األبدان) شركة

 : مطالب  ستة يف   الرشكة هذه  أحكام   نوضح  

 تعريفها  :   األول املطلب 

  صناعتهم   يف   يعملوا  أن   عل  يشرتكون  كالصناع  بأيدهيم  يكسبونه  فيام   أكثر  ،أو  اثنان  يشرتك  أن  هى 

 (. 1)  مباح  من  يكسبون فيام  يشرتكون  ،أو

  األعامل   يتقبال   أن   عل  اختلفا   ،أو  الصنعة  يف  اتفقا  صانعان  يشرتك  أن  :  فهو   األحناف  تعريف  أما  

 . (2)  بينهام الكسب ويكون 

  عن  التنقيب  رشكة   وتعترب  ونحومها   النجارة   ،أو  احلدادة  ورشة  "  يف   الستعامل  شائعة  الرشكة   وهذه 

 (. 3األعامل)  رشكات من  ونحوها ،  والشحن التفريغ  ورشكة ، النفط 

  حسب  كل  املرىض  واستقبال  للعالج  دار  إقامة  عل   األطباء  من  جمموعة  اتفاق  "  اليوم  كذلك  ومنها 

  ح إلصال  مرشوع   عمل  عل  الفنيي   من   جمموعة   اتفاق   ،أو  النهاية   يف  الكسب  اقتسام  ثم   ختصصه

 .(4الربح)  ذلك عن مايتحصل  واقتسام خربته حسب كل    السيارات

 

 

 

  وهو   والحتطاب   كالحتشاش   املباح   يف   جتوز   كام   والتجارة   الصناعة   يف   جتوز   الرشكة   أن   عل   بناء   التعريف   وهذا .   5/ 5  ،ج   املغني   ( 1) 

   احلنابلة.   مذهب 

 املباحات.   يف   ولجتوز   فقط   الصناعة   يف   تكون   الرشكة   أن   عل   بناء   التعريف   وهذا   . 212  / 2  ج   ،   الختيار   انظر   ( 2) 

 . 598  / 4  ج   ،   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 3) 

 . 126  ص   ،   جهله   التاجر   ليسع   ما   ( 4) 
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 األبدان   رشكة   ة مرشوعي   :   الثاين  املطلب 

 أقوال:  ثالثة عل   الرشكة هذه مرشوعية يف الفقهاء  اختلف  

   مطلقا   مرشوعيتها   عدم   :   األول  

  عل   إل  لتصح  الرشكة  بأن  قوهلم  هؤلء  وعلل  األحناف   من   وزفر  واإلمامية   الشافعية  مذهب  وهو 

  من   واحد  كل  وألن  ل  أم  يكسب  صاحبه  أن  ليدري  ؛ألنه   غرر  وفيها  ، فيها  مال ل  وهذه  املال  رأس 

 بفوائده.  فيختص  ومنافعه ببدنه  متميز  الرشيكي

  عل   ليقترص  وهو  الشرتاك  عل  الربح  حتصيل  هو  الرشكة  من   املقصود  بأن  الدليل  هذا  نوقش  وقد 

  عليه   العمل  بقبول  اآلخر  منهام  كل  وكل  بأن  بالتوكيل  فجاز  املضاربة  يف  كام  أيضا    بالعمل  جاز  بل  املال

  فتحققت  اآلخر  نصفه  يف  أصيال   املتقبل   العمل  نصف  يف   وكيال  منهام  كل  ،فيكون  لنفسه   يقبله  كام

 (. 1العمل)   ذلك عن  املستفاد املال  يف الرشكة 

  ؛ألهنا   الرشكات   هذه  أبطل   الذي   املدين  القانون  مع   يتفق  املذهب   هذا   وفق  الرشكة   هذه   وبطالن  

  أن   جيب  وإنام  الرشكاء  أعامل  جمرد  عن  عبارة  املال  رأس  يكون  أن  فالجيوز  املال  رأس  عل  لتقوم

 (.2)  ماديا جزءا  يتضمن

 .   والبناء   والصباغة   كاْلياطة   فقط   الصناعة  يف   جتوز  أهنا   :   الثاين

 واملالكية.  واهلادوية احلنفية  مذهب وهو 

  بخالف  اآلخر الطرف به  يقوم  عمل بسبب ربح منها  حيصل أن  األعامل  من الغالب أن  هؤلء  وحجة 

  ذلك   فيكون  واحد  جانب  من  الكسب  حيصل  وقد  لحيصل  وقد  حيصل  فقد  املباحات  يف  لكتسابا

 (.3)  غررا

 .  ذلك ونحو والغتنام كالحتطاب  املباح يف أم  الصناعة يف أكانت  سواء  باطالق جتوز  أهنا :  الثالث 

 

 . 127  ص   ،   حهله   التاجر   وماليسع   ، .   212/ 2  ،ج   املحتاج   ومغني 186  / 6  ،ج   القدير   فتح   انظر   ( 1) 

 . 599  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   هامش   انظر   ( 2) 

 . 179  / 3  ،ج   املذهب   والتاج   ،   211  ص   ،   الرشعية   األحكام   وقواني   ،   186  / 6  ،ج   القيدير   فتح   تكملة   انظر   ( 3) 
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  أنه   مسعود  ابن   عن   ماجاء   ذلك  يف  وحجتهم   واحلنيفية  واملالكية  احلنابلة   من   اجلمهور  مذهب   وهو 

 .(1)  بأسيين  سعد  وجاء بيشء  وعامر  أنا  أجيء فلم بدر  يوم وعامر وسعد أنا اشرتكت :  قال

 األبدان  رشكة   أركان   :  الثالث  املطلب 

 وصيغة  ( وربح عمل  ) عليه  ومعقود عاقدان  : ثالثة  الرشكات سائر  مثل  األعامل  رشكة  أركان 

  تذكر   ل  التي  الرشكة  هبذه  اْلاصة  األمور  فقط  ونذكر  سابقا    الرشكات  يف  بياهنا  سيق  األركان  وهذه 

 والربح.  بالعمل خيتص ما  بذلك  ونقصد

 .  العمل   :  أول    

 اآليت: النحو  عل  الرشكاء  بي ،  الصنعة( )العمل احتاد اشرتاط  يف الفقهاء  اختلف  

 (.2)  واهلادوية احلنابلة   عن  ورواية احلنفية مذهب   وهو األول:   الرأي 

  كاْلياطي   متفقة  كانت  سواء  مطلقا    األعامل  يف  تصح  الرشكة  أن  الرأي  هذا  أصحاب  يرى 

  ؛ألن   املكان  ،أو  العمل  احتاد  فاليشرتط   حداد  ،أو  خياط  مع  اشرتك  كنجار  خمتلفة  أم  والنجارين 

 خمتلفا .  أم  متفقا  العمل يكون أن بي فالفرق الربح حتصيل  هو  الشرتاك  من املقصود

 (.3)  احلنابلة عن  ورواية  املالكية مذهب   وهذا : الثاين الرأي

  فتجوز  بمكاني العمل  كان وإن  الواحدة الصنعة  يف  العمل  احتاد اشرتاط  يرون املذهب  هذا  أصحاب 

  بأن  متالزمي  الرشيكي  عمال    كان  إذا  إل  الصنائع  خمتلفي  بي  ولجتوز  واحدة  صنعة  حمرتيف  بي

  يف   التفاق  كذلك  ويشرتطون  الوغز    كنساج  اآلخر  عمل  وجود  عل  أحدمها  عمل  وجود  يتوقف

 (.4)  ذلك  بعد التربع  وليرض الرشيكي  من كل  عمل بقدر الربح اقتسام عل العقد

 

 . 295  / 5  الغليل   إرواء   انظر   ضعيف   بسند   2288  ماجة   ،وابن   319و 57  / 7  ،ج   والنسائي   ،   3388  داود   أبو   رواه   ( 1) 

 .   211  ص   الرشعية   األحكام   وقواني   ،   186  / 6  ،ج   القدير   فتح   تكملة   انظر   ( 2) 

   317  ص   ،   املالية   املعامالت   فقه   ،   211  الرشعية   األحكام   ،وقواني   186  / 6  ،ج   القدير   فيح   متكلة   ( 3) 

 . 598  / 4  ج   ،   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   انظر   ( 4) 
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 منها.  حصته  أجرة اآلخر دفع بأحدمها خاصة كانت ،فإن  باآللة العمل وأما  

  ضورة   ليعني   بعمل  إنسان  التزام  بأن   :   نوقش  فقد   الثاين   الرأي   أما  ،األول   الرأي   والراجح   

  الشرتاط   ضعف  عل   يدل   ومما   به   له   يتربع   بمن  ،أو  باألجرة  حتصيله   يمكنه   قفد   بنفسه   له   مبارشته 

  غي  منهام  كل  عمل  أن   مع  الرشكة  صحت  تعمل  وأنت  أتقبل  أنا  أحدمها  قال  لو  أنه  من  عليه  ماتفق

 (. 1) "صاحبه عمل

   الربح   :  ثانيا  

  منهام  كال  ؛ألن  تفاضل  ،أو  واةمسا  من  عليه  مااتفقوا   حسب  عل  بينهام  يكونان  واْلرسان  الربح 

 (.2العمل) يف  يتفاضال  أن  جيوز كام  الربح يف يتفاضال أن فيجوز بالعمل الربح يستحق

   :   الرابع   املطلب       

 أحكام   من   عليه   يرتتب   وما   ،   الرشكة   هذه  يف   الشرتاك   أساس          

  من   منهم  واحد  كل  مايتقبله   ؛ألن  العمل  ل  الضامن  هو   الرشكة  هذه  يف  الرشكاء  اشرتاك  أساس 

  إل   لتنعقد   الرشكة   هذه  ؛ألن   عمله   ويلزمه  منهم  واحد   كل  به  يطالب   مجيعا    ضامهنم  من  يصبح   العمل

 (. 3)  الضامن عل

 اآلتية:   األحكام   ذلك  عل   ويرتتب  

  مجيعا    ضامهنام  يف  فهو  العمل  من  منهام  واحد  كل  يتقبله  فام  واحدة  ذمة  الرشكة  هذه  يف  الرشكاء  ـ  1

  واحد   أي  إل  بالدفع  األجرة  دافع  ويربأ  باألجرة  يطالب  أن  منهام  ولكل،  بالعمل  مطالب  منهام  فكل

  واحد   كل  ؛ألن  عليهام  تضيع  ضامهنام  من  فهى  تفريط   غي  من  أحدمها  يد  يف  األجرة  تلفت  نإو  منهام

 

 . 128  ص   ،   جهله   التاجر   ماليسع   ( 1) 

 . 318  ص   ،   القليص   عل   د/ ،  املالية   املعامالت   فقه   ، 8  / 5  ،ج   املغني   انظر   ( 2) 

 . 129  ـ 128  ص   ،   جهله   التاجر   ماليسع   ( 3) 
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  ،أو   بالتفريط   إل  لتضمن  ألجل   يد   الوكيل   يد  أن   ولخيفى  والقبض  املطالبة  يف   اآلخر  عن  وكيل  منهام

 (1التعدي) 

  قد  وهذا  العمل  ضامن  عل  مبني  األثامن  ضامن  ؛ألن  مجيعا    عليهام  فالضامن  أحدمها  يد  لوجنت  ــ2

 (.2مجيعا )   ضمناه

  رشط   بأن  العمل  ضامن  يف  التفاضل  رشط  إذا  الكسب   يف  التفاضل  رشط  الرشكة  هذه  يف  جيوز  ـ  3

  رشط  الذي  عمل  سواء  أيضا    عليهام  العمل  ورشطا  الثلث  ولآلخر  األجر  وهو  الكسب  ثلثي  ألحدمها

 (.3)  لبالعمل  بالضامن الرشكة  هذه يف األجرة استحقاق ؛ألن يعمل ل  أم الكسب يف الزيادة له

 (. 4ختتلف)  كذلك وإجادهتا  ختتلف  األعامل   ؛ألن العمل حسب عل الربح  يكون أن  فيها  فاليلزم 

  ؛ألنه   باقيهم  من   مطلوبا  يكون   الرشكاء   أحد   يتقبله  عمل  فكل  الوكالة  تتضمن  الرشكة   وهذه  ــ  4

  أحدهم   يعمل  ل   نإو   الرشط  حسب   عل   مجيعا    بينهم   الكسب  يكون   ولذا   تقبله   يف  عنهم   وكيال    يعترب 

 (.5والتزامه)  بضامنه  حينئذ األجر يستحق ؛ألنه

  زيادة   قاستحقا  كان  الواقع  يف  لبالعمل  العمل  ضامن   بأصل  األجر  أصل  استحقاق  كان  وإذا  ـ  5

  الربح   ؛ألن  جاز  أكثر  القليل  األجر  له  رشط  الذي  عمل  كان  فلو  العمل  لبزيادة  الضامن  بزيادة  األجر

 (.6)  العمل لبحقيقة  العمل ضامن بقدر

  العمل   أصل  ؛ألن  بينهام  فالكسب  (  مسافرا  ،أو  مريضا  لوكان  كام  )  اآلخر  دون  أحدمها  عمل  إذا  ـ  6

  لو   كام  رشيكه  عل   عمله  أجرة  بالعمل  أنفرد  الذي   ويستحق  بينهام  الربح  فيكون   عليهام   مضمون

 

 . 129  ص   ،   جهله   التاجر   وماليسع   ،   6  / 5  ج   ،   املغني   انظر   ( 1) 

 . 381  / 3  ج   ،   املحتار   ورد   ،   76/ 6  الصناائع   بدائع   انظر   ( 2) 

 . 619  / 4  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 3) 

 . 491  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   الرشعية   املعامالت   أحكام   ( 4) 

 . 491  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   الرشعية   املعامالت   أحكام   ( 5) 

 نفس الصفحة.   السابق   املصدر   ( 6) 



61 

 

  ترك  سواء  املستأجر عل األجرة كانت آخر  إنسانا الرجل ذلك فاستأجر حائطا   له  ليبني  رجال استأجر

 (. 1غيه)   أم ملرض العمل

  ماعمل   بأجرة  وحده  يستأثر  أن  اآلخر  لرشيكه   كان  عذر   لغي   العمل  عن   الرشكاء   أحد  امتنع   إذا   ـ  7

  فلم   نفسه  عل  رشط  بام   وّف    فام  عذر   لغي  العمل  أحدمها  ترك   فإذا   مجيعا    ليعمال  شاركه  إنام  ؛ألنه

 (.2)  مقابلته يف  له  ماجعل يستحق

  أثالثا   ،أو  أنصافا   بينهام  منها   الل   يرزق  وما   عليها   ليعمل  آخر  لإ  سيارته  ،أو  دابته  رجل   دفع  إذا  ــ8

 .  صح  رشطا  كيفام ،أو

  البيت   يف  ،أو  باآللة  يعمال  أن  عل  فاتفقا  يشء  لآلخر  وليس  بيت  ،أو  آلة  ألحدمها  كانت  إذا  وكذلك 

 (.3)  ذلك جاز  بينهام واألجرة

  دفع  وإذا  .  فيهام  املتقبل  هو  يكن  ل  ولو  باألجر  السلعة  صاحب  مطالبة  الرشكاء   من  ألي  جيوز  ـ9

 (.4الوكالة)  لوجود  هلا  الصانع هو  يكن  ل ولو بريء الرشكاء من  أي  إل األجرة املستأجر

  عل   ثلثاه   أعامل   من  نه المايتقب   أن  الرشيكان   رشط  لو   أنه  حتى   الضامن   رقد  عل  اْلسارة   اقتسام   ـ10

  والرشكة   باطال    للخسارة   العائد   الرشط   هذا   كان،  ن افنص  بينهام   واْلسارة   اآلخر   عل  ثه وثل  أحدمها

  كانت  الضامن   قدر عل نقسم ا إذا  الربح ؛ألن العمل  ضامن من منهام  واحد  كل   عل مارشط   عل جائزة

 (.5)  أيضا    الضامن قدر عل الوضيعة

 

 .   8  / 5، ج   املغني   ( 1) 

 .   احلنابلة   بعض   عن   نقله   وقد   129  ص ،   جهله   التاجر   ليسع   ما   ( 2) 

  ألن   املثل   أجرة   وللعامل   السيارة   لرب   أو   الدابة   لرب   كله   والربح   ليصح   ذلك   أن   الفقهاء   من   كثي   قال   وقد   8  / 5، ج   املغني   انظر   ( 3) 

  املزارعة   عل   قياسا   ذلك   جيوز   احلنابلة   عند   ولكن   بالعروض   املضاربة   ولتصح   مضاربة   يكون   أن   إل   الرشكة   أقسام   من   ليس   هذا 

 حميسن.   سال   حممد   حتقيق   ط   .، 10  / 5ج   املغني   انظر   منها   ماخيرج   ببعض   عي   إجارة   ألنه   واملساقاة 

 . 480  و   479  ص ،    الكردي   احلجي   أمحد   د/ ،    اإلسالمي   الفقه   يف   بحوث   انظر   ( 4) 

 . 107  / 11  ج   ،   واملبسوط   ، .   619  / 4  ،ج   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   انظر   ( 5) 
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 األبدان   رشكة   أقسام   :   اْلامس  املطلب 

 (.1) العنان  رشكة  إل  تنرصف مطلقة  وقعت  وإذا عنان ،ورشكة   مفاوضة رشكة إل  الرشكة  تنقسم 

   عنان  رشكة ،أو مفاوضة   رشكة  تكون قد األعامل رشكة

 :   اآلتية   الرشوط فيها   توافر   إذا   مفاوضة   رشكة   فتكون   

 املفاوضة.  بلفظ تكون أن ـ 1 

 بالتساوي.  العمل الرشيكان   يضمن أن  ـ 2 

 واْلسارة.  الربح يف يتساويا  أن ـ3

  الرشوط   ئرسا  مع  (2الرشكة.)   هذه  بسبب  لزمه  فيام   صاحبه   عن  كفيال   منهام  واحد   كل   يكون  أن  ـ4

 وضة.املفا رشكة يف املذكورة

 . عنانا    الرشكة  كانت الرشوط هذه من خلت فإذا 

 األبدان   رشكة   انقضاء   :  السادس  املطلب 

  عليه  احلجر   ،أو   موته   ،أو   الرشيكي   أحد   فسخ   من  عامة   بصفة   الرشكة   به   تنتهي  بام   الرشكة  هذه  تنتهي  

  ليتأتى   "  أنه   فقط   هنا   يضاف   ولكن  العنان  رشكة  ماتنتهي   بكل  الرشكة   هذه  تنتهي   آخر  وبمعنى   لسفه 

  يرتبط   األبدان   رشكة  يف  العقد   ؛ألن   العمل  يف  بالرشوع  العقد   لزوم   من   املضاربة   يف   املالكية   قاله   ما 

 (. 3) "بدونه  استمراره ليتصور  بحيث   املتعاقد   بشخص  وثيقا   ارتباطا 

 

 

 

  ورشكة   ،   أعامل   ورشكة   ،   أموال   رشكة   :   أقسام   ثالثة   عل   تنقسم   عام   بوجه   الرشكة   أن   تذكر   و   .   188/ 6ج ،    القدير   فتح   انظر   ( 1) 

 . 490  ص ،   للخفيف   الرشعية   األحكام   "  عنان   ورشكة   ،   مفاوضة   رشكة   :   قسمي   إل   ينقسم   األقسام   هذه   من   قسم   ولك   .   وجوه 

 . 612  / 4  للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   انظر   ( 2) 

 . 130  ص ،    جهله   التاجر   ماليسع   ( 3) 
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 رابع ال المبحث
 

 المضاربة  شركــــة

 : اآلتية   العرشة  املطالب  يف   الرشكة   هذه   أحكام  نعالج 

 املضاربة  رشكة   تعريف  :   األول املطلب 

  تعال:   قوله  من  الرزق  وطلب  للتجارة  السفر  وهو  األرض  يف  الرضب  من  مأخوذة  لغة    املضاربة  

 (.1) {الل فضل من  يبتغون األرض يف  يرضبون وآخرون}

  وأصل   ( القاف   بكرس   ) القراض   عليها   فيطلقون   احلجاز  أهل   وأما ،   العراق   أهل   لغة   واملضاربة  

   .   القطع  :  اللغة  يف   القراض

  قدامة   ابن  ماذكره  ،أوضحها  املعنى  متقاربة  كثية  تعريفات  هلا  فاملضاربة  ،  الصطالح  يف  وأما   

  حسب   بينهام  الربح  من  ماحصل  أن  عل  فيه  له  يتجر  آخر  إل  ماله  رجل  يدفع  أن  "بقوله:

 (. 2) "نهامايشرتط

  املضاربة   ملعنى   ـ   تعبيه  حد  عل   ـ  مانع   جامع  تعريف   وضع   املعارصين  الباحثي   أحد  حاول   وقد 

  جائز   من  وصفته  ونوعه  قدره  معلوم  معناه  يف  وما  خاص   مال   دفع  يتضمن  عقد  املضاربة  فقال:

 (. 3) "له  ربحه  من معلوم  مشاع بجزء فيه  يتجر  رشيد  مميز لعاقل  الترصف

 

 

 

 

 . 20  آية   :  املزمل   ( 1) 

 . 134  / 5  ،ج   ثانيبة   طبعة   ،   مرص   ،   املنار   مطبعة   ،   املغني   ( 2) 

  هـ/ 1427  أول   طبعة   ،   إشبيليا   كنوز   مطبعة   اْلويطر   عثامن   بن   محد   بن   الل   عبد   ،   مقارنة   دراسة   اإلسالمية   الرشيعة   يف   املضاربة   عقد   ( 3) 

 . 28ص   ،   2006
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 التطبيقية   صورهتا   

  "عمر"و  التجارة.   هذه  ملامرسة   الوفي  املال   وليمتلك  السيارات   وبيع  برشاء  ودراية  خربة  له  "أمحد " 

  يف   التجارة  عل  وأمحد  عمر  تراىض   ،أو  فاتفق  بالتجارة  له  ولخربة  جنيه(  مليون  )  املال   يمتلك"

  وما   ،  املال   رأس  عمر  ويعطي  والعمل  واْلربة  اجلهد  أمحد   يعطي  بحيث  هجري   عام  ملدة  السيارات

  يف  وحتويله   مجعه   أي  ـ   املال   بتنضيض   أمحد   يقوم  العام  مرور   وبعد ،  بينهام   مناصفة  يكون  ربح  من  وقع

  ونصف   مليون  بلغ  املال  ورأس  الربح   أن   قدر   فلو   ـ   سيارات   صورة  يف  كان   إن  بعد   نقود  صورة

  تعد   بال  خسارة  وقعت  لو  بينام  مليون  ربع  إليه  مضافا  ماله  رأس  عمر  ويأخذ  مليون   ربع  أمحد  فيأخذ،

 900  التنضيض   بعد   املال   رأس  كان  فلو   رشعية   رشوط   من  عليه   لتفاقا  تم   ما   خمالفة   ،أو   تفريط  ،أو

  املال   من  شيئا    ليأخذ  أي  والعمل  اجلهد  أمحد  فيخرس  به  هماماس   منهام  كل  حتمل  (  تسعامئة  )  ألف

  املادية   اْلسارة  متحمال  تسعامئة  ياحذ  أي  ماله  رأس  من  مابقي  عمر  يأخذ  و  املعنوية.  اْلسارة  متحمال

 وحده. 

 املضاربة   مرشوعية   :   الثاين  املطلب 

 ،والقياس.  ،واإلمجاع ،واإلقرار ،واملأثور  والسنة بالكتاب  مرشوعة ذكرناها التي  بالصورة املضاربة 

  َتبخَتُغوا   َأنخ   ُجنَاح    َعَليخُكمخ   َليخَس :تعال   قوله  كذلك  ومنه   السابقة  املزمل  سورة  آية  ذكرنا  فقد  الكتاب  أما  

ال      (1 .)َرب ُكمخ   ِمنخ  َفضخ

 السنة.  

ـ  كانت  وإن ـ  أحاديث  عدة وردت    الرسول  من   وتقرير آثار من ماورد مع  بعضا   بعضها يقوي ضعيفة

  ثالثة   بذكر  نكتفي  إليقي.   وجه   عل   املضاربة  رشعية  تثبت  واضحة   دللة  يدل  مما  السالم  عليه

 أحاديث 

 

  له   اْلالف   وبسط   ماذكرناه   والصحيح   بالكتاب   املضاربة   مرشوعية   دللة   حول   العلامء   بي   خالف   يوجد   . 198  : البقرة   سورة   ( 1) 

 الفقه.   كتب   يف   إليه   يرجع   خير   موضع 
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  أجل،   إل  البيع   .   الربكة  فيهن  ثالث   "قال:  الل   رسول  أن  عنه  الل   رض  صهيب  رواه  ما   األول:  

 (.1) " لللبيع للبيت بالشعي  الرب ،وخلط  واملقارضة

  أن   صاحبه  عل  اشرتط  مضاربة  مال    دفع  إذا  املطلب  عبد  بن  العباس  كان  :   قال  عباس  بن  عن  الثاين:

  رشطه   فرفع  ضامن   فهو  فعل  ،فإن   َرطخبة    َكبد    ذات  به  يشرتي   ول   واديا    به  ينزل   ول  بحرا  به   يسلك  ل

 (.2فأجازه)  سلم و عليه  الل صل  الل  رسول إل

طُ   كان   أنهُ   حزام  بن  حكيم  :عن  الثالث رَتِ ُجلِ   َعَل   َيشخ َطاهُ   إذا  الر  َعَل   ل   أن   مقارضة  مال    َأعخ   يِف   مايل  جَتخ

ِمَلهُ   َول  َرطخَبة    َكبِد   ر    يِف   حَتخ   َضِمنخت   َفَقدخ   َذلَِك   ِمنخ   شيئا    َفَعَلتخ   ،فإن  َمِسيل    َبطخنِ   يِف   بِهِ   َتنخِزَل   َول  َبحخ

اَرُقطخنِي   (َرَواهُ 3مايل)   . ثَِقات    َوِرَجالهُ  الد 

   املاثور  

 : أثرين  منها  نذكر   كثية   فهى  اآلثار   وأما   

  مال   يف  عمل  أنه  جده  عن  أبيه  عن  يعقوب   بن  الرمحن   عبد  بن  العالء   عن  املوطأ  يف  مالك  مارواه  ـ

   (.4بينهام)  الربح  أن  عل  لعثامن

  مااصطلحوا  عل  والربح  ،  املال  عل  الوضيعة  املضاربة:  يف  قال  أنه  عنه  الل  رىض  عل  عن  ماروي  ـ 

 (6مضاربة)  يتيم مال  أعطى أنه  عنه  الل رض  اْلطاب  بن عمر  وعن (5عليه) 

 اإلمجاع  

  ذلك   فكان   نكي  غي  من  هبا   يتعاملون  الصحابة  كان  املضاربة  أن  عل  تدل   اآلثار   فهذه   الشوكاين:   قال 

 (.1اجلواز)  عل   منهم  إمجاعا

 

 األلباين.   ذكر   كام   ضعيف   واحلديث .   768  /   2  ج   ،   ماجة   ابن   سنن   ( 1) 

 . 128  / 3  ج   ،   احلبي   وتلخيص   ،   . 111  / 6  ،ج   للبيهقي   الكربى   السنن   ( 2) 

 . 307  / 4ج   ،   السالم   سبل   ( 3) 

 . 111  / 6  ج   ،   مالك   عن   وهب   ابن   طريق   من   البيهقي   ورواه   ،   688  / 2  ج   ،   املوطأ   ( 4) 

 . 248  / 8  ج ،    الرزاق   عبد   مصنف   ( 5) 

 . 377  / 6  ،ج   شيبة   أيب   ابن   ومصنف   ،   111  / 6، ج   البيهقي   ( 6) 
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 اإلقرار  

 " الل: رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ  قال 

  وكان   التجارة   عليهم  كان   األغلب  ،فإن   قريش  سيام  ل   اجلاهلية  ّف   بينهم   شهورة  كانت  املضاربة 

  بامل   سافر  كام  ا؛ألنبوة  قبل  غيه  بامل  سافر  قد  الل  ورسول  العامل  إل  يدفعوهنا  األموال  أصحاب

  اإلسالم   جاء  فلام  وغيه  سفيان  أبى  مع  مضاربة  أكثرها  كان  سفيان  أبو  فيها  كان  التى  والعي  خدجية

  وفعله  قوله  والسنة  ذلك  عن  ينه  ول  مضاربة  غيهم  بامل  يسافرون  أصحابه  وكان  الل  رسول  أقرها

 (. 2بالسنة)  ثابتة كانت اقرها فلام وإقراره

 القياس 

  املساقاة   عل  املضاربة  يقيس  أن  يرى  ـ  حنبل  ابن  أمحد  يعني  ـ  أمحد  كان  ولقد  :  الل  رمحه  تيمية  ابن  قال 

  عل   منهام   كل   وقياس   خالف  من   فيهام  خالف   وإن  عليه  يقاس   أصال    فتجعل  بالنص   لثبوهتام   واملزارعة

 (.3صحيح)  قياس  اآلخر

 املضاربة   أركان   الثالث: املطلب 

 ( 4والربح)   ،  واملال   ،  والصيغة   املال(  ورب  العامل   )   العاقدان :  أربعة  أركاهنا  

  صبي   من  ول  جمنون  من  فالتصح  واملوكل  الوكيل  يف  مايشرتط  كل  فيهام  ويشرتط  ،   العاقدان   ـ   1  

 ذلك.  ونحوه كالسفيه عليه  املحجور من ول التجارة يف  له يؤذن  ل  عبد من ول

 

 

 

 . 300  / 5ج   ،   األخية   الطبعة   احللبي   طبعة   ،   األوطار   نيل   ( 1) 

 . 196  / 19  ج   ،   اإلسالم   شيخ   فتاوى   ( 2) 

 . 410  / 29ج   ،   هـ 1382  عام   أول   طبعة   اإلسالم   شيخ   فتاوى   ( 3) 

 العقود.   مجيع   يف   عندهم   الشأن   هو   كام   والقبول   اإلجياب   أي   الصيغة   هو   فقد   واحد   ركن   عندهم   األحناف   ( 4) 
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 الصيغة   ـ ـ 2

  بع  ،أو  عاملتك  ،أو  رضتك اق   ،أو  ضاربتك  املال:  رأس  صاحب  يقول  بأن  والقبول  اإلجياب  وهى 

  لفظ   وليشرتط  قبلت.  ،أو  رضيت  :  املضارب  ،أو  العامل  قولي ف،  نافنص  بيننا  الربح  أن  عل  واشرت

  صاحب  يعطي  أن  بمعنى  باملعاطاة  املضاربة  لتنعقد  ولكن  املعنى  عل  يدل  لفظ  بكل  تنعقد  وإنام  معي

  هل   به   ليعرف  ذلك  ؛ألن   القبول  ،أو  اإلجياب   لفظ  ذكر  دون  منه   فيأخذه  للعامل  ماله  املال  رأس 

  ذكر   من  لبد  فكان  ذلك  غي  ،أو  لللجل  ،أو  للقرض  ،أو  للمضاربة  ماله  املال  رأس  صاحب  أعطى

 مستقبال .  للنزاع منعا الصيغة

 املـــــــال  ـ 3

 هى:  رشوط  وله   

 النقود   من   يكون  أن   ـ  أ  

  مقامهام   ومايقوم  الفضة  ،أو  الذهب  )  النقدين   من  يكون  به   املَضارب  املال  رأس   أن  عل  الفقهاء  إمجاع 

  ولتتعي   ،  املبيعات  وأثامن   املتلفات  قيم  النقدين  ؛ألن  العمالت(  وسائر  والدناني  الدراهم  من

 غالبا .   ولتنقص قيمتها ولتزيد يالتعي 

  ذلك جواز والراجح   وجميز  مانع   بي الفقهاء بي خالف ففيها  العروض أي  النقدين بغي املضاربة  أما  

  ذلك   عل  وتراضيا  عليها  نا فالطر  اتفق  إذا  املضاربة.  مال  رأس  العقد  وقت  العروض  قيمة  بجعل

اَرة   َتُكونَ  َأنخ  إِل    }:  تعال لقوله  (.1) 29 : النساء {  ِمنخُكمخ  َتَراض   َعنخ   جِتَ

 توضيحي   مثال   

  آخر   شخصا    فأعطاها  خربة  لديه  وليس  ورشاء  بيعا    فيها  لجتارا  يريد  سيارات  جمموعة   عنده  رجل 

  الطرفإن   اتفق  فلو  السيارات  جمموع  يمتقو  هو  املال  رأس  فيكون  خربته  بحكم  ورشاء  بيعا    هبا  يضارب

 

 . 282:   البقرة   ( 1) 
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  حيسب   أساسه  وعل  املضاربة   رأس  هو  ذلك  كان  جنيه  مليون  وييسا  العقد  وقت  قيمتها  أن  عل

 (. 1)  للمضاربة املرضوبة املدة  هناية عند  الربح

 بثمنها؟   املضاربة   ثم  العروض  بيع   جيوز   وهل   

 جمهول.  مال رأس عل   ضاربه فكأنه جمهول السلعة به ماتباع ؛ألن املنع بي  الفقهاء بي خالف 

  فجاز   مؤمتنا  وكيال    صار  فقد  بيعه  يف  العروض  رب   له  إذن  إذا  العامل  ؛ألن  اجلواز  آخر  فريق  ورأى 

  املضاربة  أضيفت  وقد  الثمن   ونقد  بالبيع  تزول  املانعون  منها  خاف  التي  واجلهالة  مضاربة  املال  جعل

 الراجح.  وهو  جهالة  فاليكون الثمن إل

  واهلللة   واملليم  القرش  مثل  املال  من  به  مايتعامل  أدنى  وهو  ـ  فلس  مجع  ـ  بالفلوس   املضاربة   وأما   

 .  ونحوها

  مال   رأس  جعلها  فالجيوز  كاسدة  كانت  إن  وأما  هبا   املضاربة  جاز  رائجة  كانت  إذا  أنه  ،  وحكمها   

 (.2)  للمضاربة

 لدينا .  عينا   املال  رأس يكون  أن  ـ ب

  رجل   عل   له  دينا    الرجل  جيعل  لجيوزأن   أنه  العلم  أهل  من   عنه  نحفظ  من   كل   أمجع   "  :  املنذر   ابن  قال 

 . "مضاربة

  أصال    يقبضه  ل  ؛ألنه  عندك  الذي  بالدين  ضارب  له  يقول  أن  له  لجيوز  دينا    رجل  عل  لرجل  كان  فلو 

 عنده.  الدين بقاء  أجل  من  الربح بأقل فيىض معرسا املدين يكون  وقد له.   مالك غي  أي

  فالن  إل اذهب  للعامل  املال رب  فقال  العامل غي آخر شخص  ذمة  يف  الدين  لوكان  ما  بخالف وهذا 

 .   القبض يف  الوكيل بمنزلة  ؛ألنه  الفقهاء  بعض ذلك أجاز   فقد به ضارب ثم  املال منه وخذ

 

  / 6  ج   ،   الصنائع   وبدائع   ،   . 385  / 1  ج   ،   للحلبي   ثانية   طبعة   للشيازي   واملهذب   احللبي   مطبعة .    237  / 2  ج   ،   املجتهد   بداية   انظر   ( 1) 

82   . 

 م. 2004  العلوم   دار   كلية   " اإلسالمية   البنوك   ،وخدمات   ملعامالت   الفقهية   األحكام   " للدكتوراه   رسالتنا   يف   ذلك   تفاصيل   انظر   ( 2) 
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  ذلك   أن  مضاربة  به  اعمل  ثم  فالن  عل  مايل  اقبض  :  آلخر  مال  صاحب  قال  لو  ":  الرسخيس  قال 

 "جائز

  ؛وألنه   القراض  يفسد   والتعليق  معلقا   بذلك  يكون  العقد   أن  رأوا  ؛ألنه   الفقهاء   بعض   ذلك   ومنع  

 غائب.   مال  عل  مضاربة

 (. 1)  العقد  يفسد تعليق   كل وليس املنع  عل لدليل ؛ ألنه املجيزين   أدلة   والراجح   

 املال   برأس  العلم  ـ  ج 

  صحة   يف   رشط  معلوما    الربح  وكون  الربح  جهالة  إل  يؤدي  املال   برأس   اجلهل  ؛ألن   عليه   متفق  وهذا  

 املنازعة.  إل يوصل به  اجلهل أن  كام  املضاربة

 للمضارب   املال  رأس  تسليم   ـ  د   

  حيصل   الذي  والرشاء  بالبيع  املال   يف  الترصف   يف  الستقالل   من  العامل  يتمكن  أن  الرشط  هذا  وعلة 

 كالوديعة.  التخلية  وهو  بالتسليم إل وليصح يده يف ألجل  يكون  املال ؛وألن   الربح به

 الربـــح  ـ 4

 : أمها رشوط له  املضاربة يف  الربح 

 مقداره   معرفة  ـ   أ

  توجب   وجهالته   الربح  هو  عليه  املعقود  ؛ألن   العامل  ،أو  املال   لرب  جمهول  الربح  يكون   أن  يصح  فال 

  نصف   ولك  مضاربة  املال  هذا  خذ  للعامل  املال  رب  يقول  بأن  وذلك  بمعرفته  اجلهالة  وتنتفي  فساده.

 النزاع. ينتفي  ونحوه.بحث  الربع ،أو الثلث ،أو الربح

 

 

 

  عل   د/   املالية   املعامالت   ،وفقه   . 237  / 2  ج   ،   املجتهد   ،وبداية   . 83  / 6  ج   ،   الصنائع   وبدائع .    310  / 2  ج   ،   املحتاج   مغني   انظر   ( 1) 

 . 328  ،   ليص الق 
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 عليها.   التنبيه  جيب   أمور   وهنا  

  يكون   الربح   أن   هذا  من  فهم   بيننا  والربح  مضاربة  املال  هذا  خذ   للعامل   املال  رب  قال  لو   ــ  1 

  يف   رشكاء  فهم     تعال  لقوله   املساواة   تقتيض  الرشكة  ؛ألن   عرفا  التساوي  يفيد   اللفظ  ؛ألن   مناصفة

  (1 .)الثلث

  ؛ألن   املضاربة  فساد  عل  فاجلمهور   حظ  جزء،أو  ،أو   نصيب  ،أو "الربح  يف  رشك   لك   "  له  قال   لو   ــ  2

ـ   ـ  بعضهم  ولكن   جمهول   الربح   من  يوسف   أبو   وذهب  ،   بذلك   العادة  جرت  إذا  أجازه  املالكية

 (.2)  النصف عل  ذلك محل إل  األحناف

  مابقي   ويكون  املضاربة  صحت  شيئا    للعامل  يقدر  ول  الربح  من  نصيبه  املال  صاحب  قدر  لو  ــــ  3

 للعامل.   التقدير بعد

  من   فهم  العامل  نصيب  يذكر  ول  الربح  ثلث  ويل  مضاربة  املال  هذا  :خذ  للعامل   املال  رب  قال  فلو 

 اآلية   تذكر  ل  حيث   (3)الثلث  فلمه  أبواه  وورثه:   تعال  قوله  بدليل  الربح  ثلثي  للعامل  أن  ذلك

  ثالثون  ملحمد  لكام   املائة  هذه  خذ   شخص   قال  لو   كام   له   الثلثان  وهو   الباقي  أن   فعلم   األب   نصيب

 آلخر.  الباقي أن  يعرف فبذلك

  ول  الثلثي  ،أو  بالثلث  مضاربة  املال  هذا  خذ  املال  رب   لوقال   كام  صاحبه  حيدد   ول  الربح  قدر  إذا  ـ4

  نصيب   من  الثلثان  ،أو  الثلث  ويكون  املضاربة  صحت   للعامل  ،أو   له   الثلثي  ،أو   الثلث  هل  حيدد

  ؛ألن   للاملك  والباقي   له   الرشط   فكان  ويكثر  يقل  وهو  العمل  مقابل  بالرشط  يستحق  ؛ألنه  العامل

  من   بالعرف  والثابت  بذلك  يشهد  الناس  وعرف  حيتاجه  الذي  اجلانب  إل   ينرصف  الرشط  مطلق

   بالنص.  كالثابت  التعي

 

 . 12  النساء   سورة   من   ،واآلية   . 498  / 3،ج   القناع   ،وكشاف .   85  / 6  ج   ،   بمرص   اجلاملية   مطبعة   الصنائع   بدائع   ( 1) 

 . 85  / 6  ج   ،   الصنائع   بدائع   ( 2) 

 .   11  آية   :   النساء ( 3) 
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  يف  والقول   الظاهر  خالف  يدعي  ؛ألنه   يصدق  ل  له   مارشط   يقصد  أنه  املال   صاحب  ادعى   ولو  

 (. 1) الظاهر له يشهد ملن املنازعات

  فاسدة   فاملضاربة  للعامل  ،أو  له  ربحا  حيدد  فلم  وسكت  مضاربة  املال  هذا  خذ  املال  رب  قال  لو  ــ4

  ـ   هو  أما  املال  لرب  كله  الربح  يكون  مضاربة  املال  هبذا  العامل  عمل  لو  ذلك  عل  وبناء    لتصح  أي

 (. 2) املثل أجر  له  فيكون ـ العامل

 املال.  لرب ،أو للمضارب  كله الربح اشرتط   لو ـ5

 زاويتي  من املسألة  يف  ننظر أننا   وهو ،  فيها  النزاع حيسم وجيه  رأي املسألة  هذه يف للحناف  

 :   األول 

  ؛ألنه   لمضاربة   قرضا    يعترب   املال   ذلك   ،فإن  لك  والربح   مضاربة   املال  هذا   خذه   قال   املال   رب  كان  إن 

  الربح   ويأخذ   املضاربة  انتهاء   بعد   املال  العامل   يرد  أي   ملعانيها   العقود  يف  والعربة   القرض   بمعنى  أيت

 له.  كله

  العقود   يف  العربة   ؛ألن  إبضاعا   يعترب   هذا   ،فإن  يل  كله   والربح   مضاربة   املال  هذا   خذ  له   قال   إن  :   الثانية 

 . (3متربعا )   وكيال  فكان بالتسمية  إل ليتقوم  ،وعمله  بدل لعمله يطلب ل املضارب  أن  كام  ملعانيها

  مجيع   يكون  أن  رشط  ،وإن   قرض   فهو  للعامل   الربح  مجيع  يكون  أن  املالك  رشط  لو  أنه   فاْلالصة  

 إبضاع.  فهو له الربح

 مشاعا   الربح   يكون   أن   ـ ــ  ب

  الربح   من  معينة  نسبة   حتديد  دون  الثلث  ،أو  الربع  ،أو  كالنصف  املقدار  عل  لتفاقا  معناه  والشيوع 

  العامل   أن  النسبة  حتريم  وعلة  احلديث  العرص  يف  بالفائدة  مايعرف   وهو  %50  ،أو  %30  ،أو  %10  مثل

 

 . 313  / 2  ج   ،   املحتاج   ومغني   ، .   24  / 22  ج   ،   املبسوط   ( 1) 

 السايبقة.   املراجع ( 2) 

  هبذا   متربعا   العامل   يكون   أن   عل   صاحبه   ملصلحة   به   يتجر   ملن   املال   إعطاء   :   اإلبضاع   ومعنى   . 8  / 6  ج   ،   الصنائع   بدائع   انظر   ( 3) 

 العمل. 
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  بينام   الربح  يف  املشاركة  عل  مبنية  واملضاربة  شيئا    هو  وليأخذ  املال  لرب  كلها  فتكون  غيها  ليربح  قد

 كثر.   ،أو  الربح قل  مهام نصيبه سيأخذ العامل ،فإن ونحو  الربع  ،أو بالثلث الربح : املال  رب قال لو

 جعل  إذا  القراض  إبطال  عل   العلم  أهل  من  عنه  نحفظ   من   كل   أمجع   "  الل:   رمحه   املنذر  ابن   قال 

 (.1)  "  معلومة  دراهم لنفسه   كالمها ،أو أحدمها

 فاسدة.  املضاربة تكون  ألحدمها  معلومة مقطوعة بنسبة للربح  حتديد  حدث لو ذلك عل  وبناء   

 اآلخر.  دون  الدراهم  ،أو  السلع من معي  يشء  ربح  حتديد كذلك  املضاربة  فساد يف  ويدخل 

  وربح   يل  الدولر  ربح  يكون  أن   عل  واجلنيهات   الدولرات   هبذه  ضارب  للعامل  املال  رب  قال  فلو 

  وربح   يل  العقارات   وربح   العقارات   وبيع  السيارات  بيع   يل   اجتر  املضارب   قال   ،أو  بالنصف   اجلنيهات 

 بيننا.  الثاين السفر وربح  يل األول  السفر ربح يكون  أن  عل   املال هبذا يل اجتر قال  .،أو  بيننا السيارات

  اليوم   ونصيب  يل  األول  اليوم  نصيب  يكون  بحيث  املال  هبذا  يل  واجتر  البورصة  ادخل  :  له  قال  ،أو 

 بيننا.  الثاين

  واألصل   الربح  يف  الرشكة  وهو  املضاربة  ملوضوع  خمالف  ؛ألنه   رشعا    لجتوز  فاسدة  الصور   هذه  فكل 

ُت   َقاَل:  ا؛ألنَصاِري    َقيخس    بخنِ   َحنخَظَلةَ   َعنخ   مارواه  الرشط  هذا  يف    َعنخ   َخِديج    بخنَ   َرافِعَ   َسَألخ
ِ
ضِ   كَِراء َرخ   األخ

َهِب  َوِرِق،   بِالذ  اَم   بِِه،   َبأخَس   َل   "  َفَقاَل:   َوالخ دِ   َعَل   ُيَؤاِجُرونَ   الن اُس   َكانَ   إِن    َعَليخهِ   اللُ  َصل    اللِ   َرُسولِ   َعهخ

َبالِ   اِذَياَناِت املخَ   َعَل   َوَسل مَ  ََدا  َوإِقخ َياءَ   ولِ اجلخ ِع،  ِمنَ   َوَأشخ رخ لُِك   الز  َلمُ   َهَذا  َفَيهخ َلمُ   َهَذا،  َوَيسخ   َوهَيخلُِك   َهَذا  َوَيسخ

خ   َهَذا،  َراء    لِلن اسِ   َيُكنخ   َوَل
ا ،  َعنخهُ   َزَجرَ   َفلَِذلَِك   َهَكَذا؛   إِل    كِ ء    َفَأم  ُلوم    يَشخ ُمون    َمعخ   َرَواهُ   "  بِهِ   َبأخَس   َفاَل   َمضخ

لِم   ِحيِح  يِف   ُمسخ َحاَق  َعنخ  الص  َراِهيَم)  بخنِ  إِسخ  (. 2إِبخ

 

  دكتوراه   رسالة   " اإلسالمية   البنوك   وخدمات   ملعامالت   الفقهية   األحكام   "  وانظر   ، .   16  / 5  ج   ،   قدامة   لبن   الكبي   الرشح   ( 1) 

 . 62  ص   ،   للمؤلف 

 . 218/ 6ج   ،   للبيهقي   الكربى   السنن   ( 2) 
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  وهو   أفضلها  نتاج  ونيك  أن  ويشرتط  األرض  يكري  نأ ك  ا؛ألنصار  بعض  أن  الرواية  هذه  ومعنى 

  به  فينبت   املاء   يصيبه  قد   الباقي   ؛ألن  ذلك   عن   فنهو   للمستأجر  والباقي  له  املاء   ول جدا  من  القريب

 .اإلسالم  يأباه  ظلم  وهذا له فاليشء ليصيبه  وقد  الزرع

 باهلبة   إل   ألجنبي  وليس  بينهام  مشرتكا الربح   يكون  أن  ـ  ج 

  كان   إذا  إل  الفقهاء  باتفاق  فاسد  فالرشط  املضاربة  يف  عامل  غي   ألجنبي   الربح   من  جزءا  رشط  فلو 

 (.1)  فيصح أحدمها عبد  ،أو لعبدهيام  املرشوط اجلزء ذلك

   "بالربح  اختصاصهام ويشرتط " :  النووي قال 

  إل   يضم  له  مارشط  ،فإن  العامل  عبد  ،أو  املالك  عبد  إل  لثالث  منه  يشء  رشط  فالجيوز  شارحه:  قال 

 (. 2لسيده) مارشط 

  وغيهم   الزوجة  ،أو  العم  البن،أو  ،أو  كاألخ  املال،  رب  ألقارب  لجيوز  الرشط  هذا  عل  وبناء   

  عل   أمي  واملضارب  أجانب   ؛ألهنم   املضاربة   شئون   يف  التدخل   ،أو  الربح  من   بيشء  العامل  مطالبة 

 املال. 

  رب   منهام)  واحد  لكل  ؛ألن  رشعا    ذلك  من  فالمانع  اهلبة  سبيل  عل  ألجنبي  الربح  هذا  لوكان  لكن 

 باآلخر. اإلضار عدم برشط شاء  كيف  بامله الترصف يف  احلق له  واملضارب(  املال

  )  هبة  خيية  جلهة  بعضه  ،أو  الربح  يكون  أن  معا    اشرتطا  ،أو  أحدمها  رشط   لو  ذلك  عل  وبناء   

 (  للمجاهدين ـ  العلم  لطلبة ـ  واملساكي للفقراء  ـ مدرسة  ـ  مستشفى

 املالكية.  قاله  ما ذلك  يف وعمدتنا  صحيحة  واملضاربة  صحيح   فالرشط

  والعامل   املال  رب   من  لغيمها   ،أو  ألحدمها  كله  شرتاطه   أي  الربح  وجاز  "  الزرقاين:   رشح  يف   جاء 

 (.3) "جماز عليهام  القراض وإطالق اهلبة  باب من  ؛ألنه

 

 . 216  ص   ،   اْلويطر   محد   بن   الل   عبد   اإلسالمية   الرشيعة   يف   املضاربة   ( 1) 

 . 313  / 2،ج   املحتاج   مغني   ( 2) 

 . 219  / 6  ج   ،   القدير   فتح   مع   املطبوع   الزرقاين   رشح   ( 3) 
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  كان   للمساكي  الربح  من   جزءا  املعاملة  عند  اشرتط  إذا  املتقارضي  أحد  أن   من   املدونة  يف   وجاء 

 (. 1جائزا )   القراض

ـ   د   وهى   الربح  توزيع   قواعد   مراعاة  ـ

ـ  1    املال   لرأس  وقآية   الربح ـ

  رأس   عن  لفاضل ا   هو  الربح   ؛ألن  أول    املال   رأس  يسلم  حتى  ربح   له  ليس   املضارب  أن   ذلك   ومعنى  

 .  الربح من جيرب  حرسان  ،أو  تلف كل  ؛ألن له  فالربح يشء  يفضل ل املال،فإن 

 القسمة  عل  موقوف   الربح  من   العامل نصيب   ـ  2

  حيدث  قد  ؛ألنه   بالقسمة له  اإلذن  ،أو  املال  رب حضور  بعد إل نصيبه  ليأخذ  العامل  أن  ذلك ومعنى  

  إذن   بغي   نفسه   مقاسمة  للعامل  فالجيوز  رشيك  املال  رب   أن   كام   ،   هلا  جربا  الربح   فيكون   وضيعة 

 حضوره.   ،أو  رشيكه

  بحضور   إل  الربح  من  نصيبه  يأخذ  أن  للعامل  لجيوز  أنه  عل  إلمصار  علامء  أمجع  "  :  رشد  ابن  قال 

 (.2) "القسمة  يف  رشط املال  رب  حضور  وأن املال  رب

 النهائية.  القسمة عل  موقوف  الطرفي ألحد   الربح ملكية ــ 3

  التي   الفعلية   التصفية  من  لبد  بل  له  املال  رب  ،أو  العامل  امتالك  لتعني   للربح  املبدئية  فالقسمة

 الطرفي.  بي الصلة هبا  وتنقطع  ماله  رأس املالك   هبا يسرتد

 النهائية  املفاصلة قبل  للربح املبدئية  بالقسمة لبأس ـ4 

  املال   رأس  بقاء  مع  أي  املفاصلة  قبل  الربح  قسمة  والزيدية(  والشافعية  احلنابلة  الفقهاء)  بعض   أجاز  

  لو   بحيث  النهائية   التصفية  بعد  إل  ليكون   للربح  العامل  ملكة  ولكن   ذلك  عل  الطر،فإن  تراىض   إذا

 الربح.  من جيرب ،فإنه  املال لرأس  خرسان  حدث

 

 . 49  / 4  املدونة   ( 1) 

 . 241  /   2  ج   ،   املجتهد   بداية   ـ   ( 2) 
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  منه   ينفق   رزق  مورد  له   ليس   فقيا   املال  صاحب  يكون  فقد  أحدمها   ،أو   للطرفي  سعة   فيه   الرأي  وهذا  

  الطرف   موافقة  برشط  الربح   من  مقدما  جزءا  يأخذ  أن  فله  املضاربة  مال  سوى  وعائلته  مصاحله  عل

  منهام   مايأخذه  ؛ألن  املوافق  قول  عل  املمتنع  قول  يقدم  احلالة  هذه  ففي  موافقة  دون  أخذ  ،فإن  الثاين

ض   املال   رأس  يف  اْلرسان  ليأمن   فالنه  "املال   رب  املمتنع  كان   ،فإن  املال  خرسان  حالة  يف  للرد  ُمعر 

  وقد   (.1) "عليه   ليقدر  وقت  يف  أخذ   ما  رد  يلزمه  أن  ليأمن  ،فإنه   العامل  كان  وإن  بالربح  فيجربه

 .(2)  املجيزين رأي  واملالكية األحناف خالف 

 باملضاربة   املتعلقة   املسائل   :  الرابع  املطلب 

 املضاربة   أنواع   األول:  املسألة       

 ومقيدة   ،  مطلقة :   ننوعا   املضاربة 

  عملة   ،أو  الجتار  نوع  ،أو  مكان  ،أو  بزمان  عامله  املال  رب  فيها  ليقيد  التي  هى  ،   املطلقة   املضاربة   ـ 1

  هذا  وعالمة .  املال  رب  يشرتطه قيد  كل  من احلرية  مطلق  املضاربة  مدة خالل للعامل  فيكون  ،  املبادلة 

  حتمل   املطلقة   الصيغة   فهذه  مناصفة.   بيننا   والربح  املال   هبذا   ضارب   :   للعامل   املال  رب  يقول   أن   النوع

 املطلقة.  باملضاربة  اإلذن

 املال؟ رب من إذن  دون يشء  كل  العامل يعمل أن  املطلقة املضاربة معنى  هل لكن 

  به   ماجرت   يتول  أن   للمضارب   فقالوا   ،   املضاربة  يف  اإلطالق  معنى   الل   رمحهم   الفقهاء  وضح   لقد  

  التجارة   أنواع  يف  يتجر  أن  وله  مثله  يف  الناس  يتغابن  بام  ويشرتي  فيبيع  بنفسه  بتوله  أن  التجار  عادة

 .   التجار عادة من  ذلك ؛ألن بالثمن حيتال وأن

 

 . 46  / 5  ج   ،   املغني   ( 1) 

  ملعامالت   الفقهية   األحكام   "  يف   الفقهاء   أقوال  تفاصيل . وانظر   320  / 2  ج   ،   املحتاج   ،ومغني   107  / 6  ج   ،   الكاساين   انظر   ( 2) 

 بعدها.   وما   77  ص   للمؤلف   اإلسالمية   البنوك   وخدمات 
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  واْلنزير  ،واْلمر،   امليتة   :بيع   مثل  املال   رب   له  أذن  ولو  حتى   عملها  له   ليرشع   أمور  هناك  ولكن 

 . املحرمات وسائر

 مثل:   املال  رب موافقة  املطلق   اإلذن مع  فيها   حيتاج  أمور  وهناك   

 ويضمنه.  له غاصب فهو  املال وتلف سافر ،فإن للتجارة  السفر ـ 1 

 بالدين.  الرشاء ،أو بالنسيئة البيع  ــ 2

فتجة)  البيع  ــ  3    اإلنسان   يعطي  أن  وهى  مفتوحتان(  وجيم  تاء  بعدها  الفاء  وسكون  السي  بفتح   بالس 

  فيستفيد   بلده  يف  الذي  املال  ذلك  من   إياه   فيوفيه  املعطي  بلد   يف  مال   الشخص  وهلذا  لشخص   ماله 

 الطريق.  أمن  املعطي

 . ونحوه والتربع  والصدقة كاهلبة عوض   بغي املال  يف يترصف  أن  له  ليس ـ 4 

 (.1بعد)  فيام سنوضحها  التي األمور من وغي  للمضاربة  الستدانة ــ 5

   املقيدة   املضاربة ـ 2 

  مدة   املضاربة  قيد  لو  والعملةكام  ،  السلعة  نوع  ،أو   بزمان  كتقييده  متقد  مما  يشء  فيها  يعي  التي  هى 

 (.2غيها)   دون معينة  مدينة يف  بالعمل ،أو القطن  يف املضاربة ،أو  فقط سني  ثالث

  يركب   إل  له  يضارب  من   عل  يشرتط  كان  العباس  أن  من  املضاربة  مرشوعية  عند  ماذكرناه  ودليلها 

 رطبة.  كبد   ذات به  يشرتي وإل واديا  به يسلك وإل بحرا باملال

 يكن.  ل  كأن يلغى ،فإنه مفيد  غي التقيد  كان إذا 

 السفر  يف   املضارب :نفقة   الثانية   املسألة   

  وعالج  ومسكن  ومركب  ومرشب  مأكل  من  نفسه   عل  ينفق  أن   له  فليس  مقيام  املضارب  كان  إذا 

 املضاربة.  مال   من ونحوه

 

 . 334  ـ 330ص   القليص   عل   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   فقه   ـ   ( 1) 

 . 87  / 6  ج   ،   الصنائع   بدائع   انظر   ( 2) 
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  األحكام  ماتقتضيه  عل   باملعروف  نفسه  عل   ينفق   أن  فله  املضاربة   ألغراض  مسافرا    كان   لو  أما  

  ألجل   يسافر   ؛وألنه  للقبول   األقرب   وهو   واملالكية   األحناف  رأي   وهذا  بلده  إل   يرجع   حتى   التجارية 

 (.1)  املال  يف نفقته فتكون  حمالة  ل  له  واجب   ببدل ول الّتربع سبيل  عل  ل املال

 املضاربة   أعامل عل  الستئجار   حق  للمضارب  الثالثة:  املسألة    

  السيارات   استئجار  مثل  بنفسه  فعله  ليلزمه  ما  عل   املضاربة  عمل  عل  يستعي  أن  للمضارب  جيوز 

  ما   أما،  التجار  عادة  به  ماجرت  وكل  والرشاء  البيع   يف  ونهيعا  من  اسئجار  ،أو  املتاع  حلمل  ل،والعام

 عليه.   الستئجار جيوز فال بنفسه العمل يلزمه

 بالوديعة   املضاربة  صحة  الرابعة:   املسألة 

  صح   مناصفة  بيننا  والربح  عندك  التي  بالوديعة  يل   ضارب  له:  قال  ثم  آخر  عند   مال    شخص  أودع  لو 

  يد   وديعة    كوهنا   وحال  املضاربة  قبل  فهي  ,  وصفها  يتغّي   ل  اليد  ؛ألن  للاملكية,  خالفا    اجلمهور  عند  ذلك

  كام   عليها  يضارب أن  فجاز املال  رّب  ملك  الوديعة ؛وألن  ,  كذلك  ألجل  يد املضاربة بعد وهي  ,  ألجل

  عليها   يضارب  أن  جيز  ل  يضمنها   وجه    عل  عنده  تلفت  كانت  ،فإن  ,  البيت  زاوية  يف  حاضة    كانت  لو

 .(2)  دينا   صارت  ؛ألهنا

 آخر   عامال   باملال   يضارب   أن للمضارب  جيوز   اْلامسة:  املسألة 

  هذا   يعطي  أن  للمضارب  جيوز   فإنه  ،  برأيك  اعمل  له  قال  بأن  املضاربة  يف  عامله  املال  رب  فوض  لو 

 كاآليت:   يكون احلالة  هذه يف الربح  وتوزيع آخر ملضارب املال

  الربح  من   األول   العامل  نصيب  ،فإن   الثاين  العامل  مع   للعمل  مشاركة  األول  للعامل  كانت  إن   ـ  أ 

 عليها.   املتفق  الرشوط عل الثاين العامل وبي يبنه يقسم 

  بي   يوزع  اآلخر  والنصف  ،  الربح   نصف  املال  رب  أخذ  مناصفة   بينهام   لتفاقا ب  املضاربة  كانت  فلو 

 الربع.  منهام  واحد لكل  العاملي

 

 . 14039  : 2  ،ج   الفقهية   واملوسوعة   ، .   92  / 5  ،ج   واملدونة   ،   . 105  / 6  ،ج   الصنائع   وبدائع   ، .   417  / 2  ،ج   املحتاج   مغني   ( 1) 

 . 14016  / 2  ج   ،   الفقهية   املوسوعة   ( 2) 
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  إل   املال  لرب  وكيل  بمثابة   ويكون  له  فالربح  الثاين  العامل  مع  مشاركة  األول  للعامل  يكن  ل  إن  ــ  ب

 ذلك.  فله الوكالة أجرة  عل املال  رب مع  اتفق  إذا

  إل   املال  لرب  وكيل  بمثابة   ويكون  له  فالربح  الثاين  العامل  مع  مشاركة  األول  للعامل  يكن  ل  أن  ــ  ب

 (.1  ذلك) فله الوكالة أجرة  عل املال  رب مع  اتفق  إذا

 املشرتكة(   املضاربة   واحد)  من   ألكثر   املضاربة   صحة  السادسة: املسألة    

  يشغله   ل  أن  برشط  األول   املال  رب  إذن  بدون  واحد  من  ألكثر  باملضاربة  يتجر  أن  للمضارب  جيوز 

 .   بامله الرضر   وقوع ،أو  األول  املضارب عن   الثاين للمضارب  عمله

 :   برشطي  األموال  خلط   احلنابلة  أجاز  وقد   

  بأحدمها   العمل  بدأ   ،فإن  اآلخر   دون  أحدمها  يف  بالعمل  البدء  عدم:   والثاين   ،  العام  التفويض :  األول 

  رب   من  الرصيح  اإلذن  برشط  اْللط  أجازوا   ،   والشافعية  ،  املالكية  عند  مقرر   هو  كام   خلطهام  جيز  ل

 . العام التفويض ،أو  الرصيح  اإلذن  برشط قالوا واألحناف، املال

  املدد   حسب  الربح  توزيع  مراعاة  مع  (2املعارصة.)   اإلسالمية  املصارف  يف  عليه  املعول  هو  الرأي  وهذا

  ،أودعها   جنيه  ألف  ربح   عن  خيتلف  السنة  ،أول  من  صاحبها  ،أودعها  جنيه  ألف  فربح  الزمنية

 بالباطل.  الناس  أموال  أكل  نتجنب وبذلك  السنة  منتصف يف  صاحبها

 واحد   لعامل املضاربي   تعدد  جيوز   السابعة:  املسألة     

  بالبيع   حتريكه  يف  يشرتكون  واحد  عمل  يف  جمتمعي  مضارب  من  ألكثر  ماله  املال  رب   يعطي  قد 

 .  بينهم الربح  توزيع كيفية يف الفقهاء اختلف  نإو  اجلمهور عند   جائز  وهذا والرشاء

  الرّشط   بحسب  يكون  ,  العاّمل  تعدد  حال  يف  الّربح  من  عامل    كّل   نصيب  أن  إل  الفقهاء  مجهور  فذهب

 .   العقد يف

 

 املسألة.   هلذه   توضيحية   وأمثلة   كثي   تفصيل   ففيها   للمؤلف   الدكتوراه   رسالة   تراجع   ( 1) 

  ،وما . 14037  / 2  ،ج   الفقهية   واملوسوعة   ، .   315  / 2  ،ج   املحتاج   ومغني   ، .   437  / 2  ،ج   واإلنصاف   ، .   37  / 5  ،ج   املغني   ( 2) 

 . 143ص   ،   الصاوي   صالح   د/   املصلح   الل   عبد   د/   جهله   التاجر   ليسع 
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 (. 1) العمل بحسب يكون الّربح  أن :  املشهور  يف املالكّية وقال

  موافقة   من  لبد  بل  لوحده   املضاربة  مال  رأس  يف   يترصف  أن  ألحدمها  لجيوز  العامل  تعدد  حال  ويف 

 (. 2األحناف)  به قال ما وهذا العمل  يف الرشكاء بقية

 املضاربة  مال   من   العامل  إبضاع   جواز  الثامنة:  املسألة 

  الشخص  هذا  يقوم  أن   عل  آخر  صلشخ  املال  رأس  من  شيئا    املضارب  يعطي  أن  معناه  اإلبضاع 

 الربح.  يف أي (.3أجر)   أي ذلك مقابل  له  يكون أن دون والرشاء البيع يف العامل ونةبمعا

  املال   رب   موافقة   اشرتاط  حول   اختلفوا   لكنهم   الصورة   هذه   عل   املضاربة  صحة  الفقهاء   أجاز   وقد  

  ل   ،وبعضهم  والشافعية(  املالكية  ضمن)  وإل  للعامل  املال  رب  موافقة  اشرتط   فبعضهم  ذلك  عل

  واإلبضاع   الربح   هو  العقد  من  املقصود  ؛وألن  التجار  عادة  من  اإلبضاع  ؛ألن   املال  رب  إذن  يشرتط 

  يقم   ل  ؛ألنه   العامل  ليضمنه  املال  بعض  هلك  لو   ذلك  عل   وبناء    الكاساين   يقول   كام  ذلك  إل  طريق

 (.4ونرجحه)  وجاهته له  الرأي وهذا  اختصاصه  ضمن بعمل قام وإنام خمالف بيشء

 اْلاص  املضارب   بامل  املضاربة   خلط  جواز   صحة   :  التاسعة   املسألة 

  املحالت   كأصحاب  وقتنا  يف   املشهور  وهو  به  يضارب  الذي  اْلاص  ماله  للمضارب  يكون  قد 

  بأموال   مضاربة  املتاجرة  طريق  عن  ماهلم  رأس  زيادة  يف  ويرغبون  بأمواهلم  يتجرون  الذين  التجارية

   بذلك. املال  رب  أذن  إذا  الصورة هذه الفقهاء أجاز وقد  الغي 

 

 . 14037  / 2  ج   ، الفقهية    املوسوعة   ( 1) 

 . 90  / 6ج   ،   الصنائع   بدائع   انظر   ( 2) 

 . 180ص ،    1998/ 1418  أول   طبعة   ،   عامن   عامر   دار   ،   الدبو   فاضل   ابراهيم   د/   ،   اإلسالمي   القتصاد   يف   دراسة   املضاربة   عقد   ( 3) 

 . 456  / 7  ،ج   الكرامة   ومفتاح   ،   87  / 6  الصنائع   وبدائع   ، 458  / 3ج   الكبي   الدردير   رشح   انظر   ( 4) 
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  عدم   حالة   يف   يقولون  لكنهم   باملالي   يتجر  أن  استطاع  إذا  املال   رب  إذن  ليشرتطون  واملالكية  

  صاحبه   إل  املال  رأس  يرد  أن  وعليه  للعامل  فاليشء   القراض  مال   وأخر  بامله   تاجر  إلستطاعةأن

 (.1الربح)  من ماحرمه  قدر للاملك يدفع أن  العامل عل فيه  يوجبون  عندهم آخر  رأي وهناك 

 آخر.  عامل   مع به يتجر أن  بوسعه وكان  ماله ربح من املال  رب حرم العامل ؛ألن نرجحه  الذي وهو 

 العامل.   إذن  دون  املضاربة   مال   من يقرض   ،أو يتربع   أت   للعامل لجيوز   العارشة:  املسألة 

  املال   برب  ضر   ذلك  يف  ؛ألن  منها  اآلخرين  يقرض  ،أو  املضاربة   مال  من  يتصدق  أن  للعامل  لبجوز 

 ذلك.  من  فالمانع القرض   ،أو  بالصدقة رصحيا  إذنا له  أذن  لو أما،

 (. 2)  األصحاب  مجاهي وعليه املذهب هذا وليقرض  "اإلنصاف:  صاحب قال 

 صاحبه   إذن  بغي   املضاربة الستدانةعل   لجيوز   عرشة: احلادية   املسألة 

  استدانة   يعترب  ذلك  ؛ألن  املال  رب  علم  بدون  املضاربة  مال  رأس  من  بأكثر  يشرتي  أن  للعامل  لجيوز 

  رضا   غي  من   املال   رأس  يف   زيادة  إثبات  الستدانة  ؛ألن  املضاربة   عل  يستدين  أن  حقه  من  وليس 

  له   يقع   الرشاء   ،فإن  العامل  فعل   ،فإن   رضاه  غي  من   املال  رب   عل  ضامن   إثبات   فيه   بل  املال   صاحب

 (3املضاربة)  جلهة الزيادة تقع  ول الزيادة هذه بنسبة املال  لرب رشيكا   صبحيو

 خيتلف  فاحلكم بالستدانة املال  رب  له إذن  لو أما  

  ماخيص   فيقسم  املال  رأس  عل   الزيادة  يف  للاملك  رشيكا    املضارب   واعتربوا  ذلك   أجازوا  فاحلنفية 

 املضاربة.  يف بينهام الرشط   حسب  عل الربح  من  الباقي ويكون  بالتساوي بينهام  الربح من الزيادة

 (.4وضيعتها)  وعليه ربحها له  للعامل   خاصة زاد بام رشاءه اعتربوا  واجلمهور  

 

 . 367  / 2  ج   ،   اجلليل   ومواهب   ،   92  / 6  ،ج   والكاساين   36  / 5ج   املغني   ( 1) 

 . 414  / 2ج   ( 2) 

 . 90  / 6  ،ج   الصنائع   بدائع   انظر   ( 3) 

  / 5  ،ج املغني   مع   الكبي   والرشح   ، 316  / 2  ،ج   املحتاج   ومغني   ، 169  / 5  ،ج   للباجي   واملنتقى   ،   180  / 22  ،ج   املبسوط   انظر   ( 4) 

 . 71  ص   ، اْلويطر   محد   بن   الل   عبد   اإلسالمية   الرشيعة   يف   واملضاربة   ،   123
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 املضارب   من الرشاء   املال  لرب   جيوز  عرشة:   الثانية  املسألة    

  فلو   املال   رب  ملك  املال  أن  :منها   أسباب   لعدة  املضارب  من  املال   رب  رشاء  من  الفقهاء  بعض  حترز 

  املوكل   مع  كالوكيل  لجيوز  وهذا  بامله  ماله  باع  ،أو  بامله  ماله  اشرتى  فكأنه  املضارب  من  اشرتى

  أخذ   قد   املال  رب  فيكون  رضهاق  أنه   أجل  من  السلعة  يف  املال  لرب  العامل  يرخص  أن  احتامل  ومنها،

 اشرتطه.  الذي الربح سوى  منفعة  العامل من

  من   املال  رب  رشاء   صحة   يرون   احلنابلة   عن  ورواية   واملالكية   األحناف  ـ  العلامء  مجهور   ولكن 

  كانه   حقه  يف  املضاربة  مال  فكان  ترصف  مللك  ل  رقبة  ملك  املضاربة  مال  يف  املال  لرب  ؛ألن  املضارب

  من   قصده  ليكون   أن   بمعنى  القصد   صحة  الرشاء  لصحة  ويشرتط  رشاؤء  فيجوز   ألجنبي  ملك

  ذلك   يشرتط  ل  إذا  أجل  إل  ،أو  بالنقد  ذلك  اشرتى  سواء  املقاسمة  قبل   الربح  من  يشء  أخذ   الرشاء

 . (1حماباة)  بغي  الناس من يشرتي كام  منه يشرتي أن أيضا   يشرتط  كام ذلك من  منع وإل العقد  عند 

 املضاربة   يف   :الرشوط عرشة   الثالثة  املسألة   

  القيود   ،أو  الرشوط  من   يضع  أن  املضاربة  عقد  إبرام  يف  الرشوع  قبل  العامل  ،أو  املال  رب  حق  من 

  رشوطا    فيضع  اآلخر  عل  الطرفي  أحد  جيور  أن  أحيانا    حيدث  ولكن،  ومصلحته  حقه  له  تضمن   التي

  وبينوا   الرشوط  هذه  الل  رمحهم  فقهاؤنا  بي  ثم  ومن  أساسه  من  العقد  تفسد   ،أو  تبطل  قد  جمحفة

 املسألة.   هذه يف أقواهلم  ملخص وإليك فاسدها من صحيحها

 :   نوعان  الرشوط  الفقهاء  قال  

 للطرفي.  مصلحة  وفيه   العقد  مقتىض  لينايف الذي   وهو  صحيح  رشط  :   األول 

 مثاله:  

 فيه.  يتجر معينا    نوعا    ليشرتي ،أو  معي  بلد إل  بامله السفر عدم العامل عل املال  رب يشرتط  أن ـ أ 

 بليل.  وليميش  واديا لينزل أن عليه يشرتط أن  ـ ب

 

 . 241  / 2  ،ج املجتهد   وبداية   ، .   347/ 3  ،ج   واملوطأ   . 25  / 5  ،ج   واملغني   ، 101  / 6  ،ج الصنائع   بدائع   انظر   ( 1) 
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 املال.  رأس تسليمه املال  رب  عل  العامل يشرتط  أن ـ ج

 الناس.  من زيد  معاملة من   منعه ،أو  الناس  من زيد معاملة  العامل عل املال  رب يشرتط  أن ـ د

 بامله  السفر عدم العامل عل  املال رب  يشرتط  أن ـ هـ

 صحيحة.  ؛ألهنا   هبا الوفاء وجيب  الفقهاء  مجيع   باتفاق صحيحة  الرشوط هذه  كل 

   فاسد   رشط  :  الثاين 

 أنواع  ثالثة  بعضهم عند  والفاسد 

 العقد.   مقتىض  ينايف   ما   ـ  1  

 مثاله  

 بعينها.  مدة يعزله   ل ،أو  املضاربة لزوم  يشرتط  أن  ـ أ 

 ذلك.  ونحو  أقل  ،أو املال  برأس إل   ليبيع  أن  ــ ب

  متنع   ،أو  الربح   وهو   وليشرتي.مضاربة   ليبيع  ،أو   منه  اشرتى   ممن  إل  يبيع  إل   عليه   يشرتط  أن  ـ  ج

 األصل. بحكم اجلائز الفسخ

 املضاربة.  من املقصود  تفوت ؛ألهنا فاسدة الثالثة الرشوط  فهذه 

 فيه.  عمل  مما  شهر كل  يف دراهم  عرشة  الربح  ثلث مع  للمضارب  املال رب  رشط  ــ د 

   فاسد. رشط ؛ألنه عليهام  ،أو  العامل عل  الوضيعة  رشط ـ هـ

 مقتضاه.  من   ول   العقد   مصلحة  من   ماليس  ـ  2

 مثاله: 

 بضاعة.  آخر مال أخذ العامل  عل  املالك اشرتاط  ــ أ

  يركب  ،أو   الثوب   يلبس  أن   مثل   املضاربة   سلع  ببعض   الرتفاق   املال   رب  عل   العامل   اشرتاط   ــ  ب

 الدابة 

  أحق  فهو  السلعة  باع  متى  أنه  ،أو  اْلسارة   من  سهام  ،أو  املال  ضامن  العامل  عل  يشرتط  أن  ــ  ج

 بالثمن. 
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 الربح  بجهالة   مايعود   ـ  3  

 مثاله  

  أحد   ،أو   األلفي   أحد  ،أو   الكسبي   أحد  ربح   ،أو  جمهول   الربح   من  جزءا  املضارب   يشرتط  أن  ـ   أ 

 السفرتي 

ـ  ب   ألجنبي.  الربح  يشرتط  ،أو معلومة دراهم  ألحدمها  يشرتط أن  ـ

 سنة.  داره يسكنه أن  العامل  عل العامل  رب  يشرتط أن  ــ ج

 دراهم.  عرشة إل   الربح نصف  العامل  عل  يشرتط أن  ــ د

 الربح جهالة إل تفيض  ؛ألهنا  فاسدة رشوط  كلها  فهذه 

 أربعة   أمور  الرشوط  هذه   عل   ويالحظ  

  املالكية   وهم  فيها  ضيق  وبعضهم  واحلنابلة.  احلنفية  وهو  فيها  توسع  الفقهاء  بعض  األول:  

 والشافعية. 

  الفاسدة   الرشوط  يف  اختلفوا  لكنهم  وفاسدة  صحيحة  إل  الرشوط  تقسيم  عل  اجلميع  اتفق  الثاين: 

 العقد.  معه  ومايفسد وحده  مايفسد :  قسمي واحلنابلة(جعلها  احلنفية ) فبعضهم

 والشافعية( املالكية   ) الفاسد الرشط   يقسم ل  وبعضهم 

  والشافعية   املالكية  وأما  للعقد   مفسد  غي   فاسدا   رشطا   واحلنابلة  احلنفية   اعتربه  الضامن  رشط   مثل  

 وفاسد.  صحيح   قسامن عندهم   الرشوط ؛ألن للعقد  مفسد  الضامن فعندهم

  عند  صحيح   املضاربة  تأقيت  مثل   آخرين   عند   وفاسد   قوم  عند  صحيحا    الرشط   يكون   قد   الثالث: 

 والشافعية.  املالكية   عند فاسد ولكنه  واحلنابلة احلنفية

 فاسد  رشط  الغرر ،أو  الربح  جهالة  إل يفيض  رشط كل أن عل اجلميع  اتفق  :  الرابع
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  جمهلة  إل  ،أو  غرر  إل  عندهم  أدى  ما  هى  اجلميع  عند  الرشوط  من  مالجيوز  ومجلة  ":  رشد  ابن  يقول

 .(1) "زائدة

  عليه   واْلسارة   املال  لرب  مجيعه   املال   ويكون   فسادها   عند  إجارة  إل   املضاربة   تتحول  اْلامس:

 (.2)  املسألة  هذه يف املذكور  اْلالف مراعة  مع عمل  فيام املثل مضاربة ،أو مثله أجرة  وللعامل

 لضامن   أمان يد  املضاربة   مال رأس   عل املضارب   يد   عرشة:   الرابعة املسألة 

  ،أو   تعد  غي  من  املال  تلف  ليضمن  أنه  بمعنى  أمان  يد  املضاربة  يف  العامل  يد  أن  عل  الفقهاء  اتفق 

 (.3)  وكالوكيل كاملودع يضمن  فلم الترصف يف املال  رب  عن  نائب ؛ألنه  تفريط

 ورشيك  ووكيل وأجي أمي املضارب ":  القيم  ابن العالمة  قال 

  ظهر   إذا   ورشيك  ،   العمل   من  بنفسه   يبارشه  فيام   وأجي   ،  فيه   ترصف   إذا   ووكيل   املال   قبض   إذا   فأمي   

 (. 4) "الربح فيه 

  هذا   مع  املضاربة  حكم   وأما   ذكرنا  كام  الفقهاء  باتفاق  باطال    الرشط   كان  عليه  الضامن   اشرتط   وأن  

  والعقد   فقط   الرشط   يبطل   اآلخر   البعض  وعند   معا    والرشط  املضاربة  تبطل   بعضهم  فعند  الرشط

 السابقة.  املسألة   يف   املضاربة رشوط  يف   ماذكرنا  نحو   عل   صحيح

 

  وفتح   ، 164  و 159  / 5  ،ج ،واملنتقى   . 149  / 22  ،ج   واملبسوط .    184  / 5  ،ج   املغني   وانظر .   238  / 2  ،ج   املجتهد   بداية   ( 1) 

  326،   ـ 324  / 1، ج   القليص   عل   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   وفقه   بعدها   وما .   54  / 5  ،ج احلقائق   وتبيي   . 57  / 7  ،ج القدير 

 . 236  ـ 229ص   ،   اْلويطر   الل   عبد   د/ ،    الرشيعة   يف   واملضاربة . 

 . 262  ص   ،   اْلويطر   الل   عبد   للشيخ   الرشيعة   يف   املضاربة   عقد   ( 2) 

 . 76  / 5  ج   ،   قدامة   بن ل   غني امل   ( 3) 

 . 253  / 5  ،ج   املربع   الروض   حاشية   ( 4) 
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   اْلامس:  املطلب 

 املال(  ورب   العامل   )اختالف  املضارب يف   النزاع   فصل 

  خالف   حيدث   قد   ولكن  املال   ورب  العامل  الطرفي  بي  واألجل   والثقة  الصدق  مبناه  املضاربة   عقد 

  وغي   عليها  املتفق  الصحيحة  الرشوط  من  رشط  خمالفة  ،أو  الربح  ،أو  املال  رأس  حول  الطرفي  بي

  وتعطي   الطرفي  بي  العدل  تكفل  التي  الفقهية  احللول  الل  رمحهم  الفقهاء  وضع  وقد  األمور  من  ذلك

 رشعي:   منظور من حلها مع  وقوعها يكثر  التي  الختالفات أهم وإليك  حقه  حق ذي كل

ـ  1    واإلطالق   التقييد  يف   الختالف  ـ

  ؛ألن   يمينه  مع  العامل  قول  فالقول  مطلقة  املضاربة  بل  العامل  وقال  مقيدة  املضاربة   املال  رب  قال  فلو 

 العقود.  يف األصل  هو  اإلطالق

ـ   2  الواحد   العامل  مع  املال   قدر  يف   الختالف  ـ

  ؛ألن   يمي  بدون   العامل  قول   فالقول  ألفا  أخذت   بل  :  العامل  فقال   ألفي   أعطيته   املال  رب  قال   لو  

 املضاربة.   مال يف  أمي  أنه  العامل  يف األصل

  رأس   قدر  يف  العامل  قول  القول  أن  العلم  أهل  من   عنهم  نحفظ  من  كل  أمجع  "  :  املنذر  ابن   ابن  قال 

 (. 2اإلمامية)  وكذا العامل  لتصديق  اليمي الشافعية   واشرتط اجلمهور رأي ،وهذا (1) " املال

 عامل  من   أكثر   مع   املال  قدر  يف   الختالف  ـ 3

  املضاربة  مال   رأس املال رب فقال  املال  قدر   يف الختالف  ووقع عامل  من  أكثر  املال  رب ضارب  فلو 

  املنكر  العامل  قول  فالقول  ألفإن  املال  رأس  بل  فقال:  اآلخر.  وأنكر  العاملي  أحد  فصدقه  آلف  ثالثة

 

 . 55  / 5  ج   ،   املغني   ( 1) 

 . 220  / 4  ج   ،   الدمشقية   ،واللمعة .   240  / 5  ،ج   املحتاج   هناية   ( 2) 
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  املال   رب  بي  يقسم  الربح  من  والباقي  كامال  الربح   من  اسحقا قه  يأخذ  ،فإنه   حلف  فإذا  يمينه  مع

 (.1اآلخرين)  ،أو اآلخر والعامل

  الربح  أن  وجد  التصفية  وعند   النصف  عل  نافال   قدره  مال  رأس  عل  وزيد  عمر  دُ أمح   ضارب  مثال:

  وأنكر   عمر  فصدقه  نا ألف   املال  رأس  املال   رب   فقال  املال  رأس  يف   بينهم   اْلالف  وقع   ولكن   ألفا  بلغ

  عل   الثالثة  عل  اليمي  زيد  أداء  بعد  الربح  توزيع  فيكون  ألفإن  والربح  ألف  املال  رأس  بل  فقال  زيد

 : اآليت النحو

 زيد                                                عمر                             املال  رب      

2000   

   األلف نصف 500                             وثلثان166            وثلث 333+

 

 اآليت: النحو  عل   التوزيع تم

  للاملك   نصفها  فيكون  ن اف ال  بيمينه   الربح   ؛ألن  (500األلف)  نصف  أي   الربح  نصف   أخذ  زيد   ــ  أ 

 املضاربة   يف رشيكه العامل  وبي بينه اآلخر والنصف 

  يأخذ   أي  ادعى  فيام  له  مؤيد  العامل  ؛ألن  (2500بقي)  مما  ماله  رأس  يأخذ  املال)أمحد(  رب  ــ  ب

 وثلث  )ثلثه  الثلثان  املال  لرب  فيكون  لتفاقا  حسب  مناصفة  توزع  (500)   ذلك  بعد  ويبقى  2000

  استويف   فقد   املكذب   ،وأما   وثلثان   166  أي  الثلث  عمر  ويأخذ ،  وثلث  333  يأخذ   أي   أنكر(   الذي 

 (. 2وي) االت حكم  يف الزيادة هذه فتكون حقه  من  أكثر

 

 

 . 322  / 2  ج   ،   املحتاج   ومغني   ،   56/ 5  ج   ،   واملغني   ، 92  / 22  ج   ،   املبسوط   انظر   ( 1) 

  ويف   ،   149  / 1ج   الفقهاء   لفغة   معجم   انظر   يرج   ول   ذهب   الذي   أي   بالضياع   هلك   الذي   املال   عل   الفقهاء   عند   تطلق   التأوي   كلمة   ( 2) 

   ُكل    َمَكانُ   َواملخَأخَوى:   ،   التجمع   اللغةمعناه 
 
ء ا.   َأوخ   َليخال    إَِليخهِ   ُيأخَوى   يَشخ بُِل   َوَأَوِت   هَنَار  ِ لَِها   إَِل   اإلخ ا   َتأخِوي   َأهخ .   َفِهَي   ُأِويًّ   ،   اللغة   مقاييس   انظر   آِوَية 

 . 151  / 1  ج 
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 وخرسانه   املال   تلف  يف  الختالف   ـ  4

  قول   ،فالقول  خرست  املضاربة  ولكن  ل   :  العامل  فقال  املال  أتلفت  أنت  لعامله  املال  رب  لوقال 

  ؛ألنه   ضمن  وإل   وخيانته  كذبه  عل  دليل  ،أو  بينة  تقم   ل  وهذا  اْليانة  عدم  واألصل   أمي  ؛ألنه  العامل

 املال.  رب  قول  القول ويكون باجلحود فيضمن جاحدا صار بذلك

  كله   املال  فضاع  إل    ووصلتخ   درهم  ألف  ربحت  قد  مرضه  يف  املضارب  قال  ولو  "  :  الرسخيس  قال 

 . (1أمي)   ؛ألنه يمينه  مع  املضارب قول  فالقول املال  رب وكذبه

 املال   رد   يف  الختالف   ـ  5

  القول   عل  فاجلمهور   شيئا    تعطني  ل  املال   رب   فقال   مالك   لك  رددت  قد  املال  لرب  العامل  قال   لو  

 منكر  ؛ألنه   املال رب قول

  أمي   ؛ألنه  قوله   فالقول  بينة،   بغي   املال   قبض   العامل  كان  إن   أنه   وهو   مهم   تفصيل   هلم   املالكية  ولكن 

عي  املال   ورب   املال   إعطائه   يف  يثق   ل  حيث  املال   لرب  فالقول  ببينه  قبضه   العامل   وأن   رده  عدم  عليه  يد 

 (.2)  بينة من فيه  لبد الرد  فكان ببينة إل

  أقرب   بالبينة   التوثيق  فكان  الذمم  وخربت  الضامئر  قلت   حيث  نظري   وجهة  من  الراجح  هو   وهذا  

 .   للحق  وصول  الطرق 

 الربح   قدر  يف   الختالف  ـ 6

  العامل  فقال   الثلث  عل  ضاربتك   :  املال  رب  فقال  الربح  مقدار  حول  والعمل  املال   رب  اختلف  لو 

  يف   اختلفا   إذا  كاملتبايعي  العقد  يف  مرشوط  عوض  يف  اختلفا  ؛ألهنام  حتالفا  النصف  عل  ضاربتك  بل

 الثمن.  قدر

 

 . 141  / 22  ج   ،   املبسوط   ( 1) 

  / 3  ج   ،   القناع   وكشاف   ، .   479  / 3  ج   ،   احلاشية   مع   الكبي   ،والرشح .   322  / 2  ج   ،   املحتاج   ومغني   ، . 193  / 5  ج   ،   املغني   انظر   ( 2) 

514 . 
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  بالغة   لعمله   املثل  أجرة  للعامل  ويكون  املال  لرب  كله  الربح  ويصي  العقد  يفسخأن  التحالف  وبعد 

 األجرة وهو  قيمته له  فوجب  إليه عمله رجوع لتعذر األجرة مابلغت

 (.1احلنابلة)  عند  ورواية الشافعية  مذهب   وهذا 

  لك   املال  رب  له   فيقول  النصف  يدعي  فالعامل  عليه  ومدعى   مدع  منهام  كال   ؛ألن   مانرجحه   وهو 

   الثلث

  مع   املنكر  قول   والقول   منكر   ؛ألنه  املال   رب  قول  القول   أن   احلنابلة   عن  الثانية  والرواية   األحناف  بينام  

 يمينه 

 ذكره.  عن  أعرضنا  هلم  تفصيل مع كذلك  املالكية قول وهو 

 صور:   له   وهذه   الربح نفي   يف   الختالف  ـ 7

 القراض   واملالك  القرض  العامل   يدعي أن  :  األول  

  أن   العامل  فقال  املال  دفع  من  القصد  حول  املضاربة  من  مدة  ميض  بعد  املال  ورب  العامل  اختلف  فلو 

 بيننا.  والربح  مضاربة  أعطيته املال أن  املال رب  فقال وضيعته  وعليه  ربحه له  قرضا   كان أخذه املال

  ويأمل   إل  ماله  ليدفع  اإلنسان   أن   والغالب   ملكه  املال   ؛ألن  املال   لرب  القول   أن  عل  فاجلمهور 

  يشرتط   ل  وبعضهم  اجلمهور  رأي  وهو  اليمي   لتصديقه  شرتط  من  منهم   أن  إل  ذلك  وراء  من  الفائدة

 األحناف.  وهم  اليمي ذلك يف

  فيقسم   حقه  تثبت  بينة  إلثنان  قدم  وأن  البينة  قدم  ملن  فالقول  البينة  قدمت  إذا  أما  بينة  تقدم  ل  إذا  وهذا 

 (.2بينهام)  الربح

 

 

 

 

ـ   1347  املنار   طبعة   ـ   ثانية   طبعة .   193  / 5  ج   ،   واملغني ،    . 218  / 14  ج   ،   املهذب   ( 1)   .   ه

 . 317  ص   ،   الدبو   فاضل   ابراهيم   املضاربةد/   ،وعقد .   110  /   6  ،ج   الصنائع   وبدائع   57  / 5  ج   ،   املغني   ( 2) 
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 القرض   واملالك   القراض   العامل   يدعي أن  :  الثانية  

  فيتهرب   خرسان  ،أو  تلف   املال  يف  حيدث  عندما  حتدث  وهذه  السابقة  الصورة  عكس  الصورة  وهذه 

  املال   رب  ويدعي  مضاربة  املال  أخذ  أنه  العامل  فيدعي   عنه  الرضر  ودفع  املسئولية  من  منهام  واحد  كل

 قرضا .  املال  أعطى أنه

  واملالك   نفسه  عن  الضامن  دفع  يريد  العامل  ؛ألن  املال   رب  قول  القول  أن  الفقهاء   مجهور   يرى  هنا  

 قوله.  فالقول منكر

  قال   قراضا   أخذته   بل  العامل  وقال   استودعتك   املال  رب   قال   أن  أرأيت  قلت  "املدونة  يف   مالك  قال 

  قدامة   ابن   ذكر   هذا   مثل  وإل   "نفسه  عن   الضامن  طرح  يريد   مدع   العامل  ؛ألن  املال  رب  قول   :القول

 (. 1)  والشافعية

  املال   ورب  املال   رب  بإذن   كان   األخذ  أن  عل   اتفقا   ؛ألهنام   املضارب   قول  القول  أن  األحناف  ويرى 

  املال   رب  بينة  فالبينة  بينة  هلام  قامت  ،فإن  قوله  القول  فكان  ينكر  وهو  الضامن  املضارب  عل  يدعي

 (.3)  هبذا  الشافعية بعض أفتي  وقد (2الضامن)  أصل تثبت  ؛ألهنا

 املضاربة   والعامل   اإلبضاع   املالك  يدعي   الثالثة:أن 

  ويدعي   للمضاربة  ل  فيها  (4لإلبضاع)  للعامل  ماله  أعطى  أنه  املضاربة  انتهاء  بعد  املال  رب  ادعى  لو 

 الربح.  من نصيبه ويريد للمضاربة  للعامل املال  أعطى  أنه املال  رب

  نصف  له   رشط  أنه  املضارب  ادعى  وإذا   ":  املبسوط  يف   جاء  يمينه   مع   املال  لرب   القول   يرى   اجلمهور  

  فالقول  وتبيع  به  لتشرتي  بضاعة  املال  إليك  دفعت  إنام  املال  رب   وقال   درهم  مئة  له   رشط  ،أو  الربح

 

 . 392  / 2ج ،   هـ 1306  بمرص   اليمنية   املطبعة   ،   املطالب   ،وأسنى .   57  / 5  ،ج واملغني   ، .   1324  أول   طبعة   . 67  / 4  ،ج   املدونة   ( 1) 

 . 110  / 6  ،ج   الصنائع   بدائع   ( 2) 

 . 392  / 2  ج   ،   املطالب   أسنى   ( 3) 

  يكون   وقد   39  / 1الفقهاء   لغة   معجم   انظر   أجرا   ذلك   عل   يأخذ   أن   دون   ليبيعها   آخر   عند   السلعة   وضع   "  :   اهلمزة   بكرس   اإلبضاع   ( 4) 

 أجره.   يعطيه   وإنام   املضاربة   ربح   من   نصيب   له   يكون   أن   دون   للبيع   شخصا   يستأجر   بأن   العامل   من   اإلبضاع 
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  ذمته   يف  دينا    األجر  استحقا ق  ،أو  ماله   رب  من   جزء   استحقا ق  يدعي  املضارب  ؛ألن   املال  رب  قول

  حقه   تثبت   ؛ألنه   املضارب  بينة   الفصل   هذا   يف   والبينة  قوله  فالقول  سببه  وإنكاره  ذلك   ينكر   املال  ورب

 (. 1اليمي)   ذكر مع ذلك من قريب والشافعية  املالكية وعند  "ذلك  تنفي املال رب وبينة املال  رب عل

 (.2)  العامل قول  ،أو املال رب  قول أي األمران:  تملحُي  واإلمامية احلنابلة وعند 

 فقال:  املسألة  هذه الباحثي أحد حسم  وقد 

  أتعابه   ليضيع   حرفة  حيرتف  من  أن  الغالب  ؛ألن  قوله  فالقول  ـ   العامل  أي  ـ  مهنته  املضاربة  كانت  إن 

  أجر  ،أو  الربح  من  األمرين   أقل  احلالة  هذه  يف  العامل  ويستحق  معيشته  مصدر   هي  إذ  مقابل  بدون

  هى   مثله  أجرة  كانت  وإن   منه  أكثر  فاليستحق  الربح  من  نصيبه  من  أكثر  ليدعي  هنا  العامل  ؛ألن  مثله

 مضاربة.  كان  املال أن عل معه املال  رب اتفاق  لعدم  األجرة  فله األقل

  إقام   ،فإن  ل   ،أو   قوله   إلثبات  البينة   العامل   يقيم  إن  أما  عندنا   ،فاألمر   له   مهنة  املضاربة   تكن  ل  لو  أما  

 .  (3يمينه)  مع للاملك فالقول  بينة له  تكن ل وإن  لصاحبها   حق إثبات  فيها ؛ألن  هبا أخذ البينة 

 اإلبضاع   واملالك   القرض   العامل   يدعي أن  :  الرابعة  

  يف   الطرفي   من   واحد   كل   يرغب   الربح   من  نوع  املال   يف   حيصل   فقد  سابقتها   عكس   الصورة  وهذه 

  القرض   يرد  أنه  معناه  وهذا   القرض  سبيل  عل  املال  أخذت  :  العامل  فيقول  صاحبه  دون  به   إلستئثار

 له.   ولربح به ويشرتي يبيع أي  بضاعة املال أعطيته  املال رب ويقول الربح دون

  ـ   دعواه  تثبت  بينة  له  تكن  ل  ن إ  ـ  منهام  واحد  كل  حيلف  أن   احلنابلة  يقول   كام  ـ  احلالة   هذه  يف  والفصل 

  وجهة   من  الراجح  وهو  (4لغي)   عمله  أجر  ذلك   عند  للعامل  ويكون  خصمه  مايقوله  إنكار  عل

 نظرنا

 

 . 392  / 2  ج   ،   املطالب   ،وأسنى   67  / 4  ،ج   واملدونة 91  / 22  ج   ،   املبسوط   ( 1) 

 . 520  / 7ج   ،   العالمة   وقواعد   ، 57  / 5  ،ج   املغني   ( 2) 

 . 321  ـ   320  ص   ،   الدبو   فاضل   إبراهيم   املضاربة   عقد   ( 3) 

 . 57  / 5  ج   ،   املغني   ( 4) 
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  املال   ورب  بالقبض  عليه   املال  متلك   يدعي  العامل  ؛ألن   املال  رب   قول  القول   أن   األحناف   ويرى 

  والتسلط  اإلذن   بيان   يف   قوله   فالقول   املال   رب   جهة   من   مستفاد  الترصف   يف   اإلذن   ؛وألن  ذلك   ينكر 

(1 .) 

 إقراره   بعد  ربح  حدوث   العامل   إنكار  :  اْلامسة  

  يف   غلط  ،أو  أخطأ  أنه  وادعى  إقراره  عن  رجع  ثم  ألفا  مثال    املضاربة  يف  ربح  بأنه  العامل  أقر  لو 

  رجوعه   يقبل  فلم   لغيه  بحق   أقر  ؛ألنه   هذا  رجوعه   ليقبلون  فالفقهاء   أصال .  يربح  ل   أنه  ،أو  احلساب

 .  (2)  شبهة  يذكر ل وأن املالك  حتليف له  نعم عنه

  يوجد   ؛ألنه  هبا  يعمل  ،فإنه  دعواه  صدق  تثبت  ووثائق   سجالت  لديه  كانت  لو  العامل  أن  وأري 

 الفقهاء.   ذكر كام  قوله فاليقبل ببينة يأت ل  ،فإن  احلالة هذه مثل يف اعتباره ماجيب وهذا ادعاءه مايربر

 أصال    املضاربة  العامل   جحود  ـ  8

  عليه   املدعى ،فإنكر  دعواه تثبت  بينة له  وليست  به  ليضارب مال    أعطاه أنه  آخر عل شخص ادعى  لو  

  أصال    املضاربة  املضارب  جحد  ولو  "  الصنائع  بدائع  يف  جاء  الفقهاء  بي  اتفاق  حمل  وهذا  له  يشء  فال

  ماله   قبض  عليه  يدعي  املال  رب   ؛ألن  املضارب  قول  فالقول  مضاربة  إليه  املال   دفع  يدعي  املال  ورب

 (. 3قوله) القول فكان ينكر وهو

 للمضاربة   اآلخر   وبعضها  لنفسه   السلع  بعض  رشاء  العامل  ادعاء   ـ  9

  عن   التهمة  ،أو   الرضر  يدفع   أن   طرف   كل  ويريد  خسارة   حصول   عند  الطرفي  بي   خالف   حيدث  قد  

  ويقول   الفالنية   السلعة  ،أو   البضاعة   يف  باميل  ضاربت  أنك   اْلسارة  سبب  أن   املال   رب   فيقول   نفسه

   .  الفالنية البضاعة يف فكان  مالك وأما اْلاص  مايل  من  كانت ذكرهتا التي السلعة هذه العامل

 

 . 93  / 22  ج   ،   املبسوط   ( 1) 

 . 56  / 5  ج   ،   املغني   يف   هذا   من   وقريب   427  / 4  ج   ،   املحتاج   حتفة   ( 2) 

 . 110  / 6  ج   ( 3) 
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 بل  العامل  فيقول   مايل  رأس  من  الفالنية  البضاعة  يف   الربح  :أن   مثال    املضارب  يقول  أن  حيدث  وقد 

 يب.  اْلاصة السلعة من هو

  رب   قول  صحة  تثبت  بينة   وجود  عدم  عند   العامل  قول  القول  يكون  أن   احلالة  هذه  مثل  يف  واحلكم  

 . قبله من إل  ليعرف العامل نية  يف الختالف أن  ذلك وعلة املال

  وهبذا   "بقصده  أعلم  ؛ألنه   الذمة  يف  والعقد  يل  ،أو  للقراض  هذا  اشرتيت  ،أو  ":  املحتاج  حتفة  يف  جاء 

 (. 1والزيدية)  اإلمامية قال

   بالتخصيص   اإلذن يف   يف   بينهام  الختالف  ـ 10

  بمكان   التقيد  بسبب  ،أو   فيها  الناس   رغبة  لقلة  البضاعة  نوع  رواج  عدم   بسبب   اْلسارة   حتدث   قد 

  أحد   مااهت  عنه  ينتج   مما   ذلك  شابه  وما   الطلب  وقلة  العرض  لكثرة  ،أو  للتجارة   حمال    ليس   معي 

 هنا.  صور  ثالث   وجود ويفرتض ختصيصها ،أو املضاربة  تقييد يف لآلخر  الطرفي

  املضاربة   عل   معك   اتفقت  العامل  يقول  بأن  والعموم  التخصيص   يف  ناف الطر  خيتلف  أن  :  األول 

  عموم   ،أو   التجارات  عموم  يف   املضاربة  بل  :   ل   املال   رب   فيقول  (،   نوع   دون  نوعا    ادعى  أي   )   بالثياب 

 األطعمة. 

  نافية   املال  رب   وبينة   مثبته  بينته  ؛ألن   للمضارب  فالبينة   بينة   كانت  ،فإن   ل   أم   بينة   هناك   تكون   أن   فإما 

  املثبتة   البينة  نفسه.فتكون  عن  الضامن  لدفع  لإلثبات  املحتاج  هو  العامل  وإنام  لإلثبات  لحيتاج  ؛ألنه

 ،أول.  للزيادة

  فيرتجح  لستوائهام  الطرفي  بي  الرتجيح   ليمكن  ؛ألنه  املال   لرب  فالقول  بينة،  هناك  تكن  ل   وإن 

 املال.  رب من يستفاد  الذي باإلذن

 

 . 516  / 7  ج   ،   العالمة   وقواعد   ،   389  / 1  ج   ،   املهذب   وانظر   ،   427  / 4  ج   ( 1) 
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  نوع   كل  يف  املتاجرة  يف  يل  أذنت  قد  العامل  يقول  بأن  والتقييد  اإلطالق  يف  الطرفان  خيتلف  أن  الثانية:

  يمينه   مع   العامل   قول  فالقول  السلع  من   معي  نوع  يف  لك  أذنت  ل  :  املال   رب  فيقول  السلع  أنواع  من

 ،أوفر.   العموم يف  وهو الربح  هو  العقد  من املقصود إذ  بالعقد املقصود إل  أقرب  اإلطالق  ؛ألن

 املكان  يف  الطرفإن خيتلف  أن  :  الثالثة

  تكون  فالبينة  اجليزة  يف   اجتر  لك  قلت  بل  املال  رب   فيقول   القاهرة  يف  اجتر  يل  قلت  العامل  فيقول  

  مقر   بلده  تكون  أن  حيب   املال  رب  أن  الغالب  ؛ألن   املال  لرب  فالقول  بينة  تكن  ل  ،فإن  بينهام  فأصال  

 (. 1رشكته) 

 املضاربة  انتهاء  :  اْلامس  املطلب 

 اآلتية:  األمور   من بواحد   املضاربة   تنتهي  

 العقد  فسخ   ـ ـ  1

  قبل   ذلك  رأي  متى  فسخه  الطرفي   من  واحد  لكل  جيوز   أنه  بمعنى  لزم  غي  عقد  املضاربة  عقد 

  يف   الرشوع  بعد   أما،ناضا   املال  وكان  فيها  الرشوع  قبل  وكان  بذلك  الثاين  الطرف  وعلم  العمل

  ضر   من   الفسخ   عل  يرتب   ملا   بلزومها  قالوا  املاكية  ولكن  لزم  غي  أنه  عل  فاجلمهور   املضاربة

  املضاربة   مال   عل  استدان   ،أو   السلع   بعض   لرشاء  املضاربة  مال   من   جزءا  دفع   يكون   ربام   إذ   للعامل 

  أن   عل  العلامء  أمجع  ":  الل  رمحه  رشد  ابن  قال  الواقع   يوافق  ؛ألنه  إليه  نميل  الرأي  وهذا  ذلك  ونحو

  يف   العامل  يرشع  ل  ما  فسخه  منهام  واحد  لكل  وأن  املضاربة  عقد  موجبات  من  ليس  اللزوم

 (.2) "القراض

 

 . 321  / 2  ج   ، املحتاج   ،ومغني   192  / 5  ،ج   واملغني   ، 109  /   6  ج   ،   الصنائع   بدائع   يف   ذلك   تفاصيل   انظر   ( 1) 

 . 237  / 2  ج   ،   املجتهد   بداية   ( 2) 
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  العقد   فسخت  :  العمل  يقولرب  كان  معنى   ،أو  رصاحة  الفسخ  عل  تدل   صيغة   بكل  العقد  ويفسخ 

  وماشابه   معك  اعمل  ؛ألن   ،أو  انسحبت  ،أو  العمل  تركت  :  العامل  يقول  وكان  العقد  أهنيت  ،أو

   ذلك.

 مراعاهتا:  جيب  األمور  من  مجلة  وهنا 

  عل   الطر،فإن   اتفق   إذا  العقد  فسخ  وأرادا  عروضا  النقود  وحتولت   القراض  يف  العامل  رشع  لو   ــ  أ

  السفر   إل  يتوجه  الفسخ  ،فإن  ذلك   عل   يتفقا   ل  إذا ‘   أما  ذلك   من  فالمانع   تقويمها  بعد  العروض  قسمة

 .  ( للمضاربة  السفر ،أو الرشاء  للعامل لجيوز  أي ونحوه) الرشاء ،أو

  حق   فهذا  املال  انضاض  ليتم  بالنقد  بيعها  ،أو  املقايضة  طرق  عن  كان  سواء  العروض  لبيع  بالنسبة  أما 

  بعزله   علم  وإذا  "اهلداية:  رشح  صاحب  قال  أعامله  تصفية  يمكن  لكي  بالفسخ  ذلك  وليتأثر  للعامل

  ل   نسيئة   البيع   عن   هناه  لو   حتى   نسيئة  ،أو   نقدا    ذلك  عن   العزل   وليمنعه   يبيعها  أن   فله   عروض   واملال

 (. 1العقد)  صحة   بمقتىض الربح يف ثبت قد  حقه  ؛ألن  بنهيه يعمل

 اآلخر   دون بالفسخ الطرفي  أحد  علم  لو  ـ ب

  بعلم   إل  يف   الفسخ   ليقع   واحلنابلة  األحناف   فعند   الفسخ  وقوع  صحة  يف  الفقهاء  اختلف  فقد 

  وجود   عند  لكن  الترصف  عن  وبالنهي  بالفسخ  يبطل  املضاربة   عقد  ":   الصنائع  بدائع  يف  جاء  الطرفي

 (.2) "والنهي بالفسخ  صاحبه علم  وهو والنهي الفسخ رشط

  واملضاربات   الرشكة  يف   املتعاقدين  ألحد  لحيل  ":   اإلنصاف  يف  جاء  فقد  احلنابلة  اشرتط  ،وكذلك 

 العلم.  أهل عند  الراجح وهو  (3) "رشيكه كتم  مع  الفسخ

 

 . 76  / 7  ج   ،   اهلداية   عل   العناية   رشح   ( 1) 

 . 112  / 6  ج   ،   الصنائع   بدائع   ( 2) 

 . 449  / 5  ج   ،   اإلنصاف   ( 3) 
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  والعلة   واحد  طرف  من  الفسخ  يصح  أي  باآلخر  أحدمها  علم  يشرتطوا  فلم   اآلخرون  الفقهاء  أما 

  جعالة   وأما  رشكة  أما  انتهائها  ويف   وكالة  أمرها  ابتداء  يف  القراض  أن  ـ  الشافعية  ذكر  كام  ـ   عندهم

 (. 1جائزة) عقود  وكلها

  له  ظهر  سواء   أصحاهبا  من   باستيفائها  مطالب   فالعامل   ديون  املضاربة   عل  وكان  الفسخ   تم  إذا   ـ  ج

  التي   الصفة  عل  املال  رأس  رد  تقتيض  املضاربة  ؛ألن  اجلمهور  قول  وهذا  يظهر   ل  أم  املضاربة  يف  ربح

  ل   املا   رب  وأما  الربح  من  فيعوض   املال  رأس  فيخرس  آليايت  قد  الدين  ؛وألن  العامل  هبا   استلمه

 .   األحناف  قال كام  الدين باستيفاء ليطالب

  ل   ،أو  ربح   املال   يف   ظهر  سواء   تقاضيه   العامل   لزم  دين  واملال  القراض  انفسخ   وإن  ":  املغني  يف  جاء  

 (.2يظهر) 

ـ   2  وسفهه   جنونه  ،أو الطرفي  أحد   موت  ـ ـ

  أحد   مات   إذا   جائز   عقد   املضاربة   ؛ألن   الطرفي  بي   املضاربة   عقد  انفسخ   الطرفي   أحد   مات  إذا 

  بأحدمها   ول  العاقدين  بموت  ليبطل  ،فإنه  الالزم  العقد  بخالف  الوكالة  كعقد  العقد  انفسخ  الطرفي

 أمور:   مجلة وهنا  كاإلجارة. 

  ؛ألن   امليت  غرماء  عل  الربح  من  حصته  أي  العامل  حق  يقدم  املال  رب  بموت  الفسخ  حالة  يف  ــ  أ 

  املال   يف  رشيكا    يعترب  وكذا  املرهونة  بالعي  املرهتن  كحق  حقه  ؛وألن  بيده  الذي  باملال  تعلق  قد  حقه

  إل   منه   يشء  أخذ   الورثة  حق   من   فليس   غيه  عل  فيقدم   األثامن  وكحق  الربح  من   استحقا قه  بمقدار 

 .  الربح من  املضارب سهم إخراج بعد

 (. 3املتوّف)   تركة  مجلة من  يكون نصيبه  من   والباقي

 

 . 237  / 5  ج   ،   املحتاج   ،وهناية .   319  / 2  ج   ،   املحتاج   مغني   ( 1) 

  / 7  ج   ،   اهلداية   عل   العناية   ،ورشح   114  / 6  ج   ،   الصنائع   وبدائع   426،   / 2  ج   ،   املحتاج   حتفة   كذلك   وانظر   ، 47  / 5  ج   ،   املغني   ( 2) 

 . 78  و   77

 .   306  / 8  ج   ،   املحتار   رد   ،وتكملة   45  / 5  ج   ،   قدامة   لبن   املغني   انظر   ( 3) 
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  الربح   من   وحصته   ماله  املال  رب  أخذ  ناضا   املال  رأس   وترك  العامل  بموت  العقد  انفسخ  وإذا  ـ   ب 

  غي   أي  ناض  غي  املال  رأس   كان   وإن   ورثته.   إل  الربح  من   املضارب  حصة  وانتقلت  ربح  ثمة  كان   إن

  ،أو   وصيه  يد  يف  ألجل  املال  يكون  موته  قبل  العامل  عينه  ولو  تركته  يف  دينا    املال  رأس  فيكون  معروف

 (. 1يده)  يف  كان كام  وارثه

 كاآليت:   متت  الطرفي بي التصفية عمل طريقة  ـ ج

  املال   رب  هلم  سمح  ،أو  التصفية  عل  املال  ورب  وصيه(  ،أو  العامل)  ورثة  :  نافالطر  اتفق  إذا  ــ  1

 ذلك.  هلم  كان العقد عند  عليه املتفق الرشط عل  بينهم مشرتك والربح ماله رأس وتسليمه  بالتصفية

  قال   كام   العروض  بيع  هلم  فالجيوز   فهناك  هبم  ثقته   لعدم  بالتصفية  املال  رب   هلم   يأذن   ل   إذا  ــ  2

 اآليت:   عمل يتم  ولكن الظاهرية

 التصفية.   يف عنهم ينوب املال رب  عليه  يوافق ثقة أمينا   خيتاروا  أن ـ أ

  مذهب  وهو  )  املال  بتصفية  يقوم  عنهم  ينوب  جهته  من  أمينا   هلم  فيعي  للحاكم  األمر  يرفع  أو  ـ  ب

  من   ول  املالك   حصة  من  ل   املضارب  ربح  من  ـ  املالكية  قال  كام  ـ  األمي   أجر  ويكون  (  اجلمهور

  العامل  حق  يف  واجبا   كان   ؛وألنه   لعاملي  الربح  من  سهم   بدفع  ملزم  غي   املالك   ؛ألن   مجيعا    احلصتي

 (. 2)  بعده من ورثته إل  الواجب  ذلك نتقلا،ف  حياته حال

 ؟   احلي  الطرف مع  املتوّف ورثة اتفق إذا  فسخ دون املضاربة واستمرار   العقد بقاء يمكن هل لكن 

 حالتي:  إمام  هنا نحن 

 املال   رب   وفاة   حالة  :  األول  

 ل؟   أم ناض  هو هل املال  رأس  نوع عل  تتوقف فاملضاربة 

 ناض.  املال  ـ أ 

 .  املضاربة  يف يستمر أن  للعامل  جيوز 

 

 . 45  / 5  ،ج ،واملغني   69  / 4  ج   ،   ،واملدونة   235  / 6  ج   ، الزرقاين   ورشح   ،   326  / 8  ج   ،   املحتار   رد   تكملة   انظر   ( 1) 

 . 249  / 8  ،ج واملحل   ، 87  / 4  ،ج الزخار   والبحر   ،   48  / 5  ج   ، واملغني   ،   320  ـ   319  / 2  ،ج   املحناج   مغني   انظر   ( 2) 
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 عروض  املال  ـ ب

   رأيان:   فللفقهاء  بعد   جيمع   ول   بالسوق   خمتلطا   أي  ناض   غي  عروضا   املال  كان  إذا  

  عند   لعروضا   نقودا  تكون  أن   املضاربة  يف  ويشرتض  عروض  املال  رأس  ؛ألن   ذلك  يمنع  األول:  

 املضاربة.  ابتداء 

  رأي   وهو  القراض  مال   عل  بناء   هو  وإنام  مضاربة  ابتداء   ليس   ؛ألنه   املضاربة  استمرار   جييز  :  الثاين 

 احلنابلة   عند الثانية  والرواية  والشافعية املالكية

  القراض   ابتداء  عند  تقويمها  يمكن   كام  الفقهاء  من  كثي  أجازه   املقارضة  عدم  ؛ألن  الراجح  هو   وهذا  

 (.1قراض)   ابتداء هذا أن فرض عل بالنقود

 العامل   وفاة  :  الثانية  احلالة  

 ذلك.  جواز والراجح هنا يقال هناك  قيل  وما السابقة  احلالة مثل كذلك: حالتان  وهنا 

  وهو  والسفه  باجلنون  الفسخ  عل  كذلك  ينطبق  وهو   باملوت  العقد  فسخ  حالة  هو  سابقا    ماذكرناه  كل 

  إلِساف   وجه   عل   هلا  وأنفاقه   أمواله   تدبي   يف  القيام  حسن  عل  قادر   غي   فتجعله  األمرء  تعرتي   حالة 

 .  سفيها   يسمى الصفة هبذه  فاملتصف والتبذير

  وبموته   كان  أهيام  أحدمها  بفسخ  تنفسخ  اجلائزة  العقود  من  واملضاربة  "الل:   رمحه  قدامة  ابن  قال 

 قبل   ما  بي  ولفرق  كالوكيل   فهو  بإذنه  غيه  مال   يف  مترصف  ؛ألن  لسفه  عليه  واحلجر  وجنونه

  من   اْلفيف  عل  الشيخ  األمرحوم  إليه  ماذهب  ؛وألنوافق  اجلمهور  رأي  وهذا  "  وبعده  الترصف

  هذه   يف  األحناف  فتوى  عليه  املعتمد  ؛ألن   وزفر  حنيفة  أيب  رأي  عل  اعتامدا  السفيه  مضاربة  جواز

 (. 2وحممد) يوسف  أيب رأي املسألة

 

 . 388  / 1  ،ج واملهذب   ،   69  / 4  ،ج   ،واملدونة   48  / 5  ،ج واملغني   ، 247  / 5  ج   ،   املحتاج   هناية   يف   الرمل   انظر   ( 1) 

  108  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   والرشكات   ، 306  / 8  ،ج املحتار   رد   وتكملة   ،   314  / 7  ،ج القدير   وفتح   ،   46  / 5  ،ج   املغني   انظر   ( 2) 

 . 288  ص   ،   الدبو   ابراهيم   د/   املضاربة   ،وعقد 
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 (.1ينضه)  أن  عليه  القيم  ،أو  للمضارب   كان عروض  واملال جنون  حصل فإذا 

   للمضاربة   املحدد   الوقت   ـ  3  

  هذا   عدا   فيام  اإلذن  وجود  لعدم  املدة   حتديد  بجواز  يقول  من  عند   هلا  املحدد  بالوقت  املضاربة   تنتهي  

 (.2بإذن) ترصف كالوكالة املضاربة ؛ألن األوقات  من   الوقت

ـ   4  للمضاربة   عليه  املعقود  املال  هالك   ـ

 هي:  صور  املال  وهلالك 

  حمل   ؛ألنه   متصورا    املضاربة  عقد   يعد  ل  تقصي  ،أو   تعد  بال  املضاربة   قبل  كله  املال   هلك  إذا  ــ  أ 

 .  الفقهاء بي إمجاع  حمل وهذا الترصف

  به  العقد  تعلق  الذي  املال   لزوال  املضاربة  انفسخت  الرشاء  قبل  املال  تلف  إذا  ":  قدامة  ابن  قال 

 (. 3) "له  لزم  فهو ذلك  بعد العامل ومااشرتاه

 (. 4) "هلا  ألحمل حيث ترتفع  كلها فاملضاربة  الترصف  قبل كله  املال تلف  ولو "الرشبيني: وقال 

  انفسخ  فأتلفه  ملضارب  أعطاه  ،أو  الشخصية  منافعه  يف  استعمله  بأن  تقصي  ،أو  منه  بتعد  هلك  إذا  ـ  ب

  ضمينا   املضارب  لصيورة  وذلك  ضامن  من  حمله  حل  فيام  يضارب  أن  له  ولحيل  كذلك  املضاربة  عقد

 (.5األجل)  مع  الضامن  ولجيتمع عنه األجل وأنتفت املال عل اعتدائه  بسبب

  ،فإن   ضامنه  فأدى  فاستهلكه  العامل  غي  املعتدي  كان  كاملو  منه   تقصي  ،أو  تعد   بغي  املال  هلك  لو  ـ  ج

  املضارب   جانب  من  يكن  ل  عتداء  إل   ؛ألن  البدل  يف   يضارب  أن   للعامل   ويكون  لينفسخ  العقد

 (. 6)  املال رأس  حمل الضامن حل وقد فيه له ولبد

 

 . 497  ص ،   اْلفيف   عل   الشيخ   الرشعية   املعامالت   أحكام   ( 1) 

 294  ص ،   اْلويطر   الل   عبد   د/   الرشيعة   يف   ،واملضاربة 338  ص   ،   القليص   عل   / د   املالية   املعامالت   فقه   انظر   ( 2) 

 183  / 5  ج   ،   املغني   ( 3) 

 . 319  / 2، ج   املحتاج   مغني   ( 4) 

 . 48  / 5  ،ج   واملغني   ، .   113  / 6  ،ج   الصنائع   بدائع   انظر   ( 5) 

 السابقة.   الصفحات   نفس   واملغني   الصنائع   ،وبدائع   113  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   الرشكات   ـ   ( 6) 
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  ل   الذي  بالثمن  رجع  للبائع  الثمن  يدفع   ل   ولكن  السلعة   العامل   اشرتى   أن  بعد  املال  هلك   إذا  ـــ  د

  رب  عل  بالثمن  رجع  وثالثة   ثانية   مرة  ضاعت  لو   حتى  أمي   ؛ألنه  املال  رب  عل  ضياعه  بسبب  يدفعه

 .  واإلمامية واحلنابلة األحناف   رأي وهذا  املال

  دفع   بي   خمي   املال   رب  أن  ويرى  العامل   حق  يف  لزم  البيع  أن   يرى  أنه  غي  كذلك   مالك   مذهب   وهو 

 السلعة.   من  التربؤ  وبي الثمن

 ؟  املضاربة  مال رأس  إل  الثمن  من  املال رب مادفعه يضاف هل لكن 

 :   للفقهاء رأيان هناك 

  عدم   ؛ألن  املعارصين  بعض  مايرجحه  وهو  املضاربة  مال  رأس  إل  يضاف  التالف   املال  أن  يرى  األول 

  الفائدة   عل  احلصول  الرشكة  هذه  يف   مسامهته  وراء  من   يأمل   كان  الذي  املال  برب  إجحاف  احتسابه

 ماله.  رأس  له  ليسلم قد  ـ الثمن من مادفعه احتساب  عدم ـ  احلالة هذه ويف

  هو   الباقي   ويكون   فيه  الترصف   قبل   تلف   قد  التالف  ؛ألن   املال  رأس  من   احتسابه   عدم  يرى  :   الثاين 

 (.1املال)   رأس

 فيه  الترصف   قبل   ماله  املالك   اسرتجاع   ـــ 5

  بطلت  البعض  وترك   البعض  اسرتجع  ،فإن  فيه   الترصف  قبل  ملاله  املال   رب  باسرتجاع  املضاربة  تبطل 

 (.2املضاربة)  رأس هو الباقي  وأصبح الترصف قبل اسرتجاعه تم فيام

 الدين   بسبب  املال  رب  عل احلجر   ـ  6

  فيه   الترصف  من  ومنعه  ماله   عل  احلجر  القاض   حق  من  ويكون  كثية  ديون  املال  رب  عل  يكون  قد 

  احلجر  جييز   من   عند  باحلجر  املضاربة   تنتهي  وعندئذ   جربا    بيعه  ثم   ومن  الدائني  حقوق   عل   حفاظا

   . املدين   عل  رشعا  

 

  املضاربة   وعقد   ، . 512ص ،   الكرامة   ،ومفتاح .   238  / 2  ج ،    املجتهد   وبداية   ، .   49  / 5  ج   ، واملغني   ،   113/ 6  ،ج   البدائع   انظر   ( 1) 

 . 300  ص   ،   الدبو   فاضل   ابراهيم 

 . 115  ص   ،   اْلفيف   عل   للشيخ   الرشكات   ( 2) 
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  بحكم  غيه  مال  يف  مترصف   هو  وإنام  عليه  حيجر  له  ألمال  ؛ألنه  له  أثر  فال  املضارب  عل  احلجر  أما 

 . (1الوكالة) 

 السادس  املطلب 

 والرشكة   والوكالة   األجل   وعقود   املضاربة بي   والختالف  التشابه  أوجه     

  الكاملة   املطابقة  ليعني  هذا  لكن  ورشيك  ووكيل  أمي  أنه  املضارب   يف  الفقهاء   عبارة   سابقا    ذكرنا 

 يأيت:  فيام للفائدة  امتاما   نوضحها  اختالف وأوجه ،  اتفاق  ،أوجه هناك بل  العقود وهذه  للمضاربة

 األجل   د و وعق  املضاربة :   أول   

ـ   1  لتفاق ا  أوجه   ـ

  أن  قبل   املال   ورأس   "  :  الكاساين  قال   ألجل  يعترب  يده  يف   املال  ورأس  التعاقد  عند   أمي   املضارب   ـ 

  وكل   البدل  وجه  لعل  مالكه  بإذن  قبضه  ؛ألنه  الوديعة  بمنزلة  يده  يف  ألجل  شيئا    به  املضارب  يشرتي

 (. 2)"ألجل  فهو كذلك  مقبوض

  بنفعه   ولخيتص   بإذنه  غيه   مال   يف   مترصف  ؛ألنه  املضاربة   مال   يف  أمي  والعامل":  قدامة   ابن   وقال 

 (. 3أمينا)   فكان

  إل   التالف  املال  ليضمن  كونه  يف  األمي  حكم  يأخذ  أنه  العامل  عند  ألجل  املضاربة  كون  ومعنى 

 باألمي.  اْلاصة األحكام  من  ذلك إل  وما  التلف  دعوى يف يصدق وأنه التفريط ،أو  منه   بالتعدي

  فقد   تفريط  غي   من   عليه   الضامن  كرشط  األجل  عقد  مقتىض   خيالف  ما  هذا  يف  رشط   أنه   فرض   ولو 

 (. 4)  والشافعية املالكية  وهم  معا   والعقد  الرشط بفساد قال  من  منهم بل فساده عل   الفقهاء  أمجع

 

 . 215  ـ 214  ص   م   1964  مرص   ،   التأليف   دار   مطبعة   اْلطيب   عل   أمحد   د/   الغرماء   حلق   املدين   عل   احلجر   كتاب   انظر   ( 1) 

 . 19  / 6  ج   ،   الصنائع   بدائع   ( 2) 

 . 192  / 5  ج   ،   املغني   ( 3) 

 . 257  ص   ،   اْلويطر   الل   عبد   ،   اإلسالمية   الرشيعة   يف   املضاربة   ( 4) 
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ـ   2    الختالف  أوجه   ـ

  األجل   من  نصيب  له  ليس  األجل  عقد  يف  املودع  بينام  الربح  من  نصيب  له  املضاربة   عقد  يف  املضارب 

 (. 1) " عوض   غي  من  حيفظه ملن  املدفوع املال  " بأنه  الوديعة  عقد الفقهاء   عرف ولذلك

 والوكالة   املضاربة   :  ثانيا  

ـ   1  لتفاق ا  أوجه   ـ

 املعروف.  عل فيه  ترصفه ويكون الترصف  يف اإلذن  من فيهام لبد  منهام  كل  ــ أ

 الفقهاء.  من األكثر عند الترصف من ونوع بزمن  التوقيت منهام  كل يف  جيوز ــ ب

  مايملكه   تفويض  فيهام  ؛ألن  بإذن  العبد  ومن  الرشيد  العاقل  املميز  من  إل  لتصح  منهام  كل  ــ  ج

  خالف   فيه  كان  وإن  غيه  إل  فيه  التفويض  ليمكنه  بنفسه  ليملكه  وما  غيه  إل  الترصف  من  اإلنسان

 البلوغ.  من  لبد  ،أو  والتوكيل املضاربة يف  يكفي هل  التمييز يف

 الختالف   جه  أو  ـ ـ  2

 فحسب.  الثمن حتصيل الوكالة ويف الربح حتصيل املضاربة من  املقصود  أن  ـ أ 

  إل   لجتوز  واملضاربة  معينة  بدراهم   تكون  وقد  للوكيل  مشاعة  حمددة  بنسبة  تكون  قد  الوكالة  أن  ــ  ب

 .  للمضارب الربح  من  معلوم  مشاع بجزء

  ليستحق  املضارب  بينام  يظهر  ل  ،أو  ربح  بيعه  عل  وكل  فيام  ظهر  سواء  له  ماقدر   سيأخذ  الوكيل  ــ  ج

 الربح.  حال  يف إل شيئا  

 خاص.  نوع عل توكيل  فهى املضاربة بخالف وغيها األموال يف  عامة  فهى أعم  الوكالة ـ د

 

 

 

 . 185  / 5  ج   ،   القناع   كشاف   ( 1) 
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 والرشكة   املضاربة  ـ  ثالثا: 

 لتفاق ا  أوجه   ـ ـ  1

 الترصف.   جائز من إل ليصح منهام  كل  ـ أ 

  وأن   الدناني  ،أو  الدراهم  فيهام  املال  رأس  جعل  يف  لحالف   واملضاربة  العنان  رشكة  من  كل  ــ  ب

 معلوما .  يكون 

  ألجزاء اوب  معلوما    مشاعا  وكونه  الربح  يف  منهام  واحد  لكل  ما  مقدار  معرفة  منهام  كل  يف  يشرتط  ــ  ج

 البعض.  عند  املالي قدر عل  العنان يف الربح  جعل وجيوز

  جاز   عمله  للرشيك  جاز  فكلام  يفعله  أول    يفعله  أن  للعامل  فام  الرشكة  حكم  املضاربة  حكم  ـ  د

 هنا.  منع هناك  منه منع وما  عمله  للمضارب

 جائز.  عقد منهام  كل ـ و

 الختالف   أوجه   ـ  2

  عل   الوضيعة  الرشكة  ويف  يشء  منها  العامل  عل  ليس  خاصة  املال  عل  املضاربة  يف  الوضيعة  أن  ـــ  أ

 املالي. 

  عند   والعنان   املضاربة  جتتمع   وقد  عليهام.   العنان   رشكة  ويف   العامل   عل   املضاربة   يف  العمل   ـ ـ  ب

   .احلنابلة

  الرشكة  ويف  املال   لرب  الربح   يكون   املضاربة   ففي  الربح   من   منهام  لكل  ما  قدر   يذكرا  ل   إذا  أهنام  ـ  ج

 .(1األموال)  بنسب يوزع

 

 

 

 

 . 262  ـ   257  ص   ،   اْلويطر   الل   عبد   الشيخ   بترصف   الرشيعة   يف   املضاربة   انظر   ( 1) 
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 السابع  املطلب 

 احلديثة  املعامالت   بعض  وبي   املضاربة بي   العالقة  شبهة      

  بناء   جوازها  عل  لالستدلل  احلديثة  املعامالت  بعض   وبي  املضاربة  بي  الربط  الباحثي  بعض  حاول 

  بيان   وإليك  التأمي  وعقد   التوفي  بصندوق  يعرف  ما  املعامالت   هذه  وأهم  املضاربة  عقد  جواز  عل

 . ذلك

 التوفي   صندوق   ـ  1

  فوائد   وإعطاء  وحفظها   اجلامهي   من  األموال  عإيدا  بعملية   يقوم   بالربيد   خاص  سم ق   التوفي  صندوق 

 (.1التوفي)  بودائع فيه تودع التي  األموال وتسمى عليها 

  هبا   حيتفظ  التي  احلسابات  عن   عبارة  وهى   الدخارية   الودائع   ،أو  التوفي   حسابات   عن   خيتلف  وهو 

  الرشوط   وفق  احلساب   يف  واإليداع  السحب  عمليات  فيه   تسجل  توفي   بدفرت  أساسها  عل   املودعون

 (. 2البنك) يضعها التي  والقيود

 البنك   مكاهنا  حسابات حمل بينام الربيد  مكانه الربيد صندوق أن  الثني بي  الدقيق والفارق 

  وملعرفة  املضاربة،   عقد  عل  قياسا    باجلواز   التوفي  صندوق  عل   احلكم   املعارصين  بعض   حاول   وقد  

 التوفي.  صندوق عملية تصور  من  لبد  الرشعي  احلكم

 الربيد   صندوق   عملية

  البنك   توفي  صندوق  ،أو   الربيد  صندوق  يف  مايريد  املال  صاحب  يودع  بأن  الربيد  صندوق  عملية   تمت 

 ينقص.  ،أو ذلك  عل  يزيد وقد %2 ،أو %3 قدره ربح ذلك مقابل وله  نامئه؛إل  املشاريع  يف املال  لتنمية

 

  / 2  ج   ،   القليص   عل   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   ،وفقه   208  ص   ،   سقاف   سال   ،   اإلنساين   املجتمع   يف   وأضاره   الربا   انظر   ( 1) 

553 . 

  للمؤلف   اإلسالمية   البنوك   وحدمات   ملعامالت   الفقهية   واألحكام   ،   30  ص   ،   إبراهيم   الرحيم   عبد   ،   اإلسالمية   البنوك   جتربة   انظر   ( 2) 

 . 283  ص   ، 
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 املجيزين  شبهة  

  فصندوق   املضاربة  قبيل  من  ؛ألهنا  رشعا    جائزة  الصورة  هبذه  العملية  هذه  عن  املعارصين  بعض  قال 

  هذه   أن  التجارب  دلت  وقد   والتجارة   الصناعة   يف  لديه  املودعة  األموال  هذه  يستثمر  التوفي

  بي   رشكة  عقد  املضاربة  أن  كام  للمودع  املحددة  النسبة  عل  زائدا  ربحا  حتام  رابحة  الستثامرات

  وليوجد   عليه   يتفقان  ما   عل  والربح   آخر  جانب  من   والعمل   جانب  من  املال   يكون   أن   عل   طرفي

  يكون   املضاربة  يف   بينام  مئوية  بنسبة   الربح  حتديد   سوى  املضاربة   عقد   وبي  العملية   هذه   بي   فرق  ثمة

 الفقهاء.  عند  عليه  لدليل  الرشط  وهذا مشاعا الربح

  والقواعد   الرشعية  للحكام   تطبيقا  نراه  والذي  :  واهفتا  يف  شلتوت  الشيخ  قال  ذلك  عل  وبناء   

  التوفي   صندوق   عل  لصاحبه  دينا    يكن  ل  املودع  املال   ؛ألن  فيه   ولحرمة  حالل   أنه   السليمة   الفقهية 

  يف   تستغل  األموال  هذه  أن  يعرف  أنه  كام  املصلحة  قبول  متلمسا  خمتارا    طائعا  صاحبه  به  تقدم  وإنام  منه

 (.1)  اْلرسان ،أو الكساد فيها  ويندر جتارية مواد

 املجيزين   شبه عل   والرد   الصحيح   الرشعي   احلكم

  الكيفية   هبذه  التوفي   صندوق  يف   األموال  عوإيدا  التعامل  حرمة  هو  الفقهاء  رمجهو   عليه  الذي 

 فمردود  املجيزون   ذكرها  التي   األدلة   وأما  ،   الرشعية   املضاربة  أساس  عل  تعديلها  يتم  ل  ما  املذكورة

 وجوه:  من عليها 

  وأما  عليه ضامن  فال تفريط  ،أو تعد   غي  من هلك إذا  املضارب يد يف ألجل  يعترب  املضاربة مال  أن  ـ ـ أ 

 املقرتض.   قبل  من  مضمونة  ،فإهنا التوفي   صندوق  يف الوديعة

 

  129  ص   الرتك   عمر   د/   ،   اإلسالمية   الرشيعة   يف   املرصفية   واملعامالت   ،   الربا   352  ـ   351  ص   ،   شلتوت   للشيخ   الفتاوى   انظر   ( 1) 

  الوهاب   عبد   الشيخ   املعامل   هذه   بجواز   قالوا   الذين   املعارصين   ،ومن   555  ـ   554  / 2  ،ج   القليص   عل   د/   ،   املالية   املعامالت   وفقه 

 . 428  ـ 425  ص   ،   للمؤلف   الدكوراه   رسالة   انظ   القصار   ووفيق   عيسى   الرمحن   وعبد   خالف 
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  باأللفاظ  ولعربة  بفائدة  قرض  حقيقة  فهو   سلفا  وعروف  وحمدد  مضمون  يدفع  الذي  الربح  أن  ـ  ب 

  وقد   حيصل  قد   مضمونا    وليس   نسبي  ربح  املضاربة  يف  الربح  بينام  واملعاين  باحلقا ئق  وإنام  واملباين

 لحيصل.

  عكس   فهو  عليه  تكون  اْلسارة  التوفي  صندوق  يف   بينام  املال  رب  عل  املضاربة   يف   اْلسارة  ــ  ج 

 املضاربة. 

  :   قال   خديج  بن   رافع   روى   بام   مردود  قول   عليه   لدليل   املضاربة   يف   الربح  حتديد   بأن   القول   ـ ـ  د 

  الزرع   من  وأشياء  ولاجلدا   وإقبال  املاذيانات  عل  بام  الل   رسول  عهد  عل  يؤاجرون  الناس   كان  إنام

  فأما   عنه  زجر  فلذلك  هذا  إل  كراء  للناس  يكن  ول  هذا  وهيلك  هذا  ويسلم  هذا  ويسلم  هذا  فيهلك

  مع   اْلارج  الربح  يف  الرشكة  قطع  إل  يؤدي  الرسول   عنه   هنى  وقد ،  (1به)   بأس  فال   معلوم  يشء

 ذلك.  عن  الرشيعة هنت وقد واملخاطرة الغرر من فيه املوضعوملا  هذا إل احلكم  هذا فيتعدى حصوله

  الذي   الربا  هو  هذا  ؛ألن  معي  ربح  اشرتاط  حتديد  حتريم  عل  تدل  والسنة  الكتاب  نصوص  أن  ــ  ه 

   الل  حرمه

  :  املنذر  ابن قال  الترشيع مصادر  أحد  واإلمجاع معلوم بيشء الربح حتديد حتريم عل العلامء  إمجاع  ــ و 

  لنفسه   كالمها   ،أو   أحدمها  اشرتط   إذا   القراض   إبطال   عل   العلم  أهل  من  عنه   نحفظ   من  كل   أمجع 

 (. 2) " معلومة دراهم

 التأمي  عقد  ـ 2

  له   املؤمن  أن  أساس  عل  املضاربة  عقد  عل  قياسا    التأمي  عقد  إباحة  عل  (1)   املعارصين  بعض  استدل 

  له   للمؤمن  بالنسبة  فيه  والربح  بأستغالله   فيه   املؤمن  ويعمل   التأمي  أقساط   صورة  يف   املال   رأس   بقدم

 (. 2مكاسب) من  استغالهلا   يف عليه  يعود وما  األقساط  للمؤمن  وبالنسبة التأمي  مبلغ هو

 

 . 25  / 5  ج   ،   الفتح   مع   البخاري   بعضه   وروى   1183  / 3  ج   ،   مسلم   ( 1) 

 . 303  ـ   302  ص   ، الدبو   إلبراهيم   املضاربة   عقد   وانظر   القروض   فوائد   حكم   عن   للدكتوراه   رسالتنا   يف   الردود   من   مزيدا   انظر   ( 2) 
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  وخصائصه   عنارصه  وبيان  التأمي   عقد   نعرف  املضاربة  لعقد  النوع  هذا   مطابقة   بيان   مدي  وملعرفة

 .  مفارقته ،أو له املضاربة  عقد  مطابقة مدى  نتصور  حتى

 التجاري   التأمي   عقد تعريف  

ن  فيه  يلتزم  عقد  عن  عبارة    التأمي   اشرتط  الذي  املستفيد  إل  ،أو  له  املؤمن  إل   يؤدي  أن  بمقتضاه  املؤم 

  حتقيق   ،أو  احلادث  وقوع  حالة   يف  آخر  مايل  عوض  أي  ،أو  مرتبا   إيرادا  ،أو  املال   من  مبلغا   لصاحله

ن   يؤدهيا  مالية  دفعة  آية   ،أو   قسط   نظي   يف  وذلك  بالعقد   املبي   اْلطر ن  له  املؤم    ويتحمل   للمؤم 

 . (3اإلحصاء) لقواني  وفقا بينها  املقاصة بإجراء املخاطر من جمموعة تبعة املؤمن بمقتضاه

 التجاري   التأمي عقد   عنارص 

 .له   واملؤمن ( الرشكة  ) املؤمن   الطرفي بي الرتاض ـ 1

ن ــ 2  املعارصة.  التأمي  كرشكات التأمي  هيئة  يمثل الذي وهو املؤم 

ن ـ 3  املؤمن.  ،أو  الرشكة مع  بالتعاقد  يقوم الذي الشخص وهو املستامن  عليه  ويطلق له املؤم 

 الزوجة.  ،أو كالبن  التأمي  عقد  من ليستفيد  له  املؤمن يعينه الذي  وهو :  املستفيد ــ 4

 (.4)  ذلك  وغي  والرسقة كاحلرق  العقد يف  واملبي منه املؤمن  الحتاميل احلادث وهو، اْلطر ــ 5

 

 

  والشيخ   عيسى   احلمن   عبد   والشيخ   ،   اْلفيف   عل   والشيخ   ،   خالف   الوهاب   عبد   الشيخ   :   التأمي   عقد   إباحة   إل   ذهبوا   الذين   ومن   ( 1) 

  نظام   أو   الطريق   خطر   ضامن   أو   موالة   عقد   التأمي   عقد   ان   أو   تارة   العاقلة   نظام   عل   قياسا   أباحوها   هؤلء   ولكن   الزرقا   أمحد   مصطفى 

  قاس   من   عل   هنا   الرد   ولكن   عليها   مردود   األدلة   هذه   وكل   العلامء   أجازه   الذي   التعأوين   التأمي   حتت   يندرج   الذي   الجتامعي   الضامن 

 املضاربة.   عقد   عل   اجلواز 

  اْلويطر   الل   ،عبد   الرشيعة   يف   ،واملضاربة   . 235  ص   ،   مرص   ،   السعادة   مطبعة   العطار   توفيق   النارص   عبد   د/   التأمي   أحكام   انظر   ( 2) 

 . 306  ص 

  شبي   عثامن   حممد   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   عن   نقال   . 33  / 1  ج   ،   احلكيم   جلامل   والقانونية   التأمينية   الناحيتي   من   التأمي   عقود   ( 3) 

 . 107  ص   ،   2001  هـ 1422  رابعة   ط ،  النفائس   دار   ، 

 . 108  ص   ،   شبي   عثامن   حممد   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   ( 4) 
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 التأمي   عقد  خواص  

 املتعاقدين.  بي  باتفاق يتم رضائي  عقد  أنه ـــ 1

  الطرف   برضا  إل   انعقاده  بعد  فسخه   ،أو  عنه   الرجوع  ألحدمها   جيوز   فال  للمتعاقدين   ملزم  عقد   ـ  2

 اآلخر. 

 . يدفع  ملا مقابال   يأخذ  الطرفي فكال معاوضة عقد   أنه ــ 3

  املال   من  ماسيأخذ  جمموع  العقد   إبرام  عند  ليعرف  املتعاقدين  من   كال  ؛ألن   احتاميل  عقد   أنه  ـ  4

 وقوعه.  عدم  ،أو اْلطر وقوع عل  متوقف ذلك ؛ألن ماسيدفع   مقدارول

  )   املؤمن   هو  فيه  القوي  واجلانب  اآلخر  من  أقوى  العقد   طريف   أحد   أن  بمعنى  إذعان  عقد  أنه   ــ  5

  عليه   يعرتض  أن  له  املؤمن  وليملك  ماتريد   املنفردة  بإرادهتا   الرشوط  من  تفرض   حيث  الرشكة(

 (. 1بمصاحله) ترض  تعسفية كانت ولو  فيها التغي وليملك

 العقد   هذا   حكم

  عل   قياسه  جيوز  ول  أشكاله  بكل  التجاري  التأمي  عقد  بحرمة  نجزم  أن  نستطيع  التصور  هذا  بعد 

 أمور:   لعدة املضاربة

  بينام   الربع  الثلث  مثل  ألجزاءأب  مشاعا  ويكون  الطرفي  بي  يكون  املضاربة  عقد  يف  الربح  ــ  أ 

  مبلغ  أن  اعتربنا  لو  وحتى  له  املؤمن  فيها  وليشاركه  الرشكة(  )  وحده  املؤمن  يأخذها  التي  األقساط

 معي.  بقدر حمدد الربح هذا ،فإن له املؤمن  ربح هو  التأمي

ـ   ب   التأمي   يف   بينام   جهده  خيرس   والعامل   وجدت   أن   املال   رب   عل   املضاربة  عقد  يف  اْلسارة   ـ

 الغالب.  يف اآلخر عل وغرم طرفيه ألحد  إنم  فيه  فالتأمي  اْلسارة يف  اآلخر له  املؤمن ليشارك 

 

 . 111  ص   ،   السابق   املصدر   ( 1) 
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  ،أو   وجد  أن  ربحه  مع  فقط  ماهلم  رأس  يأخذون   الورثة  ،فإن   املال  رب   مات  إذا   التأمي  عقد  يف  ـ  ج

  ماتم   هو  ضخام  مبلغا  الورثة  يأخذ  التأمي  عقد  يف  بينام  خسارة  حدثت  أن  املال  من  مابقي  يأخذون

 عليه.   لتفاقا

  )   املؤمن  التأمي  عقد  يف  بينام   املضاربة  انتهاء   عند   يسرتده  لصاحيه  ملكا    يظل  املضاربة  يف  املال   رأس  ـ  د

 التأمي.  أنواع أغلب  يف يسرتدها  إل ويغلب  له  املؤمن يدفعها التي األقساط  متلك ( الرشكة 

  املتفق   التأمي  قسط  يتسلم  ،فإنه   التأمي  بخالف  ألجل  يد   فيه   العامل  يد  املضاربة  عقد   يف  املال   ـ ـ  هـ

 .  (1)  يتلف ل أم  تلف سواء  به  التزم ما  املؤمن ويلزم عليه

 /16  ــــ10  تاريخ   اإلسالمي  الفقه  جممع  قرر  وهبذا   التجاري  التأمي  عقد   حرمة  لنا   يتضح  هبذا 

  رشكات   به  تتعامل  الذي  الثابت  القسط  ذا  التجاري  التأمي  عقد  أن  ":  ونصها  (  )أ  فقرة  هـ  1406

 (. 2) "رشعا   حرام هو  وهلذا للعقد مفسد  كبي غرر  فيه عقد التجاري التأمي

  إليه   إذن  احلاجة  تعد  فلم  التجاري  ميأ للت  بديال  الرشعية  بصورته  التعاوين  التأمي  الفقهاء  طرح  وقد 

 لوجوده.  مربر ول

   الثامن  املطلب 

 املرصيف   املجال   يف   املضاربة من   الستفادة   كيفية

  كام   ذلك  يف  طريقها  وكان   واقعيا   بتطبيقه   وذلك  املضاربة  عقد  من  باإلفادة  اإلسالمية   املصارف  قامت 

 يل: 

 . املال رب يمثلون   وهؤلء ومدخراهتم ودائعهم األموال أرباب  من املصارف  تتقبل ــ 1 

 

 . 306  ـ   305  ص   ،   اْلويطر   الل   عبد   ،   الرشيعة   يف   املضاربة   انظر   ( 1) 

ـ   193  ص   ،   م 1987  الكويتي   التمويل   لبيت   األول   الفقهية   الندوة   أعامل   ( 2)   . 194  ـ
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  يضيف   وقد   معينة  مرشوعات  يف  األموال   هذه   لستثامر  الالزمة   الدراسات  بعمل  املصارف   تقوم  ـ  2

  يف   املرصف  ويكون  الستثامر،  قنوات  يف  باجلميع  ويدفع  أمواله  بعض   املودعي  أموال  إل   املرصف

  بدور  يقوم  املرصف  أن  الباحثي  بعض  ويرى  جائزة  الصورة  وهذه  ،  ومضاربا    رشيكا    احلال  هذه

  ولكن   استثامرها  فرص  عن  والبحث  وجتميعها  األموال  بأستيعاب  عنهم  نيابة  يقوم  أنه  باعتبار  الوكالة

  ثابت   بأجر  وكيال  املرصف  اعتباره  ؛ألن  املرصف  لدور  مالئمة  وأكثر  أنسب  مضاربا  املرصف  اعتبار

  احلصول   يدفعه  لذيا   املضارب   ،أو  الرشيك   بخالف  بداعواإل  ين افالت  يف   موقفه  يضعف  حال   كل   عل 

   بالفشل باء وإل ألهدافه  وحتقيقه املرشوع نجاح  خالل من  إل للربح  لسبيل ؛ألنه   ينافللت  الربح عل

  طبيعة   حسب  خيتلف  فموقفهم  األموال  هذه  لالستثامر  للمرصف   يفدون   الذين   املستثمرون  أما  ــ  3

 عملهم. 

ـ   أ   بعض   تنفيذ  إليهم   وعهد  املرشوع  بإنشاء  بنفسه   املرصف   قام  إذا  وموظفي  إجراء  يكونوا  فقد   ـ

 معي.  أجر مقابل عامل األ

  دورهم   ويكون  للمرشوع  الكامل  التمويل  عملية  املرصف  تول  إذا  مضاربي  يكونوا  وقد  ــ  ب

 املال  رب  بمثابة املرصف  يكون وعندئذ  والعمل  اإلدارة  يف متمثال  

  جزئيا   متويال   املعي  للمرشوع  املرصف   متويل   كان  إذا  والعامل  الرشيك  صفة  بي  جيمعوا  وقد  ــ  ج

 مضاربون.   وبأعامهلم رشكاء بأمواهلم فهم

 الدور.  هبذا يقوم أن  املرصف  بإمكان كان إذا  حسنا قرضا   مقرتضي  يكونوا  وقد ـ د

 :   هى   املصارف   يف  املعاملة  هذه   تطبيق   عند  مراعتها  جيب   الضوابط  بعض   وهناك 

 أمي.  ؛ألنه  التفريط ،أو بالتعدي إل املرصف  عل لضامن  ـ 1

 املضاربة.  فسدت وإل ذلك ونحوه % 3  ،أو %2 أي املال  رأس بنسبة  العائد حتديد  لجيوز ــ 2
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  يف   فعال   اشرتك  قد  ليكون  قد   بعضها  أن   رغم   الستثامر  يف  املدخرة   الودائع   بي  كافة  الربح   يقسم  ــ  3

  باستعامل   مرتبطا    ليس  فهو  املال  دون  العقد   إل  يستند   العقد  رشكة  يف  الربح  ؛ألن   الستثامر  عمليات

 (.1الرشكة)   غايات أجل  من  لالستعامل  املال ختصيص عل لتفاقا ب مرتبط  ماهو بقدر  املال

  كل  وتعترب   مثال ،  أشهر  ستة   ،أو  أشهر  أربعة  ،أو  أشهر  ثالثة  متتالية  مالية  دورات  إل  السنة  تقسم  ـ  4

 الدورات.  باقي  عن  خسارهتا  ،أو  أرباحها يف منفصلة  مستقلة  مضاربة دورة

 أمواهلم   رؤوس  حسب  املشرتكي بي الودائع  تودع ــ 5

 طريقتان:   له  الربح  توزيع  ،فإن خمتلفة  الستثامر مدد كانت إذا ـ 6

 سابقا    أرشنا  كام املتساوية  الدورات   نظام ـ أ

  رصدت   التي  الزمنية   املدد   بحسب   املختلفة   الودائع  عل   األرباح   تقسم   بأن  وذلك   النمر   نظام   ـ  ب

  نصف   بقيت  والتي  كامال   ربحا   تستحق   السنة  طوال   بقيت  التي  فالوديعة  الستثامر  لعمليات  خالهلا 

 وهكذا.  ربح ربع  هلا  أشهر ثالثة بقيت  والتي الربح نصف هلا   سنة

  أموال   من  ربحا  األموال  بعض  حصول   عليه  يرتتب  ؛ألنه  الفقهاء  بي  اتفاق  موضع  ليس  النظام  وهذ 

  بألف  لزيد املرصف  يضارب  فمثال   سابق مال  خسارة جرب يف لحق   مال يشرتك قد آخر  بمعنى أخرى

  زيد   فيشرتك  دينار  مائتي  فيبح  شهر  بعد  أخرى  بألف  لعمرو  ويضارب  دينار  مائة  فيخرس  دينار

 .   غرر كله  وهذا هبا  موجودا يكن   ل استثامرية مرحلة  من  ربحا املال  ينال ،أو الربح. يف وعمرو

 

 

 

 

ـ   116  / 6  ج   ،   اهلداية   رشح   يف   البناية   انظر   ( 1)   . 117  ـ
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 قانونية  صياغة   املضاربة   عقد صياغة   :  التاسع  املطلب 

  ما   معظم   تشمل  قانونية   صياغة   املضاربة   رشكة   1951  لسنة  40  رقم   العراقي  املدين   القانون   صاغ 

  مواده:  وإليك  بنوده بعض عل  التحفظ مع  منه لإلفادة  ،أوردناه وقد الفقهاء ذكره

 املضاربة  رشكة ـ 660 م

 العمل.  واملضارب املال رأس   املال رب فيها يقدم رشكة املضاربة

   املضاربة يف  يشرتط ـ 661 م

  ـ 1

 للوكالة.   واملضارب للتوكيل   املال رب  أهلية   ـ أ 

  إل   يسلم   وأن  معلوما    يكون   وأن  الذمة  يف   دينا    يكون   وإل   النقود  من   املال   رأس  يكون  أن   ـ  ب

 املضارب. 

 مشاعا.   جزءا  الربح  يف املتعاقدين من  كل  حصة تكون  أن ـ ج

 معنوية.  شخصية املضاربة لرشكة وليكون  ــ 2

 املال.  رب عن  ووكيل املال  رأس عل  أمي املضارب ـ 662 م

   663 م

 مطلقة.  فهى مشرت  ،أو  بائع ولتعيي  جتارة  ؛وألنوع وإلمكان بزمان املضاربة  تتقيد ل إذا ـ1

 مقيدة.  فهى هذه من  بواحد تقيدت  إذا  أما ــ 2

  ـ 664 م

 عنها.  يتفرع وما املضاربة مقتضيات يف بالعمل مأذونا املضارب يكون املطلقة املضاربة  يف ــ 1

  واإلبضاع   املضاربة  مال  عوإيدا  والرشاء  بالبيع  والتوكيل  حالرب  أجل  من  والرشاء  البيع  له  فيجوز  ــ  2

  كام  التجار  بي   املتعارف   للجل  يئة سلن ا   ،أو  بالنقد   البيع   وله  لستئجار وا   واإلجيار  والرهتان   والرهن 

 باع.  الذي املال بثمن  احلوالة  يقبل أن له أن

 املضاربة.  لحلساب  حلسابه  مشرتيا عد  وإل الفاحش  بالغبن  املال  يشرتي أن له  وليس ـ 3
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  إذا   إل  مضاربة  ولإعطاؤه  بامله  املضاربة   مال  خلط  للمضارب  جيوز  ل  املطلقة  املضاربة  يف  ـ  665  م

  يف   واإلقراض   اهلبة  حال  أي  يف  له   ولجيوز  املضاربة  أمور   إليه   فوضت  إذا  إل   ،أو  بذلك  العرف   جرى

  رب  من   رصيح   إذن   بغي  املال  رأس   من   أكثر   الدين  يصبح  أن   حد   إل   القرتاض  ول  املضاربة  مال

 املال. 

  كان   خالفهام  ،فإن  املال  رب   هبا   أذن  التي   الرشوط  برعاية   املضارب  يلتزم  املقيدة  املضاربة  يف  ـ666  م

 التعويض.  عليه ووجب واْلسارة الربح  وحده إليه  وعاد تلف أن  املضاربة مال وضمن  غاصبا

  ـ 667 م

  يف   املرشوط  بالقدر  وذلك  ماله  مقابل  يف  ربحا  املال  ورب  عمله  مقابل  يف  ربحا  املضارب  يستحق  ـ  1

 بينهام.  مناصفة   الربح قسم منهام  كل حصة العقد يعي ل فإذا  العقد

  عل   ليزيد  بحيث  (1املثل)   أجر  وللمضارب  الربح  كل  املال   لرب  يكون  الباطلة  املضاربة  ويف  ـ  2

 شيئا .  املضارب فاليستحق ربح هناك يكن ل إذا  أما الربح نصف  ،أو  املرشوط القدر

 668 م

  مقدار   عل  الربح  قسم  ذلك   فيها  له  جيوز  التي  األحوال  يف  بامله   املضاربة  مال  املضارب  خلط  إذا  ـ  1

  الوجه   عل  املال  رب  وبي  بينه  املضاربة  مال  ربح  وقسم  ماله  رأس  ربح  املضارب   وأخذ  املال  رأس

 السابقة.  املادة  يف املبي

 

 ناحيتي:   من   املثل   قراض   وبي   املثل   أجر   بي   العلامء   يفرق   ( 1) 

  املثل   أجرة   أما   له.   يشء   فال   يشء   حيصل   ل   وإن   منه   أعطى   ربح   حصل   فإن   القراض   يف   املعهود   هو   كام   الربح   يف   املثل   قراض   أن   :   األول 

  فاته   وقد   جمانا   يعمل   ل   ألنه   عمله   مثل   أجرة   املال   رب   عل   له   فإن   حيصل   ل   أم   ربح   حصل   سواء   للعامل   وجتب   املال   رب   بذمة   فتتعلق 

 عمله.   مقابل   يف   املثل   أجرة   له   فوجبت   املسمى 

  فأنه   املثل   أجرة   فيه   ماوجب   بخالف   كاملساقاه   فيه   يتامدى   بل   ليفسخ   العمل   أثناء   يف   عليه   عثر   إذا   املثل   قراض   فيه   ماوحب   أن   :   الثانية 

  د/   اإلسالمي   الفقه   يف   املضاربة   ،ورشكة   264  / 2  ،ج   املجتهد   وبداية   ،   467  ـ   466  / 3  ،ج   الكبي   الرشح   انظر   عليه.   عثر   متى   يفسخ 

 . 306  ص   ،   1997  / 1417  ط/   ،   السلمي   مهدي   بن   غرير   بن   سعد 
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  بينهام  مشرتكا  يكون   املال   رب  بإذن   املال  رأس  عل   زيادة  بالنسيئة   املضارب  أخذه   الذي  واملال   ـ  2

 وجوه.  رشكة

  للمضارب   كله  يكون  أن  اشرتط  ،فإن   الربح  يف  املال   ورب  املضارب  من  كل  يشرتك  أن  جيب  ـ  669  م

 مستبضع.   والعامل بضاعة  العامل يد يف املال  رأس كان   املال لرب كله  ،أو  قرضا    العقد  كان

  ،فإن   اْلسارة  يف  يشرتك  أن  املضارب  عل  رشط  وإذا  وحده  املال  رب  يتحملها  اْلسارة  ـ  670  م

 ليعترب.   الرشط

  املال   رأس   من  حسب  جاوزه  ،فإن  الربح  من  أول    حسب   املضاربة   مال  من  يشء  تلف  إذا  ـ  671  م

 باطلة.  أم  صحيحة  املضاربة كانت  سواء   املضارب فاليضمنه

  رأس   من  مرصوفه  أخذ  فيه  وجد  الذي  البلد   غي  حمل  إل  املضاربة   بعمل  املضارب  ذهب  إذا  ـ  672  م

 املعروف.  بالقدر  املضاربة  مال

 673 م

 بانتهائه.  فتنتهي أجل للمضاربة  حدد إذا ـ 1

  املضارب   مات  وإذا  أهليتهام   وبانعدام  املضارب  ،أو  املال  رب  بموت  كذلك  املضاربة  وتنتهي  ــ  2

 تركته.  يف فالضامن املضاربة ملال  جمهال

  ترصفات  تكون  إإلعالم  هذا  وقبل  بالعزل  إعالمه  عليه  وجب  املضارب  رب  عزل  إذا  ـ  674  م

  أن   له  جيوز   ولكن   املضاربة  نقود  يف   يترصف  أن  للمضارب  يكن   ل  إإلعالم   تم   وإذا  معتربة  املضارب

 بالنقد.  إلبداهلا األخرى األموال  يبيع 

  انتهائه   قبل  نفسه  املضارب  عزل  ،أو  املضارب  املال  رب  وعزل  بزمن  املضاربة  حددت  إذا  ـ  675  م

 لآلخر.  ضر  من أصابه عام  بالتعويض يرجع أن  منهام  للمترضر جاز  وجيه  سبب بال
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 اإلسالمية  املصارف   يف   املضاربة عقد  صيغة   العارش:  املطلب 

 للفائدة   امتاما   نقلناها  األردين اإلسالمي  البنك يف هبا  املعمول املضاربة   لعقد صيغة  وهذه 

َا  َيا  :   تعال   قال  ِذينَ   َأهي  ُسوَل   الل َ  خَتُوُنوا   َل   آَمنُوا  ال  ُتمخ   َأماناتُِكمخ   َوخَتُوُنوا  َوالر  َلُمونَ   َوَأنخ   الل   صدق    َتعخ

 .27 :األنفال سورة  العظيم

 والستثامر   للتمويل  األردين   اإلسالمي  البنك

 (  قراض  مضاربة)   عقد

  واملسمى   ـــــــ  فرع  (  م  .  م  .  ش  )  والستثامر  للتمويل  األردين  اإلسالمي  البنك  :  املال  صاحب  بي 

 األول  الفريق بعد فيام

 الثاين الفريق   بعد فيام املسمون  / واملسمى  ـــــــــ السيدة :/ السيد واملضارب 

 مايأيت:  عل املتعاقدين الفريقي بي لتفاقا  تم 

ـ ـ  1   للكلامت   يكون  أعاله  املقدمة  يف  ماورد   إل  وباإلضافة  العقد  هذا   يف  املقصودة  للغايات   إيفاء  ـ

 ذلك:  خالف  عل القرينة دلت إذا  إل أدناه هلا املخصصة املعاين اآلتية

  فروعه   من  فرع  أي  ،أو  والستثامر  للتمويل  األردين  اإلسالمي  البنك  مركز  البنك(  )  كلمة  تشمل  ـ  أ 

 معا .  كليهام  ،أو

 واملؤنث.  املذكر يف  واجلمع املثنى  صيغتي  املفرد املذكر صيغة  يف ( املضارب ) كلمة  تشمل ـ ب

  فيام   األول  الفريق  يتكلفه  مما  وغيها  املحاماة  وأتعاب  النفقات  مجيع  املصاريف(  كلمة)  تشمل  ـ  ج 

 .  العقد هبذا يتعلق

  األول   بالفريق اْلاص والقانون  الداخل  والنظام التأسيس عقد   عل اطلع  قد  أنه  الثاين الفريق يقر  ـ 2

 احلالل.   الرشعي التعامل أساس  عل  وذلك معه تعامله  يف به ويلتزم ،
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  املال  من   مبالغ  ،أو   مبلغا  األول   الفريق   من   يتسلم  سوف   أنه  ،أو  تسلم   قد  بأنه   الثاين   الفريق   يقر  ـ  3

  الرشوط   وحسب  تإليا  املذكورة  الغايات  يف  لستعامهلا  وذلك  ،  األول  الفريق  مع  عليه  يتفق  حسبام

 التالية: 

  مسئول   ويكون  أعاله  هبا  املرصح  الغايات  يف  إل  املقدم  املال  يستعمل  ل  بأن  الثاين  الفريق  يتعهد  ـ  4

 .   تقصي ،أو  تعد  ،أو ضر   ،أو  خمالفة كل  عن

  سوى   العقد   هذا   بموجب  يستثمره  ،أو   به  سيتاجر  الذي   املال   رأس   حتميل  بعدم  الثاين   الفريق   يقر  ـ  5

  من   ذلك  عل  يرتتب  ما  كل  بمفرده  يتحمل  وأنه  املجال  فيهذا  عليها  املتعارف  واملصاريف  النفقات

  هذا   لبنود  خمالفته  ،أو  إمهاله  ،أو  تقصيه  حالة  يف  وذلك  منظورة  وغي  منظورة   نفقات  ،أو  أضار

 األول.  الفريق تعليامت  ،أو العقد

ـ   العقد  هذا  مدة  ـ  6   يف  األول  للفريق  اْلتامي  احلساب  بتقديم  الثاين  الفريق  ويتعهد  تارخيه  من  ـــــــ

  الفريق   بحقوق  الوفاء  بعد  إل   الثاين  الفريق   ذمة  ولتربأ   األول   الفريق  طلب  عند   ،أو   املدة  هذه  هناية

  عدم   له  تبي   إذا  املضاربة  تصفية   يطلب   أن   شاء   متى  األول   للفريق   وجيوز  العقد  هذا   يف   الواردة  األول

  ،أو   تنبيه   إل  حاجة   دون  وذلك  العقد  هذا  رشوط  الثاين  الفريق  خالف   إذا  ،أو   فيها  الستمرار  جدوى

 قضائية.  مراجعة ،أو  إنذار 

 الربح.  يف  ورشيكا   املال  رأس عل  أمينا الثاين  الفريق يكون ـ 7

 واْلسائر: األرباح توزيع ـ 8

 التايل:  الوجه  عل األرباح صايف  يوزع ـأـ

  األرباح  من  املائة  يف  ـــــــ  :  الثاين  الطرف  الصافية.  األرباح  من  املائة  يف   ـــــــ  :  األول  الطرف

 الصافية. 

  لعملية   املخصص  املال  رأس  يف  فريق  كل  مشاركة  بحسب  توزع  ،فإهنا  اْلسارة   حالة  يف  أما  ـ  ب 

 املضاربة. 
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  الترصف   عدم  وكذا  اْلاصة  شئونه  عل  املال  رأس  من  مبلغ  أي  أنفاق  بعدم  الثاين  الفريق  يتعهد  ـ  9 

 منها.  نصيبه حدود ويف صافية  أرباح وجود من والتاكد التامة املحاسبة  بعد إل  املضاربة  مال يف

  مضاربة   للغي  إعطاؤه  ول  األول   الفريق   إذن  دون  بامل   املضاربة  مال  خلط  الثاين   للفريق   لجيوز  ـ  10 

 عليه.  القرتاض  ول  إقراضه ول  ولهبته

 املال.  رأس  من الباقي حسب ج،أوزه ،فإن الربح من حسب املضاربة مال من   يشء  تلف إذا ـ 11

  اْلالف   عرض  األول  للفريق  حيق  به  متعلق  ،أو  /  و  العقد  هذا  تطبيق  عن  نايشء   خالف  نشأ  إذا  ـ  12

 التايل:   الوجه عل   اختيارهم  يتم حمكمي ثالثة  عل

 األول الفريق خيتاره  َحَكاَم   ـ

 الثاين  الفريق خيتاره  َحَكاَم   ـ

 عامن   صناعة  ،أو / و التجارة   غرفة ختتاره  َحَكاَم   ـ

  أم   باإلمجاع   صدر   سواء  حكمهم  ويكون  اإلسالمية   الرشيعة  أساس  عل  النزاع  يف  الفصل  ويتم  

 قانونا.  جائزة  الطعن طرق  من طريق بأي فيه للطعن  قابل وغي ملزما    باألغلبية

  املختاران   املحكامن  يقوم  الثالث  املحكم  اختيار  عن  عامن  صناعة  ،أو  و/  جتارة  غرفة   اعتذار  حالة  ويف 

  قانون   ألحكام  وفقا  بتعيينه   املختصة   املحكمة  تقوم  ذلك  تعذر   ،فإن   باختياره  الفريقي  قبل  من

 األردن. يف  به املعمول التحكيم

  إل   التحكيم  موضوع  اْلالف   حيال  اتفاقهم   عدم  حالة  ويف  باألغلبية  ،أو  باإلمجاع  حكمهم  املحكمون  يصدر 

  تنشأ   قضايا   ،أو  /  و  طلبات  آية  يف  بالفصل  سواها   دون  املختصة  النظامية  عامن  حماكم  وتكون  .  النظامية  املحكمة

   العقد. هبذا  /  و به  متعلقة ،أو  /   و ناشئة ،أو  /   و التحكيم  بمقتىض

  نص   ما   عدا   فيام  العقد   هذا  عل   األخرى  األمرعية   واألنظمة  والقواني  األردين  املدين  القانون  أحكام  ترسي   ـ   13 

 .  الطرفي  بي اتفاق  من  عليه

  والقانونية   الرشعية   العيوب   من  خالية   حرة   بإرادة  الفريقي   من   موقعتي  أصليتي   نسختي   عل   العقد   هذا  حرر   ـ   14

ـ  /   / بتاريخ  .  م   /  /  املوافق ه
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  هذا  يف  جاء  ما   ضد  موضوعي  ،أو  شكل   دفع  أي  ،أو  /   و  اإلقرار  بكذب  الدعاء  يف  حقه  الثاين  الفريق  ويسقط 

 العقد. 

 األول  الفريق  الثاين  الفريق

 . (1والستثامر)  للتمويل  األردين  اإلسالمي  البنك (  املضارب  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 362  ـ   360  ص   شبي   ثامن   حممد   د/   ،   اإلسالمي   الفقه   يف   املعارصة   املالية   املعامالت   ( 1) 
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 ثالث ال  الباب 

 الشريعة   ف   وحكمها   الوضعي   القانون   ف   الشركات 
 يأتي:  فيما نوضحها فصول سبعة على  الباب هذا ملتيش

 األول  الفصل 
   الوضعي  القانون في الشركات عن عامة مفاهيم
 الوضعي   القانون في الشركات  أنواع  :الثاني الفصل 
 األشخاص. شركات :الثالث الفصل 
 . األموال  شركات : الرابع الفصل 
 . المختلطة الشركة :  الخامس الفصل 
 . الخاصة  الطبيعة ذات الشركات : السادس الفصل 
 . القابضة الشركة  : السابع الفصل 
 .حده  على فصل كل ومسائل أحكام بيان وإليك
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 األول  الفصل
 

 الوضعي  القانون في الشركات عن عامة مفاهيم

 . اآليت  النحو   عل موزعة   وهى  ،  بحوث  عرشة   وفيه  

 بينها   الفروق  وأهم   الوضعي  القانون يف   الرشكات  أنواع   األول:  املبحث 

 عام  بوجه   بالرشكات  اْلاصة  املصطلحات   بعض  :ين الثا   املبحث 

 الرشكة.   عقد  مواصفات  ثالثال   املبحث 

 األخرى.  والرشكات   الرشكة  عقد  بي  الفرق   : رابعال   املبحث 

 عليها.  املرتتبة  والنتائج   للرشكات العتبارية(   املعنوية)  الشخصية   :  امس اْل  املبحث 

 . التجارية والدفاتر   التاجر   : دسالسا   املبحث 

 التجاري.   املحل  :  سابع ال  املبحث 

 الرشكة.  عقد  انتهاء   :  ثامن ال   املبحث 

 وقسمتها.   الرشكة   تصفية : تاسعال   املبحث 

 التجارية.   األعامل أنواع   : العارش  املبحث 

 مبحث.   بكل   املتعلقة  املسائل   بيان  وإليك 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 األول  المبحث
 

 بينها  الفروق وأهم الوضعي القانون في الشركات أنواع

 :  ننوعا  الوضعي القانون يف الرشكات  

 .   واملحامي املهندسي كرشكات  املدنية  باألعامل القيام موضوعها  التي وهى مدنية:   رشكات  ـ  أ  

  والبنوك   النقل  كعمليات  التجارية  باألعامل  القيام  موضوعها  يكون  التي  وهي  :  جتارية   رشكات   ـ   ب

 (.1)  نوعها حيدد الذي هو وعملها الرشكة موضوع  أن  هذا  ومعنى ونحوها والصناعة

 اآليت:  يف   فتتمثل   التجارية  والرشكات   املدنية   الرشكات بي   الفروق  أهم   وأما   

  كأشخاص   صفتها  مع  تتفق  والتي   التجار   عل   املفروضة   لاللتزامات  ختضع  التجارية   الرشكات  ـ  1 

 التجاري.  السجل يف ،والقيد  التجارية الدفاتر كمسك معنوية 

 ديوهنا.  دفع عن توقف  إذا إفالسها  يشهر وحدها التجارية الرشكات  ـ 2

 بالتبعية.  جتارية تعترب التجارية  الرشكات هبا تقوم  التي  املدنية األعامل ـ 3

  املحاكم   بينام   التجارية   املحاكم  هى   التجارية  الرشكات  وى الدعا  يف  للنظر  املختصة   املحاكم  ـ  4 

 املدنية.  املحاكم هى املدنية للعامل  املختصة

  متضامني   رشكاء  كانوا  إذا  دين  كل  عن  بالتضامن  ملزمي  التجارية  الرشكات  يف  األعضاء  يعترب  ــ  5

 .  األسهم حامل  ،أو  التوصية رشكة يف حصصهم  بقدر وملزمون بسيطة توصية ،أو تضامن رشكة  يف

  يوجد   مال   اآلخر  حلصة  متساوية  بحصة   الرشكة  دين  يف  ملزمون   فاألعضاء   املدنية  الرشكات   يف   أما  

 . معاكس اتفاق

  مخس   بمرور  يسقط   الرشكاء   ضد   الرشكة   دائني   حق  أن  عل  القانون   ينص   التجارية   الرشكات   يف  ـ  6

  املدة   خالف  تقادم  مدة  عل  عام  بشكل  املدين  القانون  لينص  بينام  ،  انقضائها  تاريخ  من  سنوات

 (.1سنوات()  10 ) العادية

 

  ط   والنرش   للدراسات   اجلامعية   املؤسسة   احلمص   نديم   عل   ،   اإلسالمي   والفقه   الوضعي   القانون   يف   املسامهة   رشكات   انظر   ( 1) 

 . 58  ص   ،   2003  م   هـ 1424



121 

 

 ني الثا المبحث
 

 عام بوجه بالشركات الخاصة المصطلحات بعض

   الرشكات  مفهوم   ـ  1

  عقد   بموجب  شخص  من   أكثر  استغالله   عل  يقوم  الذي   القتصادي  املرشوع  عل  الرشكة   لفظ  يطلق 

 (. 2واحد)  فرد  واستغالله بإدارته  ينفرد الذي الفردي املرشوع تقابل املعنى  هبذا وهى  متبادل

 الوضعي  القانون   يف  الرشكة  تعريف   ـ  2

  كل  همايس  بأن  أكثر  ،أو  شخصا ن  يشرتك  بمقتضاه  متبادل  عقد  ":   بأهنا   الرشكة  اللبناين  القانون  عرف 

  املرشوع  هذا  عن   ينشأ  ماقد  لقتسام  عمل  من  ،أو  مال  من   حصة  بتقديم   وذلك  مايل   مرشوع  يف   منهم

 (. 3خسارة)  ،أو ربح من

  ،ولذا   الرشكة   أشخاص  عن   مستقلة   اعتبارية   شخصية   هلا  قانونية   وحدة  "  التعريف  هبذا  فالرشكة 

 (. 4) " الرشكاء ذمم عن  مستقلة مالية   ذمة هلا   ،فإن

   الرشكة   أركان   ـ  3

 خاصة  موضوعية وأركان  ،  عامة موضوعية  أركان  الوضعي القانون يف للرشكة 

 واألهلية(   ،   والسبب   املوضوع،   واملحل،   ،  الرضا  :)  هى   مخسة  العامة  املوضوعية   األركان   ـ   أ 

 . املوضوع عن باملحل استغناء   أربعة  جعلها وبعضهم

 

  ص   ،   احلمص   نديم   عل   املسامهة   والرشكات   . 53  ـ 51  ص ،  م 1957  مرص   ،   العريب   الكتاب   دار   ،   ملش   حممد   ،   الرشكات   انظر   ( 1) 

 . 59  ـ   58

 . 213  ص   ،   1995  /   ط ،    ذياب   بو   سليامن   د/   التجاري   القانون   ( 2) 

 . 21  ص ،    ملش   حممد   د/   الرشكات   ( 3) 

 . 217  / 2ج ،  1962،   العربية   النهضة   دار   ،   السنهوري   الرزاق   عبد   د/ ،    املدين   القانون   يف   الوسيط   ( 4) 
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  الرضا   ويوجد  ليسوالتد  والغلط  إلكراه  شائبة  عن  اْلايل  التام  بالختيار  القبول  وهو  :   الرضا   ـ ـ   1

  اإلشارة  ،أو  الكتابة  ،أو   باللفظ  التعبي  ويكون  متطابقتي   إرادتي  عن   التعبي  ن افالطر  يتبادل  بأن

 . والقبول باإلجياب الرشيعة يف  عنه املعرب هو الركن ،وهذا (1عرفا.)   املتداولة

   املحل  ـ ـ  2  

  عينية   نقدية،أو  كانت   سواء   حصته   بتقديم  الرشيك  فيلتزم  عمال  ،أو  مال    يكون  قد   القانون   يف  واملحل 

 (.2الرشكة)  يف  حصة يكون  أن يصلح لاللتزام حمال   يكون  أن يصلح ما كل  أن  كام  صناعية ،أو

  حد   إل   استعامله   يساء  قد  ؛ألنه   اجتاري    ،أو   سياسيا    نفوذا    الرشكة  حمل  يكون   أن  يصح   ول

 (. 3الستغالل) 

 املوضوع   ـ ـ  3

  املايل   املرشوع  مايسمى   وهو  ،  حتقيقه  إل  الرشكاء  يسعى  حمددا    موضوعا    للرشكة  يكون   أن   "  ومعناه 

  جتارة  موضوعها  يكون  ،كأن  العامة  اآلداب  العام،أو  النظام  للقانون،أو  خمالفا    يكون  أن  ولجيوز

 (. 4املوضوع) مرشوعية  لعدم  مطلقا    بطالنا باطلة  تكون   احلالة  هذه  يف إذ املخدرات 

 به.  ومنتفعا مباحا   املبيع  يكون أن يشتط  الذي اإلسالمي الفقه مع يتفق الرشط   وهذا 

   السبب   ـ ـ4  

  طريق   عن  واقتسامها  األرباح،  وحتقيق  التعاقد  إل   الرغبة  نفسه  يف  ويبعث  الشخص   يدفع  الذي  وهو 

 (. 5مايل)  بمرشوع القيام

 (. 6اللتزام)  ذمته يف يرتب  أن إل امللتزم  دفع الذي  الباعث بأنه: السبب القانون فقهاء وعرف 

 

 . 99  ص ،    م 2005/   1426  أول   طبعة   بيوت   ،   البشائر   دار   ،   الربكي   يوسف   صالح   سال   بن   حممد   د/   األشخاص   رشكات   انظر   ( 1) 

 . 103  ص   سال   بن   حممد   د/   األشخاص   رشكات   ( 2) 

 . 51  ص   م   1989  القاهرة   ،   العريب   الفكر   دار   ،   رضوان   زيد   أبو   د/   ،   التجارية   الرشكات   ( 3) 

 . 23  ص ،    نديم   عل   املسامهة   الرشكات   ( 4) 

 . 23  ص   نديم   عل   املسامهة   والرشكات   ،   . 105  ص   سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   انظر   ( 5) 

 . 16  / 4  ،ج   بيوت   العريب   الرتاث   إحياء   دار   ،   للسنهوري   احلق   مصادر   ( 6) 
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  الثواب   إرادة  سببه  آخر  هببة  إنسان  قيام  أن  ذلك  املسلمون  الفقهاء  قرره  قد  الباعث  بمعنى  والسبب 

  سببه   الزواج  عقد   أن   كام  اجلزاء،   وحسن  الثواب   رجاء   هو   ذلك  إل  دفعه  الذي  الباعث   أن  أي   واْلي

 (. 1واملودة) التناسل

 األهلية   ـ ـ  5

  ول  العقلية  بقواه  متمتعا  سنة  عرشة  ثمغني  العمر  من  البالغ  الرشيد  أهلية  أي   التعاقد  أهلية  هبا  ويراد 

  نا  بطال  باطلة   كانت  وإل  آخرين،  مع   رشكة  يعقد   أن  عرشة  الثامنة   دون   للقارص  جيوز  فال   عليه   حيجر

 (. 2وحده)  القارص إل به  ليتمسك  نسبيا

  واملضاربة   البيع  عقد  يف  لسيام  موضع   من  أكثر  يف   فصلناه  وقد  اإلسالم،  فقهاء  به  قال  األهلية  ورشط 

 ذلك.  وغي  والرشكة 

 بالرشكات   اْلاصة  املوضوعية  األركان  ـ   ب

  كل   ومسامهة  احلصص،  وتقديم  ،  الرشكة  ونية  ،  الرشكاء  تعدد  )  أربعة  اْلاصة  املوضوعية  األركان 

 واْلسائر(. األرباح يف فريق

 الرشكاء   تعدد   ـ  1

  رشكة   باستثناء   اثنان   به  ذلك  مايمكن  وأقل  العقد  أركان   توافر  من  الرشكة  عقد  نعقادل  لبد   ـ  أ

 ثالثة.   عن فيهام  العدد ليقل املسئولية املحدودة ورشكة، املسامهة 

  أن   لجيوز  التي  املحدودة  املسئولية  ذات  الرشكة  باستثناء  للرشكة  أقىص  حد  كذلك  يوجد  ول  ـ  ب

 رشيكا .   مخسي  عن عددها وز جايت

 القانون.  بقوة الرشكة تنحل واحد شخص  يف  أسهمها  ،أو  الرشكة حصص اجتمعت إذا  ــــ ج

  رشكة   تشرتك  أن  من  مايمنع  هناك   فليس   معنويا  ،أو   طبيعيا  شخصا    الرشيك  يكون   أن   جيوز   ــــ  د

 (. 1)  العكس ،أو مسامهة   رشكة تأسيس يف  تضامن

 

 105  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   ( 1) 

 . 179  ص   ،   م 1987  أول   ط   عالية   سمي   د/   ،   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2) 



124 

 

  ،اللهم  واحد  شخص  طرفيه   أحد  يتول  عقدا    نجد  نكاد؛ل  بل  اإلسالمي  الفقه  به   قال  الرشكاء  وتعدد 

  وقد   املسألة   هذه  يف  املذكور  اْلالف  عل  واليتيم  للصبي،   الويل  وعقد  النكاح،  كعقد  العقود  بعض  إل

 الرشعية.   العقود يف  بيانه سبق

 املشاركة   نية  ـ  2

  عن  الرشكة  أغراض  إنجاز   يف  الرشكاء  بي  املثمر  اإلجيايب  التعاون  هو  به  واملقصود  نفيس  عنرص  وهو 

 (. 2وأعامهلا)  الرشكة إدارة  عل  والرقابة إلرشاف طريق

  يف   ليشاركه  الوكيل  إن   إذ  العقد   يف  متوفرة  غي  املشاركة  نية   ؛ألن   الرشكة   من   ليعترب   الوكالة   وعقد  

 (.3ليأخذ)  وقد وكالته عل أجرا   يأخذ قد  بل اْلسارة وليف  الربح

  النية   جعلت  حيث  الوضعية  األنظمة  سائر  اإلسالمية  الرشيعة  به  سبقت  قد   العقود  يف  النية  وتوافر 

  تكون  والرشكة  (4) "بالنيات  األعامل  إنام  "  :  السالم  عليه  بقوله  وغيها  العقود  يف  العمل  قبول  أساس

 الشرتاك.  يف النية   أساس  عل قائمة  تكن ل إذا  معتربة غي

 احلصص   تقديم   ــ   3

  عل ،وهى   احلصة يسمى النصيب وهذا الرشكة   لتكوين  املال  من نصيبا   يقدم أن   رشيك  كل عل  جيب 

 أنواع:   أربعة

 الغالب.  وهو النقود  من  مبلغا تكون  فقد ـ أ

  ،أو  اخرتاع  براءة  ،أو  جتاري  حمل  ،أو   كالعقارات   ثابتة  كالت،أو  منقولة   أموال    أي  )  عينا    أو  ــ  ب

 ونحوه الغي لدى   للرشيك مالية حقوق ،أو تأليف حق

 

  املطبوعات   دار   ،   العريني   حممد   د/   ،   التجاري   والقانون   ، .   32  ص ،    العريب   الفكر   دار   ،   يونس   عل   د/   التجارية   الرشكات   انظر   ( 1) 

 . 109  ص ،    سال   بن   حممد   د/   األشخاص   ورشكات   ، .   26  / 2ج   م 1995  األسكندرية   ،   اجلامعية 

 .   6  ص   م 1999  طبعة   ،   القادر   عبد   عزت   ،   التجارية   الرشكات   انظر   ( 2) 

 . 299  ص ،    م 1992  طبعة   ،   اجلامعية   الدار   ،   طه   كامل   مصطفى   د/   التجاري   القانون   أصول   ( 3) 

ـ   1407  طبعة ،    البغا   مصطفى   حتقيق   1  رقم   1/ 1  العلمية   الكتب   دار   ،   بيوت   طبعة   ،   البخاري   صحيح   ( 4)   .   ه
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  خربة   يتطلب  العمل  هذا  يكون  أن  عل  الرشكاء  أحد  به  يقوم  (  بدنية  صناعية  حصة  )  عمال  أو  ـ  ج

 املحاسب.  ،أو  مثال    املهندس كعمل  خاصة

  مالية   قيمة  هلا  ؛ألن  وذلك   الرشكاء  أحد  هبا  يتمتع  التي  التجاري(  العتنبار  )  التجارية  الثقة  أو  ـ  د

  ضامناُ   ديوهنا  للرشكة  تضمن   الرشيك  للتاجر  اجليدة  السمعة  أن  إذ  املرشوع  نجاح  يف  تسهم  أن  يمكن

 شخصيا. 

  قيمتها   بحسب  ـ  تقويمها  لصعوبة  ـ  العمل  حصص  باستثناء  الرشكة  عقد  يف  احلصص  قيمة  وتقدر 

م متداول  سعر  هلا  يكن ل  إذا للرشكة تقديمها  يوم  اْلربة.  أهل بواسطة   فتقو 

  حصص   دون   والعينية  النقدية   احلصص  جمموع  من  يتكون  ،فإنه  الرشكة  مال  رأس  عن  أما  

  أما   ،   اجلربي  للتنفيذ  حمال    تكون   ؛ألن  لقابليتها  الرشكة  لدائني  ضامناُ   وحدها   تكون  األول   العمل؛ألن 

  ضامناُ   لتعترب   ولذلك  اجلربي  للتنفيذ  حمال    تكون  أن   ول   ،   بالنقود   للتقويم   قابلة   غي   فالهنا   الثانية 

 (. 1الرشكة)  لدائني 

  حتى   الرشيك  به  يسهم  مال  وجود  من  فالبد  الركن  هذا   يف   الرشيعة  فقهاء  مع  القانونيون  ويتفق 

  ذمة   يف  دين   من  له   ما   الرشيك  حصة  جعل  جواز  يف   الرشيعة  عن  القانون  وخيتلف  حقيقية  رشكة  تكون 

 (.2ذلك)  جواز  عدم الفقهاء  يرى حي عل الغي 

 واْلسائر   األرباح  اقتسام   ـ ـ  4

  خسارة   وقعت  وإذا  الرشكاء   عل   يوزع  الربح  وهذا   الربح   حتقيق  الرشكة  من   األسايس  الغرض  

  الرشكاء   بي  واْلسائر  األرباح،  توزيع  يف  التساوي  يشرتط  ،ول  عليهم   توزع  اْلسارة  ،فإن  للرشكة

  حقيقيا  النصيب  هذا  يكون  أن  برشط  واْلسائر  األرباح  من  نصيبا  رشيك  كل  ينال  أن  املطلوب  بل

 

 . 25  ص   ،   م 1950  القاهرة   ،   وهبة   الل   عبد   مكتبة   ،   صالح   حممد   التجاري   القانون   رشح 24  ص ،    نديم   عل   ،   املساهة   الرشكات   ( 1) 

  أول   طبعة   بيوت   ،   العلمية   الكتب   دار   ،   للنووي   الطالبي   وروضة   ،   286  / 4  ،ج   القاهرة   اإلمام   مطبعة   ،   اهلندية   الفتاوى   انظر   ( 2) 

 . 19  / 5، ج   هـ 1401  الرياض   مكتبة   /   ،واملغني   198  / 4  ،ج   م 1992
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  اْلسائر،فإن   من  يعفى  أن  اشرتط  ،أو  الربح  بكل  يستأثر  أن  الرشكاء  أحد  رشط  ،وإذا  لصوريا  

 واْلسائر.  األرباح  يف املسامهة  وهو جوهريا ركنا  فقدت ؛ألهنا باطلة احلالتي يف  تكون الرشكة 

  الرشكة   عقد  يطال  البطالن  ،فإن  باطال    األسد  رشط  كان  وإذا  األسد  برشط  الرشوط  هذه  وتسمى 

  ،فال  الرشوط  أبطلت  فإذا  الرشوط  هلذه  تبعا  األرباح  توزيع  نحو  اجتهت  الرشكة   إرادة  ألن  بكامله؛ 

 (.1الرشكة)  عل لإلبقاء حمل

   حصته. حسب واحد كل  نصيب ،فيكون األرباح توزيع  طريقة  عل  الرشكة عقد   ينص ل وإذا 

  أيضا    النصيب  هذا   فيعترب  اْلسائر  دون  األرباح  يف   الرشكاء  نصيب  تعيي  عل   العقد  اقترص  وإذا 

 (. 2)  للخسائر

 اختالف.   ونقاط اتفاق  نقاط نجد اإلسالمية  الرشيعة مع  الركن  هذا وبمقارنة 

  فاوضةامل  رشكة  باستثناء  بينهم  عليها  املتفق  الرشوط  عل  الرشكاء  بي  الربح  اقتسم  يف  معا    يتفقان  فهام 

  قالوا   حيث اجلمهور وخالفهم  املال  رأس  ويف الربح يف التامة  املساواة   فيها يشرتط  ،فإنه   األحناف عند 

 كذلك.   يكون اْلرسان  حتمل أن كام املال  رأس مقدار  عل  بناء يكون الربح اقتسام أن

  املتفق   الرشط  بحسب  ،ولكن  مجيعا    عليهم  اْلسارة  جيعل  فالقانون  اْلسائر  توزيع   كيفية  يف  ن افوخيتل 

   عليه.

  ":   السالم  عليه  لقوله   املال   رأس  يف  رشيك   كل   نصيب  بحسب   اْلسارة   فتجعل   الرشيعة  أما  

 . "  رشوطهم  عل  املسلمون

  الربح   ألن   كالربح؛  العاقدان  مارشط  عل  اْلسارة   جعل   من   القانون  إليه   ماذهب  فساد  خيفى   ول 

  كيف   اْلسارة،وكذلك  بخالف   الرشكة   من   املقصود  األصل  هو  كونه  حيث  من   اْلسارة  عن   خيتلف

 

 . 24  ـ   23  ص   ،   نديم   عل   ،   املسامهة   الرشكات   انظر   ( 1) 

 .   187  ص ،   1987  طبعة   ،   عالية   سمي   الدكتور   للقاض   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2) 
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  بالرشيك   جحافإلا  عل   ينطوي  فهذا  اْلسارة  يف   املال  رأس   يف  نصيبه  عل  زيادة  الرشيك  يتحمل

 (.1نصيبه)  من   أكرب خسارة املتحمل

 الشهر(   ـ  الكتابة  )   للرشكات الشكلية   األركان  :   ثالثا

 :   هى عام بوجه  للرشكات  الشكلية األركان  

   الرشكة   كتابة  ـ  أ  

 .  باطال   العقد  كان وإل املختصة الرسمية اجلهة  إمام  وموثقا مكتوبا  الرشكة عقد يكون  أن فالبد

  ،ولكن   املنازعات  وحسم  احلقوق  وحفظ  التوثيق   من  فيه  ملا  مستحبة   العقد  فكتابة  الرشيعة  يف  أما  

 املبسوط:   كتاب يف  ماجاء  العلامء ذكرها التي الصيغ  ومن الرشكة. بطالن كتابته  عدم عل   ليرتتب

  كذا   قدره  مال  رأس  وعل  األجل  وأداء  تعال  الل  تقوى  عل  اشرتكا  وفالن  فالن  عليه  مارشط  هذا 

 جمتمعي   ويبيعا ن  به  يشرتيان   أيدهيام  يف  كله  وذلك  فالن،  يدفعه  كذا  قدره  مال  ورأس  فالن   يدفعه 

  رأس  قدر  عل   بينهام  فهو   ربح  من  كان   فام  والتأجيل  بالنقد   ويبيعا ن  برأيه   منهام  كل  ويعمل  ومنفردين 

 (. 2)  كذا سنة   من  كذا شهر  يف  التاريخ يكتب ثم  املال

 الرشكة   عقد  شهر  ــ ب

  خالف   عل  التجارية  القواني   يف   عليها  املنصوص  الشهر  جراءاتإل  الرشكة  إخضاع  من  فالبد 

 املدنية.  الرشكات

  بعد   إل  الغي  عل  هبا  فالحيتج  الغي  عل  القانونية  بشخصيتها  لالحتجاج  لزم  أمر  الرشكة  عقد  وشهر 

 .  والنرش  التسجيل إجراءات  استيفاء

 

  ورشكات   ، . 498  / 3ج   ، للبهويت   القناع   وكشاف   ، . 147  / 6ج ،   م 1995  أول   طبعة   العلمية   الكتب   دار   ،   القدير   فتح   انظر   ( 1) 

 . 112  ص   ،   سال   بن   حممد   د/   األشخاص 

 . 155  / 11ج   ،   م 1989  طبعة   بيوت   املعرفة   دار   ،   للرسخيس   املبسوط   ( 2) 



128 

 

  املهم   من  فيكون العام لالكتتاب  الرشكة أسهم  تطرح حيث األموال رشكات   يف  خاصة أمهية وللشهر  

  يقبلوا  لكي  وأنظمتها  تكوينها   رشوط   عل  الطالع  الرشكة  بأسهم   الكتتاب   يريد   الذي  اجلهور   لدى 

 (.1أمرها)  بحقيقة علم عل   وهم عليها 

 ثالث ال المبحث
 

 الشركة عقد مواصفات

 نه: إ   عنه  فيقال   صفات  بعدة   الرشكة   عقد يوصف  

 نظمه. اسام   ـ الوضعي  املرشع أي  ـ الشارع له  وضع عقد  ؛ألنه مسمى  عقد ــ 1

 مكتوبا.   العقد يكون  أن الرشكة ؛ألنعقاد  جيب ؛ألنه الرشكة  تكوين  من وذلك شكل عقد ــ 2

  من   يأخذها   التي   النسبة   ومقدار   مايقدمه  بمقدار  فيها   املتعاقد  التزام  حيث  من  وذلك  حمدد  عقد  ــ  3

 اْلسارة.  احتملت ن إو حتى  احتاميل، بعقد هو  وليس األرباح

 الرشكة.  أرباح من  نصيبا  مقابلها يأخذ املال من   حصة يقدم رشيك كل  ؛ألن معاوضة  عقد  ـ 4

  باستمرار  العقد   أحكام  فيه  جتري  متسع  زمن   إل  حيتاج  تنفيذه  أن   بمعنى   فوري  لعقد  مستمر  عقد   ـ  5

 كله.  العمر تستغرق قد الرشكة أعامل ممارسة  وذلك؛ألن 

  هبا  املكلف  ته لؤ بمسئ القيام  ،أو   احلصة كتقديم   تعهداته بتنفيذ  الرشكاء جلميع ملزم  أي  لزم  عقد ـ 6

  عل  يرتتب  ملا  املسامهة  رشكات  يف  وبالتحديد  الرشكاء  أحد  قبيل  من  الرشكة  عقد  فسخ  جواز  وعدم

 (.2والرشكاء)  بالرشكة  ضر من  ذلك

 

 

  دار   ،   شفيق   حمسن   د/   التجاري   القانون   يف   واملوجز   5  ص   العريب   الفكر   دار   ،   يونس   حسن   عل   د/   ،   التجارية   الرشكات   انظر   ( 1) 

 . 113  ص   ،   سال   بن   حمم   د/   األشخاص   ورشكات   ، 161  ص   ،   م 1967  النهضة 

  عبد   املدين   القانون   يف   وحماضات   ،   221  / 5ج ،   1962  العربية   النهضة   دار   ،   للسنهوري   املدين   القانون   رشح   يف   الوسيط   انظر   ( 2) 

 . 36  ـ 35  ص   ،   نديم   عل   املسامهة   والرشكات   ، 26  ص   ،   الصدة   فرج   املنعم 
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 رابع ال المبحث
 

 األخرى  والشركات الشركة  عقد بين  الفرق

 واجلمعية   الرشكة  عقد   ـ  1

  أهداف   حتقيق   اجلمعية  من   األسايس  الغرض   األرباح.بينام  حتقيق   هو  الرشكة  من   األسايس   الغرض  ـ  أ

 دينية. ،أو  اجتامعية  ،أو أدبية

  إل   حلها  عند  اجلمعية  أموال  تؤول  بنام  الرشكاء  بي   الرشكة   موجودات   تقسم  الرشكة  حل  عند   ـ ــ  ب

 اجلمعية.   نظام حيددها التي اجلهة

 (. 1)  إفالسها  لتشهر  اجلمعيات  بينام إفالسها  إشهار  جيوز  الرشكات  ـ ج

   والشيوع  الرشكة  ـ  2

ـ   أ   أما  ، إجيادها  يف  دخل  إلرادهتم   يكون  أن   دون  املالك  يتحملها  اضطرارية   حالة  الغالب  يف   الشيوع  ـ

 وباختيارهم.  مالكها بإرادة تكون الرشكة 

  بخالف   الشيوع  عل  للورثة  مملوكة  الرشكة  تصبح  املورث  بوفاة  إذ  الوفاة  عن  يكون  غالبا    الشيوع  ـ  ب

 األحياء.  عن تنشأ التي  الرشكة 

   ذلك. من يشء  شيوعلل وليست مستقلة  مالية   وذمة معنوية شخصية للرشكة  ـ ج

 بإرادة  طويلة   ملدة  عادة  فتؤسس  الرشكة   أما ،   فيها   البقاء   عل   الشخص  لجيرب  مؤقتة   حالة  الشيوع   ـ  د

 ملدهتا. تبعا وتستمر الرشكاء

  فتنقيض   الرشكة  أما  .  ورثته   بي  يستمر  بل  الشيوع  حالة  عل   لوفاته  أثر  فال  بالشيوع  املالك  تويف  إذا   ـ  و

 (2إفالسه.)   ،أو  عليه احلجر ،أو الرشكاء أحد بوفاة

 

ـ . 8  ص   ،   يونس   عل   د/   ،   التجارية   الرشكات   انظر   ( 1)   .   9  ـ

ـ 2155  / 1ج   طه   مصطفى   د/ ،    التجاري   ،والقانون .   190  ص   ،   عالية   سمي   القاض   ،   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2)   . 256  ــ
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 واملرشوع   الرشكة  ـ  3

  خدمة   تأدية   سلعة،أو   إجياد  عل  القائمة   نتناجية إلا   للوحدة   يرمز  اصطالحي   مفهوم  هو  املرشوع 

 الناس.  حاجات بعض إشباع تستهدف 

  به   تظهر   الذي   الرداء  هى   ،أو   املرشوعات  بعض  تتخذه  الذي  القانوين   الشكل  فهى  الرشكة   أما  

  إل   هتدف  كام  املجتمع  عل   بالنفع  يعود  فيام   أمواهلا  توظيف  إل  هتدف  الناس  من   مجاعة  مدخرات

 (.1)  الربح تسمى  عليها متعارفا صورة  اْلاصة املصلحة هذه وتتخذ مصلحتها   حتقيق

 مؤسسة   بيع  وعقد  الرشكة   ـ ـ  4

  حمدد   ثمن   من   بدل  معينة  مدة  األرباح  من   نصيب  للبائع  يكون   أن  عل  ويتفق  جتارية  مؤسسة  تباع  قد 

  ليعترب   ،ولكن   األرباح  يف   مسامهة  وثمة   التجارية   املؤسسة   هى   البائع  قدمها   حصة   ثمة  فهنا   ولذلك

  وليرشف   التجارية  للمؤسسة   الستثامر  كيفية  يف  ليتدخل  البائع  ؛ألن  رشكة  ذلك  مع  العقد

  احلالة   هذه  مثل  يف  متخلف  املشاركة  نية  أي  للرشكة  األسايس  الركن  ،فإن  ولذلك  عليها  وليراقب

 (. 2)  بينهام للتساوي  لذلك  جمالول

 العمل  وعقد   الرشكة  ـ  5

  عل  له   تشجيعا  الربح  من   معينة   نسبة  عل  األخي   هذا   حيصل  أن   عل  العامل   مع   العمل   رب   يتفق  قد 

  عمله   يف  العمل  رب  يشارك  أنه  تعني  للعامل  الربح   من  نسبة  تقاض  نإ  البعض  يقول  وقد  العمل

  مع   يتنايف   وهذا  يفصله  أن   األخي  وهلذا  العمل  لرب  تابعا    يظل  العمل  عقد  يف  العامل  أن  واحلقيقة

 (. 3)  الشرتاك نية قوام وهى املساواة

 

 .   1  /   8ج   ،   إبراهيم   عبده   عيسى   د/ ،    األموال   رشكات   ( 1) 

 . 38  ص   ،   نديم   عل   ،   املسامهة   الرشكات   ( 2) 

 . 39  ص   ،   السابق   املصدر   ( 3) 
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ـ   6  التأليف   وحق  الرشكة   ـ

  ثمن   من  معينة   نسبة  مقابل   التأليف  حق   عن  للنارش  املؤلف   يتنازل  أن  عل   النارش   مع   املؤلف   يتفق   قد 

  العملية  خماطر  وحده  يتحمل   فالنارش  املشاركة  نية  وجود  لعدم  بينهام  رشكة  العقد  هذا  يعد  فال  املبيع

 .(1عنها)  النامجة  واْلسائر

 خامس ال المبحث
 

 عليها  المترتبة والنتائج (للشركات االعتبارية )  المعنوية الشخصية

  أشخاص   عن  مستقال    معنويا  شخصا    الرشكة  تعترب   أن  املعنوية  ،أو  العتنبارية  بالشخصية  يقصد 

  وتلتزم  حقوقا  تكتسب  أن  بمعنى  قانونية  حياة  هلا  تكون  وأن  خاصة  مالية  ذمة  هلا  الرشكاء

 (.2بواجبات) 

  مالية   وذمة  اسم،  :  هلا   يكون   أن  فأمهها  للرشكة  املعنوية   الشخصية   اعتبار   عل  املرتتبة  النتائج  أما  

 طبيعي  وممثل هبا.  خاصة وأهلية وجنسية، ، إقامة  ،وحمل

 أمور:   هبا  القول  عل   يرتتب املالية   الذمة   ــ  أ

  للرشكة  مملوكة   لتصبح  ملكه   عن   خترج  التمليك  وجه   عل   الرشكة  يف  الرشيك  يقدمها   التي  احلصة  ـ  1

 املعنوي.  الشخص  أي

  تصفية   بعد  تبقي  التي  األموال  يف  ،أو  األرباح  يف  نصيب  له  يكون  الرشيك  أن  هذا  عل  ويرتتب 

  التي   احلصة   كانت   ،أو  عقارات   الرشكة   أموال  كانت  ولو   حتى  للرشيك  منقول   حق   وهو   الرشكة، 

 عقارات.  الرشيك  قدمها

  وبالعكس  الشخصيي   الرشكاء  دائني  دون  وحدهم  الرشكة  لدائني  تاما  ضامناُ   الرشكة  ذمة  تعترب  ــ  2

  لجيوز   ولذلك   الرشكة  دائني  دون  الشخصيي   لدائنيه   العام   الضامن   هي  تعترب   الرشيك   ذمة   ،فإن 

 

 190.   ص   ،   عالية   سمي   ،   التجاري   القانون   يف   الوجيز   انظر   ( 1) 

  ص   ،   سال   بن   حممد   د/   ، األشخاص   ورشكات   ، .   64  ص ،    م 1950  مرص   ،   العريب   الكتاب   دار   طبعة   /   مللش   الرشكات   انظر   ( 2) 
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  عل   ،أو   الرشكة  أموال  عل   احلجز  طريق   عن  حقوقهم  يتقاضوا   أن   الرشكة   قيام  أثناء   الرشيك   لدائني 

  احلجز   طريق  عن  األرباح  من  ماخيصه   يتقاضوا  أن  يف   احلق  هلم  بل  ،  املال  رأس  يف   الرشيك  ذلك  حصة

  تزول   احلال   هذه   يف   ؛ألنه   وتصفيتها  الرشكة   حل  حال  يف   إل  الرشكة   يد  حتت  الربح  يف   نصيبه   عل 

 للرشكة.   املعنوية  الشخصية

  الذي   الدين  وبي  للرشكة  عليه  الذي  الدين   بي  باملقاصة  يتمسك  أن   له  لجيوز  الرشيك  مدين  أن  ــ3

 الرشكاء.  ألحد دين وبي الرشكة عاتق   عل  دين بي املقاصة لتقع ،وكذلك  الرشكاء أحد   بذمة له

  الرشكة   إفالس  إل   ليؤدي  الرشيك   إفالس   أن  كام   الرشكاء   إفالس  ليعني  الرشكة   إفالس   أن   ــ  4

  يؤدي   الرشكة   إفالس   ،فإن  التضامن   رشكة   باستثناء  الرشيك   ذمة   عن   الرشكة  ذمة   لستقالل  وذلك

  ديون   عن   وتضامنية  شخصية  هى   الرشكاء   مسؤولية  ؛ألن  املتضامني   الرشكاء   إفالس   إل  حكام

 الرشكة. 

 الرشكة  أهلية   ــ  ب

  كام   ومدينة  دائنة   تصبح  بحيث  املختلفة  األنشطة   ،أوجه  مبارشة   يف   احلق  للرشكة  يكون   أن  يعني   وهذا  

  أن   هلا  كام   النشاط   هلذا   مبارشهتا  عن  تنشأ   قد   التي  باملنازعات   يتعلق  فيام   الغي  مع   تقاض   أن  احلق  هلا

 (.1) أخرى رشكة يف  رشيكة تدخل

 الرشكة  اسم   ـ  ج 

  عل   "ورشكاؤه  "  كلمة  إضافة  مع  أكثر  ،أو  رشيك  اسم  يكون  قد  غيها  عن  يميزها  اسم  للرشكة 

  اسم   يستمد  ،وقد  األشخاص  رشكات  يف  وذلك  الرشكاء  شخصية  عن  املستقلة  الرشكة  شخصية

  ،أو   الرشكة   موضوع   من   املسؤولية   املحدودة  الرشكة   أما  .  املسامهة  رشكات   يف   موضوعها   من   الرشكة 

 (.2)  أكثر ،أو  رشيك  اسم من مكون عنوان يعتمد

 

 

 . 126  ص ،    م 1980  /   هـ 1400  احلديث   العرصي   املكتب   ،   حييى   سعيد   د/   ،   السعودي   التجاري   النظام   يف   الوجيز   ( 1) 

 . 42  ص ،    نديم   عل   املسامهة   الرشكات   ( 2) 
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 الرشكة  جنسية   ـ  د 

  مدى  ملعرفة   أمهية  ذات  الرشكة   وجنسية  الرشكاء   بجنسية   لختتلط  هبا   خاصة  جنسية   للرشكة   يكون 

  التي   الدولة  ولتحديد  لجتارا   يف  احلق  ومنها  رعاياها  عل  دولة  كل  تقرصها  التي  باحلقوق  الرشكة  متتع

  الواجب   القانون   حتدد  التي   هى  الرشكة  جنسية   إن  ثم   الدويل   املجال   يف   الرشكة  محاية   يف   احلق  هلا   يكون 

 (.1عام) بوجه وتصفيتها وحلها وإدارهتا  وأهليتها  تكوينها  بصحة يتعلق فيام  التطبيق

 مستقل(   موطن  إقامة)   حمل  ـ   هـ

  تعدد   وإذا  نشاطها،  فيها  ولاتز  التي  باألمكنة  ولعربة  إدارهتا  مركز  فيه  يوجد  الذي  املكان  وهو 

 (. 2)  الرئييس  اإلدارة بمركز العربة تكون  عندئذ الواحدة للرشكة اإلدارة مراكز

  لعتدادا  وجيوز  الرئييس  إدارهتا  مركز  يف  تقع  التي   املحاكم  إمام  الرشكة  عل   الدع،أوى  رفع  ويقع 

  التي   املحكمة  مامأ  الدعوى  فرتفع  بالفرع  املتصلة  املسائل  يف  وذلك  كموطن  للرشكة  الفرعي  باملركز

 (. 3)  الرشكة فرع دائرهتا يف يقع

 للرشكة   الطبيعي  املمثل  ـ   ز

  يدير   طبيعي  شخص  من   هلا  لبد   لذلك   الغي   مع  بذاهتا  تتعامل  أن   معنوي   كشخص   للرشكة   ليمكن 

  عليه   يطلق  الشخص  وهذا  القضاء  جهات   مامأو   الغي  مع  ترصفاهتا  يف  ويمثلها  وشؤوهنا  أعامهلا

 املدير. 

  الرشكة   بي عقدا    هناك أن  تفرتض  الوكالة  ؛ألن  وذلك  الرشكاء  عن  وكيال   ،أو   نائبا  ليعد املدير  وهذا  

  عن   وكيال  املدير  نإ  قيل   وإذا  املدير  إرادة  عن  مستقلة   إرادة  هلا  ليست  الرشكة  أن  حي  يف  واملدير

  الرشكاء  مجيع   من  اإلمجاع  يتطلب   ذلك   ؛ألن   كذلك  ليستقيم  األمر  ،فإن  الرشكاء  عن   وليس   ، ة الرشك

 الشأن.  هذا يف  األغلبية يكفي أنه إذ  عمال  ليتحقق وهذا  عزله وعند املدير تعيي  عند 

 

 . 43  ص   ،   النديم   عل   املسامهة   الرشكات   ( 1) 

 . 125  ص ،    حييى   سعيد   د/   التجاري   النظام   يف   ،والوجيز .   130  ص   ،   سال   بن   حممد   د/   األشخاص   رشكات   ( 2) 

 . 125  ص   ،   حييى   ،سعيد   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 3) 
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  وهذا   القياس  بطريق  الوكالة  قواعد  عليه  تنطبق  الرشكة  ممثل  احلقيقة  يف  هو  املدير  أن  والراجح 

  أن   األحوال  من  حال  بأي   له  أتىليت   معنويا  شخصا    لكوهنا   للرشكات  بالنسبة  ضوري  أمر  التمثيل

 (.1)  مهام  من املدير  ولهمايزا يزاول

 دسساال المبحث
 

 التجارية  والدفاتر التاجر

 (. 2) "له  مهنة  واختذها التجارية باملعامالت اشتغل من   هو " السعودي النظام عرفه كام ـ التاجر   ـ1  

 بأمرين:  اتصف من املحرتف التاجر يكون هذا   وعل 

 .  رزقه مورد التجارة تكون  أن و  التجارة  يف   الستمرار  ـ ـ  أ  

  السن   وهذه  بأنواعها  التجارة  يتعاطى  أن  احلق  له   رشيدا    وكان  الرشد  سن  بلغ  من  فكل  :   األهلية   ـ   ب 

  لحتكم   التي   األخرى  ا؛ألنظمة   يف   ميالديا  ،أو   السعودي   للنظام  طبقا   هجرية  عاما    عرش  ثمغنية  هى

 بالرشيعة. 

  املنع   ،وهذا   الكاملة  أهليتهم   من  بالرغم   التجارة  ولةامز  من  ممنوعي  أشخاصا    نجد   ذلك  مع  ولكن 

  مراكز   عن  البعد   وظائفهم  عليهم  حتتم  فهؤلء   العموميي   كاملوظفي  املجتمع   ملصلحة  هو  إنام

  الوجه   عل  وظيفتهم   أداء  عن  بالتجارة  شتغال  إل   يبعدهم  ،وقد  سمعتهم  عل  ؛حفاظا  الشبهات

  الوظيفة   هيبة  مع  تتنايف  عقوبات  لتوقيع  يعرضهم  قد  قاس  لنظام  خيضعون  التجار  أن  كام  املطلوب

  ولكنه   وتعهداته  التزاماته  عل  ليؤثر  ذلك  التجارة،فإن  مهنة  املوظفي  أحد  احرتف  لو  ذلك  ،ومع

  ،أو  وظيفته  من  فصله  حد  إل  يصل  قد  الذي  إلداري اجلزاء  عليه   يستحق معيبا سلوكا  سلك  قد  يعترب 

 (. 3بمهنته)  اْلاص اجلدول  من اسمه  شطب

 

 .   130  ـ 129  ص   ،   حييى   سعيد   د/   السعودي   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 1) 

  التجاري   التقني   يف   جاء   ملا   مشابه   تعريف   وهو   النظام   من   الرابعة   املادة   وهو   . 65  ص ،    حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2) 

 رابعة.   مادة   األملاين   والترشيع   أول   مادة   الفرنيس   والترشيع   ،   أول   مادة   املرصي 

 . 42  ص   تاريخ   بدون   العريب   الفكر   دار   ،   بديوي   إبراهيم   خليل   العزيز   عبد   د/   السعودية   والبحرية   التجارية   األنظمة   ( 3) 
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ـ   2  التاجر   صفة  اكتساب عل   ترتتب التي   اآلثار   ـ

  ولغبنا   ل،ا ولاحتي  ،  ،ولتدليسا  غشا  يرتكب  فال  أخالقية  صفات  له  التاجر  صفة  اكتسب  من 

 (. 1الوجوه)  من   بوجه والرشف الدين  خيالف  مما شيئا   ول نكثا ،ول ،ولغررا

  السجل  يف  والقيد،  الدفاتر   مسك  :  ثالثة  وهى  هبا  اللتزام  التاجر  عل  جيب  خاصة  التزامات  وهناك 

 ألنظمةا  بعض يف للزواج املايل النظام روشه، التجاري

 :  وتشمل   الدفاتر  مسك   أول   

 ،وكوبية(.   ،وتوثيق وجرد  يومية، دفرت )  وتشتمل إلزامية جتارية دفاتر ــ1

  وبيان   بيوم  يوما    الديون  من  عليه  وما  للتاجر  ما  مجيع  بيان  عل  يشتمل  دفرت  وهو  اليومية  دفرت  ــ  أ 

  وأمتعة   نقود  من  ودفعه  ،وقبضه  وأدانه  ،  واستدانه  وحوله  وقبله  واشرتاه  باعه  مما  التجارية  أعامله

  يفيد   ذلك  ؛ألن  مجالإل اب  فشهر  شهرا  وحمله  منزله  عل  املنرصفة  املبالغ  ومالية.وبيان  جتارية  و،أوراق

  جيعله   وأرباحه   ماله  رأس  وبي   بينهام  التناسب  يعدم  املرصوفات   يف   ِسافإل ا  ؛ألن  إفالسه   حالة   يف

 بالتقصي.  متفالسا

 اجلرد دفرت ـ ـ ب 

  من   عليه  وما ،  ماله  كل  فيه  وحيرص،  منقولة   غي  ،أو  منقولة  التجارية  أمواله   سنويا  فيه   جيرد  الذي   وهو 

 للتاجر.  السنوية امليزانية بمثابة  فهو  الديون

 الدفرت  هذا  يف يقيد  بأن ملزم فالتاجر

 السنوي.  اجلرد  وجودها عن يكشف  التي  البضاعة تفاصيل ـ 1 

  منشآته  وخصوم  أصول  لكافة  مالية  سنة  كل   هناية  يف   بعملها  يقوم  التي  العامة  امليزانية  من  صورة   ـ  2

 .  دائن أم مدين  هو هل الدائن مركز  حقيقة ملعرفة وذلك

 

 السعودي.   التجاري   النظام   من   اْلامسة   املادة   ( 1) 
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 التوثيق  دفرت   ـ  ج 

  صاحب   ،أو  املشرتي  توقيع  مع  الالزمة   إإليضاحات  بيان  مع   ومعامالته   بيوعه  التاجر  يقيد  وفيه 

 وإلقتضاء.  املراجعة عند  املشرتي  عل  حجة  وليكون للمعاملة  توثيقا  املعاملة

 الدفع  املؤجلة باملعامالت  خيتص الدفرت  هذا أن  ويالحظ 

   الكوبية  دفرت   ـ ـ  د 

  ،والدفاتر،   ،والكشوفات  املكاتبات  صور  فيه  يرصد  وصورة  أصل  أي  بملف  مزود  دفرت  وهو 

  وهو  الثاين  امللف  أما،  التجارية  بمعامالته  متعلقة  وتكون  التاجر  حمل  من  تصدر  التي  والربقيات 

  هذا   من  إليه  ترد  التي   وفواتي  والربقيات  والكشوف  التحارير  عموم  فيه  فيحفظ  األصل  طبق   الصورة

 (. 1النوع)

  التي   باملستندات  التاجر  فيه  حيتفظ  ملف  جمرد  فهو  الكلمة  بمعنى  جتاريا  ليس  الدفرت  هذا  أن  ويالحظ 

 .  التجارية  بأعامله وتتصل إليه تصل

  وقد   منها  فيعفون  التجار  صغار  أما  التجار  كبار  به  يلزم  التجارية  الدفاتر  بمسك  اللتزام  أن  ويالحظ 

 جنيه.   ألف عن ماهلم  رأس ليزيد الذين  بأهنم املرصي  القانون حددها

 الدفاتر.  بمسك اللتزام  عدم آثار  

 أمور:  عدة   املنتظمة  وغي  إإللزامية   الدفاتر بمسك   اللتزام  عدم  عل   وترتب   

 املحاكم  إمام  إلثبات يف  هبا ليعتد ــ 1

  وغالبا    عليه  الرضيبة  ربط  عند  اجلزايف  التقدير  عل  الدفاتر  مصلحة  جترب  املنتظمة  غي  الدفاتر  ــ  2

 بالتاجر.  ضارا   التقدير هذا   مايكون

 

ـ 45  ص   العريب   الفكر   دار   ،   بديوي   إبراهيم   خليل   العزيز   عبد   د/   ،   السعودية   والبحرية   التجارية   األنظمة   انظر   ( 1)    يف   والوجيز   ، 46  ــ

ـ 79  ص   حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   . 80  ـ
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  الصلح  بميزة  متتعه  دون  حيول  ولذلك  النية  بحسن  التاجر  وصف  دون  حيول  الدفاتر  مسك  عدم  ـــ  3

  تضطرب   التي  النية   حسن   للتاجر  يمنح   اإلفالس  من   الواقي  الصلح   أن   ذلك   اإلفالس  من   الواقي 

 جتنبها.  يستطع ول  يتوقعها ل ظروف أثر  ائتامنه إضعاف  إل يؤدي  اضطرابا  املالية  أعامله

 إإللزامية  غي   الدفاتر   ــ 2

  ،   األستاذ  دفرت  :)   وهى  التجاري  عمله  يف   ألمهيتها  إلزامية  غي  أخرى  دفاتر  يمسك   أن  للتاجر  يمكن

 (  التجارية واألوراق ، واملخزن ،  واْلزانة ،  والتسويدة

   األستاذ   دفرت   ــ   أ

  الدفاتر  وسائر  اليومية  دفرت  يف  الواردة  القيود  معينة  زمنية  فرتة  كل  يف  إليه  تنقل  ؛ألنه  السم  هبذا  سمى 

  عليه  يعتمد  ولذلك  املايل، ،ومركزه التاجر ملعامالت مجاليةإلا  الصورة النهاية  يف  نستمد ومنه األخرى

 السنوية.   مليزانيته إعداده  عند التاجر

 التسويدة   دفرت   ــ   ب

  نقلها   يعاد  مذكرات  شكل  عادة  تأخذ  ِسيعة   بطريقة  وقوعها  بمجرد  التجارية   العمليات  ليد   خيصص 

 اليومية.  دفرت  يف وانتظأم بعناية

 الصندوق.   ،أو اْلزانة  دفرت   ـ ـ  ج 

 فيها.  تدخل ،أو  اْلزانة من  خترج التي  النقود حركة تسجل وفيه 

 املخزن.  دفرت   ـ ـ  د 

 منه.  زخترج املخزن  تدخل  التي البضائع حركة تسجل وفيه 

 التجارية   األوراق  دفرت   ـ   هـ

 (.1التاجر)  بأعامل املتعلقة التجارية باألوراق التعامل  حركة فيه  تقيد 

 

 

 .   80  ص   ،   حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   الوجيز   انظر   ( 1) 
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 التجاري   السجل  يف  القيد   :  ثانيا  

 التجاري.  ونشاطه بالتاجر خاصة بيانات  فيه تدون دفرت عن عبارة  التجاري السجل 

  ،وعن   التجاري  ونشاطه  بالتاجر،  والتعريف  إلعالماو  شهار،إلا   بوظيفة  يقوم   أنة  يف   تتمثل  وأمهيته 

  سياستها   رسم  يف  تفيدها  والتي  بالتجارة  املتعلقة  تاملعلوما   عل  حتصل  أن  للدولة  مكني  طريقه

 واملالية.  القتصادية

 اآلتية:   البيانات  عل التجاري  السجل ويشتمل 

 .   الدائم إقامته  حمل وعنوان  وجنسيته وسنه والده  واسم بالكامل التاجر اسم   ـــ أ

 افتتاحه.  وتاريخ  وعنوانه تسجيله  املطلوب للمحل  التجاري السم  ــ ب

 تسجيله.  املطلوب املحل يف التاجر يبارشها التي التجارة نوع ــ ج

  وعنوان   وجنسيته  وسنه  ميالده  وحمل  تسجيله  املطلوب  للمحل  املفوض  الوكيل  ،أو  املدير  اسم  ــ  د

 الدائم.  إقامته  حمل

 املكان.  يف  التجارة  مز،أولة  التاجر فيه بدأ الذي التاريخ  ـ هـ

 الرئييس.  املركز ،أو  للمحل  التابعة والوكالت  الفروع وينوعنا اسم ـ و

  املكاتبات   مجيع  يف  به  املقيد  التجاري  السجل  مكتب   اسم  ذكر  رشكة  وكل  تاجر  كل  عل  ويتعي 

  السم   مع   البيانات   هذه  كل  إثبات  مع   السجل   رقم   عن  فضال  التجارية   بأعامله  املتعلقة  واملطبوعات 

 التجاري.  املحل واجهة  عل التجاري

  يف   املخالفة  وتتمثل  املحل  غلق  عن  فضال  جنائية  عقوبة  فله  التجاري  السجل  نظام  خيالف   ومن 

 فيه.  التأخي ،أو  التسجيل  عدم ،أو  السجل   يف التجاري املحل عن  صحيحة غي  ببيانات  إلدلء

  رشكة   ،أو  تاجر  أي  عن  التجاري  السجل  من  مصورة   نسخة  عل  احلصول  شخص  ألي  وجيوز 

  ،ول   التاجر  اعتبار  رد  إذا   اإلفالس  إشهار  أحكام  عل  املستخرجة  الصورة  تشتمل  أن  ولجيوز

  مثل   عل  الغي  اطالع  بعدم  التاجر  مصلحة  مراعاة  ذلك  .وعلة  وقعا  ما  إذا  احلجز  احلجر،أو  إقرارات

 للجمهور.  خدمة  السجل يؤدي وبذلك  اعتباره له  رد قد  التاجر  ماداما البيانات  هذه
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  وذلك   الرشكة،  تصفية  التجارة،أو  اعتزاله  ،أو  التاجر  وفاة  حالة   التجاري  السجل   شطب  وجيوز 

 . (1الشطب) تستوجب التي الواقعة  تاريخ من  شهر خالل

 سابع ال المبحث
 

 التجاري  المحل

 ومعنوي.  مادي  عنرصين من يتكون  الذي  التجاري  املحل عن ـ  للفائدة  امتاما   ـ  هنا احلديث يبقي 

 اإلجيار.   ،أو للبيع املعدة  التجارة  عروض  ،أو املنقولت هى فاملادي  

 فيشمل: املهم وهو واملعنوي   

 التجاري   السم  ـ  ا  

  بالسمعة   مايسمى  لسماب  ويتعلق  الطبيعي   للشخص  كالسم  غيه  عن  املحل  يميز  الذي  السم   وهو 

 التجاري.  السجل يف ذكره الواجب  من وهو  للعمالء. جذب  قوة ،أو  التجارية 

 التجاري   العنوان   ـ  2

  مثل:   )   البضاعة  عل   كعنوان   لنفسه   التجاري  املحل  يتحذه   الذي  الرمز  ،أو  اللقب  عن  عبارة  وهو 

  بي   يفرق  ؛ألنه  فارقة  عالمة  بمثابة  يعترب  (وهو  السفراء  مطعم  ،  اْلرض  الوادي  ،  الياممة  فندق

 التجاري.  للمحل لقب أنه  عن فضال  مثيلتها عن  ويميزها املتامثلة  البضاعة

 التجاري. السم  وبي بينه الفارق هو  وهذا اختياري التجاري السجل يف  ووضعه 

  جواز   لعدم  السم  صاحب   التجاري  املحل  عن   مستقال    التجاري  السم  يف  الترصف  ولجيوز 

 .  بينهام  الفصل ،أو  واسمه التجاري املحل  بي التجزئة 

 بينهام.  الفصل إلمكان املحل عن  مستقال    التجاري املحل  عنوان  يف الترصف جيوز ولكن 

 الصناعية.   والنامذج   والرسوم   الخرتاع   براءات   ـ  3

 

ـ ـ 47  ص ،    خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   انظر   ( 1)   . 89  ـ   88  ص ،   حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   والوجيز   ، .   48ـ
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  الذي  ماهلا   سأ ور  إنتاجها   قوام   تعترب  ؛ألهنا   كربى  أمهية   للمصانع  بالنسبة   تشكل  العنارص   هذه 

 الكثي.  الربح ورائه من  عليها ويعود تستثمره

   الفارقة  العالمات   ـ  4

 (. 1)  له عنوانا   ذلك عن  فضال املحل يتخذها وقد املتامثلة البضاعة بي تفرق التي وهى 

 للزواج املايل  النظام شهر :  ثالثا

  من   واحد  فلكل  الزواج  بعد  املالية  الزوج  بذمة  للزوجة  املالية  الذمة  لختتلط  اإلسالمي  ترشيعنا  يف 

 وبعده.  الزواج قبل مستقلة ذمة الزوجي

 صور:  ثالث نجد املختلفة  الترشيعات يف التجاري النظام يف املالية  الذمة  افرتاق ،أو  احتاد وبتتبع 

  كام   الزواج  بعد  مستقلة   ذمة  واحد   لكل  يظل  أي  الزواج   بعد   للزوجي  املالي  احتاد  عدم   نظام  :   األول

 اإلسالمي.  النظام وهو الزواج قبل  كانت

  الزوج   دائني  من   ألي  العام   الضامن   يف  مجيعا    فتدخل  الزواج  بمجرد  معا    الزوجي  مال  احتاد  :  الثاين 

 الزوجة.  ،أو

  الزوجية   احلياة  ملصلحة  الزواج  بمناسبة   أقارهبا   أحد   ،أو  الزوجة  ماتقدمه  وهو  ـ   الدوطة  نظام  :  الثالثة 

  إل  عليه   احلجر  جواز  وعدم  املال  هلذا  الزوجة   ملكية  مع   املشرتكة  للمصلحة  باستثامره  الزوج  فيقوم  ـ

 معينة.  حدود يف

  يمكن   الذي   املايل  الوعاء  حيدد  ؛ألنه  السابقة  الثالثة  الصور   من  معي  نظام  باختيار   الزوجان  ويقوم 

  حالة   يف  أما   ،   لديوهنام   بالنسبة   الزوجي   بي   التضامن   مايشبه   يوجد   الختالط   حالة  ففي  عليه   التنفيذ 

  التاجرين   للزوجي  بالنسبة  ثانية  كربى  أمهية  ،وله  الذمم  استقالق  وإنام  ،  تضامن  فاليوجد  نفصالإلا

  عل   ينفذ  الذي  الدائن  للدائني؛ألن  بالنسبة  أكثر  ضامناُ   يقرر  وهذا  تاجرا    أحدمها  يكون  اللذين  ،أو

 معا .  الزوجي عل  ينفذ  الذي كالدائن   ليس الزوجي   أحد مال

 

 . 51  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   ( 1) 
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  تطبق   التي  البالد  يف  ،وكذلك   املتزوج  غي  للتاجر  أمهية  له   ليس  للزواج  املايل  النظام  أن  ويالحظ 

  بام   تأخذ  الشخصية  رشائعهم  كانت  ،أو  املتزوجي  األجانب   التجار  خيص  وإنام  اإلسالمية  الرشيعة

 .  (1ي) قوالعرا  الكويتي القانون  يف الشأن   هو  كام املال عل الزواج بتأثي يسمى 

 

 ثامن ال المبحث
 

 الشركة  عقد انتهاء

 اآلتية:  اْلاصة األسباب ،أو العامة األسباب   من  سبب  توافر  إذا الوضعي القانون يف  الرشكة تنتهي  

 العامة  األسباب   :  أول  

 للرشكة   املعينة  املدة من  النتهاء  ـ 1

  برشكة   ولكن  أخرى  مدة  الستمرار  للرشكاء  جيوز  ولكن  الرشكة  مدة  انتهت  املعينة  املدة  انتهت  إذا 

 القانون.  بقوة انتهت   األصلية الرشكة مدة ؛ألن جديدة 

 .أجله من الرشكة  تأسست الذي العمل من النتهاء  ــ 2

 املال.  رأس هالك  ـ 3

  خالف   وقام  قليل  جزء  هلك  إذا   أما ،  القانون   بقوة  الرشكة   انتهت   أكثره  ،أو  املال   رأس   مجيع  هلك   إذا 

 القضاء.   بحكم يكون الرشكة  انتهاء ،فإن اجلزء  ذلك أمهية  عل

 .  الرشكة حل  عل  الرشكاء  إمجاع ـ 4

  ن أ،ك   ذلك  خالف  عل  التأسييس   العقد  يف  اتفق  إذا   إل  ضوري   واإلمجاع  أجلها   حلول  قبل  وذلك 

 باإلمجاع. وليس باألغلبية احلل جواز عل   العقد  ينص

 

 

 

 . 94  ص   ،   حييى   سعيد   د/   التجاري   النظام   يف   والوجيز   ، 54  ـ 53  ص ،    خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   انظر   ( 1) 
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 . قضاء  الرشكة حل ـ 5

  عن   يمتنع   نأ ك  بتعهداته  أحدهم  يف  ل  إذا  الرشكاء  أحد  طلب  عل  بناء  الرشكة  حل  للمحكمة   جيوز 

  الستمرار  الصعب  من  جيعل  متوقع   غي  حادث  يقع   وقد  الرشكة  بحق  غشا    ارتكب  ،أو   احلصة  تقديم 

 حلها.   القاض  من يطلب  أن رشيك ألي فيجوز  الرشكة يف

  البلدان   يف  التجارية  القواني  يف   ماجاء  خالصة  هى  الرشكات  هبا  تنقيض  التي  العامة  األسباب  وهذه 

 العربية. 

 باآليت وحددها الرشكات  جلميع الشاملة  احلل  أسباب ( 64 املادة اللبناين)  التجارة قانون  تناول فقد 

 .الرشكة أجلها   من أسست التي املدة  انقضاء ــ 1

 .مألوف وجه عل إجراؤه املراد املرشوع انتهاء ـ 2

  الرشكاء بعض طلب  عل بناءا   تقيض  أن للمحكمة جيوز بأنه علام   نفسه، املرشوع  موضوع زوال ــ3

  قيامه لعدم  الرشكاء أحد بإخراج حتكم حالة يف  أو املحكمة،   تقدرها عادلة  ألسباب الرشكة بحل

  (1)  الرشكة  نحو بموجباته

 :اآلتية  األمور بأحد  الرشكة تنقيض  أنه  عل 253 املادة نصت فقد (  السوداين)  القانون  أما

 .أجله من   قامت  الذي العمل انتهاء  أو  مدهتا  انتهاء -أ

 .تسليمه  قبل  الرشكاء أحد   رأسامل أو املال  رأس  مجيع ك هال -ب

 .عليه احلجر  أو إفالسه  أو جنونه  أو  الرشكاء  أحد موت -ت

 .حلها عل الرشكاء  إمجاع -ث

 .بحلها قضائي حكم صدور -ج

  نصت   فقد  العام  األعامل  قطاع  رشكات  قانون  بشأن  م1991  لسنة  203  رقم  املرصي  القانون  وأما

 :  اآليت النحو عل القابضة الرشكة اننقضاء عل  مادتان 

 

 م 1942  / 12/ 24  تاريخ   يف   صادر   304  رقم   اشرتاعي   مرسوم   اللبناين   الربية   التجارة   قانون (1) 



143 

 

 اإلدارة  جملس  عل  وجب املصدر املال  رأس  نصف الرشكة  خسائر  بلغت إذا ـ 38 مادة

   . استمرارها  أو الرشكة  حال  ّف للنظر  العادية غي  العامة اجلمعية  دعوة إل  يبادر ان

   - : اآلتية األسباب بأحد  الرشكة تنقىض ــ 39 مادة

   . الرشكة حل - 1

   . الرشكة نظام  ّف املحددة املدة انتهاء  - 2

   . جلهأ  من الرشكة أسست  الذي الغرض انتهاء  - 3

 . التقسيم   أو الندماج - 4

   اْلاصة   األسباب  :  ثانيا  

 األشخاص  رشكات  يف   الرشكاء   أحد  موت  ـ ـ  1  

  إل   بالنظر  ل  الرشيك  شخصية  ساسأ  عل  تم  التعاقد  ؛ألن  حمله  حيلوا  أن   املتويف  لورثة  ولجيوز 

  الورثة   وحيصل  الرشكاء  عل  األموال  ،وتقسم  القانون  بقوة  تنحل  الرشكة  ،فإن   ولذلك  ورثته  صفات

  يف   شأن   هلا   أصبح   إذا  خصوصا    ءالرشكا   بقية   بي   الرشكة   تبقى  أن   ولمانع  .   مورثهم   حصة  عل

  بي   فيام   الرشكة   تستمر  الرشكاء   أحد   مات  إذا   أنه   عل   الرشكة  عقد  ينص   وغالبا    التجارية  وساطاأل

 الرشكة.   أموال من  نصيبه إل   الرشيك لورثة ليكون احلالة  هذه ويف  الباقي

 عليه   احلجر   ،أو   إفالسة   ،أو  الرشكاء أحد   إعسار  ـ ـ  2

  الوفاة   حالة  يف  حدث  الذي  السبب  ؛ألنفس  القانونى  بحكم  الرشكة  تنتهي  سبق  مما  واحد  حدث  إذا 

  الثقة   ،فإن  عليه  حجر  ،أو  أعرس  ،أو  افلس  فإذا  للرشيك  الشخص  العتنبار  هو  عليه  املعول  أن  وهو

  بقية   أن  وهى  الرشيك  بوفاة  املتعلقة  ذاهتا  القاعدة  وتنطبق  أهنارت  قد  تكون  فيه  الرشكاء  ،أودعها  التي

  من   نصيبه  إل  املعرس  املفلس،أو  ،أو  عليه  املحجور  للرشيك   وليكون  الرشكة  يف  يستمروا  الرشكاء

 الرشكة.  أموال
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 معينة   غي  الرشكة   مدة  كانت  إذا  الرشكاء   أحد انسحاب   ـ ـ  3

  مجيع   وخيرب   نسحابإلبا   إرادته   عن  الرشيك  يعلن  أن  رشطب  لكن   الرشكة  تنقيض  احلالة   هذه  ويف 

 الرشكة.  ،أو  بالرشكاء  يرض وقت يف ،أو غش   عن  ناجتا نسحابإلا  هذا  يكون  أن عل الرشكاء

  دون  بالرشيك  اْلاصة  املرصي  املدين  القانون  من  440  املادة  حددهتا  ثالثة  رشوط  توافر  من  لبد  و

   هى: الدائني من غيه

ـ  أ   النسحاب.  احلصول قبل الرشكاء كافة إل  النسحاب يف  الرغبة  إعالن ـ

 .الغش  من   اْلايل الالئق  بالشكل النسحاب  يكون  وأن ـ ب

  أزمة   أثناء  يتم  الذي  النسحاب  ويعترب  ولئق  مناسب  وقت  يف  النسحاب  يكون  أن  جيب  -ج

  الرشيك   نية  حسن  دائام  ويفرتض  مناسب  غي  وقتا  هبا  حلقت  خسارة  أثناء  أو  الرشكة  هلا  تعرضت

   .  املنسحب

 أحدهم  انسحب إذا الرشكة  يف الستمرار عل يتفقوا أن  الرشكاء لباقي   القانون  أجاز وقد

 الرشكة.   من إخراجه  الرشيك  طلب   ـ  4

  مدى   ويقدر  حيدد   الذي  القاض   بواسطة   خراجاإل  ويكون  املدة  املحددة   الرشكات  يف   إل  ليتم   وهذا  

 (. 1)  الرشكة من   إخراجه الرشيك طلب  تربر التي  سباب األ وجاهة

  للمحكمة   جيوز   "بقوهلا:   املسألة  هذه   تنظيم   عل   املرصي  املدين   القانون   من  (  530)  املادة  نصت  وقد

  آخر   سبب  ألي  أو  ،  به  بامتعهد  رشيك  وفاء  لعدم  الرشكاء  أحد  طلب  عل  بناء   الرشكة  بحل  تقيض  أن

 

ـ ـ 76  /   2ج   ،   العريني   حممد   د/   التجاري   القانون   انظر   ( 1)    ، .   113  ـ   107  ص   ،   يونس   عل   د/   التجارية   ،والرشكات .   80  ـ
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  ويكون   ،  للحل  تسوغ  خطورة  من   السبب   هذا  عليه  ماينطوي   القاض  ويقدر  ،   الرشكاء   عل   ليرجع

 . " ذلك بغي  يقيض اتفاق كل  باطال  

  يأخذ   أن  بخروجه  حكم  ملن  ويكون  استمرارها  عل  الرشكاء  يتفق   مال  الرشكة  تفسخ  احلالة  هذه  ويف

 القاض.  لتقدير خيضع وأسبابه  اْلروج  تقدير أن العلم  مع نصيبه، 

 تاسع ال المبحث
 

 وقسمتها الشركة  تصفية

 التصفية   :  أول  

  التي   واملادية  القانونية  األعامل  جمموعة  بالتصفية  واملراد  حلها  بعد  التصفية  دور  يف  الرشكة  تدخل 

  األموال  لقتسام   متهيدا    وذلك   ديوهنا   وسداد  موجوداهتا   وحرص  الرشكة   حقوق   استيفاء   إل   هتدف

 (. 1الرشكاء) بي الباقية  الصافية

 اآليت: يراعى الفرتة  هذه ويف 

ـ  أ   قائمة  للرشكة  املعنوية  الشخصية تظل ـ

 املعنوية.   الشخصية لصالح التصفية   عملية  يتول للرشكة  مصفي تعي يتم  ـ ب

  شخص   تعي  وجيوز  بالتصفية   يقوموا  أن  للرشكاء  جيوز  مص  تعي  عل  الرشكة  عقد  ينص   ل  إذا  ــ  ج 

 الرشكاء. بي من  يكون أن  وليشرتط باألغلبية  أكثر ،أو

 تعيينه.  القاض   يتول مصفي تعيي  عل   الرشكاء يتفق  ل إذا ـ د

 القضاء.  من  الصادر  القرار  ،أو  الرشكة عقد   عل  بناء املصفي  سلطة  تتحدد ـ هـ

  إلمتام   للرشكة  ضورية   األعامل   هذه  كانت  إذا  إل  للرشكة  جديدة  بأعامل  يقوم  أن   للمصفي   ليس   ــ  و

 أعامله. 

 

 . 257  /   1ج ،    م 1987  العريب   الفكر   دار   ،   بريري   حممود   د/   التجارية   املعامالت   قانون   ( 1) 



146 

 

  ا؛ألندماج   ؛ألن  ذلك  الرشكاء  أجاز  إذا  إل  أخرى  رشكة  يف  الرشكة  اندماج  يقرر  أن  له  لجيوز  ـ  ز

 (.1)  الرشكة موجودات  يف  للرشيك  تعود  التي احلصة  يف الترصف يستوجب

 القسمة   :  ثانيا  

 التصفية  أعامل انتهت متى  القسمة  أعامل تبدأ 

 .  األمر انتهى  القسمة  عملية  يتول من تعيي  عل  العقد يف نص  إذا ــ

  فاألمر   اختلفوا  ،فإن  هبا   يقوم  من   تعيي  فللرشكاء  القسمة   يتول   من  عل  العقد  يف  ينص   ل  إذا   ــ

 للقضاء. 

  بعض   يسرتد  أن  حيصل  وقد   الرشكاء.   عل  ثمنها   ويوزع  تباع  ،فإهنا  عينية  الصافية  األموال  كانت  إذا   ــ

 بيعها.  من  بدل العينية حصصهم  الرشكاء

 عليهم.  اْلسارة  توزع الرشكاء بحصص للوفاء  املصفى  الرشكة مال   يكف ل إذاــ

  عل   بعضهم  للرشكاء  كان   ،أو  الرشكاء  عل  حقوق  للغي  وتصفيتها   الرشكة  نشاط   عن  نتج   إذا   ــ

  املراكز  خمتلف  انتهائها  بعد   تستقر  سنوات  مخس  مدته  تقادم  عل  اللبناين  املرشع  نص  فقد  حقوق  بعض

 أمران:  ذلك لتطبيق ويشرتط  احلقوق  استيفاء أي  القانونية

ـ  ب  .                                              الرشكة  انقضاء   ـ أ   (. 2الرشكة)  انقضاء  شهر  ـ
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 العاشر  المبحث
 

 التجارية  األعمال أنواع

   وخمتلطة ،  وتبعية ،  أصلية ـ أنواع: ثالثة التجارية  األعامل 

ـ      األصلية   التجارية   األعامل   أول 

  صفة   عل  ،أو  آخر  عمل  إل  تستند  أن  دون  أى  الستقالل   سبيل  عل  جتارية  تعد  التي  األعامل  وهى 

   ن:نوعا  وهى وطبيعتها  لذاهتا   ،أو  ملبالع القائم

  مفردة  أعامل ــ 1 

 :   وتشمل واحدة مرة متت ولو  جتارية  تعد التي أي 

   البيع  ألجل  الرشاء ـ أ

 ورشاء  بيع عقد هناك  يكون  أن  يكون أن  بمعنى  

  قد   بل  ماديا  املنقول  يكون  أن  كذلك  يشرتط  ول  واملياث  اهلبة  طريق  عن  آل  إذا  جتاريا  العمل  يعد  فال 

 الخرتاع.  وبراءات والسندات السهم مثل جتاريا ويعد  معنويا يكون 

 التجارية.   األوراق يف التعامل  ــ ب

 اإلذين.  والسند والشيك  الكمبيالة  يشمل  وهذا 

 السمرسة.  ــ ج

  وكيال   ليعد  السمسار  أن  يالحظ  أن  وجيب  معينة  صفة  ،أو  عالقة  إلمتام  شخصي  بي   الوساطة  وهى 

 السمرسة.  عقد   بعميله يربطه وإنام املتعاقدين  أحد  عن

   الرصافة ــ د

  خمتلفي   مكاني  بي  أي   مسحوبا  يكون  وقد  يدويا  الرصف  يكون   وقد  بأخرى  نقود  مبادلة  وهى 

  تساعد   ؛ألهنا  جتارية  تعترب  واحده  مرة  متت  ولو  العملية  فهذه  لبلد  بلد  من  البنك  طريق  عن  كالتحويل

 الثروات.   تداول عل
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 البحرية.   التجارة  ـ   هـ

  تشييد   عقد  من  ابتداء  البحار   يف  للسي  املعدة  املنشآت  أي  التجارية  بالسفن  يتعلق  عمل  كل  وهى 

  البحري   القرض  عقد  ،وكذلك  طاقمها  استخدام  وعقود  استئجارها  ،أو  ببيعها  وانتهاء  السفينة

 ورهنها.  السفينة عل التأمي وعملية

 باملقاولة   أعامل   ـ  2

  هذا   حيرتف   شخص  من  منظمة   بطريقة   التكرار   سبيل   عل   بالعمل  القيام   أي   لحرتاف ا  هبا  ويراد 

 : عل   وتشتمل العمل

 التوريد   مقاولة  ــ ا 

  من   معينة  كمية   مؤسسة  ،أو  هيئة  ،أو  شخص  تسليم   ،أو  توريد   بمقتضاه  شخص  يلتزم  عقد   وهو 

 حمددة.  مواعيد  يف  السلع

 بالعمولة  الوكالة  ــ ب

  العالقة يف  ليظهر ،فاملوكل باسمه  ولكن الغي  حلساب  الترصف ،أو عمل  بأداء  يقوم  شخص   ومعناه 

  ملن   بالنسبة   العقد   عن  أجنبيا   بالعمولة   املوكل  يعد  لذلك  العمالء   مع   بالعمولة   الوكيل  يربمها   التي

  املوكل   شخصية   الوكيل  فيها   يتقمص  التي   العادية  الوكالة  بخالف  ،وهذا  بالعمولة  الوكيل   مع  يتعامل

 عنه  نيابة الترصف  بإبرام ،فيقوم

  للمتعاقدين   معروفة  تكون   الصفة  وهذه  وسيط  فالسمسار  السمرسة  عن  بالعمولة   الوكالة  وختتلف 

 املوكل   حلساب   ولكن   العقد   يف  أصيل   كطرف   الصفقة   بإبرام  يقوم   الذي   فهو   بالعمولة،   الوكيل   ،أما

  متت   ولو  جتاريا،  عمال  تعترب  السمرسة  أن  عل  عل،أوة  حيققها  صفقة  كل  عن  يتقاضاها  عمولة  لقاء

 الحرتاف.  وجه عل   متت إذا  إل جتاريا  عمال  تعترب  فال بالعمولة الوكالة  أما   واحدة مرة

 النقل  مقاولة   ـ ـ  ج 

  والنقل   معلومة   أجرة  مقابل  آخر   إل  مكان  من  مسافرين  ،أو   بضائع   النقل  عملية   احرتاف  ومعناه 

 املستهلكي.  حاجات   ويسد سعرها   فيفع والبضائع السلع تبادل عل يعمل
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  يعترب   العمل  إلحرتاف،فإن  وجه  عل  ـ  اجلو  ،أو  البحر  ،أو  بالرب   سواء   ـ  النقل  عملية  بورشت  ومتى 

 . جتاريا  

ـ   د   األعامل  مقاولة   ـ

  اْلدمات   وإسداء  الغي  أعامل  إدارة  يعني  وهذا  التجارية  واملكاتب  باملحالت  تتعلق  مقاولة  كل  وهى 

  ستثمرين وامل  األعامل  لرجال   لستشارية ا   املكاتب  تقدمها  التي   املشورة   مثل  لتااملج  شتى  يف   هلم

  وإهناء   اجلمركي،  التخليص  ،ومكاتب  ،والسياحة  ألنباء،وا   ناتالالع  وكالت  كذلك  ومثله

 .  اْلدمة  لقاء العميل  به يلتزم  أجر لقاء   املؤسسات اهليئات لدى جراءاتاإل

  واملحامي   اهلندسة   كمكاتب  جر أ  لقاء   املهنية   املكاتب  تقدمها  التي   اْلدمات  القبيل   هذا   يف   يدخل   ول 

  تقسيم   ،أو  السمرسة  أي  الوساطة  بأعامل  قامت  كاملو  املحدد  غرضها  عن  املكاتب  هذه  خترج  مال

 الربح.  لتحقيق  رشائها بعد  وبيعها  األراض

ـ    باملزاد   البيع   مقاولة   ـ  ه

  هلذا   خمصص   حمل   يف  رشائها  يف  يرغبون  من   مامأ  السلعة   عن   نال اإلع  طريق   عن   البيع   يتم   وفيه  

  من   ولكل  املزاد  لفتح  املحدد  دنىألا  بالسعر  عليها  الدلل  يبدأ  بأن  شادر(  ـ  حراج  )  الغرض

  بأكرب   يتقدم  ملن   السلعة  تستقر  حتى  الثمن   يف   يزيد  أن  املعروضة  السلعة  رشاء  عل  املتنافسي 

  به   ينعقد   الذي  القبول   هو   يعترب  دقائق   ثالث   خالل  يف  عليه  ليزاد   عرض   كل  أن  والقاعدة   العروض، 

  اعتبار   دون   املزايدون  به   يتقدم  سعر   بأكرب  للبيع   السلعة   عرض  ،وهو   القائم  اإلجياب   مع   لتطابقه   البيع

 املشرتي.  لشخصية

  حاليا    ماحيدث   وهو   جتاريا  العمل  اعترب  إلحرتاف  وجه   عل  العمل  هذا  املحالت   بارشت  ومتى 

 ملبارشته.   املختصة اجلهات  من إجازة  ،أو  رخصة عل  احلصول فيه للعمل يشرتط  حيث

ـ  و   املباين   إنشاء  مقاولة ـ ـ

  ومؤسسات  ومدارس  نازلم  بناء  من  العقارية  نشاءاتإلا  بأعامل  للقيام  املنظم  املرشوع  به  واملراد 

 املعامرية.  نشاءات إلا  من ونحوها
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  الالزمة   املؤن  من  وغيها  األدوات  بتوريد  املقاول  يتعهد  أن  جتاريا    العمل  يكون  لكي  ويشرتط 

  الفنية   اْلربة  أداء  عل  العمل  اقترص  إذا  أما،  الثروات  وتداول  املضاربة  عنرص  يوفر  ذلك  ؛ألن  للعمل

 جتاريا.  عمال  فاليعترب للعمل  الالزمة العاملة وتقديم 

 لحرتاف. ا  وجه عل  ذلك تم  متى  املباين صيانة جتاريا العمل يعترب  ،وكذلك 

 بالتبعية   التجارية   األعامل  :  ثانيا  

  ،أو   بطبيعته  جتاريا  يعترب  لعمل  بالتبعية   التجارية  صفة  يكتسب  لكنه   بطبعه  مدين  عمل  كل   وهو 

 ن: نوعا وهى  بالعمل.  القائم مهنة  أو،  لصنعة  بالتبعية

 موضوعية  ،أو مادية تبعية  ــ1 

  تشييد   ،أو  عنها  نالإع   ،أو  لتجارته  ايةدع  بعملية  للقيام  الغي  مع  عقد  بإبرام  تاجر  يقوم  أن  مثل 

 لتجارته.  خمزن ،أو  مستودع

 ذاتية ،أو شخصية تبعية  ــ 2

  جتارية   عالمة   تقليد   ،أو  املرشوعة  غي   كاملنافسة   جتارته  بمناسبة   بالغي   ضارا   فعال   التاجر   اقرتاف   مثل  

 الشأن   هذا يف عليها املتعارف  للقواعد   باملخالفة

  حتى   باملتبوع  التابع  إحلاق  للصل،أو  الفرع  إحلاق  فكرة  إل  يستند   بالتبعية  جتاريا    العمل  واعتبار  

  وإخضاع   معي   لنظام  الفرع  إحلاق  ؛ألن  واملتبوع  والتابع  واألصل  الفرع  حيكم  الذي   النظام  يتوحد

 العمل.  يف كثية  مشاكل  إل ويؤدي املنطق مع يتناّف معي  لنظام األصل

  القانون   فقهاء  ولكن  التربع  عل  قائم  ؛ألنه  الكفالة  عقد  بالتبعية  التجارية  األعامل  من  ويستثنى 

 رشوط:   ثالثة فيه توافر إذا  تبعيا جتاريا اعتربوه

ـ  أ   جتارية  ورقة  عل  الكفالة أعطيت  إذا ـ

 جتارية  البنوك معامالت  مجيع  ؛ألن عمالئه أحد   بنك كفل إذا  ـ ب

  أعامل   عل   للرصف  معدا  املكفول  الدين   وكان   املكفول   للمدين  رشيكا    الكفيل  التاجر  كان   إذا  ــ  ج

 . الرشكة 
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  تعد   ولذلك  املكفول  للمدين  التربع  لملجرد  جتارية  ملصلحة  للكفالة  الكفيل  يتقد  الصور  هذه  ففي 

 بالتبعية.  جتارية  كفالته

 املختلطة   التجارية األعامل  :   ثالثا  

  ،ويكون   جتاريا   عمال  يامرس   األطراف  أحد  فيكون  طرف   من   أكثر   الواحد  العمل  يف   يكون  قد 

 مدنيا.   عمال  ممارسا  الثاين الطرف

  ؛ألن   املشرتي  حق  يف  جتاريا  يعترب  العمل  فهذا  بيعها  إعادة  بنية  آخر  من  سلعة  يشرتي  قد  فالشخص 

   .  السلعة اشرتى  عندما للمضاربة النية لديه 

  عدم  ،أو   لثمنها   حلاجته  السلعة  باع  كان  إذا   مدنيا    له   العمل  يكون   حيث  خيتلف  فاألمر  البائع  أما  

  ،أو   املياث  الوصية،أو  ،أو  كاهلبة  الرشاء  غي  بطريق  للشخص  اليشء  يؤول  وقد،  إليها  حاجته

 مدنيا.   العمل يعترب احلالت هذه  كل  ففي ،والزراعة،  كالصيد  الذايت باملجهود

  جتاريا   عمال  السمسار  مع  العقد  فيكون  ونحوه  سيارة   ،أو  مسكن  لرشاء  لسمسار  الشخص   يلجأ   وقد 

 .  للعميل   مدنيا ويكون  للسمسار بالنسبة

  العالقة   طريف  باختالف  ختتلف  مزدوجة  صفة  له  عمل  كل  هو  املختلط  التجاري  فالعمل  وعليه 

 يعترب  ملن  العام  ،أو  املدين  النظام  وقواعد  جتاريا  العمل  يعترب  ملن  التجاري  النظام  قواعد  عليه  فيطبق

  املفارقات   من  كثي   إل  يؤدي  وهو  السعودي.   التجاري  النظام  يف   به  املعمول  هو  وهذا  مدنيا  له  العمل

 الختالف.  كل  طبيعتهام  ختتلف  لنظامي الواحد  العمل ْلضوع نتيجة  والصعوبات

  خاضعا   املزدوج  العمل  وجعلت  النظم   ازدواج  من   التخلص  إل  جلأت  فقد   العال   أنظمة   بقية  أما  

   (.1للدائن)  إلطمئنان من املزيد  حيقق ؛ألنه تغليبا التجاري للنظام

 

 

 

ـ 22  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   انظر   ( 1)    القانون   يف   ،والوجيز   60.   ص   ،   النديم   عل ،    املسامهة   ،والرشكات .   38  ـ

ـ 46  ص   ،   حييى   سعيد   د/   التجاري   . 58  ــ
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 الثاني  الفصل
 الوضعي القانون في الشركات أنواع

 : مبحثان وفيه
 التجارية الشركات أنواع األول: المبحث

 الشركات. أنواع من نوع كل مميزات الثاني: المبحث
 بيانهما.  وإليك
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 األول  المبحث
 

 التجارية  الشركات أنواع

 

 ن: نوعا عام  بوجه الوضعي القانون يف التجارية الرشكات

 األشخاص   رشكات  األول:  النوع 

  إل   الئتامن   منح  وعند   بينهم  فيام  دلةااملتب  والثقة  للرشكاء   الشخص  العتنبار  عل  تقوم  التي  وهى 

  ثالثة  عل  تشتمل  وهى  املايل  الرشكة  مركز  إل  ل  ومركزهم  الرشكاء  لشخص  تبعا  ذلك  يكون  الرشكة

 :  هى أنواع

 البسيطة.  التوصية رشكة  ـ  2 التضامن. رشكة  ـ1 

 املحاصة.  رشكة  ـ 3

 األموال   رشكات   :  الثاين   النوع 

  الشخص   العتنبار  عل  وليس  املال  من  رشيك  كل  يقدمه  ما  أي  املايل  العتنبار  عل  تقوم  التي  وهى

   عل  وتشتمل

 باألسهم.   التوصية رشكة   ــ  2  املسامهة.  رشكة   ـ  1

 اآليت:  الثالث النوع  ,وهو الثالث  النوع يأيت النوعي هذين وبي

 :  وهى   األموال  ورشكة   األشخاص   رشكة  بي   جتمع   أي  خمتلط   نوع   ذات  رشكات  :  ثالثا 

 . املحدودة  املسئولية   ذات   رشكة   ـ

 وتشمل   السعودي   النظام   عليها   نص   خاص   نوع   ذات  رشكات  :  رابعا

 (. 1للتغيي)  قابل مال  رأس ذات  رشكات ـ  2 .  التعاونية  الرشكات ـ1

 

 

ـ   األشخاص   رشكات   انظر   ( 1)    ،   . 346  ص   ،   العربية   النهضة   دار   ،   الدين   مجال   لعل   التجاري   ،والقانون .   192  ص   ،   سال   بن   حممد   د

 . 79  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/ ،    التجارية   ،واألنظمة 136  ص   ،   حييى   سعيد   د/ ،    التجاري   القانون   يف   والوجيز 
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 قابضة   رشكة :   خامسا  

  تدعى   رشكات  عدة  ،أو  رشكة  عل  ماهلا  رأس  خالل  من  بالسيطرة  تقوم  مسامهة   رشكة  وهى 

 . إدارهتا   جملس تأليف عل  السيطرة هلا   يكون بحيث التابعة  بالرشكات

 الثاني  المبحث
 

 الشركات  أنواع من نوع  كل مميزات

 باآليت:   تتميز  األشخاص   :رشكات   أول   

 الرشيك.  شخصية عل غلط  وقع إذا  نسبيا نابطال الرشكة  عقد يبطل  ــ 1

 الرشكاء.   بقية موافقة  غي  من حصته يف يترصف أن  للرشيك  جيوز ل ــ 2

  تنتقل   أن   يصح  ول   إفالسه  شهر   ،أو   عليه   احلجر  حال  يف   ،أو  الرشكاء   أحد  بوفاة   الرشكة   تنتهي  ـ ـ  3

 هلم.  لمتنح  قد الثقة ؛ألن قانونا  يمثله  من  ،أو  للورثة احلصة

 حصصا.   األشخاص  رشكات يف  األموال تسمى ــ 4

 : يأيت   بام   تتميز األموال   رشكات  :  ثانيا  

 الرشيك.   شخص  عل  الغلط وقع إذا الرشكة عقد ليبطل ــ1

 الرشكاء   موافقة  إل حاجة دون  حصته الترصف  للرشيك  جيوز ـ 2

 قائمة.  الرشكة  تبقى بل أهليته فقده  ،أو إفالسه  حجره،أو  الرشيك،أو بوفاة  الرشكة تنتهي   ل ــ 3

 (. 1أسهام)  األموال  رشكة  يف األموال تسمي ـ 4

 املحدودة(  املسئولية   ذات   )   املختلطة رشكات  :   ثالثا

 يل:   فيام األشخاص رشكات  تشبه ـ أ

 للتداول.  القابلة سهماأل شكل  لتتخذ  فيها  احلصص ـ 1 

 

 . 86  ص   ،   نديم   عل   املسامهة   الرشكات   ( 1) 
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 رشيكا .  مخسي  عن يزيد  أن  القانون  بنص ،فالجيوز الرشكاء عدد  قلة ـــ 2

 الرشكاء  لسرتداد  خاضعا يكون احلصص  انتقال ـــ 3

 العام.  الكتتاب  طريق  عن  تأسيسها لجيوز ـ 4 

 :   يل فيام األموال رشكات  وتشبه ـ ب

 رشيك  كل بحصة حمدودة فيها املسئولية ـ 1

 الرشكة  انقضاء انسحابه  ،أو  عليه احلجر ،أو  فالسهإ الرشكاء  أحد وفاة  عل ليرتتب ــ 2

 . (1املسامهة) رشكة تأسيس يشبه  نظام إدارهتا   وأمر الرشكة   هذه نظام تأسيس يتبع ـ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   138  ـ 137  ص   ،   حييي   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 1) 
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 الثالث  الفصل
 األشخاص.  شركات

 المحاصة(  ـ البسيطة  التوصية ـ التضامن )
 :  مباحث ثالثة وفيه
 التضامن.  شركة : األول  المبحث

 البسيطة.  التوصية  شركة : الثاني   المبحث
 المحاصة.  شركة : الثالث   المبحث
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 األول  المبحث
 

 التضامن شركة

 اآلتية:  املطالب  يف تفاصيلها  عل   سنركز  ولذلك وأمهها األشخاص  رشكات عمدة التضامن  رشكة 

 التضامن  رشكة   تعريف  : األول املطلب 

  مسئولي   أكثر  ،أو   رشيكي  من   تكون  التي   الرشكة  بأهنا:  التضامن  رشكة  السعودي  النظام  عرف 

 (.1الرشكة)  ديون عن  أمواهلم  مجيع يف  بالتضامن

 يل:   ما  التعريف هذا من  يؤخذ 

  الرشكة   ديون  عن  مجيعا    الرشكاء  مسئولية  ومعناه  الرشكة  يميز  ما  أهم  هو  األشخاص  بي  التضامن  ـ  أ 

  يلزم   الذي  وللرشيك  مجيعه   الرشكة   بدين   الرشكاء  من  واحد  أي   عل  الرجوع  مكانإ   أي  وتعهداهتا

  الرشكة   ديون  من  وفاه  فيام  منهم  واحد  كل  بنصيب  زمالئه  عل  بدوره  يرجع  أن  الرشكة  دين  بدفع

  شخصية  أن  حي  يف  الثقة  من  أساس  عل  الرشكة  يف  رشيكه  اختيار  عل  الرشيك   جيرب  العمل  وهذا

 .  هلا   أمهية ل  األموال رشكة يف  الرشيك

  إل   يؤدي  هذا   ؛ألن  الرشكاء   باقي  بموافقة   إل  لغيه   حصته  عن   يتنازل  أن  للرشيك  لجيوز  ــــ  ب

  حق   عل   الرشكة   عقد  يف   لتفاقا   جيوز  ثم  ،ومن  الرشكاء   باقي  ثقة  حمل  ليكون  جديد  رشيك  جلب

  عل   للموافقة  معينة   أغلبية   اشرتاط   جيب  احلالة   هذه   ويف ،  للغي   حصته   عن   التنازل   يف   رشيك  كل

  ديون   عن  أمواله  مجيع   يف   الرشكاء  باقي  مع  بالتضامن  مسئول    يكون   رشيك  دخول   حال  ويف  التنازل.

  الغي   مواجهة  يف   لينفذ  الرشكاء  بي  ذلك  غي  عل   اتفاق  وكل  مهنضامل  والالحقة   السابقة   الرشكة 

 . انسحابه   إشهار  بعد ذمتها يف  تنشأ  التي  الديون  عن مسئول    ليكون الرشكة من   رشيك نسحب ا وإذا

  هبذا   الرشكاء  أقر  إذا  إل   دائنيها  قبل  الرشكة  ديون  من  يربأ  فال  حصته  عن  الرشكاء  أحد  تنازل  وإذا 

 التنازل. 

 

 السعودي.   الرشكات   نظام   من .    16  املادة   ( 1) 
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  بي   الرشكة  واستمرار  وفاته  حال  ورثته  إل  الرشيك  حصة  انتقال  عل  الرشكة  عقد  يف  لتفاقا   وجيوز 

 .  املتوّف  الرشيك وورثة الرشكاء

  شخص   معه   يرشك  أن  له  وجيوز   الرشكة   إل   منه   املقدمة  احلصة   يف   حقه  يرهن  أن  للرشيك   جيوز   كام 

 اآلخر.  دون  الرشيك  عل التضامنية  املسئولية  تبقى ولكن آخر

  مواجهة   يف  ديوهنا   عن  تسال   الرشكاء   ذمم   عن   مستقلة   مالية  ذمة  هلا  أي   معنوية  شخصية   للرشكة  ـ  ج

  العام  الضامن  حق  الرشكة  لدائني  ،فإن  ذلك  عن  وفضال  لدائنيها  العام  الضامن  يف  تدخل  فأمواهلا  الغي

  الرشكة   فدائنوا   الرشكاء،  ذمة   عن   مستقلة  الرشكة  ذمة   أن   من   بالرغم  الرشكاء  أموال   عل   ،كذلك

  دائني   ليزامحون  الشخصيي   الرشيك   دائني   أن  حي   يف  العام   ضامنه   يف  الرشيك   دائني   يزامحون 

  التعامل   ؛ألن   الرشكة  بنشاط   الرشيك  نشاط  اختالط  أساس  عل  هذا  ويفرس  ،  العام  ضامهنا   يف  الرشكة 

  بنشاط   لخيتلط  الرشكة  نشاط  أن  أي  العكس  وليس  الرشيك  اسم  حيوي  الذي  الرشكة  باسم  يتم

 اْلاص.   الرشيك

  الرشكة   ذمة  يف  أول    الدين   يثبت  أن  ـ  السعودي  للنظام  وفقا  ـ  الرشكة   وني بد  الرشيك  ملطالبة  وجيب 

  إعذار   وبعد  التجارية  الرشكات   منازعات   حسم   هيئة  من   بقرار  ،أو   إدارهتا  عن  املسئولي  من  بإقرار

 بالوفاء.  الرشكة 

  مراعاة  لعدم  الدعوى  قبول  بعدم  يدفع  أن  له  جراءات اإل  هذه  استيفاء  دون  املطالبة  له  وجهت  فإذا 

 النظام.  عليها   ينص التي  القواعد 

  رشكة   يف   رشيك   كل  يعترب  أنه   عل   إلمارايت  القانون  نص  فقد  التاجر  صفة  الرشيك  اكتساب  ــ  د

 .  املايل نظامه شهر وعليه التجارة أهلية   فيه متوافرا يكون   أن وجيب "تاجرا   التضامن

  العمومي   كاملوظف   متضامنا    رشيكا    يكون  أن  التجارة   مبارشة  عليه   حيظر  الذي  للشخص  ولجيوز 

 حرة.  مهنة ولةبمزا له رخصوامل

  ما   جتارية  دفاتر   يمسك  كذلك  وليلزم  التجاري   السجل  يف  اسمه  يقيد  أن  املتضامن  للرشيك   وليلزم 

 نشاطها.  عن   الرشكة  به تقوم الدفاتر ومسك  السجل يف القيد  واجب  ؛ألن به خاصة جتارة له  تكن ل
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  "  بكلمة  مصحوبا  املتضامني  الرشكاء  من  أكثر  ،أو  واحد  اسم  من  يتكون  اسم  للرشكة  يكون  ـ  هـ 

  اسم   عل  اشتمل  فإذا،  للحقيقة  مطابقا  الرشكة  اسم  يكون  أن  وجيب  "  رشكاؤهم  "  ،أو  "  ورشكاؤه

  الرشكة  ديون  عن  بالتضامن  مسئول    الشخص  هذا   كان  بذلك  علمه  مع  الرشكة  عن  أجنبي  شخص

 .   بعنواهنا يتم الرشكة  مع  التعامل ؛ألن  الرشكة مع يتعامل ممن للغي محاية 

  تدعم   املتضامن  الرشيك  ذمة  أن  باعتبار  أيضا    املتضامن  الرشيك  يفلس  الرشكة  إفالس  حالة  يف  ــ  ز

 الرشيك.   ذمة تدعم  ل  الرشكة ذمة ؛ألن الرشكة تفلس  ل الرشيك  إفالس حالة يف لكن  الرشكة ذمة

  السعودي   النظام  حددها  وقد   اْلاصة  سباب ألا ب  العامة   النقضاء   أسباب  بجانب   الرشكة   تنقيض   ـ  ح

  مدة  كانت  إذا  بإرادته  الرشكة  من  الرشيك  انسحاب  ،أو  إعساره  ،أو  إفالسه   ،أو  الرشيك  بوفاة

 (.1املنازعات)   حسم جلنة  من بقرار ،أو  عليه احلجر  ،أو املدة حمددة غي الرشكة 

 إدارهتا و  التضامن  رشكة   مكونات   الثاين: املطلب 

 ذكرها  سبق  التي  العامة الرشكة  لعقد  واملوضوعية الشكلية  األركان مجيع   من  الرشكة  تتكون 

 الرشكة  شهر

  جريدة   يف   الرشكة  لعقد  ملخص  بنرش  ويتم  تأسيسها   من  يوما    ثالثي  خالل  الشهر  يتم  أن  جيب  ـ  1

 .  يومية

 الرشكات.  بمصلحة الرشكات سجل  يف تقيد ــ 2

 التجاري. السجل  يف تقيد ــ 3

  مال   ورأس  الرشكاء   ءواسام  ،  ومركزها  وغرضها  اسمها  لع   الرشكة  عقد   يشمل  أن  ـوجيب  4 

 وانتهاؤها. املالية  السنة وبداية  ومدهتا التأسيس وتاريخ  املديرين  ءواسام ، الرشكة 

 

 

  فايز   د/ ،   اإلمارات   يف   التجارية   ،والرشكات   . 215  ص   ،   القاهرة   العريب   الفكر   دار   ،   رضوان   زيد   أبو   د/   التجارية   الرشكات   انظر   ( 1) 

 . 84  ـ 80  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   ،واألنظمة .   137  ص   ،   م 1989  أول   طبعة   غنيم 
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 الرشكة  إدارة 

  فال   افرتاضية  شخصية  ؛ألهنا  الواقع  أرض  يف  له  لوجود  املعنوي  والشخص  معنوي  شخص  الرشكة 

 .   إرادهتا  عن  ويعرب الرشكة يمثل مدير  تعي من  بد

  اتفاق   طريق  عن   يعي   وقد   لتفاقي ا   باملدير  ويسمى  التأسييس   الرشكة  عقد  يف  يعي   قد   املدير   وهذا  

 لتفاقي ا  غي  باملدير فيسمى  للرشكة التأسييس العقد عن مستقل

  حل   يقتيض  وعزله  األمانة.  كخيانة  لعزله  قوية  أسباب  تتوافر  ل  ما  عزله  لجيوز  لتفاقيا  واملدير 

 بالتعويض.  عليه حيكم داع غي  من  تنحي وأن العقد يف ذلك  غي  عل  ينص ل ما  الرشكة 

 الوكيل. يعزل  كام سبب  وألي  وقت أي  يف عزله جيوز  ،فإنه لتفاقي ا  غي  املدير وأما  

  مسوغ   ولغي  لئق  غي  عزله  كان   ،فإن  رشعي   وبمسوغ  لئق  وقت   يف  عزله  يكون  أن   يشرتط   ولكن 

 ضر  من أصابه عام  تعويض الرشكة يطالب  أن  له  جاز  رشعي

 الرشكاء.  غي  من  يكون أن  وجيوز  الغالب وهو  الرشكاء  من  املدير ويكون 

  إبرام  ذلك  من  أجله  من  أنشئت  الذي  الغرض   حدود  يف   الرشكة  دارةإ  يف  فتتمثل  فهي  سلطته   عن  أما  

  ومتثيل   ،  األرباح  من  الرشكاء  نصيب  ودفع  ،  الرشكة   ألعامل  الالزمة  املحال  واستئجار  ،  العقود

  مصلحة  من  ذلك  كان  إذا  التحكيم  يطلب  ،أو  الرشكة   حقوق  عل  والتصالح  ،  القضاء  إمام  الرشكة 

 الرشكة. 

 يأيت:   ما  يفعل  أن  له ليس  ولكن 

ـ  أ   املعتادة  الصغية التربعا ت ماعدا  ت التربعا ـ

 الرشكة.   غرض يف يدخل مما البيع هذا كان   إذا إل الرشكة عقارات بيع ـ ب

 العقارات.  ببيع  الرشكة عقد  يف له  مرصحا كان   ولو الرشكة  عقارات رهن  ــ ج

 رهنه   ،أو الرشكة  متجر  بيع ــ د

 الرشكة لنشاط املنافسة  معنى  يتضمن عمل  مبارشة ـ و

 حده.  عل  حالة   كل  يف يصدر الرشكاء من  خاص بإذن إل الرشكة  مع  اْلاص حلسابه التعاقد ـزـ
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  أعامل   بعض  يف  غيه  ينيب   أن  له  جيوز  ولكن  الرشكة  أعامل  بكل  الرشكة  غدارة  يف  غيه  ينيب  أن  ـ  ح

 النائب.  عمل  عن  املسئول  هو املدير ويكون معي عمل  يف الرشكة 

  عن   مسئول    يكون   ،فإنه  الرشكاء   ،أو  للرشكة  ضر   عليه  ترتب  ذكره  سبق  مما  شيئا    املدير  فعل  فإذا 

  باعتباره   الرشكة  أموال  من   اختالسه  حالة  يف   جنائيا  يسأل   كام  يرتكبه.  الذي  اْلطأ   ،أو   الرضر   تعويض

 األمانة.  خيانة  جلريمة مرتكبا

 واْلسائر   األرباح  توزيع   وكيفية  مديرها  أعامل   عن الرشكة  مسئولية  الثالث:  املطلب 

 برشطي:   املدير  يربمها  التي  والترصفات بالعقود الرشكة تلتزم 

 وحلساهبا  الرشكة  باسم املدير  تعامل يكون  أن ـ 1

 الرشكة.  عقد بموجب له  املخولة سلطته نطاق يف داخلة وترصفاته  املدير أعامل تكون  أن ـ 2

 اآليت:  النحو  عل  فتكون واْلسائر  األرباح  توزيعل  بالنسبة أما

 األرباح  :   أول   

  أرباحا   تعترب  الزيادة  هذه  ،فإن  خصومها  من  الرشكة  أصول  زيادة  السنوي  اجلرد  من  اتضح  إذا  ــ  أ 

 الرشكاء.  عل توزع

  الرشكة   به  تواجه  احتياطي  لتكوين  األرباح  من   جزء  ختصيص  عل  الرشكاء  يتفق  ما  غالبا    ـ  ب

 املستقبلية.  احتياجاهتا  ،أو  املحتملة خسائرها

 األموال.  رشكات يف  إجباري  لكنه األشخاص  رشكات  يف للرشكاء اختياري أمر  الحتياطي هذا  ـ ج

ـ ـ  د    رأس   من   جزءا  يقتطع  أن   ومعناها   صورية  رباحاأ  يوزع  أن   خسارة   وجود   حال   للمدير  لجيوز   ــ

  عن   زائدة  الرشكة  أصول  تصوير  إل  يعمد   املدير  أن   يعني   وهذا   الرشكاء   عل   ويوزعه   الرشكة  مال

 خصومها. 

  الرشكاء قدرة بأن  أنفسهم  الرشكاء  حتى  ،أو  الرشكة مع  املتعاملي مجهور  من  الغي  يوهم الفعل  وهذا 

  حصة  من  جزء   إعادة  بمثابة  ؛ألنه   جائز  غي   وهذا  ذلك   غي  احلقيقة   يف   وهى  قوية   لزالت   نية الئتام
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  يسرتد   أن  للرشيك  لجيوز  أنه  املعروف  ومن  قائمة  لزالت  وهى  ،  الرشكة  مال  رأس  يف  الرشيك

  ولذلك  لدائنيها  العام الضامن وهو  ماهلا لرأس إضعاف ذلك  يف الرشكة.؛ألن  عقد انقضاء  قبل حصته

  صورية   أرباح  من  عليه  ماحصلوا  بإعادة  ملطالبتهم  الرشكاء  عل  الرجوع  يف  احلق  للدائني   يكون

 النية.  حسنى  الرشكاء  هؤلء كان حتيلو 

 اْلسائر   ـ  2

  من   املقدمة   احلصة  قيمة  يف   حدث  قد  نقصا    أن  يعني  وهذا  أصوهلا  عن  الرشكة  خصوم  زيادة  ومعناها 

 رشيك  كل

  منها  نقص  ما  الرشكة  تعوض  وإنام  ماهلا،  رأس  من  مانقص  قيمة  الرشكة  ليعوضون  الرشكاء  ولكن 

  جيب   ماهلا   رأس  نفد  حتى   اْلسارة  يف   واستمرت  أرباحا   حتقق   ل   فإذا  التالية،  السنوات   أرباح   من 

 (.1)   عندئذ  تصفيتها

 التضامن  رشكة   يف   الرشكي  احلكم :  اْلامس  املطلب 

  ،أو   قرهبا  مدى   ملعرفة  الرشكة   هلذه  العامة   اْلصائص  نبيفاوضةامل  لرشكة  الرشعي  احلكم  ملعرفة

 .  اإلسالمية الرشكات عن   بعدها

 :   هى عام  بوجه خصائصها أهم أن  لنا   توضح بياهنا  سبق   كام الرشكة هلذه  العامة والنظرة 

  ذلك   غي  من  اتفاق  وكل  الرشكة  التزامات  عن  والتكافل  التضامن  بوجه  مسؤولون  الرشكاء  ـ  1 

  خاصا    دينا    كانت  لو  كام   الرشكة   ديون  عن  شخصية  بصفة   مسئول  رشيك  فكل  الغي  حق  يف  لينفذ

 بذلك.  الرشكة  أموال تف  ل إذا  بالدين متضامن  رشيك  كل يطالب أن الرشكة ولدائن عليه

  رشيكا    يصبح  حي  الكاملة  التاجر  أهلية  عل  حائزا  يصبح  أي  التاجر  صفة  يكتسب  رشيك  كل  ــ  2

  يشهر   أن  عليه  ويتحتم  ،الرشكة  دفاتر  عن  مستقلة  جتارية  دفاتر  يمسك  أن  يمسك  أن  عليه  ويتحتم

 

  ،   سال   بن   حممد   د/   الشخاص   ورشكات   ،   ـ 157  ـ 139  ص ،   حييى   سعيد   د/ ،    التجاري   القانون   يف   الوجيز   من   املطلب   هذا   مراجع   ( 1) 

ـ 80  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   واألنظمة   ،   165  ص   نعيم   فايز   د/   اإلمارات   يف   التجارية   والرشكات .    203  ص   . 90  ــ
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  رشيك   ؛ألنه  عليها  وما  هلا  بام   اْلاصة  أمواله  تعرف  لكي  مالية   التزامات  من   وماتضمنه  زواجه   عقد

 اْلاصة.   أمواله ال  يمتد بل حصته  يف  ضامنه حمدد غي  الرشكة للتزامات  ضامن 

  قامت   الرشكة  ؛ألن  الباقي   الرشكاء  بإمجاع  إل  اآلخرين  إل  نتقاللا   الرشكاء  حصص  لتقبل  ــ  3

 الرشكاء.  بي دلة ااملتب الثقة  ،أو الشخصية املعرفة عل

  بموافقة   إل  املتضامن  الرشيك  حمل  حيلوا  أن  للورثة  ولجيوز  الرشكاء  أحد  بوفاة  الرشكة  تنحل  ـ  4

 (.1الرشكاء)  باقي

 اآليت:  يف تتلخص  أهنا  نجد اإلسالمي الفقه يففاوضة امل لرشكة   العامة اْلصائص  إل نرجع وعندما  

 الرشكاء  لكافة   األهلية  توافر ضورة  ــ 1

  يعطي   وهذا  الرشكة  مال  يف  الترصف  من  رشيك  كل  يتمكن  وهبا  الوكالة  أهلية  توافر  ضورة  ـ  2

 التاجر.   صفة  الرشيك

 .  الرشكة يف  الترصف ويف املال  يف متساوين الرشكاء يكون  أن ـ 3

  لحيوز   ،ولذا  دلةااملتب  والثقة  ـ   الوجاهة  ـ   الشخص  العتنبار   عل  والعنان   فاوضة امل  رشكة  تقوم  ـ  4

 الرشكاء.  بقية موافقة بعد  إل آخر  إل  الرشيك حصة نقل

  ،أو   الوفاة  بسبب  آخر  رشيك  إل  الرشيك  حصة  نقل  جيوز  ول  الرشكاء  أحد  بوفاة  الرشكة  تنحل  ـ  5

 (.2الرشكاء)  باقي بموافقة إل اإلفالس احلجر،أو

 الرائجة.   والفلوس والدناني الدراهم  من الرشكة  مال  رأس يكون  أن ـ 6

 بالقياس؟  جوازها يبيح فاوضةامل رشكة  خصائص مع التضامن رشكة  خصائص تشابه فهل 

 

  طبعة   وهبة   مكتبة   ،   بك   د/   املرصي   التجاري   القانون   ،ورشح .   179  ص   ،   م 1996  طبعة   ،   حممد   احلكيم   عبد   د/   ،   الرشكات   انظر   ( 1) 

  حممد   د/   األشخاص   ورشكات   ، 97  ص   م 1984  أول   طبعة   غنايم   د   اإلمارات   يف   التجارية   والرشكات   ، .   449  ص   م 1945  سادسة 

 . 206  ص   ،   سال   بن 

  العلمية   املطبعة   نجيم   لبن   الرائق   والبحر   ،   60  / 6ج ،    م 1986  ثانية   طبعة ،    العلمية   الكتب   دار   ،   للكاساين   الصنائع   بدائع   انظر   ـ   ( 2) 

 . 206  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   ورشكات   ، 139/ 5  واملغني   ،   182  / 5ج   أول   طبعة   ، 
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 أقسام:  ثالثة  إل املسألة هذه  يف العلامء أنقسم 

  علامء   من   الكاظمي   حممد   :الشيخ  هؤلء   ومن  قيد   دون   مطلقا    التضامن   رشكة   إباحة   يرى  :   األول

  كل   فيضمن   نسيئة  اثنان   يشرتي  نأ ك  وذلك   الرتاض،   مع   ملزم  صحيح  التضامن "  قال:  حيث   الشيعة

  يف  ويسمى  الثمن  بجميع  منهام  كل  مطالبة  ،أو  معا    املطالبة  حق  للبائع  يكون  بأن  كله  الثمن  للبائع  منهام

 (. 1) "التضامنية بالرشكة اليوم عرف

  أموال   يف   الرشكاء  من  لكل  التضامن   رشكة  يف  الترصف  إباحة  إطالق  ؛ألن  مقبول  غي  الرأي  وهذا 

  باقي  التزم   إفالسها  إل  الترصف   وأدى   أمواهلا   يف  ترصف   الرشيك   أن   ولو  اْلاصة   أمواله   ويف   الرشكة 

  ترصفاته،فإن   يف  ينظر  بل  رشعا    بصحيح  هذا   وليس  اْلاصة  أمواهلم  من  الرشكة  ديون  بسداد  الرشكاء

  ملتزمون   الرشكاء  ،فإن  اإلفالس  إل  فأدت  التجارة  ومقتضيات  الرشكة  أعامل  من  هو  فيام  كانت

 (.2التضامن)   رشكة  يف القانون هبا ويلزم رشعا   بذلك

  فيام   تكون   بأن   الرشوط   قيدت  الرشيعة   ،فإن   رشعا    ملزما    ليس   الرشكاء   عليه  اتفق   رشط   كل  "  أن   كام  

 (. 3مباح)  هو بام  مقيد فالرتاض  ذلك يف  احلديث لنص أحل

 يقول:  حيث  النبهاين الدين تقي األستاذ الفريق هذا   ويمثل مطلقا   التضامن   رشكة حتريم يرى  : الثاين

 (. 4) "اإلسالم يف  الرشكات رشوط  ختالف عليها  تنص التي  الرشوط  ؛ألن فاسدة الرشكة  هذه 

 منها  فاسدة رشوط عدة  عل  اشتامهلا حتريمها ،أو الرشكة هذه فساد عل   والدليل 

 .فقط الترصف جائز يكون أن  فيه يشرتط الرشيك  أن ـ أ

 

  والقانون   الرشيعة   بي   األشخاص   ورشكات   ، . 131  / 2  ج   ،   م 1994  رابعة   طبعة   ،   بيوت   الرسالة   مؤسسة   ،   للخياط   الرشكات   ( 1) 

ـ   1401  أول   طبعة ،    اإلسالمية   سعود   بن   حممد   جامعة   للمويس   . 286  ص   ،   ه

 . 213  ص ،    سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   ( 2) 

 . 131  / 2  ص   للخياط   الرشكات   ( 3) 

 . 160  ص   م 1990  رابعة   طبعة   ،   بيوت   والنرش   الطباعة   دار   ،   اإلسالم   يف   القتصادي   النظام   ( 4) 
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  ،بينام   (1)   فقط  بعضهم  رأي  هو  وإنام  الفقهاء  عند  به  مسلم  غي  الرشط  هذا  بأن  ذلك  عل  ويرد 

  رشكة   ويف  غيه  توكيل  يملك  الرشيك  كون  بعضهم  يشرتط  إذ  ذلك  غي  يرون  اجلمهور 

  جائز   الرشيك  كون  فاليكفي   والوكالة  الكفالة  أهل  من  الرشيك  كون  األحناف   يشرتطفاوضةامل

 التضامن.  رشكة يف متوافر وهذا التربع يملك ممن   يكون  أن  لبد  بل فقط الترصف

  غي   وهذا  رشكاء   إضافة  ،أو   املال  رأس   بزيادة  أعامهلا   توسع   أن  فيها  جيوز  فاوضة امل  رشكة  أن   ـ   ب

 التضامن.  رشكة يف متوافر

  الرشكاء   قيام  من  فيها  لمانع  ؛ألنه  التضامن   رشكة  عل   كذلك  ينطبق   الرشط  هذا  بأن  ذلك  عل  ويرد 

 اإلسالمي.  الفقه  رشكات يف احلال هو كام  أعامهلا بتوسيع

  ولجيوز  الرشكة،   يف  حصة  من   له   ما  بقد  إل  شخصيا    مسئول  غي   اإلسالمي   الفقه   يف  الرشيك  أن   ـ  ج

 التضامن.  رشكة يف ذلك

  يف   املال  رب   فيها   ليلتزم  التي  وهى  فقط  املضاربة  رشكة  يف  حمصور   الرشط  هذا  بأن  ذلك  عل  ويرد 

 للمضارب.  قدمه الذي املال بقدر  إل   الرشكة التزامات 

  يف   احلال  هو  كام  بسدادها  وملزمي  الرشكة  ديون  عن  مسئولي  الرشكاء  فيها  يكون   الرشكات  بقية  أما  

 التضامن.  رشكة

 حالي:  من  لختلو  ؛ألهنا  اْلفيف الشيخ  رأي وهو مباحة  التضامن رشكة أن  يرى الثالث:  الرأي

  حكم   حكمها  فيكون  هبم  يستعي  ومن  وحده  الرشيك  عل  العمل  يكون  أن  فيها  يتفق  أن  األول:

 املضاربة.  رشكة

  كل   يكون   أن   التضامن   رشوط  من  بل   الرشط  هذا  عليها   لينطبق   التضامن   رشكة  بأن   ذلك   عل   ويرد 

  املال   لرب   فيها   لجيوز   املضاربة   بينام   والتكافل  بالتضامن  مجيعا    مسئولون   وأهنم  الترصف  حرية  رشيك

 الديون.  عن بالتضامن ليسألون  املال ورب العامل أن  كام بالترصف  املضارب عمل  يف التدخل

 

 .   والظاهرية   احلنابلة   وهم   ( 1) 
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   املقارضة  باب من  النوع هذا  فيكون؛ األعامل  بجميع يقوم  جتبيأ  تعيي يتم الثاين:أن 

 (.1لاملقارضة)   العنان رشكة   باب من  ذلك يرى ؛ألنه   اْلياط الشيخ فيه خالفه الرشط   وهذا 

 الراجح  الرأي

  يف فاوضةامل  لرشكة   التضامن  رشكة   موافقة  هو   اآلراء   هذه  استعراض  بعد  ونرجحه  إليه   نميل  الذي  

 مسألتي:   يف إل فاوضةامل  لرشكة األحناف  رشوط مع  تتفق ؛ألهنا باحتها إ  ثم ومن اإلسالمي  الفقه

  التضامن   رشكة  بينام  فاوضةامل  رشكة  يف  املال   رأس  يف  لرشكاء  ا  بي   التامة  املساواة   اشرتاط  األول:

  رشكة  ومع  العنان  رشكة  مع  تتفق  بذلك  وهى  فيه  ف  ختالال  مع  تصح  بل  املساواة  فيها  ليلزم

 األحناف.  غي  عند  فاوضةامل

  التجارات   يف  تكون  التضامن  رشكة  بينام  التجارات  عموم  يف  تكون  فاوضةامل  رشكة  أن  الثانية:

 وغيها. 

  برشكة   إحلاقها   أن   إل   قواعدها   بعض   يف   العنان  رشكة   مع   متفقة   كانت  وإن  التضامن   ورشكة 

  الرشكاء   بي  والشخصية  التضامنية  املسئولية  ىه  التضامن  رشكة  خصائص  أهم  ؛ألن  قربأفاوضةامل

 (.2)  الرشكة ديون يف

  هناك   أنه  إل   اإلسالمي   الفقه  يففاوضةامل  رشكة  عل  قياسا    التضامن  رشكة  جلواز   اختيارنا  ومع 

 مثل:  هلا التنبه   جيب للرشع  خمالفة رشوط

   ألحدالرشكاء.  ثابتة  فائدة اشرتاط ـاـ 

 املال.   رأس  يف رشيك كل نصيب مقدار لعل  الرشكاء  اتفاق بمقتىض اْلسائر توزيع ــ 2

 رشعا .   حمرمة كانت ولو التجارات عموم يف التجارات   عل  الرشكاء  اتفاق ـ 3

 

 

 

 . 94  ص   ،   العاملية   العربية   الدراسات   معهد ،    للخفيف   ،والرشكات   130  /   2ج ،    للخياط   الرشكات   ( 1) 

 . 216  ـ 215  ص   ،   سال   بن   حممد   د/   األشخاص   رشكات   ( 2) 
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 الثاني  المبحث
 

 البسيطـة  التوصية شركة

 :   اآلتية الثالثة املطالب يف ونوضحها  

 وخصائصها   البسيطة   التوصية رشكة   تعريف  :   األول املطلب 

  يضم   فريق  الرشكاء  من  فريقي  من  تتكون   التي   هى  ـ  السعودي  النظام  وفق  ـ   البسيطة  التوصية  رشكة 

  األقل   عل  يضم  آخر  وفريق  الرشكة،   ديون   عن  أمواله  مجيع  يف  مسئول  متضامنا    رشيكا    األقل  عل

 (. 1املال)  رأس يف  حصته  بقدر  الرشكة  ديون  عن  مسئول موصيا   رشيكا  

 خصائصها: 

  رشكة   عن  لختتلف  وهى  األشخاص  رشكات  من  الثاين  الشكل  هى  البسيطة  التوصية  رشكة 

  تكوين  حيث  من  التوصية  رشكة  عل  التضامن  رشكة  قواعد  تطبق  ولذلك  القيل   النذر  يف  إل  التضامن

 مفصال.   هناك ذكرناه مما  ذلك  ونحو األعامل ورقابة الرشيك  والتزامات الرشكة  وشهر احلصص

 مثل:  اْلصائص  بعض يف التضامن  رشكة عن  الرشكة هذه  ختتلف ولكن 

  اسم   من  البسيطة  الرشكة  اسم  يتكون   وإنام   الرشكة  اسم   يف  املويص  الرشيك  اسم   يدخل  أن   لجيوز   ـ  1

 رشكة.  وجود عن  ينبيء  بام مقرونا    املتضامني الرشكاء  من   أكثر ،أو  واحد

  أنه   ويظن  الغي،  لخيدع  ؛حتى  اْلارجية  الرشكة  إدارة  يف  يشرتك  أن  املويص  الرشيك  عل  حيظر  ــــ  2

  من   توكيل  عل   بناء   ولو  اْلارجية   اإلدارة  بأعامل   وقام  املويص  الرشيك   خالف  فإذا   متضامن   رشيك

  يقوم   أن  جيوز  .ولكن  الرشكة  ديون  عن  أمواله  مجيع  يف  بالتضامن  مسئول  يعترب  ،فإنه  الرشعي  مديرها

 العقد.  عليها  ينص التي  احلدود  يف الداخلية   اإلدارة بأعامل

  فيها   املتضامن  الوحيد  الرشيك  وفاة   حالة   يف   استمرارها  عل   النص   الرشكة   عقد   يف   النص  لجيوز   ـ  3

 متضامني.   رشكاء  احلالة هذه  يف  ليعتربون  الورثة ؛ألن   الرشكة طبيعة   تغيي إل يؤدي ذلك ؛ألن

 

 السعودي.   التجاري   النظام   من   36  م   انظر   ( 1) 
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  ليعترب   الرشكاء   وبي  بينه  فيام   لكن  الديون   وتسديد   الغي   مواجهة   يف   يكون  إنام  املويص  تضامن   ـ  4

 (.1)  ذلك يف مسئوليته  بحسب كل الديون   من  أدى فيام الرشكاء إل  يرجع بل متضامنا  

 البسيطة   التوصية لرشكة  الرشعي   احلكم  :  الثاين  املطلب 

  عن   بعدها  ،أو  قرهبا  مدى  ؛لنرى   التوصية   لرشكة   العامة  اْلصائص  عند   نقف  الرشعي   احلكم   ملعرفة 

 :   اْلصائص هذه وأهم اإلسالمي، الفقه يف  الرشكات

 الرشكاء.  حيث   من   أول :

  الرشكة   ديون  عن  مسئول  متضامن  أحدمها:  الرشكاء:   من  نوعا ن  فيها  الرشكة  هذه  أن   نالحظ 

 التاجر.  صفة ويكتسب ، وتضامنية شخصية   مسئولية

  مال   رأس  يف  حصته  بقدر  حمدودة  مسئولية  الرشكة  عن  ومسئوليته  بامله  الرشكة  يف  يسأهم  آخر  ونوع 

  وإفالس   التاجر  صفة  وليكتسب  اْلارجية   الرشكة  دارة إ  يف  التدخل   له  جيوز  ل   النوع   وهذا   الرشكة 

 (.2املويص)  الرشيك إفالس   ليعني الرشكة 

  أحد   يف   يةالتوص   برشكة  صلة  أقرب  العنان  رشكة  نجد   اإلسالمي   الفقه   رشكات  يف  ننظر   وعندما  

 ثالثة:  نمعا  هلا تعاريفها؛ألن

 (. 3بينهام)  والربح  بأبداهنام فيه يعمال  أن  عل  بمإليهام ن الرج  يشرتك  أن  األول:

 استبعاده  فيتم التوصية رشكة  مع  ليتفق املعنى  وهذا

 (. 4وموافقته)  صاحبه بإذن إل  أحدمها  يترصف لأ  عل   يشرتكا أن  : الثاين

 (. 5البعض)  به  ويعمل مجيعا   املال  برأس الرشكاء اشرتاك  : لثالثا

 

 . 218  ص ،    سال   بن   حممد   د/   ، األشخاص   ،ورشكات   93  ـ 92  ص ،    خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   انظر   ( 1) 

 . 223  ص ،    سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   انظر   ( 2) 

 . 212  / 2  املحتاج   ومغني   16  / 5  قدامة   ابن   مغني   ـ ( 3) 

 . 158  / 2  ج   ،   الفكر   دار   ،   للصاوي   السالك   بلغة   ( 4) 

 .   235  / 2  ج   ،   م 1988  تاسعة   طبعة   بيوت   ،   للبهويت   املربع   الروض   ( 5) 
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  عل   ترصفهم  ليتوقف  العاملي  الرشكاء  ؛ألن  التوصية  رشكة  معنى  مع  كذلك  ليتفق  املعنى  وهذا 

 وموافقتهم.  املوصي إذن

 وأنفرد  املال  رأس  يف  الشرتاك   عل  اتفقوا  قد  الرشكاء   ؛ألن  التوصية  رشكة  مع  يتفق  املعنى  وهذا 

 فيه.  بالعمل البعض

 اْلارجية  اإلدارة  يف   التدخل  يف   املويص   الرشيك  منع حيث   من   :  ثانيا  

  إدارة   يف  التدخل  من  املال  رب  يمنع  حيث  املضاربة  رشكة  يف   إل  وجودا    له  نجد ؛ل  الرشط  وهذا 

 املال.  رأس  وبي العامل بي  التخلية عليه جيب بل الرشكة 

  الثالث   التفسي   عل   إل  اإلدارة   يف  التدخل   من  ليمنع  الرشيك  ،فإن  والعنان   فاوضةامل  رشكتي   يف   أما  

 احلنابلة.  عن سابقا    ذكرناه الذي

  وبرشكتى   ،  باملضاربة  العمل  يف  التدخل  من   املويص  الرشيك  منع  إحلاق  يمكن  وبذلك 

 احلنابلة.   تفسي  عل  بناء والعنانفاوضةامل

 واْلسائر   األرباح   توزيع  حيث  من :   ثالثا

  عل   منية  وهى   الوضعي   القانون   يف  األموال   رشكات  مجيع   يف   واحدة   واْلسائر   األرباح   توزيع  قاعدة 

 العقد.  يف الرشكاء اتفاق

  نسبة   له  يكون  أن  املويص  الرشيك  اشرتاط  وهو  التوصية  رشكة  به  تنفرد  بسيط  ختالف  هنا  ولكن

  أمواله   لتتعطل  حتى  الثابتة  بالفائدة  املعروف  وهو  لحتياطا   باب  من  الربح  من  %5  ادين  كحد  معينة

 دخال.  تدر أن دون

  ربحت   سواء   عام   كل  يشرتطها  وبعضهم   الرشكة  ربح  حال   بعضهم   يشرتطها  قد   النسبة   وهذه 

  يف   ربح  للرشكة  ليتوقع  كان  إذا  الرشط  هبذا  عادة  يرضون  املتضامنون  والرشكاء  خرست.  أم  الرشكة

 بالشرتاك. املوصي الرشكاء ليشوق  األول  السنوات
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  الربح  من  الثابتة  النسبة  هذه  جعلت لو   لكن  اإلسالمية الرشيعة  يف  حرمته  عل لخالف  الرشط  وهذا  

 (.1جائز) فهذا الثلث ،أو  بالربع

 التوصية  لرشكة  الرشعي   احلكم  يف   املعارصين  آراء الثالث:  املطلب 

  املوصي   بامل   املتضامني  الرشكاء  عمل  إباحة   ؛ألن  التوصية  رشكة  إباحة   إل  املعارصين   بعض  ذهب 

  اجلميع   من  املال  ؛ألن  العنان  رشكة  حكم  يأخذ  املتضامني  عمل  وأن  ،   املضاربة  باب  من  يعترب

 .  (2البعض)   من  والعمل

  ؛لعدة   العنان  املضاربة،أو   رشكة   عل   قياسا    الرشكة  هذه  جواز  عدم  هو  إليه  ونطمئن  نراه  والذي  

 أسباب: 

  مسئولية   ذلك  عن   مسئوليتهم   وليست   بالتضامن   املسئولية  ليتحملون   التوصية   رشكة   يف  الرشكاء   ـ  1

 (. 3)  عاملي  غي  ،أو  عاملي كانوا  سواء الرشكاء مجيع عل  العنان   يف اْلسارة أن  بل شخصية

  إل   أدى   ترصفا   العامل   ترصف   وإذا  ماله  يف  املال  رب   عاتق  عل   تقع  املضاربة  رشكة   يف   واملسئولية  ــ  2

 وتعديه.  تفريطه  يضمن ،فإنه  اْلسارة 

   إسالمية وغي إسالمية عقود عدة من مركب  عقد  عن  عبارة الواقع  يف الرشكة هذه أن  ــ 3

 واملضاربة  ، األعامل  ورشكة ، فاوضة وامل ،العنان  برشكات  شبه ففيها 

  لرشكة   احلنابلة  تفسي   عل  بناء   وذلك   البعض  من  والعمل  اجلميع   من   املال  كان  إذا  العنان  تشبه  فهى  

   العنان.

 .   األحناف تفسي  وهو والعمل املال  يف املتضامني  الرشكاء اشرتاك  اعتبار عل فاوضةامل وتشبه 

 

  ،   للموسى   والقانون   الرشيعة   بي   األشخاص   ورشكات   ،والرشكات   121  ص ،    غنايم   د/ ،    اإلمارات   يف   التجارية   رشكات   انظر   ( 1) 

 . 226  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ ،  األشخاص   ورشكات   262  ص 

 . 142  / 2  الرشكات   كتابه   يف   اْلياط   الدكتور   ،ورأي   94  ص ،    الرشكات   كتابه   يف   الل   رمحه   اْلفيف   الشيخ   رأي   وهذا   ( 2) 

 .   227  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   ( 3) 
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  تأخذ   وقد  املال  رأس  يف  الشرتاك  دون  بعملهم  املتضامنون  اشرتط  إذا  األعامل   برشكة  شبه  وفيها 

 العامل.  تعدد عند  املضاربة  حكم

  حسب   واْلسارة  الربح  اشرتاط  حيث  من  الوضعية  بالرشكات  الشبه  يعرتهيا  الرشكة  هذه  ولكن 

 مال.  رأس له  يكن ول عمل  إذا بالضامن الرشيك   إلزام  كذلك  الثابتة،  وبالنسب لتفاقا

  نصيب   قدر   عل  تكون   بحيث  اْلسائر  خيص   فيام  الرشكة  هذه  عقود  تعديل  تم  إذا  نقول  هذا  وعل  

  تكون   عندئذ  فالرشكة   بالضامن  الرشيك   إلزام  ،أو   ثابتة   نسبة  حتديد  وعدم  ،  املال  رأس   يف  رشيك

 . أعلم   والل العنان   ،أو املضاربة  برشكة إحلاقها  من ولضي رشعا   جائزة

 الثالث  المبحث
 

 المحاصة شركة

 : اآلتية   اْلمسة املطالب  يف تفاصيلها ونوضح

 وخصائصها   املحاصة  رشكة   تعريف  :   األول املطلب 

  ول   الغي   عن   تسترت  التي  الرشكة   هى   السعودي   النظام  من  (40)  املادة  عرفتها   كام  املحاصة  رشكة 

  "  بأهنا   إلمارات  قانون  من  (56)  واملادة  "الشهر  جراءات اإل   ولختضع  اعتبارية  بشخصية  يتمتع 

  به  يقوم  أكثر  ،أو  جتاري  عمل  عن  واْلسائر  األرباح  لقتسام  أكثر  ،أو  رشيكي  بي  تنعقد  التي  الرشكة

 . "اْلاص باسمه الرشكاء  أحد

 تطبيقها   وصور   املحاصة رشكة   مميزات  :  الثاين  املطلب 

 :   وهى الرشكات سائر عن  هبا تنفرد ممزات عدة املحاصة لرشكة  

  يكفي   بل  رشوطها   يتضمن  كتايب  عقد   بتحرير  فيها  ليلزم  القانون   ؛ألن   وذلك  تأسيسها  ِسعة   ــ  1

 شفويا.  تأسيسها عل   لتفاقا

 والظروف.   األحوال  مجيع توافق ــ 2
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  نفقات   إل  حتتاج  التي  الصغية  األعامل  تناسب  أهنا  كام  واملتوسطة  الكبية  األعامل  ملختلف  مناسبة  ـ  3

 كبية.   مالية

  عام   أحد  ليعلم  بحيث  هلا  ميزة  لستتارا   ؛ألن  الغي  عن  جمهولة  اتفاقات   بتحقيق  تسمح   أهنا  ـ  4

 واتفاقيات.  رشوط من  عليه   تشتمل

  أقل   ذلك   يف   يكفي  بل   باهظة  مالية   مصاريف  إل   إدارهتا  عل   القيام   ،أو   تأسيسها   يف  لحتتاج  ــ  5 

 .  مايمكن

  حتظر   الذين   تناسب   أهنا   كام  اجلمهور   مامأ  يظهروا  أن   لحيبون  الرشكاء   من   لطائفة   صالحيتها  ـ  6

  يتعامل   الذي  الرشيك  شخص  عن  إل  شيئا    ليعلم   الغي  ؛ألن  كاملوظفي  التجارة  ولةمزا  عليهم

 (1معه) 

  وتوزيع  وبيعه  احلبوب  من  معي  حمصول  رشاء  عل  أكثر  ،أو  شخصي  اتفاق  :  تطبيقها  صور  عن  أما 

  إقامة   عل   مقاول  مع  معامري  مهندس   يتفق   نأوك   .  بينهم  فيام  خسارة  ،أو  ربح  من  ذلك   عن   ينشأ   ما

 (.2)  خسارة   ،أو  ربح من  ذلك  عن ينشأ ما وتوزيعها وبيعها  املباين

 املحاصة   رشكة خصائص   :  الثالث  املطلب 

 أمهها   من  األشخاص رشكات  بقية  هبا تنفرد خصائص عدة املحاصة لرشكة  

 لستتار ا  ـ  1

  من   عليه  تشتمل  عام  أحد   وليعلم   فقط  الرشكاء   بي  كياهنا   ينحرص   بل  الغي  إمام   لتظهر  أهنا   بمعنى  

 رشوط. 

 

 . 266  ص   ،   ملش   كامل   حممد   والرشكات   ،   234  ص   ،   سال   بن   حممد   د/   ، الشخاص   رشكات   انظر   ( 1) 

 . 176  ص   ،   حييى   سعيد   د/ ،    التجاري   النظام   يف   الوجيز   ( 2) 
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  الرشكة   أن  فقط  ذلك  يعني  بل  اْلفاء  طي  يف  مطلقة  بصورة  الرشكة  تكون  أن  ليعني  إلستتار  وهذا 

  سواء   الغيعليها  طالعل   إرادي  عمل  أي  الرشكاء  من   يصدر   ل   ما  املسترت  بطابعها   حمتفظة   قانونا  تظل

 .(1) رسمية غي ،أو رسمية بصورة

  تستوف   ل  تضامنية(  رشكة  أي  )تضامنية  صفة  ذات   رشكة  إل  حتولت  لستتارا   صفة  عنها  زالت  فإذا 

  حيث   من  املتضامن   الرشيك  ملركز  مماثل  مركز  يف   فيها  الرشكاء  ويصبح  هلا  بالنسبة  الشهر  إجراءات 

 الغي.   مواجهة  يف الرشكة   ديون عن  املطلقة مسئوليته

  يف   له  عدادهمواست  به  الغي  مع  وتعاملهم  لرشكتهم  عنوانا    الرشكاء  اختاذ  :لستتارا   صفة  زوال  ومثال  

 التجاري   السجل تسجيلها الغي.،أو  مع  يعقدوهنا  التي  والتعهدات العقود عل التوقيع 

 املعنوية   الصفة  انعدام  ـ 2

  عنوان   ،أو  اسم   هلا  ليكون  والتايل   فيها   الرشكاء  أشخاص   عن   مستقلة  معنوية   بشخصية   لتتمتع  فهى 

 الرشكاء.  ذمم عن  مستقلة  ذمة هلا   وليكون جنسية ،أو

  دفع  عن  توقف  الذي  فيها  الرشيك  إفالس  يشتهر  وإنام  إفالسها  شهر  جواز  عدم  ذلك  عل  ويرتتب 

   وغيها. دفاتر مسك  من التجار للتزامات  إخضاعها ليرتتب  ،وكذلك تاجرا  وكان  التجارية ديونه

ـ   3  كتايب   عقد  هلا   ليس   ـ

  للغي   بالنسبة   وجود   هلا  ليكون   ولذلك  املعنوية   الشخصية   هلا  ليست   مسترتة   رشكة   أهنا  ذلك  وسبب  

 (. 2)   ألجله  الكتابة  رشعت  الذي

  عالقتهم   حتقيق   بقصد   بينهم   الرشكة   هلذه   تأسيس   عقد   كتابة   من   يمنع   فال  الرشكاء   بي   العالقة   أما  

  بينهم   فيام   واْلسائر   الرباح  وحتديد   قبلهم   ومسؤوليته   املحاصة   بمدير   وعالقتهم   ببعض  بعضهم

 

 والتسجيل   والشهر   النرش   إلجراءات   خاضعة   غي   الرشكة   أن   هنا   اْلفاء   معنى   ـ   ( 1) 

،  األشخاص   ،ورشكات   175  ص   ،   حييى   سعيد   د/ ،    التجاري   القانون   يف   ،والوجيز   73  ص   نديم   عل   /   املسامهة   الرشكات   انظر   ( 2) 

 .   236  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ 
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  غي   ؛ألنه   وليلزمهم   الغي   مواجهة   يف   وليرسي   الرشكاء   بي   فيام   إل   به   لحيتج   العقد   هذا   ولكن 

 (. 1معلن) 

  أهنا   ذلك   عل   ويرتتب  الرشكاء  بي  الشخص  العتنبار  عل   تؤسس   ألهنا  ؛   أشخاص   رشكة  أهنا   ــ 4

 .   إعساره ،أو  انسحابه ،أو  إفالسه  ،أو أشخاصها أحد   بوفاة تنقيض  ،فإهنا   املدة حمددة تكن ل إذا

  الرشكة   ،فإن  إفالسه   اشهر  ،أو  عليه   حجر  ،أو  الرشكاء  أحد   اتويف  إذا  أنه  عل  عقدها  يف  النص  وجيوز 

 الرشكاء.   من  الباقي بي تستمر

  للدائني   العام  الضامن  يف  احلصة  هذه  وتدخل  للورثة  املتوّف  حصة  تنتقل  ذلك  عل  لتفاقا  حالة  ويف 

  هذه   أن  ذلك  إل  ويضاف  للرشكة.  مستقلة   مالية   ذمة   وجود  لعدم  للرشكة  لتنتقل  احلصة  هذه  ؛ألن 

  حيوزها  الذي  الرشيك  إفالس  وأشهر  (  مثال    مبان   ،أو  آلت  بذاهتا)  معينة  عينا    كانت  إذا  احلصة

  أداء   بعد  التفليسة   من  اسرتدادها  حق  اآلخرين   الرشكاء   من   ملالكها  ،فإن  الرشكة  أموال  يف   لستثامرها

  عل   احلصول  حقه  من  كان  عينها  رد  ستطع   ل  وإذا  له  مملوكة  مازالت   ؛ألهنا  الرشكة  خسائر  يف  نصيبه

  إل   اآلخرين  الرشكاء   من  ـ   ملالكها  فاليكون  مفرزة  غي  مثليات  ،أو   نقودا  كانت  إذا  أما  .  قيمتها

  هذا  وكل   الرشكة   خسائر  يف   نصيبه  منها   خمصوما  احلصة   بقيمة   دائنا   بوصفه  التفليسة   يف  الشرتاك 

 (. 2الرشكاء)  عن املستقل املعنوي  الشخص وجود لعدم مةاه  نتيجة

 . (3للتداول)  قابلة  سندات  ،أو  أسهام  تصدر أن  هلا  لجيوز ــ 5

 الشكلية.   دون واْلاصة العامة املوضوعية أركاهنا  توافر ـ 6

  ،وكذلك   وسبب(   وحمل  ،   رضا   )   للرشكات   العامة   املوضوعية  األركان  مجيع   املحاصة  للرشكة  

  الشرتاك(   ونية  ،  واْلسائر  األرباح  واقتسام  ،  احلصص  وتقديم  الرشكاء  تعدد  )  من  اْلاصة  األركان

 .(1)  ذلك  ونحو عقد  وكتابة وإشهار تسجيل من  الشكلية   األركان هلا   ليتوافر ولكن 

 

 . 241  ص   ،   سال   بن   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   ( 1) 

 . 96  ـ   95  ص ،    حليل   العزيز   عبد   د/ ،   التجارية   واألنظمة   ،   للرشكات   السعودي   النظام   من   35  رقم   مادة   انظر   ( 2) 

 . 203  ص ،    نعيم   فايز   د/   التجارية   والرشكات   ، . 128  ص ،   غنايم   د/   ، اإلمارات   يف   التجارية   الرشكات   ( 3) 
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 .  بأنفسهم التجارة ولةبمزا الرشكاء (م2)  البينة  ذلك يف بام الطرق بجميع إثباهتا  جيوز ــ7

 .  (3)  بأنفسهم التجارية   بالعمليات الرشكاء يقوم ل ما التاجر صفة الرشكاء   اكتساب  عدم ــ 8

  مع   فيها  الرشكاء   أحد  تعاقد   ،وإذا   الستتار   عل  تقوم  ؛ألهنا  الغي  مواجهة  يف  هلا   لوجود  ــ  9

 الغي   كان  ولو  حتى  بارشه  الذي  الرشيك  إل  التعاقد  هبذا  وليلتزم  الشخص  باسمه  يتعاقد  الغي،فإنه

  التنفيذ   رشيك   أي   دائن  ،أو   املدير   الرشيك   دائن  ليستطيع  كام  الرشكاء  بي  فيام  الرشكة  بوجود  يعلم

  كام   معه  تعاقد   الذي  الرشيك  ذمة  سوى  ضامن  من  له  ليس  ؛ألنه  املحاصي  الرشكاء  من  أي  أموال  عل

 (.4)  بالسبب  ثراءاإل  بدعوى  الرشكاء  من  أي عل  الرجوع الغي  ليستطع

 (.5األشخاص)   رشكات  انحالل إل تؤدي  التي  األسباب  من سبب بتوافر يكون  انقضاؤها ـ 10

  لعدم   األشخاص  رشكات  يف  عليه  املتعارف  باملعنى  تصفية  ليعقبه  أنه  الرشكة  انقضاء  عند  ويراعى 

  ،أو   الرشكاء  بي  للمحاسبة   إمتام  جمرد  عن   عبارة  هو   حيدث   الذي  وإنام  املعنوية  الشخصية  وجود

 .  بينهم حسابات تسوية

  وذلك؛ألن   املحاصي  الرشكاء  عل  الدائن  وىلدعا   بالنسبة  الثالثي  التقادم  كامأح  لتطبيق  ولجمال 

  تعامل   الذي  للرشيك  دائنا  بل  هلا  دائنا  ليعد  ،ولذلك  الرشكة  بوجود  ليعلم  الدائن  هذا  أن  الفرض

  التي  العامة   عد القوا   ـ   شخصية   تعاقدية   عالقة   بوصفه  ـ   الرشيك   هبذا   عالقته   عل   ترسي   ولذلك   معه 

 (.6)  وىالدعا انقضاء حتكم

 

 

 

 .   252  ص ،    سال   بن   حممد   د/ ،  األشخاص   رشكات   انظر   ( 1) 

 التجاري.   السعودى   النظام   من   45  مادة   ( 2) 

 . 242  ص ،    سال   بن   حممد   د/ ،  األشخاص   رشكات   ( 3) 

 . 287  ص   حممد   احلكيم   عبد   /   د   اإلمارات   يف   التجارية   والرشكات   ،   262  ص   ،   سال   حممد   د/ ،    األشخاص   رشكات   ( 4) 

 . 267  ،   األشخاص   رشكات   ( 5) 

ـ   1392  عام   واألنظمة   اإلدارة   معهد   دروس   اْلويل   أكثم   د/ ،  السعودى   التجاري   القانون   يف   دروس   ( 6)   . 87  ص   ،   ه
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 املحاصة   رشكة  أنواع   :  الرابع املطلب 

 . جتاري طابع ذات مدنية ،أو  حمضة  مدنية ،أو حمضة  جتارية تكون  فقد أنواع  ثالثة  املحاصة  رشكة 

 البيان:  وإليك 

 التجارية   املحاصة  رشكة   ـ  1

  املحاصة   رشكة  ":   بقوهلا  إلماراتية  التجارية  الرشكات  قانون  من  (56)  املادة  عرفتها  الرشكة  وهذه 

 . "جتاري عمل   عن  واْلسائر األرباح لقتسام أكثر ،أو  رشيكي   بي تنعقد  التي  الرشكة  هى

  من   الغرض   يكون   بحيث  جتاريا  العمل   فيها  الرشكاء  ول زا  إذا   جتارية   الرشكة  تكون   ذلك   ل ع  وبناء   

  مرشوع   استثامر  بغرض  تؤسس   التي  الرشكات  مثل  والرشاء   كالبيع   جتاري  بعمل  القيام   هو   تأسيسها

  غي   أم  كانوا  جتارا  الرشكاء  صفة  عن  النظر  برصف  البنوك  و  النقل  رشكات  مثل  صناعي  ،أو  جتاري

  الرشكاء  كان  ولو  حتى   جتارية الرشكة  تعترب  وبذلك  الرشكة،   تتخذه الذي الشكل إل  النظر  ودون جتار

  ألحكام  التجارية  املحاصة  رشكة  ختضع  ،وبذلك  جتاري  بعمل  القيام  منها  الغرض  كان  متى  جتار  غي

  ،أو   عليه  احلجر  ،أو  الرشكاء  أحد  بموت   كانتهائها   وذلك   فقط  املحاصة   خيص  فيام  التجارية  الرشكات

 (.1إفالسه)   ،أو  إعساره

   املدنية   املحاصة  رشكة   ـ  2

  مدين   بعمل  القيام  هو  تأسيسها  من   الغرض   يكون  بحيث   مدنيا  عمال  فيها  الرشكاء   يز،أول  التي  وهى 

  ،أو   البرتول  عن   والتنقيب  البحث  عل  مقصورا  ،أو  عقارية  عمليات  عل  منصبا  العمل  يكون   كان

  ونحو   الطب   ،أو   كاملحاماة   مهني   نشاط   ممارسة   ،أو   وبيعها   األراض   رشاء  ،أو  الزراعي   الستغالل 

  من   بأعامل   هوالقيام  لعملها   األسايس   الغرض   ماداما  مدنية   الرشكة   تكون   األمور   هذه   مثل   ففي  ذلك

 جتار.  غي  أم  جتارا الرشكاء  أكان سواء   مدنية طبيعة 

 

 .   248  ص   سال   بن   حممد   د:   األشخاص   ورشكات   ، . 207  و   20  ص   ،   نعيم   فايز   د/   اإلمارات   يف   يالتجارية   الرشكات   انظر ( 1) 
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  ويكون   املدنية   املعامالت  قانون  يف   عليها  املنصوص  واألحكام   للقواعد   الرشكات   هذه  وختضع 

  وختضع   تضامن   غي  من  اْلاصة  أمواله  يف  الديون  عن  مسئول   املدنية  املحاصة  رشكة  يف  الرشيك 

 .  (1)  إفالسه ،أو  عليه  احلجر ،أو  الرشكاء أحد بموت  وتنتهي املدين للقضاء  الرشكة 

 جتاري  طابع  ذات   مدنية  حماصة   رشكات  ـ  3

  هذه   تتخذه  الذي  األسايس  الغرض  طبيعة  هو  الرشكات  بي  للتفريق  املوضوعي  املعيار  أن  ذكرنا 

 لكن   الرشكات

  تؤسس   التي  كتلك  التجارية   الرشكات  أشكال  أحد  املدنية  الرشكات  بعض  تتخذ  أن  أحيانا    حيدث  

 .  الزراعة  جمال يف  لالستغالل ،أو األراض وبيع لرشاء

  تتهرب   ،أو  خترج  جيعلها  العمالقة  الرشكات  هذه  عل  ـ   املوضوعي  املقياس   ـ  املقياس  هذا   تطبيق  و 

  برشاء   يقوم  الذي  التاجر  حتى   ،أو  البسيطة   التجارية  الرشكات  كاهل   عل  تقع  التي  اللتزامات   من

  عل  الغي  مع  تعاملها  يف  التجاري  الشكل  األخية  هذه  تأخذه  حيث  لبيعه  الرشكات  هذه  ماتنتجه

 املدنية.  الرشكات   شكل الكبية الرشكات   تأخذ حي

  :  معيارين   عل   بناء  للرشكة   التجاري   الطابع   حتديد  يف   لفرنسيةا  الترشيعات   بعض   جلأت   هذا   ألجل  

  والكويت   مرص  ـ  العربية  الترشيعات  بعض  آلجتاه  هذا  وتبنت  معا    الشكل  واملعيار  املوضوعي  املعيار

  التي   التجارية  الرشكات  عل  التجاري  القانون  أحكام  تطبق  أصبحت  بحيث  كذلك  ـ  وإلمارات

  أحد   تأخذ  التي  املدنية  الرشكات  عل   كذلك   املوضوعي   للمعيار   جتاريةوفقا    بأعامل   للقيام  تؤسس 

 الشكل.  للمعيار  وفقا  التجارية  الرشكات أشكال

  الشكل  تتخذ  رشكة  كل  تاجرا  يعترب  "  م  1962  لسنة   2  رقم   الكويتي  التجاري  القانون  يف  جاء  فقد 

  كل   تاجرا  يعترب  2  /10  مادة  املرصي  القانون  ويف   "  جتارية  غي  أعامل    تز،أول  كانت  ولو  التجاري

 . "الرشكات  قانون يف عليها   املنصوص  إلشكال أحد تتخذ  رشكة
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  مدنية   حماصة   رشكة  ،فتكون   والتجاري   املدين  النوعي   بي   جتمع  قد  املحاصة  رشكة   أن   واْلالصة  

  يف   شخصي  اشرتاك   :  مثل  التجارية   املحاصة  رشكة  ألحكام  ختضع  ولكنها  جتارية   صبغة   ذات

  فندقا   املترصف  الرشيك  بنى  لو  وكام  العذبة  املياه  لستثامر  الرشكة  تكون   ،أو  وبيعه  السكر  استخراج

 .  (1الرشكة)  لصالح  لستثامره

 إسالمي منظور   من املحاصة   رشكات  :  اْلامس  املطلب 

 يأيت:  فيام  نوضحها  مستقل حكم  صورة لكل صور  عدة املحاصة لرشكة  

 :   األول   الصورة 

  عند   بتسليمها   ويلتزم  حصته  بملكية  حمتفظا   رشيك  كل   يظل   أن  عل   الرشكاء  يتفق   الصورة  هذه  يف 

  الستغالل   خماطر  إل  راجعا   هالكا  كان  إذا  إل  صاحبها  عل  احلصة  هالك  يكون  احلال  هذه  ويف  طلبها

  ،أو  الربح   من  حصته.   استغالل   نتائج   يف   املحاصي  الرشكاء  بقية   مع   يشرتك  ثم   باستثامرها  ويقوم

 اْلسارة. 

  التعاون   إليها  دعا  حسابية  عملية  تكون  أن  لتعدو  كوهنا  عل  املعارصين  مجهور  يتفق  الصورة  وهذه 

 الرشعية.  الرشكات أنواع من  نوع أي يف  ولتدخل  العمل هذا يف  الرشكاء بي

  يتفق   ل  الرشكة   يف   األموال  خلط  باشرتاط   القول   ؛ألن   الرشكة  هذه  رشعية   سال   بن   حممد   د/  ويرى 

  يف   رشط  فيه   الترصف  من   ليتمكن   املال  وبي  رشيك   كل  بي  التخلية  بأن  القول  وأن  الفقهاء  عليه

 (. 2) "ذلك يشرتط فال  الرشكات   من  غيها أما باملضاربة خمتص العقد صحة

  جيعل   أن   عل   معا    لجتارا   عل  الرشكاء  اتفق  فلو  العنان  رشكة   حتت  النوع  هذا   رشعية   أراه  والذي  

 وحتمل   الربح   يف  معا    ويشرتكان   التمر  جتارة  يف  حصته   جيعل   واآلخر   العسل   جتارة  يف  حصته   أحدمها
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  حصته   تقديم  عدم  عل  رشيك  كل  أرص  إذا  ،أما  ذلك   من  رشعا    فالمانع  منهام  كل  حصة  بقدر  اْلسارة

 الرشيعة.  قواعد  مع  ليتفق  فهذا حصتهم  بربح اآلخرين  يطالب  ثم  هالكها  وحده ويتحمل

   الثانية   الصورة  

  توزع   ثم  الرشكاء  ملصلحة  باستثامرها  ليقوم  أحدهم  إل  احلصص  ملكية  نقل  عل  الرشكاء  يتفق  أن 

 املال.   رأس يف حصصهم  بنسبة واْلسائر األرباح

  املال   صاحب   جانب  من  به   املتربع  الربح  باب  من   رشعيتها   عل   املعارصون  اتفق   الصورة   وهذه 

  الرشكاء   أحد  إل  احلصص  ملكية  نقل  عل  اتفقوا  ملا  الرشكاء  ؛ألن  الواقع  يف  الرشكة  صفة  هلا   وليس

  فإعطاء   ولذك   خسارة   وليتحملون   ربح   هلم   لحيق  ذلك  وعند  له  ملكيتهم   عن  ختلوا   أهنم   هذا   فمعنى 

  عن  املسئول  هو  ويكون  اْلسارة  وعليه  الربح  له   يكون  له   منهم  التربع  من   هم   إنام   ألحدهم   املال

 (. 1لقراضا.)  قرض  فهى الغي  إمام الرشكة  والتزامات تعهداته 

   الثالثة   الصورة 

 حصته.  بملكية رشيك كل احتفاظ  مع  ليستثمرها  ألحدهم احلصص بتسليم الرشكاء يقوم أن 

  املال   رأس  من  حصة  للرشيك  يكن  ل  إذا  املضاربة  باب  من   رشعيتها   عل  لخالف  الصورة  وهذه 

  الرشيك   ويكون  العنان  رشكة  إل  أقرب  تكون  ،فإهنا   احلصص  يف  نصيب  له  كذلك  هو  كان  ملا  لكن

 العنان.  رشكة صور إحدى  وهى وماله بعمله مشرتك

   الرابعة   الصورة 

 بينهم.   فيام امللكية  شائعة احلصص  تكون  أن  الرشكاء يتفق  أن 

  الرشكاء   وكل   ثم   للرشكة  حصته   قدم  قد  واحد   كل   ؛ألن   عنان   رشكة   باعتبارها  كذلك  مرشوعة  وهى 

  املال   رأس   يف   عمله  بجانب  أيضا    هماس  قد  املترصف  والرشيك   الرشكة   إدارة  يف   الترصف  يف   أحدهم

  املضارب  ؛ألن   املعارصين   بعض  يرى   كام   املضاربة   إل   منها   العنان   رشكة   إل   أقرب   جيعلها   وهذا 
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  بام   الرشكاء   كل   يتحملها   اْلسارة   وهنا   ـ   تفريط   ،أو   تعد   بدون   ـ   شيئا    املال   رأس   خسارة   من   ليتحمل 

 (. 1املترصف)   الرشيك  فيهم 

  واة مسا  فيها  ليست  العنان  رشكة   أنواع   من   نوع   ؛ألهنا   رشعا    جائزة   إمجال    الرشكة  هذه   أن:  واْلالصة   

  فيها   يوزع  والربح   التجارات  أنواع  من  خاص  نوع  عل   معقودة  ،وهى  تكافل  ول   تضامن  ول  ،

 فيها.  استعملت التي األموال رؤوس  بحسب تكون   واْلسارة  لتفاقا بحسب

  الرشكاء   بي  امللكية  شائعة  الرشكاء  حصص  كانت  إذا  عنان  رشكة  املحاصة  رشكة   تعد  دقيقة  وبصفة 

  مع   لستثامرها  لواحد  سلمها  لكنه  حصته  بملكية  رشيك  كل  احتفظ  إذا  ومضاربة  عنان  رشكة  وتعد

  ،أو   لتفاق ا   بحسب   بينهام   فيام   اْلسارة  ،أو  الربح  يقتسموا   أن   عل  الكل  ملصلحة   احلصص  بقية

  مضاربا   املترصف   الرشيك  ،ويكون  مضاربة  يعد  أحدهم  إل   أصحابه  من  املقدم  ،فاملال   احلصص

  بعض   معه  ترصف  إذا   أنه  كام  أيضا    عنان  رشيك  فهو  املال  رأس  من  بجزء  متقدما  كان  ملا  ،لكنه

  فهم   اإلدارة  يف  يسأمهوا  ل  الذين  وأما  بينهم  عنان  رشكة  الرشكة  كانت  الرشكة   غدارة  يف  الرشكاء

  والوجوه  العنان   رشكة  من  أنواع  اشرتاك  هى  : فاوضة امل  رشكة  أن  املعلوم  ومن  مضاربون  رشكاء

  رشكة   يف  الرشكات  أنواع  تعدد  عليه  بناء  فيجوز  غيه  مع  صح  بانفراد  ماصح  ؛ألن  واألبدان

 (.2واحدة) 

 حماصة   رشكة عقد   صيغة  نامذج   السادس:  املطلب 

 واحدة   لعملية  حماصة   رشكة  نموذج   :  أول  

ـ  يوم  يف أنه   ـــ

  من  كل  بي العقد   هذا حترر

ـ  املهنة  ـــــــ اجلنسية   ــــــ السيد ـ 1    أول طرف  ـــــــــ املقيم ـــ

 ثان   طرف .... املقيم املهنة...  ــــــ اجلنسية ـــــــــ السيد ـــ2
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 ثالث طرف  ... املقيم   ... املهنة ... اجلنسية   ... السيد ـ 3

  عل   عملية  كل  تصفية  وبمجرد  التالية  بالرشوط  بينهم  فيام  حماصة  رشكة  تكوين  عل  املتعاقدون  اتفق 

 . حدة

   كذا ـــــــ سوق  يف التمر حمصول  رشاء الرشكة: غرض ـــ1

 ...  مدينة/  ...  / شارع الرشكة  مركز ـ 2

  خطار إ  عند   وتفسخ  ذلك   عل   متفقي  الرشيكي  بقى  طاملا  باقية  الرشكة   تظل  الرشكة:  مدة  ــــ  3

  أن   عل  أهليته  فقدان  ،أو  أحدهم  وفاء  عند  وكذا  نفصاللا   يف  برغبته  عليه  مويص  بخطاب  دهمأح

 .   ذلك قبل فعال  متت التي العمليات تصفى

  وحتت   وحده  األول  الطرف   باسم   الرشكة   عن   والتعاقد   التعامل  يكون   :   الرشكة  باسم   التعامل  ـــ  4

 الرشكاء.  باقي  إرشاف

 .   النسبة  هبذه واْلسائر األرباح وتوزع الرشكاء من املشرتيات أثامن  ترفع :  واْلسائر األرباح ــ 5

  وإل   أعامهلا  من   عمل  بأي  بالقيام  الرشكة   ينافس   أن   رشيك   أي  عل   حمظور  الرشكة:  منافسة   حظر  ـ  6

 بالتعويض.  مطالبته  الرشكاء  لباقي حق

 ..........  / ملحكمة فيه الفصل يكون الرشكاء  بي ينشأ نزاع أي  الرشكاء:  بي النزاع ـ 7

 بموجبها.  للعمل  الرشكاء من كل بي نسخ ثالث من العقد  هذا حترر العقد: نسخ  ـ 8

 (. 1)  العامة املرصوفات ضمن حتسب العقد هذا مرصوفات املرصوفات: ـ 9

 عمليات  لعدة  حماصة  رشكة   عقد  صيغة   نموذج   :  ثانيا  

 سابقا   املذكورة الديباجة  كتابة  بعد

  من   بالتساوي  دفع  ......  قدره  مال   برأس   .....   غرضها  بينهم  فيام  حماصة  رشكة  تكون   األول:  البند 

 الرشكة.  غرض  لتحقيق مايلتزم اختاذ وله كامال األول  للطرف  ودفع ......  العقد  أطراف
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 الرشكة......  مركز  الثاين:  البند

  من   الغرض  يف  الداخلة  العامل  من  تنفيذها  تم  عملية  كل  عن  الرشكاء  بي  التحاسب  يتم  الثالث:  البند

 بالتساوي. بينهم واْلسائر األرباح وتوزع الرشكة إنشاء 

 :  الرابع  البند  

  أحد  بإخطار   بالفسخ  ،أو  هبا   قيامها  املقرر  العمليات  سائر  من  النتهاء  بمجرد  الرشكة  تنتهي  

  ،أو   الرشكاء   أحد   وفاة  عند  ،أو  ا؛ألنفصال  يف  برغبته  عليه  موىص   بخطاب  الرشكاء  باقي  األطراف

 أهليته.   نافقد

 اْلامس   البند

  فعال   متت  التي  العمليات  تصفية  ثم  السابق  بالبند  املبينة  األسباب  ألحد  الرشكة  عقد  انتهاء  حالة  يف 

 األطراف.  مجيع بي  بالتساوي  وخسائرها  أرباحها وتوزع

 السادس   البند

 العقد   هذا عن ينشأ نزاع أي يف بالنظر ...... حمكمة   ختتص 

 السابع  البند  

 (1بموجبها)  للعمل  نسخته طرف  كل  بيد نسخ ....  من العقد هذا  حترر 

 (. 2حمجر)  لستغالل  حماصة  رشكة   عقد  :   ثالثا

 الديباجة   بعد  

  املحجر   تقديم  يف  فيها   األول   الطرف   حصة  تتمثل  الطرفي  بي   فيام   حماصة   رشكة   تكوين   األول:  البند  

  الرتخيص  بموجب  البناء   مواد  استخراج  يف  باستغالله  واملحاجر  املناجم   مصلحة   من  له  األمرخص 

  19 ../ ../  بتاريخ ...  رقم
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  املبيعات   من  نسبة  لقاء  لذلك  الالزمي  العامل  مستخدما  املحجر  يف  األول  الطرف  يقوم  "الثاين  البند 

  ينحرص  بحيث   الثاين  الطرف  مع   لتفاق ا ب  العامل  ألجور   املقرر  األقىص   احلد  حيدد  أن   عل   %5  بواقع

 النتاج.  حجم مع  يتناسب وبام ا؛ألنطاق هذا يف  العامل عدد

  ذلك   كان  سواء  الغي   أعامل  يف  تشغيلها   ،أو   الرشكة  معدات   تأجي   األول  للطرف  ليس   :   الثالث   البند  

  ساعة   ملدة  راحة  فرتة  تتخللها  يوميا  ساعات  ثامن  عل  تشغيلها  يقرص  أن  وعليه   أجر  بدون  ،أو  بأجر

 للتشغيل.  املحددة املدة  غي يف  الصيانة  أعامل تتم  أن  عل

  الترصف   تم  التي  الكميات  يوميات  فيها  يقيد  منتظمة  دفاتر  أمساك  األول  الطرف  عل  :  الرابع  البند 

  من   صورة  إليه  تسلم  عل  حتصيلها   تم   التي  واملبالغ  وعنوانه  إليه  املترصف  واسم   املواد  مجيع  من  فيها 

 بياهنا.  السابق  البيانات يتضمن  الذي  األصل عل ويوقع التسليم  أمر

  ومبلغ   الرمل  من  املربع  للمرت   ...   فقط  ....  مبلغ  بواقع  املستخرجة  املواد  أسعار  حتدد  اْلامس:  البند  

  الذي   الزلط  من   املربع  للمرت  ...  فقط   ....   ومبلغ  "  الفينو   "  الصغي   الزلط  من  املربع  للمرت  فقط  ... 

 .   الطرفي باتفاق السعار  هذه  تعديل وجيوز السابق  احلجم يج،أوز

  الزلط   من  مربعا  مرتا  ......   و  الرمل  من  مرتا  .....  يوميا  املحجر  إنتاج  متوسط  يبلغ  "  السادس   البند  

  أن   األول   الطرف  عل  معه   يتعي  مما  األقل   عل  الكبي   الزلط  من   مربعا   مرتا  ....   و   "ألفينو   "  الصغي 

  ذلك   إل  أدت   التي  األسباب  وإيضاح  القدر  هذا  عن  النتاج  نقص   حالة  يف  فورا  الثاين  الطرف  خيطر

 . املقدم النتاج حلجم  وفقا املحاسبة  عن  مسئول  كان  وإل

  واستمراره   الرتخيص  لتجديد  الالزمة  اإلجراءات  كافة  باختاذ  األول  الطرف  يلتزم  :  السابع  البند 

 الثاين.   الطرف من  كتابية   بموافقة إل إهناؤه ،أو  عنه   التنازل له  وليس 

  أخرى   مدد  ،أو  ملدة  مدها  وجيوز  العقد  هذا  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  مخس  الرشكة  مدة  :  الثامن  البند

 .  ذلك عل  فإنالطر اتفق  متى 

  يف   ،أو  الطرفي  أحد  إعسار  ،أو  بإفالس   هلا  املجدد  األجل  حلول  قبل  الرشكة  تنتهي  :  التاسع  البند  

 % 20  عن   نسبتها   لتقل  أرباحا   متوإليتي   سنتي  خالل  حتقق  ل  إذا   تنهتي   كام  أهليته   فقد  ،أو  موته   حالة 
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  تبلغ  املحجر  يف  متمثلة  األول  الطرف  من  املقدمة  العينية  احلصة  قيمة  أن  باعتبار  املال  رأس  قيمة  من

  ،أو   املعدات  الثاين  الطرف  يسرتد  الرشكة  انتهاء  حالة   ويف  استمراراها  ناالطرف  يقرر  ل  ما  ...  فقط  ....

   ذلك  األول الطرف قبل ما  إذا لقيمتها لتقديره وفقا قيمتها

  يتم   أن  عل  الثاين  ....للطرف  و  األول  للطرف  .....  بنسبة  واْلسائر  األرباح  توزع  :  العارش  البند 

 .   حصته حدود يف  إل اْلسائر  األول الطرف  وليضمن نسة كل هناية  يف ذلك

   عرش احلادي البند  

  عل   الرجوع  األول  وللطرف  السابق  بالبند  املبينة  بالنسبة   املستحقة  الرضائب  طرف  كل   يتحمل 

  الوفاء   تاريخ حتى  %5 بواقع  القانونية بالفوائد التزم  هبا الوفاء  رفض ،فإن منها  خيصه  بام الثاين الطرف

  ل؛ألنسبة  وفقا  وآلتعاب   املصاريف  حتمال   التقدير  يف   الطعن  إجراءات   اختاذ  عل  ن االطرف  اتفق  وأن

  يتقرر   ماقدر  وحده  يتحمل  أن   عل   األول  للطرف  املقررة  األرباح  توزيع  نسبة  زيادة  ويمكن  املتقدمة)

 الرجوع(  يمتنع  حتى ذلك عل   العقد  يف النص جيب احلالة هذه ويف الرضائب من

  عنوان   ويعترب  العقد  هبذا  تعلق  منازعات  من  ينشب  ماقد  بنظر  ....  حماكم   ختتص  :  عرش  الثاين  البند  

 .  الصدد هذا يف خمتارا   موطنا به املبي  طرف كل

 .  نسخة طرف  لكل نسختي من العقد هذا حرر  : عرش  الثالث البند 

 

   الثاين  الطرف                                                           األول   الطرف 
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 األموال شركات : الرابع الفصل

  وانتفاء   املايل   العتنبار   عل   تقوم   التي   الرشكات   هى   األموال   رشكات   

  كام   وهى ،   األشخاص   رشكات   عكس  هى   أي   فيها   الشخص   العتنبار 

 : هما مبحثي   يف   نوضحهام  نوعي   إل   تنقسم   سابقا    ذكرنا 

 .  المساهمة شركات األول: المبحث
 . باألسهم التوصية شركات  : الثاني المبحث

 مستقل مبحث في شركة كل مسائل توضيح وإليك
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 األول  المبحث
 

 المساهمة  شركات

  عل   الرشكة  هذه  نشاطات  قرص  الوضعي  املرشع  ورأي  األموال  رشكات  أنواع  أهم  املسامهة  رشكات 

  كصناعة ،  األشخاص   لدى   عادة  لتتوافر  ضخمة  أموال  رؤوس  عل   حتتاج  التي   الكبية  املرشوعات 

  املطالب  يف  نتناوهلا  وسوف  ذلك  وحون  والطيان  واحلديد  ،  القطنية  واملنسوجات،  والنسيج  الغزل

 اآلتية:   الستة

 وخصائصها   تعريفها :   األول املطلب 

  دون   للتداول  وقابلة  القيمة  متساوية   أسهم  إل  ماهلا  رأس   يقسم  التي  الرشكة  هى   "  املسامهة:   رشكة  

  عن   فيها   الرشكاء  عدد  يقل   أن   ولجيوز   أسهمهم  قيمة   بقدر   إل  ديوهنا   عن  املساهم   وليسأل   قيود

 (. 2الرشكاء)  أحد باسم  ولتعنون (1مخسة) 

 يل:   ما  خصائصها  وأهم  

 التجارية. بالطرق للتداول وقابلة القيمة متساوية  أسهم إل  يقسم ماهلا  رأس ــ 1 

 أسهم.   من  مايملكه  قيمة بقدر فيها املساهم مسئولية تتحدد ــ 2

  املسامهي   إفالس  ليستتبع  الرشكة  إفالس  أن  ذلك  عل  يرتتبو  التاجر  صفة  ليكتسب  املساهم  ــ  3

 فيها. 

  أحد   باسم  ،أو  باسمه  لتعنون  ،فإهنا   ولذلك   ،  تكوينها  يف  اعتبار   فيها  الرشيك  لشخصية  ليس  ـ  4

  إدارة   رشكة  :  مثال    فيقال  متارسه  الذي  التجاري  النشاط  موضوع  من  يؤخذ  اسمها   إن  بل  الرشكاء

  رشكة   ،أو  .  م  .  ش  األول   باألحرف  إليها  يرمز  ،أو  نيةالبن  الرشكة  كانت  إذا   "بيوت   مرفأ  واستثامر

 .  وهكذا للطيان  مرص

 

 للمسامهة.   أدنى   عدد   حتدد   فلم   األخرى   الوضعية   األنظمة   مواد   غالب   وأما   السعودي   التجاري   النظام   من   48  مادة   ( 1) 

 . 379  / 1ج   ،   طه   مصطفى   د/   التجاري   القانون   ( 2) 
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  قد   الرشكاء  نإ  حتى  املغفلة  بالرشكة  تسمى  ،فإهنا   الرشكة  يف  الشخص  العتنبار  وإلغفال  ـ  5

  عل   إدارهتا   جملس   مايعرضه  طريق  عن   إل   الرشكة  إدارة  عن   شيئا    وليعرفون   بعضا    بعضهم   ليعرف 

 سنة.   كل جتتمع عندما العمومية  اجلمعية 

 (. 1التجارة)   وزارة قانون لقواعد   خضوعها ـ 6

 املسامهة  رشكة   تأسيس  إجراءات  :  الثاين  املطلب 

 يأيت:  فيام نلخصها ستة بمراحل املسامهة  لرشكة  التأسيس إجراءات متر 

 الرشكة   ونظام  البتدائي  العقد   حترير  :  أول  

  هلا   البتدائي   العقد   بتحرير   الرشكة   تأسيس   إل  يبادرون   الذين   األشخاص  وهم   املؤسسون   يقوم 

  ومركزها   ، الرشكة  واسم،  إقامتهم   وحمال   ،وجنسيتهم ،  ومهنتهم  ، املؤسسي  ء سامأ  :  يشمل  أن   وجيب

  وعدد   ،الربح  توزيع  وقواعد ،  والسندات  ،وأنواعها   سهماأل   وقيمة،  املال  رأس  ومقدار  ،الرئييس

  وحلها   الرشكة  بسي  تتعلق   التي  األحكام  من  ذلك   غي   إل   وصالحياهتم  اإلدارة  جملس  أعضاء

 وتضمينها. 

  التجارة   وزير  من  قرار  به  يصدر  الذي  لنموذجل  مطابقا  العقد  يكون  نأ   الرشكات  نظام  ويوجب 

 (. 2الوزير)  يقرها  ألسباب إل نموذجاأل هذا  خمالفة ولجيوز  والصناعة

 التأسيس  مرسوم  استصدار  ثانيا : 

  الوزراء   جملس  موافقة  عل  بناء  مجهوري  ،أو  ملكي  مرسوم  استصدار  بعد  إل  الرشكة  تأسيس  جيوز  ل 

  ومن   التأسيس   إجراءات  صحة  من  كيدأ الت  ذلك  من  والغرض   ،  والصناعة   التجارة  وزير  وعرض

  ،أو   العام  لالكتتاب   أسهمها  تطرح  التي   الرشكات   بي   والتمييز  للدولة   القومي  لالقتصاد  مالئمتها 

 .  العام  لالكتتاب  أسهمها لتطرح  التي تلك

 

 . 183  ص   ، حييى   سعيد   د/ ،  التجاري   القانون   يف   والوجيز   ، . 102  ص ،    احلمص   نديم   عل   املسامهة   الرشكات   انظر   ( 1) 

 .   107  ص   ،   احلمص   عل ،   املسامهة   والرشكات   ، . 184  ص   حييى   سعيد   د/   ، التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2) 
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  يف   ويبي،  األقل  عل   رشكاء   مخسة   ـ   السعودي  النظام  وفق  ـ  عليه   موقعا   الرتخيص   طلب  وبقدم 

  ومقدار  أنفسهم  عل   املؤسسون   قرصها  التي   السهم  وعدد  الرشكة  مال  برأس  الكتتاب   كيفية  الطلب

  من  صورة  عل   موقع   ونظامها   الرشكة  عقد  من  صورة  الطلب  هبذا  ويرفق  منهم   كل  به  مااكتتب 

  أن  وللمصلحة  الرشكات  مصلحة  لذلك   املصلحة  تعده  الذي  السجل  يف  الطلب  ويقيد  املؤسسي

  مطابقا   ليكون   ،أو  رشكاتال  نظام  أحكام   مع  متفقا  ليكون  الرشكة   نظام  عل  التعديالت  إدخال   تطلب

 (. 1التجارة)  وزارة من الصادر لنموذجل

 املال  رأس   يف  الكتتاب  :   ثالثا

  معي  عدد   متلك  مقابل  املال   رأس  يف  حصة   بتقديم   الرشكة  مرشوع  يف  املشاركة   قبول   معناه  الكتتاب  

 (. 2األسهم)  من

 بطريقتي:  ويكون املال رأس  يف الكتتاب يتم ،فإنه   الرشكة برتخيص مرسوم صدر فإذا 

  لالكتتاب   إللتجاء دون األسهم بينهم  فيام  املؤسسون  يتقاسم وفيها  الفوري التأسيس   طريقة  :  األول 

 سعودي.   ريال ألف مائتي عن املال  رأس يقل إل  ـ  السعودي النظام وفق ـ  احلالة هذه  يف وجيب  العام

 شهور.  ،أو اسأبيع  بضعة التأسيس  يستغرق وفيها املتعاقب  التأسيس طريقة   : الثانية  

  ويطرحون   املال  من  جزء  يف   املؤسسون  يكتتب   بأن  وذلك  السابقتي  الطريقتي  بي  اجلمع   :  الثالثة

  وليقل   سعودي  ريال  مليون  عن  الرشكة  مال  رأس  يقل  أل  احلالة  هذه  يف   وجيب  للجمهور  الباقي

  عن   الكتتاب  عند  للسهم  السمية  القيمة  ولتقل،  النصف  عن  التأسيس  عند   املال  رأس  من  املدفوع

 :  التالية  األمور  يراعى  احلالة هذه ويف  سعوديا ريإل  مخسي

  ولوزير   الرشكة  بتأسيس  املرخص  املرسوم  نرش  من  يوما    ثالثي  خالل  لالكتتاب  األسهم  تطرح  ــ  1 

 يوما .  ثالثي لتتجاوز  ملدة الفرتة  هذه يمد أن الرضورة عند  التجارة

 

 . 185  ص   ،   حييى   سعيد   د/ ،   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 1) 

 . 488  / 1ج   ،   م 1995  العربية   النهضة   دار   دويدار   هاين   د/   ،   اللبناين   التجاري   القانون   ( 2) 
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  ،والثانية   حملية  مها اأحد  الصحف   من   صحيفتي  ويف   الرسمية  اجلريدة  يف   الكتتاب   ينرش   ـ ـ  2 

 لالكتتاب.  اجلمهور  لدعوة اقتصادية 

 الوزير.   يعينه الذي البنك طريق  عن  الكتتاب طرح جيب ـ 3 

  ومركزها   الرشكة  واسم  وجنسيتهم   إقامتهم  وحمال  املؤسسي  ءأسام  الكتتاب  يشمل  أن  جيب  ـــ  4

  لالكتتاب   منها  وماطرح  وقيمتها   األسهم   ونوع  املدفوع  املال  رأس  ومقدار  تأسيسها   من  والغرض

  التأسيس   لنفقات  تقديري  وبيان  األرباح  توزيع  وطريقة  األسهم،  عل  املفروضة  والقيود  العام

  لالكتتاب،   املطروح  العدد  عل  هبا  املكتتب  األسهم  عدد  زاد  إذا  املكتتبي  عل  األسهم  توزيع  وطريقية

 التأسيس.  مرسوم صدور   وتاريخ هلا، املقررة  واحلقوق العينية باحلصص اْلاصة تا واملعلوم

 الكتتاب:  لصحة  ويشرتط ـ 4

 كله  املال  رأس شامال    أي كامال  يكون أن  ــ أ

 يكن.  ل ن أك املكتتب  يضعه رشط أي ويعترب رشط عل معلق غي  وناجزا   باتا   يكون  أن  ـ ب

 القيمة. دفع فعال  املكتتب  ينوي أي جديا  يكون أن  ــ ج

 ثالثة:  أشكال  أحد تأخذ الكتتاب   نتيجة ،فإن السابقة  الرشوط   توافرت إذا ـ 5

  التأسيس  إجراءات   من  مابقي  املؤسسون  فيتابع   املال   رأس   مبلغ  الكتتاب   جمموع   وييسا  أن   :  األول  

 فيها.  اكتتب  التي  السهم  عدد مكتتب كل ويأخذ 

  الرشكة   عل   الشديد   إلقبال  حال   يف  وذلك   املال   رأس   مبلغ  الكتتاب   جمموع   يتجاوز   أن   الثاين:

 اجلمهور.  فيها  اكتتب التي  األسهم  عدد إل  الرشكة  أسهم  عدد بنسبة  الكتتاب  ختفيض   جيب وعندئذ

  سهم   آلف   أربعة   فيها  املكتتب  األسهم   وعدد  سهم   ألفي  الرشكة  أسهم  عدد   كان  إذا  :  ذلك   مثال 

  بعد   فيإنه  األصل  يف  سهم  بامئة  زيد  يكتتب  نأك   األسهم  من  فيه  مااكتتب  نصف  مكتتب  كل  فيعطى

 .  سهام   مخسي  يأخذ الكتتاب مضاعفة 
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 (.1املرشوع) يفشل   احلالة هذه ويف الرشكة  مال  رأس لتغطية  املكتتبي عدد  يقل أن الثالث: 

 العمومية  اجلمعية  رابعا: 

  العمومية   باجلمعية   مايسمى   حلضور  املكتتبي  املؤسسون   دعا  املقبولة  الطريقة  عل  الكتتاب  تم  إذا 

  ويشرتط   يوما    عرش  مخسة  عن  النعقاد  وتاريخ  الدعوة  تاريخ  من  الفرتة  تقل  أل  وجيب  التأسيسية

  الرشكة   مال  رأس  نصف  أسهمهم  عدد  يمثل  املكتتبي  عدد  حضور  نسبة  تكون  أن  اجلمعية  ألنعقاد

  جديد   من  الدعوة  وجهت  األغلبية  هذه  تتوافر  ل  فإذا   احلاضين  جمموع  عن  النظر  برصف   األقل  عل

   املكتتبي. عدد  كان أيا  صحيحا   الجتامع ويكون 

 اآليت:  يف   تتمثل  رئيسة   مهأم  بعدة   العمومية  اجلمعية  وتقوم   

 التأسيس  إجراءات  صحة  من  التحقق ـ 1

  من   منعا    وذلك  منه  الالزم   دنىألا   باحلد  الوفاء  ومن  املال  رأس  بكل  الكتتاب  من  بالتحقق  وذلك 

 الصوري.  الكتتاب

 .  العينية احلصص  تقويم ـ 2

  ذلك   معنى  ،فإن  العينية   للحصص  الدقيق   التقويم  يتم  ل   إذا  ؛ألنه   اجلمعية  خصائص   أهم  من  وهذه 

  تقد   فلو  النقدية  األسهم  أصحاب   حساب  عل  ليستحقوهنا   احلصص  من  نسبة   عل  أصحاهبا  حصول

  تقديمها  عند  تقديرها  ولكن   جنية  آللف  مخسة  مثال    احلقيقي  ثمنها  أرض  بقطعة  الرشكاء  أحد

  الذي  السهم  عدد  ضعف  عل  صاحبها  حصول  ذلك  فمعنى  جنية  آلف  بعرشة  للرشكة  عينية  كحصة

  األسهم   أصحاب  حساب  عل   بالطبع  وهذا  املضاعف  الربح  عل  احلصول  ولذلك   فعال   يستحقه

 .  النقدية 

 

  ،والرشكات   396  / 1ج   ،   طه   مصطفى   د/ ،    التجاري   ،والقانون   188  ص ،    حييى   سعيد   د:   التجاري   القانون   يف   الوجيز   انظر ( 1) 

 . 110  ص   ،   النديم   عل   املسامهة 
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  الدائني   اطمئنان  إل  يؤدي  تقويام  العينية  احلصص  بتقويم   اجلمعية  تقوم  التالعب  هذا  من  وللخروج 

  باتباع   اجلمعية   تقوم  ذلك  ولتحقيق  النقدية   األسهم   أصحاب   ،وكذلك   الرشكة  مع   سيتعاملون  الذين 

 اآليت: 

  خالل   الرشكات   مصلحة  إل  تقريره  بتقديم  اْلبي  ويقوم  العينية   احلصص  لتقدير  خبي   طلب  ـ ـ  أ 

 أخرى.  يوما   ثالثي املدة هذه  مد وجيوز  بالعمل تكليفه تاريخ  من  يوما   ثالثي 

 املؤسسي.  إل  التقرير من صورة الرشكات مصلحة ترسل  ـ ب

  عل  يوما    عرش   بخمسة  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل  املكتتبي  عل  التقرير  توزيع   املؤسسون  يتول  ـ  ج

 عليه.   الطالع شأن ذي لكل وحيق للرشكة الرئيس   املركز يف الرئييس التقرير  صورة وتودع األقل

  ويقترص   عليه  والتصويت  التقرير  مناقشة   ويتم   العمومية   اجلمعية  تنعقد  يوما    عر   مخسة  ميض  بعدــ  د

 العينية.   األسهم أصحاب  دون فقد النقدية  األسهم أصحاب  عل التصويت

  اجلمعية   قررت   وإذا   ،  النقدية   األسهم   أصحاب   ثلثي  بأغلبية   العينية  احلصص  تقويم  إقرار  ويتم  

  ذلك   عل  يوافقوا  ل  فإذا  التخفيض  هذا   عل   أصحاهبا  موافقة   فيجب  العينية  احلصص  قيمة  خفض

  بقدر   الكتتاب  يف  غيهم  دعوة  عندئذ  للمؤسسي   وجيوز  يكن  ل  كانه  باطال    الرشكة  عقد  اعترب

 املنسحبة.  األسهم

 الرشكة  لنظام النهائية النصوص  وضع ـ 3

  هذه   تكون   أن  ولجيوز  املؤسسي   من   املقدم  املرشوع  عل  التعديالت   بعض  كإدخال  وذلك 

 املكتتبي. مجيع موافقة  وجبت وإل جوهرية   التعديالت

 باملؤسسي  اْلاصة   املزايا اعتامد ـ 4

  وهى   تأسيس  حصص  شكل  يف  للمؤسسي   خاصة  ومزايا   منح   تقديم  عل  الرشكة   نظام  ينص  فقد 

  يف  حصة   متثيل   دون  الرشكة  أرباح   من   جزء  عل  احلصول   يف   احلق   حاملها   ختول   صكوك   عن  عبارة

  معينة   خدمة  ،أو  اخرتاع  كرباءة  معينة   خدمة  تأسيسها   عند   للرشكة  قدم  ملن  متنح   وهى  املال  رأس 

  اْلاصة   جراءاتاإل  نفس   التأسيس  حصص  تقدير  يف  ويتبع  ونحوذلك  الرشكة  تأسيس  يف  سأمهت
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  تكون   أكثر   ،أو  خبي   بتعيي   املؤسسي   طلب   عل   بناء   الرشكات  مصلحة  فتقوم  العينية   باحلصص

  وتستكمل   للجمعية  تقريره  اْلبي  ويقدم  تقويمها  عنارص  وبيان  اْلاصة  املزايا  املربرات  تقدير  مهمته

 العينية.  احلصص  يف بيانه  ماتم  عل  جراءاتاإل باقي

 إلدارية   اهليئات  تعيي ــ 5

  للحسابات   مراقب  وتعي  سنوات   مخس  مدته   لتتجاوز  للرشكة   إدارة  جملس  بتعيي  اجلمعية  تقوم 

 .  (1) املؤسسي  بي من   التعيي يكون  أن  العرف جرى وقد

 الرشكة   نال بإع  الوزاري   القرار   خامسا: 

  اجلمعية   نعقادل  التالية  يوما    عرش  مخسة   خالل  املؤسسون  يتقدم  التأسيس   عملية  من   النتهاء   بعد 

  مصحوبا   الطلب  ويكون  الرشكة  يسأ ت  نبإعال   قرار  لستصدار   والصناعة  التجارة  وزير  إل  بطلب

  جراءات اإل  بسالمة  الوزير   من  التاكد  وبعد  التأسيس  إجراءات  وصحة  استيفاء  عل  الدالة  باملستندات

  وتكتسب   قانوين  وجود  للرشكة  يصبح  القرار  وبصدور  الرشكة  تأسيس  نالبإع  قرارا  يصدر  ،فإنه

 الرشكات   نظام  ألحكام  خمالفة  يةأل  الرشكة  ببطالن  الدعوى  ذلك  بعد  ولتسمع  املعنوية  الشخصية

  أجراها   التي  الترصفات  مجيع  ذمتها  إل  تنتقل  ،وكذلك  نظامها  ،أو  الرشكة  عقد  لنصوص  ،أو

 (. 2)  التأسيس فرتة خالل املؤسسون  أنفقها  التي املصاريف ومجيع حلساهبا املؤسسون

 الرشكة   شهر :   سادسا

 يأيت:  فيام تتمثل الرشكة  شهر إجراءات  أن  عل   الرشكات يف السعودي النظام  من 65 املادة تنص 

 الرشكة.   تأسيس  بإعالن اْلاص والصناعة  التجارة  وزير قرار نرش ـ ـ أ 

  اإلدارة   جملس  أعضاء  عل  اللتزام  هذا  ويقع  الرشكات  بمصلحة  الرشكات  سجل  يف  الرشكة  قيد  ـ  ب

 والصناعة.  التجارة وزير قرار تاريخ   من يوما    عرش مخسة  خالل

 التجاري.   السجل نظام حلكام وفقا  التجاري السجل يف الرشكة قيد ــ ج

 

 . 113  ـ 112  ص   النديم   عل ،   املسامهة   والرشكات   192  ـ 189  ص ،   حييى   سعيد   د/   ، التجاري   القانون   يف   الوجيز   انظر   ( 1) 

 السعودي.   التجاري   النظام   من   64  املادة   انظر   ( 2) 
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 (. 1الغي)  مواجهة يف  نفاذها عدم هو الرشكة  شهر عدم عل  واجلزاء

 الرشكة  تصدرها  التي   املالية   :األوراق   الثالث  املطلب 

  ثالثة   عل  وهى   املالية  باألوراق  تسمى  مالية  قيمة  ذات  صكوكا  ،أو  راقا  أو   املسامهة   الرشكة  تصدر 

 أنواع: 

 الرشكة.  مال  رأس يف الرشكاء يقدمها   التي احلصص  متثل وهى  األسهم ــ 1

 الرشكة  تعقدها التي القروض  متثل وهى  السندات ــ 2

 (. 2املال)  رأس يف حصة تقديم  يقابلها أن  دون الرشكة أرباح يف  حقا    متثل وهى التأسيس حصص ـ 3

 .   إعادته عن ني غي   بام الرشعي حكمها وبينا  عنها  حتدثنا األوراق وهذه 

  ملرة  الرشكة  مال  رأس  زيادة  تقرر  أن  العادية  غي  العمومية  للجمعية  حيق  أنه  هنا  ذكره  جدير  ومما 

  أسهم   بإصدار   ذلك   ويتم   باكمله   دفع   قد   األصل   املال   رأس  يكون  أن  برشط  مرات   عدة  ،أو   واحدة

  ،   الرشكة  حاجة  عن  زاد  إذا  املال  سرأ   ختفيض  كذلك  تقرر  أن   العادية   غي  العامة   وللجمعية  جديدة 

 عدد   الغاء  ،أو   للسهم   السمية  القيمة   ختصيص  طريق  عن  ذلك  ويتم   بخسائر  الرشكة   منيت  إذا  وأ

  ينقصه   أن  كذلك  شأنه  ومن  الرشكة  مال  رأس  يزيد   أن  شأنه  من  العمل  وهذا  رشائها  ،أو  األسهم  من

  غي   العامة  اجلمعية  من  بقرار   إل  لجيوز  لذلك  الرشكة  ظروف  ملواجهة  تقرر  استثنائي  حكم  أنه  كام

 (.3معينة)   وبإجراءات العادية

 

 

 

 السعودي.   التجاري   الرشكات   نظام   من   11  واملادة   65  املادة   ( 1) 

 . 406  / 1ج   ،   طه   مصطفى   د/ ،    التجاري   القانون ( 2) 

 السعودي.   التجارة   نظام   من   143و   142و   135  و 134  املواد   انظر ( 3) 
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 واْلسائر   األرباح  الرابع:  املطلب 

 

 الربح   توزيع   :  أول  

  أمورقبل   بعدة  اإلدارة  جملس  يقوم  وهنا  الرشكة  أجله  من  أنشئت  الذي  الرئيس  اهلدف  هو  الربح

   وهى الربح  توزيع 

 وخصومها.  الرشكة أصول  لقيمة  سنوي جرد عمل  ـــ أ

 واْلسائر  األرباح وحساب   الرشكة  ميزانية عداد إ  ـ ب

  الطريقة  التقرير ويتضمن املنقضية   املالية  السنة عن  املايل ومركزها  الرشكة  نشاط عن   تقرير كتابة  ـــ ج

 املسامهي   عل   الربح  لتوزيع  املقرتحة

  آخر  وجزء  ،   السنوي   لالحتياط   منها  جزء  باقتطاع  يقوم  الصايف  الربح   توزيع  طريقة  تقرير   وبعد   ــ  د

 اآليت:  النحو عل  اتفاقيا   يكون وقد قانونيا يكون قد والحتياطي ، التأسيس  حصص ألصحاب 

 النظامي  ،أو القانوين لحتياطا ـ1 

  العادية   العامة  اجلمعية  تقرر  أن  وجيوز  سنة  كل  تقتطع  الصافية  األرباح  من   %10  عن  عبارة  وهو 

  السنوات   إحدى  يف  الحتياطي  نقص  فإذا  املال  رأس   نصف  الحتياطي  بلغ  إذا  لقتطاعا   هذا  وقف

 يصل  حتى إلقتطاع   إل  أخرى  مرة تعود  أن عليها   وجب الرشكة  هبا  منيت   خسائر  بسبب النصف  عن 

  املسامهي   عل   توزيعه   ،أو  القانوين   الحتياطي   يف  الترصف   للرشكة   ولجيوز   النصف   إل   الحتياطي 

 الرشكة.  لدائني تكميل ضامن بمثابة ؛ألنه

 التفاقي   الحتياطي  ــ 2

  وخيصص   القانوين  لحتياطا   عل  وةعال  الصافية  رباح األ  من  اقتطاعه  الرشكة  نظام  يقرر  الذي  وهو 

  الغي   العمومية  اجلمعية  من  بقرار   إل  يستخدم  أن  جيوز  ول  املذكور  النظام  حيددها  التي  للغراض

  عل   بناء  العادية   العمومية   للجمعية  جاز  معي   لغرض  خمصصا    املذكور   الحتياطي   يكن   ل  وإذا   عادية 

 الرشكة.  عل  بالنفع يعود فيام رصفه  تقرر أن اإلدارة جملس من اقرتاح
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  تكوين  تقرر  أن  الصافية  األرباح  يف   األسهم  نصيب   حتديد  عند  العادية  العمومية  وللجمعية 

  بقدر   ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  ،أو  للرشكة  الرخاء  مادو  حيقق  الذي  بالقدر  وذلك  أخرى  احتياطات

 املسامهي.  عل إإلمكان 

  ة اجتامعي   مؤسسات  نشاءإل  مبالغ  الصافية  األرباح  من   تقتطع  أن  العمومية  للجمعية  جيوز  كذلك 

  مدارس   ـ  نواد  ـ  تامستشف   )  املؤسسات  هذه  من   قائام  مايكون  ونةملعا  ،أو  وعامهلا  الرشكة  ملوظفي

  الرشكة  ماتقدمه  عل  أمواهلا   تكوين  يف  واعتمدت  القبيل  هذا  من  مؤسسات  وجدت  وإذا  مساكن(

  أن   عملهم   عقود  إهناء  حالة   يف   هلؤلء  جيوز   ،فإنه  العامل   وأجور   املوظفي  رواتب  من  يقتطع   وما

 الجتامعية.  املؤسسة نظام يف عليها  املنصوص  املزايا من  حرماهنم  بقدر منهم  مااقتطع   يسرتدوا

  عن   تقل  ل أ  برشط   املسامهي   عل   الربح   توزيع   يتم   الصايف   الربح  من   إلحتياط  نوعي  اقتطاع   وبعد  

  املذكورة  النسبة عن  يقل  بنوعيه الحتياطي  خصم بعد  األرباح  من املتبقي  كان   فإذا املال  رأس من  5%

 التالية.  املالية   السنة إل  يرحل ،فإنه

 %10  عل   لتزيد  الصافية  األرباح   من  نسبة   خيصص   أن   جيوز  (%5)  النسبة   هذه   توزيع   وبعد  

  املساهم   ويستحق   املسامهي  عل   الصافية  األرباح  من   الباقي  ويوزع  التأسيس  حصص  ألصحاب 

 بالتوزيع.  العمومية  اجلمعية قرار صدور  بمجرد األرباح  يف حصته

  مثال    للرشكة  ومهي  ائتامن  إلجياد  وذلك  الصورية  األرباح  اإلدارة  جملس  يوزعها   التي  األرباح  ومن 

  اإلدارة   جملس  ويكون   املال   رأس   من  تقتطع  الصورية   واألرباح  السيئة  اإلدارة   نتائج   إلخفاء   ،أو

  أنصبة   وزعت  إذا  جزائيا   ويسألون  ذلك  من   مترضر  أي  جتاه   مندنيا    مسؤولي  املراقبة  ومفوضو 

  فقط   ليس   اقتطاعها   يتم   قد   الصورية   األرباح  أن  ويالحظ   مغشوشة   ميزانية   ،أو  ميزانية   دون   األرباح

 . (1والنظامي)  القانوين الحتياطي املال  من  أيضا   بل املال رأس  من

 

 

 . 140  ص   ،   النديم   عل ،    املسامهة   الرشكات   ( 1) 
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 اْلسائر   توزيع  :  ثانيا  

  بلغت   فإذا  ذلك  بعد  املال  رأس  من  أول    الحتياطي  من  تغطيها  ،فإهنا  خسارة  يف  الرشكة  وقعت  إذا 

  عادية  الغي  العمومية  اجلمعية  دعوة  اإلدارة  جملس  عل  وجب  املال  رأس  أرباع   ثالثة  الرشكة  خسائر

  أمهل  وإذا  تصفيتها  و   نظامها  يف  املعي  األجل  قبل  حلها  ،أو   الرشكة   يف  الستمرار   بي   ختتار   لكي 

  يف   قرار  إصدار  اجلمعية  هذه  عل  تعذر  ،أو  عادية  الغي  العمومية  اجلمعية  دعوة  اإلدارة  جملس  اعضاء

  املسامهي   عل  اْلسائر  توزع   التصفية  وعند  الرشكة  حل  يطلب  أن  مصلحة  ذي  لكل  جاز  املوضوع

 . (1)  أسهمه  قيمة املساهم مسئولية  تتعدى إل برشط  الرشكة نظام يقررها التي للقواعد وفقا

 واندماجها   وتصفيتها   املسامهة رشكة   انقضاء  :  اْلامس  املطلب 

 :   ثالث بطرق   الرشكة   تنقيض  

  أجله،   من   أنشئت  الذي  املرشوع  إنجاز   ،   مدهتا  انتهاء  )  يف  وتتمثل  العامة  اء نقض ال   بطرق   :  األول 

  وإذا   املال  رأس   أرباع  ثالثة   يمثلون   مسامهي  موافقة   برشط  العادية   غي  العمومية   اجلمعية   وبقرار

  عادية  غي  عمومية  مجعية  يعقد  أن  اإلدارة  جملس  عل  جيب  املال  رأس  أرباع  ثالثة  الرشكة  خرست

 ذلك.  غي ،أو الرشكة حل  ،أو  املال  رأس ختفيض  أما  وهو املناسب القرار لختاذ

  اإلدارة   جملس   إمهال  حال  يف  ،أو  القانوين   النصاب  وجود  لعدم   اجلمعية  هذه  تأليف  يتم   ل  حال   ويف 

 .  القضاء إل  األمر رفع  مساهم لكل حيق ذلك عند  الرشكة حل  اجلمعية رفضت ،أو اجلمعية  عقد

  ،أو   الرشكاء   أحد  وفاة  مثل  الشخص   العتنبار   إل   ترجع   إل   سباب ألاب  الرشكة  لتنقيض  وأخيا   

  بانسحاب   لتنقيض   ،وكذلك   وحده   املايل   العتنبار   عل   الرشكة  قيام  ؛ألن   عليه   احلجر  ،أو   إفالسه 

  كياهنا   ل ع  حمافظة   تبقى  التي   بالرشكة   صلته   فتنقطع  سهمه   يبيع  أن   املمكن  من   إذ  املسامهي   أحد 

 (.2الرشكاء)  ،أو  الرشكة  ترضر عل نسحاب إلا  ليؤدي حتى القانوين 

 

ـ 125  املواد   السعودي   التجارية   الرشكات   نظام   انظر   ( 1)  ـ 216  ص ،   حييى   سعيد   د/ ،    التجاري   القنون   يف   والوجيز   . 148  ـ  . 218  ــ

ـ   140  ص   النديم   عل ،   املسامهة   الرشكات   ( 2)   . 141  ــ
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 التصفية   :  الثانية  

  وتعي  التصفية   طريقة  العمومية   اجلمعية   وحتدد  التصفية   دور  يف   تدخل  ،فإهنا  الرشكة   ء   انتها  بمجرد 

  أثناء   قائمة  فتبقى   العمومية   اجلمعية   أما   ،  اإلدارة  جملس  مهمة  تنتهي   املصفي  وبتعيي   أكثر   ،أو  مصفيا 

  يضع  ذلك  بعد  ثم  الرشكة  موجودات  توزيع  يف   مساهم  كل  نصيب  يعي  فيه  والتي  التصفية  فرتة

  عليها   العمومية  احلمعية  توافق  ثم،  املصفي  قبل  من  املقدمة  احلسابات  عن   تقريرا    املراقبة  مفوضو

  إذا   وأما  للرشكة  املعنوية  الشخصية  تنتهي  التصفية  عملية  عل  التصديق  وبانتهاء  املصفي  ذمة  وتربيء

   (1للقضاء) األمر يرفع  التصفية عملية   عل اجلمعية  توافق ل

 (MERGER)   الندماج   عملية  :   الثالثة

  إحدامها   باندماج  وذلك  قائمتي  رشكتي  ضم  عن  عبارة  وهو  ندماجلبا   املسامهة  الرشكة  تنقيض 

 (. 2اثنتي)  من  أكثر كانت  إذا نا الرشكت  فيها  تدمج جديدة   رشكة تأليف ،أو باألخرى

 :   نوعان والندماج

 يتطلب   وهذا   الضم   بطريق   اندماجا  ويسمى  قائمة  أخرى  رشكة   يف   مسامهة  رشكة  اندماج  األول:  

 أمرين: 

  قبل  الرشكة   بحل   العادية  غي   العمومية   اجلمعية   من   قرار   بصدور   وذلك   املندجمة  الرشكة   انقضاء  ـ  1

 انتهائها.  ميعاد

  املتعلقة   للقواعد  ختضع  أن   املندجمة  الرشكة  عل  جيب   ثم   ومن   املندجمة   الرشكة  رأسامل   زيادة   ـ ـ  2 

 العادية.  غي  العمومية  اجلمعية مكن  بذلك قرار صدور مثل املال  رأس بزيادة

 املندجمة.   الرشكة أصول   قيمة بقدر تكون  أن  بالزيادة ويشرتط 

 

 . 141  ص ،    النديم   عل   املسامهة   والرشكات .    218  ص ،    حييى   سعيد   د/ ،  التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 1) 

  واحدة   رشكة   يف   جتمع   التي   القانونية   العملية   "  كذلك   الندماج   تعريفات   ومن   . 510ج/ ،    طه   مصطفى   د/ ،    التجاري   القانون   ( 2) 

 . "قائمة  رشكات   عدة 
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  رشكة   بتأسيس   وذلك  املزج  بطريق  اندماجا    ويسمى  جديدة  رشكة  يف   املسامهة  رشكة  اندماج  الثاين:

 القائمة.  الرشكات  فيها تندمج  جديدة 

  كافة   مراعاة  جيب   وهنا  ذلك  عل   رشكة  لكل  العادية  غي  العمومية  اجلمعيات  موافقة  يتطلب  وهذا  

 . (1اجلديدة)  الرشكة يف  والشهر التأسيس قواعد

 التالية:  اآلثار ندماج لا  عل  ويرتتب هذا 

 . فيها  املندمج الرشكة يف أسهم  عل املندجمة   الرشكة مسامهي   حصول ـ

  الرشكة   حمل  حتل  فيها   املندمجا  الرشكة   ،فإن  ولذلك  ندجمةامل  الرشكة  والتزامات   حقوق   ذمة   انتقال  ـ

  ترضر   حال  ويف  بديوهنم  بالوفاء  املندجمة  الرشكة  مديني  بمطالبة   هلا   فيحق  عليها   وما   هلا   فيام  املندجمة 

  الرشكة   مركز  من  أضعف  فيها  املندمج  الرشكة  مركز  كان  إذا  ــــــ  الدائني  مثل  دماجن ال  من  أحد

ـ  ندجمة امل   كان   إذا  املحكمة تقرر  حي   إل  الندماج يؤجل عندها ندماجلا  عل   إلعرتاض  هلم   حيق ــــ

 .(2)  بحقوقهم  ل  ،أو مرضا   ندماجلا

 مسامهة  رشكة   تأسيس  عقد   صورة السادس:  املطلب 

 السعودي  التجاري  النظام وفق  مسامهة رشكة  لتأسيس نموذج هذا

ـ  رشكة تأسيس   عقد  ــــــــــ

 سعودية  مسامهة   رشكة 

 من:   كل بي  فيام 

  ومهنته  ...من  صادرة  ...  وتاريخ  ...رقم  النفوس  حفيظة  بموجب  اجلنسية  سعودي...  /  السيد  -1

 ...   بمدينة وقيم  ...

 

 . 511  / 1ج ،    طه   مصطفى   د/ ،    التجاري   القانون   ( 1) 

ـ   762  / 2ج   ،   عيد   إدوار   د/ ،    (   املسامهة   الرشكات   التجارية)   الرشكات   نظر   ( 2)   . 763  ــــ
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  ... من  صادرة  ...  وتاريخ  ...  رقم  والده  نفوس  حفيظة  بموجب  اجلنسية  سعودي  ....  ــــــ2

 ... بمدينة ومقيم ـ... والده ...   ومهنته

  من   صادرة...  وتاريخ   ...   رقم   زودها   نفوس   حفيظية  بموجب  اجلنسية  سعودي  ...   ـــــــــــــ  3

 ... بمدينة ومقيمة ...ومهنتها...

  وتاريخ  ....  رقم  التجاري بالسجل  مسجلة  (  بسيطة توصية  /  تضامن  / مسامهة )  ...  رشكة   ــــــ4

 ... السيد العقد هذا يف ويمثلها  ...

  رشكة  إنشاء  عل  رشعا    املعتربة  وباحلالة  ليةهأل ا   كاملو  مجيعا    وهم  العقد  هذا  عل  املوقعون  اتفق 

  /  وتاريخ   6  م/  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشكات  نظام   أحكام  بموجب   سعودية  مسامهة

  للرشوط   ووفقا  العقد  هبذا  املرفق  األسايس   النظام  ألحكام  طبقا  وتعديالته  هـ1385  /22/3

 التالية: 

 .....   : الرشكة  اسم :  (1) مادة 

 .....   مدينة يف  يقع الرشكة  مركز  : 2 مادة

ـ  داخل توكيالت ،أو مكاتب  ،أو  فروعا هلا   ينيشء أن  اإلدارة   ملجلس وجيوز   . خارجها ،أو ـــــ

   الرشكة: غرض  : 3 مادة

  يف   الوجوه  من   وجه  بأي   تشرتك  ،أو  مصلحة  هلا   يكون  أن  للرشكة  وجيوز  ....هو  الرشكة  غرض

  غرضها   حتقيق   عل   تعاوهنا  قد  التي  ،أو  بأعامهلا   شبيهة  أعامل    ولتزا  هيئات   ،أو  رشكات   ،أو  مؤسسات

 .   هبا تلحقها ،أو  تشرتهيا  ،أو  فيها تندرج وأن  هلا مكملة  تكون  ،أو

  ن البإع  التجارة  وزير  معإل   قرار   ريخ تا   من   تبدأ  ميالدية  هجرية/  سنة   ....  الرشكة   مدة   :  4  ةدما 

  العامة   اجلمعية  تصدره  بقرار  الرشكة  مدة  إطالة  وجيوز  (  إلحتصاص  جهة  نالإع  تاريخ  )  تأسيسها

 األقل.  عل  بسنة  جلستها  اهتاء قبل العادية غي
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ـ   5  مادة   ... منها  كل  القيمة  متساوية  سهام  ....إل   مقسم  أسهم  وكلها  ريال  ....   الرشكة  مال  رأس  ـــ

  تقييمها   تم  عينية  موجودات  مقابل  عيني  سهم   ...   ،  نقدي  سهم   ...  منها   عادية   أسهم   وكلها   ريال

 املرفق.  بالكشف التفصيل  بأهنا  وموضح ... بمعرفة

  عل   وذلك ريال  ... قيمتها  من   ودفعوا ريال ... السمية  قيمتها سهام   ... يف  املؤسسون اكتتب   :6 مادة

 التايل:  وح لنا

 املؤسس   اسم              األسهم  عدد                              قيمتها          منها  املدفوع          الباقي 

ـ  ـ       ــــــ ـ                ــــــــــــــ                           ـــــــــ              ــــــــ  ـــــــــ

  ثالثي   خالل  العام  لالكتتاب   تطرح  فسوف  نقديا  سهام  ـــــــ  وعددها  املال   رأس  أسهم  باقي  أما

  دفع   يتم  أن  عاى  الرشكة  بتأسيس   األمرخص  الوزاري  القرار  /  امللكي   األمرسوم  نرش  تاريخ  من  يوما  

  اكتتاب   من  املدفوعة  املبالغ  إيدا ع  تم  وقد   اإلدارة  جملس  حيددها  التي   املوعيد   يف   األسهم  قيمة  باقي

 التأسيس.   حتت الرشكة  باسم ـــــــــ / بنك لدى  املؤسسي

 الرشكة   إدارة   :  7  مادة 

  لتتجاوز  ملدة  العامة  اجلمعية  تعينهم   عضوا   ــــــــــ  من   مؤلف  إدارة  جملس  الرشكة   غدارة   يتول 

  عليه   منصوص  هو   حسبام   وصالحيته   اإلدارة  جملس   أعضاء   مكافآت  وتكون  مالية   سنوات  ثالث 

 األسايس.  بالنظام

 التايل:  النحو عل سنة  ـــــــــــ ملدة إدارة  جملس  ،أو املؤسسون عي ذلك  من واستثناء 

 . السم                          املهنة                السن                                 يمتلكها   التي  األسهم عدد 

ـ                                                     ـــــــــــــ  ـ                    ــ    ــــــــــ                ــــــ

 الرشكة  تأسيس ن بإعال التجارة وزير معإل   قرار  تاريخ األول املجلس  عمل مدة وتبدأ 

 املالية   السنة :8 مادة

  للرشكة   األول  املالية  السنة   أن  عل  عام  كل  من  ....  شهر  هناية  إل  ....شهر  بداية  من  املالية  السنة  تبدأ 

 املايل.  العام من  ....شهر هناية حتى تأسيسها  نالبإع  التجارة وزير  معإل  قرار ريخ تا  من تبدأ
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 العقد   هذا يف  نص به يرد  ل فيام األسايس  الرشكة  ونظام الرشكات نظام أحكام ترسي  : 9 مادة

 الرشكة  لتأسيس النظامية جراءات باإل  القيام يف....  / السيد عنهم  املؤسسون فوض  : 10 مادة

  استكامل   يف  لستخدامها   بالباقي  واحتفظ  نسخة  مؤسسة  كل   بيد   نسخة  ....  من  العقد   هذا   حرر 

 التأسيس  إجراءات 

 . (1ــ) السم  التوقيع املؤسسي

 املسامهة   لرشكات   الرشعي  احلكم السابع:  املطلب 

  ومبيح   ،حمرم  بي  آراء  ثالثة  يف  أراؤهم  وتنحرص  الرشكة  هذه  حكم  يف  املعارصون  العلامء  اختلف 

 بإجياز  أقواهلم بسط وإليك  برشوط ومبيح،

 املطلق   بالتحريم   القائلون   أول :

  عدة  يف  اإلسالمي الفقه  يف الرشكة فتهال ملخا املسامهة  رشكة بتحريم القول إل  املعارصين   بعض ذهب 

 :مايلا أبرزه أمور 

 والقبول   اإلجياب   عنرصي  توافر   عدم   ـ  1  

  فاليسمى   منهام   العقد  خال  وإذا  اإلسالمي  الفقه  يف  العقد   أركان   من   الطرفي  من  والقبول  اإلجياب 

  عل   ويتفقون   وضونيتفا  احلقيقة   يف   املؤسسي  ؛ألن  ةاملسامه  رشكة  يف  يتوافر  ل   وهذا  رشعيا    عقدا  

  من   وكل   الصك   عل   التوقيع   ذلك   بعد   جيري  ثم  ،   الرشكة   نظام  هو   صكا   يضعون  ثم   فقط  الرشوط 

 الرشوط.  عل واحد طرف  من موافقة  هى وإنام  اثني  بي اتفاقا  الرشكة فليست رشيكا    اعترب وقع

  نبتت   شخصا    أن  نجد  األموال  رشكات  يف  النظر  نمعن  حي  أننا  إلعرتاض  هذا  عل  العلامء  رد  وقد 

  عل   وافق   ممن   والقبول  دعا   ممن   اإلجياب   فيكون   معه   لالشرتاك   اآلخرين   دعا   ثم   الفكرة   ذهنه   يف

  يتم   كام  الطرفي  من  الرضا  عل  يدل  لفظ  بكل  يتم  والقبول  اإلجياب  أن  الفقه  يف  ومعروف  الشرتاك

 .  واإلجياب  بالقبول للتلفظ احلاجة  دون  بالتعاطي البيع

 

ـ 113  ص   ،   م 2008/ 1429  أول   طبعة   جدة، ،    هالل   أمحد   أرشف   ،   الرشكات   تأسيس   عقود ( 1)   ـ 116ـــ
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 للبدان  وليس   للموال  ة خاضع  الرشكة   إدارة   ـ  2

  بعض   مع  بعضها  جتمع  واألموال  أصحاهبا  وليس  اشرتكت  التي  التي   هى  األموال  أن  املانعون  قال 

  من  بدوره  املنخب  اإلدارة  جملس   قبل  من  املكلف  للمدير  تعود  إدارهتا  وأن  آخر   شخص  أي  دون  من

  وبذلك   األسهم  من  مايملك  بقدر  صواتألا  من  شخص   لكل  يكون  التي  العمومية  اجلمعية  قبل

  املسامهي   للشخاص   اعتبار   ليوجد   ثم  ومن   ،   صوت   شخص  لكل  وليس   املال   هو   الرشيك   يكون 

 باطلة.  الرشكة  فتكون  للبدن  لوجود وهلذا األموال لرؤوس  العتنبار وإنام

  قد  كثية   أمواهلا  أن   يعني   أموال   رشكات   الرشكات   هذه   بأن   القول  ؛ألن  ذلك   عل   اعرتض   وقد 

  بينهم  من   خيتار   أن   واملنطقي  الطبيعي   وإنام   الرشكة  إدارة   يف   اجلميع   يشرتك  أن   يعقل  ول   آلفا    يبلغون

  األشخاص   أثر  يكون  وبذك  والتوجيه  إلعرتاض  حق  للباقي   ويكون   الرشكة  بإدارة   يقوم  من

  انعدام   ذلك   ليعني  ولكن  األشخاص  رشكات   يف  أثرهم  من   أقل  األموال  رشكات   يف  املسامهي

  اعتباره   وإسقاط   املساهم  الشخص   إمهال  ليعني  األسهم   بقدار  إلصوات  واعتبار  الشخص  العنرص

  نجاح  ضامن  عل  عادة  أحرص  الكثية  األموال  أصحاب  ؛ألن  الرشكاء  مصلحة  ضامن  يعني  وإنام

  ذلك   وليتم  الرشكة  شئون   يف  أكرب  وزنا    لرأيه  يكون  أن  العتنبار  بعي  أخذ  ولذلك  أعامهلا  يف  الرشكة

 موجود.   إذن فالبدن املال  رأس يف أسهمه   بمقدار أصواتا بإعطائه إل

 اعتبارية   شخصية  هلا   ؛ألن  الترصف  حق   يملك  شخص  فيها   ليوجد   ـ ـ  3

  شخصية   هلا   ؛ألن  الترصف  حق  يملك  حقيقي   شخص  فيها  ليوجد  الرشكة  هذه  أن  املانعون  قال 

  يف   املترصف  أن  واملعروف  رشيك  بدن  بدون  املترصف  هو  املال  فيكون  الترصفات  عنها  اعتباريةتصدر

  أن   كام  الرشكة  بأعامل  ليقوم   غيه   الترصف  يف  يوكل  أن  له   ولجيوز   الرشيك  هو   اإلسالم  يف   الرشكة 

 فقط.  بأمواهلم  تنحرص وكالته له  بل الرشكاء  عن  وكيال ليعترب اإلدارة جملس

  اإلسالمي   الفقه   يف  التحديد   هبذا  موجودة  تكن  ل  العتنبارية  الشخصية  بأن   ذلك  عل  أجيب  وقد 

  العتنبارية   الشخصية  عل  تقوم  التي  الرشكات  هذه  أمثال  يعرفون  الفقهاء  يكن  ول  إليها  احلاجة  لعدم

  ذمة العاقل  لغي  يكون   أن قرروا  الل  رمحهم  الفقهاء  أن   بدليل الرشكة   ببطالن القول ليعني  هذا ولكن 
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  ذمة   للرشكة  يكون   أن   جيوز  وبذلك  معنوية  هيئات  كلها   وهى  ،  والدولة   والوقف،،  كاملسجد  منفصلة

 العتنبارية.  الشخصية   هلا  يكون ولذلك الرشكاء عن مستقلة

  اإلدارة  جملس   عن   وكيال   املدير   الرشيك   ويعترب  املسامهي   عن  وكيال   اإلدارة  جملس   يعترب   كام 

  الرشكة  أن عل الفقهاء  نص  وقد الرشكة  يف الترصف يف أساس  للرشيك  الرشيك توكيل أن ومعروف

 أجازوا  بل  مفاوضة  كانت   إذا  والكفالة  الوكالة  عل  تقوم  كام،   عنانا  كانت  إذا  الوكالة  عل  تقوم

  رشكة   يف  والتوكيل  الوكالة   منع  جاء   أين  فمن  الرشكة  أعامل  يف  غيه  يوكل  أن   املضارب  للرشيك

 املسامهة؟ 

  هم   املسامهي  املال.؛ألن  عن   وكيال    وليس   املسامهي  عن   وكيال    اإلدارة   جملس   أن   ذلك  إل   أضف  

 الترصف.   يف حمل إذن  للامل  فليس املال وليس ،اختاروه الذين

ـ   4    دائمة   تكون   الرشكة   ـ

  تبطل   رشعا    الرشكة   ؛ألن  للرشع  خمالف  وهذا   دائمة   تكون   املسامهة  رشكة  أن  الفريق  هذا   حجة  ومن 

 .  الفسخ  ،أو  اجلنون ،أو  احلجر ،أو باملوت

  ،أو   الرشيك   موت  بعد  الرشكة   مادو  عل   لتفاقبا   أجازوا  العلامء  ؛ألن   صحيح  غي   لحتجاجا  وهذا 

  وبناء   مستمرة الرشكة   وتظل الورثة  إل  املتوّف الرشيك حصة  انتقال  أجازوا كام  عليه   احلجر ،أو  جنونه 

 (.1الرشع) لقواعد خمالف  غي الرشكة مادو يكون ذلك  عل

 (. 2اإلطالق)   عل بإباحتها   القائلون   :  ثانيا  

  قال   آخر  فريقا  ذلك  مقابل  نجد   باتا    حتريام   املسامهة  رشكات  حرم  الذي  األول  الفريق   مقابل  يف 

 أمران:   الفريق هذا إيه مااستند  وعمدة مطلقة  إباحة   باحتهاإب

 فقط.  اجلل الربا هو  املحرم الربا أن :  األول 

 

  الرشيعة   يف   والرشكات   . 172  ـ 165  ص   ،   النبهاين   الدين   تقي   للشيخ   ،   اإلسالم   يف   القتصادي   النظام   يف   ذلك   تفاصيل   انظر   ( 1) 

ـ 178/ 2  ص   للخياط   . 256  ـ 250  ص ،   النديم   عل   ،   املسامهة   والرشكات   . 185  ــ

 مجيعا .   الل   رمحهم   عبده   حممد   والشيخ ،    اْلفيف   عل   والشيخ ،    رضا   حممد   الشيخ ( 2) 
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  عظيم  وضره  البيوت  خيرب  الذي   هو  اجلل  والربا.  وخفي،  جل  :  قسامن  الربا   أن   الفريق   هذا  يرى 

  زاد   خرهأ  وكلام  املال  يف  ويزيد  دينه  يؤخر  أن  مثل  اجلاهلية  يف  يفعل  كان  الذي  النسيئة  ربا  يشمل  وهو

  النوع   هذا   وحتريم  الفضل  ربا  يشمل  وهو  اْلفي  الربا  .وأما  الكبائر  من   وكبية  بل  املحرم  وهو  املال  يف

  يباح   للذريعة  سدا    ماحرم  ولكن،  النسيئة  ربا  يف  الوقوع  من  خوفا  وذلك  الذرائع  سد  باب  من  جاء

 يباح   للذريعة  سدا   ماحرم   ،فإن  ولذلك   املقاصد  حتريم  حرم  مما  أخف  هو  إذ  إليه  للحاجة  تبعا 

  ،وكذلك   للخاطب  األجنبية  للمرأء  النظر  إباحة  مثل  األسباب  ذوات  أبيحت  كام  الراجحة  للمصلحة

 .  والشاهد للطبيب بالنسبة

  إل   أدى  القوية  اإلسالم  دولة  غياب  أن  يرى  منهم   الكثي  أن   نجد  لااحل  املسلمي  وضع  إل  نظرنا  وإذا 

  يف   الثروة  مابزم   مساكهاإ و  اإلسالمية   للرشيعة   املخالفة   املادية  املباديء  ذات  األخرى   مم األ  سيطرة

  مستعبدة   لتصبح   حتى  معها  وجودها  حتفظ  حتى  القتصادي  أسلوهبا   يف  جتارهيا  جيعلها  وهذا  العال 

 نظمها.  يف جتارهيا ل أن ومسخرة

  األول  حتريم  مع  وخفي  جل  منه  الربا  بأن  فالقول  الفاسد  الستدلل  هذا  عل   العلامء  مجهور  رد  وقد 

  غي   من  املتعاقدين  ألحد  زيادة  كل  هو  فالربا  فضال    ،أو  نسيئة  الربا  معنى  مع   ليستقيم  الثاين  وإباحة

 املحرم   الربا  أن  ذلك  إل  أضف  املعنيي  بتحريم  النص   ورد  وقد  األجل  مقابل  يف  الزيادة  هو  ،أو  مقابل

  نتفى ا  العلة   نتفت ا  فإذا  لعلته  حمرما  يكون   وإنام   لذاته  حمرما  يكون   أن   نتفى ا  علل  إذا  ؛ألنه  ليعلل   لذاته

  نفع   ،أو  ضر  منه  حصل  وسواء  يعلل  ل  أم  علل  سواء  بالنص   حمرم  الربا  بل  هبذا  أحد   يقل  ول  التحريم

  بي  وفرق  علته  وليس  الربا  حتريم  حكمة  البيوت  بتخريب  املعلل  الربا  بتحريم  القول  وليصح

  وربا ،  لذاته  حمرم  بي  للتفرقة   وجه   ول  حمرم  فالربا  قتتحق   ل  ،أو  احلكمة   حتققت  وسواء   والعلة   احلكمة

 لغيه.  حمرم

 سنة   ،أو  قران من  عليه   لدليل  شائعة   نسبة   الربح   يكون  أن الفقهاء   اشرتاط  أن الثاين: 

  خربت   زمن  يف  ؛ألننا  مقدما   الربح  من  معينة  نسبة  لنفسه  يشرتط  أن  املال  لرب  جيوز  أنه  املبيحون  يرى 

  أن   عل  نصوا   قد  الفقهاء  أن  كام  رشيكه  أكله   الربح  من  معي   نصيب  املال  لرب   يكن  ل  ولو  الذمم  فيه
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  يأخذه   ما   وصار  املال  لرب   األجي  بمنزلة  العامل   صار   رشوطها   من   رشط  لفقد   فسدت   إذا  املضاربة

  فيه   صحيح  تعامل  فهذا  إجارة  يكون  ،أو  مضاربة  يكون  أن  وسيان  هذا  فليكن  أجرة  بمنزلة  الربح  من

 بنفسه. ماله استثامر   عل  له لخربة  الذي املال  لرب نفع

  فهذا   نسبة   حتديد   دون  خالفه   ،أو  الربع   ،أو   بالنصف  مشاعا  الربح  يكون   أن   باشرتاط  القول   وأما  

 .   سنة  ،أو  كتاب من   عليه  لدليل

  الذهب   تعامل   عن   النايشء  الربا   حتريم   يف   رصيح   النص   نإ   فقالوا   العلامء   عليه   رد  الستدلل   وهذا  

  عليه   ويشرتط  به   له  ليعمل  جنيه   ألف  آخر  إل  رجل  فيها  يدفع  التي  فاملعاملة  بالفضة  والفضة   بالذهب

  يف   املخاطرة  عل  قائمة  التجارة  ؛ألن  جتارة  كوهنا  عن  خرحت  معاملة  ربحا    جنيها    مخسي  له  يدفع  أن

  والقرض   قرضا    وأصبحت  اْلسارة  ،أو  الربح  يف  املال  صاحب  يسأهم  أن  ولبد   ،أوخسارة  ربح

  حرمه  الذي  الربا   ومن  احلديث   بنص  ربا   هنا   والزيادة  نقصان   ،أو  زيادة  دون  صاحبه  يسرتد  أن   ينبغي 

  ملا   املزارعة  يف   األرض  لصاحب  معي  جزء  اشرتاط  عن  النهي   ورد  أنه   باإلضافة  هذا   الكريم   القرآن 

  اإلمام   روى   فقد   فيها(   والعمل  األرض   صاحب  )  الرشيكي  بي  العدل  وعد  الظلم   من   عليه   يرتتب

  األرض   نكري  كنا  قال  حقال  النصار  أكثر  كنا  يقول  خديج  بن  رافع  سمع  أنه  الزقي  حنظلة  عن  مسلم

  الل   عبد  بن  جابر  وعن،  ذلك  عن  فنهانا  هذه  خترج  ول  هذه  أخرجت  فربام  هذه  وهلم  هذه  لنا  أن  عل

  املاء(   مسايل  باملاذيانات)  الربع  ،أو  بالثلث  األرض  نأخذ  وسلم  عليه  الل  صل  الل  رسول  زمن  كنا  قال

  فليمنحها   يزرعها  ل  ،فإن  فليزرعها  أرض  له  كانت  من  :  فقال  وسلم  عليه  الل  صل  الل  رسول  فقام،

 فليمسكها.  أخاه  يمنحها ل  ،فإن أخاه

  بكل   املعامالت  ،أو  الرشكات  يف  مثال    %10  ،أو  %5  معينة  نسبة   اشرتط  عدم  عل  الفقهاء   استند   وقد 

  وأدلة   السنة  ،أو  نآالقر  من  الدليل  وجود  عدم  أنكر   من  ادعاه  ملا  وجه  فال  ،  احلديث  هذه  إل  أنواعها

 .(1بالنسبة)  معي ربح  اشرتاط جواز  عدم  عل اإلمجاع تفيد هذا   يف الفقهاء

 

  لواء   جملة   خالف   الوهاب   عبد   والشيخ   بعدها   وما .   168  / 2  ص   ،   اْلياط   العزيز   عبد   د/ ،    الرشكات   يف   أكثر   تفاصيل   يراجع   ( 1) 

  واحلرام   ثانيةواحلالل   طبعة   بيوت ،   املعرفة   دار   طبعة   ، 129  / 4ج   ،   املنار   تفسي ،    رضا   رشيد   والشيخ   . 1951  سنة   11  العدد   اإلسالم 
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   برشوط  مباحة   املسامهة الرشكة  :   ثالثا

  يقل  ول  ،  األول  كالفريق  املطلق  بالتحريم  يقل  ل  حيث  السابقي  الفريقي  بي  وسط  فريق  هناك 

  حالة   يف  املسامهة  رشكة  إباحة  يف  يتثمل  وسطا   موقفا  اختذ  وإنام،  الثاين  كالفريق  ةاملطلق  باإلباحة  كذلك

 اآليت:   النحو  عل آلخر   فريق من حتديدها  اختلف  رشوط وهى معينة رشوط  ،أو  معينة قيود توافر

  ،أول   باألسهم   املسامهة   عل  تعمد   أن   فيها  األصل  الرشكة   أن  بمعنى   الرضورة  حال   أباحها  فريق   ـ  أ 

  ولكن   ضورة  ذلك  من   فالمانع  بفائدة  سندات  تصدر  حتى  نشاطها  يف  تنجح  أن  تسطع  ل  فإذا  أمرها

  بحيث   والقانون  الرشيعة  و  القتصاد  علامء  من  املختصي  الرجال  قبل  من  الرضورة  تقدر  أن  جيب

  إليه   وتدفع  إليه  املحتاج  بالقدر  إل  قرض  وليكون  احلقيقية  احلاجة  تكون  حيث  إل  قرض  ليكون

  إل  عليكم  ماحرم لكم   فصل وقد ":  تعال قوله يف للمضطر  الرضورة الل أباح  وقد واحلاجة الرضورة

  لستقراض ا   للمحتاج  جيوز   بأنه  الفقهاء  بعض   رصح  وقد   كاملضطر  واملقرتض  (،1) "إليه   مااضطررتم 

  وحاجة   ضورة   أيضا    للمة  ،فإن  احلاجة   هذه  هلم  تبيح  حاجة  ،أو   ضورة  للفراد  كان   وإذا  بالربح

 (. 2)  بالربح القرتاض  إل  ماتدعو كثيا  

  الدولة   ،أو  األفراد  تتبع  كانت  سواء  البلد  بإعامر  تتعلق  الرشكة  أعامل  تكون  أن  بعضهم  اشرتط  كام 

 (.3للمة)   عنها  لإنى بحيث الرضورة قبيل من وكانت

  توافق   إذا  مباحة   فهى  الربا  من  خلت  فإذا   فيها  الربا  وجود  عدم  برشط  أباحتها  يرى  فريق   ـ  ب

  أن   إل  :﴿  تعال  وقوله  (4)  ﴾  بالعقود  أوفوا  :﴿  تعال   لقوله  ذلك  عل  وتراضوا  رشوطها  عل  أصحاهبا

 

  لواء   جمل   ،   تاج   الرمحن   عبد   الشيخ ،    والربا   .، 272  ص   ،   1980  بيوت   اإلسالمي   املكتب   ،   القرضاوي   يوسف   د/ ،    اإلسالم   يف 

 . 244  ـ 234  ص   ،   النديم   عل ،    املسامهة   والرشكات   ،   . 1951  اْلامسة   السنة   الثالث   العدد   اإلسالم 

 . 119  :   األنعام   سورة   ( 1) 

 .   355  ـ   345  ص   ،   الفتاوى   يف   الل   رمحه   شلتوت   حممود   الشيخ   راي   خالصة   ( 2) 

 . 64  ـ   58  ص   ،   احلاضة   ومشكالتنا   اإلسالم   "  كتاب   يف   موسى   يوسف   حممد   د/   رأي   خالصة   ( 3) 

 .   1  املائدة   ( 4) 
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  عرب   وقد  (2) "  رشوطهم   عل   املسلمون   ":  السالم  عليه  وقوله  (1﴾)   منكم  تراض  عن   جتارة  تكون 

  الرتاض   أساس  عل  لقيامها   عنان   رشكة   ؛ألهنا  رشعا    جائزة   الرشكة   وهذه"  :   ه بقول  ذلك  عن  أحدهم

  تعدد  من  ولمانع  املسامهي  الرشكاء  عن  بالوكالة  الرشكة  أمور  يف  مترصفا  اإلدارة  جملس  وكون

  املضاربة  رشكة  يف   املال  رب   ملسئولية  مشابه   املالية  أسهمه  عل  الرشيك   مسئولية   واقتصار  الرشكاء

  هو   فيام  رشوطهم  عل  واملسلمون  عليه  الرشكاء  اتفاق  بسبب  سائغ  استمرارها  ،أو  الرشكة  ماودو

 (.3) "رشعا   فالحيل بفائدة القروض أي  السندات إصدار  أما رشعا   جائز  أمر  السهم وإصدار  حالل

  الرشكات   يف  دجمها  املمكن  من  وأنه  الرشكة  معنى  حتمل  مادامات  أباحتها  يرى  ثالث  وفريق  ـ  ج

  الرشكات   يف  إدماجها   يمكن  الرشكات   مجيع  أن  نرى  ":   بقوله   ذلك  عن  أحدهم  عرب  وقد   الفقهية 

  الشرتاك   وصف  فيها  ينعدم  حالت  بعض  يف  كام  إليه  رشناأ  ما  عدا  بيناه  الذي  الوضع  عل  الفقهية

  إل   فيجع   األحكام   اختالف  أما   ،  املحاصة  حالت  بعض  يف   كام  الرشكة  كيان  عليه   يقوم   الذي 

  ما   لتتعارض   كانت  متى  رشعا    مقبولة   أحكام  وهى   الناس  مصلحة  تطلبه  وما  التطور  مقتضيات 

 (.4)  الكلية   الدينية  األصول من أصل

 املختار  الرأي 

  وضعها   عل  املسامهة  رشكة   أن  يل  يبدو  املسامهة  رشكة  حكم  يف  املعارصين  آراء  جلميع  استعراضنا  بعد 

  مثل  وجود  تقتيض  التطور   ومقتضيات  العرص   متطلبات   كانت  وإذا  بجوازها  القول   ليمكن   احلإل

  التمية   عجلة   دفع   يف  وتسهم   الوطنية   الصناعتات   ختدم  ضخمة   بأعامل   تقوم  ؛ألهنا  الرشكات   هذه

  وجية   كانت  وإن  املربرات  هذه  كل  ،فإن  كثية  عاملة   من  حتتاجه  ملا  نظرا  البطالة  مشاكل  عل  والقضاء

 

 .   29  النساء   ( 1) 

 . 413  / 3ج ،    م 1950  2ط   ،   الصلح   باب   ،   داود   أيب   سنن   ( 2) 

  مطبعة   ـ   الكاظمي   حممد   للشيخ   السعادة   سبيل   اإلسالم   أيضا    وانظر .،    672  ـ   671  /   4ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 3) 

 . 210  ص   هـ 1372  أول   ط   بغداد   املعارف 

 . 97  ص   1962  ط   اْلفيف   عل   للشيخ   اإلسالمي   الفقه   يف   الرشكات   ( 4) 
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 القتصاد   ؛ألن  مربر  أي  حتت  للرشع  املنافية  الرشوط   عن  التغاض  بحال  ليمكن  لكن  ومعتربة

  بحال   ولجيوز  الل  لرشع  العمل  والتطبيق  األخالق  من  وجزء  العبادة  من  جزء  حقيقته  يف  اإلسالمي

 .   الرشع عل  وه باملش ،أو واحلرام باحلالل املختلط القتصادي نموذجاأل تقديم 

 يأيت:  مما   خلت   إذا  املسامهة رشكة   إباحة  نرى   ذلك   عل   وبناء    

 العلامء.   بإمجاع رشعا   حمرمة بفائدة قرض ؛ألهنا  السندات   إصدار ـ 1

 . واْلسارة  للربح خاضعا يكون بحيث  ثابتة بنسبة الربح  حتديد  جتنب ـ 2

  نصيب  هلم   يكون  أن اصحاهبا  استحق بسببها  التي   واْلدمات املساعدات  ؛ألن التأسيس  حصص  ـ 3

  عينا    ،أو  نقدا    تدفع  ل  ،فإهنا  "قومت   ولو  وغائبة  املقدار   جمهولة  ؛ألهنا  لتصح  ـ   الرشكة  أسهم  يف

  ،   القانونيي  باتفاق  حتى  برشكاء  ليسوا  فهم  حصة  يعترب  حتى  الرشكة  يف   مستمرا  عمال  وليست

  جلهالة   صاحبها  خدمات   مقابل  يف   صكوك  عدة  تبيع  الرشكة   أن   بمعنى  البيع  عل  تكييفها   وليمكن 

  من   حمدد  غي   نفسه   الصك  أن  كام  البيع  عقد  عليها   يرد  حتى  حمددة  غي  اْلدمة  إذ  معا    واملثمن  الثمن

  يف   يظهر  جمهول  ،أو  العقد  عند   معدوم  هو  الذي  الربح   بنسبة   مقيد   ؛ألنه  صاحبه  يأخذه  ما  حيث

 املستقبل. 

  ولجعالة  قدره  ليعلم  جمهول  الصك   يف   املتمثلة  األجرة  مقدار   ؛ألن   اإلجارة  عل   تكييفه   وليمكن 

  .   البيع  يف  مايشرتط  فيها   يشرتط  بعوض  واهلبة  عمل  مقابل  يف  طبيعتها  ؛ألنه  ولهبة  السبب  ؛لنفس

  املرشع  حرمها  لذلك  مرصاعيها  عل  واملحاباة  مالتا املج  إل  يؤدي  الباب  هذا   فتح  أن  ذلك  إل  أضف

 .   السوري واملرشع 1966 عام الصادر الرشكات قانون يف  الفرنيس

  عادية   مبأسه   قيمتها  حتويل   يمكن   كام  عينية  ،أو  نقدية   آتتفمكا  بتقيد  ذلك  عن  إلستعاضة   يمكنو

 . (1) "واللتزامات احلقوق  مجيع  يف وىتتسا

 :  وهى  املسامهة  رشكة جلواز أخرى ثالثة ضوابط املعارصين أحد  أضاف  وقد 

 

  دار   ،   داغي   القرة   عل   د/ ،    اإلسالمي   القتصاد   يف   وبحوث .    231  و   230  / 2ج ،   للخياط   اإلسالمية   الرشيعة   يف   الرشكات   انظر   ( 1) 

 . 220  ـ، 218  ص   ،   م 2006  /   1427  ،   ثانية   ط   اإلسالمية   البشائر 
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  حالل   نشاطها   موضوع  يكون   بأن   مرشوعة   أغراض  ذات  رشكات  من  صادرة  األسهم   تكون  أن  ـ   أ 

 .  األدوية ورشكة الكهرباء كرشكة  واْلدمات للسلع ا؛ألنتاجية   الرشكات مثل مباحا  

  تعاملها   سالمة  تتضح  بحيث   الناس   لدى  ومعلومة   معروفة   رشكة  عن   صادرة  األسهم  تكون   أن   ـ   ب

 .  ونزاهته

  الناس   أموال  وأكل  واجلهالة   والغرر   كالربا  رشعي  حمظور  أي  هبا  التعامل  عل  ليرتتب  أن  ـ  ج

  سواء   ثابت  ربح   عل  احلصول  حق   له  تعطى  التي   المتياز  أسهم   قبول  للمسلم   جيوز  فال  بالباطل

 (. 1خرست) أم  الرشكة أربحت

  جائزة   تكون  املسامهة  رشكة   ،فإن   الرشيعة  وفق  تعديلها  ،أوتم  العنارص  هذه  من   الرشكة   خلت  فإذا 

 .   رشعا  

  / 11  /7/12  يف  بجدة   السابع   مؤمتره  دورة  يف   اإلسالمي  الفقه  جممع  قررها   الضوابط  وهذه

 بقوله:  م1992 /5/ 14ـ9 املوافق هـ1412

  أمر  مرشوعة  وأنشطة  أغراض  ذات  مسامهة  رشكة  تأسيس   ،فإن  احلل  املعامالت  يف  األصل  أن  بام  ــ  أ

 .  جائز

  إنتاج  ،أو  بالربا  كالتعامل  ،  حمرم  إلساس  غرضها  رشكات  يف  إلسهام  حرمة  يف  لخالف  ــ  ب

 هبا.  املتاجرة ،أو  املحرمات

  أنشطتها   من   بالرغم  ونحوه  كالربا  باملحرمات  أحيانا    تتعامل   رشكات  يف  إلسهام  حرمة  األصل  ـ ـ  ج 

 .   مرشوعة األساسية

  دورة   إل  فيها  النظر  تأجيل  املجلس  فيى  باملحرمات  أحيانا    تتعامل  التي  الرشكات  يف  املسامهة  أما  ــ  د

 .(2والبحث)  الدراسة من  ملزيد  قادمة

 

ـ 208  ص   ،   م 2001هـ/ 1422  رابعة   طبعة ،  األردن   ،   النفائس   دار   شبي   عثامن   حممد   د/   املعارصة   املالية   املعامالت   ( 1)    212ـــ

 بترصف. 

 . 213  ـ 212  ص   ،   شبي   عثامن   حممد   د/ ،    املعارصة   املالية   املعامالت   ( 2) 
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 الثاني  المبحث
 

 باألسهم  التوصية شركة

 ثالث:  مطالب يف هبا  املتعلقة املسائل ونوضح

 تعريفها   األول:  املطلب 

 الرشكاء:  من  فريقي  تضم البسيطة التوصية كرشكة  باألسهم التوصية  رشكة 

  وحصصهم   الرشكة   ديون  عن  مطلقة  تضامنية  مسئولية   أمواهلم  كل  يف  يسألون  متضامنون  رشكاء  ــ  أ

  الرشكاء   دون  الرشكة  إدارة  بحق  وحدهم  ويستأثرون  التاجر  صفة  ويكتسبون  للتداول  قابلة  غي

 املوصي. 

  رشكة   يف  املوصي  الرشكاء  عن  ولخيتلفون  أربعة  عن  عددهم  ليقل  مسامهون  موصون  رشكاء  ــ  ب

  ؛ألن   وذلك   بالوفاة  ملكيتها  وتنتقل  للتداول  قابلة  بأسهم  متثل  حصصهم  أن   يف  إل  البسيطة  التوصية

  التي   األموال  رشكات  من  ؛ألهنا  هلا  لعتبار  باألسهم  التوصية  رشكة  يف  املويص  الرشيك  شخصية

  رشكات   من   هى   التي   البسيطة  التوصية   رشكة   يف   احلال  بعكس   وحده  املايل   العتنبار   عل   تقوم

 (.1للتداول)  قابلة  غي  تكون فيها  املويص   الشخص العتنبار   عل تقوم التي األشخاص

 يأيت:  فيام  متمثلة   باألسهم التوصية رشكة وبي البسيطة  التوصية  رشكة بي  الفروق  أهم ندرك هنا   من 

  يف   اعتبارها   وعدم   األشخاص  رشكات  من  ؛ألهنا  البسيطة   التوصية  رشكة  يف   الشخصية  اعتبار   ــ  1 

 األموال.  رشكات  من ؛ألهنا  باألسهم التوصية رشكة

ـ   2   قابلة   باألسهم   تسمى  التي   احلصص  بينام   للتداول   قابلة   غي   البسيطة   التوصية  يف   احلصص  ـ

 باألسهم.   التوصية   رشكة   يف  للتداول 

 

 . 119  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   واألنظمة .   219  ـ   218  ص   ،   حييى   سعيد   د/ ،  السعودي   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 1) 
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 باألسهم   التوصية رشكة   تأسيس  إجراءات  :  الثاين  املطلب 

  يف   إل  باألسهم  التوصية  رشكة  عن  أيضا    هنا  يقال  املسامهة  رشكة  يف  تأسيس   إجراءات  من   ماذكر  كل 

 يأيت:  فيام  نوجزها البسيطة  الفروق بعض

 لالكتتاب.  أسهام  طرحت  ولو حتى ملكي   بمرسوم لإلذن تأسيسها  قواعد  لختضع ـ 1 

 "باألسهم توصية رشكة   " عبارة الرشكة عنوان  يضاف  أن  جيب ــ 2

  عند   منه  املدفوع  وليقل  سعودي  ريال  ألف  مائة  عن  تأسيسها  عند  الرشكة  مال  رأس  ليقل  ــ  3

 النصف.   عن  التأسيس

  املوصي   الرشكاء  أحد  إل  باإلدارة  يعهد  أن  ولجيوز  متضامنا    رشيكا    يكون  أن  لبد  الرشكة  مدير  ـ  4

  إل   للتجاءا  وجيوز   الرشكة  نظام  بتعديل  إل  عزله  لجيوز   أي  نظاميا  مديرا  يكون  أن  وجيب  املسامهي

 عزله.   وتربر تسوغ فورية أسباب  وجدت إذا  عزله لطلب  القضاء

  تتصل  ترصفات  عل  تصدق  ،أو  تبارش  أن  هلا  لجيوز  كام،  املدير  عزل  لمتلك  العمومية  اجلمعية  ـ  5

 املتضامني.  الرشكاء  مجيع   بموافقة إل الرشكة  نظام تعدل أن ،أو بالغي الرشكة  بعالقة

  يف   الرشكة  ديون  عن  تضامنية   مسئولية  مسئولي  املتضامنون  الرشكاء  يكون  خسائر  حدوث  عند   ـ  6

 (1.)  أمواهلم  كافة

  ونجو   وتصفية   وأننقضاء  وشهر  تأسيس  إجراءات  من  املسامهة  لرشكة  مايتم  فلكل  ذلك  دون  ما  وأما

 . هنا لتكراره ولداعي  باألسهم التوصية  لرشكة يتم ذلك

 

 

 

  ص ،    ابراهيم   خليل   العزيز   عبد   د/ ،    التجارية   واألنظمة   . 221  ـ 220  ص ،    حيى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   الوجيز   انظر   ( 1) 

ـ 118  . 121  ــ
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 باألسهم   التوصية لرشكة   الرشعي احلكم   :  الثالث  املطلب 

  بعض   بي  التضامن  فيها  يشرتط  التي  العنان  رشكات  من  نوع  ؛ألهنا  رشعا    جائزة  "  الرشكة  هذه 

  اآلخرين   الرشكاء  إذن  من  مستمدة  بالترصف   املتاضمن  الرشيك  وحرية  .  جائزة  كفالة  وتلك  الرشكاء

  بعض   كون   من  ولمانع  ؛ألن  املضاربة  رشكة  ألحكام  خاضع  املسامهي  أموال  يف  املتضامني  وعمل

  إذا   خصوصا    رشعا    جائز  باألسهم  احلصص   تقديم  ؛ألن  املسامهة  رشكة  يف  كام   مسامهي   الرشكاء

 (. 1) "بعضا   بعضهم وعرف املسامهي  عدد أنحرص

  فروع  من  فرع  أهنا   عل  املسامهة   رشكة   (14)  املادة  يف   السعودي  النظام  ،أورد  فقد   ذلك   عل   وبناء   

  رأس   عل  فأكثر   اثني   بي   املنعقدة   الرشكة   "  بأهنا  العنان  رشكة  (13)  املادة  وعرفت  "  العنان   رشكة 

  من  حصته  عل  زيادة  ولخسارة  ضرا    الرشيك  وليتحمل  فيه  معينة  الرشكاء  من  لكل  معلوم  مال

 "املال  رأس

 :   اآلتية الضامنات بتزافر مرشوط  اجلواز  هذا أن  بيد 

 . مرشوعا    العمل حمل  يكون أن ــ 1 

 . مقدما   مئوية بنسبة الربح حتديد عدم ــ 2 

 . الربوي  التعامل عن البعد  ــ3

  بحيث   ألصحاهبا  متنح  نقدية   مكافآت  منه  بدل  برصف   التأسيس  بحصص  ممايعرف  التخلص   ـ  4

 األسهم.  أصحاب من   ليكونون

 

 

 

 

 

 . 672  /   4ج ،    الزحيل   وهبة   د/ ،    وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 1) 
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 الخامس  الفصل 
 

 المختلطة  الشركة
 المحدودة( المسئولية  ذات )الشركة

 

  ذاه ظهر  وقد األموال  ورشكات األشخاص رشكات بي  مجع  الرشكات من نوع املختلطة  الرشكات  

  من  نتائج   من   ذلك   عل  ومايرتتب   التجار   صفة   اختاذ   دون   جتارية   ريع بمشا   للقيام   الرشكات   من   النوع 

  الرشيك   أن  ،إذ   لإلفالس   التعرض   و أ   التضامنية   الرشكة   يف  احلال   هو   كام   التضامنية  املسئولية  حيث 

  ألصحاب   ستثامر   إل  فرص   أفضل   يعترب   النوع   هذا   أن  كام   املال،   رأس   يف   حصته   بقدار   إل   ليسأل 

  مسامهة  رشكة  تأسيس   من  املال  رأس   من   دنىأل ا   احلد  يمنعهم   حيث   واملتوسطة  الصغية  املرشوعات 

 .   كبية  ملبالغ   حتتاج   التي 

 اآلتية:   الستة  املباحث  يف   املحدودة   املسئولية   ذات  الرشكة  مح مال   نبي  وسوف 

 . خصائصها  أهم وبيان   املختلطة الرشكة   تعريف   :  األول   املبحث 

 الرشكة   تأسيس   إجراءات  :ين الثا   املبحث 

 التأسيس.  بقواعد   اإلخالل  جزاء  : ثالث ال املبحث  

 املحدودة.  الرشكة  انقضاء  :  رابع ال   املبحث 

 اإلسالمي.  الفقه  يف   املحدودة   املسئولية ذات   الرشكة  حكم   :  امس اْل  املبحث 

 حمدودة.   رشكة   تأسيس  لعقد   تطبيقية  صور :   ادسالس   املبحث 
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 األول  المبحث
 

 خصائصها أهم  وبيان المختلطة الشركة  تعريف

  إل   اْلسائر   ليتحملون  رشكاء   بي  تؤلف  جتارية  :رشكة  بأهنا  الرشكة  هذه  اللبناين   القانون   عرف 

 (. 1مقدماهتم)   بمقدار

  تتكون   التي   الرشكة  هى  ":   بأهنا   الرشكات   نظام  من   (157)  املادة  يف  عرفها   فقد   السعودي  النظام  أما  

  عدد   وليزيد  املال  رأس   يف   حصصهم  بقدر  الرشكة  ديون  عن  مسؤولي   أكثر  ،أو  رشيكي  من

 . " رشيكا   مخسي  عن الرشكة  هذه يف الرشكاء

 اآليت:  يف   فتتمثل   املختطلطة  الرشكة  خصائص   عن   وأما

 اآليت:  يف  يتمثل  الرشكة  خصائص  أن يتضح  السابقي التعريفي  من 

 حمدودة الرشكاء  مسئولية   أن ـ 1

  تكفل  امليزة  وهذه  الرشكة  يف  حصته  قيمة  بقدر  مسئوليته  حتديد  هى  مةا ه  بميزة  الرشيك  يتمتع 

 املسامهة.  رشكة  يف  الرشيك ملركز مماثال يكون مركزه  ؛ألن وإلستقرار األمان  عنرص للرشيك

  يف   أما  .  رثإلاب  30  إل  العدد  يصل  أن  وجيوز  20  إل2  من  الرشكاء)  من   حمدود  بعدد  تتقيد  ــ2

  وجود  عل  املحافظة  هو   التحديد  هذا   من   والغرض  ،  (50  إل   ـ  2  من  فيكون  السعودي  النظام

 املايل  العتنبار  جانب إل  الرشكات من النوع  هذا يف  الشخص العتنبار 

  ؛ألنه   ماهلا  رأس  زيادة  ألجل   للتداول.   قابلة   مالية   ،أوراق  إصدار   ،أو   العام  الكتتاب  عليها  حيظر  ـ  3

 .واملايل الشخص  إلعبارين  عل   املحافظة  وألجل حمدد

 (. 2إلسرتداد()  حق الرشكاء)  حصص عن التنازل تقييد ـ4

 

 . 1967  آب   5  تاريخ   35  رقم   الشرتاعي   املرسوم   من   أول   مادة   ( 1) 

  الغي   إلفى   عنها   يتنازل   التي   احلصص   رشاء   من   املحدودة   املسئولية   ذات   الرشكة   يف   الرشكاء   استحقاق   معناه   اسرتداد   حقق   ( 2) 

  دراسة   املحدودة   املسئولية   ذات   الرشكة   يف   احلصص   اسرتداد   يف   الرشكاء   حق   انظر   "معينة  إلجراءات   وفقا   األخي   هذا   عل   باألفضلية 

  املسئولية   ذات   الرشكة   يف   احلصص   اسرتداد   حق   عن   نقال   . 105  ص ،   م 1995  العربية   النهضة   دار   طبعة   ،   قزمان   الرمحن   عبد   ،   مقارنة 

 . 123  ص   ،   هـ 1426  أول   طبعة ،    الشهري   العزيز   عبد   ،   املحدودة 
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  جيب   ولكن   الرشكة   عقد  لرشوط   وفقا  للغي   ،أو  الرشكاء  ألحد  حصته   عن  يتنازل   أن   للرشيك  جيوز 

  لكل   يكون   احلالة  هذه  ويف   التنازل   برشوط   الرشكة  مدير   طريق   عن   الرشكاء  باقي  خيطر   أن   عليه 

  بالغ إ  من  شهر  نقىضا  فإذا  ـ  البيع  ثمن  ـ  احلقيقي  بثمنها  احلصة  اسرتداد  يطلب  أن  يف  احلق  رشيك

  يف   حرا  يكون  احلصة  صاحب  الرشيك  ،فإن  لسرتدادا  يف  حقه  الرشكاء  أحد  يستعمل  أن  دون  الرغبة

  استعمل   وإذا  ،  اْلمسي  عن  الرشكة  يف  الرشكاء  عدد  زيادة  إل  ذلك  يؤدي  لأ  برشط   فيها  الترصف

  بي   تقسم  احلصص  هذه  ،فإن  حصص  بجملة  يتعلق  التنازل  وكان  رشيك  من  أكثر  إلسرتداد  حق

  تعطى   ،فإهنا   واحدة   بحصة  التنازل   تعلق  إذا   أما  املال  رأس  يف   منهم  كل  حصة  إلسرتدادبنسبة  طالبي 

 الرشكة.  مواجهة يف  آلتتجزأ برشط إلسرتداد  طلبوا  الذين  للرشكاء

  قيمتها   يدفع  أن   لسرتدادا  طالب   الرشيك  عل   جيب  ،فإنه  عوض   بغي  احلصة  عن  التنازل  كان  وإذا 

 الرشكة.  أجرته  جرد آلخر وفقا

 الوفاة بسبب  الرشكاء  حصص  تنقل ـ 5

  خاص   ؛ألنه  احلالة  هذه  يف  لسرتدادا  حق  ليرسي  ولكن  إليهم  املوىص  ،أو  الورثة  إل  احلصة  تنتقل 

  املحدد   العدد  زيادة  عليه  يرتتب  أل  الورثة  حصة  نقل  يف  ويشرتط  الورثة  غي  الرشيك  عن  باألجانب

 األكثر.  عل رشيكا   50

 هبا.  خاصا   عنوانا   ،أو اسام   للرشكة  أن  ــ 6

 (.1أكثر)  ،أو رشيك  اسم  يتضمن عنوانا هلا تتخذ ،أو  غرضها من مستمدا  اسام   تتخذ  أن  للرشكة  جيوز 

  الشخص   بالشرتاك   تتم   وأهنا   مسامها   وليس   الرشكة  يف   حصة  صاحب  يكون  فيها  الرشيك  أن  ـــ7

 (.2)  والرشيك العام بالكتتاب ل

 

ـ 287  ص ،    1996  عاليةطبعة   سمي   د/ ،    التجاري   القانون   انظر   ( 1)    ص   حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   والوجيز .،    288  ــــ

ـ 223  . 160  و   6/ 158  و   4/ 165و 158و 157  املواد   السعودي   التجاري   القانون   ونظام   224  ـــ

 . 672  / 4ج ،    الزحيل   وهبة   د/ ،    وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 2) 
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 اني الث المبحث
 

 المختلطة  الشركة تأسيس إجراءات

 اآليت:  يتم أن جيب السعودي النظام  وفق الرشكة  هذه لتأسيس 

 الرشكة   عقد  ـ :  أول  

  والسبب(   ،  واملوضوع  ،  واألهلية  ،  الرضا  )  العامة  املوضوعية  األركان  مجيع  فيه  يتوافر  أن  جيب 

  يشتمل   أن   جيب   كام  واْلسائر(  األرباح   واقتسام  احلصص   الرشكاءوتقديم   )تعدد   اْلاصة  واألركان 

  ـ  العامة   الشكلية  باألركان  تسمى  والتي  ـ  والصناعة  التجارة  وزير  قرار  يصدرها  التي  البيانات  عل

   وهى

 الرئييس  ومركزها واسمها الرشكة نوع ــ أ

 وجنسياستهم  إقامتهم   وحمال الرشكاء  ءأسام  ـ ب

 غيهم   من  أم  الرشكاء  من  أكانوا سواء  املديرين  ءأسام ــــ ج

 .   وجد إن اإلدارة جملس  أعضاء ء أسام ـ د

  العينية   للحصص   تفصيل  ووصف  العينية   واحلصص  النقدية  احلصص  ومقدار  املال  رأس  مقدار  ـ  هـ

 مقدميها.   سامءأ و وقيمتها

 كاملة.  احلصص هذه بقيمة والوفاء  املال رأس  احلصص  بتوزيع الرشكاء  إقرار ـ و

 .   واْلسائر األرباح توزيع  طريقة  ـ ز

 .  الرشكة وانتهاء بدء تاريخ  ـ ط

 الرشكاء.   اآليل  الرشكة تبلغها  قد التي التبليغات  شكل ـ ي

 يأيت:   فيام والتيتتمثل اْلاصة الشكلية الرشوط تتوافر أن  جيب كام 

  50 عل  2 من  حمدودا  يكون أن  جيب الرشكاء عدد  ــ أ

  متساوية  بنسب  تقسم  تقسم  احلصص  وهذه  (50000ريال)  ألف  مخسي  عن   ليقل  املال  رأس  ــ  ب

 . واحدة حلصة املالك يتعدد  أن  فالجيوز  للتجزئة   قابلة وغي القيمة
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  ى أ  سحبها  ولجيوز  والصناعة  التجارة  وزير  من   املعتمد  البنك  يف  النقدية  احلصص  تودع  ــ  ج

 الرشكة.  شهر تثبت شهادة تقديم بعد املدير بواسطة 

  ومقدار   الرشيك   واسم  قيمتها   موضحا   التأسيس   عقد   يف  توضح   أن  فيجب  العينية   احلصص   أما   ــ  د 

  الغي   قبل  الرشكاء  بقية  ،وكذلك  العينية  احلصة  مقدم  ويسأل  ماقدمه  مقابل  يف  املال  رأس  يف  حصته

  دعوى   لتسمع   ولكن   احلقيقية  وقيمتها  الرشكة  عقد  يف  املقررة  قيمتها  بي  الفرق  عن   تضامنيا

 الرشكة.  شهر إجراءات  استيفاء تاريخ   من  سنوات   ثالث انقضاء بعد  احلالة هذه يف املسئولية

  حتديد   يف  تكمن  احلظر  هذا  من  علةل وا  البنوك  ،أو   الدخار  ،أو  للتامي  بأعامل  القيام  هلا  لجيوز   ــ  ه

  هذه   بمثل  للقيام  الرشكات  هذه  مال  رأس  ضعف  عن  فضال  منهم  كل  حصة  بقدر  الرشكات  مسئولية

  ،أو   جتاري  نشاط  أي  ممارسة  للرشكة  جيوز  العامل  هذه  عدا  وفيام   قوي   ئتامنا  إل  حتتاج  التي   األعامل 

 مرشوعا .  يكون  أن  برشط مدين

 الرشكة   شهر   :  ثانيا  

  ينرش   حيث  ـ  باحلصص  والوفاء  العقد  بإبرام  ـ   تأسيسها  من   يوما    ثالثي   خالل  الرشكة  تشهر  أن   جيب 

  عل   يطرأ  تعديل  كل  يشهر  أن  وجب  التجاري  السجل  يف  وقيدها  الرسمية  اجلريدة  يف  الرشكة  عقد

 الرشكة.  شهر  بعد النظامي ،أو القانوين الوجود للرشكة ويكون الرشكة هذه

 .   الرشكة   إدارة   :  ثالثا  

  ملدة   مستقل  عقد  ،أو  الرشكة  عقد  يف  املدير  ويعي  غيهم  من  ،أو  الرشكاء  من  أكثر  ،أو  مدير  يديرها 

 .   معينة مدة لغي  ،أو  معينة

  يف   يدخل  الترصف  ،أو  جراء اإل  هذا  ماداما  الرشكة  يلزم  املديرون   ،أو  املدير  به  يقوم  غجراء  وكل 

 .  الرشكة  عقد بشهر أشهرت  التي  سلطتهم حدود
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 العمومية   اجلمعية  :  رابعا  

  الشرتاك   حق  رشيك  ولكل  عمومية  مجعية  تأسيس  جيوز  رشيكا    عرشين  عن  الرشكاء  عدد  جتاوز  إذا 

  امتالكه   عدد  يعدل   إلصوات   من   عدد   له   ويكون  التصويت  ويف   تاول املد  ويف   الجتامع   يف

 .  للحصص

  عل   ردا    كتابة  رأيه   يبدي  أن  رشيك  لكل  لك  جاز  ـ   عرشين  عدد  ـ   احلد  هذا  الرشكاء   يتجاوز  ل  فإذا 

  املطلوبة   األغلبية  تتوافر  ل  فإذا  املقرتحة  بالقرارات  الرشكة  مدير  إليه  يرسله  الذي  املسجل  اْلطاب

  يف  ينص  ل  ما يمثله  الذي املال  رأس  كان  أيا   احلاضة باألغلبية  والعربة لالجتامع  الرشكاء  دعوة  وجب

  تغيي   مثال    فالجيوز  خاصة  أغلبية  يتطلب  املطروح  املوضوع  يكن  ل  وما  ذلك  غي  عل  الرشكة  عقد

  بموافقة   إل  الرشكة   عقد  تعدبل  لجيوز   كام  باإلمجاع  إل  للرشكة  املالية   عباء أل ا   زيادة  أ  الرشكة  جنسية

  ذلك غي  عل   الرشكة عقد ينص   ل ما  األقل عل  املال رأس   أرباع  ثالثة يمثلون الذين الرشكاء أغلبية

 احلسابات   ومراقب   الرشكة  عل الرقابة  :   خامسا  

  عن   يقل   عددهم  كان  فإذا  الرشكة   أعامل  عل  يرشفوا   أن  الرشكة  يف  املديرين  غي  الرشكاء  حق  من 

  الرشكة   مركز  يف  الطالع  يطلب  أن  وله  للمدير  النصح  يوجه  أن   منهم  واحد  لكل   جيوز  ،فإنه  عرشين 

  لعرض  املحدد التاريخ  عل سابقة يوما   عرش  مخسة خالل وذلك ووثائقها دفاترها وفحص أعامهلا  عل

 .  ذلك بخالف يقيض  رشط  كل  ويبطل الرشكاء  عل السنوية  اْلتمآية  احلسابات

  تعيي   عل  الرشكة  عقد  يف  النص  يوجب  السعودي  الرشكات  نظام  ،فإن  عرشين  عن  العدد  زاد  إذا  أما 

  عل   وجب  للرشكة  التأسيس  بعد  الزيادة  طرأت  وإذا  األقل  عل  رشكاء  ثالثة  من  يتكون  رقابة  جملس

  جملس   أحكام  املجلس  هذا  عل  وترسي  الرقابة  جملس  بتعيي   وقت  أقرب  يف  يقوموا   أن   الرشكاء

 باألسهم.  التوصية رشكة يف  الرقابة

  باب   يف  املقررة  للحكام  وفقا   أكثر  ،أو  حسابات  مراقب  للرشكة  يكون  الرقابة   جملس  جانب  وإل 

 املسامهة.  رشكة
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 املختلطة   الرشكة   يف   األرباح  توزيع  :   سادسا  

  سنة   كل  عن   املديرون  يعد  حيث  املسامهة  الرشكة  يف  األرباح  توزيع  قواعد  الرشكة  هذه  عل   ترسي 

  الصافية  األرباح  كل  توزيع  لجيوز  أنه  مالحظة  مع  واْلسائر  األرباح  وحساب  الرشكة  ميزانية  مالية

 (. 1القانوين.)  الحتياطي لتكوين   سنويا األقل عل %10 منها  يقتطع بل الرشكاء عل

 ثالث ال  المبحث
 

 المختلطة الشركة في التأسيس بقواعد اإلخالل جزاء

  عل   ترتب   القانون   يف  ،وكذلك   النظام  يف   عليها   املنصوص   الرشكة   تأسيس   بقواعد   إخالل  حدث   إذا 

 أمران:  ذلك

 الرشكة   بطالن  :   األول 

  املال   رأس  كان   إذا  ،أو  مخسي  عن  الرشكاء  عدد  زاد  إذا  مصلحة  ذي  لكل  بالنسبة  باطلة  الرشكة  تعترب 

  القيام   غرضها   كان  ،أو   العام  لالكتتاب  الرشكة  جلأت  إذا  ،أو  سعودي  ريال   ألف  مخسي  من   أقل

  هبا   الكامل  الوفاء  يتم  لو   وأ  احلصص  مجيع   يف  يكتتب  ل   إذا  ،أو  البنوك   ،أو   الدخار   ،أو   التأمي   بأعامل

  أن   للغي   جيوز   ولكن ،  البطالن  هبذا   الغي  عل  حيتجوا   أن  للرشكاء  لجيوز  احلالت  هذه   مثل  ففي

 بينهم.  فيام  به  يتمسكوا  أن  للرشكاء  جيوز كام مصلحة  له  كانت إذا  به يتمسك 

 املدين   اجلزاء   :  الثاين  

  مواجهة  يف  األولي للمديرين   بالنسبة ،وكذلك  البطالن هذا   يف تسبب من  كل  ضد  مدين جزاء  يرتتب 

 (. 2البطالن)  هذا  عل   املرتتب الرضر  تعويض عن والغي  الرشكاء باقي

 

 

 

  خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   واألنظمة   السعودي   النظام   من   . 174  و   169  و   159و   2  / 162  و   150و   161  و   160  مواد   انظر   ( 1) 

 . 124  ـ 122

 . 164  م   و   163  السعودي   التجاري   والنظام   ،   228  ـ 227  ص   حييى   سعيد   د/   التجاري   القانون   يف   الوجيز   ( 2) 
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 اجلزائية   املسئولية  :   الثالث

  نظام   يف  أدرج  من  عل   لحتيالا  عقوبة  ترتب  التي  جزائية  مسئولية  ينااللب  القانون  رتب 

 (.1احلصص)  هذه وحترير  الرشكاء بي احلصص توزيع عن  كاذبا  الرشكةترصحيا 

 رابع ال المبحث
 

 المختلطة الشركة  انقضاء

  الرشكات  نظام  من  (15)  املادة  يف  عليها  املنصوص  العامة  اءنقضال  بطرق  الرشكة  تنقيض  :  أول   

 بأنه:  (180) املادة وتقيض

  أمر   الرشكاء  عل   يعرضوا  أن  املديرين   عل  وجب  املال  رأس  أرباع   ثالثة  الرشكة   خسائر  بلغت  إذا   ـ

 الرشكة.  حل

  يمثلون   الذين   الرشكاء  أغلبية  عليه   وافقت   إذا  إل  صحيحا    األمر  هذا   يف  الرشكاء   قرار   وليكون   ـ

 األقل.   عل  املال رأس   أرباع  ثالثة

  جاز   املوضوع  يف  قرار  إل  الوصول  الرشكاء  عل  تعذر  إذا  ،أو  الرشكاء  دعوة  املديرون  أمهل  وإذا  ـ 

   الرشكة.  حل يطلب  أن  مصلحة ذي لكل

  لتنقيض  أي  )  انسحابه  ،أو  عليه  احلجر  ،أو  إفالسه  ،أو  الرشكاء  أحد  بوفاة  الرشكة  لتنقيض  :  ثانيا  

 .(178 / م الشخص  العتنبار عل املبنية النقضء   بطرق

 

 

 

 

 

 اللباين.   التجارة   قانون   من   67/ 35  املرسوم   من   35  املادة   ( 1) 
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 خامسال  المبحث
 

 اإلسالمي الفقه ضوء في  المحدودة المسئولية ذات الشركة حكم

  يف   كام   املضاربة   رشكة   خصائص  بعض   فيها   يكون  وقد،  العنان   رشكة   قبيل  من   الرشكة  هذه  تعترب 

 (. 1سامله) أ ر حدود يف إل   ليسأل املال رب أن  كام  حصته  بمقدار الرشيك مسئولية  حتديد

  "  يعترب  بل  وإقرارها  الرشكة   هذه  عل  النص   يف  الترشيعات   أسبق  السعودي  التجاري  النظام  ويعترب 

  لخيرج  مما  عنها  التفريع  ويف  بالذات  الرشكات  هذه  ترشيع  يف  العاملية  الترشيعات  من  غيه  من  أسبق

 (.2) "املسامهة  الرشكة موضوع  عن

  مرة  ألول  الفرنيس  الترشيع  دخلت  الرشكة  هذه  أن"  العاملية  الرشيعات  من  أسبق  أنه  عل  والدليل 

 م.1954 عام املرصي  الترشيع و م1925 عام

 نظام  من   ( 13)  املادة  عرفت   فقد   بعيد  أمد  منذ  اإلسالمي  الفقه   يف   جذورها   متعمقة   الرشكة   هذه   لكن 

  رأس   عل  فأكثر  اثني  بي  املنعقدة  الرشكة  هى  العنان  رشكة  ":  بقوهلا  العنان  رشكة  التجارية  املحكمة

  حصته  عل  زيادة  ولخسارة  ضرا  الرشيك  وليتحمل  فيه  معينة  حصة  الرشكاء  من  لكل  معلوم  مال

 "املال رأس  من

  التي   الرشكة   هى   ":  بقوهلا  املحدودة  املسئولية  ذات  الرشكة   الرشكات   نظام  من   (157)  املادة  وعرفت 

  عدد   وليزيد  املال  رأس  يف  حصصهم  بقدر  الرشكة  ديون  عن  مسؤولي  أكثر  ،أو  رشيكي  من  تتكون

 . " رشيكا   مخسي  عن الرشكة  هذه يف الرشكاء

 : اآليت اجلدول خالل من الشبه وجه نبي إليضاحا من  وملزيد 
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 رقم 

 

 

 

 العنان   رشكة 

 

 

 املحدودة   الرشكة 

 

1   

 

 

 فأكثر   باثني   تنعقد 

 

 

  يزيد   أل   عل   أكثر   أو   رشيكي   من   تتكون 

 مخسي   عن   عددهم 

 

 ـ 2

 

 

ـ   2  معلوم   مال   رأس   عل   ــ

 

 

  عن   الرشكة   مال   رأس   يقل   أل   جيب   ـ   2

 سعودي   ريال   ألف   مخسي 

3 

 

 

 

   رشيك   لكل   معينة   حصة 

 

 

 

ـ 3    املال   رأس   يف   حصصهم   يقدر   ـ

 

 

  رأس   يف   حصته   عل   زيادة   ولخسارة   ضرا    الرشيك   ليتحمل   ـ   4   ـ   4

 املال 

 

 

 

  الرشكة   ديون   عن   مسؤولون   الرشكاء   ـ 4  ـ 

 املال   رأس   يف   حصصهم   بقدر 

 

  املسئولية   ذات  الرشكة  أن   بوضح  لنا  يتبي  التعريفي  هذين  من  لكل  الرئيسية  العنارص  هذه  من 

  من   غيه  من   أسبق   كان  اململكة   يف   التجاري  النظام  ،وأن   (1بذاهتا)   العنان  رشكة  هى   املحدودة

 .عليها   والنص الرشكة  هذه إقرار   يف العربية الترشيعات

 

 

 

 . 39  ص   ،   الشهري   عبدالوهاب   بن   العزيز   عبد ،    املحدوزدة   املسئولية   ذات   الرشكة   يف   احلصص   اسرتداد   حق   ( 1) 
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 دسالسا المبحث
 

 محدودة  شركة تأسيس لعقد تطبيقية صورة

 حمدودة ــــــ رشكة  تأسيس عقد ملخص

 حمدودة مسئولية ذات

  /   م  رقم  الكريم  امللكي  باألمرسوم  الصادر  الرشكات  نظام  من  164  و  161  املاديت  ألحكام  تطبيقا 

 التالية:  والبيانات للرشوط  وفقا املذكورة الرشكة تأسيس تم  هـ 1385 /22/3 وتاريخ  6

 وبياناهتم الرشكاء  ءأسام :  ل  أو 

 بالعقد(  املوجودة البيانات  ذكر )  ـــــــــــــــــــ / السيد ـ 1

 (  بالعقد املوجودة البيانات ذكر ) ــــــــــــــــ/ السيد ـ 2

 (  بالعقد  املوجودة البيانات ذكر ) ــــــــــــــــ / السيد ـ 3

 حمدودة مسئولية ذات املحدودة( ــــــــــــــــــــ  رشكة )  الرشكة اسم  : ثانيا  

 الرشكة   غرض :  ثالثا

ـ  1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 2  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املختصة.  اجلهات  من الالزمة الرتاخيص عل احلصول بعد أغراضها  الرشكة ولوتزا 

ـ  مدينة  الرئيس  مركزها  : رابعا     ــــــــــــــــــــــــــ

ـ  / السيد  الرشكة يدير :  اإلدارة :  خامسا    (   له املخولة  الصالحيأت وتذكر ) ـــــــــــــــــــ

 املال   رأس :  سادسا  
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  )  إل  مقسم  سعودي  ريال  ألف  ــــــــــــــــــ  فقط  (  ـــــــــــ  )  بمبلغ  الرشكة  مال  رأس  حدد 

  توزيعها   تم   ريال  ـــــــ  ـــــــ(  )  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  وعينية  نقدية   حصة  آلف  ـــــ(

   :  ( املثال   سبيل  عل )  كاآليت الرشكاء عل

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 بالريال  إلمجايل  العينية احلصة  قيمة نقدية حصص الرشيك   اسم م

 ....  ـ 1

 .....  ـ2

 ....  ـ3

 األرباح  توزيع  : سابعا  

 : التايل  النحو عل والتكاليف العمومية املرصوفات خصم  بعد الصافية السنوية الرشكة  أرباع  توزع 

  النظامي   إلحتياط  لتكوين  الصافية  األرباح  من  باملائة   عرشة   (%10  )  قدرها   نسبة   حتفظ  ــــ   أ 

  الحتياطي   هذا  حفظ  توقف  أن   للرشكة   وجيوز  الرشكات   نظام  من  176  املادة  يف  عليه   املنصوص

 املال.  رأس نصف بلغ متى  النظامي

  احتياطات  الرشكاء  يقرر مال املال  رأس يف  منهم  كل  حصص  بنسبة الرشكاء  عل يوزع الباقي  ــــ ب 

 التالية.  املالية   للسنة  جزئيا ،أو  كليا  األرباح  رصيد ترحل  ،أو أخرى

 وانتهائها  الرشكة  بدء تاريخ  :  منا  اث 

  املدة   هذه  وتتجدد  التجاري  السجل  يف  قيدها  تاريخ  من  تبدأ  سنة  ــــــــــــــــــ  الرشكة  مدة 

  عدم   يف  برغبته  اآلخرين  الرشكاء  أحد  خيطر  مال  مماثلة  أخرى  سنة  عرش  مخسة  مدة  إل  تلقائيا

  جمددة   ى أخر  مدة   آية  ،أو   األصلية   املدة   إهناء  من  األقل   عل  شهور   ستة  قبل  ذلك   ويكون   الستمرار 

 وينهم عنا  عل  مسجل  بخطاب

  الرشكاء   عن،أوين  عل  مسجلة  بخطابات  واملراسالت  التبليغات  تكون  :  التبليغات  شكل  :  تاسعا   

 . التأسيس عقد   يف املبينة
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  بمحافظة   الصناعية   التجارية  الغرفة   لدى  العدل   كاتب  فضيلة  لدى  الرشكة  عقد  إثبات  تم   :   عارشا  

  الرقم   حتت   الرشكات  عقود  بسجل   الرشكة  عقد  وتوثيق  تسجيل  جرى  وقد  ــــــــــــ

ـ  ـ  وتاريخ   ــــــــــ جملد  ــــــــــــــ صحيفة ـــــــــــــ  ـــــــــــ

   الثالث الرشيك الثاين الرشيك األول  الرشيك  

ـ  ـــــــــــ ــــــــــ السم  ـــــــــــ

 التوقيع 

ـ  احلفيظة  رقم  . (1ــــ)   ـــــــــ ـــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 75  ص   ،   هالل   أمحد   أرشف   ،   الرشكات   تأسيس   عقود   ( 1)   . 77  ـــ
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 السادس الفصل
 

 

 الخاصة  الطبيعة ذات الشركات
  نوضحهاماألولي  خاصة  طبيعة   ذات  الرشكات  من  آخرين  نوعي  عل   السعودي  الرشكات   نظام  نص 

 :  مبحثي  يف

 .  التعاونية الشركة األول: البحث
 للتغيير القابل المال رأس ذات  الشركة: الثاني المبحث

  ،أو   املسامهة   الرشكات  أنظمة  عليهام   تطبق  وإنام   السابقة  الرشكات   عن   مستقلتي  ليستا  ن ا والرشكت  

 .   مبحثي  يف   ذلك   نوضح   خاصة طبيعة   هلام  ذلك   مع  ولكن   املحدودة   املسؤولية   ذات   الرشكة 
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 األول  المبحث
 

 التعاونية  الشركة

 التعاونية  الرشكة   تعريف  األول:  املطلب 

  وتعرف   حمدودة  مسئولية   ذات  تكون  وقد  مسامهة   تكون  قد  السعودي  النظام  وفق   ـ  التعاونية  الرشكة 

  ،أو   تكلفة   ثمن   لتخفيض  الوسطاء  أعامل   ،أو  املنتجي   أعامل   تز،أول  التي  هى   ":  بأنه  الرشكة   هذه

  التي   اْلدمات   مستوى  ،أو  املنتجات  صنف   حتسي  ،أو  واْلدمات  املنتجات  بعض  بيع  ثمن  ،أو  رشاء

 (.1املستهلكي)  من   غيهم إل  ،أو الرشكاء  إل  الرشكة  تقدمها

 التعاونية   الرشكة  خصائص  :  الثاين  املطلب 

 مايل:  التعاونية  الرشكة مايميز أهم   من 

  للتغيي   قابل  مال  رأس  ذات  رشكة  التعاونية  الرشكة  تكون  وبذلك   للتغيي  قابال  يكون   ماهلا  رأس  ـ  1

  عند   إليه   وصل   مبلغ  أعل  عن  الرشكاء   حصص  اسرتداد  عند  سامهلاأر  هيبط  أن   لجيوز   ذلك   عمو

 التأسيس. 

  السهم   فقيمة  للتجزئة  قابلة  وغي  القيمة  متساوية  اسمية  أسهم  ،أو  حصص  إل  ماهلا  رأس  يقسم  ـ  2

  الرشكة   تأسيس  عند  املدفوع   يقل  أن  ولجيوز  ،  ريإل   مخسي  عن  ولتزيد  ريآلت  عرشة  بي  تكون

 النهائي.  التأسيس تاريخ  من  سنوات ثالث  ليتجاوز  ميعاد يف  الباقي  يسدد أن وجيب الربع عن

  عل   فيتوقف  ماهلا  لرأس  دنىألا   احلد  أما  ،  التعاونية  الرشكة  مال  لرأس  أقىص  حد  هناك  وليس 

 املحدودة. املسؤولية  ذات الرشكة   أم  املسامهة رشكة هو  هل الرشكة تتخذه  الذي الشكل

 

  العلمية   خوارزم   النارش   ،   الل   محد   حممد   الل   محد   د/ ،   السعودي   التجاري   النظام   وانظر   السعودي   التجارة   نظام   من   189  املادة   انظر   ( 1) 

 . 382ص ،    م 2004  ه/ 1425  ثانية   طبعة   ،جدة 
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  حدود  يف  ديوهنا   عن  إضافية  مسئولية   عل  نظامها  يف   ،أو  التعاونية  الرشكة  عقد   يف   النص  جيوز  ــــ  3

 الرشكاء.  حصص  قيمة  ضعف

  استوفوا   متى  فيها  جدد  رشكاء  قبول   عل  نظامها   يف  ،أو  الرشكة   عقد  يف  يرصح  أن  جيوز  ــــ  4

 العقد.  يف  عليها  املنصوص  الرشوط

  ذات   التعاونية  الرشكة  ولختضع  لتأسيسها  ملكي  أمر  استصدار  لرشط  الرشكة  لختضع  ـــــ5

 للرشكاء.   األقىص للحد  املحدودة املسئولية

  قد   الرشكة   ولتعترب  لرتخيصها   والصناعة  التجارة  وزير  من   قرار   لتأسيسها  يصدر  أن   جيب   ــ  6

  السجل   ويف   الرشكات  سجل  يف  وقيدها  الرسمية  اجلريدة  يف  ونرشه  القرار  هذا  بصدور  إل   أسست

 الرشكة.   عقد عل يطرأ تعديل كل  كذلك  يشهر كام التجاري

  رشكة   كذلك   وليست  أموال   رشكة   ليست  فهى   خاصة   طبيعة   هلا  التعاونية   الرشكة  أن  يتضح  هذا   ومن 

 . أشخاص 

  % 6  نسبة  عل  عضاء األ  عل   األرباح  توزيع  لجيوز  أنه   يبي   الرشكة   هذه   نظام  مواد  أن   ذلك  يوضح  

  اجلمهور   مع  الرشكة  معامالت  من  الناجتة  األرباح  التوزيع  هذا  وليشمل  ،  املدفوع  املال  رأس  من

  خيصص   آخر   احتياطي   إل  الفائض   يرحل   ـ   التوزيع  بعد   ـ   األقل   عل   األرباح  من  %10  جتنيب   وبعد

 .  العام النفع  ذات للخدمات  يوجه  ،أو   األخرى  التعاونية لحتاداتا  ،أو الرشكات إلعانة 

  املشار   غراضأل ا  خدمة  إل  العامة  اجلمعية  من  بقرار   التصفية  فائض  حيول  الرشكة  انقضاء  حالة  ويف 

  املختلطة   الرشكات  ،أو  األشخاص   رشكات  ولعل،  األموال  رشكات  عل  ليطبق  احلكم  وهذه  إليها

 ذكرنا.  كام  الحتياطي  جتنيب بعد للتوزيع  أدنى  بحد لتتقيد  الرشكات هذه  ؛ألن

  أشخاص   ثالثة  عن  ليقلأ   برشط  نظامها  ،أو  الرشكة  عقد  حيدده  إدارة  جملس  للرشكة  يكون  ـ  7

  عن   تزيد  لأ   برشط  عضويتهم  مدة  الرشكة  عقد  وحيدد  عملهم   عن  مقابال    اإلدارة  جملس  وليتقاىض

 وقت.  أي  يف بعضهم ،أو  اإلدارة جملس أعضاء مجيع  عزل العامة  للجمعية  وجيوز سنوات   مخس
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  وله   حضورها  يف  احلق  مساهم  لكل  يكون  للمسامهي  عمومية  مجعية  قبل  من  اإلدارة  تراقب  ـ8

  العمومية   اجلمعية  عل  يطبق  اْلاص  النص  هذا  عدا  وفيام  أسهمه  قيمة  بلغت  مهام  فقط  واحد  صوت

 املسامهة.  رشكات  يف املسامهي  مجعيات   أحكام كل  عادية غي  ،أو عادية  أكانت  سواء

  حيث   والصناعة  التجارة  وزارة  يف  متمثلة   أخرى  رقابة  توجد  العمومية  اجلمعية  لرقابة  إضافة  ــ  9

  البيانات   كافة  هلم  تقدم  أن  وجيب  ووثائقها  وسجالهتا  دفاترها  عل  الطالع  حق  الوزارة  ملندويب  جيوز

 .(1النظام) ألحكام  الرشكة التزام تثبت  التي إليضاحاتاو

  التفرقة   ولجيوز  متساوية   حقوق  الرشكاء   جلميع  تكون   الرشكاء  ومسؤولية  حقوق  حيث  ومن  ــ10

  حمدودة   التعاونية  الرشكة  يف   الرشيك   مسؤولية  تكون  أن   واألصل  إليها  مهمنضاما  تاريخ   بسبب   بينهم

  مسؤولية   عل   نظامها  يف   ،أو   التعاونية   الرشكة  عقد  يف   النص  جيوز  ذلك   ومع  سهمه   ،أو  حصته   بقدر

  قيمة   ضعف   حدود  يف   ديوهنا  عن  إضافية  مسؤولية  عسارهاإ  ،أو  الرشكة  إفالس   حالة  يف  الرشكاء

 . (2الرشكاء)  حصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ   ( 1)   . 127  ـ 126  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   وانظر   السعودي   التجارة   نظام   من .   202  ـ   191  املواد   انظر   ـ

ـ   ( 2)   . 383  ص   ،   الل   محد   حممد   د/   السعودي   التجاري   والنظام   السعودي   النظام   من .   192و 195  املواد   انظر   ــ
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 الثاني  المبحث
 المتغير  المال  رأس ذات الشركة

 تعريفها   األول:  املطلب 

  ،أو   الرشكة  مال  رأس  بزيادة   قرار  اختاذ  العادية  غي  العامة  للجمعية   جيوز  أنه  املسامهة  رشكة   يف  ذكرنا 

  رأس   زيادة  قرار  أن  ذلك   ومعنى  خاصة  استثنائية  ظروف  ملواجة  مرات  عدة  ،أو  واحدة  ملرة  ختفيضة

 عقدها.  ،أو  الرشكة نظام يف عليه منصوص غي  ختفيضة  ،أو  املال

  يف   ،أو  عقدها  يف  النص  صفة   تكتسب   خاص   طابع   ذات   رشكة  فهي   املتغي  املال  ذات   الرشكة   أما  

  جدد رشكاء  منضاماب  ،أو رشكاء  من جديدة بمدفوعات للزيادة للتغيي  قابل  ماهلا  رأس  أن  عل نظامها

 بطرق  النص   هذا   إشهار  برشط   املال  رأس  يف  حصصهم   الرشكاء   باسرتداد  للتخفيض  قابل  ،أو

 الرشكة.   ألنوع املقررة  شهارإلا

  ،أو   وأشخاص   أموال  الرشكات   أنواع   مجيع  عل  يرسي  النص  فهذا  للرشكة  معي   شكل  وليشرتط  

  أن   لجيوز   أنه  إل  191  للامدة  طبقا  للتغيي  القابل  املال  رأس  ذات  التعاونية  الرشكة  وتعترب  خمتلطة

  عند   إليه  وصل  مبلغ  أعل   عن   الرشكاء   حصص  اسرتداد  بسبب   التعاونية  الرشكة  مال   رأس   هيبط

 الرشكة.   تأسيس

  الواردة  للحكام  الرشكة  خضعت  للتغيي(  القابل  املال  رأس  )  الوصف  هذا  الرشكة  اكتسبت  ومتى 

  اْلاصة  القواعد  عن  فضال    (188  ـ  181  من  املواد  )  السعودي  الرشكات  نظام  من  الثامن  الباب  يف

 (.1)  القواعد هذه مع رض اليتع  بام رشكة  بكل

  املال   رأس  قابلية  أن  بل  الرشكات  من  خاصا    نوعا    ليست  الرشكات  هذه  بأن  القول  يمكن  هذا  وعل 

  ،أو   مسامهة   رشكة  أكانت   سواء   نوعها  كان   أيا    الرشكة   يلحق   أن   يمكن  خاص   وصف  هى   للتغيي 

 

ـ   ( 1)   . 129  ـ 128  ص   ،   خليل   العزيز   عبد   د/   التجارية   األنظمة   ـ
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  للتغيي   قابل  ماهلا  رأس  أن  يفيد  نصا   نظامها  يف  تضع  أن  رشكة  ألي  فيجوز   تضامن  ،أو   بسيطة   توصية

 (. 1بشكلها)  املختصة  للحكام  وختضع للتغيي  قابل مال رأس   ذات رشكة   فتصبح

 للتغيي  القابل   املال  رأس  ذات   الرشكة   مميزات  :  الثاين  املطلب 

  ينص   ل  ما  خاصة   إجراءات  ،أو  رشوط  يةأل   الرشكة  هذه  يف  ختفيضة  ،أو  املال  رأس  زيادة  لختضع  ـ1

 . (183ذلك) عل  نظامها ،أو  الرشكة عقد  يف

  املال   رأس  يزاد  أن  وحيوز  سعودي  ريال  ألف  مخسي  عل   التأسيس   عند  املال  رأس  يزيد   أن   لجيوز  ـ  2

  كام   (184املذكور)  املبلغ  زيادة  كل  تتجاوز  ل أ  برشط   أخرى  إل  سنة  من   الرشكاء  من   بقرار  ذلك   بعد

  د( 86الرشكة)  مال  رأس  مخس   عن  (  حصصهم  الرشكاء  اسرتداد  نتيجة  )  املال   رأس  هيبط  أن  لجيوز

  التأسيس   عند  إليه  وصل  مبلغ  أعل  عن  ماهلا  رأس  هيبط  أن  زوحي  ل  حيث  التعاونية  الرشكة  عدا  فيام

 تقدم.  حسبام 

  يف   ينص  أن  وجيوز  بالكامل  قيمتها  سداد  بعد  حتى  اسمية  أسهمها  ،أو  حصصها  تبقي  أن  جيب  ـ  3

  حق   العامة   اجلمعية   ،أو   اإلدارة  جملس   أعضاء   ،أو  الرشكة   مدير   منح   عل  نظامها  ،أو  الرشكة   عقد 

 (.185األسهم)  ملكية  نقل عل  لعرتاضا

  هبوط   انسحابه  عل  يرتتب   لأ  برشط  وقت  أي  يف  النسحاب  حق  الرشكة  هذه  يف  رشيك  لكل  ــ  4

  جواز   عدم  عل  نظامها  ،أو  الرشكة  عقد  ينص  ل  ما   مخسه  دون  الرشكة  املال  رأس 

 (187/1النسحاب.)

  غلبية باأل   أكثر  ،أو  رشيك  فصل  يف  للرشكاء  ـ  نظامها  ،أو  الرشكة  عقد  يف  ـ  السلطة  إعطاء  وجيوز 

 .(187/2النظام.) ،أو  العقد   لتعديل املقررة

 

 . 82  ص   ،   نديم   عل   املسامهة   الرشكات   ـ   ( 1) 
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  الرشكة  دائني  من  والغي   الرشكاء   مواجهة  يف   مسئول    يظل  انسحابه   ،أو   رشيك  فصل  حالة  يف   ــ  5

  وقت   قائمة   كانت  التي  لاللتزامات  بالنسبة  الفصل  ،أو   النسحاب   وقت  من   متعاقبي  سنتي  ملدة

 (.187/3كرشيك)  صفتة زوال

  مال   الشخص   العتنبار   عل  تقوم   التي   الرشكات  انقضاء  أسباب  من   سبب  بأي  الرشكة  لتنقيض  ـ  6

  ،أو   فصله  ،أو   الرشكاء  أحد  بانسحاب   فالتنقيض   ذلك   خالف   عل  نظامها   ،أو  الرشكة  عقد  ينص 

 (188.) الرشكاء  سائر بي قائمة تستمر وإنام إعساره  ،أو  إفالسه إشهار   ،أو  عليه  احلجر ،أو وفاته

  عن   فضال    اْلاصةهبا  القواعد  عليها   يطبق   رشكة  كل   ،فإن   واملميزات  اْلصائص  هذه   عدا   فيام  أما  

 الرشكات.  لسائر  العامة القواعد 
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 السابع الفصل 
 القابضة  الشركة

 اآلتية:  بعةالس المباحث في مسائلها  أهم نوضح
 القابضة  بالشركة وتعريف تمهيد األول:  المبحث
 خصائصها وأهم  القابضة للشركة اللجوء  دوافع : الثاني   المبحث
  باقي  عن  القابضة  بالشركة  المتعلقة  المسائل  أهم  :لثالثا  المبحث
 الشركات
 .   القابضة للشركة الشرعي التأصيل : الرابع   المبحث
 اإلسالمية.  القابضة للشركة  مقترح مشروع  : خامسال  المبحث
 القابضة.  الشركة في األسهم زكاة توزيع كيفية : السادس  المبحث
 الوضعي القانون  في القابضة الشركة انقضاء السابع:  المبحث
 . مبحث  بكل المتعلقة  المسائل بيان وإليك
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 األول   املبحث 

 وتعريف   متهيد 

  يف   معروفة   تكن   ل  ،وكذلك  الفقهاء   عند   معروفة  تكن   ل  ؛ألهنا   املسامة  غي   العقود  من  القابضة الرشكة 

  الرشكة   :  يقولون  فتارة  عنها  للتعبي   تعبيات  عدة  املعارصون  يستخدم  ثم  ومن   القتصادية   الساحة 

  الرشكة  :  يقولون   وتارة  أخرى.  رشكة   تأسيس   يف  مهتاس   التي  الرشكة  بذلك  ون دويقص  مألا

  متلكت  املسيطرة  الرشكة  ؛ألن  وذلك  أخرى  رشكة  عل  تسيطر  التي  الرشكة  تلك  هبا  ويعنون  املسيطرة

 .  الثانية تأسيس   عند الثانية  الرشكة  مال  رأس من  جزءا

  عل   السيطرة  متلك  التي  تلك  :   بأهنا   ويعرفوهنا  القابضة  الرشكة   تعبي  أمريكان  األنجلو  ويستخدم 

 (1) " ماهلا رأس يف  أسهام لتملكها  نتيجة أخرى  رشكة

  دارية إلاو  املالية  بالسيطرة  تقوم  عامة  مسامهة  رشكة  :  بأهنا  (204)  املادة  يف  األردين  القانون  وعرفها

 التالية:  الطرق من (بواحدة2)  التابعة الرشكات تدعى أخرى رشكات  ،أو  رشكة عل

 .  سامهلاأ ر نصف من  أكثر   متتلك  أن ـــ1

 .(3إدارهتا)   جملس تأليف   عل السيطرة هلا يكون  أن أو ـ 2

  والحتكار   للسيطرة  تسعى   كانت  التي  العمالقة  الرشكات  عن  كبديل  القابضة  الرشكة  نشأة  وقد 

  منتجاهتا   لبيع  خاصة  رشوط   واشرتاط   ،  البالد  خمتلف   يف   كثية  فروع  فتحخالل)  من   واهليمنة

  للحد   وغيها   أمريكا  يف   قواني  صدرت   ولذلك  ،  السوق  واحتكار  ،  القتصاد  عل  واهليمنة  للسيطرة 

 نّص   م1890  عام  أمريكا  يف  الصدد  هبذا  قانون  أول   صدر  حيث  ،  غلوائها  وختفيف  الظاهرة  هذه  من

 

  ـ   هـ 1426.   أول   طبعة   األردن   النفائس   دار   ،   الصيفي   حممود   عل   الل   عبد   د/ ،  اإلسالمي   الفقه   يف   حكامها   وأ   القابضة   الرشكة   انظر   ( 1) 

  شقي   املقارن   والقانون   األردين   الرشكات   قانون   مرشوع   يف   التابعة   برشكاتاهتا   وعالقتها   القابضة   والرشكات .،    23ـ 22  ص ،    م 2006

 . 11  ص   1990  عام   1ط ،    عامن   للطباعة   وعكشة   شقي   ،   اسامعيل   حسي   حممد   ،   وعكشة 

 أموال.   أو   أشخاص   رشكات   تكون   قد   التابعة   الرشكات   ( 2) 

 .   أ   فقرة   204  املادة   األردين   الرشكات   قانون   ( 3) 
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  إل   هتدف  التي  التفاقات  عقد  منع  عل  كذلك  ونص  ،  شيمان  قانون  :  وسمى  ،  الحتكار  حتريم  عل

  رشاء   ربط  بمنع  1914  عام  منذ   أخرى  قواني   صدرت  كام  ،  املنافسة   وحرية  ،   التجارة  حرية  تقييد

   .  التعامل عند  السعر يف  التفرقة أو  ، التمييز ومنع  ،   أخرى بسلعة  معينة سلعة

  فكرة   إل   اهتدت  حيث  ،  واهليمنة  لالحتكار  أخرى  وسيلة  عن  الكربى  الرشكات   بحثت  وحينئذ  

  عمالقة   رشكة  تقوم  أن   أو  ،  واحدة  رشكة  يف  واحدة  مالية  جمموعة  إل  تنتمي  ترشكا  عدة  اندماج

  إل   يلجأ  ل  وقد  ،  (   Societes Filiales  )  تابعة  أو  وليدة  أخرى  رشكات  بتأسيس  واحدة

  من  أخرى  رشكات  عل  والدارية املالية  السيطرة  تستهدف  بل ،   هلا تابعة  رشكات إنشاء  أو  ،  الندماج

 % 50  من  أقل  هلا  يكون  أو  ،  هلا  تابعة  رشكة  تصبح  وبذلك  ،  معينة  رشكة  أسهم   غالبية  رشائها  خالل

  الرشكة   رغبات  لتنفيذ  العمومية  اجلمعية  اجتامع  عند  مسامهيها  غالبية  مع  تتفق   ولكن  أسهمها  من

 .  ( القابضة  ) القوية

  حتت   ينطوي  كلها  وخصص  ،  السائدة  القواني  معظم  يف  القابضة  للرشكات  األربع  الصور  هي  هذه 

   : كاآليت القابضة الرشكات   اسم

 السيطرة  :   احلالة  هذه  عل  يطلق  حيث  (  ب  )  الرشكة  يف  التصويت  حق  أغلبية  متتلك  (  أ  )  الرشكة  .1

 .   ( Voting Control )  األصوات عل

  حيث  ،  املديرين  أغلبية   عزل   أو   تعيي   عل   القدرة  وهلا   ،  (  ب   )  الرشكة   يف   رشيك   (  أ   )  الرشكة   .2

 .   ( Director Control )  اإلدارة عل السيطرة احلالة  هذه عل  يطلق

  أعضاء   من   نآخري   مع  اتفاق  بمقتىض   أو   ،   بذاهتا   وتسيطر  (   ب   )   الرشكة   يف   رشيك   (   أ   )   الرشكة   .3

  السيطرة   احلالة  هذه  عل  يطلق   حيث  ،  (   ب  )  الرشكة   يف  التصويت  حق  أغلبية  عل  العامة  اجلمعية 

 .   ( Contrct Control ) العقدية 
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  )  الرشكة  تعترب  عندئذ  ( ب  )  للرشكة  تباعة ( ج )  الرشكة  وهناك  (  أ )  للرشكة تابعة  ( ب  )  الرشكة .4

 . (1)  ( (  أ  ) للرشكة أيضا   تابعة  ( ج

 13-8  ةالفرت  يف   الدوحة  يف   املنعقدة  عرشة  الرابعة  دورته  يف  الدويل   اإلسالمي  الفقه  جممع   اكتفى   وقد 

  رقم   القرار  يف  جاء  حيث  ،  حكمها  بيان  دون  القابضة  الرشكة  بتعريف  هـ1423  القعدة  ذو

   :  عل  نص الذي (4/14)130

  رشكات   أو   رشكة   رأسامل  يف  حصصا    أو  أسهام    يتملك  الت  الرشكة  هي  :   القابضة   الرشكة  ــ3  ))

 .  العامة خططها ورسم ،  إدارهتا  عل  السيطرة من  قانونا    متكنها بنسبة  ،  عنها  مستقلة أخرى

  أصل   مركز   هلا   ،   الفرعية   الرشكات  من   جمموعة   من   تتكون   رشكة  هي   :  اجلنسيات  متعددة  الرشكة   ـ4

  الغالب   يف  وتكتسب  ،  خمتلفة   أخرى  دول  يف  له   التابعة  الرشكات   تقع  بينام  ،  الدول  إحدى   يف  يقع

  إل   هتدف   متكاملة  اقتصادية  اسرتاتيجية  خالل  من   الفرعية  الرشكات  مع  املركز  ويرتبط  ،  جنسيتها

 . ( معينة استثامرية  أهداف حتقيق

 الثاني  المبحث
 خصائصها  وأهم  القابضة للشركة اللجوء دوافع

 :أمهها  ومزايا   فوائدـ  عدة   حتقق  ؛ألهنا القابضة  للرشكة  املستثمرين   بعض  أ يلج  

   رأسامهلـــــا  عل الرضائب  من  العفاء : الرضيبي  الصعيد   ــ 1

  ال ماهي رباحها أ ن أ هو  ذلك يف والسبب  ، رباحاأل  عل  الرضائب من  الرشكة  هذه عفيتأ  فقد 

  بحسب الرشكاء عل ووزعتها حققتها  قد التي  التابعة   لرشكاتا  من  رباحاأل  حصيلة  عن عبارة

  عل   ثانية ضيبة  تدفع  نأ  غيالعدل فمن  عليها املتوجبة الرضيبة بدفع  وقامت برأسامهلا املشاركـة

 . الرضيبة   وغاية فكرة مع  يتناّف  وهذا الرضيبي  زدواجاإل مايسمى هنالك  كان  لإ و رباحاأل نفس

 

 http://qaradaghi.com  م 2009/   12/ 8  متوز   7  تاريخ   موقعه   عل   مقال   داغي   القرة   عل   د/   القابضة   الرشقة   (1)  



237 

 

   :توفيــرالسيولــــة   املايل  الصعيد   ــ 2

  رأسامل من %51 يف  الرشكــة  مسامهة   تشكل  حيث ،  املالية املوارد بعض  للدولة  الرشكة هذه تؤمن 

  من بالرغم ومنافســــة قوة مشاريعها  ازدياد جل أ من الرشكات   هلذه كبية   سيولة التابعة الرشكة 

   . والرضائب   الرسوم لبعض  خاضعة  تظل ساسباأل هناأل  رباحاأل  عل  الرضيبــة من  عفائها إ

   نامئي اإل   الصعيد  ـ 3

  عنها  ينتيج ملا بالفائدة الوطني الدخل وعل  عليها   تعود  التي  نامئيةاإل  الدولة حلاجات تستجيب  فهي 

  عاملاأل   دارةإ يف التخصص  صعيد  عل  وتبادهلا اْلربة  واكتساب الوطنية   الستثامرات تشجيع من

 . (1)  والتقنية الوظيفية ووسائلها وتطويرها

 :  منها   أخرى  فوائد   وهناك 

 خمتلفة  بأغراض رشكات   جمموعة عل اهليمنة ــ 1

  كان   فإذا  أجله  من  أنشئت   الذي  الغرض   سوى  حتقق   أن   ماهلا   رأس  كرب  مهام   رشكة   أي  لتستطيع  

  صناعة   غرضها  كان  وإذا  املركبات  بتصنيع  تقوم  أن  لتستطع  ،فإهنا  فحم  منجم  استغالل  غرضها

 النسيج.   ،أو  مثال   األدوية لصناعة  لتتعداه  ،فإهنا الزجاج

  عن   حمتلفا    غرضا  منها  لكل   التابعة  الرشكات   من  سلسلة   عل  هتيمن   :   ،فإهنا   القابضة   الرشكة  أما  

  الكبي   املرشوع  الرشكات   أغراض  جمموع   ويشكل  له   مكمال    جزءا   يشكل  ولكنه  األخرى  غرض

  بعضها   عن  وفصلها  املعادن  وطحن  بالتنجيم  القيام  تتول  رشكة   فمثال    القابضة  الرشكة  تتوله  الذي

  اآللت   من  وغيها   والطائرات   املركبات  لصناعة   الالزمة  املعدنية   لواحألا  بتصنيع  أخرى   وتقوم

 (.2)  طارات إلا  لصناعة ورابعة اآللت لتصنيع   ،وثالثة

 

 

 

 . 27ص ، م1995 بيوت إلياس ناصف ، هولدنج القابضة الرشكات موسوعة (1) 

 .   4  ص   ،   اسامعيل   حسي   حممد   د/   التابعة   برشكاهتا   وعالقتها   القابضة   الرشكات   ( 2) 
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 الدول  من  جمموعة   بي   اقتصادي   تكامل   حتقيق   ــ 2

  جمموعة   بي   اقتصادي  تكامل   حتقيق   ولتسطيع   حمل  إطار  يف   تعمل  حجمها  كان  مهام   التابعة  الرشكة 

  بكل   إلمكانية ا  هذه   توفر   القابضة   الرشكة   أن   "  حي   يف   التكامل  هذا  حتقيق  يف   ترغب  الدول  من

  جيري  التابعة  الرشكات  من  جمموعة  ثم  دولة  يف  إنشاؤها  جيري  قابضة  رشكة  إجياد  يمكن  حيث  سهولة

  يف   األولية  املواد   توافر  بحسب  منها  كل  لظروف  املالئمة   بالكيفية   املعنية   الدول   ليم ا أق  عل  توزيعها 

  وهذا   وهكذا   واملنافسة   للتوزيع   واسعة   وسوق  ،  أخرى  دولة   يف   للتصنيع  ماهرة  عاملة   وأيدي  دولة

  األولية   املواد  فيها   تتوافر  دولة   يف   هلا   تابعة  رشكة   تنيشء  فنجدها  فعال    القابضة  الرشكات  به   ماتقوم

  دولة   يف  للتصنيع  ورشكة  الرخيصة  العاملة  األيدي  فيها  تتوافر  دولة  يف  املواد   تلك  لتصنيع  ورشكة

 (.1واسعة)  استهالكية سوق يف  للتوزيع  ورشكة التكنولوجيا ناحية من   متقدمة

 الرشكات   جمموع   لتنظيم  سهلة أداه  أهنا  ـ ـ 3

  عدد   عل  وممارستها  وتوحيدها  السلطة  لرتكيز  استعامهلا  سهولة  يف  القابضة  للرشكة  ميزة  أهم  تكمن 

  الرشكة   يف   املال  رأس  أسهم   ألغلبية   امتالكها   خالل   من   وذلك   استقالهلا   من   بالرغم  الرشكات  من 

 تذكر.   عقبات دون  ذلك تفعل  وهى فيه مةاه  نسبة امتالك   ،أو  التابعة

  املسامهي   ألقلية   ويمكن  املسامهي   أصوات   ثلثي  موافقة   الرشكات  بي  ندماجالل  يلزم  حي  يف 

  قيمتها   وأداء  أسهمهم  تقييم  برضورة  ،أو  املحكمة  إمام  ندماجلا   عقد  عدالة  ضد  بادعاء  املعارضة

 (2نقدا ) 

 القابضة  للرشكة   قانونية ميزة  ـ 4

  حتقيق   فيه   يتعذر   الذي   الوقت  يف  معا    متعدة   رشكات  لربط   ناجحة   وسيلة   القابضة   الرشكة   تعترب  

  املحلية  القواني  تقيد   أن   ،أو   املعنية   للرشكات  الداخل  النظام  يقررها   قانونية   ألسباب   بينهام  ندماجلا

م  أن  فولذ  لرشكة  مثال    مسموحا    ليكون  فقد  األجنبية  للرشكات   بالتجارة  السامح   ،أو   النحاس  تنج 

 

ـ ـ 5  ص   ،   السابق   املصدر   ( 1)   . 6  ـ

 . 42  ص   ،   إسامعيل   حسي   حممد   د/   التابعة   برشكاهتا   وعالقتها   القابضة   الرشكة   ( 2) 
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  البورصة   يف   مدرجة  وسندات  أسهام   متلك   قابضة  لرشكة   مسموحا    يكون   حي   يف   بالتكرير   تقوم   أن

 القابضة.   الرشكة قيام السهل  من  أنه  حي  يف الندماج  حتقيق الوضع  هذا مثل يف يصعب

  يف   املشاركة  خالل   من  املال   رأس  يف  زيادة  إل  القابضة   الرشكة   تؤدي  حيث  كبية  فائدة   ذلك  ويف 

  كانت   إذا  املحل)   السوق  يف   مايل  مركز  واكتساب   التسهيالت   عل  واحلصول  تابعة   رشكات   إنشاء 

  التنمية   سياسة   مع   والتالؤم  املحلية  السياسة  يف  خاص  نفوذ  واكتساب   أجنبية   رشكة  القابضة   الرشكة 

 (. 1الستثامر) ذلك  عائدات من  القابضة  الرشكة دخل وزيادة املحلية باحلكومة اْلاصة

 بمفردها   رشكة   كل  عل   األخطار   قرص  ـ  5

  بوجودها   حتتفظ   منها  رشكة   كل   أن   إل   التابعة  رشكاهتا  عل   تسيطر   القابضة   الرشكة   أن   مع  

 حتديد   مبدأ  أمهها  عديدة  مزايا  عل  وينطوي  جيدا    القضاء  يعرفه  لاانفص  وهو   املنفصلة  وشخصيتها

  من   أي  عل  املفروضة  الدائني  التزامات  من  القابضة  الرشكة  بموجبه  تتخلص  الذي  املسئولية

 .(2التابعة)   رشكاهتا

  لاللتزامات   التابعة رشكاهتا  ساملأ ر يف  مسامها   باعتبارها ـ  ماتقدم بموجب  ـ  القابضة الرشكة  وختضع 

  من   نصيبها   بمقدار  التابعة  رشكاهتا  من  أي   ديون  عن   مسؤوليتها   فتتحدد  رشيك  أي  هلا   خيضع  التي

 (3)  ماهلا رأس يف  حصتها نسبة بحسب موجوداهتا 

 التي  هى   القابضة   الرشكة   ألن   واحد  كيان   عن   عبارة  التابعة   والرشكات   القابضة   الرشكة   كانت   وملا   

  القول   الصعب   من   فإنه   ونحوها   الستثامر   برامج   هلا   وتضع   التابعة   الرشكات   مشاريع   عل   ترشف 

  إل   أحكامه   من   العديد   يف   املقارن   القضاء   يذهب "  وهلذا   األخرى   عن   رشكة   لكل   املالية   الذمة   باستقالل 

  ديون   عن   القابضة   الرشكة   مسؤولية   يقرر   التابعة،حيث   للرشكة   املالية   الذمة   باستقالل   العتداد   عدم 

 الرشكة  إل   اإلفالس   امتداد  إل   يؤدي   التابعة   الرشكات   إحدى   إفالس   أن   يقرر   كام   التابعة،   رشكاهتا 

 

 . 44  ص   ،   حسي   حممد   د/   القابضة   الرشكة   عن   نقال   32و 18  ص   bonbright and means انظر   ( 1) 

 . 39  ص   ،   السابق   املرجع   ( 2) 

 . 46  ص   ،   اسامعيل   حسي   حممد   د/ ،    القابضة   الرشكة   عن   نقال .    7  ص ،    السابق   املرجع   ( 3) 
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  اإلفالس.   شهر   رشوط   بشأنه   تتوافر   ل   موِس   بعضها   أن   ثبت   إذا   حتى   هلا   التابعة   والرشكات   القابضة 

ا    املوافق   هـ 1428/ 4/ 28  وتاريخ   ( 1005)   رقم   املالية   وزير   قرار   صدر   املفهوم   هلذا   وتطبيق 

 بعض  وتنص   هلا  التابعة   والرشكات   القابضة   للرشكة   الزكوي   الوعاء   توحيد   املتضمن   م، 2007/ 5/ 15

 يف  األخية   حتدد   وأن   هلا،  التابعة   الرشكات  مع   متفقة   القابضة   للرشكة   املالية   السنة   تكون   أن   عل  القواني 

  مسئولة   القابضة   الرشكة   تعترب   القواني   بعض   إن   بل   القابضة،   الرشكة   جتاه   وديوهنا   التزاماهتا   ميزانيتها 

 .   ( 1)   بذلك   الوفاء   عن   األخي   ختلف  حال   يف   هلا   التابعة   الرشكات   يف   العاملي   أجور   دفع   عن 

 امللكية  من   التخلص   سهولة  ـ 6

  رشكة   أية  من  للتخلص  النسبية  السهولة  يف  تتمثل  أخية  ميزة  القابضة  للرشكة  القانوين  النظام  يوفر 

  مسألة   الترصف  ذلك  من   جتعل  الظروف  كانت  إذا  واحدة  دفعة  الرشكات  جمموع  من  ،أو  تابعة

  تم  قد  واحدة  سيطرة  حتت الغرض  املتامثلة   ،أو املتكاملة الرشكات   جتميع مايكون  غالبا   إذ  فيها  مرغوبا 

  ولذلك   املتوقعة   والنتائج   ت اإلمكاني ا   عن   التجربة  تلك   لتسفر  وقد  األمر  بداية   يف   التجربة  سبيل  عل 

  عن   القابضة   الرشكة  تنازل  طريق   عن   هناءإلا  هذا  ويكون  فيها  مرغوبا    مسألة  الوضع   هذا  إهناء   يكون 

 (.2)  أخرى  لرشكة  التابعة  الرشكة  يف سيطرهتا

 الرسية   -7

  رؤوس   يف   وحصص  ألسهم   رشائها  حقيقة  اجلمهور  عن  ختفي   بأن  القابضة  للرشكة   ممكنا  اصبح   لقد  

  املعا دي   الوطني  والشعور  الضغينة   بذلك   فتجتنب  لذلك  تبعا  عليها  والسيطرة  أخرى   رشكات   أموال

. 

  يدفع   وقد  دعاءلال  املجال  يفسد  مما  للجمهور  مكشوفا    سيكون  يشء   كل  ،فإن  الندماج   تم   إذا   أما  

  عل   القضاء  هبدف  املرشوع  تضخم   نإ   بل  الندماج  آثار  من  للحد   التدخل  إل  العامة   للسلطة  ذلك

 

  للرشكات   الصورية   املالية   والذمة   القابضة   الرشكات   عن   نقال   السامرائي   دريد   د/ ،    التكوين   وآلية   الفهوم   القابضة   الرشكات   (1)  

 اإللكرتونية.   النسخة   القتصادية   بموقع   اهلديان   الل   عبد   ماجد   للستاذ   هلا   التابعة 

 . 47  ص ،    اسامعيل   حممد   د/   القابضة   الرشكة   عن   نقال   . 42  ص ،    السابق   املرجع   ( 2) 
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  ميم أ ت  السهل  من  أنه  أساس  عل  منه  معينة  نب اجو  ميمأ ت  إل  العامة  بالسلطة   يدفع  قد  املنافسة

  ومتعدة   مستقلة  رشكات  تاميم  من  أكثر  واحدة  معنوية   شخصية  عليها  هتيمن  التي  الكبية  املرشوعات

 قانونا . 

  التابعة   رشكاهتا  مع  العقدية  عالقاهتا  يف  التالعب  عل   القدرة  القابضة  للرشكة  الرسية  ميزة  توفر  كام 

  تلك   عن  تزيد  مرتفعة  بفائدة  التابعة  رشكاهتا  إقراضها  خالل  من  ذلك  القابضة  الرشكات  اتبعت  وقد

 (. 1املقرضة)  هى فيها األخية تكون التي احلالة  يف التابعة   لرشاكتها القابضة  الرشكة تؤدهيا التي

 الالمركزية  اإلدارة   -8

  املبارشة   باإلدارة   القيام  مثل   عديدة  فنية   صعوبات   إل  ثم   ومن   املرشوع  تعاظم  إل  الندماج  يؤدي 

  رشكات   بواسطة  تدار  اْلدمات  وترك  الرقابة  عل  القتصار  من  بدل    املرشوع  بكل  اْلاصة  للخدمات

  تعترب  ولذلك  القابضة  للرشكة أكرب  واستثامرية  اقتصادية مقدرة  توفي   شأنه  من الذي  ومنفصلة متميزة 

  اإلدارة   عل  يقوم   الذي  الندماج   مع  باملقارنة   القابضة   الرشكة   مزايا   أهم  من  دارية إلا  الالمركزية 

 املركزية. 

  الرشكات   لاانفص  عل  بقاءاإل  التابعة  ورشكاهتا  القابضة  الرشكة  ملنظمي  يمكن  الالمركزية  فباإلدارة 

  دارة ‘   جمالس  تنظيم  يتم  ثم  نتاجال  مراحل  من  بمرحلة  ،أو  التجارة  من  بنوع  منها  كل  لتخلص  اْلية

  سيطرة   حتت  بينها  فيام  مرتابطة  مجيعها  الرشكات  هذه  وتكون  حماسبية  وأنظمة  موظفي  وأطقم  منفصلة

 (. 2القابضة) الرشكة وإرشاف عامة 

 التكنولوجيا   نقل   ـ  9

  الرشكة   هذه  تقوم  حيث  كبية  مالية   موارد  هلا   يوفر  إنتاج  من   حتققه  وما  الضخم   الرشكة  فحجم 

  ،أو  ستغالهلاا ب  وتقوم  املعنوية  واْلقوق  الخرتاعات  براءات  متلك  طريق   عن  األموال  هذه  ستغاللاب

  ،أو   احلقوق  هذه  الرشكة  فيه  تستغل  الذي  املكان  أهل  عل  بالنفع  يعود  العمل  وهذا  لرشكاهتا  تأجيها

 

 . 45  ص إسامعيل،    حممد   د/ ،    القابضة   الرشكة   عن   نقال   . 33  ص ،    السابق   املرجع   ( 1) 

 . 45  ص   إسامعيل،   حممد   د/   القابضة   الرشكة   عن   نقال   . 39  ص   السابق   املرجع   ( 2) 



242 

 

  النفوذ  وربام  القتصادية  السيطرة  يف  يتمثل   سلبي  جانب  امليزة  هلذه  يكون   وقد   .   منها   استأجرها   من

  احلاسبة   اآللت  استخدام  عل   لفنييا  لتدريب  عامليا    برناجما    حتتكر  i.B.M  "  رشكة  فمثال    السيايس

  الربنامج   هذا  عل  سيطرهتا  الرشكة  هذه  فتحكم  السوق  يف  الربنامج  هذا  عن  ولبديل  لكرتونيةإلا

 (.1السايس)  النفوذ إل  يتعدى وقد اقتصاديا   نفوذا   يعطيها بدوره وهذا

 الثالث  المبحث
 

 الشركات  باقي عن  القابضة الشركةب  المتعلقة  المسائل أهم

 مايل:  أمها   الرشكات   باقي  عن   متيزها  أمور  عدة   القابضة  للرشكة  

  القابضة   الرشكة  أن  غي  وتأسيسها  العام  شكلها  يف  العامة  املسامهة   الرشكة   شكل   تأخذ   أهنا   ـ   أول   

 (. 2القانون)  بينها حمددة بغايات  حمصورة

  إل   ماهلا  رأس  يقسم  األموال   رشكات  من  رشكة  "  بأهنا  العكيل  عزيز  د/  عرفها  كام  املسامهة  والرشكة 

  ولتعنون   فيها   أسهمه  بقدر  الرشكة  التزامات  عن   مسؤول  فيها  مساهم   كل   القيمة  متساوية   أسهم

 (. 3وخيصصها)  غايتها إل  يشي جتاري  اسم   هلا بل الرشكاء   أحد باسم الرشكة 

 أمور:  التعريف هذا  من   ويؤخذ

  "لتحقيق  أتنش   مثال    التضامن  فرشكة  قابضة  رشكة  لتكوين   لتصلح  األشخاص  رشكات  أن  ـ  أ 

  باب   ومن  الوصف  هبذا  إنشائها   من  الغرض  لتحقيق  ليكفي   متواضع   وبراسامل  بسيط  عائل  مرشوع

  حيقق  نحو  عل  أخرى  رشكات  ساملأر  حصص  ،أو  أسهم  من  معقولة  نسبه  متلك  يف  لستخدامه  أول

  عاجزة   جيعلها  قد   مما   كبيةال  األموال   رؤوس   لجتذاب  كأداة   صالحيتها  عدم  عن  ناهيك  السيطرة

  أي   توافر  ملجرد  وزواهلا  انتهائها  لحتامل   ثم  مطلقة  فيها  الرشيك  مسئولية  ألن  التنافس  ومة مقا  عن

 

ـ 43  ص   ،   م 1976  أول   طبعة   ،   لبنان   ،   العريب   اإلنامء   معهد   ،   كرم   سمي ،    اجلنسيات   متعددة   الرشكات   ( 1)   . 44  ـــ

 . 39  ص   ،   الصيفي   حممود   عل   الل   عبد   د/ ،    القابضة   الرشكة   ( 2) 

 . 192/ 4ج   ،   م 1998  أول   طبعة ،   للنرش   الثقافة   دار   مكتبة ،  العكيل   العزيز   عبد   د/ ،  التجاري   القانون   ـرشح   ( 3) 
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  )   البسيطة   التوصية  رشكة  لتصلح   تقدم  ملا  وفقا  ...  إفالسه  ،أو  الرشكاء  أحد   كوفاة  شخص   اعتبار 

 (. 1ذاهتا)  السابقة  والترشيعية الواقعية للسباب  وذلك قابضة رشكة تكون  املحدودة(؛ألن العادية

  فيها   أسهم   من   مايملك  بقدار  ـ   العامة  املسامهة   ـ  الرشكة  هذه  يف   املساهم  مسئولية  تنحرص   ــ  2

 (. 2املال)  رأس يف  مشاركته بقد إل فاليسأل

  من   األصل  يف   اسمها  تستمد  الرشكة  إن  حيث  طبيعي  شخص  أي  باسم  تسمي  أن  للرشكة  لجيوز  -3

  الرشكة  غاية   كانت  إذا   وهى  واحدة  حالة  األردين  القانون   واستثنى   أجلها  من  أنشئت  التي  الغاية

  فيجوز   ما  شخص  باسم  قانونية  بصورة  مسجل  الخرتاع  وهذا  اخرتاع  براءة  استثامر  العامة  املسامهة 

 .(3الطبيعي)   الشخص  هذا باسم الرشكة  تسمى أن هكذا  واحلالة

 هي:   أساسية  رشوط  أربع  بتوافر  إل   لتتحقق  القابضة  الرشكة  أن : نيا  ثا 

 الوصف.   هلذا املطلوب الرشكة  عنو بيان  ـ أ 

 تابعة.  رشكة توجد  أن  ـ ب

 التابعة  الرشكة  عل القابضة الرشكة تسيطر أن  ــ ج

 (. 4األول) الرشكة  عن  قانونا مستقلة  األخية هذه تكون  أن ـ د

 مايل:   غاياهتا  لتحقيق القابضة  الرشكة   أعامل أهم   من : ثالثا      

  ماترسمه   وفق   التابعة  الرشكة   أعامل   سي  من  حتقيق  هبدف  هلا  التابعة   الرشكات  بإدارة   قيامها   ـ ـ  أ

 إنجازه.  تنوي الذي مرشوعها ماحيقق ،أو سياسات  من  القابضة الرشكة 

  حصصا    متلك  قد  القابضة  الرشكة  ؛ألن  فيها  هما تس  التي  األخرى  الرشكات  إدارة  يف  املشاركة  ـ  ب

  إدارة  يف  املشاركة  هلا  حيق   ،فإنه  التملك  هلذا  ونتيجة  السيطرة  حد  لتبلغ  أخرى  رشكات   يف   أسهام  ،أو

 

 . 16  ص   ،   إسامعيل   حسي   حممد   د/ ،    القابضة   الرشكات   ( 1) 

 . 40  ص   ،   الصيفي   لل   عبدا   د/ ،    القابضة   الرشكة   ( 2) 

 . 41  ص   ،   السابق   املصدر   ( 3) 

 . 16ـ 15  ص   ،   إسامعيل   حممد   د   / ،    القابضة   الرشكة   ( 4) 
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  يف   املشاركة   طريق   عن  الرشكة   إدارة  يف   املشاركة  حق  لصاحبه  ختول   السهم   ملكية   ؛ألن   الرشكات   هذه

 ونحوه.  اإلدارة كمجلس  إدارية   هيئات من  عنها  ينتج  وما  العامة  اهليئة

 :  فائدتي  حيقق العمل وهذا ورشاء بيعا   املالية واألوراق  والسندات  األسهم يف أمواهلا  استثامر ــ ج 

 وحذق.  خربة  أصحاب  عليه القائمون كان إذا  فليلة بنفقات  كبية أرباحا الرشكة عل يدر ـ 1 

  يطرحون   املسامهي   ،فإن  األخرى  الرشكات   عل   سيطرهتا  أحكام  عل  القابضة  الرشكة  يساعد   ـ  2 

  تلك   يف  نصيبا    متتلك  ولذلك   منهم  برشائها  القابضة  الرشكة  فتقوم  السوق  هذه  يف  للبيع  أسهمهم

 تريد  ما األهداف من هلا حيقق مما  الرشكات

  من   وسهولة  يرس   بكل  تسي   حتى  هلا  التابعة   للرشكات  والتمويل  لت اوالكف  القروض   تقديم  ـ  د

 القتصادية.  الناحية 

  ،أو   لنفسها  واستغالهلا  المتياز   وحقوق  ،أو  (2التجارية)  ،والعالمات  (1الخرتاع)  براءات  متلك  ـ  هـ

  هذه   عل  الرشكة  وحيازة  املعنوية  باحلقوق  مايسمى  وهو  لغيها  ،أو  هلا  التابعة  للرشكات  وتاجيها

  املعنوية   احلقوق  متتلك  هى   آخر   بمعنى  إليه  ونسبتها  صاحبها   عن   صدورها  تعني  املعنوية  احلقوق

 (.3لتنشئها)   ولكن استغالهلا ومتتلك

 :  هى   أمور   القابضة   الرشكة عل  حيظر   :  رابعا  

 ذلك.  سبب وضحنا وقد البسيطة والتوصية التضامن رشكتي  من  كل  يف التملك جواز  عدم ـ1 

  يرتتب   ،فإنه  ذلك  جواز  فرضنا  ول   ألننا   القابضة  الرشكة  يف  التابعة   الرشكة  متلك   جواز  عدم  -2

   أمران:

 

 . "ماليا  منه   والستفادة   اخرتاعه   محاية   بموجبها   يستطيع   الذي   للمخرتع   املختصة   السلطة   متنحها   شهادة   هي   ( 1) 

  وشكل   واألغلفة   والصور   واْلتام   والنقوش   والدمغات   والرموز   والرسوم   والعداد   واحلروف   واملسميات   األسامء   :   أشكاهلا   من   ( 2) 

 . "ولوهنا   السلعة 

  التجارية   العالمات   ومحاية .   82  ص ،   م 1998  طبعة ،  عامن ،   والتوزيع   للنرش   اجليب   دار   الكسواين   حممد   عامر   ،   الفكرية   امللكية   انظر   ( 3) 

 . 50ـ 47  ص   إسامعيل،   حسي   حممد   د/   القابضة   والرشكة .   23  ص ،   م 1999  األردنية   اجلامعة   مطبعة   ،   محدان   فوزي   .ماهر 
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  الوقت   ذات   يف  للخرى  قابضة   هى   (   والقابضة  التابعة   )  الرشكتي   هاتي  من   كال  أن   اعتبار   ـ   أ 

 واحد.  نآ  يف وتابعة قابضة الرشكة  فتصبح

  العينية   املوجودات   ختتفي  أن  إل  يؤدي  التبادلية  الرشاكة  من   النوع   هذا   ملثل  بالقيام  السامح  أن   ـ   ب

  أنشئت   قد   ا(  )  الرشكة  لوكانت   فمثال    صورية   موجودات   موجوداهتام   وجعل   املعنيتي  للرشكتي

  بقيمة   )ب(   الرشكة   مال  رأس  يف   حصصا    ،أو  أسهام  تشرتي  أن  وتسطيع  ماليي  عرشة  قدره  ساملأبر

  أ(  )  الرشكة  مال  رأس  يف  حصصا  ،أو  أسهام  تشرتي  أن  )ب(  الرشكة  تستطيع  وباملقابل  ماليي  عرشة

  مسامهى  مثل  الرشكة)أ(   مسمأمهي   أن  من   ستصبح  النتيجة   ،فإن   ماليي   عرشة   قدرها  صافية  بقيمة

  أسهم   شهادات  عل  ستقترص  الرشكتي  هاتي  من  كل  موجودات  ،فإن  أخرى  جهة  ومن  )ب(  الرشكة

 (.1)  األخرى الرشكة 

  فلو   فيها  مسامهتها   بنسبة  حمصورة  التابعة  رشكاهتا  إدارة  جمالس  يف  القابضة  الرشكة  متثيل  نسبة  -3

  حمصورا  يكون  إدارهتا  جملس  يف  متثيلها  ،فإن  ماهلا  رأس  من  %60  نسبة  التابعة  الرشكة  يف  متتلك  كانت

 (.2الباقية)  األخرى السهم  مالك  من تعيينهم يكون اإلدارة جملس  األعضاء  بقية أما ،  مسامهتها بقدر

 الرابع  المبحث
 القابضة  للشركة الشرعي التأصيل 

  تقوم   عامة  مسامهة  رشكة  أهنا  األردين  القانون   من  (204)  املادة  وفق  القابضة  الرشكة   أن  سابقا    ذكرنا 

  الطرق   من  بواحدة  التابعة  الرشكات  تدعى  أخرى  رشكات  ،أو  رشكة  عل  وإلدارية  املالية  بالسيطرة

 التالية: 

   رأسامهلا نصف من أكثر متتلك  أن ــ 

 إدارهتا.  جملس  تأليف عل السيطرة هلا   يكون أن ــ 

 يأيت:  ما  لنا يتضح  ـ  أخرى  تعريفات من  ذكرناه ومما ـ التعريف  هذا ومن

 

 . 82  ص   ،   إسامعيل   حسي   حممد   د/ ،    القابضة   الرشكة   انظر   ( 1) 

 . 54ـ 53  ص   ،   الصيفي   الل   عبد   د/   ،  القابضة   الرشكة   انظر   ( 2) 
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  أسهم   غالبية  عل  يستحوذ  الرشيك  هذا  ولكن  التابعة  الرشكة   يف  رشيك  القابضة  الرشكة  ــ  ـ1

 .  التابعة الرشكة 

 بينهام.  لتفاقا  حسب  الرشكتي بي الربح ـ 2

 وعينية.  نقدية  تكون احلصص  أموال ــ3

 اعتبارية.   ،أو معنوية  شحضية وجود ـ 4

 الرشكتي.  أموال خلط ــ5

 معظمه.  بتشكيل ،أو  إدارة  جملس بتشكيل الرشكتي  إحدى تويل ـ6

  احلنابلة   تعريف  لسيام  اإلسالمي   الفقه  يف   العنان  رشكة   تعريف  مع  معظمه  يتطابق  التعريف   وهذا 

  بينهام   الربح  ويكون  فيه   يتجران  مال   يف   فأكثر  اثنان  يشرتك   أن  :  هى   العنان  رشكة   أن  عل  ينص  الذي 

  بمقتضاه   يلتزم  عقد  "  بأهنا  العنان  لرشكة  اْلفيف  الشيخ  تعريف  مع  ،ويتفق  (1مايتفقان)   بحسب

  يكون   أن   عل  به   يتجرون  مال   رأس  يف  معينة   حصة   بدفع  منهم   كل   يسأهم   بأن   أكثر   ،أو   شخصا ن 

 (.2) "عليها  يتفقون نسبة حسب عل بينهم الربح

 اآلتية:  الرشوط بتوافر تتحقق العنان  رشكة أن يتبي   التعريفي هذين ومن 

 والتوكل.  للتوكيل أهال  رشيك كل  يكون  أن ـ 1

 مشاعا .   جزءا الربح يكون  أن ـ 2

 لدينا .  عينا    املال رأس  يكون أن  ــ 3

  من   املال  رأس  يكون  أن   واحلنابلة  املالكية  وأجاز  النقود  من  أي  األثامن  من  املال  رأس  يكون  أن  ــ  4

 العروض. 

 املال.  رأس  حضور ــ 5

 

 . 4ـ 3/ 5ج   2001  أول   طبعة   العلمية   الكتب   دار   ـ   القاض   حازم   الزهراء   أبو   حتقيق   ـ   (   املقديس   الل   عبد   أبو   )   مفلح   لبن ،    الفروع   ( 1) 

 . 31  ص   ،   اْلفيف   للشيخ   اإلسالمي   الفقه   يف   الرشكات   ( 2) 
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 (.1الرشكاء)  مجيع  عل  العمل يكون  أن ـ 6

  القول   يمكن   الفقه  يف  العنان   رشكة   تعريف  وبي   القابضة   الرشكة   تعريف   بي  عليه  املتفق   القدر   وهبذا 

  مرعاهتا  جيب   التي  الضوابط  بعض  هناك  ولكن   إمجال    الرشعية  الناحية  من  جائزة  القابضة  الرشكة  أن

 :   وهى خالصة  رشعية الرشكة تكون  حتى

  جمال   كان  إذا  أما  عقدها.  نظام  يف  ذلك  عل  ينص  وأن  تعال  الل  أحله  فيام  عملها  يكون  أن  :  أول   

 حتريمها.  يف  فالشك حراما   عملها

  معامالت   من  املرشوع  بغي  إلحيان  بعض  يف  تتعامل  ولكنها  مرشوعا  عملها  أصل  كان  إذا  ثانيا : 

  يف   ماورد  وهذا   ضورة  ذلك  أجاز  من   ومنهم   مطلقا    حمرم  بي   حكمها   يف  العلامء   اختلف   فقد   ربوية 

  اإلسالمية   للبنوك  والعملية  العلمية   املوسوعة   يف  جاء  فقد  اإلسالمي  للبنك   الرشعي  املستشار   فتوى

 يأيت:  ما

  قوانينها   يف   نص   وليوجد  رشعا    حمرم  أي   ،أو   بالربا   التعامل  هذفها   ليكون   التي  الرشكات  ن إ  ـ  1 

  رشاء   يف  البنك  أموال   بعض   واستثامر   معها   التعامل  جيوز   الربا(   )   ذلك  من   شيئا    يبيح   وأنظمتها

 أسهمها. 

  فيها   املسامهة  زلجيو  رشعا    حمرم  تعامل  أي  عل  وأنظمتها   قوانينها  يف  نص  إذا   الرشكات  تلك  أن   ــ  2

  التاجر   حكم   الرشكات  تلك  حكم  يكون   حمرم  بتعامل  خاصة   ظروف  اقتضت  إذا  أماو  ،  ولتشجيعها

  عل   معها  يقوم  ظروف  يف  يقع قد  ولكنه  املرشوعة  واملعامالت  احلالل   البيع  عل جتارته  يف  يعتمد  الذي 

  ابن   ذكره  بام  أخذا  الشبهة  ملجرد  رشعا    حمظورا   معه  التعامل  لجيعل  هذا  ،فإن  رشعا    حمرم  ارتكاب

  البنك   حسابات  من  خترج  حمرمة  فوائد  من   األسهم  تلك  عل  مايعود  معرفة  أمكن  إذا  هذا  وعل   تيمية 

  اإلسالمي   لالقتصاد  محاية   مرشوعة   أرباح  من  عليه   مايعود   للبنك   ويبقي   العامة  مصالح  يف   لترصف 

  ولتوزع   العامة   املصالح   يف   ورصفت   تقديرا   الفوائد   قدرت  يعرف  ل   وإذا  للمواطني  العامة  واملصالح 

 

 . 317  / 2  ج   ،   واإلقناع   6/ 5  ج   مفلح   لبن   واملبدع .   379  / 3  للبهويت   القناع   وكشاف .   63  / 6  ،ج   الصنائع   بدائع   انظر   ( 1) 
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  مستشار   ذكر  وقد  ،أول  يكون  فيها   لشبهة  مؤسسات  مه  التعامل  للبنك   أمكن   وإذا   املسامهي  عل

  الرقابة   هيئة  يف  العلامء  من  وجمموعة  الزرقا  مصطفى  للشيخ  فتوى  وأيضا    الكالم  نفس  الكويتي  البنك

 . (1)  ذلك مايؤيد السعودية الراجحي  ملؤسسة الرشعية

  بمعنى   رشوطهاالرشعية   بكل   الرضورة   بتحقق  مرشوط   ـ   اإلباحة   أي  ـ  الفتوى  هبذه   العمل  أن   وأرى 

 .  الرشكات  هذه  يف  إل لالستثامر   بديل ليوجد  أنه

  قدر   ضامن  ،أو  املال  رأس  ضامن   إل  تؤدي  مالية  هلاخصائص  ممتازة  أسهم  إصدار  جواز  عدم   :  ثالثا  

  خصائص   األسهم  بعض  إعطاء  وجيوز  األرباح  توزيع  عند  ،أو  التصفية  عند  تقديمها  ،أو  الربح  من

 (. 2)  إلدارية ،أو األجرائية   بألمور تتعلق

  يف   ملا   السهم  رهن   لقاء  للمشرتي  غيه   ،أو  السمسار   يقدمه  ربوي  بقرض  السهم   رشاء   لجيوز   :   رابعا 

  وكاتبه   وموكله  الربا  أكل  لعن  عل  املحرمةبالنص  األعامل  من  ومها  بالرهن  وتوثيقها  املراباه  من  ذلك

 .  وشاهديه

  موعد   يف   السهم   بإقراضه  السمسار  من  وعدا   يتلقى  وإنام   البائع   ليملكه  سهم  بيع   أيضا    جيوز   ل  كام 

  به   لينتفع   للسمسار  الثمن  ضإقبا   اشرتط  إذا  املنع  ويقوي  البائع  مال يملك  بيع  من   ؛ألنه  التسليم 

 (.3اإلقراض)  مقابل عل احلصول  بفائدة عهبإيدا 

  املوسوعة   يف  جاء  وقد  رشعا    لجيوز  بفائدة  قرضا    التابعة  للرشكة  القابضة  الرشكة  إقراض  أن  :  خامسا

  مفسد   للمقرض  القرض  بدل  يف  الزيادة  اشرتاط   أن  يف   الفقهاء  بي   لخالف  "(:4مانصه)   الكويتية 

  يزيده   بأن   ،أو   جنسه  من  أخذ   مما   أكثر   املقرتض  يرد   بأن  القدر   يف   الزيادة  أكانت  سواء  القرض   لعقد

 

ـ   1402  طبعة   اإلسالمية   للبنوك   الدويل   الحتاد   ـ   اإلسالمية   للبنوك   والعملية   العلمية   املوسوعة   انظر   ( 1)    266/ 6ج   ،   م 1982  ه

 . 283  ـ 276  ص   ،   م 1994  طبعة   ،   الكيالين   ابراهيم   الل   عبد   ،   اإلسالمية   الدولة   يف   وقيودها   العامة   والسلطة 

ـ   ( 2)  ـ   1412  / 11  / 12  اإلسالمي   الفقه   جممع   قرار   ـ ـ 711  / 1ج   7عدد   اإلسالمي   الفقه   جملة   انظر   1992  /   5  /   14  ـ 9  ه   714  ـــ

 . 

 السابق.   ـــاملصدر   ( 3) 

ـ   ( 4)   . 130  / 33  م 1995  أول   طبعة   اإلسالمية   والشئون   األوقاف   وزارة   ،   العلامء   من   جمموعة   ،   الكويتية   الفقهية   املوسوعة   ـ
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  قبيل   من  تعد  الزيادة  هذه  وأن  أخذ  مما  أجود  املقرتض  يرد  بأن  الصفة  يف  كانت  ،أو  آخر  مال  من  هدية

  صاحب  عبيد  بن  فضالة  فعن  وسلم  عليه  الل  صل  النبي  عن  ماورد  الفقهاء  هؤلء  إمجاع  ومستند  الربا

 .  (1الربا)  وجوه من وجه فهو نفعا  جر قرض  كل :  قال أنه وسلم عليه  الل  صل  النبي

  والتعسف   هلا.  التابعة   الرشكات  ضد  صوره  بكل  التعسف  استعامل  القابضة  للرشكة   لجيوز  :  سادسا 

  مأذون   ترصف   يف  الشارع  قصد   مناقضة   ،أو   (2)   مرشوع   غي   وجه  عل  حلقه  اإلنسان   استعامل  "  معناه

 (.3)  األصل بحسب رشعا   فيه

  سيطرة  ثم  ومن  للسهم  أكثرية  من  متلكه  بام  القابضة  الرشكة   أن  املحرمة  التعسف   صور  أمثلة  ومن 

  أموال   بتحويل  قرار  اختاذ  مثل  التابعة   رشكاهتا  عل   تريد   ما   "  متل   أن  تستطيع  ـ   اإلدارة  سجمل   عل

  اختاذ   ،أو  التابعة  لرشكةا  يف  للقلية  منصفة  غي  عقودا    تابعتها  مع  القابضة  تربم  أن  ،أو  التابعة  الرشكة

  عن   القابضة  الرشكة   سيطرة  عن   بالتنازل  قرار   ،أو   الرشكة   بحل  ،أو   أخرى  رشكة  مع  ندماجلبا   قرار

 املسامهي.  بأقلية الرضر  يلحق نحو عل ما  صفقة  بوقف  قرار  ،أو  أخرى لرشكة  تابعتها

  الرشكة   وكانت  )ب(  والرشكة  )أ(  الرشكة  تابعتي  رشكتي  ما  بلد  يف  قابضة  لرشكة  أن  لنفرض  فمثال   

  بعض   توقف  أن  القابضة  الرشكة  فرأت  أعامهلا  يف  ناجحة  )ب(  الرشكة  وكانت  عملها  يف  متعثرة  )أ(

  صغار   يترضر  احلالة  هذه  يف   فهنا  بتنفيذها   )أ(  الرشكة  وتكليف  الرابحة  )ب(  الرشكة  صفقات 

  ،وكذلك   رشكتهم  ستجنيها   التي  األرباح  من  جزء  من  حرموا  ؛ألهنم  )ب(   الرشكة  يف  املسامهي

  يف   أرباحها  بعض   ذهاب  من   أكثر  حققت  ولكنها  األرباح  هذه  مثل  من  القابضة  الرشكة   حرمت

 

 . 10715  رقم   350  / 5ج   البيهقي   سنن   ـ   ( 1) 

ـ   ( 2)    ،   هـ 1405  أول   طبعة   الزهراء   مطبعة   ،   العمري   اسامعيل   اإلسالمية   الرشيعة   يف   احلق   استعامل   يف   التعسف   ونظرية   احلق   ـ

 . 133ص 

 . 84  ص ،   م 1999  هـ 1419  ثانية   طبعة   بيوت   ،   الدريني   فتحي   حممد   احلق   استعامل   يف   التعسف   نظرية   انظر   ـ   ( 3) 
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  فكان   وزيادة  )ب(  يف  ماخرسته  تعوض  بأرباح  عليها  تعود  قد  التي  )أ(  الرشكة  نعاشإب  )ب(  الرشكة

 . (1)  )ب( الرشكة يف املسامهي  ضغار هو احلقيقي املترضر

  ـ  كان  نسبة  بأي  اختياريا  ،أو  إجاريا  أكان  سواء  األرباح  من  اقتطاعة  يتم  الذي  الحتياطي  :  سابعا 

  وحيميه   املال   رأس   يقي  أن  الربح   أهداف   من   أن  "  الفقهاء   بي   حيث   رشعا    جائز  %10  يكون  وغالبا  

  اقتطاعات   إل  الرشكة   أرباح  معظم   فالتذهب  معقول  وجه  عل   تكون  أن   يشرتط   ولكن   اْلسارة  من

 كثرة  وأن   كام  الحتياطية  املال  صناديق   يف  رصد  معظمها  بأن  األرباح  توزيع  عند   املساهم  يفاجأ  حيث

  الصناديق   هذه  أن  داراتإلا   تضمن  حيث  لإلمهال  الرشكة  بإدارة  تؤدي  قد   لالحتياط  إلقتطاعات

 (.2تقصيها)   ،أو  إمهاهلا  جراء من  تلحق خسائر ية أ عل   ستقوم

  صياغة   إعادة   يمكن   فهل  جائزة  غي  ل ااحل  بوضعها   القابضة  الرشكة   جتعل   الرشوط   هذه  أن  يقال   وقد  

 السابقة.  الرشوط وفق قابضة رشكة لعقد

 اآليت:  اْلامس   بحثامل يف  نوضحه ما  هذا 

 الخامس المبحث
 اإلسالمية  القابضة للشركة مقترح مشروع

 القابضة الرشكة  ماهية ـ 1 م

 اإلسالمي  الفقه  يف األموال رشكة  أحكام  هلا  عامة  مسامهة  رشكة هى القابضة الرشكة 

 القابضة  الرشكة سيطرة طرق ـ ( 2) م

  الرشكات   تدعى  أخرى  رشكات  ،أو  رشكة  عل  داريةإلا و  املالية  بالسيطرة  القابضة  الرشكة   تقوم

 التلية:  الطرق من بواحدة التابعة

 راسامهلا  نصف من  أكثر  متتلك أن  ــ 1

 إدارهتا  جملس  تأليف عل  السيطرة هلا  يكون  أن ـ 2

 

ـ   110  ص ،   الصيفي   الل   عبد   القابضة   والرشكة .،    96  ص   ، حسي   حممد   اسامعيل   د/ ،    القابضة   الرشكة   انظر ( 1)   . 111  ــ

 . 120  ص ،   الصيفي   الل   عبد   د/ ،   القابضة   الرشكة   عن   نقال   للمرزوقي   ( 486)   السعودي   النظام   يف   املسامهة   رشكات   ( 2) 
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 الرشكة.  شخصية  : (3م)

 فيه  تعمل الذي البلد  أحكام  عليه ترسي اعتباريا شخصا    وتسجيلها تأسيسها  بعد الرشكة  تعترب 

 املالية.  الذمة (4) م

  الرشكة   وتكون  فيها  مساهم  ألي  املالية  الذمة  عن  مستقلة  القابضة  للرشكة  املالية  الذمة  تعترب 

  جتاه   مسئول  املساهم  وليكون   عليها  املرتتبة  واللتزامات  الديون  عن  مسؤولة  وأمواهلا  بموجوداهتا

 الرشكة.  يف  يملكه التي  األسهم  بقدار إل واللتزامات الديون   تلك عن الرشكة 

 الرشكة   مال  رأس (5م)

  الرشكة   مال  رأس   حتديد  ويرتك   عملها   طبيعة   مع  متوافقا    القابضة   الرشكة   مال  رأس   يكون   أن   جيب 

 الختصاص.  أصحاب  من  املجال هذا يف  اْلربة ألهل

 الرشكة  مالية (6م)

  يف   مراعية   املايل  مركزها  فيها   تبي   مالية  قوائم   املختصون  حيددها   معينة   فرتات  تعد  أن   الرشكة   عل  

 .  حماسبيا    هبا املعمول والقواعد األصول ذلك

 الرشكة  إدارة (7م)

  املسامهي   إمام  مسؤولون  وهم  باختيارهم  املسامهون  يقوم  الشخاص  من  جمموعة  الرشكة  إدارة  يتول 

 إإلمهال.  ،أو التقصي   منشؤه  يكون  ضر أي  عن

 .القابضة الرشكة  غايات (8) م 

 الرشعية  واحلرام احلالل قواعد   مراعية القتصادية الغايات  من غاية  أي يف  أمواهلا استثامر   للرشكة 

 . املعنوية  احلقوق  يف الرشكة عمل (9م)

  عل   وجيري  والغش   والتدليس   الغرر  انتفاء   رشيطة  واستغالهلا   املعنوية   احلقوق  رشاء   للرشكة   جيوز 

 والتوارث.  واهلبة البيع حيث من  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  به ماتقيض  احلقوق هذه

 . القابضة الرشكة  ترصفات (10م)

 . اإلسالمية الرشيعة  يف  الواردة  التعسف  ؛لنظرية  القابضة  الرشكة أعامل مجيع ختضع 
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 .الرشكة   أموال زكاة (11م)

  الزكاة   فيها   لجتب  التي  السهم   استثناء  بعد   أمواهلا   يف   الواجبة   الزكاة   حساب  الرشكة  تتويل  ــــ  أ

  توكيل   ،أو  ماله  زكاة  أخذ  بي  خميا    املساهم  ويكون  املسلمي  غي  أسهم  ،أو  العامة  اْلزينة  كأسهم

 عنه.   نيابة ماله  زكاة خراجإب الرشكة 

ـ   ب    هذه   من   املتحصل  نصيبها  القابضة  الرشكة  تزكي  فال   أمواهلا  بتزكية  التابعة   الرشكة  قامت   إذا  ـ

 . الرشكة 

  بحساب   القابضة  الرشكة  تقوم  أمواهلا   بتزكية  التابعة  الرشكات  ،أو  الرشكة   تقم  ل  إذا  ـــ  ج

 اجلميع.  عن الزكاة وخترج التابعة رشكاهتا  ةيف فيها الزكوية  املوجودات 

 . التابعة  الرشكات إقراض (12) م

  القرض   هذا  عل   فائدة  أي   أخذ   عدم  رشيطة   التابعة  رشكاهتا  ومتول   تقرض  أن   القابضة   للرشكة   جيوز

 التمويل  ،أو

 القابضة  الرشكة  يف احلص مياث (13م)

  ملكيتها   نقل  جتوز  التي  األموال  من  باعتباره  مورثهم  أسهم  ملكية  يف  مجيعا    يشرتكوا   أن  للورثة  حيق 

 القابضة.  الرشكة   لدى  يمثلهم من عل بينهم فيام يتفقوا أن  عل

 واْلسائر  األرباح (14م)

  قدر   عل  يكون  ذكره  عدم  حالة  ويف  الرشكة  عقد  يف  املربم  آلتفاق  حسب  عل  األرباح  توزيع  يتم  

 . املال  رأس يف احلصص

 .   الرشكة املال رأس  من  أخذ يكف ل ،فإن  الربح  من  أول    وجدت  أن اْلسارة  احتساب يتم  

 املختصي.  قبل من حيدد غجباري  كاحتياطي أرباحها  من  جزءا تقطتع أن الرشكة عل

 الرشكة   مراقبة (15) م

  لتؤثر   التي  احلدود  يف  بالرشكة  املتعلقة   والوثائق  املعلوما ت  عل   الطالع  الرشكة  يف   مساهم  ألي  حيق

 العامة.  الرشكة مصلحة  عل
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  التي   غاياهتا   ،وكذلك   وقيودها  حساباهتا  ناحية  من   الرشكة  هذه  أعامل   سي   مراقبة   الدولة   تتول 

 أجلها.  من  أسست 

 :  التالية بالطرق القابضة الرشكة  تنقض (16م)

 . املدة هذه  متديد العامة اهليئة   قررت  إذا إل هلا املعينة املدة  نتهاءاب ـ 1 

 الغاية.  هذه تنفيذ  استحالة ،أو  أجلها   من أنشئت التي  الغاية   إمتام ــ 2

 حلها.   عل  املسامهي  اتفاق ـ 3

 عليها.  املرتتبة  للتزامات اب  والوفاء القيام  عن  عجزها  حالة يف ـ 4

 مرشوع.  سبب أي دون املختصون  حيددها معينة مدة  العمل عن توقفت إذا ـ5

 ماهلا.  رأس  أرباع ثالثة  تفوق فادحة  ْلسارة تعرضها ـ 6

 األسايس.   نظامها ،أو  للدولة  العام النظام  خالفت إذا ــ 7

 القابضة  للرشكة  املنظمة األحكام (17م)

  خاصة  العنان   لرشكة  املنظمة   األحكام  إل  فيه  يرجع   القانون  هذا  يف  أحكام  من  عليه  ينص  مال  كل

 .(1)  عموما  اإلسالمي الفقه  يف  للرشكات  املنظمة األحكام  إل يرجع  يوجد ل  ،فإن

 السادس المبحث
 القابضة الشركة  في األسهم زكاة توزيع كيفية

  فكيف   تابعة   رشكات   ،أو   ورشكة  قابضة   رشكة   :  طرفي  عبارة   احلقيقة   يف  القابضة  الرشكة   أن  ذكرنا 

 الزكاة؟  تستخرج

   القابضة  الرشكة   زكاة  :   أول   

 آراء:   ثالثة الرشكة هذه يف األسهم   زكاة  حلكم 

 

 . 145ـ 141  ص   ،   الصيفي   عل   عبدالل   د/   ،   القابضة   الرشكة   ( 1) 
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  فجعل   لالستثامر  املتخذة  األسهم  وبي  وبي  %2،5  زكاهتا  وجعل  التجارية  األسهم  بي  فرق  :  األول 

 (. 1الثابتة)  األصول عل قياسا   %10 زكاهتا

 (. 2)  %5،2 أي التجارة عروض  زكاة هلا وجعل  األسهم بي يفرق ل الثاين:

  ماسقته   ـ  للبعل   %  10  أي  والثمتار  الزروع   زكاة   زكاهتا   فجعل   الزراعية   الرشكات  بي   فرق  :   الثالث 

 باآللة.  للمروي %5و ـ السامء

  قيمة   خصم  بعد  %2،5  أي   التجارة   عروض  زكاة  هلا   فجعل  والتجارية  الصناعية   الرشكات   وبي 

 التجارة.  لتدخل  التي واألدوات املباين

  املروي  وبي   البعل   الزرع  بي   فرق  الشارع  ؛ألن   الثالث  الرأي   هارون  صربي  حممد   دكتور   رجح   وقد 

  بعد   (%10)  الصايف  الناتج  يف  تكون  املختلفة  الصناعات  يف  لالستثامر  املتخذة  األسهم  زكاة  نسبة  وأن

 الثابتة.  األصول نامء زكاة عل قياسا   اآللت واستهالك النفقات  محيع خصم

 التايل: النحو عل الرشكات أسهم  زكاة تكون  عليه  وبناء   

 التجارة.  يف  لتستخدم  التي واآللت املباين مثل  الثابتة األصول  لتزكى ـ 1 

 .  %2،5 التجارية  األسهم زكاة نسبة ـ 2

  روي  فيام  %5  و  السامء  سقته  فيام  %10  تكون  الزراعة  يف  الستثامرية  الرشكة  من  السهم  زكاة  نسبة  ـ  3

 باآللة. 

  قياسا    الصايف  الناتج  يف  جتب  فزكاهتا   املختلفة   الصناعات  يف  لالستثامر   املتخذة  األسهم  زكاة   نسبة  ــ  4

 (.3)  اآللت  واستهالك  النفقات  مجيع  ختصم أن  بعد ( %10) الثابتة  األصول نامء  زكاة عل

 

 

 . 172  / 9  ج   ،   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   يف   الزحيل   انظر   الل   رمحه   زهرة   أبو   حممد   الشيخ   ي أ ر   هذا   ( 1) 

 .   528  ـ 527  / 1  ج   ،   وي ا للقرض   الزكاة   فقه   ( 2) 

 

ـ   ( 3)  ـ 292  ص   ،   م 1999  أول   طبعة   عامن   النفائس   دار   هارون   صربي   حممد   د/   املالية   األسواق   أحكام   ـ    293. ــ
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 التابعة   الرشكة أموال  زكاة   :  ثانيا  

 حالتان:  هلا   يكون  الزكاة إخراج  يف ولكن القابضة  مألا للرشكة   خاضعة ذكرنا  كام  التابعة الرشكة 

  لكل  الكاملة   الزكوية   املوجودات   أساس   عل   زكواهتا   بإخراج  التابعة   الرشكات  قامت  إذا  :  األول 

  املوجودات   إل  تضم  فال  الرشكات   تلك  يف  مأل ا   الرشكة  ختص  التي   الستثامرات  بعدتتاس   منها

  م ألا  الرشكة  ولتتحمل  التابعة   الرشكة  قبل  من  زكيت   قد  أموال    تكون   ؛ألهنا  األم   للرشكة   الزكوية

  تلك   ماخيص  ؛ألن   احلالة   هذه  يف  التابعة   الرشكات  خترجها  التي  الزكوات  من  جزء  أي   ذلك   بعد

  فال   أرباحها   حتمله   ،أو  احلصص   تلك   حتمله   التابعة  الرشكات  يف   حصصها  عن   زكاة  من   الرشكة 

 يتكرر. 

  فإمامها   زكاهتا  إخراج  ال  الرشكة  وأرادت   زكواهتا  بإخراج  التابعة  الرشكات  تقم   ل  إذا  وأما   :  الثانية  

 طريقتان: 

  اجلميع   عن  الزكاة  وخترج  هلا  التابعة  والرشكات  إلم   الرشكة  يف  الزكوية  املوجودات  حتسب  أن  ـــ  1 

 اآلتية:  باملعادلة يعرف الزكاة من   بجزء ال للرشكة مدينة رشكةتابعة لكل  تكون ثم واحدة رشكة كاهنا

 

ـ  للرشكة الزكوية  املوجودات     التابعة  الرشكة زكاة  = إلمجايل امللغ × التابعةــــــــ

 للمجموعة  الزكوية  املوجودات 

  املوجودات   هذه  من  نسبة  وحتسب  حدة  عل  تابعة  رشكة  لكل  الزكوية  املوجودات  حتسب  أن  ــ  2

  م ألا  للرشكة  الزكوي   الوعاء   يف   الناتج  ويدخل  تابعة   رشكة  كل   يف   م ألا  الرشكة   ملكية  نسبة  تعادل

  من  مايتبقى  تزكى  أن  ذلك   بعد  التابعة  للرشكات   ثم   بكامله   الوعاء  هذا  حمتوى   عن  الزكاة  وخترج

 (. 1)  اآلخرين ملسامهيها ذلك ترتك أن  وهلا إلم  الرشكة حصة  استبعاد بعد الزكوية موجوداهتا 

 

 

  لقضايا   عرشة   احلادية   الندوة   يف   مقدمة   مداخلة   ياسي   نعيم   حممد   د/ ،    التابعة(   الرشكات   أسهم   يف   الستثامرات   )   األسهم   زكاة   ( 1) 

 .   م 2001  / 5/ 2  للزكاة   العاملية   الرشؤعية   اهليئة   املعارصة   الزكاة 
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   ؟  السهم  صاحب   أم   الرشكة  الزكاة  دفع   يتول  من 

 آراء  ثالثة املسألة هذه  يف للعلامء 

  الطبيعي  الشخص بمثابة فهى مستقلة شخصية هلا ألن؛  الزكاة  تدفع التي   هى  الرشكة   أن  يرى  األول:  

 (.1.)  الزكاة موضوع يف

  فهى  للمساهم   نأمية   أموال   هى  األسهم   هذه  إن  حيث   الزكاة   يدفع   الذي   هو  املساهم   أن  يرى   :  الثاين 

 (2جتارة.)  عروض

 (. 3)  السهم صاحب يدفعها أن وبي الرشكة تدفعها  أن بي التخيي   يرى   :  الثالث  

  سهم  كل  عل  الواجبة  الزكاة  نسبة  بحساب  الرشكة  تقوم  "  بأن  وذلك  اآلراء  هذه  بي  اجلمع  ويمكن 

  تتول  أن   أراد  ومن  ذلك   له  كان   هو  وخيرجها  الزكاة  يأخذ  أن  أراد  فمن  بذلك  املسامهي  خترب  ثم

  بأن   يقيض  العام  الرشكة  نظام  يف  بند  إقرار   عل  املسامهون   اتفق  وأن  ذلك  له  عنه  الزكاة  إخراج  الرشكة 

 (.4ذلك)  هلم   كان  أمواهلا  بتزكية الرشكة تقوم

 .  املختلفة  العلمية   املجامع  فتاوى   مع  يتفق   الرأي  وهذا 

  م 1984  أبريل  هـ  1404  رجب  يف  بالكويت  للزكاة  األول  باملؤمتر  العلمية  اللجنة  فتوى  يف  جاء  فقد 

 مايل: 

  منعا   أسهمه  عن  أخرى  زكاة  إخراج  املساهم  عل   فالجتب  أمواهلا  بتزكية  الرشكة  قامت  إذا   ـ  1 

 لالزدواج. 

 (. 5أسهمه)  تزكية السهم  مالك عل جيب ،فإنه  الزكاة  بإخراج الرشكة تقم  ل  إذا أما ـ 2

 

 . 740  ص   ،   1988  األول   اجلزء   الرابع   العدد ،   الزحيل   وهبة   د/   ـ   اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   ،   الرشكات   يف   األسهم   زكاة   ( 1) 

 . 177/ 9  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   والفقه   762  ص   4العدد   الفقه   جممع   جملة   للرضير   الرشكات   يف   األسهم   زكاة   ( 2) 

 . 177/ 9  ج   ،   للزحيل   وأدلته   اإلسالمي   الفقه   ( 3) 

 . 101  ص   ،   الصيفي   حممود   عل   عبدالل   د/   القابضة   الرشكات   ( 4) 

 . 650  / 2  ج   ،   السالوس   عل   د/ ،    املعارصة   الفهية   والقضايا   املعارص   اإلسالمي   القتصاد   ( 5) 
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 مايل:  فيه وجاء األسهم  زكاة بشأن اإلسالمي   الفقه  جممع قرار صدر وقد

  ـ18  من  السعودية  العربية   اململكة  يف  بجدة  الرابعة  مؤمتره  دورة  يف  املنعقد  اإلسالمي  الفقه  جممع  نإ 

 . م1988 فرباير 11 ـ6  املوافق اآلخرة مجادى 23

 مايل:  قرر  الرشكات أسهم زكاة موضوع بخصوص املجمع إل  الواردة البحوث عل   اطالعه  بعد 

  األسايس   نظامها يف نص  إذا  عنهم  نيابة الرشكة إدارة وخترجها أصحاهبا عل  األسهم زكاة جتب :  ل  أو

  ،أو   الزكاة   بإخراج  الرشكات  يلزم  الدولة  قانون  كان   ،أو  العمومية  اجلمعية  من   به  صدر  ،أو  ذلك  عل

 أسهمه.   زكاة الرشكة إدارة  إلخراج السهم  صاحب من تفويض  حصل

  مجيع   تعترب   أن   بمعنى  أمواله   زكاة   الطبيعي  الشخص  كامخيرج  األسهم   زكاة   الرشكة  إدارة  خترج  :   ثانيا  

  املال   نوع  حيث  من  العتنبار  هبذا  الزكاة  عليها   وتفرض   واحد  شخص  أموال  بمثابة  املسامهي  أموال

  يف   يراعى  مما  ذلك  وغي  يؤخذ  الذي  املقدار  حيث  ومن  النصاب  حيث  ومن  الزكاة  فيه  جتب  الذي

 األموال.   مجيع  يف  الفقهاء  من  عممه  من عند   اْللطة بمبدأ أخذا وذلك الطبيعي الشخص زكاة

  اْليي  الوقف  وأسهم   العامة  اْلزانة  أسهم  ومنها  الزكاة  هيا   لجتب   التي   األسهم   نصيب  ويطرح 

 املسلمي. غي  أسهم  ،وكذلك اْليية   اجلهات وأسهم

  فإذا  أسهمهم  زكاة  املسامهي  عل   فالواجب   األسباب  من   سبب   ألي   أمواهلا  الرشكة  تزك  ل  إذا  ثالثا: 

  أمواهلا   الرشكة  زكت  لو  الزكاة  من  أسهمه  ماخيص  الرشكة  حسابات  من  يعرف   أن  املساهم  استطاع

  ل  وأن  األسهم  زكاة  كيفية  يف  األصل  ؛ألنه  العتنبار  هذا  عل  أسهمه  زكى  إليه  املشار  النحو  عل

 .  ذلك معرفة  املساهم  يستطع

  ،فإنه   التجارة  بقصد  وليس   السنوي  األسهم   ريع  من   الستفادة  بقصد  الرشكة  يف  ساهم  كان  ،فإن  

  العقارات   لزكاة  بالنسبة  الثانية  دورته  يف  الفقه  جممع  قرره  مع  ومتشيا   املستغالت  زكاة  يزكيها

  جتب  وإنام  السهم  أصل  يف  عليه  لزكاة  األسهم  هذه  صاحب  ،فإن  الزراعية  غي  املأجورة  واألراض

  الزكاة  رشوط   توافر   اعتبار   مع   الريع   قبض  يوم  من   احلول   دوران  بعد  العرش  ربع   وهى   الريع   يف  الزكاة 

 املوانع.   وانتفاء
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  زكاته   حول  جاء  فإذا  التجارة  عروض  زكاة  زكاها  التجارة  بقصد  املساهم  اقتنى   قد  املساهم  كان  وإن 

  ربع  فيخرج  اْلربة  أهل  بتقويم  قيمتها  زكى   سوق  هلا  يكن  ل  وإذا  السوقية  قيمتها  زكى  ملكه  يف  وهى

 ربح.   للسهم كان إذا  الربح ومن القيمة تلك  من (%2،5العرش)

  زكاته   حول   جييء   عندما   معه   وزكاه   ماله   إل   ثمنها   ضم   احلول   أثناء   يف   أسهمه   املساهم   باع   إذا   رابعا:  

 .(1السابق)   النحو عل  اشرتاها   التي األسهم   فيزكي   املشرتي   أما

 

 السابع  المبحث
 

 القانون   في القابضة الشركة  انقضاء

  أكانت سواء   شكلها أو  نوعها كان أيا قانونا   الرشكة هبا تنقيض  العامة األسباب من  جمموعة  هناك 

  رشكة أم أشخاص  رشكات  كانت ،وسواء   مدنية،  أم  جتارية كانت وسواء ، قابضة غي أم قابضة

  مع  التصفية مرحة يف  الرشكة دخول  إل ذلك أدى أحدها  أو  األسباب تلك  توافرت فإذا أموال،

  وقسمة التصفية عملية إلمتام  الالزم وبالقدر  التصفية فرتة خالل املعنوية  بشخصيتها الرشكة  احتفاظ

الرشكاء.  بي يقسم  الديون تسديد   بعد زاد  وما  الرشكة موجودات  

  الثالث   الفصل  من  التاسع  املبحث  يف  بياهنا  سبق  خاص  وبعضها  عام  بعضها  األسباب  وهذه

  وردت  التي  القواني  بذكر   فقط   العامة  باألسباب   التذكي  بإعادة   هنا  ونكتفي  (،  األشخاص  )رشكات 

  العربية   القواني  سائر  يف  عليها  متفق  أسباب  وهى  القابضة  الرشكة  ومنها  الرشكة  عقد  انتهاء  بشأن

 .الدول.   هذه عض لب التجارية قوانيال من لفقرات استعراض  خالل من  نوضحها 

 باآليت وحددها الرشكات  جلميع الشاملة  احلل  أسباب ( 64 املادة اللبناين)  التجارة قانون  تناول فقد 

 .الرشكة أجلها   من أسست التي  املدة انقضاء ـ 1

 

 . 882  ـ 881  / 1ج   6  عدد   ،   اإلسالمي   الفقه   جممع   جملة   ـ   ( 1) 
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 .مألوف وجه عل إجراؤه املراد املرشوع  انتهاء ــ 2

  الرشكاء بعض طلب  عل بناءا   تقيض  أن للمحكمة جيوز بأنه علام   نفسه، املرشوع  موضوع زوال ــ3

  قيامه لعدم  الرشكاء أحد بإخراج حتكم حالة يف  أو املحكمة،   تقدرها عادلة  ألسباب الرشكة بحل

  (1)  الرشكة  نحو بموجباته

 :اآلتية  األمور بأحد  الرشكة تنقيض  أنه  عل 253 املادة نصت فقد (  السوداين)  القانون  أما

 .أجله من   قامت  الذي العمل انتهاء  أو  مدهتا  انتهاء -أ

 .تسليمه  قبل  الرشكاء حد أ  رأسامل أو املال  رأس  مجيع هالك  -ب

 .عليه احلجر  أو إفالسه  أو جنونه  أو  الرشكاء  أحد موت -ت

 .حلها عل الرشكاء  إمجاع -ث

 .بحلها قضائي حكم صدور -ج

  نصت   فقد  العام  األعامل  قطاع   رشكات   قانون  بشأن   م1991  لسنة  203  رقم   املرصي  القانون  وأما  

   اآليت النحو عل القابضة الرشكة اننقضاء عل  مادتان 

 اإلدارة  جملس  عل  وجب املصدر املال  رأس  نصف الرشكة  خسائر  بلغت إذا ـ 38 مادة

   . استمرارها  أو الرشكة  حال  ّف للنظر  العادية غي  العامة اجلمعية  دعوة إل  يبادر ان

   : اآلتية األسباب  بأحد الرشكة  تنقىض ـ 39 مادة

   . الرشكة حل - 1

   . الرشكة نظام  ّف املحددة املدة انتهاء  - 2

   . جلهأ  من الرشكة أسست  الذي الغرض انتهاء  - 3

 

 م 1942  / 12/ 24  تاريخ   يف   صادر   304  رقم   اشرتاعي   مرسوم   اللبناين   الربية   التجارة   قانون  ((1))
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  بقوة  الرشكات تنهي  تلقائيـة عامة  أسبابا   هناك  أن  يتبي  القانونية النصوص هذه  خالل من  و 

  تأسيسها تم  أجله  من   الذي غرضها حتقيق  أو  جتديدهـا،  يتم ل ما  هلا  املحددة املدة كانقضاء   القانون،

  عند  أو منه،  كبي جزء أو  كله الرشكة  مال رأس هبالك  أو  الغرض ذلك حتقيـق  استحالة  حالة يف أو

  إل تـؤدي الرشكاء إلرادة  تعـود إرادية أسبابا    هناك أن  كام  تصفيتها، أو  التجارية  الرشكة إفالس 

  أن إل  باإلضافة مدهتا، انتهاء  قبـل الرشكة حل علـى  الرشكاء  كاتفاق الرشكة انتهاء  أو انقضاء

 .الرشكة  بحل حتكم  أن املختصة للمحكمة جيوز  إذ  اقتصادية أسبابا   هنالك

 :اآلتية  األمور بأحد قانونا تنقيض  القابضة  الرشكة فإن  تقدم ومما

 .جتديدها يتم  ل ما هلا   املحددة املدة انتهاء ـــ1

  من   الذي الغرض  حتقيق استحالة أو  القابضة الرشكة  إنشاء تم أجله  من  الذي الغرض حتقيق  ـــ2

 .تأسيسها تم  أجله

 .منه  كبي  جزء أو كله  القابضة الرشكة مال رأس هالك  ــ3

 .مدهتا انتهاء قبل القابضة  الرشكة حل  عل  الرشكاء اتفاق حالة  يف أو ــ4

 .تصفيتها   أو بحلها قضائي حكم   صدور ــ5

  صادقة   دعوة   قارئه   من  يرزقنا   وأن  املسلمي  به  ينفع  أن   سبحانه   وأسأله  بالصواب  أعلم   تعال  والل 

 ، سليم بقلب الل  أتى من إل ولبنون مال   لينفع ومي  ،الرامحي أرحم عند  لنا  تشفع

  وسالم  يصفون عام  العزة رب  ربك  سبحان   أمجعي وصحبه  آله  وعل  حممد  نبينا عل  وسلم  الل   وصل 

 العاملي.  رب لل  واحلمد املرسلي  عل

 الفقي   العبد وكتبه 

 معوض   خالد مصطفى  التواب  عبد دكتور 

   والقانون الرشيعة  كلية ورئيس قسم أصول الفقه  املساعد الرشيعة  أستاذ 

 العاملية  اإلسالمية شاة  معظم احلليم عبد  السلطان جامعة 

 ماليزيا  ـــ قدح  ولية 
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 م. 1989 القاهرة  ، العريب الفكر دار  ، رضوان  زيد أبو د/ ، التجارية  الرشكات   .56

 م.1999 طبعة   ، القادر  عبد عزت ، التجارية  الرشكات   .57

 العريب.  الفكر دار ،  يونس عل د/ ، التجارية  الرشكات   .58

 م. 1989 أول  طبعة غنيم فايز د/ ، اإلمارات  يف  التجارية   الرشكات   .59

 العاملية.  العربية  الدراسات  معهد   اْلفيف عل  الشيخ  ، اإلسالمي الفقه  يف   الرشكات   .60

  مؤسسة   اْلياط  العزيز  عبد  ،د/  الوضعي   والقانون   اإلسالمية  الرشيعة   يف  الرشكات   .61

 م.1994 بيوت الرسالة

  بيوت   الرسالة  مؤسسة  ،  اْلياط   العزيز  عبد   د/  ،  اإلسالمية  الرشيعة   يف  الرشكات .62

 م.1994 رابعة طبعة

  ،   الصيفي  حممود  عل  الل  عبد  د/  ،  اإلسالمي  الفقه   يف   وأحكامها  القابضة   الرشكة   .63

 م. 2006 ـ هـ1426. أول  طبعة  األردن النفائس دار
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  األردين   الرشكات   قانون   مرشوع   يف   التابعة  برشكاتاهتا  وعالقتها   القابضة   الرشكات   .64

  عامن   للطباعة  وعكشة   شقي   ،  اسامعيل  حسي  حممد  ،  وعكشة  شقي   ،  املقارن  والقانون

 .1990 عام 1ط

 احلمص   النديم  ،عل  اإلسالمي  والفقه   الوضعي  القانون  ضوء  يف   املسامهة  الرشكات   .65

 م.2003 والتوزيع  والنرش للدراسات  اجلامعية املؤسسة

 احلمص  نديم   عل  ،  اإلسالمي  والفقه   الوضعي   القانون   يف   املسامهة  رشكات   .66

 م. هـ1424 ط  والنرش للدراسات  اجلامعية املؤسسة

  ط/  ،   السلمي  مهدي  بن  غرير  بن  سعد  د/  ،  اإلسالمي  الفقه   يف   املضاربة   رشكة  .67

 م. 1997 /1417

 . م1992بيوت ، مزحيم  ماجد ، اهلولدنج  رشكة  .68

  طبعة  البغا  مصطفى  حتقيق  العلمية  الكتب  دار  ،  بيوت  طبعة  ،  البخاري  صحيح  .69

 . هـ 1407

  ،هجر   السبكي  الكايف   عبد   بن   عل  الدين   تقي  احلسن   أبو  ،  الكربى  الشافعية   طبقات   .70

 . هـ1413  والتوزيع والنرش  للطباعة

  عامر   دار   ،   الدبو   فاضل   ابراهيم   د/  ،  اإلسالمي  القتصاد   يف  دراسة  املضاربة  عقد   .71

 م 1418/1998 أول طبعة ،  عامن

  عثامن   بن  محد  بن  الل  عبد  ،  مقارنة   دراسة   اإلسالمية   الرشيعة   يف   املضاربة   عقد   .72

 هـ.1427 ول  أ طبعة ،  إشبيليا كنوز مطبعة اْلويطر

 م. 2008/ 142 أول طبعة  جدة، هالل أمحد ،أرشفالرشكات تأسيس   عقود  .73

 م.1998 املعارف  دار احلكيم   مجال ، والقانونية  التأمينية  الناحيتي   من   التأمي  عقود  .74

  ،  إشبيليا  كنوز  دار  العمراين  الل  عبد  بن  حممد  بن  الل  عبد  د/  ،  املركبة  املالية   العقود   .75

 م. 2006 هـ1427 أول طبعة   الرياض
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 هـ. 1382 عام  أول طبعة ، اإلسالم شيخ   فتاوى   .76

  ابن   دار  ،  واملنكرات  والبدع   والغيبيات  العقائد   يف   شلتوت  للشيخ   املهامت   الفتاوى  .77

 .  هـ1412 أول  طبعة  اجلوزي

 القاهرة.  اإلمام مطبعة ، اهلندية الفتاوى  .78

  دار   :  النارش   الشافعي  العسقالين  الفضل   أبو  حجر  بن  عل  بن   أمحد   ،الباري  فتح  .79

 .1379 ،  بيوت - املعرفة

  )املتوّف:   اهلامم  بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل،القدير  فتح  .80

 تاريخ وبدون  طبعة بدون ، الفكر  دار  النارش: هـ(861

  دار  ـ  القاض  حازم  الزهراء  أبو  حتقيق  ـ  (  املقديس  الل  عبد  أبو  )  مفلح  لبن   الفروع   .81

 .م2001  أول طبعة  العلمية  الكتب

 هـ/ 1430  دمشق  ،  الفكر  دار  طبعة  الزحيل  وهبة  د/  ،  وأدلته  اإلسالمي   الفقه   .82

 .م2009

 . الشاملة  ترقيم ، اجلزيري  الرمحن عبد  ، األربعة   املذاهب   عل الفقه   .83

  مكتبة   خامسة  طبعة   القليص   عل  د/  ،  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املالية   املعامالت   فقه   .84

 اجلديد.  اجليل

 م.1995 / ط ،  ذياب بو سليامن د/ ، التجاري  القانون  .85

 م. 1996 طبعة  ،  عالية سمي د/ ، التجاري  القانون  .86

 د.ت.  العربية النهضة دار ، الدين مجال لعل  ، التجاري  القانون  .87

  اإلسكندرية   ،   اجلامعية   املطبوعات  دار   ،   العريني   حممد  د/  ،  التجاري  القانون .88

 م.1995

  عام   والنرش  للطباعة  املعارف   مؤسسة   طه،  كامل   مصطفى  د/  ،  التجاري  القانون  .89

 .م1974
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 م.1995 العربية النهضة دار دويدار  هاين د/ ،  اللبناين التجاري   القانون  .90

 جزي   لبن  الفقهية  الفروع  ومسائل  الرشعية  األحكام  )قواني   ،  الفقهية  القواني  .91

 الشاملة.  املكتبة ت 741الغرناطي

  دار   ،   هـ(711  :   )املتوّف   املرصي  األفريقي   منظور   بن  مكرم  بن   حممد   ،  العرب  لسان  .92

 أول.  بعةط  بيوت – صادر

  دار  النارش   ،  الصاوي  صالح  ود/  املصلح  عبدالل  د/  ،  جهله  التاجر   يسع  ل   ما   .93

 املسلم. 

 الرسخيس   سهل أيب  بن  حممد بكر أبو الدين ،شمس للرسخيس  ، املبسوط  .94

  والتوزيع،   والنرش  للطباعة   الفكر  ،دار   امليس   الدين  حمي  وحتقيق:خليل  دراسة .95

 م. 2000 هـ1421 األول، الطبعة   ، لبنان   بيوت،

  حتقيق  ،  العثامنية  اْلالفة  يف  وفقهاء  علامء  عدة  من  مكونة  جلنة  ،  العدلية  األحكام   جملة   .96

   باغ،كراتيش. آرام كتب، جتارِت  كارخانه حممد، نور  :  النارش

  موقع   ،  هـ(1030  :   )املتوّف   البغدادي  حممد   بن  غانم   حممد  أبو  ،:  الضامنات  جممع   .97

 . اإلسالم

  العدد   جدة  اإلسالمي  الفقه  جملة  بحوث  ضمن  النشمي   لعجيل،  املتناقصة  املشاركة   .98

 عرش   الثالث

  جممع  جملة  محاد  نزيه  د/  ،  املستجدة  العقود   ضوء   يف   وأحكامها   املتناقصة   املشاركة   ـ .99

 م. 2002 هـ1423 عرش  اْلامس العدد جدة اإلسالمي  الفقه

  عل   حسن   د/  ،  املستجدة  العقود  ضوابط  ضوء  يف  وصورها   املتناقصة  املشاركة   .100

 هـ.1422 عرشة  الثالثة الدورة بجدة اإلسالمي الفقه  جممع جملة  ضمن الشاذيل

 بيوت.  العريب  الرتاث  إحياء دار ، للسنهوري احلق  مصادر   .101



269 

 

  بن   عثامن  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  الل   عبد  شيبة،  أيب  بن  بكر  ،أبو  شيبة  أيب  ابن  ُمصنف   .102

  املسجد   مكتبة  ،موقع  عوامة.  حممد  :  ،حتقيق  هـ(235  :  )املتوّف  العبيس  خواستي

 النبوي. 

  الرمحن   حبيب  حتقيق  ،   الصنعاين  مهام  بن   الرزاق  عبد  بكر  أبو  ،الرزاق  عبد   مصنف   .103

 .  هـ1403 ثانية طبعة  بيوت – اإلسالمي  املكتب  : النارش  ،  األعظمي

 هـ1422  رابعة  ط  النفائس  دار  بشي  عثامن  حممد  د/،  املعارصة   املالية   املعامالت  .104

 م 2001

 يعسوب.  موقع :  الكتاب  مصدر  ،  قلعجي رواس  حممد ، الفقهاء  لغة  معجم   .105

  دار   النارش   ،  الرشبيني   اْلطيب  ،حممد  املنهاج  ألفاظ  معاين   معرفة   إل   املحتاج   مغني  .106

 ،بيوت   الفكر

  مرص   للطباعة   هجر  طبعة   ،  واحللو  الرتكي  املحسن   عبد  ،  حتقيق   ،  قدامة  لبن  املغني  .107

 هـ1401 الرياض  مكتبة / واملغني هـ1408

  حممد   الشيخ  حتقيق  احلسيني،  جواد  حممد  سيد  ،  العالمة  قواعد  رشح   الكرامة  مفتاح   .108

 البيت.   أهل ونرشمعارف  و حتقيقات  مؤسسة ،  اْلالص باقر

  طبعة   عامن   والتوزيع   للنرش   اجليب  دار  الكسواين  حممد  عامر   ،  الفكرية  امللكية  .109

 م 1998

  وارث   بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  ، مالك  موطأ   رشح   املنتقى   .110

 اإلسالم.   موقع  :  الكتاب هـ(مصدر474  :  )املتوّف األندليس   الباجي

 إسحاق  أبو   الشيازي   يوسف   بن   عل  بن   ،إبراهيم   الشافعي  اإلمام  فقه  يف   املهذب  .111

 بيوت.  النرش  ،مكان

  954ـ   الل  عبد  أبو   املغريب  الرمحن  عبد  بن  ،حممد  خليل  خمترص  لرشح   اجلليل   مواهب   .112

 ه.1398 لبنان  بيوت الفكر،  دار ،النارش
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 . م1967 النهضة   دار ،  شفيق حمسن د/، التجاري القانون   يف  املوجز   .113

  افسالمية   للبنوك  الدويل  الحتاد  ،  اإلسالمية  للبنوك   والعملية  العلمية  املوسوعة .114

 م 1978

 . م2000 عام  النفائس دار ،  القلعجي رواس حممد ، امليرسة  الفقهية  املوسوعة .115

  اإلسالمية  للبنوك  الدويل  الحتاد  ـ  اإلسالمية  للبنوك   والعملية  العلمية   املوسوعة .116

  . م 1982 هـ 1402 طبعة

  مجال   ،   الزيلعي   ختريج   يف   األملعي   بغية   حاشيته  مع   اهلداية  ألحاديث  الراية  نصب  .117

  حممد   :  ،املحقق   هـ(762  :   )املتوّف   الزيلعي  حممد  بن   يوسف   بن  الل  عبد  حممد  أبو   الدين 

  -اإلسالمية للثقافة  القبلة  دار ،لبنان ،  بيوت  - والنرش  للطباعة  الريان مؤسسة  ،  عوامة

 م 1997هـ/1418 األول،  الطبعة ،  السعودية – جدة

  والنرش   الطباعة   دار  ،  النبهاين  الدين   تقي  الشيخ  ،  اإلسالم  يف   القتصادي   النظام   .118

 م 1990 رابعة طبعة  ،  بيوت

  ثانية   طبعة  بيوت  ،  الدريني  فتحي  حممد  ،  احلق  استعامل   يف  التعسف   نظرية   .119

   م1999 هـ1419

  ،   املعارف  منشأة  النارش  ،  طلبة  أنور   املستشار   ،  القانونية  والترصفات   العقود   نامذج   .120

 2001 طبعة  ، اإلسكندرية 

 األخية.  الطبعة احللبي طبعة ، األوطار  نيل   .121

 م. 1987 أول  ط عالية  سمي د/ ، التجاري  القانون  يف   الوجيز  .122

  احلديث  العرصي  املكتب  ،  حييى  سعيد   د/  ،  السعودي  التجاري   النظام   يف   الوجيز  .123

 م. 1980 / هـ1400

  1962 العربية  النهضة  دار ، السنهوري الرزاق عبد  د/ ،  املدين  القانون  يف   الوسيط   .124
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 املؤلف يف سطور 

 م ـ مجهورية مصر العربية، حمافظة الفيوم. 1962من مواليد    ۞

عام   ۞ القاهرة  العلوم جامعة  الليسانس من دار  حصل على درجة 
يف الشريعة   والدكتوراهم  1998واملاجستري يف الشريعة عام    م،1985

عام   القاهرة  الشرف  2004اإلسالمية، من جامعة  األوىل. م مبرتبة 
 م 2019على درجة أستاذ مساعد من اجمللس األعلى ابجلامعات املصرية عام    وحصل 

عمل مدرسا للفقه مبعهد الثقافة اإلسالمية جبمهورية مصر العربية، ومدرسا للعلوم العربية والشرعية   ۞
ومستشارا شرعيا ابململكة العربية السعودية، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا ورئيس   ابجلمهورية اليمنية، 

قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاة اإلسالمية العاملية 
 ـ ماليزاي. 

الوصول،  له أكثر من مخسة عشر مؤلفا يف علوم الشريعة منها: الوسيط يف أصول الفقه، ومفتاح ۞
والوجيز يف القواعد الفقهية، وأحكام األحوال الشخصية، وأحكام الشركات يف الشريعة اإلسالمية، 
والنقود واألوراق املالية، ودروس رمضانية، وموسوعة املعامالت اإلسالمية، وأحكام املرياث يف الشريعة 

 ا.وغريه  الزكاة، وفتاوى    العبادات،والنوازل املعاصرة يف    اإلسالمية،

 له مقاالت إسالمية على الشبكة اإلسالمية يف موضوعات فكرية إسالمية.   ۞

 ميدانية وحبثية.   ومشروعات   دوليا،له أكثر من ثالثني حبثا حمكما    ۞

عضو حمكم بلجنة البحوث ابلكلية، وعضو حمكم يف جمالت دولية ومشارك يف تطوير    ۞
داخل اجلامعة وخارجها وحماضر  وإعداد املناهج ابلكلية، ومشرف على وضع االمتحاانت  

 م. 2017يف العديد من املناسبات وحاصل على األستاذ املثايل للكلية عام 

 

 


