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زوال االعتبار الشخصي للشريك املتضامن وأثره على الشركة
دراسة مقارنة
The personal demise of the joint partner and its impact
on the company
Comparative Study

إعداد:
د .حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي
األستاذ املساعد بقسم القانون باجلامعة السعودية اإللكرتونية

زوال االعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة  -دراسة مقارنة ،د .حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي

املستخلص
تشكل الشركات يف هذا العصر أمهية كربى يف التطور التجاري واالقتصادي وتنمية الدول
وازدهارها ،وال تزال األحكام واملسائل املتعلقة بالشركات حمال للبحث والدراسة واملناقشة هبدف
االرتقاء بأنظمة الشركات وتطويرها ،وقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على موضوع مهم من هذه
املواضيع ،وهو املوضوع املتعلق مبصري الشركات التجارية يف حال زوال االعتبار الشخصي للشريك
املتضامن سواء بوفاة الشريك أو باختالل أهليته أو تصرفه باحلجر عليه أو إشهار إفالسه ،أو احلكم
بإعساره ،أو خبروج الشريك املتضامن برغبته من الشركة ،أو إخراجه من قبل بقية الشركاء من
الشركة ،مع الرتكيز على دراسة النظام السعودي ،واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وبعض القوانني
الوضعية.
ويتكون هذا البحث من ٍ
متهيد لبيان مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية ،مث
ثالثة مباحث تتضمن مطالبا وفروعا ،وقد كان املبحث األول :يف وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها
على الشركة ،واملبحث الثاين :يف احلجر على الشريك املتضامن ،أو إشهار إفالسه ،أو إعساره،
وأثره على الشركة ،واملبحث الثالث :يف انسحاب الشريك املتضامن ،أو إخراجه من الشركة ،وأثره
على الشركة ،مث انتهى البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج ،مث التوصيات املقرتحة.
الكلمات المفتاحية :الشركات التجارية  -الشركات املدنية – انقضاء الشركات -القانون
التجاري – النظام السعودي – الفقه اإلسالمي.
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Abstract
Companies and organizations in this era are of great importance in the
commercial and economic development and prosperity of the countries. The
provisions and issues of companies are still the subject of research, study and
discussion with a view to upgrading the systems of companies and development.
This research is intended to shed light on the important subject of these topics, in
the event of the loss of personal consideration of the joint partnership, whether by
the death of the partner or the disqualification of the partner whether abundoning
the partner or company bunkruptcy, or the exit of the partner solidarity by the
desire of the company, or the removal of the rest of the partners of the company in
the Saudi system, and the comparison of Islamic jurisprudence , and some of the
laws of status.
This research consists of a preface to show the extent of the personality of
the partner on the commercial companies, and then three topics including the
claims and branches. The first topic is about the death of the partner solidarity,
and its impact on the company, and the second is the Judicial custody on the
partner solidarity, or bunkruptcy. And the third topic is the withdrawal of the joint
partner, and the removal of the company, and its impact on the company, and then
ending the research concluding with the most important results, then the
recommendations proposed.
Keywords:
Commercial Companies - Civil Companies -dissolution of the company Commercial Law - Islamic Jurisprudence - Saudi Law.
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املقدمة
احلمدد رب العدداملني ،والصدالة والسددالم علدى أشددرف األنبيداء واملرسددلني نبيندا حممددد وعلدى لدده
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن من أهم ما يُعىن به الباحثون ما يتعلق بدراسة األنظمة املعاصدرة ،ومقارنتهدا بأحكدام الفقده
اإلسددالمي ،لالس ددتفادة مددن النظريددات احلديثددة واملسددامهة يف تطويره ددا ،وللوق ددوف عل ددى الث ددروة الفقهي ددة
العظيمددة الددا خلفهددا الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي والنهددل مددن معينهددا الصددايف املعتمددد علددى الكتدداب
والسنة ومقاصد الشريعة وقواعدها.
وإن من األنظمة القانونية املهمدة يف هدذا العصدر احلدديث أنظمدة الشدركات التجاريدة ،وذلدك ملدا
تُشكله الشركات من أمهية كربى يف التطور االقتصادي والتجاري يف الدول املعاصرة.
ومددن أجددل هددذه األمهيددة ملوضددوع الشددركات ينبنددي إخضدداع ق دوانني الشددركات للبحددث والدراسددة
والعمددل علددى تطددوير أنظمتهددا باسددتمرار ،والعمددل علددى توعيددة م سسددي الشددركات بكددل مددا ي د ثر علددى
مصري الشركة وحياهتا ،لكي حيتاطوا حني كتابة عقد التأسيس لكل املخاطر الدا دددب بالشدركة ،وإن
من أهم األمور الا ينبني مل سسدي الشدركات مراعاهتدا والتنبده ودا هدو مدا يتعلدق بتحديدد مصدري الشدركة
يف حالدة زوال االعتبدار الشخصدي للشدريك املتضدامن يف شدركات األشدخا  ،سدواء بوفداة الشدريك أو
اخددتالل أهليتدده أو تصددرفه بدداحلجر عليدده ،أو بإشددهار إفالسدده ،أو احلكددم بإعسدداره ،أو خبددروج الش دريك
املتضامن برغبته من الشركة ،أو إخراجه من قبل بقية الشركاء من الشركة ،ومدا مددى مصدري الشدركة يف
هذه األحوال ،ومدى إمكانية استمرارها يف النظام ويف الفقه اإلسالمي.
وقد جاء هذا البحث لدراسة مصري الشدركة عندد زوال االعتبدار الشخصدي للشدريك املتضدامن،
مع الرتكيز على النظام السعودي واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وبعض القوانني املقارنة.
ددأت أوال بدراسددة مسددائل البحددث مددن الناحيددة النظاميددة يف اململكددة ويف بعددض الق دوانني
وقددد بد ُ
املقارنة األخدرى ،مث دراسدة املسدألة يف الفقده اإلسدالمي واملقارندة بينده وبدني التوجهدات النظاميدة ،وذلدك
ألن الفقه اإلسالمي هو احلاكم على النظام ،واحلكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
أهمية املوضوع:
 -1ملوضوع الشركات عموما أمهية كربى فهي من أهم أدوات التطور والنهوض االقتصادي
والتجاري للدول يف العصر احلاضر ،وكل املواضيع املتعلقة بالشركات ينبني أن تكون حمل
عناية ودراسة خاصة.
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عرض
أمر ُم ٌ
 -2أن أغلب الشركات تقوم وترتكز على االعتبار الشخصي للشريك املتضامن ،وهو ٌ
للزوال يف أي حلظة ،فيلزم دراسة مدى تأثّر الشركة بزوال االعتبار الشخصي للشريك.
 -3احلاجة لدراسة مقارنة مسألة تأثّر الشركة بزوال االعتبار الشخصي للشريك بأحكام الفقه
اإلسالمي.
 -4أن أكثر الشركات العائلية تُ سس على االعتبارات الشخصية والثقة بني الشركاء.
 -5حاجة م سسي عقود شركات األشخا للنص على مصري الشركة يف حال زوال االعتبار
الشخصي ألحد الشركاء املتضامنني.
 -6الرغبة الشخصية يف حبث هذا املوضوع.
الدراسات السابقة:
مل أطلددع علددى دراسددة مسددتقلة تدددر هددذا املوضددوع يف النظددام السددعودي مددع املقارنددة بأحكددام
الفقه اإلسالمي.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وتوصيات:
املقدمة :وتتضمن أمهية البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
التمهيد :يف مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية يف النظام.
املطلب الثاين :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف الفقه اإلسالمي.
املبحث األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة.
املطلب الثاين :مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك املتضامن ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :استمرار الشركة حبلول ورثة الشريك املتضامن حمله.
الفرع الثاين :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء املتضامنني بني بقية الشركاء.
املبحددث الثدداين :احلجددر علددى الش دريك املتضددامن ،أو إشددهار إفالس ده ،أو إعسدداره ،وأثددره علددى
الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :احلجر على الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :مفهوم احلجر ومشروعيته.
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فرعني:

الفرع الثاين :أثر احلجر على الشريك املتضامن.
املطلددب الثدداين :إشددهار إفددال الش دريك املتضددامن ،أو إعسدداره ،وأثددره علددى الشددركة ،ويتضددمن

الفرع األول :تعريف اإلعسار واإلفال  ،والفرب بينهما.
الفرع الثاين :أثر إشهار إفال الشريك املتضامن أو إعساره على الشركة.
املبح ددث الثال ددث :انس ددحاب الشد دريك املتض ددامن ،أو إخراج دده ،وأث ددره عل ددى الش ددركة ،ويتض ددمن
مطلبني:
املطلب األول :انسحاب الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة.
املطلب الثاين :إخراج الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة.
اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد :يف مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية:
يف هذا التمهيد سيتم توضيح مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف النظام ويف الفقه
اإلسالمي على النحو التايل:
املطلب األول :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية يف النظام:
عرف املنظم السعودي الشركة بأهنا " :عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر ،بأن يساهم كل
ّ
منهم يف مشروع ،يستهدف الربح ،بتقدمي حصة من مال أو عمل أو منهما معاً ،القتسام ما ينشأ
من هذا املشروع من ربح أو خسارة"(.)1
وقد اهتم املنظم السعودي يف هذا التعريف ببيان العناصر واألركان اخلاصة الا تتكون منها
الشركة ،والذي يعنينا منها يف هذا البحث مها ركنان ،ركن تعدد الشركاء الذي أشار إليه املنظم عند
قوله( :الشركة :عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر ،)...وركن تقدمي احلصص ،الذي أشار إليه
املنظم بقوله( :بتقدمي حصة من مال أو عمل أو منهما معاً) ،فهما من أركان الشركة الا ال تقوم
الشركة إال هبما مع بقية األركان ،فأما ركن تعدد الشركاء فيعين أنه ال ميكن أن تُ سس شركةٌ إال من
شريكني أو أكثر ،وإذا نقصت الشركة عن اثنني فإهنا تفقد أحد أركاهنا وتبطل( ،)2وأما ركن تقدمي
احلصص فيعين وجوب أن يقدم الشركاء أمواال أو أعماال يسامهون هبا يف الشركة.
وإذا كانت الشركة تفرتض وجود شريكني أو شركاء متعددين ،ووجود أموال مقدمة من ه الء
الشركاء ،فإنه من الطبيعي أن تثور أسئلة كثرية عن مدى ارتكاز الشركة وقيامها على أشخا
الشركاء أم على أمواوم ،وعن طبيعة عالقة ه الء الشركاء بعضهم مع بعض ،وطبيعة عالقتهم
بالشركة ،ومدى مس ولية ه الء الشركاء جتاه بعضهم البعض ،ومدى مس وليتهم جتاه الشركة ،وما
مدى تأثُّر الشركة يف حال نقص أحد الشركاء أو اختالل شخصيته القانونية.
وتتضح اإلجابة عن هذه األسئلة ببيان أنواع الشركات من حيث قيامها على االعتبار
الشخصي للشركاء أو قيامها على األموال املقدمة منهم ،وتتنوع الشركات هبذا االعتبار إىل ثالثة
( )1املادة الثانية من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (/3م) وتاريخ 143٧/1/2٨ه.
( )2هددذا هددو األصددل ،إال أن املددنظم السددعودي يف نظددام الشددركات اجلديددد اسددتثىن مددن هددذا األصددل ج دواز تأسدديس
شركة من شخص واحد بشروط حمدددة علدى سدبيل االسدتثناء ،وتقتصدر علدى شدكل شدركة املسدامهة أو الشدركة
ذات املس ولية احملدودة كما يف املادة ( )55و (.)154
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أنواع:
النوع األول :شركات األشخاص:
شركات األشخا هي الشركات الا ترتكز على االعتبار الشخصي للشركاء ،مبعىن أن شخصية
الشريك يف هذه الشركات معتربة وملحوظة حبيث يقوم عليها هذا النوع من الشركات ،وغالبا ما تتكون
هذه الشركات من عدد قليل من الشركاء يثق بعضهم ببعض وتربطهم ِصالةٌ وثيقةٌ كالقرابة أو املعرفة
القوية ،ومن أجل قيام هذا النوع من الشركات على االعتبار الشخصي فإهنا ال شك تتأثر مبا يتعرض له
الشركاء مما ي ثر على شخصيتهم القانونية سواء بالوفاة أو بأي سبب خر ي دي إىل اختالل ذمتهم
املالية( ،)1ويندرج دت هذا النوع من الشركات يف النظام السعودي ثالث شركات وهي:
 -1شركة التضامن ،وهي( :شركة بني أشخا

من ذوي الصدفة الطبيعيدة يكوندون فيهدا مسد ولني

شخصددياً يف مجيددع أم دواوم وبالتضددامن عددن ديددون الشددركة والتزاماهتددا ،ويكتسددب الش دريك فيهددا
()2

صفة التاجر) .

 -2شركة التوصية البسيطة ،وهي( :شركة تتكون من فريقني من الشركاء فريق يضم على األقل
شريكاً متضامناً ومس والً يف مجيع أمواله عن ديون الشركة والتزاماهتا ،وفريق خر يضم على

األقل شريكاً موصياً ال يكون مس والً عن ديون الشركة والتزاماهتا إال يف حدود حصته يف
()3
رأ مال الشركة .وال يكتسب الشريك املوصي صفة التاجر) .
المحاصة ،وهي( :شركة تسترت عن النري ،وال تتمتع بشخصية اعتبارية ،وال ختضع
 -3شركة
َّ
()4

إلجراءات الشهر ،وال تقيد يف السجل التجاري) .
النوع الثاني :شركات األموال:
وهي الشدركات الدا تركدز وتقدوم علدى االعتبدار املدايل ،دون االعتبدار الشخصدي للشدركاء ،فلديس
( )1ط دده ،مص ددطفى كم ددال" .ال ددوجيز يف الق ددانون التج دداري"( .ط :ب دددون ،اإلس ددكندرية :منش ددأة املع ددارف ،ب دددون ت دداريخ)
 ،209املدين ،محزة علي" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،5جدة :دار املدين1421 ،ه2001-م).211 ،
( )2املادة ( )1٧من نظام الشركات.
( )3املادة ( )3٨من نظام الشركات.
( )4املادة ( )43من نظام الشركات.
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لشخصية الشريك فيهدا تدأثري ،وإ دا العدربة واألسدا يف هدذا الندوع مدن الشدركات علدى األمدوال املقدمدة
م ددن الش ددركاء ،والنم ددوذج األب ددرز و ددذا الن ددوع م ددن الش ددركات ه ددو ش ددركة املس ددامهة( )1ال ددا عرفه ددا امل ددنظم
السعودي بقوله( :شركة املسامهة :شركة رأ ماوا مقسم إىل أسدهم متسداوية القيمدة ،وقابلدة للتدداول،
وتكون الشركة وحدها مس ولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة على ممارسة نشاطها)(.)2
النوع الثالث :الشركات المختلطة:
وهددي الشددركات الددا يكددون فيهددا خصددائص مددن شددركات األشددخا وخصددائص مددن شددركات
األم دوال ،والنمددوذج األبددرز وددذا النددوع مددن الشددركات يف النظددام السددعودي هددو الشددركة ذات املس د ولية
احمل دددودة ال ددا عرفه ددا امل ددنظم الس ددعودي بقول دده( :الش ددركة ذات املسد د ولية احمل دددودة ش ددركة ال يزي ددد ع دددد
الشددركاء فيهددا علددى سددني شدريكاً ،وتعددد ذمتهددا مسددتقلة عددن الذمددة املاليددة لكددل شدريك فيهددا ،وتكددون
الشددركة وحدددها مسد ولة عددن الددديون وااللتزامددات املرتتبددة عليهددا ،وال يكددون املالددك وددا أو الشدريك فيهددا
مس والً عن تلك الديون وااللتزامات)(.)3
ومن خالل هذا التعريف يتبني أن الشركة ذات املس ولية احملددودة شداهبت شدركات األشدخا
مددن ناحيددة قلددة عدددد الشددركاء فيهددا ودديددده ،وشدداهبت شددركات األم دوال مددن ناحيددة حمدوديددة املس د ولية
حبدود رأ املال ،ووذا كانت من الشركات املختلطة.
وبعددد هددذا التقسدديم ومددن خددالل تعريفددات الشددركات السددابقة ،اتضددح أن شددركات األشددخا
تتضددمن شددركة التضددامن ،وشددركة التوصددية البسدديطة ،وشددركة احملاصددة ،وأن هددذه الشددركات ترتكددز وتقددوم
دح يف شددركا التضددامن واحملاصدة ،أمددا بالنسددبة لشددركة التوصددية
علدى االعتبددار الشخصددي ،وهددذا أم ٌدر واضد ٌ
البسيطة فإهنا تشتمل على فريقني ،فر ٍيق متضامن مس ول مس ولية مطلقة ،وفر ٍيق مدو ٍ مسد ول عدن
هددو وجددود

التزامددات الشددركة حبدددود رأ مالدده ،وسددبب اعتبددار هددذه الشددركة مددن شددركات األشددخا
الفريق املتضامن الذي تنطبق عليه أحكام شركة التضامن.
وتُعترب شركة التضامن هي النموذج األمثل لشركات األشخا  ،ويكدون الشدريك فيهدا مسد وال
( )1اجلد ددرب ،حممد ددد حسد ددني" .القد ددانون التجد دداري السد ددعودي"( .ط ،3اخلدُ د ددرب :الد دددار الوطنيد ددة اجلديد دددة1414 ،ه-
1994م).142 ،
( )2املادة ( )52من نظام الشركات.
( )3املادة ( )151من نظام الشركات.
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عن ديون الشركة مس ولية غري حمدودة برأ مالده ،بدل تتعددى مسد وليته إىل أموالده اخلاصدة ،ويعتدرب يف
الوقددت نفسدده مس د وال بالتضددامن مددع بقيددة الشددركاء املتضددامنني عددن التزامددات الشددركة وديوهنددا ،حبيددث
ميكن لدائن الشركة يف حال ثبوت الدين على الشركة وعدم قدرهتا على الوفاء أن يقتضي دينده كدامال
مددن أي أحددد مددن الشددركاء املتضددامنني ،مث يرجددع بعضددهم علددى بعددض ،وال حيددق للش دريك املتضددامن أن
يتنصل من مس وليته حبجة دفع القسط املناسب لرأ ماله ،وهذا هو معىن كونه شريكا متضامنا.
وم ددن أج ددل ه ددذه املس د ولية غ ددري احمل دددودة ترتك ددز ش ددركات األش ددخا عل ددى شخص ددية الش ددركاء
املتضددامنني ،وعلددى الثقددة هبددم ،ومالءهتددم وقدددرهتم علددى الوفدداء يف حددال تعثدر الشددركة ،ولكددن يف املقابددل
فإن هذا الشريك املتضامن قد يعرتيه ما يعرتي اإلنسان يف أي وقت من األمدور الطارئدة الدا هبدا تدزول
شخصيته أو ختتل ،فهدو ُمع ّدرض للوفداة يف أي وقدت ،وهدو أم ٌدر حمقدق مهمدا طدال العمدر ،وبالتدايل مداذا

دور
سدديكون حددال الشددركة الددا ارتكددزت وقامددت علددى شخصدديته بع دد وفاتدده  ،وقددد دصددل للش دريك أمد ٌ
أخرى غري الوفداة ختتدل هبدا شخصديته ويبطدل هبدا تصدرفه كإصدابته بعدارض مدن عدوارض األهليدة كالسدفه
أو اجلنون ،أو احلكم باحلجر عليه ،أو احلكم عليه باإلعسار ،أو إشدهار إفالسده ،ففدي حدال حصدول
أمد ٍر مدن هدذه األمدور حتمدا سدريد السد ال عددن مصدري الشدركة الدا قامدت علدى االعتبدار الشخصدي وددذا
الش دريك  ،وهددذا مددا سددوف ادداول اإلجابددة عندده يف هددذا البحددث مبشدديئة ا وفضددله ،مددع الرتكيددز علددى
النظام السعودي واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وببعض القوانني الوضعية .
املطلب الثاني :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف الفقه اإلسالمي:
عرف الفقهاء رمحهم ا تعاىل الشركة بتعريفات كثرية ،ومن أفضل هذه التعريفات تعريف
ّ
ِ
عقد مالكي مالني فأكثر على التجر فيهما
عرف شركة العقد بقولهُ ( :
الفقيه املالكي الدردير حينما ّ
()1
معاً ،أو على عمل بينهما ،والربح بينهما ،مبا يدل عرفاً ،ولزمت به) .
وأشار هذا التعريف إىل أكثر خصائص الشركة ،فنص على أن الشركة عقد ،وهذا العقد ال
ميكن أن يكون إال بني اثنني ،بشرط أن ميلكا املال ،أو بني أكثر من اثنني كثالثة أو أربعة أو أكثر
من ذلك ،ونص يف التعريف إىل املقصود من املشاركة وهو االجتار باملالني لنرض الربح ،وأشار إىل
شركة العنان بقوله :التجر فيهما معا ،أي العمل بأنفسهما يف املالني ،وأشار بقوله :أو على عمل
( ) 1الدردير ،أمحد بن حممد" .أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك" (ط :بدون ،نيجرييا :مكتبة أيوب 2000م)،
.10٨
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والربح بينهما  ،إىل شركة األبدان ،مث بعد ذلك نص على أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها يف
العرف ،ويف األخري نص على أن عقد الشركة عق ٌد الزم( )1وهذا هو مذهب بعض املالكية ،لكن
مجهور الفقهاء يرون أن الشركة عقد جائز كما سيأيت بيانه.
ومن خالل هذا التعريف يظهر أن أشخا الشركاء وأمواوم حمل اعتبار يف الفقه اإلسالمي،
عقد ِ
مالكي مالني.)...
حيث مجع بني األشخا واألموال يف أول التعريف عند قولهُ ( :
ويدل على قوة االعتبار الشخصي للشريك يف الفقه اإلسالمي أن وفاة الشريك أو اختالل
شخصيته أو أهليته ي دي إىل بطالن الشركة وانقضائها ،قال ابن قدامة عن الشركة( :تبطل مبوت
أحد الشريكني ،وجنونه ،واحلجر عليه للسفه ،وبالفسخ من أحدمها)( ،)2وقد نص على مثل هذا
أغلب الفقهاء يف املذاهب األربعة كما سيأيت بيانه.
()3
قسم الفقهاء الشركات إىل أقسام متعددة بناءً على األسا الذي قامت عليه
وقد ّ
الشركات ،فبعضهم اعترب املال أساسا يف تقسيم الشركات ،وبعضهم يعترب العمل واملال والضمان
أساسا يف تقسيم الشركات.
فالشافعية اعتربوا املال األسا األهم يف الشركة ،ووذا حكموا على الشركات الا ال يوجد
( )1الصدداوي ،أمحددد بددن حممددد اخللددويت" .بلنددة السددالك ألقددرب املسددالك" (ط ،1:بددريوت :دار الكتددب العلميددة،
1995م).2٨9 ،
( )2ابددن قدامددة ،عبددد ا بددن أمحددد بددن حممددد املقدسددي" .املنددين"( .ط ،4الريدداض :دار عددامل الكتددب1419 ،ه-
1999م).131/٧ ،
( )3أهم أنواع الشركات يف الفقه اإلسالمي سة أنواع ،وهي:
 -1شركة األبدان :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر ببدهنما وعملها فقط ،وتُسمى شركة األعمال.
 -2وشركة العنان :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر مباليهما وعملهما معا.
 -3وشركة املضاربة :وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر على أن يدفع أحدمها املال ،ويكون العمل على األخر.
 -4وشركة الوجوه :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر على ما يشرتيان يف ذممهما جباهيهما.
 -5وشركة املفاوضة :وهي تفويض كل واحد من الشريكني لآلخر يف كل ما يثبت وما وعليهما.
وهددذا لمددل تعريددف أن دواع الشددركات يف الفقدده اإلسددالمي علددى اخددتالف بددني الفقهدداء يف بعددض التعريفددات ،ولدديس
املقصددود هنددا تفصدديلها ،انظددر :الكاسدداين ،أبددو بكددر بددن مسددعود" .بدددائع الصددنائع يف ترتيددب الشدرائع"( .ط،2
بد ددريوت :دار الكتد ددب العلميد ددة1406 ،ه 19٨6 -م) 56/6 ،ومد ددا بعد دددها ،وابد ددن رشد ددد ،حممد ددد بد ددن أمحد ددد
القددرط " ،بدايددة ا تهددد وهنايددة املقتصددد" (ط ،1:بددريوت :دار ابددن حددزم1420 ،ه – 1999م) 599 ،ومددا
بعدها ،والبهويت ،منصدور بدن يدونس" .شدرت منتهدى اإلرادات"( .ط ،1بدريوت :م سسدة الرسدالة1421 ،ه-
2000م) 546/3 " ،وما بعدها.
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مال بالبطالن كشركة األبدان وشركة الوجوه ،وقد علل الشافعية بطالن هذين النوعني من
فيها ٌ
الشركة لعدم وجود املال فيهما ،وصححوا شركا العنان واملضاربة لوجود املال فيهما(.)1
قسم عليه الشركات ميكن أن يكون العمل أو
أما مجهور الفقهاء فاعتربوا األسا الذي تُ ّ
املال أو الضمان ،ولذلك أجازوا شركة األبدان والوجوه والعنان واملضاربة واملفاوضة على اختالف
بينهم يف بعض التفاصيل والتعريفات ليس النرض من هذا البحث بياهنا(.)2
والفرب بني تقسيم الشركات يف األنظمة املعاصرة ويف الفقه اإلسالمي يف هذا ا ال هو أن
شركات األموال يف القانون تركز على أموال الشركاء فقط دون النظر إىل أشخاصهم ،وال أثر
لشخصيتهم على الشركة ،أما يف الفقه اإلسالمي فالشركات املعتمدة على األموال ال تكفي األموال
فيها لقيام الشركة بل البد من االعتماد فيها أيضا على االعتبار الشخصي للشريك ،ولذلك تتأثر
شركات األموال يف الفقه اإلسالمي مبا ي ثر على شخصية الشركاء ،خبالف األمر يف شركات
األموال يف القانون فال تتأثر مبا ي ثر على شخصية الشركاء كما تقدم بيانه.
وقد قرر للس لمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل متر اإلسالمي أن األصل
جواز الشركات احلديثة ،ونص يف قراره على شركة التضامن ،وشركة التوصية البسيطة ،وشركة
احملاصة ،والشركة ذات املس ولية احملدودة ،وشركة املسامهة وغريها(.)3
واألصل يف الشركات اإلباحة ،وال يلزم تنزيل الشركات املعاصرة على أنواع الشركات الا
ذكرها الفقهاء رمحهم ا  ،قال الشيخ ابن عثيمني رمحه ا ( :رمبا ددث أنواع من الشركات يصعب
تنزيلها على ما قاله الفقهاء ،فإذا وجدنا نوعاً من الشركات حدث كما حيدث اآلن يف املعامالت
األخرية ،فال نقول :إنه حرام؛ ألنه خارج عما قال الفقهاء؛ ألن األصل احلل واإلباحة)(.)4
أما كون الشريك شريكا متضامنا يف شركات األشخا الذي هو موضوع هذا البحث ،فقد
سبق بيان أن الشريك املتضامن هو املس ول مس ولية تضامنية ومطلقة عن مجيع التزامات وديون
( ) 1اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بدريوت :دار الكتدب
العلمية1415 ،ه1994/م).223/3 ،
( )2لالسددتزادة انظددر :املراجددع السددابقة ،وحممددد بددن إبدراهيم املوسددى" ،شددركات األشددخا بددني الشدريعة والقددانون"
(ط ، 1:الرياض :مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1401 ،ه) 139 ،وما بعدها.
( )3قدرار لمددع الفقدده اإلسددالمي الدددويل املنبثددق عددن منظمددة املد متر اإلسددالمي رقددم  )14/4( 130بشددأن الشددركات
احلديثة :الشركات القابضة وأحكامها الشرعية ،يف دورة امل متر الرابعة عشرة بتاريخ 1423 /11/٨هد.
( ) 4اب ددن عثيم ددني ،حمم ددد ب ددن ص ددا  " ،الش ددرت املمت ددع عل ددى زاد املس ددتقنع"( ،ط ،٧:الري دداض :دار اب ددن اجل ددوزي،
143٧ه).401/9 ،
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الشركة يف أمواله اخلاصة ،وأن للدائن مطالبة من شاء من الشركاء املتضامنني بكامل الدين ،ويف
الفقه اإلسالمي أشار فقهاء احلنفية إىل هذا املعىن ،ومن ذلك قول الكاساين( :جيوز إقرار أحد
شريكي املفاوضة بالدين عليه وعلى شريكه ،ويطالب املقر له أيهما شاء؛ ألن كل واحد منهما
كفيل عن اآلخر؛ فيلزم املقر بإقراره ،ويلزم شريكه بكفالته ،وكذلك ما وجب على كل واحد منهما
من دين التجارة ...وصاحب الدين باخليار ،إن شاء أخذ هذا بدينه ،وإن شاء أخذ شريكه حبق
()1
يب من معىن التضامن يف القانون.
الكفالة)  ،وهذا قر ٌ

( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".٧2/6 ،
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املبحث األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة:
أوال :وفاة الشريك المتضامن ،وأثرها على الشركة في النظام:
ي ددرى االجت دداه النال ددب يف القد دوانني املقارن ددة أن الش ددركة تنقض ددي بوف دداة الشد دريك املتض ددامن؛ ألن
شخص ددية الشد دريك املتض ددامن حم ددل اعتب ددا ٍر قام ددت علي دده الش ددركة ،وق ددد دوثِددق الش ددركاء يف ش ددخص ه ددذا
دود عنددد تكددوين
الش دريك ،وقددد ال يثقددون يف غددريه ممددن حيددل حملدده ،وهددذا االعتبددار الشخصددي أمد ٌدر مقصد ٌ
شركات األشخا املتقدم بياهنا ،سدواء يف حدال ابتدداء تأسيسدها أو اسدتمرارها ،فاالعتبدار الشخصدي
ط ابتددداء وشددرط اسددتدامة واسددتمرار ،ووفدداة الش دريك املتضددامن ت د دي
للش دريك يف هددذه الشددركات شددر ُ
()1
األمر الذي ي ثر على الشركة حبلها وانتهائها .
حتما إىل زوال االعتبار الشخصي وذا الشريكُ ،
وقدد أخدذ املدنظم السدعودي هبدذا االجتداه ،وندص علدى انقضداء شدركات األشدخا بوفداة أحدد الشدركاء
عند تنظيم أحكام شركة التضامن ،الا ورد فيها( :تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء.)2()...
وكددذلك صددرت هبددذا احلكددم عنددد بيددان أحكددام شددركة احملاصددة( ،)3أمددا ش ددركة التوصددية البسدديطة
فاكتفى بإحالة أحكام الشركاء املتضامني فيها على أحكام شركة التضامن(.)4
وتأكيد دددا علد ددى خصوصد ددية هد ددذا احلكد ددم بشد ددركات األشد ددخا املتقد دددم ذكرهد ددا ،ند ددص املد ددنظم
السددعودي علددى عدددم انقضدداء شددركات األمدوال بوفدداة أحددد الشددركاء يف أثندداء ذكددر أحكددام الشددركة ذات
املس د د د ولية احملد د دددودة ،الد د ددا ورد فيهد د ددا( :ال تنقضد د ددي الشد د ددركة ذات املس د د د ولية احمل د د دددودة بوفد د دداة أحد د ددد
الش ددركاء ،)5()...وك ددذلك ص د ّدرت بع دددم انقض دداء ش ددركة التوص ددية البس دديطة بس ددبب م ددوت أح ددد الش ددركاء
املوصني عند ذكر األحكام اخلاصة بالشريك املوصي يف شركة التوصية البسيطة(.)6
وأمددا شددركة املسددامهة فدداألمر فيهددا أظهددر لقيامهددا علددى االعتبددار املددايل ولكثددرة الشددركاء فيهددا ،فلددم
حي ددتج إىل ال ددنص فيه ددا عل ددى ع دددم ت ددأثّر الش ددركة بوف دداة أح ددد الش ددركاء ،خب ددالف الش ددركة ذات املسد د ولية
( )1ط دده ،مص ددطفى كم ددال" .الش ددركات التجاري ددة"( .ط :ب دددون ،الق دداهرة :املرك ددز القزم ددي ل ص دددارات القانوني ددة،
.120-119 ،)201٨
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )3املادة ( )50من نظام الشركات.
( )4املادة ( )3٨من نظام الشركات.
( )5املادة ( )1٧9من نظام الشركات.
( )6املادة ( )42من نظام الشركات.
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دبها بشددركات األشددخا مددن ناحيددة قلددة عدددد الشددركاء فيهددا ،ممددا اسددتدعى املددنظم
احملدددودة فددإن فيهددا شد ً
إىل التنبيه على عدم تأثرها بوفاة أحد الشركاء فيها.
وحيصل هذا االنقضاء بقوة النظام من تاريخ وفاة الشريك املتضدامن مدن غدري حاجدة إىل حكدم
قد ٍ
داض أو شدديء خددر ،سدواء كانددت مدددة الشددركة حمددددة أو غددري حمددددة ،وبندداءً علددى هددذا فددإن الورثددة ال
حيلددون حمددل مددورثهم يف الشددركة ،وال ُميكددن إجبددار الشددركاء علددى قبددول الورثددة بدددال عددن الشدريك املتددو ،
ألهن ددم ق ددد ال يثق ددون يف الورث ددة مث ددل ثقد ددتهم يف الش د دريك ،لقي ددام ش ددركات األش ددخا عل ددى االعتبد ددار
الشخصددي للشددركاء املتضددامنني ،إال أن هددذا األمددر لدديس مددن النظددام العددام ،وبالتددايل جيددوز االتفدداب علددى
خالفه يف بعض الصور( )1كما سيأيت.
وقد أخذت هبذا االجتاه أغلب القوانني املقارنة ،كالقانون املصري( ،)2واإلمارايت( ،)3وغريها.
وهناك اجتاه خر أخذ به القانون األردين ،وهدو أن األصدل اسدتمرار الشدركة يف حدال وفداة أحدد
الشركاء ،وال تعترب الوفاة سببا من أسباب االنقضاء ،إال إذا نص عقد الشركة على اعتبار الوفداة سدببًا
من أسباب انقضاء الشركة( ،)4وقدد ص ّدرت املقدنن األردين هبدذا عندد قولده( :مدا مل يدنص عقدد الشدركة أو
أي عقد خر وقّعه مجيع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غري ذلك ..تبقى شركة التضدامن قائمدة
ويستمر وجودها يف حالة وفاة أحد شركائها)(.)5
ويف احلقيقددة أن االجت دداه األول أرجددح ،وه ددو ال درأي القائددل بانقض دداء ش ددركات األش ددخا بوف دداة
أحددد الشددركاء ،لقددوة االعتبددار الشخصددي فيهددا واعتمادهددا عليدده ،وبوفدداة أحددد الشددركاء حتمددا سددينهار
ويزول هذا االعتبار ،مث إن الشركاء قد وثقوا يف هذا الشخص لوجود أمور شخصية متعلقة بذاته ،ممدا
قددد ال يتددوفر فدديمن حيددل حملدده مددن الورثددة ،ولدديس مددن املنطددق والعدددل إل دزام الشددركاء بالورثددة بددديال عددن
الشريك املتو مع عدم رضاهم هبم.
ثانيا :وفاة الشريك المتضامن ،وأثرها على الشركة في الفقه اإلسالمي:
دت عليدده  -علددى القددول بانقضدداء ش دركة العقددد
اتفقددت املددذاهب الفقهيددة األربعددة – فيمددا اطلعد ُ
( )1اجلرب" ،القانون التجاري السعودي".1٨٨ ،
( )2السددنهوري ،عبددد الددرزاب أمحددد" .الوسدديط يف شددرت القددانون املدددين"( .ط ،3لبنددان :منشددورات احلل د احلقوقيددة،
2011م).361/5 ،
( )3املادة ( )296من قانون الشركات اإلمارايت.
عمان :دار الثقافة1433 ،ه2012-م).23٧-236 ،
( )4الكيالين ،حممود" .الشركات التجارية"( .طّ ،3
( )5املادة ( )30من قانون الشركات األردين.
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()1

()2

وانفساخها جبميع أنواعها بسبب مدوت أحدد الشدركاء ،وقدد ندص علدى ذلدك احلنفيدة  ،واملالكيدة ،
()3

()4

والشافعية  ،واحلنابلة .
وقددد علّددل الفقهدداء انفسددا الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء بددأن الشددركة مبناهددا علددى امللددك وأهليددة
التصددرف وقددد زالددت مبددوت الش دريك ،وألن عقددد الشددركة عقددد جددائز ولدديس الزمددا فيبطددل مبددوت أحددد
العاقددين ،وكددذلك ألن الشددركة مبناهددا علددى الوكالددة ،أي أن ك ًدال مددن الشدريكني وكيد ٌدل لآلخددر ،والوكالددة
()5
تنفسخ باملوت ،فكذلك الشركة .
ويف ذلددك يقددول ابددن قدامددة( :والشددركة  ...تبطددل مبددوت أحددد الش دريكني ...ألهنددا عقددد جددائز،
()6
فبطلت بذلك ،كالوكالة) .
ثالثا :المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في أثر وفاة أحد الشريك المتضامن على الشركة:
يتوافددق القددانون مددع قددول مجهددور الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي يف انقضدداء شددركات األشددخا
وانفساخها مبوت أحد الشركاء كما تقدم توضيحه ،وقدد سدبق القدول بدأن العلدة الدا أدت إىل انقضداء
دب ممدا ذكدره الفقهدداء
الشدركة يف النظدام هدي زوال االعتبدار الشخصددي للشدريك بداملوت ،وهدذا املعددىن قري ٌ
رمحهددم ا يف علددة انفسددا الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء ،ومددن ذلددك قددول البهددويت( :الوكالددة والشددركة
واملضدداربة  ...تدبطددل هددذه العقددود مبد ٍ
دوت أو جند ٍ
دون مطبددق ،ألهنددا تعتمددد احليدداة والعقددل فددإذا انتفددى ذلددك
انتفت صحتها النتفاء ما تعتمد عليه ،وهدو أهليدة التصدرف)( ،)٧فشخصدية الشدريك معتدربة ومد ثرة يف
النظام ويف الفقه اإلسالمي.

( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".٧5/6 ،
( )2القرايف ،أمحد بن إدريس " .الذخرية"( .ط ،1بريوت :دار النرب اإلسالمي1994 ،م).65/٨ ،
( )3النددووي ،حميددي الدددين حيدد .بددن شددرف" .منهدداج الطددالبني وعمدددة املفتددني يف الفقدده" (ط ،1بددريوت :دار الفكددر،
1425ه2005-م).132 ،
( )4البهويت ،منصور بن يونس" .الروض املربع"( .ط ،1الرياض :إثراء املتون143٨ ،ه201٧-م).35٨/2 ،
( )5ابددن عابدددين ،حممددد أمددني بددن عمددر " .رد احملتددار علددى الدددر املختددار" املعددروف حباشددية ابددن عاب ددين( ،ط،2
بريوت :دار الفكر1412 ،هد 1992 -م) ،32٧/4 ،البهويت ،منصور بن يونس " .كشاف القناع عن منت
اإلقناع"( ،ط ،1لبنان :دار الكتب العلمية141٨ ،ه.506/3 ،)199٧-
( )6ابن قدامة" ،املنين".131/٧ ،
( )٧البهويت" ،شرت منتهى اإلرادات".14/3
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املطلب الثاني مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك املتضامن:
وفاة اإلنسان أمر حمقق الوقوع ،وقد يصديب أحدد الشدركاء يف أي وقدت ،ممدا يندتج عنده انقضداء
الشددركة ،وقددد يك ددون ذلددك يف وقددت نشدداط الشددركة وقوهتددا ،وهب دذا تك ددون الش ددركة مه ددددة ومض ددطربة،
إلمكانية انقضائها يف أي وقت(.)1
وودذا األمددر ،وعلددى الددرغم مددن القددول بانقضدداء شددركات األشددخا بسددبب وفدداة أحددد الشددركاء،
إال أنه ميكن أن تستمر الشركة مع هذا االفرتاض وفقا لصور حمددة ،فإن انقضاء الشدركة هبدذا السدبب
ليس من النظام العام ،فيجوز االتفداب علدى لالفتده يف حالدة التوافدق علدى اسدتمرار الشدركة حبلدول ورثدة
الشدريك املتددو حملدده ،وكددذلك يف حالددة اتفدداب الشددركاء علددى اسددتمرار الشددركة بعددد وفدداة أحددد الشددركاء،
وذلك على النحو التايل:
الفرع األول :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله:
أوال :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في النظام:
ميكددن أن تس ددتمر الش ددركة حبل ددول ورث ددة الش دريك املت ددو حمل دده ،ويوج ددد اجت دداه غال ددب يف الق دوانني
املقارنددة علددى أن األصددل العدام هددو عدددم حلددول ورثددة الشدريك حمددل الشدريك املتددو  ،ملددا تقدددم ذكددره مددن
انقض دداء ش ددركات األش ددخا بوف دداة أح ددد الش ددركاء ،لقيامه ددا عل ددى االعتب ددار الشخص ددي ال ددذي يتعل ددق
بشددخص الش دريك املتددو  ،وألندده لدديس مددن العدددل إل دزام الشددركاء مبشدداركة ورثددة الش دريك املتددو  ،األمددر
الذي قد ال يرغبون فيه.
إال أنه استثناءً من هذا األصل جيوز أن حيل الورثة حمل مدورثهم املتدو وتسدتمر الشدركة بعقددها
ٍ
حاجة إىل جتديد العقد ،بشرط أن يُنص على هذا يف عقد الشركة عندد تأسيسدها،
األصلي ،ومن غري
أمددا يف حددال عدددم الددنص علددى اسددتمرار الشددركة مددع الورثددة يف عقددد التأسدديس فددإن الشددركة تنقضددي ،وال
يفيددد االتفدداب الالحددق بعددد وفدداة الش دريك علددى اسددتمرار الشددركة ،ألن الشددركة انقضددت مبجددرد مددوت
الشريك ،ولعددم وجدود ندص يف عقدد تأسديس الشدركة تسدتمر مبوجبده الشدركة ،ويكدون االتفداب الالحدق
عقدا جديدا(.)2
وقد أخذ هبذا االجتاه أغلب القوانني املقارنة ،كالقانون املصري( )3واإلمارايت( ،)4وغريها.
( )1أمحد ،عبد الفضيل حممد" .الشركات"( .ط :بدون ،املنصورة :دار الفكر والقانون2009 ،م).250 ،
( )2العريين ،حممد فريد" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.٧٧-٧6 ،)2009 ،
( )3املادة ( )52٨من القانون املدين املصري.
( )4املددادة ( )296مددن قددانون الشددركات اإلمددارايت ،لكددن القددانون اإلمددارايت أعطددى أطدراف العالقددة عنددد عدددم الددنص
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وخروجددا عددن هددذا املبدددأ يددنص القددانون األردين علددى أن األصددل بقدداء الشددركة بعددد مددوت أحددد
الشركاء وانتقال نصيبه إىل الورثة من غري حاجة إىل وجود ندص يف العقدد يفيدد اسدتمرارها وانتقاودا إىل
الورثددة ،إال يف حددال الددنص يف عقددد الشددركة األساسددي علددى عدددم انتق دال نصدديب الش دريك املتددو إىل
الورثة( ،)1فجعل األصل استمرار الشركة بعدد وفداة الشدريك إال إذا ُوجدد اتفداب سدابق علدى انقضدائها،
بينما االجتاه النالب جيعل األصل انقضاء الشركة إال إذا ُوجد اتفاب سابق يفيد استمرارها.
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي باالجتدداه النالددب ،فددنص علددى أندده( :تنقضددي شددركة التضددامن بوفدداة
أح ددد الش ددركاء ...وم ددع ذل ددك جي ددوز أن ي ددنص يف عق ددد تأس دديس الش ددركة عل ددى أن دده يف حال ددة وف دداة أح ددد
الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة املتو .)2()...
ومددن خددالل هددذا الددنص يتبددني أن األصددل عدددم اسددتمرار الشددركة مددع ورثددة املتددو إال يف حالددة
وجود اتفاب سابق بني الشركاء على هذا ،بشرط أن يكون منصوصا عليه يف عقد الشدركة األساسدي،
ال يف تعديل الحق بعد وفاة الشريك كما تقدم بيانه.
وكذلك يتبني من خالل النص إمكانية استمرار الشركة وفقا للضوابط املذكورة مدع مجيدع الورثدة
أو مع بعضهم ممن يرغب االستمرار ،فاألمر أيضا ال يقتصر علدى اتفداب الشدركاء يف العقدد التأسيسدي
بل خيضع أمر استمرار الشركة إىل رغبدة الورثدة ،وهدذا أمدر منطقدي ،ألن نصديب الشدريك املتدو أصدبح
ملكددا للورثددة ،فتكددون إرادهتددم م د ثرة يف اسددتمرار الشددركة مددن عدددمها ،وألن الشددركة مددن حيددث األصددل
عقد جائز بني الشركاء ،وهبذا يكون املنظم السعودي مجدع بدني مصدلحة الشدركاء يف الشدركة ومصدلحة
ورثة الشريك املتو  ،فإذا تالقت مصاحلهم مجيعا على استمرار الشركة كان وم ذلك.
ومددن خددالل االطددالع علددى القدوانني املقارنددة يف هددذا املوضددوع رددد أهنددا تعتددرب اسددتمرار الورثددة يف
الشددركة -يف حددال الددنص عليدده يف العقددد  -أم درا ملزمددا وددم ،ال خيددار وددم فيدده ،س دواء كددانوا راشدددين أم
صدرا ( ،)3وحيلددون حمددل مددورثهم يف الشددركة ويأخددذون صددفته ،للددنص عليدده يف عقددد تأسدديس الشددركة ،إال
قُ ّ
إذا كان االتفاب السابق يف العقد ينص على أن للورثة خيار االستمرار من عدمه(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على االستمرار يف عقد الشركة مهلة  60يوما للبت يف مسألة اسدتمرارها ،ويف حالدة االتفداب علدى اسدتمرارها
ال بد أن يكون هذا االتفاب باإلمجاع ،انظر املادة (.)29٧
( )1الكيالين" ،الشركات التجارية".23٧-236 ،
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
ٍ
صدرا ،فيتددوىل الددويل أو الوصددي متثيددل القاصددر يف الشددركة ،مددن غددري حاجددة إىل إذن
( )3لكددن إذا كددان ورثددة الشدريك قُ ّ
احملكمة ،السنهوري" ،الوسيط يف شرت القانون املدين".365/5 ،
( )4طه ،مصطفى كمال" ،الشركات التجارية".124 ،

- 580 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

ويف حقيقددة األم ددر يصددعب الق ددول مبددا أخ ددذ بدده الق دانونيون هن ددا م ددن إل دزام ورث ددة الش دريك املت ددو
باالسددتمرار يف الشددركة عنددد الددنص عليدده يف العقددد ،وذلددك ألن نصدديب الش دريك املتددو أصددبح ملكددا
للورثة ،ومقتضى امللكية هدي حريدة التصدرف يف املدال اململدوك ،ومدن ذلدك تقددير أمدر البقداء يف الشدركة
من عدمه ،وهذا املعمول به يف الفقه اإلسالمي كما سيأيت بيانه.
ص درا وكانددت الشددركة مددن شددركات األشددخا
ويُثددري هددذا األمددر صددعوبة أكثددر إذا كددان الورثددة قُ ّ
التجاريدة ،مددن أجددل اشددتماوا علددى املسد ولية التضددامنية ،والكتسدداب الشددركاء صددفة التدداجر فيهددا غالبددا،
وغري ذلك من األحكام الا ال تتناسب مع وضع القاصر(.)1
وو ددذا ف ددإن األم ددر خيتل ددف بالنس ددبة للورث ددة القاص درين يف الش ددركات التض ددامنية ،م ددن ناحي ددة ع دددم
بقائهم شركاء متضدامنني ،وإ دا يكوندون مسد ولني بقددر رأفداوم فقدط ،وبنداءً عليده :إذا كاندت الشدركة
الددا تُددويف أحددد شددركائها شددركة تضددامن ،فإهنددا تنقلددب إىل شددركة توصددية بسدديطة ،يكددون القاصددر فيهددا
موصدديا بقدددر رأ مالدده فقددط ،وتنحصددر مس د وليته حبدددود رأ مالدده دون أن تتعدددى ألموالدده اخلاصددة،
وال يكتسددب القاصددر فيهددا صددفة التدداجر ،وهبددذا تددتم مراعدداة مصددلحة الشددركة والشددركاء يف االسددتمرار،
ومصلحة القاصرين من ناحية محايتهم من األمور الا ال تتناسب مع نقص أهليتهم(.)2
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذه الفكددرة ،فددنص علددى أندده( :جيددوز أن يُدنص يف عقددد تأسدديس
الشركة على أنه يف حالدة وفداة أحدد الشدركاء تسدتمر الشدركة مدع مدن يرغدب مدن ورثدة املتدو  ،ولدو كدانوا
قصد دراً أو ممن ددوعني نظام د داً م ددن ممارس ددة األعم ددال التجاري ددة ،عل ددى ّأال يس ددأل ورث ددة الشد دريك القص ددر أو
َّ
املمنوعددون نظام داً مددن ممارسددة األعمددال التجاريددة عددن ديددون الشددركة يف حددال اسددتمرارها إال يف حدددود
نصدديب كددل واحددد مددنهم يف حصددة مورثدده يف رأ مددال الشددركة .وجيددب يف هددذه احلالددة دويددل الشددركة
خددالل مدددة ال جتدداوز سددنة مددن تدداريخ وفدداة مددورثهم إىل شددركة توصددية بسدديطة يصددبح فيهددا القاصددر أو
املمنوع نظاماً من ممارسة األعمال التجارية موصياً؛ وإال أصدبحت الشدركة منقضدية بقدوة النظدام ،مدا مل
يبل د ددا القاص د ددر  -خ د ددالل ه د ددذه امل د دددة  -س د ددن الرش د ددد أو ينت د د ِ
دف س د ددبب املن د ددع ع د ددن مزاول د ددة األعم د ددال
ثانيا :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في الفقه اإلسالمي:
سبق بيان أن مجهور الفقهاء يرون انفسا الشركة بسبب موت أحد الشركاء ،وقدد ص ّدرت كثدري
من الفقهداء أن ذلدك ال ميندع مدن اسدتمرار الورثدة بددال مدن مدورثهم يف الشدركة بشدرط أن يكدون الدوارث
( )1العريين" ،الشركات التجارية".٧6 ،
( )2العريين" ،الشركات التجارية".٧٧ ،
( )3الفقرة األوىل من املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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بالنددا رشدديدا ،وبشددرط أن يوافددق علددى االسددتمرار يف الشددركة ،أمددا يف حالددة عدددم كوندده بالنددا رشدديدا فددإن
وليه يُقدر مصلحة استمراره يف الشركة من عدمها.
ويف هددذا يقددول ابددن قدامددة( :فددإن مددات أحددد الش دريكني ،ولدده وارث رشدديد ،فلدده أن يُقدديم علددى
الشركة ،ويأذن له الشريك يف التصرف ،وله املطالبة بالقسمة ،فإن كدان ُمولَّيدا عليده قدام وليده مقامده يف
ذلك؛ ألنه ال يفعل إال ما فيه املصلحة للموىل عليه)(.)1
ومعىن قول ابن قدامة :له أن يُقيم على الشركة ،أي لوريث الشريك أن يبقى يف الشركة.
ومع ددىن قول دده :ول دده املطالب ددة بالقس ددمة ،أي لوري ددث الش د دريك أن يُطال ددب بقس ددمة م ددال الش ددركة
وتصفيتها ألخذ نصيبه منها.
()3
()2
وصرت مبثل هذا املالكية والشافعية  ،ولوال خشية اإلطالة لذكرت نصوصهم على هذا.
اع دوا فيمددا ذهب دوا إليدده مصددلحة الشددركة والشددركاء يف إتاحددة
وهبددذا يظهددر أن الفقهدداء رمحهددم ا ر د
اعدوا مصدلحة الورثددة مدن ناحيدة ختيدري الرشدديد
الفرصدة السدتمرارها مدع ورثدة الشدريك ،ويف الوقدت نفسده ر د
ص ددر باش د درتاط إذن ول دديهم يف
م ددنهم يف االس ددتمرار يف الش ددركة م ددن عدم دده ،ور د
اعد دوا مص ددلحة الورث ددة ال ُق ّ
صر.
التصرف وم باألصلح من االستمرار يف الشركة أو طلب القسمة ألخذ نصيب ال ُق ّ
صرت فقهاء الشافعية بأنه جيدب علدى ويل الوريدث القاصدر أن ينظدر يف شدأن
بل أكثر من هذا ّ
القاصر فإن كان من مصلحته االسدتمرار يف الشدركة ،فيجدب علدى وليده أن يُبقيده يف الشدركة ،وإن كدان
األصدلح للقاصدر املقافدة وأخدذ نصديبه دو دجدب علددى وليده أن يطالدب باملقافدة ،ويف هدذا يقدول العمدراين
الشافعي متحددثا عمدا جيدب علدى ويل القاصدر( :فدإن كدان احلد يف الشدركة مل جيدز لده أن يقاسدم ،وإن
كان احل يف القسمة مل جيز له أن يُقيم على الشركة)(.)4
وبندداءً عليدده :ال جيددوز لددويل القاصددر أن يفسددخ الشددركة بالنسددبة للقاصددر إذا كانددت مصددلحته يف
البقدداء يف الشددركة ،وكددذلك ال جيددوز إبقدداةه يف الشددركة إن كددان األفضددل لدده اخلددروج مددن الشددركة ،فلدديس
( )1ابن قدامة" ،املنين" .132/5
( ) 2املدونددة ،بروايددة سددحنون عددن ابددن القاسددم عددن اإلمددام مالددك بددن أنددس األصددبحي (ط ،1بددريوت :دار الكتددب
العلمية1415 ،هد1994-م) ،32٨/3 ،الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" .حاشية الدسوقي على الشرت
الكبري"( .بريوت :دار الفكر ،بدون تاريخ).536/3 ،
( )3امل دداوردي ،عل ددي ب ددن حمم ددد البص ددري " ،احل دداوي الكب ددري"( .ط ،1ب ددريوت :دار الكت ددب العلمي ددة1419 ،ه د د -
1999م).4٨4/6 ،
( )4العمد دراين ،حي دد .ب ددن أع اخل ددري الش ددافعي " .البي ددان يف م ددذهب اإلم ددام الش ددافعي"( .ط ،1ج دددة :دار املنه دداج،
1421هد2000 -م).3٨٨/6 ،

- 582 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

الويل باخليار يف فعل أحد اخليارين ،بل جيب عليه فعل األصلح منهما للقاصر.
وال يُشددرتط يف اسددتمرار الشددركة مددع الورثددة مددا يُشددرتط عنددد ابتددداء الشددركة ،بددل يدددتم البندداء علددى
عقد الشركة األول ،قال ابن قدامة( :فإن مات أحدمها ،فلوارثده إمتدام الشدركة ،فيدأذن للشدريك ،ويدأذن
لدده الش دريك يف التصددرف؛ ألن هددذا إمتددام للشددركة ،ولدديس بابتددداء وددا ،فددال تعتددرب شددروطها)( ،)1وهددذا
م ددذهب احلنابل ددة( ،)2وألن دده يُنتف ددر يف االس ددتدامة واالس ددتمرار م ددا ال يُنتف ددر يف االبت ددداء واإلنش دداء وفق ددا
للقاعدة الفقهيدة( :يُنتفدر يف الددوام مدا ال ينتفدر يف االبتدداء)( ،)3واملعدىن هدو أنده يتسدامح ويتسداهل يف
البقدداء واالسددتمرار خددالل األمددر وأثندداءه مبددا ال يُتسددامح معدده حددني ابتددداء األمددر وإنشددائه ،ألن البقدداء
واالستمرار أسهل من االبتداء واإلنشاء(.)4
الفرع الثاني :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء:
أوال :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في النظام:
ت ددنص أغل ددب الق دوانني املقارن ددة عل ددى أن دده ُميك ددن اس ددتمرار الش ددركة بع ددد وف دداة أح ددد الش ددركاء ب ددني
الشركاء املتبقني يف حال وجود اتفاب يف عقد الشركة علدى هدذا ،بشدرط ّأال يقدل عددد الشدركاء البداقني
عددن اثنددني ،ألندده لددو مل يبددق مددن الشددركاء إال شددخص واحددد كانددت الشددركة باطلددة مددن وجدده خددر وهددو
اختالل ركن من أركاهنا اخلاصة وهو تعدد الشركاء.
وإذ حصددل هددذا األمددر فددإن ورثددة الش دريك املتددو يأخددذون نصدديب مددورثهم مددن الشددركة نقدددا،
ولدديس للورثددة هنددا سددوى نصدديب مددورثهم مددن الشددركة وحقوقدده احلاصددلة قبددل وفاتدده ،دون مددا ينددتج مددن
حقوب وأربات بعد وفاته ،النقضداء الشدركة بالنسدبة للشدريك املتدويف مدن يدوم وفاتده ،إال إذا كاندت هدذه
احلقوب ناجتة عن أعمال حصلت قبل وفاة الشريك(.)5
وهبذا أخذ املنظم السعودي يف نظام الشركات الذي ورد فيه( :جيوز أن ينص يف عقدد تأسديس
( )1اب ددن قدام ددة ،عب ددد ا ب ددن أمح ددد املقدس ددي" .الك ددايف"( .ط ،2الري دداض :وزارة الش ددئون اإلس ددالمية واألوق دداف،
1419ه199٨/م).332/3 ،
( )2البه ددويت ،منصد ددور بد ددن يد ددونس " .كشد دداف القند دداع ع ددن مد ددنت اإلقند دداع"( .ط ،1بد ددريوت :دار الكتد ددب العلميد ددة،
141٨ه199٧/م).506/3 ،
( )3اب ددن ر دديم ،زي ددن ال دددين ب ددن إبد دراهيم ب ددن حمم ددد" .األش ددباه والنظ ددائر"( .ط ،1 :ب ددريوت :دار الكت ددب العلمي ددة
1419هد 1999 -م).٧2 ،
( )4الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد" .شرت القواعد الفقهية"( .ط ،2 :دمشق :دار القلم1409 ،هد 19٨9 -م).293 ،
( )5السنهوري" ،الوسيط" ،366/5 ،أمحد" .الشركات".253 .
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الشركة على أنه إذا تويف أحد الشركاء  ...تستمر الشركة بني الباقني من الشركاء)(.)1
وبالنس ددبة لورث ددة الش دريك املت ددو  ،فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي ك ددذلك عل ددى أن دده ل دديس و ددم إال
نصدديب مددورثهم مددن أمدوال الشددركة بعددد تقدددير هددذا النصدديب مددن مقد ّدوم مددرخص لدده ،ويقدددم هددذا املقددوم
تقريرا يوضح فيه القيمة العادلدة لنصديب كدل شدريك يف أمدوال الشدركة ،ويكدون نصديب الشدريك املتدو
لورثته ،وتستمر الشركة بني بقية الشركاء(.)2
ثانيا :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في الفقه اإلسالمي:
الشركة إمدا أن تكدون بدني شدريكني ،أو بدني أكثدر مدن شدريكني كثالثدة شدركاء أو أربعدة أو أكثدر
مددن ذلددك ،فددإن كانددت الشددركة بددني شدريكني فإهنددا تبطددل مبددوت أحدددمها يف الفقدده اإلسددالمي كمددا تقدددم
بياندده ،وهددذا هددو املقصددود مددن قددول الفقهدداء( :تبطددل مبددوت أحددد الشدريكني)( ،)3وذلددك ألندده إذا مددات
أحد الشريكني مل يبق إال شريك واحد ،وال بقاء لعقد الشركة بشخص واحد ،فيبطل العقد.
أمدا إذا كدان الشدركاء ثالثددة فدأكثر ومدات أحدددهم ،فدإن الشدركة تنفسددخ يف حدق الشدريك املتددو
فقط ،دون بقية الشركاء ،ويدل على هذا أن الفقهاء عللدوا بطدالن الشدركة عندد مدوت أحدد الشدريكني
بدبطالن وكالتدده وتصددرفه كمددا تقدددم ،وهددذه العلددة غددري متحققددة يف بقيددة الشددركاء ،فددال زالددت وكالددة البقيددة
بعضددهم لددبعض وتصددرفاهتم صددحيحة ومل يط درأ عليهددا مددا يُد ثر فيهددا ،واحلكددم يدددور مددع علتدده وج ددودا
وعدما.
وإضددافةً إىل هددذا رددد أن بعددض الفقهدداء صد ّدرحوا ببقدداء الشددركة إذا مددات أحددد الشددركاء ،وكددان
الشددركاء ثالثددة أو أكثددر ،قددال ابددن ردديم احلنفددي( :وتبطددل الشددركة مبددوت أحدددمها  ...ولددو كددان الشددركاء
ثالثة فمات أحدهم حىت انفسخت الشركة يف حقه ال تنفسخ يف حق الباقني)(.)4
وهبددذا رددد أن النظددام السددعودي والتوجدده النالددب للق دوانني املقارنددة يف موضددوع اسددتمرار الشددركة
بني بقية الشركاء يف حال وفاة أحدهم متوافق مع الفقه اإلسالمي خبصو استمرار الشركة بدني بقيدة
الشددركاء إذا كددان املتبقددي مددن الشددركاء اثنددني أو أكثددر ،أمددا إذا مل يتبددق إال شددخص واحدددة فتعددد الشددركة
( )1الفقرة الثانية من املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )2الفقرة الثانية من املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )3احلجداوي ،موسدى بدن أمحدد" .اإلقنداع لطالددب االنتفداع"( ،ط ،3الريداض :دارة امللدك عبدد العزيددز1423 ،ه-
2002م).453/2 ،
( ) 4ابددن ردديم ،زيددن الدددين بددن إبدراهيم بددن حممددد" .البحددر الرائددق شددرت كنددز الدددقائق"( ،ط ،2بددريوت :دار الكتدداب
اإلسالمي ،بدون تاريخ) .199/5
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منقضية عند اجلميع.
وخيتلددف التوج دده النالددب للق دوانني عددن الفق دده اإلسددالمي باش درتاط أن يك ددون موض ددوع اس ددتمرار
الشركة بني بقية الشدركاء منصوصدا عليده يف عقدد الشدركة ،مبعدىن أنده جيدب أن يوجدد اتفداب مسدبق علدى
بقائهددا( )1كمددا تقدددم بياندده ،بينمددا ال يوجددد هددذا الشددرط يف الفقدده اإلسددالمي ،لعدددم احلاجددة إليدده ،ف دإن
املتبقني من الشركاء مل حيصل لشركتهم ما ينقضها ،واألصل بقاةهدا ،وألن الشدركة يف الفقده اإلسدالمي
عقد جائز عند مجهدور الفقهداء ،فديي شدريك أن ينسدحب منهدا يف أي وقدت كمدا سديأيت بيانده ،فدإذا
رأى أحددد الشددركاء أندده ال يسددتطيع االسددتمرار يف الشددركة بعددد مددوت أحددد الشددركاء فلدده ذلددك ،وإذا رأى
االستمرار فله ذلك من غري حاجة إىل ذكر هذا يف العقد.

( )1تقدددم أن القددانون األردين يددنص علددى أن األصددل بقدداء الشددركة ،فتسددتمر الشددركة بعددد مددوت أحددد الشددركاء بدددون
النص على استمرارها يف العقد.
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املبحث الثاني :احلجر على الشريك املتضامن ،أو إشهار إفالسه ،أو إعساره ،وأثره على الشركة،
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :احلجر على الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :مفهوم الحجر ومشروعيته:
()1
احلجر يف اللنة هو املنع ،ومنه ُفي العقل ِحجرا ألنه مينع من فعل ما ال ينبني .
ويف االصطالت الفقهي هو( :منع اإلنسان من التصرف يف ماله)(.)2
السد دف دهاءد أ ْدمد ددوالد ُك ُم الَّد ِدا دج دعد ددل
واحلجددر مشددروع بددنص القددر ن الكددرمي ،قددال ا تعدداىل ( :دودال تدُ ْ تُدوا ُّ
اللَّه لد ُكم قِياما وارزقُ ِ
وه ْم دوقُولُوا دوُ ْم قدد ْوًال َّم ْع ُروفًا)(.)3
وه ْم ف ديها دوا ْك ُس ُ
ُ ْ د ً د ُْ ُ
ق ددال اب ددن كث ددري يف تفس ددري ه ددذه اآلي ددة( :ينه ددى تع دداىل ع ددن متك ددني الس ددفهاء م ددن التص ددرف يف
األموال ...ومن هاهنا ي خذ احلجر على السفهاء)(.)4
واحلج ددر عل ددى ن ددوعني :إم ددا أن يك ددون حج درا عل ددى اإلنس ددان ملص ددلحته ه ددو ال م ددن أج ددل غ ددريه،
كاحلجر على الص وا نون والسفيه ومنعهم من التصرف يف أمواوم لكيال يتلفوهدا فديلحقهم الضدرر
من ذلك ،وهو ما يسميه الفقهاء احلجر حلد الدنفس ،وإمدا أن يكدون احلجدر ملصدلحة الندري ،كداحلجر
على املدين املفلس ملصلحة الدائنني ،وهو ما يسميه الفقهاء احلجر حلق النري(.)5
الفرع الثاني :أثر الحجر على الشريك المتضامن:
أوال :أثر الحجر على الشريك المتضامن في النظام:
ومنددع مددن التصددرف يف مالدده ألي سددبب مددن أسددباب احلجددر
إذا ُحجددر علددى الشدريك املتضددامن ُ
كما لو طرأ على الشريك عارض من عوارض األهلية كالسفه واجلندون ،فدإن الشدركة تتدأثر هبدذا احلجدر
وتنقضي إذا كان الشريك شريكا متضامنا وهذا ال يكون إال يف شركات األشخا .
( )1الفريوز ب ددادى ،حمم ددد ب ددن يعق ددوب" .الق ددامو احمل دديط"( .ط ،٨ب ددريوت :م سس ددة الرس ددالة 1426ه2005/م) ،3٧1
القد ددزويين ،أمحد ددد بد ددن فد ددار " .معجد ددم مقد دداييس اللند ددة"( .ط :بد دددون ،بد ددريوت :دار الفكد ددر1399 ،ه د د 19٧9 -م)
.13٨/2
( )2احلجاوي" ،اإلقناع".3٨٧ ،
( )3سورة النساء ية .5
( )4اب ددن كث ددري ،إفاعي ددل ب ددن عم ددر القرش ددي" .تفس ددري الق ددر ن العظ دديم"( .ط ،2الري دداض :دار طيب ددة1420 ،هد دد1999 /م)،
.214/2
( )5البهويت" ،كشاف القناع".416/3 ،
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وهبددذا أخددذت القدوانني املقارنددة القددانون املصددري( ،)1والقددانون األردين( ،)2والقددانون اإلمددارايت(،)3
وغريها ،وبه أخذ املنظم السعودي(.)4
وي ددرى ش درات الق ددانون أن األم ددر هن ددا يف احلج ددر خيتل ددف عن دده يف ح ددال وف دداة الشد دريك املتض ددامن
املتقددم توضدديحها ،مدن ناحيددة أن القديّم علددى احملجددور عليده ال حيددل حمدل احملجددور عليده يف الشددركة ،كمددا
هو احلال يف وفاة الشريك حيث ميكن أن حيدل الورثدة حملده ،وال جيدوز للشدركاء أن يتفقدوا علدى أن حيدل
القيّم حمل الشريك احملجور عليه(.)5
وس ددبب انقض دداء الش ددركة ب دداحلجر عل ددى الش دريك املتض ددامن ه ددو زوال االعتب ددار الشخص ددي و ددذا
الشريك ،وهدو األمدر الدذي قامدت عليده شدركات األشدخا وال ميكدن أن تسدتمر مدع شدريك فقدد ثقدة
الشركاء وزال اعتبداره الشخصدي بالسدبب الدذي ُحجدر عليده مدن أجلده ،وصدار عليده قديّم يتصدرف بددال
عنه ،وقد ال تتوفر يف هذا القيّم الثقة الا منحها الشركاء للشريك احملجور عليه(.)6
وبناءً على هذا فإن الشدركة إذا كاندت مكوندة مدن شدريكني ،أو كدان احملجدور عليده هدو الشدريك
املتضامن الوحيد يف شركة التوصية البسيطة ،فإن الشركة حتما ستنقضي بسدبب احلجدر علدى الشدريك
املتضددامن ،وبسددبب خددر وهددو اخددتالل أحددد أركاهنددا اخلاصددة وهددو ركددن تعدددد الشددركاء ،أمددا إذا كانددت
الشركة مكونة من ثالثة شركاء فأكثر أو مدن شدريكني متضدامنني يف شدركة التوصدية البسديطة أو أكثدر،
فإنه ميكن استمرارها من دون الشريك احملجور عليه يف حال اتفاب الشركاء على هدذا يف عقدد الشدركة
األساسي( )٧كما سبق توضيحه يف حالة وفاة أحد الشركاء املتضامنني.
ثانيا :أثر الحجر على الشريك المتضامن في الفقه اإلسالمي:
نددص الفقهدداء رمحهددم ا تعدداىل علددى أن الشددركة تبطددل وتنتهددي بدداحلجر علددى أحددد الشددركاء ألي
سبب من أسدباب احلجدر ،واجلدامع ودذا عندد الفقهداء هدو أن يبطدل تصدرفه بدأي سدبب مثدل أن يصديبه
اجلنددون أو حيجددر عليدده مددن أجددل السددفه ،أو غددري ذلددك مددن األسددباب الددا يبطددل هبددا تصددرفه ،قددال يف
( )1املادة ( 52٨فقرة  )1من القانون املدين املصري.
( )2املادة ( 32فقرة و) من قانون الشركات األردين.
( )3املادة ( 296فقرة  )1واملادة ( 29٧فقرة  )1من قانون الشركات اإلمارايت.
( )4كما هو نص املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )5السنهوري" ،الوسيط".36٧/5 ،
( )6العريين" ،الشركات التجاري" ،٧6 ،أمحد" ،الشركات".254 ،
( )٧املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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الشددرت الكبددري عنددد احلددديث عددن بطددالن الوكالددة( :تبطددل خبروجدده عددن أهليددة التصددرف ،كدداحلجر عليدده
لسفه؛ ألنه ال ميلك التصرف  ...وكذلك كل عقد جائز ،كالشركة واملضاربة)(.)1
ومعددىن هددذا هددو أن الشدريك يف الشددركة كاملوكددل يف الوكالددة يُشددرتط فيدده مددن حيددث األصددل أهليددة
دوم أن التصددرف يف الشددركة والوكالددة مسددتمر يف كددل وقددت يف احلاضددر واملسددتقبل ،فددإذا
التصددرف ،ومعلد ٌ
بطددل تصددرف الش دريك بدداحلجر عليدده ،فددإن الشددركة سددتبطل الخددتالل شددرط أهليددة التصددرف ،ولددبطالن
توكيددل الش دريك لش دريكه بسددبب اخددتالل أهليتدده ،وملددا كانددت الشددركة عقددد مسددتمر اشد ُدرتط لدده اسددتمرار
دائز ابتددداءً واس ددتمرارا
أهليددة التصددرف ،وهددذا هددو معددىن قددووم أن الشددركة عقددد جددائز أي أهنددا عقددد جد ٌ
وليسددت مثددل العقددود الالزمددة الددا ددددث وتنتهددي الزم دةً كددالبيع فددال ي د ثر فيدده مددا يط درأ علددى العاقدددين
مستقبال ،بل الشركة عقد جائز مستمر حيتاج إىل استمرار شروط انعقاده.
ولكددن ال مددانع يف الفقدده اإلسددالمي مددن اسددتمرار الش دريك احملجددور عليدده بسددبب عددارض مددن
ع دوارض األهلي ددة يف الش ددركة إذا رأى ولي دده أن مص ددلحة احملج ددور علي دده تقتض ددي البق دداء يف الش ددركة ،ق ددال
املداوردي( :لدو ُجد ّن أحدد الشدريكني أو ُحجددر عليده بسدفه بطلددت الشدركة ،وفدعدل الددويل أحد األمدور لدده
()2
من القسمة ،أو املقام على الشركة)
فاألصددل أن الشددركة تبطددل بدداحلجر علددى الشدريك ،ولكددن يف الوقددت نفسدده يُشددرع لددويل احملجددور
عليه أن ينظر يف مصلحة هذا الشريك ،فإن كاندت مصدلحته يف البقداء يف الشدركة أبقداه ونداب عنده يف
التصرف ،وإن رأى أن مصلحته يف التصفية واخلروج من الشركة طلب املقافة واخلروج.
وهددذا أمددر متوافددق مددع العلددة الددا مددن أجلهددا أبطددل الفقهدداء الشددركة ،فددإن الددبطالن كددان بسددبب
اختالل أهلية التصرف كما تقدم بيانه ،ولكن إذا انتفت هدذه العلدة بقيدام ويل احملجدور عليده مقامده يف
التصرف ،فال مانع مينع من استمرار الشركة ،واألصل أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وهددذا الددبطالن إ ددا يكددون يف حددال كددون الشددركة مكونددة مددن شدريكني ،أمددا إذا كددانوا أكثددر مددن ذلددك
فددال مددانع مددن اسددتمرارها يف الفقدده اإلسددالمي كمددا تقدددم بياندده ،وذلددك ألن الددبطالن كددان بسددبب اخددتالل
أهلية الشريك املتو وهذا أمر خيصه ،فال يشمل بقية الشركاء ،ألن أهلية تصرفهم ال زالت صحيحة.

( )1أبو الفرج املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن قدامة" .الشرت الكبري"( .ط ،1القاهرة :هجدر للطباعدة والنشدر،
1415هد 1995/م) ،466/13 ،وانظر :الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب" .منين احملتداج إىل معرفدة معداين
ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هد 1994/م).22٨/3 ،
( )2املاوردي" ،احلاوي الكبري".4٨5/6 ،
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ثالثا :المقارنة بين النظام والفقه اإلسالمي في أثر الحجر على الشريك المتضامن:
باملقارنة بني القوانني الوضعية والفقه اإلسالمي خبصو انقضاء الشركة باحلجر علدى الشدريك
املتضامن ،رد أن القوانني تتوافق مع الفقه اإلسالمي يف أصل املسألة وهي االنقضداء بسدبب احلجدر،
وختتلف القوانني مع الفقه اإلسالمي يف عدم إجازة استمرار الشركة مدع القديّم علدى احملجدور عليده ،أمدا
الفقه اإلسالمي فيُجيز هدذا ،ولكدن لديس معنداه يف الفقده اإلسدالمي أن الدويل أو القديم خيلُدف الشدريك
احملجددور عليدده كمددا خيلفدده ورثتدده مددن ناحيددة ملكدده لنصدديب الش دريك ،بددل املقصددود أن يتددوىل التصددرف
لصا احملجور عليه فقط ،أما امللك فهو ٍ
باب للشريك احملجور عليه.
كمددا أندده باملقارنددة بددني نصددو الفقهدداء ونصددو امل دواد القانونيددة ،رددد أن عبددارة الفقهدداء أدب
من ناحية مشووا ملن تقع تصرفاته باطلة سواء قبل احلجر أو بعده ،قال احلجاوي( :تبطل مبدوت أحدد
الشدريكني وجنوندده واحلجددر عليدده لسددفه)( ،)1فجعددل اجلنددون قسدديما للحجددر ألندده قددد يصدديب الشددخص
اجلنون ولكدن ال ُحيجدر عليده ،أو قدد تتدأخر إجراءاتده ،ألن احلجدر حيتداج إىل حكدم احملكمدة ،خصوصدا
أمر قد يطول.
يف هذه األزمنة املعاصرة ،وهذا ٌ
املعول عليه هندا يف انقضداء الشدركة هدو احلجدر
أما نصو القوانني الوضعية فظاهرها يُفيد أن ّ
ألي سددبب كالسددفه واجلنددون وغريهددا ،حيددث ورد فيهددا( :تنتهددي الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء أو احلجددر
عليه أو بإعساره أو بإفالسه)(.)2
لكددن قطعددا أن هددذا الظدداهر غددري مدراد ألندده حددىت يف القدوانني الوضددعية تصدرفات ا نددون تكددون باطلددة
سواء قبل احلجر أو بعده ،قال السنهوري عن ا نون( :وأعماله القانونيدة تقدع باطلدة بطالندا مطلقدا النعددام
إرادته ،سواء ُحجر عليه أو مل ُحيجر عليه ،وسواء كان املتعاقد معه يعلم جنونه أو ال يعلم)(.)3
وهبذا يُعلم أن املادة املتقدمة هبا عيب يف الصدياغة ،ألهندا ال تشدمل يف ظاهرهدا ا ندون ومدن يف
حكمه قبل احلجر عليه.

( )1احلجاوي" ،اإلقناع".453/2 ،
( )2املادة  231من القانون املدين املصري ،وقريب من هذه الصياغة أغلب القوانني العربية.
( )3السد ددنهوري ،عبد ددد الد ددرزاب أمحد ددد" .نظريد ددة العقد ددد"( .ط ،2:بد ددريوت :مشد ددورات احلل د د احلقوقيد ددة199٨ ،م)،
.33٧-336/1
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املطلب الثاني :إشهار إفالس الشريك املتضامن ،أو إعساره ،وأثره على الشركة ،ويتضمن
فرعني:
الفرع األول :تعريف اإلعسار واإلفالس ،والفرق بينهما:
أوال :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في اللغة:
اإلعس ددار يف اللن ددة أص ددله م ددن الض دديق والش دددة ،ق ددال يف ت دداج الع ددرو ( :اإلعس ددار م ددأخوذ م ددن
العُ ْسر ...ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة  ...وأعسر فهو معسر :صار ذا عسرة وقلدة ذات
الدها ...وعسر الزمان اشتد علينا)(.)1
عسر عليها ِو ُ
يد ...وأعسرت املرأةُ :
واإلفددال يف اللنددة أصددله مددن تنددري حددال اإلنسددان مددن النددىن إىل الفقددر ،فكأندده أصددبح مالكددا
للفلدو بعدد أن كدان مالكددا للددراهم ،والفلدو هددي قِطدع ااسدية أو مدن حديددد كاندت تُسدتعمل قدددميا
وهددي مددن أقددل األم دوال شددأنا ،قددال يف لسددان العددرب( :أفلددس الرجددل :صددار ذا فلددو بعددد أن كددان ذا
دراهم ...أفلس الرجل إذا مل يبق له مال ،يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها ليس معه فِلس)(.)2
وال ددذي يظه ددر يف الف ددرب ب ددني اإلعس ددار واإلف ددال يف اللن ددة :أن اإلعس ددار ه ددو الض دديق والش دددة
عموما سواء يف املال أو يف غريه ،فمن العسدر مبعنداه العدام قولده تعداىل( :يُِري ُدد اللَّدهُ بِ ُك ُدم الْيُ ْس ددر دودال يُِري ُدد
بِ ُك ُم الْعُ ْسدر)( ،)3ومن العسر يف املال قوله تعاىل ( :دوإِن دكا دن ذُو عُ ْسدرةٍ فددند ِظدرةٌ إِ د ىىل دمْي دسدرةٍ)(.)4
أمدا اإلفدال فهدو الضديق يف املدال خاصدة ،ومنده مدا جداء يف احلدديث ...( :املفلدس فيندا مدن ال
درهم له وال متاع ...احلديث)(.)5
ويتبددني هب ددذا أن ك ددل مفلددس معس ددر ،ألن اإلف ددال يُد دي إىل الض دديق والعس ددرة ،ويف املقاب ددل ال
يُشرتط أن يكون كل معسر مفلسا ،ألن العسر قد يصيب اإلنسان يف أمور كثرية يف املال ويف غريه.

الرزاب احلسيين" ،تداج العدرو مدن جدواهر القدامو " (ط :بددون ،الكويدت:
(َّ )1
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
مطبعة حكومة الكويت1394 ،ه14٧4/م).30-2٧/13 ،
( )2ابددن منظ ددور ،حمم ددد بددن مك ددرم ب ددن علددي اإلفريق ددي " .لس ددان العددرب"( .ط ،3ب ددريوت :دار ص ددادر،)1414 ،
.166-165/6
( )3سورة البقرة ،ية .1٨5
( )4سورة البقرة ،ية .2٨0
( )5رواه مسد د ددلم ،مسد د ددلم بد د ددن احلجد د دداج القشد د ددريي النيسد د ددابوري" ،صد د ددحيح مسد د ددلم" (ط ،4بد د ددريوت :دار اخلد د ددري،
141٨ه199٨/م)  ،105/16رقم (.)25٨1
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ثانيا :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في النظام:
اإلعسار يف القانون هو( :زيادة ديون املدين املستحقة األداء على حقوقه) ،وتعريدف اإلعسدار
هذا هو تعريدف اإلفدال يف القدانون ،إال أن كثدريا مدن القدوانني املقارندة تُفدرب بدني اإلعسدار واإلفدال ،
فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين ،وهددي حالددة ختلددف الشددخص عددن أداء ديوندده املدنيددة ،وجتعددل
اإلف ددال خ ددا ٌ بامل دددين الت دداجر ،وه ددي حال ددة ختل ددف الش ددخص ع ددن أداء ديون دده التجاري ددة ،وختتل ددف
الق دوانني املعاصددرة يف هددذا األمددر اختالفددا كب دريا ،فددبعض الق دوانني تفددرب بددني اإلعسددار املدددين واإلفددال
التجدداري ،وأخددرى جتعددل نظددام اإلعسددار نظامددا موحدددا دون تفريددق بددني التدداجر وغددريه ،وبعددض القدوانني
()1
تُنظم اإلفال التجاري فقط ،وترتك تنظيم اإلعسار املدين .
دس بأندده هددو( :مدددين اسددتنرقت ديوندده مجيددع
أمددا يف اململكددة فقددد دعد ّدر د
ف نظد ُ
دام اإلفددال اجلديددد املفلد د
()2
أصد دوله)  ،ونظّددم أحكام دده يف النظ ددام اجلدي ددد ،أم ددا اإلعس ددار فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى تنظ دديم
أحكامه يف نظدام التنفيدذ مدن املدادة ( )٧٧إىل املدادة ( ،)٨2وقدد نصدت الالئحدة التنفيذيدة لنظدام التنفيدذ يف
علددى أن ( :دمدن كددان سددجيناً يف ديددن وثبددت إعسدداره؛ فللدددائرة إطالقدده ولددو مل يكتسددب احلكددم القطعيددة)(،)3
وورد يف كذلك يف الالئحة( :خيضع التاجر يف إعالن إفالسه لقواعد اإلفال املقررة نظاما)(.)4
ثالثا :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في الفقه اإلسالمي:
تنوعددت تعريفددات الفقهدداء للمعسددر ،وهددي تدددور علددى أن املعسددر هددو( :الددذي ال ميلددك شدديئا
ّ
()6
()5
ِ
أصددال) و ( دمدن لدديس عنددده فاضد ٌدل عمددا يدُرتك للمفلددس) و ( دمدن ال يدقدددر علددى النفقددة ال مبالدده وال
()٧

بكسبه ،وقيل :بل من ال شيء له ،وال يقدر عليه) .

( )1السنهوري" ،الوسيط" ، 1210-1204/2 ،القليوع ،فيحة" .الوسيط يف شرت القدانون التجداري املصدري".
(ط :بدون ،مصر :نادي القضاة201٧ ،م).٨2/1 ،
( )2املادة األوىل من نظام اإلفال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )50 /وتاريخ 1439/5/2٨هد.
( )3املادة (٧٧فقرة  )5من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
( )4املادة ( )٨2من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
( )5النزايل ،حممد بن حممد" .الوسيط يف املذهب"( .ط ،1القاهرة :دار السالم141٧ ،ه).205/6 ،
( )6البكري ،عثمان بن حممد الدمياطي الشدافعي " .إعاندة الطدالبني علدى حدل ألفداظ فدتح املعدني" (ط ،1بدريوت:
دار الفكر141٨ ،ه199٧/م).130/2 ،
( )٧املرداوي ،علي بن سليمان الدمشقي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،دقيق :حممد الفقي (ط،1
بدون ناشر13٧4 ،ه.355/9 ،)1995 /
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فداملالح مدن هدذه التعريفدات وغريهدا عندد الفقهداء أن املعسدر هدو مدن ال ميلدك شديئا مدن املدال
أصددال ،أو هددو مددن ميلددك شدديئا مددن املدال لكندده لدديس زائدددا عددن حاجاتدده الضددرورية مددن املأكددل وامللددبس
واملسكن.
دال زائد ٌد عدن حاجاتدده الضددرورية
أمدا املفلددس ،فهدو عنددد الفقهداء رمحهددم ا تعداىل :دمددن كدان لدده م ٌ
واألصلية ،لكن أمواله الزائدة عن حاجته ال تفي بكل ديونه ،وتعريفات الفقهداء للمفلدس تددور حدول
()1
ه ددذا املع ددىن ،فق ددد ق ددالوا إن املفل ددس ه ددو ( :دم دن دينُ ده أكث ددر م ددن مال دده)  ،أو ه ددو ( :دم دن ال يف ددي مالدُ ده
()2

بدينه)  ،فاملالح هنا يف تعريف الفقهداء للمفلدس ،أن املفلدس هدو الدذي لديده أمدوال ميلكهدا زائددة
على حاجته ،لكن هذه األموال ال تكفي للوفاء بديونه الا يلزمه وفاةها كما تقدم.
ويرتت ددب عل ددى احلك ددم عل ددى الش ددخص ب دداإلفال يف الفق دده اإلس ددالمي :احلج ددر علي دده ،ومنع دده م ددن
التصرف يف ماله ،وتصفية أمواله الزائدة عن حاجته الضرورية وبيعها ،ووفاء مدا ُميكدن مدن ديونده ،وقدد يعدزره
احلدداكم وحيبسدده يف سددبيل هددذا ،أمددا احلكددم باإلعسددار فددال يرتتددب عليدده شدديءٌ مددن هددذا ،بددل جيددب إنظددار
()4
()3
املعسر حىت جيد وفاءً وال حيل حبسه  ،لقوله تعاىل ( :دوإِن دكا دن ذُو عُ ْسدرةٍ فددند ِظدرةٌ إِ د ىىل دمْي دسدرةٍ) .
ومددن ُح ِكددم عليدده بدداإلفال  ،يُسددمى عنددد الفقهدداء ُمفلَّسددا ،ويسددتحب إشددهار احلكددم بدداحلجر
دار احلجددر عليدده ،لتُجتنددب معاملتدده ،كددي ال
عليدده بسددبب اإلفددال  ،قددال ابددن قدامددة( :ويُسددتحب إظهد ُ
()5
ِ
يستضّر النا بضياع أمواوم عليه ،واإلشهاد عليده ،لينتشدر ذلدك عنده)  ،وقدال الرافعدي( :التفلديس:
()6

النداء على املفلس وإشهاره بصفة اإلفال ) .

( )1ابن قدامة ،املنين.53٧/6 ،
( )2ابددن حجددر اويتمددي ،أمحددد بددن حممددد بددن علددي" .دفددة احملتدداج يف شددرت املنهدداج"( .ط :بدددون ،مصددر :املكتبددة
التجارية135٧ ،ه19٨3/م) .119/5
( )3البهويت ،شرت املنتهى.444-440/3 ،
( )4سورة البقرة ،ية .2٨0
( )5ابن قدامة ،املنين.5٧3/6 ،
( )6الرافعددي ،عبددد الكددرمي بددن حممددد القددزويين" .العزيددز شددرت الددوجيز املعددروف بالشددرت الكبددري" (ط ،1بددريوت :دار
الكتب العلمية).
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رابعا :المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في مفهوم اإلفالس واإلعسار:
مما تقدم يتبني أن املنظم السعودي قد ف ّدرب بدني اإلعسدار واإلفدال أخدذاً بأحكدام الفقده اإلسدالمي
الددذي يُفددرب بينهمددا علددى اعتبددار أن املعسددر مددن لدديس لدده مددال أصد ًدال أو لدده مددال لدديس زائدددا عددن حاجاتدده
األساسية ،وأن املفلس هو من كانت له أموال زائدة عن حاجته األساسية لكنها ال تفي بديونه.
خبددالف القدوانني األخددرى الددا تفددرب بددني اإلعسددار واإلفددال فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين،
وهي حالة ختلف الشخص عن أداء ديونه املدنيدة ،وجتعدل اإلفدال خدا ٌ باملددين التداجر ،وهدي حالدة ختلدف
الش د ددخص ع د ددن أداء ديون د دده التجاري د ددة ،وك د ددذلك تطل د ددق تعري د ددف اإلعس د ددار عل د ددى مفه د ددوم اإلف د ددال يف الفق د دده
اإلسالمي ،أما اإلعسار مبفهومه يف الفقه اإلسالمي فنري موجود يف القوانني املقارنة املعاصرة.
الفرع الثاني :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة:
أوال :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة في النظام:
يُقدال هنددا يف أثددر إشددهار إفددال الشدريك املتضددامن أو إعسدداره علددى الشددركة كمددا قيددل سددابقا يف
موت أحد الشركاء املتضامنني أو احلجر عليده لسدفه أو غدريه ،وهدو القدول بدأن القدوانني الوضدعية تدنص
على انقضاء الشركة بإشهار إفال الشريك املتضامن أو إعساره؛ لزوال اعتباره الشخصي الا ترتكدز
عليدده الش ددركة ،إال أن دده يف اإلعسددار واإلف ددال ي ددزداد األمددر بش دديء خ ددر ،وه ددو وج ددوب تص ددفية أم دوال
املعسر واملفلس ،ويدخل يف األموال الا جتب تصفيتها نصيبه من الشدركة ،ألنده جدزء مدن مالده ،األمدر
الذي ي كد خروج الشريك املفلس أو املعسر من الشركة ،فتنقضي الشركة هبدذا اخلدروج ،وودذا ال جيدوز
االتفاب بني الشركاء على استمرار الشركة مع ممثل الشريك املعسر أو املفلدس ،بدل جيدوز االتفداب علدى
بقداء الشدركة بدني بداقي الشدركاء ،دون الشدريك املفلدس أو املعسدر الدذي لديس لده إال نصديبه مدن الشدركة
وقت إشهار إفالسه ،أو احلكم بإعساره( ،)1وقدد ندص املدنظم السدعودي علدى انقضداء شدركة التضدامن
بإشددهار إفددال أحددد الشددركاء ،أو إعسدداره ،وعلددى إمكانيددة االتفدداب علددى اسددتمرار الشددركة بددني بقيددة
الشركاء إذا كانوا متعددين بعد خروج الشريك املتضامن بسبب إشهار إفالسه أو إعساره(.)2

( )1السنهوري" ،الوسيط".36٨-36٧/5 ،
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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ثانيًا :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن ،أو إعساره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
تنفسدخ الشدركة يف الفقده اإلسدالمي بداحلكم علدى الشدريك بداإلفال  ،فقدد ورد يف مندين احملتدداج
أن الش د ددركة( :تنفس د ددخ بط د ددروء احلج د ددر بالس د ددفه والفل د ددس)( ،)1ويف كش د دداف القن د دداع( :الش د ددركة بس د ددائر
أنواعهددا ...تبطددل مبددوت أحددد الش دريكني  ...وبدداحلجر عليدده لسددفه أو فلددس)( ،)2وذلددك ألن الش دريك
املد دُدفلَّس ال ميلددك التصددرف يف مالدده فتبطددل شددركته كمددا تبطددل وكالتدده ،وألن نصدديبه يف الشددركة جددزءٌ مددن
ماله ،فيكون داخال يف تصفية أمواله وقسمتها على النرماء.
دت عليدده – ويظهددر أن سددبب
ومل يددنص الفقهدداء علددى انقضدداء الشددركة باإلعسددار – فيمددا اطلعد ُ
دال قلي ددل ال يزي ددد ع ددن حاجات دده
دال ولكن دده م د ٌ
ه ددذا ه ددو أن األص ددل يف املعس ددر أن دده ال م ددال ل ده ،أو ل دده م د ٌ
ديب مدن أمواودا
األصلية ،فال يُتصدور غالبدا أنده شدريك يف شدركة ،وأمدا إن كدان شدريكا يف شدركة ولده نص ٌ
فإنده يعتددرب يف نظددر الفقده اإلسددالمي مفلسددا ،ويُعامدل معاملددة املفلددس كمدا تقدددم بياندده ،خبدالف مددا عليدده
القوانني املقارنة الا تعترب املعسر واملفلس مجيعا ممدن ودم أمدوال زائددة عدن حاجداهتم األصدلية لكنهدا ال
تفي بديوهنم ،وال يفرقون بني املعسر واملفلس من هذه الناحية ،وإ ا يفرقون بينهما من ناحيدة أخدرى،
وهي اختصا اإلعسار مبن ختلف عن الوفاء بدين مددين ،واختصدا اإلفدال مبدن ختلدف عدن أداء
دين جتاري ،كما تقدم.

( )1اخلطيب الشربيين" ،منين احملتاج".22٨/3 ،
( )2البهويت " ،كشاف القناع".506/3 ،
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املبحث الثالث :انسحاب الشريك املتضامن ،أو إخراجه ،وأثره على الشركة ،ويتضمن
مطلبني:
املطلب األول :انسحاب الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة:
أوال :انسحاب الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في النظام:
تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل أن انس ددحاب الشد دريك املتض ددامن م ددن الش ددركة يد د دي إىل
انقضدداء الشددركة وانتهائهددا ،مددن أجددل االعتبددار الشخصددي الددذي ُميثلدده هددذا الش دريك بالنسددبة للشددركاء،
وبالنسبة للنري املتعاملني مدع الشدركة ،وممدن أخدذ هبدذا االجتداه القدانون املصدري( ،)1والقدانون العراقدي(،)2
والقانون األردين( ،)3وغريها من القوانني.
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذا االجتدداه واعتددرب أن انسددحاب الش دريك املتضددامن يُعتددرب أحددد
األسباب اخلاصة النقضاء الشركة(.)4
وجتيددز أكثددر القدوانني املقارنددة للشدريك املتضددامن أن ينسددحب مددن الشددركة ،وهددذا أمددر منطقددي؛ ألندده ال
ُ
ُميك د ددن أن ي د درتبط الش د ددخص ب د ددالتزام إىل أج د ددل غ د ددري حم د دددود ،األم د ددر ال د ددذي يتع د ددارض م د ددع احلري د ددة الشخص د ددية
ل نسان(.)5
وبعض القوانني اشرتطت جلواز انسدحاب الشدريك املتضدامن أن يكدون ذلدك مبوجدب اتفداب يف
عق ددد الش ددركة ُجيي ددز ل دده االنس ددحاب ،وإال فيك ددون انس ددحابه ع ددن طري ددق احملكم ددة ،كم ددا ورد يف ق ددانون
الشدركات اإلمددارايت( :مددا مل يددنص عقددد تأسدديس الشدركة علددى خددالف ذلددك ،للشدريك االنسددحاب مددن
شددركة التضددامن باالتفدداب املكتددوب مددع بدداقي الشددركاء ،ويف حالددة عدددم االتفدداب جيددوز للش دريك إقامددة
()6
دعوى أمام احملكمة املختصة الستصدار حكم باالنسحاب)...
أمددا االجت دداه النال ددب فإندده أعط ددى الش دريك حري ددة االنس ددحاب م ددن الش ددركة حددىت ول ددو ك ددان ه ددذا
االنسحاب من دون اتفاب سابق يف عقد الشركة ،بشرط ّأال تكون الشركة حمدددة املددة أو ُمنشدأة مدن
أج ددل عم ددل مع ددني ،إذ جي ددب عل ددى الش دريك يف ه ددذه احلال ددة االس ددتمرار يف الش ددركة ح ددىت تنته ددي م دددهتا
( )1كما يف املادة ( )529من القانون املدين املصري.
( )2كما يف املادة ( )646من القانون املدين العراقي.
( )3كما يف املادة ( )2٨من قانون الشركات األردين.
( )4املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )5السنهوري" ،الوسيط" ،3٧3-3٧2/5 ،طه" ،الشركات التجارية".121 ،
( )6املادة ( )55من قانون الشركات اإلمارايت.
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احملد ددددة ،أو ينتهد ددي العمد ددل املعد ددني الد ددذي مد ددن أجلد دده أُنشد ددئت الشد ددركة ،ويف هد ددذه احلالد ددة ال جيد ددوز لد دده
االنسحاب مدن الشدركة إال عدن طريدق القضداء ،بدأن يُقددم طلبدا للمحكمدة يبدني فيده رغبتده االنسدحاب
من الشركة حمددة الوقت أو العمل ،ويستند إىل أسباب معقولة(.)1
ويُش ددرتط ك ددذلك أن يب دددي الشد دريك رغبت دده يف االنس ددحاب م ددن الش ددركة ويعلن دده للش ددركاء قب ددل
انسحابه مبدة معقولة ،وأن يكون خروجه حبسن نيدة ،حبيدث ال ينطدوي علدى غدد ولادعدة ،أو يكدون
يف وقددت غددري الئددق ،كاألوقددات الددا متددر فيهددا الشددركة بأزمددات ،أو تنتظددر أرباحددا قريبددة ،أو أمددر خددر
ي دي انسحاب الشريك معه إىل اضطراب وضع الشركة والتأثري عليها(.)2
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذه الشددروط ونددص عليهددا يف نظددام الشددركات الددذي ورد فيده( :ال
جيوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت حمددة املددة إال لسدبب مشدروع تقبلده اجلهدة القضدائية
املختصددة ،وإذا كانددت الشددركة غددري حمددددة املدددة فيجددب أن يكددون انسددحاب الش دريك حبسددن نيددة ،وأن
يعلنه لباقي الشركاء يف وقت مناسب ،وإال جاز للجهة القضائية املختصة احلكدم عليده باالسدتمرار يف
الشركة فضالً عن التعويض عند االقتضاء)(.)3
ومن خالل هذا النص يتبني أن املنظم السعودي قيّدد انسدحاب الشدريك املتضدامن مدن الشدركة
بع دددة قي ددود لتأكي ددد األمهي ددة عل ددى اعتب ددار شخص ددية الشد دريك املتض ددامن ،ولض ددمان ع دددم ت ددأثر الش ددركة
خبروجده ،وتددرك املدنظم السددعودي للقضداء سددلطة تقدددير احلكدم علددى الشدريك املنسددحب باالسددتمرار يف
الشددركة إذا أخددل بالضدوابط املنظمددة النسددحابه مددن الشددركة ،وجعددل للمحكمددة املختصددة سددلطة احلكددم
عليدده بددالتعويض عددن الضددرر الالحددق للشددركة أو الشددركاء مددن جدراء عدددم التزامدده بقيددود االنسددحاب مددن
الشركة.
وك ددذلك ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى جد دواز أن تس ددتمر الش ددركة ب ددني ب دداقي الش ددركاء إذا ك ددان
عدددهم اثنددني أو أكثدر بعددد انسدحاب الشدريك ،بشدرط أن يددتم الدنص يف عقددد الشدركة األساسددي علددى
جواز استمرار الشركة( )4كما تقدم بيانه.
ثانيا :انسحاب الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
صد ّدرت الفقهدداء يف كتددب الفقدده اإلسددالمي علددى انقضدداء الشددركة وانفسدداخها يف حددال انسددحاب
( )1أمحد" ،الشركات" ،256-255 ،العريين" ،الشركات التجارية".٧4-٧3 ،
( )2السنهوري" ،الوسيط".3٧3-3٧2/5 ،
( )3املادة ( )36من نظام الشركات.
( )4املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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أح د ددد الشد د دريكني ،وق د ددد كث د ددرت نصوص د ددهم يف ه د ددذا املع د ددىن ،وم د ددن ذل د ددك ق د ددول الكاس د دداين احلنف د ددي:
(الشركة...عقد جائز غري الزم  ...ينفرد كل واحد منهمدا بالفسدخ)( ،)1وقدول املدزين الشدافعي( :ومدىت
فسخ أحدمها الشركة انفسخت)( ،)2وهو كذلك مذهب احلنابلة(.)3
وعلددل الفقهدداء رمحهددم ا انفسددا الشددركة بانسددحاب أحددد الشدريكني بددأن الشددركة مبناهددا علددى
الوكالددة مددن كد ٍدل مددن الشدريكني لآلخددر ،فددإذا عددزل الشدريك نفسدده مددن الشددركة وخددرج منهددا فددإن توكيلدده
لشريكه وتدد دوّكله عنه يبطل ،فتبطل الشركة لبطالن ما بُنيت عليه(.)4
وكددذلك علّددل مجهددور الفقهدداء ج دواز انسددحاب الشدريكة مددن الشددركة ،بددأن الشددركة عقددد جددائز،
فيصددح ألحددد الشددركاء أن خيددرج مددن الشددركة وال يلزمدده االسددتمرار يف العقددد ،ألن الش ددركة ليس ددت مددن
العقود الالزمة ،فال يلزمه االستمرار فيها(.)5
أمدا املالكيدة فقدد اختلفدوا يف لدزوم عقدد الشدركة ،فاملشدهور عنددهم أنده عقد ٌد ُملدزم للشدريك( ،)6وقيدل:
هددي عقددد غددري الزم مطلقددا ،وقيددل :ال يلددزم عقددد الشددركة إال بعددد خلددط املددالني ،قددال ال دق درايف املددالكي...( :
قال صاحب املقددمات :الشدركة عقدد جدائز مدن الطدرفني ولكدل واحدد االنفصدال مدىت شداء ..قدال صداحب
التنبيهات :الشركة عقد الزم كاملعاوضات ،وعند غري ابن القاسم ال يلزم إال باخللط)(.)٧
وينبين على هذا االختالف جواز خروج الشريك من الشركة عند املالكية.
أمدا شددروط انسددحاب الشدريك املنصددو عليهددا يف النظددام السددعودي والقدوانني املقارنددة األخددرى
الا سبقت اإلشارة إليهدا ،فإهندا تضدبط أمدر خدروج الشدريك مدن الشدركة بضدوابط تراعدي فيهدا مصدلحة
مجيع األطراف ،وال شك أن الفقه اإلسالمي يراعي هذه املصا  ،ولذلك رد الفقهاء قدد نصدوا علدى
عدم جواز إضرار الشريك بشريكه عندد خروجده مدن الشدركة ،فاشدرتط بعدض الفقهداء شدروطا ملندع هدذا
الضرر ،ومن ذلك قول الكاساين احلنفي( :من شرط جواز الفسدخ أن يكدون حبضدرة صداحبه  ...وإن
( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع".٧٧/6 ،
( )2املزين ،إفاعيل بن حي" ..لتصر املزين"( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1410 ،هد1990/م).20٧ ،
( )3البهويت" ،شرت منتهى اإلرادات".14/3 ،
( )4املاوردي" ،احلاوي" ،4٨4/6 ،البهويت " ،كشاف القناع".506/3 ،
( )5ابن قدامة" ،املنين".131/٧ ،
الزرقدداين علددى لتصددر خليددل"( ،ط ،1بددريوت :دار الكتددب
( )6الزرقدداين ،عبددد البدداقي بددن يوسددف املصددري" .شددرت ُّ
العلمية1422 ،ه2002/م).٧5/6 ،
( )٧القرايف" ،الذخرية" ،15/٨ ،وقال القرايف معلقا على هذا االختالف( :انظر هذا االختالف الشديد ،أحدهم
حيكي اللزوم مطلقا ،واآلخر اجلواز مطلقا ،واآلخر يفصل).
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كددان غائبددا ومل يبلندده الفسددخ ،مل جيددز الفسددخ ومل ينفسددخ العقددد؛ ألن الفسددخ مددن غددري علددم صدداحبه
إضرار بصاحبه)(.)1
ومعددىن هددذا عنددد احلنفيددة أن الفسددخ ال ينفددذ مبجددرد فسددخ أحددد الش دريكني للشددركة ،بددل يُشددرتط
لنفددوذه علددم الش دريك اآلخددر ،دفع دا للضددرر احلاصددل علددى الش دريك مددن ج دراء تص درفه يف مددال الشددركة مددع
ع دددم علم دده بالفس ددخ ،وه ددذا الق ددول ه ددو إح دددى ال ددروايتني عن ددد احلنابل ددة ،ق ددال اب ددن رج ددب يف قواع ددده:
(املشددهور أن كددل مددن ينعددزل مبددوت أو عددزل ،هددل ينعددزل مبجددرد ذلددك أم يقددف عزلدده علددى علمدده علددى
روايتني)(.)2
املطلب الثاني :إخراج الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة:
أوال :إخراج الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في النظام:
تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل إمكاني ددة أن يطل ددب الش ددركاء م ددن القض دداء فص ددل أح ددد الش ددركاء
ومنتجددة
وإخراجدده مددن الشددركة يف حددال وجددود أسددباب جديدّدة تُسد ّدو هددذا اإلجدراء ،فقددد تكددون الشددركة ناجحددة ُ
إال أن اس ددتمرار أح ددد الش ددركاء يُعط ددل راحه ددا وإنتاجه ددا( ،)3وو ددذا أج ددازت كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة ه ددذا
اإلجراء ،ومنها على سبيل املثال القانون املصري( ،)4والقانون األردين( ،)5والقانون اإلمارايت( ،)6وغريها.
ويف حد ددال إصد دددار احملكمد ددة املختصد ددة حكمد ددا بفصد ددل وإخ د دراج الش د دريك الد ددذي اعد ددرتض عليد دده
الشددركاء ،فددإن الشددركة تسددتمر بددني بدداقي الشددركاء ،ولدديس للش دريك املفصددول إال نصدديبه يف الشددركة إىل
تدداريخ إخراجدده ،ويددتم تصددفية نصدديبه ويدُددفع لدده نقدددا ،بعددد تقددديره حسددب قيمتدده يف يددوم إخراجدده مددن
الشركة(.)٧
( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع".٧٧/6 ،
( )2اب د د ددن رج د د ددب ،عب د د ددد ال د د ددرمحن ب د د ددن أمح د د ددد الدمش د د ددقي" .القواع د د ددد"( .ط ،1ب د د ددريوت :دار الكت د د ددب العلمي د د ددة،
1429ه200٨/م).114 ،
( )3طدده" ،الشددركات التجاريددة" ،119 ،غنددامي ،حسددني يوسددف" .الشددركات التجاريددة يف دولددة اإلمددارات"( .ط،3
اإلمارات :مطبعة رأ اخليمة2003 ،م).٨1 ،
( )4املادة ( )234من القانون املدين املصري.
( )5املادة ( )23من قانون الشركات األردين.
( )6املادة ( 29٨فقرة  )2من قانون الشركات اإلمارايت.
( )٧السنهوري" ،الوسيط" ،3٨3-3٨2/5 ،سامي ،فوزي حممد" .الشركات التجارية يف قانون دولة اإلمدارات".
(ط ،2الشارقة :مكتبة اجلامعة2010 ،م).
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وقددد سددلك املددنظم السددعودي هددذا االجتدداه ،فددنص يف نظددام الشددركات علددى أندده( :جيددوز ليغلبيددة
العددية للشركاء أن تطلب من اجلهة القضدائية املختصدة إخدراج شدريك أو أكثدر مدن الشدركة إذا كاندت
هندداك أسددباب مشددروعة تدددعو إىل ذلددك .ويف هددذه احلالددة ،جيددوز للجهددة القضددائية املختصددة أن تقددرر
اسددتمرار الشددركة بعددد إخدراج الشدريك أو الشددركاء إذا كددان ذلددك حبسددب تقددديرها سددي دي إىل اسددتمرار
الشددركة يف أعماوددا بصددورة طبيعيددة دقددق مصددلحة الشددركة والشددركاء البدداقني فيهددا ودف د حقددوب النددري.
وإذا كددان اسددتمرار الش ددركة أم دراً غددري ممك ددن بددني الشددركاء بع ددد فحددص اجلهددة القض ددائية لطل ددب إخ دراج
الشريك ،كان وا أن تقرر حل الشركة)(.)1
ويتضددح مددن خددالل نددص هددذه املددادة أن املددنظم السددعودي جعددل تقدددير أم ددر إخ دراج الش دريك
للجهددة القضددائية املختصددة ،وكددذلك جعددل وددا سددلطة تقدددير احلكددم باسددتمرار الشددركة مددن عدمدده ،وكددل
ه ددذا م ددن أج ددل تأكي ددد أمهي ددة االعتب ددار الشخص ددي للشد دريك املتض ددامن ،وع دددم تعلي ددق وض ددع الشد دريك
املتضامن بيد الشركاء ،كما أن فيه زيادة ضمان لوضع الشركة والشركاء فيها.
ثانيا :إخراج الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
ددث الفقهداء رمحهدم ا تعداىل عدن عدزل أحدد الشدركني لشدريكه ،وأن هدذا إذا وقدع يد دي إىل
عددزل الش دريك املعددزول عددن التصددرف يف مجيددع مددال الشددركة ،دون عددزل الش دريك العددازل عددن التصددرف،
وذلددك ألن عقددد الشددركة مبددين علددى الوكالددة واإلذن يف التصددرف مددن كددل شدر ٍ
يك إىل اآلخددر ،فددإذا عددزل
أحد الشركاء اآلخر عدن التصدرف فقدد ألندى توكيلده وإذنده لده بالتصدرف ،أمدا العدازل فلدم يطدرأ مدا مينعده
عن التصرف ،فيبقى على األصل ويتصرف يف مجيع مال الشركة.
قال الشريازي الشافعي( :له أن يعزل شريكه عن التصرف يف نصيبه ،ألنه وكيلده فيملدك عزلده،
فإذا انعزل أحددمها مل ينعدزل اآلخدر عدن التصدرف ألهنمدا وكديالن ،فدال يُعدزل أح ُددمها بعدزل اآلخدر ،فدإن
سخت الشركة انعزال مجيعاً ،ألن الفسخ يقتضي رفع العقد من اجلانبني فانعزال)(.)2
قال أحدمها فد ُ
وقال البهويت احلنبلي( :فإن عزل أحدمها صاحبه انعدزل املعدزول ...ومل يكدن لده أن يتصدرف إال
يف قدر نصيبه من املال  ...وللعازل التصرف يف مجيدع مدال الشدركة؛ ألهندا باقيدة يف حقده ،ألن شدريكه
مل يعزله ،خبالف ما إذا فسخ أحدمها الشركة فال يتصرف كل إال يف قدر ماله)(.)3
وهبددذا يُعلددم أن قيددام أحددد الش دريكني بعددزل اآلخددر ال ي د دي إىل فسددخ الشددركة ،وإ ددا ي د دي إىل
( )1املادة ( 36فقرة  )2من نظام الشركات السعودي.
( )2الشريازي" ،املهذب".161/2 ،
( )3البهويت" ،كشاف القناع".506/3 ،
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عزل الشدريك املعدزول عدن التصدرف وكدالم البهدويت سدابق ظداهر يف التفريدق بدني العدزل والفسدخ ،ولكدن
إذا كانت الشدركة مكوندة مدن شدريكني فقدط وعدزل كدل واح ٍدد اآلخدر فهندا تنفسدخ الشدركة ،ألن الوكالدة
انتهددت يف حددق اجلميددع وال يصددح ألحددد مددنهم التصددرف يف مجيددع مددال الش ددركة ،فانفس ددخت الش ددركة
النفسا ما بُنيت عليه وهي الوكالة واإلذن يف التصرف.
هذا وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى له وصحبه أمجعني.
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اخلامتة
وفيها أهم النتائج والتوصيات ،وهي كما يلي:
 -1ترتك ددز ش ددركات األش ددخا عل ددى شخص ددية الش ددركاء املتض ددامنني ،وم دددى الثق ددة هب ددم ،وم دددى
دود عنددد
مالءهتددم وقدددرهتم علددى الوفدداء يف حددال تعثددر الشددركة ،واالعتبددار الشخصددي أمد ٌدر مقصد ٌ
تكددوين شددركات األشددخا  ،سدواء يف حددال ابتددداء تأسيسددها أو اسددتمرارها ،فهددو شددرط ابتدداء
وشرط استدامة واستمرار.
 -2يعترب الشريك املتضامن مس وال عن ديون الشركة مس ولية غري حمدودة برأ ماله ،بدل تتعددى
مسد د وليته إىل أموال دده اخلاص ددة ،ويعت ددرب يف الوق ددت نفس دده مسد د وال بالتض ددامن م ددع بقي ددة الش ددركاء
املتضددامنني عددن التزامددات الشددركة وديوهنددا ،وميكددن لدددائن الشددركة يف حددال ثبددوت الدددين علددى
الشركة وعدم قدرهتا على الوفاء أن يقتضي دينه كامال من أي ٍ
أحد من الشركاء املتضامنني.
 -3يددرى االجتدداه النالددب يف الق دوانني املقارنددة أن الشددركة تنقض ددي بوف دداة الش دريك املتضددامن؛ لقيددام
الشركة على اعتباره الشخصي ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -4تنقضي الشركة بقوة النظام من تداريخ وفداة الشدريك املتضدامن مدن غدري حاجدة إىل حكدم ق ٍ
داض
أو شيء خر.
 -5يف الفقدده اإلسددالمي اتفقددت املددذاهب الفقهيددة األربعددة علددى القددول بانقضدداء شددركة العقددد وانفسدداخها
جبميع أنواعها بسبب موت أحد الشركاء ،وقد نص على ذلك فقهاء املذاهب األربعة.
 -6علّ ددل الفقه دداء انفس ددا الش ددركة مب ددوت أح ددد الش ددركاء ب ددأن الش ددركة مبناه ددا عل ددى املل ددك وأهلي ددة
التصددرف وقددد زالددت مبددوت الشدريك ،وألن عقددد الشددركة عقددد جددائز ولدديس الزمددا فيبطددل مبددوت
أح ددد العاق دددين ،وك ددذلك ألن الش ددركة مبناه ددا عل ددى الوكال ددة ،أي أن ك د ًدال م ددن الش دريكني وكي د ٌدل
لآلخر ،والوكالة تنفسخ باملوت ،وكذلك الشركة.
 -٧يتوافددق القددانون مددع قددول مجهددور الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي يف انقضدداء شددركات األشددخا
وانفساخها مبوت أحد الشركاء.
 -٨يوجددد اجتدداه غالددب يف الق دوانني املقارنددة علددى أن األصددل العددام هددو عدددم حلددول ورثددة الش دريك حمددل
الشدريك املتددو  ،إال أندده اسددتثناءً مددن هددذا األصددل جيددوز أن حيددل الورثددة حمددل مددورثهم املتددو وتسددتمر
الشددركة بعقدددها األصددلي ،ومددن غددري حاجد ٍدة إىل جتديددد العقددد ،بشددرط أن يدُدنص علددى هددذا يف عقددد
الشركة عند تأسيسها ،وإن مل يوجد هذا االتفاب فإن الشركة تنقضي ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -9يف القدوانني املقارنددة تعتددرب اسددتمرار الورثددة يف الشددركة -يف حددال الددنص عليدده يف العقددد  -أمدرا ملزمددا وددم،
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صرا ،وحيلون حمل مورثهم يف الشركة ويأخذون صفته.
ال خيار وم فيه ،سواء كانوا راشدين أم قُ ّ
 -10يصددعب القددول مبددا أخددذ بدده القددانونيون مددن إل دزام ورثددة الش دريك املتددو باالسددتمرار يف الشددركة
عنددد الددنص عليدده يف العقددد ،وذلددك ألن نصدديب الشدريك املتددو أصددبح ملكددا للورثددة ،ومقتضددى
امللكية هي حرية التصرف يف املال اململوك.
 -11بالنسددبة للورثددة القاص درين يف الشددركات التضددامنية ،يكونددون مس د ولني بقدددر رأفدداوم فقددط،
وتنقلددب الشددركة إىل شددركة توصددية بسدديطة ،يكددون القاصددر فيهددا موصدديا بقدددر رأ مالدده فقددط،
وهبذا أخذ املنظم السعودي.
 -12صد ّدرت كثددري مددن الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي بأندده ميكددن اسددتمرار الورثددة بدددال مددن مددورثهم يف
الشددركة بشددرط أن يكددون ال دوارث بالنددا رشدديدا ،وبشددرط أن يوافددق علددى االسددتمرار يف الشددركة،
وإن مل يكددن رشدديدا فددإن وليدده يُق د ّدر مص دلحة اسددتمرار القاصددر يف الشددركة مددن عدددمها ،.وهبددذا
اعوا مصلحة الشركة والشدركاء يف إتاحدة الفرصدة السدتمرارها مدع ورثدة الشدريك،
يكون الفقهاء ر د
اعدوا مصددلحة الورثددة مددن ناحيددة ختيددري الرشدديد مددنهم يف االسددتمرار يف الشددركة
ويف الوقددت نفسدده ر د
صددر باش درتاط إذن ولدديهم يف التصددرف وددم باألصددلح مددن
مددن عدمدده ،ور د
اع دوا مصددلحة الورثددة ال ُق ّ
صر.
االستمرار يف الشركة أو طلب القسمة ألخذ نصيب ال ُق ّ
 -13يف الفقدده اإلسددالمي ال جيددوز لددويل القاصددر أن يفسددخ الشددركة بالنسددبة للقاصددر إذا كانددت مصددلحته
يف البقدداء يف الشددركة ،وكددذلك ال جيددوز إبقدداةه يف الشددركة إن كددان األفضددل لدده اخلددروج مددن الشددركة،
فليس الويل باخليار يف فعل أحد اخليارين ،بل جيب عليه فعل األصلح منهما للقاصر.
صرت احلنابلة بأنه ال يُشرتط يف استمرار الشركة مع الورثة ما يُشرتط عند ابتدداء الشدركة ،بدل
ّ -14
يتم البناء على عقد الشركة األول ،ألنه يُنتفر يف االستدامة ما ال يُنتفر يف االبتداء واإلنشاء.
 -15تددنص أغلددب الق دوانني املقارنددة علددى أندده ُميكددن اسددتمرار الشددركة بعددد وفدداة أحددد الشددركاء بددني
الشركاء املتبقني يف حال وجود اتفاب يف عقد الشركة علدى هدذا ،بشدرط ّأال يقدل عددد الشدركاء
الباقني عن اثنني ،ألنه لو مل يبق من الشركاء إال شدخص واحدد كاندت الشدركة باطلدة مدن وجده
خر وهو اختالل ركن من أركاهنا اخلاصة وهو تعدد الشركاء ،وهبذا أخذ املنظم السعودي.
 -16ويف الفقدده اإلسددالمي إذا كددان الشددركاء ثالثددة فددأكثر ومددات أحدددهم ،فددإن الشددركة تنفسددخ يف
حق الشريك املتو فقط ،دون بقية الشركاء ،بل تستمر الشركة بني باقي الشركاء.
 -1٧يتوافددق النظددام السددعودي والتوجدده النالددب للق دوانني املقارنددة مددع الفقدده اإلسددالمي يف اسددتمرار
الشددركة بددني بقيددة الشددركاء يف حددال وفدداة أحدددهم إذا كددان الشددركاء يشددكلون اثنددني أو أكثددر بعددد
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موت أحد الشركاء.
 -1٨خيتلددف التوجدده النالددب للق دوانني عددن الفقدده اإلسددالمي باش درتاط أن يكددون موضددوع اسددتمرار
الشددركة بددني بقيددة الشددركاء بعددد وفدداة أحدددهم منصوصددا عليدده يف عقددد الشددركة ،إذ ال يوجددد هددذا
الشرط يف الفقه اإلسالمي ،لعدم احلاجة إليه.
 -19احلجدر يف االصدطالت الفقهدي هددو( :مندع اإلنسدان مدن التصددرف يف مالده) ،وهدو نوعدان :إمددا
أن يكون حجرا على اإلنسان ملصلحته كاحلجر علدى الصد وا ندون والسدفيه ،وإمدا أن يكدون
احلجر ملصلحة النري ،كاحلجر على املدين املفلس.
 -20إذا ُحجددر علددى الشدريك املتضددامن ،فددإن الشددركة تتددأثر هبددذا احلجددر وتنقضددي ،بسددبب زوال االعتبددار
الشخصي للشريك احملجور عليه ،وهبذا أخذت كثري من القوانني املقارنة والنظام السعودي.
 -21يرى شرات القانون أن القيّم على احملجور عليه ال حيل حمل احملجور عليه يف الشركة.
 -22ندص الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي علددى أن الشددركة تبطددل وتنتهددي بدداحلجر علددى أحددد الشددركاء
ألي سبب من أسباب احلجر.
 -23ال مانع يف الفقه اإلسالمي من اسدتمرار الشدريك احملجدور عليده بسدبب عدارض مدن عدوارض األهليدة
يف الشركة إذا رأى وليه أن مصلحة احملجور عليه تقتضي البقاء يف الشركة ،وميثله وليه يف الشركة.
 -24تتواف ددق القد دوانني م ددع الفق دده اإلس ددالمي يف أص ددل مس ددألة االنقض دداء بس ددبب احلج ددر ،وختتل ددف
القوانني مع الفقه اإلسدالمي يف عددم إجدازة اسدتمرار الشدركة مدع القديّم علدى احملجدور عليده ،أمدا
الفق دده اإلس ددالمي فيُجي د دز اس ددتمرارها بش ددرط أن ويل احملج ددور علي دده لس ددفه ه ددو ال ددذي ُميثل دده يف
الشركة.
 -25الفدرب بددني اإلعسددار واإلفددال يف اللنددة ،هددو أن اإلعسددار هددو الضدديق والشدددة عمومددا سدواء يف املددال
أو يف غ ددريه ،أم ددا اإلف ددال فه ددو الض دديق يف امل ددال خاص ددة ،فك ددل مفل ددس معس ددر ،ول دديس ك ددل معس ددر
مفلس.
 -26اإلعسددار يف القددانون هددو( :زيددادة ديددون املدددين املسددتحقة األداء علددى حقوقدده) ،وتعريددف اإلعسددار
هذا هو تعريدف اإلفدال يف القدانون ،إال أن كثدريا مدن القدوانني املقارندة تُفدرب بدني اإلعسدار واإلفدال ،
فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين ،وهددي حالددة ختلددف الشددخص عددن أداء ديوندده املدنيددة ،وجتعددل
اإلفال خا ٌ باملدين التاجر ،وهي حالة ختلف الشخص عن أداء ديونه التجارية.
ف امل ددنظم الس ددعودي املفل ددس بأن دده ه ددو( :م دددين اس ددتنرقت ديون دده مجي ددع أص دوله) ،ونظّددم
 -2٧دع د ّدر د
دام اإلف ددال اجلدي ددد ،أم ددا اإلعس ددار فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى تنظ دديم
أحكام دده يف نظ د ُ
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أحكامه يف نظام التنفيذ.
 -2٨املعسدر عنددد الفقهدداء يف الفقدده اإلسدالمي هددو مددن ال ميلددك شدديئا مدن املددال أصددال ،أو هددو مددن
ميلك شيئا من املال لكنه ليس زائددا عدن حاجاتده الضدرورية مدن املأكدل وامللدبس واملسدكن ،أمدا
دال زائدد عدن حاجاتده الضدرورية ،لكدن أموالده الزائددة عدن حاجتده ال تفدي
املفلس ،فهو مدن لده م ٌ
بكل ديونه.
 -29يرتتددب علددى احلكددم علددى الشددخص بدداإلفال يف الفقدده اإلسددالمي :احلجددر عليدده ،ومنعدده مددن
التصددرف يف مالدده ،وتصددفية أموالدده الزائدددة عددن حاجتدده الضددرورية وبيعهددا ،ووفدداء مددا ُميكددن مددن
ديونده ،وقددد يعددزره احلدداكم وحيبسده يف سددبيل هددذا ،أمددا احلكددم باإلعسدار فددال يرتتددب عليدده شدديءٌ
من هذا ،بل جيب إنظار املعسر حىت جيد وفاءً وال حيل حبسه يف الفقه اإلسالمي.
 -30تددنص الق دوانني الوضددعية علددى انقضدداء الشددركة إشددهار إفددال الش دريك املتضددامن أو إعسدداره؛
لزوال اعتباره الشخصي الا ترتكز عليه الشركة ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -31تنفسخ الشركة يف الفقه اإلسالمي باحلكم على الشريك بداإلفال  ،ألن الشدريك امل ُفلَّدس ال
ميلك التصرف يف ماله فتبطل شركته كما تبطدل وكالتده ،وألن نصديبه يف الشدركة جدزءٌ مدن مالده،
فيكون داخال يف تصفية أمواله وقسمتها على النرماء.
دت عليدده – ويظهددر أن سددبب
 -32مل يددنص الفقهدداء علددى انقضدداء الشددركة باإلعسددار – فيمددا اطلعد ُ
دال قليدل ال يزيدد عدن حاجاتده
دال ولكنده م ٌ
هذا هو أن األصل يف املعسر أنه ال مال له ،أو له م ٌ
ديب مدن
األصلية ،فال يُتصور غالبا أنده شدريك يف شدركة ،وأمدا إن كدان شدريكا يف شدركة ولده نص ٌ
أمواوا فإنه يعترب يف نظر الفقه اإلسالمي مفلسا.
 -33تتجدده كثددري مددن الق دوانني املقارنددة إىل أن انسددحاب الش دريك املتضددامن مددن الشددركة ي د دي إىل
انقض دداء الش ددركة وانتهائه ددا ،م ددن أج ددل االعتب ددار الشخص ددي ال ددذي ُميثل دده ه ددذا امل دددين بالنس ددبة
للشركاء ،وهو ما أخذ به املنظم السعودي.
ُ -34جتيز أكثر القوانني املقارنة للشريك املتضدامن أن ينسدحب مدن الشدركة بشدروط حمدددة ،وهدذا
أم ددر منطق ددي؛ ألن دده ال ُميك ددن أن يد درتبط الش ددخص ب ددالتزام إىل أج ددل غ ددري حم دددود ،األم ددر ال ددذي
يتعارض مع حرية األشخا الشخصية ،وهو ما أخذ به املنظم السعودي.
صرت الفقهاء يف الفقده اإلسدالمي علدى انقضداء الشدركة وانفسداخها يف حدال انسدحاب أحدد
ّ -35
الشريكني منها.
 -36تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل إمكاني ددة أن يطل ددب الش ددركاء م ددن القضد داء فص ددل أح ددد
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الشركاء وإخراجه من الشركة يف حال وجود أسباب جديّدة تُس ّدو هدذا اإلجدراء ،وتبقدى الشدركة
بني بقية الشركاء ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -3٧نددص الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي علددى عددزل أحددد الشددركني لش دريكه ،وأن هددذا إذا وقددع ي د دي إىل
عزل الشريك املعزول عن التصرف يف مجيع مال الشركة ،دون عزل الشريك العازل عن التصرف.
التوصيات:
 -1اس د ددتمرار البح د ددوث يف ل د ددال الش د ددركات مل د ددا متثل د دده الش د ددركات م د ددن أمهي د ددة ك د ددربى يف ا د ددال التج د دداري
واالقتصادي ،ولدورها يف النهوض بالدول وتنميتها.
 -2االسد ددتفادة مد ددن الث د دراء العلمد ددي الد ددذي خلّفد دده الفقهد دداء يف الفقد دده اإلسد ددالمي ،وذلد ددك مبقارند ددة أحكد ددام
الشددركات يف األنظمددة املعاص درة بأحكددام الفقدده اإلسددالمي ،وربددط التطددور احلددديث باألصددالة والتميددز
مر على دريره وضبطه أربعة عشر قرنا.
الذي يتسم به الفقه اإلسالمي الذي ّ
 -3ضدرورة الددنص يف عقددد الشددركة علددى دديددد مصددريها يف حددال زوال شخصددية أحددد الشددركاء املتضددامنني
بوفاته أو احلجر عليده أو إشدهار إفالسده ،أو إعسداره ،حدىت ال يقدع اخلدالف والتندازع يف حدال حددوث
أمر من هذه األمور.
وا تعاىل أعلم .وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى له وصحبه أمجعني.
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املكتبة التجارية135٧ ،ه19٨3-م).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد الدمشقي" .القواعد"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1429ه200٨-م).
ابن رشد ،حممد بن أمحد القرط " ،بداية ا تهد وهناية املقتصد" (ط ،1:بريوت :دار ابن حزم،
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ابن عثيمني ،حممد بن صا  " ،الشرت املمتع على زاد املستقنع"( ،ط ،٧:الرياض :دار ابن اجلوزي،
143٧ه).
ابن قدامة ،عبد ا بن أمحد املقدسي" .الكايف"( .ط ،2الرياض :وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف1419 ،ه199٨-م).
ابن قدامة ،عبد ا بن أمحد بن حممد املقدسي" .املنين"( .ط ،4الرياض :دار عامل الكتب،
1419ه1999-م).
ابن كثري ،إفاعيل بن عمر القرشي" .تفسري القر ن العظيم"( .ط ،2الرياض :دار طيبة1420 ،هد-
1999م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي اإلفريقي " .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر،
.)1414
ابن ريم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد" .األشباه والنظائر"( .ط ،1 :بريوت :دار الكتب العلمية
1419هد 1999 -م).
ابن ريم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد" .البحر الرائق شرت كنز الدقائق"( ،ط ،2بريوت :دار
الكتاب اإلسالمي ،بدون تاريخ).
أبو الفرج املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن قدامة" .الشرت الكبري"( .ط ،1القاهرة :هجر للطباعة
والنشر1415 ،هد 1995-م).
أمحد ،عبد الفضيل حممد" .الشركات"( .ط :بدون ،املنصورة :دار الفكر والقانون2009 ،م).
البكري ،عثمان بن حممد الدمياطي الشافعي " .إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني" (ط،1
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بريوت :دار الفكر141٨ ،ه199٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس " .كشاف القناع عن منت اإلقناع"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
141٨ه199٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس" .الروض املربع شرت زاد املستقنع"( .ط ،1الرياض :إثراء املتون،
143٨ه 201٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس" .شرت منتهى اإلرادات"( .ط ،1بريوت :م سسة الرسالة1421 ،ه-
2000م).
اجلرب ،حممد حسني" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،3اخلُدرب :الدار الوطنية اجلديدة1414 ،ه-
1994م).
احلجاوي ،موسى بن أمحد" .اإلقناع لطالب االنتفاع"( ،ط ،3الرياض :دارة امللك عبد العزيز،
1423ه2002-م).
اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ه1994-م).
الدردير ،أمحد بن حممد" .أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك" (ط :بدون ،نيجرييا :مكتبة أيوب،
2000م)
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" .حاشية الدسوقي على الشرت الكبري"( .بريوت :دار الفكر،
بدون تاريخ).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد القزويين" .العزيز شرت الوجيز املعروف بالشرت الكبري" (ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية).
الرزاب احلسيين" ،تاج العرو من جواهر القامو " (ط :بدون،
َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
الكويت :مطبعة حكومة الكويت1394 ،ه14٧4-م).
الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد" .شرت القواعد الفقهية"( .ط ،2 :دمشق :دار القلم1409 ،هد -
19٨9م).
الزرقاين على لتصر خليل"( ،ط ،1بريوت :دار
الزرقاين ،عبد الباقي بن يوسف املصري" .شرت ُّ
الكتب العلمية1422 ،ه2002-م).
سامي ،فوزي حممد" .الشركات التجارية يف قانون دولة اإلمارات"( .ط ،2الشارقة :مكتبة اجلامعة،
2010م).
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السنهوري ،عبد الرزاب أمحد" .الوسيط يف شرت القانون املدين"( .ط ،3لبنان :منشورات احلل
احلقوقية2011 ،م).
السنهوري ،عبد الرزاب أمحد" .نظرية العقد"( .ط ،2:بريوت :مشورات احلل احلقوقية199٨ ،م).
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هد 1994-م).
الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت" .بلنة السالك ألقرب املسالك" (ط ،1:بريوت :دار الكتب
العلمية1995 ،م).
طه ،مصطفى كمال" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،القاهرة :املركز القومي ل صدارات القانونية،
.)201٨
طه ،مصطفى كمال" .الوجيز يف القانون التجاري"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :منشأة املعارف،
بدون تاريخ).
العريين ،حممد فريد" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.)2009 ،
العمراين ،حي .بن أع اخلري الشافعي " .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي"( .ط ،1جدة :دار
املنهاج1421 ،هد2000 -م).
النزايل ،حممد بن حممد" .الوسيط يف املذهب"( .ط ،1القاهرة :دار السالم141٧ ،ه).
غنامي ،حسني يوسف" .الشركات التجارية يف دولة اإلمارات"( .ط ،3اإلمارات :مطبعة رأ
اخليمة2003 ،م).
الفريوز بادى ،حممد بن يعقوب" .القامو احمليط"( .ط ،٨بريوت :م سسة الرسالة 1426ه-
2005م).
القرايف ،أمحد بن إدريس " .الذخرية"( .ط ،1بريوت :دار النرب اإلسالمي1994 ،م).
القزويين ،أمحد بن فار " .معجم مقاييس اللنة"( .ط :بدون ،بريوت :دار الفكر1399 ،هد -
19٧9م).
القليوع ،فيحة" .الوسيط يف شرت القانون التجاري املصري"( .ط :بدون ،مصر :نادي القضاة،
201٧م).
الكاساين ،أبو بكر بن مسعود" .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية1406 ،ه 19٨6 -م).
عمان :دار الثقافة1433 ،ه2012-م)-236 ،
الكيالين ،حممود" .الشركات التجارية"( .طّ ،3
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.23٧
املاوردي ،علي بن حممد البصري " ،احلاوي الكبري"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هد
1999م).حممد بن إبراهيم املوسى" ،شركات األشخا بني الشريعة والقانون" (ط ،1:الرياض :مطابع
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1401 ،ه).
املدين ،محزة علي" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،5جدة :دار املدين1421 ،ه2001-م).
املدونة ،برواية سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك بن أنس األصبحي (ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هد1994-م).
املرداوي ،علي بن سليمان الدمشقي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،دقيق :حممد
الفقي (ط ،1بدون ناشر13٧4 ،ه.)1995 -
املزين ،إفاعيل بن حي" ..لتصر املزين"( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1410 ،هد1990-م).
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري" ،صحيح مسلم" (ط ،4بريوت :دار اخلري141٨ ،ه-
199٨م).
النووي ،حميي الدين حي .بن شرف" .منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه" (ط ،1بريوت :دار
الفكر1425 ،ه2005-م).
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