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بني الباحث التايل:

اأن امل�صوؤولييية املحييدودة يف ال�صييركات م�صطلييح جيياءت بييه القوانييني والأنظمة 	•

التجارييية املعا�صرة، ويق�صد به: اأن تكون م�صوؤولييية ال�صريك عن ديون ال�صركة 

مقت�صييرة علييى ن�صيبه فيها، ول يتحمييل ال�صريك يف اأموالييه اخلا�صة ما زاد من 

ديون ال�صركة عن موجوداتها.

اإثبييات املنظييم ال�صعودي مبييداأ امل�صوؤولية املحييدودة لل�صييركاء يف اأربع �صركات 	•

هي: ال�صركيية امل�صاهمة، وال�صركة ذات امل�صوؤولية املحييدودة، و�صركة التو�صية 

الب�صيطة، و�صركة التو�صية بالأ�صهم.

 مراعيياة املنظييم ال�صعييودي حني قييرر مبييداأ امل�صوؤولييية املحييدودة يف ال�صركات 	•

املذكورة خطورة ا�صتغالل هييذا املبداأ للتالعب بحقوق الدائنني، فو�صع جملة 

ميين ال�صمانات التي حتييد من ا�صتغالل هييذا املبداأ للتغرييير بالدائنني وت�صييع 

حقوقهم، واأورد الباحث مواد النظام املتعلقة بهذا ال�صاأن.

 اختييالف الفقهيياء املعا�صرين يف مبييداأ امل�صوؤولية املحدودة لل�صييركاء عن ديون 	•

ال�صركيية بني من يرى �صحيية املبداأ، وبني من يرى عييدم �صحته، ورجح الباحث 

ال�صحة ب�صوابط.

من يرى �صحة املبداأ ا�صتند اإلى اأدلة منها: اأن حتديد امل�صوؤولية عن الديون مبقدار 	•

راأ���س املال يف ال�شرك��ة نوع من ال�ش��روط ي�شرتطها ال�شركاء عل��ى املتعاملني مع 



327 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

ال�شركة وقد علموا ور�شوا بها وانتفى عنهم الغرر، والأ�شل يف ال�شروط ال�شحة 

واجلواز، واأن حقيقة امل�صوؤولية املحدودة هي اإبراء من دين جمهول مل يتبني قدره، 

والإبراء اإ�شقاط حتتمل فيه اجلهال��ة والغرر، وتخريجًا على امل�شوؤولية املحدودة 

لل�صيييد عن ديون عبده الييذي اأذن له بالتجارة، وملا يحققه اإعمال هذا املبداأ من 

ت�صجيييع على ا�صتثمار الأموال يف ال�صركات التي تعود بنفعها القت�صادي على 

الفرد واملجتمع.

ميين يرى عدم �صحيية املبداأ ا�صتند اإلى اأدليية منها: اأن مبييداأ امل�صوؤولية املحدودة 	•

مل يعرفييه الفقهيياء، بل يخالف مييا اتفقوا عليه ميين كون الديييون تتعلق بذمة 

ال�شخ���س ل مباله، واأن مب��داأ امل�شوؤولية املحدودة خمالف ملقت�شى عقد ال�شركة يف 

ال�صريعيية الإ�صالمية، وهييو اأن يتحمل ال�صريك ما يح�صييل لل�صركة من خ�صائر 

بق��در ح�شته يف راأ�س املال، واأن الأخذ مبب��داأ امل�شوؤولية املحدودة يعطي الذريعة 

لل�صركاء اأو اإدارة ال�صركة اإلى التغرير بالأطراف املتعاملني معهم.

عددًا من التطبيقات الق�صائية للم�صوؤولية املحدودة يف ال�صركات.	•
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�حلم���د هلل حمد�ً كثري�ً طيباً مباركاً في���ه، حمد�ً يليق بجالله وكمال���ه وعظيم �أف�ضاله، 
و�ل�ضالة و�ل�ضالم على خري خلق �هلل نبينا حممد وعلى �آله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليماً كثري�ً، 

�أما بعد:
فاإن م���ن �أوجه كمال �ل�رشيع���ة �لإ�ضالمية �ضم���ول عنايتها جميع م�ضال���ح �لعباد يف 
�لعاجل و�لآجل، ومن ذلك حثها على ��ضتثمار �ملال وتنميته بالطرق �مل�رشوعة �لتي تعود 
بنفعها على �لفرد و�ملجتمع، "فما ُيظن ب�رشيعة جاءت حلفظ نظام �لأمة وتقوية �ضوكتها 
وعزتها �إل �أن يكون ل���روة �لأمة يف نظرها �ملكان �ل�ضامي من �لعتبار و�لهتمام، و�إذ� 
��ضتْقَرين���ا �أدلة �ل�رشيعة من �لقر�آن و�ل�ضنة �لد�لة على �لعناية مبال �لأمة وثروتها و�مل�ضرية 
�إل���ى �أن به قو�م �أعماله���ا وق�ضاء نو�ئبها جند من ذلك �أدلة كث���رية تفيدنا كرتها يقيناً باأن 

للمال يف نظر �ل�رشيعة حظاً ل ي�ضتهان به")1).
و�ل����رشكات يف ع�رشن���ا �حلا�رش قد غ���دت �أ�ضا�س �ل�ضتثمار�ت �ملالي���ة و�لتي تقوم 
من خاللها �مل�ضاريع �لتجارية و�ل�ضناعي���ة و�لزر�عية و�خلدمية �لكربى، و�ضارت �ملالذ 
�لذي ت�ضتثمر فيه معظم روؤو�س �لأمو�ل. ومن هنا تت�ضح �لأهمية �لبالغة لدر��ضة م�ضائل 
�ل�رشكات �حلديث���ة وتاأ�ضيل نو�زلها، وعر�س م�ضائلها و�ضوره���ا �لتي �ضاغتها �لأنظمة 
�لتجاري���ة �ملعا�رشة على مي���ز�ن �لوحي �ملطهر، فيقب���ل منها ما و�ف���ق �أ�ضول �ل�رشيعة 

))( مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية البن عا�شور )�ص 450(.
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وقو�عدها، وُيرد ما خالف �ل�رشيعة �لكاملة �لتامة، �رشيعة �لرحمة و�لهدى �لتي �رت�ضاها 
لنا رب �لعباد و�ضّمنها ما ي�ضلح ديننا ودنيانا.

و�إن م���ن �أهم �لن���و�زل يف �ل����رشكات �حلديث���ة: �مل�ضوؤولية �ملح���دودة لل�رشكاء عن 
دي���ون �ل�رشكة، و�لتي �أقرتها �لأنظمة �لتجاري���ة يف عدٍد من �ل�رشكات، كما �ضياأتي بيانه 

وتف�ضيله.
وهذ� �ملبد�أ بحاجة �إلى تاأ�ضيل يبني �ضورته وحدوده يف �لنظام، ويرده �إلى �لأ�ضول 

�لفقهية �لتي ميكن تخريجه عليها للو�ضول �إلى حكمه �ل�رشعي.
ل���ذ� فق���د ��ضتعنت باهلل تعالى على كتاب���ة هذ� �لبحث �ملوجز، و�ل���ذي ��ضتمل على 
در��ضة تاأ�ضيلية للم�ضوؤولية �ملح���دودة يف �ل�رشكات، ثم �أتبعتها بدر��ضة تطبيقية �أوردت 
فيها مناذج خمتارة من �لأحكام �لق�ضائية �ل�ضادرة من حماكم �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.
و�أ�ضاأل �هلل مبنه وكرمه �أن يهدي قلبي ويلهمني ر�ضدي، و�أن يجعل عملي هذ� خال�ضاً 

لوجهه �لكرمي، ونافعاً لعباده، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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املبحث الأول
التعريف بامل�ش�ؤولية املحدودة يف ال�شركات

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: تعريفها باعتبارها مركبًا

يح�ضن قبل تعريف م�ضطلح �مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات باعتباره لقباً، تعريف 
مفرد�ته �لتي يرتكب منها وهي: �مل�ضوؤولية، و�ملحدودة، و�ل�رشكات.

اأواًل: امل�شوؤولية:

�مل�ضوؤولي���ة حال �أو �ضفة من ُي�ض���األ عن �أمر تقع عليه تبعته، وه���ي م�ضدر �ضناعي، 
�أ�ضلها ��ضم �ملفعول )م�ضوؤول( �أدخلت عليه ياء �لن�ضبة وتاء �لتاأنيث))).

   و�ل�ضوؤ�ل يف �للغة له عدة معاٍن)3)، منها: 
1-�لطلب و�ل�ضتعطاء، يقال: �ضاألته �ل�ضيء، �أي: ��ضتعطيته �إياه. 

2-�ل�ضتخب���ار و��ضتدع���اء �ملعرف���ة، وقد ي���رد ذلك على �ضبي���ل �لتوبي���خ و�لتقرير 
و�ملوؤ�خذة.

  ولف���ظ �مل�ضوؤولي���ة م���ن �لألفاظ �ملحدث���ة، �لتي مل ي�ضته���ر ��ضتعمالها عن���د �لفقهاء 
�ملتقدمني)4)، و�إمنا هو ��ضطالح  معا�رش درج ��ضتعماله عند �ملعا�رشين.

))( ينظر: املعجم الو�شيط ))/))4(.
)3( ينظر: مفردات األفاظ القراآن )�ص437( مادة )�شول(، امل�شباح املنري )�ص44)( مادة )�شول(، ل�شان العرب )))/907)( 

مادة )�شاأل(، تاج العرو�ص )9)/57)( مادة )�شاأل(.
)4( ومل اأق���ف بع���د البح���ث عن لف���ظ امل�شوؤولية عند الفقهاء املتقدمني اإال على قول اب���ن حجر الهيتمي ال�شافعي يف حتفة 
املحتاج )4/7)4(: ))...ويوجه القطع باالإ�شاعة هنا باأن يد امل�شوؤولية على الزائد املنبهم ال ميكن تخ�شي�شها ببع�شه؛ 

لعدم املرجح، اإذ ال مقت�شى لل�شمان اأو االأمانة قبلها حتى يحال االأمر عليه ((.
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  و�ملر�د بامل�ضوؤولية يف ��ضطالح �ملعا�رشين: �لتبعة �لتي تقع على �أحد ب�ضبٍب ما)5).
   ولفقه���اء �ل�رشيعة عدة �ألفاظ م�ضتعملة يف �لتعبري عن هذ� �ملعنى للم�ضوؤولية، ومن 

ذلك: لفظ )�لغرم(، مبعنى: ما يلزم �أد�وؤه)6).
ولف���ظ )�ل�ضمان(، وله عدة ��ضتعم���الت عند �لفقهاء يعرب بع�ضه���ا عن �ملعنى �ملر�د 

بامل�ضوؤولية، ومن ذلك:
1-�إطالق فقهاء �ملالكية))) و�ل�ضافعية))) و�حلنابلة))) لفظ �ل�ضمان على �لكفالة، مبعنى 

�ضم ذمة �ل�ضامن �إلى ذمة �مل�ضمون عنه يف �لتز�م �حلق.
2-وي�ضتعمل �لفقه���اء  لفظ �ل�ضمان مبعنى غر�مة �لإن�ضان ما با�رشه �أو ت�ضبب فيه من 

�لإتالفات و�لغ�ضوب و�لعيوب و�لتغري�ت �لطارئة)11). 
3-وي�ضتعمل �لفقهاء لفظ �ل�ضمان مبعنى �للتز�م بالقيام بعمل)11).

)5( ينظ���ر: م�شوؤولي���ة ال�شري���ك يف ال�شرك���ة للماجد )����ص53(، م�شوؤولية امل���رء عن ال�شرر الناجت م���ن تق�شريه للمرزوقي 
)����ص0)(. وه���ذا التعري���ف هو اأدق م���ا وقفت عليه يف تعريف امل�شوؤولي���ة. وللمعا�شرين تعريفات كث���رية للم�شوؤولية ال 
تخلو من مناق�شة واعرتا�ص لكونها اأعم اأو اأخ�ص من املراد باللفظ املعرف. وال يت�شع هذا البحث املوجز لب�شط هذه 

التعريفات ومناق�شتها.
)6( ينظر: املب�سوط )0)/34(، فتح القدير )65/7)(، املدونة ))/)55(، املنتقى �شرح املوطاأ )40/5)(، االأم )64/6)(، مغني 
املحت���اج )3/)))(، الف���روع ))/7)6(، �ش���رح منته���ى االإرادات ))/)30(. وللغ���رم معن���ى اآخر عند الفقه���اء وهو الهالك 

واخل�شارة. 
)7( ينظر: التاج واالإكليل )30/7(، مواهب اجلليل )96/5(.

))( ينظر: اأ�شنى املطالب ))/35)(، حتفة املحتاج )40/5)(.  
)9( ينظ���ر: الف���روع )36/4)(، ك�ش���اف القناع )3/)36(. واحلنابل���ة يخ�شون لفظ الكفالة بالت���زام اإح�شار بدن املدين، مع 
موافقته���م للمالكي���ة وال�شافعي���ة يف اإط���الق لفظ ال�شم���ان على الكفالة باملعن���ى املذكور.  ينظر: مطال���ب اأويل النهى 

)3/3)3(، ك�شاف القناع )375/3(.
)0)( ينظر:بدائع ال�شنائع )6/)0)(، تبيني احلقائق )36/5)(، املدونة )70/4)(، التاج واالإكليل )7 /5)3(، االأم )3/)5)(، 
اأ�شن���ى املطال���ب ))/356(، �ش���رح منته���ى االإرادات ))/0)3(، ك�شاف القناع )4/)9(، املحل���ى )6/)9(، املو�شوعة الفقهية 

.)((9/(((
)))(ينظر: بدائع ال�شنائع )6/)6(، جممع االأنهر))/7)7(، ك�شاف القناع )34/4(، مطالب اأويل النهى )546/3(، معجم 

امل�شطلحات املالية واالقت�شادية يف لغة الفقهاء)�ص)9)(.
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4-وي�ضتعملون لفظ �ل�ضمان مبعنى حتمل تبعة �لهالك و�لتعّيب))1).  
-ومن �لألف���اظ �لتي ��ضتعملها بع�س �لفقهاء يف �لتعبري ع���ن هذ� �ملعنى للم�ضوؤولية 
لفظ )�ملاأخوذي���ة(. وقد ��ضتعمله �لإمام �ل�ضافعي رحمه �هلل فق���ال: "...و�لوجه �لثاين 
�ل���ذي ي�ضقط فيه �لعقل �أن ياأم���ر �لرجل به �لد�ء �لطبيب �أن يب���ط جرحه، �أو �لأكلة �أن 
يقط���ع ع�ضو�ً يخاف م�ضيها �إلي���ه، �أو يفجر له عرقاً، �أو �حلج���ام �أن يحجمه �أو �لكاوي 
�أن يكوي���ه، �أو ياأمر �أبو �ل�ضبي �أو �ضيد �ململ���وك �حلجام �أن يختنه فيموت من �ضيء من 
ه���ذ� ومل يتع���د �ملاأمور م���ا �أمره به، فال عق���ل ول ماأخوذية �إن ح�ضنت نيت���ه �إن �ضاء �هلل 
تعال���ى"))13)(. ومل �أقف على من ��ضتعمل هذ� �مل�ضطلح بع���د �ل�ضافعي رحمه �هلل رغم 

�إمامته يف �لفقه و�للغة.
ثانياً: املحدودة:

�ملحدودة: ��ضم مفعول من �حلد، �أ�ضيفت �إليه تاء �لتاأنيث.
ج���اء يف مقايي�س �للغة: "�حلاء و�لد�ل �أ�ض���الن: �لأول �ملنع، و�لثاين طرف �ل�ضيء.  

فاحلد: �حلاجز بني �ل�ضيئني، وفالن حمدود: �إذ� كان ممنوعاً")14).
وبه���ذ� يتبني �أن و�ضف �مل�ضوؤولية باأنها حمدودة �إمن���ا يق�ضد به �ملنع من جتاوزها قدر�ً 

معيناً، على ما �ضياأتي بيانه يف �لتعريف �للقبي.
ثالثاً: ال�شركات:

 �ل����رشكات: جم���ع �رشكة، و�ل�رشك���ة يف �للغة: هي خل���ط �مللك���ني)15)، ومنه قوله 

)))( ينظ���ر: املب�س���وط )3)/9(، الكايف يف فقه اأهل املدينة)�ص367(، احل���اوي الكبري)5/)))(، املبدع)3/4)(، الكا�شف عن 
حقائق ال�شنن)3/6)(، البدر التمام)49/3)(، مرقاة املفاتيح )79/6(، حتفة االأحوذي)4/)43(.

)3)( االأم )90/6)(.
)4)( ))/3( مادة )حد(. وينظر: مفردات األفاظ القراآن )�ص)))( مادة )حد(.

)5)( ينظر: مفردات األفاظ القراآن)�ص)45( مادة)�شرك(.
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 ،(16( ڇ  ڇے ۓ           ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ  تعالى: 
و�خللطاء هم �ل�رشكاء))1).

و�ل�رشك���ة يف ��ضط���الح �لفقهاء: هي �لجتماع يف ��ضتحق���اق �أو ت�رشف. وتنق�ضم 
�إل���ى ق�ضمني: �لق�ض���م �لأول: �رشكة �مللك، وهي �لجتم���اع يف �ل�ضتحقاق ب�ضبب من 
�أ�ضب���اب �لتملك كالإرث و�لو�ضية و�لهبة وغريها دون �أن يكون لل�رشيك حق �لت�رشف 
يف ن�ضي���ب �رشيكه، فيك���ون �ل�رشيك �أجنبياً يف ن�ضيب �رشيك���ه. �لق�ضم �لثاين: �رشكة 

�لعقد، وهي �لتي تت�ضمن وكالة بالت�رشف، وهي �ملق�ضودة هنا))1). 
وقد عرف �لفقهاء �رشكة �لعقد بتعريفات متعددة، ومن ذلك تعريفها باأنها: "عقد بني 

�ملت�ضاركني يف �لأ�ضل و�لربح"))1).
وج���اء تعري���ف �ل�رشكة يف �لنظام يف �مل���ادة �لأولى من نظام �ل����رشكات �ل�ضعودي 
باأنها: "عقد يلتزم مبقت�ضاه �ضخ�ضان �أو �أكر باأن ي�ضاهم كل منهم يف م�رشوع ي�ضتهدف 
�لرب���ح بتقدمي ح�ضة من مال �أو عم���ل، لقت�ضام ما قد ين�ضاأ عن هذ� �مل�رشوع من ربح �أو 

خ�ضارة".

املطلب الثاين: تعريفها باعتبارها لقبًا

�مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة يف �ل����رشكات م�ضطلح جاءت به �لقو�ن���ني و�لأنظمة �لتجارية 
�ملعا�رشة، ويق�ضد به: �أن تكون م�ضوؤولية �ل�رشيك عن ديون �ل�رشكة مقت�رشة على ن�ضيبه 

)6)( �شورة �ص، االآية 4).
)7)( ينظر: جامع البيان )0)/)6(.

)))( ينظر: تبيني احلقائق )3/3)3(، �شرح اخلر�شي )6/)3(، حتفة املحتاج )5/)))(، املغني )09/7)(. 
)9)( اجلوه���رة الن���رية ))/5))(. وينظ���ر: ال�ش���رح الكب���ري للدردي���ر )3/)34(، الغ���رر البهي���ة )66/3)(، �ش���رح الزرك�ش���ي 

 .)((4/4(
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فيه���ا، ول يتحمل �ل�رشيك يف �أمو�ل���ه �خلا�ضة ما ز�د من ديون �ل�رشكة عن موجود�تها، 
وينبني على ذلك �أن �إفال�س �ل�رشكة ل يتبعه �إفال�س �ل�رشيك)1)).  

املبحث الثاين
امل�ش�ؤولية املحدودة يف نظام ال�شركات ال�شع�دي

ج���اء نظام �ل�رشكات �ل�ضعودي)1)) مثبتاً ملب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة لل�رشكاء يف �أربع 
من �ل�رشكات �لو�ردة فيه، وهي �ل�رشكات �لآتية:

اأواًل: ال�شركة امل�شاهمة:

 قرر �لنظ���ام �أن م�ضوؤولية �ل�رشكاء عن ديون �ل�رشكة يف �ل�رشكة �مل�ضاهمة ل تتجاوز 
قدر �أ�ضهمهم فيها، ول يطالبون مبا جتاوز ذلك �لقدر من �لديون، ولو كانو� قادرين على 

�لوفاء بها من �أمو�لهم �خلا�ضة.
جاء يف �ملادة )48(: "ينق�ضم ر�أ�س م���ال �ل�رشكة �مل�ضاهمة �لى �أ�ضهم مت�ضاوية �لقيمة 

وقابلة للتد�ول، ول ُي�ضاأل �ل�رشكاء فيها �إل بقدر قيمة �أ�ضهمهم".
وجاء تاأكيد هذ� �ملبد�أ �أي�ضاً يف �ملادة )111( �إذ ن�ضت على �أنه: "ل يجوز لل�رشكة �أن 
تطال���ب �مل�ضاهم بدفع مبالغ تزيد عل���ى مقد�ر ما �لتزم به عند �إ�ضد�ر �ل�ضهم، ولو ن�س 

نظام �ل�رشكة على غري ذلك". 
ثانياً: ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة:

وق���د قرر �لنظ���ام يف م�ضوؤولية �ل����رشكاء يف �ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة عن 

)0)( ينظ���ر: القان���ون التج���اري ال�شع���ودي للجرب)����ص5))(، القان���ون التج���اري للغام���دي وح�شين���ي )����ص36)(، القانون 
التجاري لل�شريف والقر�شي )�ص4))(.

)))(  ينظر: نظام ال�شركات ال�شعودي ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ ))/5/3)3)ه�، وما حلقه من  تعديالت.
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ديونه���ا مثل ما قرره يف �ل�رشكة �مل�ضاهمة، وهو عدم جتاوز م�ضوؤولية �ل�رشكاء عن ديون 
�ل�رشكة قدر �أمو�لهم فيها.

ولأهمية هذه �خلا�ضي���ة يف تلك �ل�رشكة، فقد �ضميت هذه �ل�رشك���ة با�ضم �مل�ضوؤولية 
�ملحدودة؛ لبيان ع���دم حتمل �ل�رشكاء م�ضوؤولية �لديون �لتي تتجاوز قدر ح�ض�ضهم يف 

�ل�رشكة.
ج���اء يف �ملادة )157(: "�ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة: هي �ل�رشكة �لتي تتكون 

من �رشيكني �أو �أكر م�ضوؤولني عن ديون �ل�رشكة بقدر ح�ض�ضهم يف ر�أ�س �ملال".
ثالثاً:�شركة التو�شية الب�شيطة:

وقد قرر �لنظام يف هذه �ل�رشكة �أن تكون م�ضوؤولية بع�س �ل�رشكاء عن ديون �ل�رشكة 
م�ضوؤولية مطلقة تتجاوز قدر �أمو�لهم يف �ل�رشكة �إلى جميع �أمو�لهم، وتكون م�ضوؤولية 
�لفريق �لثاين م���ن �ل�رشكاء م�ضوؤولية حمدودة بقدر �أمو�له���م يف �ل�رشكة، ول تتجاوز 

مطالبتهم �إلى �ضائر �أمو�لهم �خلا�ضة و�لتي ل تدخل �ضمن �أمو�ل �ل�رشكة.  
ج���اء يف �ملادة )36(: "تتكون �رشكة �لتو�ضية �لب�ضيطة من فريقني من �ل�رشكاء: فريق 
ي�ض���م على �لأقل �رشيكاً مت�ضامناً م�ضوؤوًل يف جمي���ع �أمو�له عن ديون �ل�رشكة، وفريق 
�آخ���ر ي�ضم على �لأقل �رشيكاً مو�ضياً م�ضوؤوًل عن دي���ون �ل�رشكة بقدر ح�ضته يف ر�أ�س 

�ملال".
رابعاً: �شركة التو�شية باالأ�شهم:

وه���ذه �ل�رشكة ت�ضبه �رشكة �لتو�ضية �لب�ضيطة يف تف���اوت م�ضوؤولية �ل�رشكاء فيها بني 
م�ضوؤولية حمدودة لفريق من �ل�رشكاء وم�ضوؤولية مطلقة للفريق �لآخر.

جاء يف �ملادة )149(: "�رشكة �لتو�ضية بالأ�ضهم: هي �ل�رشكة �لتي تتكون من فريقني: 
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فري���ق ي�ضم على �لأقل �رشي���كاً مت�ضامناً م�ضوؤوًل يف جميع �أمو�ل���ه عن ديون �ل�رشكة، 
وفري���ق �آخر ي�ضم �رشكاء م�ضاهم���ني ل يقل عددهم عن �أربع���ة، ول ُي�ضاألون عن ديون 

�ل�رشكة �إل بقدر ح�ض�ضهم يف ر�أ�س �ملال".
و�ملنظم حني قرر مب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات �ملذك���ورة ت�ضجيعاً لقيامها 
وترغيباً يف �لإقبال عليها،  ر�عى خطورة ��ضتغالل هذ� �ملبد�أ للتالعب بحقوق �لد�ئنني، 
فو�ضع جملة من �ل�ضمانات �لتي حتد من ��ضتغالل هذ� �ملبد�أ للتغرير بالد�ئنني وت�ضييع 

حقوقهم، ومن �لأمثلة على تلك �ل�ضمانات ما يلي:
�أوًل: وجوب بيان �أن م�ضوؤولية �ل�رشكاء عن ديون تلك �ل�رشكات م�ضوؤولية حمدودة، 
وبي���ان مقد�ر ر�أ�س م���ال �ل�رشكة، ومقد�ر �ملدفوع منه يف جمي���ع �لعقود و�ملخال�ضات 
و�لإعالنات وغريها من �لأور�ق �لتي ت�ضدر عن �ل�رشكة، ليكون �ملتعاملون مع �ل�رشكة 

على بينة من �أمرهم فيما يتعلق بحال ديونهم عند �إفال�س �ل�رشكة.
جاء يف �ملادة )12(: "جميع �لعق���ود و�ملخال�ضات و�لإعالنات وغريها من �لأور�ق 
�لت���ي ت�ضدر عن �ل�رشكة يجب �أن حتم���ل ��ضمها وبياناً عن نوعه���ا ومركزها �لرئي�ضي. 
وي�ض���اف �إلى هذه �لبيانات -يف غري �رشكة �لت�ضام���ن و�رشكة �لتو�ضية �لب�ضيطة- بيان 
عن مقد�ر ر�أ�س مال �ل�رشكة ومقد�ر �ملدفوع منه. و�إذ� �نق�ضت �ل�رشكة وجب �أن يذكر 

يف �لأور�ق �لتي ت�ضدر عنها �أنها حتت �لت�ضفية". 
ثاني���اً: عدم ج���و�ز تخفي�س ر�أ�س م���ال تلك �ل����رشكات �إل على وجه يت���م به حفظ 
حق���وق �لد�ئنني، �إذ ن�ضت �مل���ادة )142( على �أنه: "للجمعي���ة �لعامة غري �لعادية -يف 
�رشك���ة �مل�ضاهمة- �أن تقرر تخفي�س ر�أ�س �مل���ال �إذ� ز�د عن حاجة �ل�رشكة، �أو �إذ� منيت 
�ل�رشك���ة بخ�ضائ���ر. ويجوز يف �حلالة �لأخ���رية وحدها تخفي�س ر�أ�س �مل���ال �لى ما دون 
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�حل���د �ملن�ضو�س عليه يف �مل���ادة )49(. ول ي�ضدر قر�ر �لتخفي����س �إل بعد تالوة تقرير 
مر�قب �حل�ضابات عن �لأ�ضباب �ملوجبة له وعن �للتز�مات �لتي على �ل�رشكة وعن �أثر 

�لتخفي�س يف هذه �للتز�مات".
وجاء يف �ملادة )143(: "�إذ� كان تخفي�س ر�أ�س �ملال نتيجة زيادة ر�أ�س �ملال عن حاجة 
�ل�رشك���ة، وجبت دع���وة �لد�ئنني �لى �إبد�ء �عرت��ضاتهم علي���ه يف خالل �ضتني يوماً من 
تاري���خ ن�رش قر�ر �لتخفي�س يف جري���دة يومية توزع يف �ملركز �لرئي�ض���ي لل�رشكة، فاإذ� 
�عرت�س �أحد منه���م وقدم �إلى �ل�رشكة م�ضتند�ته يف �مليعاد �ملذكور وجب على �ل�رشكة 

�أن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حاًل �أو �أن تقدم �ضماناً كافياً للوفاء به �ذ� كان �آجاًل".
ثالثاً: �إلز�م تلك �ل�رشكات باأن  يجنب جمل�س �لإد�رة فيها كل �ضنة 10% من �لأرباح 
�ل�ضافي���ة لتكوين �حتياط���ي ي�ضمى �لحتياطي �لنظامي، كما ن�ض���ت على ذلك �ملادتان 

)125 ( و)176(. ومن مقا�ضد ذلك حفظ حقوق �لد�ئنني.
ر�بعاً: تقييد �مل�ضوؤولية �ملحدودة بعدم �لتعدي �أو �لتفريط يف �إد�رة �ل�رشكة، وت�ضمني 

املتعدي واملفرط مب�سوؤولية مطلقة عن ديون ال�رشكة.
وق���د �رشحت به���ذ� �لقيد عدد من مو�د �لنظام، ومن ذلك: م���ا جاء يف �ملادة )76(: 
"ي�ضاأل �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة بالت�ضامن عن تعوي�س �ل�رشكة �أو �مل�ضاهمني �أو �لغري عن 
�ل�رشر �لذي ين�ضاأ عن �إ�ضاءتهم تدبري �ضوؤون �ل�رشكة �أو خمالفتهم �أحكام هذ� �لنظام �أو 

ن�سو�ص نظ�م ال�رشكة، وكل �رشط يق�سي بغري ذلك يعترب ك�أن مل يكن...".
وج���اء يف �مل���ادة 168: "...وُي�ضاأل �ملدي���رون بالت�ضامن عن تعوي����س �ل�رشر �لذي 
ي�ضيب �ل�رشكة �أو �ل�رشكاء �أو �لغري ب�ضبب خمالفة �أحكام هذ� �لنظام �أو ن�ضو�س عقد 
ال�رشكة اأو ب�سبب م� ي�سدر منهم من اأخط�ء يف اأداء عملهم وكل �رشط يق�سي بغري ذلك 
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يعترب كاأن مل يكن". 
وجاء يف �ملادة )38(: "ل يجوز لل�رشيك �ملو�ضي �لتدخل يف �أعمال �لإد�رة �خلارجية 
ولو بناء عل���ى توكيل، و�إمنا يجوز له �ل�ضرت�ك يف �أعم���ال �لإد�رة �لد�خلية يف �حلدود 
�لت���ي ين�س عليها عقد �ل�رشكة ول يرتب هذ� �ل�ضرت�ك �أي �لتز�م يف ذمته، و�إذ� خالف 
�ل�رشي���ك �حلظر �مل�ضار �إلي���ه كان م�ضوؤوًل بالت�ضامن يف جمي���ع �أمو�له عن �لديون �لتي 
ترتت���ب على ما �أج���ر�ه من �أعم���ال �لإد�رة، و�إذ� كانت �لأعمال �لتي ق���ام بها �ل�رشيك 
�ملو�ض���ي من �ضاأنه���ا �أن تدعو �لغري �لى �لعتق���اد باأنه �رشيك مت�ضام���ن �عترب �ل�رشيك 

�ملو�ضي م�ضوؤوًل بالت�ضامن يف جميع �أمو�له عن ديون �ل�رشكة". 
خام�ض���اً: وج���وب �لنظر وتقدي���ر �لأ�ضلح من ��ضتم���ر�ر �ل�رشكة �أو حّله���ا �إذ� بلغت 
خ�ضائرها ثالثة �أرباع ر�أ�س �ملال، حفظاً حلقوق �لد�ئنني يف �ملوجود�ت �ملتبقية من ر�أ�س 

مال �ل�رشكة.
جاء يف �مل���ادة) 148(: "�إذ� بلغت خ�ضائ���ر �رشكة �مل�ضاهمة ثالثة �أرب���اع ر�أ�س �ملال، 
وجب على �أع�ض���اء جمل�س �لإد�رة دعوة �جلمعية �لعامة غري �لعادية للنظر يف ��ضتمر�ر 
�ل�رشكة �أو حلها قبل �لأجل �ملعني يف نظامها، وين�رش �لقر�ر يف جميع �لأحو�ل بالطرق 
�ملن�ضو�س عليها يف �ملادة )65(. و�ذ� �أهمل �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة دعوة �جلمعية �لعامة 
غ���ري �لعادي���ة �أو �إذ� تعذر على ه���ذه �جلمعية �إ�ضد�ر قر�ر يف �ملو�ض���وع، جاز لكل ذي 

م�ضلحة �أن يطلب حل �ل�رشكة".
وج���اء يف �ملادة )180(: "�إذ� �إذ� بلغت خ�ضائر �ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة ثالثة 
�أرب���اع ر�أ�س �ملال" - �أرج���و مر�جعة ذلك مع كاتب �لبحث لإجر�ء �لتعديل على هذه 
�ملادة، فقد �ضدر قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 221 يف تاريخ 1428/07/02ه� -  بتعديل 
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�ضدر هذه �ملادة �إلى:
"�إذ� بلغت خ�ضائر �ل�رشكّة ذ�ت �مل�ضوؤوليّة �ملحدودّة خم�ضني يف �ملائة من ر�أ�س مالها".
وجب على �ملديرين دعوة �ل�رشكاء لالجتماع للنظر يف ��ضتمر�ر �ل�رشكة �أو يف حّلها 
قبل �لأجل �ملعني يف عقدها...و�إذ� �أهمل �ملديرون دعوة �ل�رشكاء �أو تعذر على �ل�رشكاء 

�لو�ضول �إلى قر�ر يف �ملو�ضوع جاز لكل ذي م�ضلحة �أن يطلب حل �ل�رشكة ((. 

املبحث الثالث
التاأ�شيل الفقهي للم�ش�ؤولية املحدودة يف ال�شركات

يع���د مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات من �لن���و�زل �مل�ضتجدة يف هذ� �لزمان، 
�إذ ل يج���د �لناظر و�لباحث ه���ذ� �للفظ ول �ملعنى فيما �ضط���ره فقهاوؤنا �لأجالء يف فقه 
�ل����رشكات �مل�ضماة عندهم كالعن���ان و�ملفاو�ض���ة و�لوجوه و�مل�ضارب���ة وغريها، بل جند 
�لفقه���اء رحمهم �هلل ل يفرقون فيم���ا يثبت يف ذمة �ل�رشيك من ديون �ل�رشكة بني �أمو�له 
�لت���ي هي �ضمن �ل�رشكة حمل �لدين، و�أمو�له �خلا�ض���ة �لتي لي�ضت �ضمن �ل�رشكة، بل 
يجعل���ون حق �لد�ئنني متعلقاً بذمة �ل�رشيك تعلقاً مطلق���اً، ويكون مطالباً بوفائه وملزماً 

ب�ضد�ده من جميع �أمو�له)))).

)))( والواجب يف ذمة ال�شريك من دين ال�شركة يكون بقدر ح�شته يف راأ�ص مالها، فلو كان ن�شيب اأحد ال�شريكني من راأ�ص 
مال ال�شركة الثلث ون�شيب االآخر الثلثني، فيجب على االأول ثلث الدين الواجب على ال�شركة ويجب على االآخر ثلثا 
الدين. جاء يف املدونة)3/)60(:» ... قلت : فاإن ذهب راأ�ص املال خ�شارة، اأو ركبهما ثالثة اآالف دينار من جتارتهما بعد 
و�شيعتهم���ا راأ����ص املال كل���ه، كيف تكون هذه الو�شيعة عليهما؟... قال: اأرى الدي���ن الذي حلقهما من جتارتهما يكون 
عليهم���ا عل���ى ق���در روؤو�ص اأموالهما، فيكون على �شاحب االألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان راأ�ص ماله األفني 
ثلث���ا ه���ذا الدي���ن؛ الأن ال�شركة اإمنا وقعت بينهما باملال لي�ص باالأبدان، فم���ا حلقهما من دين  ف�شل على املال الذي به 
وقع���ت ال�شرك���ة بينهم���ا وهو راأ�ص اأموالهما، فيكون على الذي راأ�ص ماله األف من الدين الذي حلق الثلث، وعلى الذي 
راأ����س مال���ه األف���ان الثلثان«. وينظر:  املب�س���وط )))/)5)(، بدائع ال�شنائ���ع )73/6(، ال�شرح ال�شغ���ري )3/)46(، اأ�شنى 

املطالب ))/)5)(، مغني املحتاج )3/)))(، الفروع )403/4(، �شرح منتهى االإرادات ))/9))(.
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ويذك���ر �ملوؤرخون �لقت�ضادي���ون �أن جذور فكرة �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة يف �ل�رشكات 
و�ملتق���ررة يف غالب �لأنظمة و�لقو�نني �لتجارية �ملعا����رشة تعود يف �لأ�ضل �إلى �أحكام 
�لرقي���ق- و�لتي نظمتها �ل�رشيعة �لإ�ضالمي���ة باأرقى و�أجل و�أكمل �ضور �لتنظيم - حيث 
�عت���اد �لتجار قدمياً على ترتيب بني �ل�ضيد و�لعبد يقوم �ل�ضيد فيه بتمكني �لعبد من مبلغ 
من �ملال يتجر به، وي�ضري �لعب���د مالكاً للمال فيبيع وي�ضرتي ويدين وي�ضتدين، مع بقاء 
ملكي���ة �لعبد لل�ضيد، �إل �أن د�ئني �لعب���د لي�س لهم �لرجوع على �ضائر �أمو�ل �ل�ضيد غري 
هذ� �لعبد، بل يرجعون �إلى ما يف يد �لعبد من �أمو�ل، فاإن مل يكن ذلك كافياً يف �ضد�د 
�لدين، تعلق �لدين برقبته و�ضار من حق �لد�ئنني بيع �لعبد و��ضرتد�د ديونهم من ثمنه، 
ولي�س لهم �إل ذلك. وملا �نقطع �لرق يف غالب بلد�ن �لعامل �ليوم جلاأ �لتجار �إلى ترتيب 
قان���وين يحقق �حلماية لأمو�له���م حتى يقدمو� على �لتج���ارة و�ل�ضتثمار مع �لأمن من 
�جتياح �لديون �لنا�ضئة عن هذ� �ل�ضتثمار لأمو�لهم �لأخرى، فتولدت فكرة �ل�ضخ�ضية 
�لعتباري���ة لل�رشكات و�لتي يرتتب عليها ��ضتقالل ذم���ة �ل�رشكة عن ذمة �ل�رشكاء فيها، 

وحمدودية م�ضوؤولية �ل�رشكاء عن ديون �ل�رشكة بقدر ما ميلكونه فيها)3)).
وه���ذ� �ملعنى للم�ضوؤولية �ملحدودة ورد عن���د فقهائنا �لأجالء يف �أحكام �لعبد �ملاأذون 
ل���ه بالتجارة –كما �ضياأتي بيان���ه- �إل �أنهم مل يقرروه يف �ل����رشكات، وهذ� وجه �عتبار 

�مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات من �لنو�زل �لفقهية �مل�ضتجدة يف هذ� �لزمان.
ومن ث���م �ختلفت كلمة �لفقهاء و�لباحثني يف هذ� �لع����رش يف �ضحة مبد�أ �مل�ضوؤولية 
�ملح���دودة لل�رشكاء عن ديون �ل�رشكة نظر�ً لالختالف فيما ميكن �أن يخرج عليه ويلحق 

به من �لأ�ضول �ل�رشعية، ولهم يف ذلك قولن:

)3)( ينظر: اأثر االختالف بني ال�شخ�شية الطبيعية واالعتبارية للقري )�ص0)(. وقد حكى اتفاق املوؤرخني االقت�شاديني 
على هذا، و�شرد قائمة من اأبحاث املوؤرخني االقت�شاديني الغربيني التي توؤكد ذلك.
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القول االأول: �شحة مبداأ امل�شوؤولية املحدودة يف ال�شركات)4)).

و��ضتدلو� مبا يلي:
الدليل الأول:

اأن حتدي���د امل�سوؤولي���ة عن الديون مبق���دار راأ�ص امل�ل يف ال�رشكة ن���وع من ال�رشوط 
ي�ضرتطه���ا �ل�رشكاء عل���ى �ملتعاملني مع �ل�رشك���ة وقد علمو� ور�ضو� به���ا و�نتفى عنهم 

الغرر، والأ�سل يف ال�رشوط ال�سحة واجلواز)5)).
الدليل الثاين:

�أن حقيقة �مل�ضوؤولية �ملحدودة هي �إبر�ء من دين جمهول مل يتبني قدره))6))(.
وقد ذهب جمهور �لفقهاء من �حلنفية، و�ملالكية، وهو �لقدمي من قويل �ل�ضافعي، وهو 

قول احلن�بلة اإلى �سحة الإبراء من الدين املجهول؛ لأنه اإ�سق�ط ف�غتفرت فيه اجله�لة.
ج����ء يف املب�س���وط: "...فهذ� دليل جو�ز �ل�ضلح عن �حلق���وق �ملجهولة و�ملعنى فيه 
اأن ه���ذا اإ�سق�ط حق  ل يحت�ج في���ه اإلى الت�سليم في�سح يف املجهول ك�لطالق والعت�ق، 
وتاأث���ريه �أن نف�س �جلهالة ل متنع �ضحة �للت���ز�م ولكن جهالة تف�ضي �إلى متكن �ملنازعة، 
�أل ت���رى �أن �لتمليكني ي�ض���ح يف هذ� وهذ� �أ�ضيق من �لإ�ضقاط���ات، ثم �جلهالة �لتي ل 
تف�ضي �إلى �ملنازعة ل متنع �ضحة �لتمليك كجهالة �لقفيز من �ل�ضربة فالأن ل مينع �ضحة 
الإ�سق����ط اأولى، ف�ل�سقوط يك���ون متال�سي�ً ل يحت�ج فيه اإل���ى الت�سليم واجله�لة التي ل 

)4)( ينظ���ر: ق���رار جمم���ع الفقه االإ�شالم���ي الدويل التابع ملنظم���ة املوؤمتر االإ�شالم���ي رق���م )63/)/7(، املعايري ال�شرعية 
)�ص)6)(، ال�شركات للخفيف )�ص7))(، ال�سركات للخياط ))/)))(، الفقه االإ�شالمي واأدلته للزحيلي )4/)))(.

)5)( ينظر: قرار جممع الفقه االإ�شالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�شالمي رقم )63/)/7(، م�شوؤولية ال�شريك يف 
ال�شركة للماجد )�ص53)(.

)6)( ينظر:  اخلدمات اال�شتثمارية يف امل�شارف لل�شبيلي ))/7))(.
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تف�ضي �إلى �ملنازعة �أولى")))).
وج���اء يف �رشح �خلر�ض���ي: "... وكذلك يجوز له �أن يوكل من يربئ من له عليه حق 
من���ه �ضو�ء علمو� ق���در �حلق �ملرب�أ من���ه �أول، و�إليه �أ�ضار بقوله: و�إن جهل���ه �لثالثة، �أي: 

�لوكيل و�ملوكل ومن عليه �حلق؛ لأنها هبة جمهولة وهي جائزة")))).
وجاء يف مغني �ملحتاج "و�لإبر�ء من �لدين �ملجهول جن�ضاً �أو قدر�ً �أو �ضفة...�لقدمي 

اأنه �سحيح؛ لأنه اإ�سق�ط حم�ص ك�لإعت�ق، وم�أخذ القولني اأنه متليك اأو اإ�سق�ط")))).
وج���اء يف ك�ضاف �لقن���اع: "...وي�ضح �لإبر�ء من �ملجهول ولو مل يتعذر علمه؛ لأنه 

اإ�سق�ط حق فينفذ مع العلم واجلهل ك�لعتق والطالق")31) .
وخالف يف ذلك �ل�ضافعي يف �جلديد من قوليه، فذهب �إلى بطالن �لإبر�ء من �لدين 

�ملجهول؛ ملا فيه من �لغرر.
ج���اء يف �لبيان للعمر�ين: "ول ي�ض���ح �لإبر�ء من دين جمهول؛ لأنه �إز�لة ملك، فلم 

ي�ضح مع �جلهل به، كالهبة")31).
و�لر�جح و�هلل �أعلم ما ذهب �إليه �جلمهور؛ لأن �لنهي عن �لغرر �إمنا جاء �ضد�ً لأبو�ب 
�لن���ز�ع و�خل�ضومات، و�لإبر�ء من �لديون فيه معنى �لتربع، و�جلهالة فيه ل تف�ضي �إلى 

�ضيء من �لنز�ع و�خل�ضومة بل �إنه يدر�أها، فانتفت عنه علة �لنهي عن بيع �لغرر))3).
ونوق�س تخريج �مل�ضوؤولية �ملحدودة على �لإبر�ء من �لدين �ملجهول:

)7)( )3)/)9(. وينظر: العناية �شرح الهداية )397/6(، جممع االأنهر ))/)5(.
)))( )69/6(. وينظر: املقدمات املمهدات ))/))4(، ال�شرح الكبري للدردير )3/)37(.

)9)( )06/3)(. وينظر: نهاية املحتاج )4/)44(.
)30( )304/4(. وينظر: الفروع )93/4)(، �شرح منتهى االإرادات ))/)4)(.

))3( ))/43)(. وينظر: مغني املحتاج)06/3)(، نهاية املحتاج )4/)44(.
))3( ينظر: املقدمات املمهدات ))/))4(، جمموع فتاوى ابن تيمية )70/30)(.
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ب���اأن �لإبر�ء من �لدين �ملجهول مل يكن مبح�س �ختيار م���ن �لد�ئنني، �إذ يلزم �لنظام 
بذل���ك ول مندوحة عن هذ� �لإبر�ء، فال ي�ضح تخري���ج �مل�ضوؤولية �ملحدودة ذ�ت �لبعد 

�لنظامي �لإلز�مي على جو�ز �لإبر�ء من �لدين �ملجهول)33).
ويجاب:

ب���اأن ر�ضا �لد�ئنني عن هذ� �لإبر�ء متحقق بعلمه���م مبحدودية م�ضوؤولية �ل�رشكاء عن 
ديونهم قبل �لتعامل مع تلك �ل�رشكات، و�لنظام و�إن كان يلزم بهذه �ل�ضفة من م�ضوؤولية 
�ل����رشكاء عن ديون تلك �ل�رشكات، لكنه ل يلزم �أحد�ً بالتعامل مع تلك �ل�رشكات، بل 
ق���رر جو�ز �إن�ض���اء �أنو�ع �أخرى من �ل�رشكات تكون م�ضوؤولي���ة �ل�رشكاء فيها مطلقة يف 
جميع �أمو�له���م كال�رشكة �لت�ضامنية وغريها، �إ�ضافة �إلى �أن بع�س د�ئني �ل�رشكات �لتي 
تك���ون م�ضوؤولية �ل����رشكاء فيها حمدودة حني ل ير�ضون بهذ� �لإب���ر�ء فاإنهم ي�ضرتطون 
�ضماناً �ضخ�ضياً من �ل����رشكاء لديونهم. وهذ� يدل على �أن د�ئني �ل�رشكات �لتي تكون 
م�ضوؤولية �ل����رشكاء فيها حمدودة حني �إقد�مهم على �لتعام���ل مع تلك �ل�رشكات -مع 
علمه���م مبحدودية م�ضوؤولي���ة �ل�رشكاء وعدم طلبهم �ضمان���اً �ضخ�ضياً من �ل�رشكاء- قد 

ر�ضو� بهذ� �لإبر�ء ر�ضاً حقيقياً معترب�ً.
الدليل الثالث: 

تخري���ج �مل�ضوؤولية �ملحدودة لل�رشكاء ع���ن ديون �ل�رشكة عل���ى �مل�ضوؤولية �ملحدودة 
لل�ضيد عن ديون عبده �لذي �أذن له بالتجارة)34).

وه���ذ� �لتخريج مبن���ي على ما ذهب �إلي���ه جمهور �لفقه���اء من �حلنفي���ة، و�ملالكية، 

)33( ينظر: مذكرة يف ال�شركات املعا�شرة للقا�شم )�ص)7(.
)34( ينظ���ر: اأث���ر االخت���الف ب���ني ال�شخ�شية الطبيعي���ة وال�شخ�شية االعتباري���ة للقري ) ����ص ))(، ال�شخ�شية االعتبارية 

التجارية للغامدي )�ص53)(.
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و�ل�ضافعي���ة، وهي رو�ية عن �لإمام �أحمد �أن �ل�ضي���د �إذ� �أذن للعبد بالتجارة فاإن �لديون 
�لتي تلحق �لعبد تكون يف ذمة �لعبد �أو رقبته –على خالف- ول تكون يف ذمة �ل�ضيد 

مع ملكيته لهذ� �لعبد وما يتبعه من مال. 
جاء يف �جلوهرة �لنرية: "وديونه متعلقة برقبته يباع فيها للغرماء �إل �أن يفديه �ملولى، 
و�مل���ر�د دين �لتجارة �أو ما يف معناها ... �أما �لدين �لثابت بغري ذلك كاملهر و�جلناية فهو 
متعل���ق بذمته ي�ضتوفى منه بعد �حلرية ول يتعلق برقبته... ويق�ضم ثمنه بينهم باحل�ض�س 
�ض���و�ء ثبت �لدين باإق���ر�ر �لعبد �أو �لبينة ف���اإن بقي لهم دين ل يطال���ب به �ملولى ولكن 
يتبع���ون به �لعبد بعد �لعتق، وهذ� �إذ� باعه �لقا�ض���ي �أما �إذ� باعه �ملولى بغري �إذنهم فلهم 
ح���ق �لف�ضخ، �إل �إذ� كان يف �لثمن وف���اء بديونهم �أو ق�ضى �ملولى دينهم �أو �أبر�أو� �لعبد 
م���ن �لدين فاإنه يبطل حق �لف�ضخ...وللغرم���اء ��ضت�ضعاء �لعبد، فلهم �أن يف�ضخو� �لبيع 

وي�ضت�ضعوه يف دينهم")35).
وج���اء يف �ملدونة: "قلت: �أر�أيت �إن كان م���ع �لعبد مال لل�ضيد، قد دفعه �إليه يتجر به 
و�أذن له يف �لتجارة فلحق �لعبد دين، �أيكون �لدين �لذي حلق �لعبد يف مال �لعبد ومال 
�ل�ضيد �لذي دفعه �إلى �لعبد يتجر به يف قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم، يكون �لدين 
�لذي حلق �لعبد يف مال �ل�ضيد �لذي دفعه �إلى �لعبد يتجر به ويف مال �لعبد، ول يكون 
يف رقب���ة �لعبد، ويكون بقي���ة �لدين يف ذمة �لعبد، ول يكون يف ذم���ة �ل�ضيد من ذلك 

�لدين �ضيء")36).
وجاء يف �حلاوي �لكبري: "فاأما �إن عجز ما بيد �لعبد عن ديونه، �إما لو�ضيعة �أو جائحة 

)35( ))/367(. وينظر: املب�سوط )5)/)4(، بدائع ال�شنائع )03/7)(، البحر الرائق ))/06)(.
)36( )4/)9(. وينظر: حا�شية الد�شوقي )306/3(، منح اجلليل )3/6))(، الفواكه الدواين ))/)4)(.
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كان ما يف ذمته يف ذمته يوؤديه �إذ� �أي�رش بعد عتقه، ول يتعلق برقبته ول بذمة �ضيده"))3).
وج���اء يف �لإن�ضاف: "�حلال���ة �لثانية: �أن يكون ماأذوناً ل���ه وي�ضتدين ...وعنه: يتعلق 

برقبته - �أي �لعبد-"))3).
 ويعلل هوؤلء �لفقهاء عدم تعلق ديون �لعبد بذمة �ضيده مبا يلي:

1-�أن �لدين �إمنا ثبت على �لعبد بر�ضا �لد�ئن، و�ل�ضيد مل ي�ضمن عن عبده ما يلحقه 
من دين، و�إمنا �أذن له يف �لتجارة، وهذ� ل يوجب ثبوت �لدين يف ذمة �ل�ضيد))3).

2-�أن �لعب���د هو �ملبا�رش لال�ضتد�نة، وقد ع���نّي لديونه حماًل يت�ضع للديون وتتعلق به 
وهو ذمته)41).

3-�أن ��ضتحق���اق ق�ضاء دي���ن �لتجارة �إمنا يجب على من �لتزم���ه من ماله ل من مال 
غريه، و�لعبد هو �مللتزم بق�ضاء �لدين ولي�س �ل�ضيد)41).

4-�أن �ل�ضي���د �إمنا يق�ضد بالإذن للعبد بالتج���ارة حت�ضيل �لربح لنف�ضه ل �إتالف ملكه، 
و�إمنا يح�ضل مق�ضوده �إذ� كان رجوع �لعبد بالعهدة مق�ضور�ً على ك�ضبه))4).

)37( )5/)37(. وينظ���ر: اأ�شن���ى املطال���ب ))/3))(، نهاي���ة املحت���اج )0/4))(. وق���د ورد يف كالم بع�ص ال�شافعي���ة اأن ال�شيد 
يطال���ب بدي���ن العب���د، ولي�ص مق�شودهم تعلق الدين بذمة ال�شيد، واإمنا يطال���ب به بحكم �شلطته على العبد مع عدم 
وجوب احلق يف ذمته. قال يف نهاية املحتاج)0/4))(: "ولو  ا�شرتى  املاأذون  �شلعة  �شراء �شحيحاً  ففي مطالبة ال�شيد 
بثمنه���ا ه���ذا اخل���الف ...ومطالبت���ه ليوؤدي مما يف يد الرقي���ق اإن كان ال من غريه كك�شبه بع���د احلجر عليه ال لتعلقه 
بذمته، اإذ ال يلزم من املطالبة ب�شيء ثبوته يف الذمة بدليل اأن القريب يطالب بنفقته قريبه واملو�شر باإطعام امل�شطر 
مع عدم ثبوتهما يف ذمتهما، فاإن مل يكن بيده �شيء فالحتمال اأدائه عنه؛ الأن له به علقة واإن مل يلزم ذمته، فاإن اأدى 
برئ القن واإال فال، وقد ال يطالب باأن اأعطاه مااًل ليتجر فيه فا�شرتى يف ذمته ثم تلف ذلك املال قبل ت�شليمه للبائع 

بل يتخري اإن مل يوؤده ال�شيد النقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه ال�شيد ومل يخلفه �شيء من ك�شب املاأذون".
))3( )3)/ 0)4(. وينظر: �شرح الزرك�شي )665/3(.

)39( ينظر: البيان للعمراين )40/7)(.
)40( ينظر: حا�شية الرملي على اأ�شنى املطالب ))/)))(. 

))4(ينظر: املب�سوط )5)/)4(.
))4( ينظر: املب�سوط )5)/)4(، تبيني احلقائق )09/5)(. 
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وخال���ف يف ذلك �حلنابل���ة يف �مل�ضهور من مذهبهم فر�أو� �أن دي���ون �لعبد �ملاأذون له 
بالتجارة تثبت يف ذمة �ضيده؛ لأنه �أغرى �لنا�س مبعاملة هذ� �لعبد.

جاء يف �ملغني: "ولنا: �أنه �إذ� �أذن له يف �لتجارة، فقد �أغرى �لنا�س مبعاملته، و�أذن فيها 
ف�ض���ار �ضامناً، كما لو قال لهم: د�ين���وه، �أو �أذن يف ��ضتد�نة تزيد على قيمته، ول فرق 
بني �لدين �لذي لزمه يف �لتجارة �ملاأذون فيها، �أو فيما مل يوؤذن له فيه، مثل �إن �أذن له يف 
�لتج���ارة يف �لبّز فاجتر يف غريه، فاإنه ل ينفك ع���ن �لتغرير، �إذ يظن �لنا�س �أنه ماأذون له 

يف ذلك �أي�ضاً")43).
ويناق�س: 

بع���دم �لت�ضليم بح�ض���ول �لتغرير بد�ئن �لعبد �ملاأذون له بالتج���ارة، �إذ� كان على بّينة 
�أن ديون���ه ل تتعلق بذمة �ل�ضّيد؛ لأن �لإذن له بالتج���ارة ل ي�ضتلزم حتمل �ل�ضيد يف ذمته 

لديون �لعبد، كما تقدم �آنفاً يف تعليالت قول �جلمهور.
و�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قد �أثبت للعبد ذمة م�ضتقلة عن �ضيده ميلك مبوجبها و�إن 
كان ممل���وكاً ل�ضيده، كما قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: "من �بتاع عبد�ً وله مال فماله للذي 

ب�عه، اإل اأن ي�سرتط املبت�ع")44).
ق���ال �بن �لعربي رحمه �هلل: "وقال علماوؤنا: �إن �حلي���اة و�لآدمية علة �مللك، فهو �آدمي 
ح���ي فجاز �أن ميلك كاحل���ر، و�إمنا طر�أ عليه �لرق عقوبة، ف�ض���ار لل�ضيد عليه حق �حلجر 
وذمته خالية عن ذلك، فاإذ� �أذن له �ضيده وفك �حلجر عنه رجع �إلى �أ�ضله يف �ملالكية بعلة 
�حلياة و�لآدمي���ة وبقاء ذمته خالية عن ذلك كله. و�لذي يدل على �ضحة هذ� قوله �ضلى 

)43( )6/)34(. وينظر: املبدع )4/)3)(، ك�شاف القناع )459/3(.
)44(اأخرجه البخاري، كتاب امل�شاقاة، باب الرجل يكون له ممر اأو �شرب يف حائط اأو نخل )5/3))( رقم )379)(؛ وم�شلم، 

كتاب البيوع، باب من باع نخاًل عليها ثمر )949/3( رقم )543)( من حديث عبداهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما. 
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فاأ�ضاف  �هلل علي���ه و�ضلم: "من باع عبد� وله مال فماله للبائ���ع، �إل �أن ي�ضرتطه �ملبتاع"، 
�ملال �إلى �لعبد، ومّلكه �إياه، وجعله يف �لبيع تبعاً له")45).

ف���اإذ� تقرر �ضحة �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة لل�ضيد عن ديون عبده �مل���اأذون له بالتجارة مع 
ملك���ه �إياه، و�أن �مل�ضوؤولية �ملحدودة قد ثبتت باأ�ضل �رشعي معترب، فاإن �عتبار هذ� �ملبد�أ 
يف �أب���و�ب �ل�رشكات �أي�ضاً قيا�ضاً على ما ثبت يف �أح���كام �لرقيق �أمر جائز و�ضحيح ل 

مانع منه متى ما تر��ضا عليه �لعاقد�ن ودخال فيه على بينة من �أمرهم.
الدليل الرابع:

 �أن �ل����رشكاء ذوي �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة مبثاب���ة �أرباب �مل���ال يف �مل�ضاربة، وقد ن�س 
�لفقهاء على �أن م�ضوؤولية رب �ملال يف �مل�ضاربة حمدودة مبا قدمه يف ر�أ�س �ملال، وذلك 

عند ��ضتد�نة �مل�ضارب على مال �مل�ضاربة)46).
ويناق�س:

بع���دم �لت�ضليم باأن م�ضوؤولي���ة رب �ملال عن ديون مال �مل�ضارب���ة حمدودة بقدر مال 
�مل�ضارب���ة، بل �لذي ق���رره �لفقهاء �أن ��ضتد�ن���ة �مل�ضارب على �مل�ضارب���ة - وذلك باأن 
ي�ضرتي �ضلعاً للم�ضاربة بثمن �أكر من مال �مل�ضاربة، �أو بثمن لي�س معه من مال �مل�ضاربة 

من جن�ضه -  لها حالن:
�حلال �لأولى: �أن ي�ضتدين للم�ضاربة دون �إذن من رب �ملال. وقد �تفق فقهاء �حلنفية))4) 

)45( اأحكام القراآن )46/3)(.
)46( ينظر: املعايري ال�شرعية )�ص79)(، ال�سركات للخياط ))/39)(، اأثر االختالف بني ال�شخ�شية الطبيعية وال�شخ�شية 
االعتبارية للقره داغي )�ص4)(، الفقه االإ�شالمي واأدلته للزحيلي )3/4))(، ال�شركات القاب�شة واأحكامها الأبي غدة 

)�ص)57(.
)47( ينظر: بدائع ال�شنائع )90/6(، البحر الرائق )65/7)(، رد املحتار )650/5(
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و�ملالكي���ة))4) و�ل�ضافعية))4)، و�حلنابلة)51) عل���ى �أن �لثمن يف هذه �حلال يكون ديناً على 
�مل�ضارب يف ماله �خلا�س، ول يلحق مبال �مل�ضاربة. 

وعل���ى هذ� فال يكون �لدين ثابتاً على رب �ملال �أ�ض���اًل، فال وجه لو�ضف م�ضوؤوليته 
باأنها حمدودة؛ لأن �لدين �إمنا وجب يف ذمة غريه وهو �مل�ضارب.

�حل���ال �لثانية: �أن ي�ضتدين �مل�ضارب للم�ضاربة ب���اإذن رب �ملال. وقد �ختلف �لفقهاء  
فيم���ن يتحمل �لدين يف ذمته يف هذه �حلال، فذهب �حلنفية �إلى �أن ما ��ضرت�ه �مل�ضارب 
ب���اإذن رب �ملال يكون �رشكة وجوه بني �مل�ض���ارب ورب �ملال، وي�ضري �لدين بينهما يف 

ذمتيهما منا�ضفة)51).
وذهب �ملالكية))5)، و�ل�ضافعية)53)، و�حلنابلة)54) �إلى �أن �لدين يف هذه �حلال يثبت يف 

ذمة رب �ملال مطلقاً ويطالب به من جميع �أمو�له.

وبهذ� يتب���ني �أن م�ضوؤولية دين �مل�ضاربة تكون يف ذمة رب �ملال عن كامل �لدين عند 

�جلمه���ور، وعن كامل ما يخ�س ن�ضيبه من �مل�ض���رتى عند �حلنفية ويكون �لباقي يف ذمة 

�مل�ض���ارب، وعليه فاإن م�ضوؤولية رب �ملال عن دين �مل�ضاربة – على �لقولني- م�ضوؤولية 

مطلق���ة ولي�ضت حم���دودة بقدر معني، �إذ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة تعني �أن يثبت �لدين يف 

))4(ينظر: الذخرية )77/6(، التاج واالإكليل )447/7(، �شرح اخلر�شي )6/6))(،
)49( ينظر: رو�شة الطالبني )4/)0)(، اأ�شنى املطالب))/6)3(، حتفة املحتاج)95/6(،

)50( ينظر: املغني )55/7)(، املبدع )9/4))(، االإن�شاف )4)/90(.
))5(ينظر:  بدائع ال�شنائع )6/)9(، تبيني احلقائق )69/5(، جممع ال�شمانات )�ص305(. 

))5( ويقيد املالكية جواز اال�شتدانة باأن يكون امل�شارب يف جتارة امل�شاربة مديراً، فيجوز له حينئٍذ اأن ي�شتدين للم�شاربة، 
اإذا كان مال امل�شاربة يفي بالثمن.  والتاجر املدير: هو الذي يبيع بال�شعر احلا�شر وال ينتظر ارتفاع االأ�شواق. ينظر: 

الذخرية )77/6(، االإ�شراف على نكت م�شائل اخلالف ))/645(، حا�شية الد�شوقي )3/))5(.  
)53( ينظر: نهاية املحتاج)33/5)(، حا�شية ال�شربيني على الغرر البهية)7/3))(، حا�شية قليوبي)57/3(.

)54(ينظر:  املبدع )76/4)(، ك�شاف القناع)3/)50(، مطالب اأويل النهى )507/3(.
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ذمته يف �لأ�ضل ثم ل يلزمه منه �إل قدٌر حمدٌد منه، وهو ما ي�ضتطيع �لوفاء به من ح�ضته 

يف �ل�رشكة وترب�أ ذمته عما ز�د عن ذلك.
�إذ� تق���رر هذ� فاإنه يتبنّي خطاأ من ذهب �إلى تخريج �مل�ضوؤولية �ملحدودة لل�رشكاء على 

م�ضوؤولية رب �ملال عن ديون مال �مل�ضاربة.
الدليل اخلام�س:

�مل�ضال���ح �ملرتتبة على �إقر�ر مبد�أ �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة يف �ل�رشكات، �إذ �إن هذ� �ملبد�أ 
هو من �أعظم ما ي�ضجع �مل�ضتثمرين على �مل�ضاهمة يف �مل�ضاريع �ل�ضخمة �لتي مل يكونو� 
ليقدمو� على �ل�ضتثم���ار فيها لول ثقتهم باأن م�ضوؤوليتهم �ملح���دودة عن ديونها حتميهم 
من �جتياح تلك �لدي���ون لأمو�لهم �خلا�ضة)55). و�لت�ضجيع عل���ى ��ضتثمار �لأمو�ل يف 
وج���وه �ل�ضتثمار �ملختلفة �لتي تن�ضاأ لأجلها مثل هذه �ل����رشكات من �ملقا�ضد �ل�رشعية 

�لتي �عتنت بها �ل�رشيعة �لإ�ضالمية عناية عظيمة)56).
 

القول الثاين: عدم �شحة مبداأ امل�شوؤولية املحدودة يف ال�شركات))5).

و��ضتدلو� مبا يلي:
الدليل الأول:

�أن مب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة مل يعرفه �لفقهاء، بل يخالف م���ا �تفقو� عليه من كون 
�لدي���ون تتعلق بذمة �ل�ضخ�س ل مباله، لقوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: "نف�س �ملوؤمن معلقة 

)55( ينظر: القانون التجاري ال�شعودي للجرب )�ص44)(.
)56( ينظر: املوافقات ))/0)(، مقا�شد ال�شريعة البن عا�شور )�ص450(.

)57( ينظر: ال�شركة امل�شاهمة يف النظام ال�شعودي للمرزوقي )�ص75)(، م�شوؤولية ال�شركاء يف ال�شركة امل�شاهمة وال�شركة 
ذات امل�شوؤولية املحدودة للزكري )�ص4))(.
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بدينه، حتى يق�ضى عنه"))5) ))5).
ويناق�س هذا الدليل من ثالثة  اأوجه:

�لوجه �لأول: �أن عدم معرفة �لفقهاء �ملتقدمني لهذ� �ملبد�أ ل ينفي �ضحته؛ لأن �لأ�ضل 
يف �ملعام���الت �حلل و�ل�ضح���ة. و�ملعامالت �ملالية بني �لنا����س تتطور يف كل ع�رش وفق 
حاجاته وم�ضتجد�ته، و�ل�رشيع مل تاأت ب�ضد باب �لإبد�ع و�لبتكار يف طريقة �لتعامالت 
�ملالي���ة، و�إمنا ج���اءت بو�ضع �أ�ضول كلية مل���ا يحرم – كالربا و�لغ���رر و�لغ�س وغريها- 
و�أبقت �ضائر �ملعامالت على �أ�ضل �حلل، بل �إن �ملتاأمل للعقود �ملالية �مل�ضماة �لتي جاءت 
ن�ضو�س �لوحيني  ببيان �أحكامها – كالبيع و�لإجارة و�ل�ضلم و�لقر�س و�حلو�لة و�مل�ضاقاة 
وغريه���ا -  يجد �أن هذه �لعقود كانت معروفة عن���د �لعرب قبل �لإ�ضالم، و�إمنا جاءت 
�ل�رشيعة بتنظيم �أحكامها مبا يحقق �لعدل وغريه من �مل�ضالح و�ملقا�ضد �ل�رشعية، مما يدل 
عل���ى �أن �ل�رشيعة مل تق�ضد ح�رش �لنا�س ب�ضور معينة م���ن �لتعامل، بخالف �لعباد�ت 
�لتي جاءت �ل�رشيعة بها على وجه ق�ضدت �للتز�م بكيفياتها و�ضددت يف منع �لبتد�ع 

فيها و�لزيادة عليها. 
�لوج���ه �لثاين: ع���دم �لت�ضليم باأن �لفقهاء رحمهم �هلل مل يعرف���و� هذ� �ملبد�أ، بل �إنهم 
ق���ررو� مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة يف م�ضاألة �لعبد �ملاأذون له بالتج���ارة –كما تقدم بيانه 
يف �لدلي���ل �لثالث م���ن �أدلة �أ�ضحاب �لقول �لأول- وهذ� دلي���ل �عتبارهم �ضحة �ملبد�أ 
عن���د �لرت��ضي عليه، و�إمنا مل يقرروه يف �أبو�ب �ل�رشكات لعدم �حلاجة �إليه يف زمنهم، 

))5( اأخرج���ه الرتم���ذي، كت���اب اجلنائ���ز، باب م���ا جاء عن النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم اأنه قال: نف����ص املوؤمن معلقة بدينه 
حت���ى يق�ش���ى عن���ه ))/375( رقم ))07)(؛ وابن ماجه، كتاب ال�شدقات، باب الت�شديد يف الدين ))/06)( رقم )3)4)( 
م���ن حدي���ث اأبي هريرة ر�ش���ي اهلل عنه. وقال الرتمذي: ))هذا حديث ح�شن((، و�شححه االألباين يف �شحيح اجلامع 

.)((47/((
)59( ينظر: ال�شركة امل�شاهمة يف النظام ال�شعودي للمرزوقي )�ص75)(، م�شوؤولية ال�شريك يف ال�شركة للماجد )�ص)5)(.
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لطبيعة �ل�رشكات يف ع�رشهم و�لتي تقوم على �لعالقات �لثنائية وعلى �لثقة �ل�ضخ�ضية 
ب���ني �لتاجر ومن يتعامل مع���ه، على نحو يختلف عن و�قع �ل����رشكات يف هذ� �لع�رش 
�ل���ذي �ت�ضعت في���ه �أن�ضطتها وعدد �ل����رشكاء فيها و�لذي قد يبل���غ يف بع�س �ل�رشكات 

ماليني �ل�رشكاء.
�لوجه �لثالث: عدم �لت�ضليم باأن مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة ينايف ما جاءت به �ل�رشيعة 
من �لت�ضديد يف �أمر �لَدين ولزومه يف �لذمة؛ لأن �مل�ضوؤولية �ملحدودة  �إمنا هي �إبر�ء من 
�لدي���ن، و�إبر�ء �لذمم من �لدين من �ملقا�ضد �لتي تت�ض���وف لها �ل�رشيعة متى كان ذلك 

بر�ضا �ضاحب �لدين. 
الدليل الثاين:

�أن مب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة خمالف ملقت�ضى عق���د �ل�رشكة يف �ل�رشيعة �لإ�ضالمية، 
وهو �أن يتحمل �ل�رشيك ما يح�ضل لل�رشكة من خ�ضائر بقدر ح�ضته يف ر�أ�س �ملال، وقد 
اتفق الفقه�ء على بطالن ا�سرتاط ال�رشيك اأن يكون م� يتحمله من اخل�س�رة على خالف 

قدر ن�ضيبه من ر�أ�س �ملال)61).
جاء يف �ملغني: "�خل�رش�ن يف �ل�رشكة على كل و�حد منهما بقدر ماله، فاإن كان مالهما 
مت�ضاوي���اً يف �لقدر، فاخل�رش�ن بينهما ن�ضفني، و�إن كان �أثالثاً، فالو�ضيعة �أثالثاً. ل نعلم 

يف هذ� خالفاً بني �أهل �لعلم")61).
ويناق�س:

باأن هذ� �ل�ضتدلل �إمنا ي�ضلم يف �حلال �لتي يتفاوت فيها �ل�رشكاء يف حتمل �مل�ضوؤولية، 
كما يف �رشكتي �لتو�ضية �لب�ضيط���ة و�لتو�ضية بالأ�ضهم، و�للتان تتكونان من فريقني من 

)60( ينظر: م�شوؤولية ال�شركاء يف ال�شركة امل�شاهمة وال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة للزكري )�ص 4))، 96)(. 
))6(  )45/7)(. وينظر: االإجماع البن املنذر )�ص37)(، مراتب االإجماع )�ص)9(.       
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�ل����رشكاء: �أحدهما �رشكاء تكون م�ضوؤوليتهم عن ديون �ل�رشكة م�ضوؤولية مطلقة تتجاوز 
ق���در �أمو�له���م يف �ل�رشكة �إلى جمي���ع �أمو�لهم، وتك���ون م�ضوؤولية �لفري���ق �لثاين من 
�ل�رشكاء م�ضوؤولية حمدودة بق���در �أمو�لهم يف �ل�رشكة، ول تتجاوز مطالبتهم �إلى �ضائر 

�أمو�لهم �خلا�ضة و�لتي ل تدخل �ضمن �أمو�ل �ل�رشكة))6).  
و�أم���ا �حلال �لت���ي ت�ضتوي فيها م�ضوؤولي���ة �ل�رشكاء عن ديون �ل�رشك���ة فال ي�ضح فيها 
هذ� �ل�ضت���دلل؛ لأن �ل�رشي���ك ذ� �مل�ضوؤولية �ملحدودة هو يف �لو�ق���ع متحمل لن�ضيبه 
من �خل�ض���ارة؛ لأن �ل�رشكة عندما تخ�رش فاإنه �ضيذهب علي���ه ماله فيها -وهذ� هو معنى 
�خل�ض���ارة- و�ضيتحم���ل مع �رشكائه �لدي���ون �لالحقة بال�رشكة كٌل عل���ى قدر ح�ضته يف 
�ل�رشكة، �إل �أن �ل�رشكة قد ��ضرتطت على د�ئنيها �أن يربئوها من كل دين يزيد قدره عن 

موجود�تها، في�ضقط هذ� �لقدر من �لدين حينئذ عن ذمة �ل�رشكاء.
ومق�ض���ود �لفقهاء بعدم حتمل �ل�رشيك ن�ضيب���ه من خ�ضارة �ل�رشكة – كله �أو بع�ضه- 
هو اأن ي�سرتط اأن يتحمل غريه من ال�رشك�ء ن�سيبه من اخل�س�رة، فيعو�سه عن هذا القدر 
�ل���ذي نق�س من مال���ه �أو �أن يتحمل عنه ح�ضته من �لدين �ل���ذي يثبت يف ذمته ب�ضبب 

�ل�رشكة.
ج�ء يف املب�سوط: "و�إن جاء �أحدهما باألف درهم،  و�لآخر باألفي درهم فا�ضرتكا على 
�أن �لرب���ح و�لو�ضيعة ن�ضفان، فهذه �رشكة فا�ضدة، ومر�ده: �أن �لو�ضيعة هالك جزء من 

امل�ل، فك�أن �س�حب الألفني �رشط �سم�ن �سيء مم� يهلك من م�له على �س�حبه")63).
وج���اء يف �ملغني: "وجملته اأنه متى �رشط على امل�س�رب �سم����ن امل�ل، اأو �سهم�ً من 

))6( راجع ما تقدم يف املبحث الثاين ب�شاأن ما قرره النظام يف هاتني ال�شركتني من م�شوؤولية ال�شركاء عن ديون ال�شركة.
.)(5(/(((  )63(
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الو�سيعة، ف�ل�رشط ب�طل. ل نعلم فيه خالف�ً")64).
الدليل الثالث:

�أن مب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة يوؤدي �إلى ربح مامل ي�ضمن، وق���د نهى �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم ع���ن ربح ما مل ي�ضمن بقوله: "ل يحل �ضلف وبيع، ول �رشطان يف بيع، ول ربح 
م���ا مل ي�ضمن، ول بيع ما لي�س عن���دك")65)، ووجه ذلك: �أن �ل�رشيك حمدود �مل�ضوؤولية 

�ضياأخذ ربح �لدين �لذي ل ُي�ضاأل عنه ول ي�ضمنه)66).
ويناق�س: 

 ب���اأن �ل�رشيك حم���دود �مل�ضوؤولية �ضامن حل�ضته يف �ل�رشك���ة بتحمله ما ي�ضيب مال 
�ل�رشك���ة من هالك ونق����س ودين، �إل �أن د�ئن �ل�رشكة قد �أب���ر�أه و�رشكاوؤه من كل دين 
يزي���د قدره ع���ن موجود�ت �ل�رشكة، ف���ال يثبت هذ� �لقدر يف ذمت���ه. ويو�ضح �ضمانه 
�أن مب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة لو �أُهدر يف تلك �ل�رشك���ة لأّي �ضبب معترب، فاإن �ل�رشكاء 

�ضيتحملون �لدين كاماًل يف �أمو�لهم �خلا�ضة.
الدليل الرابع:

�أن مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يوؤدي �إلى �لغرر؛ لأن حتديد م�ضوؤولية �ل�رشكاء مبا ل يزيد 
ع���ن قدر ح�ضتهم يف ر�أ�س �ملال، مع �ل�ضم���اح يف نف�س �لوقت لل�رشكة بال�ضتد�نة من 

 .)(76/7(  )64(
)65(اأخرجه اأبو داود، كتاب البيوع واالإجارات، باب يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده )495/3( رقم )3504(؛ والرتمذي، كتاب 
البي���وع، ب���اب م���ا جاء يف يف كراهة بيع ما لي����ص عندك ))/5)5( رقم )34))(؛ والن�شائ���ي يف املجتبى، كتاب البيوع، باب 
�شرطان يف بيع...)95/7)( رقم )4630(؛ وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما لي�ص عندك وعن ربح ما 
مل ي�شم���ن ))/737( رق���م )))))( م���ن حديث عبداهلل ب���ن عمرو ر�شي اهلل عنهما. وه���ذا احلديث �شححه الرتمذي 
يف ال�ش���نن))/6)5(، واب���ن عبدالرب يف التمهيد )7)/9)(، وابن حزم يف املحلى)467/7(، والنووي يف املجموع)7/9)3(، 

وابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى )4/30)(، والذهبي يف التلخي�ص ))/7)( وغريهم.
)66( م�شوؤولية ال�شريك يف ال�شركة للماجد )�ص)5)(.
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�لغ���ري �أو �لقرت��س مبا يزيد عن قدر ر�أ�س �ملال، يعني وقوع �حتمال �أل ي�ضرتد �لد�ئنون 
�أمو�لهم �أو جزء�ً منها، وهذ� �لو�ضع ينطوي على غرر كبري للد�ئنني))6).

ويناق�س من وجهني:
�لوجه �لأول: �أن �حتمال عدم وفاء �ملدين بالدين يرد يف كل عقود �ملد�ينات؛ لأنه ل 
ياأمن مدين من �أن يعر�س له عجز عن �لوفاء ب�ضبب �إفال�س �أو جائحة ت�ضيب ماله ف�ضاًل 
ع���ن �حتمال �أن يكون �ملدين مماطاًل، ولذ� �رشع���ت عقود �لتوثيقات حلفظ حق �لد�ئن، 
فال ي�ضح �أن يو�ضف �حتمال عدم �لوفاء باأنه غرر مانع من �ضحة �لدين ما مل يكن هذ� 
�لحتم���ال غالباً، و�لو�قع ي�ضهد باأن د�ئني �ل�رشكات �لتي تكون م�ضوؤولية �ل�رشكاء فيها 
حم���دودة يكونون �أ�ضد حيطة وح���ذر�ً عند �لتعامل مع تلك �ل����رشكات بدر��ضة �ملالءة 
�ملالية لتل���ك �ل�رشكات، وباأخذ �ل�ضمانات لديونهم، مل���ا يعلمونه من �أنهم ل ي�ضتوفون 
ديونه���م �إل من موجود�ت �ل�رشكة و�أن �لأ�ضل �أنه لي�س لهم �لرجوع على �ل�رشكاء يف 

�أمو�لهم �خلا�ضة.
�لوج���ه �لثاين: ما تقدم تقريره يف �لدليل �لثاين م���ن �أدلة �لقول �لأول من �أن حقيقة 

امل�سوؤولية املحدودة اأنه� اإبراء، والإبراء اإ�سق�ط تغتفر فيه اجله�لة والغرر.
الدليل اخلام�س:

�أن �لأخ���ذ مبب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يعط���ي �لذريعة لل����رشكاء �أو �إد�رة �ل�رشكة �إلى 
�لتغري���ر بالأطر�ف �ملتعامل���ني معهم، وذلك بادعاء �لإفال�س ح���ني ياأمنون �ملالحقة يف 
�أمو�له���م �خلا�ض���ة �لتي ل متثل ح�ض�ض���اً يف �ل�رشكة، لك���ون م�ضوؤوليتهم حمدودة يف 

)67( ينظر: ال�شركات احلديثة وال�شركات القاب�شة حل�شني كامل فهمي )464(.
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ح�ض�ضهم فقط، فت�ضيع بذلك حقوق �ملتعاملني مع �ل�رشكة))6). 
ويناق�س من وجهني:

�لوج���ه �لأول: ما تقدم ذكره يف مناق�ض���ة �لدليل �ل�ضابق من �أن د�ئني �ل�رشكات �لتي 
تكون م�ضوؤولية �ل�رشكاء فيها حمدودة يكونون �أ�ضد حيطة وحذر�ً عند �لتعامل مع تلك 

�ل�رشكات.
�لوج���ه �لثاين: �أن �لأنظمة قد ر�عت خطورة ه���ذ� �جلانب عند تنظيم �ل�رشكات �لتي 
تكون م�ضوؤولية �ل�رشكاء فيها حمدودة، فو�ضعت عليها من �لقيود ما يخفف من تالعب 
هذه �ل�رشكات بحقوق د�ئنيها. وقد تقدم يف �ملبحث �لثاين �إير�د عدد من �أمثلة �لقيود 
�ل���و�ردة يف نظام �ل�رشكات �ل�ضعودي، و�لت���ي ير�د منها �حلد من �تخاذ مبد�أ �مل�ضوؤولية 

�ملحدودة ذريعة للتالعب وت�ضييع حقوق �لد�ئنني.
الرتجيح:

   �لر�ج���ح و�هلل و�أعلم ما ذه���ب �إليه �أ�ضحاب �لقول �لأول م���ن �ضحة و�عتبار مبد�أ 
�مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة يف �ل����رشكات؛ ل�ضحة تخريج هذ� �ملبد�أ عل���ى عدد من �لأ�ضول 
�ل�رشعية �ملعتربة، كما تقدم بيانه يف �أدلة �لقول �لأول؛ وملو�فقة هذ� �لقول لالأ�ضل �لعام 
يف �ملعامالت وهو �ضحتها وجو�زها ما مل يثبت دليل �ملنع، وما ذكره �ملانعون من �لأدلة 

مل ي�ضلم �ضيء منها من �لعرت��س كما تقدم يف مناق�ضة �أدلتهم على �لتف�ضيل.
وهذ� من حيث �لأ�ضل �لعام، وهو مقّيد بقيدين:

�لأول: ع���دم وقوع تغرير من �ل�رشكاء بالد�ئنني، �أو ح�ضول تعٍد �أو تفريط منهم يف 
�إد�رة �ل�رشك���ة ت�ضبب يف �إفال�ضها، ف���اإن وقع من �ل�رشكاء تغرير �أو تع���ٍد �أو تفريط فاإنه 

))6( ينظ���ر: م�شوؤولي���ة ال�شري���ك يف ال�شرك���ة للماج���د )����ص53)(، م�شوؤولي���ة ال�شركاء يف ال�شرك���ة امل�شاهم���ة وال�شركة ذات 
امل�شوؤولية املحدودة للزكري )�ص 97)(.
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يجب حينئٍذ �إهد�ر مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة، وتكون م�ضوؤولية �ل�رشكاء- �لذين ح�ضل 
منه���م تغرير �أو تعٍد �أو تفريط-  عن ديون �ل�رشك���ة م�ضوؤولية مطلقة يف جميع �أمو�لهم 

�خلا�ضة.
�لث���اين: ت�ضاوي �ل����رشكاء يف م�ضوؤوليتهم ع���ن ديون �ل�رشكة، ف���ال ي�ضح �أن تكون 
م�ضوؤولي���ة بع�س �ل�رشكاء حمدودة، وم�ضوؤولية �ل�رشكاء �لآخرين مطلقة، كما هو �حلال 

يف �رشكتي �لتو�ضية �لب�ضيطة و�لتو�ضية بالأ�ضهم.
  

املبحث الرابع
التطبيقات الق�شائية للم�ش�ؤولية املحدودة يف ال�شركات

التطبيق االأول))6)

الدعوى املقامة من بنك ... �صد  �صركة ... املحدودة
تتح�ضل وقائع هذه �لدعوى ب���اأن وكيل �ملدعي قد تقدم بالئحة دعوى يخت�ضم فيها 
�ملدعى عليها... باأنه �ضبق و�أن �أقام موكله دعوى �ضد �ملدعى عليها �أمام مكتب �لف�ضل 
يف منازع���ات �لأور�ق �لتجارية يف �ملنطقة �ل�رشقية، وذل���ك ملطالبة �ملدعى عليها بدفع 
مبلغ وقدره �ضبعة و�ضتون مليوناً وت�ضعمائة �ألف دولر �أمريكي )67.900.000(، وقد 
�ض���در قر�ر  مكتب �لف�ضل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية ...و�لقا�ضي باإلز�م �ملدعى 
عليها بدفع �ملبلغ �ملذكور للمدعي، وهو قر�ر م�ضمول بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة، وقد 
ماطل���ت �ملدعى عليه���ا يف تنفيذ �لقر�ر منذ ذلك �لتاريخ ومل تدف���ع للمدعي �أي مبلغ، 
ويف �أثناء حماولت تنفي���ذ �حلكم تبني للمدعي �أن �ملبلغ �ملحكوم به يبلغ �أكر من قيمة 

)69( حكم ديوان املظامل رقم 56)/جت3/3 لعام 434)ه� يف الق�شية رقم 6)5)/3/ق لعام 433)ه�.
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ر�أ����س مال �ل�رشكة �ملدعى عليه���ا، ورغم ذلك فاإن �ل����رشكاء يف �ل�رشكة �ملدعى عليها 
مل يقوم���و� باتخاذ قر�ر فيما يخ�س هذه �لديون وكيفي���ة ت�ضديدها �أو �نق�ضاء �ل�رشكة، 
و�أطلب �إ�ضد�ر �لأمر �لق�ضائي وب�ضكل عاجل بوقف جميع ح�ضابات �ل�رشكة لدى جميع 
�لبن���وك يف �ململكة وخماطبة موؤ�ض�ضة �لنقد بذلك و�إ�ضد�ر �لأمر �لق�ضائي باحلجز على 
كاف���ة �أ�ضول �ل�رشكة ومنقولتها �إلى حني �إعالن �إفال�ضها وت�ضفية جميع حقوق �ملدعي 
لديها، و�حلكم عل���ى �ل�رشكاء يف �ل�رشكة �ملدعى عليها بالت�ضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 
وقدره �ضبعة و�ضتون مليون���اً وت�ضعمائة �ألف دولر �أمريكي )67.900.000(، و�حلكم 
باإفال�س �ل�رشكة كونها عجزت عن �ضد�د ديونها �لتجارية ... وقدم وكيل �ملدعى عليها 
مذك���رة جو�بي���ة �أفاد فيها: باأن وقائ���ع �لنز�ع تتلخ�س يف �أن موكلت���ي �ملدعى عليها قد 
تعاق���دت مع مكتب ...خلدم���ات �مل�ضاريع، وذلك لتنفيذ �أح���د �مل�رشوعات تتمثل يف 
ت�ضدير منتج���ات �ضناعية و�أنظمة �أجه���زة �إلكرتونية، ونظ���ر�ً ل�ضخامة حجم �مل�رشوع 
�ملتعاق���د عليه فقد قام���ت موكلتي بالتعاقد م���ع �ل�ضندوق �ل�ضع���ودي للتنمية "برنامج 
�ضمان �ل�ضادر�ت �ل�ضعودية" وذلك ل�ضمان خماطر عدم �ل�ضد�د يف �مل�رشوع �ملتعاقد 
عليه مببلغ قدره �أربعة وثمانون ملي���ون دولر �أمريكي )84.000.000(... وقد قامت 
موكلتي ب�ضد�د ر�ضوم �لتاأمني �ملق���ررة لل�ضندوق و�لتي تخطت مبلغاً قدره ثالثة ع�رش 
مليون ريال �ضع���ودي )13.000.000(، وحيث �إن �مل�رشوع �ملتعاقد عليه كان يحتاج 
�إل���ى �ضيولة مالية، وبناء على تو�ضية من �ل�ضن���دوق �ل�ضعودي للتنمية وقعت موكلتي 
م���ع �ملدعي ع���دة �تفاقيات ت�ضهيالت بنكي���ة ومنها �لتفاقية �خلا�ض���ة بالقيمة �ملدعى بها 
لتمويل �مل�رشوع، وقدمت �ضماناً لهذه �تفاقية �ضند �أمر يحمل نف�س مبلغ �ملطالبة وقدره 
�ضبعة و�ضتون مليون���اً وت�ضعمائة �ألف دولر �أمريك���ي )67.900.000(، بالإ�ضافة �إلى 
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�تفاقي���ة �ضمان خماطر عدم �ل�ضد�د �ملربمة مع �ل�ضن���دوق �ل�ضعودي للتنمية، بالإ�ضافة 
�إل���ى حو�لة حق حتيل مبوجبها موكلتي كافة �حلق���وق �لنا�ضئة عن �مل�رشوع و�لتي تكفل 
�ل�ضندوق �ل�ضعودي للتنمية ب�ضمانها �إلى �ملدعي �لذي قبل �حلو�لة ووقع عليها، �إل �أن 
�لبن���ك �ملدعي مل يقم باإيد�ع مبلغ �لتمويل �ملتفق علي���ه و�كتفى باإيد�ع مبلغ قدره �أحد 
ع�رش مليون���اً وثمامنائة و�ضتة و�ضبعون �ألفاً وثمان���ون دولر�ً �أمريكياً )11.876.080(، 
وحيث �إن موكلتي قامت بتنفيذ �مل�رشوع مو�ضوع �لتمويل �إل �أن �جلهة �ملتعاقد معها قد 
تقاع�ضت عن �ضد�د م�ضتحقات موكلتي، وهو �لأمر �لذي فوجئت معه موكلتي باملدعي 
يتق���دم بال�ضند لأمر �مل�ضحوب �ضماناً لتمويل �مل�رشوع �إلى مكتب �لف�ضل يف منازعات 
�لأور�ق �لتجاري���ة وحت�ضل منها على قر�ر مكتب �لف�ضل و�ملقدم �ضند�ً لهذه �لدعوى، 
وقد تقدمت موكلت���ي بدعوى �ضد �لبنك لدى جلنة ت�ضوي���ة �ملنازعات �مل�رشفية وذلك 
لتحديد �أ�ضل �ملديونية �ملتعاقد عليها و�إه���د�ر حجية �ل�ضند لأمر، كما تقدمت موكلتي 
بدع���وى منظورة لدى �ملحكم���ة �لإد�رية بالريا����س �ضد �ل�ضندوق �ل�ضع���ودي للتنمية 
لإلز�مه بتغطي���ة �ضمان خماطر عدم �ل�ضد�د مبوجب �لعقد �مل���ربم معه، وعليه فاملدعي 
قد �أبر�أ ذمة موكلتي من �لدين مو�ضوع �لدعوى مبوجب قبوله حو�لة �حلق، وحيث �إن 
ولية مكتب �لف�ض���ل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية تقف عند �ضحة �لأركان �ل�ضكلية 
للورقة �لتجاري���ة دون �لتعر�س �إلى �أ�ضل �لعالقة، عليه �أطل���ب رد �لدعوى ... وقدم 
وكي���ل �ملدع���ي مذكرة جو�بية �أفاد فيه���ا: باأن وكيل �ملدعى عليها ق���د �رشد وقائع ل متت 
�إلى �لدعوى ب�ضلة ... رغبة منه يف ت�ضتيت �لدعوى، و�إدخال �أطر�ف لي�س لهم عالقة 
بها، وعليه فحيث �إن دع���وى موكلي ت�ضمنت حقاً م�رشوعاً متثل يف عدم �ضد�د �ملدعى 
عليها لديونها �لت���ي جتاوزت �إجمايل ر�أ�س مالها، فاإن موكل���ي يوؤكد على طلبه �إ�ضد�ر 
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�لأم���ر �لق�ضائي مبنع �ل����رشكاء من �ل�ضفر �إلى حني �نتهاء �لدع���وى، و�حلجز على كافة 
ح�ضابات �ل�رشكة �مل�رشفية... و�أ�ضاف باأن موكلي يح�رش مطالبته باحلكم على �ل�رشكاء 
يف �ل�رشكة �ملدعى عليها بالت�ضامن بدفع مبلغ قدره �ضبعة و�ضتون مليوناً وت�ضعمائة �ألف 

دولر �أمريكي )67.900.000(.
وبعد �ضماع �لد�ئرة للدعوى و�لإجابة، وبعد �طالعها على �أور�ق �لق�ضية وم�ضتند�تها، 
وحيث �إن دعوى وكيل �ملدعي تنح�رش يف طلبه �إلز�م �ل�رشكاء يف �ل�رشكة �ملدعى عليها 
بالت�ضامن فيما بينهم لدفع مبلغ قدره �ضبعة و�ضتون مليوناً وت�ضعمائة �ألف دولر �أمريكي 
)67.900.000( ملوكله مبوجب �ل�ضند لأمر و�ل�ضادر من �ملدعى عليها ل�ضالح موكله ، 
و�ل�ضادر على �أ�ضا�ضه قر�ر مكتب �لف�ضل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية... و�ملت�ضمن 
�إلز�م �ملدع���ى عليها دفع مبلغ �ملطالبة للمدعي، وحيث �أف���اد وكيل �ملدعى عليها بعدم 
�ضح���ة �لدعوى مبا هو مف�ضل بعاليه، وحي���ث �إنه باطالع �لد�ئرة على ما ح�رش به وكيل 
�ملدع���ي دعوى موكله وهو �إلز�م �ل����رشكاء يف �ل�رشكة �ملدعى عليه���ا بالت�ضامن لدفع 
مبل���غ �ملطالبة ملوكله، وحيث �إن هذ� �ملطلب قد مت نظره �ضلفاً و�ضدر ملوكله قر�ر مكتب 
�لف�ض���ل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية  �مل�ض���ار �إليه و�ملت�ضمن �إلز�م �ملدعى عليها دفع 
مبل���غ �ملطالبة للمدعي... و�أما كون قر�ر مكتب �لف�ضل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية 
ق���د �ضدر يف مو�جهة �ل�رشكة �ملدعى عليها ف���اإن ذلك يعترب ملزماً لل�رشكاء يف �ل�رشكة 
�ملدعى عليها ول ي�ضتدعي حكماً �آخر على �ل�رشكاء باأعيانهم باعتبار �أن �ل�رشكة �ملدعى 
عليه���ا هي �رشك���ة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة يلتزم كل �رشيك فيه���ا بدفع ما يقابل ح�ضته 
يف �ل�رشك���ة، وفق ما ن�ض���ت عليه �ملادة )180( من نظام �ل����رشكات و�لتي ن�ضت على 
�أن���ه "�إذ� بلغت خ�ضائر �ل�رشك���ة ذ�ت �مل�ضئولية �ملحدودة ثالثة �أرب���اع ر�أ�س �ملال وجب 
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عل���ى �ملديري���ن دعوة �ل�رشكاء لالجتم���اع للنظر يف ��ضتمر�ر �ل�رشك���ة �أو يف حلها قبل 
�لأجل �ملعني يف عقدها، ول يكون قر�ر �ل�رشكاء يف هذ� �ل�ضاأن �ضحيحاً �إل �إذ� و�فقت 
علي���ه �لأغلبية �ملن�ضو�س عليها يف �مل���ادة )173(، ويجب يف جميع �لأحو�ل �ضهر هذ� 
�لق���ر�ر بالطرق �ملن�ضو�س عليها يف �مل���ادة )164(، و�إذ� �أهمل �ملديرون دعوة �ل�رشكاء 
�أو �إذ� تع���ذر عل���ى �ل�رشكاء �لو�ضول �إلى قر�ر يف �ملو�ضوع ج���از لكل ذي م�ضلحة �أن 
يطلب حل �ل�رشكة". و�أما ما ذكره وكيل �ملدعي من �أن خ�ضائر �ل�رشكة �ملدعى عليها قد 
بلغ���ت �أكر من ر�أ�ضمالها ، فكان للمدعي طل���ب حل �ل�رشكة وت�ضفيتها يف حال ثبوت 
م���ا �دعى به طبقاً للمادة �مل�ضار �إليها �ضلفاً. مما تنته���ي معه �لد�ئرة �إلى �حلكم بعدم جو�ز 
نظر �لدعوى ل�ضابقة �لف�ضل فيها من جهة �ضبه ق�ضائية وهي مكتب �لف�ضل يف �ملنازعات 

�لتجارية.

التعليق على احلكم
 بتاأم���ل وقائ���ع �لدعوى و�حلكم، يتب���نّي �أن �لق�ض���اء �لتجاري �ل�ضع���ودي يعّد مبد�أ 
�مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة لل�رشكاء مب���د�أً �ضحيحاً معترب�ً، لذ� حكم���ت �لد�ئرة بعدم �ضحة 
مطالبة �ل�رشكاء ب�ضد�د �لدي���ون �لتي جتاوزت موجود�ت �ل�رشكة من �أمو�لهم �خلا�ضة، 
وج���اء يف ت�ضبيب �حلكم: "...فاإن ذلك يعترب ملزماً لل�رشكاء يف �ل�رشكة �ملدعى عليها 
ول ي�ضتدع���ي حكماً �آخر عل���ى �ل�رشكاء باأعيانهم باعتب���ار �أن �ل�رشكة �ملدعى عليها هي 
�رشكة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة يلتزم كل �رشيك فيها بدفع ما يقابل ح�ضته يف �ل�رشكة". 
وبّينت �لد�ئرة �أن �لذي ميلكه �لد�ئن مبوجب �لنظام �إمنا هو �ملطالبة بت�ضفية �ل�رشكة عند 

بلوغ خ�ضائرها ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها ل�ضتيفاء دينه مما تبقى من موجود�تها.
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التطبيق الثاين)1))

الدعييوى املقاميية من �صنييدوق التنمييية ال�صناعية ال�صعييودي �صييد  ال�صركة ... 
املحدودة

تتلخ����س وقائ���ع هذه �لدع���وى يف �أنه  تق���ّدم ... �ملدي���ر �لعام ل�ضن���دوق �لتنمية 
�ل�ضناعي���ة �ل�ضعودي بالئحة دعوى �ضد �ملدعى عليها جاء فيها �أنه مبوجب عقد �لقر�س 
رق���م... وتاريخ... قدم �ل�ضندوق للمدعى عليها قر�ضاً مقد�ره �ضتة ع�رش مليون ريال 
)16.000.000( للم�ضاهمة يف متويل �إن�ضاء وت�ضغيل م�ضنع �ل�رشكة لإنتاج �لبطاريات 
�جلاف���ة، ونظر�ً حلدوث بع����س �لأمور �لتي �أثرت على عملية بيع م���ا ينتجه �مل�ضنع من 
بط�ري�ت مم���� اأدى اإلى عدم التزام ال�رشك�ء ب�سداد الأق�س�ط التي ا�ستحقت عليهم، فقد 
عم���ل �ل�ضندوق جميع ما ي�ضتطيعه لدعم �ل�رشكاء وحثهم عل���ى ت�ضغيل �مل�ضنع �إل �أن 
ذلك مل يجد �ضيئاً، مما حد� بال�ضندوق �إلى �إ�ضد�ر قر�ره ... با�ضتدعاء كامل قر�ضه وما 
تكب���ده من تكاليف متابعة، وعلى �إثر ذلك �أقام �ل����رشكاء �لدعوى رقم ...�أمام ديو�ن 
�ملظامل بالريا�س )�لد�ئرة �لإد�رية �لأولى( بطلب �إلغاء �لقر�ر �ل�ضادر من جمل�س �إد�رة 
�ل�ضن���دوق، وقد حكمت �لد�ئ���رة �ملذكورة ... باإلغاء قر�ر جمل����س �إد�رة �ل�ضندوق، 
ونوهت يف �أ�ضباب حكمها باأحقي���ة �ل�ضندوق يف �قت�ضاء حقوقه من �ل�رشكاء �أنف�ضهم 
كل بن�ضب���ة ح�ضت���ه يف �ل�رشك���ة �إل �أن ذلك يج���ب �أن يتم بعد �أن ي�ضتنف���ذ �ل�ضندوق 
�لإج���ر�ء�ت �لت���ي ن�س عليها �حلكم، وق���د قام �ل�ضندوق باإعمال م���ا ن�س عليه �حلكم 
مب���ا يف ذلك طلب تعيني م�ضف لل�رشكة ومت تع���اون �ل�ضندوق مع �مل�ضفي ببيع م�ضنع 

)70(حك���م هيئ���ة التدقي���ق يف ديوان املظ���امل رقم )6/ت/3 لع���ام ))4)ه�، يف الق�شي���ة رقم 7))/)/ق لع���ام 5)4)ه� وال�شادر 
ب�شاأنها حكم الدائرة التجارية العا�شرة رقم ))) لعام 7)4) ه�.



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ362

�ل�رشكة �ملرهون ل�ضاحله مببلغ )3.900.000( ريال ثم طالب �ل�ضندوق �مل�ضفي بباقي 
مبلغ �لقر�س �إل �أنه �أفاد بعدم وجود مبالغ لديه، ثم �أقام �مل�ضفي �لدعوى ...�أمام هيئة 
ح�ضم �ملنازعات �لتجاري���ة )د�ئرة جدة( بغية �حلكم باإ�ضه���ار �إفال�س �ل�رشكة فاأ�ضدرت 
�لهيئ���ة �ملذكورة قر�رها ...باإعالن �إفال�س �ل�رشكة وتعيين���ه �أميناً للتفلي�ضة و�أن على كل 
د�ئ���ن مل يرت�س بح�ضيلة �لتفلي�ضة �أن يقيم دع���و�ه مطالباً مب�ضوؤولية �لإد�رة عما �آلت �إليه 

�أو�ضاع �ل�رشكة .
ثم تقدم �مل�ضفي لهيئة ح�ضم �ملنازعات �لتجارية بد�ئرة جدة بعد �أن عجز عن ت�ضوية 
�أو�ض���اع �لد�ئنني لق�ض���ور ح�ضيلة �لتفلي�ضة بطلب مفاده حتديد ن���وع �إفال�س �ل�رشكة، 
و�إثباتاً لدعوى �مل�ضفي قررت �لهيئة �أن تقوم ...للخدمات �ل�ضت�ضارية باإجر�ء در��ضات 
تتعل���ق ب�ضالمة �إجر�ء�ت �لت�رشفات قب���ل تاأ�ضي�س �ل�رشكة وبع���د �لتاأ�ضي�س و�أثناء قيام 
�ل�رشك���ة و�ألزمت �لهيئة يف قر�رها �ملدعي )�مل�ضفي( باأن يقدم جلهة �خلربة �ضالفة �لذكر 
�لوثائق و�مل�ضتند�ت �لتي متكنها من �إعد�د تقريرها وحتديد نوع �لإفال�س، �إل �أن �ملدعي 
)�مل�ضف���ي( قدم مذكرة �ضمنها �أن���ه ل يرى مربر�ً لإعادة فتح ملف���ات �ل�رشكة ودفاترها 
�لتجاري���ة بعد هذه �لفرتة �لطويلة من �لزمن مبقول���ة �إن دفاتر �ل�رشكة و�ضجالتها �ضليمة 
�إذ مل ترد لل�رشكة �أي���ة مالحظات عليها من وز�رة �لتجارة مما حد� بهيئة ح�ضم �ملنازعات 
�لتجارية بجدة �أن ت�ضدر قر�رها ... برد �لدعوى، وبعد ذلك مل يجد �ل�ضندوق �ضبياًل 
�ضوى �للجوء �إلى �جلهات �لتنفيذية لتنفي���ذ �خلطوة �لأخرية من �حلكم ...وهي مطالبة 
�ل�رشكاء �ضخ�ضياً بت�ضديد ما تبق���ى من م�ضتحقات �ل�ضندوق ...ثم فوجئ �ل�ضندوق 
باإقام���ة �مل�ضفي للدع���وى ... �أمام �لد�ئرة �لتجارية �لعا�رشة بف���رع �لديو�ن مبنطقة مكة 
�ملكرمة يطلب �حلكم له باإ�ضهار �إفال�س �ل�رشكة و�عتبار �لإفال�س حقيقياً تبعاً ملا هو متوفر 
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له من م�ضتن���د�ت و�إدخال �ضندوق �لتنمي���ة �ل�ضناعية �ل�ضع���ودي خ�ضماً يف �لدعوى 
لي�ضدر �حلكم يف مو�جهته، وبعد �أن �ضارت �لدعوى �ضوطاً طوياًل �أمام �لديو�ن ح�رش 
�ملدعي )�مل�ضفي( دعو�ه يف طلب �حلكم له باإعالن �إفال�س �ل�رشكة �ملدعى عليها، وبعد 
ذل���ك �أ�ضدرت �لد�ئرة �لتجارية �لعا�رشة حكمه���ا ... بعدم جو�ز نظر �لدعوى باإعالن 
�إفال�س �ل�رشك���ة ل�ضابقة �لف�ضل فيها من هيئة ح�ضم �ملنازع���ات �لتجارية �لتي �أ�ضدرت 
قر�رها ... باإعالن �إفال�س �ل�رشكة. و�نتهى �ل�ضندوق يف لئحة دعو�ه �إلى طلب �حلكم 
باعتب���ار �إفال����س �ل�رشكة �إفال�ضاً تق�ضريي���اً للعر�س �ضالف �لبيان وطبق���اً لنظام �ملحكمة 

�لتجارية .
وباإحال���ة ق�ضية �ضندوق �لتنمية �ل�ضناعية �ل�ضعودي �ض���د �ل�رشكة �ملدعى عليها �إلى 
�لد�ئ���رة �لتجاري���ة �لعا�رشة با�رشت نظره���ا وعقدت لها عدة جل�ض���ات ح�رش فيها طرفا 
�لن���ز�ع، و�أجاب م�ضفي �ل�رشكة �ملدعى عليها بقوله: �إن دفاتر �ل�رشكة كانت وما ز�لت 
لدّي بعد �أن قرر �ل�رشكاء ت�ضفية �ل�رشكة، ويف �ضوء هذه �لدفاتر متت ت�ضفية �ل�رشكة، 
و�لذي علمته من �ملحا�ضب �لقانوين �ل���ذي كلفته بتدقيق هذه �لدفاتر �أنها دفاتر منظمة 
وباعتب���ار �أن �ل�رشكة مت���ت ت�ضفيتها ومل يعد عندي �أي �أم���و�ل لالإنفاق بعد بيع م�ضنع 
�ل�رشكة وت�ضديد قيمته �إلى �ل�ضندوق ول يوجد �أي موجود�ت �أخرى �أو �أمو�ل لل�رشكة 
... وللعلم باأنني مل �أجد ومن خالل قيامي بت�ضفية �ل�رشكة بد�ية وخالل قيامي مبهمتي 
كاأم���ني للتفلي�ضة فيما بعد ما يدل على وجود تق�ضري يف �إد�رة �ل�رشكة و�إل لكنت طلبت 

�عتبار �لإفال�س تق�ضريياً.
ثم ق���ررت �لد�ئرة تكليف �خلبري �ملحا�ضبي ... بفح����س �ضجالت �ل�رشكة �ملحا�ضبية 
ومعرف���ة �لت�رشفات �لتي �ضدرت عن �ل�رشكة و�ل�رشكاء فيما يتعلق مب�رشوفات �ل�رشكة 
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و�للتز�مات �لتي ترتبت عليها ومعرف���ة ما �إذ� كان هناك ت�رشفات غري نظامية ح�ضلت 
يف �ل�رشكة، تو�ضاًل ملعرفة نوعية �إفال�س �ل�رشكة، وقد قدم �ملحا�ضب تقريره للد�ئرة ومت 
تزوي���د طريف �لنز�ع بن�ضخة منه �أو�ضح فيه �أوجه �لتق�ضري �حلا�ضلة من �ملدعي �ضندوق 
�لتنمي���ة �ل�ضناعي و�ل�رشكة �ملدعى عليها فيما يخ����س �لقر�س �ملمنوح لها، كما �أو�ضح 
�لت�رشفات �لتي متت من قبل �ملدعى عليها و�أوردها �حلكم يف وقائعه �أدت يف وجهة نظر 

�ملحا�ضب �إلى كون �لإفال�س تق�ضريياً. 
وبع���د �أن ��ضتكملت �لد�ئرة نظ���ر �لق�ضية و�أجرت ما ر�أته لزماً له���ا �أ�ضدرت ب�ضاأنها 
حكمه���ا ...برف�س �لدع���وى، وقد �عرت�س �ملدعي )�ضن���دوق �لتنمية �ل�ضناعي( على 
ه���ذ� �حلكم، وقدم لئحة بذلك، ��ضتعر�س فيه���ا ملخ�س ما ذكره يف مذكر�ته �جلو�بية 
�ملقدم���ة للد�ئرة ومن ذلك قول���ه: "...فال�ضندوق يطالب �لد�ئرة باحلكم باعتبار �إفال�س 
�ل�رشك���ة �إفال�ضاً تق�ضريياً وذلك لكي يتمكن من ��ضتح�ض���ال م�ضتحقات �خلزينة �لعامة 
للدول���ة وقد ن�ضت �ملادة )105( من نظام �ملحكم���ة �لتجارية على �أن )�ملفل�س �حلقيقي 
ه���و �لذي ��ضتغل يف �ضنعة �لتجارة على ر�أ�س م���ال معلوم يعتربه �لعرف كافياً للعمل 
�لتج���اري �لذي ��ضتغل فيه ووجدت له دفاتر منظم���ة ومل يبذر يف م�رشفه، ووقع على 
اأموال���ه حرق اأو غرق اأو خ�س�رات ظ�هرة ف����إذا توافرت فيه هذه ال�رشوط يكون مفل�س�ً 
حقيقي���اً(، كما �أن �ملادة )106( م���ن �لنظام نف�ضه قد ن�ضت على �أن )�ملفل�س �ملق�رش هو 
�لتاج���ر �لذي يكون مبذر�ً يف م�ضاريفه ومل يبني عج���زه يف وقته بل كتمه على غرمائه 
و��ضتمر ي�ضتغل يف �لتجارة حتى نفد ر�أ�س ماله و�إن وجدت له دفاتر منظمة( وترتيباً على 
ما �ضبق وح�ضبما �أقر �مل�ضفي �أمام هيئة ح�ضم �ملنازعات �لتجارية وهو �إقر�ر ق�ضائي يعد 
حجة عليه �أنه ل يجد مربر�ً من �إعادة فتح دفاتر �ل�رشكة ول ميكنه تقدميها ف�ضاًل عما �أثبتته 
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... للخدم���ات �ل�ضت�ضارية من �أنه مل يزودها بالدفاتر و�ل�ضجالت ولو �أن �مل�ضفي لديه 
�أو ميكن���ه تقدمي ذلك لبادر به تدعيماً ملوقفه ورغب���ة �أن ي�ضدر �حلكم ل�ضاحله �لأمر �لذي 
ميكن ال�ستخال�ص منه اإلى اأن اأحد ال�رشوط الالزمة لعتب�ر الإفال�ص حقيقي�ً وهو وجود 
ميز�نيات ودفاتر جتارية منظمة قد تخلف وبذلك يكون �لإفال�س  �لذي ميكن ن�ضبته �إلى 
�ل����رشكاء هو �لإفال����س �لتق�ضريي، هذ� وقد عينت �ل�رشكة مدي���ر�ً فنياً لها غري �أنه ترك 
�لعمل يف �ل�رشكة يف منت�ضف عام 1981 ه� ومل يتم ��ضتخالفه مبدير فني جديد مما �أدى 
�إلى تدهور م�ضتوى �لإد�رة �لفنية وتر�كم �خل�ضائر �لتي بلغت بتاريخ 1981/12/31م 

)16.400.000ريال( .
ولقد كان من �ل�رشوري تعيني مدير ت�ضويق منا�ضب يف �أ�رشع وقت لديه �لقدرة على 
حتم���ل �مل�ضوؤولية �ملبا�رشة يف كافة �لنو�حي �ملتعلقة بالت�ضويق، �إل �أنه مل يتم تعيني مدير 

ت�ضويق موؤهل على �لإطالق.
كما �أن �ل�رشكة �لدعائية روجت لإنتاجها على م�ضتوى منافذ �لبيع باجلملة دون منافذ 
�لبيع بالتجزئة، وكانت طريقة �لتغليف و�لتعبئة لي�ضت كغالبية �لأنو�ع �لأجنبية �لأخرى 
بحيث تكون يف غمد من مادة �ل�ضيلوف���ان حلمايتها من �لت�رشب مما يعزز ثقة �مل�ضتهلك 

بها.
وقد قام �لفنيون �ملخت�ضون بال�ضندوق بزيار�ت عديدة مل�ضنع �ل�رشكة و�أعدو� تقرير�ً 
فني���اً �أثبت باأن م�ضببات ف�ضل �ل�رشكة هي �إد�رة �ل�رشكة نف�ضها حيث مل ت�ضيطر على �أمور 
�ل�رشك���ة و�متنعت عن ����رش�ء قطع �لغيار �لأ�ضا�ضية ف�ضاًل ع���ن جتاهلها �لو��ضح ملو�ضوع 
�ملغالة يف �أ�ضعار �ملو�د �خلام وعدم ��ضتعد�دها لقبول مبد�أ �رشورة تعيني �أخ�ضائي ت�ضويق 
يف ظل دخ���ول �ل�رشكة كمنتج جديد، �إ�ضاف���ة �إلى �أن �ملباين و�لإن�ض���اء�ت مل ت�ضهد �أية 
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�ضيانة دوري���ة ... ويف ختام مذكرته طلب �حلكم باعتبار �إفال�س �ل�رشكة �إفال�ضاً تق�ضريياً 
للعر����س �ضالف �لبيان وطبقاً لنظام �ملحكمة �لتجارية ...وم�ضوؤولية �ل�رشكاء يف �ل�رشكة 
ذ�ت �مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة قائمة عن دي���ون �ل�رشكة ول حتد م�ضوؤولية كل �رشيك �إل بن�ضبة 
ح�ضت���ه يف ر�أ�ضمالها فاإن جاوزت خ�ضائرها قدر�ً معيناً )ثالثة �أرباع ر�أ�س �ملال( كان على 
�ل�رشكاء تقرير ��ضتمر�ر �ل�رشكة مع حتمل ديونها �أو حلها، فاإن ��ضتمرت �ل�رشكة يف ن�ضاطها 
ودون �ضدور قر�ر م���ن �ل�رشكاء با�ضتمر�رها �أو حلها م�ضهر�ً بالط���رق �ملقررة نظاماً كانو� 
م�ضوؤولني بالت�ضامن عن �ضد�د جميع ديون �ل�رشكة، و�لذي قرره نظام �ل�رشكات... هو 
تقرير �مل�ضوؤولية �لت�ضامنية و�ملطلقة عن ديون �ل�رشكة لل�رشكاء يف �ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية 
�ملحدودة متى بلغت خ�ضائرها �حلد �ملذكور و��ضتمرت يف ن�ضاطها دون قر�ر من �ل�رشكاء 
بال�ضتم���ر�ر وحتملهم ديونها �أو حلها بالط���رق �ملقررة نظاماً، وهو ما يعني مبفهوم �ملو�فقة 
�أن م�ضوؤولي���ة �ل�رشكاء كانت قائمة عن ديون �ل�رشكة ولكن بقدر ن�ضيب كل منهم منفرد�ً 
ع���ن ر�أ�س �ملال حتى �ن�ضحب���ت عليها حكم �مل�ضوؤولية �ملطلق���ة و�لت�ضامنية عندما حتققت 
�رش�ئط���ه �مل�ضار �إليها يف هذ� �لن����س، وحيث كان ما �ضبق وكان من �لثابت مبا ل ينازع فيه 
�ملحام���ي م�ضفي �ل�رشكة و�أمني تفلي�ضتها وباإقر�ره يف لئح���ة دعو�ه )638( ل�ضنة 1406 
ه� م���ن مالحظته لتقرير �ملحا�ضب �لقانوين باأن خ�ضائ���ر �ل�رشكة بلغت )25.007.459( 
ري���ال ومن ثم جت���اوزت ر�أ�س �ملال �لبالغ )15.070.000( ري���ال يف �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية 
يف 1985/12/31 م وكان لزم ذل���ك ومقت�ض���اه �تخاذ قر�ر م���ن �ل�رشكاء خالل �ملدة 
وبالط���رق �ملقررة يف �مل���ادة )180( من نظام �ل����رشكات، �أما وقد تقاع����س �ل�رشكاء عن 
�للت���ز�م باأحكام �لنظام تكون م�ضوؤوليتهم عن ديون �ل�رشكة قد جتاوزت حدود ن�ضيبهم 

يف ر�أ�س �ملال �نفر�د�ً لت�ضبح م�ضوؤولية ت�ضامنية عن كامل هذه �لديون".
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 كما ناق�س �ملدعي حيثيات �حلكم وخل�س �إلى طلب نق�س �حلكم، و�حلكم باأن �إفال�س 
�ل�رشك���ة �ملدعى عليها يع���د �إفال�ضاً تق�ضريياً بن���اًء على ما عر�ضه �أط���ر�ف �لنز�ع �أثناء 
�ملر�فعة وما ن�س عليه نظام �ملحكمة �لتجارية و��ضتناد�ً �إلى تقرير �خلبري �لفني �ملنتدب.
وباإحال���ة �لق�ضية �إل���ى هيئة �لتدقي���ق و�طالعها عل���ى �أور�قها و�حلك���م �ل�ضادر فيها 
و�لعرت�����س �ملقدم عليه، �أ�ض���درت حكمها رقم 15/ت/3 لع���ام 1424ه� ويق�ضي: 
"بنق�س حكم �لد�ئرة رقم 43/د/جت/10 لعام 1423 ه� و�إعادة �لق�ضية للد�ئرة لنظرها 

و�لف�ضل فيها" وفقاً ملا هو مبني بحكم �لهيئة.
وباإع���ادة �لق�ضية للد�ئرة با�رشت نظرها وعقدت لها ع���دة جل�ضات قدم خاللها طرفا 
�لنز�ع ما لديهما من دفوع ومذكر�ت، وبعد �أن ��ضتكملت �لد�ئرة نظر �لق�ضية �أ�ضدرت 
حكمه���ا رق���م 122/د/جت/10 لعام 1427 ه���� حمل �لتدقيق ويق�ض���ي: "باأن �إفال�س 

�ل�رشكة ... يعد �إفال�ضاً تق�ضريياً" وذلك بناء على �لأ�ضباب �لو�ردة به.
فلذلك حكمت �لهيئة بتاأييد �حلكم رقم 122/د/جت/10 لعام 1427ه� �ل�ضادر يف 
�لق�ضي���ة رقم 2/827/ق لعام 1415 ه� فيما �نتهى �إليه من �لق�ضاء باأن �إفال�س �ل�رشكة 

...يعد �إفال�ضاً تق�ضريياً، حمموًل على �أ�ضبابه.
التعليق على احلكم

 بتاأمل وقائع �لدعوى و�حلكم، يتبنّي �أن �لق�ضاء �ل�ضعودي رغم �عتباره مبد�أ �مل�ضوؤولية 
�ملح���دودة لل�رشكاء مبد�أً �ضحيحاً يف �لأ�ضل، �إل �أنه يقّيد �عتباره بعدم ح�ضول تعٍد �أو 
تفريط يف �إد�رة �ل�رشكة، فاإن وقع من �ل�رشكاء تعٍد �أو تفريط ت�ضبب يف خ�ضارة �ل�رشكة 
و�إفال�ضها، وهو �ملعرب عنه بالإفال����س �لتق�ضريي، فاإن �لق�ضاء يحكم مب�ضوؤولية �ل�رشكاء 

عن ديون �ل�رشكة م�ضوؤولية مطلقة يف �أمو�لهم �خلا�ضة. 
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التطبيق الثالث)1))

الدعوى املقامة من �صركة ... �صد  �صركة ... التجارية املحدودة
تتح�ض���ل وقائع هذه �لدعوى بتقدم  ...  بالئحة دعوى ذك���ر فيها �أن موكلته باعت 
للمدع���ى عليها معد�ت طبية مببلغ �إجمايل قدره  �إثنا ع�رش �ألف وت�ضعمائة وخم�ضة ع�رش 
يورو )12915(، يحل �ضد�ده بعد ت�ضعني يوماً من تاريخ �ضند �ل�ضحن، وقد مت �ل�ضحن 
بتاريخ 2003/12/15م وتاريخ 2004/1/21م، �إل �أن �ملدعى عليها مل ت�ضدد قيمة 
�ملعد�ت رغ���م حلول �لأجل ورغم مطالبات موكلته �ملتكررة، وق���د �أرفق ما ير�ه �ضند�ً 
لدع���و�ه طالباً �إل���ز�م �ملدعى عليها ب�ضد�د �ملبلغ كاماًل ... فح���ددت �لد�ئرة جل�ضة ... 
وفيه���ا ح�رش وكيل �ملدعي���ة، كما ح�رش... وذكر �أنه قد ��ضرتى ه���و و... تلك �ل�رشكة 
من...و...، وتغري ��ضمها �إلى �رشكة... للمقاولت �ملحدودة، م�ضيفاً �أنه ومبوجب عقد 
�لبيع فاإن �ملالك �ل�ضابقني هم من يتحمل �لديون حمل �لدعوى، وقد قدم �ضورة من عقد 
�لبي���ع و�ضورة من ترخي�س �ل�ضتثمار �لذي يثبت ملكية �ل�رشكة وتغيري ��ضمها، و�ضورة 
م���ن �ل�ضجل �لتجاري، وباطالع وكيل �ملدعية على ذلك وت�ضلمه ن�ضخة من �ل�ضور...
طلب وكي���ل �ملدعية �مل�ضي يف نظر �لدع���وى، م�ضيفاً �أن ما ذك���ره �حلا�رشون ...غري 
�ضحيح، وقد ذكر... �أنه ��ضرتى ق�ض���م �ملقاولت وحتول ��ضمه ل�رشكة ...للمقاولت، 
و�أم���ا ق�ضم �ملعد�ت �لطبية فال يز�ل حت���ت م�ضمى...، وب�ضوؤ�ل وكيل �ملدعية عن تاريخ 
فو�تري �رش�ء �ملع���د�ت ذكر �أنه بتاري���خ 2003/12/15م، �أي قبل �رش�ء �ملدعى عليها 
بثالث �ضنو�ت تقريباً، وعليه ر�أت �لد�ئرة طلب �ملالك �ل�ضابقني لل�ضماع منهم وحددت 
جل�ض���ة ...وفيها ح�رش �لطرفان كما ح�رش... �لذي  �أجاب باأنهم باعو� ق�ضم �ملقاولت 

))7( حكم ديوان املظامل رقم )46/د/جت/3 لعام 9)4) ه�، يف الق�شية رقم 4)6)/)/ق لعام 9)4)ه�.
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للم�ضتثم���ر �لأجنب���ي �حلا�رش و�ضَفو� باق���ي �لأن�ضطة و�ألغي �ل�ضج���ل �لتجاري يف عام 
2005 م... وب�ضوؤ�له هل �ل�رش�ء مت �أثناء ملكيته؟ �أجاب باأنه ل يعلم، وطلب من �ملدعية 
�إثبات ما تدعي به موؤكد�ً �أنه م�ضتعد لل�ضد�د يف حال �لإثبات وعليه طلب وكيل �ملدعية 
مهل���ة لإح�ضار �لبينة ... ثم ق���دم وكيل �ملدعية �ضور بع����س �مل�ضتند�ت �ملرتجمة للغة 
�لعربي���ة و�لتي يرى �إثباتها ملا يدعي به... وب�ض���وؤ�ل �ملدعي على من يوجه دعو�ه؟ ذكر 
�أن���ه  يوجهها �ضد �رشكة ...�لتجارية �ملح���دودة ... وب�ضوؤ�ل... هل �ملدعى عليها �لتي 
ميثلها ...��ضرتت ق�ضم �ملقاولت فقط؟ �أجاب باأنها بالفعل ��ضرتت ق�ضم �ملقاولت و�أن 
�لأق�ض���ام �لأخرى بقيت حتت م�ضمى �رشكة ...�لتجارية وذلك يف �ضت موؤ�ض�ضات �إلى 
�أن مت �ضطبها تلقائي���اً، و�أ�ضاف �أنه �مل�ضوؤول عن �أي مطالبة تثبت جتاه �أي من �ملوؤ�ض�ضات 
�ل�ض���ت، كما قدم ... �ضورة من عقد �لبيع من �لأ�ضل ملطابقتها عليه، ومت�ضك فيما ورد 
يف �لفق���رة �خلام�ضة منه، حي���ث ن�ضت على �أن �مل�ضرتين ل يتحمل���ون �لديون �ل�ضابقة 
�ملتعلق���ة بق�ضم �لأجه���زة �لطبية وبعر�س ذلك على وكيل �ملدعي���ة �أجاب باأن �لعقد غري 
مل���زم ملوكلته، �إذ �إنه غري م�ضدق من وز�رة �لتجارة وكتابة �لعدل، و�أما ت�ضديق �لغرفة 
�لتجاري���ة �لذي يحتج به فهو خا�س مبطابقة �لتوقيع ولي�س له عالقة بامل�ضمون، وبعر�س 
ذل���ك على �ملدعى عليه، �أجاب باأن هذ� �لعقد ه���و �لأ�ضا�س و�أنه قد مت بناء عليه �إ�ضد�ر 
�لرت�خي�س من وز�رة �لتجارة، ووز�رة �لتجارة ل ت�ضدر ترخي�ضاً حتى ي�ضدق من كاتب 

عدل، وبناًء على ذلك ختم �لطرفان �أقو�لهما، وعليه رفعت �جلل�ضة للتاأمل و�ملد�ولة.
وبعد �ضماع �لد�ئرة للدعوى و�لإجابة وبعد �طالعها على �أور�ق �لق�ضية وم�ضتند�تها، 
تب���ني �أن وكيل �ملدعية يهدف من �إقامة ه���ذه �لدعوى �إلى �إلز�م �ملدعى عليها باأن تدفع 
ملوكلت���ه مبلغاً قدره  �ثنا ع�رش �ألف وت�ضعمائة وخم�ض���ة ع�رش يورو )12915( ميثل قيمة 
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مع���د�ت طبية ��ضرتتها �ملدع���ى عليها من موكلته ... وحي���ث �إن �ملدعى عليها قد تغري 
ماّلكها مبوجب �لرتخي�س �لتجاري ومبوجب عقد �لبيع �لذي ت�ضمن يف �لفقرة �خلام�ضة 
منه ما يخلي م�ضوؤولية �ملالك �جلدد عن �أي ديون �ضابقة لتاريخ 2005/1/1م، و�لذي 
ت�ضمن �أي�ضاً يف نف�س �لفقرة م���ا يخلي م�ضوؤوليتهم عن �أي )مطالبة( تخ�س ... و�لتي 
م���ن �ضمنها ق�ضم �لأجهزة �لطبية، وحيث �أقر �ل�رشيك ... �لذي هو �أحد مالك �ل�رشكة 
�ضابق���اً �أن���ه �مل�ضوؤول عن �أية ديون عل���ى نحو ما جاء يف عقد �لبي���ع، و�أنه �مل�ضوؤول عن 
مطالبة �ملدعية يف دعو�ها هذه متى ثبتت، وحيث �إن �ملبلغ �لذي تطالب به �ملدعية �ضابق 
للتاري���خ �مل�ضار �إليه �لو�رد يف عقد �لبيع بل وميثل قيمة معد�ت طبية، فاإن دعوى �ملدعية 
�ضد �ملدع���ى عليها �ملوجودة �لآن تك���ون موجهة على غري ذي �ضف���ة، وللمدعية �إقامة 
دعو�ه���ا على ماّلك �ل�رشكة �ل�ضابقني، ولهذه �لأ�ضب���اب وبعد �ملد�ولة حكمت �لد�ئرة: 
بع���دم قبول �لدعوى �ملقامة من �رشكة ... �ضد  �رشك���ة ...�لتجارية �ملحدودة، لرفعها 

على غري ذي �ضفة.
التعليق على احلكم

بتاأمل وقائع �لدعوى و�حلكم، يتبنّي �أن هذ� �حلكم قد ��ضتمل على عدم �ضحة مطالبة 
�ل�رشك���ة �ملدعى عليها بالدين، مع �لإ�ضارة �إلى ج���و�ز مطالبة �ل�رشكاء �ل�ضابقني بالدين 

يف �أمو�لهم �خلا�ضة.
وق���د �ضببت �لد�ئرة حكمه���ا بتغري مالك �ل�رشك���ة �ملدعى عليها، و�لت���ز�م �ل�رشكاء 

�ل�ضابقني بتحمل ديون �ل�رشكة �ل�ضابقة لعقد �لبيع يف �أمو�لهم �خلا�ضة.  
وه���ذ� �لت�ضبيب حمل نظ���ر؛ لأن �لأ�ضل �لذي قرره �لنظام كم���ا تقدم هو �أن ديون 
�ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة تتعلق بذمة �ل�رشكة ول تتعدى �ملطالبة بها �إلى �ل�رشكاء 
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يف �أمو�لهم �خلا�ض���ة، لنف�ضال ذمة �ل�رشكاء �ملالية عن ذم���ة �ل�رشكة، وعليه فاإن ديون 
�ل�رشك���ة تبقى متعلقة بذم���ة �ل�رشكة حتى مع �نتقال ملكيتها ل����رشكاء �آخرين. و�لتز�م 
�ل����رشكاء �ل�ضابقني بتحم���ل �لديون هو �تفاق بني م�ضرتي �ل�رشك���ة ومالكها �ل�ضابقني، 

وهذ� �لتفاق ل ي�ضح �أن يتعدى �أثره لد�ئني �ل�رشكة.
التطبيق الرابع))))

قرار توقيع احلجز التحفظي على مبلغ مليوين ريال من اأموال املدعى 
عليها �صركة ...املحدودة

تتلخ����س وقائ���ع هذ� �لطل���ب �مل�ضتعج���ل بتقدم وكي���ل �ملدعية �رشك���ة ... بالئحة 
طل���ب م�ضتعجل يت�ضمن �ملطالبة بحج���ز حتفظي على �أمو�ل �ملدع���ى عليها �رشكة ... 
�ملحدودة لدى �لبن���وك �ل�ضعودية مبا يعادل مبلغ مليوين ري���ال )2.000.000(، وبعد 
قي���د �لطلب مت �إحالته له���ذه �لد�ئرة، وقد �أو�ضح فيه وكيل �ملدعي���ة �أن موكلته تعاقدت 
م���ع �ملدعى عليها من �أجل �أن تقوم �ملدعى عليه���ا من تاريخ �لتوقيع على �لعقد بتاريخ 
2010/10/5م با�ضتثم���ار وت�ضوي���ق وت�ضنيع وبيع �ضع���ار�ت ريا�ضية يف �لإعالنات 
�لدعائية و�لرتويجي���ة، ولكن �ملدعى عليها �أخفقت يف تنفي���ذ �لتز�ماتها �لعقدية، ويف 
منت�ضف عام 2012م �تفق���ت موكلته مع �ملدعى عليها على �إنهاء وت�ضوية �لعقد �ملربم 
معها ووقعت موكلته معها �تفاقية ت�ضوية وف�ضخ وخمال�ضة نهائية يف 2013/3/12م، 
وق���د ن�ض���ت �لتفاقية على �أن تلت���زم �ملدعى عليها بدفع مليوين ري���ال ملوكلته ح�ضب 
جدول �لدفعات �ملن�ضو����س عليها يف �لتفاقية، ولكنها مل ت�ضدد �أي مبلغ مما مت �لتفاق 
علي���ه رغم �ملخاطبات �ملتكررة و�ضار جميع �ملبلغ ح���ال �لأد�ء وم�ضتحقاً بذمتها ل�ضالح 

))7( قرار ديوان املظامل رقم 3/د/جت435/7)ه� يف الق�شية املقامة رقم 37)/)/ق/435) ه�.
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موكلته، وملا كان �ملبل���غ حال �لأد�ء وم�ضتحقاً ملوكلته وتتهرب �ملدعى عليها من �ضد�ده 
ملوكلت���ه، وهذ� �لتاأخر يف �ل�ضد�د قد رتب �أ�رش�ر�ً على موكلته، وخوفاً من موكلته من 
عدم قدرة �ملدعى عليها على �ل�ضد�د يف �مل�ضتقبل، �أو تبديد �أمو�لها �أو �إخفائها �أو ت�ضفية 
�ل�رشك���ة �أو �إفال�ضها خا�ضة و�أن ر�أ�س مال �ل�رشكة �مل�ضجل هو خم�ضمائة �ألف ريال وهو 
�أق���ل بكثري من �ملبلغ �مل�ضتحق ملوكلته، فيطلب خماطبة موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي 
لإيق���اع �حلجز �لتحفظي على مبلغ مليوين ريال من �أم���و�ل �ملدعى عليها لدى �لبنوك 
�ملحلي���ة... ويف �ضبيل نظر هذ� �لطلب حددت �لد�ئرة جل�ض���ة هذ� �ليوم، وفيه ح�رش 
وكيل �ملدعية طالبة �حلجز ... و�أك���د طلب موكلته �لعاجل وقدم خطاب �ل�ضمان رقم 
...�مل���وؤرخ بتاريخ هذ� �ليوم و�مل�ضحوب عل���ى �لبنك �ل�ضعودي �لفرن�ضي لأمر ف�ضيلة 
رئي�س �ملحكم���ة مببلغ مائتي �ألف ريال ك�ضمان حلقوق �ملدع���ى عليها فيما لو تبني عدم 

�ضحة �ملطالبة �أو كيدية �لدعوى، و�كتفى بذلك فتم رفع �جلل�ضة للمد�ولة.
وبع���د �لدر��ضة و�ملد�ولة وحيث �إن �لف�ضل يف �لطلبات �لعاجلة من �لأمور �خلا�ضعة 
لتقدير �لد�ئرة �لق�ضائية ناظرة �لنز�ع وي�ضتند �أ�ضا�ضاً على �لأمور �لتي قد يتعذر تد�ركها 
�أو يخ�ض���ى فو�تها فيما لو مل تقرر �لد�ئرة �لف�ضل يف �لطلب �إيجاباً ح�ضب طالب �لنظر 
يف �مل�ضاأل���ة �مل�ضتعجلة... وحيث �إن من �مل���ربر�ت �ملقبولة لتوقيع �حلجز �لتحفظي �إذ� 
قرر طالب �حلجز خ�ضيته من �ختفاء �أمو�ل �ملدين �أو تهريبها �أو عجزه عن �لوفاء بدينه 
م�ضتقب���اًل، وحيث يت�ضح من �حلال���ة �ملاثلة �أن ر�أ�س مال �ل�رشك���ة �ملدعى عليها �أقل من 
مبلغ �لدين – ح�ضب ن�ضخة �ل�ضجل �لتجاري �ملرفقة – ف�ضاًل عن كونها من �ل�رشكات 
ذ�ت �مل�ضئولي���ة �ملحدودة �لتي ُي�ضاأل �ل�رشكاء عن ديونها بقدر ح�ض�ضهم فيها فقط دون 
�أمو�له���م �خلا�ضة، و�إذ قدم طالب �حلجز �ل�ضمان �ل���كايف لتوقيع مثل هذ� �حلجز �ضد 
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�ملحجوز عليها فاإن �لد�ئ���رة تنتهي �إلى �لأمر بتوقيع �حلجز �لتحفظي على مبلغ مليوين 
ريال من �أمو�ل �ملحجوز عليها �إلى حني �لف�ضل �لنهائي يف �لق�ضية �أو �إ�ضد�ر قر�ر مماثل 

برفع �حلجز.
وله���ذه �لأ�ضب���اب وبعد �ملد�ولة: ق���ررت �لد�ئرة توقيع �حلج���ز �لتحفظي على مبلغ 
مليوين ريال )2.000.000( من �أمو�ل �ملدعى عليها �رشكة ...�ملحدودة من ح�ضاباتها 
ل���دى �لبنوك �ل�ضعودية لأمر �ملدعية ... �إلى حني �لف�ضل �لنهائي يف �لق�ضية �أو �إ�ضد�ر 

قر�ر مماثل برفع �حلجز ملا هو مو�ضح بالأ�ضباب.
التعليق على القرار

بتاأمل طلب �ملدعية و�لقر�ر �لق�ضائي �ل�ضادر ب�ضاأنه، نلحظ مر�عاة �لق�ضاء للم�ضوؤولية 
�ملح���دودة لل�رشكاء عن دي���ون �ل�رشك���ة، و�أن �مل�ضوؤولية �ملحدودة م���ن موجبات زيادة 
�لتحف���ظ على ديون ه���ذ� �لنوع من �ل����رشكات؛ لأن موجود�ت �ل�رشك���ة هي �ملتعلق 
�لوحي���د حلقوق د�ئنيها، لذ� قررت �لد�ئرة �لق�ضائية �إيقاع �حلجز �لتحفظي على �أمو�ل 
�ل�رشك���ة �ملدينة. يو�ض���ح ذلك ما جاء يف ت�ضبي���ب �لقر�ر: "... ف�ض���اًل عن كونها من 
�ل�رشكات ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �لتي ُي�ضاأل �ل�رشكاء عن ديونها بقدر ح�ض�ضهم فيها 

فقط دون �أمو�لهم �خلا�ضة".
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اخلامتة
�حلمد هلل وحده، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على من ل نبي بعده، وبعد:

فقد تناول���ت يف هذ� �لبحث �ملوج���ز �لتعريف بامل�ضوؤولية �ملح���دودة يف �ل�رشكات 
وتاأ�ضيله���ا يف �لفقه �لإ�ضالمي ونظام �ل����رشكات �ل�ضعودي، ثم �أتبع���ت ذلك بدر��ضة 
تطبيقية لنماذج خمتارة من �أحكام �لق�ضاء �ل�ضعودي، وتو�ضلت �إلى  نتائج عدة، و�أبرز 

هذه �لنتائج ما يلي:
1-�مل�ضوؤولي���ة �ملحدودة يف �ل�رشكات م�ضطلح جاءت به �لقو�نني و�لأنظمة �لتجارية 
�ملعا�رشة، ويق�ضد به: �أن تكون م�ضوؤولية �ل�رشيك عن ديون �ل�رشكة مقت�رشة على ن�ضيبه 

فيها، ول يتحمل �ل�رشيك يف �أمو�له �خلا�ضة ما ز�د من ديون �ل�رشكة عن موجود�تها.
2-ج���اء نظام �ل�رشكات �ل�ضعودي مثبتاً ملب���د�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة لل�رشكاء يف �أربع 
من �ل�رشكات �لو�ردة فيه، وهي: �ل�رشكة �مل�ضاهمة، و�ل�رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة، 

و�رشكة �لتو�ضية �لب�ضيطة، و�رشكة �لتو�ضية بالأ�ضهم.
3-ر�ع���ى �ملنظم حني قرر مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة يف �ل�رشكات �ملذكورة خطورة 
��ضتغ���الل هذ� �ملبد�أ للتالعب بحقوق �لد�ئن���ني، فو�ضع جملة من �ل�ضمانات �لتي حتد 

من ��ضتغالل هذ� �ملبد�أ للتغرير بالد�ئنني وت�ضييع حقوقهم.
4-يعد مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات من �لنو�زل �مل�ضتجدة يف هذ� �لزمان، 
فالفقه���اء �ملتقدمون ل يفرقون يف �أبو�ب �ل�رشكات �مل�ضم���اة عندهم فيما يثبت يف ذمة 
�ل�رشيك من ديون �ل�رشكة بني �أمو�له �لتي �ضمن �ل�رشكة حمل �لدين، و�أمو�له �خلا�ضة 
�لتي لي�ضت �ضمن �ل�رشكة، بل يجعلون حق �لد�ئنني متعلقاً بذمة �ل�رشيك تعلقاً مطلقاً، 
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ويكون مطالباً بوفائه وملزماً ب�ضد�ده من جميع �أمو�له.
5-�لر�جح فقهاً هو �ضحة و�عتبار مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة يف �ل�رشكات؛ لأن حتديد 
امل�سوؤولية عن الديون مبقدار راأ�ص امل�ل يف ال�رشكة نوع من ال�رشوط ي�سرتطه� ال�رشك�ء 
عل���ى �ملتعاملني مع �ل�رشكة وق���د علمو� ور�ضو� بها و�نتفى عنه���م �لغرر، و�لأ�ضل يف 
ال�رشوط ال�سحة واجل���واز، ولأن حقيقة امل�سوؤولية املحدودة هي اإبراء من دين جمهول 
مل يتب���ني قدره، والإبراء اإ�سق����ط حتتمل فيه اجله�لة والغرر، وتخريج����ً على امل�سوؤولية 
�ملح���دودة لل�ضيد عن ديون عبده �لذي �أذن له بالتجارة، وملا يحققه �إعمال هذ� �ملبد�أ من 
ت�ضجي���ع على ��ضتثمار �لأمو�ل يف �ل�رشكات �لتي تع���ود بنفعها �لقت�ضادي على �لفرد 

و�ملجتمع.
6-�أن �عتبار مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة لل�رشكاء فقهاً هو من حيث �لأ�ضل �لعام، وهو 

مقّيد بقيدين: 
�لأول: ع���دم وقوع تغرير من �ل�رشكاء بالد�ئنني، �أو ح�ضول تعٍد �أو تفريط منهم يف 
�إد�رة �ل�رشك���ة ت�ضبب يف �إفال�ضها، ف���اإن وقع من �ل�رشكاء تغرير �أو تع���ٍد �أو تفريط فاإنه 
يجب حينئٍذ �إهد�ر مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملحدودة، وتكون م�ضوؤولية �ل�رشكاء- �لذين ح�ضل 
منه���م تغرير �أو تعٍد �أو تفريط-  عن ديون �ل�رشك���ة م�ضوؤولية مطلقة يف جميع �أمو�لهم 

�خلا�ضة.
�لث���اين: ت�ضاوي �ل����رشكاء يف م�ضوؤوليتهم ع���ن ديون �ل�رشكة، ف���ال ي�ضح �أن تكون 
م�ضوؤولي���ة بع�س �ل�رشكاء حمدودة، وم�ضوؤولية �ل�رشكاء �لآخرين مطلقة، كما هو �حلال 

يف �رشكتي �لتو�ضية �لب�ضيطة و�لتو�ضية بالأ�ضهم.
7-يق���ر �لق�ضاء �ل�ضعودي ب�ضح���ة و�عتبار مبد�أ �مل�ضوؤولية �ملح���دودة يف �ل�رشكات 
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م���ن حيث �لأ�ضل، ولكنه يقّي���د �عتباره بعدم ح�ضول تع���ٍد �أو تفريط من �ل�رشكاء يف 
�إد�رة �ل�رشكة، فاإن وقع من �ل�رشكاء تعٍد �أو تفريط ت�ضبب يف خ�ضارة �ل�رشكة و�إفال�ضها 
وجتاوز ديونه���ا ملوجود�تها، فاإن �لق�ضاء يحكم مب�ضوؤولية �ل�رشكاء عن �لديون م�ضوؤولية 

مطلقة يف جميع �أمو�لهم.
و�حلم���د هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ضاحلات، و�ضلى �هلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى �آله 

و�ضحبه و�ضلم ت�ضليماً كثري�ً.
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