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الحمد هلل وحده والصالة والصالم على شيدها دمحم وعلى آله وصحبه
وشلم  ...أما بعد:

ان مننً ضا ننق القننىة إلنناهة ة ننى أاميننت الةننمااث املصنناامت ومننا ج ن

بننه

مً دوه في الاقخصاداث املعاصمة .ال شبيق ة ى حعبئت املندرماث العييمنت وجىجه نا
هح ننى املة ننموعاث العمالق ننت ب نندون هم ننىمة الة ننمات املص نناامت العام ننت ال ن جخ ننداوة
أش م ا فني أشنىام مىيمنت .وبخاصنت ان الحاجناث سشاشنيت والمندماث الرنموهيت
للمجخمن ن فن نني ت ننق الاقخص نناد الح ننم من ننً ا مبن ننات ومين نناه واجص نناالث و ن ننمم ومص نناو
ومخنناجم أصننبحذ فنني الىقننذ الحا ننم رنناهة همننام مصننئىلياث الح ىمننت مننً ج ننت
الخمىي ننق وه نني أان ننا م ننً ق نندهاث سض نماد وا مىع نناث الص ن اة ول ننم إع نند ةال مي ن
الةمااث املصاامت لصد جلك الحاجاث ،اق ملك مً الىاضحاث ال ال جحخاة ة ى
مزيد جفصيق.
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ومننً ج ننت أرننمي ضن ن مننً آلازنناه الحصننىت للةننمات املصنناامت العامننت جىشنني
دائننمة املةنناهات الاقخصنناد ت حيننل أجاحننذ لننلول النندرىة القليلننت ضمصننت اشنند ماه
منندرما م الص ن اة مصننخفيد ً م ننً امل ننلة الماةعننت ل ي ننق الة ننمات املص ناامت وه نني
الاشد ماه ا زل م جىاضم الصيىلت للمصد مميً مً رالة شىم سش م.
املسألة محل النظر:
لقنند عنن الفق ننات املعاصننمون بالةننمات املصنناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة
مىننل وجنندث فنني بننالد املصننلم ن قبننق هحننى قننمن مننً الزمننان .وق نند حع ننددث ال خاب نناث
الفق يننت ف نني مى ننىع ا وا نناث املص ننااماث فنني بيننان أح ام ننا ومع ننا ا الاشنند ماه فنني
أش م ا وما خعل بأح ام ا ،ول ً ملك اله اشدىد ة ى جصنىه ي نا صنحيل للةنمات
املص نناامت ماث املص ننئىليت ا ح نندودة .وا ننان مل ننك ال ننه معخم نند عل ننى ج يين ن

شن ن م

الةننمات املصنناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة علننى أ ننا جم ننق كمل يننت حامننق الص ن م
لحص ننت مة نناعت م ننً أص ننىة الة ننماتك ،وا ننلا ي ننا ص ننحيل وال ىاض ن واق ن الح نناة.
وال ننمن مننً اننله الىهقننت ،اننى بيننان مننا هننمي اهننه حقيقننت ش ن م الةننمات املصنناامت
العامت ال جب ان جيبن عله ا جمي أح ام ا .وهللا املصخعان.
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معنى الحكييف:
ملننا اننان الح ننم علننى ال ن ت ضننمص عننً جصننىهه أصننبحىا فنني حاجننت ة ننى ج يي ن
ً
املصألت محق الىيم جم يدا للخىصق ة ى الح م املىاشب ل ا .ضالخ يي اى البحل
عننً الخصننىه ال ننحيل للمصننألت جحننذ الىيننم واننى مقدمننت لرح ننم عله ننا وقنند عمضننه
بع

ال خاب بأهه :جحميم املصألت وبينان اهخماه نا ة نى أصنق معن ن معخننا( .)1ال نمن

ً
والحاة اله اى بىات جصىه للص م في الةمات املصاامت ىن مىاضقا لىاق الحناة
ً
وميس ما م أعماف الىاس وقىاه ن أعمال م.
أىمية النظرفي حقيقة أسهم الشركات املساىمة العامة:
لننم عت إشننالم صننالحت ل ننق همننان وم ننان ضد ن رالنندة باقيننت ،وقنند جنناتث
زمينت يىينت

نا الةنم عت الماجمنت ال ن أوجننب هللا الح نم ب نا والخحناام ةله نا ضنال بنند

ان ج ىن قادهة على جلبيت حاجاث البةميت في مخخلن اعصناهاا وأمصناهاا وجحقن
مصالح ا اما أهاد ل ا هللا عز وجق.
ول ننم ننزة دأب علم ننات املص ننلم ن الىي ننم ف نني الى ننىاهة وا ر ننا أح ام ننا إله نناهة
الصبيق للىاس ح ى إعبدوا هللا على بص اة وادي وهىه مً مىهج ةشالمي واضح.

ِ - 1ؼجُ ٌغخ اٌفمٙبء ،ط ،1ص.143
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والىاهلت  -اما هص الفق ات  -ال ن حصننخدجي اج نناد أاننق الىيننم الفقدن هنني
معان:
ال حةخمق على زالر ٍ
 الىقىص ضال ج ىن مصألت اضتاا يت. ال ّده ،أل ال ع د للفق ات القدامى ب ا. -الةده ،أل ج ىن مرحت

ا قريت عامت ال راصت.

ومص ننألت سش ن م ىمب ن عله ننا م ننا ما ننم ب ننق ه نني ج نناد جم ننض حي نناة ا ننق أح نند وق نند
أ لن مث واهدةننمث وأصننبحذ بال ننت الننل ىص ضلننزم الخصنندل ل ننا وملننا اننان الح ننم علننى
ً
ً
ً
ً
ال ن ت ضننمص عننً جصننىهه اننان ننموهيا جصننىهاا جصننىها واضننحا وجصننىيماا جصننىيما
ً
ً
ً
دقيقا دوه على الاحا ت ب نا منً جمين جىاه ،نا ،زنم ج ييف نا ج ييفنا ضق ينا للخىصنق
ة ى الح م ضه ا.
واللل هدعيه اىا اى اهىا ح نى آلان لنم هىضن ة نى الخصنىه ال نحيل للصن م،
ومً زم ض ن ما وق مً ضخاوي بةأن أح امه جاتث مبييت ومىب قت مً جصىه ي نا
دقين  ،والننلل هحنناوة الخىصننق ةليننه فنني اننله الىهقننت – وهللا املصننخعان – اننى عننمن
الخصىه اللل هيً اهه سصح ،واللل وعخقد ان سح ام شدخ ا بىات على ملنك ان
اان اى الخصىه ال حيل.
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ال جداة ان الةمات الحد ت وما حيط ب ا مً جىييمناث اىجنىد القنىاه ن
املىيمت إلوةاه ا و ميقت ةداه ا ووجىد سشنىام املىيمنت ال ن حةنمف عله نا ج ناث
ح ىميت ل من جداوة أش م ا ،اق ملنك جنات ة نى بنالد املصنلم ن منً الندوة ال مبينت
ولننم ج ننً معموضننت لنند ىا قبننق ملننك بالصننفت ال ن جنناتث ب ننا مننً جلننك النندوة ،عننمف
املصلمىن الةنمات علنى صنفت العىنان واملرناهبت ومنا جفنمص ع منا ،ول ن م لنم إعمضنىا
الةمات املصاامت ماث املصئىليت ا حدودة ال جخداوة أش م ا فني أشنىام مىيمنت
ً
واما اان سمم عىدها ضقد عمف ال مبيىن صىها مخعددة للةمااث ل ق صىهة م ا
اشننم مخخلن  ،حيننل حصننق الالننتااب بن ن ننمض ن أو أا ننا فنني هأس منناة ججننمل ضيننه
الملمت وحيل وجد كالعقدك املي ئ ل لا الالتااب إلوةات الةمات(.)1
ا ن ننله املية ن ننأة ال ن ن ن حصن ن ن ى الة ن ننمات املص ن نناامت العام ن ننت ماث الشمص ن ننيت
الاعخباهيننت واملصننئىليت ا حنندودة هنني وص ن مخخل ن عننً ااضننت أهننىاص الةننمات ال ن
ً
عمض ننا املصننلمىن قنند ما واننان سو ننى ان ال حص ن ى لننمات

ننا ال حص ن ى لننمات عىنند

ال مبي ن وقد جاتجىنا من م ،وةهمنا شنميذ عىندام  Corporationوهني المنت جمجمنذ
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ٌذ ٜاٌغشث ٓ١١صالس طٛس ِغزمٍخ ػٓ ثؼضٙب اٌجؼض ِٚخزٍفخ اٌّؼٕ:ٟ٘ ٝ
 ٟ٘ٚ Partnership )1اٌششوخ اٌفم١ٙخ وّب ٔؼشفٙب ِٕٙٚب ششوخ اٌزضبِٓ اٌز ٟأششٔب إٌٙ١ب آٔفبً.
ٚ )2وٍّخ  ٟ٘ٚ Company Ltdششوخ راد ِغئ١ٌٛخ ِذذٚدح خبطخ أِ ٚغٍمخ ٠ؼٕ ٟأْ أعّٙٙب ال رزذاٚي فٟ
اٌجٛسطخ ٚػٍّ١خ فظً اإلداسح ػٓ اٌٍّى١خ ٌ١غذ ربِخ.
ٚ )3وٍّخ  Corporateأ ٟ٘ٚ Inc. ٚاٌششوخ راد اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذذٚدح اٌؼبِخ اٌز ٟرى ْٛأعّٙٙب ِذسجخ فٟ
اٌجٛسطخٚ .د١ش ٠ى ْٛاٌفظً ث ٓ١اٌٍّى١خ ٚاإلداسح ربِب ً ٚد١ش رغزمً شخظ١خ اٌششوخ (اْ طخ رغّ١زٙب
وزٌه) ػٓ ِالوٙب دز ٌٛ ٝوبْ فشدا ً ٚادذا ً دز ٝأٗ ّ٠ىٓ ٌٗ الشاضٙب  ٛ٘ٚاٌّبٌه اٌٛد١ذ صُ ٠ى ْٛأعٛح
اٌغشِبء ِغ دائٕٙ١ب.
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رمن ننأ فن نني الل ن ننت العمبين ننت ة ن ننى كلن ننماتك والحن نناة ا ن ننا ل صن ننذ ان ننللك ،وب ن نالمجىص ة ن ننى
مصننادهاا ومىابع ننا ال ن وهدث م ننا هجنند ان مختاعه ننا لننم إصننمىاا لننمات .ضعىصننم
ً
الالتااب ل ض هاىا مً أهاان وجىداا ةم م ً ان ج ىن لشمص واحد.
الة ننمات املص نناامت العام ننت ال ن ن جخ ننداوة أشن ن م ا ف نني سش ننىام ه نني م ننً ا ننلا
الصى إعن  ،Corporationولللك ض ن الىيم في حقيقت الص م جب ان جبدأ في
الخعمف على حقيقت املصده للص م واى اله كال ىهبىهالًك.
الحغيروالححول الداللي للكلمات:
هب قائننق ة ننا حصن ى لننمات والةننمات عبنناهة معموضننت ضلمنناما هصننمف معىااننا
عننً داللخننه اللفييننت ضننال ىاب ان المننت لننمات قنند ررننعذ ملننا إصننميه أاننق الل ننت
ً
الخ ننا ال نندال ي لل لم نناث ضن ن ن ا ن ناا م ننً ال لم نناث ج دصن نب من ن م ننموه س ننام مع ن ٍنان
ً
ً
جد دة بق ان م ا ما خخلى عً معىاه سصلي لخخحىة ة ى معىنا جد ندا ،وانلا ا نا
في اق ل ت ن الل ت اائً حي خ ا ويخمىه بخمىه الىا ق ن ب ا.
اهي ننم ة ننى عب نناهة املر نناهبت ،حعمض ننا اخ ننب الفق ننه ومع نناجم الل ننت بأ ننا عق نند
لننمات فنني الننمبل ب ن ن لننميك بمالننه وآرننم بالعمننق ،ل ننا فنني اللصننان املعاصننم ال ج نناد
جننلام ب ننلا املعنننى وةهمننا الىنناس مننً عامننت ومخخصص ن ن ةما قننالىا كمرنناهبتك ض ن م
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قص نندون ا اهض ننت وا م ننا مة ضيقىل ننىن ض ننالن ر نناهب ف نني سشن ن م أو ر نناهب ف نني
ً
ً
العمننالث .ةال إصننخدجي ح ننا داللننت ال لمننت هينما جد نندا فنني أح ننام اننلا الننلل إصننميه
الىاس مراهبت؟
أل ن ض مننً الخقص ن ا وال نناون القننىة بننأن املرنناهبت بمعىااننا املصننخجد مىننا
ح ام املراهبت الفق يت؟
وأم نناة ملننك ا ننا .مننً ملننك المننت كم خننبك ض ن ن املعنننى الل ننىل ل ننا امننا فنني
ً
لصان العمب كامل خب مى ن حعلنم ال خابنتك ل ىنه اادصنب معننى جد ندا ةم قىلنىن
م خننب شننياحي وم خننب محامنناة وم خننب هئن ض ال م ىهيننت ضارخلفننذ داللننت ال لمننت.
والمت حاجب ضقد ااهذ فني الزمنان القند م حعنن هئن ض النىههات والينىم ال ج ناد حعننى
أا ا مً حاهس العماهة ،وسم لت على ملك ال ج اد جحص ى.
وا نلا المنت كالةنماتك ،ضن ما قنناة القنىم لنمات ض نم ال قصندون الالننتااب
وال الةننمات بمعىااننا الفقد ن وةهمننا قصنندون ب ننا كالشمصننيت الاعخباهيننتك ،واننلا ال
قخصنم علنى العامنت بنق العامنت والماصننت ح نى ان ل نت القناهىن ال ج ناد جحمنق معنننى
لل لم ننت أا ننا م ننً مل ننك ،ولن ن ض أدة علي ننه م ننً ص نندوه الق ننىاه ن ال ن ن جج ننل ل ننمات
الش ننمص الىاح نند .ض ننأ ً معن نى الة ننمات الفق ي ننت وأ ننً معن ننى الال ننتااب والح نناة ان
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 أل ن ض املقص ننىد ب لمننت كل ننماتك الشمصننيت الاعخباهي ننت،املالننك واح نند ال ل ننميك ل ننه
.ال ىلداا القاهىن ول ض التااب مجمىعت مً سضماد
مظ ا اااو الحص ا ااوك المل ا ااذيت للش ا اارحة املس ا اااىمة ات املس ا ا ولية ا ذ ا اادو وم ا ااا
:)1(ثصدكو من أسهم
ً
مامها آهفا ان الخ يين الفقدن للصن م حخناة ة نى الخصنىه ال نحيل ملااينت
اننلا الننلل إصننميه الىنناس الةننمات املصنناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة ومننا جصنندهه
 وان مصننده الخصننىه ال ننحيل الننلل ننىن الح ننم ضننمص مىننه لن ض،مننً أوهام ماليننت
اخب الفقه بق القىاه ن املىيمت لعمق الةمااث والاعماف ال اشخقمث فني ميقنت
عمل ا وعالق ا با ماف ا مخلفت بمً ضه م حملت أشن م ا من سرنل باالعخبناه ل نت
:ً اٌّضبي١ عجٍٝ أٔظش ػ- 1
1- Jonathan Barron Baskin, Paul J. Miranti, Jr. A History of Corporate Finance,
Cambridge Univ. Press 1997.
2- Paddy Ireland, Ian Grigg-Spall and Dave Kelly, The Conceptional Foundations of
Modern Company Law, Journal of Law and Society, Vol. 14, No. 1, Spring 1987,
pp. 149-165.
3- Corporations Nature of Stock , Vol. 23, No. 3, (1923) Columbia Law Review, p.
304.
4- Robert T. Sprouse, Legal Concept of the Corporation, The Accounting Review,
Vol. 3, No. 1, Jan. 1958, p. 37.
5- Ralph in Stone, The Archacologg of The Companies Acts, The Modern Law
Review, Vol. 25, No. 4, Jul. 1962, p. 407.
6- Robert T. Sprouse, Legual Concepts of the Corporation, The Accounting Review,
Vol. 33, No. 1, Jan. 1958, p. 37-49.
7- Peter Drucker, Concept of Corporation Transaction, publisher 1993, New
Bouonsuik, N.J., O.
8- S. M. Hasanuzzaman, Islamic Studies 28:4 (1989) Limited Liability of Share
Holders: An Uslamic Perspective
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المماب الصائدة ال أقىة مصده سح ام بق مصنده الخصنىه ال نحيل ،لن ض انلا
ً
ً
اش ننخخفاضا با ح ننام الفق ين نت وال حم ننا م ننً قيم ن نا ول ننً الة ننمات املص نناامت ماث
املصننئىليت ا حنندودة اي ننق قنناهىوي جننات ةليىننا علننى صننفت قننىاه ن مىيمننت لعمننق جلننك
الة ننمااث .ضن ن ما وقن ن الخص ننىه ال ننحيل ل ننا املص ننخمد م ننً الىاقن ن وع نناداث الق ننىم
وأعن نماض م اهخقلى ننا مى ننه ة ننى الىي ننم ف نني اخ ننب الفق ننه والمج ننىص ة ننى أح ننام الة ننم عت
ومباده ا للخىصق ة ى الح م املىاشب للىاقعت محق الىيم ،وبىات على ملك هقىة:
 -1الىديجننت سو ننى :ان الةننمات املصناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة وان ا لقىننا
عله ا لمات في ل خىا العمبيت ل ض عىصم النتااب عندد منً سضنماد فني حمنق
ً
أش ن م ا هاى ننا وال ل ننم صننحت لىجىدا ننا ضد ن ل صننذ ل ننمات وةهم ننا ال ننتااب
مجمىعننت مننً الىنناس فنني مل يننت أش ن م ا أمننم عمك ن ال جننأز ا لننه فنني الح ننم.
وةهمن ننا هن نني يمصن ننيت اعخباهين ننت ماث مصن ننئىليت محن نندودة خلق ن ننا القن نناهىن،
ويم ننً لشننمص واحنند ان مل ننا امننا م ننً لشمصننيت اعخباهيننت أرننمي ان
جمل ا .اما م ً مىعت مً الىاس ان جملك اله الشمصيت الاعخباهينت
ب ننق ان هم ننىمة الة ننمات املص نناامت ماث املص ننئىليت ا ح نندودة حخم ننق ان ال
ً
ىن ل نا مالنك أصنال ضخ نىن انالىق إةنمف عله نا هناتم ومن ملنك جيةنأ فني
ت ننق الق نناهىن وج ننداه م ننً قب ننق م نند م لص ننالح املص ننخفيد ً م ننا ب نندون وج ننىد
مال ننك ل ننا .ان وص ن كالة ننماتك ضه ننا ال خخل ن ع ننً وص ن مجمىع ننت م ننً

10

الىاس مل ىن حاضلت بصفت مةتاات ضال قاة لرحاضلت ا ا لمات ،واللك
الحنناة ف نني الة ننمات املص نناامت ماث املص ننئىليت ا حنندودة ض ن ن امل ننم ضه ننا ا ننى
ً
الشمص ننيت الاعخباهي ننت ماث املص ننئىليت ا ح نندودة .وق نند مامه ننا آهف ننا مص ننألت
الخ ننا ال نندال ي لل لم نناث .ان الم ننت ل ننمات ف نني اللصن ننان املعاص ننم ةهم ننا حعنن ن
الشمص ننيت الاعخباهين ننت ولن ن ض عىصن ننم الالن ننتااب بن ن ن مجمىعن ننت من ننً حمل ننت
سشن م ،ح ننى القننىاه ن عىنندما هصننذ علننى لننمات الشننمص الىاحنند لننم جنند
صن ننايت القن ننىاه ن يرا ن ننت من ننً اشن ننخخدام المن ننت لن ننمات فن نني اي ن ننق إعن نندم
ً
الال ننتااب أص ننال.

ننم قص نندون يمص ننيت اعخباهي ننت ةم ل ص ننىا م ننً ال ب ننات

ح ننى فننى م ان الةننمات جقخت ن الالننتااب ب ن ن ازى ن ن أو أا ننا ،وال قنناة ان
ل ت القناهىن ولصنان القنىم لن ض

نت عليىنا ،هىنا فني ممحلنت الخصنىه ال بند

ان وعمف املعنى اللل قصده املخعاملىن ةما قالىا لمات.
 -2الىديج ننت ال اهي ننت :الة ننمات الفق ي ننت ه نني ل ننمات م نناة وعم ننق( ،)1أم ننا الص ننمت
سشاشيت للةمات املصاامت ماث املصئىليت ا حدودة هي ضصق إداهة عً
املل ي ننت ضم ننال ىا الة ننمات ل ن ض ل ننم ج نندرق ف نني ةداه ننا وا ننم ممىىع ننىن م ننً
 -1أٔظش ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي اٌزٍم ٓ١ف ٟاٌفمٗ اٌّبٌى( :ٟط ،2ص" ،)163فبٌؼٕبْ اْ ٠خشط وً ٚادذ ِّٕٙب سأط ِبي ٠ٚشزشط
اٌشثخ ثمذسٖ صُ ٠خٍطبٖ ِشب٘ذح أ ٚدىّب ً ثبْ ٠ى ْٛف ٟطٕذٚق ٚادذ أ ٚربثٛد ٚادذ ٠ٚؼّالْ جّ١ؼب ً ف."ٗ١
وشبف اٌمٕبع( :ط ،3ص(" ،) 496أدذّ٘ب :ششوخ اٌؼٕبْ)  ...عّ١ذ ثزٌه ألْ اٌشش٠ى ٓ١فٙ١ب ٠زغب٠ٚبْ ف ٟاٌّبي ٚاٌزظرشف
وبٌفبسع ٟ٘ٚ ... ٓ١جبئضح اجّبػب ً ٚ ..اْ اخزٍف ثؼض شرشٚطٙب (ثر ْ ٠شرزشن اصٕربْ فر وضش ثّبٌّٙ١رب)  ...رجّرغ ِربالً ٚػّرالً
ِٓ وً جبٔت ٌم٠( ٌٗٛؼّال فٙ١ب) أ ٞاٌّبي (ث١ذّٙ٠ب ٚسثذٗ ثّٕٙ١ب) ػٍ ٝدغت ِب اشزشطبٖ (أ٠ )ٚشزشن اصٕبْ فر وضش ثّبٌّٙ١رب
ػٍ ٝاْ (٠ؼًّ) ف( ٗ١أدذّ٘ب ثششط اْ ٠ى )ٌٗ ْٛأ ٞاٌؼبًِ (ِٓ اٌشثخ أوضرش ِرٓ سثرخ ِبٌرٗ) ٌ١ىر ْٛاٌجرضء اٌضائرذ فرٔ ٟظ١رش
ػٍّٗ فِ ٟبي شش٠ىٗ ."...
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ملننك ،وينند الخصننمف مملقننت إلداه ننا املم لننت فنني مجلننض إداهة وال قنناة ان
ً
ً
مجلننض إداهة وايننق عننً حملننت سش ن م ةال ان ننىن ملننك رينناال واضتاا ننا
ي ن ننا واقالن نني ةم ال دلين ننق علن ننى وجن ننىده وال خصن ننمف مجلن ننض إداهة جصن ننمف
الىايننق وال جىمب ن أح ننام الىاالننت علننى العالق نت بي مننا .ول صننذ لننمات منناة
ً
وعمق جفصق إداهة عً املل يت ىفي الا الاحخماة جملت وجفصيال.
 -3ان وز ننائ إص ننداه والق ننىاه ن املىيم ننت لعم ننق الة ننمااث املص نناامت العام ننت
واللك الاح ام الصادهة عً ا حاام في البلدان ا مخلفت ال ا جدة على ان
الص م اللل جصدهه الةمات اى:
"حق في الذصاول لىا حصاة مان الر ا ( )1إ ا قارك مللاإ إ اك الشارحة ثوه عا
لى ا ا حمل ا ااة صس ا ااهمة ولى ا ا اص ا ااند م ا اان قيم ا ااة ثص ا ا ية أ ا ااول الش ا اارحة لن ا ااد
ثص يتها".
ً
ولقند أصننبل اي ننق املصنناامت العامننت عامليننا ال ناد خخلن مننً بلنند ة ننى آرننم
ح ننى ب ن ن مجمىع ننت ال نندوة ال ن حص ن ا عل ننى الق ننىاه ن الاهجلىش ص ننىهيت وجل ننك ال ن
حص ا على القىاه ن الفموصيت .وقاهىن الةمااث في جمي البالد إشالميت يخ ة ى
ةحدي الزممج ن.
-1

ٚلذ ٠غّ ٝسثخ ٌىٓ ال ػاللخ ثبٌش٠غ اٌّغّ Dividend ٝثبٌشثخ ثّؼٕبٖ اٌفمِ ٛ٘ٚ ٟٙب صاد ثؼذ عالِخ سأط اٌّبي ،ألْ
اٌششوخ اٌّغبّ٘خ لذ رٛصع  ٌُ ٟ٘ٚرذمك سثذب ً ثً اْ ثؼضٙب ٕ٠ض ٔظبَ األعبع ٟػٍ ٝاٌزٛص٠غ دز٠ ٌُ ٌٛ ٝذظً سثخ.
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وبى ننات عل ننى مل ننك ضن ن ن م ننً المم ننأ الق ننىة ب ننأن حام ننق الصن ن م ك مل ننك حص ننت
مةاعت في مىجىداث الةماتك ،أو حعمي الص م بأهه حصت مةاعت في مىجىداث
الةمات ،ةم اى ال ملك ملك ول ض اىاب ما دة على اله املل يت ال فني الىصنى
القاهىهيت وال سعماف الخجاهيت وال سح ام القرائيت ال ن صندهث لفن

املىاهعناث

املخعلقننت ب ننلا املى ننىص .بننق اننق مننا ملننك حامننق الصن م اننلا الحن الننلل ألننمها ةليننه
والع يننب ان مننا مامهننا بةننأن حقيقننت ش ن م الةننمات فنني تننق القننىاه ن املىيمننت ل ننا
معل ن ننىم مةن ن ن ىه ل ن نناة ال ن نناد خخلن ن ن عله ن ننا ازى ن ننان .وآرما ن ننا ق ن نناهىن الة ن ننمااث
الص ننعىدل ال د نند الص نناده ف نني ه ننىضمنا 2115م وه ننص عل ننى حق ننىم حام ننق الصن ن م
ً
ض اهننذ ام ننا مامه ننا أع نناله .وشننىىهد أده نناه ع ننددا م ننً الحقننائ ال ن ال جقب ننق ال نندة
وال ن جنندة علننى ان حملننت سشن م ال مل ننىن أصننىة الةننمات وان الصن م لن ض أا ننا
مً حصت في الم والخصفيت:
ً
أ) ان الصن م إعننمف فنني القنناهىن بأهننه حن يمصن (ولن ض عييينا) ولننى اننان
ً
م ن ننق حصن ننت فن نني املىجن ننىداث ل ن ننان عييين ننا ض ن ننى ألن ننبه بالن نند ً فن نني ممن ننت
ً
الشمصيت الاعخباهيت ،أقىة ألبه بالند ً ول ىنه لن ض د ىنا وةهمنا إةنبه
ال نند ً م ننً هاحي ننت اىه ننه حن ن يمصن ن ض نندة عل ننى ان حامل ننه ال مل ننك
أصىة الةمات و ةاه ةليه في القىاه ن بأهه:
ك  Chose in actionك
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وحعمضه اخب القاهىن بأهه:
ك A share of stock is generally defined as a chose in action
entitling the holder to participate in the net profit earned by
the corporation and on dissolution of the corporation to a
portion of the property of the corp. Remaining after payment
of debtك(.)1
وال ابن ننذ فن نني القن ننىاه ن ان كالص ن ن م ح ن ن مل ين ننت فن نني الةن ننمات ول ن ن ض فن نني
مىجىدا ناك .ك A share is proprietary interest in the company
and not in the assetsك(.)2
ويقصم القاهىهي ن الح ة ى عين ويمص .
والح العين إعمضه القاهىهيىن بأهه شلمت مبالمة لشمص على ش ت
معن ن ن ن جخىل ن ننه اش ن ننخعماله واش ن ننخ الله والخص ن ننمف ضي ن ننه جح ن ننذ حما ن ننت
القنناهىن .ول ننى أن حامننق الص ن م ملننك مىج ننىداث الة ننمات لع ننمف حق ننه
بأهه عين .
أمننا الح ن الشمص ن ض ننى هابمننت مد ىهيننت ب ن ن النندائً واملنند ً وينندرق
ضيه الالتلام بفعق أمم أو الامخىاص عىه ،والفمم واضح ب ن الح العينن
.Corporations Nature of Stock, Columbia Law Review, Vol. 23, No. 3, (1923), p. 304. - 1
Peter G. Xue reb, The rights of shareholders, BSP professional Books London 1989, P. 142 - 2
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والح ن ن الشمصن ن ن م ن ننً حي ن ننل مح ن ننق الحن ن ن ووش ن ننيلت اقخر ن ننات الح ن ن
ومبالمجه.
وجد ننيل الق ننىاه ن لشي ننما

ةوة ننات م ننا إة ننا ون م ننً حق ننىم والتلام نناث

يمصيت بي م بما ال خال الىيام العام وحصً آلاداب .والا الح
هىص م ا.
جعريف الذق لند ال قهاء:
ةما جأملىا في اخب الفقه ض هىا ال ه اد هيفم في اخب املخقدم ن بخعمي اامنق لرحن
ً
بمعى نناه الع ننام إة ننمق جمين ن أهىاع ننه وا ننم إص ننخخدمىن ان نلا اللفن ن يالب ننا بمعى نناه
الل ىل ضىجدام قىلنىن :كالحن منا إصنخحقه المجنقك .ولعنق ملنك هاجن ة نى و نى
معنننى الح ن وال ن اهه وا نناة اشننخعماله بحيننل ال حخنناة ة ننى حعمي ن  .ةال ان الفق ننات
املعاصميً اج دوا في حعمي الح بىات على الحاجت لنللك فني املعنامالث املعاصنمة
ً
ضعمضه علي المفي بأهه كمصرحت مصخحقت لصاح ،ا لمعاك(.)1

ِ - 1جٍخ اٌمبٔٚ ْٛااللزظبد ػذ  4+3ص .98
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وأل م حعميفاث الفق ات املعاصميً وأدق ا حعمين الةنيم مصنمفى الزهقنا
هحمننه هللا ةم عمضننه بأهننه كارخصننا
أحمد ض

ً
قننمه بننه الةننمص شننلمت أو ج ليفنناك( ،)1وعمضننه

أبىشىه بأهه كما بذ في الةمص لإلوصان أو هلل حعا ى على ال اك.

كل حق يقابل التزام:
ا ننق حن ن لم ننمف قابل ننه التن نلام عل ننى ننمف آر ننم ،والالتن نلام معى نناه :كة ج نناب
ً
إوص ننان أم ننما عل ننى هفص ننه ةم ننا بارخي نناهه واهادج ننه م ننً جلق ننات هفص ننه أو ب ن لزام الة ننمص
لننه...ك( ،)2ضالص ن م ح ن لحاملننه قابلننه الت نلام مننً مصنندهه واننى الةننمات وبىننات عليننه
إص ننخح حام ننق الصن ن م حص ننت م ننً الم ن ن ال ننلل جق ننمه الة ننمات جىه ع ننه وم ننً قيم ننت
الخص ننفيت ةما ق ننمه ا ل ننض جص ننفيت الة ننمات .وا ننلا ج نناه عل ننى حعمي ن الح ن ال ننلل
ً
ألمها ةليه .ض ما اان الص م م ق الا الح  ،ض ق م ق الا الح ماال جىه بيعنه
ولمائه؟
ىذا الذق مال يلوه بيع وشراءو:
ً
هننص الفق ننات علننى ان املبي ن ال بنند ان ننىن منناال ن البي ن اننى مبادلننت منناة
ً
بمنناة ،ضالنندهاام منناة ومننا الننتال ب ننا ال بنند أن ننىن منناال .واملنناة عمضننه ابننً عابنند ً
 - 1اٌضسلب ،اٌّذخً إٌٔ ٝظش٠خ االٌزضاَ ص .11
ٔ - 2ض ٗ٠دّبدِ ،ؼجُ االلزظبد.
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ضقاة :كاملاة ما ميق ةليه المب ويم ً ادراهه لىقذ الحاجت واملاليت ج بذ بخمىة
الىاس ااضت أو بعر مك( ،)1وعمضه الةا ب في املىاضقاث ضقاة :كاملاة ما ق عليه
امللنك و صنندبد بنه املالننك عنً ي نناه ةما أرننله منً وج ننتك( .)2وقناة فنني املقىن  :كاملنناة مننا
ضيه مىفعت مباحت ل ا موهةك(.)3
ً
ومىا املاليت اى املىفعت ضمنا ال مىفعنت ضينه ال نىن مناال ض نق مىفعنت ماث
قيمت حعاهف الىاس عله ا ضد ماة.
ً
ض لا الح اللل ألنمها ةلينه آهفنا ال لنك اهنه مناة ن لنه قيمنت وضينه مىفعنت
ً
مباحننت وقنند حعنناهف الىنناس علننى الخعامننق بننه بة ن ق واش ن  .واننى وان اننان جد نندا فنني
ً
حينناة الىنناس مننً هاحيننت اىهننه صننادها علننى يمصننيت ح ميننت هنني الةننمات املصنناامت
ً
ماث املصن ننئىليت ا حن نندودة ال ن ن ىلن ننداا القن نناهىن ةال اهن ننه ل ن ن ض يميبن ننا علن ننى الفقن ننه
ً
إشالمي مً ج ت أهنىاص الحقنىم ال ن حعامنق ب نا الىناس وعندواا أمنىالا قابلنت للبين
والةمات والخداوة .مً ملك على شبيق امل اة:

 - 1دبش١خ اثٓ ػبثذ.4/3 ٓ٠
 - 2اٌشبطج ،ٟاٌّٛافمبد.2/17 ،
 - 3اٌّمٕغ اٌّىزت اإلعالِ ،ٟص.152
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 أجناهوا أرننل الزوجنت العننىن عنً شننائم حقىق نا مننً القصنم والننى ت وي نناهً
وشماه الدهد م في الةم ال ب ا كبيع ا اليىم واليىم ن ...ك( .)1ضد جبي حقا
اى هصي ،ا مً القصم والى ت.
 أجنناهوا للمجننق أن ننجزم هوجننت مننً هوجاجننه علننى ننم ا بعننىن( .)2ض ننى جىنناهةم ا عً ح مقابق عىن ما ي.
 أجاهوا اشقا املةتال رياه المد بعىن بلله له الباة ( .)3ض ى بي لحب مً دضعه املصخفيد.
 أجاهوا ان جبلة املمأة العىن لي نىن أممانا بينداا( .)4ض نى بين النزوة لحقنهبماة.
ً
ً
 وأجنناهوا للمخمىبننت ننىن م ماننا شننخ ن د ىنناها ان جر ن مىننه عةننميً د ىنناهاً
على ان ال خمج ا مً بلداا( .)5ضاإلرماة ح للزوة باعه بعةميً د ىاها.
 -جننىاه بي ن ح ن الةننفعت عىنند الننبع

ومقاعنند سشننىام والىتننائ وبيننىث

املداهس( .)6وسمم في الا تاام.
 أجناهوا بين حن الحرنناهت مننً قبنق املنمأة ضدصننقط حرنناه ا بعننىن( .)1ض ننىح ل ا عاو ذ عليه.
 - 1ششح ِخزظش خٍ ً١ط ،4ص ،5اٌششح اٌىج١ش ط ،2ص ،241االخز١بساد اٌؼٍّ١خ ٌش١خ اإلعالَ ٌٍجؼٍ ٟط ،1ص.215
 - 2اٌششح اٌىج١ش ٌٍذسد٠ش ،ط ،2ص ،341اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآٌٍْ ،مشطج ،ٟط ،5ص.404
 - 3وشبف اٌمٕبع ،ط ،9ص.112
 - 4االخز١بساد ٌٍجؼٍ ٓ١ط ،1ص.215
 - 5اٌج١بْ ٚاٌزذظ ً١الثٓ سشذ اٌجذ ،ط ،4ص.382
ِ - 6غٕ ٟاٌّذزبط ط ،2ص ،367دبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششح اٌىج١ش ط ،3ص ،434اٌذس اٌّخزبس ،ط ،4صٙٔ ،519ب٠خ
اٌّذزبط ط ،5ص.478
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 وأجن نناهوا قن ننىة المجن ننق كرن ننم كا ن ن عن ن ن ولن ننك ان ننلاك ويلزمن ننه الن ننتاي أو لن ننمإةتال( .)2جىاهة عً حقه في املزا دة بعىن ما ي.
فنني اننق مننا ماننم أعنناله ىجنند ح ن قابلننه الت نلام بفعننق ش ن ت أو الامخىنناص عىننه
واملعاو نت علينه بحصنىة امللتننلم علنى زمنً دضعنه املصننخفيد منً ملنك الالتنلام ،وان
جىنناهة صنناحب الحن عننً حقننه لمننمف زالننل مقابننق زمننً دضعننه املصننخفيد اننق ملننك
ً
مىجننىد فنني الفقننه إشننالمي ،ولن ض يميبننا عليننه ،وان اننان أ ماضننه فنني الزمننان القنند م
يمصن ننياث بيعين ننت ال اعخباهين ننت ،ولن ننللك ض ن ن ن الح ن ن الن ننلل م لن ننه الص ن ن م قابن ننق
للمعاو ت عليه ال خخل عما مام ةال ب ىن امللتلم ضيه اى الشمصيت الاعخباهيت.
بع ااال م م اات الش ااركات املس اااىمة الذديث ااة والظ ااا ثظه اارالح ه ااا ل اان الش ارحة
ً
ال قهية الح ا بالغ الحأثير:
ً
مامها آهفا ان الةمات املصاامت الحد ت املصماة اىهبىالً ال جمذ بصلت
للةمات الفق يت ةال مً حيل الممأ في جمجمت الاشم ول ض أدة على ملك مما لي:

 - 1رذش٠ش اٌىالَ ٌٍذطبة ،ص.208
 - 2ششح ِخزظش خٌٍٍ ً١خشش ،ٟط ،15ص ،43اٌج١بْ ٚاٌزذظ ً١الثٓ سشذ اٌجذ ،ط ،8ص.293
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أ) ان سش م جصده بدون قيمت اشميت:
مىننل بدا ننت مننً العقنند ال نناوي مننً القننمن العةننميً لننم حعنند أش ن م الةننمااث
املصنناامت العامننت جصننده فنني سشننىام المئ صننيت ابىهصننت هيىيننىهب بقيمننت
اشميت ،بق جصده على صفت ش م باص بناملزاد ،وفني الحناالث ال ن حندد ل نا
قيمننت اشننميت شننباب ننميبيت أو هحىاننا ض ن ن اننله القيمننت الاشننميت ججعننق
ً
شننيخا واحنند .زننم ججنند قيم ننا الحقيقيننت فنني املنزاد الصننى ي عىنند الخننداوة أو فنني
ً
ممحلت الااخخاب ال أ را ج ىن محق مزا دة.
ول ن ن ض أدة عل ن ننى بع ن نند الة ن ننمات املصن نناامت الحد ن ننت ع ن ننً مف ن ننىم الة ن ننمات
الفق ي ننت م ننً ا ننلا ةم ان م ننا دضع ننه حمل ننت سشن ن م ال م ننً ان ننىن ا ننلا
حصننت فنني هأس منناة بننق اننى زمننً جحنندد فنني املنزاد العلنن كلرحن ك الننلل ألننمها
ً
ةليه جبيعه يمصيت اعخباهيت مىجىدة قاهىهيا.
ضن ما قيننق ول نا ااهننذ ضيمنا متن ى وال هالنذ فنني بعن

البلنندان جصنده بقيمننت

ً
اشن ننميت ضىقن ننىة :ان ل ن ننلا أشن ننبابا جاهيخي ننت من ننً املعلن ننىم ان ش ننىداث الن نند ً
شننبقذ أش ن م الةننمااث ف نني الي ننىه ةم ان الح ىمنناث واملجشص نناث الخابع ننت
لرح ىمنناث بنندأث فنني ةصننداه شننىداث النند ً وجننداول ا فنني الصننىم ،زننم جنناتث
سشن م بعنند ملننك بعنندة قننمون ،ومعلننىم ان شننىد النند ً لننه قيمننت اشننميت هنني
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أصننق النند ً ويننىص ضيننه علننى الفائنندة ال ن هنني الزيننادة علننى النند ً ،وعىنندما
ص نندهث أشن ن م الة ننمااث للم ننمة سو ننى ج ننمي جص ننميم ا لخ ننىن مة نناب ت مل ننا
ع دجننه سشننىام واعخنناد عليننه الىنناس ضصنندهث بقيمننت اشننميت ول ننا قيمننت
هيميت ال جم ق أل التلام م الةمات بدض ملك املبلغ(.)1
ب) والدة الةمات املصاامت ماث املصئىليت ا حدودة:
جيةأ الةمات الفق يت بن بمام عقند الةنمات املخرنمً إ جناب والقبنىة بن ن
أ ماض ننا عل ننى الال ننتااب ورل ننط سم ننىاة والعم ننق  ...ةلن ن  ،ل ننً الة ننمات املص نناامت
ً
العام ننت ل ص ننذ عق نندا وال جية ننأ بى ننات عل ننى عق نند ول نللك ال ق نناة كاب نمامك أو كاوعق ننادك
الةمات اما قاة اوعقاد املراهبت أو لمات العىان وةهمنا هني ماث بيعنت مخخلفنت
ضدن امننا إعنناون فنني ال خابناث القاهىهيننت كجي ننم للىجنىدك (،)Come to existence
عىنندما جمىح ننا ال ننت ا مىلننت بننللك الىجننىد القنناهىوي وال عننناة بىجننىد الةننماات أو
هأس املاة.
والقىاه ن ماث العالقت جىص على أن املخملباث القاهىهيت وهي وجىد وزيقت
الدس ن يق وحص ن ى  ، Articles of incorporationوجخرننمً بصننفت أشاشننيت اشننم
املية ننأة عىىا ن ننا واش ننم واين ننق الدسن ن يق وان ننم عن نندد سشن ن م ال ن ن جىن ننىل ةص ننداهاا

Jonathan Barron Baskin, Paul J. Miranti, Jr. A History of Corporate Finance, Cambridge - 1
Univ. Press 1997.
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وأهىاع ننا ،ضم ننى اشننخ ملذ اننله املخملبنناث اعخمننداا املصننئىة فنني ال ننت إل نماضيت
ً
ضخصننبل الةننمات املصنناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة مىجننىدة قاهىهيننا بمننا فنني ملننك
وجىد اللمت املاليت املصخقلت اق ملك بدون وجىد عقد ب ن لماات ،ول ض زم عقد.
ول ض أدة على الارخالف بي ما وب ن الةمات الفق يت مً ملنك ،ضالةنمات الفق ينت
عقنند اصننائم العق ننىد فخقننم ة ننى ة ج نناب وقبننىة ويىعقنند بخل ننط سمننىاة حقيق ننت أو
ً
ح ما.
ةما ت مث امليةأة ة نى الىجنىد ،صناه ل نا بمجنمد النىالدة ممنت مالينت مصنخقلت
ويمصيت اعخباهيت ل ا جمي ما للشمصيت المبيعيت( .)1زم هي جصده سش م ال
وقن ن حعميف ننا ف نني وة ننمة إص ننداه ب ننان حامل ننا ل ننه الحن ن ف نني ال ننمبل ةما جحقن ن وجق ننمه
ً
ً
جىه عننه ،وفنني هصن ب مننً جصننفيت الةننمات فنني حنناة جقننمه جصننفي ا ارخياهيننا أو جنا ننا
بعد حصد د د ى ا.
ج) شرحة الشخص الواحد:
ج ننىص الق ننىاه ن ح ننى ف نني أا ننا ال ننبالد العمبي ننت عل ننى أم اهي ننت جأش ن ض ل ننمات
ً
ً
مصناامت ماث مصنئىليت محنندودة مل نا يننمص واحند شنىات اننان يمصنا بيعيننا
ً
أو اعخباهي ننا وآر ننم ا ننله الق ننىاه ن هي ننام الة ننمااث الص ننعىدل ال د نند الص نناده ف نني
 - 1دز ٝاْ اٌّذىّخ اٌؼٍ١ب ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ألشد ٌٙب دش٠خ اٌزؼج١ش ثذ١ش ال رّٕغ ِٓ دػُ اٌّششذٌٍّ ٓ١جبٌظ
وبٌىٔٛجشط ِٚجٍظ إٌٛاة اٌز٠ ٓ٠خذِِ ْٛظبٌذٙب.
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ه ننىضمنا 2115م ،وال إ ننا م ننً بيع ن ننا وال القن نناهىن ال ن ن جخرن ن ل ننه أو ةجن نماتاث
اوةنناه ا ان ننىن ل ننا صنناحب واح نند ةم املقصننىد بالةننمات الشمصننيت الاعخباهي ننت،
ض لا م اة واضح ان الالتااب ب ن مجمىعت مً سضماد واى هانً الةنمات الفق ينت
ً
ل ض أمما ال جقىم الةمات املصاامت ماث املصئىليت ا حدودة ةال به له اى أمم ق
اما ق في التاا الىاس في اق ما م ً ان ملك بصفت مىفمدة أو مةتاات.
ومل يننت ضننمد واحنند للةننمات املصنناامت ماث املصننئىليت ا حنندودة ىفنني ع ننا
وص الةمات وجي م حقيقت ا ا يمصيت اعخباهينت والالنتااب أمنم قند حندر أو
ال حندر ضه نا .وبقاه نا علننى ال نحت والىفنام من وجنىد مالنك واحنند دلينق علنى ا ننا ال
جمذ ة ى الةمات الفق يت بصلت.
) مالك أسهم الشرحة يدينها ويكوو إسو غرمائها:
ال جخخل ن ن أح ن ننام الةن ننمات املصن نناامت العامن ننت ماث املصن ننئىليت ا حن نندودة فن نني
القنناهىن بن ن لننمات ملننك أشن م ا آالف املصنناام ن وأرننمي ملننك أشن م ا يننمص
واحند ،ضن ما أشصننذ الةنمات املصنناامت ماث املصنئىليت ا حندودة مننً قبنق يننمص
واحند انى املالننك الىحيند شن م ا ،ضلن ض اىناب مننا مىن مننً الىاحينت القاهىهيننت ان
ً
قم ا (قم ا بفائدة أو ب ا ضائدة) ،ض ما ضعنق ملنك وانان ل نا دائىنىن آرنمون زنم
حعصننم و ننع ا املننا ي ،اننان اننى أشننىة ال ممننات والحنناة اهننه مال ننا وملننك الشننخقالل ا
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عى ننه باعخباها ننا يمص ننيت م خمل ننت الة ننمو ول ننى ااه ننذ ي ننا مل ننك لخعل ن ال نند ً ف نني
ً
ممخننه .ولننى أ ننا صننفيذ ض هننه إصننخح هصن به دائىننا ل ننا اصننائم النندائى ن زننم حصننق
ً
علننى مننا بقنني مننً قيمننت أصننىل ا باعخبنناهه حننامال شن م ا .بننق اهننه إصننخمي ان جعنق
ً
د ىننه ممخنناها بخىزيقننه بننماً جننزت مننً أصننىة الةننمات بحيننل خقنندم علننى دائىه ننا فنني
اشننتاداد د ىننه ول ن ض أدة علننى اشننخقالة واهفصنناة الةننمات عننً حملننت أشن م ا مننً
اننله الحقيقننت ال ابخننت فنني الخمبيقنناث والاع نماف الخجاهيننت ،وم ننق اننلا ال خصننىه فنني
لمات العىان أو املراهبت(.)1
ه) حملة صسهم يقيموو القضايا في ا ذاحم لى الشرحة:
وم ننً املعخ نناد ان ب نناده ع نندد م ننً حمل ننت سشن ن م وف نني بعن ن

سحي ننان جمين ن

حملننت سش ن م فنني هض ن القرننا ا فنني ا حنناام علننى الةننمات ،ان املنندجي عليننه فنني اننله
القر ننا ا ل ن ض مجل ننض إداهة وال أل م ننً الع ننامل ن ضه ننا ب ننق الشمص ننيت الاعخباهي ننت
ما ننا ،واننلا دليننق هاص ن علننى اشننخقالليت الةننمات عننً حملننت أش ن م ا ،ول ن ض مل ننق
الا لبه ملا ً ان ق في لنمات العىنان .وال م نً جصنىه ان الةنمات هني مجمنىص

 - 1ثذ ِجٍظ اٌٍٛسداد ف ٟثش٠طبٔ١ب اٌز ٛ٘ ٞأػٍ ٝعٍطخ لضبئ١خ ف ٟاٌجالد عٕخ  َ1897ثمض١خ رزؼٍك ثششوخ ِغبّ٘خ
(وٛسثٛساشٓ) ٍّ٠ىٙب شخض ٚادذ ٚفٔ ٟفظ اٌٛلذ ٘ ٛدائٓ ٌٙب ٚأساد ػٕذِب ٚاجٙذ اٌششوخ طؼٛثبد ِبٌ١خ اْ ٠ىْٛ
أعٛح اٌغشِبء ف لشد ٌٗ اٌّذبوُ رٌهٌّٚ ،ب وبْ لذ ٚصك د ٕٗ٠ثش٘ ْٛوبْ عبثمب ً ف ٟاالعزذمبق ِٓ اٌذائٕ ٓ١ا٢خش.ٓ٠
Bernard Cataldo Limited Liability with one man companies and subsidiary corporations law and
contemporary problems, Vol. 18, No. 4, pp. 473-504, 1953
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الةننماات

ننم عىدئن ٍنل ش ن ااضعىن نند أهفص ن م واننلا دليننق اشننخقالة الةننمات عننً

حملت أش م ا.
و) الشرحة الحابعة:
لى ان لمات قائمت ،أشصذ لمات جابعت وااهنذ جمل نا بال امنق بمعننى ا نا
لننمات الشننمص الىاحنند ل ننً اننلا الشننمص املالننك اننى هفصننه يمصننيت اعخباهيننت
ً
وا ننان ل ننا هف ننض أعر ننات مجل ننض إداهة للمجشص ننت سم ،مل ننا ع نند مل ننك اه نندماجا ب ن ن
لماخ ن ويبقى الاشخقالة ال امق ع ا معخمد مً قبق القاهىن وا حاام .وممت انق
واحدة مصخقلت عنً سرنمي ال نجزم فني ملنك اجحناد املنالب أو أعرنات مجلنض إداهة
ً
ولن ننم ن ننً الى ن ن املن ننا ي ل م من ننا من ننجزما علن ننى سرن ننمي ،وان ننلا دلين ننق واضن ننح علن ننى
الاشخقالة ب ن الةمات وحملت أش م ا.
ه) يوو الشرحة صم والشرحة الحابعة:
ولننى ان لننمات مصنناامت محنندودة جملننك لننمات جابعننت بال امننق ول ننق واحنند مننً
الةننماخ ن دائىننىن زننم ان الةننمات سم فنني و ن عنندم القنندهة علننى حصنند د النند ىن
ب ىم ننا ان الة ننمات الخابع ننت ف نني و ن ن ائخم نناوي ممخ نناه ،ل ننم ننً ل نندائن الة ننمات سم
ممالبننت الةننمات الخابعننت بخحمننق د ننىن الةننمات سم ول ن ض ل ننم ةال مننا للةننمات سم
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منً هصن ب عىند جصنفيت الةنمات الخابعنت .وفني هفنض الىقنذ لنى ان الةنمات الخابعننت
ااه ننذ ف نني و ن م ننا ي هدألا ب ىم ننا الة ننمات سم ف نني و ن م ننا ي ممخ نناه ،ضل ن ض ل نندائىه ا
ممالبت الةمات سم بخحمق أل مً د ى ا.
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الخ

ة:
أن من ننا صن ننده ع ن ن ً ا م ن ن الفقد ن ن إشن ننالمي الن نندو ي بةن ننأن ج يي ن ن ش ن ن م

الة ننمات املص نناامت العام ننت ماث املص ننئىليت ا ح نندودة وال ننلل ه ننص عل ننى ان الص ن م
حصننت ل نناةعت ف نني مىج ننىداث الة ننمات( ،)1لننم ىض ن ة ننى الخصننىه ال ننحيل للص ن م،
وامننا مامهننا ضن ن ميننان الخصننىه ال ننحيل للصن م لن ض اخننب الفقننه وةهمننا القننىاه ن
ال ولدث الةمااث املصاامت مً هحم ا وأعماف الخجاه ول نت الممناب املعاصنمة.
وقنند جب ن ن مننً العننمن ان الص ن م اننى كح ن ك محلننه حصننت مننً الم ن الننلل جىهعننه
الةمات وهص ب مً قيمت الخصفيت ان حصلذ.
اننلا الخصننىه يبن ن عليننه ارننخالف فنني سح ننام الماصننت بننأمىه ا نناة م ننق مننا جننىه
الاش نند ماه ضي ننه وم ننا ال ج ننىه ،والزا نناة الىاجب ننت عل ننى حام ننق الص ن م وي ننا مل ننك م ننً
سمىه.
وهللا شبحاهه وحعا ى أعلم وأح م.

ٚ - 1سد ف ٟلشاس اٌّجّغ اٌفم ٟٙاإلعالِ ٟاٌذ ٌٟٚسلُ  ]1[ )1/7( 63ثش ْ األعٛاق اٌّبٌ١خ فِ ٟبِ َ1992 ٛ٠ب :ٍٟ٠
"ِ -5ذً اٌؼمذ ف ٟث١غ اٌغ :ُٙاْ اٌّذً اٌّزؼبلذ ػٍ ٗ١ف ٟث١غ اٌغ ٛ٘ ُٙاٌذظخ اٌشبئؼخ ِٓ أطٛي اٌششوخ ٚشٙبدح اٌغُٙ
ػجبسح ػٓ ٚص١مخ ٌٍذك ف ٟرٍه اٌذظخ"ٌٚ .زٌه ٔض ٔفظ اٌمشاس ػٍِ ٝب :ٍٟ٠
" -4اٌغٌ ُٙذبٍِٗ :ثّب اْ اٌّج١غ ف( ٟاٌغٌ ُٙذبٍِٗ) ٘ ٛدظخ شبئؼخ فِٛ ٟجٛداد اٌششوخ ."...
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