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بأنهاااااااااااا تجمااااااااااا  لماااااااااااا كانااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  تتميااااااااااا  
وهاااااااااااو ماااااااااااا حااااااااااار  المااااااااااان م  ،ماااااااااااا باااااااااااين ايعتباااااااااااارين الح  ااااااااااا  والماااااااااااال 

وذلااااااااااااال مااااااااااااان  ااااااااااااا   نااااااااااااا  المااااااااااااااد   ،الساااااااااااااعودي علااااااااااااا  التأكياااااااااااااد علياااااااااااااة
والتاااااااااااااا  عر اااااااااااااا   ،( ماااااااااااااان ن ااااااااااااااام الحااااااااااااااركا  السااااااااااااااعودي الجديااااااااااااااد151/1)

الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود  بأنهااااااااااا  حااااااااااركة ي ي يااااااااااد عاااااااااادد الحااااااااااركا  
هاااااااااا مساااااااااتقلة عااااااااان الذماااااااااة المالياااااااااة  يهاااااااااا علااااااااا   مساااااااااين حاااااااااريكا ، وتعاااااااااد ذمت

وتكااااااااااااون الحااااااااااااركة وحاااااااااااادها مساااااااااااا ولة عاااااااااااان الااااااااااااديون  ،لكاااااااااااا  حااااااااااااريل  يهااااااااااااا
وي يكاااااااااااون المالااااااااااال لهاااااااااااا أو الحاااااااااااريل  يهاااااااااااا  ،وايلت اماااااااااااا  المترتباااااااااااة عليهاااااااااااا

    .مس وي  عن تلل الديون ايلت اما  
وتأكياااااااااااااادا  ل عتبااااااااااااااار الح  اااااااااااااا  الااااااااااااااذي تعااااااااااااااو  عليااااااااااااااة الحااااااااااااااركة ذا  

مااااااااان م حااااااااادا  أي ااااااااا  لعااااااااادد الحاااااااااركا   يهاااااااااا وضااااااااا  ال ،المسااااااااا ولية المحااااااااادود 
حيااااااااااااش يجااااااااااااد علاااااااااااا  الحااااااااااااركا  مراعااااااااااااا  الحااااااااااااد  ،وهااااااااااااو  مسااااااااااااين حااااااااااااريكا  

ويرجاااااااااا  ذلاااااااااال  لاااااااااا  أناااااااااا   ،األي اااااااااا  لعاااااااااادد الحااااااااااركا   يلااااااااااة حيااااااااااا  الحااااااااااركة
بمعناااااااا  أناااااااا  متاااااااا   ،باااااااا  حاااااااار  اسااااااااتمرار أيضااااااااا   ،لاااااااايو حاااااااار  تكااااااااوين  قاااااااا 

وجااااااااااااااد أن تتحااااااااااااااو   ، اد عاااااااااااااادد الحااااااااااااااركا   يهااااااااااااااا عاااااااااااااان  مسااااااااااااااين حااااااااااااااريكا  
 ،حااااااااركة مساااااااااهمة  اااااااا   مااااااااد  ساااااااانة ماااااااان تاااااااااري  هااااااااذ  ال ياااااااااد الحااااااااركة  لاااااااا  
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والهااااااااد  ماااااااان ذلاااااااال التحااااااااو  يتم اااااااا   اااااااا  محا  ااااااااة الماااااااان م علاااااااا  ايعتبااااااااار 
والاااااااااااذي ساااااااااااينهار حتماااااااااااا   ،الح  ااااااااااا  الاااااااااااذي تعاااااااااااو  علياااااااااااة ك يااااااااااارا  الحاااااااااااركة

 ،متااااااااا   اد عااااااااادد الحاااااااااركا   ااااااااا  الحاااااااااركة عااااااااان العااااااااادد الاااااااااذي حااااااااادد  المااااااااان م
 وهو  مسين حريكا .

ون اساااااااام الحااااااااركة مسااااااااتمدا  ماااااااان اساااااااام حااااااااريل كمااااااااا أجااااااااا  الماااااااان م أن يكاااااااا
وبااااااااااذلل تقتاااااااااارد الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود  ماااااااااان  ،واحااااااااااد أو أك اااااااااار

وتبتعاااااااااااد  ،حاااااااااااركا  األحااااااااااا ا  والتااااااااااا  تعاااااااااااو  علااااااااااا  ايعتباااااااااااار الح  ااااااااااا 
 عن حركا  األموا  والت  تعو  عل  ايعتبار المال . 

معانااااااااااااااا  ماااااااااااااان الماااااااااااااان م السااااااااااااااعودي   اااااااااااااا  التأكيااااااااااااااد علاااااااااااااا  ايعتبااااااااااااااار  وا 
ح اااااااااااااار  ،أهميتاااااااااااااا   ااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود الح  ااااااااااااا  و 

حياااااااااااش ي ااااااااااار ايكتتااااااااااااد عناااااااااااد  ،تأسيساااااااااااها عااااااااااان  رياااااااااااق ايكتتااااااااااااد العاااااااااااام
ومااااااااان ناحياااااااااة  ،تأسيساااااااااها علااااااااا  ايكتتااااااااااد الم لاااااااااق  قااااااااا  هاااااااااذا مااااااااان ناحياااااااااة

 انيااااااااااااة ح اااااااااااار ت  يااااااااااااة رأو مالهااااااااااااا أو  يادتاااااااااااا  ب ريااااااااااااق اييتااااااااااااراض عاااااااااااان 
ساااااااااااهم أو  ريااااااااااق ايكتتااااااااااااد العااااااااااام، ومااااااااااان ناحيااااااااااة  ال اااااااااااة ح اااااااااار   ااااااااااادار أ

 سندا   يها تكون يابلة للتداو  بال رق التجارية.
ورغاااااااااام كاااااااااا  هااااااااااذ  الم اااااااااااهر التاااااااااا  ت كااااااااااد علاااااااااا  ايعتبااااااااااار الح  اااااااااا  

 ي أناااااااااا  ي يمكاااااااااان  نكااااااااااار وجااااااااااود  ، اااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 
ومماااااااااااااا ي كاااااااااااااد ذلااااااااااااال تلااااااااااااال المسااااااااااااا ولية  ،ايعتباااااااااااااار الماااااااااااااال  أيضاااااااااااااا   يهاااااااااااااا

ل ي يكااااااااااون مساااااااااا وي   ي بقاااااااااادر حيااااااااااش أن الحااااااااااري ،المحاااااااااادود  للحااااااااااركا   يهااااااااااا
هاااااااذا  ضااااااا   عاااااااان أنااااااا  ي  أ ااااااار لو اااااااا  أحاااااااد الحااااااااركا   ،ح ااااااات   ااااااا  الحاااااااركة

حيااااااااااش أنهااااااااااا ي تنقضاااااااااا  ب اااااااااارق اينقضااااااااااا  التاااااااااا   ،علاااااااااا  وجااااااااااود الحااااااااااركة
وأ ياااااااااااارا  أجااااااااااااا  الماااااااااااان م أن  يكااااااااااااون  ،تعااااااااااااو  علاااااااااااا  ايعتبااااااااااااار الح  اااااااااااا 

وهاااااااااااو  ،مساااااااااااتمدا  مااااااااااان غرضاااااااااااها ،اسااااااااااام الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود 
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األمااااااااااار الاااااااااااذي يعتااااااااااار  بااااااااااا  المااااااااااان م لحاااااااااااركة المسااااااااااااهمة باعتبارهاااااااااااا نفاااااااااااو 
 .النموذج األم   لحركا  األموا 

و اااااااا  ضااااااااو  مااااااااا تقاااااااادم ا تلاااااااا  الفقاااااااا  حااااااااو  ال بيعااااااااة القانونيااااااااة للحااااااااركة 
حيااااااااااااش يااااااااااااري الاااااااااااابعض أنهااااااااااااا ماااااااااااان حاااااااااااااركا   ،ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

حياااااااااش  ،باعتباااااااااار أنهاااااااااا ماااااااااا  الااااااااا  محتف اااااااااة ب ابعهاااااااااا العاااااااااا ل  ،األحااااااااا ا 
 (.1)الحركا   يها يكون محدودا   ن عددأ

( 2) لاااااااا  أنهااااااااا حااااااااركة ماااااااان حااااااااركا  األمااااااااوا  بينمااااااااا ذهااااااااد جانااااااااد  ااااااااان
حياااااااااااااااااااش أن المحااااااااااااااااااارة بتن يمااااااااااااااااااا  للحاااااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااااااادود  

يكااااااااااااون يااااااااااااد انحااااااااااااا   لاااااااااااا  ت اااااااااااانيفها  اااااااااااا   ،1191لساااااااااااانة  151بالقااااااااااااانون 
بااااااااااا   نهااااااااااااا أيااااااااااارد  لااااااااااا  الحاااااااااااركا  المساااااااااااااهمة  ،عاااااااااااداد حاااااااااااركا  األماااااااااااوا 

 . ل  حركا  ايكتتاد العامالم لقة منها 
 ،أماااااااااااا الااااااااااارأي الاااااااااااراجل  يااااااااااار  أنهاااااااااااا حاااااااااااركة مااااااااااان الحاااااااااااركا  الم تل اااااااااااة

والتااااااااااا  تكاااااااااااون  ااااااااااا  مركااااااااااا  وسااااااااااا  باااااااااااين حاااااااااااركا  األحااااااااااا ا  وحاااااااااااركا  
هاااااااااااااذا مااااااااااااا  اساااااااااااااتبعاد المسااااااااااااا ولية التضاااااااااااااامنية الم لقاااااااااااااة التااااااااااااا   ،األماااااااااااااوا 

واإلجاااااااااااارا ا  ال ويلااااااااااااة والباه ااااااااااااة  ،يتعاااااااااااارض لهااااااااااااا الحااااااااااااركا   اااااااااااا  األولاااااااااااا 
ومااااااااان  ،كتنااااااااا  تأسااااااااايو حاااااااااركا  األماااااااااوا  وساااااااااير أعمالهااااااااااالتكاااااااااالي  التااااااااا  ت

 اااااااااااام يتعااااااااااااين لحاااااااااااا  ال ااااااااااااعوبا  التاااااااااااا  يااااااااااااد ي يرهااااااااااااا نحااااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  
الرجاااااااااااااااااوة  لااااااااااااااااا  القواعاااااااااااااااااد المقااااااااااااااااارر  لحاااااااااااااااااركا   ،المسااااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااااادود 

بحسااااااااااااد مااااااااااااا  ذا كاناااااااااااا  ال ااااااااااااعوبة أو  ،األحاااااااااااا ا  أو حااااااااااااركا  األمااااااااااااوا 

                                                 
الحركا  ذا  المس ولية المحدود   –الكتاد ال ان  ،الحركا  التجارية ، يد رضوان ( د. أبو1

 .21   ،بدون تاري  نحر ،بدون ناحر  ،وحركا  المساهمة
التجاري الجماع  بين وحد  اي ار المحروة  –الحركا  التجارية ،( د. محمد  ريد العرين 2

 .659- 654   ،2001 ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديد  للنحر ،األحكا القانون  وتعدد 
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المسااااااااااااااالة المعروضااااااااااااااة ي لااااااااااااااد  يهااااااااااااااا العن اااااااااااااار الح  اااااااااااااا  أو العن اااااااااااااار 
 .(3لعين  )ا

 أهمية الموضوع :

 تكمن أهمية هذا الموضوة    عد  أمور أي وه :
التأكيااااااااااااااد علاااااااااااااا  أن الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  تم اااااااااااااا   أواًل :

النماااااااااااااوذج األم ااااااااااااا  الاااااااااااااذي ب مكاااااااااااااان  ااااااااااااا ار المسااااااااااااات مرين اللجاااااااااااااو   ليااااااااااااا  
إليامااااااااااااة محااااااااااااروعا  تتحقااااااااااااق لهااااااااااااا م ايااااااااااااا حااااااااااااركا  األحاااااااااااا ا  واألمااااااااااااوا  

 .معا  
الحاااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااااادود  تجمااااااااااااااااا  باااااااااااااااااين : أن ثانياااااااااااااااااًا 

ولهااااااااااذا أجااااااااااا  الماااااااااان م للحااااااااااركا  ا تيااااااااااار  ،ايعتبااااااااااارين الح  اااااااااا  والمااااااااااال 
ما من غرضها ، ما من اسم أحد الحركا   يها ،اسم الحركة  .وا 
تحاااااااااجي  األ اااااااااراد علااااااااا  اسااااااااات مار أماااااااااوالهم مااااااااان  ااااااااا   الحاااااااااركة  :ثالثااااااااااً 

مركااااااااااا  القاااااااااااانون  وذلااااااااااال مااااااااااان  ااااااااااا   بياااااااااااان ال ،ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود 
 .للحريل    الحركة ذا  المس ولية المحدود 

 أسباب اختيار الموضوع :

جاااااااااااادير بالااااااااااااذكر أن مااااااااااااا د عناااااااااااا  ي تيااااااااااااار هااااااااااااذا الموضااااااااااااوة يعااااااااااااود لعااااااااااااد  
 أسباد تتم    يما يل :

التأكيااااااااااااااد علاااااااااااااا  وجااااااااااااااود ال اااااااااااااااب  الح  اااااااااااااا   اااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  :أوالً 
سااااااااااوا   وذلاااااااااال ماااااااااان  اااااااااا   ح اااااااااار ايكتتاااااااااااد العااااااااااام ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

 .أو عند تعدي  عقدها ،عند تأسيو الحركة

                                                 
، 2009 ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامع  ،الحركا  التجارية ،( د. م  ف  كما    3

 373. 
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بيااااااااان الوسااااااااا   التاااااااا  يمكاااااااان ماااااااان   لهااااااااا تعاااااااادي  عقااااااااد الحااااااااركة : ثانياااااااااً 
ومااااااااااد  ساااااااااال ة الجمعيااااااااااة العامااااااااااة  ،سااااااااااوا  ب ياااااااااااد  رأو مالهااااااااااا أو ت فيضاااااااااا 

 .   هذا التعدي 
التأكياااااااااد علااااااااا  منااااااااا  المضااااااااااربة  ااااااااا   اااااااااكول هاااااااااذا الناااااااااوة مااااااااان  :ثالثااااااااااً 
وذلااااااااال مااااااااان  ااااااااا    ،ضااااااااامان محااااااااادودبسااااااااابد ماااااااااا تقدمااااااااا  مااااااااان  ،الحاااااااااركا 

 .ح ر   دار أسهم أو سندا  يابلة للتداو  بال رق التجارية
:  بااااااااااارا  القياااااااااااود التااااااااااا   رضاااااااااااها المااااااااااان م علااااااااااا  التناااااااااااا   عااااااااااان رابعااااااااااااً 

 .ح   الحركا 
 إشكالية البحث :

تكماااااااان  حااااااااكالية هااااااااذا البحااااااااش  اااااااا  أناااااااا  علاااااااا  الاااااااارغم ماااااااان تلاااااااال الم ايااااااااا 
 ي أناااااااااا  يااااااااااد ي حاااااااااا   ،دود التاااااااااا  تتضاااااااااامنها الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااا

ويقومااااااااااون بعمليااااااااااا   ،ماااااااااان انااااااااااد اة الحااااااااااركا  ن اااااااااارا  لمساااااااااا وليتهم المحاااااااااادود 
ومااااااااان  ااااااااام تكاااااااااون  ،  ياااااااار  يااااااااانجم عنهاااااااااا انتقااااااااا  الضااااااااامان العاااااااااام للاااااااادا نين

كماااااااااااا أن ايكتتااااااااااااد العاااااااااااام  ااااااااااا  هاااااااااااذا  ،الحاااااااااااركة عرضاااااااااااة لحاااااااااااهر    ساااااااااااها
النااااااااوة ماااااااان الحااااااااركا  ماااااااان حااااااااأن  انهيااااااااار ايعتبااااااااار الح  اااااااا  الااااااااذي تقااااااااوم 

ومااااااان هاااااااذا المن لاااااااق ساااااااو  أياااااااوم  ااااااا  هاااااااذا البحاااااااش بمحاولاااااااة  يجااااااااد  ،ياااااااةعل
 اإلجابة عل  عد  تسا ي  أي وه :

ااااااااااااا  مااااااااااااا ماااااااااااادي جااااااااااااوا  تأساااااااااااايو الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  1
 ب ريق ايكتتاد العام؟ 

ااااااااااااااااا  وهاااااااااااااااا  يجااااااااااااااااو  ت  يااااااااااااااااة رأو مااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااا ولية 2
 ؟كتتاد العاماييتراض عن  ريق ايالمحدود  أو  يادت  ب ريق 

ااااااااااا ومااااااااااا هااااااااااو مااااااااااد  جااااااااااوا    اااااااااادار أسااااااااااهم وسااااااااااندا  يابلااااااااااة للتااااااااااداو  3
 بال رق التجارية    الحركة ذا  المس ولية المحدود ؟ 
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 :منهج الدراسة

ومنهجااااااااااااا   ااااااااااااا  هاااااااااااااذ  الدراساااااااااااااة سااااااااااااايعتمد علااااااااااااا  المااااااااااااانه   التحليلااااااااااااا  
حياااااااااااش سااااااااااايتم عااااااااااارض وتحليااااااااااا  الموضاااااااااااوة مااااااااااان كا اااااااااااة جوانبااااااااااا   ،المقاااااااااااارن

   عاااااااااان المقارنااااااااااة بااااااااااين الوضاااااااااا   اااااااااا  هااااااااااذا  ضاااااااااا ،بأساااااااااالود علماااااااااا  دييااااااااااق
 .الن ام السعودي والقانون الم ري

 :هج في العديد من الخطوات أال وهيوتتضح معالم هذا المن
 .ا تناو  موضوة الدراسة بن ر  تحليلية  ايبة لك  ج  ية  ي  1
تق اااااااااا  أحااااااااااادش مااااااااااا نااااااااااا  عليااااااااااة المااااااااااان م السااااااااااعودي  ااااااااااا  ن اااااااااااام  .2

علياااااااة الوضااااااا   ااااااا   ااااااا  ن اااااااام ومقارناااااااة ذلااااااال بماااااااا كاااااااان  ،الحاااااااركا  الجدياااااااد
 .الحركا  السعودي المل  

حيااااااااااااااش  ،اعتماااااااااااااااد الماااااااااااااانه  المقااااااااااااااارن بجانااااااااااااااد الماااااااااااااانه  التحليلاااااااااااااا  .3
ساااااااااااأيوم مقارناااااااااااة الوضااااااااااا   ااااااااااا  ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  الساااااااااااعودي الجدياااااااااااد مااااااااااا  

 .الوض     القانون الم ري والفرنس 
الرجاااااااااااوة  لااااااااااا  كتاااااااااااد وأبحااااااااااااش ومقااااااااااااي  الفقهاااااااااااا  القااااااااااادام  مااااااااااانهم  .6

 .الذي من حأن    را  البحش بحك  كبير األمر ،والمعا رين
مااااااااااااااا   بااااااااااااااارا   ،عااااااااااااااارض مرا  الفقهاااااااااااااااا  الم تلفاااااااااااااااة  ااااااااااااااا  الموضاااااااااااااااوة .5

 .وجهة ن ري    الموضوة بحك  علم 
بحاااااااااااااك  علمااااااااااااا   واألحكااااااااااااااموالمقااااااااااااااي   واألبحااااااااااااااشتو ياااااااااااااق المراجااااااااااااا   .4
 .دييق

الن اااااااااااااااااااو  القانونياااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااا  تحكااااااااااااااااااام الحاااااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااااا ولية 
  المحدود :

ودي الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود   ااااااااااااا  تنااااااااااااااو  المااااااااااااان م الساااااااااااااع
  .( من ن ام الحركا  السعودي الجديد 191 -151المواد من )
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،   قاااااااااااااد 1191لسااااااااااااانة  151أماااااااااااااا ياااااااااااااانون الحاااااااااااااركا  الم اااااااااااااري ريااااااااااااام 
تناااااااااااااو  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود   ااااااااااااا  الف ااااااااااااا  ال الاااااااااااااش مااااااااااااان 

 121. - 114وذلل    المواد من  ،الباد ال ان 
 خطة الدراسة:

 ش مباحاااااااااش وذلااااااااال علااااااااا  النحاااااااااو او  هاااااااااذا البحاااااااااش مااااااااان  ااااااااا    اااااااااسااااااااانتن
 :التال 

المبحاااااااااااااش األو : ح ااااااااااااار تأسااااااااااااايو الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  
 بايكتتاد العام.

المبحاااااااااااااااش ال اااااااااااااااان : ح ااااااااااااااار ت  ياااااااااااااااة رأو ماااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركة أو  يادتااااااااااااااا  
 ب ريق اييتراض عن  ريق ايكتتاد العام.

ابلاااااااااااة للتاااااااااااداو  المبحاااااااااااش ال الاااااااااااش: ح ااااااااااار   ااااااااااادار أساااااااااااهم أو ساااااااااااندا  ي
 .بال رق التجارية

 المبحث األول
 حظر تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة باالكتتاب العام

يق ااااااااااااااااااد بالتأساااااااااااااااااايو مجموعااااااااااااااااااة الت اااااااااااااااااار ا  القانونيااااااااااااااااااة واألعمااااااااااااااااااا  
 ،، و قاااااااااااا  لماااااااااااا حااااااااااادد  المااااااااااان م)6المادياااااااااااة التااااااااااا  يقاااااااااااوم بهاااااااااااا الم سساااااااااااون )

الحااااااااااركة وت هاااااااااار باااااااااا   ،الهااااااااااد  منهااااااااااا تأساااااااااايو الحااااااااااركة تأسيسااااااااااا   ااااااااااحيحا  
 لااااااااااااااا  حيااااااااااااااا  الوجاااااااااااااااود ككياااااااااااااااان ياااااااااااااااانون  مساااااااااااااااتق  يتمتااااااااااااااا  بالح  اااااااااااااااية 

 لدية القدر  عل  اكتساد الحقوق والتحم  بايلت اما   ،ايعتبارية
أمااااااااااا ايكتتاااااااااااد  يق ااااااااااد باااااااااا   عاااااااااا ن الحاااااااااا   رغبتاااااااااا   اااااااااا  ايحااااااااااترال 

وذلااااااااال عااااااااان  رياااااااااق التعهاااااااااد  ، ااااااااا  المحاااااااااروة الاااااااااذي تضااااااااا ل  بااااااااا  الحاااااااااركة
تم ااااااااا   ااااااااا  تقديمااااااااا  لقيماااااااااة عااااااااادد ت ،بتقاااااااااديم ح ااااااااات   ااااااااا  رأو ماااااااااا  الحاااااااااركة

                                                 
4( Ripert, G,. et ROBLOT  R: Traite elementaire  de droit  commercial,  paris, 
L.G.D.J, 1968, no 1042. 
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وباااااااااااااذلل يكتساااااااااااااد الحااااااااااااا   المكتتاااااااااااااد  ااااااااااااافة الم ساااااااااااااو  ،مااااااااااااان األساااااااااااااهم
 .(5للحركة مت  تم   جرا ا  التأسيو )

هااااااااااذا ولقااااااااااد احااااااااااتر  الماااااااااان م أن يااااااااااتم تأساااااااااايو الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية 
والاااااااااااااذي يقت ااااااااااااار علاااااااااااااا   ،عااااااااااااان  رياااااااااااااق ايكتتااااااااااااااد الم لاااااااااااااق ،المحااااااااااااادود 

ساااااااااايو الحااااااااااركة ذا  وماااااااااان هااااااااااذا المن لااااااااااق ي يجااااااااااو  تأ ،م سساااااااااا  الحااااااااااركة
المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  عااااااااااااان  ريااااااااااااااق دعااااااااااااااو  الجمهاااااااااااااور ل كتتاااااااااااااااد  اااااااااااااا  

 .وهو ما ي لق علية ايكتتاد العام ،الحركة
(،  اااااااااا ذا علااااااااااق ايكتتاااااااااااد 4)أن يكااااااااااون ايكتتاااااااااااد باتااااااااااا  ومنجاااااااااا ا   ويجااااااااااد

كمااااااااا ي  ،علاااااااا  حاااااااار  ب اااااااا  الحاااااااار  و اااااااال ايكتتاااااااااد وألاااااااا م المكتتااااااااد باااااااا 
 ،بااااااااا  يحاااااااااتر  أن يكاااااااااون منجااااااااا ا   ،يجاااااااااو  أن يكاااااااااون ايكتتااااااااااد مقترناااااااااا  بأجااااااااا 

بااااااااار  ااااااااا ن هاااااااااذا األجااااااااا  يعت ،ومااااااااان  ااااااااام   نااااااااا  متااااااااا  ايتااااااااارن ايكتتااااااااااد بأجااااااااا 
 (.7)با    وايكتتاد يكون  حيحا  

وهاااااااااااذا يعنااااااااااا  أن  ،كماااااااااااا يجاااااااااااد أن يكاااااااااااون ايكتتااااااااااااد جاااااااااااديا  ي  اااااااااااوريا  
يكاااااااااااون المكتتاااااااااااد يا ااااااااااادا  مااااااااااان ورا  اكتتابااااااااااا  ايلتااااااااااا ام حقاااااااااااا  باااااااااااد   ييماااااااااااة 

 ،وتحمااااااااااااا  األعباااااااااااااا  الناجماااااااااااااة عااااااااااااان ذلااااااااااااالاألساااااااااااااهم واينضااااااااااااامام للحاااااااااااااركة 
وتكمااااااااان الحكماااااااااة مااااااااان هاااااااااذا الحااااااااار   ااااااااا  ي ااااااااا  ال رياااااااااق علااااااااا  ايكتتاباااااااااا  
ال ااااااااااااااورية وذلاااااااااااااال باساااااااااااااات دام أحاااااااااااااا ا  يساااااااااااااا رهم الم سسااااااااااااااون بق ااااااااااااااد 

وبااااااااااااذلل يكااااااااااااون  ،اييهااااااااااااام بت  يااااااااااااة كا ااااااااااااة األسااااااااااااهم الم روحااااااااااااة ل كتتاااااااااااااد

                                                 
 .296   ،،2011 ،المن ور  ،دار الفكر والقانون ،الحركا  ،عبد الفضي  محمد أحمد .( د5
 ،اإلسكندرية ،المكتد العرب  الحديش ،الوجي     الن ام التجاري السعودي ،( د. سعيد يحي 4
 .وما بعدها 221   ،2006 ،7 
القانون التجاري السعودي، الدار الو نية الجديد  للنحر والتو ي ،  محمد حسن الجبر: .( د7
 .252،   م1116ها/ 1616، 3 
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(. 9)ركة حقيقيااااااااااا  ي  ااااااااااوريا  الضاااااااااامان العااااااااااام المتم اااااااااا   اااااااااا  رأو مااااااااااا  الحاااااااااا
حااااااااال أن   بااااااااااا  ال اااااااااورية تعتباااااااااار مسااااااااااألة موضاااااااااوعية يسااااااااااتق  بتقااااااااااديرها وي 

 (.1ياض  الموضوة )
باااااااااااااا  واحااااااااااااااتر  الماااااااااااااان م  أن يكتتااااااااااااااد  اااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية 
المحاااااااااادود  الحااااااااااد األدناااااااااا  لعاااااااااادد الحااااااااااركا   يهااااااااااا. ويجااااااااااد أي يكااااااااااون هنااااااااااال 

 ،ن ااااااااااااارا  ألن التااااااااااااادليو علااااااااااااا  أحاااااااااااااد المكتتباااااااااااااين ،تدليساااااااااااااا  علااااااااااااا  المكتتاااااااااااااد
ماااااااااادلو علياااااااااا  الحااااااااااق  اااااااااا  الم البااااااااااة بااااااااااب  ن اكتتاباااااااااا  يع اااااااااا  للمكتتااااااااااد ال

 (.10)اكتتاد البايين  ب ا الحركة أو  عقد  ب ا دون 
ون لاااااااا  ممااااااااا تقاااااااادم  لاااااااا  أن ايكتتاااااااااد العااااااااام  يق ااااااااد باااااااا  كاااااااا  دعااااااااو  

بهااااااااااااد  ايكتتاااااااااااااد  اااااااااااا   ،للجمهااااااااااااور سااااااااااااوا  كاناااااااااااا  مباحاااااااااااار  أو بالواساااااااااااا ة
  اااااااا  حاااااااااين ،أسااااااااهم الحااااااااركة بحياااااااااش ي يقت اااااااار ايكتتاااااااااد علااااااااا  الم سسااااااااين

أن ايكتتاااااااااااد الم لااااااااااق يق ااااااااااد باااااااااا  ذلاااااااااال ايكتتاااااااااااد الااااااااااذي يقت اااااااااار علاااااااااا  
 .م سس  الحركة

ولعاااااااااا  الحكمااااااااااة ماااااااااان ي اااااااااار الماااااااااان م تأساااااااااايو الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية 
هااااااااااااااو المحا  ااااااااااااااة علاااااااااااااا   ،المحاااااااااااااادود  عاااااااااااااان  ريااااااااااااااق ايكتتاااااااااااااااد الم لااااااااااااااق

والاااااااااااذي ساااااااااااينهار بالضااااااااااارور  متااااااااااا  سااااااااااامل  ،ايعتباااااااااااار الح  ااااااااااا  للحاااااااااااركة
وذلاااااااااااال عاااااااااااان  ،كتتاااااااااااااد العااااااااااااامالمااااااااااان م تأساااااااااااايو الحااااااااااااركة عاااااااااااان  رياااااااااااق اي
 . ريق دعو  الجمهور ل كتتاد    تأسيو الحركة

                                                 
محمد   ،محمد  ريد العرين  .د ،200   ،مرج  سابق ،الحركا  ،( د. م  ف  كما    9

 . 215  ،2005 ،لبنان ،بيرو  ،منحورا  الحلب  الحقويية ،الحركا  التجارية ،السيد الفق 
 .253   ،مرج  سابق ،حمد حسن الجبرم .( د1

األعما   –ونو محمد حسين : القانون التجاريعبد الهادي محمد سفر ال امدي، بن ي( د. 10
، م2001ها/1630، 3الحركا  التجارية، مكتبة الملل  هد الو نية،   –التاجر -التجارية

 163. 



 مبدأ حظر االكتتاب العام في الشركة ذات المسئولية المحدودة "دراسة تحليلية مقارنة"
 

 د. حمادة محمد عبد العاطي نصر  

 

011 

وحتاااااااااااااا  يكااااااااااااااون عقااااااااااااااد تأساااااااااااااايو الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  
المتم لاااااااااااة 11) اااااااااااحيحا  يباااااااااااد أن تتاااااااااااوا ر األركاااااااااااان العاماااااااااااة لعقاااااااااااد الحاااااااااااركة)

ويجاااااااااااد أن يكاااااااااااون الرضاااااااااااا  اااااااااااحيحا  الياااااااااااا  مااااااااااان عياااااااااااود  ، ااااااااااا  الرضاااااااااااا
والمحاااااااااااااااا  ينب اااااااااااااااا  أن  ،و وايساااااااااااااااات   اإلراد  ال لاااااااااااااااا  واإلكاااااااااااااااارا  والتاااااااااااااااادلي

كماااااااااااا يجاااااااااااد أن يكاااااااااااون الحاااااااااااريل  ،يكاااااااااااون ممكناااااااااااا  وجاااااااااااا  ا  يانوناااااااااااا   ومعيناااااااااااا  
متمتعاااااااااااا  باألهلياااااااااااة بحياااااااااااش ي يكاااااااااااون يا ااااااااااارا  أو محجاااااااااااورا  علياااااااااااة لساااااااااااف  أو 

وأ يااااااااااااارا  يت لاااااااااااااد الن اااااااااااااام أن يكاااااااااااااون ركااااااااااااان  ،عتااااااااااااا  أو جناااااااااااااون أو غفلاااااااااااااة
 .السبد محروعا  و حيحا  وجا  ا  يانونا  

تقااااااااااااااادم يحاااااااااااااااتر  أن تتاااااااااااااااوا ر األركاااااااااااااااان الموضاااااااااااااااوعية و ضااااااااااااااا   عماااااااااااااااا 
وتقاااااااااااديم  ،(12والمتم لاااااااااااة  ااااااااااا  تعااااااااااادد الحاااااااااااركا  ) ،ال ا اااااااااااة بعقاااااااااااد الحاااااااااااركة

 .ونية المحاركة ،وايتسام األرباح وال سا ر ،الح  

                                                 
 –، ن رية األعما  التجاريةاريالقانون التج ،د. أمير   دي  ،( د. محمد بهج  عبد اهلل يايد11

مرك  جامعة  ،األوراق التجارية –حركا  األموا  –حركا  األح ا  -عمليا  البنول -رالتاج
 .359،   2004 ،القاهر  للتعليم المفتوح

 ،( هذا م  األ ذ    ايعتبار أن  يجو  تأسيو حركة ذا  مس ولية محدود  من ح   واحد12
است نا  من لحركا  السعودي الجديد عل  أن   من ن ام ا( 156/1و   ذلل تن  الماد  )

أحكام الماد  )ال انية( من الن ام، يجو  أن ت سو الحركة ذا  المس ولية المحدود  من  
ح   واحد، أو أن ت و  جمي  ح  ها  ل  ح   واحد. و   هذ  الحالة تقت ر مس ولية 

، ويكون لهذا الح   هذا الح   عل  ما      من ما  ليكون رأو ما  للحركة
  حيا  وسل ا  المدير ومجلو مديري الحركة والجمعية العامة للحركا  المن و  عليها 

( يكون هو المم   لها أمام القضا  وهي ا  جو  ل  تعيين مدير واحد )أو أك ر   هذا الباد، وي
 . ام الحريل المالل لح   الحركةالتحكيم وال ير، ومس وي  عن  دارتها أم
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 ،ون ااااااااااااااااارا  لل بيعاااااااااااااااااة ال ا اااااااااااااااااة للحاااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااااادود 
 بعضاااااااااااااها ، قاااااااااااااد   اااااااااااااها بأحكاااااااااااااام  ا اااااااااااااة ،باعتبارهاااااااااااااا حاااااااااااااركة م تل اااااااااااااة

باااااااااا  ورتااااااااااد جاااااااااا ا   علاااااااااا  م الفااااااااااة يواعااااااااااد  ،وبعضااااااااااها حااااااااااكل  ،موضااااااااااوع 
ا المبحاااااااااش  لااااااااا   ااااااااا ش م الاااااااااد ومااااااااان  ااااااااام تنقسااااااااام دراساااااااااتنا لهاااااااااذ ،تأسيساااااااااها
 :أي وه 

:  األحكااااااااااااااااااااااام الموضااااااااااااااااااااااوعية ال ا ااااااااااااااااااااااة بتأساااااااااااااااااااااايو الم لااااااااااااااااااااااد األو 
 .الحركة ذا  المس ولية المحدود 

: األحكاااااااااااااام  الحاااااااااااااكلية ال ا اااااااااااااة بتأسااااااااااااايو الحاااااااااااااركة الم لاااااااااااااد ال اااااااااااااان 
 .المحدود ذا  المس ولية 

الم لاااااااااااد ال الاااااااااااش الجااااااااااا ا  المترتاااااااااااد علااااااااااا  م الفاااااااااااة يواعاااااااااااد التأسااااااااااايو 
 .الم لق للحركة ذا  المس ولية المحدود 

 
 المطلب األول

 األحكام  الموضوعية الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

بداياااااااااااااااة لقاااااااااااااااد  ااااااااااااااا  المااااااااااااااان م الحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود  
تناو  منهااااااااااا مااااااااااا يتعلااااااااااق ب اااااااااارض ساااااااااان ،بأحكااااااااااام موضااااااااااوعية  ا ااااااااااة عااااااااااد 

 وذلل عل  النحو التال : ،ورأو الما  ،وعدد الحركا  ،الحركة
 :غرض الشركة -أوالً 

ن اااااااااااارا  لل بيعااااااااااااة ال ا ااااااااااااة للحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  ح اااااااااااار 
ولكاااااااااان هااااااااااذا ي يمنعهااااااااااا  ،الماااااااااان م تأسيسااااااااااها عاااااااااان  ريااااااااااق ايكتتاااااااااااد العااااااااااام

د أن الماااااااااااان م بياااااااااااا ،(13) اولااااااااااااة أي نحااااااااااااا   المااااااااااااا كااااااااااااان محااااااااااااروعا  ماااااااااااان م
وح ااااااااااااااار علااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية  ،األنحااااااااااااااا ةاسااااااااااااااات ن  بعاااااااااااااااض 

                                                 
، .215  ،مرج  سابق ،بن يونو محمد حسين  .د ،عبد الهادي محمد سفر ال امدي .( د13
 .321، 320   ،مرج  سابق،محمد حسن الجبر .د
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وهاااااااااااااااا  أعمااااااااااااااااا  التااااااااااااااااأمين والبنااااااااااااااااول وايد ااااااااااااااااار  ،المحاااااااااااااااادود  مباحاااااااااااااااارتها
 .(16)ار األموا  لحساد ال ير بوج  عامواست م

( ماااااااااان ن ااااااااااام الحااااااااااركا  السااااااااااعودي 153/1و اااااااااا  ذلاااااااااال تاااااااااان  الماااااااااااد  )
 الحاااااااااااااااااال  علااااااااااااااااا  أنااااااااااااااااا    ي يجاااااااااااااااااو  أن يكاااااااااااااااااون غااااااااااااااااارض الحاااااااااااااااااركة ذا 
المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  القيااااااااااااام بأعمااااااااااااا  البنااااااااااااول أو التموياااااااااااا  أو ايد ااااااااااااار 

 .أو التأمين أو است مار األموا  لحساد ال ير 
 وعلة هذا ايست نا  تكمن    عد  أسباد لع  أهمها :

ي  ،ضااااااااااااااا مة أماااااااااااااااوا أن تلااااااااااااااال األعماااااااااااااااا  تت لاااااااااااااااد وجاااااااااااااااود ر وو  .1
ضااااااااااااا   هاااااااااااااذا   ،(15تقاااااااااااااوي عليهاااااااااااااا الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  )

عاااااااااان أن ممارسااااااااااة هااااااااااذ  األنحاااااااااا ة تحااااااااااوي م ااااااااااا ر كبياااااااااار  ي حاااااااااا  معهااااااااااا 
ومحدوديااااااااااااااة  ،بساااااااااااااابد ضاااااااااااااا لة رأو مالهااااااااااااااا ،علاااااااااااااا  م ااااااااااااااالل المتعاااااااااااااااملين

ومااااااااان  ااااااااام يجاااااااااد تاااااااااأمين حقاااااااااوق الحاااااااااركا   .(14مسااااااااا ولية الحاااااااااركا   يهاااااااااا )
 .(17وحقوق ال ير ممن يتعاملون م  هذ  الحركة )

أن المااااااااااااااان م ي حااااااااااااااا    ااااااااااااااا و هاااااااااااااااذ  الحاااااااااااااااركة وضاااااااااااااااياة حقاااااااااااااااوق  .2
ويرجاااااااااا   ،دون أن ياااااااااا  ر ذلاااااااااال علاااااااااا  أمااااااااااوا  الحااااااااااركا  ال ا ااااااااااة ،لاااااااااادا نينا

                                                 
 –التاجر –التجارية األعما  ،الن ام التجاري السعودي ،حمد اهلل محمد حمد اهلل .د (16

 -ها1625 ،2للنحر والتو ي    وار م العلمية  ،الملكية التجارية ال ناعية –الحركا  التجارية
لن ام الحركا   ، الحركا  التجارية و قا  سام  محمد ال رابحة .د .،351  ،م2006

 ،ها1634م ا 2015 ،عمان األردن ،دار ال قا ة العربية ،العامة وال ا ة األحكام ،السعودي
 .321  ،مرج  سابق ،محمد حسن الجبر .د ،194   ،1 
 .340   ،مرج  سابق ،أمير   دي  .د ،يايد (  د. محمد بهج  عبد اهلل15
 .634  ،2003 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،الحركا  ،( د. عبد الفضي  محمد أحمد14

17) DE JUGLART et IPPOLITO,: Cours de Droit commercial, 2 Volume: les 
Societes commerciales, 2 edition, 1967, Montchrestien, paris, N:885.      
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والتااااااااااااا   ،ذلاااااااااااال لمساااااااااااا وليتهم المحاااااااااااادود  عاااااااااااان ديااااااااااااون الحااااااااااااركة والت اماتهااااااااااااا
 (.19تقت ر عل  ما يدم  الحريل من ح ة    رأو مالها )

علاااااااااااااااا  حااااااااااااااااركا   األنحاااااااااااااااا ةأن الماااااااااااااااان م ي اااااااااااااااار م اولااااااااااااااااة هااااااااااااااااذ   .3
كااااااااااا   مااااااااااان ولقاااااااااااد سااااااااااااير المااااااااااان م الساااااااااااعودي  ااااااااااا  ذلااااااااااال .المسااااااااااااهمة  قااااااااااا 
 .( والفرنس 11المحرة الم ري )

أن تبرياااااااااار هااااااااااذا الح اااااااااار بضااااااااااع   ،ويااااااااااري جانااااااااااد ماااااااااان الفقاااااااااا  ون يااااااااااد 
 ،ا تمااااااااااااان هااااااااااااذ  الحااااااااااااركا  ن اااااااااااارا  للمساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  لجمياااااااااااا  الحااااااااااااركا 

حيااااااااااش أن الح اااااااااار ي يسااااااااااري علاااااااااا  الحااااااااااركا   ،يعتباااااااااار يااااااااااو  محاااااااااا  ن اااااااااار
 ،االمساااااااااهمة علااااااااا  الااااااااارغم ماااااااان المسااااااااا ولية المحااااااااادود  لجمياااااااا  الحاااااااااركا   يهااااااااا

بااااااااا   ن حاااااااااركا  المسااااااااااهمة هااااااااا  الحاااااااااركة الوحياااااااااد  التااااااااا  تسااااااااات ي  القياااااااااام 
ذا يياااااااااا  تبرياااااااااارا  لااااااااااذلل أن رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة المساااااااااااهمة  ،بهااااااااااذ  األعمااااااااااا  وا 

 هاااااااااااااااو ياااااااااااااااو   ،يفاااااااااااااااوق رأو ماااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركا  ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود 
وكااااااااان يكفاااااااا  أن يحااااااااتر  المحاااااااارة حاااااااادا  أدناااااااا  ماااااااان  ،مااااااااردود والواياااااااا  يكذباااااااا 

ي أن  ،أياااااااااا  كاااااااااان حاااااااااكلها ،تااااااااا او  هاااااااااذ  األعماااااااااا  رأو ماااااااااا  الحاااااااااركة التااااااااا 
وأيضااااااااااااا   ،يمناااااااااااا  القيااااااااااااام بهااااااااااااا علاااااااااااا  الحااااااااااااركا  ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

علاااااااااا  الاااااااااارغم ماااااااااان أن ا تمااااااااااان بعااااااااااض هااااااااااذ   ،حااااااااااركا  التو ااااااااااية باألسااااااااااهم
و ا اااااااااااااااة حاااااااااااااااركا   ،يفاااااااااااااااوق ا تماااااااااااااااان حاااااااااااااااركا  المسااااااااااااااااهمة ،الحاااااااااااااااركا 

                                                 
 .697   ،مرج  سابق ،د. محمد السيد الفق  ،( د. محمد  ريد العرين 19
عل   1191لسنة  151و   ذلل تن  الماد  ال امسة من يانون الحركا  الم ري ريم ( 11

 أعما الحركا  ذا  المس ولية المحدود   أوتتول  حركا  التو ية باألسهم  أنأن   ي يجو  
 . لحساد ال ير األموا است مار  أوتلق  الودا    أوايد ار  أوالبنول  أعما  أوالتامين 
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التو ااااااااااااية باألسااااااااااااهم التاااااااااااا  يوجااااااااااااد بهااااااااااااا حااااااااااااريل متضااااااااااااامن علاااااااااااا  األياااااااااااا  
 .(20)  ية وغير محدود  عن ديون الحركةمس و  مس ولية ح

 القيود الخاصة بعدد الشركاء: -ثانياً 
وممااااااااااا ي كااااااااااد علاااااااااا  ضاااااااااارور   تباااااااااااة أساااااااااالود ايكتتاااااااااااد الم لااااااااااق عنااااااااااد 

ماااااااااااا احاااااااااااتر   المااااااااااان م مااااااااااان  ،تأسااااااااااايو الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود 
 ذ احاااااااااتر  المااااااااان م أي  ،ضااااااااارور  وضااااااااا  حاااااااااد أي ااااااااا  لعااااااااادد الحاااااااااركا   يهاااااااااا

وهاااااااااااو ماااااااااااا يتماحااااااااااا  مااااااااااا   ،د عااااااااااادد الحاااااااااااركا  عااااااااااان  مساااااااااااين حاااااااااااريكا  ي يااااااااااا
ومااااااااااااا  ذلااااااااااااال  ذا  اد  ،ايعتباااااااااااااار الح  ااااااااااااا  الاااااااااااااذي تقاااااااااااااوم عليااااااااااااا  الحاااااااااااااركة

وجاااااااااااااد تحويااااااااااااا  الحاااااااااااااركة  لااااااااااااا  حاااااااااااااركة  ،العااااااااااااادد عااااااااااااان  مساااااااااااااين حاااااااااااااريكا  
ذا مضاااااااااااا  هااااااااااااذ  المااااااااااااد  دون  مسااااااااااااهمة  اااااااااااا   مااااااااااااد  ي تتجاااااااااااااو  ساااااااااااانة، وا 

مااااااااان اإلرش  تحويلهاااااااااا انقضااااااااا  بقاااااااااو  الن اااااااااام، ماااااااااا لااااااااام تكااااااااان ال يااااااااااد  ناتجاااااااااة
 .أو الو ية

حياااااااش  ،وياااااااري الباحاااااااش أنااااااا  حسااااااانا  ماااااااا  علاااااااة المااااااان م  ااااااا  هاااااااذا ال ااااااادد
ونااااااااا  علااااااااا  أن عااااااااادد  ،عمااااااااا  علااااااااا  تأكياااااااااد ايعتباااااااااار الح  ااااااااا  للحاااااااااركة

وعاااااااااااال  هاااااااااااذا  ،الحاااااااااااركا  ياااااااااااد ي ياااااااااااد نتيجاااااااااااة لوايعاااااااااااة المياااااااااااراش أو الو اااااااااااية
 ،األماااااااااااار ماااااااااااان  اااااااااااا   ماااااااااااانل الحااااااااااااركا   ر ااااااااااااة ت ااااااااااااحيل حااااااااااااك  الحااااااااااااركة

حاااااااااا  وا علااااااااا  حاااااااااك  الحاااااااااركة باعتبارهاااااااااا ذا  وأع ااااااااااهم ماااااااااد  سااااااااانة كااااااااا  ي
وحين اااااااااذ علااااااااايهم الحفاااااااااا  علااااااااا  الحاااااااااد األي ااااااااا  الاااااااااذي  ،مسااااااااا ولية محااااااااادود 

أو يقوماااااااااوا بتحويلهاااااااااا  لااااااااا  حاااااااااركة  ،وضاااااااااعة المااااااااان م وهاااااااااو  مساااااااااين حاااااااااريكا  
نتيجااااااااااااة انهيااااااااااااار ايعتبااااااااااااار الح  اااااااااااا  الااااااااااااذي حاااااااااااااو  الماااااااااااان م  ،مساااااااااااااهمة

ن م علااااااا  بااااااا  رتاااااااد المااااااا ،ولااااااام يقااااااا  األمااااااار عناااااااد هاااااااذا الحاااااااد ،الحفاااااااا  علياااااااة
                                                 

، 2007 ،بن  سوي  ،دار النهضة العربية  ،الحركا  التجارية ،بهنساوي ( د.  فو 20
 720 -721. 
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أن   ،عاااااااااادم تو يااااااااااق وضاااااااااا  الحااااااااااركة  اااااااااا   المااااااااااد  التاااااااااا  حااااااااااددها الماااااااااان م
 .وهو مسلل محمود من جاند المن م ،تكون منقضية بقو  القانون

مااااااااااان يااااااااااانون الحاااااااااااركا   6/1و اااااااااا  القاااااااااااانون الم ااااااااااري ن ااااااااااا  الماااااااااااد  
علاااااااااا  أناااااااااا  يجااااااااااد أي ي يااااااااااد عاااااااااادد الحااااااااااركا   اااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية 

و مااااااااااا كاناااااااااا  تاااااااااان  عليااااااااااة الماااااااااااد  وهاااااااااا ،المحاااااااااادود  عاااااااااان  مسااااااااااين حااااااااااريكا  
 .المل   1156لسنة  24من القانون ريم  43/1

(  ماااااااااااااان يااااااااااااااانون 34باااااااااااااا  وناااااااااااااا  القااااااااااااااانون الفرنساااااااااااااا   اااااااااااااا  الماااااااااااااااد  )
علاااااااااااا  أن يجااااااااااااد  ،1144يوليااااااااااااو  26الحااااااااااااركا  التجاريااااااااااااة ال ااااااااااااادر  اااااااااااا  

أي ي يااااااااااااد عاااااااااااادد الحااااااااااااركا   اااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  عاااااااااااان 
 .)21 مسين حريكا  )

عنااااااااااااد تأساااااااااااايو الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود   واحااااااااااااتر  الماااااااااااان م
عاااااااااااااان  ريااااااااااااااق ايكتتاااااااااااااااد الم لااااااااااااااق أي يتضاااااااااااااامن اساااااااااااااامها اساااااااااااااام حاااااااااااااا   

وماااااااااا  ذلاااااااااال  .وهاااااااااا   اااااااااا  ذلاااااااااال تقتاااااااااارد ماااااااااان حااااااااااركا  األمااااااااااوا  ، بيعاااااااااا 
يجااااااااااااااو  اساااااااااااااات نا  أن يتضاااااااااااااامن اساااااااااااااام الحااااااااااااااركة اساااااااااااااام أحااااااااااااااد األحاااااااااااااا ا  

 (:22ال بيعيين    حاي  معينة أي وه  )

                                                 
21) B.Mercadal et p. janin , Memento  partique Francis  le  Febvre , societies  
commerciales, 1981, No 343 et 344.  

، حيش تن  عل  أن  ( من ن ام الحركا  السعودي الحال 152/1: ن  الماد  )( ان ر22
وي يجو  أن يحتم   .يكون للحركة ذا  المس ولية المحدود  اسم محتق من غرضها أو مبتكر 

عل  اسم ح   ذي  فة  بيعية،  ي  ذا كان غرض الحركة است مار برا   ا تراة  1اسمها 
  ، أو  ذا ملك  الحركة منحأ  تجارية وات ذ  اسمها اسما  لها، أو كان مسجلة باسم هذا الح

هذا ايسم اسما  لحركة تحول   ل  حركة ذا  مس ولية محدود  واحتم  اسمها عل  اسم 
ذا كان  الحركة مملوكة لح   واحد، وجد أن يتضمن ايسم ما  .ح   ذي  فة  بيعية وا 
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باااااااااارا   ا تااااااااااراة مسااااااااااجلة باساااااااااام  ذا كااااااااااان غاااااااااارض الحااااااااااركة اساااااااااات مار  .1
 هذا الح   

 . ذا ملك  الحركة منحأ  تجارية وات ذ  اسمها اسما  لها .2
 ذا كااااااااااااان هااااااااااااذا ايساااااااااااام اسااااااااااااما  لحااااااااااااركة تحولاااااااااااا   لاااااااااااا  حااااااااااااركة ذا   .3

مسااااااااااااا ولية محااااااااااااادود  واحاااااااااااااتم  اسااااااااااااامها علااااااااااااا  اسااااااااااااام حااااااااااااا   ذي  ااااااااااااافة 
  بيعية.

و ااااااااااا  التحاااااااااااري  الم اااااااااااري ونتيجاااااااااااة ل ااااااااااادور ياااااااااااانون حاااااااااااركة األماااااااااااوا  
و  للحااااااااااا   المعناااااااااااوي أن يكاااااااااااون حاااااااااااريكا   ااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  أ ااااااااااابل يجااااااااااا

 ،وهااااااااااااااااو ذا  موياااااااااااااااا  المحاااااااااااااااارة الفرنساااااااااااااااا  ،(23المساااااااااااااااا ولية المحاااااااااااااااادود  )
حياااااااااااااش يجااااااااااااااو  و قااااااااااااااا  لقااااااااااااااانون الحاااااااااااااركا  التجاريااااااااااااااة الفرنساااااااااااااا  ال ااااااااااااااادر 

أن يكااااااااااااااااااون الحاااااااااااااااااا   المعنااااااااااااااااااوي حااااااااااااااااااريكا   اااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااااركة ذا   1144
 .المس ولية المحدود 

ركا  ذا  وذهاااااااااااااااااد جاناااااااااااااااااد مااااااااااااااااان الفقااااااااااااااااا   لااااااااااااااااا  أن تأسااااااااااااااااايو الحااااااااااااااااا
 ،المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  بااااااااااااين أحاااااااااااا ا  معنويااااااااااااة ين ااااااااااااوي علاااااااااااا    ااااااااااااور 

يساااااااااايما  اااااااااا   اااااااااا  ن ااااااااااام يااااااااااانون  ي يتضاااااااااامن يواعااااااااااد تهااااااااااد   لاااااااااا  مناااااااااا  
ايحتكاااااااااااارا  عبااااااااااار تن ااااااااااايم الحاااااااااااركا  يانوناااااااااااا  أو منااااااااااا  تأسااااااااااايو الحاااااااااااركا  

وذلاااااااااااال ألن الحاااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحااااااااااادود  ست اااااااااااابل  اااااااااااا   ،القابضاااااااااااة
ة ة يحتكااااااااااااار األسااااااااااااواق ماااااااااااان جهاااااااااااام اااااااااااا  هااااااااااااذا الوضاااااااااااا  وساااااااااااايلة نموذجياااااااااااا

                                                                                                                       

ت بيق  ملوكة لح   واحد، ويترتد عل   هما  ذلليفيد بأنها حركة ذا  مس ولية محدود  م
  .( من هذ  الماد 2الفقر  )

ها ن ة    الماد  يض  ييودا   ا ة بالحركا  ومن 1156لسنة  24( حيش كان القانون ريم 23
المحدود  سو  األح ا   ي يجو  أن يكون حريكا     الحركة ذا  المس وليةعل  أن    44/1

عدم جوا  د و  الح   المعنوي كحريل    الحركة ذا  المس ولية    وهو ما يعن ال بيعيين
 .المحدود 
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ولعااااااااااااا  الحكماااااااااااااة التااااااااااااا   .(26)ولتركيااااااااااااا  رأو الماااااااااااااا  مااااااااااااان جهاااااااااااااة أ ااااااااااااار 
ت ياهااااااااااا المحاااااااااارة ماااااااااان وضاااااااااا  حااااااااااد أي اااااااااا  لعاااااااااادد الحااااااااااركا   اااااااااا  الحااااااااااركة 

تتم ااااااااا   ااااااااا  ي ااااااااار هاااااااااذا الناااااااااوة مااااااااان الحاااااااااركا   ،ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود 
 وكااااااااااذلل ايحتفااااااااااا  علاااااااااا  ياااااااااادر ،علاااااااااا  المحااااااااااروعا  ال اااااااااا ير  والمتوساااااااااا ة

 .(25)ح    بين الحركا من ايعتبار ال
 رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة : -ثالثاً 

و يمااااااااااا يتعلااااااااااق باااااااااارأو مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود     ناااااااااا  
ويعتباااااااااار  ،يتكااااااااااون ماااااااااان مجمااااااااااوة الح اااااااااا  التاااااااااا  يكتتااااااااااد  يهااااااااااا الحااااااااااركا 

ويرجاااااااااا  ذلاااااااااال ب بيعااااااااااة  ،وبحااااااااااق هااااااااااو الضاااااااااامان الوحيااااااااااد لحقااااااااااوق الاااااااااادا نين
وماااااااان ناحيااااااااة  ،محاااااااادود  للحااااااااركا  هااااااااذا ماااااااان ناحيااااااااةالحااااااااا   لاااااااا  المساااااااا ولية ال

هاااااااااذا ماااااااااا  م ح ااااااااااة أن  ،(24أ اااااااااري ضاااااااااا لة رأو مالهاااااااااا  لاااااااااا  حاااااااااد كبياااااااااار)
مبااااااااااااااادأ المساااااااااااااااا ولية المحاااااااااااااااادود  للحااااااااااااااااريل  اااااااااااااااا  الحااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااا ولية 
 ،المحااااااااااادود  يساااااااااااري ساااااااااااوا   ااااااااااا  مواجهاااااااااااة ال يااااااااااار أو  يماااااااااااا باااااااااااين الحاااااااااااركا 

وماااااااان  ااااااااام ي يجاااااااااو  م البتاااااااا  بحااااااااا   متااااااااا  يااااااااادم ح اااااااات  بهاااااااااا ساااااااااوا  مااااااااان 
 الحركا  أو من ال ير.

ومااااااااااان هاااااااااااذا المن لاااااااااااق أوجاااااااااااد المااااااااااان م أن يكاااااااااااون رأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة 
عناااااااااااد تأسيساااااااااااها ب رياااااااااااق ايكتتااااااااااااد الم لاااااااااااق باااااااااااين الحاااااااااااركا   يهاااااااااااا كا ياااااااااااا  

ويحاااااااااااادد الحااااااااااااركا   ،(27لتحقيااااااااااااق غرضااااااااااااها الااااااااااااذي أنحاااااااااااا   ماااااااااااان اجلاااااااااااا  )
                                                 

 –الملكية التجارية وال ناعية –، التن يم القانون  للتجار القانون التجاري ،( د. هان  دويدار26
 .962،  1،  2009 ،لبنان ،بيرو  ،منحورا  الحلب  الحقويية ،الحركا  التجارية

 .632،   2003 ،الحركا  ،مرج  سابق ،مد( د. عبد الفضي  محمد أح25
 .341 ،مرج  سابق ،أمير   دي  .د ،محمد بهج  عبد اهلل يايد .( د24
( من  159( وذلل ب    ن ام الحركا  السعودي المل   والذي كان  يحتر     الماد  )27

 .ا اأي يق  رأو ما  الحركة ذا  المس ولية المحدود  عن  مسما ة أل  ري
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بااااااااااااا  ويجاااااااااااااد أن يقسااااااااااااام  لااااااااااااا  ح ااااااااااااا   ،مقااااااااااااادار   ااااااااااااا  عقاااااااااااااد تأسيساااااااااااااها
 ،غيااااااااااااار يابلاااااااااااااة للتج  اااااااااااااة والتاااااااااااااداو متسااااااااااااااوية القيماااااااااااااة، وتكاااااااااااااون الح اااااااااااااة 

 .ويكمن السبد    ذلل هو التأكيد عل  ايعتبار الح     يها
 األ اااااااااااااا  أنهااااااااااااااا ت ااااااااااااااو   ،و المااااااااااااااا أن الح اااااااااااااا  متساااااااااااااااوية القيمااااااااااااااة

غيااااااااااااااار أن  ،أ اااااااااااااااحابها ذا  الحقاااااااااااااااوق وتفااااااااااااااارض علااااااااااااااايهم ذا  ايلت اماااااااااااااااا 
وذلاااااااال  ،وماااااااان  اااااااام يجااااااااو  م الفتاااااااا  ،هااااااااذا األ اااااااا  ي يتعلااااااااق بالن ااااااااام العااااااااام

  ممتاااااااااااا   تع ااااااااااا  أل اااااااااااحابها م اياااااااااااا  ا اااااااااااة كاألولوياااااااااااة ب نحاااااااااااا  ح ااااااااااا
ولكااااااااااان ي يجاااااااااااو  أن تكاااااااااااون تلااااااااااال الم اياااااااااااا  ، ااااااااااا  الح اااااااااااو  علااااااااااا  الاااااااااااربل

وهاااااااااااااذا  ،الممنوحاااااااااااااة للح اااااااااااااة  ااااااااااااا  حاااااااااااااك  أ اااااااااااااوا  متعااااااااااااادد  أو م دوجاااااااااااااة
 .(29وي يجو  م الفت  ) ،الح ر متعلق بالن ام العام

بااااااااا  ويحاااااااااتر   ،هاااااااااذا ويجاااااااااد أن ياااااااااتم ايكتتااااااااااد  ااااااااا  جميااااااااا  الح ااااااااا 
وذلااااااااال  ،لو اااااااااا  بكامااااااااا  ييمتهاااااااااا لحسااااااااااد الحاااااااااركة تحااااااااا  التأسااااااااايوأن ياااااااااتم ا

 اااااااااا  حساااااااااااد يفااااااااااتل لهااااااااااذا ال اااااااااارض بأحااااااااااد البنااااااااااول الماااااااااار   لهااااااااااا بااااااااااذلل 
حيااااااااش يااااااااد  ،بقاااااااارار ماااااااان الااااااااو ير، وي يهاااااااام  اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد  ريقااااااااة التو ياااااااا 

بينماااااااااااا يح ااااااااااا   ،يح ااااااااااا  أحاااااااااااد الحاااااااااااركا  علااااااااااا  تسااااااااااا  وتساااااااااااعين ح اااااااااااة
الحااااااااركة  اااااااا  م اااااااا  هااااااااذ   أنحاااااااال  وي ،الحااااااااريل اح اااااااار علاااااااا  ح ااااااااة واحااااااااد 

وذلاااااااااااال علاااااااااااا   ،يمكاااااااااااان ال عاااااااااااان عليهااااااااااااا بال ااااااااااااورية  ،القااااااااااااانون الم ااااااااااااري
 ،أساااااااااااو أنهااااااااااا حااااااااااركة واجهااااااااااة ت فاااااااااا  محااااااااااروعا   رديااااااااااا  محاااااااااادود المساااااااااا ولية

                                                 
28) G. Cantenot, les categories de paris sociales dans les societies a 
responsabilite limitee, Journ. notaire, 1952, NO 429. 
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أمااااااااا  اااااااا   رنسااااااااا   نهااااااااا ليساااااااا  م الفااااااااة للقااااااااانون بعااااااااد  ياااااااارار حااااااااركة الرجاااااااا  
 (.21الواحد محدود  المس ولية )

 اااااااااا  النقديااااااااااة وي يااااااااااتم تأساااااااااايو الحااااااااااركة  ي  ذا تاااااااااام تو ياااااااااا  كا ااااااااااة الح
 ،(30وتاااااااااام د اااااااااا  ييمتهااااااااااا بالكاماااااااااا  ) ، اااااااااا  عقااااااااااد التأساااااااااايو بااااااااااين الحااااااااااركا 

والتااااااااا   ،وذلااااااااال    اااااااااا  لماااااااااا هاااااااااو علياااااااااة الحاااااااااا  بالنسااااااااابة لحاااااااااركة المسااااااااااهمة
(، 31يكفااااااااااا   يهاااااااااااا الو اااااااااااا  بنسااااااااااابة معيناااااااااااة مااااااااااان ييماااااااااااة األساااااااااااهم النقدياااااااااااة )

وتكمااااااااااااااان الحكماااااااااااااااة مااااااااااااااان ذلااااااااااااااال  ااااااااااااااا  ضااااااااااااااا لة رأو ماااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركة ذا  
وماااااااااان  اااااااااام  ،يم اااااااااا  الضاااااااااامان العااااااااااام للاااااااااادا نينوالاااااااااا   ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

أراد المحاااااااااارة أن يضاااااااااا  تحاااااااااا  ت اااااااااار ها ومنااااااااااذ تأسيسااااااااااها األمااااااااااوا  ال  مااااااااااة 
هااااااااااذا  ضاااااااااا   عاااااااااان أناااااااااا  أراد تجنيبهااااااااااا محااااااااااقة الم البااااااااااة  ،لمباحاااااااااار  نحااااااااااا ها

                                                 
 اإل ارالمحروة التجاري الجماع  بين وحد   –، الحركا  التجارية( د. محمد  ريد العرين 21

 .(1)، هامش673   ،2001 ،اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديد ،األحكا القانون  وتعدد 
ي يتم عل  أن    1191لسنة  151الم ري  ( من ن ام الحركا 21( ان ر ن  الماد  )30

عقد تأسيو    و ع  جمي  الح   النقدية   ذا  يتأسيو الحركة ذا  المس ولية المحدود  
ذاالحركة بين الحركا  ود ع  ييمتها كاملة  يبين كان ما يدم  الحريل ح ة عينية وجد ان  وا 

   عقد تأسيو الحركة نوعها وييمتها وال من الذ  ارتضا  باي  الحركا  لها واسم الحريل 
ويكون مقدم الح ة العينية مس وي يب  ال ير عن  الما  مقاب  ما يدم . رأوومقدار ح ت     

 ذا   يهذا الفرق  أدا ييمتها المقدر  لها    عقد الحركة ويسأ  باي  الحركا  بالتضامن عن 
 .ا بتوا عدم عملهم بذلل 

يكون رأو الما   أنويحتر  يانون الحركا  الم ري عل  أن    ( من32( ان ر ن  الماد )31
( عل  األي  من القيمة ايسمية %10الم در مكتتبا  ي  بالكام  وان يقوم ك  مكتتد بأدا  )

ي  تأسيو الحركة عل  من تار  أحهر(     مد  ي تجاو     ة %25)  ل لألسهم النقدية ت اد 
يسدد باي  هذ  القيمة     مد  ي ت يد عل   مو سنوا  من تاري  تأسيو الحركة،  أن

 .ييمتها بالكام   أدا تداو  األسهم يب    جرا ا وتحدد ال  حة التنفيذية 
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وكاااااااااااذلل الحيلولاااااااااااة دون  ،(32)  البااااااااااااي  مااااااااااان ييماااااااااااة األساااااااااااهم النقدياااااااااااةباااااااااااد 
ال مأنينااااااااة  اااااااا  باإلضااااااااا ة  لاااااااا  العماااااااا  علاااااااا  بااااااااش  ،ييااااااااام حااااااااركا   ااااااااورية

نفاااااااااااااوو الااااااااااااادا نين الاااااااااااااذين سااااااااااااايجدون أن ضااااااااااااامانهم العاااااااااااااام والمتم ااااااااااااا   ااااااااااااا  
 .)33رأسما  الحركة يد د   بالكام  )

يجاااااااااااو  للحاااااااااااركة أن  ،ومتااااااااااا  كانااااااااااا  الح اااااااااااة مملوكاااااااااااة لعاااااااااااد  أحااااااااااا ا 
توياااااااااا  اسااااااااااتعما  الحقااااااااااوق المت اااااااااالة بهااااااااااا  لاااااااااا  أن ي تااااااااااار مااااااااااالكو الح ااااااااااة 

حااااااااااركة. وتحاااااااااادد مااااااااان بياااااااااانهم ماااااااااان يعاااااااااد مالكااااااااااا  منفااااااااااردا  لهااااااااااا  ااااااااا  مواجهااااااااااة ال
ي كااااااااان ماااااااان حقهااااااااا بعااااااااد انقضااااااااا   الحااااااااركة ميعااااااااادا  إلجاااااااارا  هااااااااذا اي تيااااااااار، وا 
الميعاااااااااااااد المااااااااااااذكور بياااااااااااا  الح ااااااااااااة لحساااااااااااااد مالكيهااااااااااااا. و اااااااااااا  هااااااااااااذ  الحالااااااااااااة 

و قاااااااااااا   ،(36تعاااااااااارض الح ااااااااااة علاااااااااا  الحااااااااااركا  اح اااااااااارين  اااااااااام علاااااااااا  ال ياااااااااار)
 ،( 35( مااااااااااان ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  الساااااااااااعودي الحاااااااااااال  )141ألحكاااااااااااام المااااااااااااد  )

   .التأسيو عل  غير ذلل ما لم ين  عقد

                                                 
32)  DE JUGLART et IPPOLITO , OP. Cit, N 887. 

 .639،   2003 ،ركا الح ،مرج  سابق ،( د. عبد الفضي  محمد أحمد33
 .340   ،مرج  سابق ،حمد اهلل محمد حمد اهلل .( د36
يجو  للحريل  -1  الحركا  السعودي الحال  عل  أن  ( من ن ام141( حيش تن  الماد  )35

وم  ذلل  ذا  ،أن يتنا   عن ح ت  ألحد الحركا  أو لل ير و قا  لحرو  عقد تأسيو الحركة
بعوض أو بدون  ل ير أحد الحركا ، وجد أن يبلغ باي  الحركا  أراد الحريل التنا   عن ح ت  

و   هذ  الحالة، يجو  لك  حريل أن ي لد استرداد .عن  ريق مدير الحركة بحرو  التنا  
الح ة بحسد ييمتها العادلة        ين يوما  من تاري   ب غ  بذلل ما لم ين  عقد تأسيو 

ذا استعم  حق ايسترداد أك ر من حريل، يسم  هذ  .الحركة عل   ريقة تقويم أو مد  أ ر  وا 
وي يسري حق  .الح ة أو الح   بين  الب  ايسترداد بنسبة ح ة ك  منهم    رأو الما 

ايسترداد المن و  علي     هذ  الماد  عل  انتقا  ملكية الح   باإلرش أو بالو ية أو 
 ذا انقض  المد  المحدد  لممارسة  -2 حكم من الجهة القضا ية الم ت ة.انتقالها بموجد 
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 المطلب الثاني
 األركان الشكلية للشركة ذات المسئولية المحدودة

يحاااااااااااتر  الن اااااااااااام لتأسااااااااااايو الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  ضااااااااااارور  
وهاااااااااااذ  األركاااااااااااان يجاااااااااااد ان تاااااااااااتم  اااااااااااحيحة  ،تاااااااااااوا ر حااااااااااارو  حاااااااااااكلية معيناااااااااااة
وتتم اااااااااا  هااااااااااذ  األركااااااااااان  اااااااااا  كتابااااااااااة عقااااااااااد  ،و ااااااااااق مااااااااااا ناااااااااا  علياااااااااا  الن ااااااااااام

 .وحهر الحركة 
 :الكتابة -أوالً 

حيااااااااااااااش يجااااااااااااااد أن يكااااااااااااااون عقااااااااااااااد الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  
ويجااااااااااااد أن يوياااااااااااا  عقااااااااااااد تأساااااااااااايو الحااااااااااااركة جمياااااااااااا  الحااااااااااااركا ، وأن  ،مكتوباااااااااااا  

 (:34يحتم  العقد ب فة  ا ة عل  البيانا  احتية)
 أ ا نوة الحركة واسمها وغرضها ومرك ها الر يو. 

 مهنهم وجنسياتهم. د ا أسما  الحركا  وأماكن  يامتهم و 
 ج ا أسما  أعضا  مجلو الريابة  ن وجد. 

مقااااااااااااااااادار رأو الماااااااااااااااااا  ومقااااااااااااااااادار الح ااااااااااااااااا  النقدياااااااااااااااااة والح ااااااااااااااااا  د. 
 العينية وو   تف يل  للح   العينية وييمتها وأسما  مقدميها.

 ياااااااااااارار الحااااااااااااركا  بتو ياااااااااااا  جمياااااااااااا  ح اااااااااااا  رأو المااااااااااااا  والو ااااااااااااا   .هااااااااااااا
 ح وال سا ر. بقيمة هذ  الح   كاملة. و  ريقة تو ي  األربا

  ا  تاري  بد  الحركة وتاري  انتها ها. 
 ح ا حك  التبلي ا  الت  يد توجهها الحركة  ل  الحركا . 

 :الشهر -ثانياً 

                                                                                                                       

حق ايسترداد دون أن يستعمل  أحد الحركا ، كان ل احد  الح ة الحق    التنا   عنها 
 لل ير.

 .( من ن ام الحركا  السعودي الجديد154( ان ر : ن  الماد  )34
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( ماااااااااااان ن ااااااااااااام الحااااااااااااركا  الحااااااااااااال  يجااااااااااااد 159وو قااااااااااااا  لاااااااااااان  الماااااااااااااد  )
علااااااااااا  ماااااااااااديري الحاااااااااااركة  ااااااااااا      اااااااااااين يوماااااااااااا  مااااااااااان تأسيساااااااااااها نحااااااااااار عقاااااااااااد 

  .ر  التجار  وال ناعةالتأسيو عل  نفقتها    موي  و ا
باااااااااا  أوجااااااااااد علاااااااااا  مااااااااااديري الحااااااااااركة ييااااااااااد  ،ولاااااااااام يكتاااااااااا  الماااااااااان م بااااااااااذلل

الحااااااااركة  اااااااا  السااااااااج  التجاااااااااري  اااااااا  ذا  الميعاااااااااد سااااااااال  الااااااااذكر.  هااااااااذا ماااااااا  
م ح ااااااااااااة أن أي تعاااااااااااادي  ي اااااااااااارأ علاااااااااااا  عقااااااااااااد تأساااااااااااايو الحااااااااااااركة يجااااااااااااد أن 

كماااااااااا يجاااااااااد أن  ،ينحااااااااار  ااااااااا  المويااااااااا  ايلكترونااااااااا  لاااااااااو ار  التجاااااااااار  وال اااااااااناعة
وذلاااااااال  اااااااا      ااااااااين يومااااااااا  ماااااااان تاااااااااري   جاااااااارا   ،سااااااااج  التجااااااااارييقيااااااااد  اااااااا  ال

 .التعدي  عل  عقد تأسيو الحركة
 المطلب الثالث

الجزاء المترتب على مخالفة قواعد التأسيس المغلق للشركة ذات المسئولية 
 المحدودة

جااااااااادير بالاااااااااذكر أن المااااااااان م الساااااااااعودي رتاااااااااد علااااااااا  اإل ااااااااا   باااااااااأي مااااااااان 
د تأسااااااااااايو الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية األركاااااااااااان الموضااااااااااااوعية أو الحاااااااااااكلية عناااااااااااا

 :محدود  نوعان من الج ا  أي وهماال
 :الجزاء المدني -أوالً 

يتم اااااااااااا  الجاااااااااااا ا  الماااااااااااادن  علاااااااااااا  م الفااااااااااااة القواعااااااااااااد الن اميااااااااااااة المتعلقااااااااااااة 
 ااااااااااا  أنااااااااااا  يجاااااااااااو  لكااااااااااا  ذي  ،،بتأسااااااااااايو الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود 

ومااااااااااا  ذلااااااااااال أعتااااااااااار  المااااااااااان م بوجاااااااااااود  ،م ااااااااااالحة  لاااااااااااد ب ااااااااااا ن الحاااااااااااركة
 .كة بالنسبة لل يرالحر 

ومااااااااااااان  اااااااااااااام  ي يجاااااااااااااو  للحااااااااااااااركا  ايحتجااااااااااااااج علاااااااااااااا  ال يااااااااااااار بااااااااااااااب  ن 
ومااااااااا  ذلااااااااال يجاااااااااو  لل يااااااااار أن يتمسااااااااال  ،الحاااااااااركة لم الفتهاااااااااا يواعاااااااااد التأسااااااااايو
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كماااااااااااا يجاااااااااااو   ،باااااااااااب  ن الحاااااااااااركة متااااااااااا   كانااااااااااا  لااااااااااا  م ااااااااااالحة  ااااااااااا  ذلااااااااااال
 (.37للحركا  أن يتمسكوا ب   يما بينهم )

عودي ا  السااااااااااا( مااااااااااان ن اااااااااااام الحااااااااااارك151و ااااااااااا  ذلااااااااااال تااااااااااان  المااااااااااااد   ) 
 -بالنساااااااااااابة  لاااااااااااا  كاااااااااااا  ذي م اااااااااااالحة -الجديااااااااااااد علاااااااااااا  أناااااااااااا    تعااااااااااااد با لااااااااااااة

الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  التاااااااااااااا  ت سااااااااااااااو بالم الفااااااااااااااة ألحكااااااااااااااام 
و)الرابعاااااااااة وال مساااااااااين بعاااااااااد  (الماااااااااواد )المااااااااااد  ال ال اااااااااة وال مساااااااااين بعاااااااااد الما اااااااااة

و)الساااااااااااابعة وال مسااااااااااين بعاااااااااااد  (و)السادساااااااااااة وال مسااااااااااين بعاااااااااااد الما ااااااااااة (الما ااااااااااة
ماااااااااان الن ااااااااااام، ولكاااااااااان ي يجااااااااااو  للحااااااااااركا  أن يحتجااااااااااوا علاااااااااا  ال ياااااااااار  (الما ااااااااااة

بهاااااااااذا الاااااااااب  ن  كماااااااااا رتاااااااااد المااااااااان م الساااااااااعودي جااااااااا ا   مااااااااادنيا  علااااااااا  م الفاااااااااة 
يتم ااااااااااااا   ،القواعاااااااااااااد الن امياااااااااااااة لتأسااااااااااااايو الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود 

 ااااااااا  اعتباااااااااار م سسااااااااا  الحاااااااااركة مسااااااااا ولين علااااااااا  وجااااااااا  التضاااااااااامن يبااااااااا  كااااااااا  
(، و اااااااااا  39)  اق علاااااااااا   اااااااااا   ذلاااااااااالحتاااااااااا  ولااااااااااو تاااااااااام ايتفاااااااااا ،ذي م اااااااااالحة

( مااااااااااان ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  الساااااااااااعودي علااااااااااا  أنااااااااااا  151ذلااااااااااال تااااااااااان  المااااااااااااد  )
ذا تقااااااااااارر الاااااااااااب  ن ت بيقاااااااااااا  لاااااااااااذلل، كاااااااااااان الحاااااااااااركا  الاااااااااااذين تساااااااااااببوا .  ..... وا 

 ياااااااااااا  مساااااااااااا ولين بالتضااااااااااااامن  اااااااااااا  مواجهااااااااااااة باااااااااااااي  الحااااااااااااركا  وال ياااااااااااار عاااااااااااان 
 .تعويض الضرر المترتد علي  

المسااااااااااااااا ولية التضااااااااااااااااامنية ومااااااااااااااان الحااااااااااااااااي  التااااااااااااااا  يترتااااااااااااااااد عليهاااااااااااااااا   
 للحركا  ما يل :

ااااااااااا  ذا تاااااااااام ايكتتاااااااااااد علاااااااااا  وجاااااااااا  غياااااااااار  ااااااااااحيل  اااااااااا  أي جاااااااااا   ماااااااااان 1
كااااااااااأن يااااااااااتم تأساااااااااايو الحااااااااااركة ب ريااااااااااق ايكتتاااااااااااد العااااااااااام  ،رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة
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 ذ يعتباااااااااارون بحكاااااااااام الن ااااااااااام مكتتبااااااااااين  ، اااااااااا  جاااااااااا   ماااااااااان رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة
 .(31)ويتعين عليهم حين ذ أدا   بمجرد معر ة األمر ،   هذا الج  

ااااااااا  ذا تاااااااام تقيااااااااايم الح اااااااا  العينياااااااااة بال ياااااااااد  علاااااااا   ااااااااا   الواياااااااا  عناااااااااد 2
حياااااااااااااااش يعتبااااااااااااااار مقااااااااااااااادم  الح ااااااااااااااا   ،ايكتتااااااااااااااااد  ااااااااااااااا  تأسااااااااااااااايو الحاااااااااااااااركة

عااااااااااان  ،را  مساااااااااا ولين تجااااااااااا  ال يااااااااااار علاااااااااا  وجاااااااااا   التضااااااااااامنبااااااااااوالمااااااااااديرين وال 
، و ااااااااااا  هاااااااااااذ  الحالاااااااااااة (60عااااااااااادم  اااااااااااحة تقااااااااااادير ييماااااااااااة الح ااااااااااا  العينياااااااااااة )

وماااااااااان هااااااااااذا المن لااااااااااق  ،لاااااااااال ال ياااااااااااد يعتباااااااااارون بحكاااااااااام الن ااااااااااام مكتتبااااااااااين  اااااااااا  ت
يكوناااااااوا ملتااااااا مين باااااااد   تلااااااال ال يااااااااد   ااااااا  تقيااااااايم الح ااااااا  العينياااااااة متااااااا   بااااااا  

 .ذلل
هااااااااااذا ولقااااااااااد ماااااااااانل الن ااااااااااام لكاااااااااا  ذي م اااااااااالحة الحااااااااااق  اااااااااا  ر اااااااااا  دعااااااااااو  
 المساااااااااا ولية المدنيااااااااااة عاااااااااان م الفااااااااااة يواعااااااااااد تأساااااااااايو الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية

 ي أناااااااااا   ،يسااااااااااتوي  اااااااااا  ذلاااااااااال أن يكااااااااااون حااااااااااريكا  أم غياااااااااار حااااااااااريل ،المحاااااااااادود 
يحااااااااااتر  لقبااااااااااو  دعااااااااااو  المساااااااااا ولية أن يكااااااااااون الضاااااااااارر الااااااااااذي لحااااااااااق برا اااااااااا  
 الااااااااادعو  هاااااااااو نتيجاااااااااة مباحااااااااار  لتلااااااااال الم الفاااااااااة التااااااااا  حاااااااااد   عناااااااااد تأسااااااااايو

وماااااااان  اااااااام   ناااااااا   ذا كااااااااان الضاااااااارر الااااااااذي لحااااااااق باااااااا  ضااااااااررا  غياااااااار  ،الحااااااااركة
 اااااااااا ن دعااااااااااوي المساااااااااا ولية المدنيااااااااااة تكااااااااااون غياااااااااار  ،مباحاااااااااار ألي ساااااااااابد كااااااااااان

  .مقبولة
 ،دعاااااااااااااااو  المسااااااااااااااا ولية المدنياااااااااااااااة علااااااااااااااا  الم سساااااااااااااااينويجاااااااااااااااد أن تر ااااااااااااااا  

باعتبااااااااار أنهاااااااام هاااااااام ماااااااان تسااااااااببوا  اااااااا  تأساااااااايو الحااااااااركة علاااااااا  نحااااااااو ي ااااااااال  
ولقااااااااااااد اعتباااااااااااار الماااااااااااان م مساااااااااااا وليتهم  اااااااااااا  هااااااااااااذا ال اااااااااااادد مساااااااااااا ولية  ،الن ااااااااااااام
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ومااااااااان هاااااااااذا المن لاااااااااق ي يملااااااااال أي مااااااااان  ،تضاااااااااامنية يبااااااااا  كااااااااا  ذي م ااااااااالحة
 .ريدالم سسين أن يد      مواجهة المدع  بالتقسيم أو بالتج

وممااااااااااا يحاااااااااال  ياااااااااا  أن ال بيعااااااااااة القانونيااااااااااة لتلاااااااااال المساااااااااا ولية التضااااااااااامنية 
 ،وبالتاااااااااااال  ي يجاااااااااااو  ايتفااااااااااااق علااااااااااا  ماااااااااااا ي الفهاااااااااااا ،تتعلاااااااااااق بالن اااااااااااام العاااااااااااام

نهاااااااااااااااا ن اااااااااااااااارا  ألنهاااااااااااااااا مقااااااااااااااارر  باااااااااااااااان  م اإلعفاااااااااااااااا ومااااااااااااااان  ااااااااااااااام ي يجااااااااااااااااو  
 .(61)ن ام 
 :الجزاء الجنائي -ثانياً 

يااااااااااة  اااااااااا  الماااااااااااد  لقااااااااااد تناااااااااااو  الماااااااااان م السااااااااااعودي تلاااااااااال المساااااااااا ولية الجنا 
حياااااااااااااش ن ااااااااااااا  تلااااااااااااال  ،( ماااااااااااان ن اااااااااااااام الحاااااااااااااركا  الساااااااااااااعودي الجدياااااااااااااد212)

المااااااااااد  علااااااااا  أنااااااااا    مااااااااا  عااااااااادم اإل ااااااااا   باااااااااأي عقوباااااااااة أحاااااااااد يااااااااان  عليهاااااااااا 
وب راماااااااااة ي ت ياااااااااد  ،يعاياااااااااد بالساااااااااجن ماااااااااد  ي ت ياااااااااد علااااااااا  سااااااااانة ،ن اااااااااام م ااااااااار

 أو ب حد  هاتين العقوبتين: ،ا ا( مليون ري 000,000,1عل  )
............................................................................   

 اا  عقااد تأساايو الحااركة أو  اا  ن امهااا األساااو أو  -عماادا   -كاا  ماان ي  باا  -و
 ااا  غيااار ذلااال مااان و اااا ق الحاااركة أو  ااا   لاااد التااار ي  بتأسااايو الحاااركة أو  ااا  

م، وكاا  المسااتندا  المرا قااة ل لااد التأساايو  بيانااا  كاذبااة أو م الفااة ألحكااام الن ااا
 من وي  تلل الو ا ق أو نحرها م  علم  بذلل.

كااااااااااا  مااااااااااان باااااااااااالغ أو يااااااااااادم  يااااااااااارارا  كاذباااااااااااة مااااااااااان الحاااااااااااركا  أو مااااااااااان  -  
غيااااااااارهم  يماااااااااا ي ااااااااا  تقاااااااااويم الح ااااااااا  العينياااااااااة أو تو يااااااااا  الح ااااااااا  باااااااااين 
الحااااااااااركا  أو الو ااااااااااا  بكاماااااااااا  ييمتهااااااااااا ماااااااااا  علماااااااااا  بااااااااااذلل، سااااااااااوا  كااااااااااان ذلاااااااااال 

عنااااااااااد تعاااااااااادي  تو ياااااااااا   عنااااااااااد تأساااااااااايو الحااااااااااركة أو عنااااااااااد  ياااااااااااد  رأو المااااااااااا  أو
 الح   بين الحركا .
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/ن( مااااااااااااااان ن اااااااااااااااام الحاااااااااااااااركا  الساااااااااااااااعودي 213كماااااااااااااااا ن ااااااااااااااا  المااااااااااااااااد  )
الجدياااااااااد علااااااااا  أنااااااااا    مااااااااا  عااااااااادم اإل ااااااااا   باااااااااأي عقوباااااااااة أحاااااااااد يااااااااان  عليهاااااااااا 

 ن ام م ر، يعايد ب رامة ي ت يد عل  )  مسما ة أل  لاير: 
............................................................ 

كاااااااااا  ماااااااااان أهماااااااااا   اااااااااا  أدا  واجباااااااااا   اااااااااا  حااااااااااأن القيااااااااااام بحااااااااااهر عقااااااااااد  -ن
تأساااااااايو الحاااااااااركة أو يياااااااادها  ااااااااا  الساااااااااج  التجاااااااااري و قاااااااااا  للن ااااااااام، وكااااااااا  مااااااااان 
ت لاااااااااااا  عااااااااااااان حاااااااااااااهر التعااااااااااااادي   ااااااااااااا  عقاااااااااااااد تأسااااااااااااايو الحاااااااااااااركة أو ن امهاااااااااااااا 

 األساو أو التعدي     بيانا  سجلها التجاري و قا  للن ام. 
د تلااااااااااال الجااااااااااارا م وحر اااااااااااا  مااااااااااان المااااااااااان م الساااااااااااعودي علااااااااااا  منااااااااااا  ارتكاااااااااااا

والم الفااااااااااااااااا  عنااااااااااااااااد تأساااااااااااااااايو الحااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااا ولية المحاااااااااااااااادود  ماااااااااااااااار  
ضااااااااااع  العقوباااااااااة  ااااااااا  حالاااااااااة العاااااااااود   لااااااااا  ارتكااااااااااد هاااااااااذ  الجريماااااااااة  ،أ ااااااااار 

 .أو الم الفة       ش سنوا  من تاري  الحكم علية بحكم نها  
( مااااااااااان ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  216وهاااااااااااذا هاااااااااااو ماااااااااااا ن ااااااااااا  علياااااااااااة المااااااااااااد  )

 ااااااااا  علاااااااا  أناااااااا    تضااااااااااع   اااااااا  حالااااااااة العاااااااااود حيااااااااش ن ،السااااااااعودي الجديااااااااد
العقوبااااااااااااا  المقاااااااااااارر  عااااااااااااان الجاااااااااااارا م والم الفااااااااااااا  المن اااااااااااااو  عليهااااااااااااا  ااااااااااااا  
المااااااااااواد )الحاديااااااااااة عحاااااااااار  بعااااااااااد المااااااااااا تين( و)ال انيااااااااااة عحاااااااااار  بعااااااااااد المااااااااااا تين( 

ويعااااااااااد عا ااااااااااادا   اااااااااا  أحكاااااااااااام .و)ال ال ااااااااااة عحااااااااااار  بعااااااااااد الماااااااااااا تين( ماااااااااان الن اااااااااااام
ا المحكاااااااااااوم عليااااااااااا  الن اااااااااااام كااااااااااا  مااااااااااان ارتكاااااااااااد الجريماااااااااااة أو الم الفاااااااااااة نفساااااااااااه

   . يها بحكم نها          ش سنوا  من تاري  الحكم علي 
ون ااااااااااارا  لجساااااااااااامة هاااااااااااذ  الم الفاااااااااااا  أوكااااااااااا  المااااااااااان م التحقياااااااااااق وايدعاااااااااااا  

( 215و ااااااااا  ذلااااااااال ن ااااااااا  الماااااااااااد  ) ، يهاااااااااا لهي اااااااااة التحقياااااااااق وايدعاااااااااا  العاااااااااام
ت اااااااااااات  هي ااااااااااااة التحقيااااااااااااق ن ااااااااااااام الحااااااااااااركا  السااااااااااااعودي علاااااااااااا  أناااااااااااا    ماااااااااااان

همااااااااااة التحقيااااااااااق وايدعااااااااااا  عاااااااااان األ عااااااااااا  المجرمااااااااااة  اااااااااا  وايدعااااااااااا  العااااااااااام بم
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و)ال انياااااااااة عحااااااااار  بعاااااااااد الماااااااااا تين(  (دتين )الحادياااااااااة عحااااااااار  بعاااااااااد الماااااااااا تينالماااااااااا
 من الن ام. 

وجااااااااادير بالاااااااااذكر أنااااااااا  متااااااااا  واجهااااااااا  المضااااااااارور  اااااااااعوبا  مااااااااان حاااااااااأنها 
  ناااااااا   ،عاااااااادم اساااااااات اعت   يامااااااااة الاااااااادعو  علاااااااا  المتساااااااابد  اااااااا  ذلاااااااال الضاااااااارر

 ،اتهاااااااااااا للحكااااااااااام عليهاااااااااااا باااااااااااد   ال راماااااااااااةياااااااااااتم ر ااااااااااا  الااااااااااادعو  علااااااااااا  الحاااااااااااركة ذ
ويكااااااااون ذلاااااااال بعااااااااد ر اااااااا  الاااااااادعو  ماااااااان يباااااااا  هي ااااااااة التحقيااااااااق وايدعااااااااا  العااااااااام 

وهااااااااااذا هااااااااااو مااااااااااا تاااااااااان  علياااااااااا  الماااااااااااد   ،والتاااااااااا  منحهااااااااااا الن ااااااااااام هااااااااااذا الحااااااااااق
حياااااااااش تااااااااان  علااااااااا  أنااااااااا   ،( مااااااااان ن اااااااااام الحاااااااااركا  الساااااااااعودي الجدياااااااااد217)
مااااااااااة  ذا تعااااااااااذر   يامااااااااااة الاااااااااادعو  علاااااااااا  ماااااااااان ارتكااااااااااد  حااااااااااد  األ عااااااااااا  المجر  

 (دتين )الحاديااااااااااااااة عحاااااااااااااار  بعااااااااااااااد المااااااااااااااا تينالمن ااااااااااااااو  عليهااااااااااااااا  اااااااااااااا  المااااااااااااااا
و)ال انيااااااااااة عحاااااااااار  بعااااااااااد المااااااااااا تين (  لهي ااااااااااة التحقيااااااااااق وايدعااااااااااا  العااااااااااام  يامااااااااااة 

كم عليهااااااااااااا بال رامااااااااااااة المن ااااااااااااو  الاااااااااااادعو  علاااااااااااا  الحااااااااااااركة للم البااااااااااااة بااااااااااااالح
  .عليها

باااااااااا  ويجااااااااااو  للمضاااااااااارور الم البااااااااااة بااااااااااالتعويض علاااااااااا  كاااااااااا  ماااااااااان ألحااااااااااق 
ة يواعااااااااااااااد تأساااااااااااااايو الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية باااااااااااااا  ضاااااااااااااارر نتيجااااااااااااااة م الفاااااااااااااا

( ماااااااااااااان ن ااااااااااااااام الحااااااااااااااركا  219و اااااااااااااا  ذلاااااااااااااال تاااااااااااااان  الماااااااااااااااد  ) ،المحاااااااااااااادود 
الساااااااااااعودي الجدياااااااااااد علااااااااااا  أنااااااااااا     ي ي ااااااااااا  ت بياااااااااااق العقوباااااااااااا  المن اااااااااااو  
عليهاااااااااا  ااااااااا  هاااااااااذا البااااااااااد بحاااااااااق أي حااااااااا    ااااااااا  الرجاااااااااوة باااااااااالتعويض علااااااااا  
كاااااااا  ماااااااان تسااااااااابد لاااااااا  بضااااااااارر نتيجااااااااة ارتكاااااااااد أي مااااااااان الجاااااااارا م والم الفاااااااااا  

   . و  عليها    هذا الباد  المن
ماااااااااااان يااااااااااااانون الحااااااااااااركا  الم ااااااااااااري  142ويسااااااااااااتفاد ماااااااااااان ناااااااااااا  الماااااااااااااد  

أنااااااااااااا  مااااااااااااا  عااااااااااااادم اإل ااااااااااااا   بالعقوباااااااااااااا  األحاااااااااااااد  (62) 1191لسااااااااااااانة  151
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يعايااااااااااااد بااااااااااااالحبو مااااااااااااد  ي تقاااااااااااا   ،المن ااااااااااااو  عليهااااااااااااا بااااااااااااالقوانين األ اااااااااااار 
  عاااااااان ساااااااانتين وب رامااااااااة ي تقاااااااا  عاااااااان ألفاااااااا  جنيااااااااة وي ت يااااااااد علاااااااا  عحاااااااار  مي

 :حد  هاتين العقوبتينجنية أو ب 
اااااااااا كااااااااا  مااااااااان ياااااااااام بتأسااااااااايو الحاااااااااركة ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود  وضااااااااامن 1

عقاااااااااااااادها  ياااااااااااااارارا  كاذبااااااااااااااة متعلقااااااااااااااة بتو ياااااااااااااا  ح اااااااااااااا  رأو المااااااااااااااا  بااااااااااااااين 
 .م  علم  بذلل ،الحركا  أو بو ا  ك  ييمتها

اااااااااا كاااااااااا  ماااااااااان يقااااااااااوم ماااااااااان الحاااااااااركا  ب ريااااااااااق التاااااااااادليو ح  ااااااااااا  عينيااااااااااة 2
 .بأك ر من ييمتها الحقيقية

و أو ماااااااادير وجاااااااا  الاااااااادعو   لاااااااا  الجمهااااااااور ل كتتاااااااااد  اااااااا  ااااااااا كاااااااا  م ساااااااا3
 ،أوراق ماليااااااااااااة أيااااااااااااا كااااااااااااان نوعهااااااااااااا لحساااااااااااااد حااااااااااااركة ذا  مساااااااااااا ولية محاااااااااااادود 

 .وكذلل ك  من عرض هذ  األوراق ل كتتاد لحساد الحركة
 

 المبحث الثاني
حظر تغطية رأس مال الشركة أو زيادته بطريق االقتراض عن طريق االكتتاب 

 العام.

  الم اااااااااااااااااادر األساساااااااااااااااااا  لتموياااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااااركة ذا  يعتباااااااااااااااااار رأو المااااااااااااااااااا
وماااااااااااا  ذلاااااااااااال لاااااااااااام يضاااااااااااا  الماااااااااااان م السااااااااااااعودي حاااااااااااادا   ،المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

وماااااااااااا ت لبااااااااااا  المااااااااااان م  ،أي ااااااااااا  لرأسااااااااااامالها رغااااااااااام ماااااااااااا يم لااااااااااا  مااااااااااان أهمياااااااااااة
الساااااااااااعودي  ااااااااااا  ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  الجدياااااااااااد  قااااااااااا  هاااااااااااو أن يكاااااااااااون رأسااااااااااامالها 

رياااااااااة ومااااااااان  ااااااااام يتمتااااااااا  الحاااااااااركا  بح ،كا ياااااااااا  لتحقياااااااااق غرضاااااااااها عناااااااااد تأسيساااااااااها
  الحاااااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااااا ولية  ااااااااااااااااااا  تحدياااااااااااااااااااد مقااااااااااااااااااادار رأو الماااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااا

 .(63)المحدود 
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ويجااااااااااااد أن يقساااااااااااام رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود   لاااااااااااا  
( ماااااااااان ن ااااااااااام 140و اااااااااا  ذلاااااااااال تاااااااااان  الماااااااااااد  ) ،ح اااااااااا  متساااااااااااوية القيمااااااااااة

الحاااااااااركا  الساااااااااعودي علااااااااا  أنااااااااا    يجاااااااااد أن يكاااااااااون رأو ماااااااااا  الحاااااااااركة عناااااااااد 
ها، ويحااااااااااادد الحاااااااااااركا  مقااااااااااادار   ااااااااااا  عقاااااااااااد تأسيساااااااااااها كا ياااااااااااا  لتحقياااااااااااق غرضااااااااااا

تأساااااااااااااايو الحااااااااااااااركة، ويقساااااااااااااام  لاااااااااااااا  ح اااااااااااااا  متساااااااااااااااوية القيمااااااااااااااة، وتكااااااااااااااون 
 ...................... .الح ة غير يابلة للتج  ة والتداو 

وحياااااااااااش أن رأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  يعاااااااااااد وبحاااااااااااق 
 قاااااااااد احااااااااتر  الماااااااان م الساااااااااعودي  اااااااا  ن اااااااااام  ،هااااااااو الضاااااااامان الوحياااااااااد لاااااااادا نيها

 ،ضاااااااااااارور  كتابااااااااااااة رأو مالهااااااااااااا بجانااااااااااااد اساااااااااااام الحااااااااااااركة ،حااااااااااااركا  الجدياااااااااااادال
ورتااااااااد علاااااااا  م الفااااااااة ذلاااااااال اعتبااااااااار ماااااااادير الحااااااااركة مساااااااا و  ح  اااااااايا  وعلاااااااا  

وهااااااااذا هااااااااو مااااااااا ن اااااااا  عليااااااااة  ،وجاااااااا  التضااااااااامن عاااااااان كا ااااااااة الت امااااااااا  الحااااااااركة
والتاااااااااا  تاااااااااان   ،( ماااااااااان ن ااااااااااام الحااااااااااركا  السااااااااااعودي الجديااااااااااد152/2الماااااااااااد  ) 
 ..............................................-1عل  أن    

يكاااااااااااااون ماااااااااااااديرو الحااااااااااااااركة مسااااااااااااا ولين ح  ااااااااااااااي ا وبالتضاااااااااااااامن عاااااااااااااان  -2
الت اماااااااااااا  الحاااااااااااركة عناااااااااااد عااااااااااادم وضااااااااااا  عباااااااااااار   ذا  مسااااااااااا ولية محااااااااااادود  أو 

 .عدم بيان مقدار رأو الما   ل  جاند اسم الحركة  
لسااااااااااااانة  151و اااااااااااا  القاااااااااااااانون الم اااااااااااااري لااااااااااااام يضااااااااااااا  ياااااااااااااانون الحاااااااااااااركا  

 ،الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  حاااااااااااااادا  أعلاااااااااااااا  لاااااااااااااارأو مااااااااااااااا  1191
واكتفاااااااااا   قاااااااااا  بوضاااااااااا  الحااااااااااد األدناااااااااا  لاااااااااارأو المااااااااااا  وهااااااااااو  مسااااااااااون ألاااااااااا  

وي يجاااااااااو  باااااااااأي حاااااااااا  مااااااااان األحاااااااااوا  أن يااااااااان فض رأو الماااااااااا  و ااااااااا   ،جنياااااااااة
 .أي وي   يلة حيا  الحركة عن هذا الحد

 ويجااااااااااااد أن يقساااااااااااام رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود   اااااااااااا 
ي يجااااااااااااو  أن تقاااااااااااا   ،متساااااااااااااوية القيمااااااااااااةالقااااااااااااانون الم ااااااااااااري  لاااااااااااا  ح اااااااااااا  
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و يمااااااااا يتعلااااااااق بالحااااااااد األي اااااااا  لقيمتهااااااااا  ،ييمااااااااة كاااااااا  منهااااااااا عاااااااان ما ااااااااة جنيااااااااة
 .(66 هو أمر مترول لم لق حرية الحركا  )

ي يجااااااااااااو  تكااااااااااااوين رأو المااااااااااااا  عاااااااااااان  ريااااااااااااق  اااااااااااارح  ،وكقاعااااااااااااد  عامااااااااااااة
وذلااااااااااال مااااااااااان  ااااااااااا   دعاااااااااااو  الجمهاااااااااااور  ،الح ااااااااااا  علااااااااااا  ايكتتااااااااااااد العاااااااااااام

حاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود  حياااااااااااااااش يح ااااااااااااااار علااااااااااااااا  ال ،ل كتتااااااااااااااااد
سااااااااااوا  عنااااااااااد تأساااااااااايو الحااااااااااركة  ،وباااااااااان  الن ااااااااااام ايلتجااااااااااا  ل كتتاااااااااااد العااااااااااام

وماااااااااان  ،أو عنااااااااااد رغبتهااااااااااا  اااااااااا  تعاااااااااادي  عقااااااااااد الحااااااااااركة ب يااااااااااة  ياااااااااااد  رأساااااااااامالها
 .هذا المن لق يجد أن يقت ر ايكتتاد عل  الحركا   ق 

وجاااااااااااااااااادير بالااااااااااااااااااذكر أن  ياااااااااااااااااااد  رأو مااااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااااا ولية 
  ،وكااااااااااااااااذلل ت فيضاااااااااااااااا  ،أو ت  يتاااااااااااااااا  عاااااااااااااااان  ريااااااااااااااااق اييتااااااااااااااااراض المحاااااااااااااااادود 

 ،يت لاااااااااد يااااااااارارا  مااااااااان الجمعياااااااااة العاماااااااااة غيااااااااار العادياااااااااة بتعااااااااادي  عقاااااااااد الحاااااااااركة
دياااااااااااة  ااااااااااا  تعااااااااااادي  عقاااااااااااد الحاااااااااااركة حياااااااااااش أنهاااااااااااا تتمتااااااااااا  بسااااااااااال ا  غيااااااااااار عا

 .(65)األساس 
يااااااااااااتم  ،وممااااااااااااا يحاااااااااااال  ياااااااااااا  أن  ياااااااااااااد  رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة أو ت فيضاااااااااااا 

وينب اااااااا  أن ير اااااااااق بااااااااااييتراح  ،كةبنااااااااا  علااااااااا  ايتااااااااراح يقااااااااادم مااااااااان ماااااااادير الحااااااااار 
 .(64تقرير من مرايد الحسابا  حو  األسباد الت  تدعو لذلل )

 و   ضو  ما تقدم سنتناو  هذا المبحش من     :
الم لاااااااااااد األو : سااااااااااال ة الجمعياااااااااااة العاماااااااااااة غيااااااااااار العادياااااااااااة  ااااااااااا  تعااااااااااادي  

 عقد الحركة ذا  المس ولية المحدود .

                                                 
 .370   ،مرج  سابق ،د. أمير   دي  ،( د. محمد بهج  عبد اهلل يايد66
  ،مرج  سابق ،( د. م  ف  كما    65
 .631،   2003 ،مرج  سابق ،( د. عبد الفضي  محمد أحمد64
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المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  : تعااااااااااااادي  عقاااااااااااااد الحاااااااااااااركة ذا  الم لاااااااااااااد ال اااااااااااااان 
 .ب ياد  رأسمالها

: تعااااااااااااادي  عقاااااااااااااد الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  الم لاااااااااااااد ال الاااااااااااااش
 .بت فيض رأسمالها

 المطلب األول
 سلطة الجمعية العامة غير العادية في تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة

الجمعياااااااااااة العاماااااااااااة غيااااااااااار العادياااااااااااة تتمتااااااااااا  بسااااااااااال ا   أنجااااااااااادير بالاااااااااااذكر 
حيااااااااااااش يعااااااااااااود لهااااااااااااا اي ت ااااااااااااا   اااااااااااا  ات اااااااااااااذ كا ااااااااااااة القاااااااااااارارا   ،واسااااااااااااعة

حيااااااااااااش ت اااااااااااات  بتعاااااااااااادي  عقااااااااااااد ون ااااااااااااام  ،ال  ياااااااااااار   اااااااااااا  حيااااااااااااا  الحااااااااااااركة
ي يجاااااااااااو   ، ذ أن م ااااااااااا  هااااااااااذ  القااااااااااارارا  ال  يااااااااااار  ،الحااااااااااركة وعااااااااااا   المااااااااااادير

 ،للجمعياااااااااااة العاماااااااااااة ات اذهاااااااااااا  ي  ذا كانااااااااااا  منعقاااااااااااد  ب ااااااااااافة غيااااااااااار عادياااااااااااة
ن م أغلبيااااااااااااة معينااااااااااااة مااااااااااااون اااااااااااارا  ل  ااااااااااااور  هااااااااااااذ  القاااااااااااارارا   قااااااااااااد احااااااااااااتر  ال

 .(67)ل حة يراراتها
لقاااااااااااد أ اااااااااااذ المااااااااااان م  ااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  بالقاعاااااااااااد  

حيااااااااش أجااااااااا  تعاااااااادي  عقاااااااادها بقاااااااارار  ،المعمااااااااو  بهااااااااا  اااااااا  حااااااااركا  األمااااااااوا 
ن اااااااااارا  ألن بقااااااااااا  الحااااااااااركة كحاااااااااا    ،ب اااااااااادر ماااااااااان أغلبيااااااااااة الحااااااااااركا   يهااااااااااا

يااااااااااا  علاااااااااا  معنااااااااااوي واسااااااااااتمرارها  اااااااااا  م اولااااااااااة نحااااااااااا ها ينب اااااااااا  أن يكااااااااااون مبن
ويكاااااااااون هاااااااااذا التعااااااااادي  بموجاااااااااد يااااااااارار ي ااااااااادر مااااااااان  ،احتااااااااارام عقاااااااااد الحاااااااااركة

والتااااااااا  منحهاااااااااا المااااااااان م سااااااااال ا  واساااااااااعة  ،الجمعياااااااااة العاماااااااااة غيااااااااار العادياااااااااة
 .   هذا الحأن

كحاااااااااااااااركة التضاااااااااااااااامن والتو اااااااااااااااية ، ااااااااااااااا  حاااااااااااااااين أن حاااااااااااااااركا  األح ا 
ي يجاااااااااااااااو   جااااااااااااااارا  أي تعااااااااااااااادي  علااااااااااااااا  عقااااااااااااااادها  ي ب جمااااااااااااااااة  ،البساااااااااااااااي ة

                                                 
دراسة  قهية يضا ية مقارنة    األحكام  –سي     الحركا  التجاريةالو  ،ع ي  العكيل  .( د67

 .693،  3  ،2012 ،األردن ،عمان ،دار ال قا ة للنحر والتو ي  –العامة وال ا ة
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لاااااااااااام ياااااااااااان  عقااااااااااااد الحااااااااااااركة علاااااااااااا  غياااااااااااار  مااااااااااااا ،الحااااااااااااركا  علاااااااااااا  التعاااااااااااادي 
(، وتكمااااااااان حكماااااااااة ذلااااااااال  ااااااااا  رغباااااااااة المااااااااان م  ااااااااا  الحفاااااااااا  علااااااااا  69)ذلااااااااال

 .ايعتبار الح    الذي تقوم علية حركا  األح ا 
واألغلبيااااااااااااة التاااااااااااا  ت لبهااااااااااااا الماااااااااااان م السااااااااااااعودي لتعاااااااااااادي  عقااااااااااااد الحااااااااااااركة 

حيااااااااااش أن الماااااااااان م السااااااااااعودي احااااااااااتر   ،،ت تلاااااااااا  ماااااااااان حالااااااااااة  لاااااااااا  أ ااااااااااري
لاااااااااة  يااااااااااد  رأو مالهاااااااااا عااااااااان  رياااااااااق ر ااااااااا  القيماااااااااة اجمااااااااااة الحاااااااااركا   ااااااااا  حا

ايساااااااااامية لح اااااااااا  الحااااااااااركا  أو عاااااااااان  ريااااااااااق   اااااااااادار ح اااااااااا  جديااااااااااد ، 
مااااااااا   لاااااااااا ام جمياااااااااا  الحااااااااااركا  بااااااااااد   ييمااااااااااة ال ياااااااااااد   اااااااااا  رأو المااااااااااا  بنساااااااااابة 

 .محاركة ك  منهم
 ااااااااا  غيااااااااار األماااااااااور  ساااااااااالفة  -أماااااااااا  ذا  تعااااااااادي  عقاااااااااد تأسااااااااايو الحاااااااااركة 

 رياااااااااااااق تحويااااااااااااا  كاااااااااااااأن ياااااااااااااتم  يااااااااااااااد  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة عااااااااااااان  ،الاااااااااااااذكر
وكااااااااااذلل تحوياااااااااا   ،ايحتيااااااااااا   اي تياااااااااااري أو الحاااااااااار  لاااااااااا  ح اااااااااا  جديااااااااااد 

 ينب اااااااااا  موا قااااااااااة أغلبيااااااااااة الحااااااااااركا  الااااااااااذين  ،بعااااااااااض الااااااااااديون  لاااااااااا  ح اااااااااا 
يم لاااااااااااون    اااااااااااة أربااااااااااااة رأو الماااااااااااا  علااااااااااا  األيااااااااااا ، ماااااااااااا لااااااااااام يااااااااااان  عقاااااااااااد 

 .تأسيو الحركة عل  غير ذلل
هااااااااااذا وي حاااااااااا  علاااااااااا  األغلبيااااااااااة التاااااااااا  ت لبهااااااااااا الماااااااااان م السااااااااااعودي  اااااااااا  

أنهاااااااااا أغلبياااااااااة م دوجاااااااااة ذا   ااااااااااب  ح  ااااااااا  وعينااااااااا   ااااااااا   ،ذ  الحااااااااااي هااااااااا
 اااااااااااااااب  ح  اااااااااااااا  يتم اااااااااااااا   اااااااااااااا  ضاااااااااااااارور  موا قااااااااااااااة األغلبيااااااااااااااة  ،من واحااااااااااااااد

اجتمااااااااااااة الجمعياااااااااااة العاماااااااااااة للحاااااااااااركة  الم لقاااااااااااة لعااااااااااادد الحاااااااااااركا  الحاضااااااااااارين
و ااااااااااب  عينااااااااا  مااااااااان ناحياااااااااة أ ااااااااار    ،( هاااااااااذا مااااااااان ناحياااااااااة1أي الن ااااااااا   )

يكااااااااااااون أغلبيااااااااااااة  حيااااااااااااش نجااااااااااااد  يااااااااااااد ت لااااااااااااد أغلبيااااااااااااة أ ااااااااااااري أي وهاااااااااااا  أن
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 ،(61الحااااااااااااركا  الحاضاااااااااااارين حااااااااااااا  ين ل   ااااااااااااة أرباااااااااااااة رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة )
 ،ومااااااااااان هاااااااااااذا المن لاااااااااااق  ذا تاااااااااااوا ر  األغلبياااااااااااة العددياااااااااااة بالنسااااااااااابة للحاااااااااااركا 

 اااااااا  يجاااااااااو   ،لكاااااااانهم لاااااااام يكونااااااااوا حااااااااا  ين ل   اااااااااة أرباااااااااة رأو مااااااااا  الحااااااااركة
وتكماااااااااان الحكمااااااااااة ماااااااااان  ،والعكااااااااااو أيضااااااااااا   ااااااااااحيل ،تعاااااااااادي  عقااااااااااد الحااااااااااركة

غلبياااااااااة الم دوجاااااااااة مااااااااان المااااااااان م الساااااااااعودي  ااااااااا  أن التعااااااااادي  ت لاااااااااد هاااااااااذ  األ
والتااااااااااا  تم ااااااااااا  الضااااااااااامان  ،مااااااااااان حاااااااااااأن  المسااااااااااااو بأ اااااااااااو  الحاااااااااااركة ذاتهاااااااااااا

 .العام للدا نين
 ااااااااااااا   1191لسااااااااااااانة  151و ااااااااااااا  التحاااااااااااااري  الم اااااااااااااري نااااااااااااا  القاااااااااااااانون 

ي يجاااااااااو  تعااااااااادي  عقاااااااااد الحاااااااااركة وي  يااااااااااد  ( منااااااااا  علااااااااا  أنااااااااا   127المااااااااااد  )
العدديااااااااااااااااااة للحااااااااااااااااااركا   األغلبيااااااااااااااااااة بموا قااااااااااااااااااة  يت فيضاااااااااااااااااا   أورأو مالهااااااااااااااااااا 

  مااااااااااا لاااااااااام يقااااااااااض عقااااااااااد الحااااااااااركة ب ياااااااااار رأو المااااااااااا أرباااااااااااةالحااااااااااا    ل   ااااااااااة 
 . ذلل

الحاااااااااركا    جمااااااااااةومفااااااااااد ماااااااااا تقااااااااادم أن المحااااااااارة الم اااااااااري لااااااااام يت لاااااااااد 
 ااااااااااااا  حالاااااااااااااة   يااااااااااااااد  رأو مالهاااااااااااااا عااااااااااااان  رياااااااااااااق ر ااااااااااااا  القيماااااااااااااة ايسااااااااااااامية 

واكتفااااااااااا   ،لح ااااااااااا  الحاااااااااااركا  أو عااااااااااان  رياااااااااااق   ااااااااااادار ح ااااااااااا  جدياااااااااااد 
ألغلبياااااااااة العددياااااااااة للحاااااااااركا  الحاااااااااا    علااااااااا     اااااااااة أربااااااااااة رأو  يهاااااااااا بتاااااااااوا ر ا
وماااااااان  ، ي  ذا ناااااااا   اااااااا  عقااااااااد الحااااااااركة علاااااااا   اااااااا   ذلاااااااال ،مااااااااا  الحااااااااركة

 اااااااام نجااااااااد أن المحاااااااارة الم ااااااااري ي تلاااااااا  عاااااااان الماااااااان م السااااااااعودي  اااااااا  هااااااااذ  
 .المسألة

ومااااااااااان هاااااااااااذا المن لاااااااااااق ت ااااااااااات  الجمعياااااااااااة العاماااااااااااة غيااااااااااار العادياااااااااااة  ااااااااااا  
 يااااااااااااااد  رأو الماااااااااااااا  متااااااااااااا  القاااااااااااااانون الم اااااااااااااري بتعااااااااااااادي  عقاااااااااااااد الحاااااااااااااركة و 

ومااااااااا  ذلااااااااال يجاااااااااو  للحاااااااااركا  أن ين اااااااااوا  ااااااااا   ،تاااااااااوا ر  األغلبياااااااااة الم لوباااااااااة
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أو علاااااااااا   اااااااااادور   ،العقااااااااااد علاااااااااا  وجااااااااااود  اااااااااادور القاااااااااارار باإلجماااااااااااة ماااااااااا    
بينمااااااااااا ي يجااااااااااو   ،بأغلبياااااااااة أكباااااااااار مااااااااان ن اااااااااااد الت اااااااااوي  المحاااااااااادد يانوناااااااااا  

لهااااااااام ايتفااااااااااق علااااااااا  تحدياااااااااد أغلبياااااااااة أيااااااااا  مااااااااان المن اااااااااو  عليهاااااااااا بالمااااااااااد  
ويرجاااااااااااا  ذلاااااااااااال  لاااااااااااا  أن  ،1191لساااااااااااانة  151( ماااااااااااان القااااااااااااانون رياااااااااااام 127)

وي يجااااااااااو  م الفتاااااااااا   ،الن اااااااااااد المن ااااااااااو  عليااااااااااة يتعلااااااااااق بالن ااااااااااام العااااااااااام
 .(50)حماية لأليلية

الحااااااااااركا   اااااااااا  بعااااااااااض   جماااااااااااةوماااااااااا  ذلاااااااااال احااااااااااتر  المحاااااااااارة الم ااااااااااري 
ومنهاااااااااااا أن ياااااااااااتم تعااااااااااادي  عقاااااااااااد الحاااااااااااركة لتحولهاااااااااااا  لااااااااااا  حاااااااااااركة  ،الحااااااااااااي 
ت امااااااااا  الحااااااااركة عاااااااان  ريااااااااق  ياااااااااد  ييمااااااااة وكااااااااذلل حالااااااااة  ياااااااااد  ال ،تضااااااااامن

 .الح      الحركة
ومااااااااااااان هاااااااااااااذا المن لاااااااااااااق  ااااااااااااا ن للجمعياااااااااااااة العاماااااااااااااة للحاااااااااااااركا  باألغلبياااااااااااااة 

وي يحاااااااااادها  اااااااااا  ذلاااااااااال  ،الحااااااااااق  اااااااااا  تعاااااااااادي  عقااااااااااد الحااااااااااركة ،سااااااااااالفة الااااااااااذكر
 سو  ما يل  :

وذلاااااااااااااال بر اااااااااااااا   ،: ي يجااااااااااااااو  للجمعيااااااااااااااة  ياااااااااااااااد  الت امااااااااااااااا  الحااااااااااااااركا أوي  
 ،اكتتباااااااااوا بهاااااااااا  ااااااااا  رأو ماااااااااا  الحاااااااااركةلح  اااااااااهم التااااااااا   ايساااااااااميةالقيماااااااااة 

 .أو بتعدي  حدود مس وليتهم  ل  حدود أعل   ي ب جماة الحركا 
: ي يجاااااااااااو  للجمعياااااااااااة المسااااااااااااو بحقاااااااااااوق الحاااااااااااريل األساساااااااااااية التااااااااااا   انياااااااااااا  

ي كااااااااان يرارهااااااااا بااااااااا     ،تتقاااااااارر لاااااااا  بو ااااااااف  حااااااااريكا   ويق ااااااااد بااااااااذلل حرمااااااااان  ،وا 
ي  العقاااااااد التأسيسااااااا  ومااااااان  ااااااام ي يجاااااااو  لهاااااااا تعاااااااد ،الحاااااااريل مااااااان هاااااااذ  الحقاااااااوق

أو مااااااااان حقااااااااا   ااااااااا   ،لحرماااااااااان الحاااااااااريل مااااااااان حقااااااااا   ااااااااا  التناااااااااا   عااااااااان ح ااااااااات 
أو ماااااااااان حقاااااااااا   اااااااااا  الح ااااااااااو  علاااااااااا  الااااااااااربل وجاااااااااا   ماااااااااان  ااااااااااا ض  ،الت ااااااااااوي 
أو مااااااااان حقااااااااا   ااااااااا   ،أو مااااااااان حقااااااااا   ااااااااا  أن يكاااااااااون عضاااااااااوا  بالحاااااااااركة ،الت ااااااااافية
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ويرجاااااااااااا  ذلاااااااااااال ب بيعااااااااااااة الحااااااااااااا   لاااااااااااا  أن هااااااااااااذ  الحقااااااااااااوق منحهااااااااااااا  ، دارتهااااااااااااا
 .(51ضمان حسن سير الحركة وانت امها ) المحرة للحريل ب ية

: ي يجااااااااااااو  ت يياااااااااااار جنسااااااااااااية الحااااااااااااركة  ي ب جماااااااااااااة الحااااااااااااركا  علاااااااااااا   ال اااااااااااا  
حيااااااااااش أن ت يياااااااااار جنسااااااااااية الحااااااااااركة  ،، ويعااااااااااد ذلاااااااااال أماااااااااارا  من قيااااااااااا  (52ذلاااااااااال )

يترتااااااااااد عليااااااااااة  ياااااااااااد   ،ماااااااااان حااااااااااأن    ضاااااااااااة الحااااااااااركة لن ااااااااااام يااااااااااانون  م اااااااااار
   .الت اما  الحركا 

  نااااااااا  يجاااااااااو  لهاااااااااا تعااااااااادي   ،فة الاااااااااذكرومتااااااااا  راعااااااااا  الجمعياااااااااة القياااااااااود ساااااااااال
ولكاااااااااان ي تسااااااااااري هااااااااااذ  التعاااااااااادي   سااااااااااوا  ب ياااااااااااد   ،عقااااااااااد الحااااااااااركة التأسيساااااااااا 

 .رأو ما  الحركة أو بت فيض   ي  ذا تم حهرها بال رق القانونية
 

 المطلب الثاني
 .تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بزيادة رأسمالها

اد  رأو مالهاااااااااااااا ألساااااااااااااباد جااااااااااااادير بالاااااااااااااذكر أن الحاااااااااااااركة تلجاااااااااااااأ  لااااااااااااا   يااااااااااااا
اتساااااااااااة ن اااااااااااق أعمالهااااااااااا بحيااااااااااش تكااااااااااون بحاجااااااااااة لم يااااااااااد ماااااااااان  ،عديااااااااااد  منهااااااااااا

وعلاااااااااا  العكااااااااااو يااااااااااد تسااااااااااو  أحااااااااااوا  الحااااااااااركة  ،المااااااااااا  لت  يااااااااااة هااااااااااذا التوساااااااااا 
 تضاااااااااا ر  لاااااااااا   ،لدرجااااااااااة أنهااااااااااا ي تجااااااااااد المااااااااااوارد الكا يااااااااااة لمواجهااااااااااة مت لباتهااااااااااا

بااااااااااا   ن الحاااااااااااركة ياااااااااااد تمنااااااااااا   ، يااااااااااااد  رأسااااااااااامالها ب ياااااااااااة مواجهاااااااااااة هاااااااااااذا األمااااااااااار
ب ساااااااااا ر تااااااااا  ر علااااااااا  يااااااااادرتها علااااااااا  تحقياااااااااق أهااااااااادا ها مماااااااااا يضااااااااا رها ل يااااااااااد  

وماااااااااااان  اااااااااااام تااااااااااااتمكن ماااااااااااان مباحاااااااااااار   ،(53)رأساااااااااااامالها لت  يااااااااااااة تلاااااااااااال ال سااااااااااااا ر
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لحفاااااااااا  للااااااااادا نين علااااااااا  وهاااااااااو ماااااااااا يمكنهاااااااااا مااااااااان ا ،عملهاااااااااا وتحقياااااااااق أغراضاااااااااها
 .(56)ضمانهم العام

  منها ما يترتد علية  د ا ،عن  ريق أرب   رق هذا ويتم  ياد  رأو الما 
وتتم   هذ   ،ومنها ما ي يترتد علية  د ا  حركا  جدد ،حركا  جدد    الحركة

 الحاي   يما يل  :
 .ا  ياد  رأو الما  عن  ريق  نحا  ح   جديد 1
 .ا  ياد  رأو الما  عن  ريق تحوي  بعض الديون  ل  ح  2
الما  عن  ريق تحوي  ايحتيا   اي تياري أو الحر  ل   رأوا  ياد  3

 .   جديد ح
 .ا  ياد  رأو الما  عن  ريق  ياد  القيمة األسمية للح   القا مة6
 
 زيادة رأس المال عن طريق إنشاء حصص جديدة : -أوالً 

ياااااااااااد يتسااااااااااا   ،حياااااااااااش أن الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  بعاااااااااااد ييامهاااااااااااا
 ،نحااااااااا ها األماااااااار الااااااااذي يت لااااااااد ضاااااااا  أمااااااااوا   ضااااااااا ية لمواجهااااااااة هااااااااذا التوساااااااا 

عاااااااان  ،كة تقااااااااوم بتعاااااااادي  عقاااااااادها وذلاااااااال ب ياااااااااد  رأساااااااامالهاوهااااااااو مااااااااا يجعاااااااا  الحاااااااار 
   . ريق  نحا  ح   جديد 

ويجااااااااااو  للجمعيااااااااااة العامااااااااااة للحااااااااااركا  أن تقاااااااااارر للحااااااااااركا  األ ااااااااااليين حاااااااااااق 
ويجاااااااااااو  أيضاااااااااااا    ااااااااااادار  ،األ ضااااااااااالية  ااااااااااا  ايكتتااااااااااااد  ااااااااااا  ح ااااااااااا  ال يااااااااااااد 
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الح ااااااااا  الجدياااااااااد  بقيماااااااااة أعلااااااااا  مااااااااان الح ااااااااا  القديماااااااااة ولكااااااااان بحااااااااار  أن 
 .(55)لحركة يسمل بذللالمرك  المال  ل يكون

وجاااااااااااااادير بالااااااااااااااذكر أن حاااااااااااااااق ايكتتاااااااااااااااد باأل ضااااااااااااااالية يعتباااااااااااااار ذو  بيعاااااااااااااااة 
وماااااااان هااااااااذا المن لااااااااق يجااااااااو  تداولاااااااا   اااااااا    تاااااااار  ايكتتاااااااااد وذلاااااااال  اااااااا   ،ماليااااااااة

بينمااااااااااااا  اااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود   ،(54حااااااااااااركا  المساااااااااااااهمة )
ألن ذلاااااااااال  ،وي يجااااااااااو  تداولاااااااااا  بااااااااااين غياااااااااارهم ، يحااااااااااتر  تداولاااااااااا  بااااااااااين الحااااااااااركا 
 .يتنا   م  مبدأ ح ر ايكتتاد العام

وذلاااااااال  ،و اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد يجااااااااد مراعااااااااا  كا ااااااااة حاااااااارو  تأساااااااايو الحااااااااركة
ومااااااااان  ااااااااام   ،(57ألن األمااااااااار يتعلاااااااااق  ااااااااا  الوايااااااااا  بتأسااااااااايو ج  ااااااااا  للحاااااااااركة ) 

ي يجاااااااااااو   يااااااااااااد  رأساااااااااااما  الحااااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  عااااااااااان  ريااااااااااااق 
لية المحااااااااااااادود   كماااااااااااااا أن الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا و  ،ايكتتااااااااااااااد العاااااااااااااام للجمهاااااااااااااور

يح اااااااار عليهااااااااا  ،مح ااااااااور عليهااااااااا اللجااااااااو   لاااااااا  ايكتتاااااااااد العااااااااام عنااااااااد تأسيسااااااااها
ويجااااااااااااااد أن يكااااااااااااااون   ،(59أيضااااااااااااااا  اللجااااااااااااااو   ليااااااااااااااة عنااااااااااااااد  ياااااااااااااااد  رأساااااااااااااامالها )

ايكتتااااااااااد م لقاااااااااا  علااااااااا  الحاااااااااركا  عناااااااااد  نحاااااااااا  ح ااااااااا  جدياااااااااد  ب ياااااااااة  يااااااااااد  
ويرجاااااااااااا  ذلاااااااااااال  لاااااااااااا  أن الماااااااااااان م ا تاااااااااااارض أن الحااااااااااااركة  ،رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة
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يعتباااااااااااااار الح  ااااااااااااا  باااااااااااااين أياااااااااااااارد وأ اااااااااااااديا  أو احااااااااااااا ا  تقاااااااااااااوم علااااااااااااا  ا
 .(51متعار ين  يما بينهم )

ذا كانااااااااااا   ،كماااااااااااا ي يجاااااااااااو  للحاااااااااااركة أن ت ااااااااااادر أساااااااااااهم يابلاااااااااااة للتاااااااااااداو  وا 
الح ااااااااااة المقدمااااااااااة عينيااااااااااة   نهااااااااااا تكااااااااااون م اااااااااا  الح ااااااااااة النقديااااااااااة ماااااااااان حيااااااااااش 

حيااااااااااش احااااااااااتر  الماااااااااان م الو ااااااااااا  بهااااااااااا بالكاماااااااااا  عاااااااااان ايكتتاااااااااااد  ،الو ااااااااااا  بهااااااااااا
 . يها

ب ياااااااااااة   نحاااااااااااا ها يااااااااااا  أن الح ااااااااااا  الجدياااااااااااد  التااااااااااا  ياااااااااااتم ومماااااااااااا يحااااااااااال 
ي تتمتااااااااااااااا  بميااااااااااااااا    ، يااااااااااااااااد  رأو ماااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود 

ن كااااااااان  ،ت ااااااااويتية أ ضاااااااا  ماااااااان تلاااااااال التاااااااا  تتمتاااااااا  بهااااااااا الح اااااااا  القديمااااااااة وا 
يمكااااااااااان اعتبارهاااااااااااا أساااااااااااهما  ممتاااااااااااا   بالنسااااااااااابة للح ااااااااااا  القديماااااااااااة مااااااااااان ناحياااااااااااة 

 اااااااايبها ماااااااان الااااااااربل أ ضاااااااا  ماااااااان بمعناااااااا  أن يكااااااااون ن ،ايحااااااااترال  اااااااا  األرباااااااااح
 .الح   الت  تم ايكتتاد  يها سلفا  

 ،ويجااااااااااد أن يااااااااااتم ايكتتاااااااااااد  اااااااااا  ال ياااااااااااد  النقديااااااااااة لاااااااااارأو المااااااااااا  بالكاماااااااااا 
ياااااااااداة ييمتهاااااااااا  ااااااااا  حسااااااااااد يفاااااااااتل لاااااااااذلل لاااااااااد  أحاااااااااد البناااااااااول المااااااااار   لهاااااااااا  وا 

ويجاااااااااااد علااااااااااا  الماااااااااااديرين أن يعااااااااااادلوا بياناااااااااااا   ،باااااااااااذلل علااااااااااا  ذماااااااااااة المكتتباااااااااااين
ج  التجاااااااااااااري وذلاااااااااااال بعااااااااااااد  باااااااااااا   م اااااااااااالحة رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة  اااااااااااا  الساااااااااااا

الحاااااااااركا  بقااااااااارار  يااااااااااد  راو الماااااااااا   اااااااااور تماااااااااام ايكتتااااااااااد  ااااااااا  ال يااااااااااد  مر قاااااااااا  
وحاااااااااهاد  مااااااااان البنااااااااال الاااااااااذي تااااااااام  ،بااااااااا  يااااااااارار جماعاااااااااة الحاااااااااركا  بتقريااااااااار ال يااااااااااد 

وتتااااااااول  م اااااااالحة الحااااااااركا  التحقااااااااق ماااااااان ساااااااا مة القاااااااارار وماااااااان  ، ياااااااا  اإليااااااااداة
يفياااااااااااد الموا قاااااااااااة علااااااااااا   جااااااااااارا  تماااااااااااام ايكتتااااااااااااد وت حااااااااااار علااااااااااا  القااااااااااارار بماااااااااااا 

هااااااااااذا ماااااااااا  م ح ااااااااااة أناااااااااا  ي يجااااااااااو   ،التعاااااااااادي  الاااااااااا  م  اااااااااا  السااااااااااج  التجاااااااااااري
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 ي بعااااااااد تقااااااااديم حااااااااهاد  ماااااااان  ، اااااااار  أيااااااااة مبااااااااالغ ماااااااان ييمااااااااة مااااااااا اكتتااااااااد  ياااااااا 
 .(40السج  التجاري بما يفيد  ياد  رأو الما  )

عاااااااااان  ريااااااااااق تقااااااااااديم ح اااااااااا   ،أمااااااااااا  ذا تحققاااااااااا  ال ياااااااااااد  كليااااااااااا  أو ج  يااااااااااا  
ويكاااااااااون أ اااااااااحاد  ،ن يحاااااااااتم  اتفااااااااااق التعااااااااادي  علااااااااا  ييمتهاااااااااا يجاااااااااد أ ،عينياااااااااة

عاااااااااان أي تقياااااااااايم غياااااااااار  ،هااااااااااذ  الح اااااااااا   مساااااااااا ولين بالتضااااااااااامن تجااااااااااا  ال ياااااااااار
(، وي تساااااااااااااام  دعااااااااااااااو  المساااااااااااااا ولية  اااااااااااااا  41 ااااااااااااااحيل للح اااااااااااااا  العينيااااااااااااااة  )

هااااااااااذ  الحالااااااااااة بعااااااااااد انقضااااااااااا   اااااااااا ش ساااااااااانوا  ماااااااااان تاااااااااااري  اسااااااااااتيفا   جاااااااااارا ا  
 .(42حهر تعدي   ياد  رأو ما  الحركة )

 اااااااااااا  تحديااااااااااااد ييمااااااااااااة الح ااااااااااااة العينيااااااااااااة تكااااااااااااون بوياااااااااااا  تأساااااااااااايو والعباااااااااااار  
 الماااااااااااا  ،حيااااااااااش أناااااااااا  ي أ اااااااااار لنق اااااااااااان ييمااااااااااة الح ااااااااااة  يمااااااااااا بعااااااااااد ،الحااااااااااركة

 ،كاناااااااااا  ييمتهااااااااااا المحاااااااااادد  بالعقااااااااااد م ابقااااااااااة لقيمتهااااااااااا الحقيقيااااااااااة وياااااااااا  التأساااااااااايو
 . ذ أن ذلل   ر يتعرض ل  الدا نون    ك  حركة

  حالاااااااااااااة وي حااااااااااااا  أن مسااااااااااااا ولية الحاااااااااااااركا  التضاااااااااااااامنية يبااااااااااااا  ال يااااااااااااار  ااااااااااااا
المبال اااااااااااة  ااااااااااا  تقااااااااااادير الح ااااااااااا  العينياااااااااااة ليسااااااااااا  بالمسااااااااااا ولية التق ااااااااااايرية أو 

باااااااااااا   ن األماااااااااااار يتعلااااااااااااق  اااااااااااا  الواياااااااااااا  بااااااااااااالت ام يااااااااااااانون  بالضاااااااااااامان  ،العقديااااااااااااة
وي .يفرضاااااااااا  القاااااااااااانون علااااااااااا  الحاااااااااااركا  ليضاااااااااامن للحاااااااااااركا  سااااااااااا مة رأو الماااااااااااا 

تبااااااااارأ ذمااااااااااتهم ماااااااااان هاااااااااذا الضاااااااااامان  ي  ذا أ بتااااااااااوا عااااااااادم علمهاااااااااام بمبال ااااااااااة مقاااااااااادم 
وي ااااااا  هاااااااذا ايلتااااااا ام يا ماااااااا  رغااااااام التنااااااااا    ،العينياااااااة  ااااااا  تقااااااادير ييمتهاااااااا الح اااااااة
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جاااااااااا  لااااااااا  الرجاااااااااوة  ،ومتااااااااا  ألااااااااا م أحاااااااااد الحاااااااااركا  باااااااااأدا  الفااااااااارق ،عااااااااان الح اااااااااة
ذا كااااااااااان مقاااااااااادم الح ااااااااااة معساااااااااارا   ،بمااااااااااا د عاااااااااا  علاااااااااا  مقاااااااااادم الح ااااااااااة جااااااااااا   ،وا 

لماااااااان و اااااااا  الرجااااااااوة علاااااااا  باااااااااي  الحااااااااركا  كاااااااا  بقاااااااادر ح اااااااات   اااااااا  رأو مااااااااا  
 .(43)عد العامة    التضامننادا  للقواالحركة است

كااااااااااااأن تكاااااااااااااون الح اااااااااااااة  ،ويجااااااااااااد أي تكاااااااااااااون الح ااااااااااااة العينياااااااااااااة  اااااااااااااورية
وكااااااااااذلل المحاااااااااا  التجاااااااااااري الااااااااااذي  ،م قلاااااااااا  بأعبااااااااااا  تساااااااااات رق ييمتهااااااااااا بالكاماااااااااا 

وماااااااااا  ذلاااااااااال يجااااااااااو  أن تكااااااااااون الح ااااااااااة محملااااااااااة  ،تساااااااااات رق   ااااااااااومة أ ااااااااااول 
وذلااااااااال ألن القيماااااااااة ال ااااااااااا ية  ،حياااااااااش أنهاااااااااا ي تكاااااااااون ح ااااااااااة  اااااااااورية ،بااااااااارهن

 .(46وحدها الت  تكون ح ة    الحركة )للما  ه  
هاااااااا  يجااااااااو  أن تقاااااااادم الح ااااااااة  ،و اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد ي ااااااااار تسااااااااا   أي وهااااااااو

 العينية عل  سبي  اينتفاة للحركة؟
وحقيقاااااااااااة األمااااااااااار أنااااااااااا  ي يحاااااااااااتر   ااااااااااا  الح اااااااااااة العينياااااااااااة أن تقااااااااااادم علااااااااااا  

 ،وهااااااااو مااااااااا يعناااااااا  أناااااااا  يجااااااااو  أن تقاااااااادم علاااااااا  ساااااااابي  اينتفاااااااااة ،ساااااااابي  التملياااااااال
ن كااااااااااااان الاااااااااااابعض  يااااااااااااري أن الح ااااااااااااة العينيااااااااااااة التاااااااااااا  تقاااااااااااادم علاااااااااااا  ساااااااااااابي  وا 
ي ت اااااااااااااااالل كح ااااااااااااااااة  اااااااااااااااا  الحااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااا ولية  ،اينتفاااااااااااااااااة للحااااااااااااااااركة

بااااااااا  هاااااااااو ذو  ،باعتباااااااااار أن الو اااااااااا  بهاااااااااا ي ياااااااااتم  اااااااااورا  ومااااااااار  واحاااااااااد  ،المحااااااااادود 
ن ااااااااارا  ألن مقاااااااااادم  ،لكااااااااان هاااااااااذا الااااااااارأي يتعاااااااااين اساااااااااتبعاد  ،(45 ااااااااااب  مساااااااااتمر )

وهاااااااااو مااااااااان  ،بتساااااااااليمها للحاااااااااركة الح اااااااااة ي يقااااااااا  علااااااااا  عاتقاااااااااة ساااااااااو  ايلتااااااااا ام
 .ايلت اما  الفورية وليس  المستمر 
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وي حاااااااااال أن الح ااااااااااة بالعماااااااااا  غياااااااااار جااااااااااا     اااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية 
ويرجااااااااا  ذلااااااااال  ،(44المحااااااااادود ، أياااااااااا  كانااااااااا  درجاااااااااة أهميتااااااااا  بالنسااااااااابة للحاااااااااركة )

ب بيعااااااااااة الحااااااااااا   لاااااااااا  أن رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة يجااااااااااد أن يتكااااااااااون ماااااااااان أمااااااااااوا  
باعتباااااااااااار  الضااااااااااامان العاااااااااااام  ،ويجاااااااااااو  الحجااااااااااا  عليهاااااااااااا ،ديابلاااااااااااة للتقيااااااااااايم باااااااااااالنقو 

ي يمكااااااااان تقييمهاااااااااا  ، ااااااااا  حاااااااااين أن الح اااااااااة بالعمااااااااا  ،الوحياااااااااد لااااااااادا ن  الحاااااااااركة
 ،وي تعتبااااااااار ضااااااااامانا  لااااااااادا ن  الحاااااااااركة ،كماااااااااا ي يجاااااااااو  الحجااااااااا  عليهاااااااااا ،باااااااااالنقود

هااااااااااذا باإلضااااااااااا ة  لااااااااااا  أن الح اااااااااا  ساااااااااااوا  كاناااااااااا  نقدياااااااااااة أو عينيااااااااااة يجاااااااااااد 
بينماااااااااااا الح اااااااااااة بالعمااااااااااا   ااااااااااا   ،حاااااااااااركةالو اااااااااااا  بهاااااااااااا كاملاااااااااااة عناااااااااااد تأسااااااااااايو ال

 .(47وهو أمر  عد لل اية ) ،يت ور  ي الو ا  بها يوما  بيوم
كماااااااااااا ي يجاااااااااااو  اعتباااااااااااار ال ااااااااااادما  التااااااااااا  ياااااااااااتم تقاااااااااااديمها عناااااااااااد تأساااااااااااايو 

 ي أناااااااااا  لاااااااااايو  ،الحااااااااااركة أو النفااااااااااوذ الح  اااااااااا  للحااااااااااريل ح ااااااااااة  اااااااااا  الحااااااااااركة
 لمكا اااااااااأ ح ااااااااا  تأسااااااااايو أو ح ااااااااا  أربااااااااااح   نحاااااااااا  ماااااااااة ماااااااااا يمنااااااااا  مااااااااان 

ولكاااااااااان ي يجااااااااااو  تم ياااااااااا  هااااااااااذ  الح اااااااااا  ب ااااااااااكول يابلااااااااااة  ، اااااااااادما هااااااااااذ  ال
 .للتداو 

ولقااااااااااد رتااااااااااد الماااااااااان م علاااااااااا  م الفااااااااااة هااااااااااذ  القواعااااااااااد عنااااااااااد ايكتتاااااااااااد  اااااااااا  
نفااااااااااو العقوبااااااااااا  المقاااااااااارر  ن امااااااااااا  متاااااااااا  تماااااااااا  م الفااااااااااة  ،الح اااااااااا  الجديااااااااااد 
 .يواعد تأسيو الحركة

 زيادة رأس المال عن طريق تحويل بعض الديون إلى حصص: -ثانياً 
ال اااااااااااادد ماااااااااااانل الماااااااااااان م للحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  و اااااااااااا  هااااااااااااذا 

 مكانياااااااااااااة  يااااااااااااااد  رأساااااااااااااامالها عااااااااااااان  ريااااااااااااااق تحويااااااااااااا  أمااااااااااااااوا  الااااااااااااادا نين  لاااااااااااااا  
 ويحتر  لذلل عد  حرو  أهمها: ،ح  
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ينب اااااااااااااااا  موا قااااااااااااااااة الاااااااااااااااادا نين أوي  والااااااااااااااااذين سااااااااااااااااتتحو  ديااااااااااااااااونهم  لاااااااااااااااا   -1
وياااااااااااتم ذلااااااااااال عااااااااااان  رياااااااااااق اتفااااااااااااق يبااااااااااارم باااااااااااين الااااااااااادا نين  ،ح ااااااااااا  بالحاااااااااااركة

ويجاااااااااد أن يااااااااادون هاااااااااذا ايتفااااااااااق  ااااااااا  محااااااااارر رسااااااااام  ياااااااااتم  ،ركةوماااااااااديري الحااااااااا
بمقتضاااااااااااا  تو يااااااااااا  الح ااااااااااا  الجدياااااااااااد  علااااااااااا  الااااااااااادا نين كااااااااااا  بحساااااااااااد ييماااااااااااة 

 .دين 
يجاااااااااااااااد أن تكاااااااااااااااون ييماااااااااااااااة الح ااااااااااااااا  الجدياااااااااااااااد  التااااااااااااااا  ست ااااااااااااااادرها  -2

الحاااااااااركة للااااااااادا نين مقابااااااااا  دياااااااااونهم مسااااااااااوية لقيماااااااااة الح ااااااااا  التااااااااا  أ ااااااااادرتها 
 .الحركة ذا  المس ولية المحدود  عند تأسيسها

ينب اااااااااااااا  عاااااااااااااادم  ع ااااااااااااااا  الاااااااااااااادا نين الااااااااااااااذين تحولاااااااااااااا  ديااااااااااااااونهم  لاااااااااااااا   -3
ألن ذلااااااااال يتناااااااااا   مااااااااا   بيعاااااااااة  ،ح ااااااااا  أي  اااااااااكول تكاااااااااون يابلاااااااااة للتاااااااااداو 

 .الحركة ذا  المس ولية المحدود 
زيادة رأس المال عن طريق تحويل االحتياطي االختياري أو الحر إلى  -ثالثاً 

 حصص جديدة:
ة ذا  المسااااااااااااااااا ولية ممااااااااااااااااا يحاااااااااااااااال  ياااااااااااااااا  أن  ياااااااااااااااااد  رأو مااااااااااااااااا  الحاااااااااااااااارك

نمااااااااااا يمكاااااااااان  ،يااااااااااد ي يتحقااااااااااق حتمااااااااااا  ب  اااااااااادار ح اااااااااا  جديااااااااااد  ،المحاااااااااادود  وا 
 ،تحقيقااااااااااا  أيضاااااااااااا  عااااااااااان  رياااااااااااق تحويااااااااااا  ايحتياااااااااااا    لااااااااااا  ح ااااااااااا  جدياااااااااااد 

و اااااااااا  هااااااااااذ  الحالااااااااااة يااااااااااتم تو ياااااااااا  ح اااااااااا  مجانيااااااااااة علاااااااااا  الحااااااااااركا  بحسااااااااااد 
 .(49نسبة ح  هم    رأسما  الحركة )

اح التاااااااااا  لاااااااااام األرباااااااااا ،وغناااااااااا  عاااااااااان البيااااااااااان المااااااااااا  ايحتيااااااااااا   يق ااااااااااد باااااااااا 
أو  ،وتحاااااااااااااتف  بهاااااااااااااا ب ياااااااااااااة مواجهاااااااااااااة ال ساااااااااااااا ر المحتملاااااااااااااة ،تو عهاااااااااااااا الحاااااااااااااركة

أو ل يااااااااااااد   ،لضااااااااااامان تو يااااااااااا  األربااااااااااااح علااااااااااا  الحاااااااااااركا  علااااااااااا  وجااااااااااا  مساااااااااااتقر
 .رأو ما  الحركة وتقوية ا تمانها
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بجاناااااااااااااد  ،للاااااااااااادا نين ا ضاااااااااااااا ي  هااااااااااااذا ويم اااااااااااا  الماااااااااااااا  ايحتيااااااااااااا   ضاااااااااااامانا  
ا كااااااااان ايحتيااااااااا   ممناااااااااا  واألماااااااار مسااااااااتقر علاااااااا  أناااااااا  كلماااااااا ،رأو مااااااااا  الحااااااااركة

 .ومن  م ت يد ييمة ح  ها ،كلما  اد   قة األ راد    الحركة
وعلااااااااااااااا  غااااااااااااااارار حاااااااااااااااركة  ،وتلتااااااااااااااا م الحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود 

( علااااااااااا  األيااااااااااا  مااااااااااان أرباحهاااااااااااا ال اااااااااااا ية لتكاااااااااااوين %10المسااااااااااااهمة بتجنياااااااااااد )
ويجاااااااااو  للحاااااااااركا  أن يقااااااااارروا ويااااااااا  هاااااااااذا التجنياااااااااد متااااااااا   ،احتياااااااااا   ياااااااااانون 

 .(41( من رأو ما  الحركة )%30بلغ )
ويعتباااااااااار ايحتيااااااااااا   القااااااااااانون   اااااااااا  حكاااااااااام رأو المااااااااااا  ماااااااااان حيااااااااااش كوناااااااااا  

وماااااااااااااان هااااااااااااااذا  ،يم اااااااااااااا  ضاااااااااااااامانا  لاااااااااااااادا ن  الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود 
 ي و قاااااااااااااا   ،المن لاااااااااااااق ي يجاااااااااااااو  الت ااااااااااااار   يااااااااااااا  أو تو يعااااااااااااا  علااااااااااااا  الحاااااااااااااركا 

 .للضواب  المحدد  بالن ام
المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  ايتفاااااااااااااق كمااااااااااااا يجااااااااااااو  للحااااااااااااركا   اااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  

 ااااااا  عقاااااااد الحااااااااركة علااااااا  ايت اااااااااة نسااااااابة معينااااااااة مااااااان األرباااااااااح لتكاااااااوين احتيااااااااا   
وذلاااااااااال بهااااااااااد  مواجهااااااااااة أيااااااااااة احتماااااااااااي   ،بجانااااااااااد ايحتيااااااااااا   القااااااااااانون ،اتفاي 

هاااااااذا  ضااااااا   عااااااان  يااااااااد  الضااااااامان العاااااااام و يااااااااد  ا تماااااااان الحاااااااركة  ااااااا   ،مساااااااتقبلية
 .مواجهة ال ير

و  اسااااااااااات دام ايحتياااااااااااا   ايتفااااااااااااي   ااااااااااا  وغناااااااااا  عااااااااااان البياااااااااااان أنااااااااااا  ي يجاااااااااا
 ي بقااااااااااارار مااااااااااان الجمعياااااااااااة العاماااااااااااة غيااااااااااار  ،غيااااااااااار األغاااااااااااراض الم  ااااااااااا  لهاااااااااااا

                                                 
( من ن ام الحركا  السعودي الجديد عل  أن    عل  الحركة 174( و   ذلل تن  الماد  )41

( عل  األي  من أرباحها ال ا ية %10ذا  المس ولية المحدود  أن تجند    ك  سنة )
ويجو  للحركا  أن يقرروا وي  هذا التجنيد مت  بلغ ايحتيا   .لتكوين احتيا   ن ام 

( من ن ام الحركا   السعودي 174من رأو الما    وذلل ب    الماد  )( %30المذكور )
 .المل   والت  كان  تجي  للحركا  وي  هذا التجنيد مت  بلغ ايحتيا   ن   رأو الما 
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  نااااااااا  يجاااااااااو  للجمعياااااااااة  ،أماااااااااا  ذا لااااااااام يكاااااااااون م   اااااااااا  ل ااااااااارض معاااااااااين ،العادياااااااااة
أن تقااااااااااارر  ااااااااااار    يمااااااااااااا يحقاااااااااااق م ااااااااااالحة الحاااااااااااركة ويعااااااااااااود  ،العاماااااااااااة العادياااااااااااة

مجلااااااااااو  دار   ويكااااااااااون ذلاااااااااال بنااااااااااا  علاااااااااا  ايتااااااااااراح ماااااااااان ،بااااااااااالنف  علاااااااااا  الحااااااااااركا 
 .الحركة

وايحتياااااااااااااااااااا    ،و ضااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااان ايحتياااااااااااااااااااا   القاااااااااااااااااااانون  أو الن اااااااااااااااااااام 
يجااااااااااااو  للحااااااااااااركا   اااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  تكااااااااااااوين  ،ايتفاااااااااااااي 

 ،ي لاااااااااااااق عليااااااااااااااة اسااااااااااااام ايحتيااااااااااااااا   اي تيااااااااااااااري أو الحاااااااااااااار ،احتياااااااااااااا   م اااااااااااااار
ويق ااااااااااااد باااااااااااا  ذلاااااااااااال ايحتيااااااااااااا   الااااااااااااذي ي تكااااااااااااون الحااااااااااااركة مل مااااااااااااة بتكويناااااااااااا  

 .   الن ام أو    عقد الحركةبموجد ن  
وممااااااااااا يحاااااااااال  ياااااااااا  أن تكااااااااااوين هااااااااااذا ايحتيااااااااااا   يقتضاااااااااا  ب بيعااااااااااة الحااااااااااا  
حرمااااااااان الحااااااااركا  ماااااااان جاااااااا   ماااااااان األرباااااااااح والتاااااااا  كااااااااان ماااااااان المفااااااااروض أن يااااااااتم 

ولااااااااام يكااااااااان تكاااااااااوين م ااااااااا  هاااااااااذا ايحتياااااااااا   محااااااااا  اتفااااااااااق مااااااااان  ،تو يعهاااااااااا علااااااااايهم
اح ااااااااار  بينماااااااااا أياااااااااد  الااااااااابعض ،حياااااااااش اعتااااااااارض علياااااااااة الااااااااابعض ،جميااااااااا  الفقهاااااااااا 

ولكاااااااااان يحااااااااااتر  أن يكااااااااااون ال اااااااااارض ماااااااااان تكويناااااااااا  تحقيااااااااااق م اااااااااالحة محااااااااااروع  
ومااااااااااان األغاااااااااااراض المحاااااااااااروعة التااااااااااا  يجاااااااااااو  تكاااااااااااوين  ،وغيااااااااااار م الفااااااااااا  للقاااااااااااانون

تو يااااااااااا  نفقاااااااااااا   ضاااااااااااا ية  ،ايحتياااااااااااا   اي تيااااااااااااري أو الحااااااااااار يسااااااااااات دام   يهاااااااااااا
 .)70أو استه ل رأو الما  أو عدم كفاية ايحتيا   الن ام  )

م اااااااااااااا   ،ايحتيااااااااااااااا   لاااااااااااااا  أنواعااااااااااااااا  متعاااااااااااااادد ن لاااااااااااااا  ممااااااااااااااا تقاااااااااااااادم أن 
 ،وايحتياااااااااااااااااااااااااا   ايتفااااااااااااااااااااااااااي  ،ايحتياااااااااااااااااااااااااا   القاااااااااااااااااااااااااانون  أو الن اااااااااااااااااااااااااام 

وممااااااااااااا يحاااااااااااال  ياااااااااااا  أن ايحتيااااااااااااا     ،وايحتيااااااااااااا   اي تياااااااااااااري أو الحاااااااااااار

                                                 
70) Ripert, G,. et ROBLOT  R: Traite elementaire  de droit  commercial,  
paris, L.G.D.J, 1968, No 1506.  
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ي يجاااااااااااااااو  للحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود   ،القاااااااااااااااانون  أو الن اااااااااااااااام 
 ويرجااااااااا  ذلااااااااال  لااااااااا  أن الحاااااااااركة ملت ماااااااااة ،أن تحولااااااااا   لااااااااا  ح ااااااااا  جدياااااااااد 

بتكااااااااااااوين احتيااااااااااااا   يااااااااااااانون  ليكااااااااااااون بجانااااااااااااد رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة ليماااااااااااا   
 .سويا  الضمان العام للدا نين

 يجااااااااااااااااو   ،أمااااااااااااااااا  يمااااااااااااااااا يتعلااااااااااااااااق بايحتيااااااااااااااااا   اي تياااااااااااااااااري أو الحاااااااااااااااار
للحاااااااااركا   ااااااااا  الحاااااااااركة ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود  تحويلااااااااا   لااااااااا  جااااااااا   مااااااااان 

وياااااااااااتم  ،وياااااااااااتم ذلااااااااااال عااااااااااان  رياااااااااااق  نحاااااااااااا  ح ااااااااااا  جدياااااااااااد  ،رأو مالهاااااااااااا
الح ااااااااا  علااااااااا  الحاااااااااركا   ااااااااا  الحاااااااااركة بنسااااااااابة ن ااااااااايد كااااااااا  تو يااااااااا  هاااااااااذ  

 .منهم    أرباح الحركة
ومتااااااااااا  تااااااااااام تحويااااااااااا  ايحتياااااااااااا   اي تيااااااااااااري أو الحااااااااااار  لااااااااااا  ح ااااااااااا  

  ناااااااااااا  يترتااااااااااااد عليااااااااااااة  يااااااااااااد  رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية  ،جدياااااااااااد 
وت ضااااااااااااا  هاااااااااااااذ   ،دون  د اااااااااااااا  حاااااااااااااركا  جااااااااااااادد  ااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ،المحااااااااااااادود 

ويترتااااااااااد  ،أساااااااااايو الحااااااااااركةالح اااااااااا  لمااااااااااا ت ضاااااااااا  لهااااااااااا م ي تهااااااااااا عنااااااااااد ت
علااااااااااااا  ذلااااااااااااال نتيجاااااااااااااة   حواهاااااااااااااا أنااااااااااااا  ي يجاااااااااااااو  للحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية 

ألنهاااااااااااااااا  ،المحااااااااااااااادود   عااااااااااااااااد  تو يااااااااااااااا  ايحتياااااااااااااااا   اي تيااااااااااااااااري أو الحااااااااااااااار
 .تحول  لح   جديد  بالحركة

وجااااااااادير بالاااااااااذكر أن هاااااااااذ  الح ااااااااا  الجدياااااااااد  يكاااااااااون لهاااااااااا ن ااااااااايد مااااااااان 
يااااااااااة امتيااااااااااا ا  وذلاااااااااال دون تقرياااااااااار أ ،األرباااااااااااح  بالنساااااااااابة للح اااااااااا  القديمااااااااااة

 . يما يتعلق بالت وي  عل  أي يرار بالحركة
مااااااااا هااااااااو الجاااااااا ا   ،والساااااااا ا  الااااااااذي ي اااااااارح نفساااااااا   اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد هااااااااو
والمتعلقاااااااااة ب يااااااااااد   ،المترتاااااااااد  ااااااااا  حالاااااااااة م الفاااااااااة اإلجااااااااارا ا  ساااااااااالفة الاااااااااذكر

عاااااااااااااان  ريااااااااااااااق تحوياااااااااااااا   ،رأو مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود 
   جديد ؟ايحتيا   اي تياري أو الحر  ل  ح 
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جلااااااااااا  البياااااااااااان أن الجااااااااااا ا  الواجاااااااااااد الت بياااااااااااق  ااااااااااا  هاااااااااااذا ال ااااااااااادد هاااااااااااو 
ذا  الجااااااااااااااا ا  المترتاااااااااااااااد علاااااااااااااااة م الفاااااااااااااااة يواعاااااااااااااااد تأسااااااااااااااايو الحاااااااااااااااركة ذا  

ساااااااااوا   يماااااااااا يتعلاااااااااق باااااااااب  ن العقاااااااااد ال اااااااااا  ب يااااااااااد   ،المسااااااااا ولية المحااااااااادود 
ومسااااااااااااااااااا ولية مقااااااااااااااااااادم الح اااااااااااااااااااة العينياااااااااااااااااااة أو الحاااااااااااااااااااركا  أو  ،رأو الماااااااااااااااااااا 

ة الح اااااااااااة العينياااااااااااة يااااااااااارر  علااااااااااا  الماااااااااااديرين عااااااااااان كااااااااااا   يااااااااااااد   ااااااااااا  ييمااااااااااا
وكاااااااااااااذلل مسااااااااااااا وليتهم عااااااااااااان أي جااااااااااااا   مااااااااااااان رأو الماااااااااااااا   ، ااااااااااااا   الوايااااااااااااا 

وتعاااااااااااويض الضااااااااااارر الناحااااااااااا   ،اكتتاااااااااااد  يااااااااااا  علااااااااااا  وجااااااااااا  غيااااااااااار  اااااااااااحيل
 .مباحر  عن ب  ن العقد ال ا  بال ياد 

هاااااااااااااااااذا باإلضاااااااااااااااااا ة للمسااااااااااااااااا ولية الجنا ياااااااااااااااااة التااااااااااااااااا  يتعرضاااااااااااااااااون لهاااااااااااااااااا 
أسااااااااايو الحااااااااااركة المن اااااااااو  عليهاااااااااا بالن اااااااااام  ااااااااا  حالااااااااااة م الفاااااااااة يواعاااااااااد ت

 .ذا  المس ولية المحدود 
باااااااااا  وي ااااااااااار تسااااااااااا   م اااااااااار  اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد أي وهااااااااااو هاااااااااا  يحااااااااااتر  
ل يااااااااااد  رأو الماااااااااا  عاااااااااان  رياااااااااق تحويااااااااا  ايحتيااااااااااا   اي تيااااااااااري أو الحاااااااااار 

 ،تااااااااااوا ر األغلبيااااااااااة ال  مااااااااااة لتعاااااااااادي  عقااااااااااد الحااااااااااركة ، لاااااااااا  ح اااااااااا  جديااااااااااد 
 الحركا  عل  ذلل؟  جماةأم ي بد من 

دي احاااااااااااااااتر  موا قاااااااااااااااة أغلبياااااااااااااااة الحاااااااااااااااركا  يحااااااااااااااال أن المااااااااااااااان م الساااااااااااااااعو 
الاااااااذين يم لاااااااون    اااااااة أربااااااااة رأو الماااااااا  علااااااا  األيااااااا ، ماااااااا لااااااام يااااااان  عقاااااااد 

 .تأسيو الحركة عل  غير ذلل
 ،والمحااااااااارة الم اااااااااري يتفاااااااااق مااااااااا  المااااااااان م الساااااااااعودي  ااااااااا  هاااااااااذا ال ااااااااادد

حياااااااااش ت لاااااااااد ضااااااااارور  تاااااااااوا ر األغلبياااااااااة العددياااااااااة للحاااااااااركا  الحاااااااااا  ين علااااااااا  
ي  ذا تضااااااااااااامن عقاااااااااااااد الحاااااااااااااركة بنااااااااااااادا  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة   أربااااااااااااااة   اااااااااااااة 

 .يقض  ب ير ذلل
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وماااااااااااااان هاااااااااااااااذا المن لاااااااااااااااق يجاااااااااااااااو  للحااااااااااااااركا  و قاااااااااااااااا  لن اااااااااااااااام الحاااااااااااااااركا  
ويااااااااااااانون الحااااااااااااركا  الم ااااااااااااري أن يتفقااااااااااااوا  اااااااااااا  عقااااااااااااد الحااااااااااااركة   ،السااااااااااااعودي

أو علاااااااا   ااااااااادور  بأغلبياااااااااة  ،علاااااااا  وجاااااااااود  ااااااااادور القاااااااارار باإلجمااااااااااة مااااااااا    
  لهااااااااااام بينماااااااااااا ي يجاااااااااااو  ،أكبااااااااااار مااااااااااان ن ااااااااااااد الت اااااااااااوي  المحااااااااااادد يانوناااااااااااا  

ويرجاااااااا  ذلاااااااال  ،ايتفاااااااااق علاااااااا  تحديااااااااد أغلبيااااااااة أياااااااا  ماااااااان المن ااااااااو  عليهااااااااا
وي يجاااااااااااو   ، لاااااااااا  أن الن ااااااااااااد المن اااااااااااو  علياااااااااااة يتعلااااااااااق بالن اااااااااااام العاااااااااااام

 .م الفت  حماية لأليلية
وياااااااااااااري الباحاااااااااااااش أنااااااااااااا  كاااااااااااااان أحاااااااااااااري باااااااااااااالمن م الساااااااااااااعودي والمحااااااااااااارة 

  جمااااااااااااااةالم ااااااااااااري أن ين ااااااااااااوا وبحاااااااااااااك   ااااااااااااريل علاااااااااااا  ضااااااااااااارور  تااااااااااااوا ر 
 ،د  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود الحاااااااااااااركا  علااااااااااااا   ياااااااااااااا

الحاااااااااااار  لاااااااااااا  ح اااااااااااا   أوعاااااااااااان  ريااااااااااااق تحوياااااااااااا  ايحتيااااااااااااا   اي تياااااااااااااري 
 اااااااااا  حالااااااااااة  ياااااااااااد  رأو  ،أسااااااااااو  بمااااااااااا احااااااااااتر   الماااااااااان م السااااااااااعودي ،جديااااااااااد 

ماااااااااا  الحاااااااااركة  عااااااااان  رياااااااااق ر ااااااااا  القيماااااااااة ايسااااااااامية لح ااااااااا  الحاااااااااركا  أو 
  جمااااااااااااةعااااااااااان  رياااااااااااق   ااااااااااادار ح ااااااااااا  جدياااااااااااد ، حياااااااااااش احاااااااااااتر  لاااااااااااذلل 

ماااااااا   لاااااااا ام جمياااااااا  الحااااااااركا  بااااااااد   ييمااااااااة ال ياااااااااد   اااااااا  رأو المااااااااا   ، الحااااااااركا
ويرجااااااااا  ذلااااااااال ب بيعاااااااااة الحاااااااااا  علااااااااا  أن هاااااااااذا  ،بنسااااااااابة محااااااااااركة كااااااااا  مااااااااانهم

النااااااااوة ماااااااان ايحتيااااااااا   عبااااااااار  عاااااااان أرباااااااااح يااااااااتم اد ارهااااااااا كاااااااا  تااااااااو ة علاااااااا  
وبالتاااااااااااال  متااااااااااا  تااااااااااام تحويلااااااااااا    لااااااااااا  ح ااااااااااا  جدياااااااااااد  ب ااااااااااارض  ،الحاااااااااااركا 
سااااااااااااايترتد علياااااااااااااة  ،المحااااااااااااادود  ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية رأو يااااااااااااااد  

وماااااااااان  اااااااااام ت يااااااااااد مساااااااااا وليا  الحااااااااااركا   ،حتمااااااااااا  عاااااااااادم تو ياااااااااا  تلاااااااااال األرباااااااااااح
وأعبااااااااااااا هم نتيجااااااااااااة ل ياااااااااااااد  ح  ااااااااااااهم نتيجااااااااااااة اكتتااااااااااااابهم  اااااااااااا  الح اااااااااااا  

ومااااااااان هاااااااااذا المن لاااااااااق كاااااااااان أحاااااااااري بكااااااااا  مااااااااان المااااااااان م الساااااااااعودي  ،الجديااااااااد 
والمحاااااااااارة الم ااااااااااري أن ين ااااااااااوا وبحااااااااااك   ااااااااااريل وواضاااااااااال علاااااااااا  ضاااااااااارور  
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مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا   رأوكا   اااااااااااااا  حالااااااااااااااة  ياااااااااااااااد  الحاااااااااااااار   جماااااااااااااااةتااااااااااااااوا ر 
المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  عااااااااااااان  رياااااااااااااق تحويااااااااااااا  ايحتياااااااااااااا   اي تيااااااااااااااري أو 

 .الحر  ل  ح   جديد 
دة القيماااااااااة ا سااااااااامية زياااااااااادة رأس الماااااااااال عااااااااان طرياااااااااق زياااااااااا -رابعااااااااااً 

 :للحصص القائمة
و اااااااااااا  هااااااااااااذ  الحالااااااااااااة يااااااااااااتم  ياااااااااااااد  رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية 

ومااااااااان  ،القيماااااااااة األسااااااااامية للح ااااااااا  القا ماااااااااة عااااااااان  رياااااااااق ر ااااااااا  ،المحااااااااادود 
 ااااااااااام تلااااااااااا م الحاااااااااااركة الحاااااااااااركا   يهاااااااااااا باااااااااااد   الفاااااااااااارق باااااااااااين القيماااااااااااة األسااااااااااامية 

والقيماااااااااة التااااااااا  تقااااااااارر ر ااااااااا  الح اااااااااة  ليهاااااااااا عناااااااااد  ،للح اااااااااة عناااااااااد التأسااااااااايو
 .ال ياد 

الحااااااااااركا   اااااااااا    جماااااااااااةو ااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد احااااااااااتر  المااااااااان م السااااااااااعودي 
مية لح ااااااااااا  حالاااااااااااة  يااااااااااااد  رأو مالهاااااااااااا عااااااااااان  رياااااااااااق ر ااااااااااا  القيماااااااااااة ايسااااااااااا

ماااااااا   لاااااااا ام جمياااااااا  الحااااااااركا  بااااااااد   ييمااااااااة ال ياااااااااد   اااااااا  رأو المااااااااا   ،الحااااااااركا 
 .بنسبة محاركة ك  منهم

ويرجاااااااااا  ذلاااااااااال ب بيعااااااااااة الحااااااااااا   لاااااااااا  أن  ياااااااااااد  رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  
المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  عااااااااااااان  رياااااااااااااق ر ااااااااااااا  القيماااااااااااااة األسااااااااااااامية للح ااااااااااااا  

ل ياااااااااااد  مااااااااان حااااااااااأن   يااااااااااد  أعباااااااااا  الحااااااااااركا  ومسااااااااا وليتهم بمقااااااااادار ا ،القا ماااااااااة
الحااااااااركا  بااااااااد   الفااااااااارق بااااااااين القيمااااااااة  ألاااااااا محيااااااااش أن الماااااااان م  ،التاااااااا  تقاااااااارر 

األسااااااااامية للح ااااااااا  عناااااااااد التأسااااااااايو والقيماااااااااة التااااااااا  ر عااااااااا   ليهاااااااااا الح اااااااااة 
وي يكفاااااااااا   اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد مجاااااااااارد  ،بمناساااااااااابة  ياااااااااااد  رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة

ن كانااااااااا  أغلبياااااااااة م دوجاااااااااة كتلااااااااال التااااااااا  ت لبهاااااااااا  ،تاااااااااوا ر األغلبياااااااااة حتااااااااا  وا 
 يااااااااااااااد  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة عااااااااااااان  رياااااااااااااق تحويااااااااااااا   المااااااااااااان م  ااااااااااااا  حالاااااااااااااة

 .ايحتيا   اي تياري أو الحر  ل  ح   جديد 
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 قااااااااااد ناااااااااا   1191لساااااااااانة  151أمااااااااااا يااااااااااانون الحااااااااااركا  الم ااااااااااري رياااااااااام 
( علااااااااا  أنااااااااا    ي يجاااااااااو  تعااااااااادي  عقاااااااااد الحاااااااااركة وي  يااااااااااد  127 ااااااااا  مادتااااااااا  )
العدديااااااااااااااااااة للحااااااااااااااااااركا   األغلبيااااااااااااااااااةبموا قااااااااااااااااااة   يت فيضاااااااااااااااااا   أورأو مالهااااااااااااااااااا 

  مااااااااااا لاااااااااام يقااااااااااض عقااااااااااد الحااااااااااركة ب ياااااااااار رأو المااااااااااا أرباااااااااااة  ااااااااااة الحااااااااااا    ل 
 . ذلل

الحاااااااااركا    جمااااااااااةومفااااااااااد ماااااااااا تقااااااااادم أن المحااااااااارة الم اااااااااري لااااااااام يت لاااااااااد 
 ااااااااااااا  حالاااااااااااااة   يااااااااااااااد  رأو مالهاااااااااااااا عااااااااااااان  رياااااااااااااق ر ااااااااااااا  القيماااااااااااااة ايسااااااااااااامية 

واكتفااااااااااا   يهاااااااااااا بتاااااااااااوا ر األغلبياااااااااااة العددياااااااااااة للحاااااااااااركا   ،لح ااااااااااا  الحاااااااااااركا 
 ي  ذا ناااااااااا   اااااااااا  عقااااااااااد  ،الحااااااااااا    علاااااااااا     ااااااااااة أرباااااااااااة رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة

وماااااااااااان  اااااااااااام نجااااااااااااد أن المحاااااااااااارة الم ااااااااااااري  ،الحااااااااااااركة علاااااااااااا   اااااااااااا   ذلاااااااااااال
حياااااااش أنااااااا  لااااااام يحاااااااتر   ،ي تلااااااا  عااااااان المااااااان م الساااااااعودي  ااااااا  هاااااااذ  المساااااااألة

الحااااااااركا   ي  اااااااا  حالااااااااة مااااااااا  ذا تضاااااااامن عقااااااااد الحااااااااركة ن ااااااااا  يفياااااااااد   جماااااااااة
ماااااااااااا   رأوالحاااااااااااركا  متااااااااااا  رغاااااااااااد الحاااااااااااركا   ااااااااااا   يااااااااااااد    جمااااااااااااةضااااااااااارور  

ة المحااااااااااادود  عااااااااااان  رياااااااااااق  يااااااااااااد  القيماااااااااااة األسااااااااااامية الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولي
 .للح   القا مة

ويأماااااااااااااااا  الباحااااااااااااااااش أن يتااااااااااااااااد   المحاااااااااااااااارة الم ااااااااااااااااري وياااااااااااااااان  علاااااااااااااااا  
الحاااااااااااركا  وي يكتفااااااااااا  بمجااااااااااارد تاااااااااااوا ر األغلبياااااااااااة العددياااااااااااة   جمااااااااااااةضااااااااااارور  

ماااااااااا لااااااااام يقاااااااااض  ،مااااااااان الحاااااااااركا  الحاااااااااا  ين علااااااااا     اااااااااة أربااااااااااة رأو الماااااااااا 
 يااااااااد  رأسااااااامالها عااااااان متااااااا  رغبااااااا  الحاااااااركة  ااااااا   ،عقاااااااد الحاااااااركة ب يااااااار ذلااااااال

أسااااااااو  بمااااااااا ناااااااا  عليااااااااة  ، ريااااااااق  ياااااااااد  القيمااااااااة األساااااااامية للح اااااااا  القا مااااااااة
ويرجااااااااا  ذلااااااااال  ،المااااااااان م الساااااااااعودي  ااااااااا  ن اااااااااام الحاااااااااركا  الساااااااااعودي الجدياااااااااد

 لاااااااااا  أن تلاااااااااال ال ياااااااااااد   اااااااااا  رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود  
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بهاااااااااااذ  ال ريقاااااااااااة سااااااااااايترتد علياااااااااااة حتماااااااااااا  ودون أدنااااااااااا  حااااااااااال  يااااااااااااد  أعباااااااااااا  
 .ا  الحركا ومس ولي

و اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد ينب اااااااااا  التنوياااااااااا   لاااااااااا  أناااااااااا  متاااااااااا  وا ااااااااااق الحااااااااااركا  
عاااااااااان  ريااااااااااق  ،علاااااااااا   ياااااااااااد  رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

 أنااااااااااا  يجاااااااااااد   باااااااااااا  تلااااااااااال  ، يااااااااااااد  القيماااااااااااة األسااااااااااامية للح ااااااااااا  القا ماااااااااااة
ال ياااااااااااااد   اااااااااااا  رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة  اااااااااااا  محاااااااااااارر رساااااااااااام  يتضاااااااااااامن نفااااااااااااو 

كرهاااااااااااااااا  ااااااااااااااا  عقاااااااااااااااد الحاااااااااااااااركة عناااااااااااااااد البياناااااااااااااااا  أو اإليااااااااااااااارارا  الواجاااااااااااااااد ذ
 .التأسيو

كماااااااااااااا يجاااااااااااااد أن تكاااااااااااااون القيماااااااااااااة األسااااااااااااامية للح ااااااااااااا  بعاااااااااااااد ال يااااااااااااااد  
 ،بااااااااااا  ويجاااااااااااد الو اااااااااااا  بكااااااااااا  ال يااااااااااااد  عناااااااااااد تقريااااااااااار الح ااااااااااا  ،متسااااااااااااوية

كمااااااااا هااااااااو الحااااااااا   ،وتنعقااااااااد مساااااااا ولية الحااااااااركا  والمااااااااديرين عاااااااان تلاااااااال ال ياااااااااد 
 ذ يجاااااااااااد أن يكاااااااااااون ذلااااااااااال  ،بالنسااااااااااابة لمسااااااااااا وليتهم عناااااااااااد تأسااااااااااايو الحاااااااااااركة

ألن ذلاااااااااال يتنااااااااااا   ماااااااااا  مباااااااااادأ  ،ا  كاااااااااا  البعااااااااااد عاااااااااان أي اكتتاااااااااااد عااااااااااامبعيااااااااااد
 .ح ر ايكتتاد العام    الحركة ذا  المس ولية المحدود 

 المطلب الثالث
 تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بتخفيض رأسمالها 

األ ااااااااااااا  أناااااااااااااا  ي يجاااااااااااااو  المساااااااااااااااو باااااااااااااارأو ماااااااااااااا  الحااااااااااااااركة أ نااااااااااااااا        
أو ماااااااااا  الحاااااااااركة يم ااااااااا  الضااااااااامان العاااااااااام ويرجااااااااا  ذلااااااااال  لااااااااا  أن ر  ،حياتهاااااااااا
غيااااااااار أن هااااااااذا األ ااااااااا  ي يمناااااااا  الجمعياااااااااة العامااااااااة غيااااااااار العادياااااااااة  ،للاااااااادا نين

 .(71من أن تقرر ت فيض رأو ما  الحركة)

                                                 
 .211   ،مرج  سابق ،حمد حسن الجبر( د. م71
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ويحاااااااااااااااااااااااال أن ت فاااااااااااااااااااااااايض رأو مااااااااااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااااااااااا ولية 
ماااااااااااا  ،يكااااااااااون  ماااااااااااا ل ياااااااااااد  رأو ماااااااااااا  الحااااااااااركة عااااااااااان حاجتهااااااااااا ،المحاااااااااادود  وا 

 .(72تبلغ ن   راو الما  )لكونها يد مني  ب سا ر لم 
وبنااااااااااااا   عليااااااااااااة   اااااااااااا ن  األسااااااااااااباد التاااااااااااا  يترتااااااااااااد عليهااااااااااااا تعاااااااااااادي  عقااااااااااااد 
 ،الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود  وذلاااااااااااال بت فاااااااااااايض رأساااااااااااامالها عديااااااااااااد 

مماااااااااااااا يقتضااااااااااااا  تاااااااااااااد   الحاااااااااااااركا   ،ومنهاااااااااااااا أن تمنااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ب ساااااااااااااا ر
لت فاااااااااااايض رأساااااااااااامالها وتعييناااااااااااا  عنااااااااااااد الحااااااااااااد الااااااااااااذي و اااااااااااال   ليااااااااااااة هااااااااااااذ  

الحااااااااركة رأساااااااامالها أك اااااااار ماااااااان حاجتهااااااااا بساااااااابد كساااااااااد ويااااااااد تجااااااااد  ،ال سااااااااا ر
األمااااااااااار الاااااااااااذي  ،التجااااااااااار  أو يلاااااااااااة  يباااااااااااا  الجمهاااااااااااور علاااااااااا  حااااااااااارا  منتجاتهاااااااااااا

 ،يترتاااااااااد علياااااااااة وجاااااااااود جاناااااااااد مااااااااان رأسااااااااامالها مع ااااااااا  دون أن ينااااااااات  ربحاااااااااا  
وماااااااااان  اااااااااام تاااااااااار  أناااااااااا  ماااااااااان األ اااااااااالل أن ت فااااااااااض رأساااااااااامالها وتاااااااااارد الجاااااااااا   

 .ال ا د من رأسمالها عن حاجتها للحركا 
لاااااااااااااااذكر أن ت فااااااااااااااايض رأو ماااااااااااااااا  الحاااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااا ولية وجااااااااااااااادير با

 ( :73يتم بأحد  ريقتين أي وهما ) ،المحدود 
أن ياااااااااااتم ت فااااااااااايض القيماااااااااااة األسااااااااااامية للح اااااااااااة  ااااااااااا  الحااااااااااادود التااااااااااا   -1

 .يتقرر  يها الت فيض

                                                 
د. محمد  ،محمد  ريد العرين  ،.314   ،مرج  سابق ،( د. عبد الهادي محمد ال امدي72

( من ن ام الحركا  177و   ذلل تن  الماد  ) .550   ،مرج  سابق ،السيد الفق 
كة  ذا  اد السعودي الجديد عل  أن    للجمعية العامة للحركا  أن تقرر ت فيض رأو ما  الحر 

 ............................ .عل  حاجتها أو مني  ب سا ر لم تبلغ ن   رأو الما 
 ،مرج  سابق ،د. سعيد يوس  البستان  .970  ،مرج  سابق ،هان  دويدار( د.73
 ،وا   أنور بندق ،د. م  ف  كما     .691  ،مرج  سابق ،د. ع ي  العكيل  .641 

 .592  ،مرج  سابق
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أن يااااااااااااااتم ايحتفااااااااااااااا  بالقيمااااااااااااااة األساااااااااااااامية للح اااااااااااااا  ولكاااااااااااااان يااااااااااااااتم  -2
راد ت فااااااااايض عااااااااادد الح ااااااااا   لااااااااا  الحاااااااااد الاااااااااذي يتناساااااااااد مااااااااا  الجااااااااا   المااااااااا

 .ت فيض  من رأو الما 
ومتااااااااااا  ات اااااااااااذ  جماعاااااااااااة الحاااااااااااركا  يااااااااااارارا  بت فااااااااااايض رأساااااااااااما  الحاااااااااااركة 

وجااااااااااااااد علاااااااااااااا  المااااااااااااااديرين أن يبااااااااااااااادروا  لاااااااااااااا   ،ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود 
 لاااااااااااد تعااااااااااادي  بياناااااااااااا  الساااااااااااج  التجااااااااااااري للحاااااااااااركة بماااااااااااا يفياااااااااااد الت فااااااااااايض 

وينب اااااااااا  أن ير قاااااااااوا بهااااااااااذا ال لااااااااااد  اااااااااور  ماااااااااان ياااااااااارار جماعااااااااااة  ،الاااااااااذي تاااااااااام
 .(76متعلق بت فيض راو ما  الحركة )الحركا  وال

 تخفيض القيمة ا سمية للحصص:   -أوالً 
أن تقاااااااااااوم الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود   ،و حاااااااااااو  هاااااااااااذ  ال ريقاااااااااااة

 ،بالقااااااااادر الاااااااااا  م لت فاااااااااايض رأساااااااااامالها ،بت فااااااااايض القيمااااااااااة األساااااااااامية للح ااااااااااة
وو قااااااااااا  لهااااااااااذ  ال ريقااااااااااة تاااااااااارد الحااااااااااركة علاااااااااا  الحااااااااااركا  الفاااااااااارق بااااااااااين القيمااااااااااة 

ا الح ااااااااااااااااا  وباااااااااااااااااين ييمتهاااااااااااااااااا بعاااااااااااااااااد لتااااااااااااااااا   ااااااااااااااااادر  بهااااااااااااااااااأل ااااااااااااااااالية ا
 (.75)الت فيض

يحاااااااااااااتر  أن يكاااااااااااااون الت فااااااااااااايض  ،وحتااااااااااااا  يكاااااااااااااون الت فااااااااااااايض  اااااااااااااحيحا  
كمااااااااااااا يجااااااااااااد أن  ،للقيمااااااااااااة األساااااااااااامية للح اااااااااااا  حااااااااااااام   لكاااااااااااا  الح اااااااااااا 

ويرجااااااااااا  ذلااااااااااال ب بيعاااااااااااة  ،يكاااااااااااون الت فااااااااااايض متسااااااااااااويا   ااااااااااا  كااااااااااا  الح ااااااااااا 
الحاااااااااااااااا   لااااااااااااااا  أن ت فااااااااااااااايض القيماااااااااااااااة األسااااااااااااااامية لااااااااااااااابعض الح ااااااااااااااا  دون 

أو ت فااااااااااايض القيماااااااااااة األسااااااااااامية للح ااااااااااا   ااااااااااا  الحاااااااااااركة  ،رالااااااااااابعض اح ااااااااااا

                                                 
 .660 ،2003 ،مرج  سابق ،بد الفضي  محمد أحمد( د. ع76
 .552   ،مرج  سابق ،د. محمد السيد الفق  ،محمد  ريد العرين  .(75
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يترتاااااااااااااااد علياااااااااااااااة ب ااااااااااااااا ن  ،بنساااااااااااااااد متفاوتاااااااااااااااة ،ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود 
 .الت فيض

هاااااااااذا ولااااااااام يضااااااااا  المااااااااان م الساااااااااعودي حااااااااادا  أدنااااااااا  لااااااااارأو ماااااااااا  الحاااااااااركة 
وأوجااااااااااااد  قاااااااااااا  أن يكااااااااااااون رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة  ،ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

الحااااااااااركا  بساااااااااال ة تقديريااااااااااة ويتمت  ،عنااااااااااد تأسيسااااااااااها كا يااااااااااا  لتحقيااااااااااق غرضااااااااااها
كماااااااااا لااااااااام يضااااااااا  حااااااااادا  أدنااااااااا  لقيماااااااااة  ، ااااااااا  تحدياااااااااد  عناااااااااد تأسااااااااايو الحاااااااااركة

دون أي تحدياااااااااااااد  ،واحاااااااااااااتر   قااااااااااااا  أن تكاااااااااااااون متسااااااااااااااوية القيماااااااااااااة ،الح اااااااااااااة
ولاااااااااذلل ي توجاااااااااد أياااااااااة   ،لمقاااااااااار الحاااااااااد األدنااااااااا  الاااااااااذي يجاااااااااد أي تقااااااااا  عنااااااااا 
تتعلااااااااااق بالحااااااااااد األدناااااااااا   ،حاااااااااارو   اااااااااا  ن ااااااااااام الحااااااااااركا  السااااااااااعودي الجديااااااااااد

ينب ااااااااااا  عاااااااااااادم الناااااااااااا و   ،الحاااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود لااااااااااارأو مااااااااااااا  
ي يجاااااااااااو  النااااااااااا و   ،كماااااااااااا لااااااااااام يحاااااااااااد حااااااااااادا  أدنااااااااااا  لقيماااااااااااة الح اااااااااااة ،عناااااااااااة
 .(74)عنة

والاااااااااااااذي أوجااااااااااااااد أي يقاااااااااااااا  رأو  ،وذلااااااااااااال ب اااااااااااااا   القاااااااااااااانون الم ااااااااااااااري
 مساااااااااااون ألااااااااااا   50000ماااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  عااااااااااان )

 ااااااااة عاااااااان )ما ااااااااة كمااااااااا ناااااااا  علاااااااا  أناااااااا  يجااااااااد أي تقاااااااا  ييمااااااااة الح ،جنيااااااااة(

                                                 
( من ن ام الحركا  السعودي الجديد عل  أن    يجد أن 140( و   ذلل تن  الماد  ) 74

   عقد  يكون رأو ما  الحركة عند تأسيسها كا يا  لتحقيق غرضها، ويحدد الحركا  مقدار 
 .تأسيو الحركة، ويقسم  ل  ح   متساوية القيمة، وتكون الح ة غير يابلة للتج  ة والتداو 

  ذا ملل الح ة أح ا  متعددون، جا  للحركة أن توي  استعما  الحقوق المت لة بها  ل  
كة ويجو  للحر  .أن ي تار مالكو الح ة من بينهم من يعد مالكا  منفردا  لها    مواجهة الحركة

ي كان من حقها بعد انقضا  الميعاد المذكور بي   أن تحدد له ي  ميعادا  إلجرا  هذا اي تيار، وا 
و   هذ  الحالة تعرض الح ة عل  الحركا  اح رين  م عل  ال ير، .الح ة لحساد مالكيها

أسيو عل  من الن ام، ما لم ين  عقد الت (اد  )الحادية والستين بعد الما ةو قا  لما ورد    الم
 غير ذلل. 
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ومااااااااااان هاااااااااااذا المن لاااااااااااق وو قاااااااااااا  لقاااااااااااانون الحاااااااااااركا  الم اااااااااااري ريااااااااااام  ،جنياااااااااااة(
يحاااااااااااااااااتر  أي يترتاااااااااااااااااد علااااااااااااااااا   ،وي حتااااااااااااااااا  التنفيذياااااااااااااااااة 1191لسااااااااااااااااانة  151

النااااااااا و  عااااااااان الحاااااااااد األدنااااااااا   ،الت فااااااااايض  ااااااااا  القيماااااااااة األسااااااااامية للح ااااااااا 
دنااااااااااااا  لااااااااااااارأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  عااااااااااااان الحاااااااااااااد األ

ي كااااااااااان  ،(77( ) مساااااااااون ألااااااااا  جنياااااااااةالمن اااااااااو  علياااااااااة يانوناااااااااا  وهااااااااااو ) وا 
 الت فيض با   .

كمااااااااااااا يحااااااااااااتر  أي يترتااااااااااااد علاااااااااااا  الت فاااااااااااايض الناااااااااااا و  بالح ااااااااااااة عاااااااااااان 
( ماااااااااااااان يااااااااااااااانون 114الحااااااااااااااد األدناااااااااااااا  المن ااااااااااااااو  عليااااااااااااااة  اااااااااااااا  الماااااااااااااااد  )

وهااااااااااو أناااااااااا  يجااااااااااد أي تقاااااااااا   ،1191لساااااااااانة  151الحااااااااااركا  الم ااااااااااري رياااااااااام 
ي كان الت فيض با    أيضا   ،الح ة عن ما ة جنية  (.79)وا 

ي الباحاااااااااش أنااااااااا  كاااااااااان أحااااااااار  باااااااااالمن م الساااااااااعودي أن يضااااااااا  حااااااااادا  ويااااااااار 
وكاااااااااذلل حااااااااادا  أدنااااااااا   ،أدنااااااااا  لااااااااارأو ماااااااااا  لحاااااااااركة ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود 

ويرجاااااااااااااااا  ذلاااااااااااااااال لل بيعااااااااااااااااة  ،أسااااااااااااااااو  بالمحاااااااااااااااارة الم ااااااااااااااااري،لقيمااااااااااااااااة الح ة
باعتبارهاااااااااااااا حاااااااااااااركة ماااااااااااااان  ،القانونياااااااااااااة للحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود 

أنهااااااااااااااا تجماااااااااااااا  بااااااااااااااين  حيااااااااااااااش ، بيعااااااااااااااة م تل ااااااااااااااة و قااااااااااااااا  للاااااااااااااارأي الااااااااااااااراجل

                                                 
 .600،   2003 ،الحركا  ،مرج  سابق ،( د. م  ف  كما    77
ن ( م114حيش تن  الماد  ) ،600   ،الحركا  ،مرج  سابق ،م  ف  كما     .( د79

ي يجو  أن يق  رأو ما  الحركة ذا  المس ولية المحدود  يانون الحركا  الم ري عل  أن   
لتنفيذية ويقسم رأو الما   ل  ح   متساوية ي تق  ييمة ك  عن الحد الذ  تبين  ال  حة ا

منها عن ما ة جني  تد   بالكام  وي يسر  هذا الحكم عل  الحركا  القا مة وي  العم  بهذا 
لم ين     عقد  القانون، وتتقاسم الح   األرباح و ا ض الت فية سوية  يما بينها ما

بلة للقسمة   ذا تعدد الم ل لح ة واحد  جا  وتكون الح   غير يا الحركة عل  غير ذلل
ر مالكا منفردا للحركة أن توي  استعما  الحقوق المتعلقة بها  ل  أن ي تاروا من بينهم من يعتب

  .   مواجهة الحركة
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ومااااااااااان  ااااااااااام  ااااااااااا ن ايعتباااااااااااار الماااااااااااال  لااااااااااا   ،ايعتباااااااااااارين الماااااااااااال  والح  ااااااااااا 
وبالتااااااااااال   اااااااااا ن تحديااااااااااد حاااااااااادا  أدناااااااااا  ماااااااااان حااااااااااأن  بيااااااااااان  ،دور  اااااااااا  تكوينهااااااااااا

والااااااااااذي حاااااااااار  الماااااااااان م علاااااااااا  التأكيااااااااااد عليااااااااااة  ،أهميااااااااااة ايعتبااااااااااار المااااااااااال 
لعاااااااااا  أبر هااااااااااا أن الحااااااااااريل ي يكااااااااااون مساااااااااا وي   ي  ،ماااااااااان  اااااااااا   عااااااااااد  أمااااااااااور

هاااااااااذا  ضااااااااا   عااااااااان أنااااااااا  ي  أ ااااااااار لو اااااااااا  أحاااااااااد  ، ااااااااا  الحاااااااااركةبقااااااااادر ح ااااااااات  
حياااااااااااااااش أنهاااااااااااااااا ي تنقضااااااااااااااا  ب ااااااااااااااارق  ،الحاااااااااااااااركا  علااااااااااااااا  وجاااااااااااااااود الحاااااااااااااااركة

وأ يااااااااااااارا  أجااااااااااااااا   ،اينقضاااااااااااااا  التااااااااااااا  تعاااااااااااااو  علااااااااااااا  ايعتباااااااااااااار الح  ااااااااااااا 
مساااااااااااااتمدا   ،الماااااااااااان م أن  يكااااااااااااون اسااااااااااااام الحااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

مااااااااااان غرضاااااااااااها وهاااااااااااو نفاااااااااااو األمااااااااااار الاااااااااااذي يعتااااااااااار  بااااااااااا  المااااااااااان م لحاااااااااااركة 
 .المساهمة باعتبارها النموذج األم   لحركا  األموا 

 ،ضااااااااارور  أن يضااااااااا  كااااااااا  مااااااااان المحااااااااارة الم اااااااااري ،بااااااااا  ويااااااااار  الباحاااااااااش
لااااااااااارأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية  أي ااااااااااا حااااااااااادا   ،والمااااااااااان م الساااااااااااعودي

 ،وذلاااااااااااال حتاااااااااااا  يكااااااااااااون ات اااااااااااااذ هااااااااااااذا الحااااااااااااك  ماااااااااااان الحااااااااااااركا  ،المحاااااااااااادود 
الباحااااااااااااش أن ويقتاااااااااااارح  ،يا اااااااااااارا  علاااااااااااا  المحااااااااااااروعا  ال اااااااااااا ير  والمتوساااااااااااا ة

يااااااااااتم تحديااااااااااد الحااااااااااد األي اااااااااا   اااااااااا  كاااااااااا  ماااااااااان القااااااااااانون الم ااااااااااري والن ااااااااااام 
الساااااااااااااااعودي بالحاااااااااااااااد األدنااااااااااااااا  الاااااااااااااااذي ت لبااااااااااااااا  الن اااااااااااااااام لتأسااااااااااااااايو حاااااااااااااااركة 

والتااااااااااا  ي ت ااااااااااارح أساااااااااااهمها ل كتتااااااااااااد  ،المسااااااااااااهمة ذا  ايكتتااااااااااااد الم لاااااااااااق
وباااااااااذلل يكاااااااااون المحااااااااارة ياااااااااد تااااااااارل الحرياااااااااة للحاااااااااركا   ااااااااا   ،العاااااااااام للجمهاااااااااور

بحيااااااااااااااااش  ذا كااااااااااااااااان رأو مااااااااااااااااالهم  ،د لهاااااااااااااااامأن ي تاااااااااااااااااروا الحااااااااااااااااك  المناساااااااااااااااا
ا تاااااااااااااااروا تأساااااااااااااايو  ،يتناسااااااااااااااد ماااااااااااااا  المحااااااااااااااروعا  ال اااااااااااااا ير  والمتوساااااااااااااا ة

بينمااااااااااا  ذا كااااااااااان رأو مااااااااااالهم كبياااااااااارا   اااااااااا نهم  ،حااااااااااركة ذا  مساااااااااا ولية محاااااااااادود 
سيفضااااااااااااااااالون حتماااااااااااااااااا  حاااااااااااااااااك  حاااااااااااااااااركة المسااااااااااااااااااهمة علااااااااااااااااا  الحاااااااااااااااااركة ذا  
المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  حتاااااااااااااا  يتساااااااااااااان  لهاااااااااااااام  اااااااااااااارح أسااااااااااااااهم محااااااااااااااروعهم 
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وكاااااااااذلل   ااااااااادار أساااااااااهما  وساااااااااندا  تكاااااااااون يابلاااااااااة للتاااااااااداو   ،ل كتتااااااااااد العاااااااااام
باااااااااااااا  وي كااااااااااااااد الباحااااااااااااااش أن معالجااااااااااااااة هااااااااااااااذا ال لاااااااااااااا   ،بااااااااااااااال رق التجاريااااااااااااااة

مااااااااااان  ،التحاااااااااااريع   ااااااااااا  كااااااااااا  مااااااااااان القاااااااااااانون الم اااااااااااري والن اااااااااااام الساااااااااااعودي
وهااااااو مااااااا يعاااااااود  ،حااااااأن   ياااااااد  حجاااااام النحاااااااا  التجاااااااري  اااااا  كاااااا  مااااااان البلاااااادين

دو  العااااااااااالم تعااااااااااان   يساااااااااايما وأن كا ااااااااااة ،بااااااااااالنف  علاااااااااا  اييت اااااااااااد الااااااااااو ن 
 .ك يرا  من ركود    النحا  التجاري

 :تخفيض عدد الحصص -ثانياً 
ومفاااااااااااد هااااااااااذ  ال ريقااااااااااة أن يااااااااااتم ت فاااااااااايض عاااااااااادد الح اااااااااا   لاااااااااا  الحااااااااااد 
الاااااااااذي يتناساااااااااد مااااااااا  الجااااااااا   الماااااااااراد ت فيضااااااااا  مااااااااان رأو ماااااااااا  الحاااااااااركة ذا  

وماااااااااان  اااااااااام  ،ماااااااااا  ايحتفااااااااااا  بالقيمااااااااااة األساااااااااامية لهااااااااااا ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 
 ااااااااا ن الحاااااااااركة تنحااااااااا   ،فااااااااايض  ااااااااا  حااااااااادود الن ااااااااا  مااااااااا    متااااااااا  كاااااااااان الت 

وتع ااااااااا  كااااااااا  حاااااااااريل  ،ح  اااااااااا  جدياااااااااد  بااااااااانفو ييماااااااااة الح ااااااااا  القديماااااااااة
 . يها ن   ما كان يملل من ح  

 :حركة ذا  المس ولية المحدود  جرا ا  ت فيض رأو ما  ال
بدايااااااااااااااة أع اااااااااااااا  الماااااااااااااان م السااااااااااااااعودي للجمعيااااااااااااااة العامااااااااااااااة للحااااااااااااااركا  أن 

 اد علاااااااااااااا  حاجتهااااااااااااااا أو منياااااااااااااا  تقاااااااااااااارر ت فاااااااااااااايض رأو مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة  ذا 
ب سااااااااااا ر لاااااااااام تبلااااااااااغ ن اااااااااا  رأو المااااااااااا ، وذلاااااااااال و قااااااااااا  إلجاااااااااارا ا  معينااااااااااة 

 تتم    يما يل :
ياااااااااااااتم نحااااااااااااار يااااااااااااارار ت فااااااااااااايض رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية  -1

 اااااااا   حااااااااد  ال ااااااااح  اليوميااااااااة والتاااااااا  تااااااااو ة  اااااااا  المكااااااااان الااااااااذي  ،المحاااااااادود 
عاااااااااااو  وأوجاااااااااااد المااااااااااان م أن ياااااااااااتم د ،يوجاااااااااااد بااااااااااا  المركااااااااااا  الر يسااااااااااا  للحاااااااااااركة

 ،دا نااااااااا  الحاااااااااركة  ااااااااا   ساااااااااتين يوماااااااااا  مااااااااان تااااااااااري  نحااااااااار يااااااااارار الت فااااااااايض
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وتكماااااااان الحكمااااااااة ماااااااان ذلاااااااال  اااااااا  تمكااااااااين الاااااااادا نين ماااااااان  باااااااادا  اعتراضاااااااااتهم 
 .عل  الت فيض

وياااااااااادم ماااااااااان  ،ومتاااااااااا  أبااااااااااد  أحااااااااااد الاااااااااادا نين اعتراضاااااااااا  علاااااااااا  الت فاااااااااايض
م علاااااااااا  الحااااااااااركة أوجااااااااااد الماااااااااان  ،المسااااااااااتندا  مااااااااااا ي يااااااااااد  ااااااااااحة اعتراضاااااااااا 

 :أن تقوم بأحد أمرين
متااااااااا  كاااااااااان  ،أن تاااااااااد   الحاااااااااركة للااااااااادا ن الاااااااااذي أباااااااااد  اعتراضااااااااا  دينااااااااا  أ.

 هذا الدين حاي .
بالنساااااااااااااابة  ،أن تقاااااااااااااادم الحااااااااااااااركة ضاااااااااااااامانا  كا يااااااااااااااا  للو ااااااااااااااا  بالاااااااااااااادين   د.

 مت  كان هذا الدين م ج  . ،للدا ن الذي أبد  اعتراض 
يجاااااااااااااد علااااااااااااا  الحاااااااااااااركا  تقاااااااااااااديم محاااااااااااااروة تعااااااااااااادي  عقاااااااااااااد تأسااااااااااااايو  -2

ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة، واحاااااااااااااتر  المااااااااااااان م أن الحاااااااااااااركة متضااااااااااااامنا  ت فااااااااااااايض رأو 
ير اااااااااااق بمحاااااااااااروة التعااااااااااادي  كحااااااااااافا  تف ااااااااااايليا  م ااااااااااادق علياااااااااااة مااااااااااان مراجااااااااااا  

 .الحسابا  بالحركة
 :ن هذا الكح  عد  بيانا  أي وه وينب   أن يتضم

أسااااااااااما  الاااااااااادا نين وعناااااااااااوينهم وماااااااااان اعتاااااااااارض ماااااااااانهم علاااااااااا  ت فاااااااااايض  -
يااااااااادم لااااااااا  ضااااااااامان كاااااااااا  للو اااااااااا   رأو الماااااااااا  ومااااااااان س ااااااااادد دينااااااااا  الحاااااااااا  أو  

 .بدين  احج 
 يااااااااااارار مااااااااااان الحاااااااااااركا  بمسااااااااااا وليتهم التضاااااااااااامنية عماااااااااااا ي هااااااااااار مااااااااااان   -

 ديون لم ترد    الكح . 
ومتااااااااااا  كانااااااااااا  الذماااااااااااة المالياااااااااااة للحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود   -3

  ناااااااااااا  يجااااااااااااو  للحااااااااااااركا  أن يقاااااااااااادموا للااااااااااااو ار   ياااااااااااارارا   ، اليااااااااااااة ماااااااااااان الااااااااااااديون
ا ي هاااااااااااار معتمااااااااااادا  ماااااااااااان مراجاااااااااااا  الحسااااااااااااابا  بمسااااااااااا وليتهم التضااااااااااااامنية عماااااااااااا
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و اااااااااا  هااااااااااذ  الحالااااااااااة يعفااااااااااون ماااااااااان دعااااااااااو  الاااااااااادا نين، وتسااااااااااتكم  .ماااااااااان دياااااااااااون
 .(71).  جرا ا  الت فيض

 :دائني الشركة أثر تخفيض رأس المال على حقوق
القاعااااااااااااااد  العامااااااااااااااة أن رأو مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  

وبالتااااااااااال  ي يجااااااااااو   ،يم اااااااااا  الحااااااااااد األدناااااااااا  ماااااااااان الضاااااااااامان العااااااااااام لاااااااااادا نيها
بحقاااااااااااااااوق دا نيهاااااااااااااااا وذلااااااااااااااال مااااااااااااااان  ااااااااااااااا   ت فااااااااااااااايض  اراإلضااااااااااااااار للحاااااااااااااااركة 
ولمعر اااااااااااااة ماااااااااااااا  ذا كاااااااااااااان ت فااااااااااااايض رأساااااااااااااما  الحاااااااااااااركة يضااااااااااااار  ،رأسااااااااااااامالها

                                                 
حيش تن  عل  أن   ،( من ن ام الحركا  السعودي الجديد177( ان ر ن  الماد  )71
 فيض رأو ما  الحركة  ذا  اد عل  حاجتها أو مني  للجمعية العامة للحركا  أن تقرر ت 

 :   رأو الما ، وذلل و قا  لما يل ب سا ر لم تبلغ ن 
يجد دعو  دا ن  الحركة     ستين يوما  من تاري  نحر يرار الت فيض     حيفة يومية   -أ

  ن .تو ة    المن قة الت   يها مرك  الحركة الر يو إلبدا  اعتراضاتهم عل  الت فيض
اعترض أحد الدا نين عل   جرا  الت فيض ويدم مستندات     الميعاد المذكور، وجد عل  

 الحركة أن ت دي  لي  دين   ذا كان حاي  أو أن تقدم ضمانا  كا يا  للو ا  ب   ذا كان مج  .
يقدم الحركا   ل  الو ار  محروعا  بتعدي  عقد تأسيو الحركة متضمنا  ت فيض رأو ما   -د
يتضمن أسما   -  مراج  حسابا  الحركةي دي -حركة، عل  أن يرا ق  كح  تف يل لا

يدم ل   الدا نين وعناوينهم ومن اعترض منهم عل  ت فيض رأو الما  ومن س دد دين  الحا  أو  
ضمان كا  للو ا  بدين  احج ، وأن يرا ق  كذلل  يرار من الحركا  بمس وليتهم التضامنية عما 

 لم ترد    الكح . ي هر من ديون 
 ذا لم يكن عل  الحركة ديون، جا  أن يقدم الحركا   ل  الو ار   يرارا  منهم معتمدا  من  -ج

و   هذ  الحالة يعفون من دعو  .مراج  الحسابا  بمس وليتهم التضامنية عما ي هر من دياون
 الدا نين، وتستكم   جرا ا  الت فيض. 

 
 
 



 مجلة علمية محكمة                     المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(         
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

011 

أي  ،ينب ااااااااااا  التفرياااااااااااة باااااااااااين ناااااااااااوعين مااااااااااان الااااااااااادا نين ،بااااااااااادا نيها مااااااااااان عدمااااااااااا 
وباااااااااااين أول ااااااااااال  ،وهماااااااااااا الااااااااااادا نين الاااااااااااذين نحاااااااااااأ  حقاااااااااااويهم بعاااااااااااد الت فااااااااااايض

 .الذين نحأ  حقويهم يب  يرار الت فيض
 :ين نشأت حقوقهم بعد قرار التخفيضالذ الدائنون -أوالً  

وهااااااااااا ي  ي يجاااااااااااو  لهااااااااااام ايعتاااااااااااراض علااااااااااا  يااااااااااارار ت فااااااااااايض رأو ماااااااااااا  
 ،بااااااااااااا  ويجاااااااااااااو  ايحتجااااااااااااااج بقااااااااااااارار الت فااااااااااااايض  ااااااااااااا  ماااااااااااااواجهتهم ،الحاااااااااااااركة

ويرجااااااا  ذلاااااااال  لاااااااا  أنهااااااام لاااااااام يعولااااااااوا عنااااااااد تعااااااااملهم ماااااااا  الحااااااااركة علاااااااا  رأو 
وماااااااااان  اااااااااام يكااااااااااون  ،باااااااااا  اعتماااااااااادوا عليااااااااااة بعااااااااااد الت فاااااااااايض ،مالهاااااااااا األ اااااااااال 

أو نااااااااا  الحااااااااركة بعااااااااد الت فاااااااايض هااااااااو الحااااااااد األدناااااااا  ماااااااان الضاااااااامان العااااااااام ر 
 .بالنسبة لهم

 الدائنون الذين نشأت حقوقهم قبل قرار التخفيض: -ثانياً  
مااااااااااااا  الحااااااااااااركة األ اااااااااااال  هااااااااااااو الضاااااااااااامان العااااااااااااام  رأو هاااااااااااا ي  يعتباااااااااااار 

ومااااااااااان  ااااااااااام  ااااااااااا ن الت فااااااااااايض مااااااااااان حاااااااااااأن  اينتقاااااااااااا  مااااااااااان  ،بالنسااااااااااابة لهااااااااااام
ومااااااااان هاااااااااذا  ،بيناااااااااا  بالنسااااااااابة لحقاااااااااويهممماااااااااا يحاااااااااك  ضاااااااااررا   ،ضااااااااامانهم العاااااااااام

 ،المن لااااااااااااق حااااااااااااااو  المحااااااااااااارة وضااااااااااااا  الحلاااااااااااااو  الكفيلاااااااااااااة بحماياااااااااااااة حقاااااااااااااويهم
و اااااااارق  اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد بااااااااين الت فاااااااايض الناااااااااجم عاااااااان  سااااااااار  منياااااااا  بهااااااااا 

 :وذلل عل  النحو التال  ،وبين الت فيض ألي سبد م ر ،الحركة
 اااااااااا   ، اااااااااا ذا كااااااااااان الت فاااااااااايض نتيجااااااااااة ل سااااااااااار  منياااااااااا  بهااااااااااا الحااااااااااركة -1

 ،للااااااااااادا نين ايعتاااااااااااراض علااااااااااا  يااااااااااارار ت فااااااااااايض رأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركةيجاااااااااااو  
ويرجاااااااا  ذلاااااااال علاااااااا  أن الااااااااذي يضاااااااار بحقااااااااويهم هااااااااو ال سااااااااار  التاااااااا  منيااااااااا  

 .وليو يرار ت فيض رأو ما  الحركة    حد ذات  ،بها الحركة
 ،أماااااااااااااااا  ذا كاااااااااااااااان الت فااااااااااااااايض ألساااااااااااااااباد أ ااااااااااااااار  غيااااااااااااااار ال ساااااااااااااااا ر -2

حكماااااااااااة  يجااااااااااو  لكاااااااااا  دا ااااااااااان ايعتااااااااااراض علااااااااااا  ياااااااااارار الت فااااااااااايض أمااااااااااام الم
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وللمحكمااااااااااااة أن تقاااااااااااارر  ،الواياااااااااااا   اااااااااااا  دا رتهااااااااااااا المركاااااااااااا  الر يساااااااااااا  للحااااااااااااركة
لااااااااااا ام الحاااااااااااركة  ،حساااااااااااد ال ااااااااااارو   ماااااااااااا ر اااااااااااض ايعتاااااااااااراض ماااااااااااا يبولااااااااااا  وا  وا 

وي يجاااااااااااو   ،بتقاااااااااااديم ضااااااااااامانا  لحقاااااااااااوق المعترضاااااااااااين تعينهاااااااااااا  ااااااااااا  يرارهاااااااااااا
الباااااااااد   ااااااااا   جااااااااارا ا   نقاااااااااا  رأو الماااااااااا  يبااااااااا  انقضاااااااااا  المهلاااااااااة المحااااااااادد  

 .(90ل عتراض )
 ثالثالمبحث ال

 حظر إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية

 تمهيد وتقسيم:
غنااااااااا  عااااااااان البياااااااااان أن أي محاااااااااروة ايت اااااااااادي يعتماااااااااد  ااااااااا  تمويلااااااااا  علااااااااا  

( وكاااااااااااذلل  تماااااااااااان الاااااااااااذي يح ااااااااااا  علياااااااااااة مااااااااااان ال يااااااااااار )التمويااااااااااا  ال اااااااااااارج اي
علاااااااااا  ايحتيااااااااااا   الاااااااااادا ل  الااااااااااذي تجماااااااااا  لديااااااااااة ماااااااااان أرباحاااااااااا  التاااااااااا  حققهااااااااااا 

 .(ست  للنحا  التجاري )التموي  الدا ل    تر  ممار   
وينب ااااااااااااااااا  علااااااااااااااااا  أي محاااااااااااااااااروة يجاااااااااااااااااد  ااااااااااااااااا  الحاااااااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااااااا ولية 
المحاااااااااااادود  ماااااااااااا  ا  لاااااااااااا  يمكاااااااااااان اللجااااااااااااو   ليااااااااااااة لتحقيااااااااااااق أغراضاااااااااااا ، أي ي اااااااااااارح 
أسااااااااااااهما  أو  سااااااااااااندا  للحااااااااااااركا  كاااااااااااا  يكتتبااااااااااااوا  يهااااااااااااا تكااااااااااااون يابلااااااااااااة للتااااااااااااداو  

تم تأسيسااااااااها  عاااااااان كمااااااااا ي يجااااااااو  كمااااااااا ذكرنااااااااا منفااااااااا   أن ياااااااا ،بااااااااال رق التجاريااااااااة
بااااااااا  يباااااااااد أن يكاااااااااون اكتتاباااااااااا  م لقاااااااااا  علااااااااا  الحاااااااااركا   ، رياااااااااق ايكتتااااااااااد العاااااااااام

باعتبااااااااااااار أن األمااااااااااااوا  التاااااااااااا  يتح اااااااااااا  عليهااااااااااااا ماااااااااااان هااااااااااااذا ايكتتاااااااااااااد  ، قاااااااااااا 
وهااااااااااو مااااااااااا  ،هااااااااااذا باإلضااااااااااا ة لاااااااااارأو المااااااااااا ،تعتباااااااااار ماااااااااان أهاااااااااام م ااااااااااادر تمويل 

 .يم   الضمان العام للدا نين

                                                 
 .970   ،مرج  سابق ،( د. هان  دويدار90
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(، بينماااااااااا 91ما  الحاااااااااركة )هاااااااااذا ويم ااااااااا  الساااااااااهم ح اااااااااة الحاااااااااريل  ااااااااا  رأسااااااااا
( الحاااااااااااق  ااااااااااا   ااااااااااال مديونياااااااااااة ي بااااااااااا  لحاملااااااااااا  )الااااااااااادا ن الساااااااااااند عباااااااااااار  عااااااااااان

 ،الح اااااااااااو  علااااااااااا  الفا اااااااااااد  المساااااااااااتحقة المتفاااااااااااق عليهاااااااااااا  ااااااااااا  الميعااااااااااااد المحااااااااااادد
لمتفااااااااق عليااااااااة عنااااااااد هااااااااذا  ضاااااااا   عاااااااان حقاااااااا   اااااااا  ايتضااااااااا  ديناااااااا   اااااااا  الميعاااااااااد ا

 .(92)انتها  مد  القرض
هااااااااااااااذ  األسااااااااااااااهم وجاااااااااااااادير بالااااااااااااااذكر أن الماااااااااااااان م أ ضاااااااااااااا  التنااااااااااااااا   عاااااااااااااان 

وتكماااااااان الحكمااااااااة ماااااااان هااااااااذا الح اااااااار  اااااااا    ،والسااااااااندا   لمجموعااااااااة ماااااااان القيااااااااود
رغباااااااااة المااااااااان م  ااااااااا  المحا  اااااااااة علااااااااا  ايعتباااااااااار الح  ااااااااا   ااااااااا  الحاااااااااركة ذا  

و ااااااااا  ضاااااااااو  ماااااااااا تقااااااااادم سااااااااانتناو  هاااااااااذا المبحاااااااااش  .(93المسااااااااا ولية المحااااااااادود  )
: ماهياااااااااااة الح ااااااااااار والجااااااااااا ا  المترتااااااااااااد الم لااااااااااااد األو  مااااااااااان  ااااااااااا   م لباااااااااااين:

الم لاااااااااااد ال اااااااااااان : يياااااااااااود التناااااااااااا   عااااااااااان ح ااااااااااا   .أحكامااااااااااا علااااااااااا  م الفاااااااااااة 
 .(الحركا  )حق ايسترداد

 المطلب األول
 ماهية الحظر والجزاء المترتب على مخالفة أحكامه  

لقااااااااااااااد ذكرنااااااااااااااا منفااااااااااااااا  أن  الماااااااااااااان م  احااااااااااااااتر  أن يااااااااااااااتم ايكتتاااااااااااااااد  اااااااااااااا   
 ،األسااااااااااااهم والسااااااااااااندا  التاااااااااااا  ت اااااااااااادرها الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 

د الم لااااااااااااق والااااااااااااذي يقت اااااااااااار علاااااااااااا  الحااااااااااااركا   اااااااااااا  عاااااااااااان  ريااااااااااااق ايكتتااااااااااااا
حيااااااااااش ي يجااااااااااو  دعااااااااااو  الجمهااااااااااور ل كتتاااااااااااد  اااااااااا  تلاااااااااال األسااااااااااهم  ،الحااااااااااركة
 .سوا  كان  دعو  مباحر  أو بالواس ة ،والسندا 

                                                 
 .247   ،مرج  سابق ،( د. عبد الهادي محمد ال امدي91
 .331   ،مرج  سابق ،د. أمير   دي  ،( د. محمد بهج  عبد اهلل يايد92
 .273   ،مرج  سابق ،( د. سعيد يحي 93
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باااااااااا  وح اااااااااار الماااااااااان م   اااااااااادار أسااااااااااهم وسااااااااااندا  تكااااااااااون يابلااااااااااة للتااااااااااداو  
حيااااااااااش ي يجااااااااااو  تم ياااااااااا  الح اااااااااا   اااااااااا  الحااااااااااركة ذا   ،بااااااااااال رق التجاريااااااااااة

ساااااااااااوا  كانااااااااااا  اسااااااااااامية أو  ،محااااااااااادود  ب اااااااااااكول يابلاااااااااااة للتاااااااااااداو المساااااااااا ولية ال
وذلااااااااااال مراعاااااااااااا  ل عتباااااااااااار الح  ااااااااااا  للحاااااااااااركة  ،(96لحاملهاااااااااااا أو لألمااااااااااار )

وكاااااااااااااااذلل حماياااااااااااااااة ل د اااااااااااااااار العاااااااااااااااام ومنااااااااااااااا   ،ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود 
حياااااااااش ي تقااااااااادم هاااااااااذ  الحاااااااااركة ا تماناااااااااا  يوياااااااااا   ،المضااااااااااربا  علااااااااا   اااااااااكوكها

 .(95ب  تقدم ضمانا  متواضعا  ) ،لل ير
الح ااااااااااااااة  اااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود  تتمياااااااااااااا  بعاااااااااااااادم  

وذلااااااااال علااااااااا   ااااااااا   الساااااااااهم والاااااااااذي  ،يابليتهاااااااااا للتاااااااااداو  باااااااااال رق التجارياااااااااة
و ااااااااااا  ذلااااااااااال تااااااااااان  المااااااااااااد   ،يتميااااااااااا  بقابليتااااااااااا  للتاااااااااااداو  باااااااااااال رق التجارياااااااااااة

لسااااااااااااانة  151الم اااااااااااااري  ( مااااااااااااان ال  حاااااااااااااة التنفيذياااااااااااااة لقاااااااااااااانون الحاااااااااااااركا 272)
الح اااااااااااا  حااااااااااااك   ااااااااااااكول يابلااااااااااااة   ااااااااااااذي يجااااااااااااو  أن تتعلاااااااااااا  أناااااااااااا    1191

  باااااااااااا  ويمتناااااااااااا  علاااااااااااا  الحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود    اااااااااااادار للتااااااااااااداو 
   .أسهم يابلة للتداو  سوا  عند تأسيسها أو عن  ريق  ياد  رأسمالها

هاااااااااذا ويعتبااااااااار عقاااااااااد تأسااااااااايو الحاااااااااركة هاااااااااو الساااااااااند الوحياااااااااد الاااااااااذي ي بااااااااا  
 وي ي ناااااااا  عناااااااا  تم ياااااااا  تلاااااااال ،ملكيااااااااة الحااااااااريل للح اااااااا  التاااااااا  اكتتااااااااد بهااااااااا

 ،الح اااااااااااااا  بموجااااااااااااااد حااااااااااااااهادا  ت اااااااااااااادرها الحااااااااااااااركة بأسااااااااااااااما  الحااااااااااااااركا 

                                                 
 ،د. م  ف  كما  ،511  ،مرج  سابق ،د. محمد السيد الفق  ،( د. محمد  ريد العرين 96

 .675  ،الحركا  التجارية ،مرج  سابق ،مد  ريد العرين د. مح ،394  ،مرج  سابق
85) HEMARD,TERRE et MABILAT: societies commerciales, Dalloz, paris, 
1972, TomeI, N 388 . 

 .344   ،مرج  سابق ،د. حمد اهلل محمد حمد اهلل
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ي تعاااااااااااادو  ي أن تكاااااااااااون مجاااااااااااارد  ياااااااااااارار  ،م اااااااااااا  هاااااااااااذ  الحااااااااااااهادا  أنحياااااااااااش 
 .(94من الحركة بملكية الح ة )

وحتااااااااا  يساااااااااه    باااااااااا  ملكياااااااااة تلااااااااال الح ااااااااا  تلتااااااااا م الحاااااااااركة ب عاااااااااداد 
وعاااااااااادد  ،يتضاااااااااامن بيانااااااااااا  بأسااااااااااما  الحااااااااااركا  وجنسااااااااااياتهم ،سااااااااااج  للحااااااااااركا 

هاااااااااااذا  ضااااااااااا   عااااااااااان بيااااااااااااان أي  ،ة لكااااااااااا  واحاااااااااااد مااااااااااانهمالح ااااااااااا  المملوكااااااااااا
ا  وتاااااااااااري  تويياااااااااا  أ اااااااااار  ،تنااااااااااا   يااااااااااتم علاااااااااا  الح اااااااااا  وانتقااااااااااا  ملكيتهااااااااااا

أو  ،(الت ااااااااااااار  متااااااااااااا  كاااااااااااااان باااااااااااااين األحياااااااااااااا  )المتناااااااااااااا   والمتناااااااااااااا    لياااااااااااااة
 ااااااااااا  حالاااااااااااة انتقاااااااااااا   ،ومااااااااااان ملااااااااااا   لياااااااااااة ملكياااااااااااة الح اااااااااااة ،توييااااااااااا  المااااااااااادير

 .الح ة بسبد الو ا 
م ااااااااااالحة اي ااااااااااا ة علياااااااااااة وهاااااااااااذا الساااااااااااج  يجاااااااااااو  للحاااااااااااركا  وكااااااااااا  ذي 

باااااااا  ويجااااااااد  رسااااااااا  يا مااااااااة تحااااااااتم  علاااااااا  البيانااااااااا   ،باعتبااااااااار  سااااااااج   علنيااااااااا  
وذلااااااااااااال  ،هاااااااااااااذا باإلضاااااااااااااا ة ألي ت ييااااااااااااار ي ااااااااااااارأ عليهاااااااااااااا ،الاااااااااااااوارد  بالساااااااااااااج 

علااااااااااا  أن ياااااااااااتم نحااااااااااار هاااااااااااذ  البياناااااااااااا   ااااااااااا   ،للجهاااااااااااة اإلدارياااااااااااة الم ت اااااااااااة
 .النحر  الت  تعد لهذا ال رض

يو حاااااااااار ا  يكتساااااااااااد وجاااااااااادير بالااااااااااذكر أن القيااااااااااد  اااااااااا  هااااااااااذا السااااااااااج  لاااااااااا
 ، تلااااااااال ال ااااااااافة التااااااااا  ي لعهاااااااااا علياااااااااة هاااااااااو عقاااااااااد الحاااااااااركة ، ااااااااافة الحاااااااااريل

ن ااااااااارا  ألن الهاااااااااد  مااااااااان هاااااااااذا الساااااااااج  يتم ااااااااا   قااااااااا   ااااااااا  تمكاااااااااين الحاااااااااركا  
 .(97حقويهم بسهولة )   با من 

أو  ،ويترتااااااااااااد علاااااااااااا  عاااااااااااادم  مسااااااااااااال هااااااااااااذا السااااااااااااج  ب ريقااااااااااااة  ااااااااااااحيحة
الم بتاااااااااة  أو بسااااااااابد عااااااااادم  اااااااااحة البياناااااااااا  ، عاااااااااداد القاااااااااوا م ب ريقاااااااااة معيباااااااااة

                                                 
 .375   ،مرج  سابق ،د. أمير   دي  ،( د. محمد بهج  عبد اهلل يايد94
 .349   ،مرج  سابق ،مد اهلل محمد حمد اهلل( د. ح97
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اعتبااااااااااار مااااااااااديرو الحااااااااااركة مساااااااااا ولين ح  اااااااااايا  وعلاااااااااا   ،بالسااااااااااج  أو القااااااااااوا م
 (.99)ن كا ة األضرار الت  تنجم عن ذللع ،وج  التضامن

ومماااااااااااااا ي حااااااااااااال  يااااااااااااا   أن هاااااااااااااذا الح ااااااااااااار تلتااااااااااااا م بااااااااااااا  الحاااااااااااااركة مناااااااااااااذ 
ويرجااااااااا  ذلااااااااال  ،(91وتبقااااااااا  الحاااااااااركة ملت ماااااااااة بااااااااا  ماااااااااد  بقا هاااااااااا ) ،تأسيساااااااااها

 اااااااا   ااااااااكول هااااااااذا النااااااااوة ماااااااان   لاااااااا  حاااااااار  الماااااااان م علاااااااا  مناااااااا  المضاااااااااربة
ولكااااااااان لااااااااايو هناااااااااال  ،بسااااااااابد ماااااااااا تحملااااااااا  مااااااااان ضااااااااامان محااااااااادود ،الحاااااااااركا 

 .(10ما يمن  من التداو  ب ريق الحوالة المدنية )
ويحاااااااااااااال أن الن ااااااااااااااو  المتعلقااااااااااااااة بهااااااااااااااذا األماااااااااااااار  تعتباااااااااااااار ن ااااااااااااااو  

وماااااااان  اااااااام ي يجااااااااو  ايتفاااااااااق علاااااااا  م الفااااااااة  ،وتتعلااااااااق بالن ااااااااام العااااااااام ،مماااااااار 
مااااااااااان ورا  ذلاااااااااال الحفااااااااااا  علاااااااااا  ال ااااااااااااب   ولقااااااااااد ابت اااااااااا  الماااااااااان م ،أحكامهااااااااااا

وعاااااااااااادم السااااااااااااماح بااااااااااااد و   ،الح  ااااااااااا  للحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 
 .حركا  جدد ي ترب هم بم سس  الحركة أية راب ة

 ،ولكاااااااااان حااااااااااق الحااااااااااريل يباااااااااا  الحااااااااااركة ي باااااااااا  بمقتضاااااااااا  عقااااااااااد الحااااااااااركة
والاااااااااذي يتضااااااااامن بياناااااااااا  بماااااااااا يملكااااااااا  كااااااااا  حاااااااااريل مااااااااان ح ااااااااا   اااااااااا  رأو 

حااااااااااو  دون تجساااااااااايد ح ااااااااااة الحااااااااااريل بموجااااااااااد كمااااااااااا ي يوجااااااااااد مااااااااااا ي ،الماااااااااا 
وتعتبااااااااار هاااااااااذ  الحاااااااااهاد   ،حاااااااااهاد  تسااااااااالمها لااااااااا  الحاااااااااركة وم بتاااااااااا   يهاااااااااا اسااااااااام 

وهاااااااااااا  غياااااااااااار  ،(11بم ابااااااااااااة  ياااااااااااارارا  بالمساااااااااااااهمة  اااااااااااا  رأو مااااااااااااا  الحااااااااااااركة )
 .يابلة للتداو  بأي حا  من األحوا 
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و ااااااااا  القاااااااااانون الم اااااااااري أوجاااااااااد المحااااااااارة علااااااااا  الحاااااااااركة  عاااااااااداد ساااااااااج  
 ،البيانااااااااااا  التاااااااااا  تحااااااااااددها ال  حااااااااااة التنفيذيااااااااااةللحااااااااااركا  بمرك هااااااااااا يتضاااااااااامن 

وماااااااااااانل  ،وذلاااااااااااال بهااااااااااااد  التيسااااااااااااير علاااااااااااا  الحااااااااااااركا   اااااااااااا    بااااااااااااا  حقااااااااااااويهم
المحااااااااارة حاااااااااق اي ااااااااا ة علااااااااا  هاااااااااذا الساااااااااج   ااااااااا  سااااااااااعا  عمااااااااا  الحاااااااااركة 

 ،وكااااااااااذلل لكاااااااااا  ذي م اااااااااالحة ماااااااااان غياااااااااار الحااااااااااركا  ،لكاااااااااا  حااااااااااريل بالحااااااااااركة
وترسااااااااا   ااااااااا  غضاااااااااون حاااااااااهر ينااااااااااير مااااااااان كااااااااا  سااااااااانة يا ماااااااااة تحاااااااااتم  علااااااااا  

 لااااااااا   ،وكااااااااا  ت ييااااااااار  ااااااااارأ عليهاااااااااا ،الاااااااااوارد   ااااااااا  الساااااااااج  الماااااااااذكورالبياناااااااااا  
وتنحااااااااااار هاااااااااااذ  البياناااااااااااا   ااااااااااا  النحااااااااااار  التااااااااااا   ،الجهاااااااااااة اإلدارياااااااااااة الم ت اااااااااااة

 .(12ت در لهذا ال رض )
وذلاااااااااال بالمقارنااااااااااة بتلاااااااااال   جرا اتاااااااااا ويتمياااااااااا  ايكتتاااااااااااد الم لااااااااااق بسااااااااااهولة 

ويرجااااااااا  ذلااااااااال ب بيعاااااااااة  ، ااااااااا  ايكتتااااااااااد العاااااااااام اإلتبااااااااااةاإلجااااااااارا ا  الواجباااااااااة 
وي توجااااااااااا   ، لااااااااااا  أن ايكتتااااااااااااد الم لاااااااااااق يقت ااااااااااار علااااااااااا  الحاااااااااااركا  الحاااااااااااا 

وماااااااان  اااااااام ي توجااااااااد أي   ااااااااور  علاااااااا  ايد ااااااااار  ، ياااااااا  أيااااااااة دعااااااااو  للجمهااااااااور
وي علاااااااااا  جمهاااااااااااور المااااااااااد رين الااااااااااذين اساااااااااااتهد  الماااااااااان م حماااااااااااايتهم  ،العااااااااااام

من ااااااااااااااااااااو  عليهااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااا  التأساااااااااااااااااااايو ماااااااااااااااااااان  اااااااااااااااااااا   اإلجاااااااااااااااااااارا ا  ال
 .(13)المتتاب 

أن  ،ة  ااااااااا  أحاااااااااد أحكامهااااااااااو ااااااااا  ذلااااااااال ذهبااااااااا  محكماااااااااة الااااااااانقض الفرنساااااااااي
هاااااااااااااذا المنااااااااااااا  يساااااااااااااري  قااااااااااااا  علااااااااااااا  حالاااااااااااااة ماااااااااااااا  ذا يامااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  
المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  ب  ااااااااااادار  اااااااااااكول تكاااااااااااون يابلاااااااااااة للتاااااااااااداو  باااااااااااال رق 

ومااااااااااااان هاااااااااااااذا المن لاااااااااااااق ي  ،وتكاااااااااااااون أيضاااااااااااااا  يابلاااااااااااااة للمضااااااااااااااربة ،التجارياااااااااااااة
يساااااااااري هاااااااااذا الح ااااااااار علااااااااا  حالاااااااااة ماااااااااا  ذا يامااااااااا  الحاااااااااركة ذا  المسااااااااا ولية 
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ار  يااااااااااااارارا  ديااااااااااااان يابلاااااااااااااة للتاااااااااااااداو  بواسااااااااااااا ة الحوالاااااااااااااة المحااااااااااااادود  ب  اااااااااااااد
حيااااااااااش أن القضااااااااااا   ، ذ أن م اااااااااا  هااااااااااذا األماااااااااار ي يحاااااااااامل  الح اااااااااار ،المدنيااااااااااة

الفرنسااااااااااا  أ ااااااااااابل مساااااااااااتقرا  علااااااااااا  أنااااااااااا  يجاااااااااااو  للحاااااااااااركة   ااااااااااادار ساااااااااااندا  
اسااااااااامية يابلاااااااااة للتاااااااااداو  باااااااااال رق المدنياااااااااة والمن اااااااااو  عليهاااااااااا  ااااااااا  المااااااااااد  

 .(16( من القانون المدن  )141)
دد ي اااااااااار تساااااااااا   أي وهاااااااااو ماااااااااا هاااااااااو الجااااااااا ا  المترتاااااااااد و ااااااااا  هاااااااااذا ال ااااااااا

باااااااااااأن يامااااااااااا  الحاااااااااااركة ب  ااااااااااادار أساااااااااااهم أو  ،علااااااااااا  م الفاااااااااااة هاااااااااااذا الح ااااااااااار
 ؟ةسندا  يابلة للتداو  بال رق التجاري

غنااااااااا  عااااااااان البياااااااااان أن الجااااااااا ا  الاااااااااذي يترتاااااااااد علااااااااا  ذلااااااااال يتم ااااااااا   ااااااااا  
حياااااااااش يااااااااارر المااااااااان م أنااااااااا   ،ب ااااااااا ن الت ااااااااار  الم اااااااااال  لن اااااااااام الحاااااااااركا 

الم الباااااااااة باااااااااب  ن الحاااااااااركة متااااااااا  تااااااااام   ااااااااادار  ،ةيجاااااااااو  لكااااااااا  ذي م ااااااااالح
 .أسهمها أو سنداتها بحك  يجعلها يابلة للتداو  بال رق التجارية

أمااااااااااااا بالنساااااااااااابة للع يااااااااااااة مااااااااااااا بااااااااااااين الحااااااااااااركا  الااااااااااااذين أسسااااااااااااوا الحااااااااااااركة 
 ،وال ياااااااار الااااااااذي يكااااااااون يااااااااد تعاماااااااا  ماااااااا  الحااااااااركة ،بالم الفااااااااة ألحكااااااااام الن ااااااااام

لحااااااااااااركة  اااااااااااا  مواجهااااااااااااة  اااااااااااا ن الحااااااااااااركا   ي يساااااااااااات يعوا التمساااااااااااال بااااااااااااب  ن ا
 .ال ير

 ااااااااا ن الحاااااااااركا  الاااااااااذين تساااااااااببوا  ،ومتااااااااا   ااااااااادر حكماااااااااا  باااااااااب  ن الحاااااااااركة
يكوناااااااااوا مسااااااااا ولين بالتضاااااااااامن  ااااااااا  مواجهاااااااااة بااااااااااي  الحاااااااااركا  وال يااااااااار  ، يااااااااا 

وي يمكاااااااااااااان لهاااااااااااااام التمساااااااااااااال  ،عاااااااااااااان تعااااااااااااااويض الضاااااااااااااارر المترتااااااااااااااد علياااااااااااااا 
 .(15بمس وليتهم المحدود  بقدر ح  هم )

                                                 
94)  Ripert, G. et ROBLOT  R :op,cit,p544, N946.  

 -تن  عل  أن   تعد با لةحيش  ،( من ن ام الحركا  السعودي الجديد151( ان ر الماد  )15
الحركة ذا  المس ولية المحدود  الت  ت سو بالم الفة ألحكام  -بالنسبة  ل  ك  ذي م لحة
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 ، ااااااااااااذ  الجمعيااااااااااااة العامااااااااااااةباااااااااااا  ورتااااااااااااد الماااااااااااان م الااااااااااااب  ن ألي ياااااااااااارار تت
ولكاااااااااان ماااااااااا   ،ويكااااااااااون م الفااااااااااا  ألحكااااااااااام الن ااااااااااام أو عقااااااااااد تأساااااااااايو الحااااااااااركة

 .األ ذ    ايعتبار كا ة حقوق ال ير حسن النية
والتمساااااااااال بااااااااااالب  ن  اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد يكااااااااااون مماااااااااان اعتاااااااااارض علاااااااااا  

بااااااا  ويجاااااااو  لمااااااان لااااااام ياااااااتمكن مااااااان  ،يااااااارار الجمعياااااااة العاماااااااة بعاااااااد علمااااااا  بااااااا 
رج عااااااااااااااان  رادتااااااااااااااا  أن يتمسااااااااااااااال ايعتاااااااااااااااراض علااااااااااااااا  القااااااااااااااارار لسااااااااااااااابد  اااااااااااااااا

 .بالب  ن
 ،ورتاااااااااد المااااااااان م علااااااااا  ب ااااااااا ن القااااااااارار ال اااااااااادر مااااااااان الجمعياااااااااة العاماااااااااة

 ،لااااااااايو  قااااااااا  بالنسااااااااابة للحاااااااااركا  الاااااااااذين اعترضاااااااااوا ،اعتباااااااااار  كاااااااااأن لااااااااام يكااااااااان
 .ب  بالنسبة لجمي  الحركا 

كماااااااااا احاااااااااتر  المااااااااان م ر ااااااااا  دعاااااااااوي الاااااااااب  ن  ااااااااا   سااااااااانة مااااااااان تااااااااااري  
رتاااااااااد علااااااااا  عااااااااادم ر ااااااااا  الااااااااادعوي و  ، ااااااااادور القااااااااارار مااااااااان الجمعياااااااااة العاماااااااااة
 .( 14    هذ  المد  عدم جوا  سماة الدعوي )

                                                                                                                       

و)السادسة وال مسين  (و)الرابعة وال مسين بعد الما ة المواد )الماد  ال ال ة وال مسين بعد الما ة(
كن ي يجو  للحركا  أن يحتجوا عل  من الن ام، ول (و)السابعة وال مسين بعد الما ة (بعد الما ة

ذا تقرر الب  ن ت بيقا  لذلل، كان الحركا  الذين تسببوا  ي  مس ولين  .ال ير بهذا الب  ن وا 
 .  ير عن تعويض الضرر المترتد علي بالتضامن    مواجهة باي  الحركا  وال

 ا1  :ل  أن حيش تن  ع ،( من ن ام الحركا  السعودي الجديد179) الماد ( ان ر ن  14
م  عدم اإل    بحقوق ال ير حسن النية، يق  با    ك  يرار ت در  الجمعية العامة بالم الفة  

وم  ذلل، ي يجو  أن ي لد الب  ن  ي الحركا  الذين .ألحكام الن ام أو عقد تأسيو الحركة
م ب ، ويترتد عل  اعترضوا كتابة عل  القرار أو الذين لم يتمكنوا من ايعتراض علي  بعد علمه

ي تسم  دعو   -2يكن بالنسبة  ل  جمي  الحاركا . تقرير الب  ن اعتبار القرار كأن لم 
 .( من هذ  الماد 1الب  ن بعد انقضا  سنة من تاري  القرار المحار  لي     الفقر  )
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وهاااااااااذا هاااااااااو نفاااااااااو مسااااااااالل المحااااااااارة الم اااااااااري والاااااااااذي نااااااااا   ااااااااا  المااااااااااد  
ماااااااااا  علاااااااااا  أناااااااااا    1191لساااااااااانة  151كا  رياااااااااام ( ماااااااااان يااااااااااانون الحاااااااااار 141)

بحااااااااااق الم البااااااااااة بااااااااااالتعويض عنااااااااااد اييتضااااااااااا  يقاااااااااا  بااااااااااا    اإل اااااااااا  عااااااااااد 
   ااااااااا   القواعاااااااااد المقااااااااارر كااااااااا  ت ااااااااار  أو تعامااااااااا  أو يااااااااارار ي ااااااااادر علااااااااا

 أوحاااااااااااركا  المسااااااااااااهمة   دار ي ااااااااااادر مااااااااااان مجلاااااااااااو  أو ااااااااااا  هاااااااااااذا القاااااااااااانون 
   ااااااااااا  وذلااااااااااال دون  أحكامااااااااااا جمعياتهاااااااااااا العاماااااااااااة المحاااااااااااكلة علااااااااااا   ااااااااااا   

بسااااااااابد   لااااااااايهمبحاااااااااق ال يااااااااار حسااااااااان  النياااااااااة و ااااااااا  حالاااااااااة تعااااااااادد مااااااااان يعااااااااا   
الاااااااااااب  ن تكاااااااااااون مسااااااااااا وليتهم عااااااااااان التعاااااااااااويض بالتضاااااااااااامن  يماااااااااااا بيااااااااااانهم وي 

حااااااااأن ر اااااااا  دعااااااااو  الااااااااب  ن بعااااااااد مضاااااااا  ساااااااانة ماااااااان تاااااااااري  يجااااااااو  لااااااااذو  ال
 .علمهم بالقرار الم ال  للقانون

 

 المطلب الثاني
 .حق االسترداد(قيود التنازل عن حصص الشركاء )

جااااااااادير بالاااااااااذكر أنااااااااا  حفا اااااااااا  علااااااااا  ايعتباااااااااار الح  ااااااااا   ااااااااا  الحااااااااااركة 
أجااااااااااا  الماااااااااان م التنااااااااااا   عاااااااااان الح اااااااااا  بااااااااااين  ،ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

أماااااااااا  ذا  .الااااااااابعض و قاااااااااا  لحااااااااارو  عقاااااااااد تأسااااااااايو الحاااااااااركةالحاااااااااركا  بعضاااااااااهم 
وذلاااااااال بهااااااااد   ،كااااااااان التنااااااااا   لل ياااااااار  قااااااااد وضاااااااا  ييااااااااودا  علاااااااا  هااااااااذا التنااااااااا  

( وتساااااااااري 17مناااااااا  د اااااااااو  األجاناااااااااد غيااااااااار المرغااااااااود  ااااااااايهم  لااااااااا  الحاااااااااركة )
 ي أن  ،هاااااااااااااذ  القياااااااااااااود ساااااااااااااوا  كاااااااااااااان التناااااااااااااا   بعاااااااااااااوض أو ب يااااااااااااار عاااااااااااااوض
حااااااااااااااااق  الماااااااااااااااان م اساااااااااااااااات ن   اااااااااااااااا ش حاااااااااااااااااي  ي يجااااااااااااااااو   يهااااااااااااااااا ممارسااااااااااااااااة

 .ايسترداد
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وباااااااااااااذلل يمكااااااااااااان القاااااااااااااو  باااااااااااااأن انتقاااااااااااااا  الح ااااااااااااا   ااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  
يحتاااااااااا  مركاااااااااا ا  وساااااااااا ا  بااااااااااين مركاااااااااا  الح اااااااااا   اااااااااا   ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

 ،ومركاااااااااااااااا  األسااااااااااااااااهم  اااااااااااااااا  حااااااااااااااااركا  المساااااااااااااااااهمة ،حااااااااااااااااركا  األحاااااااااااااااا ا 
ساااااااااااوا   ،ويتضااااااااااال ذلااااااااااال وبجااااااااااا   مااااااااااان  ااااااااااا   أحكاااااااااااام انتقاااااااااااا  الح ااااااااااا 

 .لميراشكان انتقالها بسبد التنا   عنها أو بسبد ا

 :التنازل عن الحصص -أوالً 
لقاااااااااد ذكرنااااااااااا منفااااااااااا  أن المااااااااان م ح اااااااااار   اااااااااادار أياااااااااة أوراق ماليااااااااااة تكااااااااااون 

ومااااااااااان  ااااااااااام أيضاااااااااااا  ي يجاااااااااااو  أن ياااااااااااتم  ،يابلاااااااااااة للتاااااااااااداو  باااااااااااال رق التجارياااااااااااة
كماااااااااا ي يجاااااااااو  تاااااااااداولها باااااااااال رق  ،تاااااااااداو  تلااااااااال الح ااااااااا  دون أياااااااااة يياااااااااود

تلااااااااااااال   ي أنااااااااااااا  وباااااااااااااالرغم مااااااااااااان ذلااااااااااااال أجاااااااااااااا  المااااااااااااان م تاااااااااااااداو  ،التجارياااااااااااااة
   ااااااااااا  لمباااااااااادأ عاااااااااادم جااااااااااوا  تااااااااااداو  الح اااااااااا   اااااااااا  حااااااااااركا   ،الح اااااااااا 

حيااااااااااااااااش يجااااااااااااااااو  للحااااااااااااااااريل  اااااااااااااااا  الحااااااااااااااااركة ذا  المساااااااااااااااا ولية  ،األحاااااااااااااااا ا 
ساااااااااااوا  كاااااااااااان حاااااااااااريكا  أو غيااااااااااار  ،المحااااااااااادود  التناااااااااااا   عااااااااااان ح ااااااااااات  لل يااااااااااار

 .(19حريل )
 :ب   التميي  بين حالتين أي وهماو   هذا ال دد ين

    الحركة:ا  ذا كان التنا   عن الح ة لحريل م ر 1
دون أن تتوياااااااااااااااا   ،و ااااااااااااااا  هاااااااااااااااذ  الحالاااااااااااااااة يكااااااااااااااااون التناااااااااااااااا    اااااااااااااااحيحا  

ويرجااااااااااااا  ذلااااااااااااال  ، اااااااااااااحت  أو نفااااااااااااااذ  علااااااااااااا  موا قاااااااااااااة الحاااااااااااااركة أو الحاااااااااااااركا 
ي يكاااااااااااون  يااااااااااا  أي  ،ب بيعاااااااااااة الحاااااااااااا   لااااااااااا  أن التناااااااااااا    ااااااااااا  هاااااااااااذ  الحالاااااااااااة

والاااااااااااااذي كاااااااااااااان المااااااااااااان م حري اااااااااااااا  علااااااااااااا   ،  ااااااااااااا   بايعتباااااااااااااار الح  ااااااااااااا 
وذلااااااااااال مااااااااااان  ااااااااااا    ،ية المحااااااااااادود التأكياااااااااااد علياااااااااااة بالحاااااااااااركة ذا  المسااااااااااا ول

  ااااااااااااااادار أياااااااااااااااة أوراق مالياااااااااااااااة تكاااااااااااااااون يابلاااااااااااااااة للتاااااااااااااااداو  باااااااااااااااال رق  ح ااااااااااااااار 
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تااااااااااداو   ،حيااااااااااش أن التنااااااااااا    اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد ساااااااااايترتد عليااااااااااة ،التجاريااااااااااة
األوراق المالياااااااااااة باااااااااااين ذا  األحااااااااااا ا  الاااااااااااذين يملكاااااااااااون تلااااااااااال األوراق يبااااااااااا  

 .عملية التنا  
باااااااا   التنااااااااا   هاااااااا  ينب اااااااا    ،و اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد ي ااااااااار تسااااااااا   أي وهااااااااو

علااااااااا  غااااااااارار ماااااااااا هااااااااااو  ، ااااااااا  هاااااااااذ  الحالاااااااااة  لااااااااا  الحاااااااااركة وبقيااااااااااة الحاااااااااركا 
لماااااااانحهم الفر ااااااااة ل   اااااااااح عاااااااان  ،حا اااااااا   اااااااا  حالااااااااة التنااااااااا    لاااااااا  ال ياااااااار
 نيتهم مباحر  حقهم    ايسترداد من عدم ؟

ول جابااااااااااة علاااااااااا  هااااااااااذا التسااااااااااا   ذهااااااااااد الاااااااااابعض  لاااااااااا  أن حااااااااااق ايسااااااااااترداد 
عاااااااااااان  أجنباااااااااااا  ااااااااااااة لحاااااااااااا   ي يجااااااااااااو  اسااااااااااااتعمال   ي  اااااااااااا  حالااااااااااااة بياااااااااااا  الح

العلااااااااة ماااااااان تقرياااااااار حااااااااق ايسااااااااترداد ماااااااان الحااااااااركا  هااااااااو مناااااااا   أنحيااااااااش  ،الحااااااااركة
وماااااااان  اااااااام ي محاااااااا   ،،غياااااااار المرغااااااااود  اااااااايهم ماااااااان الااااااااد و   اااااااا  ن اااااااااق الحااااااااركة

 ،يسااااااااتعما  هااااااااذا الحااااااااق متاااااااا  تاااااااام هااااااااذا التنااااااااا   ماااااااان حااااااااريل  لاااااااا  حااااااااريل م اااااااار
يماااااااااااااااو ايعتباااااااااااااااار الح  ااااااااااااااا  باااااااااااااااين ي  ،ألن التناااااااااااااااا    ااااااااااااااا  هاااااااااااااااذ  الحالاااااااااااااااة

 .(11)الحركا 
يااااااااااااااار  أن حاااااااااااااااق  ،(100وي ياااااااااااااااد الباحاااااااااااااااش جانباااااااااااااااا  م ااااااااااااااار مااااااااااااااان الفقااااااااااااااا  )

ايسااااااااترداد يسااااااااري علاااااااا  حالااااااااة التنااااااااا   عاااااااان الح ااااااااة ماااااااان حااااااااريل  لاااااااا  حااااااااريل 
كمااااااااااا يسااااااااااري علاااااااااا  حالااااااااااة التنااااااااااا   عاااااااااان الح ااااااااااة ماااااااااان حااااااااااريل  لاااااااااا   ،م اااااااااار

وي يقااااااادح  ااااااا  ذلااااااال القاااااااو  باااااااأن الحكماااااااة مااااااان تقريااااااار حاااااااق  ،حااااااا   مااااااان ال يااااااار
ومناااااااااااااا   ،يعتبااااااااااااااار الح  اااااااااااااا ايسااااااااااااااترداد للحااااااااااااااريل هااااااااااااااو المحا  ااااااااااااااة علاااااااااااااا  ا

ويرجاااااااااا  ذلاااااااااال ب بيعااااااااااة الحااااااااااا   لاااااااااا  أن حااااااااااق  ،ال ربااااااااااا  ماااااااااان د ااااااااااو  الحااااااااااركة
باااااااا  ياااااااااد  ،ايسااااااااترداد ي يق ااااااااد باااااااا   قاااااااا  المحا  اااااااااة علاااااااا  ايعتبااااااااار الح  اااااااا 
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 ،المحا  ااااااااااة علاااااااااا  حقااااااااااوق الحااااااااااركا  ،يكااااااااااون الهااااااااااد  مناااااااااا  باااااااااادون أدناااااااااا  حاااااااااال
ولعااااااا   يااااااار  ،عااااااان الح اااااااة  لااااااا  حاااااااريل م ااااااار مماااااااا ياااااااد يتهاااااااددها بسااااااابد التناااااااا  

هااااااااو رغبااااااااة أحااااااااد الحااااااااركا   اااااااا  حاااااااارا  الح ااااااااة لت اااااااابل لاااااااا   ، ااااااااا  علاااااااا  ذلاااااااالم
وهاااااااااو ماااااااااا  ،ولياااااااااتحكم بالتاااااااااال   ااااااااا  مقااااااااادرا  الحاااااااااركة ،األغلبياااااااااة  ااااااااا  رأو الماااااااااا 

ماااااااااا يلناااااااااا  ساااااااااابقا   ،ومماااااااااا ي ياااااااااد وجهاااااااااة ن رناااااااااا ،يلحااااااااق الضااااااااارر ببااااااااااي  الحاااااااااركا 
وي  ،لاااااااااايو هااااااااااو كاااااااااا  حاااااااااا   ،ماااااااااان أن ايعتبااااااااااار الح  اااااااااا  والمحا  ااااااااااة عليااااااااااة

 .م لحة الحركا  والحركة يمكن تقديم  عل 
 ا  ذا كان التنا   عن الح   لح   أجنب  عن الحركة :2

و اااااااا  هااااااااذ  الحالااااااااة ياااااااارر الماااااااان م حكمااااااااا   ا ااااااااا  يتم اااااااا   اااااااا  ضاااااااارور  ييااااااااام 
 ،بااااااااا ب   بااااااااااي  الحاااااااااركا  ،الحاااااااااريل  الاااااااااذي يرغاااااااااد  ااااااااا  التناااااااااا   عااااااااان ح ااااااااات 

ورسااااااااام الماااااااااان م  ريقااااااااااا  لااااااااااذلل أي وهااااااااااو أن يبلاااااااااغ الحااااااااااركا  عاااااااااان  ريااااااااااق ماااااااااادير 
يساااااااااتوي  ااااااااا  ذلااااااااال أن يكاااااااااون التناااااااااا   بمقابااااااااا   ،ركة بحااااااااارو  هاااااااااذا التناااااااااا  الحااااااااا

 (.101أو بدون مقاب  )
وماااااااانل المااااااااان م لكااااااااا  حااااااااريل الحاااااااااق  ااااااااا  حاااااااارا  الح اااااااااة واساااااااااتردادها وذلااااااااال 

ولكاااااااان بحاااااااار  أن يااااااااد   مقاباااااااا   ، اااااااا   مااااااااد     ااااااااون يومااااااااا  ماااااااان تاااااااااري   ب غاااااااا 
 .استرداد هذ  الح ة  منا  عادي  

 قاااااااااد نااااااااا  المااااااااان م  ،مبااااااااارم باااااااااين الحاااااااااركا ون ااااااااارا  ألهمياااااااااة عقاااااااااد الحاااااااااركة ال
باااااااااد    ،علااااااااا  ضااااااااارور  أن يقاااااااااوم الحاااااااااريل الاااااااااذي يرغاااااااااد  ااااااااا  اساااااااااترداد الح اااااااااة

و ااااااااااا   الماااااااااااد  التااااااااااا  يتفاااااااااااق عليهاااااااااااا  ،القيماااااااااااة المتفاااااااااااق عليهاااااااااااا بعقاااااااااااد الحاااااااااااركة
 .الحركا  أ    

ومااااااااااان  ااااااااااام   نااااااااااا   ذا لااااااااااام يتضااااااااااامن عقاااااااااااد الحاااااااااااركة  ريقاااااااااااة معيناااااااااااة لتقاااااااااااويم 
لتاااااااا م الحااااااااريل الااااااااذي يرغااااااااد  اااااااا  ا ،وكااااااااذلل ماااااااادد معينااااااااة ل سااااااااترداد ،الح اااااااا 
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 اااااااا      ااااااااون يومااااااااا  ماااااااان  ،اسااااااااترداد الح ااااااااة بااااااااأن يااااااااد   ييمااااااااة عادلااااااااة للح ااااااااة
 .تاري   ب غ  بذلل من مدير الحركة

أي وهاااااااااو ماااااااااا هاااااااااو  ،و ااااااااا  هاااااااااذا ال ااااااااادد ي اااااااااار تساااااااااا   غاياااااااااة  ااااااااا  األهمياااااااااة
الوضااااااااا  لاااااااااو رغاااااااااد أك ااااااااار مااااااااان حاااااااااريل  ااااااااا  اساااااااااترداد الح ااااااااا  التااااااااا  يرغاااااااااد 

ا؟ وهااااااااا  هنالااااااااال  اااااااااارق باااااااااين الحاااااااااريل الااااااااااذي أحاااااااااد الحاااااااااركا   ااااااااا  التنااااااااااا   عنهااااااااا
جانبااااااااااا  كبياااااااااارا  ماااااااااان رأو مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية  يملاااااااااال ح اااااااااا  تم اااااااااا 

وبااااااااااين الحااااااااااريل الااااااااااذي يملاااااااااال ح  ااااااااااا  تم اااااااااا  جاااااااااا   ضاااااااااا ي  ماااااااااان  ،المحاااااااااادود 
رأو ماااااااااا  الحاااااااااركة؟ وبمعناااااااااا  م ااااااااار هااااااااا  يملاااااااااال الحاااااااااريل  ااااااااااحد الح اااااااااا  

ذ   ااااااااا  اساااااااااترداد هااااااااا أ ضاااااااااليةالتااااااااا  تم ااااااااا  جاناااااااااد كبيااااااااار مااااااااان رأو الماااااااااا  حاااااااااق 
عاااااااااان الحااااااااااريل الااااااااااذي يملاااااااااال ح اااااااااا  تم اااااااااا  جاااااااااا   ضاااااااااا ي  ماااااااااان  ،الح اااااااااا 

 رأو الما  بالحركة؟
حياااااااااش أنااااااااا  يااااااااارر  ااااااااا  حالاااااااااة ماااااااااا  ذا  ،ولقاااااااااد حسااااااااام المااااااااان م هاااااااااذ  المساااااااااألة

رغااااااااد أك اااااااار ماااااااان حااااااااريل  اااااااا  اسااااااااترداد الح اااااااا  التاااااااا  يرغااااااااد أحااااااااد الحااااااااركا  
 ااااااااااا ن هاااااااااااذ  الح ااااااااااا  تقسااااااااااام علااااااااااا  هااااااااااا ي  الحاااااااااااركا  كااااااااااا   ،التناااااااااااا   عنهاااااااااااا

وماااااااااااااان هااااااااااااااذا  ،(102رأو مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ) بحسااااااااااااااد نساااااااااااااابة مساااااااااااااااهمت   اااااااااااااا 
لااااااااام يمااااااااانل الحاااااااااركا  أ اااااااااحاد الح ااااااااا   ،المن لاااااااااق يمكااااااااان القاااااااااو  أن المااااااااان م

حاااااااااااق أ ضااااااااااالية علااااااااااا   ،التااااااااااا  تم ااااااااااا  جاناااااااااااد كبيااااااااااار مااااااااااان رأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة
الحاااااااااااركا  الاااااااااااذين يملكااااااااااااون ح ااااااااااا  تم اااااااااااا  جاناااااااااااد ضاااااااااااا ي  مااااااااااان رأو مااااااااااااا  

 .الحركة
 حيااااااااش أن ،وياااااااار  الباحااااااااش أناااااااا  حساااااااانا  مااااااااا  علااااااااة الماااااااان م  اااااااا  هااااااااذا ال اااااااادد

دون  ، ع اااااااااااا  الحاااااااااااركا  الحاااااااااااق  ااااااااااا  المسااااااااااااهمة  ااااااااااا  اساااااااااااترداد تلااااااااااال األساااااااااااهم
 ،تمييااااااا  بيااااااانهم علااااااا  أسااااااااو نسااااااابة مسااااااااهمة كااااااا  مااااااانهم  ااااااا  رأو ماااااااا  الحاااااااركة
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باااااااااا  ويحااااااااااج  األ ااااااااااراد  ،ماااااااااان حااااااااااأن  تحقيااااااااااق العدالااااااااااة والمساااااااااااوا  بااااااااااين الحااااااااااركا 
وهاااااااو ماااااااا يعاااااااود باااااااالنف  علااااااا   ،علااااااا  ايسااااااات مار  ااااااا  هاااااااذا الناااااااوة مااااااان الحاااااااركا 

 ذ حينماااااااااااا ي مااااااااااا ن  ااااااااااا ار الحاااااااااااركا   لااااااااااا  حقهااااااااااام  ااااااااااا   ،ن اييت ااااااااااااد الاااااااااااو 
سااااااااايكون ذلااااااااال  ،اساااااااااترداد ح ااااااااا  الحاااااااااركا  ممااااااااان يرغاااااااااد  ااااااااا  التناااااااااا   عنهاااااااااا
بااااااااا  ويع ااااااااايهم  ،دا عاااااااااا  لهااااااااام علااااااااا  ايحاااااااااترال  ااااااااا  هاااااااااذا الناااااااااوة مااااااااان الحاااااااااركا 

متااااااااا  يااااااااااموا بممارساااااااااة  ،األمااااااااا   ااااااااا   مكانياااااااااة ح اااااااااولهم علااااااااا  ح ااااااااا  أكبااااااااار
  حمايااااااااااااة  اااااااااااا ار باااااااااااا   ن ذلاااااااااااال ماااااااااااان حااااااااااااأن .اد األسااااااااااااهمدحقهاااااااااااام  اااااااااااا  اسااااااااااااتر 

 ،وهااااااااو أماااااااار تحتاجااااااااا  كاااااااا  دولاااااااااة ،المساااااااات مرين  اااااااا  مواجهاااااااااة كبااااااااار المسااااااااات مرين
 .لمردود  اإليجاب  عل  اييت اد وايست مارن را  

( مااااااااااان ن اااااااااااام الحاااااااااااركا  الحاااااااااااال  علااااااااااا  141و ااااااااااا  ذلااااااااااال تااااااااااان  المااااااااااااد  )
 أن : 
يجاااااااااااو  للحاااااااااااريل أن يتناااااااااااا   عااااااااااان ح ااااااااااات  ألحاااااااااااد الحاااااااااااركا  أو لل يااااااااااار  -1

و الحااااااااركة. وماااااااا  ذلاااااااال  ذا أراد الحااااااااريل التنااااااااا   عاااااااان و قااااااااا  لحاااااااارو  عقااااااااد تأسااااااااي
ح اااااااااااات  بعااااااااااااوض أو بدوناااااااااااا  ل ياااااااااااار أحااااااااااااد الحااااااااااااركا ، وجااااااااااااد أن يبلااااااااااااغ باااااااااااااي  
الحااااااااااركا  عاااااااااان  ريااااااااااق ماااااااااادير الحااااااااااركة بحاااااااااارو  التنااااااااااا  . و اااااااااا  هااااااااااذ  الحالااااااااااة، 
يجاااااااااااو  لكااااااااااا  حاااااااااااريل أن ي لاااااااااااد اساااااااااااترداد الح اااااااااااة بحساااااااااااد ييمتهاااااااااااا العادلاااااااااااة 

لاااااااام ياااااااان  عقااااااااد تأساااااااايو  اااااااا      ااااااااين يومااااااااا  ماااااااان تاااااااااري   ب غاااااااا  بااااااااذلل مااااااااا 
ذا اسااااااااااتعم  حااااااااااق ايسااااااااااترداد  الحااااااااااركة علاااااااااا   ريقااااااااااة تقااااااااااويم أو مااااااااااد  أ اااااااااار . وا 
أك ااااااااااااار مااااااااااااان حاااااااااااااريل، يسااااااااااااام  هاااااااااااااذ  الح اااااااااااااة أو الح ااااااااااااا  باااااااااااااين  اااااااااااااالب  
ايسااااااااااااترداد بنساااااااااااابة ح ااااااااااااة كاااااااااااا  ماااااااااااانهم  اااااااااااا  رأو المااااااااااااا . وي يسااااااااااااري حااااااااااااق 
ايسااااااااااااااترداد المن ااااااااااااااو  علياااااااااااااا   اااااااااااااا  هااااااااااااااذ  الماااااااااااااااد  علاااااااااااااا  انتقااااااااااااااا  ملكيااااااااااااااة 

ة أو انتقالهاااااااااااااا بموجاااااااااااااد حكااااااااااااام مااااااااااااان الجهاااااااااااااة الح ااااااااااااا  بااااااااااااااإلرش أو بالو اااااااااااااي
 القضا ية الم ت ة.
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 ذا انقضاااااااااااااااا  المااااااااااااااااد  المحاااااااااااااااادد  لممارسااااااااااااااااة حااااااااااااااااق ايسااااااااااااااااترداد دون أن  -2
يساااااااااتعمل  أحاااااااااد الحاااااااااركا ، كاااااااااان ل ااااااااااحد الح اااااااااة الحاااااااااق  ااااااااا  التناااااااااا   عنهاااااااااا 

 .لل ير 
و اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد ذهااااااااااد جانااااااااااد ماااااااااان الفقاااااااااا   للقااااااااااو   بأناااااااااا  لمااااااااااا كااااااااااان 

منااااااااااا   ،سااااااااااترداد لم اااااااااالحة الحااااااااااركا الماااااااااان م يهااااااااااد  ماااااااااان ورا  تقرياااااااااار حاااااااااااق اي
 ااااااااااا ن  ،األحااااااااااا ا  غيااااااااااار المرغاااااااااااود  ااااااااااايهم مااااااااااان أن يكوناااااااااااوا حاااااااااااركا  بالحاااااااااااركة

ي يمكاااااااااااان  عمالاااااااااااا   ي  اااااااااااا  حالااااااااااااة  ،حااااااااااااق ايسااااااااااااترداد ماااااااااااان جانااااااااااااد الحااااااااااااركا 
وماااااااان  اااااااام   ناااااااا  متاااااااا   ،التنااااااااا   عاااااااان الح اااااااا  لحاااااااا   أجنباااااااا  عاااااااان الحااااااااركة

ادا  اسااااااااااتن ، ااااااااا  يمكااااااااان  عماااااااااا  حاااااااااق ايساااااااااترداد ،كاااااااااان التناااااااااا   ألحاااااااااد الحاااااااااركا 
 لااااااااااااا  أن التنااااااااااااااا    ااااااااااااا  هااااااااااااااذ  الحالاااااااااااااة ي يم اااااااااااااا  اعتااااااااااااادا ا  علاااااااااااااا  ايعتبااااااااااااااار 
الح  ااااااااااااا  والاااااااااااااذي تعاااااااااااااو  علياااااااااااااة الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود   ااااااااااااا  

ولاااااااااايو  مااااااااااة مااااااااااا  ،باعتبارهااااااااااا حااااااااااركة ماااااااااان  بيعااااااااااة م تل ااااااااااة ،بعااااااااااض األمااااااااااور
ولكااااااااان بحااااااااار   ،يمنااااااااا  مااااااااان أن تقاااااااااوم الحاااااااااركة ذاتهاااااااااا باساااااااااترداد الح اااااااااة المبيعااااااااا 

حيااااااااااش ي يجااااااااااو  د اااااااااا  هااااااااااذا  ،ايسااااااااااترداد ماااااااااان األرباااااااااااح أن يااااااااااتم د اااااااااا   مقاباااااااااا 
باعتباااااااااااار  يم اااااااااا  الضااااااااااامان  ،المقاباااااااااا  ماااااااااان رأو الماااااااااااا  أو ايحتيااااااااااا   القااااااااااانون 

باااااااا  ويجااااااااد علاااااااا  الحااااااااركة متاااااااا  ياماااااااا  باسااااااااترداد تلاااااااال  ،العااااااااام لاااااااادا ن  الحااااااااركة
 .(103الح   ب ل ا ها من ح   الحركة )

  ينب اااااااااا ،وجاااااااااادير بالااااااااااذكر أن تنااااااااااا   الحااااااااااريل عاااااااااان ح  اااااااااا   لاااااااااا  ال ياااااااااار
ولكاااااااااااان ي يجااااااااااااو   ،أن يااااااااااااتم كتابااااااااااااة بموجااااااااااااد سااااااااااااند رساااااااااااام  أو بسااااااااااااند عااااااااااااادي

والكتابااااااااااة  اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد ليساااااااااا  ي مااااااااااة  حسااااااااااد  ،(106التنااااااااااا   حاااااااااافاه  ) 
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ويجااااااااااد  باااااااااا   ماااااااااادير   ،(105إل بااااااااااا  بياااااااااا  الح ااااااااااة باااااااااا  وأيضااااااااااا  لح اااااااااات  )
وتكمااااااااان الحكماااااااااة مااااااااان ذلااااااااال أن المااااااااان م أع ااااااااا  .الحاااااااااركة وساااااااااا ر الحاااااااااركا  بااااااااا 

ولكاااااااااان  ،د تلاااااااااال الح اااااااااا  عاااااااااان غياااااااااارهمللحااااااااااركا  حااااااااااق أ ضاااااااااالية  اااااااااا  اسااااااااااتردا
 .ينب   أن يتم ذلل بالكيفية السال  ذكرها

هااااااااااذا ويترتااااااااااد علاااااااااا  انقضااااااااااا  المااااااااااد  التاااااااااا  حااااااااااددها الماااااااااان م يسااااااااااترداد 
 ،الحاااااااااركا  للح اااااااااا  وهاااااااااا  المااااااااااد  التاااااااااا  يتفااااااااااق عليهااااااااااا  اااااااااا  عقااااااااااد الحااااااااااركة

وجااااااااد أن يااااااااتم  ، اااااااا ذا لاااااااام يااااااااتم ايتفاااااااااق علاااااااا  مااااااااد  ل سااااااااترداد بعقااااااااد الحااااااااركة
ماااااااانل  اااااااااحد الح ااااااااة  ،علماااااااا  ااااااااون يومااااااااا  ماااااااان تاااااااااري  ايسااااااااترداد  اااااااا     

الاااااااذي يرغاااااااد  ااااااا  التناااااااا   عااااااان ح ااااااات  الحاااااااق  ااااااا  أن يتناااااااا   عااااااان ح ااااااات  
ولكااااااااان بحااااااااار  أي يااااااااا دي ذلااااااااال  لااااااااا   يااااااااااد  عااااااااادد الحاااااااااركا  بالحاااااااااركة  ،لل يااااااااار

 .(104عن  مسين حريكا  )
وياااااااااار  الباحااااااااااش أن ييااااااااااام الماااااااااان م بماااااااااانل  اااااااااااحد الح ااااااااااة الااااااااااذي يرغااااااااااد 

متاااااااااا  لاااااااااام  ،  أن يتنااااااااااا   عنهااااااااااا لل ياااااااااارالحااااااااااق  اااااااااا ، اااااااااا  التنااااااااااا   عاااااااااان ح اااااااااات 
 اااااااااااا  ايسااااااااااااترداد  اااااااااااا   المااااااااااااد  القانونيااااااااااااة  حقاااااااااااا يمااااااااااااارو أي ماااااااااااان الحااااااااااااركا  

حياااااااااش أن هاااااااااذا  ،يعاااااااااد وبحاااااااااق مسااااااااالل محماااااااااود مااااااااان جاناااااااااد المااااااااان م ،ل ساااااااااترداد
المساااااااالل مااااااااان حاااااااااأن  حماياااااااااة الحاااااااااركا  مااااااااان تعنااااااااا  بعضاااااااااهم الااااااااابعض وهاااااااااو ماااااااااا 

و  هاااااااااذا المااااااااان م  ذا لااااااااام يتناااااااااا أنحياااااااااش  ،يضااااااااار بم اااااااااالحهم وم اااااااااالل الحاااااااااركة
لكاااااااااااااااان الحاااااااااااااااركا  الاااااااااااااااراغبين  ااااااااااااااا  التناااااااااااااااا   عااااااااااااااان ح  اااااااااااااااهم  ،الموضاااااااااااااااوة

باااااااااا   ن العلااااااااااة  ،غيااااااااار مقبااااااااااو  أمااااااااااروهااااااااااو  ،ي ضاااااااااعون لرحمااااااااااة باااااااااااي  الحاااااااااركا 
التاااااااااااا  ياااااااااااارر ماااااااااااان أجلهااااااااااااا الماااااااااااان م للحااااااااااااركا  الحااااااااااااق  اااااااااااا  ايسااااااااااااترداد وهاااااااااااا  

ست ااااااااااااابل وباااااااااااااااي  علاااااااااااااا   ،المحا  اااااااااااااة علاااااااااااااا  ايعتباااااااااااااار الح  اااااااااااااا  للحااااااااااااااركة
                                                 

 .727   ،مرج  سابق ،( د.  فو  بهنساوي105
 .276   ،مرج  سابق ،( د. سعيد يحي 104
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مااااااااان حاااااااااأن  تع يااااااااا  م اااااااااالل الحاااااااااركا    ذ ،الحااااااااركا  والحاااااااااركة علااااااااا  حاااااااااد ساااااااااوا 
وهاااااااااااو أمااااااااااار سيضااااااااااار حتماااااااااااا   ،الااااااااااذين يرغباااااااااااون  ااااااااااا  التناااااااااااا   عااااااااااان ح  اااااااااااهم

حياااااااااااش ساااااااااااتكون مسااااااااااااهمتهم عملياااااااااااا   ااااااااااا  الحفاااااااااااا  علااااااااااا   ،بم اااااااااااالل الحاااااااااااركة
ولااااااااااااذلل ي يمكاااااااااااان القااااااااااااو  بااااااااااااأن  ،م ااااااااااااالل الحااااااااااااركة ليساااااااااااا  بالحااااااااااااك  الكااااااااااااا  

 ،الحفااااااااااا  علاااااااااا  ايعتبااااااااااار الح  اااااااااا  أولاااااااااا  ماااااااااان م ااااااااااالل الحااااااااااركا  والحااااااااااركة
ما وأن القااااااااااو  بااااااااااذلل يقااااااااااوض األساااااااااااو الااااااااااذي تقااااااااااوم عليااااااااااة الحااااااااااركة ذا  ساااااااااايي

حقيقااااااااااة هاااااااااا  تأ اااااااااااذ  ،باعتبارهاااااااااااا ماااااااااان  بيعااااااااااة م تل اااااااااااة ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 
لكنهااااااااااا أيضااااااااااا  ي تهماااااااااا  ايعتبااااااااااار  ،بايعتبااااااااااار الح  اااااااااا   اااااااااا  مسااااااااااا   عااااااااااد 

 .المال 
 ،(107ومااااااااااااا يحاااااااااااال  ياااااااااااا  أن حااااااااااااق ايسااااااااااااترداد يتعلااااااااااااق بالن ااااااااااااام العااااااااااااام )

وبالتااااااااااال  ي يجااااااااااو  للحااااااااااركا  أن  ،تفاااااااااااق علاااااااااا  م الفتاااااااااا وماااااااااان  اااااااااام ي يجااااااااااو  اي
أو  ،يتفقااااااااااوا  يمااااااااااا بياااااااااانهم علاااااااااا  حرمااااااااااان أحااااااااااد الحااااااااااركا  ماااااااااان  حااااااااااق ايسااااااااااتبعاد

ألن ذلااااااااااال مااااااااااان حاااااااااااأن   ،اساااااااااااتبعاد هاااااااااااذا الحاااااااااااق كلياااااااااااة مااااااااااان الحاااااااااااركا  جميعاااااااااااا  
اسااااااااااااااتبعاد ايعتبااااااااااااااار الح  اااااااااااااا  الااااااااااااااذي تعااااااااااااااو  عليااااااااااااااة ك ياااااااااااااارا  الحااااااااااااااركة ذا  

محا  ااااااااااة عليااااااااااة اعتر اااااااااا  للحاااااااااااركا  والاااااااااا  ماااااااااان أجاااااااااا  ال ،المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 
هااااااااذا ماااااااا  م ح ااااااااة أن حااااااااق ايسااااااااترداد ي يسااااااااري متاااااااا  كااااااااان .بحااااااااق ايسااااااااترداد

 .انتقا  الح   بمقتض  حكم يضا  
وجاااااااادير بالااااااااذكر أن التنااااااااا   عاااااااان الح ااااااااة متاااااااا  تاااااااام علاااااااا  النحااااااااو السااااااااال  

ولعااااااااا  مااااااااان أبااااااااار  هاااااااااذ  اح اااااااااار أن  ،  نااااااااا  يقااااااااا   اااااااااحيحا  منتجاااااااااا  ح اااااااااار  ،بيانااااااااا 

                                                 
 ،مرج  سابق ،د. عبد الهادي ال امدي ،399   ،مرج  سابق ،  ف  كما    م .(  د107
د. عبد  .521  ،مرج  سابق ،د. محمد السيد الفق  ،. د. محمد  ريد العرين 311 

مرج   ،د. سميحة القليوب  .667  ،مرج  سابق ،2003 ،الحركا  ،الفضي  محمد أحمد
 .656  ،سابق
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وماااااااان  اااااااام يكااااااااون  ،( حااااااااريكا   اااااااا  الحااااااااركةحااااااااتريالم    ليااااااااة )ي اااااااابل ال ياااااااار التنااااااااا
متاااااااا  تاااااااام تقاااااااادير الح ااااااااة  ،مساااااااا وي  وعلاااااااا  وجاااااااا  التضااااااااامن ماااااااا  بقيااااااااة الحااااااااركا 

( بااااااااااااا  ويضااااااااااااامن الحاااااااااااااريل المتناااااااااااااا   )الباااااااااااااا   ،العينياااااااااااااة بحاااااااااااااك  م اااااااااااااال   يااااااااااااا 
وكاااااااااااذلل العياااااااااااود ال فياااااااااااة التااااااااااا  تحاااااااااااود  ،للمحاااااااااااتري عااااااااااادم التعااااااااااارض القاااااااااااانون 

 .(109ا   عنها )الحقوق الت  تمنحها الح ة المتن
وأ ياااااااارا  يمكاااااااان القااااااااو  بااااااااأن انتقااااااااا  الح اااااااا  ماااااااان المتنااااااااا    لاااااااا  المتنااااااااا   

 ي أنااااااااا  ي .مااااااااان حاااااااااأن  انتقاااااااااا  جميااااااااا  الحقاااااااااوق وايلت اماااااااااا  المتعلقاااااااااة بهاااااااااا ، ليااااااااة
 ي مااااااااان تااااااااااري  يياااااااااد   ،يجاااااااااو  ايحتجااااااااااج بااااااااا   ااااااااا  مواجهاااااااااة الحاااااااااركة أو ال يااااااااار

 .(101   سج  الحركة )
 :انتقال الحصص بالميراث -ثانياً 

غناااااااااا  عاااااااااان البيااااااااااان أن و ااااااااااا  احااااااااااد الحااااااااااركا   اااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية 
باااااااااا  تنتقاااااااااا  ملكيااااااااااة الح اااااااااا   ،ي يترتااااااااااد عليااااااااااة انقضااااااااااا  الحااااااااااركة ،المحاااااااااادود 

ومااااااان هاااااااذا المن لاااااااق   نااااااا  متااااااا  تاااااااو   أحاااااااد الحاااااااركا   ااااااا  الحاااااااركة  ، لااااااا  الور اااااااة
بااااااااااا   ، ااااااااااا  يترتاااااااااااد علااااااااااا  ذلااااااااااال انقضاااااااااااا  الحاااااااااااركة ،ذا  المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود 

 .(110) يح  ور ت  محلة

                                                 
108( philippe Merle, Droit Commercial, Societes commercials, Dalloz, 1996, 
p207, No 219. 

 ،عبد الفضي  محمد أحمد .د .341   ،مرج  سابق ،( د. حمد اهلل محمد حمد اهلل101
 .729   ،مرج  سابق ،د.  فو  بهنساوي .661   ،مرج  سابق ،2003 ،الحركا 

110)  RICHARD: L,  application d, une clause agreement des heritiers de l, 
associe decede d, une S.A.R.L Droit   des Societes1990,p1, 
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( أن حكااااااااااااااام انتقاااااااااااااااا  الح اااااااااااااااة  لااااااااااااااا   111و ااااااااااااااا  رأي بعاااااااااااااااض الفقااااااااااااااا  ) 
 ،ومااااااااان  ااااااااام يجاااااااااو  ايتفااااااااااق علااااااااا  م الفتااااااااا  ،الور اااااااااة لااااااااايو مااااااااان الن اااااااااام العاااااااااام

وذلااااااااال بتضاااااااااامين عقااااااااااد تأسااااااااايو الحااااااااااركة حاااااااااار ا  يع ااااااااا  للحااااااااااركا  الحااااااااااق  اااااااااا  
اساااااااااااتبعاد ور اااااااااااة الحاااااااااااريل المتاااااااااااو   واساااااااااااتمرارا الحاااااااااااركة مااااااااااا  مااااااااااان بقااااااااااا  مااااااااااان 

 .رداد ح ة الحريل المتو  عل  أن يقوموا باست ،الحركا 
( ياااااااااار   أن الااااااااارأي سااااااااااال  الااااااااااذكر 112ون ياااااااااد  جانااااااااااد  اااااااااان ماااااااااان الفقااااااااا  ) 

حيااااااااااش أن هااااااااااذا الحاااااااااار  يتعااااااااااارض ماااااااااا   ااااااااااريل ناااااااااا  الماااااااااااد   ،محاااااااااا  ن اااااااااار
وهاااااااااو  ،والاااااااااذي يقضااااااااا  بانتقاااااااااا  الح اااااااااة  لااااااااا  الور اااااااااة ،( مااااااااان القاااااااااانون519/5)

   .ي يجو  ايتفاق عل  م الفت  ،ن  يتعلق بالن ام العام
 اااااااااا  هااااااااااذا ال اااااااااادد أي يترتااااااااااد علاااااااااا  حلااااااااااو  الور ااااااااااة محاااااااااا   ولكاااااااااان يحااااااااااتر 

كا   ااااااااااااا  الحاااااااااااااركة عاااااااااااان  مساااااااااااااين حاااااااااااااريكا  مااااااااااااور هم ن أن ي ياااااااااااااد عااااااااااااادد الحاااااااااااار 
ومتااااااااااااا   اد عااااااااااااادد الحاااااااااااااركا  عااااااااااااان  مساااااااااااااين حاااااااااااااريكا  نتيجاااااااااااااة لحلاااااااااااااو   ،(113)

وجاااااااااد علااااااااا  الحاااااااااركة أن تو اااااااااق أوضااااااااااعها أو تتحاااااااااو   ،الور اااااااااة محااااااااا  ماااااااااور هم
ي انقض  الحركة ،لحركة مساهمة     مد  سنة  .بقو  القانون وا 

ويراعاااااااااا  أن الح ااااااااااة  اااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود  غياااااااااار يابلااااااااااة 
  نااااااااا  يجاااااااااو  للحاااااااااركة أن  ،ومااااااااان  ااااااااام  ذا تعااااااااادد الور اااااااااة لح اااااااااة واحاااااااااد  ،للتج  اااااااااة

تويااااااااا  اساااااااااتعما  كا اااااااااة الحقاااااااااوق الناحااااااااا ة عااااااااان هاااااااااذ  الح اااااااااة  لااااااااا  أن ي تاااااااااار 
هاااااااااو الاااااااااذي يعاااااااااد وحاااااااااد  مالكاااااااااا  للح اااااااااة  ااااااااا  مواجهاااااااااة  ،الور اااااااااة ح  اااااااااا  مااااااااانهم

 ،ويجاااااااااااو  للحاااااااااااركة أن تحااااااااااادد لهااااااااااا ي  ميعاااااااااااادا  ألجااااااااااارا  هاااااااااااذا اي تياااااااااااار.الحاااااااااااركة

                                                 
 .70   ،مرج  سابق،( د. أبو يد رضوان111
 .731   ،مرج  سابق ،( د.  فو  بهنساوي112
مرج   ،د. حمد اهلل محمد حمد اهلل .،311   ،مرج  سابق ،محمد حسن الجبر .( د113

 .370   ،سابق
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ي كاااااااااااان مااااااااااان حقهاااااااااااا بعاااااااااااد انقضاااااااااااا  الميعااااااااااااد الاااااااااااذي حددتااااااااااا  بيااااااااااا  الح اااااااااااة  ،وا 
وتعااااااااااارض الح اااااااااااة علااااااااااا  الحاااااااااااركا  اح ااااااااااارين  ااااااااااام علااااااااااا   ،لحسااااااااااااد مالكيهاااااااااااا

 .(116لم ين  عقد الحركة عل      ذلل ) ما ،ال ير
ملكياااااااااااااة الح ااااااااااااا   وتأ اااااااااااااذ الو اااااااااااااية بالح ااااااااااااا  نفاااااااااااااو حكااااااااااااام انتقاااااااااااااا 

( 115حياااااااااش يكاااااااااون المو ااااااااا  لااااااااا  هاااااااااو المالااااااااال لتلااااااااال الح ااااااااا  ) ،باااااااااالميراش
ويحااااااااااتر   اااااااااا  هااااااااااذا  ،ويحاااااااااا  المو اااااااااا  لاااااااااا  ب بيعااااااااااة الحااااااااااا  محاااااااااا  المو اااااااااا 

ال اااااااااااادد أي يترتااااااااااااد علاااااااااااا  الو ااااااااااااية  ياااااااااااااد  عاااااااااااادد الحااااااااااااركا  عاااااااااااان  مسااااااااااااين 
ي كااااااااااان علاااااااااا  الحااااااااااركة أن تو ااااااااااق أوضاااااااااااعها ،حااااااااااريكا    اااااااااا   المااااااااااد  التااااااااااا   ،وا 

ي انقضااااااااا  الحاااااااااركة بقاااااااااو   ،مااااااااان تااااااااااري  ال يااااااااااد  حاااااااااددها المااااااااان م وهااااااااا  سااااااااانة وا 
 .القانون

 الحج  عل  الح ة وبيعها جبرا :
مم لاااااااااة  ،ومتااااااااا  ياااااااااام الااااااااادا ن ألحاااااااااد الحاااااااااركا  باااااااااالحج  علااااااااا  ح اااااااااة مدينااااااااا 

ن ااااااااااارا  ألن   ااااااااااا   ، ااااااااااا  الحقاااااااااااوق التااااااااااا  ت ولهاااااااااااا ل ااااااااااااحبها يساااااااااااتيفا  دينااااااااااا 
  ناااااااا  يجااااااااد عليااااااااة  ،الحقااااااااوق عاااااااان الح ااااااااة والتنفيااااااااذ عليهااااااااا أماااااااار غياااااااار ممكاااااااان

 أن يقاااااااااوم بااااااااا ع ن الحاااااااااركة بحااااااااارو  البيااااااااا  وميعااااااااااد الجلساااااااااة التااااااااا  تحااااااااادد لن ااااااااار
 ، ااااااااا ذا لااااااااام يتفاااااااااق الااااااااادا ن والمااااااااادين والحاااااااااركة علااااااااا  البيااااااااا  ،ايعتراضاااااااااا  عليهاااااااااا
 .بيع  الح ة بالم اد

و ااااااااااااا  القاااااااااااااانون الم اااااااااااااري يجاااااااااااااو  للحاااااااااااااركة اساااااااااااااترداد الح اااااااااااااة المبيعااااااااااااا  
  رسااااااااا وذلاااااااال عاااااااان  ريااااااااق تقاااااااادمها بمحااااااااتر م اااااااار وباااااااانفو الحاااااااارو  التاااااااا ،بااااااااالم اد

                                                 
 ،مرج  سابق ،د. محمد حسن الجبر .،312   ،مرج  سابق ،دي( د. عبد الهادي ال ام116
  321. 
115 )CIT I ,N 432.HEMARD, TERRE et MABILAT ,OP د. محمد  ريد ،

 .526   ،مرج  سابق ،د. محمد السيد الفق  ،العرين 
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ي كااااااااان  ،بهااااااااا الماااااااا اد  اااااااا   عحاااااااار  أيااااااااام ماااااااان تاااااااااري   اااااااادور الحكاااااااام بااااااااالم اد وا 
وأ اااااااابل الراساااااااا   ،بياااااااا  الح ااااااااة الااااااااذي تاااااااام بااااااااالم اد نا ااااااااذا   اااااااا  مواجهااااااااة الحااااااااركة

محاااااااااا  الحااااااااااريل الااااااااااذي تاااااااااام التنفيااااااااااذ علاااااااااا   ،عليااااااااااة الماااااااااا اد حااااااااااريكا   اااااااااا  الحااااااااااركة
 .(114ح ت  )

حااااااااارة و ااااااااا  هاااااااااذا ال ااااااااادد ذهاااااااااد جاناااااااااد مااااااااان الفقااااااااا   لااااااااا  انتقااااااااااد مسااااااااالل الم
وياااااااار  أن ماااااااانل الحااااااااركة هااااااااذا الحاااااااق بعااااااااد رسااااااااو الماااااااا اد يمناااااااا  بعااااااااض  ،الم اااااااري

وهاااااااااااو ماااااااااااا يلحاااااااااااق الضااااااااااارر بمالااااااااااال  ،األحااااااااااا ا  مااااااااااان ايحاااااااااااترال  ااااااااااا  المااااااااااا اد
 .( 117والت  يد تباة ح ت  بسبد ذلل بأي  من ييمتها ) ،الح ة

 ةـمـاتـخـال

بأنها  من  ،تتمي  و قا  للرأي الراجل  قها   ،لما كان  الحركة ذا  المس ولية المحدود 
 قد حر   ،وحيش أنها الحك  األم   للمحروعا  ال  ير  والمتوس ة ، بيعة م تل ة

ون را  ل عتبار  ، ل  جاند ايعتبار المال  ،المن م عل  تأكيد ايعتبار الح   
 قد حر   ،الح    وما يم ل  من أهمية بالنسبة للحركة ذا  المس ولية المحدود 

ل  مبدأ ح ر ايكتتاد العام    الحركة ذا  المس ولية المن م عل  التأكيد ع
أو حت  عند تعدي  عقدها سوا  ب ياد  رأو مالها أو  ،سوا  عند تأسيسها ،المحدود 
يتم      أن  ي يجو   ،عل  التأكيد عل  مبدأ هام ب  وحر  المن م ،ت فيض 

 .  دار أوراق مالية تكون يابلة للتداو  بال رق التجارية
و  ما تقدم تناول     هذا البحش بالدراسة والتحلي  هذا الموضوة من و   ض

 وذلل عل  النحو التال : ،      ش مباحش

                                                 
دار النهضة  –الحركا  التجارية –   التجاريةيانون المعام ،( د. محمود م تار بريري114

-732مرج  سابق ن    ،د.  فو  بهنساوي ،602-601، 2  ،2004 ،القاهر  ،العربية
 .( من ال  حة التنفيذية لقانون الحركا  الم ري211وان ر ايضا  : الماد  ) ،733
 .647   ،مرج  سابق ،( ع ي  العكيل 117
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: ح ر تأسيو الحركة ذا  المس ولية المحدود  تناول     المبحش األو 
ويد انتهي   ي   ل  أن المن م أوجد أن يتم تأسيو الحركة ذا   ،بايكتتاد العام
حيش أن  ي يجو  اللجو   ل  أسلود  ،عن  ريق ايكتتاد الم لق ،حدود المس ولية الم

ويرج  ذلل  ل   ،عن  ريق دعو  الجمهور ل كتتاد  يها ،ايكتتاد العام    تأسيسها
أن ايكتتاد العام من حأن  تقويض األساو الذي تقوم علية الحركة ذا  المس ولية 

يعتبار الح    الذي تعو  علية ك يرا   ذ أن نتيجت  الحتمية انهيار ا ،المحدود 
 .الحركة ذا  المس ولية المحدود 

  ها المن م بأحكام  ،ب  ون را  لل بيعة ال ا ة للحركة ذا  المس ولية المحدود 
وبعضها اح ر يتعلق بعدد الحركا   ،بعضها يتعلق ب رض الحركة ،موضوعية  ا ة

 .ورأو الما 
ا أن   ذا كان المن م يد ح ر  تأسيو الحركة يح ن ،و يما يتعلق ب رض الحركة

 ي أن ذلل  ي يمنعها من م اولة  ،ذا  المس ولية المحدود  عن  ريق ايكتتاد العام
وح ر عل   ،األنح ةبيد أن المن م است ن  بعض  ،أي نحا   الما كان محروعا  

وايد ار  وه  أعما  التأمين والبنول ،الحركة ذا  المس ولية المحدود  مباحرتها
 .واست مار األموا  لحساد ال ير بوج  عام

تتم      أن  ي  ، قد وض  المن م بعض القيود ،أما  يما يتعلق بعدد الحركا 
وهو ما يتماح  م  ايعتبار  ،يجو  أن ي يد عدد الحركا  عن  مسين حريكا  

وجد  ،وم  ذلل  ذا  اد العدد عن  مسين حريكا   ،الح    الذي تقوم علي  الحركة
ذا مض  هذ  المد   تحوي  الحركة  ل  حركة مساهمة     مد  ي تتجاو  سنة، وا 

 .دون تحويلها انقض  بقو  الن ام، ما لم تكن ال ياد  ناتجة من اإلرش أو الو ية
يح نا أن  يعتبر وبحق هو الضمان الوحيد لحقوق  ،و يما يتعلق برأو الما 

ما  الحركة عند تأسيسها ب ريق ايكتتاد  وأوجد المن م أن يكون رأو ،الدا نين
ويحدد الحركا   ،الم لق بين الحركا   يها كا يا  لتحقيق غرضها الذي أنح   من اجل 
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ب  ويجد أن يقسم  ل  ح   متساوية القيمة، وتكون  ،مقدار     عقد تأسيسها
عتبار ويكمن السبد    ذلل هو التأكيد عل  اي ،الح ة غير يابلة للتج  ة والتداو 

 .الح     يها
و ض   عما تقدم ت لد المن م لتأسيو الحركة ذا  المس ولية المحدود  حرو  

وتتم    ،و ق ما ن  علي  الن ام ،وهذ  األركان يجد أن تتم  حيحة ،حكلية معينة
 .هذ  األركان    كتابة عقد الحركة وحهر 

تد عل  اإل    بأي من وأ يرا  انتهينا    هذا المبحش  ل  أن المن م السعودي ر 
األركان الموضوعية أو الحكلية عند تأسيو الحركة ذا  المس ولية المحدود  ج ا  

 .وج ا  جنا   ،مدن 
أما المبحش ال ان  من هذ  الدراسة  قد    ت  ح ر ت  ية رأو ما  الحركة أو 

رأو ما   يادت  ب ريق اييتراض عن  ريق ايكتتاد العام وانتهي   ي   ل  أن  ياد  
 ،وكذلل ت فيض  ،الحركة ذا  المس ولية المحدود  أو ت  يت  عن  ريق اييتراض

وهذا يت لد ب بيعة الحا   يرارا  من الجمعية  ،يتم عن  ريق ايكتتاد الم لق أنيجد 
حيش أنها تتمت  بسل ا  غير عادية     ،العامة غير العادية بتعدي  عقد الحركة

حيش أن الجمعية العامة غير العادية تتمت  بسل ا   ،تعدي  عقد الحركة األساس 
ومنها تعدي   ، ذ أنها  ت ت  بات اذ كا ة القرارا  ال  ير     حيا  الحركة ،واسعة

ي يجو   ،وي حل  أن م   هذ  القرارا  ال  ير  ،عقد ون ام الحركة وع   المدير
 .ديةللجمعية العامة ات اذها  ي  ذا كان  منعقد  ب فة غير عا

منها ما يترتد علية  د ا  حركا   ،عن  ريق أرب   رق هذا ويتم  ياد  رأو الما 
وتتم   هذ  الحاي   يما  ،ومنها ما ي يترتد علية  د ا  حركا  جدد ،جدد    الحركة

 :يل 
 .ا  ياد  رأو الما  عن  ريق  نحا  ح   جديد 1
 .  ا  ياد  رأو الما  عن  ريق تحوي  بعض الديون  ل  ح2
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الما  عن  ريق تحوي  ايحتيا   اي تياري أو الحر  ل  ح    رأوا  ياد  3
 .جديد 
 .ا  ياد  رأو الما  عن  ريق  ياد  القيمة األسمية للح   القا مة6

و يما يتعلق بتعدي  عقد الحركة عن  ريق ت فيض رأسمالها انتهينا  ل  أن   ذا 
ويرج  ذلل  ل  أن  ،حركة أ نا  حياتهاكان األ   أن  ي يجو  المساو برأو ما  ال
غير أن هذا األ   ي يمن  الجمعية  ،رأو ما  الحركة يم   الضمان العام للدا نين

 العامة غير العادية من أن تقرر ت فيض رأو ما  الحركة.
يكون  ما ل ياد   ،ويحل أن ت فيض رأو ما  الحركة ذا  المس ولية المحدود 

ما لكونها يد مني  ب سا ر لم تبلغ ن   راو الما  ،هارأو ما  الحركة عن حاجت  .وا 
يتم بأحد  ، ل   أن ت فيض رأو ما  الحركة ذا  المس ولية المحدود  اأيض  وانتهينا 

 : ريقتين أي وهما
 .ا أن يتم ت فيض القيمة األسمية للح ة    الحدود الت  يتقرر  يها الت فيض1
للح   ولكن يتم ت فيض عدد الح   ا أن يتم ايحتفا  بالقيمة األسمية 2

 . ل  الحد الذي يتناسد م  الج   المراد ت فيض  من رأو الما 
ومت  ات ذ  جماعة الحركا  يرارا  بت فيض رأسما  الحركة ذا  المس ولية 

بيانا  السج  التجاري  وجد عل  المديرين أن يبادروا  ل   لد تعدي  ،المحدود 
وينب   أن ير قوا بهذا ال لد  ور  من يرار  ،ي تمللحركة بما يفيد الت فيض الذ

 .ما  الحركة رأوجماعة الحركا  والمتعلق بت فيض 
بالمبحث الثالث من هذه الدراسة  فقد خصصته لتناول مبدأ  وفيما يتعلق

أن وانتهيت إلى  ،حظر إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية
حيش ي يجو   ،تكون يابلة للتداو  بال رق التجارية المن م ح ر   دار أسهم وسندا 

سوا   ،تم ي  الح      الحركة ذا  المس ولية المحدود  ب كول يابلة للتداو 
وذلل مراعا  ل عتبار الح    للحركة ذا   ،كان  اسمية أو لحاملها أو لألمر
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 ، كوكهاوكذلل حماية ل د ار العام ومن  المضاربا  عل   ،المس ولية المحدود 
 .ب  تقدم ضمانا  متواضعا   ،حيش ي تقدم هذ  الحركة ا تمانا  يويا  لل ير

وانتهينا أ يرا   ل  أن  وحفا ا  عل  ايعتبار الح       الحركة ذا  المس ولية 
أجا  المن م التنا   عن الح   بين الحركا  بعضهم البعض و قا  لحرو   ،المحدود 

وذلل  ،ان التنا   لل ير  قد وض  ييودا  عل  هذا التنا  أما  ذا ك .عقد تأسيو الحركة
بهد  من  د و  األجاند غير المرغود  يهم  ل  الحركة وتسري هذ  القيود سوا  كان 

 .التنا   بعوض أو ب ير عوض

 التوصيات

وبعااااااااااااد اسااااااااااااتعراض موضااااااااااااوة البحااااااااااااش تو اااااااااااال   لاااااااااااا  مجموعااااااااااااة ماااااااااااان 
 التو يا  تتم     :

المحاااااااااااارة الم ااااااااااااري والماااااااااااان م  : نو اااااااااااا  بااااااااااااأن يتااااااااااااد   كاااااااااااا  ماااااااااااانأوالً 
بااااااااااان  يحااااااااااادد بمقتضاااااااااااا  حااااااااااادا  أدنااااااااااا  لااااااااااارأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركا   ،الساااااااااااعودي

التااااااااااا  ترغاااااااااااد  اااااااااااا  م اولاااااااااااة أنحااااااااااا ة البنااااااااااااول أو التمويااااااااااا  أو ايد ااااااااااااار أو 
وبالتاااااااااال  يكاااااااااون مااااااااان حاااااااااق  ،التاااااااااأمين أو اسااااااااات مار األماااااااااوا  لحسااااااااااد ال يااااااااار

 ،م اولاااااااااااااة أي مااااااااااااان هاااااااااااااذ  األنحااااااااااااا ة ،الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود 
يسااااااااايما وأن حاااااااااركة  ،لاااااااااغ رأسااااااااامالها الن ااااااااااد الاااااااااذي حااااااااادد  المحااااااااارةمتااااااااا  ب

وماااااااااااااان هااااااااااااااذا  ،المساااااااااااااااهمة تتمياااااااااااااا  بمحدوديااااااااااااااة مساااااااااااااا ولية الحااااااااااااااركا   يهااااااااااااااا
لمنااااااااااا  الحاااااااااااركة  كذريعاااااااااااةالمن لاااااااااااق ي يجاااااااااااو  ات ااااااااااااذ المسااااااااااا ولية المحااااااااااادود  

أماااااااااا القاااااااااو  باااااااااأن  ،ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود  مااااااااان مباحااااااااار  هاااااااااذ  األنحااااااااا ة
رأو ماااااااااااااااااااا  الحاااااااااااااااااااركا  ذا  رأو ماااااااااااااااااااا  الحاااااااااااااااااااركة المسااااااااااااااااااااهمة يفاااااااااااااااااااوق 

حياااااااااااااش أن  ، هاااااااااااااو ياااااااااااااو  ماااااااااااااردود والوايااااااااااااا  يكذبااااااااااااا  ،المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود 
 ،يفاااااااااااااوق ا تماااااااااااااان حاااااااااااااركا  المسااااااااااااااهمة ،ا تماااااااااااااان بعاااااااااااااض هاااااااااااااذ  الحاااااااااااااركا 

و ا اااااااااة حاااااااااركا  التو اااااااااية باألساااااااااهم التااااااااا  يوجاااااااااد بهاااااااااا حاااااااااريل متضاااااااااامن 
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علااااااااااا  األيااااااااااا  مسااااااااااا و  مسااااااااااا ولية ح  اااااااااااية وغيااااااااااار محااااااااااادود  عااااااااااان دياااااااااااون 
يحااااااااتر  المحاااااااارة حاااااااادا  أدناااااااا  ماااااااان رأو مااااااااا  وماااااااان  اااااااام  يكفاااااااا  أن  ،الحااااااااركة

ي أن يمنااااااااااا   ،أياااااااااااا  كاااااااااااان حاااااااااااكلها ،الحاااااااااااركة التااااااااااا  تااااااااااا او  هاااااااااااذ  األعماااااااااااا 
وأيضااااااااااا  حااااااااااركا   ،القيااااااااااام بهااااااااااا علاااااااااا  الحااااااااااركا  ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود 

 .التو ية باألسهم
: كماااااااااا نو ااااااااا  بأنااااااااا  كاااااااااان أحاااااااااري باااااااااالمن م الساااااااااعودي والمحااااااااارة يااااااااااً ثان

  جمااااااااااااااةرور  تااااااااااااوا ر الم ااااااااااااري أن ين ااااااااااااوا وبحاااااااااااااك   ااااااااااااريل علاااااااااااا  ضااااااااااااا
 ،الحاااااااااااااركا  علااااااااااااا   يااااااااااااااد  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود 

الحاااااااااااار  لاااااااااااا  ح اااااااااااا   أوعاااااااااااان  ريااااااااااااق تحوياااااااااااا  ايحتيااااااااااااا   اي تياااااااااااااري 
 اااااااااا  حالااااااااااة  ياااااااااااد  رأو  ،أسااااااااااو  بمااااااااااا احااااااااااتر   الماااااااااان م السااااااااااعودي ،جديااااااااااد 

ماااااااااا  الحاااااااااركة  عااااااااان  رياااااااااق ر ااااااااا  القيماااااااااة ايسااااااااامية لح ااااااااا  الحاااااااااركا  أو 
  جمااااااااااااةياااااااااااد ، حياااااااااااش احاااااااااااتر  لاااااااااااذلل عااااااااااان  رياااااااااااق   ااااااااااادار ح ااااااااااا  جد

ماااااااا   لاااااااا ام جمياااااااا  الحااااااااركا  بااااااااد   ييمااااااااة ال ياااااااااد   اااااااا  رأو المااااااااا   ،الحااااااااركا 
ويرجااااااااا  ذلااااااااال ب بيعاااااااااة الحاااااااااا   لااااااااا  أن هاااااااااذا  ،بنسااااااااابة محااااااااااركة كااااااااا  مااااااااانهم

النااااااااوة ماااااااان ايحتيااااااااا   عبااااااااار  عاااااااان أرباااااااااح يااااااااتم اد ارهااااااااا كاااااااا  تااااااااو ة علاااااااا  
وبالتاااااااااااال  متااااااااااا  تااااااااااام تحويلااااااااااا    لااااااااااا  ح ااااااااااا  جدياااااااااااد  ب ااااااااااارض  ،الحاااااااااااركا 

سااااااااااااايترتد علياااااااااااااة  ،اد  رأو ماااااااااااااا  الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  يااااااااااااا
وماااااااااان  اااااااااام ت يااااااااااد مساااااااااا وليا  الحااااااااااركا   ،حتمااااااااااا  عاااااااااادم تو ياااااااااا  تلاااااااااال األرباااااااااااح

وأعبااااااااااااا هم بساااااااااااابد  ياااااااااااااد  ح  ااااااااااااهم نتيجااااااااااااة اكتتااااااااااااابهم  اااااااااااا  الح اااااااااااا  
ومااااااااان هاااااااااذا المن لاااااااااق كاااااااااان أحاااااااااري بكااااااااا  مااااااااان المااااااااان م الساااااااااعودي  ،الجديااااااااد 

واضاااااااااال علاااااااااا  ضاااااااااارور  أن ين ااااااااااوا وبحااااااااااك   ااااااااااريل و  ،والمحاااااااااارة الم ااااااااااري
الحااااااااااااااركا   اااااااااااااا  حالااااااااااااااة  ياااااااااااااااد  رأو مااااااااااااااا  الحااااااااااااااركة ذا    جماااااااااااااااةتااااااااااااااوا ر 
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المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  عااااااااااااان  رياااااااااااااق تحويااااااااااااا  ايحتياااااااااااااا   اي تيااااااااااااااري أو 
 .الحر  ل  ح   جديد 

ويأماااااااااا  الباحاااااااااش أن يتااااااااااد   المحاااااااااارة الم ااااااااااري وياااااااااان  علاااااااااا  : ثالثاااااااااااً 
الحاااااااااااركا  وي يكتفااااااااااا  بمجااااااااااارد تاااااااااااوا ر األغلبياااااااااااة العددياااااااااااة   جمااااااااااااةضااااااااااارور  

ماااااااااا لااااااااام يقاااااااااض  ،مااااااااان الحاااااااااركا  الحاااااااااا  ين علااااااااا     اااااااااة أربااااااااااة رأو الماااااااااا 
متااااااا  رغبااااااا  الحاااااااركة  ااااااا   يااااااااد  رأسااااااامالها عااااااان  ،عقاااااااد الحاااااااركة ب يااااااار ذلااااااال

أسااااااااو  بمااااااااا ناااااااا  عليااااااااة  ، ريااااااااق  ياااااااااد  القيمااااااااة األساااااااامية للح اااااااا  القا مااااااااة
ويرجااااااااا  ذلااااااااال  ،المااااااااان م الساااااااااعودي  ااااااااا  ن اااااااااام الحاااااااااركا  الساااااااااعودي الجدياااااااااد

مااااااااااا  الحااااااااااركة ذا  المساااااااااا ولية المحاااااااااادود   لاااااااااا  أن تلاااااااااال ال ياااااااااااد   اااااااااا  رأو 
بهاااااااااااذ  ال ريقاااااااااااة سااااااااااايترتد علياااااااااااة حتماااااااااااا  ودون أدنااااااااااا  حااااااااااال  يااااااااااااد  أعباااااااااااا  

 .ومس وليا  الحركا 
: ويااااااااري الباحااااااااش أيضااااااااا  أناااااااا  كااااااااان أحاااااااار  بااااااااالمن م السااااااااعودي أن رابعاااااااااً 

 ،يضااااااااااااا  حااااااااااااادا  أدنااااااااااااا  لاااااااااااااارأو ماااااااااااااا  لحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااااادود 
ويرجاااااااااااا   ،محاااااااااااارة الم ااااااااااااريأسااااااااااااو  بال،وكااااااااااااذلل حاااااااااااادا  أدناااااااااااا  لقيمااااااااااااة الح ة

باعتبارهااااااااااااا  ،ذلاااااااااااال لل بيعااااااااااااة القانونيااااااااااااة للحااااااااااااركة ذا  المساااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 
حياااااااش أنهاااااااا تجمااااااا  باااااااين  ،حاااااااركة مااااااان  بيعاااااااة م تل اااااااة و قاااااااا  للااااااارأي الاااااااراجل

 ايعتباااااااااااااااار الماااااااااااااااال  لااااااااااااااا  دور  ااااااااااااااا    ،ايعتباااااااااااااااارين الماااااااااااااااال  والح  ااااااااااااااا 
ومااااااااان  ااااااااام  ااااااااا ن تحدياااااااااد حااااااااادا  أدنااااااااا  لرأسااااااااامالها مااااااااان حاااااااااأن  بياااااااااان  ،تكوينهاااااااااا

والااااااااااذي حاااااااااار  الماااااااااان م علاااااااااا  التأكيااااااااااد عليااااااااااة  ،هميااااااااااة ايعتبااااااااااار المااااااااااال أ
لعاااااااااا  أبر هااااااااااا أن الحااااااااااريل ي يكااااااااااون مساااااااااا وي   ي  ،ماااااااااان  اااااااااا   عااااااااااد  أمااااااااااور

هاااااااااذا  ضااااااااا   عااااااااان أنااااااااا  ي  أ ااااااااار لو اااااااااا  أحاااااااااد  ،بقااااااااادر ح ااااااااات   ااااااااا  الحاااااااااركة
حياااااااااااااااش أنهاااااااااااااااا ي تنقضااااااااااااااا  ب ااااااااااااااارق  ،الحاااااااااااااااركا  علااااااااااااااا  وجاااااااااااااااود الحاااااااااااااااركة

وأ يااااااااااااارا  أجااااااااااااااا   ، اينقضاااااااااااااا  التااااااااااااا  تعاااااااااااااو  علااااااااااااا  ايعتباااااااااااااار الح  ااااااااااااا
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مساااااااااااااتمدا   ،الماااااااااااان م أن  يكااااااااااااون اسااااااااااااام الحااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحاااااااااااادود 
مااااااااااان غرضاااااااااااها وهاااااااااااو نفاااااااااااو األمااااااااااار الاااااااااااذي يعتااااااااااار  بااااااااااا  المااااااااااان م لحاااااااااااركة 

 .المساهمة باعتبارها النموذج األم   لحركا  األموا 
ضااااااااارور  أن يضااااااااا  كااااااااا  مااااااااان المحااااااااارة  ،: بااااااااا  ويااااااااار  الباحاااااااااشخامسااااااااااً 
لااااااااااارأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة ذا   ي ااااااااااا أحااااااااااادا   ،والمااااااااااان م الساااااااااااعودي ،الم اااااااااااري

وذلااااااااال متااااااااا  رغاااااااااد  ااااااااا   جعااااااااا  هاااااااااذا الحاااااااااك  مااااااااان  ،المسااااااااا ولية المحااااااااادود 
و اااااااااا  هااااااااااذا  ،يا اااااااااارا  علاااااااااا  المحااااااااااروعا  ال اااااااااا ير  والمتوساااااااااا ة ،الحااااااااااركا 

ال اااااااااادد يقتاااااااااارح الباحااااااااااش أن يااااااااااتم تحديااااااااااد الحااااااااااد األي اااااااااا   اااااااااا  كاااااااااا  ماااااااااان 
القاااااااااااااانون الم اااااااااااااري والن اااااااااااااام الساااااااااااااعودي بالحاااااااااااااد األدنااااااااااااا  الاااااااااااااذي ت لبااااااااااااا  

والتااااااااااااا  ي  ،حاااااااااااااركة المسااااااااااااااهمة ذا  ايكتتااااااااااااااد الم لاااااااااااااق الن اااااااااااااام لتأسااااااااااااايو
وبااااااااااذلل يكااااااااااون المحاااااااااارة يااااااااااد  ،ت اااااااااارح أسااااااااااهمها ل كتتاااااااااااد العااااااااااام للجمهااااااااااور

بحيااااااااااش  ،تاااااااااارل الحريااااااااااة للحااااااااااركا   اااااااااا  أن ي تاااااااااااروا الحااااااااااك  المناسااااااااااد لهاااااااااام
 ، ذا كااااااااااااان رأو مااااااااااااالهم يتناسااااااااااااد ماااااااااااا  المحااااااااااااروعا  ال اااااااااااا ير  والمتوساااااااااااا ة

ينمااااااااااااا  ذا كااااااااااااان رأو ب ،ا تاااااااااااااروا تأساااااااااااايو حااااااااااااركة ذا  مساااااااااااا ولية محاااااااااااادود 
ماااااااااااالهم كبيااااااااااارا   ااااااااااا نهم سيفضااااااااااالون حتماااااااااااا  حاااااااااااك  حاااااااااااركة المسااااااااااااهمة علااااااااااا  
الحاااااااااااااركة ذا  المسااااااااااااا ولية المحااااااااااااادود  حتااااااااااااا  يتسااااااااااااان  لهااااااااااااام  ااااااااااااارح أساااااااااااااهم 

وكاااااااااااذلل   ااااااااااادار أساااااااااااهما  وساااااااااااندا  تكاااااااااااون  ،محاااااااااااروعهم ل كتتااااااااااااد العاااااااااااام
بااااااااا  وي كاااااااااد الباحاااااااااش أن معالجاااااااااة هاااااااااذا  ،يابلاااااااااة للتاااااااااداو  باااااااااال رق التجارياااااااااة

 ، اااااااااا  كاااااااااا  ماااااااااان القااااااااااانون الم ااااااااااري والن ااااااااااام السااااااااااعوديال لاااااااااا  التحااااااااااريع  
وهاااااااو ماااااااا  ،مااااااان حاااااااأن   يااااااااد  حجااااااام النحاااااااا  التجااااااااري  ااااااا  كااااااا  مااااااان البلااااااادين

يسااااااااااايما وأن كا اااااااااااة دو  العاااااااااااالم  ،يعاااااااااااود باااااااااااالنف  علااااااااااا  اييت ااااااااااااد الاااااااااااو ن 
 .تعان  ك يرا  من ركود    النحا  التجاري
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و ااااااااااااااا  حالااااااااااااااااة مااااااااااااااااا  ذا ساااااااااااااااامل المحاااااااااااااااارة للحااااااااااااااااركا  ذا  المساااااااااااااااا ولية 
م اولاااااااااااة أنحااااااااااا ة البناااااااااااول أو التمويااااااااااا  أو ايد اااااااااااار أو التاااااااااااأمين  ،المحااااااااااادود 

نقتاااااااااارح أن يااااااااااتم تحديااااااااااد رأو المااااااااااا   ،أو اساااااااااات مار األمااااااااااوا  لحساااااااااااد ال ياااااااااار
علاااااااااا  ضااااااااااو  تحديااااااااااد الحااااااااااد األي اااااااااا   ،المت لااااااااااد لم اولااااااااااة هااااااااااذ  األنحاااااااااا ة

حياااااااااش يجاااااااااد الااااااااارب  باااااااااين  ،لااااااااارأو ماااااااااا  الحاااااااااركة ذا  المسااااااااا ولية المحااااااااادود 
كة ذا  المسااااااااااااااا ولية المحااااااااااااااادود  بحياااااااااااااااش تكاااااااااااااااون الحااااااااااااااار  ،هاااااااااااااااذين الحااااااااااااااادين

 ذا رغباااااااااا   اااااااااا  م اولااااااااااة أي ماااااااااان هااااااااااذ   ،مل مااااااااااة بتكااااااااااوين رأو مااااااااااا  معااااااااااين
   .األنح ة

:  ويو ااااااااااااا  الباحاااااااااااااش باااااااااااااأن يتاااااااااااااد   كااااااااااااا  مااااااااااااان المحااااااااااااارة  سادسااااااااااااااً 
الم اااااااااااااري والمااااااااااااان م الساااااااااااااعودي كااااااااااااا  يجعااااااااااااا  حاااااااااااااق ايساااااااااااااترداد بالنسااااااااااااابة 

يسااااااااااري علاااااااااا  حالااااااااااة التنااااااااااا   عاااااااااان الح ااااااااااة ماااااااااان حااااااااااريل  لاااااااااا    ،لألسااااااااااهم
يسااااااااري علاااااااا  حالااااااااة التنااااااااا   عاااااااان الح ااااااااة ماااااااان حااااااااريل  كمااااااااا ،حااااااااريل م اااااااار

وي يقاااااااادح  اااااااا  ذلاااااااال القااااااااو  بااااااااأن الحكمااااااااة ماااااااان  ، لاااااااا  حاااااااا   ماااااااان ال ياااااااار
تقريااااااااااااااار حاااااااااااااااق ايساااااااااااااااترداد للحاااااااااااااااريل هاااااااااااااااو المحا  اااااااااااااااة علااااااااااااااا  ايعتباااااااااااااااار 

ويرجاااااااااا  ذلاااااااااال ب بيعااااااااااة  ،ومناااااااااا  ال ربااااااااااا  ماااااااااان د ااااااااااو  الحااااااااااركة ،الح  اااااااااا 
الحاااااااااااا   لااااااااااا  أن حاااااااااااق ايساااااااااااترداد ي يق اااااااااااد بااااااااااا   قااااااااااا  المحا  اااااااااااة علااااااااااا  

 ،باااااااااا  يااااااااااد يكااااااااااون الهااااااااااد  مناااااااااا  باااااااااادون أدناااااااااا  حاااااااااال ،عتبااااااااااار الح  اااااااااا اي
ممااااااااا يااااااااد يتهااااااااددها بساااااااابد التنااااااااا   عاااااااان  ،المحا  ااااااااة علاااااااا  حقااااااااوق الحااااااااركا 

هاااااااااو رغباااااااااة  ،ولعااااااااا   يااااااااار م اااااااااا  علااااااااا  ذلااااااااال ،الح اااااااااة  لااااااااا  حاااااااااريل م ااااااااار
 ،أحااااااااد الحااااااااركا   اااااااا  حاااااااارا  الح ااااااااة لت اااااااابل لاااااااا  األغلبيااااااااة  اااااااا  رأو المااااااااا 

يلحااااااااق الضاااااااارر ببااااااااااي   وهااااااااو ماااااااااا ،وليااااااااتحكم بالتااااااااال   اااااااا  مقااااااااادرا  الحااااااااركة
ماااااااااا يلناااااااااا  ساااااااااابقا  مااااااااان أن ايعتباااااااااار  ،ومماااااااااا ي ياااااااااد وجهاااااااااة ن رناااااااااا ،الحاااااااااركا 
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وي يمكااااااااان تقديمااااااااا   ،لااااااااايو هاااااااااو كااااااااا  حااااااااا   ،الح  ااااااااا  والمحا  اااااااااة علياااااااااة
 .عل  م لحة الحركا  والحركة

لااااااااااام يمااااااااااانل الحاااااااااااركا  أ اااااااااااحاد الح ااااااااااا  التااااااااااا  تم ااااااااااا   ،أن المااااااااااان م
ركا  حاااااااااااق أ ضااااااااااالية علااااااااااا  الحااااااااااا ،جاناااااااااااد كبيااااااااااار مااااااااااان رأو ماااااااااااا  الحاااااااااااركة

 .الذين يملكون ح   تم   جاند ض ي  من رأو ما  الحركة
 ،،،،وتو يق تم بحمد اهلل 

22/3 /2102 
 

 المـراجــع
 المراجع باللغة العربية:

دراساااااااااااة  –د.  ع يااااااااااا  العكيلااااااااااا ، الوساااااااااااي   ااااااااااا  الحاااااااااااركا  التجارياااااااااااة (1
دار  – قهيااااااااااااة يضااااااااااااا ية مقارنااااااااااااة  اااااااااااا  األحكااااااااااااام العامااااااااااااة وال ا ااااااااااااة

 .3،  2012مان، األردن، ال قا ة للنحر والتو ي ، ع
 – ياااااااااااااد رضاااااااااااااوان، الحاااااااااااااركا  التجارياااااااااااااة، الكتااااااااااااااد ال اااااااااااااان  د. أباااااااااااااو (2

الحااااااااااااااااااركا  ذا  المساااااااااااااااااا ولية المحاااااااااااااااااادود  وحااااااااااااااااااركا  المساااااااااااااااااااهمة، 
 بدون ناحر، بدون تاري  نحر.

د. حماااااااااااااااد اهلل محماااااااااااااااد حماااااااااااااااد اهلل، الن اااااااااااااااام التجااااااااااااااااري الساااااااااااااااعودي،  (3
الملكياااااااااااااااة  –الحااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااة –التااااااااااااااااجر –التجارياااااااااااااااة األعمااااااااااااااا 

، 2اريااااااااااااااة ال ااااااااااااااناعية،  ااااااااااااااوار م العلميااااااااااااااة للنحاااااااااااااار والتو ياااااااااااااا   التج
 م. 2006 -ها  1625

رضاااااااااااااا السااااااااااااايد عباااااااااااااد الحمياااااااااااااد،   ااااااااااااافو  بهنسااااااااااااااوي: الن اااااااااااااام د.   (6
التجاااااااااااااااااااااااري السااااااااااااااااااااااعودي، الجاااااااااااااااااااااا   األو ، األعمااااااااااااااااااااااا  التجاريااااااااااااااااااااااة 

 م.1119الحركا  التجارية، بدون ناحر،  –والتاجر
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 ااااااااااااام د. سااااااااااااام  محمااااااااااااد ال رابحااااااااااااة، الحااااااااااااركا  التجاريااااااااااااة و قااااااااااااا   لن (5
العاماااااااااااااة وال ا اااااااااااااة، دار ال قا اااااااااااااة  األحكاااااااااااااامالحاااااااااااااركا  الساااااااااااااعودي، 
 .1ها،    1634ا 2015العربية، عمان األردن، 

د. ساااااااااااااعيد يحيااااااااااااا ، الااااااااااااااوجي   ااااااااااااا  الن ااااااااااااااام التجااااااااااااااري السااااااااااااااعودي،  (4
 .2006، 7المكتد العرب  الحديش، اإلسكندرية،  

د. سااااااااااااااااعيد يوساااااااااااااااا  البسااااااااااااااااتان ، يااااااااااااااااانون األعمااااااااااااااااا  والحااااااااااااااااركا ،  (7
الم سساااااااااااااااااة  –الحاااااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااااة –عاااااااااااااااااامالقاااااااااااااااااانون التجااااااااااااااااااري ال

الحسااااااااااااااااااد الجااااااااااااااااااري والساااااااااااااااااندا  القابلاااااااااااااااااة للتاااااااااااااااااداو ،  –التجارياااااااااااااااااة
 .2،  2009منحورا  الحلب  الحقويية، بيرو ، لبنان، 

د. سااااااااااااااااااااميحة القليااااااااااااااااااااوب ، الحااااااااااااااااااااركا  التجاريااااااااااااااااااااة، دار النهضااااااااااااااااااااة  (9
 . 6،  2009العربية، القاهر ، 

د.  ااااااااااااااااااافو  بهنسااااااااااااااااااااوي، الحاااااااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااااااة، دار النهضاااااااااااااااااااة  (1
 .2007ربية، بن  سوي ، الع

عاحااااااااااور عبااااااااااد الجااااااااااواد عبااااااااااد الحميااااااااااد: محاضاااااااااارا   اااااااااا  د.  (10
الحااااااااااااااااركا   –القاااااااااااااااانون التجااااااااااااااااري، األعماااااااااااااااا  التجارياااااااااااااااة، التااااااااااااااااجر

 م.2007التجارية، دار النهضة العربية، القاهر ، 
د. عبااااااااااااد الفضااااااااااااي  محمااااااااااااد أحمااااااااااااد، الحااااااااااااركا ، دار الفكاااااااااااار  (11

 .2011والقانون، المن ور ، 
الحااااااااااااااااااااركا ، دار  د. عبااااااااااااااااااااد الفضااااااااااااااااااااي  محمااااااااااااااااااااد أحمااااااااااااااااااااد، (12

 .2003النهضة العربية، القاهر ،  
د. عبااااااااااااد الهااااااااااااادي محمااااااااااااد ساااااااااااافر ال اماااااااااااادي،  باااااااااااان يااااااااااااونو  (13

 -األعماااااااااااااااااا  التجارياااااااااااااااااة –محماااااااااااااااااد حساااااااااااااااااين : القاااااااااااااااااانون التجااااااااااااااااااري
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الحاااااااااااااركا  التجارياااااااااااااة، مكتباااااااااااااة الملااااااااااااال  هاااااااااااااد الو نياااااااااااااة،  –التااااااااااااااجر
 م.2001ها/ 1630، 3 
د. محمااااااااااااااد بهجاااااااااااااا  عبااااااااااااااد اهلل يايااااااااااااااد، د. أمياااااااااااااار   اااااااااااااادي ،  (16

 -التااااااااااااااااااجر –لتجااااااااااااااااااري، ن رياااااااااااااااااة األعماااااااااااااااااا  التجارياااااااااااااااااةالقاااااااااااااااااانون ا
 –حااااااااااااااركا  األمااااااااااااااوا  –حااااااااااااااركا  األحاااااااااااااا ا  -عمليااااااااااااااا  البنااااااااااااااول

األوراق التجارياااااااااااااااة، مركااااااااااااااا  جامعااااااااااااااااة القااااااااااااااااهر  للتعلااااااااااااااايم المفتااااااااااااااااوح، 
2004. 

د. محمااااااااااااد حساااااااااااان الجباااااااااااار: القااااااااااااانون التجاااااااااااااري السااااااااااااعودي،  (15
هاااااااااااااااا/ 1616، 3الااااااااااااااادار الو نياااااااااااااااة الجدياااااااااااااااد  للنحااااااااااااااار والتو يااااااااااااااا ،  

 م.1116
ياااااااااااااااااد العرينااااااااااااااااا ،  محماااااااااااااااااد السااااااااااااااااايد الفقااااااااااااااااا ، محماااااااااااااااااد  ر د.  (14

الحاااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااة، منحاااااااااااااااورا  الحلبااااااااااااااا  الحقويياااااااااااااااة، بيااااااااااااااارو ، 
 . 2005لبنان،  

 –د. محماااااااااااااااااااااد  رياااااااااااااااااااااد العرينااااااااااااااااااااا ، الحاااااااااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااااااااة (17
القااااااااااااااانون   اإل اااااااااااااارالمحاااااااااااااروة التجااااااااااااااري الجمااااااااااااااع  بااااااااااااااين وحاااااااااااااد  

، دار الجامعاااااااااااااة الجدياااااااااااااد  للنحااااااااااااار، اإلساااااااااااااكندرية، األحاااااااااااااكا وتعااااااااااااادد 
2001. 

 –د العرينااااااااااااااااااااا ، الحاااااااااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااااااااةد. محماااااااااااااااااااااد  ريااااااااااااااااااااا (19
القااااااااااااااانون   اإل اااااااااااااارالمحاااااااااااااروة التجااااااااااااااري الجمااااااااااااااع  بااااااااااااااين وحاااااااااااااد  

، دار الجامعاااااااااااااة الجدياااااااااااااد  للنحااااااااااااار، اإلساااااااااااااكندرية، األحاااااااااااااكا وتعااااااااااااادد 
2001. 
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د. محماااااااااااااااااااااود م تاااااااااااااااااااااار برياااااااااااااااااااااري، ياااااااااااااااااااااانون المعاااااااااااااااااااااام    (11
دار النهضاااااااااااة العربياااااااااااة، القااااااااااااهر ،  –الحاااااااااااركا  التجارياااااااااااة –التجارياااااااااااة

2004. 
أ. وا اااااااااا  أنااااااااااور بناااااااااادق، أ ااااااااااو   د. م اااااااااا ف  كمااااااااااا   اااااااااا ، (20

الحاااااااااااااااركا   –التجاااااااااااااااار –القاااااااااااااااانون التجااااااااااااااااري، األعماااااااااااااااا  التجارياااااااااااااااة
الملكياااااااااااااة ال اااااااااااااناعية، دار الفكااااااااااااار  –المحااااااااااااا  التجااااااااااااااري –التجارياااااااااااااة

 .2004الجامع ، اإلسكندرية، 
د. م ااااااااااااااااا ف  كماااااااااااااااااا   ااااااااااااااااا ، الحاااااااااااااااااركا  التجارياااااااااااااااااة، دار  (21
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