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 .القايضفضيلة  بك مرحباً 
 
 

 ً  ىلع التنفيذ" عليها التنفيذ وكيفية وأنواعها الرشكات( برنامــج فــي معنــا لوجــودك شــكرا

 ــائل�س واالشــباع، باالســتمتاع مملــوءة تدريبيــةرحلة  عبــر وإياكــم نبحــر حيــث )"الرشكات

الشخيص واملهني  أدائكــم فــي كبــرى تحــول نقطــة الوقــت هــذا يكــون أن-وجــل عــز- اللــه

 .نبــدأ بنــا فهيــا األفضــل نحــو تطلعاتنــا لنعانــق املشــرتك طموحنــا أفــق نحــو

 
 
 
 

 إخوانكم
 

  القضايئ والتطوير التدريب إدارة
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 الربنامج إرشادات

 
  الفضيلة.أصحاب 

 
 بكم-وجل عز- الله عون بعد وسينجح لكم أعد الذي التدريبي نامجالرب  هذا عرب بكم حيبالرت  نجدد

 :التالية اإلرشادات تطبيق يف معنا التعاون إليكم ونلتمس
 

 .نهايته وحتى وقتها بداية منتدريبية  جلسة كل حضور

 .االسرتاحات أثناء النشاط لتجديد القاعة مغادرة

 .الحضور فكش يف الحضور إثبات بيان توقيع

 .التدريبية األنشطة كل يف والتفاعل املشاركة

 .املساندة إىل املحتاج� الزمالء ومساندة دعم

 .ورودها فور اقرتاح أو ملحوظة بأي إحاطتنا
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`  

رفع مستوى القضاة 
م في� يتعلق مبهامه

في� يتعلق 
بالرشكات وأنواعها 

ليهاوكيفية التنفيذ ع

التعرف عىل الترشيعات
ذات العالقة

دعم املشارك� باملعارف
والخربات واملهارات التي
ل تعينهم يف أدائهم من خال
القضايا ذات العالقة 

بالرشكات 
أن يلم املشارك بأنواع 

كيفية الرشكان وتصنيفاتها و 
ق التعامل معها قضائيا وف
ة األنظمة اإلجرائية املحلي

ذات الصلة

 الهدف من الربنامج
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طريقة

التدريب

املحارضة 
وكتاب املادة
قالعلمية املرف

السبورة 
الورقية، جهاز

العرض

ورش عمل

االنشطة 
والت�رين

استبانات 
القياس 
والتقييم

الحوار 
واملناقشة
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املحتويات

:  املحور األول
مدخل يف 
التعريف 
بالرشكات : املحور الثا�

أنواع الرشكات 
والفروق بينها

:  املحور الثالث
االختصاص 
القضايئ يف 
التنفيذ عىل 

الرشكات

:  املحور الرابع
يذ ضوابط التنف

عىل الرشكات

:  املحور الخامس
محل التنفيذ 
عىل الرشكات 

-أموالها(
-موجوداتها

)ديونها

: املحور السادس
اء مسؤولية الرشك
ةعن ديون الرشك

:املحور السابع
ذ الحجز والتنفي
عىل حصص 

الرشكاء

: املحور الثامن
ل مسؤولية املمث
النظامي 

ي للشخص املعنو 
الخاص

:املحور التاسع
كة أثر إفالس الرش 

وتصفيتها عىل
التنفيذ

: املحور العارش
التنفيذ عىل 
الشخصيات 
رىاالعتبارية األخ

محور تفاعيل 
ليةوتطبيقات عم
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مدخل يف التعريف 
بالرشكات

:  املطلب األول
تعريف الرشكات

واع أن: املطلب الثا�
هالرشكة يف الفق
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تعريف 
الرشكات

كة يف الرشَّ
اللغة

كة يف الرشَّ
الفقه
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كة يف اللغة:  معنى الرشَّ
 

ه يتم الخلط بخلط النصيب� واختالطه�، والعقد الذي بسب :-فكرسفسكون، أو بفتح  بكرس-الّرشكة 
 يسمى: رشكة تجوزاً.
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انواع الرشكة يف
الفقه

رشكة إباحة

رشكة ملك

رشكة عقد

تعريفات رشكة 
اءالعقد عند الفقه

ظامالّرشكة يف الن
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 الرشكة يف الفقه تشمل ثالثة أنواع هي:
 العامة). (األشياءإباحة، وتسمى يف األنظمة (امللك العام) أو  رشكة-١
 ملك، وتسمى يف األنظمة (الشيوع). رشكة-٢
 عقد. رشكة-٣

فإن الغالب أن املقصود بها هي رشكة العقد، ولفقهاء املذاهب  الفقهاء،وإذا أُطلقت الرشكة عند 
 تعاريف عدة لرشكة العقد: 

 ».عقد ب� املتشارك� يف األصل والربح« الحنفية:عند 
 ».إذن كل واحد من املتشارك� لصاحبه يف الترصف يف ماله أو ببدنه له�« املالكية:وعند 
 ».يشء ملتعددعقد يثبت به حق شائع يف « الشافعية:وعند 
 ».اجت�ع يف ترصف« الحنابلة:وعند 

فمدار هذه التعريفات عىل أمرين: أن يختص أكرث من واحد بيشء واحد، وأن يكون االشرتاك نتيجة 
 التعاقد.

 معنى الّرشكة يف النظام: 
 تكاد تتفق كث� من األنظمة يف تعريف الرشكة من حيث املعنى، وال تفرتق إال يف أشياء يس�ة.

) بأنها "عقد يلتزم مبقتضاه شخصان فأكرث بأن يساهم ١د َعرََّف نظام الرشكات الحايل الرشكة يف املادة (وق
كل منهم يف مرشوع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا املرشوع 

 من ربح أو من خسارة".
عت�ده ، ومل يبدأ العمل به, فقد أجرى يف التعريف أما نظام الرشكات الجديد , الذي صدر مرسوم مليك با

) عىل أن" الرشكة عقد يلتزم مبقتضاه ٢بعض التعديالت لتجعله أكرث دقة وشموالً ، فقد نص يف مادته (
شخصان أو أكرث بأن يساهم كل منهم يف مرشوع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو 

 املرشوع من ربح أو خسارة ". منه� معاً القتسام ما ينشأ من هذا
الً يف بعد أن كان مجم الرشكة،وّسع مفهوم املال ليشمل النقد والع� املتصلة بأغراض  التعريف،فهذا 

 النظام الحايل حيث قيده (باملال). 
 يُربز العنارص األساسية للرشكة، ويُبَّ� الخصائص التي مُتيُّزها. املذكور،وتعريف الرشكة   

، والعقد يستلزم اتفاق شخص� أو أكرث، تتوافر يف كل منه� أهلية »عقد«ىل أن الرشكة * فهو ينص ع
 التعاقد، عىل محل مرشوع فقهاً ونظاماً.

ليستبعد الجمعيات واملؤسسات التي تنشأ ألغراض » مرشوع يستهدف الربح«* وهو ينص عىل 
 اجت�عية وال تهدف إىل الربح املادي.

ُ�ثِّل الجانب الواقعي للرشكة، فال تقوم مبجرد نية االشرتاك، وال » و عملتقديم حصة من مال أ «* و 
 مبجرد التعاقد، وإ�ا يلزم لقيام الرشكة تقديم كل رشيك حصته.

تجاه ، وهذا يُربز ا»اقتسام ما قد ينشأ عن املرشوع من ربح أو خسارة«* ومرشوعية الرشكة تتوقف عىل 
 الرشكة من مخاطر.قصد كل رشيك إىل قبول ما قد يحيط ب
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انرصف مدلولها إىل رشكة العقد، ولو أن حرية  التجاري،يف النظام » الرشكة«* وإذا أُطلقت كلمة  
 يأيت:وذلك ملا  الرشكة،املتعاقدين يف الرشكة مل تعد م�ثلة للحرية التعاقدية يف غ� 

ية الرشكاء، وبهذه الشخصمستقلة عن إرادة » شخصية اعتبارية«مبجرد إنشاء الرشكة تثبت لها  أنه-أ
 تكتسب الرشكة الحقوق وتتحمل االلتزامات، من غ� نظر إلرادة املتعاقدين.

األصل يف التعاقد: التوفيق ب� إرادات متعارضة؛ ألن كل طرف يسعى لتحقيق أكرب قدر من  أن-ب
ن كل )؛ أل املصالح عىل حساب الطرف اآلخر. بين� ينصب عقد الرشكة عىل مصالح متوازية (متقابلة

 الرشكاء يسعون إىل تحقيق الهدف ذاته، والحصول عىل الربح.
كاءه فاملساهم يكتتب يف رشكة ال يعرف رش  ظهورا،املفهوم التعاقدي يف رشكة املساهمة يكون أكرث  أن-ج

 فيها، وقد يجهل طبيعة املرشوع الذي يساهم فيه، وال يحق له مناقشة رشوط املساهمة يف املرشوع.
الرشكات تخضع لرشوط إدارية كالتسجيل والشهر والحد األد� أو األعىل من رأس املال وعدد  أن-د

 الرشكاء ... إلخ. 
 ويف حالة مخالفة هذه الرشوط توقع عليها عقوبات محددة. 

وكل هذا �ثل تقييداً لحرية املتعاقد السارية يف العقود األخرى، فال قيمة لرشوط الرشكاء وال لقواعد 
 متى ما خالفت أحكام نظام الرشكات وقواعده اآلمرة. العرف

  

 تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم -

 كل وحيثيات متعلقات توضيح مع الفقه يف الرشكات أنواع من نوعا خالله من

 :ييل ما وفق تطبيقها عرب نوع

 إباحة رشكة...  األوىل املجموعة -

 ملك رشكة...  الثانية املجموعة -

 عقد رشكة...  الثالثة املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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أنواع الرشكات
نهاوالفروق بي

:املطلب األول
أنواع الرشكات

يف الفقه

:  املطلب الثا�
أنواع الرشكات

يف النظام

:  ثاملطلب الثال
أنواع الرشكات

التجارية
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أنواع الرشكات يف
الفقه

رشكة األموال

العنان

املفاوضة
أو, رشكة األع�ل 

األبدان

أو, رشكة الوجوه
الذمم

رشكة املضاربة
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اختلفت مذاهب الفقهاء يف تعداد أنواع الرشكات، بحسب ما اعتمدوه من قواعد ورجحوه من أسس، 
فاعترب بعضهم املال هو األساس الذي يُبنى عليه التقسيم، واعترب آخرون األساس املال والعمل والض�ن 

 ءت تقسي�تهم مختلفة.فجا بينهم،عىل تفصيل في� 
 أربعة أنواع هي: يف-مذهباملذكورة عند كل -و�كن حرص أنواع الرشكات 

 واملفاوضة.العنان  وتشمل: األموال،رشكة -١
 أو األبدان. األع�ل،رشكة -٢
 أو الذمم. الوجوه،رشكة -٣
 رشكة املضاربة.-٤
  

 تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٤ إىل املشاركون يقسم -

 كل اتوحيثي متعلقات توضيح مع الفقه يف الرشكات أنواع من نوعا خالله من

 :ييل ما وفق تطبيقها عرب نوع

 أموال رشكة...  األوىل املجموعة -

 أع�ل رشكة...  الثانية املجموعة -

 وجوه رشكة...  الثالثة املجموعة -

 مضاربة رشكة...  الرابعة املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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أنواع الرشكات يف 
النظام

الرشكات املدنية

الرشكات التجارية

معاي� التفرقة ب�
� الرشكات املدنية وب
الرشكات التجارية

ات أهمية تصنيف الرشك
ب� مدنية أو تجارية

االختصاص القضايئ

مسؤولية الرشكاء

إثبات االلتزامات

شكل الرشكة

ل قواعد وأحكام التسجي
واإلشهار
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م معظم القوان� الرشكات بوجه عام إىل قسم�: رشكات مدنية، ورشكات تجارية.  تُقسِّ
املدنية: هي تلك التي يكون نشاطها الرئيس عمالً مدنياً، كاالستغالل الزراعي، أو املضاربة  فالرشكات -أ

 يف العقارات، أو االستث�ر يف املناجم.
والرشكات التجارية: هي تلك التي يقوم نشاطها الرئيس عىل واحد أو أكرث من األع�ل التجارية،  -ب

 با�، واملعامالت املرصفية.كالنقل الربي والبحري، ومقاوالت إنشاء امل
ومعيار التفرقة ب� الرشكات املدنية وب� الرشكات التجارية, هو املعيار نفسه الذي يفرق ب� العمل 

) من نظام املحكمة التجارية، واعتربت مبوجبه ٢املد� وب� العمل التجاري، الذي نصت عليه املادة (
 أن األع�ل التجارية , تتمثل يف اآليت:

 اء السلع ألجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.رش  -أ
 معامالت املصارف واألوراق التجارية، وأع�ل الرصافة، والسمرسة. -ب
أع�ل التجارة البحرية من إنشاء السفن, وإصالحها, وبيعها, ورشائها, واستئجارها, وأع�ل الشحن،  -ج

 نحو ذلك من األع�ل املتعلقة بالتجارة البحرية.والتغليف, وعقود الرهن البحري, والقرض البحري، و 
املقاوالت التجارية املتعلقة بالصناعة، والتوريد، والنقل، والوكالة بالعمولة، أو البيع باملزاد، ومحالت  -د

 ومكاتب األع�ل، وإنشاء املبا� متى كان املقاول متعهداً بتوريد املؤن واألدوات الالزمة لها.
 ربمها التاجر لحاجات تجارته.العقود التي ي -هـ

في�  –بوجه عام  –وللتفرقة ب� النشاط الذي يجعل الرشكة مدنية أو تجارية أهمية عملية, تتمثل 
 يأيت:

االختصاص القضايئ: تخضع املنازعات املتعلقة باألع�ل التجارية للمحاكم التجارية، بين� تخضع تلك  -أ
 مة.التي تتعلق بأع�ل مدنية للمحاكم العا

مسؤولية الرشكاء: تكون مسؤولية الرشكاء يف الرشكات املدنية بصفة شخصية. بين� تتحدد مسؤولية  -ب
 الرشكاء يف بعض الرشكات التجارية مبقدار حصته ومساهمته، وال تتعدى ذلك إىل أمواله الخاصة.

االلتزامات: تخضع أع�ل الرشكات املدنية لقواعد وقيود إثبات الترصفات التي تجريها، بين�  إثبات -ج
 يسود يف املواد التجارية مبدأ حرية اإلثبات، نظراً إىل ما تقتضيه التجارة من رسعة وائت�ن.

ة تضامن، رشكأشكاالً متنوعة للرشكات التجارية، من  –عىل سبيل الحرص  –شكل الرشكة: حدد النظام  -د
ورشكة توصية بسيطة، ورشكة املساهمة .. وغ�ها، بحيث إذا تخلف هذا الشكل فال تقوم الرشكة, وال 

 تثبت لها الشخصية االعتبارية، بين� تقوم الرشكة املدنية يف الشكل الذي تحدده إرادة الرشكاء. 
غض التي نص عليها نظام الرشكات, بوبناء عليه فالرشكة تَُعدُّ تجارية متى ما اتخذت شكال من األشكال 

 النظر عن غرض هذه الرشكة مدنيا كان أو تجاريا .
قواعد وأحكام التسجيل واإلشهار: ال يثبت عقد الرشكة التجارية إال بتوثيقه أمام كاتب العدل، وال  -هـ

ص عليها ن تكتسب الرشكة الشخصية املعنوية مبجرد تكوينها، وإ�ا يلزم استيفاء إجراءات الشهر التي
 النظام. أما الرشكات املدنية فال تخضع لهذه اإلجراءات، وبالتايل ال تكتسب الشخصية االعتبارية.
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 من دتجس بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم -

 وحيثيات متعلقات توضيح مع النظام يف الرشكات أنواع من نوعا خالله

 أحكام-الرشكة شكل-االلتزامات إثبات-الرشكاء مسؤولية-القضايئ االختصاص(

 :ييل ما وفق تطبيقها عرب نوع كل) واإلشهار التسجيل

 املدنية الرشكات...  األوىل املجموعة -

 التجارية الرشكات...  الثانية املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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ةأنواع الرشكات التجاري

رشكة التضامن

طةرشكة التوصية البسي

رشكة املحاصة

رشكة املساهمة

همرشكة التوصية باألس

الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة

الرشكة ذات رأس املال 
القابل للتغي�

الرشكة التعاونية

تصنيفات الرشكات 
التجارية

الفروق ما ب� رشكة 
الشخص الواحد 
واملؤسسة الفردية

أبرز خصائص رشكة 
الشخص الواحد

ريةانقضاء الرشكات التجا
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األشكال التي يلزم أن  -عىل سبيل الحرص-وقد حدد نظام الرشكات هذا املوضوع هو محل بحثنا ,
) , ونصها:" ترسي أحكام هذا النظام، وما ال يتعارض معها من رشوط ٢تتخذها الرشكات يف مادته (

 الرشكاء، وقواعد العرف عىل الرشكات اآلتية:
 رشكة التضامن.-١
 رشكة التوصية البسيطة-٢
 رشكة املحاصة.-٣
 همة.رشكة املسا-٤
 رشكة التوصية باألسهم.-٥
 الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.-٦
 الرشكة ذات رأس املال القابل للتغي�.-٧
 الرشكة التعاونية"-٨

 وقد أفرد النظام يف أبوابه التالية, الكالم عن كل نوع من هذه الرشكات ببيان تعريفها وأحكامها.
سابع منه للرشكة القابضة، وهذه الرشكة مل تذكر يف ويف أواخر نظام الرشكات الجديد, ُخصص الباب ال

نظام الرشكات الحايل, وهي إما أن تكون رشكة مساهمة أو رشكة ذات مسؤولية محدودة, تسيطر عىل 
الرشكة القابضة رشكة -١) من نظام الرشكات الجديد ما نصه:"١٨٢رشكات أخرى تابعة لها, جاء يف املادة (

دة, تهدف إىل السيطرة عىل رشكات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية مساهمة أ, ذات مسؤولية محدو 
محدودة, تدعى الرشكات التابعة, وذلك بامتالك أكرث من نصف رأس مال تلك الرشكات أو بالسيطرة 

 يجب أن يقرتن اسم الرشكة الذي اتخذته باإلضافة إىل نوعها بكلمة (قابضة)".-٢عىل مجلس إدارتها.  
  

 من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٤ إىل املشاركون يقسم -
 نوع كل وحيثيات متعلقات توضيح مع التجارية الرشكات أنواع من نوعا خالله

 :ييل ما وفق تطبيقها عرب
 محدودة مسؤولية ذات رشكة...  األوىل املجموعة -
 تضامن رشكة...  الثانية املجموعة -
 محاصة رشكة...  الثالثة املجموعة -
 مساهمة رشكة...  الرابعة املجموعة -
 يهإل توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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تصنيفات
الرشكات 
التجارية

مجموعة 
رشكات 
األشخاص

مجموعة 
رشكات األموال

مجموعة 
رشكات ذات 
.ةطبيعة مختلط
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التجارية يف ثالث مجموعات: رشكات األشخاص، ورشكات األموال , ورشكات ذات و�كن حرص الرشكات 
 طبيعة مختلطة.

 ) رشكات األشخاص :١
وهي رشكات تقوم عىل االعتبار الشخيص ب� الرشكاء , وما يسود بينهم من مودة وثقة، وعادة ما يكون 

الرشكاء غ� قابلة للتداول,  عدد الرشكاء قليالً, تربطهم صالت قوية كالقرابة أو الصداقة، وحصص
ومسؤولية الرشيك املتضامن مطلقة وتضامنية, والرشيك املتضامن يكتسب صفة التاجر, واسم الرشكة 
يشتمل عىل اسم واحد أو أكرث من الرشكاء, ولو مات أحد الرشكاء, أو حجر عليه, أو شهر إفالسه, أو 

 أعرس, أو انسحب من الرشكة,  انقىض عقد الرشكة. 
 ي ثالثة أنواع حسب نظام الرشكات : رشكة التضامن، ورشكة التوصية البسيطة، ورشكة املحاصة.وه 
) من نظام الرشكات الحايل بأنها : "الرشكة التي تتكون من رشيك� ١٦رشكة التضامن: عرفتها املادة ( -أ

 أو أكرث مسؤول� بالتضامن يف جميع أموالهم عن ديون الرشكة".
) من نظام الرشكات الجديد بأنها :" رشكة ب� أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية, ١٧وعرفتها املادة (

يكونون فيها مسؤول� شخصيا يف جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الرشكة والتزاماتها, ويكتسب 
 الرشيك فيها صفة التاجر". 

ا الرشكة التي تتكون من )من نظام الرشكات الحايل بأنه٣٦رشكة التوصية البسيطة: عرفتها املادة ( -ب
فريق� من الرشكاء فريق يضم عىل األقل رشيكاً متضامناً ومسؤوالً يف جميع أمواله عن ديون الرشكة، 

 وفريق آخر يضم عىل األقل رشيكاً موصياً مسؤوالً عن ديون الرشكة بقدر حصته يف رأس املال.
تتكون من فريق� من الرشكاء فريق يضم  ) من نظام الرشكات الجديد بأنها " رشكة٣٨وعرفتها املادة (

عىل األقل رشيكاً متضامناً ومسؤوالً يف جميع أمواله عن ديون الرشكة والتزاماتها، وفريق آخر يضم عىل 
األقل رشيكاً موصياً ال يكون مسؤوالً عن ديون الرشكة والتزاماتها إال يف حدود حصته يف رأس املال 

  صفة التاجر".  الرشكة, وال يكتسب الرشيك املويص
) من نظام الرشكات الحايل بأنها:" الرشكة التي تسترت عن الغ� وال ٤٠رشكة املحاصة: عرفتها املادة ( -ج

 تتمتع بشخصية اعتبارية وال تخضع إلجراءات الشهر".
ية, ر) من نظام الرشكات الجديد بأنها" رشكة تسترت عن الغ�, وال تتمتع بشخصية اعتبا٤٣وعرفتها املادة (

 وال تخضع إلجراءات الشهر, وال تقيد يف السجل التجاري". 
 
 
 ) رشكات األموال:٢ 

وهي رشكات تقوم عىل االعتبار املايل، بحيث ال يكون لشخصية الرشيك أثر فيها، فالعربة هنا مبا يقدمه 
وتتميز من حيث أهميتها لقدرتها عىل القيام باملرشوعات االقتصادية الكربى لكرب  كل رشيك من مال,

رأس مالها عادة, ورأس املال ينقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول, ومسؤولية املساهم 
 محدودة بقدر أسهمه, واملساهم ال يكتسب صفة التاجر, واسم الرشكة ال يشتمل عىل اسم أحد الرشكاء,
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وموت أحد املساهم�, أو الحجر عليه, أو إفالسه, أو إعساره, أو انسحابه من الرشكة, ال يرتتب عليه 
 حل الرشكة. 

 وهي نوع واحد حسب نظام الرشكات باسم : رشكة املساهمة.
) من نظام الرشكات الحايل بأنها الرشكة التي ينقسم رأس مالها إىل أسهم متساوية ٤٨وقد عرفتها املادة (

لقيمة، وقابلة للتداول، وال يسأل الرشكاء فيها إال بقدر قيمة أسهمهم، وال يجوز أن يقل عدد الرشكاء ا
 فيها عن خمسة.
) من نظام الرشكات الجديد بأنها " رشكة رأس مالها مقسم إىل أسهم متساوية القيمة ٥٣وعرفتها املادة (

 وااللتزامات املرتتبة عىل م�رسة نشاطها".وقابلة للتداول, وتكون الرشكة وحدها مسؤولة عن الديون 
 ومن أبرز ما جاء يف نظام الرشكات الجديد من تنظيم بخصوص الرشكات املساهمة ما يأيت:

يرس نظام الرشكات الجديد اشرتاطات تأسيس رشكة املساهمة ، بأن جعل الحد األد� لرأس مالها  -أوالً
تأسيسها من رشيك� بدالً من خمسة رشكاء، ك� أجاز خمس�ئة  ألف ريال بدالً من مليون�، وأجاز 

 تأسيس رشكة الشخص الواحد لتشجيع العمل املؤسيس.
أجاز النظام الجديد لرشكات املساهمة أن تترصف يف أسهمها بأن تشرتيها أو ترهنها وفقاً لضوابط  -ثانياً 

�. ك� ات يف جمعيات املساهمتضعها الجهة املختصة ، عىل أال تكون لألسهم التي تشرتيها الرشكة أصو 
يجوز لها أن ترهن األسهم وفق ضوابط تضعها الجهة املختصة، ويكون للدائن املرتهن قبض األرباح 
واستع�ل الحقوق املتصلة بالسهم، ما مل يتفق يف عقد الرهن عىل غ� ذلك، مع مراعاة عدم جواز 

 ها من قبل الدائن املرتهن. حضور اجت�عات الجمعية العامة للمساهم� أو التصويت في
أجاز النظام الجديد لرشكات املساهمة أن تصدر، وفقاً لنظام السوق املالية، أدوات دين أو صكوكا  -ثالثاً 

متويلية قابلة للتداول، مع مراعاة أن إصدار أدوات دين أو صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم ال 
مة غ� العادية تحدد فيه الحد األقىص لعدد األسهم التي يجوز يتم إال بعد صدور قرار من الجمعية العا

أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه 
 أو من خالل سلسلة من اإلصدارات، أو من خالل برنامج أو أكرث إلصدار أدوات دين أو صكوك متويلية. 

 يعة مختلطة :) رشكات ذات طب٣
وهي رشكات تجمع ب� بعض خصائص رشكات األشخاص ، وبعض خصائص رشكات األموال، ولهذا تعترب 
هذه الطبيعة املختلطة, خاصية تتميز بها عن سائر الرشكات ، فهي يف مركز وسط ب� رشكات األشخاص 

 ورشكات األموال. 
 هم، والرشكة ذات املسؤولية املحدودة. وهي نوعان حسب نظام الرشكات الحايل: رشكة التوصية باألس

 وأما حسب نظام الرشكات الجديد, فهي نوع واحد باسم: الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
) من نظام الرشكات الحايل بأنها الرشكة التي تتكون من ١٤٩رشكة التوصية باألسهم: عرفتها املادة ( -أ

سؤوالً يف جميع أمواله عن ديون الرشكة، وفريق آخر فريق�: فريق يضم عىل األقل رشيكاً متضامناً م
يضم رشكاء مساهم� ال يقل عددهم عن أربعة، وال يسألون عن ديون الرشكة إال بقدر حصصهم يف 

 رأس املال.



 

 
 - ٣٤ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

) من نظام الرشكات الحايل بأنها الرشكة التي ١٥٧الرشكة ذات املسؤولية املحدودة: عرّفتها املادة ( -ب
أو أكرث مسؤول� عن ديون الرشكة بقدر حصصهم يف رأس املال وال يزيد عدد الرشكاء تتكون من رشيك� 

يف هذه الرشكة عن خمس�. ويقوم الرشكاء بتحديد رأس مال الرشكة يف عقد التأسيس دون اشرتاط حد 
 ) من نظام الرشكات املعدلة.١٥٨أد� لرأس املال ، بناء عىل املادة (

ام الرشكات الجديد بأنها " رشكة ال يزيد عدد الرشكاء فيها عىل خمس� ) من نظ١٥١وعرفتها املادة (
رشيكا, وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة املالية لكل رشيك فيها. وتكون الرشكة مسؤولة عن الديون 

 وااللتزامات املرتتبة عليها, وال يكون املالك لها أو الرشيك فيها مسؤوال عن تلك الديون وااللتزامات".
أبرز ما جاء يف نظام الرشكات الجديد , الس�ح بإنشاء رشكة الشخص الواحد ، وهي �ط جديد  * ومن

)، إذ �كن تأسيس ١٥٤، ١٥٥من أنواع الرشكات ، تم استحداثه يف نظام الرشكات الجديد يف مادتيه (
ع جمي الرشكة ذات املسئولية املحدودة واملساهمة من شخص واحد إما طبيعي أو معنوي, تؤول إليه

حصصها، ويف هذه الحالة تقترص مسؤولية هذا الشخص عىل رأس ماله يف الرشكة ، ويكون لهذا الشخص 
صالحيات وسلطات املدير ومجلس مديري الرشكة والجمعية العامة للرشكاء , وهذا النوع من الرشكات 

ث كة ، بحييؤسس من قبل شخص واحد ، وتكون مسؤوليته عن ديون الرشكة يف حدود رأس مال الرش 
ال متتد املسؤولية إىل أمواله الشخصية , ك� �كن أن يكون تأسيسها من عدة أشخاص ، وعندما ينتهي 
 األمر ألي سبب إىل بقاء رشيك واحد يف نفس الرشكة ، ففي تلك الحالة أجاز النظام وجودها واستمرارها. 

ة التجارية الض�ن من الوقوع تحت وبناء عليه فإن نظام الرشكات الجديد قد وفر ملن يزاول األنشط
طائلة املسؤولية الكاملة يف جميع أمواله ، عند حدوث أية خسائر أو إفالس للرشكة ذات الشخص الواحد 

 عىل غرار ما كان عليه الوضع سابقا بالنسبة للمؤسسات الفردية. 
نظام، والتي توجب وجود ) من هذا ال٢والرشكة بهذا الشكل تعد استثناء عىل األصل الوارد يف املادة (

 طرف� عىل األقل ، ألن الرشكة بصفة عامة عقد يلتزم به شخصان أو أكرث.
تشجيع العمل  -حسب رأي القانوني�-وقد كان الدافع الستحداث مثل هذه النوعية من الرشكات 

لتجاري , ا املؤسيس مبا يكفل تحقيق التنمية املستدامة لالقتصاد ، واملساهمة بإيجابية يف دعم العمل
عن طريق تحويل املؤسسات الفردية إىل رشكات لح�ية أربابها من التبعات النظامية التي قد تلحق 

 بهم عند خسارة أو إفالس املؤسسة الفردية.
القانون الفرنيس , وبعد قيام هذا » رشكة الشخص الواحد«وأول من استنبط هذا النوع من الرشكات 

امت عدة دول بالس� يف هذا االتجاه ، وعملت عىل تعديل قوانينها لتسمح النوع الجديد بفرتة قص�ة , ق
بقيامها، وحتى صدور هذا النظام الجديد كان األمر ما زال غ� معرتف به باململكة , ومن ثم مل يكن 
منظ�ً هذا الوضع يف ظل نظام الرشكات الحايل ، عىل أساس أن الرشكة وفق النظام الحايل يجب أن 

 شخص� فأكرث، ومل ترد أية استثناءات عىل هذا الوضع بعكس النظام الجديد.تكون من 
و�كن تعريف رشكة الشخص الواحد : بأنها كل مرشوع �تلك رأس ماله بالكامل رشيك واحد طبيعياً 
كان أو معنوياً ، ويكون لهذه الرشكة ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للرشيك ، وقد تؤسس هذه 

 بتداء من رشيك واحد ، وقد تؤول اىل رشكة من رشيك واحد جراء بقاء رشيك واحد فيها.الرشكة ا
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وهناك عدد من الفروق ما ب� رشكة الشخص الواحد واملؤسسة الفردية، و�كن أن نرسد بعضا منها، 
 وذلك عىل النحو التايل :

 -حبها أو مؤسسها أن رشكة الشخص الواحد هي رشكة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صا-١
وتخضع لنظام الرشكات، وقد تكون إما مساهمة  -رغم كونها تؤسس من رشيك/ مساهم واحد فقط

 مغلقة أو ذات مسئولية محدودة.
بعكس املؤسسة الفردية هي منشأة �تلكها شخص واحد، وال متلك شخصية اعتبارية مستقلة، وإ�ا 

 ام الرشكات.متبوعة بشخص مالكها فقط ال غ�، وال تخضع لنظ
أن رشكة الشخص الواحد لها ذمة مالية مستقلة ، وأن الرشيك بهذه الرشكة يُسأل بقدر مساهمته  -٢

 بالرشكة فقط ، أي أنه مسؤول مسؤولية محددة مبقدار رأس مال الرشكة، رغم كونه الرشيك الوحيد بها.
بعكس املؤسسة الفردية ال يكون لها ذمة مالية مستقلة عن شخص صاحبها، وهو املسئول عن جميع 

 حقوق والتزامات املؤسسة ، والضامن لجميع حقوق الدائن� للمؤسسة.
اختالف مجاالت نشاط كل منه� ، فرشكة الشخص الواحد مجاالتها نفس مجاالت الرشكات املساهمة  -٣

 ودة من حيث حجم النشاط ورأس املال.وذات املسئولية املحد
 بعكس املؤسسة الفردية التي يكون مجال نشاطها غ� محدد بشكل مع� ، ك� يف رشكة الشخص الواحد.

 ومن أبرز خصائص رشكة الشخص الواحد , ما يأيت :  -
ميز تأوالً: إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط ، أي أنها تكون رشكة كباقي أنواع الرشكات ت

 بشخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها.
ثانياً: املسؤولية املحدودة للرشيك أو املساهم ، فمسؤولية الرشيك أو املساهم يف رشكة الشخص الواحد 
عن ديون والتزامات وخسائر الرشكة ، تكون محددة مبقدار رأس�لها املقدم منه شخصياً، وال تجاوز ذلك 

 ) من نظام الرشكات الجديد.١٥٥مواله الخاصة إال يف أحوال معينة منصوص عليها يف املادة (إىل أ 
ثالثاً: التشجيع عىل االستث�ر والتجارة، فرشكة الشخص الواحد مُتكِّن الرشيك الوحيد أن يخصص جزًءا 

 قط عن ديونمن ذمته املالية ملبارشة التجارة واالستث�ر ، وهذه الذمة املخصصة هي املسؤولة ف
والتزامات الرشيك الوحيد ، م� يشجع املستثمر عىل استث�ر جزء من أمواله يف إطار هذه الرشكة ، 

 وتجنبه مخاطر تعرض كامل ذمته املالية للمسؤولية يف تعامله مع دائني الرشكة.
سيسها أ رابعاً: الحد من تأسيس رشكات صورية وهمية، فالواقع العميل يثبت بأن هناك رشكات يتم ت

من رشيك� أو أكرث، يف ح� أن الواقع هو أن هذه الرشكة مؤلفة فعلياً من شخص واحد فقط ، وأن 
) ٢سبب وجود رشيك� أو أكرث هو استيفاء شكيل يتطلبه نظام الرشكات يف عقد الرشكة ، ك� يف املادة (

عية من الرشكات من هذه من نظام الرشكات الحايل والجديد ، ولكن النظام الجديد استثني هذه النو 
 املادة.

خامساً: استمرارية العمل التجاري ويرس انتقاله وسهولته ، فب� أن هذه الرشكة متنح الفرد الخيار يف أن 
يخصص جزًءا من ذمته املالية ألغراض مبارشة عمل تجاري يف إطار الرشكة ، فإن وفاة الرشيك ال تعني 

ة إىل ورثته، وهذا يتطلب تغي� نظام الرشكة ، والعقد التأسييس انتهاء أع�ل الرشكة ، بل تنتقل الرشك
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لها دون حاجة لتغي� شكل الرشكة وتحويلها ودون حاجة التباع اإلجراءات النظامية الكث�ة الواردة 
 بنظام الرشكات، فهذا االنتقال يتم بيرس تام من رشكة الشخص الواحد إىل نفس الرشكة متعددة الرشكاء.

ولة اتخاذ القرارات داخل الرشكة ومرونة إدارتها، فوجود رشيك وحيد �نحه جميع سادساً: سه
وصالحيات الجمعية العامة العادية  -مجلس اإلدارة-الصالحيات والسلطات املمنوحة لهيئة املديرين 

وغ� العادية لكونه الرشيك الوحيد ، ك� يعطيه الفرصة إلدارة الرشكة بشكل مرن ، وال يكون مقيدا 
بأخذ موافقة أحد،  لذلك فهي متنح مالك الرشكة إدارتها عىل نحو متميز، وتكون له االستقاللية يف اإلدارة 
والرقابة ، وإصدار القرارات بسهولة ورسعة ، مبا ينعكس كل ذلك عىل تحقيق األرباح و�و الرشكة ، 

 ت شكلية عقيمة.وكذلك إحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لها ، دون التقيد بإجراءا
سابعاً: يكون للرشكة اسم تجاري يستمد من غاياتها ، وال يظهر اسم مالك الرشكة باسم الرشكة لكونه ال 
يكون لالعتبار الشخيص أي تأث� عىل غ�ه ، وألن من يتعامل مع هذه الرشكة يتعامل عىل أساس االعتبار 

أس�لها ورقم تسجيلها يف جميع أوراقها املايل ، ولح�ية غ�ه يجب إدراج اسم الرشكة ومقدار ر 
 ومطبوعات ويف العقود التي تربمها.

 

 

 

 

بَيََد أن هذا النوع من الرشكات ال يزال يكتنفه بعض الغموض , ولعل ذلك يعالج عند وضع الالئحة 
 التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق التنفيذية لنظام الرشكات الجديد ، فقد فوض هذا النظام وزير

 املالية يف إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام . 
 ومن أبرز املسائل التي تحتاج إىل توضيح ما يأيت :

وضع حد أد� لرأس�ل الرشكة ، عىل أن يكون رأس�ل هذه الرشكة مرتفعاً ، ومدفوعاً بالكامل ، ألنه  -١
 وحيد ملديونية الرشكة.هو الضامن ال

خطر الخلط ب� الذمة املالية لصاحب الرشكة وب� الذمة املالية للرشكة نفسها من حيث األموال ،  -٢
وذلك نظراً لصعوبة الفصل ب� أموال الرشيك الواحد الخاصة، وب� أمواله التي خصصها للرشكة أو 

 املرشوع.
عضوية الشخص املعنوي، وترتيب العالقة بينه وب� ممثله، ك� تم تقييد الشخص الطبيعي  تنظيم -٣

 بعدم تأسيس أكرث من رشكة شخص واحد.
وجود الئحة تحدد أحكام رشكة الشخص الواحد وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها وطرق إدارتها  -٤

 املتعامل� معها.وانتقال ملكيتها وحلها ، مبا يحقق االطالع للدائن� و 
 

 * ولقد اقترصت يف هذا البحث عىل أنواع الرشكات النظامية يف نظام الرشكات الحايل, وهي ما ييل:

 الواحد؟ الشخص رشكة هي ما

 إضاءة
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 رشكة التضامن.-١
 رشكة التوصية البسيطة.-٢
 رشكة املحاصة.-٣
 رشكة املساهمة.-٤
 الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.-٥
 رشكة التوصية باألسهم.-٦

ورشكة التوصية البسيطة, ورشكة املحاصة، ورشكة املساهمة, والرشكة ذات املسؤولية  التضامن،أما رشكة 
املحدودة, فألنها من أشهر أنواع  الرشكات يف األنظمة والواقع، وقد نص عليها نظام الرشكات الحايل, 

 ونظام الرشكات الجديد، وأكرث القانوني� يتحدثون عنها ويجعلونها ضمن أنواع الرشكات.
ام ال يزال لها اعتبارها يف نظ-وإن ُحذفت من نظام الرشكات الجديد-رشكة التوصية باألسهم , فإنهاوأما 

الرشكات الحايل، ولها اعتبارها لدى رشاح األنظمة كنوع من أنواع الرشكات, وقد القت هذه الرشكة إقباالً 
ظرة الزوال بعد أن اتجهت النكب�اً يف بداية نشأتها يف سائر الدول ، ثم أخذت بعد ذلك باالضمحالل و 

اىل رشكات املساهمة ، إضافة اىل العراقيل التي تواجهها رشكة التوصية باألسهم لطرح أسهمها للتداول 
املوضوعة من قبل هيئة سوق املال , ولهذا ذهب نظام الرشكات الجديد اىل حذف هذه الرشكة من 

 النظام.
م املنصوص عليه� يف نظا-لتغي�، والرشكة التعاونية وأما عدم ذكر الرشكة ذات رأس املال القابل ل

بب ولعل هذا بس الرشكات،غالب األنظمة ورشاح القانون ال يعدونه� ضمن أنواع  فألن-الحايلالرشكات 
ثم إن هات� الرشكت� مرده�  -ولهذا ُحذفتا من نظام الرشكات الجديد -قلة وجودها يف السوق املايل

 ت األخرى.إىل بقية أنواع الرشكا
 

 

 

 

  اآليت:وتفصيل هات� الرشكت� يف 
) عىل أنه يجوز لكل رشكة أن تنص ١٨١ذات رأس املال املتغ�: نص نظام الرشكات يف مادته ( الرشكة-١

يف عقدها أو يف نظامها عىل أن رأس مالها قابل للزيادة مبدفوعات جديدة من الرشكاء أو بانض�م رشكاء 
ا النص هر هذويجب يف هذه الحالة ش املال،جدد أو قابل للتخفيض باسرتداد الرشكاء حصصهم يف رأس 

فتصبح الرشكة عندئذ: رشكة تضامن ذات رأس مال متغ�، أو رشكة  الرشكة.بطرق الشهر املقررة لنوع 
 إلخ. ويرتتب عىل ذلك:  متغ�.مساهمة ذات رأس مال 

 خضوع الرشكة للقواعد النظامية يف إنشاء الرشكات.  –أوالً 

 
 

 الواحد؟ الشخص رشكة خصائص أبرز وضح تطبيقي، مثال خالل من
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ضامن، أو توصية بسيطة، أو توصية باألسهم، أو اتباع األحكام املتعلقة بالشكل املختار (ت –وثانياً 
 مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة).

) الرشكة التعاونية برضورة اتخاذ واحد من شكل�: ١٨٩التعاونية: ألزم نظام الرشكات يف مادته ( الرشكة-٢
 إما شكل رشكة املساهمة، وإما شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة. 

 تعاونية تكون دامئاً ذات رأس مال متغ�، ويرتتب عىل ذلك:ويالحظ أن الرشكة ال
 الرشكة للقواعد النظامية يف إنشاء الرشكات. خضوع-أوالً

 األحكام املتعلقة بشكل رشكات املساهمة، أو شكل الرشكات ذات املسؤولية املحدودة.      اتباع-ثانياً  
 ). ١٩١، ١٨٩، ١٨٢، ١٨١لألحكام الخاصة بالرشكات ذات رأس املال املتغ� (م:  الخضوع-ثالثاً 
 لألحكام الخاصة بالرشكة التعاونية (الباب التاسع من نظام الرشكات). الخضوع-رابعاً 

* ويالحظ أن أنواع الرشكات املذكورة، والتي تأخذ األشكال الث�نية املشار إليها، قد أوردها نظام الرشكات 
ومع عدم املساس بالرشكات «.. ) بعد تعدادها عىل ما يأيت: ٢ايل عىل سبيل الحرص؛ لنصه يف املادة (الح

 ».املعرتف بها يف الرشيعة اإلسالمية، تكون باطلة كل رشكة ال تتخذ أحد األشكال املذكورة
الرشكات  نواع* ويالحظ كذلك أن نظام الرشكات قد اعرتف بالشخصية املعنوية (أو االعتبارية) لجميع أ 

 ؛ ملا سبق ذكره من أنها رشكة مسترتة ال وجود لها أمام غ� الرشكاء. »رشكة املحاصة«التي نظمها، باستثناء 
 

 

 

 

 
ر توقف عىل القيام بإجراءات الشهوتكتسب الرشكة هذه الشخصية املعنوية من وقت تأسيسها، ودون 

)، فتظل محتفظة بها طوال فرتة قيامها بنشاطها، وال ١٣التي نص عليها نظام الرشكات الحايل يف املادة (
 تزول عنها الشخصية املعنوية إال إذا انقىض عقد الرشكة.

كتسب الرشكة ) من نظام الرشكات الجديد, ما نصه:" باستثناء رشكة املحاصة, ت١٤وجاء يف املادة(
الشخصية االعتبارية بعد قيدها يف السجل التجاري, ومع ذلك يكون للرشكة خالل مدة التأسيس شخصية 

 اعتبارية بالقدر الالزم لتأسيسها, برشط إمتام عملية التأسيس". 
 

 

 

 

 
 

 كلل مثال خالل من الفردية؟ واملؤسسة الواحد الشخص رشكة ب� الفروق عدد

 منه�
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 التجارية:انقضاء الرشكات 
نص نظام الرشكات الحايل والجديد عىل األسباب العامة التي تؤدي إىل انقضاء الرشكات مع مراعاة 

 األسباب الخاصة بكل نوع من أنواع الرشكات.
) من نظام ١٥حسب� نصت عليها املادة ( التجارية،ومجمل األسباب العامة التي تنقيض بها الرشكات 

الرشكات الحايل, تعود إىل سبعة أسباب هي: انقضاء املدة املحددة للرشكة، أو تحقق الغرض الذي 
أسست من أجله الرشكة، أو استحالة الغرض املذكور، أو انتقال جميع الحصص أو جميع األسهم إىل 

بحث يتعذر استث�ر الباقي استث�راً مجدياً، أو  رشيك واحد، أو هالك جميع مال الرشكة، أو معظمه
اتفاق الرشكاء عىل حل الرشكة قبل انقضاء مدتها، ما مل ينص عقد الرشكة عىل غ� ذلك، أو اندماج 

 الرشكة يف رشكة أخرى، أو حل الرشكة قضاء.
) من نظام ١٦ومجمل األسباب العامة التي تنقيض بها الرشكات التجارية, حسب� نصت عليها املادة (

الرشكات الجديد, تعود إىل ستة أسباب هي: انقضاء املدة املحددة للرشكة، أو تحقق الغرض الذي 

 تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم -

 ياتوحيث متعلقات توضيح مع التجارية الرشكات أصناف من صنفا خالله من

 :ماييل وفق  تطبيقها عرب نوع كل

 األشخاص رشكات...  األوىل املجموعة -

 األموال رشكات...  الثانية املجموعة -

 مختلطة طبيعة ذات رشكات...  الثالثة املجموعة -

  ليهإ وماتوصل تداوله ماتم الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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أسست من أجله الرشكة، أو استحالة تحققه، أو انتقال جميع الحصص أو جميع األسهم إىل رشيك أو 
اء النظام, أو اتفاق الرشكمساهم واحد، ما مل يرغب الرشيك أو املساهم يف استمرار الرشكة وفقا ألحكام 

عىل حل الرشكة قبل انقضاء مدتها ، أو اندماج الرشكة يف رشكة أخرى، أو صدور حكم قضايئ نهايئ بحل 
 الرشكة أو بطالنها, بناء عىل طلب أحد الرشكاء أو أي ذي مصلحة".

ن حيث م وهناك أسباب خاصة النقضاء الرشكة تنبني عىل أهمية االعتبار الشخيص يف بعض الرشكات
شخصية الرشيك ومالءته، ومن حيث رضورة قيام التفاهم املتبادل ب� الرشكاء فيها، وقد نص نظام 

) عند حديثه عن رشكة التضامن، وكذلك نص نظام ٣٥الرشكات الحايل عىل هذه األسباب يف املادة (
األسباب هي  وهذهالتضامن، ) عند حديثه عن رشكة ٣٧الرشكات الجديد عىل هذه األسباب يف املادة (

 أسباب عامة االنطباق عىل جميع رشكات األشخاص حسب نظام الرشكات الحايل والجديد.
وهي إج�الً: موت أحد الرشكاء أو الحجر عليه أو إعساره أو شهر إفالسه أو انسحابه من الرشكة غ� 

 محددة املدة.
 

 

 

 

 

 

 

  

 خالله من توضح بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم

  التجارية الرشكات انقضاء أسباب من سببا

ليه إ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي



 

 - ٤١ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

  



 

 
 - ٤٢ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

  

االختصاص 
القضايئ يف 
التنفيذ عىل 

الرشكات

:  املطلب األول
االختصاص 

النوعي لقايض
التنفيذ

: املطلب الثا�
االختصاص 
املكا� لقايض

التنفيذ



 

 - ٤٣ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

 املطلب األول: االختصاص النوعي لقايض التنفيذ
 

) من نظام التنفيذ عىل ما يأيت: "عدا األحكام والقرارات الصادرة يف القضايا اإلدارية ٢نصت املادة (
والجنائية، يختص قايض التنفيذ بسلطة التنفيذ الجربي واإلرشاف عليه، ويعاونه يف ذلك من يكفي من 

 عية، ما مل ينص هذا النظام عىلمأموري التنفيذ، وتُتَّبَع أمامه األحكام الواردة يف نظام املرافعات الرش 
 خالف ذلك ". 

رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها،  –) من نظام التنفيذ ١ك� جاء يف املادة ( –واملقصود بقايض التنفيذ 
وقايض دائرة التنفيذ، وقايض املحكمة الذي يختص مبه�ت قايض التنفيذ, أما مأمور التنفيذ, فهو 

 تنفيذ وفقاً ألحكام النظام.الشخص املكلف مببارشة إجراءات ال
وبناء عليه يتحدد االختصاص النوعي مبسائل التنفيذ عىل الرشكات بالقاعدة اآلتية: جميع مسائل التنفيذ 
املتعلقة بقضايا الرشكات يختص بها قايض التنفيذ، مبا يف ذلك املنازعات املتعلقة بالتحقق من صحة 

) من ٣فيذ الجربي أو الناشئة عنها, وفقا ملا ورد يف املادة (السند التنفيذي، واملنازعات املتعلقة بالتن
 نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية. 

وتخضع جميع أحكامه يف منازعات  وجميع القرارات واألوامر الصادرة من قايض التنفيذ تكون نهائية ،
) من نظام ٦التنفيذ، ودعوى اإلعسار، لالستئناف، ويكون حكم االستئناف نهائياً, وفقا ملا ورد يف املادة (

 التنفيذ.
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 املطلب الثا�: االختصاص املكا� لقايض التنفيذ
 –الحال  بحسب –التنفيذ ) من نظام التنفيذ عىل أنه: " يكون االختصاص املكا� لقايض ٤نصت املادة (

 ك� يأيت:
 دائرة املحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. يف-١
 مكان الجهة التي أنشئ املحرر يف منطقتها. يف-٢
 موطن املدين. يف-٣
 موطن عقار املدين، أو أمواله املنقولة ". يف-٤

ذه كانية الوارد ذكرها يف هأن لطالب التنفيذ عىل الرشكات حق اختيار الوالية امل النص،ويُفهم من هذا 
 لوفاء،لالفقرات دون سواها، وينعقد به اختصاص قايض التنفيذ، إال إذا رشط يف السند التنفيذي محل 

ملا  ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك , وفقا املرشوط،فيكون االختصاص يف دائرة التنفيذ يف املحل 
 ن نظام التنفيذ.) م٤) من املادة (٦ورد يف الالئحة التنفيذية (

 فيكون لقايض بالتنفيذ،) من نظام التنفيذ عىل أنه:" إذا تعددت الدوائر املختصة ٥ونصت املادة (
نفيذ عىل التنفيذ وتوزيع حصيلته , وله أن ينيب قايض ت اإلرشاف-تنفيذيالذي قام بأول إجراء –التنفيذ 

) ١الزمة لذلك". وبينت الالئحة التنفيذية (يف دائرة أخرى عىل مال املدين , وتحدد الالئحة األحكام ال
من ذات املادة أنه " تعدد الغرماء يف املطالبة بالتنفيذ عىل مال مل يقسم , فيكون النظر من اختصاص 

) من ذات املادة بأن " ٢الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها". وبيَّنت الالئحة التنفيذية (
) من ذات املادة بأنه ٣وبينت الالئحة التنفيذية ( تنفيذي.صود بأول إجراء إحالة طلب التنفيذ هو املق

إذا ظهر لقايض التنفيذ سبق اإلحالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصيلة , فيحيل كامل أوراق 
 املعاملة إليها وال يرتتب عىل ذلك إلغاء اإلجراءات التنفيذية السابقة. 

ة , خارج والية دائرته التنفيذي منقول،الرشكة املنفذ ضدها لديها عقار أو وإذا ظهر لقايض التنفيذ أن 
فعىل قايض التنفيذ الذي انعقدت واليته إنابة دائرة التنفيذ يف البلد الذي يقع العقار أو املنقول يف 

 يذ .) من نظام التنف٤) من املادة (١واليتها لبيع العقار أو املنقول, بناء عىل الالئحة التنفيذية (
كيفية اإلنابة يف إجراءات التنفيذ  التنفيذ،) من نظام ٥) من املادة (٤وقد حددت الالئحة التنفيذية (

لقايض تنفيذ آخر. ويكون للقايض النائب سلطة اتخاذ القرارات واألحكام لتنفيذ ما أنيب فيه , ويتوىل 
اف يف نائب أمام محكمة االستئنالفصل يف منازعات التنفيذ , ويكون استئناف أحكام قايض التنفيذ ال

 ) من نظام التنفيذ.٥) من املادة (٦منطقته, وذلك وفقا لالئحة التنفيذية (
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 اللهخ من توضح بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق الرشكات، عىل القضايئ االختصاص

 التنفيذ لقايض النوعي االختصاص...  األوىل املجموعة -

  التنفيذ لقايض املكا� االختصاص...  الثانية املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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: املطلب األول
األمور التي تنحرص

فيذ فيها ضوابط التن
عىل الرشكات

عدم مخالفة : األول
السند التنفيذي

للرشع

وجود سند: الثا�
تنفيذي إلزاماً أو

التزاماً 

أن تكون : الثالث
األحكام والقرارات 

واألوامر نهائية

أال تكون : الرابع
الرشكة مملوكة 

للدولة

أال يكون : الخامس
ص التنفيذ عىل حص
ةالرشكاء يف الرشك
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بناء عىل نظام التنفيذ والئحته التنفيذية , ونظام الرشكات -للتنفيذ عىل الرشكات عدة ضوابط , وهي 
 تنحرص يف أمور:  -الحايل والجديد 

د عليه, وعدم وجود األول: عدم مخالفة السند التنفيذي للرشع, وأن يكون هذا السند صالحا لالعت�
 ) من نظام التنفيذ.٩) من املادة (٢) و(١مانع من تنفيذه, وفقا ملا ورد يف نص الالئحة التنفيذية(

لحق محدد املقدار، حال األداء, وفقا ملا ورد يف  –يتضمن إلزاماً أو التزاماً  –الثا�: وجود سند تنفيذي 
 ) من ذات املادة.  ٣ذية() من نظام التنفيذ, والالئحة التنفي٩نص املادة(

الثالث: أن تكون األحكام والقرارات واألوامر نهائية, يعني: غ� قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق 
الطعن، إال إذا كانت مشمولة بالنفاذ املعجل أو كان النفاذ املعجل منصوصا عليه يف األنظمة ذات 

 التنفيذ.) من نظام ١٠العالقة, وفقا ملا ورد يف نص املادة(
الرابع : أن ال تكون الرشكة مملوكة للدولة, فقد استثنى النظام من الحجز والتنفيذ األموال اململوكة 

) من نظام التنفيذ , وأما ما متلك فيه ٢١للدولة، أي ما انفردت مبلكيته , وفقا ملا ورد يف نص املادة (
اعي قايض التنفيذ عدم لحوق الرضر الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز عىل غ� مقدار حصتها، وير 

 ) من هذه املادة.١العام, وفقا ملا ورد يف نص الالئحة التنفيذية (
إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الرشكاء -الخامس : أن ال يكون التنفيذ عىل حصص الرشكاء يف الرشكة

 ا يكون التنفيذ يفألن هذه الحصص خرجت من ملكية الرشكاء وأصبحت ملكا للرشكة، وإ� -وخاصا به
) من نظام الرشكات الحايل , حيث ٦هذه الحالة عىل األرباح فقط , وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

نصت عىل ما ييل: " ال يجوز للدائن الشخيص ألحد الرشكاء أن يتقاىض حقه من حصة مدينه يف رأس 
ة, ذكور يف األرباح وفقا مليزانية الرشكمال الرشكة, وإ�ا يجوز له أن يتقاىض حقه من نصيب املدين امل

 فإذا انقضت الرشكة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه في� يفيض من أموالها بعد سداد ديونها". 
األرباح  عىل -يف حالة أن الدين متعلق بذمة أحد الرشكاء-ويف نظام الرشكات الجديد , يكون التنفيذ 

لكن بعد الحصول عىل حكم من الجهة القضائية املختصة , وذلك فقط , ك� يف نظام الرشكات الحايل , 
) من نظام الرشكات الجديد , حيث نصت عىل ما ييل: " ال يجوز للدائن ٨وفقا ملا ورد يف نص املادة (

 -الشخيص ألحد الرشكاء أن يتقاىض حقه من أسهم أو حصة مدينه يف رأس مال الرشكة, وإ�ا يجوز له 
أن يتقاىض حقه من نصيب الرشيك املدين يف  -من الجهة القضائية املختصة  بعد الحصول عىل حكم

صايف األرباح املوزعة وفقا للقوائم املالية. فإذا انقضت الرشكة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه في� 
 يفيض من أموالها بعد سداد ديونها". 

  حصص الرشكاء ". * وسيأيت مزيد تفصيل يف هذا املوضوع عند محور " التنفيذ عىل
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 من توضح بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٥ إىل املشاركون يقسم

 :التالية الحاالت يف الرشكات عىل التنفيذ ضوابط خالله

 يف الرشكاء حصص عىل التنفيذ يكون ال عندما...  األوىل املجموعة -

 الرشكة

 للدولة مملوكة الرشكة تكون ال عندما...  الثانية املجموعة -

 نهائية واألوامر والقرارات األحكام تكون عندما...  الثالثة املجموعة -

 التزاماً  أو إلزاماً  تنفيذي سند وجود عند...  الرابعة املجموعة -

 للرشع التنفيذي السند مخالفة عدم عند...  الخامسة املجموعة -

 إليه توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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ىل محل التنفيذ ع
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)ديونها

:  املطلب األول
مدخل

:املطلب الثا�
حاالت الحجز 

ص والتنفيذ لحص
الرشكة

: املطلب الثالث
ام استثناءات النظ
من التنفيذ
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رأس مال 
الرشكة
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 املقصود مبحل التنفيذ : 
تنفيذ وهو ما كان ال محل التنفيذ هو موضوعه الذي يرد عليه. إذ إن التنفيذ قد يكون تنفيذا شخصيا ,

فيه منصباً عىل شخص َمْن عليه الحق, مثل: تعويق حريته مبنعه من السفر, أو سجنه, أو إلزامه 
بالتكسب. وقد يكون التنفيذ تنفيذا عينيا, وهو ما كان التنفيذ فيه منصباً عىل الع�, مثل : الحجز عىل 

 ن مثنه. والع� : إما أن تكون ثابتة أو منقولةمال َمْن عليه الحق, ومن ثم بيعه ليستويف الدائن حقه م
 أو دين للمدين عند اآلخرين.

 محل التنفيذ عىل الرشكات:
جميع أموال املدين ضامنة لديونه, ويرتتب عىل الحجز عىل أموال املدين عدم نفاذ ما يقوم «األصل أن: 

نظام التنفيذ, وهذا يرسي أيضا  ) من٢٠، وفقا ملا ورد يف نص املادة (»به من ترصف يف أمواله املحجوزة
عىل أموال الرشكات. أما ما ليس مبال كالحقوق الشخصية, مثل الحق يف االسم, فهذه الحقوق ال �كن 
الحجز عليها, إال إذا كان االسم تجاريا وأمكن تقييمه باملال, فيمكن الحجز عليه, ألنه يعد قيمة تجارية, 

ل باسم املدين يعد قابالً للحجز ولو ) من نظ١٨) من املادة (٢وفقا للفقرة ( ام التنفيذ. وكل مال ُمَسجَّ
) ٢٠) من املادة (٦ادعاه غ�ه, وال يرفع الحجز عنه إال بعد ثبوت ملكية غ�ه له, وفقا ملا ورد يف الالئحة(

 من ذات النظام.
 عند إنشاءورأس مال الرشكة ُ�ثِّل مجموع الحصص النقدية والحصص العينية التي قدمها الرشكاء 

الرشكة, وبعبارة أخرى هو القيمة االسمية لألسهم وحصص الرشكاء. ورأس مال الرشكة هو الض�ن لدائني 
الرشكة, ولذا ال �كن املساس به طيلة حياة الرشكة، وعليه فإنه �تنع عىل الرشكاء اسرتداد حصصهم 

اً تطع من رأس املال، وإال اعتربت أرباحأثناء قيام الرشكة، ك� أنه ال يجوز توزيع أرباح عىل الرشكاء تق
صورية يكون للدائن� فيها حق اسرتدادها، وهو ما يعرب عنه مببدأ (ثبات رأس مال الرشكة), غ� أن مبدأ 
ثبات رأس املال للرشكة ال يحول دون تعديله بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الظروف املالية ذلك، 

 يها نظام الرشكات. ولكن وفقاً لإلجراءات التي نص عل
ورأس مال الرشكة يعترب ديناً للرشكاء عىل الرشكة، ألنه ُ�ثل قيمة حصصهم, ويتع� عند انقضاء الرشكة 

 وتصفيتها, إعادة توزيعه عليهم, كالً بحسب نصيبه فيه, وذلك بعد سداد كافة ديون الرشكة.
 حصص الرشكة. وأما إذا كان الدين متعلقاوإذا كان الدين متعلقا بذمة الرشكة, جاز الحجز والتنفيذ عىل 

بذمة أحد الرشكاء, فال يجوز التنفيذ عىل حصته من رأس مال الرشكة, بخالف الحجز عليها, وإ�ا يكون 
) من نظام الرشكات الحايل ٦التنفيذ يف هذه الحالة عىل األرباح فقط, وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

 األرباح عىل -يف حالة أن الدين متعلق بذمة أحد الرشكاء-يكون التنفيذ , ويف نظام الرشكات الجديد , 
فقط , ك� يف نظام الرشكات الحايل , لكن بعد الحصول عىل حكم من الجهة القضائية املختصة , وذلك 

 ) من نظام الرشكات الجديد.٨وفقا ملا ورد يف نص املادة (
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ىل حاالت الحجز والتنفيذ ع
الرشكة

ت الحجز عىل الرشكة إذا كان
الحصص يف شكل أوراق 

)أسهم وسندات(مالية 

الحجز عىل موجودات 
ولةالرشكة الثابتة أو املنق

العقار

املنقول

الحجز عىل حقوق امللكية
الفكرية للرشكة

الحجز عىل موال الرشكة يف
شكل أوراق تجارية 

)سند ألمر-شيك-كمبيالة(

الحجز عىل أموال الرشكة 
املستحقة لها تحت يد 

املنشأة املالية

الحجز عىل أموال الرشكة 
املستحقة لها مستقبال
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) من نظام التنفيذ، حيث ٦١فقا ملا ورد يف نص املادة (وأما كيفية الحجز عىل هذه الحصص، فيكون و 
 عن طريق وزارة التجارة-نصت عىل ما ييل: "تُحجز حصص امللكية يف الرشكات واألسهم غ� املدرجة 

 بالتأش� عىل سجل امللكية، والتأش� مبحتوى السند التنفيذي عىل سجل الرشكة".  -والصناعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد تكون حصص رأس املال يف الرشكة يف شكل أوراق مالية (أسهم وسندات) قابلة للتداول، فيجوز 
) من نظام التنفيذ، حيث ٦١أما الحجز عليها، فيكون وفقا ملا ورد يف نص املادة (الحجز والتنفيذ عليها، 

نصت أن ذلك يتم عن طريق هيئة السوق املالية لإلفصاح عنها، وتبليغ قايض التنفيذ بنتيجة الحجز 
 خالل ثالثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وذلك وفق الضوابط اآلتية:

 مبنع املدين من الترصف فيها. يكون حجز األوراق املالية-" أ
يكون حجز املراكز القامئة لألوراق املالية مبنع املدين من الترصف يف املبالغ املستحقة له بعد إغالقها، -ب

 أي: منعه من نقلها من املحفظة النقدية إىل الحساب الجاري وما أشبه ذلك".
ملادة سوق املالية، فيكون وفقا ملا ورد يف نص اوأما كيفية التنفيذ عىل األوراق املالية الخاضعة لنظام ال 
يجري بيع األوراق املالية الخاضعة لنظام السوق املالية من خالل «) من نظام التنفيذ، ونصها: ٥٥(

شخص مرخص له من هيئة السوق املالية بالوساطة يف األوراق املالية، ويتم االتفاق ب� وزارة العدل 
الضوابط الالزمة لبيع هذه األوراق مبا يحقق عدالة السعر، وض�نات وهيئة السوق املالية عىل وضع 

 ».التنفيذ
) من نظام الرشكات, ما يفيد جواز بيع حصة الرشيك إذا كانت ممثلة يف أسهم, حيث ٦وجاء يف املادة (

نصت عىل ما ييل :" إذا كانت حصة الرشيك ممثلة يف أسهم كان لدائنه الشخيص فضال عن الحقوق 
إليها يف الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه األسهم ليتقاىض حقه من حصيلة البيع , ومع ذلك ال  املشار

 يرسي الحكم املذكور عىل أسهم الرشكة التعاونية".
فضال عن –) من نظام الرشكات الجديد , ما نصه : " يجوز للدائن الشخيص للمساهم ٨وجاء يف املادة (

أن يطلب من الجهة القضائية املختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك  -)١(الحقوق املشار إليها يف الفقرة 
املساهم ليتقاىض حقه من حصيلة بيعها , عىل أن يكون للمساهم� يف رشكات املساهمة غ� املدرجة 

 األولوية يف رشاء تلك األسهم " 

 

 اليةامل والحصص النقدية الحصص بعض ُ�ثِّل الرشكة مال رأس

 هو أخرى وبعبارة الرشكة، إنشاء عند الرشكاء قدمها التي

 حالتوضي مع...  دقق. الرشكاء وعدد لألسهم الوصفية القيمة
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عر السوق فورا، بس-اليةاملمثلة يف أسهم مدرجة يف هيئة السوق امل-وبناء عىل ما سبق, فيتم بيع الحصة 
 وتحول قيمتها لقايض التنفيذ إليداعها يف حساب دائرة التنفيذ، خالل ثالثة أيام عمل من الحجز عليها.

 وقد تكون للرشكة موجودات ثابتة أو منقولة, ويكون الحجز عليها, وفق التفصيل اآليت:
جب تزويد الجهة التي صدرت العقار: يجري الحجز التنفيذي عىل العقار مبوجب محرض حجز، وي -١

منها وثيقة متلك العقار بنسخة من املحرض للتأش� عىل سجل الوثيقة, ويكون الحجز التنفيذي عىل 
العقار بأمر من قايض التنفيذ موجها إىل مأمور التنفيذ, وترسي أحكام هذا الحجز عىل العقار من ح� 

 تها التنفيذية.) من نظام التنفيذ والئح٤٥صدوره, وذلك وفقا لل�دة(
املنقول:  يجري الحجز التنفيذي عىل املنقول بانتقال مأمور التنفيذ إىل مكان املال وتحرير محرض  -٢

بالحجز بناء عىل أمر قايض التنفيذ، ويؤرش عىل سجل املال مبضمون املحرض،  وال يجوز نقل املال من 
) من نظام التنفيذ. ويندب قايض ٣٥ملادة(مكان حجزه إال بأمر قايض التنفيذ. وذلك وفقا ملا ورد يف ا

التنفيذ مع املأمور مقوماً معتمداً مختصاً بتقويم املال املنفذ عليه لتقدير قيمته, ويثبت تقو�ه يف 
محرض الحجز تحت توقيعه, ولقايض التنفيذ يف األموال اليس�ة التي ال تزيد قيمتها عن خمس� ألف 

) ٣٦ يتفق الدائن واملدين عىل قيمتها. وذلك وفقا ملا ورد يف املادة(ريال تكليف املأمور بتقو�ها, مامل
من نظام التنفيذ والئحتها التنفيذية. ويودع املأمور النقود واملجوهرات واملعادن الثمينة والتحف 

) من ٣٧واألشياء النفيسة يف حساب املحكمة أو يف خزينتها بحسب الحال. وذلك وفقا ملا ورد يف املادة(
التنفيذ. وأما الث�ر والزروع فتحجز قبل بدو صالحها, ويضع مأمور التنفيذ لوحة عىل مدخل  نظام

) من نظام ٣٩األرض الزراعية يلصق عليها محرض الحجز, وتباع عند بدو صالحها, وذلك وفقا لل�دة(
 التنفيذ.   

جز غ� ذلك, ويكون الحوقد متلك الرشكة حقوق ملكية فكرية, كرباءة االخرتاع والعالمات التجارية و 
عىل هذه امللكية عن طريق الجهة املختصة بتسجيل امللكية الفكرية بالتأش� عىل سجلها مبضمون السند 
التنفيذي, ويبلغ قايض التنفيذ بنتيجة الحجز خالل ثالثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. وذلك وفقا ملا 

 ) من نظام التنفيذ.٦٤ورد يف نص املادة(
 سند ألمر), ويكون الحجز عليها, وفق -شيك -للرشكة أموال يف شكل أوراق تجارية (كمبيالةوقد تكون 

) من نظام التنفيذ, ونصها :" تحجز األوراق التجارية وفق الضوابط ٦٢الضوابط املنصوص عليها يف املادة(
 اآلتية:

ز وتحصل القيمة أو إذا كان الشيك تحت يد املدين املستفيد منه فيحرر املأمور محرض الحج - ١" 
 املتوافر منها، وتودع يف حساب املحكمة. 

يكون حجز قيمة الشيك املظهر بعد علم املدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك املسحوب عليه  - ٢
 بحجز القيمة وإيداعها يف حساب املحكمة.  -عند تقدم املظهر له لتحصيل قيمة الشيك  -
اء للشيك محل الحجز فيفوض قايض التنفيذ الدائن يف الحلول محل الدين إذا مل يتوافر مقابل الوف - ٣

ملطالبة الساحب أو املظهر بقيمة الشيك وتودع القيامة يف حساب املحكمة. ويف حال معارضة الساحب 
أو املظهر يف الوفاء؛ فعليه التقدم للجهة القضائية املختصة بدعوى املعارضة خالل عرشة أيام من مطالبته 
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وفاء وإشعار قايض التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت املدة املذكورة دون بال
 التقدم بدعوى املعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة. 

يكون حجز السند ألمر، والكمبيالة املستحقة الدفع التي يف حيازة املدين، بتحرير املأمور ملحرض  - ٤
القيامة التي تضمنتها الورقة التجارية يف حساب املحكمة، وإذا كانت مؤجلة فيتم خصمها  الحجز وتودع

 بالسعر العادل، وإال أجل التحصيل إىل ح� حلول أجلها. 
إذا عارض (أو اعرتض) الساحب أو املظهر يف السند ألمر أو الكمبيالة عىل حق املدين املستفيد يف  -ه

 ) من هذه املادة أعاله".٣ارضة وفق ما ذكر يف الفقرة (القيمة فعليه إقامة دعوى املع
) من هذه املادة , أنه " يتم تحصيل قيمة الشيك املحجوز , أو املتوافر ١وقد جاء يف الالئحة التنفيذية(

 منها, بناء عىل أمر يوجهه قايض التنفيذ للبنك املسحوب عليه". 
املالية, ويكون الحجز عليها, وفق الضوابط  وقد تكون للرشكة أموال مستحقة لها تحت يد املنشأة

تحجز األموال املستحقة للمدين تحت يد  -١) من نظام التنفيذ, ونصها: " ٦٠املنصوص عليها يف املادة (
 من خالل السلطة اإلرشافية ، وفق الضوابط اآلتية: –التي تحددها الالئحة  –املنشأة املالية 

نة بقيام املنشأة املالية مبنع صاحب الحساب من السحب من يكون حجز الحسابات الجارية الدائ -أ
خصم  –بعد موافقة قايض التنفيذ  –رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات الحقة. وللمنشأة املالية 

 االلتزامات املدينة الناشئة عىل الحساب قبل الحجز عىل رصيده.
الية مبنع صاحب الحساب من السحب من يكون حجز الحسابات االستث�رية بقيام املنشأة امل -ب

الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء مبا 
يرتتب عىل املراكز أو العمليات االستث�رية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبالغ املنشأة املالية 

 الحجز إال بعد إقفال جميع املراكز. بالحجز، فال تخضع إلجراءات
يكون الحجز عىل الودائع ألجل بعدم متك� املدين من سحبها مع استمرار تنميتها عىل الوجه  -ج

الرشعي إن رغب املدين يف ذلك، مع إشعار قايض التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يرتتب عىل 
 كرسها.

بانتقال مأمور التنفيذ إىل املنشأة املالية، وتفتح الخزائن،  يكون حجز موجودات خزائن األمانات -د
 –اره إذا أمكن إحض –وتجرد محتوياتها، ويوقع املحرض مأمور التنفيذ وموظف املنشأة املالية، واملدين 

 ويسلم مفتاح الخزائن اآلخر الخاص باملدين إىل محكمة التنفيذ.
، قوق املدين يف السجالت مبحتوى السند التنفيذيتحجز تعويضات التأم� بالتأش� عىل سجل ح -هـ

 ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إىل حساب محكمة التنفيذ.
 تضع السلطات اإلرشافية عىل املنشآت املالية اآللية الالزمة التي تضمن رسعة تنفيذ أمر قايض التنفيذ. -و
 عمل من تسلم أمر الحجر. يبلغ قايض التنفيذ بنتيجة الحجز خالل ثالثة أيام -٢
يأمر قايض التنفيذ السلطة املرشفة عىل املنشأة املالية بأن تحول إىل حساب املحكمة األرصدة النقدية  -٣

)من هذه املادة ١الدائنة املستحقة للمدين الواردة يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (
 مبقدار ما يفي بالدين" .
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وقد تكون للرشكة أموال مستحقة لها مستقبال تحت يد امللتزم بدفع تلك األموال, ويكون الحجز عليها, 
) من نظام التنفيذ, ونصها:" يكون حجز األموال املستحقة ٦٣وفق الكيفية املنصوص عليها يف املادة (

, ومستحق لجهة امللتزمةللمدين مستقبال تحت يد امللتزم بدفع تلك األموال, ويقوم مأمور التنفيذ, وا
تلك األموال بتحرير محرض بتلك األموال وتاريخ استحقاقها, وتودع تلك األموال يف حساب املحكمة سواء 

 أكانت نقودا أم منقوال أم عقارا, بحسب الضوابط الواردة يف هذا النظام لكل نوع منها".
ينا ئن الرشيك يف الرشكة إذا أصبح مدوال تقع املقاصة ب� ديون الرشكة وديون الرشيك، فال �كن لدا

لها أن يتمسك باملقاصة، ألن املقاصة ال تقع إال إذا اتحدت صفتا الدائن واملدين يف ذمة مالية واحدة، 
 ويف مثل هذه الحالة توجد ذمتان مستقلتان ه� ذمة الرشكة وذمة الرشيك.

كة إال مبقدار قيمة الدين التي تكفي * ويف جميع األحوال ال تبارش إجراءات التنفيذ عىل أموال الرش 
للوفاء بحق الدائن، مضافاً إليها مرصوفات التقايض والتنفيذ، ما مل يكن املال املحجوز ال يقبل التجزئة , 

 ) من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.٢٢وفقا ملا ورد يف نص املادة ( 
ا يخصص قايض التنفيذ األموال املنفذ عليها مبوال يوجد ترتيب مع� يف الحجز عىل أموال الرشكة، وإ�ا 

 ) من نظام التنفيذ.  ٣) الفقرة (٢٢يحقق رسعة الوفاء , وفقا ملا ورد يف نص املادة ( 
بَيََد أن نظام الرشكات يعد أن بعض الرشكاء مسؤولون عن ديون الرشكة يف جميع أموالهم، وهم الرشكاء 

 صية البسيطة, ورشكة التوصية باألسهم . وأن بعض الرشكاء الاملتضامنون يف رشكة التضامن, ورشكة التو 
يسأل عن هذه الديون إال يف حدود حصتهم يف الرشكة, وهم الرشكاء املوصون يف رشكة التوصية البسيطة 

 ورشكة التوصية باألسهم, والرشكة ذات املسؤولية املحدودة, ورشكة املساهمة.  
حقوق املالية الثابتة للرشكة, يجوز الحجز و التنفيذ عليه، سواء * وبناء عىل ما تقدم فإن كل حق من ال

كان هذا املال ثابتا أو منقوال أو دينا للرشكة لدى الغ�,  وال يخرج عن ذلك إال ما استثناه النظام بنص 
ء ال ارصيح, فهذا ال يجوز التنفيذ عليه , وهذا الحظر الوارد يف النظام, يعترب من قبيل االستثناء، واالستثن

 يتوسع فيه وال يقاس عليه.
  



 

 - ٥٩ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

  

 من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٥ إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق الرشكات عىل والتنفيذ الحجز حاالت من حالة خالله

 للرشكة الفكرية امللكية حقوق عىل الحجز...  األوىل املجموعة -

 لشك يف الحصص كانت إذا الرشكة عىل الحجز...  الثانية املجموعة -

 مالية أوراق

  يةتجار أوراق شكل يف الرشكة موال عىل الحجز...  الثالثة املجموعة -

 بالمستق لها املستحقة الرشكة أموال عىل الحجز...  الرابعة املجموعة -

 تحت لها املستحقة الرشكة عىل أموال الحجز...  الخامسة املجموعة -

 املالية املنشأة يد

إليه  وماتوصل تداوله ماتم الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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فيذاستثناءات النظام من التن

ةاألموال اململوكة للدول: أوال

يك األموال الخاصة للرش: ثانيا
املتضامن

حصص الرشكاء يف : ثالثا
الرشكة
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 يأيت:وقد استثنى النظام من التنفيذ ما 
) من نظام التنفيذ, ٢١وفقا ملا ورد يف نص املادة ( أوال: األموال اململوكة للدولة، أي: ما انفردت مبلكيته ,

وأما ما متلك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز عىل غ� مقدار حصتها، ويراعي قايض التنفيذ عدم 
 ) من هذه املادة .١لحوق الرضر العام , وفقا ملا ورد يف نص الالئحة التنفيذية (

الرشكة  إن مل تف أموال تضامنية،أو من تحولت مسؤوليته إىل  املتضامن،ثانيا: األموال الخاصة للرشيك 
وذلك لوفاء الديون التي وجبت عىل رشكة التضامن، أو عىل رشكة التوصية البسيطة، أو عىل  بديونها،

مسؤولية  أو أن-حسب تكوينها–وذلك لوجود رشكاء متضامن� يف هذه الرشكات  باألسهم،رشكة التوصية 
  -حسب األحوال املنصوص عليها يف نظام الرشكات–حولت إىل تضامنية الرشيك يف الرشكة ت

) من ٢١(منصوص عليها يف املادة  عليها،وهذه األموال الخاصة باملدين التي ال يجوز الحجز والتنفيذ 
 اآليت:وهي عىل النحو  التنفيذ،نظام 

 التي يسكنها املدين ومن يعولهم رشعاً. الدار-١
 ن يعولهم رشعاً.نقل املدين وم وسيلة-٢
 والرواتب، إال مقدار النصف لدين النفقة، ومقدار الثلث للديون األخرى. األجور-٣
 يلزم املدين ملزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. ما-٤
 املدين الشخصية، ويقدر قايض التنفيذ كفايته. مستلزمات-٥

تنفيذ الحصص ال يجوز ال فهذه-كاءالرش كان الدين متعلقا بذمة أحد  إذا-الرشكةثالثا: حصص الرشكاء يف 
ا ورد يف وذلك وفقا مل فقط،وإ�ا يكون التنفيذ يف هذه الحالة عىل األرباح  عليها،بخالف الحجز  عليها،

-نظام الرشكات الجديد , يكون التنفيذ عىل األرباح فقط  الحايل، ويف) من نظام الرشكات ٦نص املادة (
وفقا  , وذلك -د الحصول عىل حكم من الجهة القضائية املختصةلكن بع -ك� يف نظام الرشكات الحايل

 ) من نظام الرشكات الجديد.٨ملا ورد يف نص املادة (
ك�  التنفيذ،) من نظام ٦١فيكون وفقا ملا ورد يف نص املادة ( الحصص،وأما كيفية الحجز عىل هذه 

 تقدم.
 ىل حصص الرشكاء". * وسيأيت مزيد تفصيل يف هذا املوضوع عند محور " التنفيذ ع
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 من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم

 :يلي ما وفق الرشكات عىل والتنفيذ الحجز استثناءات حاالت من حالة خالله

 املتضامن للرشيك الخاصة األموال...  األوىل املجموعة -

 للدولة اململوكة األموال...  الثانية املجموعة -

 الرشكة يف الرشكاء حصص...  الثالثة املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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مسؤولية الرشكاء عن ديون
الرشكة

امنمسؤولية الرشكاء يف رشكة التض: املطلب األول

وصية مسؤولية الرشكاء يف رشكة الت: املطلب الثا�
البسيطة

حاصةمسؤولية الرشكاء يف رشكة امل: املطلب الثالث

ساهمةمسؤولية الرشكاء يف رشكة امل: املطلب الرابع

وصية مسؤولية الرشكاء يف رشكة الت: املطلب الخامس
باألسهم

ات مسؤولية الرشكاء يف الرشكة ذ: املطلب السادس
املسؤولية املحدودة

فيذ عىل االختصاص القضايئ يف التن: املطلب السابع
أموال الرشكاء الخاصة
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ة مسؤولية الرشكاء يف رشك
التضامن

رشوط أحقية 
دائني رشكة 
التضامن يف 

الرجوع عىل أحد 
من�الرشكاء املتضا
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) من ١٦مسؤولية الرشكاء عن ديون رشكة التضامن تكون شخصية ومطلقة ، وفقا ملا ورد يف نص املادة(
) من نظام الرشكات الجديد, فقد نصتا عىل أن كل رشيك مسؤول ١٧نظام الرشكات الحايل , واملادة (

جميع أمواله عن كل ديون الرشكة , إذ تعترب هذه الديون مبثابة ديون شخصية بالتضامن مع رشكائه يف 
يف ذمته املالية ، ألن الرشيك يكون بالنسبة للرشكة يف مركز الكفيل, وبالتايل فال تقترص مسؤوليته عن 
ديون الرشكة يف نطاق ما قدمه من حصص , ولكن متتد هذه املسؤولية لتطال كل أمواله، حيث يحق 

ني رشكة التضامن الرجوع عىل الرشكاء جميعاً أو فرادى ملطالبتهم بالوفاء مبا لهم من ديون يف ذمة لدائ
 الرشكة.

ورشكة التضامن لها أن تتخذ عنواناً يتكون من أس�ء الرشكاء جميعاً أو يقترص عىل اسم أحد الرشكاء 
يث ة مطابقاً للواقع والحقيقة، بحوبناء عليه يجب أن يكون عنوان الرشك», ورشكاؤه«مضافاً إليه عبارة 

لو اشتمل عىل اسم شخص من غ� الرشكاء، وعلم بذلك ومل يعارض من جهته ، فإنه يكون مسؤوالً 
) من نظام الرشكات الحايل , واملادة ١٨بالتضامن عن ديون الرشكة أمام الغ�، وفقا ملا نصت عليه املادة (

لك, هو إعالم الغ� باألشخاص الذين تتألف منهم الرشكة، ) من نظام الرشكات الجديد, والهدف من ذ١٨(
و�كن الرجوع عليهم باملسؤولية عند اإلخالل بااللتزامات املرتتبة يف ذمتها نظراً ملسؤوليتهم الشخصية 

 والتضامنية.
) من نظام الرشكات الجديد , أنه يف حالة ٢٠) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (١٩ونصت املادة (

ض�م رشيك جديد إىل الرشكة, فإنه يكون مسؤوالً بالتضامن عن ديون الرشكة السابقة والالحقة ان
النض�مه مع باقي الرشكاء يف جميع أموالهم الخاصة، وكل اتفاق يقيض بخالف ذلك ال يعتد به يف 

متها أ يف ذمواجهة الغ�. وإذا انسحب أحد الرشكاء من الرشكة فال يكون مسؤوالً عن الديون التي تنش
بعد شهر انسحابه، وتتوقف مسؤوليته عن ديون الرشكة عند لحظة خروجه منها، وإذا تنازل أحد الرشكاء 

 عن حصته فال يربأ من ديون الرشكة قبل دائنيها إال إذا أقروا هذا التنازل.
 أحد ىلوقد ارتأى املنظم واستقرت أحكام القضاء عىل عدم أحقية دائني رشكة التضامن يف الرجوع ع

) من نظام الرشكات الحايل، واملادة ٢٠الرشكاء املتضامن� إال بتوافر رشط�، وفقاً ملا نصت عليه املادة (
 ) من نظام الرشكات الجديد، وه�:٢١(
األول: ثبوت الدين يف ذمة الرشكة كأن يكون بإقرار من الرشكة، أو بحكم قضايئ نهايئ، وزاد نظام  

 تنفيذي ".  الرشكات الجديد " أو سند
 والثا�: رجوع الدائن عىل الرشكة، ومطالبتها بالوفاء بقيمة الدين، وامتناع األخ�ة عن الوفاء. 

ويف حالة تحقق الرشط�، فيجوز لدائني الرشكة الحق يف طلب التنفيذ عىل األموال الخاصة للرشيك 
ضامن من تعسف أحد املتضامن. ويهدف النظام من وضع هذين القيدين إىل ح�ية أي رشيك مت

الدائن� يف استع�ل الحق بغية التشه� به أو اإلساءة لسمعته أو ألية أغراض أخرى رغم كفاية أمواله 
 ومقدرته عىل السداد.
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 املطلب الثا�: مسؤولية الرشكاء يف رشكة التوصية البسيطة
ألول منهم, موص�، فالصنف ارشكة التوصية البسيطة تضم نوع� من الرشكاء ، رشكاء متضامن� ورشكاء 

وهم املتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الرشكة وسائر التزاماتها ، وهذا يعني 
أن دائني الرشكة يحق لهم الرجوع عىل األموال الخاصة للرشكاء املتضامن�, واستيفاء حقوقهم منها, 

 ة الرشيك يف رشكة التضامن. وهذا يعني أن مسؤولية الرشيك املتضامن متاثل مسؤولي
أما الرشكاء املوصون, فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الرشكة تكون مبقدار حصتهم يف رأس املال, وذلك وفقاً 

) من نظام الرشكات الجديد, وهذا ٣٨) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٣٦ملا نصت عليه املادة(
 الرشيك يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة. يعني أن مسؤولية الرشيك املويص متاثل مسؤولية

فإن مسؤولية الرشكاء املوص� �كن أن تتحول إىل مسؤولية شخصية أو تضامنية،  واستثناء م� سبق ,
وذلك يف حالة قيام الرشكة بإضافة اسم أحد الرشكاء املوص� إىل عنوان الرشكة دون أن يبدي أي اعرتاض 

 وِ أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إىل مسؤولية تضامنية تجاه الغ�، ويصبح يف مركز مسا
) من ٣٩) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٣٧ملركز الرشيك املتضامن، وفقا ملا ورد يف نص املادة (

نظام الرشكات الجديد . أما إذا أضيف اسم الرشيك املويص إىل عنوان الرشكة دون علمه وإذنه، فإن 
لنية، وأن جهته حسن ا مسؤوليته تظل قامئة يف نطاق حصته يف رأس املال، ويشرتط لذلك أن يثبت من

يعمد إىل اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة اسمه من عنوان الرشكة. وله الحق بعد ذلك يف مقاضاة 
 الرشكاء املتسبب� يف هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض.

دارة ك� تتحول مسؤولية الرشيك املويص إىل مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل يف أع�ل اإل 
الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء عىل توكيل, ويقصد بأع�ل اإلدارة الخارجية، األع�ل التي تتطلب 
متثيل الرشكة تجاه الغ�، وتضع الرشكة يف موضع الدائن أو املدين، فلو قام الرشيك املويص بأي عمل 

ة. لتزامات التي تلحق بالرشكمن هذه األع�ل فإنه يكون مسؤوالً كرشيك متضامن عن كافة الديون واال
أما يف حالة قيام الرشيك املويص بأع�ل اإلدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الرشكة، أو إجراء التفتيش 
عىل بعض أع�ل الرشكة، فإن مسؤوليته تظل يف حدود ما قدمه من حصص، ألن الحظر ال يشمل سوى 

)من نظام الرشكات الحايل , واملادة ٣٨ت عليه املادة (أع�ل اإلدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً ملا نص
 ) من نظام الرشكات الجديد. ٤٠(

وقد استهدف املنظم بهذا النص, ح�ية حقوق الغ� من االنخداع بظهور الرشيك املويص مبظهر الرشيك 
 املتضامن.
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 املطلب الثالث: مسؤولية الرشكاء يف رشكة املحاصة
ة عن الغ�، وليس لها وجود ظاهر أمام اآلخرين، وال تخضع إلجراءات الشهر, رشكة املحاصة رشكة مسترت  

ويقترص وجودها عىل الرشكاء فحسب، ألنها ال تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الرشكاء 
) من نظام الرشكات الجديد ٤٣) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٤٠فيها , وفقا ملا ورد يف نص املادة (

) من نظام الرشكات الحايل التي استثنت رصاحة رشكة املحاصة ١٣, وهذه املادة تأكيد لنص املادة (
بقولها:" في� عدا رشكة املحاصة تعترب الرشكة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً" وكذلك تأكيد لنص 

ية ب الرشكة الشخص) من نظام الرشكات الجديد , ونصها : "باستثناء رشكة املحاصة , تكتس١٤املادة (
 االعتبارية بعد قيدها يف السجل التجاري".

ويرتتب عىل عدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة لرشكة املحاصة عن شخصية الرشكاء فيها, عدم وجود  
رأس مال لها، ففي رشكات املحاصة تظل الحصة املقدمة من الرشيك املحاص ملكاً له ال تنتقل اىل ملكية 

كة ذمة مالية تتكون من مجموع حصص  الرشكاء، وذلك خالفاً للقواعد العامة التي الرشكة، فليس للرش 
تطبق يف الرشكات األخرى التي تنتقل  فيها الحصة املقدمة من الرشيك اىل الذمة املالية الخاصة بالرشكة، 

ها لعدم ب ويعترب خروج رشكة املحاصة عىل هذه القاعدة أمراً طبيعياً نظراً لصفة الخفاء التي تتميز
 متتعها بالشخصية املعنوية.

ويرتتب عىل ما سبق, أن مجموع حصص الرشكاء يف رشكات املحاصة ال يكون رأس مال مستقل أو ذمة 
 مالية منفصلة عن ذمم الرشكاء املحاص� عىل خالف الحال يف بقية الرشكات التجارية.

الرشكة, ويقترص ض�نهم عل الذمة  ويرتتب كذلك عىل ما سبق عدم وجود ض�ن عام للدائن� يف هذه
 املالية للرشيك املحاص الذي يتعامل معهم، يتقاسمون مع الدائن� الشخصي� للرشيك املحاص .

أما يف حالة قيام الرشكة باتخاذ عنوان لها وتعاقد الرشكاء أو أحده� مع الغ� عن طريق هذا العنوان، 
وتتحول إىل رشكة تضامن، وتصبح مسؤولية الرشكاء  فإن الرشكة يف هذه الحالة تفقد صفة االستتار

املحاص� مسؤولية تضامنية تجاه الغ� عن كافة االلتزامات والديون الناتجة عن الرشكة، وبالتايل يحق 
لدائني الرشكة الرجوع عىل الرشكاء يف ذمتهم املالية الخاصة واستيفاء حقوقهم منها، وذلك وفقاً ملا ورد 

) من نظام الرشكات الجديد, فقد جاء فيه� ٤٩من نظام الرشكات الحايل , واملادة ( )٤٦يف نص املادة (
ليس للغ� حق الرجوع إال عىل الرشيك الذي تعامل معه، وإذا صدر من الرشكاء عمل يكشف « ما نصه: 

 ».للغ� عن وجود الرشكة، جاز اعتبارها بالنسبة إليه رشكة تضامن واقعية
لرشكاء املحاص� أن يتعامل مع الغ� باسمه الخاص، وال يحق لألخ� الرجوع ك� يحق لكل رشيك من ا

عىل بقية الرشكاء إن علم بوجود الرشكة طاملا أن الرشكة ما زالت تتمتع بصفة االستتار، ويظل حق الغ� 
خسارة لقامئاً يف مواجهة هذا الرشيك دون غ�ه، ك� يحق لهذا األخ� الرجوع عىل بقية الرشكاء لتقسيم ا

 في� بينهم.
ويف حالة قيام الرشكاء باختيار أحدهم مديراً للمحاصة، فعليه أن يقوم مبزاولة كافة األع�ل التي يتطلبها 
الغرض من قيام الرشكة، حيث يتعاقد مع الغ� باسمه الخاص ويسأل مبفرده دون بقية الرشكاء عن 

في أي ، ألنه يكتسب صفة التاجر، وبالتايل تختجميع االلتزامات والترصفات التي تنشأ يف مواجهة الغ�
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رابطة قانونية ب� الغ� وبقية الرشكاء. ك� تنعقد أيضا مسؤولية املدير تجاه بقية الرشكاء عن أع�ل 
 إدارته.
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 املطلب الرابع: مسؤولية الرشكاء يف رشكة املساهمة
 

يف مواجهة الغ� إال مبقدار ما �لكه من  ال يُسأل املساهم عن االلتزامات والديون الناتجة عن الرشكة
أسهم يف رأس مال الرشكة، وبالتايل فال يُسأل مسؤولية شخصية وتضامنية يف ذمته املالية الخاصة عن 
الديون الناتجة عن الرشكة يف حالة تجاوز هذه الديون عن قيمة األسهم، إذ ال تضامن ب� املساهم� يف 

وال «) من نظام الرشكات الحايل , حيث جاء فيها: ٤٨صت عليه املادة (استيفاء ديون الرشكة، وهو ما ن
) من نظام الرشكات الجديد , ما نصه:" ٥٢وجاء يف املادة (». يُسأل الرشكاء فيها إال مبقدار قيمة أسهمهم

 وتكون الرشكة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتية عىل م�رسة نشاطها".
املحدودة تعد من النظام العام, فال يجوز االتفاق عىل ما يخالفها، وأي اتفاق يقيض  ومسؤولية املساهم 

 بخالف ذلك يعد باطالً بطالناً مطلقاً ملخالفته ملبادئ وقواعد النظام العام.
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 املطلب الخامس: مسؤولية الرشكاء يف رشكة التوصية باألسهم
 

ية اء متضامن�, ويُسألون مسؤولية شخصية وتضامنرشكة التوصية باألسهم تضم نوع� من الرشكاء، رشك
عن ديون الرشكة يف ذمتهم املالية الخاصة، وتنطبق عليهم األحكام املقررة يف رشكة التضامن. ورشكاء 
مساهم�, ال يُسألون عن ديون الرشكة إال مبقدار حصصهم يف رأس املال, التي تأخذ شكل أسهم قابلة 

) من ١٤٩ام املقررة يف رشكة املساهمة. وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (للتداول، وتنطبق عليهم األحك
 نظام الرشكات الحايل.

) من ذات النظام عىل أن تتخذ هذه الرشكة عنواناً لها يتكون من ٣٧) واملادة (١٥٤وقد نصت املادة (
 حالة ة باألسهم، ويفاسم واحد أو أكرث من الرشكاء املتضامن�, مقروناً مبا ينبئ عن وجود رشكة توصي

وال يجوز أن يتضمن عنوان الرشكة ». ورشكاؤه«وجود رشيك متضامن واحد فإنه يضاف إىل اسمه عبارة 
اس�ً ألحد الرشكاء املساهم�. ويف حالة إضافة اسم أحد الرشكاء املساهم� إىل عنوان الرشكة مع علمه 

 يف مواجهة الغ�.بذلك فإن مسؤوليته تتحول إىل مسؤولية شخصية وتضامنية 
) من نظام الرشكات الحايل أحد الرشكاء ٣٨) واملادة (١٥٤ويتوىل أع�ل اإلدارة وفقاً لنص املادة (

املتضامن� ويحظر عىل أي رشيك مساهم أن يتدخل يف أع�ل اإلدارة الخارجية، وإ�ا يجوز له التدخل 
فإنه  مخالفته لهذا الحظريف أع�ل اإلدارة الداخلية يف الحدود التي ينص عليها عقد الرشكة، ويف حالة 

 يكون مسؤوالً بالتضامن يف ذمته املالية الخاصة عن الديون التي ترتتب عىل ما أجراه من أع�ل اإلدارة. 
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 املطلب السادس: مسؤولية الرشكاء يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
 

مسؤولية الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عن ديونها تكون مطلقة يف جميع أموالها, وليست محدودة 
يف مواجهة الرشكة، بين� تكون مسؤولية الرشكاء يف الرشكة محدودة فقط يف ديون الرشكة مبقدار حصة 

ليها أو املرتتبة ع ونصيب كل رشيك يف رأس املال , فال يُسأل أي رشيك عن ديون الرشكة أو االلتزامات
) من ١٥٧خسائرها إال يف حدود مقدار حصته يف رأس مال الرشكة , وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

 نظام الرشكات الحايل.
وهذا يعنى أن الرشيك إذا قام بسداد مقدار حصته يف رأس مال الرشكة, فإن مسؤوليته تكون محدودة  

إذا ترتب يف ذمة الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ديون أو وقارصة عىل هذه الحصة وال تتعداها. ف
خسائر تتجاوز رأس مالها، ومل تتمكن من الوفاء بديونها أو جرب خسارتها، وتم شهر إفالسها فال �لك 
الدائنون إال مطالبة الرشكة بالوفاء بالتزاماتها، وإذا عجزت عن ذلك ألنها أصبحت رشكة منحلة فال يجوز 

ة الرجوع عىل األموال الخاصة للرشكاء الستيفاء حقوقهم، ولكن يحق لهم التنفيذ عىل لدائني الرشك
موجودات وأصول الرشكة وتقسيمها بينهم قسمة غرماء. وهذا يعني أن مطالبة الدائن� ألحد الرشكاء 

عىل  صيف ماله الخاص تكون غ� ملزمة, إذ تعترب هذه امليزة من النظام العام ويبطل معها كل اتفاق ين
 مخالفتها. 

واستثناء م� سبق, فإن مسؤولية الرشكاء يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة �كن أن تتحول إىل 
) من نظام الرشكات الحايل املعدلة , التي ١٨٠مسؤولية شخصية أو تضامنية، وفقا ملا ورد يف نص املادة (

رأس مالها وجب عىل املديرين دعوة إذا بلغت ديون الرشكة خمس� يف املائة من «نصت عىل أنه: 
الرشكاء لالجت�ع خالل مدة ال تزيد عىل ثالث� يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر يف استمرار 
الرشكة مع التزام الرشكاء بدفع ديونها أو حلها قبل األجل، وال يكون قرار الرشكاء صحيحاً إال إذا صدر 

) ١٦٤يع األحوال شهر هذا القرار بالطرق املنصوص عليها يف املادة()ويجب يف جم١٧٣طبقاً لل�دة (
وإذا استمرت الرشكة يف مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالرشط املتقدم أو حلها، أصبح 

اء وبالتايل يستطيع دائنو الرشكة استيف». الرشكاء مسؤول� بالتضامن عن سداد جميع ديون الرشكة
 اء وتصبح مسؤولية الرشكاء مسؤولية تضامنية.حقوقهم من الرشك

) من هذا  النظام , أن الرشكة ذات ١٥١وهذا بخالف نظام الرشكات الجديد , فقد نص يف املادة (
املسؤولية املحدودة , تكون وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها , وال يكون املالك أو 

) من ذات النظام , الشخص ١٥٥يون وااللتزامات , ثم استثنت املادة (الرشيك فيها مسؤوالً عن تلك الد
املالك للرشكة ذات املسؤولية املحدودة , فقد نصت عىل أن هذا الشخص يكون مسؤوالً يف أمواله 
الخاصة عن التزامات الرشكة يف مواجهة الغ� الذي تعامل معه باسم الرشكة يف األحوال اآلتية : أ/ إذا 

ية بتصفية رشكته , أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت قام بسوء ن
من أجله. ب/ إذا مل يفصل ب� أع�ل الرشكة وأع�له الخاصة األخرى. ج/ إذا زاول أع�الً لحساب الرشكة 

 قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية. 
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مسؤولية الرشكاء فيها أيضا إىل مسؤولية تضامنية ك� أن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة قد تتحول 
) ١٥٩) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (١٦٣إذا كان تأسيس الرشكة باطالً, وذلك وفقاً لنص املادة(

من نظام الرشكات الجديد. واألمر ذاته ينطبق عىل املديرين حيث تتحول مسؤوليتهم إىل مسؤولية 
ام هذا النظام أو نصوص عقد الرشكة أو صدور أخطاء منهم أثناء تضامنية يف حال مخالفتهم ألحك

) من نظام ١٦٥) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (١٦٨تأديتهم للعمل ، وذلك وفقاً ملا ورد يف املادة (
 الرشكات الجديد. 

 
  

 من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٦ إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق الرشكة ديون عن الرشكاء مسؤولية حاالت من حالة خالله

 املسؤولية ذات الرشكة يف الرشكاء مسؤولية...  األوىل املجموعة -

 املحدودة

 همباألس التوصية رشكة يف الرشكاء مسؤولية...  الثانية املجموعة -

   املساهمة رشكة يف الرشكاء مسؤولية...  الثالثة املجموعة -

 املحاصة رشكة يف الرشكاء مسؤولية...  الرابعة املجموعة -

 يطةالبس التوصية رشكة يف الرشكاء مسؤولية...  الخامسة املجموعة -

 التضامن رشكة يف الرشكاء مسؤولية...  السادسة املجموعة -

 لتوص وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي إليه
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تنفيذ االختصاص القضايئ يف ال
عىل أموال الرشكاء الخاصة

اختلفت اآلراء يف
ذلك
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فيذ أمواال للرشكة تكفي للوفاء بديونها, فهل يحق له نظاما التنفيذ عىل أموال إذا مل يجد قايض التن
 الرشكاء الخاصة؟ 

 اختلفت اآلراء يف ذلك:  
فمنهم من يرى أن قايض التنفيذ مختص نظاما بالتنفيذ عىل أموال الرشكاء الخاصة إذا مل يجد أمواال 

حسب -أن يكون الرشكاء يف هذه الرشكة متضامن�للرشكة تكفي للوفاء بديونها ,  وال فرق يف ذلك ب� 
أو أن مسؤوليتهم يف هذه الرشكة تحولت إىل تضامنية , ألن دعوى التنفيذ عىل أموال  -تكوين الرشكة

الرشكاء الخاصة عند عدم وجود أموال للرشكة كافية للوفاء بديونها , ال عالقة لهذه الدعوى مبوضوع 
بب التنفيذ, وقايض التنفيذ يختص بالفصل يف منازعات التنفيذ وهي الحق, وإ�ا نشأت هذه الدعوى بس
 الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ. 

 -ومنهم من يرى التفرقة ب� أنواع الرشكات, فإذا كانت هذه الرشكات تضم رشكاء متضامن� يف تكوينها
ذه يجوز لدائني ه فإنه -وهي رشكة التضامن, ورشكة التوصية البسيطة , ورشكة التوصية باألسهم

الرشكات الحق يف طلب التنفيذ عىل األموال الخاصة للرشكاء املتضامن� يف هذه الرشكات, ألن نظام 
الرشكات نص رصاحة عىل أن هؤالء الرشكاء املتضامن� يُسألون عن ديون الرشكة وسائر التزاماتها, 

رشكات, يحق لهم الرجوع عىل مسؤولية شخصية وتضامنية, وهذا يعني أن دائني هذا النوع من ال
األموال الخاصة للرشكاء املتضامن�, واستيفاء حقوقهم منها, وألن التنفيذ عىل األموال الخاصة للرشكاء 
املتضامن� يف هذه الرشكات, ال يتطلب وجود دعوى حتى يستطيع القايض التنفيذ عىل أموالهم الخاصة, 

فيذ عىل أموال الرشكاء الخاصة عند عدم وجود أموال للرشكة بل غاية ما فيه, أنه ينتقل مبارشة إىل التن
كافية للوفاء بديونها. وإذا كانت هذه الرشكات تضم رشكاء غ� متضامن� يف تكوينها, لكنهم قد يصبحون 
مسؤول� بالتضامن عن ديون الرشكة يف أحوال معينة, فإن قايض التنفيذ ال يحق له نظاما, التنفيذ عىل 

 .-ملا سيأيت يف الرأي الثالث-ء الخاصة, بناء عىل أن مسؤوليتهم تحولت تضامنية أموال الرشكا
ومنهم من يرى أن قايض التنفيذ ال يحق له نظاما التنفيذ عىل أموال الرشكاء الخاصة عند عدم وجود 

حسب -أموال للرشكة كافية للوفاء بديونها, وال فرق يف ذلك ب� أن يكون هؤالء الرشكاء متضامن� 
نهم يُسألون أل  -وهي رشكة التضامن, ورشكة التوصية البسيطة, ورشكة التوصية باألسهم -تكوين الرشكة

وب� أن يكون هؤالء الرشكاء غ�  -عن ديون الرشكة وسائر التزاماتها, مسؤولية شخصية وتضامنية
رأي هو ذا المتضامن�, لكنهم قد يصبحون مسؤول� بالتضامن عن ديون الرشكة يف أحوال معينة, وه

 األصح, وذلك لسبب�: 
السبب األول: أن الحق ثبت عىل الرشكة ال عىل الرشكاء, وثبوت هذا الحق عىل الرشكة كان مبوجب 
سند تنفيذي تضمن إلزاما أو التزاما, ألن السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاما أو التزاما, وفقا ملا 

ذ عىل أموال الرشكاء ٩دة ()من املا٣ورد يف نص الالئحة التنفيذية ( ) من نظام التنفيذ, وبناء عليه ال يَُنفَّ
الخاصة عند عدم وجود أموال للرشكة كافية للوفاء بديونها إال مبوجب حكم يُلزم الرشكاء بذلك, وهذا 
يتطلب إقامة دعوى جديدة لدى املحكمة املختصة بخصوص هذا املوضوع, وقايض التنفيذ غ� مختص 

ألن الدعوى تسمى يف نظام التنفيذ "منازعة", وقايض التنفيذ يختص بالفصل يف منازعات  نظاما بنظرها,
ت منازعات التنفيذ ٣التنفيذ مه� كانت قيمتها , وفقا ملا ورد يف نص املادة ( ) من نظام التنفيذ, وفُرسِّ
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ف خصومة ابأنها : الدعاوى التي نشأت بسبب التنفيذ ,وتتعلق بتوافر رشوط صحته , ويبديها أطر 
) من نظام التنفيذ , واملنازعة املذكورة مل تنشأ بسبب ١التنفيذ وغ�هم , وفقا ملا ورد يف نص املادة (

التنفيذ, وال تتعلق بتوافر رشوط صحته, ألن الرشكات التجارية تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة عن 
ن وقت تأسيسها, ك� نصت عىل أشخاص الرشكاء، ولها ذمة مالية خاصة، وتكتسب هذه الشخصية م

) من نظام الرشكات الجديد ، ما عدا رشكة ١٤) من نظام الرشكات الحايل واملادة (١٣ذلك املادة (
) من نظام الرشكات ٤٠املحاصة، فإنها ال تتمتع بشخصية اعتبارية نظراً الستتارها عن الغ� ك� يف املادة (

 جديد.) من نظام الرشكات ال٤٣الحايل , واملادة (
السبب الثا�: أن التنفيذ عىل أموال الرشكاء الخاصة عند عدم وجود أموال للرشكة كافية للوفاء بديونها, 

-أو ألنهم أصبحوا مسؤول� بالتضامن عن ديون الرشكة  -حسب تكوين الرشكة-لكونهم متضامن� 
فتهم, ء, والتحقق من صيتطلب النظر يف حال الرشكا -حسب األحوال املنصوص عليها يف نظام الرشكات

وهذا ليس من اختصاص قايض التنفيذ, ألنه هذا متعلق مبوضوع الحق, ال بذات السند التنفيذي, وقايض 
) من نظام ٢التنفيذ إ�ا يختص بسلطة التنفيذ الجربي واإلرشاف عليه, وفقا ملا ورد يف نص املادة (

 اص قايض املوضوع, وذلك وفقا ملا ورد يفالتنفيذ, وكل منازعة متعلقة مبوضوع الحق , فهي من اختص
 ) من نظام التنفيذ.٣)من املادة (٦نص الالئحة التنفيذية(

* وبناء عىل ما تقدم , إذا طالب الدائن بالتنفيذ عىل أموال الرشكاء الخاصة عند عدم وجود أموال 
ذ لعدم ع عن التنفيللرشكة كافية للوفاء بديونها , فإن عىل قايض التنفيذ أن يصدر قرارا باالمتنا 
) من ٦) من املادة (٥االختصاص , ويكون قراره خاضعا لطرق االستئناف, وذلك وفقا لالئحة التنفيذية (

نظام التنفيذ, مع إفهام طالب التنفيذ (الدائن) بالتقدم بدعوى إىل املحكمة املختصة, إللزام الرشكاء 
نصوص حسب األحوال امل-تهم إىل تضامنيةأو الذين تحولت مسؤولي -حسب تكوين الرشكة-املتضامن�

بسداد الديون التي عىل الرشكة من أموالهم الخاصة, وإفهامه أيضا بأن له  -عليها يف نظام الرشكات
املختص و  -حسب حالها-التقدم بدعوى إىل املحكمة املختصة, بطلب تصفية الرشكة أو إعالن إفالسها 

 دوائر التجارية بديوان املظامل حاليا). مبثل هذه الدعاوى , املحاكم التجارية ( ال
أنها و  * إذا تقدم الدائن بدعوى إىل املحكمة املختصة بطلب إثبات مسؤولية الرشكاء عن ديون الرشكة ,

حسب -أو أنها تحولت إىل مسؤولية تضامنية  -حسب تكوين الرشكة-مسؤولية شخصية وتضامنية 
فال تنظر هذه الدعوى يف املحكمة املختصة حتى يثبت الدين  -األحوال املنصوص عليها يف نظام الرشكات

 عىل الرشكة ابتداء مبوجب حكم قضايئ وإال فال تنظر هذه الدعوى.
م الرشكات الحايل دامئا يعرب باملحكمة املختصة , وأما نظام الرشكات الجديد , استبدل * ويالحظ أن نظا

 التعب� بذلك بالجهة القضائية املختصة.
  



 

 - ٧٧ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

 
   

 

 نظاما له حقي فهل بديونها، للوفاء تكفي للرشكة أمواال التنفيذ قايض يجد مل إذا

 ... الراجح إىل وصوال الخالف ناقش  الخاصة؟ الرشكاء أموال عىل التنفيذ
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الحجز والتنفيذ عىل 
حصص الرشكاء

حصص : املطلب األول
الرشكاء

الحجز : املطلب الثا�
كاء والتنفيذ عىل حصص الرش 

يف الرشكات

الحجز : املطلب الثالث
درجة والتنفيذ عىل األسهم امل

يف هيئة السوق املالية
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حصص 
الرشكاء

تعريف الحصص

أنواع الحصص يف
الرشكة

: النوع األول
الحصة النقدية

:  النوع الثا�
الحصة العينية

الصورة األوىل

الصورة الثانية
: النوع الثالث
حصة العمل
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   الحصص: تعريف-أوالً
 والحصة يف اللغة: النصيب. حصة،الحصص جمع 

 ويف النظام الحصة هي: مساهمة الرشيك يف الرشكة باملال، أو بالعمل، أو به� معا.
واصطلح القانونيون عىل تسمية نصيب الرشيك يف رشكات األشخاص (التضامن، والتوصية البسيطة، 

سئولية املحدودة  "بالحصص".  وعىل تسمية نصيب الرشيك يف (رشكة , والرشكة ذات املواملحاصة) 
 ورشكة املساهمة) "باألسهم". باألسهم،التوصية 

 والحصص التي تقدم يف الرشكة حسب نظام الرشكات عىل ثالثة أنواع:
النوع األول: الحصة النقدية: وهي النصيب الذي يُساهم به الرشيك يف رأس مال الرشكة إذا كان مبلغا 

 وهذا النوع من الحصص هو األكرث شيوعا ب� الرشكات. النقود،من 
النوع الثا�: الحصة العينية: وهي النصيب الذي يُساهم به الرشيك يف رأس مال الرشكة إذا كانت شيئا 

 لنقود كمنقول أو عقار.آخر غ� ا
فالحصة العينية هي األموال من غ� النقود، وتشمل: األموال املادية عقارا كانت أم منقوال، كأن يقدم 

 رشيك أرضا لتأسيس الرشكة عليها، أو عددا وآالت يف تأسيس مصنع.
التي  مل الديونك� تشمل املنقول املعنوي كرباءة اخرتاع، أو عالمة تجارية، أو اسم تجاري، وكذلك تش

 للرشيك يف ذمة غ�ه يف أغلب قوان� الرشكات.
 فكل ما يصلح أن يكون محال لاللتزام, يصح أن يكون حصة يف الرشكة.

 وتقديم الرشيك للحصة العينية يكون عىل إحدى صورت�:
لكية الحصة مالصورة األوىل: أن يقدم الرشيك الحصة العينية اىل الرشكة عىل وجه التمليك بحيث تنتقل 

 العينية اىل الرشكة، وهذا هو األصل.
الصورة الثانية: أن يقدم الرشيك الحصة العينية اىل الرشكة عىل وجه االنتفاع بحيث ال تنتقل ملكية 
الحصة العينية اىل الرشكة ، بل يبقى الرشيك مالكا لرقبة الحصة العينية، وللرشكة حف االنتفاع بها 

 هذه الصورة يف رأس املال باملنفعة وليس بالرقبة. فتكون مساهمة الرشيك يف 
النوع الثالث: حصة العمل: وهي مساهمة الرشيك يف القيام بالعمل الفني لحساب الرشكة، كعمل 

 الرشيك مديرا للرشكة.
) من نظام الرشكات الجديد , أن الذي يدخل يف ٥) من نظام الرشكات الحايل, واملادة (٣ونصت املادة (

مال الرشكة من هذه األنواع الثالثة هو الحصص النقدية والحصص العينية فقط. أما الحصة  تكوين رأس
بالعمل فال تدخل يف تكوين رأس مال الرشكة، وال مُتثِّل جزءا فيه، وذلك لعدم قابلية الحصة بالعمل ألن 

الحصة  ال يتأىتَّ يف تكون محالً للتنفيذ الجربي, وألن رأس مال الرشكة هو الض�ن العام لدائنيها, وذلك
بالعمل، ولهذا �تنع أن تكون الحصص املقدمة من جميع الرشكاء حصصاً بالعمل. ك� ال يجوز أن تقترص 
حصة الرشيك عىل ما له من سمعة أو نفوذ، فال يجوز أن تكون الحصة من نفوذ سيايس، أو اجت�عي 

 ىل نحو غ� مرشوع.أو سمعة تجارية، وإال كان ذلك استع�الً للنفوذ والسمعة ع
ويشرتط نظام الرشكات الحايل والجديد , أن يقدم كل رشيك حصة يف رأس مال الرشكة، وهذه الحصة 
مُتثِّل مساهمة الرشيك يف بناء الرشكة، وهي السبب يف حصوله عىل نصيب يف الربح، وال يعد رشيكا يف 
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ند حصة يف الرشكة يؤدي اىل بطالنها ع الرشكة من ال يقدم حصة فيها، وعدم التزام أحد الرشكاء بتقديم
التأسيس. وال يشرتط أن تكون الحصص املقدمة متساوية يف القيمة، لكن يجب عند تقديم الحصص 

 تقدير قيمتها، كالحصص العينية، حتى يأخذ صاحبها عند تصفية الرشكة ما يعادل تلك القيمة.
ز أن يقدم أحد الرشكاء حصة نقدية، ك� ال يشرتط أن تكون الحصص املقدمة من جنس واحد، فيجو 

 ويقدم رشيك آخر حصة عينية وهكذا.
  

 خالله من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق الرشكة يف الحصص أنواع من نوعا

 النقدية الحصص...  األوىل املجموعة -

 العينية الحصص...  الثانية املجموعة -

 العمل حصص...  الثالثة املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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الحجز والتنفيذ عىل 
حصص الرشكاء يف 

الرشكات

الحجز

التنفيذ
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عىل حصص ملكية الرشكاء يف الرشكات، واألسهم غ� املدرجة، عن طريق مكاتبة الحجز: يكون الحجز -١
وزارة التجارة والصناعة لإلفصاح عنها، والتأش� عىل سجل امللكية، والتأش� مبحتوى السند التنفيذي عىل 

 ) من نظام التنفيذ.٦١) من املادة (١سجل الرشكة , وذلك وفقا ملا ورد يف نص الفقرة(
حد إذا كان الدين متعلقا بذمة أ -التنفيذ: ال يجوز التنفيذ عىل حصص ملكية الرشكاء يف الرشكات -٢

بخالف الحجز عىل هذه الحصص, والتنفيذ إ�ا يقع عىل األرباح فقط ، وذلك بالكتابة إىل وزارة  -الرشكاء
كة قايض أمراً ملحاسب الرش التجارة والصناعة، لإلفصاح عن مقدار الحصة ونوعية رأس املال، ثم يصدر ال

) من نظام الرشكات ٦بالحجز عىل األرباح العائدة من حصة املدين, وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (
الحايل, حيث نصت عىل ما ييل: " ال يجوز للدائن الشخيص ألحد الرشكاء أن يتقاىض حقه من حصة 

ه من نصيب املدين املذكور يف األرباح وفقا مدينه يف رأس مال الرشكة , وإ�ا يجوز له أن يتقاىض حق
مليزانية الرشكة, فإذا انقضت الرشكة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه في� يفيض من أموالها بعد 

كات ك� يف نظام الرش -سداد ديونها " , ويف نظام الرشكات الجديد , يكون التنفيذ عىل األرباح فقط 
) ٨ن الجهة القضائية املختصة , وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (لكن بعد الحصول عىل حكم م -الحايل

 من نظام الرشكات الجديد.
 
 

 

 

 

  

 التمثيل مع الرشكة؟ يف الحصص وما الحصص؟ هي ما

 إضاءة
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الحجز والتنفيذ عىل 
األسهم املدرجة يف هيئة 

السوق املالية

الحجز

التنفيذ
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) من ٦١الحجز: يكون الحجز عىل األسهم املدرجة يف هيئة السوق املالية، وفقا ملا ورد يف نص املادة (-١
التنفيذ، حيث نصت أن ذلك يتم عن طريق هيئة السوق املالية لإلفصاح عنها، وتبليغ قايض نظام 

 التنفيذ بنتيجة الحجز خالل ثالثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وذلك وفق الضوابط اآلتية:
 يكون حجز األوراق املالية مبنع املدين من الترصف فيها.-أ

املالية مبنع املدين من الترصف يف املبالغ املستحقة له بعد إغالقها يكون حجز املراكز القامئة لألوراق -ب
 , أي: منعه من نقلها من املحفظة النقدية إىل الحساب الجاري وما أشبه ذلك.

يجري «) من نظام التنفيذ عىل كيفية التنفيذ عىل األوراق املالية، ونصها: ٥٥التنفيذ: نصت املادة (-٢ 
ضعة لنظام السوق املالية من خالل شخص مرخص له من هيئة السوق املالية بيع األوراق املالية الخا

بالوساطة يف األوراق املالية، ويتم االتفاق ب� وزارة العدل وهيئة السوق املالية عىل وضع الضوابط 
 ».الالزمة لبيع هذه األوراق مبا يحقق عدالة السعر، وض�نات التنفيذ

كات، ما يفيد جواز بيع حصة الرشيك إذا كانت ممثلة يف أسهم , حيث ) من نظام الرش ٦وجاء يف املادة (
نصت عىل ما ييل :" إذا كانت حصة الرشيك ممثلة يف أسهم كان لدائنه الشخيص فضال عن الحقوق 
املشار إليها يف الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه األسهم ليتقاىض حقه من حصيلة البيع , ومع ذلك ال 

 كور عىل أسهم الرشكة التعاونية".يرسي الحكم املذ 
فضال عن –) من نظام الرشكات الجديد , ما نصه : " يجوز للدائن الشخيص للمساهم ٨وجاء يف املادة (

أن يطلب من الجهة القضائية املختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك  -)١الحقوق املشار إليها يف الفقرة (
أن يكون للمساهم� يف رشكات املساهمة غ� املدرجة  املساهم ليتقاىض حقه من حصيلة بيعها , عىل

 األولوية يف رشاء تلك األسهم ".
وراً بسعر يتم ف -املمثلة يف أسهم مدرجة يف هيئة السوق املالية-وبناء عىل ما سبق فإن بيع الحصة 

من الحجز  لالسوق، وتحول قيمتها لقايض التنفيذ إليداعها يف حساب دائرة التنفيذ، خالل ثالثة أيام عم
 عليها. 

  

 لهخال من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم
 :ييل ما وفق الرشكاء حصص عىل والتنفيذ الحجز

 الرشكات يف الرشكاء حصص عىل والتنفيذ الحجز...  األوىل املجموعة -
 سوقال هيئة يف املدرجة األسهم عىل والتنفيذ الحجز...  الثانية املجموعة -

 املالية
 رأي هإلي توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل
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مسؤولية املمثل النظامي 
للشخص املعنوي الخاص

املقصود : املطلب األول
ص باملمثل النظامي للشخ

املعنوي الخاص

ة من أمثل: املطلب الثا�
املمثل النظامي للشخص

املعنوي الخاص

يذ التنف: املطلب الثالث
عىل املمثل النظامي 

للشخص املعنوي الخاص
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) ٣٨( ةتُطبق أحكام نظام التنفيذ عىل الشخص املعنوي الخاص ك� تُطبق عىل األفراد؛ ولذا جاء يف املاد
من نظام املرافعات الرشعية , ما نصه: " تقام الدعوى املتعلقة بالرشكات أو الجمعيات القامئة أو التي 
يف دور التصفية أو املؤسسات الخاصة يف املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء 

لجمعية أو املؤسسة عىل أحد كانت الدعوى عىل الرشكة أو الجمعية أو املؤسسة، أو من الرشكة أو ا
الرشكاء أو األعضاء، أو من رشيك أو عضو عىل آخر، ويجوز رفع الدعوى إىل املحكمة التي يقع يف نطاق 
اختصاصها فرع الرشكة أو الجمعية أو املؤسسة، وذلك يف املسائل املتعلقة بهذا الفرع" , وجاء يف املادة 

األحكام الواردة يف نظام املرافعات الرشعية ما مل ينص هذا النظام ) من نظام التنفيذ أنه " تُتَّبع أمامه ٢(
 عىل خالفه".
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 املطلب األول: املقصود باملمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص
 

أن املقصود باملمثل النظامي للشخص  ) من نظام التنفيذ,٧٢) من املادة (١بينت الالئحة التنفيذية ( 
املعنوي الخاص : " من َخوَّله نظام املنشأة , أو عقدها التأسييس صالحية الترصف يف املوضوع محل 

 التنفيذ، كرئيس مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي". 
 *ومن أمثلة املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص أيضا: مصفي الرشكة, والحارس القضايئ.
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من أمثلة املمثل 
النظامي للشخص 

املعنوي الخاص

مصفي : أوال
الرشكة

تعريفه

الحارس : ثانيا
القضايئ

نوعاه

: النوع األول
حراسة رضائية أو 

اتفاقية

:  النوع الثا�
حراسة قضائية
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 أوال: مصفي الرشكة:
مصفي الرشكة يف النظام هو: الشخص الذي يعهد إليه بتصفية الرشكة، وقد يكون من الرشكاء أو من 
املديرين أو من غ�هم . ويكون املصفي نائباً ووكيالً عن الرشكة، فيثبت له ما يثبت للمديرين بالقدر 

كات, ما نصه " تنتهي سلطة املديرين أو مجلس االدارة ) من نظام الرش ٢١٧الالزم للتصفية. جاء يف املادة(
بانقضاء الرشكة, ومع ذلك يظل هؤالء قامئ� عىل إدارة الرشكة ويعتربون بالنسبة للغ� يف حكم املصف� 

 اىل أن يتم تعي� املصفي".
كيل حيث و فاملصفي يعد وكيال عن الرشكة التي يقوم بتصفيتها, نظرا للتشابه املوجود ب� املصفي وال 

ينوب كل منه� عن غ�ه يف إدارة أموال هذا الغ�. لكن سلطات املصفي تختلف عن سلطات املدير، 
فاملدير يتمتع بالسلطة الالزمة الستغالل أموال الرشكة ضمن الغاية التي أنشئت الرشكة من أجلها وهي 

 تهدف لتي يتمتع بها املصفي الالحصول عىل الربح املادي من أجل توزيعه عىل الرشكاء، بين� السلطة ا
اىل إحياء الرشكة، إ�ا االنتهاء منها بتحصيل أموال الرشكة ودفع التزاماتها ووضع الصايف تحت ترصف 

 الرشكاء أو املحكمة.
)من نظام الرشكات ٢١٨وقد يتوىل التصفية شخصا واحدا أو أكرث من شخص, وذلك وفقا لنص املادة (

 تصفية مصف واحد أو أكرث من الرشكاء أو من غ�هم". التي نصت عىل أنه "يقوم بال
 ثانيا: الحارس القضايئ:

 الحراسة نوعان: 
النوع األول: حراسة رضائية أو اتفاقية, وهي التي تنشأ باتفاق ذوي الشأن عىل إقامة حارس لحفظ 

الحارس بينهم, ف املال الذي يُخىش عليه الهالك, وُسميت رضائية, ألنها تكون من املالك بالرتايض في�
 هنا يف حقيقته نائبا عنهم, فسلطته فرع عن سلطة أصحاب املال. 

النوع الثا�: حراسة قضائية, وهي حراسة منسوبة إىل القضاء مبعنى أن القضاء هو الذي وضع هذا 
ى حارسا قضائيا, والحراسة القضائية عرفتها الالئحة التنفيذية( )من ٢١١)من املادة(١الحارس, ولهذا يُسمَّ

نظام املرافعات الرشعية بأنها:" وضع األموال املتنازع عليها تحت يد أم� تعينه الدائرة, إن مل يتفق عىل 
تعيينه ذوو الشأن", فالحراسة القضائية يف حقيقتها إنابة القضاء أمينا يتوىل حفظ مال متنازع عليه أو 

فهم من مواد نظام املرافعات الرشعية يُخاف التنازع فيه عىل وجه الح�ية والرعاية, وهذا الذي يُ 
املتعلقة بالحراسة القضائية, فسلطة الحارس القضايئ فرع عن سلطة القضاء, وال يجوز له التجاوز 

) من نظام املرافعات الرشعية , ما نصه: "ترفع دعوى ٢١١والزيادة عىل ما أنيب فيه, جاء يف املادة (
وع يف املنقول أو العقار الذي يقوم يف شأنه نزاع ويكون الحق الحراسة إىل املحكمة املختصة بنظر املوض

فيع غ� ثابت, وللقايض أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب املصلحة يف املنقول أو العقار قد قدم من 
األسباب املعقولة ما يُخىش معه خطرا عاجال من بقاء املال تحت يد حائزه ويتكفل الحارس بحفظ املال 

) من املادة ٢مع غلته املقبوضة إىل من يثبت له الحق فيه", وجاء يف الالئحة التنفيذية (وإدارته وبرده 
) من ذات النظام " للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع يف ثابت أو منقول أو فيه� سواء أكان ٢١١(

لذي واستغالله كالنزاع اهذا النزاع يف امللكية أم عىل واضع اليد أم عىل الحيازة أم متعلقا بإدارة املال 
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يحصل ب� الورثة او بعضهم يف الرتكة أو ب� الرشكاء حول إدارة املال املشاع وكيفية استغالله", وجاء يف 
) من ذات املادة " للدائرة عند االقتضاء, ولو مل يصدر حكم يف املوضوع, أن تقيم ٥الالئحة التنفيذية (

من الخصوم, ويخضع ما تقرره لطرق االعرتاض", وجاء يف حارسا بأمر تصدره, ولو مل يطلب ذلك أحد 
) من ذات النظام " يكون تعي� الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا, فإذا مل يتفقوا توىل القايض ٢١٢املادة(

تعيينه, ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما عىل الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة, وإذا سكت 
) من ذات ١طبق األحكام الواردة يف هذا النظام", وجاء يف الالئحة التنفيذية (عن الحكم عن ذلك, فت

املادة " تُِقرُّ الدائرة تعي� الحارس الذي حصل االتفاق عليه ب� ذوي الشأن, فإن مل يتفقوا وتولت الدائرة 
ارت اختتعيينه, فيشرتط أن يكون الحارس املع� مرخصا له بذلك من وزارة العدل, فإن تعذر ذلك 

 ) من ذات النظام,  مهام الحارس القضايئ وواجباته.  ٢١٧-إىل-٢١٣الدائرة من تراه", ثم بَيََّنت املواد (
لكن هل ترسي أحكام نظام التنفيذ عىل مصفي الرشكة أو الحارس القضايئ, ك� ترسي عىل غ�ه� من 

 املمثل� النظامي� للشخص املعنوي الخاص؟ 
أحكام نظام التنفيذ ترسي عليه , ألن املصفي يعد نائباً ووكيالً عن الرشكة ،  بالنسبة للمصفي , فإن

فيثبت له ما يثبت للمديرين بالقدر الالزم للتصفية , ألن الرشكة تحتفظ بنوع ما من شخصيتها االعتبارية 
 والرشكاء , �خالل فرتة التصفية مبا �كنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائن

وهي ليست شخصية كاملة , ولكنها بالقدر الالزم الذي �كنها من الحفاظ عىل حقوق الرشكة وسداد 
) من نظام ٢٠٣) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٢١٦ديونها , وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

 عنوي الخاص. ثل� النظامي� للشخص املالرشكات الجديد , وبالتايل ال فرق ب� املصفي وب� غ�ه من املم
واملصفي قد يكون تعيينه من قبل الرشكاء أو الجمعية العامة وهو ما يسمى بالتصفية االختيارية , وقد 
يكون تعيينه عن طريق املحكمة املختصة وهو ما يسمى بالتصفية اإلجبارية , وال فرق ب� التصيفة 

 ان أحكام نظام التنفيذ عىل املصفي.االختيارية والتصفية اإلجبارية يف رسي
وكذلك الحال بالنسبة للحارس القضايئ , فإن أحكام نظام التنفيذ ترسي عليه , ألنه أم� يتوىل حفظ 
املال املتنازع عليه أو الذي يُخاف فيه التنازع عىل وجه الح�ية والرعاية , وبالتايل ال فرق بينه وب� 

 ملعنوي الخاص. بقية املمثل� النظامي� للشخص ا
  

 ثاالم خالله من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم وعت�مجم إىل املشاركون يقسم
 :ييل ما وفق الخاص املعنوي للشخص النظامي املمثل أمثلة من

 الرشكة مصفي...  األوىل املجموعة -
 القضايئ الحارس...  الثانية املجموعة -
 كل يرأ  إليه توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة
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التنفيذ عىل املمثل النظامي 
للشخص املعنوي الخاص

أحكام التنفيذ املبارش: أوال 

أحكام الحبس التنفيذي: ثانيا 

استجواب املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص: ثالثا 

صاح عن أمر املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص باإلف: رابعا 
أموال املدين

سفرمنع املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص من ال: خامسا 

من نظام التنفيذ) 88(العقوبة املنصوص عليها يف املادة : سادسا
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مل يفرق نظام التنفيذ يف رسيان أحكام نظام التنفيذ ب� املدين العادي وب� املمثل النظامي للشخص 
املعنوي الخاص، كرئيس مجلس اإلدارة، أو املدير التنفيذي, أو غ�هم ممن يعيق التنفيذ , كأعضاء 

 ألمن ، وذلك عىل النحو اآليت :مجلس اإلدارة أو الرشكاء أو املحاسب أو أم� الصندوق أو حارس ا
أوال : أحكام التنفيذ املبارش, املنصوص عليها يف الفصل األول من الباب الرابع من نظام التنفيذ من 

), فإن هذه األحكام ترسي عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص أو ٧١) إىل املادة (٦٨املادة(
) من نظام التنفيذ بذلك, ونصها :" ٧١رصحت املادة ( من تسبب يف إعاقة التنفيذ من منسوبيه , فقد

ترسي أحكام التنفيذ املبارش عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص، أو املتسبب يف إعاقة التنفيذ 
 من منسويب الشخص املعنوي الخاص".

ليه أحكام ) من هذه املادة ,  أن القايض هو الذي يقرر من ترسي ع٢ك� بينت الالئحة التنفيذية (
 ). ٧١/٢التنفيذ املبارش، سواء أكان املمثل النظامي، أم املتسبب يف اإلعاقة، أم كليه� بحسب الحال (

ثانيا : أحكام الحبس التنفيذي , املنصوص عليها يف الفصل الثا� من الباب الخامس من نظام التنفيذ 
املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص  ) , فإن هذه األحكام ترسي عىل٨٦) إىل املادة (٨٣من املادة (

) من نظام التنفيذ بذلك, ونصها ٨٦أو من تسبب يف إعاقة التنفيذ من منسوبيه , فقد رصحت املادة (
:" ترسي أحكام الحبس التنفيذي عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص، أو املتسبب يف إعاقة 

 التنفيذ من منسويب" .
استجواب املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص, وتتبع أمواله, واألمر بإحضاره بالقوة عند  ثالثا : 

لقايض التنفيذ استجواب املدين، ومحاسبه، «) من نظام التنفيذ, ما نصه: ٤٧االمتناع , فقد جاء يف املادة (
خب� لتتبع  مواله، وله ندبوموظفيه، أو املتعامل� معه املشتبه يف محاباتهم له، ومدين املدين، لتتبع أ 

) من هذه املادة , عىل أنه متى اقتىض الحال استجوابه , فيبلغ وفق الفقرة ١ونصت الالئحة (». أمواله
 ) ولوائحها التنفيذية , وللقايض عند االمتناع األمر بإحضاره بالقوة. ٣٤) من املادة (٣(

) ١٧صاح عن أموال املدين , فقد جاء يف املادة (رابعا : أمر املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص باإلف
من نظام التنفيذ, ما نصه : " عىل جميع الجهات املختصة , ,أو املرشفة عىل تسجيل األموال, وعىل مدين 
املدين , ومحاسب املدين , وموظفيه, اإلفصاح عن أصول املدين , بناء عىل أمر قايض التنفيذ خالل مدة 

) من ذات املادة , ما نصه: " ١تاريخ إبالغ تلك الجهات". وجاء يف الالئحة( ال تتجاوز عرشة أيام من
لقايض التنفيذ أن يوجه أمره باإلفصاح لغ� املذكورين يف املادة , إذا قامت قرينة تدل عىل علمهم 

 بأموال املدين".
) من ٣نفيذية (خامسا : منع املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص من السفر, جاء يف الالئحة الت  

) من نظام التنفيذ , ما نصه : " لقايض التنفيذ عند االقتضاء أن يأمر باملنع من السفر ملدين ١٧املادة (
املدين , ومحاسبيه , وموظفيه, لدواعي اإلفصاح , أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك 

 ملكة "., وله طلب إبالغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج امل
) من ١) من نظام التنفيذ, فقد رصحت الالئحة التنفيذية (٨٨سادسا: العقوبة املنصوص عليها يف املادة (

ذات املادة ,عىل أنه : "ترسي أحكام هذه املادة عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص, أو 
 املتسبب يف إعاقة التنفيذ من منسوبيه". 
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 امي للرشكة:الحبس التنفيذي للممثل النظ
إذا َحَكَم قايض التنفيذ بالحبس التنفيذي عىل املمثل النظامي للرشكة, فيستمر الحبس حتى يتم التنفيذ, 
أو يصدر حكم من املحكمة املختصة بإعالن إفالس الرشكة , وال فرق يف ذلك ب� أن يكون املمثل النظامي 

 للرشكة هو أحد الرشكاء أو من غ�هم.
س التنفيذي عىل املمثل النظامي للرشكة حتى يصدر حكم من املحكمة املختصة وسبب استمرار الحب

بإعالن إفالس الرشكة, ألن النظام مل يرتب عىل اإلفالس آثاره إال بعد صدور حكم من املحكمة املختصة 
) من نظام املحكمة التجارية , وفيه " تقرر ١١٠بإعالن اإلفالس, وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

ملحكمة الحجر عليه , وإعالن إفالسه وتعترب ترصفاته العقلية والقولية غ� نافذة اعتبارا من تاريخ قرار ا
يانه يف وسيأيت ب -اإلفالس ", وإن كان هذا النص ورد يف إفالس التاجر إال أنه يرسي عىل إفالس الرشكات 

 .-املحور اآليت
كة ا كان أحد الرشكاء املتضامن� يف رشكة التضامن ورش وال أثر لثبوت إفالس املمثل النظامي للرشكة , إذ

التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم, ألن إفالسه ال يستتبع إفالس الرشكة, بخالف إفالس الرشكة 
فإنه يرتتب عليه تبعا إفالس جميع الرشكاء دون الحاجة إىل صدور حكم بتفليسهم, ألن مسؤولية هؤالء 

ك� سبق بيانه عند تعريف كل رشكة من هذه  -كة مسؤولية شخصية تضامنية الرشكاء عن ديون الرش 
 وغني عن البيان , ال أثر إلفالس املمثل النظامي للرشكة إذا كان من غ� الرشكاء.  -الرشكات

) من نظام التنفيذ نصت عىل أن أحكام الحبس التنفيذي ترسي عىل املمثل ٨٦* ويالحظ أن املادة (
) من ذات النظام أن الحبس التنفيذي يستمر حتى ٨٣النظامي للشخص املعنوي الخاص, ونصت املادة (

هذا أن الحبس ) من هذه املادة دعوى اإلعسار, ويُفهم من ١يتم التنفيذ, وأضافت الالئحة التنفيذية (
التنفيذي يستمر عىل املدين حتى يتم التنفيذ أو يدعي اإلعسار, وهذا مشكل بالنسبة للممثل النظامي 

 للشخص املعنوي الخاص ألمرين : 
األمر األول: ما يتعلق بدعوى اإلعسار, ألن اشرتاط اإلعسار عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص, 

فيذي, ال أثر له يف الحكم حتى وإن كان املمثل النظامي للرشكة أحد من أجل رفع حكم الحبس التن
الرشكاء املتضامن� يف رشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم , ألن إفالسه ال 
يستتبع إفالس الرشكة, بخالف إفالس الرشكة فإنه يرتتب عليه تبعا إفالس جميع الرشكاء دون الحاجة 

ر حكم بتفليسهم , ألن مسؤولية هؤالء الرشكاء عن ديون الرشكة مسؤولية شخصية تضامنية , إىل صدو 
 , وغني عن البيان ال أثر إلفالس املمثل النظامي-ك� سبق بيانه عند تعريف كل رشكة من هذه الرشكات-

 للرشكة إذا كان من غ� الرشكاء يف هذه الرشكات ويف بقية أنواع الرشكات األخرى. 
مر الثا�: أن نظام التنفيذ والئحته التنفيذية مل يفرقا ب� املدين العادي  وب� املمثل النظامي للشخص األ 

املعنوي الخاص يف مسألة استمرار الحبس التنفيذي عليه�, ويُفهم من هذا استمرار الحبس التنفيذي 
ملعنوي ثل النظامي للشخص اعىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص حتى يتم التنفيذ, مع أن املم

الخاص يختلف عن املدين العادي, الختالف صفة كل منه�, لذا كان من املناسب تحديد أمد للحبس 
 التنفيذي عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص.
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* وقد استشكل البعض حبس مدير الرشكة حبسا تنفيذيا, ألنه يف كث� من الحاالت ال يكون رشيكا يف 
ة, وألن مدير الرشكة يعد وكيال عن الرشكة يف أداء أع�لها, والوكيل أم�, واألم� ال يضمن إال إذا الرشك

تعدى أو فرط, لذا فإن املسؤولية يف حقه يطبق عليها القواعد العامة للمسؤولية املدنية، وإذا قام 
ا يُحبس حبس بأع�ل تخرج عن اختصاصه أو عن سلطاته، فإنه يُسأل عنها بصفة شخصية, فكيف

تنفيذيا, وألنه قد يغرم من ماله الخاص حتى يتخلص من الحبس التنفيذي مع أنه مل يتعد أو يفرط 
) من نظام التنفيذ املتعلقة ٨٦حتى يضمن من ماله الخاص. لذا طالب البعض بوضع ضوابط لل�دة(

فرشكة  شكل الرشكة, بحبس املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص حبسا تنفيذيا, منها:  النظر إىل
املساهمة مثال ليست كبقية الرشكات, ومنها: النظر إىل شخص املدير وترصفاته, ومدى تجاوبه مع قايض 
التنفيذ, ومنها: النظر إىل حال الرشكاء وترصفاتهم, وعالقة املدير بهم, ومدى تجاوبهم مع مدير الرشكة, 

لس اإلدارة بحبس رئيس مج -رية لقايض التنفيذحسب السلطة التقدي-ومنها: االكتفاء يف بعض الحاالت
أو املتسبب يف إعاقة التنفيذ من منسويب الرشكة سواء كانوا من أعضاء مجلس اإلدارة أو من الرشكاء أو 

 من غ�هم.
وأجاب البعض بأن الحبس التنفيذي ال يعد عقوبة, وإ�ا هو وسيلة إلجبار الشخص عىل التنفيذ أو 

كة كافية للوفاء بديونها، لذا فإن تنفيذ هذا الحبس ال يؤدي إىل انقضاء الحق, اإلفصاح عن أموال للرش 
نفيذ طلب الت» طالب التنفيذ«) من نظام التنفيذ، وبالتايل يجوز للدائن ٨٥وفقا ملا ورد يف نص املادة(

 الجربي مستقبالً.
  

 حالة خالله من تجسد بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٦ إىل املشاركون يقسم
 :ييل ما وفق الخاص املعنوي للشخص النظامي املمثل عىل التنفيذ حاالت من

 املبارش التنفيذ أحكام...  األوىل املجموعة -
 الخاص املعنوي للشخص النظامي املمثل استجواب...  الثانية املجموعة -
 التنفيذي الحبس أحكام...  الثالثة املجموعة -
 نع باإلفصاح الخاص املعنوي للشخص النظامي املمثل أمر...  الرابعة املجموعة -

 املدين أموال
 رالسف من الخاص املعنوي للشخص النظامي املمثل منع...  الخامسة املجموعة -
 التنفيذ نظام من) ٨٨( املادة يف عليها املنصوص العقوبة...  السادسة املجموعة -
 كل يرأ  إليه توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة
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ها أثر إفالس الرشكة وتصفيت
عىل التنفيذ

صفيةتعريف اإلفالس والت: املطلب األول

عىل أثر إفالس الرشكة: املطلب الثا�
التنفيذ

 يف االختصاص القضايئ: املطلب الثالث
الن التنفيذ عىل الرشكة املحكوم بإع

إفالسها

ة عىل أثر تصفية الرشك: املطلب الرابع
التنفيذ
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تعريف اإلفالس 
والتصفية

ب اإلفالس يف غال
ةاألنظمة التجاري

ظام اإلفالس يف الن
السعودي

التصفية

العالقة ب� 
فيةاإلفالس والتص

الفرق ب� 
السالتصفية واإلف
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 اإلفالس يف غالب األنظمة التجارية يعني: التوقف عن سداد الديون الحالَّة يف مواعيدها. 
أما النظام السعودي فلم يأخذ بفكرة التوقف عن الدفع كرشط لشهر أو إعالن إفالس الرشكة, وإ�ا 
يأخذ بفكرة استغراق الديون جميع أصول الرشكة, واملقصود باستغراق الديون جميع أصول الرشكة : 

ن ب� كل م عدم كفاية رأس مال الرشكة لتسديد ما عليها من التزامات. وهذا يتضح من عقد املوازنة
أصول الرشكة وديونها. واملؤرش هو عدم قيام الرشكة بتسديد ما عليها من الديون يف مواعيد استحقاقها. 

) من نظام املحكمة التجارية بأنه: "من استغرقت الديون ١٠٣ولهذا ورد تعريف املفلس يف املادة (
وقد جاء  -ك� سيأيت-س الرشكة جميع أمواله فعجز عن تأديتها". وهذا التعريف ينطبق أيضا عىل إفال 

) من نظام الرشكات املعدلة, ما يوجب إيقاف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عن ١٨٠يف نص املادة (
مزاولة نشاطها, إذا بلغت خسائرها نصف رأس املال, والنظر يف استمرارها, وال شك أن الخسارة قد 

ذلك, ولهذا ال يحق لها االستمرار والحالة هذه إال  تكون بديون تستغرق رأس املال, أو بتلف له أو غ�
إذا التزم الرشكاء بدفع ديونها املستغرقة لرأس املال. وبالتايل فإن الرشكة ال يُشهر إفالسها إذا مل تستغرق 

 ديونها رأس املال أو تبلغ الخسارة نصف رأس املال.
), جعلت استغراق الديون ٢٢ ديوان املظامل, ص(بَيََد أنه يف املبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري يف

ألحوال املدين, قرينة عىل التوقف عن دفع الدين التجاري , ولهذا اعتمدت يف بعض أحكامها عىل مبدأ 
مجرد التوقف عن الدفع, كرشط أساس لشهر اإلفالس, ويف بعضها اعتمدت عىل مجرد استغراق الديون 

 رأس مالها .
 جراءات يقوم بها املصفي إلنهاء الرشكة القامئة سوى رشكة املحاصة.والتصفية: هي مجموعة إ 

ووجه العالقة ب� اإلفالس والتصفية، أن التصفية إجراء يتم بعد اإلفالس، عىل أنه نظاماً وفقهاً, ال يلزم 
حرص التصفية يف الرشكات املفلسة، فقد تُصّفى الرشكة من غ� إفالس، ولكن لسبب من أسباب انقضاء 

كات العامة أو الخاصة، وهي انتهاء مدة الرشكة أو انتهاء العمل الذي قامت الرشكة من أجله أو الرش 
هالك مال الرشكة أو اجت�ع حصص الرشكاء يف يد واحد أو موت أحد الرشكاء، أو إعساره أو إفالسه أو 

فلَّس الرشكة ه قد تُ غ� ذلك. فاإلفالس سبب للتصفية، وال يلزم أن كل رشكة ُصفيّت فهي مفلسة، ك� أن
 , وال تُصّفى, بسبب التجاء الرشكاء والدائن� إىل الصلح الواقي من إعالن اإلفالس والتصفية.

وهناك فرق ب� التصفية واإلفالس من حيث الزمن، فزمن اإلفالس هو استغراق الديون جميع أموال  
فية ند توفر الرشوط . وأما زمن التصاملدين وعجزه عن األداء، فحينها يسمى مفلساً, ويستحق التفليس ع

فهو بعد التفليس أو اتفاق الرشكاء عىل حل الرشكة, فالتصفية أعم من اإلفالس، فقد تكون التصفية 
 بسبب اإلفالس، وقد تكون بسبب آخر. 

ى من يقوم بالتصفية بسبب اإلفالس "أم� التفليسة" أو "وكيل التفليسة" أو "مأمور التفليسة "   ويُسمَّ
� يف ك -نه ال يسمى "باملصفي " مع أنه يزاول مهام املصفي, وهذا هو الذي أخذ به القضاء التجاري لك

حيث فرقوا ب� املصفي - ١٦مجموعة املبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل ص
ض طلبه, ألن  برفوب� وكيل التفليسة , وأنه ليس من سلطات املصفي طلب إعالن إفالس الرشكة, وقىض

تصفية الرشكة يقوم مقام تفليسها, وألن نظام الرشكات الذي بُّ� فيه سلطات املصفي ليس من بينها 
تخويله طلب إعالن إفالس الرشكة, وعليه فال يكون صاحب صفة يف إعالن اإلفالس, لكن عىل املحكمة 



 

 
 - ١٠٢ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

ة لها ك, بناء عىل التقارير املرفوعاملختصة من تلقاء نفسها أن تعلن إفالس الرشكة متى ظهر موجب ذل
 من قبل املصفي الذي عيّنته. 

واملصفي يشبه وكيل التفليسة, لكن يختلف املركز النظامي للمصفي عن وكيل التفليسة, فاملصفي وكيل 
عن الرشكة وحدها , يف ح� أن وكيل التفليسة, وكيل عن الرشكة املفلسة وعن الدائن� يف ذات الوقت, 

ع عىل دائني الرشكة رفع الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات االنفرادية, يف ح� يكون لكل من ولذلك �تن
 دائني الرشكة يف حال التصفية املطالبة بحقوقهم , والتنفيذ بها عىل أموال الرشكة.

وعند القانوني� يطلقون التفليس أو التفليسة عىل الحكم الصادر عىل الرشكة املفلسة من محكمة 
عرب أحيانا ب "شهر" اإلفالس, بدل "الحكم" وكاله� مبعنى واحد, وإن كان املعنى اللغوي مختصة, وي

 للشهر "اإلعالن", لكن جرت عادة القانوني� بذلك, ألنه ال �كن الشهر إال بعد صدور الحكم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 التجارية األنظمة أغلب يف عنه السعودي النظام يف اإلغالس يختلف كيف

 التمثيل مع األخرى؟
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أثر إفالس الرشكة عىل 
التنفيذ

إفالس الرشكة

أثر إعالن إفالس 
فيذالرشكة عىل التن
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 إفالس الرشكة: -١
يخضع التاجر يف إعالن إفالسه لقواعد اإلفالس املقررة «) من نظام التنفيذ عىل أنه: ٨٢نصت املادة ( 

 وهذه القواعد توجد يف اآليت:». نظاماً 
 

  

قواعد اإلفالس

نظام التسوية الواقية من
اإلفالس

نظام املحكمة التجارية

14/املرسوم املليك رقم م
هـ16/4/1421وتاريخ 
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 نظام التسوية الواقية من اإلفالس , الصادر باملرسوم املليك رقم  -أ
 هـ .٤/٩/١٤١٦) وتاريخ ١٦(م/ 

هـ, والتعديالت ١٥/١/١٣٥٠) وتاريخ ٣٢نظام املحكمة التجارية , الصادر باملرسوم املليك رقم ( -ب
 الصادرة عليه .

هـ الصادر بشأن ترتيب سداد الديون املمتازة يف حالة ١٦/٤/١٤٢١وتاريخ  ١٤املرسوم املليك رقم م/ -ج
 اإلفالس.

التجارية, ونظام الرشكات الحايل والجديد, أي أحكام متعلقة بإفالس ومل تتضمن مواد نظام املحكمة 
الرشكات, ولكن اقترص نظام املحكم التجارية عىل تنظيم موضوع إفالس التاجر, ومل يرش يف أي مادة 

) من ١١٠منه أن مواد اإلفالس الواردة يف النظام ترسي عىل إفالس الرشكات, إال ما ورد يف نص املادة (
حكمة التجارية: " أنه إذا وقع اإلفالس عىل الرشكة املعرب عنها برشكة املفاوضة , فك� تحجز نظام امل

كافة أموال الرشكة تحجز أيضا أموال الرشكاء املتضامن� لكونهم مسؤول� من جهة التضامن". وهذا 
و يف ضوعنا إ�ا هالنص غ� كاف, ألنه إ�ا ورد يف نوع واحد من أنواع الرشكات يف الفقه اإلسالمي, ومو 

 أنواع الرشكات التجارية حسب نظام الرشكات .
 
 
 
 
 
 
 

) ١فإنه يطبق أيضا عىل الرشكات، ك� جاء يف املادة ( بَيََد أن إعالن اإلفالس ك� يطبق عىل التاجر الفرد,
يجوز لكل تاجر، فرداً كان أو رشكة، اضطربت أوضاعه املالية «من نظام التسوية الواقية من اإلفالس: 

 ». عىل نحو يخىش معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الواقي مع دائنيه..
عد وأحكام اإلفالس إذا اكتسبت الصفة التجارية وثبتت لها وبناء عليه: فإن الرشكات تخضع لقوا

 الشخصية املعنوية , وبالتايل فإن مواد إفالس التاجر الواردة يف هذه األنظمة ترسي عىل إفالس الرشكات. 
ويشرتط إلعالن اإلفالس صدور حكم بذلك من املحكمة املختصة , وهي املحاكم التجارية (الدوائر  

) من نظام املحكمة التجارية, وفيه ١١٠املظامل حاليا), وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة(التجارية بديوان 
" تقرر املحكمة الحجر عليه, وإعالن إفالسه وتعترب ترصفاته العقلية والقولية غ� نافذة اعتبارا من تاريخ 

جز عىل لن إفالسها, وتحقرار اإلفالس", وبناء عليه, فإن عىل املحكمة املختصة إذا فلّست الرشكة أن تع
كافة أموال الرشكة وأموال الرشكاء املتضامن�, لكونهم مسؤول� من جهة التضامن, وتغل يد إدارتها, 

 وتعترب ترصفاتها الفعلية والقولية غ� نافذة , اعتبارا من تاريخ قرار اإلفالس .  

 

 

 باألمثلة وضح بينه�؟ العالقة وما واإلفالس؟ التصفية ب� الفروقات ما
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لّس من الرشكة نفسها, أو تُف ويتم تفليس الرشكة بناء عىل طلب من أحد الدائن� أو بناء عىل طلب
) من نظام املحكمة التجارية عىل ما ييل" إعالن ١٠٨ابتداء من املحكمة ملختصة, فقد نصت املادة (

 اإلفالس إما أن يكون بطلب من املفلس مبارشة أو بطلب من أحد غرمائه ".
� سبق ك-الرشكات قضاء  وهذا النص, وإن كان واردا يف تفليس التاجر إال أنه ال مانع من تطبيقه عىل 

وبالتايل �كن إعالن إفالس الرشكة بناء عىل طلب من جميع الدائن�, أو بعضهم , أو بناء عىل  -بيانه
) من نظام الرشكات ٧٧طلب من الرشكة نفسها عن طريق ممثليها النظامي�, وفقا ملا نصت عليه املادة (

قد نصتا عىل أنه " إذا حكم بشهر إفالس الرشكة كان )من نظام الرشكات الجديد, ف٧٩الحايل , واملادة (
رفع الدعوى املذكورة من اختصاص ممثل التفليسة" , وهذا النص وإن كان واردا يف رشكة املساهمة, إال 
أنه يرسي عىل بقية أنواع الرشكات, فيتقدمون حينئذ إىل املحكمة املختصة, ويعلنون بأن الرشكة قد 

 ن ديونها قد استغرقت رأس مالها. توقفت عن دفع ديونها أو أ 
وأما تفليس الرشكة من املحكمة ابتداء, فلم يرد يف نصوص نظام املحكمة التجارية أو نظام الرشكات أي 
نص يبيح للمحكمة إعالن إفالس الرشكات من تلقاء نفسها, لكن قد أخذ بهذا املبدأ, القضاء التجاري 

 ).١٧ص( -تي قررتها هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظاملك� يف مجموعة املبادئ ال-بديوان املظامل
ونظراً للطبيعة النظامية للرشكات, فإنه ال يجوز للممثل النظامي للرشكة أن يطلب إعالن إفالسها إال 

 بعد الحصول عىل إذن بذلك من أغلبية الرشكاء أو من الجمعية العامة، حسب نوع الرشكة. 
رشكة إىل املحكمة املختصة, وتقوم املحكمة بتعي� ممثال لها  يسمى "أم� ويرفع دعوى إعالن إفالس ال

التفليسة", وقد تُع�ِّ املحكمة واحدا أو أكرث للتفليسة, يُنتخب من قبل الدائن�, وقد يكون األم� منهم 
 . -وسيأيت بيانه-أو من وكالء الدعاوى املعروف� بالدراية واالستقامة لدى املحكمة 

  

 واقعية لحالة بالتمثيل مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم
 :ييل ما وفق عليها، اإلفالس قواعد من قاعدة تطبيق خاللها من تجسد

 اإلفالس من الواقية التسوية نظام تطبيق...  األوىل املجموعة -
 التجارية املحكمة نظام تطبيق...  الثانية املجموعة -
 وتاريخ ١٤/م رقم املليك املرسوم تطبيق...  الثالثة املجموعة -

 .اإلفالس حالة يف املمتازة الديون سداد ترتيب بشأن الصادر هـ١٦/٤/١٤٢١
 رأي يهإل توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل
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أثر إعالن إفالس 
الرشكة عىل 

التنفيذ

إعالن إفالس رشكة
التضامن

إعالن إفالس رشكة
ةالتوصية البسيط

إعالن إفالس رشكة
املحاصة

ة إعالن إفالس الرشك
ذات املسؤولية 

املحدودة واملساهمة

إعالن إفالس رشكة
التوصية باألسهم
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ضامن، ينتج عنه إعالن إفالس الرشكاء جميعاً ملسؤوليتهم التضامنية عن ديون إعالن إفالس رشكة الت
وهذا بخالف إفالس أحد الرشكاء لدين تجاري خاص عليه , -ك� سبق بيانه-الرشكة يف جميع أموالهم 

فال يستتبع إفالس الرشكة أو إفالس الرشكاء اآلخرين , ذلك ألن الرشكة غ� مسؤولة عن ديون الرشكاء , 
ألنه قد يتوقف الرشيك عن دفع ديونه , وتظل الرشكة ذاتها أو الرشكاء اآلخرون قادرين عىل الوفاء , و 

 أو ليست يف حالة وقف عن الديون.
وكذلك يؤدي إعالن إفالس رشكة التوصية البسيطة إىل إفالس الرشكاء املتضامن� فيها , ألنهم يسألون  

وصون , أما الرشكاء امل -ك� سبق بيانه-يف جميع أموالهممسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الرشكة 
فال يؤدي إفالس الرشكة إىل إعالن إفالسهم , ألنهم ال يسألون إال يف حدود حصصهم, وهذا بخالف إفالس 

 أحد الرشكاء املوص� أو املتضامن� , فإنه ال يستتبع إفالس الرشكة أو إفالس الرشكاء اآلخرين.
 يتصور فيها إعالن اإلفالس , بل وال تخضع لنظام اإلفالس كرشكة لتجردها من وأما رشكة املحاصة ال
ولكن �كن طلب إعالن إفالس أشخاص الرشكاء املكون� لها ,  -ك� سبق بيانه-الشخصية االعتبارية 

 واملدير الذي يدير أع�لها باسمه , وال يرتتب عىل إفالس أحد الرشكاء إفالس الرشكة أو باقي الرشكاء
 ,لكن يسبب انحاللها وانقضائها ما مل يتفق عىل غ� ذلك .

وإفالس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة واملساهمة, ال يؤدي إىل إفالس الرشكاء واملساهم� فيها , ألنهم 
ال يكتسبون بذلك صفة التاجر , وألن املساهم عىل كل حال غ� ملزم  شخصيا وبالتضامن عن ديون 

 . -ك� سبق بيانه-سأل عن الديون يف حدود حصته التي ساهم بها يف الرشكةالرشكة , وإ�ا ي
ويؤدي إفالس رشكة التوصية باألسهم إىل إعالن إفالس الرشكاء املتضامن� فيها , ألنهم يسألون مسؤولية 

, فال  بخالف الرشكاء املوص�  -ك� سبق بيانه-شخصية وتضامنية عن ديون الرشكة يف جميع أموالهم 

سألون عن ديون الرشكة إال بقدر أسهمهم يف رأس املال , لكن ال يرتتب عىل إفالس أحد الرشكاء إفالس ي

  الرشكة , وإ�ا يرتتب عليه حلها وانقضاؤها إن كان املفلس الرشيك املتضامن , مامل يتفق عىل غ� ذلك.
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 تجسد واقعي بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٥ إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق التنفيذ، عىل الرشكة إفالس أثر خالله من

 باألسهم التوصية رشكة إفالس إعالن أثر...  األوىل املجموعة -

 ودةاملحد املسؤولية ذات الرشكة إفالس إعالن أثر...  الثانية املجموعة -

 واملساهمة

 املحاصة رشكة إفالس إعالن أثر...  الثالثة املجموعة -

 البسيطة التوصية رشكة إفالس إعالن أثر...  الرابعة املجموعة -

 التضامن رشكة إفالس إعالن أثر...  الخامسة املجموعة -

 إليه توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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 القضايئ يف التنفيذ عىل الرشكة املحكوم بإعالن إفالسها املطلب الثالث: االختصاص
  

إذا ُحكم بإعالن إفالس الرشكة من املحكمة املختصة, وهي املحاكم التجارية "الدوائر التجارية بديوان 
املظامل حاليا" , فإن عىل قايض التنفيذ أن يصدر قراراً بالتوقف عن التنفيذ عىل هذه الرشكة , ورفع ما 

ايض قد بدأ يف إجراءات هذا يف حالة أن الق-تم اتخاذه من إجراءات ضدها وذلك لعدم االختصاص,
, وأما إذا مل يبدأ القايض يف إجراءات التنفيذ , فإنه يصدر قراراً باالمتناع عن التنفيذ عىل هذه  -التنفيذ

) ٦) من املادة (٥الرشكة , وعىل كل حال يكون قراره خاضعا لطرق االستئناف, وفقا لالئحة التنفيذية (
مة املختصة بإفالس الرشكة, وغل يد إدارتها, والحجر عليها, من نظام التنفيذ, ألنه حين� تقيض املحك

فإنها تقوم بتعي� أمينا للتفليسة, ويكون القايض الذي عيّنه هو املرشف عليه, وذلك لح�ية أموال 
الدائن� من التبديد والضياع , وتوزيعها ب� الدائن� بالعدل, ألن الغرض من شهر اإلفالس هو حصول 

وقهم، وهذا ال يكون إال بالتنفيذ عىل أموال الرشكة املفلسة، وبالتايل فإنه يرتتب عىل الدائن� عىل حق
ذلك أيلولة تلك األموال إىل أم�, يقع عىل عاتقه اتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لحرص أموال الرشكة 

وقد اكتفى  .املفلسة, وتصفيتها تصفية ج�عية ب� دائنيها, وفحص الديون للتحقق من مدى صحتها 
), فأصبح أم� ١١٢القضاء التجاري مؤخرا بأم� التفليسة عن مجلس األمناء الذي نصت عليه املادة (

) من نظام املحكمة التجارية ما نصه " ١١١التفليسة يقوم بكل أع�ل مجلس األمناء . جاء يف املادة (
يد ين تنتخبهم املحكمة للتحقيق وقكل من له دين عىل املفلس يراجع أم� املجلس وأمناء الديانة الذ

) من ذات النظام ما نصه " عىل املحكمة أن تع� مأمور من طرفها ١١٢مطلوباتهم". وجاء يف املادة (
أحد األعضاء ويعرب عنه بأم� املجلس وعىل الديانة أن ينتخبوا ذات� منهم أو من وكالء الدعاوى 

يعرب عنهم أمناء الديانة وعىل املحكمة أن تبلغهم ذلك املعروف� بالدراية واالستقامة لدى املحكمة و
مبذكرات رسمية وتع� لهم محالً مخصوصاً لالجت�ع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه". وجاء يف املادة 

) من ذات النظام " عىل أم� املجلس وأمناء الديانة االهت�م يف تحقيق ما عىل املفلس واستحصال ١١٣(
وبة له وأن يجروا قيدها مبفرداتها بدفرت مخصوص ومن �تنع من أداء ما عليه جميع الديون املطل

للمفلس من الديون ويرص عىل عدم تسليمها إىل أم� املجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته باملحكمة 
سواء كان مبعرفة واحد منهم أو بتعي� محام عنهم وللمحكمة الحق يف إحضار املفلس واستجوابه 

ضاح منه في� متس إليه الحاجة ك� أنه له الحق يف تعي� الوكالء واملستخدم� مع أم� املجلس واالستي
) من ذات النظام :" أن أم� املجلس ١١٤وأمناء الديانة حسب� تدعوا إليه الحاجة". وجاء يف املادة (

عىل الصورة -باملزاد العلني وأمناء الديانة يتولون حجز أموال املفلس املنقولة وغ� املنقولة، ويبيعونها 
بعد قرار من املحكمة، وما هو ممنوع حجزه يف فصل الحجز، كذلك  -املتقدمة يف بيع األموال املحجوزة

هو ممنوع حجزه يف مواد اإلفالس". ثم "تجمع أمثان املبيوعات والنقود والديون املتحصلة، ويخصم منها 
عىل الديانة مبوجب جدول، كل عىل قدر حصته  جميع املصاريف والرسوم، وما يبقى يجري توزيعه

بحساب الغرامة، واإلمضاء يف ذلك الجدول من جميع الدائن�، ويصدق عليه بقرار من املجلس" , وذلك 
 ) من نظام املحكمة التجارية.١٢٢وفقا ملا ورد يف نص املادة (
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س حجة عل الكافة , ألن اإلفال وبناء عىل ما تقدم, فإن إعالن إفالس الرشكة من املحكمة املختصة يكون 
ينشئ حالة جديدة تقتيض تصفية أموال املدين املفلس تصفية ج�عية, ورفع يده عن أمواله أو املترصف 
فيها , وإقامة ممثل للدائن� إلدارتها وتصفيتها, ثم يوزع ما تبقى عىل الدائن� قسمة غرماء, ومتى 

امن� ل آثاره, لكن ال يرتتب عىل ذلك إبراء الرشكاء املتضانتهت التصفية , فإن حالة اإلفالس تنقيض وتزو 
من الديون التي مل يحصل الوفاء بها ألربابها بسبب عدم وجود مبالغ كافية بعد تصفية موجودات 
الرشكة وأموالها الخاصة بهم, بل يظل هؤالء مسؤول� بعد انتهاء التصفية عن الوفاء للدائن� باملبالغ 

هذه املبالغ عالقة بذممهم , وإذا ظهرت بعد انتهاء التصفية أموال للرشكة أو ألحد  الباقية لهم , وتظل
الرشكاء املتضامن� فيها م� كان يجب تصفيته أو توزيعه عىل الدائن�, فإنه يعاد فتح التفليسة من 

 جديد, ويعود وكيل التفليسة إىل وظائفه ألجل بيع هذه األموال وتوزيع مثنها عىل الدائن�.
وإذا ُحِكَم بإعالن إفالس الرشكة, فإن التفليسات تتعدد يف رشكات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية 
باألسهم , ألنه يوجد يف هذه الرشكات رشكاء متضامنون يجوز شهر إفالسهم , أما رشكات املساهمة وذات 

ات رشكاء نه ال يوجد بهذه الرشكاملسؤولية املحدودة , فال ينتج عن تفليس الرشكة إال تفليسة واحدة , أل 
 متضامنون.

   

 

 

 مع سها؟إفال  بإعالن املحكوم الرشكة عىل التنفيذ يف القضايئ االختصاص وضح

 التمثيل
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التنفيذ
أنواع التصفية

: النوع األول
التصفية 
االختيارية

:  النوع الثا�
التصفية 

اإلجبارية أو 
القضائية
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سداد والتصفية ال تكون إال يف حالة كفاية أموال الرشكة ل تدخل الرشكة مبجرد انقضائها يف دور التصفية ,
 ديونها , وإال وجب الحكم بإفالسها. 

 والتصفية نوعان:
النوع األول: التصفية االختيارية , ومعناها إنهاء عمليات الرشكة وحرص موجوداتها واستيفاء حقوقها 

 ء القتسامها وتوزيعها، وأما كيفية صدوروسداد ديونها , متهيدا لوضع األموال الصافية ب� يدي الرشكا
قرار حل تصفية الرشكة اختياريا , فإن هذا يختلف حسب نوع الرشكة , فبالنسبة لرشكة التضامن 
والتوصية البسيطة واملحاصة, يتطلب إج�ع آراء الرشكاء , ك� يتطلب إج�ع الرشكاء املتضامن� بالنسبة 

كة املساهمة وذات املسؤولية املحدودة , فإن نظام الرشكات لرشكة التوصية باألسهم. وبالنسبة لرش 
) ومل يرد الحل االختياري ١٧٣,  ٨٥الحايل قد حدد األمور التي تتطلب إج�ع الرشكاء عليها يف املادت� (

ضمن تلك االمور, ومن ثم اعتبار حل الرشكة وتصفيتها مبثابة تعديل لعقد الرشكة ذات املسؤولية 
ام االسايس لرشكة املساهمة , ويكتفى يف شأنه باألغلبية الالزمة لتعديل العقد أو النظام, املحدودة, والنظ

وال يتطلب إج�ع الرشكاء. وبعد صدور قرار الرشكاء بتصفية الرشكة تصفية اختيارية , فإنه يشرتط 
ية وذلك التصف العت�د هذه التصفية مصادقة اإلدارة العامة للرشكات بوزارة التجارة والصناعة عىل هذه

 وفق إجراءات معينة حددتها هذه اإلدارة.
الجهة -النوع الثا�: التصفية اإلجبارية أو القضائية  , وهي التي تتم عن طريق املحكمة املختصة 

طلب  ), وذلك بناء عىل-الدوائر التجارية بديوان املظامل حاليا-(املحاكم التجارية  -القضائية املختصة
 اء عىل طلب أحد دائني الرشكة , ثم تقرر املحكمة تصفية الرشكة. أحد الرشكاء أو بن

, بل لقايض  -قضائية-وال أثر لتصفية الرشكة عىل التنفيذ , سواء كانت التصفية اختيارية أو إجبارية
التنفيذ الحق يف التنفيذ عليها , ك� لو كانت الرشكة يف حال حياتها , ألن املصفي يعد وكيالً عن الرشكة 

بذلك يخضع يف إنجاز مهمته ومسؤوليته إىل األحكام العامة للوكالة ، وتتحدد سلطاته مبا يقتضيه ، و 
قرار تعيينه ، فضالً عن طبيعة عملية التصفية ذاتها ، لذا يحق لدائني الرشكة يف حال التصفية املطالبة 

ظ تصفية , فإنها تحتفبحقوقهم، والتنفيذ بها عىل أموال الرشكة , ألن الرشكة إذا كانت يف دور ال
) ٢١٦بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية وإىل أن تنتهي التصفية , وفقا ملا ورد يف نص املادة (

) من نظام الرشكات الجديد , بخالف ما لو تم إعالن إفالس ٢٠٣من نظام الرشكات الحايل , واملادة (
 الرشكة.

كاء أو من غ�هم , ويتوىل الرشكاء أو الجمعية العامة ويقوم بالتصفية مصف واحد أو أكرث من الرش 
للرشكة تعي� املُصف� أو استبدالهم وتحديد ُسلطاتهم وصالحياتهم وُمكافأتهم ورواتبهم, أما إذا كان 
حل الرشكة مبوجب حكم من املحكمة املختصة, فإنها تقوم بتعي� املُصفي� وتحديد ُسلطاتهم ورواتبهم 

) من نظام ٢٠٥) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٢١٨وفقا ملا ورد يف نص املادة ( وُمكافئتهم , وذلك
الرشكات الجديد , ويف حالة تجاوز املُصفي� حدود سلطاتهم فإنهم " يكونون مسؤول� بالتضامن عن 

طاء ختعويض الرضر الذي يُصيب الرشكة والرشكاء والغ� نتيجة تجاوزهم حدود ُسلطاتهم أو نتيجة األ 
) من نظام الرشكات الحايل , ٢١٩التي يرتكبونها يف أداء أع�لهم " وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة (

 ) من نظام الرشكات الجديد. ٢٠٩واملادة (
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ومن أجل مصلحة الرشكة والدائن� والرشكاء, تحتفظ الرشكة بنوع ما من شخصيتها االعتبارية خالل 
ع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائن� والرشكاء, وهي فرتة التصفية مبا �كنها من بي

ليست شخصية كاملة, ولكنها بالقدر الذي �كنها من الحفاظ عيل حقوق الرشكة وسداد ديونها . وذلك 
) من نظام الرشكات الجديد , ٢٠٣) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٢١٦وفقا ملا ورد يف نص املادة (

د نصتا عىل اآليت :" تدخل الرشكة مبجرد انقضائها يف دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية فق
) من نظام الرشكات ٢٠٧) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٢٢٠بالقدر الالزم للتصفية". ونصت املادة (

 -صف�دة يف وثيقة تعي� املمع مراعاة القيود الوار  -الجديد , عىل الصالحيات املمنوحة للمصفي , وهي "
يكون لهؤالء أوسع السلطات يف تحويل موجودات الرشكة إىل نقود مبا يف ذلك بيع املنقوالت والعقارات 
بامل�رسة أو املزاد ولكن ال يكون للمصف� أن يبيعوا أموال الرشكة جملة أو أن يقدموها حصة يف رشكة 

تهم . وال يجوز للمصف� أن يبدؤوا أع�ال جديدة إال أن أخرى اال إذا رصحت لهم بذلك الجهة التي عين
) من ٢٠٨) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٢٢٢تكون الزمة إلمتام أع�ل سابقة". وجاء يف املادة  (

نظام الرشكات الجديد ,, ما نصه : " عىل املصف� سداد ديون الرشكة إن كانت حالة وتجنيب املبالغ 
إن كانت آجلة أو متنازعا عليها, وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية عىل الديون الالزمة لسدادها 

االخرى. وعىل املصف� بعد سداد الديون عىل الوجه السابق أن يردوا اىل الرشكاء قيمة حصصهم يف رأس 
صوصاً يف ناملال, وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لنصوص عقد الرشكة فإذا مل يتضمن العقد 

هذا الشأن وزع الفائض عىل الرشكاء بنسبة حصصهم يف رأس املال، وإذا مل يكف صايف موجودات الرشكة 
 للوفاء بحصص الرشكاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة املقررة يف توزيع الخسائر" . 

) من نظام الرشكات ٢٠٩ادة () من نظام الرشكات الحايل, وامل٢٢٣وأَكََّد هذه اإلجراءات, ما ورد يف املادة (
يُعد املصفون خالل ثالثة شهور من مبارشتهم أع�لهم، وباالشرتاك مع مراقب «الجديد ,, ونصها: 

حسابات الرشكة إن وجد، جرداً بجميع ما للرشكة من أصول وما عليها من خصوم، وعىل املديرين أو 
بة دفاتر الرشكة وسجالتها ووثائقها أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا إىل املصف� يف هذه املناس

واإليضاحات والبيانات التي يطلبونها. ويف نهاية كل سنة مالية يعد املصفون ميزانية وحساب أرباح 
وخسائر وتقريراً عن أع�ل التصفية وتعرض هذه الوثائق عىل الرشكاء أو الجمعية العامة للموافقة 

عند انتهاء التصفية يقدم املصفون حساباً ختامياً عن عليها وفقاً لنصوص عقد الرشكة أو نظامها. و 
أع�لهم، وال تنتهي التصفية إال بتصديق الرشكاء أو الجمعية العامة عىل الحساب املذكور، ويشهر 

 .....».املصفون انتهاء التصفية بالطرق املشار إليها 
كات الجديد , عىل أنه: " إذا ) من نظام الرش ٨) من نظام الرشكات الحايل , واملادة (٦ونصت املادة (

 انقضت الرشكة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه في� يفيض من أموالها بعد سداد ديونها". 
* واألصل أن تصفية الرشكة وزوال شخصيتها املعنوية ال يربئ ذمة الرشكاء تجاه حقوق دائني الرشكـة, 

بهـا,  مل يستوفـوا حقوقهـم أن يطالبوا الرشكـاء بل تظل مسئولية الرشكـاء قامئة, ويكون للدائن� الذين
وكذلك لدائني الرشكة الحق يف رفع الدعاوى ضد املصف� بسبب أع�ل التصفية دون تحديد ذلك مبدة 
معينة , غـ� أن املنظم رأى رضورة الخروج عن هذا األصل يف النظام التجـاري, حيث أخذ مببدأ التقادم 

) من نظام الرشكات الحايل ٢٢٦دم بثالث سنوات, وفقا ملا ورد يف نص املادة(يف الدعوى, وحدد مدة التقا
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) من نظام الرشكات الجديد , فقد جاء فيه� أن الدعوى ال تسمع ضد املصف� بسبب ٢٠٩, واملادة (
أع�ل التصفية بعد انقضاء ثالث سنوات عىل شهر انتهاء التصفية , وال تسمع الدعوى بعد انقضاء املدة 

ذكورة ضد الرشكاء بسبب أع�ل الرشكة أو ضد املديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات امل
 بسبب أع�ل وظائفهم.

 

  

 من دتجس واقعي بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم

 :ييل ما وفق التنفيذ، عىل الرشكة تصفية أثر خالله

 اختياريا الرشكة تصفية أثر...  األوىل املجموعة -

 قضائيا الرشكة تصفية أثر...  الثانية املجموعة -

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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التنفيذ عىل الشخصيات 
االعتبارية األخرى

الشخصية : املطلب األول
االعتبارية

ذ عىل التنفي: املطلب الثا�
الشخصيات االعتبارية 

األخرى



 

 
 - ١١٨ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

  

الشخصية االعتبارية

تعريف

أنواع اعرتاف النظام
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الشخصية االعتبارية هي مجموعة من األشخاص أو األموال التي تهدف إىل تحقيق غرض مع�، و�نح 
 النظام لها الشخصية النظامية املستقلة بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض.

وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل  والشخصيات االعتبارية إما أن تكون عامة مثل الدولة
 الرشكات التجارية والجمعيات التعاونية والجمعيات واملؤسسات الخ�ية.

 ويطلق عىل الشخص االعتباري بالشخص املعنوي أو الُحكمي.
وإذا كانت األشخاص االعتبارية تتمتع بالشخصية النظامية استثناء عن األصل العام الذي يقيض مبنحها 
لإلنسان دون غ�ه فال يكون ذلك إال بالقدر الالزم لتحقيق أهدافها املسموح بها نظاماً. فإذا كانت حياة 
الشخص الطبيعي تبدأ بوالدته حيا فإن الشخص االعتباري ال تكون بدايته إال باعرتاف النظام له بهذه 

 الشخصية النظامية، وهذا االعرتاف نوعان: 
 فالشخصية االعتبارية تكون قادرة عىل النظام،جرد توفر رشوط محددة يف عام مب األول: اعرتافالنوع 

) من نظام ١٣اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات في� يتعلق بنشاطها، حسب� نصت عليه املادة (
 الرشكات السعودي " في� عدا رشكة املحاصة تعترب الرشكة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ". 

خاص يستلزم وجود إذن مع� لقيام الشخصية االعتبارية من الجهة التي متلك  عرتافالثا�: االنوع 
الحق يف الرتخيص مثل الرشكات التي تؤسسها أو تشرتك فيها الدولة أو غ�ها من األشخاص االعتبارية 

 العامة. 
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التنفيذ عىل الشخصيات 
االعتبارية األخرى

الجمعيات التعاونية: أوال

ات الجمعيات واملؤسس: ثانيا
الخ�ية

معيات التنفيذ عىل الج: ثالثا
التعاونية والجمعيات 

واملؤسسات الخ�ية

إفالس الجمعيات : رابعا
التعاونية والجمعيات 

واملؤسسات الخ�ية
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بارية الشخصيات االعتأحكام نظام التنفيذ ك� تطبق عىل األفراد والرشكات، فإنها تطبق أيضا عىل 
األخرى كالجمعيات الخ�ية والجهات التعاونية، مع مالحظة أنها ال تهدف أساساً إىل الربح وال �لك 
أعضاؤها حصصاً مالية أو أسه�ً قابلة للتداول، ولكن تثبت لها الشخصية االعتبارية، التي ال تعفيها من 

ترسي أحكام «من نظام التنفيذ ح� نصت عىل أن: ) ٧١تنفيذ أحكام القضاء، وقد رصحت بذلك املادة (
التنفيذ املبارش عىل املمثل النظامي للشخص املعنوي الخاص أو املتسبب يف إعاقة التنفيذ من منسويب 

ترسي أحكام الحبس التنفيذي عىل املمثل «) بقولها: ٨٦، وأكدته املادة (»الشخص املعنوي الخاص
 ».املتسبب يف إعاقة التنفيذ من منسوبيهالنظامي للشخص املعنوي الخاص، أو 

 
 
 
 
 

 أوال: الجمعيات التعاونية:
) وتاريخ ١٤صدر للجمعيات التعاونية نظام خاص بها, وذلك مبوجب املرسوم املليك رقم  ( م/ 

ة الشخصية االعتبارية من أجل إتاحة فرص هـ .وقد منح هذا النظام للجمعيات التعاوني١٠/٣/١٤٢٩
) من ذات ٤العمل لها موحداً جهة اإلرشاف عليها بوزارة الشؤون االجت�عية , حيث جاء يف املادة(

النظام , ما نصه:" تكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية مبجرد إمتام عمليتي التسجيل واإلشهار 
 يف صحيفت� محليت�".  املنصوص عليها يف هذا النظام والنرش عن ذلك

وتاريخ  ٥٣٠٦٨ك� صدرت الالئحة التنفيذية لهذا النظام بقرار معايل وزير الشؤون االجت�عية برقم 
 هـ .١٠/٦/١٤٢٩

) من النظام الخاص بها بأنها كل جمعية يكّونها أفراد ٢وقد ُعرِّفت الجمعية التعاونية ك� يف املادة (
تحس� الحالة االجت�عية واالقتصادية ألعضائها يف نواحي اإلنتاج، أو  طبقاً ألحكام هذا النظام , بهدف

 االستهالك، أو التسويق، أو الخدمات باشرتاك جهود األعضاء متبعة يف ذلك املبادئ التعاونية.
 ثانيا: الجمعيات واملؤسسات الخ�ية:

) ١٠٧لس الوزراء  رقم ( صدر للجمعيات واملؤسسات الخ�ية الئحة خاصة بها , وذلك مبوجب قرار مج 
هـ , وصدرت القواعد التنفيذية لهذه الالئحة وذلك مبوجب قرار معايل وزير العمل ٢٥/٦/١٤١٠وتاريخ 

هـ , واملعدلة مبوجب قرار معايل وزير الشؤون ٣٠/١/١٤١٢) وتاريخ ٧٦٠والشؤون االجت�عية رقم (
 هـ.٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٨٢٢٥٦االجت�عية رقم (

الالئحة للجمعيات واملؤسسات الخ�ية الشخصية االعتبارية من أجل إتاحة فرص العمل  وقد ُمنحت هذ
) من ذات الالئحة , ما ١لها موحداً جهة اإلرشاف عليها بوزارة الشؤون االجت�عية, حيث جاء يف املادة (

شؤون لنصه: " وتكون للجمعية الشخصية االعتبارية بتسجيلها يف السجل الخاص الذي تعده وزارة ا
) من ذات الالئحة ما نصه: " تكون للمؤسسة الشخصية ٢١االجت�عية لهذا الغرض", وجاء يف املادة ( 

 االعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه الالئحة".

 التمثيل مع االعتبارية؟ بالشخصية املقصود ما

 إضاءة
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) من الئحة الجمعيات واملؤسسات الخ�ية ٣وقد ُعرِّفت الجمعية الخ�ية ك� يف القاعدة التنفيذية (
االجت�عية م� له عالقة بالخدمات اإلنسانية دون ة تهدف إىل تقديم الخدمات بأنها هيئة أهلية تطوعي

املادي أو تحقيق أية أغراض ال تتفق والغرض الذي أوجدت من يكون هدفها الحصول عىل الربح أن 
 أجله. 

ية بأنها ) من الئحة الجمعيات واملؤسسات الخ�٧٥وُعرِّفت املؤسسة الخ�ية ك� يف القاعدة التنفيذية (
كل منشأة خ�ية يكون غرضها األسايس تقديم خدمة اجت�عية خ�ية ألفراد أو جهات معينة دون أن 
تستهدف تحقيق الربح املادي أو تحقيق أية أغراض أخرى تتعارض مع أحكام الالئحة أو القواعد 

 التنفيذية أو التعلي�ت الصادرة مبقتضاها.
 لجمعيات واملؤسسات الخ�ية:التنفيذ عىل الجمعيات التعاونية وا

م� تقدم  يتب� أن الجمعيات التعاونية والجمعيات واملؤسسات الخ�ية تكتسب الشخصية االعتبارية 
من وقت تأسيسها, وهذه الشخصية االعتبارية مستقلة عن أشخاص املؤسس� لها , ولها ذمة مالية 

عوه � عن ديون الرشكة تكون مبقدار ما دفمستقلة عن ذمم املؤسس� , وبالتايل فإن مسؤولية املؤسس
من حصة يف رأس املال  أو يف حدود ما ساهموا به وما �لكونه من أسهم, وال تتعدى مسؤوليتهم إىل 
أموالهم الخاصة , ألن ذمة هذه الجمعية أو املؤسسة تكون ض�نا عاما لدائنيها دون دائني املؤسس� 

لض�ن العام للدائن� الشخصي� دون دائني هذه الجمعية أو الشخصي�, ك� أن ذمة املؤسسي� هي ا
) من نظام الجمعيات التعاونية ما نصه: " ال يجوز الحجز عىل أموال الجمعية ٦املؤسسة , جاء يف املادة (

إال وفاء لديونها وبحكم قضايئ , وتتحدد مسؤولية العضو يف حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما �لكه 
 ". من األسهم 

ومل أجد نصا نظاميا بالنسبة للجمعيات واملؤسسات الخ�ية, يحدد مسؤولية العضو فيها  إال أن النص 
املشار إليه يف نظام الجمعيات التعاونية ينطبق عليها ألن هذا من لوازم القول بأنها من الشخصيات 

 االعتبارية .
 وتصفيتها:حل الجمعيات التعاونية والجمعيات واملؤسسات الخ�ية 

ب�َّ نظام الجمعيات التعاونية والئحة الجمعيات واملؤسسات الخ�ية كيفية حل هذه الجمعيات أو  
 املؤسسات وتصفيتها: 

) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر عىل ست حاالت تعطي وزير الشؤون ٣٧نصت املادة ( أوال :
) منه: " يف حالة حل ٣٨االجت�عية الحق يف حل الجمعية التعاونية وتصفية أع�لها. وجاء يف املادة (

ظامية الالزمة نالجمعية، تع� الوزارة مصفي أو أكرث لتصفيتها، ويقوم املصفي بإجراء كافة الترصفات ال
الستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها، لتحقيق فائض موجوداتها، ويجب أن يقرص املصفي عمله 
عىل إنهاء أع�ل الجمعية التي بدئ فيها فعالً، وأن �تنع عن الرشوع يف أع�ل جديدة، ويضع املصفي 

 ذا النظام".حساباً ختامياً، وتتم مراجعته طبقاً ألحكام املادة العرشين من ه
ثم يوزع ناتج التصفية عىل األعضاء، بحيث ال تتجاوز قيمة ما دفعه األعضاء فعالً مثناً ألسهمهم وما 

 –تحقق من أرباح، ويودع الباقي أحد املصارف عىل ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله 
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و أي نشاط آخر يكون أقرب إىل إىل جمعية تعاونية متارس نشاط الجمعية نفسه، أ  –بقرار من الوزير 
 ) من ذات النظام.٤٠نشاطها وذلك وفقا ملا ورد يف نص املادة (

وإذا تعذر توزيع ناتج التصفية عىل مساهمي الجمعية أو البعض منهم ملدة سنة من صدور قرار 
 ،ألقرب جمعية خ�ية عىل ذمة أصحابها –كمستحقات للمساهم�  –التصفية، فيحول الرصيد النقدي 

يف ذلك  ينظر –كصدقة أو تربع  –ولهم حق الرجوع إليها باملطالبة، أو تركها بالجمعية عن طيب خاطر 
 /ج) من ذات النظام ولوائحه التنفيذية .٥٣/٦املادة (

) من الئحة الجمعيات واملؤسسات الخ�ية أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون ١٥ثانيا : نصت املادة (
  ست حاالت. االجت�عية حل الجمعية يف

وإذا أصدر قرار بحل الجمعية، ال يجوز للقامئ� عىل شؤونها أن يترصفوا يف أموالها أو مستنداتها. ويصدر 
وزير الشؤون االجت�عية قراراً يحدد طريقة التصفية، وكيفية الترصف يف أموال الجمعية ومستنداتها 

عدم النص عىل ذلك يف النظام األسايس والجمعيات واملؤسسات التي تؤول إليها هذه األموال، عند 
) من ١٦للجمعية، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه يف نظامها املذكور , وذلك وفقا ملا ورد يف املادة (

 ذات الالئحة . ويبلغ قرار حل الجمعية للجهات ذات العالقة.
ىل املؤسسات الخ�ية ) من ذات الالئحة عىل رسيان هذه األحكام (الحل والتصفية) ع٢٢ونصت املادة (

الخاصة، إال أن حل املؤسسة حالً اختيارياً يقترص عىل املؤسس أو املؤسس� يف حياتهم، وليس ملجلس 
) من ذات ٢٤قرار الحل. وأضافت املادة ( –بعد وفاة املؤسس أو املؤسس�  –إدارة املؤسسة أو أمنائها 

إىل الجمعيات الخ�ية، وفق ما يحدده وزير  تؤول –بعد حلها  –الالئحة أن أموال املؤسسة الخ�ية 
 الشؤون االجت�عية، ما مل يتضمن نظامها الخاص أيلولة أموالها إىل عمل خ�ي آخر.

  

 من تجسد واقعي بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعت� إىل املشاركون يقسم
 :ييل ما وفق االعتبارية، الشخصيات عىل التنفيذ خالله

 التعاونية الجمعيات عىل التنفيذ...  األوىل املجموعة -
 الخ�ية واملؤسسات الجمعيات عىل التنفيذ...  الثانية املجموعة -
 رأي يهإل توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل
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 ة والجمعيات واملؤسسات الخ�ية:إفالس الجمعيات التعاوني
الجمعيات أو املؤسسات التي تعمل لتحقيق أغراض نفعية، وال تسعى وراء الربح، فإنها ال تُفلّس، ولكن 
توجد جمعيات أو مؤسسات، ال تسعى لتحقيق الربح مبعناه الصحيح، إال أنها تسعى ألغراض نقدية 

 ثال: الجمعيات العلمية التي تقوم بنرش الدورياتتفرض عليها القيام بأع�ل تجارية، فعىل سبيل امل
والكتب والرسائل، وتؤسس لهذا الغرض دارا للطباعة، وتشرتي املواد الالزمة للطبع وتتعاقد مع الع�ل 
واملستخدم�، وتقوم مبقاولة أو عمل متعلق باملصنوعات، يجوز شهر إفالسها، برشط تكون لهذه 

 الجمعيات شخصية معنوية.
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محور تفاعيل وتطبيقات 
عملية

املحور : املطلب األول
التفاعيل

ت تطبيقا: املطلب الثا�
قضائية

التطبيق األول

موضوع الحكم ومصدره: أوال

نص الحكم: ثانيا

التطبيق الثا�

موضوع الحكم ومصدره: أوال

نص الحكم: ثانيا

التطبيق الثالث

موضوع الحكم ومصدره: أوال

نص الحكم: ثانيا

مالتعليق عىل الحك: ثالثا

التطبيق الرابع

موضوع الحكم ومصدره: أوال

نص الحكم: ثانيا

مالتعليق عىل الحك: ثالثا

التطبيق الخامس

موضوع الحكم ومصدره: أوال

نص الحكم: ثانيا

مالتعليق عىل الحك: ثالثا
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ىل أشكال التطبيقات القضائية ع
موضوع التنفيذ عىل الرشكات

إصدار القرارات : الشكل األول
اواألوامر عىل الرشكة املنفذ ضده

س إصدار أحكام الحب: الشكل الثا�
للرشكةالتنفيذي عىل املمثل النظامي

يذية املنازعات التنف: الشكل الثالث
يف التنفيذ عىل الرشكات
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الحقيبة التدريبية , ومن ثُمَّ مناقشة هذه النتائج مناقشة يتضمن هذا املحور استعراض أبرز نتائج هذه 
 علمية.

 التطبيقات العملية : 
 التطبيقات القضائية عىل موضوع التنفيذ عىل الرشكات تتخذ أحد األشكال اآلتية :

 وفق املنصوص عليه يف نظام التنفيذ الشكل األول: إصدار القرارات واألوامر عىل الرشكة املنفذ ضدها,
والئحته التنفيذية , وينتهي األمر إىل هذا الحد, ألن غالب الرشكات تبادر إىل التنفيذ عن طريق ممثليها. 
 وهذا الشكل من التطبيقات كث� جدا , وليس فيه إشكال, لذا مل أورد أي تطبيق قضايئ م� هذا شأنه.

التنفيذي عىل املمثل النظامي للرشكة, وهذا الشكل من التطبيقات  الشكل الثا�: إصدار أحكام الحبس
 كث�, وسأذكر بعض التطبيقات القضائية لذلك. 

الشكل الثالث: املنازعات التنفيذية يف التنفيذ عىل الرشكات , وهذا الشكل تجد قلة التطبيقات القضائية 
) وتاريخ ٥٣رسوم املليك رقم (م/عليه، وذلك لحداثة صدور نظام التنفيذ ؛ حيث  صدر مبوجب امل

ـ ، وصدرت الالئحة التنفيذية لهذا النظام مبوجب قرار معايل وزير العدل ذي الرقم(١٣/٨/١٤٣٣ ) ٩٨٩٢ه
 هـ ، وسنذكر بعض التطبيقات القضائية الصالحة للعرض يف هذه الحقيبة التدريبية. ١٧/٤/١٤٣٤وتاريح

  

 تجسد واقعي بتطبيق مجموعة كل وتقوم مجموعات ٣ إىل املشاركون يقسم

 ىلع التنفيذ موضوع عىل القضائية التطبيقات أشكال من شكال خالله من

 :ييل ما وفق الرشكات،

 ضدها املنفذ الرشكة عىل واألوامر القرارات إصدار...  األوىل املجموعة -

 كاتالرش  عىل التنفيذ يف التنفيذية املنازعات...  الثانية املجموعة -

 نظاميال املمثل عىل التنفيذي الحبس أحكام إصدار...  الثالثة املجموعة -

 للرشكة

 ليهإ توصل وما تداوله تم ما الجميع عىل ليطرح متحدثا مجموعة كل وترشح  

 .مجموعة كل رأي
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 الرشكات عىل التنفيذ

  

تطبيقات قضائية

التطبيق األول

التطبيق الثا�

التطبيق الثالث

التطبيق الرابع

التطبيق الخامس
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 الرشكات عىل التنفيذ

  

 :ومصدره الحكم موضوع: أوال
 العامة حكمةامل يف التنفيذ دوائر من صادر,  فيها الرشكاء وأحد الرشكة ملدير الخاص املال عىل التنفيذ عن امتناع حكم
 االستئناف محكمة من الحكم هذا صدق وقد,  هـ٢٠/٦/١٤٣٥ وتاريخ ٣٥٢٨٥٦١٥ رقم الصك مبوجب, املكرمة مبكة

 .املكرمة مكة مبنطقة
 : الحكم نص: ثانيا

 مبكة عامةال باملحكمة.......  التنفيذ بدائرة القايض............ أنا فلدي بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة لله الحمد
 املحالة عىل املعاملة بناء صباحاً  ١١:٠٠ الساعة الجلسة افتتحت هـ٢٠/٦/١٤٣٥ املوافق األحد يوم ففي عليه املكرمة

 طلب بشأن هـ٢١/٨/١٤٣٤يف........... برقم باملحكمة واملقيدة هـ٢١/٨/١٤٣٤ يف...........  برقم املحكمة رئيس فضيلة من
 سعودي................. بن ومحمد............... رقم املد� السجل مبوجب الجنسية سعودي................  من املقدم التنفيذ

 �ني............. وأحمد................. رقم اإلقامة مبوجب الجنسية مرصي..............  رقم املد� السجل مبوجب الجنسية
 باإلقامة مبوجب الجنسية مرصي................ وأبو................. رقم باإلقامة مبوجب الجنسية

 العليا الهيئة من الصادرة القرارات لتنفيذ...............  رقم اإلقامة مبوجب الجنسية................ وخالد................رقم
 لطالبي دفعت بأن العقارية للخدمات السعودية الرشكة إلزام واملتضمنة باملعاملة املرفقة الع�لية الخالفات لتسوية
 ................. نب فارس بأن وقرروا أعاله املذكورين التنفيذ طالبو الجلسة هذه يف حرض وقد املالية مستحقاتهم التنفيذ

 ذات الرشكة خسائر بلغت إذا أنه عىل الرشكات نظام من) ١٨٠( رقم املادة نصت وقد مالكها وأحد الرشكة مدير هو
 ثالث� عىل تزيد ال مدة خالل لالجت�ع الرشكاء دعوة املديرين عىل وجب مالها رأس أرباع ثالثة املحدودة املسؤولية

 يف أو ونهادي بدفع الشأن هذا يف الرشكاء التزام مع الرشكة استمرار يف للنظر الحد لهذا الخسارة بلوغ تاريخ من يوماً 
 هذا شهر األحوال جميع يف ويجب) ١٧٣( لل�دة طبقاً  صدر إذا صحيحاً  الشأن هذا يف الرشكاء قرار يكون وال قبل حلها

 باستمرارها قرار صدور دون نشاطها مزاولة يف الرشكة استمرت وإذا) ١٦٤( املادة يف عليها املنصوص بالطرق القرار
 أن ةمصلح ذي لكل وجاز الرشكة ديون جميع سداد عن بالتضامن مسؤول� الرشكاء أصبح حلها أو املتقدم بالرشط
 عىل فيذوالتن للحجز........ فارس إدخال نطلب النظامية النسبة ضدها املنفذ الرشكة خسائر بلغت وحيث حلها يطلب
 ابتداء هامن التحقق يجب األولية املسائل من هو االختصاص لكون ونظرا تقدم ما عىل فبناء قرروا هكذا الخاصة أمواله

 التنفيذ يف وه التنفيذ نظام من الثانية املادة بينته ك� التنفيذ قايض اختصاص إن وحيث الخصوم ذلك يطلب مل ولو
 منازعات ألوىلا املادة عرفت وقد قيمتها كانت مه� التنفيذ مبنازعات كذلك يختص أنه الثالثة املادة بينت ك� الجربي
 الرشكة مدير إلزامب الحكم فإن وعليه صحته رشوط بتوافر وتتعلق التنفيذ بسبب تنشأ التي الدعاوي بأنها التنفيذ
 بتوافر تعلقت وال التنفيذ بسبب تنشأ مل الدعوى هذه لكون التنفيذ قايض اختصاص من يعد ال الرشكة ديون بسداد
 يف ورد ما نفيذت يف تنحرص التنفيذ قايض وسلطة املوضوع قايض فيها يفصل موضوعية مسألة أنها حيث صحته رشوط
 مبوجب التنفيذ يلطالب الصادرة القرارات لتنفيذ الالزم اتخاذ تم وقد املوضوعية املسائل يف الفصل دون التنفيذي السند

 للحجز الرشكة مدير إدخال التنفيذ طالبي طلب رفضت فقد لذا هـ٢٨/٨/١٤٣٤ يف.......... برقم النقد ملؤسسة خطابنا
 بديوان ةالتجاري الدوائر لدى بذلك باملطالبة التقدم لهم بأن وأفهمتهم حكمت وبذلك الخاصة أمواله عىل والتنفيذ

 الحكم صك نم نسخة الجلسة هذه يف تسليمهم تم ك� بإلزامه الصك صدر إن التنفيذ بطلب لنا التقدم ثم ومن املظامل
 عىلو  محمد نبينا عىل الله وصىل التوفيق وبالله الرشعية املرافعات نظام من ١٨٧ و ١٧٩ املادت� مبقتىض وأفهمتهم

  هـ٢٠/٦/١٤٣٥ يف حرر وسلم وصحبه آله
 املكرمة مبكة العامة املحكمة يف التنفيذ دوائر يف القايض
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 الرشكات عىل التنفيذ

  

 : ومصدره الحكم عموضو :  أوال
 ٣٦١٢٢٣٨١٥ رقم القضايئ القرار مبوجب,  بالرياض التنفيذ محكمة من صادر" , أرامكو" رشكة مال عىل بالتنفيذ حكم

 .بالرياض االستئناف محكمة من الحكم هذا صدق وقد هـ٢١/٧/١٤٣٦  وتاريخ
  :الحكم نص: ثانيا

 :  وبعد ، بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة ، وحده لله الحمد
 والنصف عرشة الحادية الساعة هـ٢١/٧/١٤٣٦ املوافق األحد يوم ويف بالرياض، التنفيذ مبحكمة القايض.............أنا فلدي

 من الصادر القرار وهو هـ٢٧/١٢/١٤٣٥: وتاريخ: ........  برقم لدينا املقيد التنفيذي السند يف للنظر الجلسة فتحت
 وهو ، ريال)٦٥٠٫٠٠٠( ريال ألف وخمسون ست�ئة قدره ٢٠٥٦/١/٣٣٥ رقم الع�لية الخالفات لتسوية العليا الهيئة

.......  مرق بالهوية سعودي........  لدينا الحارض التنفيذ طالب من مقدم وهو ، التنفيذية بالصيغة مذيل نهايئ قرار
 له واملخول هـ٥/١١/١٤٣٥ وتاريخ........  برقم الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة مبوجب.........  عن وكيال بصفته

 اإلبالغ أمر ناقبل من صدر وقد ، والتسليم واالستالم والتنفيذ الحجز وطلب واإلنكار واإلقرار واملدافعة باملرافعة فيها
 ه١٠/٢/١٤٣٦ وتاريخ..........  رقم املعذر رشطة مدير خطاب وردنا ثم ، ه٢٧/١٢/١٤٣٥ وتاريخ......  رقم بالتنفيذ
 ضده املنفذ تقدم ثم ه١٧/٢/١٤٣٥ وتاريخ........  رقم والتنفيذ الحجز أمر منا فصدر ضده املنفذ تبليغ تم أنه املتضمن
 يهاف له واملخول........  برقم أرامكو برشكة املكلف العدل كاتب من الصادرة الوكالة مبوجب..........  وكيله بواسطة

 استناداً  عليها ذالتنفي يجوز فال بالكامل للدولة مملوكة ضده املنفذ بأن تضمن خطيا اعرتاضاً  وقدم واملدافعة باملرافعة
 اعرتض وقد ه١٢/٤/١٤٣٦ وتاريخ.......... رقم الحجز رفع قرار منا صدر عليه وبناءً  التنفيذ نظام من ١ فقرة ٢١ لل�دة

 التجارية اتعامالته يف املد� النظام ويحكمها مستقلة معنوية شخصية لها الرشكة أن بحجة التنفيذ طالب ذلك عىل
 أنها إال للدولة مملوكة كانت وإن ألنها ؛ املذكورة باملادة مشمولة وليست عليها ما فكذلك اآلخرين عىل لها وفي�

 املعنية هيف الحكومية واملصالح الوزارات أموال مثل الدولة بأموال تساوى فال التجارية الرشكات كسائر وتعامل مستقلة
 تعميم كذل بعد وردنا أنه إال األسايس نظامها من ذلك يؤيد ما أبرز ثم عنها فتختلف -أرامكو  هذه وأما املذكورة باملادة
 ةرشك عىل والتنفيذ الحجز جواز عدم عىل التأكيد( املتضمن ه١٣/٥/١٤٣٦ وتاريخ ٥٦٧٧/ ت/١٣ رقم العدل وزير معايل

 تفس�ب املختص هو معاليه وألن ،) للدولة بالكامل مملوكة لكونها التنفيذ نظام من ٢١ لل�دة استناداً  السعودية أرامكو
 وقد والية ءوالقضا ضده املنفذ به دفع ما يؤكد ما إليها املشار الالئحة األخ� بتعميمه فرس وقد اللوائح ووضع النظام

 ولوائحه التنفيذ نظام من ٦/٥ املادة يف جاء وملا تقدم ملا التنفيذ إيقاف قررت فعليه واليتي من ذلك وخرج خصصت
 فجرى عرتاضيةا الئحة بتقديم واستعد االستئناف وطلب يقنع مل التنفيذ طالب وكيل عىل ذلك وبعرض ، التنفيذية

 من١٨٧ ةاملاد عىل بناء اليوم من ابتداءً  أيام عرشة وقدرها لالعرتاض املحددة باملدة وإفهامه القرار من بنسخة تزويده
 رفعه وسيجري التنفيذ نظام من ٩/١ واملادة ٦/٥ املادة عىل بناء لالستئناف خاضع القرار وهذا الرشعية املرافعات نظام

 يف حرر. أجمع� وصحبه وآله محمد نبينا عىل وسلم الله وصىل التوفيق وبالله ذلك عىل بناء االستئناف ملحكمة
 .ظهراً  عرشة الثانية الساعة ه٢١/٧/١٤٣٦
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 الرشكات عىل التنفيذ

  

 .هـ١٧/١٠/١٤٣٦ تاريخه  ٣٦١٢٩٧١٣ القرار رقم:  قضايئ قرار
 االستئناف محكمة قرار وردنا وفيها ١٫٤٥ الساعة الجلسة افتتحت ه١٧/١٠/١٤٣٦ املوافق األحد يوم ففي وبعد لله الحمد

 عدم من ضده املنفذ محامي دفع وما محله غ� يف التنفيذ إيقاف أن املتضمن ه٢٧/٨/١٤٣٦ وتاريخ ٣٦١٢٩٦٧١٣ رقم
 يفي ما دربق ضده املنفذ أموال عن باإلفصاح فضيلته يأمر أن الحال هذه يف واملتع� مسلم غ� مطلقاً  التنفيذ جواز

 لقضاء يسوغ وال النظام من ٢٢ املادة من ٢ الفقرة عىل بناءً  وحجزه التنفيذ نظام من ١٦ لل�دة استناداً  التنفيذي بالسند
 واالستمرار ذالتنفي إيقاف من قررته ع� الرجوع مني جرى فقد وعليه. هـ.ا. ذلك يف بواجبه القيام عن يتخىل أن التنفيذ

 رقم قرارب فقط املذكور الدين بقدر والحجز اإلفصاح قرار وأصدرت فقط الفضيلة أصحاب ذكره مبا التقيد مع ذلك يف
. لموس وصحبه آله وعىل محمد نبينا عىل الله وصىل التوفيق وبالله حرر وللبيان هـ١٧/١٠/١٤٣٦ وتاريخ ٣٦٢٦٥٠٨٥

 .ظهراً  الثانية الساعة ه١٧/١٠/١٤٣٦ حرر
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 الرشكات عىل التنفيذ

  

 :  ومصدره الحكم موضوع:  أوال
 .......التنفيذ محكمة من صادر, رشكة ملدير تنفيذي بحبس حكم
 : الحكم نص: ثانيا
 ....التنفيذ دائرة مصدره) ١٠:٢٣( الساعة) الخميس( اليوم) هـ٢١/١٠/١٤٣٦( وتاريخ(.......)  الحكم رقم

  التنفيذ طلب بيانات
 ...إقامة الهوية نوع......... هويته رقم..... جنسيته/........التنفيذ طالب

 ....رقم.....هويته جنسيته...... التأم� لوساطة.....  /ضده املنفذ 
 هـ٢٠/٠١/١٤٣٦ تاريخه     ..... التنفيذ طلب رقم             تجاري سجل/  الهوية نوع

 اريخوت..........  برقم منا الصادر القضايئ القرار عىل بناء وبعد محمد نبينا عىل وسلم الله وصىل وحده لله الحمد
 عرش مثانيةو  رياالً وأربعون وستة وثالمثائة ألفاً  خمسون وقدره مبلغاً  بدفع ضده املنفذ إلزام واملتضمن هـ٠٩/٠٢/١٤٣٦

 تنفيذ ولعدم التنفيذ لطالب) ريال ٤٢٠( رياالً وعرشون أربع�ئة وقدره اإلعالن قيمة وكذلك) ريال ١٨/٥٠٫٣٤٦( هللة
 يف الواردة العقوبات إصدار املتضمن هـ٠٩/٠٢/١٤٣٦ وتاريخ..........  برقم منا الصادر القضايئ القرار عىل وبناء ذلك

 ٤٦ املادة نم) د( الفقرة عىل وبناء ضده املنفذ عىل التنفيذية ولوائحه التنفيذ نظام من واألربع� السادسة املادة
 هوية............. ضده املنفذ رشكة مدير بحبس أمرت فقد. التنفيذية ولوائحه التنفيذ نظام من ٧٠/١ واملادة ٨٣ واملادة

 أو التنفيذب استعد ومتى أشهر ثالثة كل علينا يعرض أن عىل اإلعسار يدعي أو يسدد مل ما تنفيذياً  حبساً ............... رقم
 الفقرةو  السادسة املادة عىل بناء االستئناف لطرق يخضع وال نهايئ القرار وهذا فوراً  علينا يعرض فإنه اإلعسار ادعى
 .محمد عىل الله وصىل ولوائحه التنفيذ نظام من والث�ن� الثالثة املادة من الثانية

 : الحكم عىل التعليق
 املدير من وللتأكد,  التجارية الرشكة نوع لتحديد للرشكة التجاري السجل عىل االطالع الحكم هذا يتضمن مل:  أوال

 . لها التنفيذي
 التنفيذي ديرامل عىل اإلعسار واشرتاط, اإلعسار يدعي أو يسدد مل ما للرشكة التنفيذي املدير بحبس القايض حكم:  ثانيا

 لرشكاءا أحد للرشكة النظامي املمثل كان وإن حتى الحكم يف له أثر ال التنفيذي الحبس حكم رفع أجل من للرشكة
, الرشكة إفالس تبعيست ال إفالسه ألن,  باألسهم التوصية ورشكة البسيطة التوصية ورشكة التضامن رشكة يف املتضامن�

 مسؤولية ألن , بتفليسهم حكم صدور إىل الحاجة دون الرشكاء جميع إفالس تبعا عليه يرتتب فإنه الرشكة إفالس بخالف
. لرشكاتا هذه من رشكة كل تعريف عند بيانه سبق ك�,  تضامنية شخصية مسؤولية الرشكة ديون عن الرشكاء هؤالء
 الرشكات نواعأ  بقية ويف الرشكات هذه يف الرشكاء غ� من كان إذا للرشكة النظامي املمثل إلفالس أثر ال البيان عن وغني

 .األخرى
- ملختصةا املحكمة من حكم يصدر أو,  التنفيذ يتم حتى الرشكة مدير عىل التنفيذي الحبس يستمر أنه والصحيح

 .  -بيانه سبق ك�- الرشكة إفالس بإعالن -املختصة القضائية الجهة
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 الرشكات عىل التنفيذ

 

  

 :  ومصدره الحكم موضوع:  أوال
 .بالرياض التنفيذ محكمة من صادر, رشكة ملدير تنفيذي بحبس حكم
 : الحكم نص: ثانيا
 ......التنفيذ دائرة مصدره) ٩٫٣٨(الساعة)هـ٢٥/١٢/١٤٣٦(وتاريخ(............) الحكم رقم

 التنفيذ طلب بيانات                             
 .أحوال بطاقة الهوية نوع: ............ هويته رقم سعودي: جنسيته: .............. التنفيذ طلب
 تجاري سجل الهوية نوع: .......... هويته رقم سعودي: جنسيته: ............. ضده املنفذ

 هـ٢٨/٠٢/١٤٣٥ تاريخه.........      التنفيذ طلب رقم
 سعودي الجنسية  .............  االسم

 أحوال بطاقة  الهوية نوع ......... السجل رقم
 .........الوكالة تاريخ  ......... الوكالة رقم
 وقد ريال لفأ  ثالمثائة قدره مبلغاً  التنفيذ لطالب تدفع بأن ضدها املنفذ إلزام املتضمن منا الصادر القرار عىل بناء

 عىل لتنفيذا تعذر وقد التنفيذ طالب إٌقرار حسب السندات تنفذ ومل الرياض صحيفة يف اإلعالن وجرى تبليغها تعذر
 اململكة يف العامة واملصارف البنوك يف أرصدة وجود وعدم التفنيذ طالب قبل من معرفتها لعدم ضدها املنفذ أموال

 املدين ينفذ مل إذا تضمنت التي التنفيذ نظام من ٤٦ املادة عىل وبناء السعودي العريب النقد مؤسسة إفادة عىل بناء
 أن لتنفيذا ولقايض م�طالً عد التنفيذ بأمر إبالغه تاريخ من أيام خمسة بالدين للوفاء تكفي أموال عن يفصح مل أو

 نظام من ٧١/١ واملادة ٨٦ لل�دة واستناداً  املدين حبس ضمنا ومن املادة عليه نصت التي االجراءات من أي يتخذ
 خوله من وهو ياملعنو  للشخص النظامي املمثل عىل التنفيذي الحبس أحكام ترسي أنه تضمنت والتي والئحته التنفيذ

 التنفيذي يراملد أو اإلدارة مجلس كرئيس التنفيذ محل املوضوع يف الترصف صالحية التأسييس عقدها أو املنشأة نظام
 سعودي........... ضدها املنفذ الرشكة مدير بحبس حكمت فقد إذا إليه املشار النظام ذات من ٨٣ لل�دة واستناداً 
 أو أشهر ثالثة كل السج� علينا ويعرض التنفيذ يتم حتى الحبس هذا ويستمر تنفيذيا حبساً ...... مد� سجل الجنسية

 . حمدم نبينا عىل الله وصىل التوفيق وبالله االستئناف لطرق خاضع غ� الحكم وهذا بالتنفيذ استعد متى
 ......التنفيذ بدائرة القايض                                                    

 : الحكم عىل التعليق
 املدير من وللتأكد,  التجارية الرشكة نوع لتحديد للرشكة التجاري السجل عىل االطالع الحكم هذا يتضمن مل:  أوال

 . لها التنفيذي
 عىل يستمر نفيذيالت الحبس أن بيان سبق وقد, التنفيذ يتم حتى للرشكة التنفيذي املدير بحبس القايض حكم:  ثانيا

 إفالس بإعالن -ةاملختص القضائية الجهة- املختصة املحكمة من حكم يصدر أو, التنفيذ يتم حتى للرشكة التنفيذي املدير
 .  -بيانه سبق ك�- الرشكة



 

 - ١٣٥ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

  

 :  ومصدره الحكم موضوع:  أوال
 باملحكمة ىلاألو التجارية الدائرة عن الصادر, الرشكة يف للرشيك الخاص املال عىل التنفيذ يف االختصاص بعدم الحكم

 .هـ١٤٣٤ لعام ١/تج/٢٧٥ رقم الحكم مبوجب االستئناف محكمة من واملؤيد,  هـ١٤٣٤ لعام ١/تج/١١٣ برقم اإلدارية
 :الحكم نص:  ثانيا

 الدائرة انعقدت هـ١٤/٠٦/١٤٣٤ املوافق األربعاء يوم ففي: وبعد محمد، نبينا عىل والسالم والصالة وحده لله الحمد
 :التايل بالتشكيل بالرياض اإلدارية املحكمة مبقر..... التجارية
 رئيساً / ..........  القايض
 عضواً / .........  القايض
 عضواً / ........   القايض

 للرس اميناً / ......  وبحضور
 أوراق دراسة وبعد الدعوى س�ع وبعد هـ،٥/٦/١٤٣٤ بتاريخ الدائرة هذه إىل املحالة الدعوى هذه يف للنظر وذلك

 .املائل حكمها الدائرة أصدرت املداولة وبعد القضية
 نهايئ حكم يل صدر:" قوله فيها جاء املظامل ديوان أمام دعوى بالئحة املدعي تقدم هـ٢٥/٥/١٤٣٤ بتاريخ) الوقائع(

 قدره مبلغاً  يل تدفع بأن......../ رشكة بالزام بالرياض العامة املحكمة من هـ١٦/٩/١٤٣٠ بتاريخ ١٤١/٢٠٠/٤ برقم
 ىلع الرشكة مع تعاقد أنه..... (مبا املدعى دعوى الحكم تضمن وقد-الحكم من نسخة أوفقت وقد ريال) ١٤٫٣٩٥٫٤١٦(

 بسداد تفي التي للرشكة مبالغ عىل التحفظي الحجز تم بالتنفيذ الرشكة مطالبة وعند...) استشارية خدمات تقديم
 آخر شخص مع واتفق حيلة بعمل قام %٨١ بنسبة فيها والرشيك الرشكة مدير بصفته/....... عليه املدعى ولكن ديني،
 مالي� انيةمث من أكرث عىل.......  بحجزه أنا قمت الذي املبلغ يف وشاركو� واحدة، بجلسة صورية دعوى يف بدين له وأقر
 عهاموق حتى وال لها ممتلكات أي نجد مل حيث بها والترصف الرشكة أموال بإخفاء قام عليه املدعى أن ومبا. ريال

 للرشكة التجاري السجل مستخرج عىل االطالع بعد أنه حيث السعودي الرشكات نظام من) ١٨٠( املادة نص وخالف
 ألف �ئةوخمس مليون مثانية عن يزيد/ الرشكة عىل يل املتبقي والدين ريال مليون ثالثة هو الرشكة مال رأس أن ظهر

 عن تزيد ال مدة خالل رشيكه دعوة من الذكر آنفة املادة عليه نصت ملا يستجب مل ورشيك مدير بصفته عليه واملدعى
 الحكم ذاه عىل أعوام أربعة مرت وقد حلها أو ديونها بدفع الرشكة استمرار يف للنظر الخسارة تاريخ من يوماً  ثالث�

 أموال ىلع التنفيذ أطلب وعليه والتنفيذ الحجز بدائرة املعاملة قيد عىل أعوام ثالثة من أكرث مر ك� النفاذ الواجب
 .النفاذ واجب النهايئ الحكم صك يف املثبت الدين مبلغ بتحميله حكم وإصدار الخاصة.......
 لصادرةا الوكالة مبوجب املدعى عن وكيالً بصفته/ ..... حرض وفيها اليوم جلسة لها عقدت للدائرة القضية ورود وحال

 فحرصها موكله دعوى عن وكالة املدعي سؤال تم الجلسة ويف هـ٦/٦/١٤٣٤ وتاريخ.......... رقم.... محافظة كتابة من
 رشكة دض بالرياض العامة املحكمة من نهايئ حكم له صدر موكيل إن:" بقوله الذكر آنفة الدعوى الئحة عن يخرج ال مبا

 ذبتنفي الرشكة إللزام التنفيذية الجهة إىل ذهابنا وعند ريال مليون) ١٤٫٣٩٥٫٤١٦( قدره مبلغ ملوكيل تدفع بأن...... 
 مدير/........ هعلي املدعى أن ومبا ملوكيل الدين هذا بسداد تفي ال الرشكة موجودات بأن التنفيذية الجهة أفهمتنا الحكم

 ضيةالق رفعت عليه وبناء.......  عليه املدعى عىل الحكم تنفيذ أطلب لذا الرشكة يف %٨١ بنسبة ورشيكاً .....  رشكة يف
 .الحكم وإصدار للمداولة
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 :األسباب
 وقد بالرياض العامة املحكمة من للمدعى الصادر الحكم بتنفيذ عليه املدعى إلزام مطالبة من يهدف املدعى أن مبا

 إلزام طلبي فإنه عليه وبناء تفي ال الرشكة موجودات أن له تب� الرشكة ضد للحكم تنفيذه عند أنه مطالبته أسس
 .دعواه الئحة يف بيانه تقدم ما وفق الحكم بتنفيذ فيها الرشيك

 الديوان ختصاصا بحث فإن العام بالنظام يتعلق القضاء جهات ب� القضائية بالوالية املتعلق االختصاص توزيع أن ومبا
 والخوض وىالدع شكل يف النظر قبل اللزوم بحكم سابقة تكون التي األولية املسائل من يعد الدعوى هذه ينظر والئياً 

 مل ولو دعوىال عليها كانت مرحلة أي ويف اختصاصها بعدم نفسها تلقاء من تحكم أن الدائرة عىل ويتع� موضوعها، يف
 .العام بالنظام لتعلقها الدعوى أطراف من بذلك دفع تم يكن
 بنظر تصةاملخ الجهة كانت ولذا التاجر بصفة املدعى عىل تعود ال-الرشكة– عليه واملدعى املدعى ب� العالقة أن ومبا

 بالرياض العامة املحكمة حكم صدر عليه بناء والتي بالرياض العامة املحكمة هي املدعي دعوى يف الحق موضوع
 .أعاله له املشار

 لنظام فقاً و  فإنه التنفيذ بسبب نشأت دعوى يف ينازعه وإ�ا الحق موضوع يف عليه املدعى ينازع ال املدعي أن ومبا
 لبعض أشارت والتي الخامس الفصل يف هـ١٠/٥/١٤٢١ وتاريخ ٢١/م رقم املليك باملرسوم الصادر الرشعية املرافعات

 الكفيل( نصت والتي املادة الئحة من األوىل الفقرة يف) ٢٣٢( املادة ضمنها من والتي االحكام لتنفيذ املنظمة املواد
 ٣٥/ رقم ليكامل باملرسوم بالتنفيذ خاص نظام صدر وقد). الدائن �هله مل ما حاالً به املحكوم الدين تسديد يلزمه الغارم

...) التنفيذ منازعات يف بالفصل التنفيذ قايض يختص: (ييل ما عىل منه الثالثة املادة يف نص وقد ١٣٦/٨/١٤٣٣ وتاريخ
 هـ١٧/٤/١٤٣٤ وتاريخ ٩٨٩٢ رقم العدل وزير بقرار الصادر الذكر آنف التنفيذ لنظام التنفيذية الالئحة فرست وقد

 ...).التنفيذ سببب تنشأ التي الدعاوى: التنفيذ منازعات( نصه ما الالئحة من األوىل املادة يف التنفيذ مبنازعات املقصود
/ ضد........ / ..من املقامة الدعوى بنظر والئياً  املظامل ديوان اختصاص بعدم: الدائرة حكمت تقدم ما عىل وتأسيساً  لذلك

 .أجمع� وصحبه آله وعىل محمد نبينا عىل وسلم الله وصىل. باألسباب مب� هو ملا........... 
 : الحكم عىل التعليق: ثالثا
 من) ١٨٠( املادة ذكر من يظهر ما خالل من املحدودة املسؤولية ذات الرشكات من هي املذكورة الرشكة هذه:  أوال

 . الرشكات نظام
 ملا وفقا, نديو  من عليها ما بسداد يفي للرشكة مال وجود عدم بسبب الرشيك مال عىل بالتنفيذ املدعي طالب:  ثانيا
, مالحك يف املوضحة األسباب عىل بناء, االختصاص بعدم الدائرة وحكمت, الرشكات نظام من) ١٨٠( املادة نص يف ورد

 ".الرشكة ديون عن الرشكاء مسؤولية" محور يف بيانه سبق ملا, محله غ� يف حكم وهو
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 ملك يف الجاري من إن:  قائالً هىوأن.....   جلد.....    يف.....    رقم.......  الثانية العدل كتابة من الصادرة ة
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 موكلت

 
 

 .. عزيزي املتدرب
 

تعلمنا سوياً عرب هذه الحقيبة فوائد متعددة ب� معارف ومتارين ونقاشات وورش عمل تشاركية 

أن نكون قد وفقنا يف تصميم هذه الحقيبة التدريبية سائل� الله تبارك وتعاىل  نرجوا وأنشطة تفاعلية

أن ينفع بها وأن تكون حجة لنا ال علينا، وأن تكون من العمل الصالح املأجور ، ك� نرجوا من املتدرب� 

ن متقو�ها وموافاتنا مبلحوظاتهم وتوجيهاتهم لتسديد محتواها ومكوناتها مبا يزيد  -مشكورين –

من خالل تعبئة است�رة التقويم املتعلقة بذلك ، واستمرار التواصل  وذلك  فاعليتها ونفعها بإذن الله

 .معنا لتحقيق أهداف الدورة التدريبية

 

 

 والله املوفق واملستعان

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 قامئة بأهم املراجع
 
لفكر عابدين بسيو�، دار ا عبد األولآثار اإلفالس يف استيفاء الدائن� حقوقهم من التفليسة،  -١

 م.٢٠٠٨اإلسكندرية:  –الجامعي 
 م.٢٠٠٢القاهرة:  –، دار النهضة العربية عبد الحميدأثر إفالس الرشكة عىل الرشكاء، رضا السيد  -٢
 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩إجراءات التقايض والتنفيذ، محمود محمد هاشم، جامعة امللك سعود:  -٣
 م.١٩٧٦: اإلسكندرية –إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، أحمد أبو الوفا، منشأة املعارف  -٤
ت الحلبي اأحكام اإلفالس والصلح الواقي يف الترشيعات العربية، سعيد بن يوسف البستا�، منشور  -٥

 م.٢٠٠٧ب�وت:  –الحقوقية 
 –إشكاالت التنفيذ الجربي الوقتية واملوضوعية، نبيل إس�عيل عمر، دار الجامعة الجديدة  -٦

 م.٢٠١١اإلسكندرية: 
 م.٢٠٠١القاهرة:  –أصول التنفيذ الجربي، عيد محمد القصاص، دار النهضة العربية  -٧
 –لرشد وايف، مكتبة ا عبد السالمد، محمود عيل أصول التنفيذ القضايئ يف النظام السعودي الجدي -٨

 هـ.١٤٣٥الرياض: 
الجوهري، دار محمود للنرش  عبد الواحدأصول تفس� وتطبيق قواعد التنفيذ الجربي، ك�ل  -٩

 القاهرة. –والتوزيع 
الرياض:  –بن صالح املنصور، دار كنوز إشبيليا  عبد املجيدإفالس الرشكات وأثره يف الفقه والنظام،  -١٠

 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٢
قاهرة: ال –التوقف عن الدفع وأثره عىل حقوق دائني املفلس، رشيف مكرم، دار النهضة العربية  -١١

 م.٢٠٠٥
 م.٢٠١٤-هـ١٤٣٥الرياض:  –الشربمي، مدار الوطن للنرش  عبد العزيزرشح نظام التنفيذ،  -١٢
 هـ.١٤١٩لرياض: ا –رشكات األشخاص ب� الرشيعة والقانون، محمد إبراهيم املوىس، دار العاصمة  -١٣
 م.١٩٧٨القاهرة:  –الرشكات التجارية يف القانون الكويتي، أبو زيد رضوان، دار الفكر العريب  -١٤
عزت الخياط، منشورات وزارة  عبد العزيزالرشكات يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي،  -١٥

 هـ.١٣٩٠األوقاف األردنية: 
 م.١٩٦٢الخفيف، القاهرة:  عىلالرشكات يف الفقه اإلسالمي،  -١٦
 هـ.١٤٠٦مكة املكرمة:  –رشكة املساهمة يف النظام السعودي، صالح املرزوقي البقمي، مطابع الصفا  -١٧
ب�وت:  –اإلفالس)، مصطفى ك�ل طه، الدار الجامعية  –القانون التجاري (األوراق التجارية  -١٨

 م.١٩٨٨
 هـ.١٤١٧القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجرب، الرياض:  -١٩
الرياض:  –قانون املعامالت التجارية السعودي، محمود مختار بربري، معهد اإلدارة العامة  -٢٠

 هـ.١٤٠٢
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قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية يف قانون املرافعات الجديد، رمزي سيف، دار النهضة العربية  -٢١
 م.١٩٥٢القاهرة:  –

بن محمد سعد آل خن�، مكتبة  بد اللهعالكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي،  -٢٢
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الرياض:  –العبيكان 

 –املسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الرشكة عن جرائم اإلفالس، غنام محمد غنام، ذات السالسل  -٢٣
 م.١٩٩٣الكويت: 

 م.٢٠٠٣القاهرة:  –، عامل الفكر والقانون عبد التواباملوسوعة الشاملة يف اإلفالس، معوض  -٢٤
 م.١٩٩٣اإلسكندرية:  –سوعة املرافعات املدنية والتجارية، أنور طلبة، دار املطبوعات الجامعية مو  -٢٥
 م.١٩٧٦اإلسكندرية:  –النظام التجاري السعودي، سعيد أحمد يحيى، املكتب املرصي الحديث  -٢٦
 م.٢٠٠٨ب�وت:  –النظرية العامة للتنفيذ القضايئ، طلعت دويدار، منشورات الحلبي الحقوقية  -٢٧
 هـ.١٤٢٩ع�ن:  –الوجيز يف الرشكات التجارية واإلفالس، أسامة املحيسن، دار الثقافة  -٢٨
 هـ.١٤٠٠الوجيز يف النظام التجاري السعودي، سعيد يحيى، املكتب املرصي الحديث:  -٢٩
الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية الجديد، حسام الدين سلي�ن توفيق، مركز الدراسات  -٣٠

 م ٢٠١٥-هـ١٤٣٦العربية: 
  



 

 
 - ١٤٢ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

 

  



 

 - ١٤٣ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

 وصــىل.....   يف حرر بعاليه ومســاحتها وأطوالها حدودها املوضــحة لألرض.......بنت/ ....  متلك لدي ثبت معارض
 ن عىل وسلم الله

 املعلومات الشخصية

  االسم 

  رقم الجوال

  الربيد االلكرتو�

  املؤهل العلمي

  التخصص

  ياملسمى الوظيف

  اإلدارة

  القسم

   اسم املدرب 

  اسم الربنامج

  مكان انعقاد الربنامج 

  مدة الدورة 

  االنعقادتاريخ 

 
  



 

 
 - ١٤٤ - 

 

 الرشكات عىل التنفيذ

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ املدرب تقييم

      التدريبية باملادة املدرب إملام

       املعلومة توصيل من املدرب متكن

      اإليضاحية للوسائل املدرب استخدام

      يبيالتدر للربنامج الزمني بالجدول املدرب التزام

       املتدرب� مع تفاعله

       الفردية للفروق املدرب مراعاة

      والت�رين األنشطة تنوع

      والنقاشات املداخالت إدارة عىل املدرب قدرة
 

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ التدريبي الربنامج تقييم

      التدريبي الربنامج أهداف وضوح

      التدريبية الحقيبة تصميم جودة

      التدريبية الحقيبة محتوى وسهولة تنظيم

      مجالربنا زمن مع التدريبية الحقيبة حجم مالءمة

       الربنامج مدة
 

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الربنامج انعقاد مكان تقييم

      الربنامج مع املكان مالءمة

      البوفيه اسرتاحات

      التدريب موقع تجهيزات

      الربنامج مع املكان مالءمة

 
 

 ال  نعم  الربنامج؟  هل تعتقد أنك الشخص املناسب لحضور هذا 

 

 ال  نعم  هل تعتقد أن الربنامج ساعد يف تطوير مهاراتك؟ 

 

 ال  نعم  هل أعطيت إشعاراً كافياً عن طبيعة ونوع الربنامج التدريبي قبل حضوره؟

 
 
 
 



 

 - ١٤٥ - 
 

 الرشكات عىل التنفيذ

 كلمة توجهها للمدرب 
 
 
 
 
 
 
 

 عبارة تصف بها الربنامج
 
 
 
 
 
 
 

 عليها؟ما أهم املعارف التي حصلت 
 
 
 
 
 
 
 

 وامللحوظات؟االقرتاحات 
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