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   .وعىل آله وصحبه ومن وااله ،احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا

 :أما بعد

متـى مـا انتهـى  ،وجعـل لعمـر اإلنسـان أجـالً  ،لكل أجل كتاب جعل اهللا 
وانتقـل مـا كـان يملـك إىل ورثتـه بعـد اسـتقطاع مـا  ،هذا األجل انقطع عن الـدنيا

 .به بام ال يتجاوز الثلث صـىأو

كة ال تتمتــع بحيــاة شـــرفكــذلك ال ؛وإذا كــان اإلنســان ال يتمتــع بحيــاة أبديــة
وتـزول  ،كاءشــرويتم تصفيتها فينحـل احتـاد ال ،فيه ضـيفالبد من يوم وتنق ،أبدية

 .ة املعنويةصـيالشخ

ث  ؛ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث كات شـــريكاً يف إحــد الشـــرلــو كــان املــورِ
ث ،املنصوص عليها نظاماً  أم أن  ،ةً شــرهـل تـتم قسـمته مبا ،فام هو حال املال املورّ

 ؟كةشـريك بحسب نوع الشـرهناك أحكاماً خاصةً لكل 

منهـا أسـباب  ،بأسـباب عـدة ضــيكة نجـد أهنـا تنقشــروبالنظر إىل انقضاء ال
ـت عليـه املـادة السادسـة ع ،كةشــرعامة يف حق كـل  ة مـن نظـام شــروهـي مـا نصّ

 :حيث جاءت بالنص التايل ؛كات السعوديشـرال

 ضـيتنق ،كاتشـرمع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع ال(
 :كة بأحد األسباب اآلتيةشـرال

 .ما مل متدد وفقاً ألحكام هذا النظام ،انقضاء املدة املحددة هلا -أ 

 .أو استحالة حتققه ،حتقق الغرض الذي أُسست من أجله -ب



 
 

 أحكام تركة الشـريك في نظام الشـركات السعودي 
 

 ٨٠ 
 

ما مل  ،يك أو مساهم واحدشـرانتقال مجيع احلصص أو مجيع األسهم إىل  -ج 
 .كة وفقاً ألحكام هذا النظامشـريك أو املساهم يف استمرار الشـريرغب ال

 .بل انقضاء مدهتاكاء عىل حلّها قشـراتفاق ال -د 

 .كة أخرشـراندماجها يف  -هـ 

 ،كاءشــربناءً عىل طلب أحـد ال ،أو بطالهنا ،صدور حكم قضائي هنائي بحلّها -و 
 ).باحلرمان من استعامل هذا احلق يُعد باطالً  ضـيط يقشـروكل  ،أو أي ذي مصلحة

 .كة عىل حدةشـروباإلضافة لألسباب العامة فهناك أسباب خاصة بكل 

ق  ؛كةشــروعنـد النظـر يف األسـباب العامـة النقضــاء ال نجـد أن املـنظم مل يتطــرَّ
نجـد  ؛يكشــروبتتبع النظام فيام يتعلق بوفاة ال ،يك كسببٍ عام لالنقضاءشـرلوفاة ال

وقـد نـص  ،)١(كات معينةشـرأن هذا السبب قد نُص عليه كسبب خاص لالنقضاء ل
ـكِت عنـه يف  ،)٢(سـبباً لالنقضـاء كات أخر بأنه ال يعـدشـرعىل نقيض ذلك يف  وسُ

 .كات أخر دون اإلشارة إىل اعتباره سبباً لالنقضاء من عدمهشـر

وكذلك ما نجـد مـن فـراغ تنظيمـي فـيام  ،كة وأخرشـروأمام هذا االختالف بني 
 ،كة الشــخص الواحــد إذا كانــت ذات مســؤولية حمــدودةشـــريك يف شـــريتعلــق بوفــاة ال

كة الشـخص الواحـد شــريك يف شـرام أنه بوفاة السـيحيث مل يعالج النظام هذه احلالة ال 
 .أو ال يكون له وارث مطلقاً  ،خيتلف احلال بني أن يكون له وارث واحد أو أكثر

                                           
)، ٣٧/١هــ، املـادة ٢٨/٣/١٤٣٧وتـاريخ  ٣انظر: نظام الشـركات السعودي، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/ )١(

) حيـث جـاءت ٥٠حيث جاءت بالنص التايل: (تنقضـي شـركة التضامن بوفاة أحد الشـركاء..... إلخ)، واملادة (
ة بوفاة أحد الشـركاء.... إل  خ).بالنص التايل: (تنقضـي شـركة املحاصَّ

) حيث جاءت بالنص التـايل: (ال تنقضــي شــركة التوصــية البســيطة ٤٢انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٢(
) حيث جاءت بـالنص التـايل: (ال تنقضــي الشــركة ذات ١٧٩بوفاة أحد الشـركاء املوصـني...... إلخ)، واملادة (

 املسؤولية املحدودة بوفاة أحد الشـركاء).



 

  أحكام تركة الشـريك في نظام الشـركات السعودي
 

 ٨١ 
 

وأضع لـه إطـاراً  ،ولكل هذا وجدت أنه من املناسب أن أبحث هذا املوضوع
يك وفــق شـــرضــاحاً حلالــة تركــة الويمكــن مــن خاللــه أن يكــون استي ،يُضــبط بــه

وليكون مرجعاً للمحتاجني لقسمة الرتكـات  ،كات السعوديشـرنصوص نظام ال
 .كات املنصوص عليها نظاماً شـريف إحد ال

يك يف كـل شــرامً باعتبـار وفـاة السـيلذا فقد استعنت باهللا وقسمت البحث تق
كات شـــر يف يك معتــربٌ شـــركة بوفــاة الشـــرفوجــدت أن ســبب انقضــاء ال ،كةشـــر

ـــراألشــخاص دون  ــوالش ــم تق ،كات األم ــه ت ــاءً علي ــد ســـيوبن ــث إىل متهي م البح
 :ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل

 .ويشمل تعريفات البحث :التمهيد

 :وفيه ثالثة مطالب ،كات األشخاصشـريك يف شـرتركة ال :املبحث األول

 :وفيه ثالثة فروع ،كة التضامنشـريك يف شـرتركة ال :املطلب األول

 .كة التضامنشـريك يف شـروفاة ال :الفرع األول

كاء واألثـر شــركة بورثـة أحـد الشــراالتفـاق عـىل بقـاء ال :الفرع الثـاين
 .املرتتب عليه

يك املتـوىف واألثـر شــركة دون الشــراالتفاق عىل بقـاء ال :الفرع الثالث
 .املرتتب عليه

 :وفيه فرعان ،طةسـية البصـيكة التوشـريك يف شـرتركة ال :املطلب الثاين

 .يك املتضامن واألثر املرتتب عليهشـروفاة ال :الفرع األول

 .واألثر املرتتب عليه صـييك املوشـروفاة ال :الفرع الثاين

 .كة املحاصةشـريك يف شـرتركة ال :املطلب الثالث



 
 

 أحكام تركة الشـريك في نظام الشـركات السعودي 
 

 ٨٢ 
 

 ،كات املختلطـةشــركات األمـوال والشــريك يف شــرتركـة ال :املبحث الثـاين
 :وفيه مطلبان

 .كة املسامهةشـريك يف الشـرتركة ال :املطلب األول

 .كة ذات املسؤولية املحدودةشـريك يف الشـرتركة ال :املطلب الثاين

 :وفيه مطلبان ،كة الشخص الواحدشـريك يف شـرتركة ال :املبحث الثالث

 .كة الشخص الواحد املسامهةشـر :املطلب األول

 .الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةكة شـر :املطلب الثاين

 .اتصـيوتشمل النتائج والتو :اخلامتة
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كُ  :ترك ْ ك ال :الرتَّ دْعُ كه ،ءشـيوَ كاً واتَّرَ رْ كه تَ ُ تُ ال .تَركه يَرتْ كْ رَ كـاً شــيوتَ رْ  :ءَ تَ
يْتُهُ  لَّ امليت تراثـه  )تركة(و ،والرتكة مفرد الرتكات ،ترك امليت ماالً خلفه :ويقال ،خَ

 .)١(وهو ما يرتكه الشخص ويبقيه ،املرتوك

ما تركه امليت من األموال صافياً عن تعلق حـق الغـري بعـني مـن  :واصطالحاً 
 .)٢(األموال

 ،يثبت ملستحق بعد مـوت مـن كـان ذلـك لـه ،الرتكة حق يقبل التجزؤ :وقيل
 .)٣(بقرابة أو نكاح أو والء

                                           
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصـر إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفـور عطـار،  )١(

). وخمتـار الصـحاح، املؤلـف: ٤/١٥٧٧م، (١٩٨٧ -  هــ١٤٠٧بريوت، الطبعة: الرابعـة  -الناشـر: دار العلم للماليني 
عبد القـادر احلنفـي الـرازي، املحقـق: يوسـف الشــيخ حممـد، الناشــر: املكتبـة زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن 

). والتعريفـات، عـيل ٤٦م، (ص:١٩٩٩هــ/١٤٢٠صــيدا، الطبعـة: اخلامسـة،  -الدار النموذجية، بريوت  -العصـرية 
ـ ١٤٠٣ألوىل لبنــان، الطبعــة: ا-بـن حممــد بــن عــيل الـزين الشـــريف اجلرجــاين، الناشـــر: دار الكتــب العلميـة بــريوت   هــ

بيــدي، ٥٦م، (ص:١٩٨٣- اق احلســـيني، الزَّ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن حممّ ). وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، حممّ
). واملعجم الوسـيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصـطفى/أمحد الزيات/حامـد ٢٧/٩١الناشـر: دار اهلداية، (

).و معجـم اللغـة العربيـة املعاصــرة، د. أمحـد خمتـار عبـد احلميـد ١/٨٤الدعوة ( عبد القادر/حممد النجار)، الناشـر: دار
 ).١/٢٩١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩عمر، الناشـر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 

، لفخر الدين الزيلعي احلنفي، واحلاشـية: لشهاب الـدين أمحـ )٢( لْبِيِّ د انظر: تبيني احلقائق شـرح كنز الدقائق وحاشـية الشِّ
، الناشـــر: املطبعــة الكــرب األمرييــة  ــلْبِيُّ ). ٦/٢٩٩هـــ، (١٣١٣بــوالق، القــاهرة، الطبعــة: األوىل،  -بــن حممــد الشِّ

والبحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، املعـروف بـابن نجـيم املصــري، الناشــر: دار 
ا، الـدكتور سـعدي ٨/٥٥٧( بدون تاريخ، -الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية  )، القاموس الفقهي لغـةً واصـطالحً

 ).٤٩م، (ص:١٩٨٨-هـ ١٤٠٨سورية، الطبعة: الثانية  -أبو حبيب، الناشـر: دار الفكر. دمشق 
 =انظر: حاشـية الدسوقي عىل الشـرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، الناشــر: دار الفكـر، الطبعـة: بـدون  )٣(
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ـــرَ  وقــد  ،اشــرتكنا بمعنــى تشــاركنا :يقــال .يكنيشـــركة خمالطــة الشـــرال :كَ شَ
 ،كاءشـــر :يكشـــرومجــع ال ،اشــرتك الــرجالن وتشــاركا وشــارك أحــدمها اآلخــر

 :وقال لبيد .اكشـروأ

ائِدُ األ دَ ريُ عَ
ـرَ تَطِ المِ شْ عامةُ لِلْغُ تراً والزَّ وِ عاً=وَ فْ  )١(اكِ شَ

فقــد أغفــل بعـض الفقهــاء تعريــف  -يعةشــرعنـد فقهــاء ال- وأمـا اصــطالحاً 
بيـنام  ،متباينـة األحكـام ،ألهنا خمتلفة األنواع ؛كة يف االصطالح بمعناها العامشـرال

فها البعض اآلخر بتعاريف ختتلف من مذهب إىل آخر  :من ذلك ،عرّ

 .)٢(اختصاص اثنني فأكثر بمحل واحد :تعريف احلنفية -

ل بني مالكني فأك :تعريف املالكية - ا فقطمتموَّ  .)٣(ثر ملكً

 .)٤(وعشـيثبوت احلق الثنني فأكثر عىل جهة ال :تعريف الشافعية -

                                           
=

 
).ومنح اجلليل شـرح خمتصـر خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبـو عبـداهللا املـالكي، ٤/٤٥٧طبعة وبدون تاريخ، (

 ).٩/٥٩٦م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩طبعة، تاريخ النشـر:  بريوت، الطبعة: بدون -الناشـر: دار الفكر 
انظر: الكتاب: هتذيب اللغة، حممد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، أبـو منصـور املحقـق: حممـد عـوض مرعـب،  )١(

ولسان العرب، البن منظـور، ، )١٠/١٣م، (٢٠٠١بريوت، الطبعة: األوىل،  -الناشـر: دار إحياء الرتاث العريب 
مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، الناشـر: دار صادر، بريوت، الطبعـة: الثالثـة املؤلف: حممد بن 

 ).٢٧/٢٢٣وتاج العروس، للزبيدي، ( ،)١٠/٤٤٨هـ، (١٤١٤ -
اللباب يف شـرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي، حتقيق حممد  )٢( 

 ).٢/١٢١لبنان، ( -لدين عبد احلميد، الناشـر: املكتبة العلمية، بريوت حميي ا
انظر: املختصـر الفقهي البن عرفة، حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسـي املـالكي، أبـو عبـد اهللا، املحقـق: د. حـافظ  )٣(

م،  ٢٠١٤ -هــ ١٤٣٥عـة: األوىل، عبد الرمحن حممد خري، الناشـر: مؤسسة خلـف أمحـد اخلبتـور لألعـامل اخلرييـة، الطب
)، ومواهب اجلليل يف شـرح خمتصـر خليل، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممـد بـن عبـد الـرمحن الطرابلســي ٧/٥(

عيني املالكي، الناشـر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة،   ).٥/١١٨م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ
 =انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسـيني احلصـني،  )٤(
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 .)١(فصـراالجتامع يف استحقاق أو ت :تعريف احلنابلة -

كة مـن فكـرة االشـرتاك أو شــرفتـأيت ال ؛أما من الناحيـة النظاميـة أو القانونيـة
 ؛وجتميـع األمـوال الالزمـة ،هبدف توحيد اجلهود ، أو أكثرصـنياكة بني شخشـرال

وقـد  ،)٢(وعات التجارية التي يصعب عـىل األفـراد تنفيـذها لوحـدهمشـرلتنفيذ امل
 :كة بأهناشـركات السعودي الشـرعرف نظام ال

وع شــربـأن يسـاهم كـل مـنهم يف م ،عقد يلتزم بمقتضـاه شخصـان أو أكثـر(
القتسـام مـا ينشـأ  ،أو مـنهام معـاً  ،أو عمل ،بتقديم حصة من مال ،يستهدف الربح

 .)٣()وع من ربح أو خسارةشـرمن هذا امل

                                           
=

 
دمشـق، الطبعـة:  -تقي الدين الشافعي، حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن، الناشـر: دار اخلـري 

الطالب، زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنصـاري، )، وأسنى املطالب يف شـرح روض ١/٢٦٩، (م١٩٩٤األوىل، 
 ).٢/٢٥٢زين الدين أبو حييى السنيكي، الناشـر: دار الكتاب اإلسالمي، (

انظر: املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقدسـي ثم الدمشـقي  )١(
 -هــ ١٣٨٨، الناشـر: مكتبة القـاهرة، الطبعـة: بـدون طبعـة، تـاريخ النشــر: احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقدسـي

). والشـرح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة املقدســي اجلامعـييل ٥/٣م، (١٩٦٨
 ).٥/١٠٩احلنبيل، الناشـر: دار الكتاب العريب للنشـر والتوزيع، (

 ). ١٥٣م، (ص:١٩٩٦-هـ ١٤١٧ي، د. حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة القانون التجاري السعود )٢(
 ).٢انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٣(
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@fiÎ˛a@szjΩa@
€a@Ú◊ämä�í@ø@ŸÌä�ëòbÇë˛a@pb◊@@

 :وفيه ثالثة مطالب

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;’\;Ï—ÖhÖzç;∫;”ÁÖzåflŸ]ïi’\;Ï—U;

 ،كات اخلمـس املنصـوص عليهـا نظامـاً شــركة التضـامن إحـد الشــرتعترب 
كاء شــرواألكثر انتشاراً لثقـة الغـري بال ،األشخاصكات شـروهي الشكل األمثل ل

 .املتضامنون فيها
كة بـني أشـخاص مـن ذوي شـر( :كات السعودي بأهناشـروقد عرفها نظام ال

وبالتضـامن  ،اً يف مجيـع أمـواهلمصــييكونـون فيهـا مسـؤولني شخ ،الصفة الطبيعية
 .)١()التاجريك فيها صفة شـرويكتسب ال ،كة والتزاماهتاشـرعن ديون ال

 يك معتـربةً شــرة الصــيولكـون شخ ،كةشــرهلذه ال صـيونظراً للطابع الشخ
يك تـؤثر شـرأصبح من الطبيعي جداً أن وفاة ال ؛كةشـريف هذا ال -وجوداً وعدماً -

األمر الذي دعا املنظم للنص عليه حتديـدً يف  ،كة وعىل موجوداهتاشـرعىل وجود ال
 .السعوديكات شـرمن نظام ال )٣٧(املادة 

م هذا املطلب إىل ثالثة فـروع عـىل النحـو سـيوبالنظر إىل هذا النص فقد تم تق
 :التايل

 .كة التضامنشـريك يف شـروفاة ال :الفرع األول
 .كاء واألثر املرتتب عليهشـركة بورثة أحد الشـراالتفاق عىل بقاء ال :الفرع الثاين

 .يك املتوىف واألثر املرتتب عليهشـركة دون الشـراالتفاق عىل بقاء ال :الفرع الثالث

                                           
 ).١٧نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
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ويرتتب عىل ذلـك أن  ،كة التضامن حمل اعتبارشـريك يف شـرة الصـيتعد شخ
حيــث ال جيــوز  ،كة وانقضــائها بقــوة النظــامشـــريك تــؤدي إىل حــل الشـــروفــاة ال

وقد جعل املنظم السعودي مـن  ،كةشـركاء يف الشـرللورثة أن حيلوا حمل مورثهم ك
كات شــرمن نظـام ال )٣٧(فقد نصت املادة  ،كةشـركاء سبباً حلل الشـروفاة أحد ال

كة التضـامن حيـث جـاءت بـالنص شــرالسعودي عىل األسـباب اخلاصـة بانتهـاء 
أو بشـهر  ،أو بـاحلجر عليـه ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـر ضـيتنق( :التايل

 ).إلخ ....أو بانسحابه ،سارهأو بإع ،إفالسه

ويرجـع  ،كة حمـددة املـدة أو غـري حمـددة املـدةشـرويستوي يف ذلك أن تكون ال
ة كـام صــيكاء اعتبـارات شخشــريك قد ال تربطهم ببـاقي الشـرذلك إىل أن ورثة ال

كاء قـد ال يثقـون فـيهم مـثلام كـانوا يثقـون يف شــركـام أن ال ،كان مورثهم يتمتع هبـا
كة مـع شــركاء عىل االسـتمرار يف الشـرومن هذا املنطلق ال جيوز إجبار ال ،مورثهم

يك شــركة بقوة النظـام مـن تـاريخ وفـاة الشـرهذه ال ضـيوتنق ،ورثة ال يثقون هبم
 .)١(دون انتظار النتهاء مدهتا

بـدليل  ،إال أن هذا النص ال يعترب من النظام العام إذ جيوز االتفاق عىل خالفه
ومع ذلك جيـوز أن يـنص  (...كاء االتفاق عىل خالفه شـرملادة أجاز للأنه يف ذات ا

كة مـع شــركاء تسـتمر الشــركة عىل أنه يف حالة وفاة أحـد الشـرس السـييف عقد تأ
من نفس املادة بـام يـدل عـىل  )٢(كام جاءت الفقرة  ،)٢()من يرغب من ورثة املتوىف

كة عـىل أنـه إذا تـويف شــرالس سـيجيوز أن ينص يف عقد تأ(حيث نصت عىل  ،ذلك
                                           

الشـــركات  - التــاجر - حماضـــرات يف القــانون التجــاري، عاشــور عبــد اجلــواد عبــد احلميــد (األعــامل التجاريــة )١(
 ).١٩٠م، (ص:٢٠٠٧الناشـر: دار النهضة العربية، مصـر، التجارية)، 

 ).١فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
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كة شـرتستمر ال ؛أو انسحب سـركاء أو حجر عليه أو شهر إفالسه أو أعشـرأحد ال
 .)١()كاءشـربني الباقني من ال

كة متى مـا شـركاء طلبهم استمرار الشـروأمام هذا االستثناء أصبح من حق ال
سواء كان هذا االسـتمرار  ،سسـيط االستمرار منصوصاً عليه يف عقد التأشـركان 

 .يك املتوىفشـركة دون الشـرأو كان ببقاء ال ،كاءشـرببقاء ورثة املتوىف من ال

 ،كاءشــركة التضامن بوفاة أحـد الشـروأمام هذا القيد يتبني أن األصل انتهاء 
كة بورثـة شــرإمـا إبقـاء ال ؛فهـم أمـام خيـارين ؛كاء االستمرارشـرويف حال رغبة ال

واحلديث عن هذين اخليـارين  ،يكشـرأو إبقائها باستبعاد ورثة ال ،وىفيك املتشـرال
 .كون يف الفرعني القادمنيسـي

كــام -فإنــه  ،كة التضـامنشـــركاء ســبباً يف انقضـاء شـــرإذا كانـت وفــاة أحـد ال
كاء االتفـاق عـىل شــروبالتـايل جيـوز لل ،ال يُعد هذا من النظـام العـام -ذكرنا سابقاً 

كاء عـىل بقـاء شــروإذا اتفـق ال ،سســيخالفه متى ما كان ذلـك مـدوناً يف عقـد التأ
كـان هـذا االتفـاق  ؛كاءشــرس مـع ورثـة مـن يتـوىف مـن الســيكة يف عقد التأشـرال

س ســين يـنص يف عقـد تأجيـوز أ( :وقد نص عليـه املـنظم بـالنص التـايل ،صحيحاً 
كة مـع مـن يرغـب مـن شــركاء تسـتمر الشــركة عىل أنه يف حالة وفاة أحـد الشـرال

اً أو ممنوعني نظاماً من ممارسة األعـامل التجاريـة ،ورثة املتوىف عـىل  ،ولو كانوا قرصَّ
يك القرصَّ أو املمنوعون نظامـاً مـن ممارسـة األعـامل التجاريـة شـرأال يسأل ورثة ال

ب كـل واحـد مـنهم يف صــيإال يف حـدود ن ،كة يف حال اسـتمرارهاشـرال عن ديون

                                           
 )٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
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خـالل -كة شــروجيب يف هذه احلالـة حتويـل ال .كةشـرحصة مورثه يف رأس مال ال
يصبح فيهـا  ،طةسـية بصـيكة توشـرإىل  -مدة ال جتاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم

وإال أصـبحت  ؛اً صــيمو أو املمنـوع نظامـاً مـن ممارسـة األعـامل التجاريـة صـرالقا
سن الرشد أو  -خالل هذه املدة- صـرما مل يبلغ القا ،ة بقوة النظامضـيكة منقشـرال

 .)١()ينتفِ سبب املنع عن مزاولة األعامل التجارية

ــاً باملســؤولية  ،كة بورثــة املتــوىف لــيس اســتثناءً مطلقــاً شـــرواســتثناء بقــاء ال بــل مقرون
 ،القرصَّ أو املمنوعني نظاماً من ممارسـة األعـامل التجاريـةيك شـراملحدودة بالنسبة لورثة ال

إمـا ببلـوغ  ،كةشـركاء مدة زمنية ال تتجاوز السنة لتصحيح وضع الشـركام أن املنظم أتاح لل
ة صــيكة توشــروإال حتويلهـا إال  ،القُرصَّ وزوال املنع عـن املمنـوعني مـن ممارسـة التجـارة

 .صـنيكاء موشـرفيها واملمنوعني من ممارسة التجارة  صـرطة يكون القسـيب

كة يف هذه احلالة يكون بدخول من يرغب مـن الورثـة بمثابـة شـرواستمرار ال
ـاً (ويُلحظ هنا أن املنظم بإضافته عبـارة  ،كاء فيها بدل مورثهمشـر ولـو كـانوا قرصَّ

عـد العامـة يف قـد خـرج عـن القوا )أو ممنوعني نظاماً من ممارسة األعـامل التجاريـة
 ،كاء األهليـة القانونيـةشــرورة أن يتـوافر يف الضــرب ضـيالتي تق ،كة التضامنشـر

حتى ينسجم ذلـك مـع طبيعـة  ،وأن يكون مسموحاً هلم بمامرسة األعامل التجارية
 صـــرويف املقابــل فقــد ح ،واكتســابه صــفة التــاجر ،يك التضــامنيةشـــرمســؤولية ال

ـــد  ـــب النظـــام اجلدي ـــنظم بموج ـــادر يف -امل مســـؤولية هـــؤالء  -هــــ١٤٣٧الص
ب كـل مـنهم يف حصـة مورثـه يف صــيكة بحـدود نشــراألشخاص عند استمرار ال

ة صـــيكة توشـــركة التضــامن إىل شـــرعــىل أن يــتم حتويــل  ،)٢(كةشـــررأس مــال ال

                                           
 ).١فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
هــ جييـز بقـاء الشــركاء القصــر يف هـذه احلالـة شــركاء ١٣٨٥وقد كان النظام القـديم للشــركات الصـادر يف عـام  )٢(

 =متضامنون، وقد كان ذلك يثري جدالً حول إمكانية تطبيق قواعد املسؤولية املطلقة والتضامنية عىل هؤالء القصـر، 



 
 

 ك في نظام الشـركات السعوديأحكام تركة الشـري 
 

 ٩٠ 
 

 صــرويصـبح فيهـا القا ،طة خالل مدة ال تتجاوز سنةً من تاريخ وفاة مـورثهمسـيب
خالل  صـرمامل يبلغ القا ،اً صـيممارسة األعامل التجارية موأو الشخص املمنوع من 

كـأن  ؛أو ينتـفِ سـبب املنـع عـن مزاولـة األعـامل التجاريـة ،هذه املدة سـنَّ الرشـد
 .)١(يكون موظفاً يف القطاع العام ويقدم استقالته

مـال  صــرأن يـتم ح ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــرواألثر املرتتب عـىل بقـاء ال -
إال  ،ومل حيـدد النظـام طريقـة حمـددة لـذلك ،ب كـل وارثصـياملتوىف ملعرفة نيك شـرال

يك شــركة دون ورثـة الشــراملتعلقـة ببقـاء ال )٣٧(مـن املـادة )٢(أنه بالرجوع للفقـرة 
 :يك املتوىف يكون بإحد طريقتني مهاشـرب الصـينجد أن تقدير ن ؛املتوىف

 .كةشـرس السـيالنص يف عقد تأ .١
ب كـل صــيمن مقوم مرخص لـه يبـني القيمـة العادلـة لنتقرير خاص يُعد  .٢

 .كاءشـركة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر
يك شــرونظراً إلمكانيـة إعـامل الـنص يف هـذه احلالـة فأجـد أن تقـدير مـال ال

 .املتوىف يكون بذات الطريقة
كة بمقــدار شـــراملــال يــتم إدخــال مــن يرغــب مــن الورثــة يف ال صـــروبعــد ح

بة من مـال مورثـه صـيوإخراج من ال يرغب بدفع قيمة ن ،بهم يف مال مورثهمصـين
 .هصـركة بعد حشـريف ال

                                           
=

 
األمر الذي كان يوصـف بعـدم املنطقيـة، وقـد عـالج املـنظم السـعودي هـذا اخللـل يف النسـخة اجلديـدة مـن نظـام 

هـ، حيث أوجب أن يكون القاصـر مسؤوالً بحدود حصته يف مال مورثـه، وقـد ١٤٣٧ركات الصادر يف عام الشـ
نبه املنظم إىل تصحيح هذا الوضع يف مدة أقصاها سـنة، إمـا ببلـوغ القاصــر، أو حتويلهـا لشــركة توصــية بســيطة 

.  يكون القاصـر فيها شـريك موصـياً ال متضامناً
لشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، الناشـر: املؤلف، الطبعة الثانية انظر: الوجيز يف ا )١(

 والــوجيز يف أحكــام الشـــركات يف النظــام الســعودي اجلديــد، أمحــد بــن ســعيد اخلبتــي ، )١٢٣هـــ، (ص:١٤٣٧
 ).١٠٩-١٠٨هـ، (ص:١٤٣٧وهشام بن عيل السبت، الناشـر: دار اإلجادة، الرياض، الطبعة األوىل 
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كة ببقـاء ورثـة شـرس عىل بقاء السـيكاء االتفاق يف عقد التأشـرإذا كان حيق لل
يك شــرب الصــيكة واسـتبعاد نشــرفإنه كذلك حيـق هلـم إبقـاء ال ،املتوىفيك شـرال

 .سسـيعىل أن يكون هذا االتفاق منصوصاً عليه يف عقد التأ ،املتوىف
حيــث جــاءت  )٣٧(مــن املــادة  )٢(احة الفقــرة صـــروهــذا مــا نصــت عليــه 

كة عــىل أنــه إذا تــويف أحــد شـــرس الســـيجيــوز أن يــنص يف عقــد تأ( :بــالنص التــايل
كة شــرتسـتمر ال ؛أو انسحب ،سـرأو أع ،أو شهر إفالسه ،أو حجر عليه ،كاءشـرال

 ).كاءشـربني الباقني من ال
 :واألثر املرتتب عىل هذه احلالة -

وهـذا مـا  ،كةشــربهم يف أمـوال الصــييك املتوىف إال نشـرأنه ال يكون لورثة ال
ويف هــذه  (...... :حيــث جــاءت بــالنص التــايل ،نصــت عليــه ذات املــادة الســابقة

 ).إلخ ...كةشـربه يف أموال الصـييك أو ورثته إال نشـراحلالة ال يكون هلذا ال
فقـد نـص  ؛يك املتـوىفشــرب الصــيوخوفاً مـن وقـوع النـزاع يف طريقـة تقـدير ن

بة مـن صــيمتهيـداً إلخـراج ن ؛يك املتـوىفشــرب الصــيالنظام عىل ثالث طرق لتقدير ن
وجــاءت املــادة  ،بهصـــيكــل بحســب ن ،ومــن ثــم تســليمه للورثــة ،كةشـــررأس مــال ال
يعـد مـن مقـوم مـرخص  ،ب وفقاً لتقريـر خـاصصـييقدر هذا الن (.... :بالنص التايل

كة يف تاريخ ختـارج أي مـن شـريك يف أموال الشـرب كل صـييبني القيمة العادلة لن ،له
كاء عـىل طريقـة أخـر شــرأو اتفـق ال ،كةشــرس الســيإال إذا نـص عقـد تأ ،كاءشـرال

ب فـيام يسـتجد بعـد ذلـك مـن حقـوق إال صـييك أو ورثته نشـروال يكون لل .للتقدير
 .)١()بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة من عمليات سابقة عىل تلك الواقعة

                                           
 ).٢فقرة  ٣٧انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
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 :وبالنظر يف هذا النص يمكن أن نستخلص الطرق عىل النحو التايل

س ســيوبذلك يكون ما كتب يف عقد التأ ،كةشـرس السـيالنص يف عقد تأ  .١
 .يك املتوىفشـرب الصـيمن طريقة للتقويم هي أول ما ينظر له عند تقويم ن

 .)١(كاء عىل طريقة أخر للتقديرشـراتفاق ال  .٢
ب كـل صــييبني القيمـة العادلـة لن ،تقرير خاص يعد من مقوم مرخص له  .٣

 .كاءرشـكة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر

يك املتـوىف بأحـد الطـرق املنصـوص عليهـا شــرب الصــيومتى ما تم تقـدير ن
ب كـل صــيبه ليـتم الحقـاً قسـمته بيـنهم بحسـب نصــيفإنه يسـلم لورثتـه ن ؛نظاماً 

 .وارث

ب فيام يسـتجد بعـد ذلـك مـن صـيومما جتدر اإلشارة إليه أنه ال يكون للورثة ن
إال بقــدر مــا تكــون هــذه احلقــوق ناجتــة مــن عمليــات ســابقة عــىل تلــك  ،حقــوق
 ،كة يتم تقديره بتـاريخ وفاتـهشـريك يف الشـرب الصـيأن ن :ومعنى هذا ،)٢(الواقعة

 ،كةشــرب فيام يستجد مـن أمـوال للصـيوما بعد هذا التاريخ ال يكون للورثة أي ن
كة عقـد شــركـأن يكـون لل ،إال إذا كانت هذه األمـوال ناجتـة عـن عمليـات سـابقة

حتـى وأن  ،يك هـو حـق للورثـةشــرفإن ما ينتج عن هذا العقد بعد وفاة ال ،توريد
  .ألن هذا احلق ناتج عن عمليات سابقة عن واقعة الوفاة ؛كان ناجتاً بعد وفاته

                                           
هذا القيد ال يطبق عىل تقدير نصـيب الشـريك املتوىف، ولعل املنظم يقصـد هبـذه احلالـة إذا مـا كـان الشــريك قـد أعســر أو  )١(

أفلس أو حجر عليه، أو انسحب من الشـركة، واجلامع يف كل هذا أن الشـريك ما زال عىل قيد احلياة، وبإمكـان الشــركاء 
صـيبه، أما يف حالة الشـريك املتوىف فأر أن هذه الطريقة ال تتناسب مـع حالتـه، إال االتفاق معه عىل طريقة معينة لتقدير ن

إذا كان يقصد هبذا االتفاق أن يكون اتفاقاً مسبقاً بني الشـركاء، وإذا كان األمر كذلك؛ فال أجد فرقـاً يف أن يكـون مكتوبـاً 
 الطريقة فيام دون الوفاة.يف عقد التأسـيس، وبالتايل كان األوىل عىل املنظم أن خيصص هذه 
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حيــث يعــود  ؛كاتشـــردم أشــكال الطة مــن أقــســـية البصـــيكة التوشـــرتعــد 
حيـث كـان  ،مة السائد عنـد اإلغريـقسـياألصل التارخيي هلا إال قرض املخاطر اجل

يلجأ هلا أصحاب األموال الستثامر جـزء مـن أمـواهلم دون تعـريض كامـل ذمـتهم 
 .)١(املالية للخطر

العتامدهـا عـىل  ؛كات األشـخاصشــرطة مـن ســية البصــيكة التوشــروتعد 
كة شـــروتتكــون  ،كةشـــريك يف الشـــرة الصـــيوالعتبــار شخ ،كاءشـــرالثقــة بــني ال

يكاً شـــرفريــق يضــم عــىل األقــل  :كاءشـــرطة مــن فــريقني مــن الســـية البصـــيالتو
وفريق آخر يضـم  ،كة والتزاماهتاشـرمتضامناً ومسؤوالً يف مجيع أمواله عن ديون ال

وال  ،كة والتزاماهتـاشــريكون مسـؤوالً عـن ديـون ال اً الصـييكاً موشـرعىل األقل 
 .)٢(صفة التاجر صـييك املوشـريكتسب ال

كة التضــامن فــيام يتعلــق شـــرطة مشــاهبة متامــاً لســـية البصـــيكة التوشـــرو
طة ســية البصــيكة التوشــركاء املتضـامنون يف شــرفيخضع ال ،يك املتضامنشـربال

 .)٣(كة التضامنشـركاء يف شـرلألحكام املطبقة عىل ال

إن كـان ضـامناً أو -يك شــروبالنظر إىل اختالف األحكام فيام يتعلـق بوفـاة ال
 :م هذا املطلب إىل فرعني عىل النحو التايلسـيفقد تم تق -اً صـيمو

 .يك املتضامن واألثر املرتتب عليهشـروفاة ال :الفرع األول

  .واألثر املرتتب عليه صـييك املوشـروفاة ال :الفرع الثاين
                                           

ــريوت،  )١( ـــر، ب ــة والنش ــة للطباع ــدار اجلامعي ـــر: ال ــي، الناش ــد العرين ــد فري ــة، د. حمم ـــركات التجاري م، ١٩٨٢الش
 ).٨٧(ص:

 ). ١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
 ).٢فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(



 
 

 أحكام تركة الشـريك في نظام الشـركات السعودي 
 

 ٩٤ 
 

فريق يضم عـىل األقـل  ؛طة تتألف من فريقنيسـية البصـيكة التوشـرإذا كانت 
فـإن  ،)١(كة والتزاماهتـاشــريكاً متضامناً ومسؤوالً يف مجيع أموالـه عـن ديـون الشـر

ــق  ــذا الفري ــامن-ه ــام ال -املتض ــن أحك ــه ع ــف أحكام ـــرال ختتل ـــركاء يف ش كة ش
كة التضـامن يقـرر شـريك يف شـروبالتايل فإن ما قررناه سابقاً من وفاة ال ،التضامن

مـن نظـام  )٣٨(مـن املـادة  )٢(وهذا مـا نصـت عليـه الفقـرة  ،يف حال هذا الفريق
كة شــركاء املتضـامنون يف شــرخيضـع ال( :حيث جاءت بـالنص التـايل ،كاتشـرال

 ).كة التضامنشـركاء يف شـرطة لألحكام املطبقة عىل السـية البصـيالتو

حيـث جـاءت بـالنص  )٤٢(وكذلك يفهم مـن مفهـوم املخالفـة لـنص املـادة 
أو  ،صــنيكاء املوشــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشــر ضـيال تنق( :التايل

وذلـك مـا مل يـنص عقـد  ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفالسه ،باحلجر عليه
كة شـــرفــإن  ؛ املخــالف هلــذه املــادةســـريفبالتف )،كة عــىل غــري ذلــكشـــرس الســـيتأ

ومــا جعلنــا نــذهب  ،كاء املتضــامنيشـــربوفــاة أحــد ال ضـــيطة تنقســـية البصــيالتو
كاء شــركة بالنسـبة للشــرملفهوم املخالفة أن املنظم مل يـنص حتديـداً عـىل انقضـاء ال

جمتمعـة لـنخلص إىل  )٤٢(و )٣٨( املـواد ســريعلنا نبحـث يف تفمما جي ،املتضامنون
طة يأخـذ أحكـام وفـاة ســية البصـيكة التوشـريك املتضامن يف شـرنتيجة أن وفاة ال

وقـد سـبق احلـديث عنـه يف  ،ويرتب عليه ذات األثر ،كة التضامنشـريك يف شـرال
 .وال نجد فائدة من إعادة الكالم عنه مره أخر ،املطلب األول من هذا املبحث
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طة عــن ســـية البصـــيكة التوشـــريف  صـــييك املوشـــرختتلــف أحكــام وفــاة ال
حيـث  )؛٤٢(وهذا ما نـص عليـه املـنظم يف املـادة  ،يك املتضامنشـرأحكام وفاة ال

كاء شــرطة بوفـاة أحـد الســية البصــيكة التوشـر ضـيال تنق( :جاءت بالنص التايل
وذلـك مـا  ،أو بانسـحابه ،أو بإعساره ،أو بشهر إفالسه ،أو باحلجر عليه ،صـنياملو

 ).كة عىل غري ذلكشـرس السـيمل ينص عقد تأ

ونلحــظ مــن خــالل هــذا الــنص أن املــنظم الســعودي قــد عــدل عــن موقفــه 
يف األحكــام  -هـــ١٣٨٥-كات القــديم شـــرحيــث كــان حييــل يف نظــام ال ،الســابق

ــاء  ــة بانقض ـــيكة التوشـــراملتعلق ــام ســـية البص ــامنشـــرطة إىل أحك دون  ،كة التض
يك يف شــرفـإذا كانـت وفـاة ال ،طةســية البصــيكة التوشـرمراعاة للطبيعة اخلاصة ل

يك مـن ضـامن عـام شــرملـا يمثلـه كـل  ؛كةشــركة التضـامن تـؤدي إىل إهنـاء الشـر
كاء غـري حمـدودة وتضـامنية مـع شــرلكـون مسـؤولية ال ؛كة واملتعاملني معهاشـرلل

فمن غري املقبـول إطالقـاً إسـقاط  ،كة والتزاماهتاشـركاء للوفاء بديون الشـرباقي ال
يك شــرألن مسـؤولية ال ؛صــييك املوشــريك املتضـامن عـىل الشــرحكم وفـاة ال

وال يسـأل عـن  ،كةشــرحمدودة بحدود ما يقدمه من حصة يف رأس مال ال صـياملو
ال تـؤثر يف  صــييك املوشــروبالتـايل فـإن وفـاة ال ،كة بأموالـه اخلاصـةشــرديون ال

وهبـذا الـنص يكـون املـنظم السـعودي قـد تـالىف عيبـاً  ،كةشــرالضامن العام هلذه ال
 .كات السابقشـرجوهرياً كان قد وقع فيه يف نظام ال

طة ســية البصــيكة التوشــرنجد أن عدم انقضاء  )٤٢(وبالرجوع لنص املادة 
إال أنـه ال يعـد مـن النظــام  ، هـو األصــل يف املسـألةصــنيكاء املوشــربوفـاة أحـد ال

وذلـك (بدليل عجز ذات املادة الذي نص عـىل  ،إذ جيوز االتفاق عىل خالفة ؛العام
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كاء شــروبـذلك فإنـه جيـوز لل ،)كة عـىل غـري ذلـكشــرس الســيما مل ينص عقـد تأ
يك شـــربــأن يكــون وفــاة ال ،كة عــىل خــالف ذلــكشـــرس الســـيالــنص يف عقــد تأ

 .كةشـرمنهياً لل صـياملو

فـام هـو  ؛صــييك املوشــركة بوفـاة الشــروإذا كان األصل عدم انقضـاء ال -
 ؟األثر املرتتب عىل ورثته بعد وفاته

ــاة مــورثهم إذا كــان  ــة بوف ــىل الورث ــب ع ــر املرتت ــام األث يكاً شـــرمل حيــدد النظ
أو يـتم إبقـائهم كـل بحسـب  ،كة بقوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ،اً صـيمو

 ؟به من مال مورثهصـين

كة التضـامن كـام شــركاء يف شـروإذا كان املنظم قد فصل يف حال الورثة مع ال
طة ســية البصــيكة التوشــرل كـذلك يف حـاهلم يف صــيلتفكـان األوىل ا ؛تبني سابقاً 

ب صــييك أو اسـتبعادهم بـإخراج نشــركة بورثـة الشــرملعرفة إمكانية اسـتمرار ال
 .)١(كةشـرمورثهم وبقاء ال

جع إىل عقد التأ ن فيه من اسـتمرار سـيونظراً لعدم وجود النص فريُ س وما دوِّ
أو اسـتمرارها باسـتمرار الورثـة فيهـا كـل حسـب  ،يك املتـوىفشــركة دون الشـرال

                                           
) حيث نصت عىل (تطبـق عـىل شــركة ٣الفقرة  ٣٨ال ير البعض هذا اإلشكال موجوداً، ويستند يف ذلك للامدة ( )١(

التوصـية البسـيطة أحكام شـركة التضامن فيام مل يرد به نص خاص يف هذا الباب) فيقول: أمام عدم وجود الـنص 
 يف شـركة التوصـية البسـيطة نرجع للنص يف شـركة التضامن.

) مـن ذات املـادة؛ حيـث جـاءت بـالنص ٢ول: إن هذا ممكن يف غري هذه احلالة مستندين يف ذلك عىل الفقـرة (ونق
التــايل: (خيضــع الشـــركاء املتضــامنون يف شـــركة التوصـــية البســـيطة لألحكــام املطبقــة عــىل الشـــركاء يف شـــركة 

 خاضعني لألحكام املطبقة عـىل الشــركاء يف التضامن)، وبمفهوم املخالفة هلذه املادة يكون الشـركاء املوصون غري
شــركة التضـامن، وبالتـايل إذا كـان التفصــيل يف حـال ورثـة الشــريك يف شــركة التضـامن ينطبـق عـىل الشـــركاء 
املتضامنون يف شـركة التوصـية البسـيطة؛ فهو وال شك ال ينطبق عىل الشـركاء املوصون يف الشـركة؛ لـذا نـر أنـه 

 ) من املادة يف هذا النقص النظامي.٣إعامل الفقرة (من غري املمكن 
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ام أن إمكانية اسـتمرار الورثـة مكـان مـورثهم ممكنـة حتـى لـو كـانوا سـيال  ،بهصـين
ال  صــييك املوشــروالسـبب يف ذلـك أن ال ،اً أو ممنوعني من مزاولة التجارةصـرق

ــاجر ــفة الت ــب ص ــبة للق ،)١(يكتس ــؤولية بالنس ــام أن املس ـــرك ــدودة ص ــؤولية حم  مس
فهي ال حتتـاج إىل تصـحيح كـام ذكرنـا  ،يكشـرب كل وارث يف مال مورثة الصـيبن

 .كة التضامنشـريف 

كة عــىل البقــاء أو شـــرس الســـيويثــور اإلشــكال يف حــال مل يــنص يف عقــد تأ
ولعل ذلـك يكـون يف  ،لذا كان األوىل النص عليه يف النظام ،االنتهاء يف حق املتوىف

 .التعديل القادم هلذا النظام إن شاء اهللا

n’]m’\;f÷�∏\U;’\;Ï—ÖhÖzç;∫;”ÁÖzåÏê],\;Ï—U 

وهـي تتميـز  ،كات األشـخاصشــركة املحاصة الصور الثالثة من صور شـرتعد 
 ،ة االعتباريـةصــيهي عدم متتعهـا بالشخ ،ةسـيكات األخر بميزة أساشـرعن مجيع ال

 ، أو أكثر يساهم كل منهم بحصة مـن مـال أو عمـلصـنيكة بني شخشـروتقوم هذه ال
وهـي ال وجـود هلـا إال بـني  ،وع من ربح أو خسـارةشـرويقتسمون ما ينتج عن هذا امل

وذلـك  ،كة هـي طبيعـة عقديـة بحتـةشــرلذا فإن الطبيعة القانونية هلذه ال ؛أفرادها فقط
فقـد جـاء نـص  ،كةشــرأحكـام هـذه ال اً يف تنظـيمسـيألن العقد يلعب دوراً هاماً وأسا

كاء والتزامـاهتم وكيفيـة شـركة غرضها وحقوق الشـرحيدد عقد ال( :بام ييل )٤٥(املادة 
 ).وطشـركاء وغري ذلك من الشـرإدارهتا وتوزيع األرباح واخلسائر فيام بني ال

ة صــيوال تتمتـع بشخ ،كة تسترت عن الغريشـر( :كة املحاصة بأهناشـروتعرف 
 .)٢()وال تقيد يف السجل التجاري ،وال ختضع إلجراءات الشهر ،اعتبارية

                                           
 ).١فقرة  ٣٨انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
 ).٤٣انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
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 صـــيتقــوم عــىل االعتبــار الشخ ،كة أشــخاصشـــركة املحاصــة شـــروبــام أن 
كة وجـوداً شــريك معتـربة يف الشــرة الصــيأصبح من الطبيعي جداً أن تكـون شخ

ا مـا نـص عليـه وهـذ ،كةشــريك تـؤثر باسـتمرار الشـروبالتايل فإن وفاة ال ،وعدماً 
ـة بوفـاة شــر ضـيتنق( :حيث جاءت بالنص التايل )٥٠(النظام يف املادة  كة املحاصَّ

مـا مل  ؛أو بانسـحابه ،أو بإعسـاره ،أو بشهر إفالسه ،أو باحلجر عليه ،كاءشـرأحد ال
 ).كاء الباقنيشـركة عىل استمرارها بني الشـرينص عقد ال

 ،كة التضـامنشـراملتعلقة بانقضاء  )٣٧(وهذا النص مقارب جداً لنص املادة 
كاء شــركة بـني الشــروهي جواز اسـتمرار ال ،إال أن هذه املادة ذكرت حالةً واحدةً 

ويثور  ،)١(ب مورثهم بعد تقديرهصـييك إال نشـروبالتايل ال يكون لورثة ال ،الباقني
 ؟يك املتوىفشـركة بورثة الشـرالتساؤل عن مد إمكانية استمرار ال

بل إنه نظـر  ،املنظم عندما سكت عن هذه احلالة مل يكن سكوته سهواً يبدو أن 
فمنـع  ،كاءشــرواملبنية عىل الثقة والتضـامن بـني ال ،كة املسترتةشـرإىل طبيعة هذه ال

 .كاء مكان مورثهمشـراستمرارها بحلول ال

 ،كاءشــرإنه ال مانع مـن اسـتمرارها بـني ال :وبالرغم من ذلك فقد يقول قائل
كة لـيس اسـتتاراً عـن شــروأن االستتار يف ال ،يك املتوىفشـرومن رغب من ورثة ال

وعـدم صـدور أي  ،كةشــروإنام املقصود منه هو سرت نظـام ال ؛علم الغري هبا إطالقاً 
                                           

مل يتطرق النظام لكيفية تقدير نصـيب الشـريك املتوىف يف شـركة املحاصـة كـام تطـرق للكيفيـة يف شــركة التضـامن،  )١(
ام خلو النص فريجع لعقد التأسـيس، ويف حال خلو عقد التأسـيس؛ فقد يتفق الورثة مع الشـركاء عىل طريقـة وأم

تقدير معينة، أو ترفع للقاضـي للفصل يف ذلـك، وال سـبيل إلعـامل نصـوص تقـدير نصــيب الشــريك املتـوىف يف 
اخلاصـة بشــركة التضـامن إلعامهلـا يف  شـركة التضامن عىل شـركة املحاصة؛ ألن املنظم قد أحال لبعض األحكـام

ـة ٥١شـركة املحاصة، وهذا ما نصت عليـه املـادة ( )؛ حيـث جـاءت بـالنص التـايل: (تســري عـىل شــركة املحاصَّ
أحكام املواد: (الرابعة والعشــرين) و(السـابعة والعشــرين) و(اخلامسـة والثالثـني) املتعلقـة بشــركة التضـامن)، 

 ) ألحال إليها كام أحال لغريها من املواد.٣٧رغبة يف إعامل املادة (وبالتايل لو كانت للمنظم 
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كة كشــخص معنــوي مســتقل عــن شـــركاء مــن شــأنه إبــراز الشـــرف مــن الصـــرت
 .كاءشـرأشخاص ال

النص النظامي بإيضـاح إمكانيـة اسـتمرار  لذا أجد أنه من املناسب أن يكتمل
يك املتــوىف يف حــال كــان ذلــك منصوصــاً عليــه يف عقــد شـــركة مــع ورثــة الشـــرال

 .كة التضامنشـريك يف شـركام هو احلال مع ورثة ال ،سسـيالتأ
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فهـي تقـوم  ،كات األمـوالشــركة املسامهة هي النموذج األوحد لشـرتعترب ال
 صـــيفهــي ال تقــيم وزنــاً لالعتبــار الشخ ،عــىل االعتبــار املــايل وتوليــه أمهيــةً كبــريةً 

وذلــك عــىل  ،يك بقــدر االعتبــار املــايل الــذي يقدمــه يف رأســامهلاشـــرة الصـــيلشخ
 .كات األشخاصشـرخالف ما عليه احلال يف 

كة التي يقسـم رأسـامهلا إىل أسـهم شـرال( :كة املسامهة بأهناشـرويعرف الفقه ال
يك فيهـا اخلسـارة إال يف حـدود مـا يملكـه مـن شــروال يتحمـل ال ،متساوية القيمة

كات رشـــوقــد عرفهــا نظــام ال ،)١()كاء فيهــاشـــروال تُعنــون باســم أحــد ال ،أســهم
ــا ــعودي بأهن ـــر( :الس ــة ش ــة وقابل ــاوية القيم ــهم متس ــم إىل أس ــا مقس كة رأس ماهل

كة وحدها مسؤولة عـن الـديون وااللتزامـات املرتتبـة عـىل شـروتكون ال ،للتداول
 .)٢()ممارسة نشاطها

كة املسامهة تقوم عىل جتميع رؤوس األموال وتعترب أسـهمها قابلـة للتـداول شـرفال
 .)٣(يك يف استمرار العقد من عدمهشـرة الصـيوال تؤثر شخ ،بالطرق التجارية

                                           
 ).٢٨٩القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، (ص: )١(
 ).٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
ناشــر: الوسـيط يف قانون الشـركات السعودي، د. فيصـل بـن منصـور الفاضـل، د. صـالح بـن عـوض البلـوي، ال )٣(

 ).٩٦هـ، (ص:١٤٣٧مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، الطبعة األوىل، 



 

  ات السعوديأحكام تركة الشـريك في نظام الشـرك
 

 ١٠١ 
 

بطـرق االنقضـاء العامـة الـواردة يف املـادة  ضــيكة املسـامهة تنقشــروبالتايل ف
هبــا  ضـــيباألســباب اخلاصــة التــي تنق ضـــيوال تنق ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(

ــق ال تنق ،كات األشــخاصشـــر ــاة أحــد ال ضـــيومــن هــذا املنطل  ،)١(كاءشـــربوف
ـــار ركـــن تعـــدد شــــرفلل ـــل يف اهني كة املســـامهة أســـباب خاصـــة لالنقضـــاء تتمث

 .)٣(كةشـروخسارة رأسامل ال ،)٢(كاءشـرال

فام األثر املرتتب عىل هذه  ،كاءشـربوفاة أحد ال ضـيكة ال تنقشـروإذا كانت ال
 ؟الوفاة

كات شـــريك يف شـــركة املســامهة عــن وفــاة الشـــريك يف شـــرختتلــف وفــاة ال
وأمـام  ،كةشــرفنجد هنا أن املنظم ال جيعل هلا أي اعتبار يف انقضـاء ال ،األشخاص

كة املسـامهة يصـبح املسـاهم خـارج شــريف  )يكشـرال(ذلك فبمجرد وفاة املساهم 
ويـتم تسـلميه  ،ويتم بيع أسهمه بمعرفة ورثتـه وفـق سـعر التـداول ،كةشـرنطاق ال

 .بهصـيللورثة كل بحسب ن

ألن التنـازل عـن  ؛بإمكانية دخول الورثة مكان مـورثهموال يمكن القول هنا 
وإنـام بواسـطة التـداول  ،كة املسامهة ال يتمّ عن طريق حوالة احلـقشـراألسهم يف ال

 .)٤(بالطرق التجارية املتعارف عليها يف القوانني التجارية

  
                                           

الشـركات)، أ.د حســني احلســني ود. محـادة -املحل التجاري-التاجر-انظر: القانون التجاري (األعامل التجارية  )١(
والقـانون التجـاري السـعودي  ،)٣٢٤هــ (ص:١٤٣٩حممد عبد العاطي نصـر، الناشـر: املؤلف، الطبعـة األوىل، 

الشــركات التجاريـة) أ.د. عبـداهلادي حممـد الغامـدي، الناشــر: املؤلـف، الطبعـة  -التـاجر -(األعـامل التجاريـة 
 )٣٣٠هـ، (ص:١٤٣٨الثانية، 

 ).١٤٩انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
 ).١٥٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(
 )١٧٨جيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص:انظر: الو )٤(
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ــد ال ـــرتع ــني ش ــطاً ب ــدودة وس ــؤولية املح ـــركة ذات املس ــخاص ش كات األش
كات شـــركة بأهنــا جتمــع بــني خصــائص شـــرومتتــاز هــذه ال ،كات األمــوالشـــرو

ويثبــت هلــا بنــاءً عــىل ذلــك طبيعــة  ،كات األشــخاص يف آن واحــدشـــراألمــوال و
كة ال شــر( :كة ذات املسؤولية املحـدودة بأهنـاشـروعرف النظام ال ،خاصة خمتلطة

وتعد ذمتها مستقلة عـن الذمـة املاليـة  ،يكاً شـر سـنيكاء فيها عىل مخشـريد عدد اليز
كة وحـدها مسـؤولة عـن الـديون وااللتزامـات شــروتكـون ال ،يك فيهـاشــرلكل 

يك فيهـا مسـؤوالً عـن تلـك الـديون شــروال يكـون املالـك هلـا أو ال ،املرتتبة عليها
 .)١()وااللتزامات

خصائص ال تقل أمهيـة عـن اخلصـائص األخـر  إال أن هذا التعريف جتاهل
وعدم قابليـة  ،م رأسامهلا إىل حصص متساويةسـيالتي وضعها يف التعريف وهي تق

 .)٢(كةشـروما يتعلق باسم ال ،هذه احلصص للتداول بالطرق التجارية

يك هلــا اعتبــار شـــرة الصـــيكة نجــد أن شخشـــرونظــراً للطبيعــة املختلطــة هلــذه ال
 ،يك كـام ذكرنـا سـابقاً شــر ســنيكاء بخمشــربدليل حتديـد نسـبة حـد أعـىل لل ،جزئي

وال يكـون التنـازل عـن األسـهم إال  ،وعدم قابلية أسهمها للتـداول بـالطرق التجاريـة
س إال ســييف التأ صــيوإذا كان املـنظم اعتـرب اجلانـب الشخ ،)٣(كاءشـربموافقة بقية ال

 ضــيال تنق( :عـىل مـا يـيل )١٧٩(قـد نصـت املـادة و ،أنه مل يعـره اعتبـاراً يف االنقضـاء
أو بشــهر  ،أو بــاحلجر عليــه ،كاءشـــركة ذات املســؤولية املحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ).كة عىل غري ذلكشـرس السـيما مل ينص عقد تأ ،أو بانسحابه ،أو بإعساره ،إفالسه
                                           

 ).١٥١انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )١(
 ).١٦٠إىل  ١٥٢انظر: نظام الشـركات السعودي من املادة ( )٢(
 ).١٦١و ١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٣(
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العامـة كة ذات املسـؤولية املحـدودة بطـرق االنقضـاء شــرال ضــيوبالتايل تنق
باإلضــافة إىل  ،كاتشـــرمــن نظــام ال )١٦(كات املنصــوص عليهــا يف املــادة شـــرلل

 .)١(كة إىل النصفشـرنقص رأسامل ال

كة ذات املســؤولية شـــرنجــد أن عــدم انقضــاء ال )١٧٩(وبــالرجوع لــنص املــادة 
 ؛إال أنه ال يعـد مـن النظـام العـام ،هو األصل يف املسألة ؛كاءشـراملحدودة بوفاة أحد ال

ز ذات املادة الذي نص عىل  ،إذ جيوز االتفاق عىل خالفة وذلك ما مل يـنص (بدليل عجُ
كاء الـنص يف عقـد شــروبـذلك فإنـه جيـوز لل )،كة عـىل غـري ذلـكشــرس السـيعقد تأ

 .كةشـريك منهياً للشـركة عىل خالف ذلك بأن يكون وفاة الشـرس السـيتأ

املســؤولية املحــدودة بوفــاة كة ذات شـــروإذا كــان األصــل عــدم انقضــاء ال -
 ؟فام هو األثر املرتتب عىل ورثته بعد وفاته ؛يكشـرال

هل يتم إخـراجهم مـن  ،مل حيدد النظام األثر املرتتب عىل الورثة بوفاة مورثهم
 ؟به من مال مورثهصـيأو يتم إبقاؤهم كل بحسب ن ،كة بقوة النظامشـرال

كة ذات املسـؤولية شــرص الإال أنه باستقراء نصوص النظام املتعلقـة بخصـائ
 ،)٢()أن احلصـة غـري قابلـة للتجزئـة والتـداول( نجد أن من خصائصـها ؛املحدودة

هـذا  ،بهصــييك املتوىف ال يتجزأ عىل ورثته كل بحسب نشـرب الصـيوبالتايل فإن ن
هو األصل إال أنـه يمكـن للورثـة أن خيتـاروا مـن بيـنهم مـن يُعـد مالكـاً منفـرداً يف 

حيـث جـاءت  ؛مـن النظـام )١٦٠(وهذا مـا نصـت عليـه املـادة  ،كةشـرمواجهة ال
كة أن توقـف شــرجـاز لل ؛فـإذا ملـك احلصـة أشـخاص متعـددون( :بالنص التـايل

استعامل احلقوق املتصلة هبا إىل أن خيتـار مـالكو احلصـة مـن بيـنهم مـن يعـد مالكـاً 

                                           
 ).١٨١دي املادة (انظر: نظام الشـركات السعو )١(
 ).١٦٠انظر: نظام الشـركات السعودي املادة ( )٢(
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عـاداً إلجـراء هـذا كة أن حتدد هلؤالء ميشـروجيوز لل ،كةشـرمنفرداً هلا يف مواجهة ال
وإال كــان مــن حقهــا بعــد انقضــاء امليعــاد املــذكور بيــع احلصــة حلســاب  ،االختيــار

مـا مل  ،كاء اآلخرين ثم عىل الغـريشـرويف هذه احلالة تعرض احلصة عىل ال .مالكيها
 ).س عىل غري ذلكسـيينص عقد التأ

ويف  ،سســيونستنتج أن األصل فيام يتعلق ببقاء الورثة من عدمه هو عقد التأ
 ،يكــون األمــر مرتوكــاً للورثــة ؛س مــن ذكــره هلــذه احلالــةســـيحــال خــال عقــد التأ
 ،مـن تصـحيح جتزئـة احلصـة )١٦٠(التقيـد بـام ورد يف املـادة  :ويشرتط يف احلـالني

 .كةشـرمالك منفرد هلا يف مواجهة ال وتعيني

يك ـرشس عىل بقاء ورثة السـيكام جتب مالحظة أنه يف حال النص يف عقد التأ
جيب أن يعالج الورثة مسألة إخراج مـن ال  ؛كاء البقاءشـراملتوىف أو يف حال رغبة ال

 )١٦١(واملـادة  )،١٦٠(ويكون ذلك بمراعاة املـادة  ،يرغب االستمرار من الورثة
 .كاتشـرمن نظام ال

ولعــل ذلــك  ،وال شــك أن النظــام مل يتطــرق بــنص نظــامي واضــح يف املســألة
 .إلزالة مثل هذه اإلشكاالت ،ظام القادمةيُعالج يف تعديالت الن
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@s€br€a@szjΩa@
€a@Ú◊ämä�í@ø@ŸÌä�ëÜyaÏ€a@óÇí€a@Ú◊@

ن شـرتقوم فكرة  كة شـركة الشخص الواحد بالسامح لشخص واحد بأن يُكوِّ
صها صــيوخت ،عن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينـة مـن ذمتـه املاليـة ،بمفرده

ط أن شــر ،ة املعنويـةصــيكة تكتسـب الشخشـروع معني عىل شكل شـرالستثامر م
حمدودة بقدر القيمـة أو  -كةشـرمؤسس هذه ال-تكون مسؤولية الشخص الواحد 

ذمتــه املاليــة  صـــردون أن يكــون مســؤوالً يف بــاقي عنا ،املبلــغ املخصــص ألعامهلــا
 .)١(كةـرشوع الشـروالناشئة عن استثامر م ،األخر عن الديون املرتتبة عليه

ف النظـام السـعودي  إال أنـه تنـاول بعـض  ،كة الشـخص الواحـدشــرومل يُعرِّ
اسـتثناء مـن أحكـام (كات شــرمـن نظـام ال )١٥٤(فقد جـاء يف املـادة  ،خصائصها

كة ذات املسـؤولية املحـدودة شــرجيوز أن تؤسـس ال ؛من هذا النظام )الثانية(املادة 
ويف هـذه احلالـة  .أو أن تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد ،من شخص واحد

مســؤولية هــذا الشــخص عــىل مــا خصصــه مــن مــال ليكــون رأس مــال  صـــرتقت
 ،وجملـس املـديرين ،ويكون هلذا الشخص صـالحيات وسـلطات املـدير ،كةشـرلل

 ).إلخ....كاءشـرواجلمعية العامة لل
كات الكـويتي عرفهـا شــرنون الوبالنظر يف القوانني التجارية اخلليجيـة نجـد أن قـا

وال  ،وع يمتلك رأس ماله بالكامل شـخص واحـد طبيعـي أو اعتبـاريشـركل م( :بأهنا
 .)٢()كةشـركة عن التزاماهتا إال بمقدار رأس املال املخصص للشـريسأل مالك ال

                                           
موسوعة الشـركات التجارية (اجلزء اخلامس: شـركة الشخص الواحد) د. إليـاس ناصــيف، الناشــر: منشـورات  )١(

 ).١٥م، (ص:٢٠٠٦احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 
 ).م٢٠١٦لسنة  ١انظر: قانون الشـركات الكويتي الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )٢(
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كة التـي تؤسـس أو تـؤول مجيـع شــرال( :ويعرفها بعـض فقهـاء القـانون بأهنـا
يقتطـع جـزء مـن أموالـه هبـدف  ،طبيعـي أو اعتبـاريحصصها إىل شـخص واحـد 

وال يكون مسؤوالً فيها إال بمقدار مسـامهته  ،وع اقتصادي معنيشـراستثامرها يف م
 .)١()يك فيهاشـرة الصـية اعتبارية منفصلة عن شخصـيوهلا شخ ،يف رأسامهلا

 ؛كاتشــركة الشـخص الواحـد شـكالً مسـتقالً مـن أشـكال الشــروال تعترب 
ومل خيصـها  ،كة مسـامهة أو ذات مسـؤولية حمـدودةشــرأن تكون يف شكل  فهي إما
 .كات األخرشـركات السعودي بتنظيم معني عىل غرار أنواع الشـرنظام ال

كة مسـامهة شــركة الشخص الواحد ال ختـرج عـن أن تكـون شـركة الشـروإذا كانت 
 :مطلبني عىل النحو التايلم هذا املبحث إىل سـيفيمكن تق ،كة ذات مسؤولية حمدودةشـرأو 

 .كة الشخص الواحد املسامهةشـر :املطلب األول

 .كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر :املطلب الثاين

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;ÖzåÏ⁄·]â∏\;Åt\Ê’\;í}ç’\;Ï—U;

كة الشـخص الواحـد املسـامهة ال شــركات السعودي عىل أن شـرنص نظام ال
 :مهاتكون إال يف إحد حالتني 

ــة  :األوىل ــفة االعتباري ــخاص ذوي الص ــة واألش ــل الدول ــن قب ــس م أن تؤس
 .كات اململوكة بالكامل للدولةشـرالعامة وال

 .)٢(كة ال يقل رأسامهلا عن مخسة ماليني ريالشـرأن تؤسس من قبل  :الثانية
                                           

 .)٢٦٥الوجيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان العمر، (ص: )١(
)، حيث جاءت بـالنص التـايل: (اسـتثناءً مـن املـادة (الثانيـة) مـن هـذا ٥٥انظر: نظام الشـركات السعودي، املادة ( )٢(

لنظام، جيوز للدولة واألشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة والشـركات اململوكة بالكامل للدولة والشـركات ا
التي ال يقل رأس ماهلا عن مخسة ماليني ريال؛ تأسـيس شـركة مسامهة من شخص واحد، ويكون هلـذا الشـخص 

 .صالحيات مجعيات املسامهني بام فيها اجلمعية التأسـيسـية وسلطاهتا)
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كة املسامهة إىل مسـاهم واحـد ال تنطبـق شـروبالتايل متى ما آلت مجيع أسهم ال
أو حتويلهـا إىل  ،كاءشــروجب عليـه زيـادة عـدد ال ؛من احلالتني السابقتنيعليه أي 

كة ذات مسـؤولية حمـدودة مـن شـخص واحـد وذلـك خـالل مـدة ال تتجـاوز شـر
مـن  )١٤٩(وهـذا مـا نصـت عليـه املـادة  ،كة بقوة النظـامشـروإال انقضت ال ،سنة

كة املسـامهة شــرإذا آلت مجيع أسـهم ( :كات حيث جاءت بالنص التايلشـرنظام ال
 )ســنياخلامسـة واخلم(وط الـواردة يف املـادة شــرإىل مساهم واحد ال تتوافر فيـه ال

ومـع ذلـك  ،كة وحدها مسؤولة عن ديوهنـا والتزاماهتـاشـرتبقى ال ؛من هذا النظام
كة مـع األحكـام الـواردة يف هـذا البـاب شـرجيب عىل هذا املساهم توفيق أوضاع ال

ات مســؤولية حمــدودة مــن شــخص واحــد خــالل مــدة ال كة ذشـــرأو حتويلهــا إىل 
 ).كة بقوة النظامشـروإال انقضت ال ،تتجاوز سنة

 ؛كة الشـخص الواحـد املسـامهةشــروإذا كان ال وجود للشخص الطبيعي يف 
وال تكـون الرتكـة إال  ،يكشــرلتعلـق هـذا البحـث برتكـة ال ؛فال جمال لبحثهـا هنـا

 .للشخص الطبيعي

È›]m’\;f÷�∏\U;Özå—ÎÄÂÅ,\;ÏË’Âıâ∏\;k\Ç;Åt\Ê’\;í}ç’\;ÏU;

كة جديــدة ذات مســؤولية شــركات الســعودي أن تؤســس شــرأجـاز نظــام ال
كة نتاج انتقال مجيـع احلصـص شـركام أجاز أن تكون ال ،حمدودة من شخص واحد

وهذا ما نصت عليـه املـادة  ،كة ذات املسؤولية املحدودة إىل شخص واحدشـريف ال
كة ذات املســؤولية املحــدودة مــن شــخص شـــرجيــوز أن تؤســس ال (.... ):١٥٤(

 ...)..أو أن تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد ،واحد

كة الشــخص الواحــد ذات املسـؤولية املحــدودة ال تعتــرب شــكالً شـــروإذا كانـت 
فهـي تأخـذ ذات  ،كة ذات املسـؤولية املحـدودةشــروإنـام صـورةً مـن صـور ال ،جديداً 



 
 

 أحكام تركة الشـريك في نظام الشـركات السعودي 
 

 ١٠٨ 
 

بــه  ضـــيبــام تنق ضـــيوبالتــايل فهــي تنق ،ت املســؤولية املحــدودةكة ذاشـــراألحكــام لل
سواء كان ذلك عـن طريـق  ،كة ذات املسؤولية املحدودة التي سبق احلديث عنهاشـرال

 .كة ذات املسؤولية املحدودةشـراألسباب العامة لالنقضاء أو األسباب اخلاصة بال

والتـي تـنص عـىل عـدم انقضـاء  )١٧٩(ويثور التساؤل عـن تطبيـق املـادة  -
ومــد تطبيقهــا عــىل  ،)١(كاءشـــركة ذات املســؤولية املحــدودة بوفــاة أحــد الشـــرال

 ؟كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر

كة ذات املسـؤولية املحـدودة شــريمكـن تطبيقـه عـىل ال )١٧٩(إذا كان نص املـادة 
فهـذا مل يعـالج مـن قبـل املـنظم السـعودي يف حالـة  ،كةشــركاء آخـرون يف الشـرلوجود 

أو  ،كة بقـوة النظـامشــرهـل تنتهـي ال ،كة الشخص الواحدشـريك الوحيد يف شـروفاة ال
 ؟يكشـركاء من ورثة الشـركة ذات مسؤولية حمدودة متعددة الشـرتتحول إىل 

كات التجارية يف دول اخللـيج إىل اعتبـار وفـاة شـروقد ذهبت بعض قوانني ال
 ،كة الشخص الواحد ذات املسـؤولية املحـدودة سـبباً لالنقضـاءشـرمالك رأسامل 

كات البحرينـي حيـث جـاءت شــرمـن قـانون ال )٢٩٥(وهذا ما نصت عليه املادة 
كة بوفاة مالك رأس املـال إال إذا اجتمعـت حصـص شـرال ضـيتنق( :بالنص التايل

 .)٢(...)أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوين آخر ،يف شخص واحدالورثة 

كة شــريك يف شـركات السعودي مل يتطرق لوفاة الشـرويف املقابل فإن نظام ال
 )١٧٩(وقد ذهب بعض القانونيني السعوديني إىل تطبيق املـادة  ،الشخص الواحد

كة الشخص الواحـد شـركة ذات املسؤولية املحدودة عىل شـراخلاصة باالنقضاء لل
                                           

) من نظام الشـركات السعودي بالنص التـايل: (ال تنقضــي الشــركة ذات املسـؤولية املحـدودة ١٧٩جاءت املادة ( )١(
بوفاة أحـد الشــركاء، أو بـاحلجر عليـه، أو بشـهر إفالسـه، أو بإعسـاره، أو بانسـحابه، مـا مل يـنص عقـد تأســيس 

 الشـركة عىل غري ذلك). 
 .)م٢٠٠١لسنة  ٢١رية البحريني، الصادر باملرسوم بقانون رقم (انظر: قانون الشـركات التجا )٢(
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ويـتم حتويلهـا  ،كةشــرال ضــيوعىل هذا الـرأي ال تنق ،)١(ذات املسؤولية املحدودة
إذا كان عدد الورثة وفق العـدد  ،كاءشـركة ذات مسؤولية حمدودة متعددة الشـرإىل 

أمـا إذا زاد عـدد الورثـة عـن  ،كة ذات املسؤولية املحـدودةشـراملسموح به نظاماً لل
كات شــرمـن نظـام ال )١٨٧(كة مسـامهة وفـق املـادة شـرحتويلها إىل  فيتم ؛سـنيمخ

ل ال يك املتــوىف وارث شــرأمــا يف حـال كـان لل ،كاتشــرالسـعودي املتعلقـة بتحـوّ
 .كة عىل وضعها السابقشـرفتبقى ال ؛واحد

كة عـىل اعتبـار أن اهلـدف شـروهذا االجتهاد وإن كان فيه مراعاة الستمرار ال
إال أن هذا  ،كات هو دعم االقتصاد وزيادة االستثامرشـرمن ال من إنشاء هذا النوع

كة الشـخص الواحـد شــريك الوحيـد يف شــرالقول يقف عاجزاً أمام حالة وفاة ال
ــه ــذي ال وارث ل ــدودة ال ــؤولية املح ــل تنق ،ذات املس ـــيه ـــرال ض ــتمر ش كة أو تس

 ؟ألنه وارث من ال وارث له ؛كة وحتول إىل بيت مال املسلمنيشـرال

أمام هذا اإلشكاالت وما متثله من عائق لقسمة الرتكة عىل الورثـة أجـد أنـه و
أو يف  ،سـواء يف الالئحـة التنفيذيـة للنظـام ،وري أن يعـالج املـنظم ذلـكضـرمن ال

كة شــريك الوحيـد يف شــربـأن يـنص عـىل حالـة وفـاة ال ،تعديالت النظام القادمة
أو يكـون اخليـار للورثـة  ،ظـامكة بقـوة النشـرهل تكون منهية لل ؛الشخص الواحد

 .كةشـرباالستمرار من عدمه وفق املدة املحددة لل

أما واحلـال كـذلك فـأر أنـه مـع عـدم وجـود الـنص النظـامي يكـون اخليـار 
ولعـل هـذا القـول  ،كة أو انقضـائهاشــرللورثة يف االسـتمرار مـع تعـديل وضـع ال

  .تمرار بقوة النظامأو االس ،يعترب وسطاً بني القول باالنتهاء بقوة النظام

                                           
انظر: الوجيز يف أحكام الشـركات يف النظام السعودي اجلديـد، أمحـد بـن سـعيد اخلبتـي وهشـام بـن عـيل السـبت،  )١(

 ).٢٩٠والوجيز يف الشـركات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، (ص: ،)٢٧٦(ص:
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ويف حـال رغبـة  ،كاءشــركة التضـامن بوفـاة أحـد الشــرأن األصل انتهـاء  .١
 ،يك املتـوىفشــركة بورثـة الشـرإما إبقاء ال :فهم أمام خيارين ؛كاء االستمرارشـرال

 .يكشـرأو إبقاؤها باستبعاد ورثة ال
اً أو صــروكـان يف الورثـة ق ،التضـامنكة شـريك يف شـرإذا تويف الوارث ال .٢

طة ســية بصــيكة توشــركة التضـامن إىل شــرتتحول  ؛ممنوعون من ممارسة التجارة
أو  صـــرويصــبح فيهــا القا .خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن تــاريخ وفــاة املــورث

خـالل  صــرمـامل يبلـغ القا ،اً صــيالشخص املمنوع من ممارسة األعامل التجارية مو
 .أو ينتفِ سبب املنع عن مزاولة األعامل التجارية ،ن الرشدهذه املدة س

كة التضـامن بأحـد الطـرق شــريك املتـوىف يف شــرب الصــييكون تقـدير ن .٣
 :التالية

ــد تأ  )١ ــنص يف عق ـــيال ـــرس الس ــد  ،كةش ــب يف عق ــا كت ــون م ــذلك يك وب
ب صــيهي أول ما ينظـر لـه عنـد تقـويم ن ؛س من طريقة للتقويمسـيالتأ

 .يك املتوىفشـرال
 .كاء عىل طريقة أخر للتقديرشـراتفاق ال  )٢
ب كـل صـيتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبني القيمة العادلة لن  )٣

 .كاءشـركة يف تاريخ ختارج أي من الشـريك يف أموال الشـر
طة ســية البصــيكة التوشــريك املتضـامن يف شــرال ختتلف أحكـام ورثـة ال .٤

 .امنكة التضشـريك يف شـرعن أحكام ورثة ال
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فمـن  ،صــيتقـوم عـىل االعتبـار الشخ ،كة أشـخاصشــركة املحاصة شـر .٥
 ،كة وجــوداً وعــدماً شـــريك معتــربة يف الشـــرة الصـــيالطبيعــي جــداً أن تكــون شخ

 .كةشـريك تؤثر بانقضاء الشـروبالتايل فإن وفاة ال
ة صـــيوال اعتبــار لشخ ،كاءشـــركة املســامهة بوفــاة أحــد الشـــر ضـــيال تنق .٦

ب صــيبه بعـد بيـع نصــيوتقسـم الرتكـة عـىل الورثـة كـل حسـب ن ،يك فيهـاشـرال
 .كةشـراملورث يف ال

مـا مل  ،كاءشــركة ذات املسـؤولية املحـدودة بوفـاة أحـد الشــرال ضـيال تنق .٧
 .كة عىل غري ذلكشـرس السـيينص عقد تأ

لعـدم وجـود  ؛كة الشـخص الواحـد املسـامهةشــرأنه ال وجـود للرتكـة يف  .٨
 .الشخص الطبيعي فيها

كة الشـخص الواحـد ذات شــراح السعوديني إىل اسـتمرار شـرذهب بعض ال .٩
ونـر خـالف ذلـك لعـدم وجـود  ،يك الوحيـدشــراملسـؤولية املحـدودة بعـد وفـاة ال

 .وأن تطبيق ذلك غري ممكن يف حال كان املورث ال وارث له ،النص النظامي

يك شــرب الصــيلتقـدير نكان األوىل باملنظم السعودي النص عىل طريقة   .١
حيـث إن  ؛كاءشــركة بورثـة أحـد الشــريف حال بقـاء ال ،كة التضامنشـراملتوىف يف 

كة التضـامن إذا رغـب شــريك املتـوىف يف شــرب الصــياملنظم بـنيَّ طريقـة تقـدير ن
 .ومل يبينها يف حالة البقاء ،يكشـركة دون ورثة الشـركاء استمرار الشـرال

يكاً شــرمل حيدد النظام األثـر املرتتـب عـىل الورثـة بوفـاة مـورثهم إذا كـان   .٢
كة بقـوة شــروبالتايل هل يتم إخراجهم من ال ،طةسـية البصـيكة التوشـراً يف صـيمو

رغـم أن املـنظم نـص  ،به من مـال مورثـهصـيكل بحسب ن ،أو يتم إبقاؤهم ،النظام
 .يك املتضامنشـرعىل ما يرتتب عىل ورثة ال
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يك شـــركة مــع ورثــة الشـــر يتطــرق النظــام إليضــاح إمكانيــة اســتمرار المل .٣
كـام  ،سســيكة املحاصة يف حال كان ذلك منصوصاً عليه يف عقد التأشـراملتوىف يف 

املـنظم عـىل ذكـر حالـة  صــرواقت ،كة التضـامنشــريك يف شـرهو احلال مع ورثة ال
كة املحاصـة دون شـركاء الباقني يف شـركة بني الشـروهي جواز استمرار ال ،واحدة
 .يك املتوىفشـرورثة ال
كة ذات شــرمل حيدد النظـام األثـر املرتتـب عـىل الورثـة بوفـاة مـورثهم يف ال .٤

أو يـتم إبقـاؤهم  ،كة بقـوة النظـامشـرهل يتم إخراجهم من ال ؛املسؤولية املحدودة
ام تـم بيانـه يف ك ،ل يف ذلكصـيوكان األوىل التف ،به من مال مورثهصـيكل بحسب ن

 .كة التضامنشـر
يك يف شـــركات الســعودي خاليــاً مــن بيــان حالــة وفــاة الشـــرجــاء نظــام ال .٥

مما يُثري إشكاالً يف مـد تطبيـق  ،كة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودةشـر
 ،كة الشـخص الواحـد ذات املسـؤولية املحـدودة مـن عدمـهشـرعىل  )١٧٩(املادة 

أو يف  ،يك الوحيـدشــركة بورثـة الشــرواء يف اسـتمرار الوما هو األثـر املرتتـب سـ
 .إلغائها
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ــب يف  .١ ــنى املطال ـــرأس ــبش ــا  ،ح روض الطال ــن زكري ــد ب ــن حمم ــا ب زكري
الطبعة  ،دار الكتاب اإلسالمي :شـرالنا ،زين الدين أبو حييى السنيكي ،األنصاري

 .وبدون تاريخ ،بدون
ــق  .٢ ــز شـــرالبحــر الرائ ــراهيم بــن حممــد ،الــدقائقح كن ــن إب  ،زيــن الــدين ب

 -الثانيـة  :الطبعـة ،دار الكتـاب اإلسـالمي :شـرالنا ،يصـراملعروف بابن نجيم امل
 .بدون تاريخ

اق  ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .٣ ــد بــن عبــد الــرزّ ــد بــن حممّ حممّ
بيدي ،نيسـياحل  .بدون :الطبعة ،دار اهلداية :شـرالنا ،الزَّ

ـلْبِيِّ شـيح كنز الدقائق وحاشـرتبيني احلقائق  .٤ لفخـر الـدين الزيلعـي  ،ة الشِّ
لْبِيُّ  :ةشـيواحلا ،احلنفي املطبعة الكـرب  :شـرالنا ،لشهاب الدين أمحد بن حممد الشِّ

 .هـ١٣١٣ ،األوىل :الطبعة ،القاهرة ،بوالق -األمريية 
ر دا :شــرالنا ،يف اجلرجـاينشــرعيل بن حممد بن عيل الزين ال ،التعريفات .٥

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األوىل  :الطبعة ،لبنان -الكتب العلمية بريوت 
حممد بـن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي  ،ح الكبريشـرة الدسوقي عىل الشـيحا .٦
 .بدون وبدون تاريخ :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،املالكي
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة  ،ح الكبري عىل متن املقنعشـرال .٧

 .والتوزيع شـردار الكتاب العريب للن :شـرالنا ،اجلامعييل احلنبيل سـياملقد
ــةشـــرال .٨ ــد العرينــي .د ،كات التجاري ــة  :شـــرالنا ،حممــد فري ــدار اجلامعي ال

 .م١٩٨٢ ،بريوت ،شـرللطباعة والن
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ــة ،الصــحاح .٩ ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ ــو ن ،ت ــاد  صـــرأب ــن مح ــامعيل ب إس
 -دار العلـم للماليـني  :شـرالنا ،ر عطارأمحد عبد الغفو :حتقيق ،اجلوهري الفارايب

 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الرابعة  :الطبعة ،بريوت
ا .١٠  :شــرالنا ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغةً واصطالحً

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانية  :الطبعة ،سورية -دمشق  .دار الفكر
-املحــل التجــاري-التــاجر-األعــامل التجاريــة (القــانون التجــاري  .١١

 :شـــرالنا ،صـــرمحـادة حممــد عبــد العـاطي ن . ودســـني احلســـنيد ح.أ )،كاتشــرال
 .هـ١٤٣٩ ،الطبعة األوىل ،املؤلف

كات شـــرال -التــاجر -األعــامل التجاريــة (القــانون التجــاري الســعودي  .١٢
 .ـه١٤٣٨ ،الطبعة الثانية ،املؤلف :شـرالنا ،عبداهلادي حممد الغامدي .د.أ )،التجارية

 ،الطبعــة الرابعــة ،حممــد حســن اجلــرب .د ،الســعودي القــانون التجــاري .١٣
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

حممـد  :أبو منصور املحقق ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،هتذيب اللغة .١٤
 .م٢٠٠١ ،األوىل :الطبعة ،بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  :شـرالنا ،عوض مرعب

أبو بكر بـن حممـد بـن عبـد املـؤمن بـن  ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار .١٥
عــيل عبــد احلميــد  :حتقيــق ،تقــي الــدين الشــافعي ،ني احلصــنيســـيحريــز بــن معــىل احل

 .م١٩٩٤ ،األوىل :الطبعة ،دمشق -دار اخلري  :شـرالنا ،بلطجي وحممد وهبي سليامن
الغنـي بـن طالـب بـن محـادة بـن إبـراهيم  عبد ،ح الكتابشـراللباب يف  .١٦

 :شــرالنا ،حتقيق حممد حميي الـدين عبـد احلميـد ،امليداين احلنفي الغنيمي الدمشقي
 .لبنان -بريوت  ،املكتبة العلمية

مجـال  ،أبـو الفضـل ،حممد بن مكرم بن عـىل ،البن منظور ،لسان العرب .١٧
 .هـ١٤١٤ -الثالثة  :الطبعة ،بريوت ،دار صادر :شـرالنا ،الدين ابن منظور
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ـــرحما .١٨ ــاريض ــانون التج ــو ،ات يف الق ــد عاش ــد احلمي ــواد عب ــد اجل ر عب
 ،دار النهضـة العربيـة :شــرالنا )،كات التجاريةشـرال -التاجر -األعامل التجارية(
 .م٢٠٠٧ ،صـرم

زين الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد  :املؤلف ،خمتار الصحاح .١٩
 -ية صــراملكتبـة الع :شــرالنا ،خ حممـدشــييوسـف ال :املحقـق ،القادر احلنفي الـرازي

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،اخلامسة :الطبعة ،داصـي -بريوت  ،الدار النموذجية
 ســيحممد بن حممد ابن عرفـة الـورغمي التون ،الفقهي البن عرفة صـراملخت .٢٠

مؤسسـة  :شــرالنا ،حـافظ عبـد الـرمحن حممـد خـري .د :املحقـق ،أبـو عبـد اهللا ،املالكي
 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ ،األوىل :الطبعة ،خلف أمحد اخلبتور لألعامل اخلريية

إبراهيم مصـطفى/ أمحـد (جممع اللغة العربية بالقاهرة  ،طسـياملعجم الو .٢١
 دار الدعوة :شـرالنا )،الزيات/ حامد عبد القادر/ حممد النجار

 :شــرالنا ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر .د ،ةصـرمعجم اللغة العربية املعا .٢٢
 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،األوىل :الطبعة ،عامل الكتب

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن  ،املغني البن قدامة .٢٣
 ،ســـيالشــهري بــابن قدامــة املقد ،ثــم الدمشــقي احلنــبيل ســـيقدامــة اجلامعــييل املقد

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ :شـرتاريخ الن ،بدون طبعة :الطبعة ،مكتبة القاهرة :شـرالنا
 ،ن حممــد علــيشحممــد بــن أمحــد بــ ،خليــل صـــرح خمتشـــرمــنح اجلليــل  .٢٤

تـاريخ  ،بـدون طبعـة :الطبعـة ،بـريوت -دار الفكـر  :شــرالنا ،أبوعبـد اهللا املـالكي
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ :شـرالن

 شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا  ،خليــل صـــرح خمتشـــرمواهــب اجلليــل يف  .٢٥
عينـي  ،املغـريب ســيحممد بن حممد بن عبـد الـرمحن الطرابل املعـروف باحلطـاب الرُّ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :الطبعة ،دار الفكر :شـرالنا ،املالكي
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كة الشـــخص شــــر :اجلـــزء اخلـــامس(كات التجاريـــة شــــرموســـوعة ال .٢٦
 ،لبنـان ،بـريوت ،منشورات احللبي احلقوقية :شـرالنا ،فصـيإلياس نا .د )الواحد

 .م٢٠٠٦الطبعة الثانية 
 أمحد بن سـعيد ،كات يف النظام السعودي اجلديدشـرالوجيز يف أحكام ال .٢٧

الطبعــة األوىل  ،الريــاض ،دار اإلجــادة :شـــرالنا ،اخلبتــي وهشــام بــن عــيل الســبت
 .هـ١٤٣٧

عـدنان بـن صـالح  .د ،كات التجارية وأحكام اإلفالسشـرالوجيز يف ال .٢٨
 .هـ١٤٣٧الطبعة الثانية  ،املؤلف :شـرالنا ،العمر

 ،زهري بن سـليامن احلـربش ،كات السعوديشـرح نظام الشـرالوجيز يف  .٢٩
 .م٢٠١٦-هـ ١٤٣٧الطبعة األوىل  ،الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد :شـرالنا

 ،فيصل بن منصور الفاضـل .د ،كات السعوديشـرط يف قانون السـيالو .٣٠
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبة القانون واالقتصاد :شـرالنا ،صالح بن عوض البلوي .د

 .هـ١٤٣٧ ،األوىل

ــام ال .٣١ ـــرنظ ــعوديش ــم  ،كات الس ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس  )،٣م/(الص
 .هـ٢٨/٣/١٤٣٧وتاريخ 
رقـم  ،الصـادر باملرسـوم بقـانون ،كات التجاريـة البحرينـيشــرقانون ال .٣٢

 .م٢٠٠١لسنة  )٢١(
لسـنة  )١(كات الكويتي الصادر بقرار جملـس الـوزراء رقـم شـرقانون ال .٣٣

 .م)٢٠١٦(


