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Abstract 

 

The idea of establishing the company has been linked to human being since ancient time. It 

was based on the cooperation and participation of two people or more in order to achieve a project 

which has a commercial entity that participants share its success. They also share out the profits 

between them.Perhaps the motivation behind this cooperation is that there are many commercial 

projects which a person unable to achieve it individually because of many reasons, for example, 

insufficient material resources, lack of technical expertise or the lack of substantial mental ideas 

that necessary for the success of the project. Therefore, the importunity desire to cooperate with 

individuals between them by financial, expertise and working to achieve the objectives of those 

commercial projects. The aim is clear in reaching the supreme goal which has a valuable economic 

output. This goal is not limited to the level of the people involved in the success of the work, but 

at the level of growing up the national economy. In view of the continuous and clear development 

of the social and economic conditions, The large companies have appeared which have a huge 

amount of money, the material and human resources that contributed in pushing the advancement 

to develop. These companies have achieved huge scientific, economic projects. The shareholding 

companies are stand up on financial consideration, in other words, these companies do not give 

the partner importance so the company is not affected by belonging to or withdrawing from it. The 

shareholder’s responsibility is limited to performing the value of stocks that he subscribed to. The 

shareholder does not ask about the company’s debt except within the limits of what he has 

subscribed stocks. These companies have their own moral character and their independent 

financial resources. The shareholding companies consist of a large number of shareholders who 

may have a small share of stocks. Moreover, most of them are not experienced in the management 

and commerce or even in the company’s field and its systems. Therefore, their participation in the 

management of the company according to the general rules cannot be relied on in order to carry 

on its work if not possible 
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 البحث ملخص

أساسها التعاون واملشاركة بني شخصني أو أكثر، لتحقيق ارتبطت فكرة تكوين الشركة ابإلنسان منذ القدم، وكان  
ولعل الدافع وراء هذا التعاون هو  .مشروع ذات كيان جتاري يشرتكون ىف إجناحه، ويقومون بتقسيم األرابح فيما بينهم

عدم كفاية   :منها  ،وذلك لعدة أسباب  ؛أن هناك العديد من املشاريع التجارية الىت قد يعجز اإلنسان مبفرده عن حتقيقها
أو عدم توافر اخلربات الفنية أو األفكار الذهنية الضرورية والالزمة إلجناح املشروع، فمن هنا وجدت   ،اإلمكاانت املادية

الرغبة امللحة لتعاون األفراد فيما بينهم ابملال واخلربة والعمل لتحقيق أهداف تلك املشاريع التجارية، واهلدف واضح ىف 
لسامية الىت هلا مردود اقتصادي كبري، ليس فقط على صعيد األشخاص املشرتكني ىف إجناح العمل، الوصول إىل الغاية ا

ونظرًا للتطور املستمر والواضح لألوضاع االجتماعية واالقتصادية، فقد  وإمنا على صعيد التنمية االقتصادية القومية.
ت املادية والبشرية الىت سامهت يف دفع عجلة ظهرت الشركات الكربى الىت متلك رؤوس األموال الضخمة، واإلمكاان

 :مبعىن  ،تقوم شركات املسامهة على االعتبـار املايلو  .احلضارة إىل التطور، وحققت معها مشاريع اقتصادية وعلمية هائلة
ملساهم أهنـا ال تعطي للشخص الشريك أمهية حبيث ال تتأثر الشركة ابنتمائه إليها أو ابنسحابه منها، وتقتصر مسئولية ا

سهم، وتكون أال يف حدود ما اكتتب فيه من إوال يسأل عن ديون الشركة  ،سهم اليت اكتتب فيهاداء قيمة األأعلى 
هلذه الشركات شخصيتها املعنوية وذمتها املالية املستقلة، وتتكون من عدد كبري من املسامهني، ورمبا ميلك الواحد منهم  

وابلتايل   ؛نظمتهاأو حىت جمال عمل الشركة و أغلبهم يف اإلدارة والتجارة  أربة  قدرا ضئيال من األسهم، انهيك عن عدم خ
فإن اشرتاكهم كلهم يف إدارة الشركة حسب ما تقتضيه القواعد العامة أمر ال ميكن االستناد إليه للنهوض والسري أبعماهلا 

 .ان مل يكن مستحيالً 
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 مقدمة الدراسة
العلمني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد، وعلى آله وأصحابه والتابعني، احلمد هلل رب 

 أما بعد؛
يتميز عصران احلايل بوجود املشاريع الضخمة وبروز دورها يف ممارسة النشاط االقتصادي، حيث تقوم هذه املشاريع ف

ن القيام به، فتقوم به الشركات عشخص الطبيعي مبفرده لدور يعجز البدور كبري ومهم يف اقتصادايت الدول، هذا ا
ر ووضعها بني يدي بتجميع املبالغ الضخمة لالستثما  ،للقيام أبهداف ومشاريع حمددة  -غالبا    -الضخمة اليت تؤسس  

 لتعطينا منطا اقتصاداي متقدما يدلل على أروع صور االندمـاج بني؛ دارهتا واستثمارهاإاشخاص مهنيني قادرين على 
 .اخلبـرة والعمل  :والعوامل البشرية املتمثلـة يف  ،رأس املال  :املتمثلة يف  ،العوامل املادية

وتعترب شركة املسامهة النموذج األمثل لشركة األموال اليت تقوم بتجميع رؤوس األموال الضخمة وتركيزها ألجل   
 القيام مبشاريع صناعية وجتارية ضخمة رمبا تتعدى حدود الدول لتكون شركات دولية.

"، العماين والقانون ميةاإلسال الشريعة ىف( وأنواعها خصائصها) املسامهة الشركات"  وأييت هذ البحث بعنوان:
التعريف ابلشركات املسامهة ىف اللغة واالصطالح، مث توضيح جوانب من ط الضوء على يسلوقد حاولت من خالله ت

 خصائصها وأنواعها ىف الشريعة اإلسالمية والقانون العماين.
 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة للتايل:
 ىف الشريعة اإلسالمية والقانون العماين.التعريف بشركات املسامهة   -
 القانون العماين بشكل خاص. و نواعها وخصائصها يف الشريعة االسالمية  التعريف أب -

 :الدراسة  منهج
 االستقرائية العلمية بطريقته عام، بشكل التحليلي الوصفي املنهج على اعتمدان الدراسة أهداف حتقيق سبيل يف

 .املسامهة  شركات  بنظام املتعلقة  القانونية  األحكام  إلبراز  العماين  للمشرع  االستنتاجية
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 والقانون العماينىف الشريعة اإلسالمية  التعريف بشركات املسامهة : األول املبحث
 . تعريف شركة املسامهة ىف اللغة والفقه والقانون: املطلب األول

 .اللغويالتعريف  أوال:  
(، فالشركة مصدر من شرك شركاً وشركة، 2( أو خلط املالني)1أو خلط الشريكني)  ،االختالط  :تعين الشركة ىف اللغة

 (  3وشركت بينهما ىف املال وأشركته، جعلته شريكته. )
احلظ واجلمع أما عن كلمة )املسامهة(: فمصدرها سهم وتعين السهم واحد السهام، والسهم النصيب احملكم للسهم  

(، ويعين سهم البيت: 4سهمان وسهمه األخرية كأخوة، وىف هذا األمر سهمه، أي: نصيب وحظ من أثر كان يل فيه )
 ( 5جائزه، والسهم: الربد املخطط، والسهمة ابلضم :القرابة. )

 .التعريف الفقهياثنيا:  
شركة املسامهة هي أهم أنواع شركات األموال يف هذا العصر، وقد شركة مستحدثة، مل تكن على عهد النىب صلى 

وليدة القرون األخرية، وقد عرفها العلماء املعاصرون بتعريفات  هيهللا عليه وسلم وال عرفها أئمة املذاهب األربعة، بل 
 :أييتمتعددة، جتمع عناصرها وأركاهنا، وذلك كما  

أبهنا: " اليت يقسم فيها رأس املال إىل أجزاء صغرية متساوية، يطلق على كل منها سهم غري   يعرَّفها الدكتور الزحيل
قابل للتجزئة، ويكون قابالً للتداول، وتتحدد مسؤولية املساهم بقدر القيمة اإلمسية ألسهمه، ويعترب مدير الشركة وعماهلا 

صة، سواء أكانوا مسامهني أم غري مسامهني، وليس ملدير الشركة أن يستدين عليها أجراء عند املسامهني، هلم مرتبات خا
أبكثر من رأس ماهلا، فإن فعل ضمن هو، وال ضمان على املسامهني إال يف حدود أسهمهم، وتوزع األرابح بنسبة  

 األسهم، أي: بنسبة رؤوس األموال. 
وإمنا االعتبار األول يف تكوينها هو للمال، وليس لشخصية وتسمى: شركة مْغَفلة؛ إلغفال االعتبار الشخصي فيها،  

الشركاء، بل ال يعرف الشركاء بعضهم بعضاً، وال يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إال ما يعرضه جملس إدارهتا على اجلمعية 
 (.6العمومية عند اجتماعها كل سنة ..." )

 

  .52، 51اجمللد الثالث عشر، دار الكتب العلمية، لبنان، صابن منظور ، ( لسان العرب ،  1)
 ( الدر املنتقي شرح ملتقي األحبر، حملمد عالء الدين اإلمام، مطبعة دار السعادة. 2)
 . 311م، ص1977( املصباح املنري للمقري الفيومي، مادة )شرك(، حتقيق عبد العظيم الشناوي، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرة،  3)
 .362: 358( لسان العرب ، اجمللد الثاين عشر، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 4)
 ( الصحاح ىف اللغة، مادة )سهم(، لإلمام أبو نصر إمساعيل بن مجاد اجلوهري. 5)
 .5/3975م، 2001سوراي  –ط دار الفكر  -َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي  –الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه  (  6)
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مال، يقسم إىل أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه األسهم وعرفها الشيخ علي اخلفيف أبهنا: "شركة يكون هلا رأس  
يف السوق لشرائها وتداوهلا، فيكون لكل شريك عدد منها، بقدر ما يستطيع شراءه، وال يكون كل شريك فيها مسئوالً 

 ( 7إال يف حدود أسهمه")
 تصرة.أن هذا التعريف قد مجع عناصر هذه الشركة وأركاهنا بعبارة سهلة وخم  ويرى الباحث:

 ،ن شركات املسامهة هي الشركات الىت تقسم رأس املال فيها إىل أسهم متساوية القيمةإ  ميكن القول:أنه    واحلاصل:
وقابلة للتداول ابلطرق التجارية، ويسمي الشركاء فيها ابملسامهني، وهم ليسوا جتاراً، وال يسألون عن ديون الشركة إال ىف 

 حدود قيمة األسهم الىت ميتلكوهنا ىف الشركة.
 .التعريف التشريعياثلثا:  

 :( منه بتعريف شركة املسامهة أبهنا56ذهب قانون الشركات التجارية العماين )احلايل( بعد التعديل ىف )املادة   
"هي شركة جتارية ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة ويتم تداوهلا على الوجه املبني ىف القانون، وتقتصر مسئولية 

فيها وال يسأل عن ديون الشركة إال ىف حدود القيمة االمسية لألسهم الىت  املساهم على أداء قيمة األسهم الىت اكتتب
 اكتتب فيها.

يكون للشركة رأس مال مصدر، وجيوز أن حيدد النظام األساسي رأس مال مرخصًا به جياوز رأس املال املصدر، 
، ويستثين من ذلك الشركات وتتألف شركة املسامهة من ثالثة أشخاص على األقل من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني

 (  8الىت تنشئها احلكومة مبفردها أو ابالشرتاك مع آخر".)
معنويني وذلك على األقل   من ثالثة أشخاص طبيعيني أو  -وفقاً ملا ورد ابلتعريف    -تتألف شركة املسامهة  أنه  يالحظ:  

 خر. من ذلك الشركات الىت تنشئها احلكومة منفردة أو ابالشرتاك مع آاستثناءً 
 .لتوصيف الفقهي لشركة املسامهة ىف الشريعة اإلسالمية: االثايناملطلب 

 .أوال: التوصيف الفقهي لشركة املسامهة
 اختلف الفقهاء املعاصرون يف توصيف شركة املسامهة إىل أربعة أقوال:

القراض. وممن قال هبذا القول: نوع من ي قبيل شركات املضاربة. وعليه؛ فهأن شركة املسامهة من  القول األول:
 ( 9الشيخ على اخلفيف رمحه هللا. )

 (10أن شركة املسامهة من قبيل شركة العنان، وممن قال هبذا القول: الدكتور وهبة زحيلي.)  القول الثاين:
 هناك من اعترب شركات املسامهة شركة عنان ومضاربة مًعا.  القول الثالث:

 

 (.96م، )ص 1999، بريوت العرب ط دار الغد  –علي اخلفيف  – اإلسالمي(  الشركات وحكمها ىف الفقه  7)
 م 4/1974( من قانون الشركات التجارية العماين 56( راجع، الباب اخلامس: شركات املسامهة، الفصل األول منه: أتسيس شركة املسامهة، نص املادة ) 8)
 (.96ع سابق )ص مرج علي اخلفيف، ( الشركات،  9)
  .5/3975( الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، مرجع سابق   10)
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أن شركة املسامهة يديرها جملس إدارة، فإذا كان عضو جملس اإلدارة مسامها، فإن الشركة املسامهة واحلالة  ووجهه:
 هذه جتمع بني شركة العنان واملضاربة.

 ومال الشركاء.  فالعنان: ألن الشركة مكونة من جمموع املالني: مال جملس اإلدارة،
ومضاربة: من حيث إن جملس اإلدارة سيعمل يف مال الشركاء ابلوكالة عنهم. وقد ذكر احلنابلة صورة قريبة جدا 

 لصورة الشركة املسامهة: حبيث يكون من أحد الشركاء مال وعمل، ومن اآلخر مال فقط.
.. ليعمال فيه ببدنيهما بال نزاع، والصحيح قال يف اإلنصاف: " ... شركة العنان: وهي أن يشرتك اثنان مباليهما .

من املذهب، أو يعمل فيه أحدمها ... وقال يف املغين: هذا شركة ومضاربة. وقاله يف الكايف والشرح .. وقال الزركشي: 
هذا الشركة جتمع شركة ومضاربة، فإن حيث إن كل واحد منهما جيمع املال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدمها 

 (  11يف مال صاحبه يف جزء من الربح هي مضاربة")يعمل 
 (  12قال ابن املنذر: "وأمجعوا على إبطال القراض الذي يشرتط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة")
 وإن قلنا: إن جملس اإلدارة ال يساهم، فإما أن يكون أجره نسبة من الربح، أو يكون أجره مكافأة.

فإن الشركة تكون شركة عنان حبتة؛ ألن جملس اإلدارة حينئذ يعمل ابلوكالة عن مجيع   فإن كان أجره مكافأة معينة:
 الشركاء، فالشركاء دفعوا املال، وقاموا ابلعمل أيًضا عن طريق استئجار جملس اإلدارة.

ومل يصح أن يكون عمل جملس اإلدارة مضاربة؛ ألن عملهم حينئذ من قبيل التوظيف، وليس من قبيل املشاركة، 
 حيث ال يتحمل اجمللس أي خسارة للشركة، وال يناله أي ربح فيها.

وإن كان جملس اإلدارة أيخذ أجره نسبة من ربح املسامهني، فهذه شركة مضاربة، وال توجد شركة عنان؛ ألن عمله 
 (13وهو القول األخري للشيخ وهبة الزحيلي)،  يف الشركة أيخذ طابع املشاركة يف الربح واخلسارة

أن شركة األموال تعترب من الشركات احلديثة اليت مل يتناوهلا الفقهاء املتقدمون ابلدراسة والتحقيق؛  لرابع:القول ا
 ألهنا مل تكن معروفة يف عهدهم، مما جيعلها حمل اجتهاد املتأخرين.

العنان، والوجوه، والدليل على أهنا نوع جديد مل يكن معروفًا: أن الشركات اليت ذكرها الفقهاء من شركة املضاربة، و 
واملفاوضة، واألبدان تكاد تتفق على اعتبار شخصية الشريك، خبالف شركات األموال )الشركات املسامهة( واليت ال 
يكون للشريك فيها، وشخصيته أي اعتبار، بل يكون قيامها على املال فقط، فتطرح أمواهلا على اجلمهور، ويستطيع 

يمتها، ويكون اهتمام الشركة موجًها إىل مجع رأس املال الالزم هلا، دون حبث أن حيصل عليها كل من يقدر على دفع ق
 ( 14يف شخصية الشركاء.)

 

/ 5م، )2001ط دار إحياء الرتاث العرب، بريوت  –عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  11)
408.) 

 (. 124م، )ص 1985الرايض  -ط دار طيبة  –أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  –( اإلمجاع  12)
 (.415م، )ص 2002ط دار الفكر، دمشق  -وهبة الزحيلي  –( املعامالت املالية املعاصرة  13)
 (.93( الشركات، مرجع سابق )ص  14)
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وكوهنا تشبه من بعض الوجوه شركة املضاربة، أو شركة العنان، فإن هذا الشبه من بعض الوجوه ال يعين أهنا مطابقة 
قائم حىت يف تلك الشركات القدمية، فإن من املعلوم  هلا من كل الوجوه؛ ألن التشابه بني الشركات يف بعض اخلصائص

أن بعض خصائص شركة العنان مشاهبة خلصائص شركة املضاربة، ومل جيعل الفقهاء هذه الشركات شركات واحدة، وال 
دة يعلم دليل شرعي يربط مشروعية الشركات احلديثة بكوهنا مشاهبة للشركات القدمية املذكورة يف كتب الفقهاء، بل القاع

 ( 15الشرعية تنص على أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة إال ما دل الدليل على حترميه منها.)
وهذا القول ليس فيه تكلف، وينسجم مع القول جبواز إحداث عقود وشروط جديدة إذا كانت خالية من احملظور 

 ائما بذاته، ونوعا جديداً. الشرعي، ومن مَثَّ فهو ال جيعل هذا النوع مندرجا حتت أصل، بل جيعله ق
 اثنيا: حكم شركات املسامهة من الناحية الفقهية.

 أوال: األقوال الواردة ىف املسألة.
 اختلف العلماء املعاصرون يف حكم الشركة املسامهة على قولني:

العقود احلل جواز املسامهة يف الشركات املسامهة لتحقيق غرض مباح، بناء على أن األصل يف القول األول: 
 والصحة.

(، وندوة 16وقد ذهب إىل هذا القول كل من: أعضاء جممع الفقه اإِلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإِلسالمي)
 (.17)الربكة

(، والشيخ حممَّود شلتوت رمحه 18وهو قول عامة أهل العلم يف هذا العصر، كالشيخ علي اخلفيف رمحه هللا )
 (..وغريهم.21(، والدكتور عبد العزيز اخلياط)20زهرة رمحه هللا )(، والشيخ حممَّد أبو  19هللا)

وهذا القول ابجلواز قد قيده أكثر هؤالء العلماء أبن تكون هذه الشركات رأس ماهلا حالل، وتتعامل ابحلالل، 
ضمن امتيازا خاصا، وينص نظامها التأسيسي على أهنا تتعامل يف حدود املباح، وال تتعامل ابلراب إقراًضا واقرتاضا؛ وال تت

 أو ضمااًن ماليًّا لبعض دون اآلخر. 
 ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل حترمي شركات املسامهة مطلقاً.  القول الثاين:

 

 (. 45م،)ص 1995ط دار الفقهاء، الرايض  -حممد على السيف  –( أحكام االكتتاب يف الشركات املسامهة  15)
 (.669/ ص 2/ 14الفقه اإِلسالمي )جملة جممع  :ظرين(  16)
 (.126( قرارات وتوصيات ندوة الربكة )ص  17)
 (. 97( الشركات يف الفقه اإِلسالمي، مرجع سابق )ص  18)
 ( ..355م، )ص 1999ط دار التأصيل، مصر  –حممود شلتوت  –( الفتاوى  19)
 (.206هــ، )ص 1432كتبة امللك فهد الوطنية، الرايض ط م -حممَّد شبري  –( املعامالت املالية املعاصرة 20)
 (206/ 2م، )1997ط دار الكتب العلمية، بريوت  -عبد العزيز اخلياط  –( الشركات يف الشريعة اإِلسالمية والقانون الوضعي  21)
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(، 24(، والدكتور علي عبد العال عبد الرمحن)23(، والدكتور عيسى عبده )22وبه قال الشيخ تقي الدين النبهاين)
 (.25والشيخ هارون خليف جيلي)

 
 اثنيا: أدلة كل قول.

 دليل من قال ابجلواز: -أ
 :أييتوقد استدل القائلون جبواز املسامهة والعمل ىف هذه الشركات مبا  

أنه ال يوجد دليل صحيح صريح سامل من النزاع يذهب إىل حترمي الشركات يف اإِلسالم، ومنها شركات  أوال:
 (.26)  صل اإلابحة والصحةملنع؛ فإن األاألموال، وإذا كان ال يوجد دليل على ا

أن اإِلسالم أقر مببدأ الشراكة، ومل مينعه، فإن كانت توصيف الشركة املسامهة على أهنا من شركة العنان، أو  اثنيا:
 كان اإلمجاع نصًّا يف جوازها.  -كما نقلته عند الكالم على توصيف شركة املسامهة    -املضاربة 

اإلمجاع الذي ال خالف فيه عند أحد من العلماء، وكان يف اجلاهلية، قال ابن عبد الرب: "والقراض مأخوذ من 
 (.27يف اإِلسالم") -صلى هللا عليه وسلم   -فأقره الرسول 

 (.28وقال ابن قدامة عن شركة العنان: "وهي جائزة ابإلمجاع، ذكره ابن املنذر، وإمنا اختلف يف بعض شروطها")
أهنا من الشركات احلديثة: كان القياس هو احلجة، فإن جواز شركة املضاربة وإن كان توصيف الشركة املسامهة على  

والعنان دليل على جواز كل شركة مالية ليس فيها حمذور شرعي، ومنها الشركات املسامهة املنضبطة، وإذا كان الفقهاء 
عين ذلك حصرًا ألنواع املتقدمون أجازوا الشركات اليت كانت سائدة يف عصرهم مما ليس فيها حمظور شرعي، فال ي

 الشركات اجلائزة، وإمنا أجازوها ألهنا هي اليت كانت سائدة يف عصرهم.
روى البخاري من طريق سليمان بن أب مسلم، قال: سألت أاب املنهال عن الصرف يداً بيد؟ فقال: اشرتيت أان 

لت أان وشريكي زيد ابن أرقم، وسألنا النيب وشريك يل شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءان الرباء بن عازب، فسألناه فقال: فع
 (.29عن ذلك فقال: ما كان يًدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه ")  -صلى هللا عليه وسلم   -

 دليل من قال ابلتحرمي: -ب
 :أييتوقد استدل القائلون ابلتحرمي مبا  
 

 (.133م، )ص 2000ط دار العلم للماليني، بريوت  -تقي الدين النبهاين  –( النظام االقتصادي يف اإِلسالم  22)
 (.19، 18م، )ص 1995ط دار الكتب العلمية، بريوت  -عيسى عبده  -( العقود الشرعية  23)
 (.63م، )ص 1990ط دار البيان، الرايض   -علي عبد العال عبد الرمحن  –( القراض يف الفقه اإِلسالمي  24)
 (.791، 789/ 1/ 4( جملة جممع الفقه اإِلسالمي ) 25)
 .65/ 1/ 17 ( قرار رقم: 26)
 (.120، 119/ 21م، )2000بريوت  –ط دار الكتب العلمية  –أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب  –( االستذكار  27)
 (.10/ 5م، )1999ط مكتبة القاهرة، مصر  –موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  –( املغين  28)
 (.2497، رقم )3/275ابب البيع يدا بيد،   –كتاب البيوع   –( صحيح البخاري  29)
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الة؛ بطل البيع، واجلهالة موجودة يف أن العلم ابملبيع شرط لصحة البيع، فإذا كان املبيع مشتماًل على جه أوال:
 (.30شركات املسامهة؛ حيث ال يعلم املشرتي علًما تفصيليا حبقيقة السهم)

أبن العلم يف كل شيء حبسبه، فال بد أن يطلع املشرتي على ما ميكن االطالع عليه بال حرج وال مشقة،   وأجيب:
حها، وهذا مما ال يتعذر علمه يف الغالب؛ ألن الشركة وال بد أن يكون هناك معرفة عن حال الشركة وجناحها، وأراب

تصدر يف كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرابحها وخسائرها، كما تبني ممتلكاهتا من عقارات، ومكائن، وأرصدة، 
 كما هو معلوم من الواقع، فاملعرفة الكلية ممكنة والبد، وتتبع اجلزئيات يف مثل هذا فيه حرج ومشقة، ومن القواعد

 (.31املقررة: أن املشقة جتلب التيسري..." )
 أن شركات األموال )الشركات احلديثة( ال تتفق مع الشركات املعروفة يف الفقه اإِلسالمي لثالثة أمور:  اثنيا:

عدم توفر أركان عقد الشركة فيها من إجياب وقبول؛ ألن العقد هو إجياب وقبول بني طرفني .. أو  األمر األول:
أكثر, أي: أنه ال بد أن يكون هنالك طرفان يف العقد، أحدمها: يتوىل اإلجياب ... كأن يقول: شاركتك. واآلخر: يتوىل 

 القبول، كأن يقول: قبلت، أو رضيت.
 ، أو من اإلجياب والقبول؛ مل ينعقد، وال يسمى عقدا شرعا.فإن خال العقد من وجود طرفني

وأما يف شركة املسامهة: فإن االلتزام فيها هو تصرف ابإلرادة املنفردة، وعقد الشركة ابإلرادة املنفردة عقد ابطل 
يف املعقود  شرعا؛ ألن العقد شرعا: هو ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر، على وجه يظهر أثره

عليه، وعقد شركة املسامهة مل حيصل فيه ذلك، بل إن املؤسسني يتفقون على شروط االشرتاك، وال يباشرون االشرتاك 
ابلفعل حني يتفقون على شروط الشركة، بل يتفاوضون ويتفقون على الشركة، مث يضعون صكًّا هو نظام الشركة، مث بعد 

من يريد االشرتاك، فيعترب توقيعه قبوال به، وحينئذ شريكا، وهذا واضح فيه  ذلك جيري التوقيع على هذا الصك من كل
أنه ال يوجد فيه طرفان أجراي العقد معا، وال يوجد فيه إجياب، وقبول، وإمنا هو طرف واحد يوافق على الشروط، فيصبح 

 (  32ص واحد على شروط)مبوافقته شريًكا، فشركة املسامهة ليست اتفاقًا بني اثنني، وإمنا هي موافقة من شخ
ال نسلم أن عقد الشركة ال يتوفر فيه ركن العقد، وهو اإلجياب والقبول، فإن توقيع وثيقة ونوقش هذا أبنه: 

 االكتتاب من املسامهني يعد إجيااًب، وختصيص األسهم يعد قبواًل من الشركة.
يا، وأن جملس اإلجياب وجملس القبول غري متحد، غاية ما فيه: أن اإلجياب والقبول رمبا كان كتابيا بداًل من كونه قول

 واإلجياب والقبول يف العقود حيكمه العرف، فما عده الناس إجيااب وقبواًل اعترب ذلك.
عدم حتقق العنصر الشخصي يف شركة املسامهة، فالشركة يف اإِلسالم يشرتط فيها وجود البدن، أي:  األمر الثاين:

 جد كانت الشركة غري صحيحة.وجود الشخص املتصرف، فإذا مل يو 
 

 (.91/ ص 1/ 7( انظر جملة جممع الفقه اإِلسالمي ) 30)
 (.43، 42/ 7م، )1998ط دار العصماء، الرايض  –( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممَّد بن إبراهيم  31)
(. العقود الشرعية، مرجع سابق 206(، املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق، )ص 134ع سابق )ص ( انظر: النظام االقتصادي يف اإِلسالم، مرج 32)

 (.19، 18)ص 
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وشركة املسامهة ال يوجد فيها بدن مطلقا، بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من الشركة، وال جتعل له أي اعتبار؛   
ألن عقد شركة املسامهة عقد بني أموال فحسب، وال وجود للعنصر الشخصي فيها, ولذلك تعترب الشركة شخصا معنواي 

ت الشرعية، من بيع، وشراء، وصناعة شكوى، وغري ذلك، وال ميلك الشركاء أي تصرف، يكون هلا وحدها حق التصرفا
وإمنا التصرف خاص بشخصية الشركة، مع أن الشركة يف اإِلسالم إمنا يصدر فيها التصرف عن الشركاء فقط، وبناء على 

 ذلك تكون التصرفات اليت حتصل من الشركة بوصفها شخصية معنوية ابطلة شرعا.
: ليس هناك من قائل أبن هذه األموال تنمو بنفسها، بل وراء هذا النمو جمهودات شخصية، أبنه  هذا القولونوقش  

سواء يف اإلدارة، أو يف اإلشراف، أو يف املراقبة تسعى إىل حتقيق الربح، ولكن هذا اجملهود منظم من أجل احملافظة على 
املعنوية ال مينع من االشرتاك ابملال والعمل، والشخصية املعنوية   أموال الشركة، وعدم العبث هبا، مث إن اعتبار الشخصية

 ( 33هلا أصل يف الشريعة اإِلسالمية، وذلك كالوقف على املساجد واجلند وجهات اخلري )
من املعلوم أن الشركات يف اإِلسالم من العقود اجلائزة شرًعا، تبطل ابملوت أو ابحلجر أو ابجلنون أو   األمر الثالث:

 ( 34ابلفسخ من أحد الشركاء، واستمرار شركات املسامهة مع وجود مثل هذه احلاالت يعترب ابطاًل.)
حاشية ابن عابدين:  ليس من شروط صحة الشركة أن تكون مؤقتة، فقد جاء يف ونوقش هذا القول أبنه:

 (  35"والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه املشاركة، واملضاربة")
فليس هناك ما مينع شرعاً من اتفاق الشركاء على دميومة الشركة، وإذا دخل الشريك مع علمه هبذا الواقع دل ذلك 

حمل وارثه إذا كان يف استدامة على رضاه به؛ إذ املعروف كاملشروط، وقد أجاز بعض الفقهاء أن حيل الوارث غري الرشيد  
 الشركة مصلحة له.

 (  36جاء يف أسىن املطالب: "لو مات أحد الشريكني، وله طفل، ورأى الويل املصلحة يف الشركة استدامها")
والقول بفسخ الشركة أبحد أسباب الفسخ إمنا هو فيما إذا كانت الشركة بني اثنني، أما إذا كانت بني ثالثة فأكثر؛ 

 كة ال تنفسخ مطلقا، إمنا تنفسخ يف حق من قام به أحد هذه األسباب.فإن الشر 
قال ابن جنيم: "ولو كان الشركاء ثالثة، فمات أحدهم حىت انفسخت الشركة يف حقه، ال تنفسخ يف حق 

 (  37الباقني")

 

 (.124م،)ص 1999ط مكتبة السنة، القاهرة  -عطية فياض  –( انظر:  سوق األوراق املالية يف ميزان الفقه اإِلسالمي  33)
 (.141 - 136سابق )ص  ( انظر: النظام االقتصادي يف اإِلسالم، مرجع 34)
 (.312/ 4م، )1992بريوت -ط دار الفكر -حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين  –( حاشية ابن عابدين  35)
(، وانظر : مغين 253/  2م،  )1991ط دار الكتاب اإلسالمي، بريوت    -زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري    –( أسىن املطالب ىف شرح روض الطالب    36)
 (. 2/213م، )1994ط دار الكتب العلمية، بريوت  -حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي  –حملتاج إىل معرفة معاىن الفاظ املنهاج ا
/ 5م، )1991ط دار الكتاب اإلسالمي، بريوت  -زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري  –( البحر الرائق شرح كنز الدقائق  37)

199.) 
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ليس كافًيا للقول وعلى فرض أن تكون شركات األموال ال تشبه الشركات املعروفة يف الفقه اإِلسالمي، فإن هذا 
مبنعها, وال يعلم دليل شرعي يربط مشروعية الشركات احلديثة بكوهنا مشاهبة للشركات القدمية املذكورة يف كتب الفقهاء، 
بل القاعدة الشرعية تنص على أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة إال ما دل الدليل على حترميه منها؛ وال يوجد 

 هذه الشركات، بل املصلحة العامة داعية إىل قبوهلا ابلضوابط الشرعية.  حمظور شرعي يف قيام مثل
القول ابملنع قول وجيه، وال املربرات اليت ساقها من يطالب مبنع مثل هذه الشركات ميكن أن تكون أدلة  نرى وال

يثة، وبني الشركات شرعية ابستثناء الدليل األول، وقد أجبت عنه، وكل جهده أن يوجد فرقًا بني هذه الشركات احلد 
القدمية يف الفقه اإِلسالمي، وهذا الفرق ال حيتاج إىل عناء، فهو ظاهر وواضح، ولكن ليس هذا كافيا يف رد الشركات، 
وإمنا النظر يف أي معاملة مستحدثة إىل احملاذير الشرعية، فإن ترتب على هذه املعاملة معامالت حمرمة، كالدخول يف 

رر، أو الدخول يف التغرير، واخلداع، والقمار، وامليسر ؛ حرم من أجل ذلك، ال من أجل الشركة، الراب، أو الدخول يف الغ
وما دامت الشركة قد تبني فيها مقدار املال، وتبني فيها نوعية العمل، وأنه من األعمال املباحة، وتبني فيها مقدار الربح 

من كسب أو ربح، وحتملهما اخلسارة مًعا، فإن اإِلسالم ال واخلسارة بطريقة عادلة، وهي االستواء فيما حيصل للشركاء 
 مينع من قيام مثل هذه الشركات، وإن كانت شركات مستحدثة على غري مثال سابق، فاألصل يف املعامالت احلل.

 ومع قولنا ابجلواز، إال أن هذا من حيث اجلملة، فال مينع أن يوجد يف أنظمة الشركة املسامهة ما ميكن االختالف  
 على جوازه، وابلتايل جيب تعديله حذرا من الوقوع يف حمذور شرعي، وال يكفي وجود مثل هذا للقول ابلتحرمي مطلقا.

 ب فيها، والعمل هبا. وهللا أعلم.وعليه؛ فإن الباحث مييل إىل القول جبواز هذه الشركة، وجواز االكتتا
 . العماينوالقانون  الشريعة ىف  خصائص وأنواع شركات املسامهة : املبحث الثاين

 العماينوالقانون  ةىف الشريعة اإلسالمي خصائص الشركات املسامهة: املطلب األول
 .خصائص الشركات املسامهة ىف الشريعة اإلسالميةأوال: 

خبصائص ذكرت فيما سبق: أن كثرياً من العلماء قد كيَّف شركات املسامهة حتت شركة العنان؛ وعليه؛ فإهنا ختتص  
 تلك الشركة، وأهم تلك اخلصائص ما أييت:

 .شرط العمل  أوال:
أن يشرتط الشريكان العمل عليهما أو على أحدمها دون   )وينطبق ذلك على شركة املسامهة(  جيوز يف شركة العنان   

اآلخر، كأن يشرتط على أن يبيعا ويشرتاي على أن ما رزق هللا من التجارة فهو بينهما على شرط كذا، أو أن يبيع 
 (.38ويشرتي أحدمها دون اآلخر)

 
 

 

 .5/3904الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق  (  38)
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 .توزيع الربحاثنيا:  
مناصفة(  :وأما الربح فيكون على قدر رأس املال متساواًي أو متفاضاًل، فإن كان رأس املال متساواًي بينهما )أي  

أو   ،يكون الربح بينهما متساوايً، سواء شرط العمل عليهما أو على أحدمها؛ ألن استحقاق الربح عند احلنفية إما ابملال
 تساوي يف رأس املال، فينبغي التساوي يف الربح.(، وقد وجد ال39أو ابلتزام الضمان)  ،ابلعمل

أن يتفاضل الشريكان يف الربح حالة التساوي يف رأس املال، بشرط أن  -ما عدا زفر  -ويصح أيضاً عند احلنفية 
يستحق إما ابملال أو ابلعمل أو  -كما قالوا   -يكون العمل عليهما أو على الذي شرط له زايدة الربح؛ ألن الربح 

ن، وزايدة الربح يف هذه احلالة كانت بسبب زايدة العمل؛ ألنه قد يكون أحد الشريكني أحذق وأهدى وأكثر ابلضما
 ( 40عمالً وأقوى، فيستحق زايدة ربح على حساب شريكه، حلديث: »الربح على ما شرطا، والوضعية على قدر املالني«)

ط ألحد الشريكني زايدة ربح بغري عمل وال ضمان، وإن شرط العمل على أقلهما رحباً، فال جتوز الشركة؛ ألنه شر 
والربح ال يستحق إال مبال أو عمل أو ضمان. وكذلك ال تصح الشركة إذا شرط مجيع الربح ألحد الشريكني، ويالحظ 

 .(41أنه ليس املراد ابلعمل وجوده، وإمنا يكفي شرط العمل )
 اخلسارة فهي على قدر رأس املال ابتفاق املذاهب.  ا(. وأم42: جيوز أن يتفاضل الشريكان يف الربح)بعضهمورأي  
نسبتهما؛ ألن  :: يشرتط لصحة شركة العنان أن يكون الربح واخلسران على قدر املالني، أيبعض العلماءوقال 

أن الربح يشبه اخلسران، فكما أنه لو اشرتط  :الربح مناء ماهلما واخلسران نقصان ما هلما، فكاان على قدر املالني، أي
مل جيز، كذلك إذا اشرتط جزءاً من الربح زائداً عن رأس ماله ال جيوز،   ؛أحد الشريكني أن يتحمل فقط جزءاً من اخلسران 

 بعني للمال. فكان الربح واخلسران ات
أنه لو شرط الشريكان التفاضل يف الربح واخلسران مع تساوي املالني، أو التساوي يف الربح أو  :ويرتتب عليه

مل يصح العقد؛ ألنه شرط ينايف مقتضى الشركة، فلم يصح، كما لو شرط أن يكون الربح  ؛اخلسران مع تفاضل املالني
  .(43ألحدمها)

 

فألنه شبيه ابألجرة، ألنه جزاء العمل وانتج عنه. وأما استحقاق   :فألنه يعد مناء للمال. وأما استحقاقه ابلعمل يف املال :أما استحقاقه ابملالقلت: (  39)
الشريك بسبب من األسباب  =  =     مستحق بسببه، فإذا صار املال مضموانً على :فلقوله صّلى هللا عليه وسلم: »اخلراج ابلضمان« أي :الربح ابلضمان 

 لضمانه إايه، ألنه خراج املال. ويعرف استحقاق الشريك من الربح هبذه األسباب ابلشرط.اليت توجب ضمانه، وأصبح غري أمني فيه، فإن مجيع الربح يكون له  
تب  ( أي اخلسارة يف الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. قال احلافظ الزيلعي عن هذا احلديث: غريب جدًا )أي ال أصل له( ويوجد يف بعض ك  40)

 (. 3/457األصحاب من قول علي )راجع نصب الراية: 
بدائع الصنائع ىف ترتيب  ،5/21هــ،1414 دمشق –دار الكلم الطيب  ط  - حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين – فتح القديرينظر: (  41)

لكتب العلمية، ر اط دا  -  عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  –  بعدها، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  وما  ،6/62  الشرائع، مرجع سابق
 .3/318م، 1999بريوت 

ط املكتب اإلسالمي، بريوت  - مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي – مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،5/27 ، مرجع سابقاملغينينظر: (  42)
 .2/165م، 1998

وهناية  ، بداية اجملتهد284ص  م،1993ط دار الكتب العلمية، بريوت  - حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن جزي – القوانني الفقهيةينظر: (  43)
 . 2/216 ، مرجع سابقمغين احملتاج ،2/250 م،2004 القاهرة –دار احلديث ط - حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب –املقتصد 
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 .هالك مال الشركة  اثلثا:
: إذا هلك مال الشركة أو أحد املالني قبل الشراء وقبل اخللط، بطلت الشركة؛ ألن املعقود عليه يف بعضهمقال   

 عقد الشركة هو املال، وقد تعينت الشركة فيه، وإذا هلك املعقود عليه يبطل العقد، كما يف البيع. هذا إذا هلك املاالن. 
ن الشريك الذي مل يهلك ماله، ما رضي بشركة صاحبه يف ماله إال فأل  :وأما بطالن العقد حال هالك أحد املالني

ليشركه يف ماله، فإذا فات املقصود مل يكون راضيًا بشركته، فيبطل العقد لعدم فائدته، وأي مال هلك يهلك من مال 
 صاحبه. وهذا خبالف ما بعد اخللط حيث يهلك على الشركة.

اآلخر بعد الشراء، فيكون ما اشرتاه بينهما؛ ألنه اشرتاه حالة قيام وإن اشرتى أحد الشريكني مباله، وهلك مال 
الشركة، فيصبح مملوكاً للشريكني، فهالك املال بعدئذ ال يغري حكم املالك، وإذا وقع املشرتى على الشركة يرجع الشريك 

  .(44على شريكه حبصته من الثمن، ألنه اشرتى نصفه بوكالته، ونقد الثمن من مال نفسه)
: تنشأ الشركة مبجرد العقد ويصري به رأس املال مشرتكاً بني الشركاء. فإذا هلك أحد املالني قبل اخللط أو قبل يلوق

 .(45التصرف يهلك على حساب الشركاء)
 .التصرف مبال الشركة  رابعا:

لكل واحد من شريكي العنان أن يبيع مال الشركة؛ ألهنما بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة،   
 وألن الشركة تتضمن الوكالة، فيصري كل واحد من الشريكني وكيالً عن صاحبه ابلبيع.

ه وجد اإلذن ابلبيع مطلقاً ألن ؛ابلدفع حااًل أو مؤجاًل( :ولكل شريك أن يبيع مال الشركة ابلنقد والنسيئة )أي
 مبقتضى الشركة، وألن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادهتم البيع نقداً ونسيئة.

 .(46وال جيوز البيع نسيئة عند الشافعية. وعند احلنابلة فيه روايتان، أرجحهما أنه جيوز البيع نسيئة)
الناس يف مثله؛ ألن املقصود من العقد وهو االسرتابح ال وللشريك أن يبيع بقليل الثمن وكثريه إال مبا ال يتغابن 

 حيصل به، فكان مستثىن من العقد داللة.
وللشريك أيضًا أن يشرتي ابلنقد وابلنسيئة إذا كان يف يده نقود )دراهم أو داننري( أو مكيل أو موزون، فاشرتى 

لوكيل ابلشراء ًا نسيئة؛ ألن الشريك وكيل ابلشراء، واابلدراهم والداننري شيئًا نسيئة، أو اشرتى ابملكيل أو املوزون شيئ
 ئة، وألنه ميكنه حينئذ وفاء الثمن مما حتت يده من هذا املال يف احلال.يميلك الشراء ابلنس

فإن مل يكن يف يده دراهم وال داننري، وصار رأس مال الشركة كله أعيااًن وأمتعة، فاشرتى بدراهم أو بداننري شيئاً 
فيكون املشرتى له خاصة دون شريكه؛ ألنه لو صح يف حق شريكه صار مستديناً على مال الشركة، والشريك نسيئة، 

 

 . 11/167 ، مرجع سابقاملبسوط، 5/23 ، مرجع سابقفتح القديرينظر: (  44)
 . 2/166، مرجع سابق ( مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى 45)
 . 2/214، مرجع سابق ، مغين احملتاج2/167، مرجع سابق مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىينظر: (  46)
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ميلك االستدانة على مال الشركة من غري أن يؤذن له هبا، كالشريك املضارب؛ ألنه يصري رأس مال الشركة أكثر مما  ال
 .(47رضي الشريك ابملشاركة فيه، فال جيوز من غري رضاه)

 العماين.خصائص الشركات املسامهة ىف القانون ا: اثني
نص على أن (، ولكن القانون العماين 48ابلشخصية املعنوية مبجرد أتسيسها) -عمومًا  -املسامهة تتمتع الشركة 

شركات املسامهة ال تكتسب حياة قانونية جديدة إال برتخيص من مدير عام التجارة ابلسلطنة يتضمن موافقته على 
 (.49التأسيس والنظام األساسي للشركة)عقد  

وهي  ،وىف ضوء التعريفات السابقة لشركات املسامهة؛ فإن هلا خصائص رئيسية متيزها عن غريها من الشركات
 كاآليت:
 : أن رأس مال شركة املسامهة ينقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وذلك مبقتضي القانون.أوالا 
شركة املسامهة من الشركات التجارية أايً كان الغرض منها ولعل هذا االجتاه حممود من جانب املشرع : تعد اثنياا 

 لالعتداد بشكل الشركة إلسباغ الصفة التجارية عليها بدالً من حصرها ىف الضابط املادي ىف طبيعة غرض الشركة.
ىف حدود القدر الذى ميلكه من حصص أو  : أن كل شريك ابلشركة ال يكون مسئواًل عن أي من ديوهنا إالاثلثاا 

أسهم فيها، وعلى هذا فال يكتسب الشخص صفة التاجر جملرد دخوله الشركة، على عكس احلكم ابلنسبة للشركاء 
املتضامنني ىف شركات التضامن والتوصية الذين يعتربون جتاراً ويسألون عن ديون الشركة ىف أمواهلم اخلاصة، ويتفرع على 

   .شركة املسامهة ال يرتتب عليه إفالس الشركاء فيه  ذلك أن إفالس
فمسئولية الشريك حمدودة مبقدار مسامهته ىف رأس مال الشركة، وإذا ما استغرقت ديون الشركة أمواهلا فالشريك ال 

 تتعدى خسارته املبلغ الذى دفعه لقاء األسهم الىت اكتتب فيها أو اشرتاها.
ركة املسامهة مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعد ذمة الشركة املالية مستقلة عن الذمة وهبذا نفيد: أن الذمة املالية للش  

 (50املالية للشركاء، فهي تعد الضمانة العامة حلقوق دائين الشركة. )
: ضرورة أن يكون للشركة رأس مال مصدر، مع إجازة املشرع بتحديد النظام األساسي لرأس املال املرخص به رابعاا 

 وز رأس مال املصدر للشركة.والذى قد يتجا
 

 .3/377عل ى الدر املختار، مرجع سابق  رد احملتار ،6/68 بدائع الصنائع ىف ترتيب الشرائع، مرجع سابق(  47)
م وتعديالته حيث نصت على "فيما عدا شركات احملاصة، 1974لسنة  4( من قانون الشركات التجارية العماين رقم 3( استثناء فيما ورد ىف املادة ) 48)

 تتمتع مجيع الشركات التجارية ابلشخصية املعنوية". 
مبؤلف د/ حممد صاحل بك، الشركات املسامهة ىف القانون املصري مشار إليه  .(94/83رقم  السلطاين)كما عدلت ابملرسوم   60( راجع نص املادة  49)

 .120م، ص1949مقارن ومشروع قانون الشركات، مطبعة جامعة قؤاد واألول، اجلزء الثاين من شرح القانون التجاري، الطبعة األويل،  والقانون ال
"تعترب الذمة املالية للشركة املسامهة العامة عن الذمة املالية لكل مساهم   ( من قانون الشركات املصري عندما نصت على 91( هذا ما أوضحته املادة ) 50)

لك الديون وااللتزامات إال  فيها، وتكون الشركة مبوجوداهتا وأمواهلا مسئولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها، وال يكون املساهم مسئواًل جتاه الشركة عن ت
( والقانون اللبناين 704غري املسددة عن األسهم الىت ميتلكها ىف الشركة": وهبذا أيخذ به كل من القانون املصري املادة ) مبقدار ما تبقي ىف ذمته من األقساط

 (. 167املادة )
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من ثالثة أشخاص على األقل من  -وفقًا لقانون الشركات العماين والعرب  -: تتشكل شركة املسامهة خامساا 
 .(51األشخاص الطبيعيني أو املعنويني)

 سامهة، واليتتنفرد هبا شركة امل  وننوه إىل أن تقسيم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمة هي السمة البارزة الىت
 متيزها عن غريها من الشركات األخرى.

 ا تتمتع به من مزااي ومسات واليتاألعمال أتسيس شركات املسامهة بداًل من غريها من الشركات، مل منظمويفضل 
 تتمثل ىف اآليت:

تتمتع شركة املسامهة بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس األموال، كما أهنا  .1
 تقوم مبمارسة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية واالستثمارية والتمويلية ابمسها وليس ابسم الشركاء.

استقالل شخصية الشركة ميكنها من االستمرار بصرف النظر عن استمرار عالقة محلة األسهم احلاليني  .2
 هبا.

م فيها، وعدم وجود الديون املستحقة على الشركة لصاحل الغري ليست مسئولية محلة احلصص واألسه .3
مسئولية شخصية على محلة األسهم "املالك" وذلك ألن دائنو الشركة املسامهة هلم حقوق على األصول املوجودة 

 فيها وليس مالكها.
جتزئة رأس املال على عدد من األسهم ميكن من إشراك عدد كبري من املستثمرين ىف متويل رأس املال  .4

خمة الىت ال توفرها األنواع األخرى من الشركات، ويظل كل منهم مسئواًل عن وابلتايل توفري رؤوس األموال الض
 الشركة مبقدار ما ميلكه من أسهم فقط.

املسئولية احملدودة حلملة األسهم وانفصال رأس املال عن اإلدارة يساعد ىف تداول أسهم الشركة ىف  .5
 مما لديه من أسهم.  سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذى يرغب ىف التخلص

ابإلضافة إىل سهولة مجع رأس املال ألن تقييم رأس املال إىل أسهم ذات قيمة صغرية نسبياً ىف متناول  .6
املستثمرين شراء هذه األسهم دون حاجة إىل مبالغ كبرية، وهذا األمر جيعل االستثمار أسهل ىف شركات املسامهة 

خص آلخر عن طريق بيع األسهم دون حاجة إلجراءات كثرية أو عن غريه من األنواع سهولة نقل امللكية من ش
 استغراق وقتاً أو جهداً من املساهم.

نظرًا النفصال اإلدارة عن امللكية، فإنه ميكن احلصول على إدارة ماهرة وذات كفاءة عالية للشركة،  .7
الشركة إىل استقطاب األعضاء حيث ميكن تعيني أعضاء جملس اإلدارة ذو خربة وحنكة ودراية، فضاًل عن قدرة 

 (52املتميزة مبا متلكه من مقدرة على دفع الرواتب واملكافآت الكبرية. )
 

 

 . 1974لسنة  4( من قانون الشركات العماين رقم 65( هذا ما أوضحته املادة ) 51)
 .343، 342يضاً  أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص؛ أ21، 20( انظر: حماسبة شركات األموال، مرجع سابق، ص 52)
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 ىف الشريعة اإلسالمية والقانون العماين أنواع الشركات املسامهة:  املطلب الثاين
 ىف الشريعة اإلسالمية .  الشركات املسامهةأوال: أنواع 

ال يوجد ىف الشريعة اإلسالمية أنواع للشركة املسامهة؛ حيث إهنا نوع حديث من الشركات مل يكن على عهده 
وليدة العصر احلديث، كما أهنا على القول  األئمة الفقهاء األربعة، وإمنا هيصلى هللا عليه وسلم وال صحابته وال 

 بتكييفها حتت نوع من الشركات املعروفة كالعنان أو املفاوضة؛ فإنه ال يوجد هلذه األنواع من الشركات أنواع.
 ىف القانون العماين.  أنواع الشركات املسامهة اثنيا:

ملسامهة العامة، وشركة املسامهة اخلاصة؛ إىل نوعني مها: شركة اىف القانون العماين مت تقسيم شركات املسامهة 
وابإلضافة إىل هاتني الشركتني فإن املشرع قام بتنظيم بعض أنواع خاصة من الشركات املسامهة، وهي الشركة القابضة،  

 .والشركات البحرية
 الشركة املسامهة العامة:  

املسامهة الىت تعرض رأس ماهلا ىف شكل أسهم لالكتتاب يطلق عليها )الشركة املسامهة املفتوحة( ويقصد هبا: شركات  
، (53)العام، وميكن للجمهور شراء هذه األسهم وابلتايل تكون امللكية فيها مفتوحة ألفراد اجملتمع على اختالف طوائفهم

ىف أسواق  وتتألف من عدد من املسامهني ويكون رأمساهلا مقسمًا إىل أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولإلدراج 
 األوراق املالية وتكون مسئولية املساهم فيها حمدودة ابلقيمة االمسية لألسهم الىت ميلكها ىف الشركة،.

 الشركة املسامهة اخلاصة:  
ويطلق عليها الشركة املسامهة املنغلقة أو املقفلة، وهي: تلك الشركات الىت ميتلك أسهمها جمموعة قليلة من املسامهني 

 .البعض تكون بينهم عالقات خاصة، وال تطرح هذه الشركات أسهمها لالكتتاب العاممعروفني لبعضهم  
 :الشركة القابضة

( من قانون الشركات التجارية العمانية وذهب إىل "الشركة 127ونظم أحكامها على هذا األساس ىف املادة )  
القابضة هي شركة مسامهة أو حمدودة املسئولية تقوم ابلسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى 

ألقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من % على ا51الىت تصبح اتبعة هلا وذلك من خالل متلكها 
شركات املسامهة أو من الشركات حمدودة املسئولية وتضاف عبارة "شركة قابضة" إىل جانب اسم الشركة ىف مجيع أوراقها 

ال جيوز " مليون رايل عماين،  2وإعالانهتا والواثئق األخرى الصادرة عنها. جيب أال يقل رأس مال الشركة القابضة عن "
للشركة القابضة متلك خصص ىف شركات التضامن أو ىف شركات التوصية كما حيظر عليها متلك أي أسهم ىف الشركات 
القابضة األخرى تكون أغراض الشركة القابضة وفقا ملا يلي: إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة ىف إدارة الشركات 

 األخرى الىت تساهم فيها.

 
 . 19نظر: حماسبة شركات األموال، مرجع سابق، ص ( 53)
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 ا ىف أمواهلا ىف األسهم والسندات واألوراق املالية.استثمار أمواهل -
 تقدمي القروض والضماانت والتمويل للشركات التابعة هلا. -
متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنوية واستغالهلا وأتجريها  -

 للشركات التابعة هلا ولغريها.
 :الشركة البحرية

وهي الشركة الىت تنشأ لتعطي النشاطات واألعمال البحرية املنصوص   لبحريةاعترب املشرع العماين الشركة اوقد  
( من قانون الشركات التجارية العماين 135عليها ىف القانون البحري، شركة مسامهة عمانية. وذلك ىف املادة )

ت املسامهة مع التعديالت واالستثناءات املنصوص "ختضع الشركة البحرية إىل أحكام هذا القانون املتعلقة ابلشركا
 (54)عليها ىف القانون البحري".

 :اخلامتة
بعد هذا العرض املوجز للتعريف بشركات املسامهة ىف الشريعة والقانون العماين، وخصائصها وأنواعها، فقد توصل 

 الباحث إىل عدة نتائج، من أمهها ما أييت:
أنواع الشركات الىت تقوم على االعتبار املايل وليس االعتبار الشخصي، فال يعتد فيها شركات األموال نوع من   -1

  بشخصية الشريك، بل مبا يقدمه من حصة مالية.
تشكل شركات املسامهة ىف حقيقة األمر األساس الفعلي للنظام الرأمسايل، فهي تتيح قدر كبري من احلرية  -2

  دخل من جانب الدولة.االقتصادية ملزاولة النشاط الفردي دون ت
تتميز شركة املسامهة بعدة مميزات، فهي شركة ال تتجمع فيها األموال فحسب، بل أهنا جتمع بني عدد كبري من  -3

املسامهني ومحلة السندات، ومحلة حصص األرابح، جبانب جمموعة من أعضاء جملس اإلدارة واملديرين واملوظفني 
 وآالف العمال.

سامهة مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعد ذمة الشركة املالية مستقلة عن الذمة املالية للشركاء، الذمة املالية للشركة امل -4
   فهي تعد الضمانة العامة حلقوق دائين الشركة.

تقسيم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمة هي السمة البارزة الىت تنفرد هبا شركة املسامهة، والىت متيزها  -5
  األخرى  عن غريها من الشركات

اعترب املشرع العماين الشركة احلديثة وهي الشركة الىت تنشأ لتعطي النشاطات واألعمال البحرية املنصوص عليها  -6
 .العماين( من قانون الشركات التجارية  135ىف القانون البحري، شركة مسامهة عمانية. وذلك ىف املادة )

 
م وتعديالته؛ وكذلك ذهب املشرع  1974( الفصل السابع )الشركات البحرية( من قانون الشركات التجارية العمانية ىف السنة 135راجع: نص املادة ) ( 54)

( من قانون الشركات إىل التعريف ابلشركة البحرية "الشركة البحرية هي شركة تنشأ فقط لتعاطي النشاطات البحرية املنصوص عليها ىف 134العماين ىف املادة )
 القانون البحري". 
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