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  تمهيد
 

سد حاجاته المتنوعة، هذا من      اته المشروعة و  لقد منح اهللا تعالى المال لإلنسان ليستغله في تحقيق رغب         
هي إنشاء العالقات االجتماعية، فباتحاد المصالح        و     جهة ومن جهة أخرى فإن للمال وظيفة أسمى،       

 و        من بين العقود التي تحقق هذه الغاية السامية الشركات باختالف أنواعها قديما  تتحد القلوب، و
  .حديثا

 
 

   : اصطالحاً  لغة و تعريف الشركة- 1
  

كسر الراء وسكونها هي االختالط، سـواء   سكون الراء، أو بفتح الشين و  بكسر الشين و    :الشركة لغة 
فَِإْن كَانُوا َأكْثََر ِمـْن     : ((سواء أكان في األموال أم في غيرها، قال اهللا تعالى          أكان بعقد أم بغير عقد، و     
  ].12/النساء [))ذَِلَك فَُهْم شَُركَاُء ِفي الثُّلُِث

 هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحـد مـن الـشريكين      :الشركة اصـطالحاً  
  .لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع بقاء حق التصرف لكل منهما

 
 

   : مشروعية الشركة- 2
  
  .عاإلجما و        السنة  ا من حيث هي بالكتاب وـمشروعيته د ثبت جواز الشركة وق
قولـه   و)) فَُهْم شَُركَاُء ِفـي الثُّلُـثِ      : (( فقوله تعالى في ميراث اإلخوة من األم      :   أما القرآن الكريم   -

] 24/ص)) [َوِإنَّ كَِثيًرا ِمْن الْخُلَطَاِء لََيْبِغي َبْعُضُهْم َعلى َبْعضٍ        : (( سبحانه في قصة داود مع الخصمين     
  .من قبلنا، فإن شرع من قبلنا شرع لناإن كان شرع  هذا و الخلطاء الشركاء، و و
سلم فيما   ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه و :أما السنة   و -

) أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما : (يرويه عن ربه عّز وجل
اإلعانـة، فأمـدهما     أنا معهما بالحفظ و   :  معنى الحديث  و] ححهص الحاكم و  و        رواه أبو داود    [

اإلعانـة   أنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة و           بالمعونة في أموالهما، و   
  .هو معنى خرجت من بينهما عنهما، و

كنت  ي في الجاهلية، و    كنت شريك   :سلم عن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى اهللا عليه و           و  
  ].رواه أبو قدامة[ال تماريني  خير شريك، ال تداريني و



  

النـاس يتعـاملون     و     سلم قد بعـث      السنة التقريرية دلت على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و           و
  ].درواه ابن ماجه وأبو داو [ )يد اهللا على الشريكين ما لم يتخاونا : ( كما قال بالشركة فأقرهم عليها و

إنما اختلفوا في جواز أنواع منها   فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، و : أما اإلجماع  -
  .كما سيأتي

 
 

   : حكمة تشريع الشركة- 3
  

الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو وجود الحاجة الماسة إليها، لذلك أجازها اإلسالم سـداً لهـذه                  
 مـواهبهم و   ألن الناس متكاملون في قدراتهم و      و لبناء بين أفراد المجتمع،   تحقيقاً للتعاون ا   الحاجة، و 

لكن يكمل ذلك بالتعاون مع غيـره        إمكانياتهم فال يستطيع واحد منهم أن يستقل بكل ما تتطلبه الحياة و           
رة فقد يوجد في المجتمع من لديه المال الوفير ولكن ليس لديه الخب. ليستقيم العيش ويكون الرزق الحالل

لكن ليست عنده القدرة الجسدية الالزمة أو ال يملك          يوجد من لديه الخبرة و     الكافية في إدارة األمور و    
فتتوفر دعائم  . المال الكافي للقيام بعمل ما، فيضم بعضهم ما لديه من قدرات إلى ما عند غيره من مال                

هذا ما تحققه الشركة التـي       اون و يتحقق التع  تتيسر أسباب التجارة الرابحة، فيكون التكامل و       العمل و 
 فلذلك كانت الحاجة ماسـة و     . شرعت في الشريعة اإلسالمية بين الناس فهي تقدم للمجتمع منافع جمة          

  ..رفع الحرج عنهم للتيسير على الناس و. المصلحة ملحة لتشريع الشركة
 
 

   : أقسام الشركة- 4
  

  شركة عقد شركة أمالك و:  الشركة قسمان
هذه  و .إرثاً، أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو ذلك:  هي أن يملك اثنان أو أكثر عيناً : ك شركة المل-

 و. منها ما يكون اختيارياً    هو ما ال يكون بفعل الشريكين كاإلرث، و        الشركة منها ما يكون إجبارياً، و     
  .الوصية الهبة و قبول الهدية و هو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء، و

قسط صـاحبه، فـال      هو أن، كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و         : كم هذه الشركة بنوعيها   ح و
يجوز له أن يتصرف فيه إال بإذنه، كما في مال غيره من األجانب، إذ ال والية ألحدهما فـي نـصيب                     

  .اآلخر
مالكية لشركة  ذكر ال  و    :  شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء         :  شركة العقد  -

  .شركة الوجوه شركة األبدان، و شركة المفاوضة، و شركة العنان، و:  هي العقد أربعة أنواع، و



  

  :  شركة العنان-أوال
  : تعريف شركة العنان – 1
  .الربح بينهما هي أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و و
  
    : حكم شركة العنان-2

  .إن كانوا قد اختلفوا في بعض صورها د جميع الفقهاء، وشركة العنان هذه جائزة عن
  
  :    شروطها- 3

  : يشترط لصحة شركة العنان ما يلي
  ً.ذلك بأن يكون حراً بالغاً رشيدا التوكّل، و  أن يكون كل من الشريكين أهالً للتوكيل و- 1
هما اشتركنا أو يقولـه      أن يكون هناك ما يدل على الشركة عرفاً من قول أو فعل، كأن يقول كل من                -2

  .يرضى اآلخر و يسكت اآلخر، أو يقول شاركني أحدهما و
 إذا كان رأس مال أحدهما ذهباً أو َوِرقاً اشترط في رأس مال اآلخر أن يكون كذلك، فـال تـصح                     - 3

الشركة على ذهب من أحدهما وورق من اآلخر، ويشترط أيضاً باإلضافة إلى ذلك اتفاقهما في الصرف                
  .الوكالة في الجودة أو الرداءة، وإنما شرط ذلك لتركيب هذه الشركة من البيع و ن، ووفي الوز

أن تطلق يد كل واحد منهما فيه، وذلك بأن تكون أيديهما              أن يأذن كل واحد لآلخر بالتصرف، و        - 4
  .عليه بأن يجعاله في حانوت لهما، أو في يد وكيلهما

 ماله، فال يجوز اختالفهما في الربح مع تساويهما فـي            أن يكون ربح كل منهما على مقدار رأس        - 5
  .رأس المال

  
  :  شركة المفاوضة-ثانيا 

  : تعريف شركة المفاوضة - 1
  
وسميت الشركة مفاوضة العتبار المساواة في رأس المال والـربح          :  المساواة:   المفاوضة في اللغة   -

ما يفوض أمر الشركة في ماٍل صـاحبه        هي مشتقة من التفويض، ألن كل واحد منه       :  وقيل. وغير ذلك 
  .على اإلطالق تصرفاً كامالً

أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في ماٍل على عمل بـشروط             :   المفاوضة في اصطالح الفقهاء    -
  .مخصوصة

  

  : المفاوضةشركة  حكم - 2
  : استدل الجمهور لبطالنها بما يلي عدم صحتها، و ذهب الجمهور إلى بطالنها و



  

كل واحد منهما عند انفراده ال يجوز، فبـاألولى أن ال              أنها تتضمن الكفالة إلى جانب الوكالة، و        - 1
الوكالـة بمجهـول     الكفالة، و  يجوز عند اجتماعهما، بيان ذلك أن شركة المفاوضة تضمنت الوكالة و          

الكفالـة   كالـة؟ و  كلتك بالشراء أو بشراء الثوب ال تصح الو        و:  الجنس ال تجوز، أال ترى أنه لو قال       
  .بمجهول ال تصح أيضاً

بيان غرره أنه  ألن فيه غرراً، فلم يصح كبيع الغرر، و   أنها عقد لم يرد الشرع بمثله فلم يصح، و- 2
قد أدخال فيه األكـساب   قد يلزمه شيء ال يقدر على القيام به، و        يلزم كل واحد منهما ما يلزم اآلخر، و       

  .النادرة
 "إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فال باطل أعرفه في الدنيا          " :   رضي اهللا عنه   من هنا قال الشافعي    و

  .الجهاالت فيها أشار إلى كثرة الغرر و
  

   :شركة األبدان: ثالثا 
  : تعريف شركة األبدان - 1
  
القيام بها، على أن يكون ما يدخل        هي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة و              و

  .عليهما من ربح بسببها مشتركاً بينهما
  .التقبل والصنائع تسمى هذه شركة األعمال و و
  
   : حكم شركة األبدان- 2
  

  :  أنها جائزة بشروط
اتحاد الصنعة في الشركاء، فال تجوز بين مختلفي الصنائع، إال أن تكون إحداهما تسلتزم األخـرى،          / 1

  .نساج، فيجوز و   لبأن يتوقف عمل أحدهما على عمل اآلخر كغزا
  .اتفاق المكان الذي يعمالن فيه، فإن كان الشريكان في موضعين لم يجز /2
  
   : أدلة جواز شركة األبدان- 3

  : استدل من يقول بجواز شركة األبدان بالجملة بأدلة
 ما روي عن ابن مسعود أنه شارك سعدا يوم بدر، فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا - 1
  . لم ينكر عليهما و
 هو أن الناس كانوا يتعاملون بها في سائر األعصار من غير نكير عليهم من أحد و                و:    اإلجماع  - 2

  ".ال تجتمع أمتي على ضاللة : " السالم قال عليه الصالة و



  

إن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت      :  قالوا فلقد قاسوا هذه الشركة على المضاربة و      :    القياس  - 3
  .شركة عليه كالمالال
شركة األعمال شرعت لتحصيل أصل      وهو أن شركة األموال شرعت لتنمية المال، و       :    المعقول  - 4

الحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته، فلما شرعت لتحصيل الوصف كانت               و. المال
  .مشروعيتها لتحصيل األصل أولى

  

   :ر ما يترتب على شركة األبدان من آثا- 4
  : إذا وقعت شركة األبدان صحيحة ترتب عليها األحكام التالية

 أن كل ما يحصل عليه أحد الشركاء من ربح نتيجة عمله بعد عقد الشركة فهو بـين الـشركاء إن                     -أ  
إن كانت شركة عنان فالربح بينهما على حسب االتفاق مـن            كذلك الخسارة، و   كانت شركة مفاوضة و   

  .لخسارة بالتساويا  و  مساواة أو تفاضل،
كل ما يتقبله أحد الشركاء من عمل يكلف بـه الـشركاء              لكل من الشركاء أن يتقبل األعمال، و       -ب  

  .عن شريكه بالوكالة فيجب عليهما يطالبون به جميعاً، ألنه يتقبله عن نفسه باألصالة و جميعاً، و
  .ن هو المتقبل منهلو لم يك  يجوز ألي من الشركاء مطالبة صاحب السلعة باألجر، و-ج 
  .لو لم يكن هو الصانع له برئت ذمته، و  إذا دفع المستأجر األجرة إلى أي من الشركاء جاز و-د 

  
  

   : شركة الوجوه- رابعا
    :تعريف شركة الوجوه - 1

هي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال علـى أن يـشتريا مـاالً                      
ما فضل عن ذلك من ربح يكـون مـشاعاً     و   يبيعاه، ثم يوفون ثمنها ألصحابها،       و" بمؤجل"بالنسيئة  
  .بينهما

قيل  جاهة عند الناس، و سميت بشركة الوجوه أخذاً من الوجاهة، ألنه ال يشتري بالنسيئة إال من له و        و
 و. رأس المال فيها  يقال لها أيضاً شركة المفاليس، النعدام        ألنهما يشتريان من الوجه الذي ال يعرف، و       

  .ال مال تعرف هذه الشركة أيضاً بالشركة على الذمم من غير صنعة و
  
   : حكم شركة الوجوه- 2
كالهما معدومان في هذه المسألة، مع ما في  هي باطلة ألن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل، و و

  .ال عمل مخصوص صناعة وذلك من الغرر ألن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود ب
  
   :  متى ينتهي عقد الشركة الصحيحة- 3



  

  : ينتهي عقد الشركة الصحيحة باألمور التالية
  . فسخ عقد الشركة من أحد الشريكين، ألن عقد الشركة عقد جائز غير الزم- 1
زوال أهليـة     موت أحد الشريكين، فإن مات أحد الشريكين انفسخت الـشركة لـزوال الملـك، و               - 2
   .لتصرف بالموتا
  .الحكم ال يختلف سواء أعلم الشريك اآلخر بالموت أم لم يعلم و
  ...جنون أحد الشريكين جنوناً مطبقاً - 3
  . إنكار أحد الشركاء الشركة، وذلك بأن يقول لست شريكاً في هذه الشركة أو يقول ال أعمل معك- 4
 
 

   :الشركات الحديثة -) 5(خامسا 
  
    : شركات األموال- 1

هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء، بغض النظر عن الشخصية               
  : تنقسم إلى تكون أسهمها قابلة للتداول، و المستقلة لكل مساهم، و

يكون كـل    هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، و            :   شركة المساهمة  -أ  
  . الماليها مسؤوال بمقدار حصته في رأسشريك ف

يكون  هي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، و:  شركة التوصية باألسهم - ب 
مسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون  و         شركاء متضامنين:  الشركاء فيها قسمين

  .حصصهمشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار  الشركة، و
t<-    هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكا لعـدد محـدود مـن            :  الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار  و)  يختلف ذلك باختالف القوانين (الشركاء ال يزيد عن عدد معين 
  .ال تكون أسهمها قابلة للتداول حصة كل واحد منهم في رأس المال، و

  
    :شركات األشخاص - 2

يعـرف   هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون ألشخاصهم اعتبار، و             
  : تنقسم إلى يثق كل واحد منهم في اآلخر، و بعضهم بعضا، و

هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد االتجار، على أن يقتـسموا              :   شركة التضامن   - أ  
تضامنية في جميع أموالهم الخاصـة أمـام         يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية و     ينهم، و رأس المال ب  

  .هي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء و. الدائنين



  

هي الشركة التي تعقد بين شـريك أو أكثـر، يكونـون مـسؤولين              :  شركة التوصية البسيطة    - ب  
يـسمون    يكونون أصحاب حصص خارجين عـن اإلدارة و        بين شريك واحد أو أكثر،     ومتضامنين، و 

  .مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال شركاء موصين، و
t -   تنعقد بين شخصين     و            هي شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية،      :   شركة المحاصة

الخسائر الناشئة   األرباح و أو أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال، ويتفقون على أقتسام              
تكون المسؤولية محـدودة     عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمه الخاص، و             

  .في حق مباشر العمل فيها
  

  :  الشركة القابضة- 3
هي الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنهـا، بنـسبة                   

  .رسم خططها العامة  من السيطرة على إداراتها وتمكنها قانونا
  

   :  الشركة متعددة الجنسيات- 4
 لها مركز أصـلي     ،هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات الفرعية       

        ، بينما تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة         ،يقع في إحدى الدول   
ركات الفرعية مـن     ويرتبط المركز مع الش    ،تكتسب في الغالب جنسيتها    و

خالل استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف اسـتثمارية          
  .معينة

  

  : حكم هذه الشركات - 5
الموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصـل         األصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات و        

ـ      ات كالمتـاجرة فـي المخـدرات و   نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرم
األعراض والخنازير في كل أو بعض معامالتها، فهي شركات محرمة ال يجـوز تملـك أسـهمها وال              

أي سبب من األسباب األخرى  الجهالة المفضية للنزاع، و كما يتعين أن تخلو من الغرر و. المتاجرة بها
  .التي تؤدي إلى بطالن الشركة أو فسادها في الشريعة

  .  على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرضيحرم
في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته                 

  . في رأس المال
  .إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم



  

   :تيأسئلة التصحيح الذا* 

  

مـاذا   و)  أنا ثالث الشريكين   (سلم في الحديث القدسي       اشرح قول الرسول صلى اهللا عليه و       - 1    
  يقصد الحديث  بكونه مع الشريكين ؟

  . وضح مفهوم الشركة- 2
  ؟ ما هي أقسام الشركة  – 3
 
 

  : أجوبة التصحيح الذاتي * 
  

ويقصد مـن هـذا     . ) أنا ثالث الشريكين   (سي  ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الحديث القد        قا - 1
الحديث أن اهللا يكون عونا للشريكين، و يبارك في شركتهما إذا تعامال بكل أمانة، فإذا خـان أحـدهما                   

  .اآلخر تخلى اهللا عنهما
هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحد مـن الـشريكين                 :  مفهوم الشركة  - 2

   . في مال لهما مع بقاء حق التصرف لكل منهمالصاحبه في أن يتصرف
  شركة عقد شركة أمالك و:  الشركة قسمان- 3
هذه  و .إرثاً، أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو ذلك         : هي أن يملك اثنان أو أكثر عيناً      :  شركة الملك  -

 و. كون اختيارياً منها ما ي   هو ما ال يكون بفعل الشريكين كاإلرث، و        الشركة منها ما يكون إجبارياً، و     
  .الوصية الهبة و قبول الهدية و هو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء، و

ذكر المالكية لشركة     و     : شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء        :  شركة العقد  -
  .ركة الوجوهش شركة األبدان، و شركة المفاوضة، و شركة العنان، و:  هي العقد أربعة أنواع، و

  



  

 


