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 اندماج الرشكات يف إجراءات حتققه ونتائج وقوعه
 وفق النظام التجاري السعودي

 
 خالد بن عبدالعزيز الرويس

 أستاذ القانون التجاري املشارك, كلية احلقوق والعلوم السياسية,
 جامعة امللك سعود

 
 )هـ٢٨/١٢/١٤٣٧; وقبل للنرش يف هـ١/٨/١٤٣٧(قدم للنرش يف 

 
 

 .مالية سوق أسهم, مالك منافسة, احتكار, اقتصادي, تركز رشكات, , استحواذ اندماج,املفتاحية: الكلامت 
 

ت قتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعامل املنشآالتطورات االتستلزم  .ملخص البحث
, التعامل مع انعكاساهتا وتبعاهتا التي قد تطال وجود تلك الكيانات نفسها أو والرشكات العاملة يف سوق معينة

حها يف السوق العاملة ا وأرباتستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغريات ظروف املنافسة حفاظاً عىل حصصه
قتصادي التي تشكل حلوالً ملواجهة املشكالت ندماج من أهم مظاهر الرتكز االفيه, وملا كانت عمليات اال

ار قانوين حيدد إجراءات , فإن القوانني عموماً خصتها بأحكام ينتظمها إطراتوالصعوبات الناشئة عن تلك التطو
ندماج إىل حالة من الرتكز دون أن تفيض عملية اال هوع إلجرائندماج الصحيح القائم عىل سبب مرشورشوط اال

تناول لذلك ستهتم هذه الدراسة بمنافسة غري مرشوعة. صور قتصادي املؤدي إىل االحتكار أو املوصل إىل اال
بيان إجراءاته ومراحله منذ بدايته كفكرة ومرشوع حتى انتهائها كحقيقة قانونية واقتصادية, بندماج أحكام عملية اال

األشخاص الذين تعلقت هبم إضافة آلثاره القانونية عىل مجيع األطراف سواء كانت الرشكات نفسها الداخلة فيه أو 
تأثر مراكزهم القانونية يف عالقتهم ندماج من الدائنني والرشكاء نفسهم أو غريهم من األشخاص الذين تآثار اال

ندماج, وستعرج الدراسة أيضاً عىل دور اجلهات وضع اجلديد الذي أفرزته عملية االبتلك الرشكات بعد ال
ندماج والنأي هبا عن ار السلبية النامجة عن عمليات االندماج اهلادفة إىل منع اآلثإلرشافية والرقابية عىل عملية االا

, وذلك يف ضوء أحكام النظام السعودي حتكارية املرضة بالسوقاملنافسة أو خلق املامرسات اال التأثري عىل أجواء
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١٩٤
هـ ونظام محاية املنافسة الصادر ١٤٣٧الواردة عىل وجه اخلصوص يف نصوص نظام الرشكات اجلديد الصادر عام 

ندماج واالستحواذ ىل الئحة االإ, إضافة هـ١٤٣٥درة يف آخر تعديالهتا عام هـ والئحته التنفيذية الصا١٤٢٥عام 
ة متى ما هـ واخلاصة برشكات املسامهة املدرجة يف السوق املالي١٤٢٨الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية عام 

ضاع وأحوال يتقاطع مضموهنا قضائية املرتبطة بأوالبعض التطبيقات إيراد ندماج. وسيتم كانت طرفاً يف عملية اال
  ملسائل التي تثريها هذه الدراسة.ما يكون لذلك جمال ومالءمة يف عدة مواضع من اعند ندماج وآثارهمع اال

  
 تقديم

استحواذ  أو ,عمليات االندماج بني الرشكات تُعد
حصص ملكية معتربة يف رشكات  بعض الرشكات عىل

التي تتكرر يف مشاهدها وتتزايد  تمن العمليا ,أخر
بحيث  ,بشكل مطرد مع تطور يف أنامط إنجازها

أصبحت ميزة من مميزات االقتصاديات احلديثة, 
خصوصاً بعد انتشار ظاهرة العوملة االقتصادية 
واشتداد املنافسة التجارية بني املنشآت وبروز 

لتجمعات بينها للحفاظ عىل حصتها التكتالت وا
التسويقية وتنميتها من جهة أو من خالل ما ختطط له 
من جهة أخر من أجل احلفاظ عىل وجودها 
. واستمرارها يف التنافس مع غريها من املنشآت

 ,كثرياً من تلك املنشآت أياً كان حجمها فإنولذلك 
تر أن اللجوء إىل عمليات االندماج واالستحواذ 

سيكون الوسيلة املالئمة لتحقيق  فيهال الدخول وقبو
رؤية املنشأة يف املنافسة للوصول إىل أهدافها املرسومة 
مسبقاً ببلوغ حصة معينة من حجم السوق الذي تعمل 

حجم عمليات  اتبعض الكتاب وتقدر به املنشأة.
االندماج واالستحواذ احلاصلة يف العامل عموماً بام 

ن كل سنة تشكل ما ) عملية ع٣٥٫٠٠٠يعادل (
ي % من قيمة إمجايل الناتج العامل٦−٤يعادل يف قيمتها 
(Thomas, 2011)املعدة حملياً أن  التقاريربعض  تشري. و
واالستحواذات يصل إىل مبلغ ات حجم االندماج

 .)١(م٢٠١٣ال يف عام ) مليار ري١٥٫٦(
إىل ما تشهده احلياة والبيئة االقتصادية  وبالنظر
تطورات تقنية ونمو متسارع يف وسائل والصناعية من 

االتصاالت والنقل, فإن االعتامد عىل القدرات الذاتية 
خصوصاً ذات اإلمكانيات البسيطة , للمنشآت 

الصغرية لن يوفر هلا فرص النمو  لورؤوس األموا
واالستمرار يف املنافسة. لذلك فإن مثل تلك املنشآت 

ت االندماج تلجأ لتحقيق أهدافها يف الدخول يف عمليا
لتوفري فرص وظروف أمثل وأفضل متكنها من النمو 

ل عىل األموال من جهات ول عملية احلصيتسهلو
التمويل املختلفة لتنفيذ مرشوعاهتا واستثامراهتا وذلك 
بضامنات رأس ماهلا وموجوداهتا التي تزايدت مع 

منشأة صغرية ال  لاالندماج والتي لن تتحقق من خال

                                                 
الرشكة يف عد من قبل وحدة الدراسات االقتصادية مُ تقرير   )١(

 م.٢٠١٣عن العام السعودية لألبحاث والتسويق 
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يتناسب حجمها مع االئتامن التجاري الذي تريد أن 
يمنح هلا إلنجاز أهدافها التجارية املستقبلية ومواجهة 

ن من استجامع الوسائل كّ متهلا بقوة واقتدار و املنافسني
 التجاري. مرشوعها متامالتقنية واملالية والبرشية إل

عىل عملية االندماج قد ينشأ  عثأن البا عىل
ة يف حتقيق نمو املرشوع اخلاص بالرشكة أيضاً من الرغب

الداجمة عن طريق ابتالع الرشكات املنافسة هلا بدجمها يف 
مرشوعها أو السيطرة عىل الرشكات املنافسة 

يف إدارهتا وقراراهتا من  باالستحواذ عليها والتأثري
خالل ما متلكه من نسبة مؤثرة يف رأس مال الرشكة 

قراراهتا من أجل  توجيه يف القدرةاألخر ختوهلا 
الوصول إىل أسواق جديدة واالستفادة من خربات 
ووسائل التسويق والتوزيع التي كانت تتمتع هبا 
الرشكات الداخلة يف عملية االندماج أو االستحواذ. 

ه لعملية االندماج أو البال أن املوجّ  عن يبكام ال يغ
وسيلة  تعداالستحواذ قد يكمن يف كون تلك العمليات 

عىل حصة  املستحوذيف إدخال الرشكة املندجمة أو  فاعلة
فيها, يف دورة إنتاج الرشكة الداجمة أو املستحوذة عىل 
الرشكة األخر, عندما تكون هذه األخرية معتمدة عىل 

عملية االندماج أو االستحواذ  فتصبحأحد املوردين هلا, 
, من منظور إدارة املخاطر, بالنظر ملا كان  عامالً مؤثراً

له وضع الرشكة باعتامدها يف دورة إنتاجها عىل مورد يمث
بإحد االحتياجات املهمة فيام تقوم به الرشكة  يزودها

 .اإلنتاجمن عمليات 

 ,إىل ما يعد من بواعث قيام االندماج يضاف كام
رغبة األطراف الداخلة فيه يف خفض تكاليف التشغيل 

ملا حيققه االندماج من أثر يتمثل يف  ,واإلدارة واإلنتاج
حتتها وحدات  تنضويوجود منشأة أو رشكة واحدة 

التشغيل واإلدارة واإلنتاج فتدمج مجيع مكوناهتا 
جديدة  ةالبرشية واآللية يف منظومة واحدة وهيكل

والتكاليف التشغيلية  لنفقاتتسمح بتقليص ا
 .واإلنتاجية
تجاري الباعث االقتصادي أو ال كانما  وأياً 

حلصول عمليات االندماج أو ما يشاهبها من عمليات 
الرتكز االقتصادي كاالستحواذ عىل حصص ملكية يف 
رشكات أخر لتحقيق هدف النمو أو البقاء يف 

تلك العمليات  إمتامالسوق واملنافسة, فإن طريقة 
ترتكب من آليات خمتلفة تتمثل أمهها يف تعاقدات البيع 

لرشكات الداخلة يف لصص والرشاء لألسهم أو احل
الرشكات  وأسهمتلك العمليات أو مقابلة حصص 

املندجمة يف رأس مال الرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة 
الناشئة عن عملية االندماج بنسبة معينة لكل سهم أو 

وتُعدم بعد  ستفنىحصة من األسهم أو احلصص التي 
حصول عملية االندماج وإقرارها وفق معادلة مالية 

األجهزة املعنية بتمثيل  توافق عليها يف هناية األمر
الرشكاء من مالك احلصص واألسهم يف الرشكات 

بني  املعدةوفق اتفاقية االندماج  جالداخلة يف االندما
بعد إقرار املؤسسات احلكومية الرقابية  ذلكأطرافها و
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١٩٦
عىل عمل نشاط تلك الرشكات إلمتام  يةفواإلرشا

ستحواذ وامليض به إلقراره عملية االندماج أو اال
 .)٢(النهائية من قبل الرشكات الداخلة فيه بصورته

ما ينشأ عن عمليات االندماج أو  وعادة
االستحواذ إعادة هيكلة للرشكات الداخلة فيه وتتأثر 

األطراف  مجيعمن وراء تلك العمليات بطبيعة احلال, 
املشرتكة يف االندماج أو االستحواذ. كام يمتد تأثري 
عمليات االندماج إىل ما حتدثه من تغيري عىل صعيد 
الواقع االقتصادي الذي تفرزه تلك األحوال اجلديدة, 
ملا ينشأ عنها من خلق وضع مستجد حلالة الرتكز 

جراء ما أحدثه ذلك  طياتهاالقتصادي الذي تبدلت مع
 وأياً  ملناخ املنافسة وقواعدها. تبدليد من الوضع اجلد

كان األمر بشأن البواعث املحفزة للقيام بعملية  ما
االندماج واألهداف املرجوة من حتقيقه بالنسبة 

, فإن االندماج قد يتجاوز أهداف وغايات ألطرافه
وضع مكرس  إىلالرتكز االقتصادي املرغوب ويتحول 
بة الفاعلة عىل للسيطرة واالحتكار عند عدم املراق

اإلرشاف والتنظيم لتفادي أثر اهليمنة االقتصادية التي 
وجوده. كام قد يؤدي االندماج من جهة  دقد تنشأ عن

أخر إىل تضخم املرشوعات إىل حد يصعب معه 
توفري املرونة والفاعلية والرسعة يف مواجهة الظروف 

 . ختلق  قد كامالتي تواجهها حتديات االندماج مستقبالً

                                                 
سرتاتيجية الباعثة ة واإلينظر يف األسباب القانونية والرضيبا  )٢(

 .(Chadefaux, 2012) الندماج الرشكات

من إعادة هيكلة  إليهليات االندماج وما تؤدي عم
عن عدد من  غناءالرشكات الداخلة فيه إىل االست

الرشكات ما يؤدي إىل وجود املشاكل  يفالعاملني 
االجتامعية الناشئة عن ترسيح العامل املستغنى عنهم يف 

بعض كثرياً ما تواجه  ولذلك تلك الرشكات,
 تعطيلهايف  برغبةمرشوعات االندماج من البداية 

أعضاء  نإوإبطائها من قبل اإلدارات التنفيذية بل 
لعدم إمتامها من  قد يسعون جمالس اإلدارة يف الرشكات

أجل احلفاظ عىل مواقع أصحاب السلطة والنفوذ يف 
وزواهلا وتأثرها  مالرشكات لتفادي اإلرضار بمصاحله

 عند إقرار االندماج.
ذ جذبت عمليات االندماج واالستحوا وقد

مؤسسات التمويل وبيوت االستشارات املالية  اهتامم
واالقتصادية والقانونية من أجل إعداد مرشوعات 
تلك العمليات والتفاوض بشأن إجرائها وتوفري 

صفقاهتا بعد توفري اإلطار  لتمويلاألموال الالزمة 
مع ما  متفقةالقانوين لضبط تلك العمليات وجعلها 

امها منذ بدايتها كفكرة حتدده القوانني من أحكام إلمت
بمقتىض ما قرره القانون من  إمضائهاومرشوع وحتى 

قبل الرشكات الداخلة فيها بعد موافقة اجلهات 
 اإلرشافية والرقابية عىل إمضاء تلك االندماجات.

حتديد منظومة  بخصوصبداية  لقولا ويمكن
العربية السعودية  ةالقواعد القانونية املعملة يف اململك

قواعدها  يفاالندماج بأهنا تتشكل  يةاء عمليف إجر



١٩٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
عام  الصادرالعامة أوالً من نصوص نظام الرشكات 

يف املواد  والواردةباالندماج  اخلاصةوهـ ١٤٣٧
أنواع  تأياً ما كانوذلك ) ١٩٠ ,١٩١ ,١٩٢ ,١٩٣(

. حيث حتدد )٣(وأشكال الرشكات الداخلة يف االندماج
تلك النصوص كيفية اختاذ القرار داخل الرشكة بإقرار 

. وقد به الغري أوعملية االندماج وعالقة دائني الرشكة 
هـ ١٤٢٥أضاف نظام املنافسة اجلديد الصادر عام 

والئحته التنفيذية أحكاماً جديدة مرتبطة بعملية 
املنافسة  مناخمراقبة  تأكيد عىل ترتكزاالندماج 
مهيمن  وبوضع احتكاري أ رهاوعدم تأث املرشوعة

 نافسةينجم عن ذلك االندماج. حيث أصبح جملس امل
بموجب أحكام ذلك النظام هو اجلهة املخولة بإقرار 
صحة وسالمة االندماج من منظور اختصاصه بمراقبة 
حاالت الرتكز االقتصادي, وذلك بعد التأكد من أن 

 التياجلديدة يف االندماج أو الرشكة  الداخلة تالرشكا

                                                 
يالحظ يف هذا الصدد أن نظام الرشكات مل يرصح عن أي   )٣(

استثناء حيكم عملية االندماج بافرتاض حصوهلا بني رشكة 
وشكل آخر من الكيانات التي يعرتف هلا النظام بالشخصية 

اعية أو املهن الزراالعتبارية كاجلمعيات التعاونية لبعض 
يف حني أن نظام الرشكات القديم رصح فقط , احلرفية مثالً 

التي ألغى النظام اجلديد  ,بعدم جواز اندماج الرشكة التعاونية
مع رشكة من نوع آخر وفق ما جاء بذلك يف املادة , وجودها

ولذلك ير بعض الفقه عدم  من النظام القديم. )٢١٣(
ا دامت الكيانات ندماج حقيقي ماوجود ما يمنع من حصول 

االقتصادية والتجارية املختلفة تتمتع بالشخصية االعتبارية 
 م).٢٠٠٧, (املرصي

من السيطرة والتملك حلصة معينة  ستتمكنتنشأ بعده 
يف السوق دونام إخالل بضوابط املنافسة املرشوعة, 
وأن الوضع اجلديد الناشئ عن عملية االندماج لن 

احتكارية ختل بتوازن  حالةيكون من شأنه خلق 
 عمليةوحالة الرتكز االقتصادي فيه بعد حتقق  السوق

نظام الرشكات اجلديد يف مادته  خصكام  االندماج.
هيئة السوق املالية بإصدار القواعد املنظمة ) ٢١٩(

لعمليات االندماج إذا كان أحد أطرافها رشكة مدرجة 
يف السوق املالية السعودية, بعد أن كان سند تدخل 
اهليئة يف تنظيم إجراءات عملية االندماج قائامً عىل 

االندماج واالستحواذ  الئحةأساس تطبيق نصوص 
 التي هـ,١٤٢٨الصادرة عن هيئة السوق املالية عام 

االندماج إذا  عمليات حكامأل إجراءات أيضاً  نظمت
ارتبطت وتعلقت برشكة مدرجة بالسوق املالية وذلك 

هلا نظاماً  سلطة هيئة السوق املالية املقررةاستناداً ل
الية امل ألوراقباإلرشاف عىل السوق املالية وكذلك ا

للرشكات املدرجة فيه وذلك بام يضمن محاية السوق 
عنها  باإلفصاحفيه من آثار تلك العمليات  واملتداولني

 بإقرارها بموج ىوحت وعومرش كرةكف هابدايت ذمن
 يف راراتالق اذباخت صةاملخت هزةاألج بلق نم ظامالن
 هنا يوه االندماج يف لةالداخ كاتالرش لكت

العادية يف رشكات املسامهة. وقد غري  ةالعام اجلمعيات
 كقطاعفرضت طبيعة بعض األنشطة االقتصادية 

, تضمني   األنظمةاالتصاالت والبنوك والتأمني مثالً
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١٩٨
برضورة احلصول  رصحيةواللوائح املرتبطة هبا أحكاماً 

إذن اجلهة املرشفة عىل تنظيم ذلك النشاط  عىل
ذلك ال  نغري أ ,)٤(إلمتام عملية االندماج بموافقتها

يعني جتاوز دور جملس املنافسة الذي البد من احلصول 
عىل موافقته يف هناية املطاف بحسبانه املرجع املختص 
بموجب النظام باإلرشاف عىل صحة وسالمة وضع 
املنافسة املرشوعة وعدم تأثرها بعملية االندماج يف هذا 

 القطاع أو ذاك.
وملا كان نظام الرشكات اجلديد قد أعرض عن 

إال أنه يمكن  ,ندماجعريف حمدد لعملية االإعطاء ت
كوناهتا استنتاج تعريفها وحتديد ركائز وجودها  من ومُ

خالل جمموع النصوص التي أوردها ألحكام تلك 
يمكن أن نحدد عملية االندماج  إنناولذلك ف .العملية
أو أكثر  رشكتنيذلك االتفاق الناجم عن توافق  بكوهنا

دها ذلك االتفاق عىل انضامم وفق رشوط وأوضاع حيد
 خرأحدمها لصهر أصوهلا وخصومها يف الرشكة األ

أو يف الرشكة اجلديدة التي تنشأ مع فناء الشخصية 
جتميع أصوهلا  بعد مندجمة رشكةاالعتبارية لكل 

مع وجود مبادلة  ديدةاجل كةيف الرش ومهاوخص
للحصص أو األسهم اململوكة للرشكاء يف الرشكة 

                                                 
) من نظام االتصاالت الصادر عام ٢٥املادة (انظر مثالً   )٤(

) من نظام مراقبة رشكات التمويل ٢٥هـ, واملادة (١٤٢٢
) من نظام مراقبة رشكات ٩هـ, واملادة (١٤٣٣الصادر عام 

) من ١١هـ وكذلك املادة (١٤٢٥التعاوين الصادر عام التأمني 
 . هـ١٣٨٦نظام مراقبة البنوك الصادر عام 

مقابل هلا يف رأس مال الرشكة الداجمة أو املندجمة ب
ندماج ي أن املكونات الرئيسية لوجود اال. أ)٥(اجلديدة

وحتققه تتمثل يف إفضاء تلك العملية إىل نقل مجيع 
املكونات اإلجيابية والسلبية للذمة املالية اخلاصة 
بالرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة أو اجلديدة مع حتقق 

جمة ورضورة مبادلة حصص أو أسهم حل الرشكة املند
الرشكاء يف الرشكة املندجمة بتمليكهم حصص أو أسهم 

بفعل يف رأس مال الرشكة التي أصبحوا رشكاء فيها 
ندماج, وهذا لن يكون متحققاً بطبيعة احلال إال اال

عندما تزيد العنارص اإلجيابية عن العنارص السلبية يف 
 .)٦(الذمة املالية للرشكة املندجمة

إزاء عملية استحواذ ال  سنكوناملقابل  ويف
اندماج يف األحوال التي تنشأ من جراء دخول رشكة يف 
ملكية رشكة أخر بحيازة بعض من أسهمها أو 

 ياهنابك كةكل رش ودحصصها بحيث يستمر وج
املستقلة دون انصهار أحدمها يف  االعتباريةوشخصيتها 

 األخر بفعل حالة التملك واالستحواذ عىل
احلصص واألسهم والتي يتغري معها توزيع امللكية 
بشكل جديد دون أن يرتتب عىل ذلك انتقال مجيع 
عنارص الذمة املالية من رشكة إىل أخر, بخالف ملا 

يرتب  حيثعليه يف حالة االندماج  الوضع هو
الشخصية االعتبارية للرشكة املندجمة  فناءحدوثها 

                                                 
 م).٢٠١٣اإلرياين, ( راجع يف املزيد عن تعريفات االندماج  )٥(
 :نظر يف القضاء الفرنيسا  )٦(

Versailles 24 juin 1993, bull joly 1993, note Le cannu. 



١٩٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
يف هذا املقام إىل أننا عىل أنه حيسن التنبيه  وانقضائها.

لن نتعرض يف هذه الدراسة حلاالت االستحواذ 
القائمة بموجب تقديم عروض إلزامية أو اختيارية 
بحسب األحوال واألوضاع التي تقدرها قوانني 
األسواق املالية والتي قد ينشأ عنها يف بعض األحوال 
والصور متلك الشخص أو الرشكة العارضة 

هم يف الرشكة املستحوذ عليها لالستحواذ لكامل األس
وذلك عن طريق الرشاء سواءً كان ذلك بمقابل نقدي 
كامل للصفقة أو بمقابل خمتلط يتشكل من نقد ال يقل 

% يف مجيع األحوال وأسهم يف الرشكة ٥٠عن 
املستحوذة تقدم للرشكاء املسامهني يف الرشكة 
املستحوذ عليها من قبل الرشكة العارضة لالستحواذ 

) من ٥٤و مقرر يف هذا الشأن بموجب املادة (كام ه
نظام هيئة السوق املالية وكذلك األحكام اخلاصة 

رية لالستحواذ وطريقة بالعروض اإللزامية واالختيا
, حسبام جاءت تفاصيل ذلك يف الئحة السداد هلا

االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق املالية 
 من تلك الالئحة.) ١٥, ١٣, ١٢خصوصاً يف املواد (
الذي نكون بصدد أو الكيل  احلقيقي فاالندماج

هو الذي ينتج عنه فناء شخصيات الرشكات دراسته, 
 ععنها, أو ابتال ةالداخلة فيه وانبثاق رشكة جديد

أصوهلا  ملالرشكة الداجمة للرشكة املندجمة بكا
وخصومها وموجوداهتا عىل نحو يؤدي معه إىل انقضاء 

, وذلك القانوين للرشكة املندجمةالوجود املادي و

بموجب مفاوضات سابقة بني تلك الرشكات 
للخروج بصيغة متفق عليها لعملية االندماج وبيان 
 .طريقة املبادلة لألسهم للرشكاء يف الرشكة املندجمة

 تتحققفإن حاالت الرتكز االقتصادي قد  ولذلك
. كام من ضمنها االندماج ونبوسائل وطرق متعددة يك

الندماج يفرتض يف األحوال املعتادة لوقوعه أن ا
وجود رشكتني قائمتني عىل األقل ذات غرض واحد 
أو أغراض متكاملة متشاهبة حتى يمكن حتقيق احلكمة 
واهلدف من إجرائه عند اللجوء إليه مهام اختلف 

 .)م٢٠٠٠ لعكييل,الباعث املرشوع عىل إجرائه (ا
الرشكة القابضة مثالً لن تكون منشئة حلالة  ولكن

أن الرشكة القابضة والرشكة أو  وناندماج لك
الرشكات اخلاضعة لسيطرهتا عند رشاء ومتلك 

 باريةحصصها أو أسهمها تظل معه الشخصيات االعت
للرشكات موجودة وقائمة سواء كان ذلك يف حق 
الرشكة القابضة نفسها أو الرشكات األخر التي 

ت فيها من احلصص واألسهم ما يمكنها من متلك
 .السيطرة عليها وتوجيه القرارات فيها

تعدد املراحل واخلطوات املالية والقانونية  إن
لعملية االندماج وتداخله بكل تعقيداهتا, تعكس 
بشكل جيل املفارقة بني البساطة املتمثلة يف اهلدف 
املبتغى من اجتامع رشكتني أو أكثر ملواصلة مشاريعهام 

ئي جمرد اوالنظر إىل العملية كام لو كانت يف أصلها البد
هلا, وبني  أو األسهم ومشرتٍ  صللحصجتمع بني بائع 
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٢٠٠
حجم اآلثار املالية والقانونية املتشابكة, النامجة عن 
عملية االندماج واملتمثلة يف أمهها بانقضاء وحل 
الرشكة املندجمة ونقل مكوناهتا املتعلقة بذمتها املالية إىل 

عن  الرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة الناشئة
مع آلية تقدير احلصص االندماج, وقبل ذلك التعامل 

أو  اجلديدةأو األسهم وحتديد ما متثله يف الرشكة 
. وهذه األحداث يف واقع األمر, ال تتكرر يف ةالداجم

 واقعحياة الرشكات ومل تتعود عىل التعامل معها يف ال
لندرة وقوع عملية  وذلكالعميل عند ممارسة نشاطها, 

ا, وهلذا فإن االندماج التي تكون الرشكة دائامً طرفاً فيه
تسليط الضوء عىل مراحل وإجراءات عملية االندماج 
ونتائج وقوع االندماج نفسه بني الرشكات الداخلة فيه 

 يصبح أمراً حرياً باالستقصاء والتتبع.
حددنا  قدكنا من خالل العرض املتقدم  وإذا

, وعنارص مكوناته التعريف املقصود ملفهوم االندماج
نا نطاق عملية االندماج فإننا نكون بذلك قد حرص

هلذا البحث من أجل تفادي توسع  حمالً ستكون  يالت
اهتاممها وموضوعاهتا  بنيالدراسة والبعد عن اخللط 

من االهتاممات ذات النزعة وبني غريها القانونية 
من االقتصادية واملالية, وكذلك بني غريها أيضاً 

الصور واألنامط األخر للعمليات التي تستهدف 
أصول رشكة ما والسيطرة عىل حصة فيها دون  متلك

. وبالنظر ملا يرتتب عىل فناء شخصية أي من الرشكتني
عملية االندماج من زوال الوجود القانوين لرشكة 

واحدة أو أكثر فتتأثر من جراء ذلك املصالح التي 
ارتبطت بتلك الرشكات الداخلة يف االندماج أو 

هم ومراكزهم الرشكاء أو الغري الذين تعلقت حقوق
 , فإنناتلك الرشكات الداخلة يف االندماجالقانونية ب

سنحاول من خالل هذا البحث بيان اإلجراءات لذلك 
من أجل إقرار عملية االندماج,  القانونية املطلوبة أوالً 

ثم نتناول يف مبحث ثانٍ اآلثار والنتائج املرتتبة عىل 
 وجود حالة االندماج.

 
 :األول املبحث

 املطلوبة إلمتام االندماج اإلجراءات
القول بداية بأن اإلجراءات الالزمة  يمكن

حتى مع اختالف الطريقة  تتامثلإلمتام عملية االندماج 
التي حيصل هبا االندماج وفق ما قرره نظام الرشكات. 
أي أننا سنصبح أمام اخلطوات واإلجراءات نفسها 
كة سواء يف حالة االندماج عن طريق الضم للرش

عىل نحو يؤدي إىل فناء  الداجمةاملندجمة من قبل الرشكة 
 عنارص ذوبانالرشكة املندجمة يف شخصيتها القانونية و

أو سواء كنا  لداجمة,ذمتها املالية بصهرها يف الرشكة ا
إزاء االندماج بطريق املزج بني الرشكات الداخلة يف 

 انقضاءبخروج رشكة جديدة بعد  ,عملية االندماج
كات الداخلة مجيعها يف عملية االندماج وحتويل الرش

املالية إىل الرشكة اجلديدة التي  ذممهامجيع عنارص 
واإلجيابية يف  السلبيةمجيع تلك املكونات  تستوعب



٢٠١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
غري أنه من املالية بفعل وأثر ذلك االندماج.  ذمتها

الناحية العملية تشكل صورة االندماج بطريق الضم 
لتحقق االندماج, إذ عادة ما الصورة األكثر شيوعاً 

األقل تقوم الرشكة األقو مالءة بضم الرشكة 
ن االندماج بطريق واألضعف قدرة مالية وذلك أل

الضم أيرس وأقل تكلفة عىل الرشكات الداخلة يف 
االندماج بعكس ما هو احلال عند االندماج بطريقة 
املزج الذي يتطلب لتحققه اختاذ إجراءات تأسيس 

ة تقوم عىل بقايا وموجودات الرشكات لرشكة جديد
جراء ب وقتاً طويالً وتكاليف معتربة إلاملندجمة مما يتطل

 م).١٩٩٢, ذلك التأسيس (القليويب
إىل ما قد يفيض  بالنظروأياً ما كان األمر فإنه 

تغري لصورة وحالة الرتكز  نإليه وضع االندماج م
االقتصادي يف السوق الذي تعمل فيه الرشكات 
الداخلة يف االندماج عىل نحو يتأثر فيه مناخ املنافسة 
املرشوعة بني مكونات السوق, فقد أوجد نظام 

هـ والئحته التنفيذية ١٤٢٥املنافسة الصادر عام 
إجراءات معينة للرتخيص بإمتام عملية االندماج بعد 

جملس املنافسة من عدم إفضاء الوضع اجلديد  تأكد
بعد االندماج إىل حالة من الرتكز االقتصادي املؤدي 
إىل سيطرة الرشكة املوجودة بفعل االندماج عىل 

إىل خلق حالة من  مؤدٍّ  مهيمنجتعلها يف وضع  حصة
 أضافتاالحتكار أو املنافسة غري املرشوعة, كام 

بنظام هيئة  ةاخلاصالئحة االندماج واالستحواذ 

اإلجراءات يف حالة وجود  منالسوق املالية, بعضاً 
الرغبة يف االندماج بني رشكات تكون إحداها من 

حيث تتوىل هيئة  الرشكات املدرجة يف السوق املالية.
وق املالية بموجب اختصاصها وسلطاهتا يف الس

املالية  واألوراق املدرجةالرقابة عىل الرشكات املالية 
نها, التأكد من وجود مقومات اإلفصاح املصدرة ع

والشفافية بخصوص عملية االندماج وعدم استفادة 
 باالندماجاألشخاص من املعلومات اخلاصة  بعض

للجميع من  حةدون أن تكون هذه املعلومات متا
 رشكاتمجهور املتداولني يف السوق أو املسامهني يف ال

تناول ذلك فإننا سن وعىلاملرتبطة بعملية االندماج. 
املتطلبات ما خيص  يف املطلب األول من هذا املبحث

العامة واخلطوات املطلوبة التي تنسحب  ئيةاإلجرا
أحكامها عىل مجيع الرشكات إلمتام عملية االندماج 
املنصوص عليها يف نظام الرشكات الصادر عام 

إىل بيان  يف مطلب ثانٍ , ثم نتطرق  هـ١٤٣٧
باإلرشاف عليها  التي ختتص ئيةاإلجرااملتطلبات 

 ولهحص امنلض اججهات الرقابة عىل عملية االندم
 رتكزأو ال كاراالحت من الةإىل ح ضاءدون اإلف

االقتصادي املؤدية خللق منافسة غري مرشوعة أو 
ألسهم تلك الرشكات املدرجة يف السوق  تداول

املالية بناء عىل معلومات ال تتوفر لد مجيع 
املتداولني يف السوق واملسامهني يف الرشكات الداخلة 

 يف عملية االندماج.
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٢٠٢
صول االندماج حل املتطلبات اإلجرائية: املطلب األول

 بموجب نظام الرشكات
يمكن لنا النظر إىل اإلجراءات التي ترتبط 
بأحكام نظام الرشكات من خالل التعرض يف الفرع 

ة والتحضريية األول, للخطوات واألعامل التمهيدي
ندماج بوضعه يف صيغته ووثيقته التي تسبق إمضاء اال

النهائية, ثم نتطرق يف الفرع الثاين, لبيان تلك 
ندماج تي يتطلبها النظام ألجل إقرار االاإلجراءات ال

النهائية التي تعرض أمام  بعد وضع مرشوعه يف صيغته
 بإقراره يف الرشكات الداخلة فيه. اجلمعيات املعنية

 
جراءات التمهيدية والتحضريية اإل: الفرع األول

 ندماجلال
إحد  لدفكرة االندماج يف بداية األمر  تنشأ

مبعث اقتصادي وجتاري, فتقوم بدراسة  منالرشكات 
املالءمة االقتصادية والتجارية لتحقيقها, وعند االقتناع 

 مقرتحبجدو تلك الفكرة فإهنا تقوم بعرض 
 االندماج عىل الرشكة التي ترغب أن تندمج معها.

تبدأ الرشكتان بالتواصل يف هذا الشأن فإن من  وعندما
لتفاوض والتزامات اتفاق يؤطر لعملية ا براماملعتاد إ

األطراف فيها من أجل امليض نحو عملية االندماج 
واإلجراءات التي تكون الزمة إلمتامها والتي من أمهها 

واحلقوق املالية  األصولمرحلة تقدير قيمة 
 للوصولاالندماج الداخلة يف  كاتواملمتلكات للرش

إىل القيمة الفعلية للحصة أو السهم لكي تكون معادلة 
ا خيص الرشكاء يف الرشكة املندجمة يف رأس مال تقدير م

الرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة, مبنية عىل أساس 
اقتصادي ومايل سليم يأخذ يف حسابه مجيع عنارص 
التقدير املحسوسة وغري املحسوسة يف ضوء الظروف 

التقدير حتى نصل يف هناية األمر  يهاواملدة التي يتم ف
 اح لالندماج.إىل بلورة مرشوع االقرت

ن مثل ذلك األمر يقتيض االطالع عىل إ وحيث
ويقتيض يف كثري من دجمها,  فرتضالرشكة امل رأرسا

األحوال تدخل أطراف أخر للتقريب بني الرشكات 
الداخلة يف االندماج للوصول إىل تقريب حدوثه بني 
أطرافه وحتديد معادلة ونصيب الرشكة املندجمة يف 

و الرشكة اجلديدة املنبثقة عن الرشكة الداجمة هلا أ
الرشكات املندجمة وهي خربات ال تتوفر كثرياً لد تلك 

فإن االتفاق الرشكات الداخلة يف االندماج, لذلك 
املنظم لعملية التفاوض بشأن االندماج عادة ما يتضمن 
التشديد عىل املحافظة عىل أرسار الرشكة وضامن عدم 

رض االندماج يف نرشها أو االستفادة منها يف غري غ
 حال عدم امليض يف إمتام حصول االندماج.

 فاقيةوال شك يف أن انتهاك تلك االت
واالستفادة من االطالع عىل أرسار الرشكة التي تم 
فحص وثائقها وأوراقها سيؤدي إىل تعويض الرشكة 
عن األرضار النامجة عن تلك املخالفة التفاقية حسن 
النوايا اخلاصة بمقرتح االندماج وصيغته. وعند 



٢٠٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
تعاظم القناعة بجدو حصول االندماج فإن تقدير 

لموسة وغري قيمة أصول وموجودات الرشكة امل
امللموسة وتوقعات نموها ستكون حمالً لفحص دقيق 

 "النايف للجهالة بالفحص"يف عامل األعامل  يسمى
والذي يقوم به عادة أشخاص مهنيون أو مؤسسات 

قيمة احلصة أو السهم يف  تقديرمالية وبنكية ختتص يف 
الداجمة  الرشكةالرشكة املندجمة عىل نحو تتأكد معه 

 ملجموعالتقدير للقيمة العادلة  مةسالذلك من  بعد
أصوهلا وموجوداهتا والتثبت من التبعات 

صفقة االندماج ستتم  كانت واءواملستحقات املالية س
برشاء كامل أسهم أو حصص الرشكة املندجمة نقداً أو 

 مبادلةكانت صفقة االندماج سترتتب عن طريق 
حصص أو أسهم الرشكة املندجمة بحصص أو أسهم 

الداجمة أو الرشكة اجلديدة الناشئة بفعل  كةالرشيف 
االندماج وفق املعادلة التي تعرضها الرشكة الراغبة 

كأن تكون مثالً مقدرة عىل  ,يف الدمج للرشكة املندجمة
أساس أن كل سهم أو حصة يف الرشكة املندجمة 
سيعادل مثالً سهمني يف الرشكة الداجمة أو الرشكة 

دالً بعد ذلك وفقاً لتلك اجلديدة فيكون رأس املال مع
كل سهم أو حصة  زناملعادلة املقررة لتقدير وو

للرشكة املندجمة يف الرشكة الداجمة, أو الرشكة اجلديدة 
 الناشئة عن االندماج.

احلرص عىل شفافية العرض لالندماج  وبدافع
فإن  االندماج,يف صيغته النهائية التي حتملها اتفاقية 

عىل أن حتدد  نصتكات من نظام الرش )١٩١(املادة 
 كةتلك االتفاقية الطريقة اخلاصة بتقويم حصة الرش

املندجمة وعدد األسهم واحلصص التي ختصها يف رأس 
أو الناشئة عن االندماج. وبعد  الداجمةالرشكة  مال

انتهاء هذه املرحلة التمهيدية من إجراءات االندماج, 
االندماج  فكرةإىل قناعة أصحاب  بعدهاوالوصول 

 الفكرة بمالءمةوالطرف املتلقي لعرض االندماج 
 فإننا هبا إىل مرحلة أخر, وامليضومقرتح عرضها 

سنصل إىل إعداد مرشوع االندماج الذي يتضمن 
الرشوط واألوضاع املتفق عليها إلمتام عملية االندماج 

للدمج النهائي. ويتوىل جملس  املعنيوحتديد التاريخ 
 اإلدارة أو من يقوم بعمل اإلدارة يف الرشكات األخر

وثيقة االندماج التي مرشوع عىل  بالتوقيع املسامهةغري 
جتمع أطرافه وذلك قبل عرضه عىل اجلمعية العامة غري 

مجيع  تنتظميف رشكات املسامهة أو اجلمعية التي  عاديةال
سامهة. فمرشوع االندماج الرشكاء يف غري رشكات امل

الذي وصل إىل مرحلة التوقيع عىل صيغته من قبل 
ممثيل كل رشكة داخلة فيه يظل عرضاً غري ملزم ألن 

يف النهاية إىل تعديل عقد الرشكة  يفيضاالندماج 
الداجمة وفناء الرشكة املندجمة ومن يتوىل هذه املهمة 

وفق ما ملرشوع االندماج  واإلقراراملتمثلة يف التصديق 
هي اجلهة املختصة بتعديل عقد الرشكة  ته,جاء يف وثيق

كان قرارها  سواءتراه,  حسبامنظامها األسايس  أو
 امليض يف مرشوع االندماج أو رفضه.
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٢٠٤
يفرض النظام إفراغ وثيقة االندماج يف شكل  ومل

تقرير أي  من خاليةً جاءت نصوص النظام  حيث معني,
معه أن واضع النظام جعل ستنتج يُ  مماحكم يف هذا الشأن, 

ذلك األمر وفقاً ملا يرتضيه أطراف مرشوع االندماج  ترتيب
 .)٧(عرفيةسواء كان مرشوع االندماج يف وثيقة رسمية أو 

) جواز ١٩٠الرشكات يف مادته ( نظام قرر وملا
اندماج الرشكة ولو كانت يف دور التصفية مع رشكة 

 ,قبل منمقرتح االندماج  إعداداجلائز  من فإنأخر 
الصفة يف متثيل الرشكة يف مجيع  حيوز الذي املصفي

الترصفات واألعامل التي تستلزمها التصفية ألن الرشكة 
التصفية,  فرتةتظل حمتفظة بشخصيتها االعتبارية خالل 

اندماج  تقرير نأل, ندماجاللأن ينفرد بإقراره  دون
 امليل األعقبعد من يُ  الرشكة يف حالة التصفية ال

يف حقه قيامه  يتوجبف, إلجراء التصفية الرضورية
 كاءالرش تنتظم يالت للهيئة بعرض املرشوع وتقديمه

ال تزال حمتفظة بشخصيتها  الرشكة ألن .االندماج إلقرار
بعد إقرار  ستتوقفأعامل التصفية التي  هناءاالعتبارية إل

 فاوضالتاالندماج عند موافقة الرشكاء عليها بعد  ةعملي
                                                 

ندماج املقررة نظاماً يف يتعني اتباع إجراءات اال يالحظ أنه  )٧(
األحوال التي مل يرصح الرشكاء فيها يف اتفاقهم أهنم إزاء عملية 

ن وصف الرشكاء إحيث  دام أهنا يف حقيقتها كذلك, ندماج ماا
للعملية بأهنا (رأس مال موهوب) يتنازل بموجبها الرشكاء عن 

اتباع اإلجراءات  ينفي وجوب أموال هلم ملصلحة الرشكة ال
دام أن ذلك التربع باملال للرشكة يأخذ شكل  اخلاصة بالدمج ما

 .نظر املذكرة القانونية الصادرة عن وزارة ادمج رشكة يف أخر
 هـ.١٤/٢/١٤١٣يف  ٣٣٦/١١التجارة رقم 

وعرضها من قبل املصفي. وجيدر التنويه هنا إىل أن  بشأهنا
التفاوض بشأن إمتام عملية االندماج بالرغم من كون 

استثناء من األحكام العامة  يعدالرشكة يف حالة التصفية 
من نظام الرشكات  )٢٠٣هبا املادة ( جاءتالتي 

ور التصفية طالرشكة املنقضية التي دخلت  أنوالقاضية ب
 إلهناءتقوم بأي عمل آخر ال شأن له بأعامل التصفية  ال

عىل الدائنني وقسمة  مواهلاوجود الرشكة متهيداً لتوزيع أ
 .الباقي إن وجد, بني الرشكاء

نقضاء التصفية افإنه لو قام املصفي بعد  ولذلك
بسداد حقوق الدائنني والدخول بفائض التصفية بعد ذلك 

الرشكاء فإنه سيكون ممثالً يف الرشكة الداجمة بموافقة 
 اللرشكاء وليس للرشكة التي انقضت بعد سداد مديونيته

 حيثبني الرشكاء.  قسمتهوتعيني فائض التصفية وبداية 
هي  إنامسينظر إىل هذه العملية ال باعتبارها اندماجاً و
عينية  ةمسامهة من قبل الرشكاء يف الرشكة املنقضية بحص

وملا  ),م٢٠٠٢العريني, ( لداجمةهبا رأس مال الرشكة ا يزاد
نظام الرشكات مل حيدد أي بيان مفرتض وجوده يف  نكا

 ينهاعىل تضم نصهوثيقة االندماج املعدة سو ما كان من 
 وكذلكاملندجمة  الرشكة املالية الذمةطريقة تقويم  إيضاح

بيان ما خيص حصص أو أسهم الرشكة املندجمة يف الرشكة 
إيضاح  عىل أيضاً  ملتعني النص فيهاكان من ا لذلك الداجمة,

الغرض من االندماج ورشوطه والكشف عن األصول 
واخلصوم لكل رشكة داخلة فيه واختاذ تاريخ موحد لتقدير 
األصول واخلصوم والتوقيع عىل ذلك التقدير من قبل 



٢٠٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
مراجع حسابات كل رشكة إضافة إىل توقيع املعنيني بإدارة 

رشكة عن  لالية املوحدة لككل رشكة, مع إرفاق القوائم امل
السنة السابقة عىل قرار االندماج وكشف عن الديون التي 
قد يتفق عىل عدم نقلها عىل الرشكة الداجمة أو اجلديدة 

احلصص أو  منوبيان كيفية الوفاء بتلك الديون واملقابل 
سيحصل عليه الرشكاء أو املسامهون يف  الذياألسهم 

رشكة اجلديدة عوضاً عن الرشكة الداجمة أو الرأس مال 
 .)٨(حقوقهم يف الرشكة املندجمة

تقدير أصول الرشكة ووضوحها من  عملية وتعد
بكل حياد  إجراؤهاأهم إجراءات االندماج التي يلزم 

الركون فقط إىل القوائم املالية التي أعدهتا  نوأمانة دو
, إذ قد تتغري املعطيات التي جتعل   أصولالرشكة سابقاً

ن من إبل وموجودات الرشكة مقدرة بتلك القيمة. 
املمكن أن تكون تلك القوائم املالية السابقة قد أُعدت يف 
تلك املرحلة من أجل التمويه والتلبيس عىل املسامهني أو 
الرشكاء بإظهار أرباح صورية أو تعظيم أصول الرشكة 
بغري حقيقتها لإلهيام بنجاح مرشوع الرشكة املعنية 

اج. وبالتايل يتخذ القرار باالندماج دون تبرص باالندم

                                                 
من أحكام نظام الرشكات والئحة يبدو أن الظاهر واملتحصل   )٨(

ات املسامهة املدرجة يف ندماج واالستحواذ اخلاصة برشكاال
الداخلة يف  اتالسوق, عدم رغبة النظام يف إلزام الرشك

د من مستشار مايل معتمد تقديم التقرير املايل املعبندماج اال
ليست رشكة  اتدام أن إحد الرشك ندماج, مابخصوص اال

مسامهة أو رشكة ذات مسؤولية حمدودة وترك أمر تقدير ذلك 
 .تلك الرشكاتة الرشكاء يف غري رادإل

بالواقع الذي قد ال تعكسه القوائم املالية التي أُعدت عن 
الرشكة سواء  فرتات سابقة ال تأخذ يف حسباهنا مستقبل

كام أن ). م٢٠٠٤نكامش (حمرز, كانت بالنمو أو باال
وفرص  صومهاالفحص الدقيق ملوجودات الرشكة وخ

يقترص فقط عىل جمرد استعراض  لن ,نموها مستقبالً 
أن تكون معدة بصورة غري دقيقة تظهر  يمكنقوائم مالية 

شأنه اإلهيام بازدهار  منواقعاً غري حقيقي للرشكة 
أعامهلا وقوة مركزها املايل واملبالغة  جالرشكة وتعظيم نتائ

تقدير  فيكون يف التفاؤل يف شأن نمو الرشكة مستقبالً.
زاً حد التقدير املعقول مة حصص الرشكة متجاويق

واملقبول مما يرتتب عليه اإلرضار بمالك الرشكة الداجمة 
عند حساب معادلة دخول الرشكاء يف الرشكة املندجمة 

االندماج.  ققحت عدمعهم يف رأس املال اجلديد للرشكة ب
 راتعىل العكس من ذلك عندما تكون تلك التقدي أو

مقدرة بأقل من  باخسة حلق الرشكة والرشكاء فيها فتكون
معه غبن وبخس  فيتحقققيمتها العادلة بشكل كبري 

 .)٩(الرشكاء عند تقدير نصيبهم يف الرشكة الداجمة

                                                 
من املتقرر يف القضاء الفرنيس أن وجود الصعوبة يف الوصول   )٩(

لموسة اململوكة للرشكة إىل تقدير دقيق لألصول غري امل
, ال يمكن أن يكون سبباً كافياً إللغاء االندماج متى ما املندجمة

كان الفارق ضئيالً ال يتشكل معه غبن أو تدليس يف حقهم. كام 
ندماج والتي كانت اال ي تتحقق خالل عامني منأن اخلسائر الت

الرشكة قبلها حمققة للربحية ال يشكل أيضاً سبباً صحيحاً 
ء وبطالن لغاإلالستجابة لدعو املسامهني يف الرشكة املندجمة ب

 نظر احلكم القضائي الفرنيس:اندماج .اال
VERSAILLE, 1 er oct 1986, bull Joly, 1987, 27. 
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٢٠٦
شك يف أن مثل هذه التفاصيل للبيانات  وال

 حمالً الواجب توفرها يف وثيقة االندماج ستكون 
للتفاوض السابق واألويل بني الرشكات الداخلة يف 
االندماج للوصول إىل الصيغة التي حتتوي عىل مجيع 

للجهة  هاالبنود التي ستشملها وثيقة االندماج لرفع
 ما أياً و كل رشكة. داخل إقرارها باختصاص املعنية

مرشوع وثيقة االندماج املعد من  فإن كان األمر
إال جمرد مقرتح ال يلزم أي  الرشكات الداخلة فيه ليس

ولذلك لن  ,عليه من قبل من يمثلها ةرشكة موقع
مطالبة أي رشكة باستكامل إجراءات االندماج  تصح

أو التعويض يف حالة عدم إمتامه. غاية ما يف األمر أن 
وثيقة مرشوع االندماج تتضمن إلزام ممثيل كل رشكة 

تقديم  داخلة فيه بالسعي نحو إمتامه وبذل العناية يف
مرشوع االندماج وعرضه عىل اجلهات املختصة 

 م).٢٠٠٧, (املرصي بإقراره لد كل رشكة
 

 : إجراءات إقرار وثيقة االندماجالفرع الثاين
إجراء اخلطوات التمهيدية املتمثلة يف  بعد

الوصول إىل الصيغة النهائية لوثيقة أو عقد االندماج, فإن 
لصحة القرار بشأنه أن يكون صادراً من  اشرتط النظام

كل رشكة طرف فيه, وفقاً لألوضاع املقررة لتعديل عقد 
أو توفر أغلبية  مجاعاً إ تطلب كل رشكة أو نظامها سواء

حسب نوع كل رشكة وذلك حمددة لذلك التعديل. 

ألن االندماج ليس وذلك . )١٠(ندماجداخلة يف ذلك اال
ة الرشكة وير مصلحة قراراً ينفرد به من يتوىل إدار

بل يعد قراراً إسرتاتيجياً يتضمن تعديالً لعقد  ,الرشكة فيه
الرشكة ذاته يف حال الرشكة الداجمة املشرتكة يف عملية 

 ,يرتب أيضاً فناء وانقضاء للرشكة املندجمة كام ندماجاال
اجلهة  ,أن يتحمل مسؤولية األخذ به من عدمه والبد

. كةداخل الرش املسامهنياء أو التي ينتظم فيها مجيع الرشك
ولذلك فإنه سيكون من اختصاص اجلمعية العامة غري 
العادية يف رشكات املسامهة أو مجعية الرشكاء يف 
الرشكات األخر عىل أن يكون ذلك القرار بعد استيفاء 
اإلجراء الشكيل الذي يتطلبه النظام واملتمثل يف اإلعالن 

 اإلعالن أو العادية غريعن انعقاد اجلمعية العامة 
 يف الرشكات الرشكاء إخطارالتي يتم هبا  بالطريقة
دماجالقرار باملوافقة عىل االن وصدور لالجتامع األخر 

أو اإلمجاع حسب األحوال وذلك بعد  األغلبيةبعد توفر 
حضور النصاب الالزم من الرشكاء إلمضاء تعديل عقد 

للرشكة  وحل الرشكة بالنسبةمن جهة,  الرشكة الداجمة
 من جهة أخر. املندجمة

                                                 
نظر يف هذا الشأن أيضاً امن نظام الرشكات,  )١٩١(املادة   )١٠(

لعام  ١/٣س/تجأ/٨٧ قرار حمكمة االستئناف بالدمام رقم
ندماج من قبل هـ الذي قرر عدم صحة قرار اال١٤٣٣

الرشكة املندجمة التي كانت رشكة توصية بسيطة بسبب عدم 
مجاع عليه من قبل مجيع الرشكاء مما يرتتب عىل حصول اإل

معارضة الرشكاء املوصني يف الرشكة عليه ذلك إلغاؤه بعد 
 وعدم موافقتهم بشأن إمضائه.



٢٠٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
) من نظام الرشكات ٩٤حددت املادة ( وقد
 لجمعيةاجتامع ل أيانعقاد  لصحة املعتربة األغلبية

ذلك  يف بامرشكات املسامهة,  يفالعامة غري العادية 
 ةرضور هاطاموضوع االندماج, اشرت ملناقشة نعقادها

مل ينص نظام  أسهم الرشكة ما نصفحضور من يمثل 
مل يتوفر ذلك النصاب  فإذاالرشكة عىل نسبة أعىل, 

تتضمن الدعوة  مل ماتوجه الدعوة النعقاد اجتامع ثانٍ 
يفيد بانعقاد االجتامع الثاين  االجتامع األول ما النعقاد

 حوالمن موعد االجتامع األول, ويف كل األ ساعة بعد
ربع  من يمثلمل حيرضه  يكون االجتامع صحيحاً ما ال

األقل. وال يكون القرار املتخذ  األسهم عىلعدد 
عند صدوره بأغلبية  إالحالة االندماج  يفصحيحاً 
أرباع األسهم التي صح هبا  ثالثة تتمثل بموافقة خاصة

حني أن قرارات اجلمعية  يفانعقاد أي من االجتامعيني. 
غري العادية يكون األصل فيها ما عدا بعض القرارات 

النظام بأغلبية خاصة ومنها حاالت  فردهاأالتي 
 االندماج باإلضافة إىل زيادة رأس املال أو ختفيضه أو

هو طالة مدة الرشكة أو حلها قبل انقضاء أجلها, إ
غلبية املقررة وهي الثلثان ملجموع باأل صدورها

نص نظام  وقدهبا االجتامع.  نعقدسهم التي ااأل
ذا مل يتوفر إ أنهعىل  )٩٤/٣(الرشكات اجلديد يف مادته 

صاب الالزم النعقاد االجتامع الثاين توجه الدعوة النِّ 
الجتامع ثالث, ويكون االجتامع الثالث صحيحاً أياً 

سهم املمثلة فيه وذلك بعد موافقة اجلهة كان عدد األ

وعىل ذلك فإن القرار باالندماج سيكون  .)١١(ختصةامل
نعقاد للجمعية التي تنتظم اباطالً إذا مل يصدر خالل 

نعقاده, االرشكاء يف اجتامع توفرت فيه رشوط صحة 
أو حتقق فيه ما يُفسد صحة املداوالت يف تلك 

نتفاء ااجلمعيات التي قررت عملية االندماج, أو 
صدوره باإلمجاع أو باألغلبية الالزمة لصحة صدور 
مثل ذلك القرار حسب نوع كل رشكة, أو عدم شهر 

دماج وفق الطرق املقررة نظاماً تبعاً لطبيعة قرار االن
 رشكة داخلة يف عملية االندماج.كل 

يف شأن مرحلة إقرار االندماج من  واملالحظ
ة جمكانت داجمة أو مند واءقبل الرشكات الداخلة فيه س

يتعرض حلامية  ملصيغته القديمة واجلديدة  يفأن النظام 

                                                 
 حوالاأل ستثناءنص النظام اجلديد عىل ا لو فضلمن األ نر أن  )١١(

كام يف جديدين  إعالنو انعقادخاصة بدورة  أغلبيةالتي تتطلب 
عىل  فيهااملتخذ  ارمهية القرأملا يف خطورة وحالة االندماج, 

مثل التعامل معها كأي وجود الرشكة أو فنائها, فال يكون من األ
الوضع  كانوقد قرار آخر متخذ من اجلمعية العامة غري العادية. 

يف تطبيقات النظام القديم أنه يف حال عدم حضور األغلبية 
أخر كام لو  مرة لصحة انعقاد االجتامع الثاين فإنه يتم اإلعالن

وهكذا بحيث يعترب كل إعالنيني دورة  كان االجتامع األول
إعالنية مستقلة. كام أن عدم توفر النصاب يف االجتامع األول 

من ثم فإنه ال ويُعد رشطاً لصحة توجيه الدعوة لالجتامع الثاين 
حسب رأي الوزارة يف ذلك الوقت, جيوز من مفهوم النص 

يف  انظر الدعوة الجتامع ثانٍ يف ذات اإلعالن لالجتامع األول.
يف  ٢٢٢/٩٨١/٦٣٦٢تعميم وزارة التجارة رقم هذا الشأن 

هـ املبني عىل املذكرة القانونية رقم ١٨/١٢/١٤١١
 هـ.٢٥/١١/١٤١١يف  ٢٥٨٩/١١
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٢٠٨
اج من حق األقلية التي اعرتضت عىل قرار االندم

حترض االجتامع لعذر  مل التيالرشكاء أو املسامهني أو 
وعليه فإن القرار الصادر باالندماج من مقبول. 

 لطريقة إقرار من تضمنهالرشكة ملزم يف حقهم بام 
التي عىل  املعادلة وكذلكتقدير حقوق الرشكة املندجمة 

تقدير نصيب الرشكاء فيها يف رأس مال  أساسها تم
 تهامبادل ق الرشكة املندجمة وتقريروموجودات وحقو

احلصص أو األسهم يف الرشكة اجلديدة. وتنزع بعض ب
إىل مراعاة حق األقلية املعرتضة عىل  )١٢(الترشيعات
عن طريق تسوية يتم فيها تقدير  بالتخارجاالندماج 

احلصص أو األسهم باالتفاق أو عن طريق القضاء 
غري املتنازع عليها  بالغامل وذلك عىل أن تؤد

أن  وبعد ,ندماجللمعرتضني قبل إمتام إجراءات اال
حيكم القضاء يف أمر تقدير احلصة أو السهم ويكون يف 
صالح املعرتضني من املالكني هلا فإن املبالغ املحكوم هبا 

مجيع  عىل عرتضنيألولئك امل مقرريكون عليها امتياز 
. وهذا )م١٩٨٦(عبدالفضيل,  أموال الرشكة املندجمة

يف حال الرشكات املسامهة  مقبوالً و ممكناً األمر يكون 
املدرجة يف السوق, أو الرشكات األخر غري غري 

رشكات  يفللمسامهني  متاحاً  يكونساملسامهة, يف حني 
كرشكاء  االستمراريف السوق إما املسامهة املدرجة 

من الرشكة املندجمة  خلروجيف الرشكة الداجمة أو ا جدد

                                                 
من قانون الرشكات املرصي لعام  )١٣٥(ملادة اانظر مثالً   )١٢(

 م.١٩٨١

ريق بيع أسهمهم يف السوق املالية قبل نفاذ عن ط
 .)١٣(يف حق الرشكات الداخلة فيه ندماجاال

بشهر القرار الصادر  ندماجإجراءات اال وتنتهي
نظاماً  املقررة بالطرق ونرشهعن الرشكة باملوافقة عليه 

تعديل  دتبعاً لنوع كل رشكة ووفقاً للطريقة املتبعة عن
عقد الرشكة املندجمة أو نظامها, وال يعترب قرار 

) ١٩٣بموجب املادة ( االندماج نافذاً يف حق الدائنني
يوماً من تاريخ  ٣٠إال بعد انقضاء  من نظام الرشكات

يوماً يف النظام  سعنيشهره خالفاً للمدة املقررة بت
 ويكون لدائن الرشكة املندجمة االعرتاض .)١٤(القديم
, أمام املحكمة التي يقع هبا موطن ندماجر االقرا عىل

أن يقوم بإشعار الرشكة  بعد, ينةالرشكة املندجمة املد
ويعد االندماج يف هذه  .مسجل بخطابباعرتاضه 

أن يتنازل  إىلحق الدائن املعرتض  يفاحلالة موقوفاً 

                                                 
االدعاء بعدم قانونية  يمكن املقرر يف القضاء الفرنيس أنه ال  )١٣(

من املسامهني مل يتحصلوا  ةندماج بحجة أن أقليعملية اال
املقومة  مقدرة بأقل من قيمتهايقابل األسهم لو كانت  عىل ما

وذلك إذا تم التأكد من سالمة التقرير املقدم , يف البورصة
من املستشار املايل الذي اتبع يف تقريره لألسهم معايري 

 :نظر مثالً ا,   القيمة املقدرةمتعددة للوصول إىل
Douai, 7 juil 1994, rev soc, 1994, 713 note Randoux. 

تقليص  ما اختارفضل لو نص النظام اجلديد عندكان من األ  )١٤(
 ٣٠يوماً إىل  ٩٠من املقررة يف النظام القديم املدة السابقة 

أن يتزامن ذلك مع تقرير واجب الرشكة بإخطار , يوماً 
هلا فور إقرار مرشوع االندماج وقبل نرش إعالنه الدائنني 

تقرير وترسيع نفاذ  عي يفيرشتلتحقيق نوع من التوازن ال
 .ندماج من جهة, ومحاية حقوق الدائنني من جهة أخراال



٢٠٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
تقوم الرشكة بوفاء الدين إن  أوالدائن عن معارضته 

بناء عىل  ةهة القضائية املختصتقرر اجل أوكان حاالً, 
صحة االعرتاض املقدم, أو  عدمطلب الرشكة املندجمة 

 .جالً آتقديم ضامن كافٍ للوفاء بالدين إن كان لاللجوء 
 كان ما) ١٩٣املادة ( يف ررك قدكان النظام  وإذا

يف  رصاحة النصب قد قرره يف النظام القديم وذلك
االعرتاض لدائني الرشكة  حقحرص  عىلأحكامه 
 هذامن أن يكون  خلشيتهالداجمة,  دوناملندجمة 

االندماج مؤثراً عىل الضامن العام للدائنني هلا يف 
 التبعاً ملا أحدثه االندماج من متغريات  ماستيفاء ديوهن

معها عىل قدرة الرشكة عىل سداد ديوهنا  يطمئن
 ,ة املندجمةالتعامل مع الرشك عىلالذين أقدموا  للدائنني

 لتيالرشكة الداجمة ا ستتحملهاذلك  بعدلكون ديوهنم 
الرشكة  حال منفيه  ءةقد تكون يف وضع مايل أقل مال

أن  إالبذلك الدائن للرشكة املندجمة,  فيتأثراملندجمة, 
احلدوث أيضاً يف حال كانت  متصورمثل هذا الوضع 

 من الرشكة املندجمة ءةالرشكة الداجمة هي األكثر مال
فيصبح دائنو الرشكة الداجمة هم املترضرون من انتقال 

املندجمة املثقلة بالديون حيث  كاتاملالية للرش الذمة
يزاحم دائنو الرشكة املندجمة دائني الرشكة الداجمة 
بمشاركتهم يف ضامناهتم العامة وإضعاف تلك 
الضامنات التي كانت مقصورة عليهم قبل ذلك 

التي انتقل وجوب سدادها اجلديدة  االندماج بالديون
الصحيح  الوضعولذلك فإن  إىل الرشكة الداجمة.

إعطاء احلق يف  بقبولمع هذه احلالة يكون  للتعامل
االعرتاض لدائني الرشكة الداجمة أيضاً لوجود السبب 

 بهوالعلة ذاهتا لدهيم يف تقرير حق االعرتاض املرصح 
لدائني الرشكة املندجمة فال يكون حق االعرتاض 

, (اجلرب دائني الرشكة املندجمة مقترصاً فقط عىل
 .)١٥(هـ)١٤٢٥

أن النظام مل يرصح يف أحكامه يف حال كون  غري
الدائنني يف وقته الصحيح  مناالعرتاض قد تم تقديمه 

االندماج  فهل يمىض ,يفصل يف أمره قضاءً  ومل املقرر
 ائي?القض كماحل صدورلقاً حتى عترب معأم يُ 

إىل اعتبار قرار بعض احللول الترشيعية  تتجه
يف تلك الفرتة إىل أن يصدر القرار  االندماج نافذاً 
ذلك  إعطاءيعني عدم  ما وهو, نفاذه مالقضائي بعد
, مُ حن تم تقديمه صحيإاالعرتاض و  آثارة تعطيل كنَ اً

االندماج وامليض يف متابعة ما بعده من نشاط للرشكة 
, حيث سيكون للمحكمة التي تنظر )١٦(الداجمة

االعرتاض سلطة تقدير وجاهة االعرتاض من عدمه 
ديناً  كان أوبدين مضمون سابقاً  االعرتاض تعلقسواء 

 , ندماج ورسيان اال استمرارن تقرر فيكون هلا أعادياً
 سانيدعدم وجود األ عندآثاره دون إعاقة وتعطيل 

ذلك مبنياً عىل عدم  كان سواءالتي تدعم االعرتاض 
و عدم اعتباره ديناً نقدياً حاالً سابقاً يف أثبوت الدين 

                                                 
الفرنيس يف املادة  وهذا هو ما قرره أيضاً قانون الرشكات  )١٥(

)٢٣٦/١٥/١٣.( 
 .)٢١٦/١٤قانون الرشكات الفرنيس املادة (  )١٦(
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 حة, أو أن ليس ثمة مصلندماجوجوده عىل مرشوع اال

عندما حيكم  وأما .ثارة ذلك االعرتاضإللدائن من 
 ماجنداال رة االعرتاض وجديته يف ثبوت خطجاهبو

املحكمة  إنف ه,عىل حصول الدائن عىل حق بتأثريه
يف احلال أو تقديم  دينال أداءسيكون هلا أن تأمر ب

نه من املفيد النص يف إالضامن الكايف لسداده. ولذلك ف
برشط عدم  إالثاره آ يانوثيقة االندماج عىل عدم رس

وجود معارضة للدائنني عليه. وهذا احلل يشابه ما 
واخلاصة  )١٧٧, ١٤٥( يهقرره نظام الرشكات يف مادت

بتخفيض رأس املال يف رشكة املسامهة والرشكة ذات 
 نيالدائن منحالنص ب جاءاملسؤولية املحدودة حيث 

 ,اعرتاضهم عىل قرار التخفيض بداءيوماً إل ٦٠فرتة 
يف هذا الشأن وجب عىل  مستنداته أحدهم قدم فإن

أو أن تقدم  ال ذا كان حاإدينه  أن تؤدي إليهالرشكة 
 .جالً آضامناً كافياً للوفاء به إن كان 

غري أنه جيدر التنويه هنا أن اجلهة القضائية ال 
 حال عدم أدائها يف الضامنتفرض عىل الرشكة تقديم 

تنظر يف الضامن  أهناما هنالك  ةغاي إنامو, للدين يف احلال
املقدم بإرادة الرشكة الداجمة وسينحرص دورها يف قياس 

حقوق الدائن  ةوتقدير مد كفاية تلك الضامنات يف محاي
. أي أن (Bertrel et Jeantin, 1991) املعرتض عىل االندماج

يف حال عدم تقديم  إالبالوفاء الفوري لن يكون  مراأل
 لعدماملحكمة  الضامن من الرشكة الداجمة أو تقدير

خر إىل القول بأن أوهو ما يؤدي بعبارة  كفايته.

قبول االعرتاض وعدم وفاء  عندالنتيجة املرتتبة 
الرشكة بالدين حاالً أو تقديم ضامن وفائه ستكون 
التنفيذ عىل أصول الرشكة املندجمة ولو انتقلت إىل 
 ةالرشكة الداجمة بدون مزامحة دائني الرشكة الداجم

حق خالص عىل أصوهلا وذلك يف حالة لتمتعهم ب
صدور احلكم بوجاهة االعرتاض وعدم تقديم الرشكة 

املقابل فإن االندماج  يفالضامنات الكافية للوفاء. و
أمام دائني الرشكة املندجمة الذي قدموا  بنفاذهسيحتج 

يوماً من تاريخ  الثالثنياعرتاضهم يف حال ميض فرتة 
اض خالهلا أو عندما شهر االندماج دون تقديم االعرت

 ترفض اجلهة القضائية االعرتاض املقدم عندما تر
كفاية الضامنات املقدمة من الرشكة الداجمة للوفاء 

يف مواجهة الرشكة  لديونبالدين أو عندما تنشأ تلك ا
 .قرار االندماج شهريتم  أناملندجمة بعد 
جيدر التنويه أيضاً إىل أن النظام مل يعالج يف و

 كيفيةبرشكة املسامهة  اخلاصةإجراءات االندماج 
الدائنني املتمثلة يف سندات  حقوق مع عاملالت

 بعض ر. وتةأو الداجم ةاملندجم الرشكةأصدرهتا 
عرض  لزوم, )١٧(ومنها الترشيع الفرنيس الترشيعات

مل  إذالرشكة املندجمة األمر عىل مجعية محلة السندات يف ا
السند  قيمةل املعجلتقم الرشكة بتقديم عرض للوفاء 

امليض يف مرشوع االندماج فإن  ىلمع إرصارها ع
محلة السندات توكيل من يمثلهم إلجراء  جلمعية

                                                 
 .)٢٣٦/١٥/١٣لرشكات الفرنيس مادة (قانون ا  )١٧(



٢١١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
االعرتاض عىل االندماج لد املحكمة التي يقع هبا 
موطن الرشكة املصدرة وذلك وفقاً للرشوط 

كون للدائنني العاديني إجراء واألوضاع التي ي
أن  للقضاء يكون وعندها االعرتاض عىل االندماج,

يقرر إما الوفاء املعجل هلم أو قبول الضامنات املقدمة 
من الرشكة أو رفض االعرتاض إذا مل يكن مبنياً عىل 
أسباب معقولة. وأما بخصوص محلة السندات يف 

دائنني يكون لل ليس هلم إال ما هالرشكة الداجمة فإن
العاديني من حق االعرتاض عىل االندماج دون أن 
تلزم الرشكة بعرضه عليهم أو أن تعرض الوفاء 

حلول األجل. وإزاء عدم ترصيح  قبلاملعجل هلم 
نه إ وحيث هذه احلالة وحكمها, بشأننظام الرشكات 

لدين  املعجلال يستساغ إجبار الرشكة عىل الوفاء 
مل يكن ذلك الوفاء  ما لذلكدون أساس نظامي  السند

منها باختيار الرشكة أو وفقاً ملا تقرره وثيقة االندماج 
, فإنه ليس حلملة  بتعجيل ذلك الوفاء إن كان ممكناً
السندات يف الرشكة املندجمة أو الداجمة سو احلقوق 

هلم حق  فيكون ,ينينفسها املقررة للدائنني العاد
يف املدة  االندماج وعدم نفاذه يف حقهم عىلاالعرتاض 

املقررة إلجرائه وذلك عندما يكون االعرتاض مؤسساً 
عىل أسباب معقولة تربر خشيتهم من عدم الوفاء 
بسنداهتم وقت حلول أجلها أو عندما يثبت أن 

كان إال بدافع اإلرضار بحقوقهم, مما  االندماج ما
عنه تأثر الضامن العام هلم من جراء الوضع  نجمي

يف  يستمروا هلمأن  كام اجلديد بحصول االندماج.
سندات يف الرشكة الداجمة  كحملةاالحتفاظ بصفتهم 

م من ضامنات أو اجلديدة دون املساس بام كان هل
 .وأولويات مقررة هلم

أو  اجمةبالنسبة للمدينني سواء للرشكة الد وأما
املندجمة فإن االندماج ال يؤثر يف مركزهم وموقفهم 

اجمة أو الرشكة حيال وفائهم بالديون للرشكة الد
سواء كانت يف وضع أفضل  ,اجلديدة بفعل االندماج

يف  فاملهمويسارها,  ةالرشك مالءةأو أسوأ من حيث 
 مربئاً لذمتهم وأن من يؤد وفاؤهمشأهنم أن يكون 

الدين له يكون له الصفة يف تلقي الوفاء حتى ال 
ذلك االندماج وما  فبشهر مرتني,يلتزموا بالوفاء 

من حتول كامل أصول وخصوم الرشكة يرتتب عليه 
املندجمة إىل الرشكة الداجمة سيصبح مدينو الرشكة 
املندجمة مدينني للرشكة الداجمة أو اجلديدة. ولذلك ال 

أو موافقتهم حتى يصبح االندماج نافذاً  ؤهميلزم رضا
إذ هو يف الواقع حلول قانوين للرشكة  ,يف حقهم

وما عليها من  هلا ما حمل الرشكة املندجمة يف كل ةالداجم
ن بني ذلك حق حقوق والتزامات كأصل عام وم

هلا من ديون يف مواجهة مدينيها.  امالرشكة املندجمة في
حوالة يكون املحيل فيها  مفكأننا يف حقيقة األمر أما

 الالرشكة املندجمة واملحال له الرشكة الداجمة واملح
يستتبع  ندون أ ولكنمدين الرشكة املندجمة.  هوعليه 
إجراءات حوالة احلق لنفاذها إذ هي مرتتبة  تباعاذلك 
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القانوين اخلاص الذي  النظام وفعلبواقع  تقلةومن

تفرضه وتقرره عملية االندماج يف حلول الرشكة 
 مدينو وأما الداجمة حمل الرشكة املندجمة يف وفاء الدين.

أن الرشكة الداجمة  الرشكة الداجمة, فإنه وبالنظر إىل
ر يف وجودها بعد االندماج فال يتغري موقفهم يف تستم

 ميلزمه الذيمركزهم كمدينني أمام الدائن نفسه 
الوفاء له كدائن مل تتغري صفته يف تلقي وفاء الدين 

زال  وسداده له لعدم تأثري االندماج يف انقضائه إذ ال
 .بشخصيته االعتبارية حمتفظاً  ,هو الدائن نفسه

 
ندماج أمام الل ئيةجرااملتطلبات اإل: ثايناملطلب ال

 جهات اإلرشاف والرقابة
هـ ١٤٢٥صدور نظام املنافسة عام  بعد

ونظام هيئة السوق املالية الصادر والئحته التنفيذية 
والئحة االندماج واالستحواذ الصادرة هـ ١٤٢٤عام 
هـ اخلاصة بالرشكات املدرجة يف السوق ١٤٢٨عام 

الية يف تداول ئة السوق املاملالية واخلاضعة لرقابة هي
مل تعد نصوص نظام الرشكات هي أوراقها املصدرة, 

وحدها املعملة إلهناء إجراءات االندماج وخطوات 
بد من أجل إمتام أي عملية كان ال ولذلكإمتامه. 
القيام باستيفاء إجراءاته أمام جملس املنافسة , اندماج

سلبية التي ال قتصاديةوحتقيق متطلباته لتفادي اآلثار اال
 علقد تتولد عن حالة الرتكز االقتصادي التي تنشأ بف

عملية إزاء كون ناالندماج. ومن جهة ثانية فإننا عندما 

اندماج مرتبطة برشكة مسامهة مدرجة بالسوق املالية, 
بخصوص  هفإن االهتامم بالسوق املالية وكفاءة أدائ

 عنها بشأن االندماج يقتيض واإلفصاح مةشفافية املعلو
من اجلهة املرشفة عىل السوق قيامها بتنظيم وترتيب 

بصدد مرشوع  نكونام حين تباعهااالالزم  اإلجراءات
املتعاملني واملتداولني يف السوق من  لتمكنيلالندماج 

اختاذ قرارهم برشاء السهم أو بيعه أو استبقائه يف ضوء 
سنخصص لإلجراءات وعليه فإننا  تلك املعلومات.

ندماج ومتطلباته أمام جهتي اإلرشاف االاملقررة بشأن 
 .ذكرها فرعاً مستقالً لكل منهام والرقابة السالف

 
راء االندماج أمام جملس إج متطلبات: الفرع األول

 املنافسة
اإلجراءات جمموعة من املراحل  ههبذ يقصد

التي هلا  اجلهةواخلطوات التي البد من إهنائها أمام 
هنا  وهي, سلطة اإلرشاف والتنظيم للسوق أو النشاط

حاالت االحتكار أو  لدرءجملس املنافسة, وذلك 
السيطرة واهليمنة عىل السوق بفعل ذلك االندماج عىل 

معه لد جملس املنافسة أن حالة الرتكز  يتقررنحو 
إىل  مفضية غريالوضع اجلديد  عناالقتصادي الناشئة 

صورة من صور املنافسة غري املرشوعة  حالة أو دوجو
 أو املامرسة االحتكارية.

الواجب عىل الرشكات أو  من باتفإنه  ولذلك
الراغبة يف االندماج أو حتى االستحواذ عىل  تاملنشآ



٢١٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
رشكة أخر بتملك أصول أو حقوق ملكية جيعلها يف 

بعد صدور نظام املنافسة وضع مهمني يف السوق, 
 قبل كتابةجملس املنافسة  بإبالغلتقدم اوالئحته التنفيذية, 

إمتام تلك العمليات بستني يوماً عىل األقل وذلك بموجب 
 استبعدتبه نصوص نظام املنافسة. وقد  جاءتما 

الرشكات واملؤسسات العامة اململوكة للدولة بالكامل من 
. وهو ما يعني )١٨(التنفيذيةوالئحته  ,نظام املنافسة أحكام

وجود االندماج  عندعدم انطباق أحكامه يف تلك احلاالت 
بني رشكات أو مؤسسات عامة مملوكة من الدولة يف مجيع 

 التيبالدولة هنا هي اجلهة  واملقصودهمها. سأ أوحصصها 
مرشوعات  شكلتتوىل االستثامرات ألموال الدولة يف 
 يدخل ال ولذلك وهي هنا صندوق االستثامرات العامة.

 فيهاالتي متتلك  احلاالتتلك  ثناءاالست لكذ ضمن
ألسهم اصناديق التقاعد احلكومية كامل احلصص أو 

 املكونة لرأس مال الرشكة.
الالئحة التنفيذية  منحددت املادة السابعة  وقد

حالة الرتكز االقتصادي املؤدي للهيمنة بام , لنظام املنافسة
إمجايل سوق السلعة % من ٤٠يوازي حصول الرشكة عىل 

يتوجب عىل أي منشأة أو رشكة  هفإن ولذلك أو اخلدمة.
أصول  متلكيف  ترغبتنوي االندماج مع رشكة ما أو 

,عىل الرتخيص بذلك  احلصول رشكة أو منشأة أخر
من قبل جملس املنافسة الذي يقوم بدوره بدراسة الطلب 

ام عقد التأسيس أو النظ قرتانه معا يستلزماملقدم الذي 

                                                 
 ) من نظام املنافسة.٦) واملادة (٣انظر املادة (  )١٨(

مرفقاً به اتفاقية أو واألسايس للجهة طالبة الرتخيص 
االقتصادي وبياناً بالسلع التي تتعامل فيها  لرتكزوثيقة ا

املنشآت املرتبطة بعملية الرتكز االقتصادي ونسبة مبيعاهتا 
يف السوق املحلية وتقريراً عن اآلثار املرتتبة عىل السوق 

. كام يلزم عملية الرتكز االقتصادي حمل الطلب علبف
بحالة  املعنيةإرفاق البيانات املالية آلخر سنتني للمنشآت 

رفق بياناً بام يأن  ملقدم الطلبالرتكز االقتصادي, كام أن 
راه رضورياً من التزامات ومقرتحات للحد من اآلثار ي

املحتملة لعملية الرتكز االقتصادي عىل السوق.  بيةالسل
 أومعلومات يف املقابل طلب أي  مجلسكام أن لل

. تساعد عىل فحص الطلب ودراسته يةمستندات إضاف
والتحقق  بالتحرييقوم  أنمن جهته أيضاً  وللمجلس

من الطلب للتأكد من أن عملية االندماج ستؤدي إىل 
أو عدم وجود حالة للرتكز االقتصادي املفيض  وجود

لوجود االحتكار أو التأثري سلباً عىل املنافسة املرشوعة مع 
وإصدار قراره بعد ذلك بإمتام عملية االندماج أو  الغري
 املنافسة نظام) من ٢١املادة ( بهوفق ما جاءت  منعها

 .)١٩() من الالئحة التنفيذية٦املادة ( وكذلك
                                                 

من املناسب اإلشارة هنا إىل أن جمموع الطلبات التي نظرها   )١٩(
مثالً فيام خيص حاالت الرتكز م ٢٠١٤املجلس يف العام 

االقتصادي الناشئة عن الرغبة يف االندماج أو االستحواذ قد 
, كانت قرارات املجلس يف أغلبها منتهية بشأهنا  ٢٠بلغ  طلباً

باملوافقة أو املوافقة املقيدة برشوط إلمتام عملية االندماج أو 
عدا حالة واحدة لالندماج ثم رفضها  ما ,االستحواذ
ال تزال حتت الدراسة والتحري. راجع  كانت أخروحاالت 

 .٨٠ , صم٢٠١٤التقرير السنوي ملجلس املنافسة لعام 
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٢١٤
بطلب الرتكز االقتصادي  املتقدمة وللمنشأة

امليض يف استكامل إجراءات الرتكز إذا أبلغها املجلس 
تاريخ طلبها دون  منيوماً  ٦٠باملوافقة أو انقضت 

قيد الدراسة  بأن الطل أو إبالغهم كتابة بعدم املوافقة,
من يوماً  ٩٠والتحري. ويف مجيع األحوال يعترب مرور 

تاريخ تقديم الطلب دون إبالغ املجلس للمنشأة كتابة 
باملوافقة أو الرفض بمثابة املوافقة الضمنية عىل مرشوع 

 االعرتاضالطلب  قدمملالرتكز االقتصادي. وجيوز 
) من نظام ١٧أمام القضاء اإلداري بموجب املادة (

قرار املجلس بشأن االندماج أو الرشوط  عىل املنافسة,
. والبد من )٢٠(هبا عملية إمتامه تواإلضافات التي قيد

احليوية والرسعة التي يتميز هبا طابع  أناإلشارة هنا 
نظر قضايا املنافسة  رضورةالعمل التجاري حيتم 

الصادرة باالعرتاض عند رفض االندماج أو غريها من 
تصدر عن املجلس أمام القضاء  يالت اتالقرار

يكون نظرها قضاء بصورة مستعجلة  بحيثاإلداري, 
رسيعة الرتباط ذلك القرار بآثار ونتائج اقتصادية ال 

 العمل القضائي البطيء والذي ال وتريةمع  تتناسب
طابع الرسعة التي تتميز هبا املعامالت  ينسجم مع

التجارية واملبادرات االقتصادية الدافعة لعملية 
التنويه يف هذا املقام أن الرتخيص  وينبغي .)٢١(االندماج

, احلصول  هالصادر عن جملس املنافسة يلزم مع أيضاً
                                                 

 ) من نظام املنافسة.٧املادة (  )٢٠(
جلس املنافسة ملهذا الصدد ما جاء بالتقرير السنوي  انظر يف  )٢١(

 .٧٥−٧٤ صص , م٢٠١٤ن أعامله يف العام ع

عىل اإلذن باالندماج من بعض اجلهات ذات اإلرشاف 
الداخلة يف االندماج يف  املبارش عىل النشاط للرشكات

 حيث ة نصت عليها بعض األنظمة,نحاالت معي
حتمت طبيعة بعض أنواع األنشطة وحساسيتها يف 
التأثري عىل النظام العام االقتصادي وملا ملنتجاهتا 
وخدماهتا املقدمة من الرشكات العاملة يف تلك 
القطاعات من خصوصية تقنية وفنية رصفة, رضورة 

املرشفة واملراقبة لنشاطها عىل اإلذن  احلصول من اجلهة
 تلكبحصول االندماج مع رشكة أخر سواء كانت 

أو اخلارج كام هو احلال مثالً يف جمال  الداخل يفالرشكة 
العمل البنكي والنشاط املرصيف أو الرشكات العاملة 
يف جمال التأمني أو الرشكات العاملة يف جمال وقطاع 

 .)٢٢(االتصاالت
لفة نظام املنافسة أو الئحته التنفيذية متت خما وإذا

عمليات الرتكز االقتصادية أو غريها من  إجراءبشأن 
اإلجراءات والعمليات املشمولة بأحكام ذلك النظام 

 فإن والئحته والتي من ضمنها عمليات االندماج,
) من نظام املنافسة التي تم ١٢بموجب املادة (املخالف 

يكون عرضة لعقوبة تصل إىل هـ , ١٤٣٥تعديلها عام 
بام ال  وأ% من إمجايل قيمة املبيعات ١٠غرامة مقدرة بـ

                                                 
ة البنوك الصادر عام ) من نظام مراقب١١انظر املادة (  )٢٢(

) من نظام مراقبة رشكات ٩هـ, وكذلك املادة (١٣٨٦
هـ, وأيضاً نظام ١٤٢٦التأمني التعاوين الصادر عام 

) الذي اشرتط رضورة احلصول ٢٥االتصاالت يف مادته (
 عىل إذن جملس هيئة االتصاالت إلجراء االندماج.



٢١٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
 املضاعفةمع  قىصماليني ريال كحد أ ١٠يتجاوز 
. وإذا استمرت املخالفة بعد ةحالة العود يف للغرامة

 نشاطصدور القرار أو احلكم بالعقوبة فإنه جيوز إيقاف 
أو إلغاء الرتخيص  مؤقتاً ملدة ال تتجاوز الشهر,املنشأة 

بصورة هنائية مع نرش القرار أو احلكم عىل نفقة املخالف 
النهائية. كام يلزم املخالف  الصفةأي منهام  اكتساببعد 

التي حققها نتيجة للمخالفة وال  سببرد مجيع املكا
أي شخص يلحقه رضر  مطالبة إمكانيةحيول ذلك دون 

بطلب  من املخالفة أو املامرسة املحظورة بالتقدم
. وإذا صدر القرار من )٢٣(التعويض أمام القضاء املختص

 عاللجنة املشكلة من املجلس بإيقاف النشاط أو إيقا
عىل القرار أمام املحكمة  جيوز االعرتاض فإنهالغرامة 

يوماً من تاريخ إبالغ املخالف  ١٥اإلدارية خالل 
النظر يف  حكمةبالقرار, ويف حال إلغاء القرار تتوىل امل

 تنيبشأهنا والواردة يف املاد ةوإيقاع العقوب خالفاتامل
 من النظام. )١٣( و )١٢(

لامدة ل هـ١٤٣٥جاء التعديل الواقع يف عام  كام
كل من  أيضاً أن يعاقب  عىل, ) من نظام املنافسة١٣(

ن أعضائه أو مأفشى رساً له عالقة بعمله يف املجلس 
من املوظفني فيه أو حقق نفعاً مبارشاً أو غري مبارش 

أو السجن ملدة  ريالبغرامة ال تتجاوز اخلمسة ماليني 
. و العقوبات  يكون إيقاعال تزيد عن سنتني أو هبام معاً

املشار إليها بحسب املخالفة املرتكبة وخطورهتا يف كل 

                                                 
 ) من نظام املنافسة.١٨املادة (  )٢٣(

املادة  بموجباملنافسة  ملجلس كام أن عىل حده. حالة
إصدار قرار باختاذ أحد ) من نظام املنافسة, ١٦(

ألحكام  ةأو بعضها عند ثبوت املخالف املناسبةالتدابري 
يف تكليف املخالف  دابريتلك الت وتتمثلالنظام, 

بتعديل أو وإزالة املخالفة خالل فرتة زمنية معينة 
وتكليفه كذلك بالترصف يف بعض األصول أو 

ية أو القيام بأي عمل آخر األسهم أو حقوق امللك
لفة وإلزام املخالف بدفع غرامة يومية ايكفل إزالة املخ

ريال  ١٠٠٠٠ريال وال تزيد عن  ١٠٠٠ال تقل عن 
 حتى إزالة املخالفة.

 
إجراء االندماج أمام هيئة  متطلبات: الفرع الثاين
 السوق املالية
هبذه اإلجراءات مجلة الرشوط  ويقصد

تستوجبها هيئة السوق املالية إلمتام عملية واألوضاع التي 
عىل  يفاالندماج من خالل عملها الرقايب واإلرشا

الرشكات املدرجة يف السوق املالية من أجل التحقق من 
نظام هيئة  لنصوصالرشكات املعنية بعمل اهليئة  متثالا

 السوق املالية ولوائحه ذات العالقة بعملية االندماج.
من أجل ضامن عدم استفادة بعض األشخاص  وذلك

تكون تلك  ملعلومات خاصة بمرشوع االندماج عندما ال
املعلومات متاحة للمتعاملني يف السوق املالية أو 

بعملية االندماج وقد  بطةللمسامهني يف الرشكة املرت
هـ, ١٤٣٧الصادر عام  اتالرشك نظام أحكام صتخ
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٢١٦
ة املرشفة عىل مراقبة السوق املالية باعتبارها اجله هيئة

الرشكات املدرجة يف السوق بمنحها سلطة إصدار 
ندماج الرشكات إن كان أحد أطرافها القواعد املنظمة ال

وما من شك  رشكة مدرجة يف السوق املالية السعودية.
االندماج بصفة  بعمليةتلك القواعد املرتبطة  أهم يف أن

السوق برشكات تقع حتت إرشاف هيئة  واخلاصةمبارشة 
ها الئحة االندماج تتلك النصوص التي تضمن هياملالية, 

واالستحواذ الصادرة واملعتمدة من جملس هيئة السوق 
أحكام تلك  وتتضمن. )٢٤(هـ١٤٢٨املالية منذ عام 

خيص عملية االندماج, اإلجراءات  فيامالالئحة 
واألوضاع واملتطلبات الواجب مراعاهتا والقيام هبا 

يئة السوق املالية ومهمتها يف مراقبة واملتعلقة بعمل ه
نشاط وعمليات الرشكات املدرجة يف السوق لضامن 

تلك  نصوصكفاءة عمل السوق من خالل احتواء 
 األحكامالالئحة اخلاصة باالندماج واالستحواذ عىل 

املرتبطة باإلفصاح والشفافية والعدالة يف توفري املعلومات 

                                                 
يالحظ أنه بالرغم من أن نظام الرشكات قد رصح يف مادته   )٢٤(

ة يبأن هليئة السوق املالية إصدار القواعد التنظيم )٢١٩(
رشكة مدرجة يف  لعملية االندماج إن كان أحد أطرافها

ينبغي أن يفهم من  أنه الأن من املتعني إال  ,املالية السوق
وذلك , ذلك إمكانية إصدار قواعد خمالفة لنظام الرشكات

ألن املادة نفسها بدأت باحرتاز متمثل بإيراد قيد عدم 
 موقف قارن بخصوص هذا الشأناإلخالل بأحكام النظام. 

ة ييمكن للقواعد التنظيم القضاء الفرنيس املقرر أنه ال
 :للسوق املالية خمالفة نصوص قانون الرشكات

Bull civ, IV, n387, D, 1992, et jcp 1992, II, 262, note 
vianidier, et. com 17 dec 1991. 

 الرشكةلمسامهني يف وإعالهنا ل بياهناالكافية الالزم 
الختاذ القرار الذي حيقق  ,يف السوق عموماً  واملستثمرين

أو بيعه  السهم رشاء هو سواء كان ذلك القرار حلهممصا
يف ضوء ما تم اإلعالن واإلفصاح عنه  ,أو االحتفاظ به

بخصوص مرشوع ذلك االندماج الذي من معلومة 
ما كان متعلقاً برشكة  متىعنه  اإلعالن الالئحة أوجبت

مدرجة يف السوق سواء كانت هي الرشكة العارضة 
. وقد توزعت عليهالالندماج أو الرشكة املعروض 

الالئحة يف  بينت حيث مادة, ٣٨أحكام تلك الالئحة يف 
انطباق أحكام الالئحة بالنص عىل  نطاقمادهتا األوىل 

ىل أهنا معملة يف أي عملية اندماج أو استحواذ قائم ع
بأي رشكة مدرجة  اخلاصةمقيد لألسهم  ضرشاء أو عر

 أسهمها يف السوق.
أن أحكام الالئحة نصت عىل أهنا تطبق عىل  كام

السوق وأن ذلك يشمل دون  يف "املشاركني"مجيع 
األوراق املالية واملسامهني  مصدري ,حتديدو حرص

واألشخاص املرخص هلم وأي شخص شارك أو قدم 
 صفقةة أو غري مبارشة ألي استشارة بصورة مبارش

ختضع ألحكام الالئحة, إضافة إىل أعضاء جملس 
اإلدارة للرشكات املرتبطة بتلك العمليات وأي 
شخص يسعى لالستحواذ عىل أي رشكة خاضعة 

 .)٢٥(ألحكام الالئحة

                                                 
) من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن ٢املادة (  )٢٥(

 هـ.١٤٢٨جملس هيئة السوق املالية عام 



٢١٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
من الئحة االندماج  )٣(أوجبت املادة  وقد

واالستحواذ عىل جملس اإلدارة للرشكة العارضة أو 
التعامل مع عرض  عنداملعروض عليها ومستشارهيام 

العمل عىل حتقيق مصالح املسامهني  ,البيع أو الرشاء
املالكني للفئة ذاهتا من األسهم ومعاملتهم معاملة 

 .ية حيال إجراءات عملية االندماجمتساو
االستحواذ أيضاً وة االندماج قضت الئح كام

اإلدارة يف الرشكة  جملسبرضورة التعامل من قبل 
مع عرض االندماج بصفتهم  ,العارضة أو املعروض عليها

دارة دون أي اعتبار ملا يملكونه اإل جملس يفأعضاء 
 يفمن يمت هلم بصلة عائلية قريبة  كهشخصياً أو ما يمل

الرشكة العارضة أو املعروض عليها وذلك ألجل درء 
تعارض املصالح وجعل مصالح الرشكة واملسامهني فيها 

لالندماج, ولذلك  عروضدراسة تلك ال عندهي املقدمة 
عدم , احلال بطبيعة يقتيض, فإن درء تعارض املصالح

اشرتاك عضو جملس اإلدارة يف التصويت عىل قرار يتعلق 
استناداً إىل الئحة االندماج  ض املقدمبالتعامل مع العر

جملس اإلدارة  ىلكام فرضت الالئحة ع .)٢٦(واالستحواذ
                                                 

حيث  /أ) من الالئحة اخلاصة باالندماج واالستحواذ,٣انظر املادة (  )٢٦(
ذكرت عىل سبيل املثال أن من مثل تعارض املصالح هنا كون عضو 
جملس اإلدارة حيمل صفة العضوية يف جمليس اإلدارة للرشكة العارضة 
واملعروض عليها االندماج, أو كانت له مصلحة من العملية مع رضورة 

قارن يف هذا الشأن ما قرره  ن تلك املصلحة إن وجدت.عاإلفصاح 
) إذ ١٩١/٤هـ يف املادة (١٤٣٧اجلديد الصادر عام نظام الرشكات 

نصت عىل أن الرشيك املالك لألسهم أو احلصص يف الرشكة الداجمة 
 أو املندجمة, ال حيق له التصويت عىل القرار إال يف إحد الرشكتني.

إذا  مقدم,حكامً يمنع عرقلته ألي إجراء مرتبط بعرض 
املسامهني منه  حرمان حيظربحيث كان العرض جدياً 

اجلمعية العامة  عىل األمرذلك  عرض زومبتقرير ل ذلكو
 يض فيه من عدمه.لتقرير امل للرشكة العادية

 االندماج واالستحواذ الئحة أحكام جاءت وقد
والتأكيد عىل احلفاظ عىل رسية املعلومة املتعلقة  بالتشديد

كام  ,السهم رهلا تأثري عىل سع يكونبأي عرض لالندماج 
تلك  عىلطالع أي شخص آخر اعىل عدم  أكدت الالئحة

الالئحة يف  تعرضت. وقد )٢٧(املعلومة إال يف حال الرضورة
إىل إتاحة مستندات معينة عند إجراء الفحص  )٢٨(مادهتا 

منذ قبول العرض وحتى هناية فرتة العرض تتمثل أمهها يف 
عقد التأسيس للرشكات املعينة  واألسايس, أ ظاموثيقة الن

املالية هلا آلخر سنتني ماليتني  ئمبعرض االندماج والقوا
لعرض واملوافقات اخلطية ا مويلووثائق الرتتيبات املالية بت

للمستشارين املاليني ألي مستند صادر للمسامهني يف 
مل يكن صادراً عن املستشار  الرشكة املعروض عليها ما

املايل نفسه وكذلك أي مستند يثبت التزاماً غري قابل 
 لإللغاء بقبول العرض.

ما جاء يف  بموجبالالئحة تلك حددت  وقد
عن  اإلعالنحمددة يتوجب معها  حاالت/ب) ٦املادة (

الصفقة أو عرض االندماج املحتمل. وتتمثل هذه 
نية مؤكدة  وجودجاد ب عرضيكون هناك  عندمااحلاالت 

برصف النظر  عرضهلتقديم مرشوع طلب االندماج أو 

                                                 
 .االندماج واالستحواذ ) من الئحة٦املادة (  )٢٧(
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عن موقف جملس اإلدارة من ذلك العرض. كام يكون 

عرض  اإلعالن حمتامً بعد املفاوضات األولية بشأن تقديم
االندماج عندما تكون أسهم الرشكة املعروضة عليها 

السهم  سعرأو عند تغري  ,حمالً للشائعات والتوقعات
سعر  أدنى% أو أكثر من ٢٠ نسبتهصعوداً أو هبوطاً ملا 

كان للسهم عند بدء املفاوضات أو عند تغري سعر السهم 
% أو أكثر يف يوم واحد. كام يكون اإلعالن ١٠ سبةبن

قبل بدء املفاوضات األولية بشأن تقديم العرض واجباً 
 عاً عندما يكون السهم للرشكة املعروضة عليها موض

للشائعات والتوقعات أو عند تغري سعر السهم بنسبة 
تفيد  معقولة أسباب % أو أكثر يف اليوم أو عند وجود١٠

 اختذهااإلجراءات التي  عن ئبأن التغري يف السعر ناش
 .)٢٨(العارض املحتمل

استوجبت الالئحة أيضاً اإلعالن عن وجود  كام
 قدتكون املفاوضات  عندما العرض لالندماج,
آخرين من غري  اصأشخ طالعااقتضت وأحوجت 

املسؤولني يف الرشكات املعنية ومستشارهيم عىل ذلك 
مسؤولية إصدار اإلعالن عىل العارض  وتقع العرض.

والرشكة املعروض عليها بعد التوصل إىل االتفاق 

                                                 
ا يف حاالت /ب) منه٦توجب الالئحة أيضاً يف املادة (  )٢٨(

االستحواذ, رضورة اإلعالن عن العرض من قبل الرشكة 
من % ٣٠أي مشرتٍ ألسهم تتمتع بنسبة عند السعي لتملك 

حقوق التصويت يف رشكة مدرجة أسهمها يف السوق, أو 
عند قيام جملس إدارة رشكة مدرجة يف السوق بالبحث عن 

 عارض حمتمل.

 حلكمأيضاً با نيان معاماألويل لتقديم العرض كام أهن
ألسهم الرشكة  ريةاملرتبط بمراقبة تغريات احلركة السع

املعروض عليها من أجل القيام بواجب اإلعالن عن 
لذي يتوجب معه تغري سعر السهم للحد ا دالعرض عن
 .)٢٩(بوصوله إليه اإلعالن

اخلاصة باالندماج املقابل منعت الالئحة  ويف
) اإلعالن عن /و٥, د/٣ها (ييف مادتواالستحواذ 

إال بعد االحتياط والتثبت من قدرة العارض  العرض
 يقدموهو واجب  العرض,عن االستمرار يف تنفيذ 

 لاملستقاملايل  مستشاره املشورة بشأنه للعارض,
 وجبتأ كام واملرخص من قبل هيئة السوق املالية.

جملس إدارة الرشكة املعروض  عىل كذلك, الالئحة
مؤهالً  قىعليها التأكد من أن العارض مؤهل وسيب

لتنفيذ العرض بالكامل عند مفاوضته بخصوص 
العرض املقدم. وذلك لضامن جدية العرض والنأي به 
عن جمرد التأثري عىل سعر السهم لتحقيق املكاسب 

اإلعالن عن االستفادة من إجراء اللجوء إىل مجرد ب
 ة اجلازمة للميض فيه.راداالندماج دون وجود اإل

                                                 
أن تشرتك يف هذا احلكم  لعل من املناسب يف هذا املقام تقرير  )٢٩(

أيضاً, احلالة املقابلة املتمثلة يف حال وجود التغري يف قيمة سهم 
الرشكة املدرجة إن كانت هي العارضة, وعدم حرص وختصيص 
هذا احلكم عىل حالة الرشكة املعروضة عليها فقط, وذلك الحتاد 
السبب والعلة املتمثلة يف محاية املتعاملني يف السوق من عدم 

فصاح عن املعلومة بشكل يضمن املساواة بينهم يف تلقيها سواء اإل
 كان ذلك متعلقاً بالرشكة العارضة أو املعروض عليها.



٢١٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
/و) أنه ٦دهتا (ما يفكذلك الالئحة  قضت وقد

إرسال نسخة , الالزم عىل الرشكة املعروض عليها من
من إعالن العرض الذي يوجز رشوطه وأحكامه 

 ويف .إىل مسامهي الرشكة وهيئة السوق املالية املوجهو
حال قبول العرض فإنه جيب اإلعالن من العارض عن 
نتيجة قبول العرض قبل افتتاح السوق بساعتني عىل 

حيتوي ذلك اإلعالن عن أي  ال ثاألقل بحي
يبني بوضوح ودقة  وأن معلومات غامضة أو مضللة,

املالك  هتممجيع املعلومات املرتبطة بالعرض التي 
بشأن  هقرار اختاذ أجلللسهم أو املتعامل يف السوق من 

لديه من أسهم  بامبيع أو رشاء السهم أو االحتفاظ 
أن تأثرت بعملية االندماج. واحلاصل ارتبطت و

مستند العرض النهائي جيب أن يقدم هليئة السوق املالية 
للموافقة عليه أو تعديل اجلدول الزمني إذا مل يستطع 
األطراف التقييد باملدة الزمنية التي حددهتا الالئحة 

.  والتي وافقت عليها اهليئة مسبقاً
) ١٥( املادةحددت الالئحة حسبام جاء يف  وقد

متام عملية االندماج أو تكون طريقة السداد إل أن منها,
 يف هناغري نقدي, يتمثل  االستحواذ نقداً أو بديالً 

إصدار أسهم ملسامهي الرشكة املعروض عليها 
أن تكون عملية  يمكن كام االندماج أو االستحواذ.

السداد مركبة من مبادلة لألسهم مع مبلغ نقدي 
غري أننا يف هذا املقام ال نتصور وجود  يتصاحب معها.

النقدي  دادة االندماج باقتصارها فقط عىل السعملي

ن إلألسهم اململوكة للرشكاء يف الرشكة املندجمة إذ 
يمكن أن تتحقق إال بحصول  عملية االندماج ال

مبادلة األسهم أو احلصص ملالكها يف الرشكة املندجمة 
ومتليكهم ملا يقابل نصيبهم يف رأس مال الرشكة الداجمة 

احلصص بعد زيادة رأس املال املمثل يف األسهم أو 
بصدد  نكون نأ صلحي بفعل االندماج. ولذلك ال

عملية االندماج ما مل يتحقق مثل هذا الوضع, وأما 
السداد النقدي للصفقة فإنه ال يمكن أن يكون كامالً 
ونكون بصدد عملية اندماج بل سنكون إزاء عملية 

ولن ترتتب آثار االندماج  رشاء بسيط.استحواذ ب
اً يف حق املسامهني أو الرشكاء يف الرشكة التي خصوص

وقع عليها الرشاء أو االستحواذ إذ لن يصبحوا رشكاء 
 أو مسامهني يف الرشكة املستحوذة.

املقابل النقدي  إيراد ونكان املتحصل يف ك وإذا
هنا إن كان كامالً ينرصف إىل عمليات االستحواذ فقط 

الفقرة (جـ) من املادة  نفإ االندماج, عمليات إىل وليس
) من الالئحة أجازت عندما تكون ترتيبات السداد ١٥(

لصفقة االندماج مركبة من مبادلة أسهم ملالك الرشكة 
املندجمة يف الرشكة الداجمة مع بديل نقدي, أن يتم سداد 

عن نصيبهم يف الرشكة  للمسامهني% من قيمة الصفقة ٥٠
, إن كان العرض النقد ي املقدم هلم لسداد املندجمة نقداً

قيمة السهم  بتقويم متمثالً جزء من عملية االندماج 
% من السعر ٢٠املقدرة يف الرشكة املندجمة بأقل من 

السوقي للسهم يف تاريخ تقديم العرض باإلضافة إىل 



 خالد الرويس: اندماج الرشكات يف إجراءات حتققه ونتائج وقوعه ...

 

٢٢٠
يتفق  مل مااألسهم املمنوحة هلم يف الرشكة الداجمة وذلك 

ب لدفع الرشكتني عىل خالف ذلك الرتتي إدارة جملسا
املقابل النقدي يف هذه احلالة مع املبادلة لألسهم يف 

 .)٣٠(الرشكة الداجمة ملالك أسهم الرشكة املندجمة
تطبيقها  عندكل األحوال فإن هليئة السوق املالية  ويف

 زامتتأكد من الت أن ألحكام الئحة االندماج واالستحواذ
املرتبطني  األشخاصالعارض والرشكة املعروضة عليها و
, ايف كل منه اإلدارة لسبأحكام الالئحة خاصة أعضاء جم

بالتقيد بأحكام الالئحة واملبادئ العامة التي حتكم اإلفصاح 
األسهم. كام أن  ولاتد عند واالستفادة املتساوية من املعلومة

 يفللهيئة بموجب سلطة اإلرشاف والرقابة املوكلة إليها 
 التوجيهات والضوابط إصدارأعامل السوق املالية,  تنظيم

واملتطلبات واإلطار الزمني إلمتام العملية االندماجية. 
وللهيئة إيقاع العقوبات التي تتناسب مع املخالفات 

هو  املرتكبة ألحكام االندماج واالستحواذ بموجب ما
تلك  وتشملمقرر يف نظام هيئة السوق املالية ولوائحه. 

لية امن نظام هيئة السوق امل )٥٠املخالفات ما جاء يف املادة (
التي تنص عىل منع التداول بناء عىل معلومات داخلية مل 

                                                 
إذا  ه) أن٢٣٦/١املادة (الفرنيس الرشكات ترشيع  يقرر  )٣٠(

كانت عملية السداد لصفقة االندماج مركبة من منح أسهم 
أو حصص يف الرشكة الداجمة ملالك الرشكة املندجمة باإلضافة 

كل سهم أو حصة ممنوحة, عدم  معإىل مبلغ نقدي يعطى 
القيمة من % ١٠جتاوز ذلك املبلغ النقدي ألكثر من 

ها االسمية, وذلك حتى ال تفقد العملية تكييفها باعتبار
 .(Moulin, 2013) ال رشاء بسيط اً اندماج

يعلن عنها وال تكون متوفرة لعموم اجلمهور وال يتمكن 
الشخص العادي من إدراك حمتو وطبيعة تلك املعلومات 
التي بإعالهنا تصبح مؤثرة تأثرياً جوهرياً عىل سعر وقيمة 

مع تلك املخالفة أيضاً ما نصت عليه  . ويندرجةالورقة املالي
أو املشاركة بأي  القياممن جتريم  ) من نظام اهليئة,٤٩املادة (

عمل يوجد أي انطباع غري صحيح بشأن السعر والقيمة 
خرين عىل الرشاء أو البيع. وما من للورقة املالية حلث اآل

مثل تلك املخالفات ستكون مما ينطبق عىل  أن يفشك 
عند اج أو االستحواذ غري املفصح عنه أو حاالت االندم

عن معلومة غري صحيحة بخصوصه  فصاحأو اإل اإلعالن
وجود  امعه يتحققواألحوال التي  وضاعاأل حسبب

 بعملية االندماج أو مقدماهتا. املرتبطالسلوك املخالف 
فللهيئة يف مثل تلك األحوال إقامة الدعو أمام اللجنة 

نظام املختصة بنظر املخالفات واملنازعات اخلاصة بتطبيق 
األشخاص  , وذلك يف مواجهةهيئة السوق املالية ولوائحه

املخالفني واملطالبة بإيقاع العقوبات املقررة عن تلك 
) من ٥٩املخالفات طبقاً ملا هو مقرر يف الفقرة (أ) من املادة (

غرامة مالية  ضفرأن تقوم ب أو )٣١(نظام هيئة السوق املالية
                                                 

ومن أهم ما جاءت به تلك املادة من (عقوبات) إلزام املخالف   )٣١(
برد املكاسب إىل حساب اهليئة واملحققة نتيجة ارتكاب تلك 

واملالحظ عىل املادة عند رسدها للعقوبات استخدامها  املخالفة.
لعقوبة ملصطلح العقوبة عىل صور ال يصدق عليها وصف ا

كعقوبة إلزام الشخص املخالف بتصحيح الوضع بعد اكتشاف 
املخالفة, أو العقوبة باحلجز والتنفيذ عىل ممتلكات املخالف. 
فهذه اإلجراءات ال يصدق عليها العقوبة باملعنى القانوين 

 , وإنام هي إجراءات تتخذ لتصحيح املخالفة املرتكبة.اجلزائي



٢٢١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
ريال وال يزيد عن  ١٠٠٠٠عىل املخالف بمبلغ ال يقل عن 

 عليه. ىريال عن كل خمالفة تنسب للمدع ١٠٠٠٠٠
) من نظام هيئة السوق ٥٧نصت املادة ( كام

عن  داملالية عىل إمكانية إيقاع عقوبة السجن ملدة ال تزي
) من ٤٩ ,٥٠مخس سنني للمخالفني ألحكام املادتني (

النظام باإلضافة إىل الغرامات والتعويضات التي ذلك 
) من ذات ٥٤عىل أن املادة ( قد حيكم هبا عىل املخالف.

النظام أجازت للهيئة التصالح مع املخالف املتهم دون 
رفع دعو عليه أمام اللجنة املختصة بنظر منازعات 

يدفع إىل اهليئة ثالثة أضعاف مبلغ  أناألوراق املالية ب
ويف كل األحوال  حقق أو اخلسارة املتفادة.الربح املت

مقررة عن املخالفة  لعقوبةفإن أي إجراء أو إيقاع 
أي متداول من رفع الدعو  بحقاملرتكبة ال خيل 

واملطالبة بالتعويض عن األرضار التي يدعي وقوعها 
عليه بفعل تلك املامرسات واملخالفات لنظام هيئة 

يتعلق بمخالفات والتي من ضمنها ما  هالسوق ولوائح
 .وإجراءات عملية االندماج أو االستحواذ

اخلاضعني ألحكام تلك الالئحة التظلم  لألشخاصو
من تلك القرارات املتخذة جتاههم من قبل اهليئة وذلك 
أمام جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 

أمام تلك  اختاذه مقرار ت أي أوأي إجراء  بخصوص
 .ملعني بأحكام الالئحةذلك الشخص االرشكة أو 

واخلالصة أن أحكام الئحة االندماج 
الرشكات املسامهة املدرجة يف  ختص التياالستحواذ و

السوق واملطبقة من قبل جهة اإلرشاف والرقابة وهي 
 الكاملهيئة السوق املالية, هتدف إىل حتقيق اإلفصاح 

وضامن الشفافية الكاملة للمعلومة يف وقت واحد 
جيعلها متاحة جلميع املستثمرين واملسامهني يف السوق 
املالية الختاذ القرار باالحتفاظ بالسهم أو رشائه أو بيعه 
بناء عىل قناعتهم من خالل ما حيصلون عليه من 

 حابأص ئثارولتفادي است معلومة متاحة للجميع
دون غريهم. كام  علومةبامل كةلرشواإلدارة يف ا وذالنف

عروض أن أحكام الالئحة حرصت عىل جتنب حاالت 
االندماج الومهية واإلعالنات عنها التي ال يقصد منها 
إال الوصول إىل املعلومات الرسية لد الرشكة 
املعروض عليها, بطريقة غري مرشوعة أو التأثري عىل 

مكاسب مالية دون أن يكون  يقسعر السهم لتحق
اهلدف السعي بجدية إلمتام عملية االندماج. وذلك 

 االحتيالية والوسائلمن أجل مكافحة السلوكيات 
 داوالتوالتضليلية والطرق غري املرشوعة يف الت

حلصول عن طريق احلاصلة يف السوق املالية املرتبطة با
عىل معلومات رسية , وإجراءاتهمفاوضات االندماج 

ن تلك اإلجراءات لد الرشكات, أو االستفادة م
بالتأثري عىل أسعار األسهم وإجراء الصفقات بناء عىل 

املتداولني بوجود مرشوع لالندماج دون أن  إهيام
تكون هناك نية حقيقية للوصول إىل ذلك االندماج. 

املرتبطة بالعرض منذ  واإلجراءاتفمجموع القيود 
العرض  نتيجة عنالتفاوض وحتى اإلعالن  ايةبد
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٢٢٢
ماج تستهدف محاية السوق واملتعاملني فيه املقدم لالند
, حقيقي غرياملدرجة فيه من أي عرض  والرشكات

أي ممارسات غري  منالسوق  صيانةكذلك إىل  وترمي
مرشوعة مرتبطة بمعلومات ال تتوفر للمسامهني غري 
املطلعني عىل تلك املعلومات وذلك من أجل حتقيق 

أي منهم  منر املساواة والفرصة املتعادلة الختاذ القرا
مسامهاً بالفعل أو  كان اءدون اعتبار لصفة املتعامل سو

مسامهاً حمتمالً يف الرشكة التي ارتبطت هبا عملية 
 .االندماج

 التي الدقيقةمن تلك التفاصيل  وبالرغم
متام عملية إتضمنتها الالئحة بصدد إجراءات 

هليئة السوق املالية  أعطتاالندماج, فإن الالئحة 
بإعفاء أي شخص من  احلق منهابموجب املادة الرابعة 
 بناءكان  سواءكلياً أو جزئياً  هاتطبيق أي من أحكام

منه أو بمبادرة منها بناء عىل ما تقتضيه  تتلقاهعىل طلب 
 وينبغي. )٣٢(متطلبات سالمة السوق ومحاية املستثمرين

ات التي تتم أمام اإلجراء عنالتنويه يف هناية احلديث 
 تأكيدإىل  هيئة السوق املالية إلمتام عملية االندماج,

الصادرة عن اهليئة يف  ذالئحة االندماج واالستحوا
جملس محاية املنافسة إذا كانت  إبالغ عىل )١٦(مادهتا 

                                                 
اإلجراءات غري اجلوهرية  نر أن وجود املخالفة لبعض  )٣٢(

التي حددهتا الالئحة اخلاصة باالندماج واالستحواذ, إلمتام 
تؤثر يف صحة  ال عملية االندماج والتي يمكن تصحيحها,

يرتتب عىل عدم اتباع تلك  االندماج ونفاذه, ولذلك ال
 .اإلجراءات البطالن مادام التصحيح ممكناً 

 أحكام نظام املنافسة ستطبق بشأن عرض االندماج.
عنه  الرتاجععرض االندماج إمكانية  يتضمن وأن
إهنائه عند إصدار جملس املنافسة قراره باعرتاضه عىل و

االندماج للرشكة العارضة أو املعروض عليها. وأن 
يتم اإلعالن عن العرض جلمهور املتعاملني بأنه 
مرشوط بموافقة جملس محاية املنافسة وذلك ضمن 
اجلدول الزمني املقر من قبل هيئة السوق املالية إلمتام 

 )٣٢(زها كام قررت ذلك املادة عملية االندماج وإنجا
 من الئحة االندماج واالستحواذ.

 
 :الثاين املبحث

 املرتتبة عىل وقوع االندماج اآلثار
كان األصل العام أن مرشوع االندماج ليس  ملا

إال فكرة مل تتجسد يف شكلها النهائي الذي حدد 
فإن  ,آلثاره مرتباً القانون إجراءات حدوثه لكي يقع 

ترتيب آثار  نإذ نهيكون من شأ لنذلك املرشوع 
االندماج نفسه. وبالنظر ألمهية اآلثار والنتائج التي 

املوافقة عىل مرشوعه  بعدتؤول إليها عملية االندماج 
النظام رتب مجلة من  فإنمن إمتام إجراءاته,  والفراغ

فإن النظام  ولذلك النتائج املهمة التي تتمخض عنه.
أمر  نيهعلم به كل من يعيلاالندماج,  قرارأوجب شهر 

ذلك االندماج قبل وقوعه سواء كان الغري أو الرشكاء. 
أولئك املذكورين  إىلرصف نأن آثار االندماج لن ت غري

الداخلة يف االندماج  الرشكة أيضاً فقط, بل ستتأثر هبا 



٢٢٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
فإن  وعليه سواء كانت الرشكة الداجمة أو املندجمة.

يف استقصاء آثار االندماج يقتيض معرفة آثاره أوالً 
باعتبارها املتأثر املبارش من وقوع الرشكة نفسها شأن 

آثار عملية  ثم نتعرض بعد ذلك لتقيصاالندماج, 
الرشكاء والغري سواءً كانوا من االندماج بخصوص 

دخلوا يف عالقة مع أو الغري الذين  الدائنني للرشكة
 مد تأثر عالقتهم بالرشكة جراء ما الرشكة ملعرفة

خلفته عملية االندماج من تبعات مست عالقتهم 
 ومركزهم القانوين أمام الرشكة الداخلة يف االندماج.

وسنتناول بالبسط آثار وقوع االندماج عىل الرشكة 
الداخلة فيه يف مطلب أول ونعقبه يف املطلب الثاين 

دماج يف حق بالتفاصيل واألحكام اخلاصة بآثار االن
الرشكاء والغري بمختلف فئاهتم ممن تأثرت مراكزهم 

 مع الرشكة الداخلة يف االندماج. وعالقاهتم
 

آثار االندماج يف شأن الرشكة الداخلة : املطلب األول
  فيه

كان من املعلوم أن عملية االندماج ال  إذا
 لتخيلباعتبارها جمرد صيغة إلمتام عملية بيع با تتحلل

بل هي  ,عن ملكية الرشكة املستهدفة بني طريف العملية
عليها نتائج قانونية تتمثل يف فناء  ترتتبعملية 

عليها  وما هلا بامالشخصية االعتبارية للرشكة املندجمة 
وحتويلها إىل  ,وما يتعلق هبا من أصول وخصوم

اجلديدة الناشئة عن  للرشكةالرشكة الداجمة هلا أو 

إذن اختفاء  سرتتباالندماج  نتيجةف اندماج الرشكتني.
وذوبان وانصهار مجيع أصوهلا  ندجمةالرشكة امل

مع مكونات الرشكة الداجمة  وخصومهاوموجوداهتا 
سواء كانت رشكة موجودة أصالً أو ناشئة عن 
االندماج. ولكن دون أن يؤدي االندماج بالرغم من 

كة إىل تصفية الرش ,النقضاء الرشكة املندجمة اً كونه سبب
 ننابعد حلها بتأثري وجود حالة االندماج. ولذلك فإ

من الفرع األول والثاين يف هذا املطلب  كالً سنخصص 
للحديث عن آثار عملية االندماج فيام خيص الرشكة 

 لك بإفراد كل نتيجة يف فرع مستقل.نفسها, وذ
 

مجيع عنارص الذمة املالية من  انتقال: الفرع األول
 املندجمة إىل الرشكة الداجمة  الرشكة

حقق هبا عملية تما كانت الطريقة التي ت أياً 
) من نظام ١٩١االندماج وفق ما جاءت به املادة (

 إىلكانت عن طريق ضم رشكة أو أكثر  سواءالرشكات 
أو أكثر يف رشكة  ةرشكة أخر قائمة أو مزج رشك

تتولد من عملية االندماج, فإن مقتىض عملية  ديدةج
إىل ذوبان وصهر الرشكة املندجمة يف  يفيضندماج اال

انتقال  إىلما يؤدي بذلك الوضع  وهوالرشكة الداجمة 
مجيع عنارص الذمة املالية بمكوناهتا اإلجيابية والسلبية 

 إىل الذمة املالية للرشكة الداجمة.
يف عملية  نجده الاخلاصية أو األثر  وهذه

اء ومتلك رشكة ما رش عىل غالباً االستحواذ التي تقترص 
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٢٢٤
الرشاء  يكونحلصص أو أسهم يف رشكة أخر دون أن 

والتملك كامالً جلميع تلك احلصص أو األسهم من 
 الرشكةقبل الرشكة املستحوذة عىل جزء من ملكية 

متلكاً  ليسدام أنه  ما رذلك اجلزء أو كث األخر, قلّ 
لكامل رأس مال الرشكة املستهدفة بعملية الرشاء أو 

. أي أن أصول الرشكة حمل االستحواذ, )٣٣(االستحواذ
وموجوداهتا تبقى خاصة بالرشكة ذاهتا ويقترص أثر 
االستحواذ يف هذه الصورة األخرية عىل دخول الرشكة 

 ,الرشكةالتي آلت إليها ملكية ذلك اجلزء من رأس مال 
 يرتب كام ,للرشكة لرشكاء اآلخرين املالكنيعداد ا يف

عىل السيطرة واختاذ  للرشكةقدرة  إجيادذلك الوضع 
القرار وتوجيهه يف الرشكة املستهدفة بعملية الرشاء أو 

ولن يتغري هذا الوضع مهام كانت نسبة  ,االستحواذ
امللكية اجلديدة يف رأس املال ألن عملية االستحواذ, لن 

 .نصهار رشكة بأخرإىل ذوبان وا تفيض
أنه ينبغي التنويه يف هذا املقام إىل أن عملية  عىل

التحول من شكل إىل آخر من أشكال الرشكات ال 
                                                 

 ,سهم لرشكة أخرألأو االرشكة لكامل احلصص عند متلك   )٣٣(
 من نظام )١٦(األصل فيه أنه يرتب بموجب املادة 

انقضاء الرشكة لكوهنا أصبحت مملوكة من  الرشكات,
شخص واحد فقط. فدمج الرشكة املالكة هنا لكامل الرشكة 

عد اندماجاً باملعنى القانوين, يُ  املنقضية بام متلكه من أصول ال
 هالرشكة بوجودمل يرغب الرشيك يف استمرار  وذلك ما

مالكاً وحيداً بحصصها وأسهمها بعد إقرار النظام اجلديد 
للرشكات, لرشكة الرجل الواحد عند توفر أوضاع ورشوط 

 معينة وفقاً ألحكام النظام يف هذا الشأن.

يرتتب عليه وجود رشكة جديدة بشخصية اعتبارية 
الذمة املالية  عنارص ,بسببها تزولجديدة أيضاً ختتفي و

املتحولة, ولذلك جاء النص يف نظام الرشكات  للرشكة
) عىل أن الرشكة املتحولة من شكل إىل آخر ١٨٨( مادة

تظل حمتفظة بحقوقها والتزاماهتا قبل التحول. فعملية 
االندماج إذن ليست جمرد حتول من شكل إىل آخر من 
أشكال الرشكات حتى وإن كانت الرشكتان من 

ب عملية االندماج رتِّ بل تُ  ,)٣٤(شكلني خمتلفني بالفعل
ع أصول وخصوم الرشكة اختفاء وانصهار وذوبان مجي

املندجمة ومكونات ذمتها املالية يف الرشكة الداجمة أو 
 الرشكة اجلديدة املتولدة عن عملية االندماج.

مكونات العنارص اإلجيابية والسلبية  وختتلف
للرشكة الداخلة يف االندماج تبعاً لتنوع طبيعة ونشاط 

غري أنه يمكن القول أن تلك األصول  ,تلك الرشكة
لذمة الرشكة الداجمة,  املنتقلةونة للعنارص اإلجيابية املك

املندجمة من عقارات  الرشكةستشمل كل ما متلكه 
 هابخصوص حمل هاومنقوالت وحقوق وملكية تتملك

 تيأو حقوق امللكية الصناعية والفكرية ال التجاري

                                                 
ينبغي التنبيه هنا إىل أنه عندما تندمج رشكتان خمتلفتان يف   )٣٤(

البد من مراعاة شكلهام, إلنشاء رشكة مسامهة جديدة, فإنه 
وجود احلد األدنى من رأس املال عند التأسيس لرشكة 

ال يتجاوز عدد الرشكاء عن حده املسامهة اجلديدة, وأ
األقىص إذا كنا إزاء تأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة 

وفق ما بفعل االندماج, إلمتام تأسيس الرشكة اجلديدة 
 ) من نظام الرشكات.١٥١, ٥٤قررت ذلك املادة (



٢٢٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
حتوزها, إضافة إىل ما قد يكون لدهيا من أوراق مالية 

مالية تتملكها أو حصص أو  وما يتعلق هبا من حقوق
بصفتها رشيكاً يف رشكات أخر إضافة إىل  هلاأسهم 

املندجمة تظهر فيه بصفتها دائناً  كةأي حق مايل للرش
 أمام أي مدين هلا بذلك األداء املايل املتوجب عليه.

املطالبة بديون  حقعىل ذلك أن  وسيرتتب
الرشكة املندجمة من قبل الرشكة الداجمة يف مواجهة 
املدينني يتم اقتضاؤه دون اللجوء إىل إجراءات شكلية 
إلثبات صفتها القتضاء ذلك الدين, وذلك لكون 

 فتتلقىالرشكة الداجمة ستصبح خلفاً للرشكة املندجمة 
 جببمواملالية بكامل عنارصها اإلجيابية والسلبية  ذمتها
حملها بصفتها دائنة  فتحل ,النظاممن  )١٩٢(املادة  نص

 بعدوثيقة االندماج  يف يتقرر ما حدود ضمن أوأو مدينة 
أن يصبح االندماج صحيحاً وفق األوضاع التي يتطلبها 

إقرار االندماج من كل رشكة طبقاً  عقبالنظام وذلك 
عقد الرشكة وشهر ذلك القرار  لتعديلللقواعد املقررة 

 حسبوفق الطرق املقررة نظاماً  ندماجضاء االبإم
 الشكل القانوين لكل رشكة.

التنويه يف هذا املقام أن انتقال املكونات  وينبغي
السلبية للذمة املالية سيصبح نتيجة تلقائية أيضاً بفعل 

ن األصل العام هو أن حتل الرشكة إاالندماج, إذ 
تزاماهتا وفاء مجيع ال يفالداجمة حمل الرشكة املندجمة 

 ولذلك واحرتام مجيع ما تعهدت والتزمت القيام به.
املادة  يفأصبح من غري املفهوم أن تأيت صياغة النظام 

تأكيد مقتىض عملية االندماج يف كون  عىل )١٩٢(
 بعد منثم تقرر  ,الرشكة الداجمة خلفاً للرشكة املندجمة

ثر يكون يف حدود ما آل إليها من أصول أن ذلك األ
واعتبار ذلك هو األصل العام يف تقرير آثار االندماج 

ماج نداملستقيم مع آثر االأن يف هذا الصدد, يف حني 
 لحماعتبار أن األصل هو حلول الرشكة الداجمة 

مل تقرر  هلا وما عليها ما الرشكة املندجمة يف كل ما
تصور مثل  ويمكنك. وترصح وثيقة االندماج بغري ذل

التعهدات وااللتزامات التي ترتتب عىل مثل ذلك  تلك
بانتقال واجب عدم املنافسة من الرشكة  ,االندماج

املندجمة للرشكة الداجمة وكذلك حلول األقساط 
من االلتزامات  وغريهااملستحقة الشرتاكات التأمني 

التي يستوجب عىل الرشكة الداجمة الوفاء هبا. كام 
بالرشكة  املتعلقةن تتسع دائرة تلك االلتزامات يمكن أ
أيضاً انتقاهلا إىل كاهل الرشكة الداجمة  لتشملاملندجمة 

الناشئة عن  اإلصاباتفيام يتعلق بالتعويضات جراء 
ضامن العيب  كذلكو, عامهلا هلاالعمل والتي تعرض 

الذي وجب وتأكد عىل الرشكة املندجمة حتى وإن مل 
 .)٣٥(االندماج يكتشف إال بعد حصول

                                                 
انظر مثالً يف القضاء الفرنيس يف انتقال واجب عدم املنافسة   )٣٥(

إىل الرشكة الداجمة وااللتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وانتقاهلا إىل كاهل الرشكة الداجمة وكذلك ضامن العيوب 

وذلك عىل ما جاء التي كانت يف أصلها عىل الرشكة املندجمة 
 :تية عىل التوايلاآليف األحكام القضائية 

Cass. Com, 13 fev 1963, Riom 5 mai 1980, rev Sociétés 
1981, 596, et paris 22 sept 1995, dr, Sociétés 1996 no 18. 
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٢٢٦
ضامنات الكفالة التي ارتبطت هبا  وتثري

إمكانية  يفالرشكات الداخلة يف االندماج التساؤل 
ن من إفانتقاهلا كنتيجة طبيعية لوجود حالة االندماج, 

التأكيد بأن النظام القانوين  ماملناسب يف هذا املقا
لالندماج سريتب نتيجة مفادها أن األصل واملبدأ العام 
هو أن تصبح الرشكة الداجمة بفعل االندماج مسؤولة 
عن مجيع االلتزامات املضمونة من قبل الرشكة املندجمة 

 .)٣٦(حتى وإن احتوت وثيقة االندماج عكس ذلك
ضامنة الكفالة يف حاالت  مآلأن معرفة  والواقع

تناوله من خالل التفرقة بني حالة  حيسناالندماج, 
اختفاء الرشكة املستفيدة من الكفالة بفعل االندماج 
وحالة بقاء واستمرار الرشكة املستفيدة من ضامنة الكفالة 

للرشكة املندجمة  التي ناملقررة هلا. فعندما تنقل الديو
الندماج إىل ذمة الرشكة بالكفالة بفعل اهلا  املضمونةو

 فال بقاء ضامنة الكفالة يصبح أمراً متقرراً  فإنالداجمة, 
تزول مع وجود االندماج, إذ يظل الكفيل الذي ضمن 

الرشكة الداجمة  إزاءأداء الدين للرشكة املندجمة ملتزماً 
الدين الذي انتقل هلا بفعل االندماج  ذلكبضامن وفاء 

 .ملصلحتهافول أداء الدين من ذمة الرشكة املندجمة املك
أن الصعوبة تثور يف حتديد انتقال ضامنة  غري

من الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة أو الرشكة  الكفالة
ما إذا كان الدين مل ينشأ  لةاجلديدة بفعل االندماج يف حا

                                                 
 :راجع يف هذا الشأن  )٣٦(

Cass. Com, 4 fev 1997, rev dr bancaire et bourse 1997, 70, 
obs Germain et Frison. 

التصور باالستناد  سهلاألوىل  للوهلةبعد, فقد يبدو األمر 
فكرة االندماج التي مؤداها أن  والرجوع إىل جوهر ونتيجة

من  هذه احلالة يفضامنة الكفالة ستنتقل بطريقة تلقائية 
الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة باعتبار ذلك أثراً ونتيجة 
طبيعية النتقال الذمة املالية بكامل عنارصها ومكوناهتا 

 ولذلكجمة. ادجمة إىل الرشكة الدنوضامناهتا من الرشكة امل
مسألة ذات قيمة  تعد مثل هذه احلالة, يفلكفالة للدين ا فإن

الناحية العملية يف الفحص  منمعتربة ومقدرة 
مرحلة االندماج بعد التوصل إىل  سبقواملفاوضات التي ت

نصيب الرشكة املندجمة يف  خيص وماإعداد صيغته النهائية 
صفو ذلك التصور  عكرأن ما يؤثر وي غري الرشكة الداجمة.

 االعتبارية الشخصية فناء منهو ما يؤدي إليه االندماج 
املندجمة, فضامنة الديون التي ستنشأ بعد االندماج  للرشكة

لن تكون صحيحة إال بموافقة رصحية من الكفيل, بالنظر 
مل ينشأ وقت  الدين وكونإىل انقضاء الرشكة التي كفلها 

لة تر أن األصل أسوجودها أي أن هذه النظرة لتلك امل
ينشأ بعد  مل الذي لدينا عن الكفالة وانحسارهو انقضاء 

بفعل  املتكوناملضمون عنه و ديديوجد الشخص اجل ومل
مل يضمنه لعدم وجوده أصالً وقت  الكفيلف االندماج,

 الدينانرصاف إرادة الكفيل لضامن  ولعدمنشوء الكفالة 
,  وإن حتى وأدائه من  وقع ما وأنكان الشخص موجوداً

, حصلتلو  ستصبحبعد  ينشأمل  لدين بكفالتهضامنه 
عىل مدين حمدد فال يستساغ لذلك انتقال ضامنة  مقترصة
بفعل دون موافقته هذه احلالة  يفتلقائية  بطريقةالكفالة 



٢٢٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
ومن املعلوم من  .)٣٧(االندماج إىل مصلحة الرشكة الداجمة

القواعد العامة يف كفالة وضامن الديون وفق أحكام 
الرشيعة اإلسالمية التي تعترب الرشيعة العامة املطبقة يف 
املعامالت يف اململكة العربية السعودية, تقريرها جواز 

ما يفيد  ةبن قدامامن املجهول حيث جاء يف املغني الض
 ٰى ٰر ٰذ ُّ : بصحة ضامن املجهول لعموم قوله تعاىل

ن محل البعري غري إحيث  )٣٨(َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
معلوم خيتلف باختالفه, ولعموم قوله صىل اهللا عليه وسلم 

د والرتمذي (الزعيم غارم) وألن ضامن وفيام رواه أبو داو
املجهول التزام من غري معاوضة فال يعترب رضا املضمون 
 له واملضمون عنه ولكن املعول عليه هو رضا الضامن ألنه

 .)٣٩(التزام عليه يتعني معه رضاه بالضامن

                                                 
 :املنشور يفقارن احلكم القضائي الفرنيس   )٣٧(

Rev, Sociétés, 1987, no 397, note Barret, 
 املنشور يف:وكذلك احلكم القضائي 

Rev, Sociétés, 1999, no 168, note Vidal. 
واملنتهي إىل أن الكفيل ليس ملزماً بالديون الالحقة عن 
االندماج إذا كانت العملية ستغري من الوضع املايل للرشكة 

التعاقد بوجود مرشوع االندماج,  دجاهالً عناملكفولة إذا كان 
كان عليه وقت الكفالة وذلك عىل نحو يغري من األساس الذي 

 ويمدها إىل نطاق جيعلها متغرية عن أوضاع حالتها األصلية.
 .٧٢يوسف, اآلية   )٣٨(
انظر لتفاصيل هذا الرأي يف الفقه اإلسالمي الذي يعرب عن الكفالة بلفظ   )٣٩(

, الرياض: مكتبة الرياض ٤ابن قدامة. املغني. ج الضامن املقديس,
. ٥٩٢− ٥٩١م), ص ص ١٩٨١هـ/١٤٠١احلديثة, الرياض, (

وكذلك يف هذا املعنى انظر: التنوخي, زين الدين. املمتع يف رشح املقنع. 
, بريوت: دار خرض للطباعة والنرش ٣حتقيق: عبدامللك بن دهيش, ج

 .٢٥١− ٢٥٠م), ص ص ١٩٩٧هـ/١٤١٨والتوزيع (

أن الواقع واملشاهد أنه بالنظر ملا  واحلقيقية
للكفالة من أمهية يف جمال األعامل, فإن كثرياً من 
عمليات االندماج تصاغ وثائقها بعد التفاوض ببيان 
تفاصيل اشرتاط نقل الكفالة يف حال االندماج إىل 

الرشكة الداجمة مصلحة الرشكة الداجمة سواء كانت 
نشأ بفعل عملية موجودة مسبقاً أو أهنا رشكة جديدة ت

 .االندماج
بخصوص املوقف من ضامنة الكفالة  وأما

عندما تكون الرشكة الداجمة هي املكفولة يف ديوهنا, 
ضامنة الكفيل ال يوجد ما يمنع من استمرار  هفإن

للرشكة الداجمة عن ديوهنا بالنظر إىل بقاء شخصيتها 
 االعتبارية, ولن يؤثر يف ذلك انتقال ذمم مالية أخر
للرشكة الداجمة حتى وإن ترتب عىل ذلك االندماج 

 تعديل موضوع نشاطها. أوتغيري اسم الرشكة 
تدعو عملية االندماج عند حدوثها إىل  كام

الذمة  لذي تنتقل فيه عنارصمعرفة وحتديد الزمن ا
أو الرشكة  املالية من الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة

اجلديدة الناشئة بعد االندماج الذي رتب هذا الوضع 
 .فيهللرشكات الداخلة  القانوينو االقتصادي

 من حتديد خالياً  جاءأن نظام الرشكات  الواقع
مكونات  معه آثار عملية االندماج بانتقال تبدأ تاريخ

 غري الذمة املالية من الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة.
معه انقضاء الرشكة  سيرتتباالندماج أن أنه بالنظر إىل 

املندجمة دون حلها وحتول عنارص ذمتها املالية إىل 
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٢٢٨
الرشكة الداجمة, فإن ذلك يستتبع لوجوده أن تكون 

االندماج وإعامل آثاره مرشوطة بتحقق حل  يةعمل
 شخصيتها االعتبارية إذ ال اختفاءلرشكة املندجمة وا

انتقال تلك املكونات لعنارص الذمة املالية ما  يمكن
 تزالدامت الشخصية االعتبارية للرشكة املندجمة ما 

أي أنه ال يمكن االستناد إىل النتيجة  قائمة مل تنحل.
ية من االندماج واخلاصة باعتبار انتقال مجيع أتاملت

املالية من الرشكة املندجمة إىل الرشكة  عنارص الذمة
دام أن الوجود القانوين للرشكة مل يصل إىل  الداجمة ما

خصوصاً يف مواجهة الغري حيث  ,الفراغ من حلها بعد
تزول الشخصية االعتبارية والوجود القانوين  ال

 هاللرشكة املندجمة إال بعد شهر االندماج وشطب سجل
 م).٢٠١٣(األرياين ,  التجاري

الرغم مما تتطلبه عملية االندماج من إهناء  وعىل
ومتتد يف  خمتلفةمراحل طويلة تتشكل من إجراءات 

إىل أنه مل ينص عىل  وبالنظرختتص هبا كل مرحلة  منالز
أنه بإهناء هذه املرحلة أو متام ذلك اإلجراء تنتهي 

يمكن أنه , إال عملية االندماج وتبدأ بعد ذلك آثاره
مكونات الذمة  انتقالمعه  يبدأاستنتاج التاريخ الذي 

 آثارثر من أاملالية من الرشكة املندجمة للرشكة الداجمة ك
االندماج بأنه التاريخ الذي يتم فيه تسجيل الرشكة 

االندماج يف السجل التجاري  عناجلديدة الناشئة 
ذلك  تطلبواستيفاء إجراءات الشهر ودون أن ي

 كةإقراره من قبل اجلمعية العامة للرش بطبيعة احلال

اجلديدة. ولكن يف حالة ما إذا كانت عملية االندماج 
 الرشكة املندجمة يف الرشكة ومزجناشئة عن ابتالع 
بعده الرشكة  وتفقدسيتحدد  اريخالداجمة فإن ذلك الت

فيه آخر مجعية  عقدتُ الذي  باليومشخصيتها االعتبارية, 
 الرشكاءمجعية  أوت املسامهة رشكا يفعامة غري عادية 

 النظرمن صالحياهتا  يكونالتي  األخر لرشكاتيف ا
 ندجمةمن قبل الرشكة امل وإقرارهايف عملية االندماج 

ولكنه لن يكون نافذاً بحق الغري إال بعد متام إجراءات 
 .)٤٠(الشهر والشطب

ذلك التاريخ لبدء رسيان آثار  حتديد كان وإن
االندماج متفقاً مع طبيعة التسلسل الزمني إلمتام 

النهائية  وصيغتهإجراءات االندماج وإقراره بصورته 
بني الرشكات الداخلة فيه, فهل يمكن من خالل وثيقة 
االندماج املقررة من قبل أطرافها حتديد تاريخ آخر 

 ?معني بالنص عليه لبدء آثار االندماج
أن مثل هذا اخليار غري متصور يف حالة  يبدو

 ,كون أننا أمام رشكة جديدة ظهرت بفعل االندماج
بيد أن ذلك االتفاق ممكن احلدوث يف حالة االندماج 

الشخصية االعتبارية للرشكة  معه ىالذي تبق

                                                 
يتأثر  قرره يف كون الغري ال انظر يف القضاء الفرنيس ما  )٤٠(

بعدم صحة ترصفات الرشكة املندجمة لفنائها يف الرشكة 
الداجمة هلا حيث تبقى تلك الترصفات صحيحة بالنسبة 
للغري حتى يتحقق إجراء شهر االندماج وشطب الرشكة 

 :من السجل التجاري
Cass. Com, 1994, Rtd, 510, obs champaud et Danet. 
Besancon 11 Fev 1993 Bull. Joly 1993, 574, note Bouere. 



٢٢٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
حتى مع تصور وجود هذا اخليار  ولكنالداجمة. 

ماج إىل فيجب أال يمتد األجل لبدء نفاذ آثار االند
من وجود  الباعثوقت غري معقول وال يتناسب مع 

مع  ,ريخ حمدد بني األطراف لبدء آثار االندماجات
حمدد بني  اريخالتأكيد يف الوقت ذاته عىل أن اختيار ت

أطراف عملية االندماج لنفاذ آثاره جيب أن يتأكد 
معه أن األعامل التي تم إنجازها والتعاقدات التي 
جتري يف الفرتة ما بني إمتام عملية االندماج والتاريخ 

الرشكة الداجمة.  كاهلاملحدد لنفاذ آثاره تبقى عىل 
 حصوهلامثل تلك احلالة ال يتواتر  أنوالواقع 

ريخ حمدد الحق لبدء نفاذ آثار االندماج تا حديدبت
أكرب قدر من  يقإال يف األحوال التي يراد فيها حتق

إقرار  يتمالعدالة لصحة املعادلة املالية التي بموجبها 
مبادلة احلصص واألسهم ومراجعة تقويمها بني 
الرشكة الداجمة والرشكة املندجمة دون أو يؤثر هذا 

كونات الذمة املالية الوضع عىل ترتيب أثر انتقال م
دام أن  من الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة ما

 بقرار إقرار االندماج بذاته قد تم وقوعه صحيحاً 
الرشكات  يفمن الرشكاء يف آخر اجتامع للجمعيات 

 املرتبطة بعملية االندماج.
فإن األثر الالحق لعملية االندماج  ولذلك

عة مبادلة احلاصل من خالل إعادة تقويم ومراج
نصيب الرشكاء يف الرشكة املندجمة ليس إال أثراً حماسبياً 

يف صحة اإلجراء القانوين بإقرار االندماج  يقدحال 

تلك اجلمعيات. غري أن  انعقادمن تاريخ  ورسيانه ذاته
يتقرر فيها تاريخ آخر  التياملعتاد يف مثل تلك األحوال 

يبية ملكافحة حتتاط النظم الرض أنلنفاذ آثار االندماج, 
ما يكون له من أسباب وبواعث تستهدف التهرب 
الرضيبي من خالل ذلك اإلجراء بتأجيل رسيان آثار 

وتقليل املستقطع الرضيبي تبعاً ملثل ذلك  ندماجاال
يف ذلك التاريخ املختار بني أطرافه  تماالندماج إن 

عام  والعدولكان بتأخريه أو جعله بأثر رجعي  سواء
. )٤١(حتديد تاريخ رسيان آثار االندماج يعد األصل يف

يف االندماج ضبط  الداخلةولذلك فإن عىل الرشكة 
, وتوثيقهعملها املحاسبي  تظهر الرشكة  وأن مستندياً

الداجمة أيضاً يف قوائمها املالية ووثائقها املحاسبية 
تسجيل تلك العمليات التي تتم بني وقوع االندماج 

لرسيان آثاره بصورة  حددوحصوله فعالً والتاريخ امل
أي عملية أخر تتمثل يف التخارج بني  أوهنائية 

الرشكاء عىل أساس املبادلة بحصص أو أسهم يف 
ما يكون مشكالً  لتفاديرشكات أخر وذلك 

حلاالت هترب رضيبي تطبق بشأهنا جزاءات رضيبية 
عند ثبوت املخالفة, إضافة إىل استقطاع الزكاة أو 

أصالً والواجب توريدها إىل اإلدارة الرضيبة املقررة 
                                                 

من قانون الرشكات الفرنيس أن  )٢٣٦/٦( تقرر املادة  )٤١(
التاريخ املختار لنفاذ االندماج جيب أال يكون بعد هناية السنة 

أن ثر رجعي له أعند اختيار  صحي املالية للرشكة الداجمة, وال
خر سنة مالية قبل حصول آنتهاء سابقاً ال يكون تارخيه

 االندماج للرشكة الداجمة.
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٢٣٠
 حةالرضيبية املتمثلة يف اململكة العربية السعودية بمصل

 .)٤٢(الدخلو الزكاة
 

 الرشكة املندجمة دون حلها انقضاء: الفرع الثاين
خصائص وآثار االندماج أن يرتتب عىل  من

إجرائه انقضاء الوجود القانوين للرشكة املندجمة سواء 
كانت واحدة أو أكثر دون أن يستتبع ذلك االنقضاء كام 

                                                 
يف  ٨٦٣نظر مثالً قرار اللجنة االستئنافية الرضيبية رقم ا  )٤٢(

هـ املنتهي إىل أن ادعاء الرشيك املتخارج عن حصته ١٤١٩
,بأن تلك  بعملية مبادلة ألسهم رشيك معه يف رشكة أخر

سمية هلا ة حصته بالقيمة االا يقارب من قيمماملبادلة تساوي 
 ال يبقى معه سو , يف الوقت الذي حتقق فيه الرشكة أرباحاً
فرض الرضيبة عىل أساس القدر املتيقن وهو القيمة الدفرتية 
للحصص املتنازل عنها, بموجب شهادة حتويل امللكية املوقع 

رقم  نظر كذلك قرار اللجنة نفسهااو .عليها من قبل الرشكاء
هـ املنتهي إىل أنه ال جمال لعدم إخضاع ١٤٢٨لعام  ٧٥١

عند احتساب حصص الرشكاء املتنازل عنها للرشكاء اجلدد 
عدم حوالن احلول عليها ما دام أن مبلغ رأس الزكاة بحجة 

مال الرشكة مل يطرأ عليه أي تغيري يف مقداره وإنام كان التغيري 
تخارج والتنازل, إذ صص اخلاصة بالرشكاء بعد الاحليف عدد 

ن هناك فصالً بني الذمة املالية للرشكة وللرشكاء عند إ
ويف هذا االجتاه أيضاً احتساب الوعاء الزكوي لكل منها. 

لعام  ١١٩٦فية الرضيبية رقم نظر قرار اللجنة االستئناا
هـ القايض بأنه ال يوجد انقطاع للحول عند احتساب ١٤٣٣

رشكاء فيها بعد التخارج كها لالزكاة عىل احلصص التي مت
ألن املبالغ التي دفعها  والتنازل عنها من رشكاء قدامى,

الرشكاء للحصص اجلديدة ال متثل إضافة عىل رأس املال 
وأن ذمة الرشكة يف حساب الزكاة عليها خمتلفة عن ذمة 

 .عليهم الزكويط بالرشكاء عند إجراء الر

هو معتاد عند حدوث أسباب انقضاء الرشكة, إكامل 
إجراءات حل الرشكة وتصفيتها. وسريتب االندماج 

هلا من  يامة املندجمة فبذلك خالفة الرشكة الداجمة للرشك
. فاالندماج يفرتض تزاماتحقوق وما عليها من ال

 بالشخصيةلوجوده متتع الرشكات الداخلة فيه 
 ةاالعتبارية لكي يتسنى للرشكة الداجمة أو اجلديد

استيعاب أثر حتويل موجودات وحقوق الرشكة 
املندجمة وخالفتها من قبل رشكة هلا شخصية اعتبارية 

ولذلك ال يتصور وال  ل تلك النتيجة.متكنها من حتم
رشكة حماصة  متزاجيعد اندماجاً باملعنى القانوين ا

ال وجود للشخصية  إذبرشكة أخر داجمة هلا 
 االعتبارية لرشكة املحاصة.

كنا أمام جمرد حالة جتمع بني رشكتني  لوأننا  كام
منهام  أيلتنسيق أنشطتها التجارية دون أن تفقد 

وجودها القانوين, فإننا ال نكون إزاء حالة اندماج 
ولذلك لن نكون بصدد انقضاء ألي من الرشكتني. 
واحلاصل أننا عندما نواجه حالة االندماج بطريق 
ابتالع إحد الرشكتني لألخر فإن الرشكة املندجمة 
هي التي ستختفي وتنقيض دون أن يؤدي ذلك 

ة الرشكة ألن ذلك يتناىف ترتيب أثره يف تصفي ضاءاالنق
مع هدف االندماج الذي يراد منه ضم جيع موجودات 
الرشكة وأصوهلا إىل ذمة الرشكة الداجمة ال توزيعها بني 
الدائنني والرشكاء. يف حني سيكون أثر ذلك عىل 
الرشكة الداجمة متمثالً يف زيادة رأس ماهلا بانضامم 



٢٣١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
مكوناهتا موجودات ذمة الرشكة املندجمة إليها بجميع 

ولذلك لن تتأثر الرشكة الداجمة يف شخصيتها 
 .ا القانوين تبعاً لذلك االندماجووجوده

إذا نتج االندماج من انصهار الرشكتني يف  وأما
الرشكتني يف كيان قانوين جديد متثله  جبعضهام ومز

عن ذلك  فسينجمرشكة متولدة عن ذلك االندماج 
, هفي اخلتنيالدانقضاء الوجود القانوين للرشكتني 

 نهامولكن دون أن يؤدي ذلك أيضاً إىل تصفية كل م
كأثر من آثار االنقضاء للشخصية االعتبارية ألي 

 تلتقي لتكت أورشكة. ولذلك فإن أي عملية جتمع 
فيهام الرشكتان دون أن يرتتب عىل ذلك التجمع 

ال  فإننا القانونية ألحدمها عىل األقل, صيةاختفاء الشخ
اندماجاً  بحسبانهالتجمع  مثل ذلك نكيفيمكن أن 

ترتتب آثاره القانونية مهام كانت درجة التعاون أو 
اهليمنة من رشكة عىل أخر. ويرتب وجود حالة 

انعدام  ,انقضاء الرشكة املندجمة دون تصفيتها بعد حلها
 ماتطبيق األحكام املقررة للرشكة حال انقضائها و

ا. كام أن يستتبعه ذلك من أحكام تعيني املصفي هل
النتيجة املقررة نظاماً ببقاء قدر من الشخصية القانونية 
للرشكة املنقضية ألجل إهناء إجراءات تصفيتها 

جمة التي ستستبعد من التطبيق يف حالة الرشكة املند
 .انتهى وجودها القانوين

عىل ذلك فإنه لن يكون بإمكان الرشكة  وتأسيساً 
تمرار قيامها اس االندماج بفعلاملنقضية شخصيتها 

بنشاطها القانوين كإقامة الدعو أو مواصلة السري فيها 
أن  كام ,)٤٣(وذلك النعدام الصفة لدهيا ,ملصاحلها حلامية

وحلها لن يرتب يف حالة الرشكة املندجمة  الرشكة نقضاءا
ودخوهلا يف مرحلة حتصيل حقوقها والوفاء  تصفيتها

بديوهنا وتوزيع فائض القسمة بني الرشكاء بعد ذلك, 
مع اهلدف من االندماج ذاته. هذا الوضع لتعارض 

فاالندماج ال يستتبع تصفية الرشكة املندجمة وإنام جمرد 
حتول ذمتها املالية بانتقال مجيع عنارصها ومكوناهتا إىل 

التي نشأت  اجلديدة الرشكة لكتالرشكة الداجمة أو 
 .عل االندماج بني رشكتني أو أكثربف

 )١٥(يف مادته  اتالرشك نظامكان نص  وإذا
من أسباب انقضاء  سبباً رصحياً يف كون االندماج 

النعدام وجودها القانوين بعد  ومرتباً الرشكة املندجمة 
حدوثه, فإن نتيجة ذلك الوضع ستفيض بطبيعة احلال 
إىل انعدام وجود واستمرار وصف الرشيك للرشكاء 

الرشكة املندجمة حيث أصبحوا رشكاء مع آخرين يف  يف
رشكة أخر غري الرشكة املندجمة التي انتهى وجودها 

 قد حصصهمبفعل وجود عملية االندماج. كام أن 
اختلطت مع عنارص الذمة املالية للرشكة الداجمة أو أهنا 

                                                 
الذي يؤكد أن حل نظر مثالً يف القضاء الفرنيس احلكم ا  )٤٣(

يرتب  الرشكة املندجمة وأيلولة ذمتها إىل الرشكة الداجمة ال
تصفيتها, ولكن يرتب زوال شخصيتها, ولذلك يكون 

الرشكة  باسمصحيحاً تقرير عدم قبول الدعو املقامة 
املندجمة لذلك السبب عىل أن يكون للرشكة الداجمة مواصلة 

 استمإذا طلبت وإيداع املذكرات الدعورار نظر الدعو. 
Paris 10 juin 1998, bull joly, 1999, 94, note scholer. 
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٢٣٢
انصهرت مع الذمم املالية لبقية الرشكات التي نتج عن 
ضمها مع بعضها بعض وجود رشكة واحدة جديدة 

التي كانت موجودة لد  املشاركةجتمعهم. كام أن نية 
 ملوجودها القانوين,  املنتهيالرشكاء يف الرشكة املندجمة 

ينها املوجودة لدهيم بعد موافقتهم وإقرارهم تعد هي ع
 فاقتسام االندماج يف الرشكة اجلديدة بالنسبة هلم.

األرباح واخلسائر مل تكن مقاييسه بإرادة االشرتاك, هي 
الرشكة املندجمة  حال تأسيسكانت عليها  التينفسها 

فإن الوجود القانوين  ولذلكفيام خيص الرشكاء فيها. 
 وواقعاً قانوناً  املنعدميكون يف حكم للرشكة املندجمة س

,  دون أن يرتتب عىل ذلك تصفية الرشكة. ولكن فعلياً
االندماج ليس جمرد حتول من شكل قانوين  وألن

إىل آخر ال يرتتب معه زوال الشخصية القانونية للرشكة 
املتحولة كام هو حال التحول البسيط املعتاد الذي جتريه 

جراء التعديالت التي إ بمجرديرتتب  يالرشكة والذ
يستوجبها القانون لعقد الرشكة بعد إقرار ذلك التحول 

وهنج مبارشة  الذي طرأ عىل شكل الرشكة وأسلوب
يستتبع حل الرشكة خالفاً لعملية التحول  إنهنشاطها, ف

يف  عال تستتب اأهن إالالتي وإن كانت ال تقع بني رشكتني, 
 لالشك يريتغ ردجم لب اؤها,انقض حولةاملت كةالرش قح

دون  أي تفقد شخصيتها القانونية, أن دون اهل وينالقان
حل وإهناء لوجودها بقيام حالة التحول القانوين التي 

املالية للرشكة  الذمةكام وأن . أرادته الرشكة املتحولة
ذلك التحول إىل رشكة أخر  بفعلاملتحولة ال تنتقل 

ر فإن بمثل ما تقتضيه عملية االندماج. وبنفس القد
االندماج أيضاً ال يرتتب عليه تغيري الشكل القانوين 
للرشكة املندجمة النعدام وفناء وجودها القانوين الالحق 

عند  ؤديياالندماج بطريق املزج  أن كام بفعل االندماج.
إىل وجود وانبثاق رشكة جديدة النحالل , حدوثه

وانقضاء الرشكات الداخلة يف االندماج وزوال 
العتبارية بينام ال يؤدي التحول القانوين شخصياهتا ا

للرشكة من شكل إىل آخر إىل وجود وخلق شخص 
 اعتباري جديد.
 الرشكةأن استنتاج ترتيب فقدان  واحلاصل

املندجمة لوجودها القانوين كأثر ونتيجة لعملية 
استمرار كياهنا االقتصادي املتجسد  يكدرهاالندماج ال 

ية والفكرة االقتصادية يف عنارص ومكونات ذمتها املال
واجلدو التجارية ملرشوع الرشكة املندجمة التي تنتقل 

ضمن دجمها  ولكن كفكرةوتستمر يف وجودها 
 وصهرها مع مكونات الرشكة الداجمة أو اجلديدة.

سبق وأن تطرقنا  ما إىلالتنويه يف هذا املقام  وينبغي
إذا كنا بصدد رشكة قد  بأننا قررالنظام قد  أنله من 

 يفرشكة  اعتبارهادخلت دور التصفية, فإنه وبالرغم من 
يمكن أن تدخل باعتبارها رشكة  فإنه املنقضية حكم

مندجمة مع رشكة أخر داجمة هلا وهذا استثناء من أحكام 
هو أن  األصلمن املعلوم أن  إذ التصفية للرشكات.

بالقدر  تستمر وحتتفظ بشخصيتها االعتبارية الرشكة
إجراءات  أياملحدد إلمتام عملية التصفية هلا دون القيام ب



٢٣٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
مع مفهوم التصفية واالنقضاء  يتعارضخر آأو أي نشاط 

من أعامل  الً حني أن االندماج ليس عم يفللرشكة. 
غري  مناإلشارة يف هذا املقام أن  جيدرأنه  غري التصفية.

لتي تكون املقبول أن يتم إقرار اندماج مثل تلك الرشكة ا
يف دور التصفية إذا كنا قد رشعنا يف قسمة األموال املتبقية 

تقطع  وبذلكمنها  مالرشكاء نصيبه بإعطاءبعد التصفية 
عىل أموال  االستيالءالطريق عىل الرشكاء الذين يريدون 

وأصول الرشكة قبل حصول االندماج حيث لن يبقى يف 
 سو اخلصوم واملديونيات عىل حوالمثل تلك األ
 .عل االندماج إىل الرشكة الداجمةبف ستنتقلالرشكة والتي 

, ن مل يتم شطب الرشكة بعدإه حتى وواحلاصل أن
ذمة الرشكة إىل ذمة  منفإن البدء بخروج األموال 

 ألن معه عدم اعتبارها أمواالً خاصة هبا, يتحققالرشكاء 
االعتبارية هلذه  الشخصيةاملالية املرتبطة بوجود  الذمة

 وجببدء خرض وجودها املايل وتقو رتثتأالرشكة قد 
األموال التي تم تسليمها للرشكاء قبل اختاذ إجراءات 

فال جمال إلعامل أثره بالقول بحلول الرشكة , االندماج 
يفرتض وجود  االندماجف الداجمة حمل الرشكة املندجمة.

دة التي رشكتني متمتعتني بالشخصية املعنوية طيلة امل
تتخذ فيها إجراءات االندماج بحيث تنقيض شخصية 
إحدامها بمجرد متام تلك اإلجراءات. فالدخول بفائض 

االندماج بل هو  يليعد من قب التصفية يف هذه احلالة ال
جمرد مسامهة من قبل الرشكاء يف الرشكة املنحلة كحصة 

 .الداجمةعينية يف رأس مال الرشكة 

ح استثناء جواز اندماج كان النظام قد رص وإذا
الرشكة حتت التصفية مع رشكة أخر, فإن املعتاد يف 
مثل هذه األحوال أن تكون الرشكة املندجمة هي 

يوجد  ال هأن كامالرشكة التي تكون يف طور التصفية, 
يمنع من قيام رشكتني حتت التصفية باالندماج  أيضاً ما
املؤكد أن فناء  ومن .(Bertrel et Jeantin, 1991) فيام بينها

 يكونالشخصية القانونية للرشكة املندجمة يستتبع أن 
بحقوق امللكية التي يتطلب اكتامهلا القيام  التمتع

بإجراءات تسجيلها كحقوق امللكية الصناعية 
 القياملالحتجاج هبا عىل الغري,  اً مرشوط يةوالتجار

إلمكانية التمسك بعد ذلك  الداجمةبتسجيلها للرشكة 
لغري بوجود التقليد أو االستخدام غري املرشوع أمام ا
أن تقوم به  يمكن ال التسجيل إجراء طلب, أي أن هلا

 يتهاالرشكة املندجمة بسبب انقضائها وفناء شخص
فإن انتقال احلقوق املرتتبة عىل امتالك  وباملثل. القانونية

 ةأسهم الرشكة املندجمة يف رشكة مسامهة غري مدرج
الغري إال بعد قيد حتول امللكية  ىلليس له حجية ع

ملصلحة الرشكة الداجمة يف سجالت الرشكة التي متتلك 
اختفاء  ويرتب .)٤٤(فيها الرشكة املندجمة تلك األسهم

الوجود القانوين للرشكة املندجمة وحلول الرشكة 
                                                 

 القضاء يف) من نظام الرشكات, وكذلك ١٠٩املادة (انظر   )٤٤(
 عىل املرتتبة احلقوق انتقال أن قرر الذي النقض حكم الفرنيس
 ليس مدرجة غري مسامهة رشكة يف املندجمة للرشكة أسهم امتالك
 يف الداجمة للرشكة امللكية حتويل قيد بعد إال الغري عىل حجة

 :األسهم تلك املندجمة الرشكة فيها متتلك التي الرشكة سجالت
Com 13 dec 1966, bull civ, III, 1967, n 416. 
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٢٣٤
من  العديدهلا وما عليها,  الداجمة وخالفتها هلا يف ما
يض واملوقف الذي تقتضيه النتائج املؤثرة يف جمال التقا

 املرتبطةالتعامل مع تلك املسائل  دعمليه االندماج عن
حيث سيكون من املتعني  بإجراءات املطالبة القضائية.

عد الرشكة الداجمة هي وحدها التي ختتصم يف شأن أن تُ 
حقوق الدعو املقامة باسم الرشكة املندجمة ولذلك 

 الرشكة يمكن للرشكة الداجمة مالحقة الرشكاء يف
مال  رأسيف  حصتهماملندجمة الذين مل يقوموا بالوفاء ب

لن يؤدي االندماج إىل ترتيب  كام الرشكة املندجمة.
اعتباره حدثاً قاطعاً للدعو التي ال تزال منظورة 
ويكون أحد أطرافها أي من الرشكات الداخلة يف 

عند عدم قبول  املقبول مناالندماج, ولذلك سيكون 
امة باسم الرشكة املندجمة االستجابة لطلب املق الدعو

ملواصلة بإيداع املذكرات الرشكة الداجمة بالتدخل 
لن يكون للرشكة املندجمة تبعاً لفقد  كام. )٤٥(الدعو

بطلب  القياماالندماج,  علشخصيتها االعتبارية بف
االستئناف بعد أن تقر مجعية الرشكاء فيها ذلك 

القيام بشطبها من السجل تأثري من عدم ام دوناالندماج 
مل حيدد عقد االندماج تارخياً آخر , ما )٤٦(التجاري

كام ال يمكن من جهة أخر بالنظر . )٤٧(لرسيانه ونفاذه
                                                 

 انظر يف القضاء الفرنيس:  )٤٥(
Paris 30 jun 1998, bull joly 1999, n 94, note scholer. 

 انظر يف القضاء الفرنيس:  )٤٦(
Civ, 3, 17 mai 2006, D, 2006, AG, 1687, obs lienhard. 

 م القضائي الفرنيس:نظر احلكا  )٤٧(
Besancon 11 Fev 1993, Dr Sociétés, 1993, n 137 note 
Bonneau. 

إىل فناء الشخصية القانونية للرشكة املندجمة, استبقاء 
سلطة األشخاص الذين كانت هلم الصفة يف متثيل 

لن  كولذل الرشكة من مديرين أو وكالء أو مصفني,
يقبل مثالً توجيه اليمني لذلك املمثل للرشكة املندجمة 
ما دامت الدعو قد رفعت بعد متام إجراء االندماج 

أن يمكن  كام, )٤٨(لزوال سلطة من يمثل تلك الرشكة
حجية األمر املقيض به  ثارةبإتواجه الرشكة الداجمة 

 أمامها باعتبارها أصبحت خلفاً عاماً للرشكة املدجمة.
الطلب بشهر إفالس  يصحشك يف أنه لن  وما من

رشكة اندجمت يف رشكة أخر لفقدان تلك الرشكة 
االندماج فال  علووجودها القانوين بف يتهاشخص

ويف جمال التنفيذ  .)٤٩(تتوجه دعو اإلفالس يف حقها
لألحكام القضائية فإن من اجلائز للرشكة الداجمة متابعة 

املندجمة  كةالتنفيذ حلكم قضائي صادر ملصلحة الرش
دون اللجوء الستصدار سند تنفيذي خاص بالرشكة 

تستطيع الرشكة  كام, )٥٠(الداجمة إلمتام إجراءات التنفيذ
الداجمة املطالبة بوفاء الورقة التجارية املحررة ألمر 

                                                 
لذلك ال يكون من املقبول ملصفي الرشكة التي اندجمت أثناء   )٤٨(

إجراءات التصفية متثيل الرشكة بذلك الوصف للطعن 
بطال االندماج حيث ال يكون ذلك إال للرشكاء إطالبة بوامل

 راجع احلكم القضائي:, يف الرشكة املندجمة
Paris 24 avr 1967, jcp 1968, II, 15517, note Orfila et Gaz 
pal 1967, 2, 119. 

 :الفرنيس القضاء يف انظر  )٤٩(
Cass. com 18 fev 2004, Dr, Sociétés 2004, no 84. note 
Hovasse. et paris 17 dec 1993, rev. Sociétés, 1994, 106 
note Chaput. 

 انظر يف القضاء الفرنيس:  )٥٠(
Cass. Civ, 2, 11 mai 19977, bull civ, II, 1977, n 124. 



٢٣٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
الرشكة املندجمة وسيكون وفاء املدين الرصيف هلا 

 .)٥١(صحيحاً ومربئاً لذمته
اجلنائية أمام القضاء وأما بخصوص املالحقة 

ز وتسند إىل عضد الرشكة الداجمة عن أفعال جمرمة ت
 الرشكة املندجمة باعتبار أن الرشكة الداجمة خلفاً هلا

من  فإنه تقيض بذلك قواعد وأحكام االندماج, حسبام
املناسب يف هذا املقام التذكري بداية بأنه من غري 

الصفة  املتعارض مع أحكام االندماج أن يتقرر وجود
 الداجمة للرشكة بالتعويضيف دعو احلق اخلاص 

عندما نكون بصدد دعو جزائية مقامه  ,واملقامة منها
ضد املديرين الذين أرضوا بترصفاهتم الرشكة 

. بيد أن املالحقة اجلنائية للرشكة الداجمة )٥٢(املندجمة
تأسيساً عىل حتقق مسؤولية الرشكة املندجمة عن أفعال 

 واجلريمة بمبدأ شخصية العقوبةجمرمة ستصطدم 
الذي يقف حائالً أمام مبارشة تلك الدعو وتقرير 
مسؤولية الرشكة الداجمة باعتبارها خلفاً للرشكة 
املندجمة التي مل يعد من املمكن مالحقتها بعد شطب 

فناء  رتب الذي الندماجا فعولسجلها التجاري تبعاً مل
مالحقة  يمكن ال أي أنه شخصيتها القانونية. نقضاءوا

الرشكة الداجمة واملطالبة بإيقاع العقوبة املقررة عن 
الفعل املجرم كام لو كانت غرامة مالية باعتبارها 

                                                 
 انظر يف القضاء الفرنيس:  )٥١(

Cass. com 4 mai 1981, D, 1982, 1R, 171, obs Cabrillac. 
 :احلكم القضائي الفرنيس انظر يف هذا الشأن  )٥٢(

Paris 24 Mars 1995, Dr, com 13 dec 1966, bull civ, 1967, 
n 416. 1995, n 150 Crim, et 7 avr 2004, Dr, Sociétés, n 
156, note, R. Salmon. 

واجباً مالياً مقرراً ما دام أنه مل يصدر حكم هنائي بتلك 
بالرغم من أن  ولكن ,)٥٣(العقوبة قبل وقوع االندماج

 وجود تلك املسؤولية والعقوبة امتناع هواألصل 
املرتتبة عليها يف حق الرشكة املندجمة بسبب فناء 

ل االندماج إال أن بفع هلاوانقضاء الوجود القانوين 
ال يكون الباعث عىل االندماج هو ذلك مرشوط بأ

تفادي املالحقة اجلنائية والعقوبة املرتتبة عليها 
باصطناع عملية االندماج والتوصل هبا إىل اإلفالت 

املجرم الذي  لة لتبعات الفعمن حتمل الرشكة املندجم
 .)٥٤(ارتكبته قبل حصول ذلك االندماج

 
 آثار االندماج يف حق الرشكاء والغري: املطلب الثاين

من  عنهتقترص آثار االندماج عىل ما يتولد  ال
نتائج يرتبط هبا مصري الرشكات الداخلة فيه من فقدان 
وزوال الرشكة املندجمة وأيلولة موجوداهتا والتزاماهتا 

                                                 
قارن يف هذا الشأن قرار اللجنة االستئنافية اجلمركية   )٥٣(

إلغاء قرار اللجنة هـ املنتهي إىل ١٤٣٧لعام  ٣بالرياض رقم 
االبتدائية لصدوره يف حق غري الشخص املرتبط به أمر 
اإلرسالية حمل اإلشكال حيث جاء يف حيثيات القرار أن ضم 
املؤسسة الفردية بإدخال مالكها ودمج حصته يف ملكية 
رشكة قائمة, ال يغري من حقيقة املسؤولية عن اإلرسالية 

لكها وهو غري ائدة ملاعللمؤسسة الواردة باسمها وال
 الشخص الذي تعلق به مضمون القرار.

 :نظر يف هذا الشأن القضاء الفرنيسا  )٥٤(
Cass. Crim, 20 Juin 2000, et, Cass. Crim 14 Oct 2003. 

 :ويرجع كذلك يف تفاصيل هذا الرأي
Gallois, Dr. Sociétés avril 2010. 
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٢٣٦
إىل ذمة الرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة الناشئة عن 

ن آثار االندماج تنداح دائرهتا فتمس إاالندماج, بل 
رشكة ن فناء وانقضاء الإ إذ املندجمة. الرشكةالرشكاء يف 

املندجمة ال يستتبع زوال صفة الرشيك عن أولئك 
إىل  بتحوهلمهلم  تنتقلالصفة  تلك نإ حيث الرشكاء,

رشكاء يف الرشكة الداجمة. كام أن آثار االندماج متتد 
أيضاً إىل الغري من الدائنني أو الذين ارتبطوا بعقود مع 
الرشكة املندجمة إذ يبقى األصل متقرراً يف أن الرشكة 

فإن ذلك ال يعني انقطاع أثر العقود  امع اندماجه حتى
التي كانت الرشكة املندجمة طرفاً فيها ألن الرشكة 

الذي حيل  اخللفالداجمة أصبحت بفعل االندماج 
 منأو ما تتحمله فيام قد يكون هلا من حقوق  حملها

التزامات. ولذلك فإننا سنتناول أثر االندماج ونتائجه 
خاص بذلك, ونتناول أيضاً يف  يف فرعيف حق الرشكاء 

يف حق الغري سواء كانوا فرع ثانٍ أثر االندماج كذلك 
مع الرشكة  ةمن الدائنني أو من ارتبط بعالقة تعاقدي

الداخلة يف االندماج ومد تأثر مراكزهم بفعل 
 حصول ذلك االندماج.

 
 االندماج يف شأن الرشكاء أثر: الفرع األول
متت عملية االندماج وانتقلت مكونات  إذا

الذمة املالية بكل عنارصها اإلجيابية والسلبية إىل ذمة 
الداجمة أو اجلديدة سواء كان االندماج بطريق  كةالرش

طريق املزج, فإن ذلك يستتبع بحسب باالبتالع أو 

األصل أن يصبح الرشكاء يف الرشكة املندجمة رشكاء يف 
بناء  وزوهناص أو أسهم حيالداجمة وذلك بحص الرشكة

عىل تقدير معادلة املبادلة التي تتضمنها وثيقة االندماج 
بتحديد ما يعادل نصيبهم يف الرشكة املندجمة بام يقابله 
يف الرشكة الداجمة وبذلك ستكون هلم ذات احلقوق 
املرتبطة بصفتهم ومركزهم كرشكاء يف الرشكة اجلديدة 

كة أو حقهم يف كحقهم يف املشاركة يف إدارة الرش
التصويت عىل القرارات التي تتخذها الرشكة عند 
انعقاد اجلمعيات اخلاصة بالرشكة الداجمة أياً كان 
نوعها. وعىل ذلك فإن احلق املايل املرتبط بتمليك 
الرشكاء يف الرشكة املندجمة لنصيبهم يف الرشكة الداجمة 

 وزوهناشكل حصص وأسهم جديدة حي يأخذاجلديدة 
ألخرية, وذلك بام يقابل حقوقهم اجلديدة يف يف هذه ا

موجودات الرشكة اجلديدة التي متثلها تلك األسهم أو 
 احلصص التي أصبحت يف حيازهتم وملكهم.

إمكانية إصدار  عن الرشكات نظاميتحدث  ومل
مقابل تلك احلصص أو األسهم للرشكاء يف الرشكات 

أو أوراق مالية أخر غري  نقوداملندجمة يف شكل 
يتأكد معه أن من مقومات  ممااحلصص أو األسهم, 

رضورة  ثاره,آكنظام قانوين ترتتب  االندماج وجود
وجود مبادلة حصص أو أسهم الرشكاء يف الرشكة 

يعني  مما املندجمة بحصص أو أسهم يف الرشكة الداجمة,
وجود تلك املبادلة يف صفقة االندماج  ىانتف إذاأنه 

واقترص املقابل حلقوق الرشكاء يف الرشكة املندجمة عىل 



٢٣٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
 وإنامتعد اندماجاً  العملية ال إنجمرد مقابل نقدي فقط ف

تتحلل يف كوهنا صفقه تتضمن استحواذ الرشكة الداجمة 
أسهم املالك يف  وعىل الرشكة املندجمة برشاء حصص أ

آثرها عن  يف خمتلفة ةهي عمليرأس مال الرشكة, و
إىل استمرار رابطة املشاركة  ديةاملؤ االندماجعملية 

والرشكاء يف الرشكات املندجمة  للمسامهنيباالحتفاظ 
 كرشكاء جدد يف الرشكة الداجمة. همبحقهم يف وجود

 اخلاصةأن الئحة االندماج واالستحواذ  غري
ازت أن املسامهة املدرجة يف السوق املالية أج برشكات

وإمتام عملية  إلجراءيكون املقابل النقدي كامالً 
االستحواذ لكل أو بعض احلصص أو األسهم يف 

 هواحلكم  منأن املقصود  ونعتقد الرشكة املندجمة.
التي تنشأ من حالة االستحواذ اجلزئي أو الكامل 

ترتيب أحكام العرض االلزامي أو االختباري 
قوانني األسواق املالية لالستحواذ املنظمة قواعدها يف 

عموماً ومن ضمنها السوق املالية السعودية وفق ما 
جاء يف إجراءات وإنفاذ تلك العروض بالرشوط 

ة السوق يئ) من نظام ه٥٤واألوضاع املقررة يف املادة (
املالية والئحة االندماج واالستحواذ وذلك عندما 
تؤدي مثل تلك العمليات إىل السعي من قبل الرشكة 

والسيطرة أخر هلا  رشكة لضم عارضة لالستحواذال
يف شكل عملية رشاء لكل أو بعض حصص عليها 

الرشكاء, وذلك من أجل متكني الرشكة املستحوذة من 
الرشكة حمل  يف اءإمتام العملية دون بقاء الرشك

متام الصفقة عن طريق  بعداالستحواذ يف الرشكة 
 أيضاً ر جهة أخ منالتخارج النقدي والذي قد حيقق 

الرشكة حمل االستحواذ يف تفضيل  مصلحة الرشكاء يف
. بعد فيامكرشكاء يف الرشكة  معدم بقائهم واستمراره

وحتدد قوانني األسواق املالية عادة ومن ضمنها السوق 
املالية السعودية, نسبة معينة من امللكية يكون عىل 
املالك لألسهم عند جتاوزها وظهور النية للسيطرة عىل 

لزامية إرشكة, رضورة تقديم عرض للرشاء بصورة ال
لألسهم املتبقية وذلك بعد إشعاره من جملس اهليئة 
بذلك. والغالب أن يكون ذلك ألجل احلفاظ واحلامية 
ملصالح األقلية من مالك األسهم حتى ال تكون نسبة 
التملك الناشئة عن صفقة االستحواذ قد متت دون 

ديد لنسبة التملك يف مراعاة ملصاحلهم بعد الوضع اجل
الرشكة. وقد حدد نظام هيئة السوق املالية تلك النسبة 

% وقدر أن يكون السعر املعروض لألسهم ٥٠بـ
املتبقية غري متجاوز ألعىل سعر دفعه العارض لرشاء 

ثني عرش شهراً أي سهم يف الرشكة املعنية خالل اال
 يئة بتقديمالسابقة لتاريخ األمر الصادر عن جملس اهل

, وذلك وفق التفاصيل املبسوطة ألحكام العرض
العرض اإللزامي التي حددهتا الالئحة, يف حني أن 

ختيارياً اتقديم العرض لرشاء بقية األسهم يكون 
% من أسهم الرشكة ٣٠للاملك الذي تتجاوز ملكيته لـ

املدرجة وذلك وفق أوضاع ورشوط حددهتا تفاصيل 
التي تتجاوز فيها  تلك الالئحة للتعامل مع تلك احلالة
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٢٣٨
امللكية ذلك احلد من خالل صفقة واحدة أو عدة 

 .)٥٥(صفقات
الالئحة  تلك من )٣١حددت املادة ( وقد

 وتلك مستند العرض عىلرضورة موافقة اهليئة 
الداجمة أو  الرشكةالصفقة للمبادلة التي ترتبط هبا 
يكون للهيئة يف  وأناملندجمة واجلدول الزمني إلمتامها, 

سبيل تطبيق أحكام الالئحة التأكد من امتثال العارض 
والرشكة املعروض عليها للواجبات واملبادئ الالزم 

, وما قد يتزامن معها ويرتتب )٥٦(مراعاهتا من قبلهم
عليها مع إصدار أوراق مالية سواء كانت الرشكة 

مع وجوب  ,الداجمة مدرجة أو غري مدرجة يف السوق
جملس اإلدارة رأيه بخصوص العرض  أن يعرض

املقدم للمبادلة ورأي املستشارين املاليني بخصوص 
رأت اهليئة أن العرض  وإذا ذلك العرض وتقييمه.

                                                 
نظر يف تفاصيل ورشوط وأوضاع كل من العرض اإللزامي ا  )٥٥(

أحكام والعرض االختياري يف هذه األحوال عىل التوايل, 
) من أحكام الالئحة اخلاصة باالندماج ١٣, ١٢املادتني (

واالستحواذ املرتبطة أحكامها بالرشكات املدرجة يف السوق 
ننا لن نتطرق لبحث تفاصيل أحكام تلك إاملالية, إذ 

هتاممه بعمليات اروض باعتبار أن البحث قدد حدد جمال الع
االندماج التي حتصل عرب الطريق املعتاد يف مثل تلك 

ن نتعرض أاألحوال بالتفاوض بني الرشكات إلمتامه دون 
لتفاصيل عمليات االستحواذ بالرشاء لكامل أسهم الرشكة 

لزامي ها سوء كان ذلك عن طريق العرض اإلاملستحوذ علي
دة ضمن قوانني ختياري للرشاء التي تتقرر أحكامه عاأو اال

 األسواق املالية.
 .) من الئحة االندماج واالستحواذ٣٧املادة (  )٥٦(

املقرتح ال حيقق مصلحة املستثمرين أو ينتج عنه إخالل 
بالنظام أو لوائح هيئة السوق املالية فلها عدم املوافقة 

اء, وهلا إعطاء عىل العرض بعد التحري واالستقص
الشخص املعني بالعرض فرصة تقديم معلومات 

لنظام.ل تهصحة عرضه وموافق لتأكيد أخر 
بحسب نظام الرشكات  العاموإذا كان األصل 

وجود مقابل نقدي لعملية االندماج لكوهنا  عدم هو
بعض الترشيعات مع  فإنستؤول إىل عملية رشاء, 

ص أو األسهم ذلك جتيز أن تكون عملية املبادلة للحص
يف الرشكة الداجمة ملصلحة الرشكاء يف الرشكة املندجمة 

مقابل نقدي وهو ما  معجزء منها  يفمتوافقة أيضاً 
تلك الترشيعات التي جتيز  ولكن عنه النظام. سكت

إىل منح  باإلضافةتزامن وجود املقابل النقدي 
احلصص أو األسهم يف الرشكة الداجمة للرشكاء يف 

العملية إىل جمرد  للتتح ال لكيجمة فإنه الرشكة املند
املقابل  يفوقال جتيز أن  ,رضيبية وألسبابرشاء 

النقدي املمنوح كجزء إلمتام عملية االندماج نسبة 
 القيمة األسمية للسهم أو احلصة. من قليلةمعينة 

 يكفيإبقاء ما  هو يبدو, فياموالباعث عىل ذلك احلكم 
من السيولة النقدية ألداء الرضيبة املستحقة عن 

التي  ةاألرباح الرأساملية الناشئة عن عملية املبادل
 واملتأمل. احلصص أوحققها املالكون لألسهم 

لنصوص النظام الرضيبي السعودي سينتهي إىل القول 
املركبة لعملية  طريقةيف حال حصول مثل هذه ال أنه



٢٣٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
أو أسهم وجزء من قيمة  عىل حصص احتوائهااملبادلة ب

نقدية تدفع ملقابلة نصيب الرشكاء يف الرشكة املندجمة 
عىل  تعنييسبعد حتول ملكيتهم إىل الرشكة الداجمة 

الرشكة الداجمة يف هذه احلالة استقطاع تلك الرضائب 
املستحقة وأدائها عن املالكني لألسهم واحلصص 

وم أن علامل من إذبتوريدها وإيصاهلا لإلدارة الرضيبية. 
وهو نظام رضيبة الدخل , النظام الرضيبي يف اململكة

قد نص , هـ والئحته التنفيذية١٤٢٥الصادر عام 
) ٦٣ام واملادة () من النظ٦٨بموجب ما جاء يف املادة (

يفرض عىل الرشكة التي تقوم بدفع من الالئحة بأن 
مبالغ نقدية يتحقق منها ربح خاضع للرضيبة يف 

مكلفني بأداء الرضيبة سواء  اصاً أشخاململكة وخيص 
كانوا سعوديني أم أجانب أن تقوم بواجب أداء رضيبة 

املحققة من  أساملية% من جممل األرباح الر٢٠ نسبةب
ألصحاهبا,  حتققمبادلة احلصص أو األسهم التي 

األرباح الرأساملية  ةة لرضيبعخاض حاً اأربومالكها 
من  %٥بنسبة  رةاالستقطاع املقر لرضيبة ليسو

األرباح حيث يكون ذلك االستقطاع بتلك النسبة 
يعني  خاصاً باألرباح املوزعة عن نشاط الرشكة وال

بيع  منبالرشكاء والناجتة  اخلاصةاألرباح الرأساملية 
 ربح رأساميل تبعاً ل املحققةو احلصصأو  األسهم
 .)٥٧(لذلك

                                                 
انظر الرأي الصادر يف هذا الشأن عن مصلحة الزكاة والدخل   )٥٧(

هـ يف الكتاب اخلاص عن األسئلة األكثر شيوعاً ١٤٢٩يف 
 .٢٤ ص هـ ,١٤٢٩ الثالثة,بشأن نظام رضيبة الدخل الطبعة 

حتققت الرشوط واألوضاع املرتبطة بتحقق  فإذا
غري املقيم سواء كان سعودياً أو غري  صحصول الشخ

مفهوم اإلقامة  وفقسعودي أو رشكة أموال مقيمة 
أحكام املادة الثالثة من النظام الرضيبي,  قررتهالذي 
دخل خاضع للرضيبة يكون مصدره اململكة  عىل

ما حددته املادة اخلامسة والثامنة من ذلك  بموجب
كاسب النظام والتي يدخل من ضمنها األرباح وامل

الرأساملية التي تنشأ عن التخلص من احلصص أو 
الرشاكة يف رشكة مقيمة يف اململكة, أو عندما يتم ذلك 
التخلص من احلصص أو األسهم لرشكة تتألف 
ممتلكاهتا بشكل رئييس من حصص يف ممتلكات منقولة 

مل تكن أسهامً يتم التخلص منها  ما ةداخل اململك
السوق املالية يف اململكة بيع تتم وفقاً لنظام  بعملية

 الرضيبةحيث تعترب املكاسب الرأساملية هنا معفاة من 
وما قررته  يمن النظام الرضيب )١٠(وفق حكم املادة 

من الئحة ذلك النظام من رشوط لرتتيب  السابعةاملادة 
تتوجب  التيتلك األوضاع  فبتحقق .)٥٨(ذلك اإلعفاء

لخزينة العامة تلك املبالغ ل توريدهبا الرضيبة يتعني 
هلا األرباح  عىل الرشيك البائع مضافاً  مستحقةكرضيبة 

 العائدة للرشيك البائع لفرتة ما قبل البيع.
                                                 

 تهماديف  قررينبغي التنويه هنا إىل أن النظام الرضيبي قد   )٥٨(
, ب) عىل أنه ال يعتد ألجل عدم اعتبار بفقرتيها (أاخلامسة 

توجب أداء الرضيبة من الدخل جمرد كون سداد املبلغ كان 
خارج األرايض السعودية ما دام أن الواقعة املنشئة لوجود 

 متحققة من مصدر يف اململكة. كانتالدخل 
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٢٤٠
إىل ما نظام الرشكات اجلديد مل يتعرض و

 مالكةيمكن تصوره يف حالة كون الرشكة الداجمة 
واحلال أنه ال  ,ألسهم أو حصص يف الرشكة املندجمة

يمكن يف مثل هذا الوضع تصور مبادلة الرشكة 
 يف حصص تلقيهاأسهم أو  بإعطاءالداجمة لنفسها 
أو  باألسهمفإن املبادلة  ولذلك الرشكة نفسها.

احلصص أو ما يقابلها من مبلغ نقدي يصبح أمراً غري 
 وسيكون. )٥٩(تلك األسهم عنمتصور يف هذه احلالة 
الرشكة بفعل هذا االندماج  قيام احلل املتوقع هنا هو

أو  ,املبادلة بإعدام تلك األسهم تلك واستحالة
التخلص منها بالبيع قبل إمتام عملية االندماج 

مل يتطرق النظام  كام للخروج من هذه اإلشكالية.
عندما نكون بصدد رشكة  األخرإىل احلالة  أيضاً 

سهامً يف الرشكة الداجمة أمندجمة متتلك حصصاً أو 
حيث ستؤول الذمة املالية اخلاصة بالرشكة املندجمة 

                                                 
ينص نظام الرشكات الفرنيس رصاحة يف املادة   )٥٩(

 ألسهمتكون هناك مبادلة  عىل أنه ال )٢٣٦/٣(
الرشكة الداجمة التي متتلكها يف الرشكة املندجمة وال 
تكون هناك مبادلة أيضاً عن أسهم الرشكة املندجمة التي 
متتلكها الرشكة املندجمة يف رأس مال الرشكة الداجمة, 

بفعل انتقال ذمة  ألسهمهاولكن عند حيازة الرشكة 
نه ال جيب أن تتجاوز تلك النسبة إالرشكة املندجمة هلا ف

وإال وجب  األسهم% من احلصص أو ١٠ثر من أك
التخلص عام زاد عن تلك النسبة خالل مدة معينة ال 

 تتجاوز السنتني.

يف  التي يتشكل جزء منها من ممتلكات الرشكة املندجمة
أنه بالرغم من أن  واحلاصل أسهم الرشكة الداجمة.

 لرشكةقد أجاز بصورة عامة  كان نإونظام الرشكات 
املسامهة متلك الرشكة ألسهمها, إال أن ذلك يكون يف 
نطاق نسبة معينة ووفقاً لضوابط وأوضاع حمددة 

 )١١٢(جاءت به املادة  اجلهة املختصة وفق ما تضعها
من النظام ومل ختصص حالة االندماج بأحكام خاصة 

ة الرشكة ألسهمها التي آلت زتسمح بتملك وحيا
 .)٦٠(يهاللرشكة املندجمة إلإليها بفعل ضم الذمة املالية 

برشكة مندجمة  ارتبطتكانت عملية االندماج قد  وإذا
اندماجها فإن تقرير  بلممتازة ق أصدرت أسهامً 

التي تتعلق باقتسام موجودات الرشكة  االمتيازات
 ستكوناألولوية بأرباح معينة  أوالداجمة عند التصفية 

يقابلها يف  منتقلة إىل املسامهني يف الرشكة املندجمة بام
الرشكة الداجمة مما يرتتب عىل ذلك رضورة تعديل 

                                                 
سواق املالية حتدد قوانني الرشكات أو قواعد األعادة ما   )٦٠(

تركز سهمها بضوابط ضوابط متلك الرشكة وحيازهتا أل
عىل حتديد سقف أعىل لتلك احليازة عند رشاء الرشكة 

همها وأن يكون ذلك ملدة معينة ما مل تقم الرشكة ألس
بإعدام تلك األسهم أو التخلص منها بالبيع أو املبادلة 

.حوال عىل أن من املألوف يف هذه األ يف صفقة أخر
أن يكون الباعث لقيام الرشكة برشاء أسهمها هو توفر 
السيولة املالية لدهيا وانكامش فرص التوسع عندها مما 

عىل رشاء تلك األسهم وإعدامها للحفاظ  جيعلها تقدم
 عىل معدالت توزيع مستقرة من األرباح ملالكها.



٢٤١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
نظام الرشكة الداجمة فيام يتعلق بتضمينه جواز إصدار 

بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية  ةأسهم ممتاز
كان  وإنللرشكة الداجمة عىل ذلك قبل االندماج. 

االندماج بإنشاء رشكة جديدة فإنه يستلزم تضمني 
الرشكة اجلديدة ما يفيد بوجود أسهم ممتازة  بنود نظام

أن مثل  يفضمن رأس مال الرشكة اجلديدة. وال شك 
هذا األمر يقتيض موافقة الرشكة األخر عىل وجود 

املمتازة ملسامهي الرشكة املندجمة وذلك  همتلك األس
االندماج عند إقراره من قبل الرشكات  وثيقةضمن 

لئك الرشكاء املالكني أو التخارج مع أو فيه,الداخلة 
من تلك  نهلتلك األسهم املمتازة بمقدار ما يملكو

عىل  موقبوهل مإقراره فلتك نةاألسهم عىل صيغة معي
 روجالدخول يف الرشكة بدون تلك األسهم أو اخل

 منها مقابل مبلغ نقدي قبل إجراء عملية االندماج.
كان األمر يبدو سهل املعاجلة فيام يتعلق  وإن

بالرشكات املدرجة يف السوق حيث يكون للمسامهني إما 
اخلضوع لقرار األغلبية التي وافقت عىل االندماج وإما 

يعهم ألسهمهم يف السوق, فإن باخلروج من الرشكة ب
املسامهة غري املدرجة  رشكاتاملسألة تثور يف حال 

 .يوجد سوق يمكن عرض  ال حيثوالرشكات األخر
يتحدد الوقت الذي  وملاألسهم أو احلصص للبيع فيه 

بيع السهم أو احلصة أو تقرير استبقائه  الرشيكيقرر فيه 
كان األصل هو عدم جواز إيقاف عملية  وإذا. هلا

عىل معادلة تقدير القيمة  موافقةاالندماج بحجة عدم 

عرتضني التبادلية لألسهم يف الرشكة الداجمة للمالك امل
فإن  ,أصالً  اجمن الرشكة املندجمة أو عدم قبوهلم االندم

مقتىض النظر الصحيح يف هذه املسألة يتوافق مع تقدير 
قيمة األسهم باالتفاق مع مراعاة القيمة احلقيقية لألسهم 

سبوالتي  وقت إجراء االندماج وليس  مبلغها بتقدير حتُ
 إلمتاموض وقت تقييمها فقط عند البدء يف عمليات التفا

القيمة غري املتنازع  عىل أن تؤد ,صيغة االندماج وإقرار
إليها  سيؤولالتي  للنتيجةمالكها واالنتظار  إىلعليها 

تقدير قيمة األسهم باالتفاق أو عن طريق القضاء وأدائها 
من أموال الرشكة املندجمة التي آلت للرشكة الداجمة. غري 

اً بضوابط وأوضاع أن مثل هذا احلل البد أن يكون حماط
يتقرر معها مثل ذلك التخارج كثبوت اعرتاض املسامهني 
يف االجتامع الذي قرر املوافقة عىل االندماج وتقدير 
حساب معادلته فيام يقابل نصيبهم, أو أن الذين 

من الرشكاء ثبت عدم حضورهم لالجتامع  يعرتضون
صيغة االندماج عند وجود عذر  إمضاءالذي تقرر فيه 

لعدم حضورهم ذلك االجتامع. وأن يكون تقديم  مقبول
الطلب بالتخارج واسرتداد قيمة األسهم أو احلصص 
بطلب كتايب يصل إىل الرشكة خالل مدة معينة ال تزيد 

 الثالثنيعن أجل قصري معقول أو مقبول عرفاً ال يتجاوز 
يوماً مثالً من تاريخ شهر قرار االندماج. وهي املدة 

االندماج فيها نافذاً يف حق الدائنني  نفسها التي ال يكون
مل تكن هناك معارضة مقبولة  إذابعد مضيها  إالللرشكة 

 .منهم بخصوص تفعيل آثار االندماج
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٢٤٢
بصدد رشكة تقرر اندماجها وهي  نكون وعندما

ن إفإنه و ,)٦١(حتت التصفية وهو األمر الذي جييزه النظام
الرشكة حتت  حياةالنهاية يف  نقطةكان من املتقرر أن 

التصفية ستكون بشطبها من السجل التجاري بعد إمتام 
التصفية واعتبارها غري منتهية  امتدادالتصفية, فإن 

ملجرد عدم شهر ذلك االنتهاء ال يعني يف مفهوم 
االندماج إمكانية التفاوض عىل اندماج الرشكة حتت 
التصفية مع رشكة أخر بالرغم من قيام الرشكاء 

ن من آثار االندماج كام إ حيث التصفية, ناتج تسامباق
سبق وأن رأينا, ترتيب انتقال مجيع مكونات الذمة 
املالية للرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة, وعليه فإن 

يتم  مل ما حللرشكة حتت التصفية سيص االندماجقبول 
 توزيع أصول الرشكة وأمواهلا بني الرشكاء.

التنبيه هنا إىل أن ما ينتقل إىل  املفيد ومن
يتحلل باعتباره  املندجمةالرشكة الداجمة من الرشكة 

حصصاً عينية, وبالتايل فإن املقابل هلا من األسهم أو 
احلصص يف الرشكة الداجمة ستكون يف حكم 

(العريني,  احلصص أو األسهم ذات الطبيعة العينية
امهة . وعليه فإننا إذا كنا إزاء رشكة مس)م٢٠٠٠

عدم جواز  هوداجمة ناشئة عن االندماج فإن األصل 
تداول أسهم املؤسسني الرشكاء الذين قدموا 

الرشكة  تقومحصصاً عينية إال بعد ميض سنتني 
مل ينص نظام الرشكة  خالهلا بنرش قوائمها املالية ما

                                                 
 ) من نظام الرشكات.١٩٠املادة (  )٦١(

القيود التي  رتمحتُ , وأن من الالزم أن أطولعىل مدة 
نظام الرشكة الداجمة أو ترتبط بتداول األسهم يف 

, )٦٢(الرشكة اجلديدة ما دامت قيوداً صحيحة نظاماً 
النظام عىل حكم يستثنى فيه حالة  يأت ملن إوحتى و

 إالكون هذه األسهم متحولة عن عملية اندماج, 
ال ترسي فرتة حظر نر أنه يتعني يف املقابل أ أننا

التداول املنوه عنه لألسهم املوزعة للمسامهني يف 
مقابالً حلصص عينية عندما  بحسباهنالرشكة املندجمة ا

نكون فعالً أمام رشكة مندجمة كانت قد استمرت 
ألكثر من سنتني وقامت خالهلا بنرش قوائمها املالية. 
فتكون األسهم املصدرة مقابل حصص الرشكاء أو 

 ققأسهمهم يف الرشكة املندجمة قابلة للتداول عند حت
 حتى ,هذا احلكم فيام نرتلك األوضاع. ولن يتغري 

 عدةكنا أمام رشكة جديدة نشأت عن اندماج  إنو
رشكات. إذ من املعلوم أن خاصية إمكانية تداول 
السهم بالطرق التجارية تعد من احلقوق األساسية 
املرتبطة بالسهم فال جيوز حرمان املالك من هذه 
اخلاصية إال إن كانت مقيدة بقيود اتفاقية صحيحة ال 

أو تقيد ذلك احلق  ,ىل حرماهنم من ذلك احلقتؤدي إ
النهاية إىل عدم تفعيل ذلك احلق  يفبضوابط تؤدي 

املساهم من استخدام حقه يف التداول  بحرمان
طويلة. وعليه فال جيوز أن تتضمن  ملدةبحظره منه 

وثيقة االندماج مثل ذلك احلظر ألن املساهم 

                                                 
 .)١٠٨−١٠٧(ادة املنظام الرشكات   )٦٢(



٢٤٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
سيتعرض لفرتة احلظر مرتني مرة عند تأسيس 

 .)٦٣(الرشكة املندجمة ومرة أخر بعد االندماج
جيب التنويه هنا إىل أن الئحة االندماج  ولكن

واالستحواذ التي صدرت عن هيئة السوق املالية فيام 
خيص رشكات املسامهة املدرجة يف السوق املالية قد 

بحكم  ,منها )١٥(من املادة  )/ج٢(جاءت يف فقرهتا 
عملية  حصولم عند مرتبط بعملية حظر تداول األسه

االندماج وذلك يف حالة ما إذا كان العارض لالندماج 
قد قدم عرضه بمقابل غري نقدي يتمثل يف إصدار 
أسهم يف الرشكة املعروض عليها االندماج. حيث 

تداول األسهم املمنوحة واملودعة  حلظرأشارت املادة 
يف الرشكة  لألسهم تتحدداملسامهني املالكني  من لفئة
 العارضةجمة بعد متلكهم ألسهم الرشكة املند

 بعدإلمتام عملية االندماج,  كرشط وذلك لالندماج,
أن يقدم العارض ما يضمن تعهد املسامهني أو من يتفق 
معهم ممن يملكون منفردين أو جمتمعني نسبة ال تقل 

% من حقوق التصويت يف الرشكة املعروض ٥عن 
ف يف أسهمهم عليها بأهنم لن يقوموا بالبيع أو الترص

 ١٢املمنوحة هلم بفعل االندماج وذلك ملدة ال تقل عن 
شهراً من تاريخ إدراج األسهم اجلديدة يف القائمة 

 .الك األسهمواجلديدة بم ةاخلاص
                                                 

 جاز يف مادتهأينبغي التنويه إىل أن النظام الرشكات قد   )٦٣(
هليئة السوق املالية أن تزيد مدة احلظر أو تنقصها  )١٠٧/٤(

سهم املؤسسني يف الرشكات التي ترغب إدراج ألتداول 
 أسهمها يف السوق املالية.

بخصوص حق الرشكاء أو املسامهني يف  وأما
متقرر باعتبار أن  فإنهاإلدارة والرقابة عىل الرشكة 

حيتفظ للرشكاء واملسامهني بصفتهم رشكاء أو  االندماج
مسامهني يف الرشكة الداجمة أو اجلديدة. وعليه فإننا إن كنا 
إزاء رشكة تضامن أو توصية بسيطة داجمة أو ناشئة عن 
االندماج فإن اإلدارة ستكون حق جلميع الرشكاء 
املتضامنني يف حالة عدم تعيني املدير وذلك حتى يتم 

اء كان ذلك بإضافة نص عىل نظام تعيني املدير سو
الرشكة أو تعيينه بعقد مستقل. وعندما تأخذ الرشكة 
الداجمة شكل الرشكة ذات املسؤولية املحددة فإنه يتوىل 

من الرشكاء أو من غريهم  أكثر أوإدارهتا مدير واحد 
مستقل,  عقدسواء كان ذلك بنص وثيقة االندماج أو يف 

غري حمددة  ملدةأو  ذلكىل ملدة حمددة بالنص ع كان وسواء
القواعد العامة  أنواحلاصل .  الرشكةتنتهي بانتهاء أجل 

يف نظام الرشكات بخصوص اشرتاك الرشكاء يف  املقررة
عزله ستطبق يف حالة وجود االندماج  ويفتعيني املدير 

اظ الرشكاء بحقهم يف مع احتف ,تبعاً لنوع الرشكة الداجمة
طالع عىل أمور اإلدارة واإلرشاف عليها الرقابة واال

ذلك احلق من خالل جملس  أو عن طرق ممارسة شخصياً 
فيها وجود ذلك املجلس  يتعنيالرقابة يف األحوال التي 

تغري  فال .)٦٤(دةواملحديف حالة الرشكة ذات املسؤولية 
                                                 

إذا زاد عدد ") من نظام الرشكات أنه ١٧٢/١تنص املادة (  )٦٤(
الرشكاء عىل العرشين فإنه جيب تعيني جملس رقابة من ثالثة 

نت تلك الزيادة عند تأسيس رشكاء عىل األقل سواء كا
 ."الرشكة أو طرأت بعد التأسيس
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٢٤٤
جيوز حرمان  الثم  ومنحالة االندماج يف ذلك شيئاً 

 .بعاً لوجود االندماجالرشكاء من تلك احلقوق ت
املسامهة فإن النظام مل  كاتبخصوص رش وأما

يتعرض ألحكام خاصة بحق اإلدارة يف رشكات 
املسامهة الناشئة عن االندماج أو عندما نكون إزاء 

 احللوليف حني تر بعض  ,رشكة مسامهة داجمة
الرشكاء املسامهني يف الرشكة  متثيلأن يتم  ةيالترشيع

إن وجد  ىصبرفع احلد األق املندجمة يف جملس اإلدارة
حيث تقرر املادة لعدد أعضاء جملس اإلدارة,  احلد ذلك

) يف القانون الفرنيس اخلاص بالرشكات ٢٢٥/٩٥(
أنه يف حال وجود االندماج فإن تشكيل جملس اإلدارة 

قىص من األ يمكن أن يتجاوز النصاب املحدد للعدد
األعضاء وذلك خالل مدة معينة ال تتجاوز الثالث 

ه دون أن يتجاوز ذسنني من بدأ شهر االندماج ونفا
أن  واحلال عدد األعضاء عن األربعة والعرشين عضواً 

احلوكمة يف املادة  والئحة) ٦٨يف املادة (نظام الرشكات 
نصاباً معيناً لعدد أعضاء جملس اإلدارة  اتوضع )٢١(

يف حده  ١١و  األدنىحده  يفالثة أعضاء الث وهو
 ملاخيص كل رشكة  فيامحتديد ذلك العدد  تاركاً األقىص 

 هبذا هايف نظام موجودبذلك  خاصيكون من نص 
 أن يفرد حالة االندماج بحكم خاص هبا. دونالشأن, 
فإنه عند إرادة إدخال أعضاء جملس إدارة من  وعليه

لرشكة بام يسمح الرشكة املندجمة فيجب تعديل نظام ا
وثيقة  تبتلك اإلضافة خصوصاً إذا ما تضمن

االندماج نصاً يقيض برضورة ذلك التمثيل للرشكة 
 .ة يف جملس إدارة الرشكة الداجمةاملندجم

 بالنظريف هذه الفرضية  سيثورأن اإلشكال  بيد
جيب  اإلدارةلعدد أعضاء جملس  األقىصإىل أن احلد 

,  ١١املسامهة عن  رشكة يف يزيد أال  حيثعضواً
 للمجلس األعضاء بعددسنكون إزاء مشكلة مرتبطة 

اجلديد إن تم تشكيله بوجود أعضاء جدد من الرشكة 
أوضح عندما  ستربز هذه املشكلة بصورةٍ  كام املندجمة.

 مننكون إزاء اندماج عدة رشكات حيث لن يكون 
 زيادة احلوكمة, الئحةو النظاملنصوص  تبعاً اجلائز 

إىل أن  بالنظرعرش عضواً   األحدعدد األعضاء عن 
 حالةخيصا  ملسبق بيانه,  كامأو الالئحة  لنظاما

عند  دماجمرتبطة بحالة االن ةاالندماج بأحكام خاص
 بوضعتشكيل جملس إدارة جديد للرشكة الداجمة 

 مؤقت أو دائم.
كان من شأن االندماج أن يؤدي إىل زيادة  وإذا

األعباء املالية عىل الرشكاء بعد حصوله كاندماج 
رشكة بأخر تضامنية بحيث تكون الرشكة 

اشرتاط  فإنالتضامنية هي الرشكة الداجمة أو اجلديدة, 
إمجاع الرشكاء عىل حتقيق االندماج سيعد أمراً مقرراً 

كاء يف أمواهلم يع الرشبالنظر إىل حتول مسؤولية مج
كل ديون الرشكة بعد ذلك االندماج.  ناخلاصة ع

كانت الرشكة املندجمة هي الرشكة التضامنية  إن أماو
عن ديون الرشكة  ن الرشكاء فيها يظلوا مسؤولنيإف



٢٤٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
عن  عامةال لألحكامالتضامنية املندجمة تطبيقاً 

مسؤولية الرشيك املتضامن عن ديون الرشكة يف 
 أعاملالديون ناشئة عن  تلك أندام  اخلاصة ما أمواله

حصلت قبل حل الرشكة وشطبها من السجل 
التجاري بعد انتقال ذمتها املالية إىل الرشكة الداجمة. 

املتضامنني عن  كاءفاالندماج هنا ال يعفي الرش
 ولكنالديون التي كانت عىل كاهل الرشكة املندجمة. 

كاء املالية عىل الرش األعباءزيادة  بمن با نسيكو
والتي ال يصح قرار اجلمعيات العامة يف الرشكات 
بشأهنا, إقرار وثيقة االندماج باشرتاط حصول 
مبادالت الرشكاء حلصصهم أو أسهمهم يف الرشكة 
املندجمة بام يقابلها يف الرشكة الداجمة مع وضع عالوة 
نقدية يدفعها الرشكاء لتملك تلك احلصص أو 

تي تقررها وثيقة األسهم املصدرة هلم بالنسبة ال
كام قد تكون عملية الزيادة يف األعباء  .)٦٥(االندماج

املالية عىل الرشكاء التي تتزامن مع إجراء عملية 
االندماج منطوية يف مبعثها ألجل استفادة األغلبية 

                                                 
انظر املذكرة القانونية الصادرة هبذا الشأن عن وزارة التجارة   )٦٥(

ونر يف هذا الصدد أن  .هـ١/٢/١٤١١يف  ١٧٨/١١رقم 
إمجاع الرشكاء أو املسامهني عىل حتمل ذلك العبء املايل 
, حيث تنتفي هنا شبهة اإلرضار ببعضهم أو  يكون صحيحاً
, عدم احرتام رأي األقلية املعارضة لغرض الزيادة النقدية

قارن هنا أيضاً حكم القضاء الفرنيس يف عدم اعتبار مطالبة 
دجمة بالوفاء ببقية قيمة األسهم يف الرشكاء يف الرشكة املن
 يل الزيادة يف األعباء املالية:رأس مال الرشكة من قب

Cass. Com 8 dec 1992, Bull July 1993, 320, note Le cannu. 

من قرار إدماج رشكة بأخر وفق رشوط جمحفة 
بالرشكة املندجمة. ولكن ألن لألغلبية فيها مصلحة 

, فإن االندماج جيري دون مراعاة لداجمةكة الد الرش
ملصلحة الرشكة املندجمة من جهة ودون مراعاة أيضاً 

, وذلك يها من غري األغلبية من جهة أخرللرشكاء ف
ألجل حتقيق مكاسب ملسامهي األغلبية يف الرشكة 

متام عملية االندماج بتلك الرشوط إاملندجمة ب
). م١٩٨٦واألوضاع التي أقروها (عبدالفضيل, 

ولذلك يمكن القول بأنه إذا ترتب عىل االندماج 
زيادة يف التزامات الرشكاء أو املسامهني أو التعرض 
حلقوقهم األساسية فإنه يلزم املوافقة باإلمجاع من 

 م).٢٠٠٤, طرفهم عىل قرار االندماج (حمرز
 

 االندماج يف حق الدائنني والغري أثر: الفرع الثاين
تقترص اآلثار املهمة لعملية االندماج عىل  ال

عند إقرار  فيهاالرشكة الداخلة فيه أو الرشكاء الذين 
ن آثار إمتام عملية إإجراء عملية االندماج, بل 

االندماج متتد لتشمل مراكز الدائنني وكذلك الغري ممن 
ارتبط مع الرشكات الداخلة يف االندماج بالتزامات أو 

اكز قانونية تتأثر من عملية عقود رتبت وخلقت مر
عىل التوايل عىل آثار االندماج يف حق  نأيتاالندماج وس

يف فقرة  ناولتثم نبإفرادها يف فقره خاصة هبا الدائنني 
تأثر الغري يف مراكزهم القانونية وتعاقداهتم مع ثانية 

 الرشكة الداخلة يف االندماج.
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٢٤٦
 االندماج يف حق الدائنني أثر: أوالً 

عملية االندماج آثاراً مهمة بشأن حقوق  ترتب
 نقضاءألن الرشكة الداجمة بفعل ا ,دائني الرشكة املندجمة

يؤدي . كام سالرشكة املندجمة, حتل حملها يف الوفاء بديوهنا
إىل زيادة الضامن العام لدائني الرشكة  قيام االندماج

الداجمة إذا كانت الرشكة املندجمة يف حالة يسار بينام 
ستتأثر تلك الضامنات سلباً إذا كانت الرشكة املندجمة يف 

يف وفاء  تساعدهاحالة إعسار أو ضائقة مالية ال 
 سيشرتكونالتزاماهتا وذلك ألن دائني الرشكة املندجمة 

مع دائني الرشكة املندجمة. فالرشكة يف الضامن العام 
الداجمة تكون بفعل االندماج خلفاً للرشكة املندجمة يف 

. فدائنو الرشكة )٦٦(وما عليها من حقوق هلا امجيع م
دائنني للرشكة الداجمة كأثر من آثار  سيصبحوناملندجمة 

االندماج ولكن دون أن يرتتب عىل ذلك التحول يف 
ين وهي الرشكة الداجمة, اعتبار املديونية إزاء الطرف املد

 .تهمذلك جتديداً للدين يف مواجه
الرشكات  نظام) من ١٩٣أن املادة ( غري

والتي نشأت حقوقهم  ,لدائني الرشكة املندجمة تأجاز
بطبيعة احلال قبل شهر االندماج ال بعده, االعرتاض 

                                                 
ولذلك من املقرر لد القضاء الفرنيس أنه ال يمكن للرشكة   )٦٦(

الداجمة االدعاء للتحلل من التزاماهتا الدفع بأن الرشكة 
ملندجمة مل تدرج الدين ضمن القائمة املحددة اللتزاماهتا عند ا

نقل الذمة املالية للرشكة املندجمة اليها فيظل الدين يف هذه 
احلالة تضامنياً بني الرشكتني باعتبار ذلك هو األصل يف 

 :نظر حكم النقض الفرنيسا املسائل التجارية.
Cass. Com, 7 dec 1966, D, 1968, 113 note Dalsece. 

يوماً من  ٣٠ميض  قبلعىل قرار االندماج قبل متامه 
شهر االندماج, وذلك لرتتيب عدم رسيان االندماج يف 
حقهم إذا كانت هناك مسوغات معقولة لعدم ضامن 
ديوهنم أو أدائها بفعل االندماج. ولذلك فإن الرشكة 

يف ميعاده املقبول  االعرتاضتقديم ذلك  عندالداجمة 
بواجب تقديم تلك الضامنات الكافية  ستقومإلجرائه, 

الوفاء بالدين. واحلكم يف تقرير مد قوة أو تعجيل 
ضامنة الدين املقدمة من الرشكة الداجمة يرجع إىل 

 القضاء عند املنازعة يف ذلك وعدم قبوله من الدائنني.
اجلدير بالتنويه هنا أن بعض مستندات  ومن

الديون تتضمن رشوطاً تقيض برتتيب تعجيل الوفاء 
 ينة فيه.عند حدوث االندماج ودخول الرشكة املد

وعىل ذلك تصبح موجودات الرشكة املندجمة ضامنة 
الدين عند عدم الوفاء املعجل أو تقديم  بقيمةللوفاء 

 عدم حال ويفالضامنة الكافية واجلدية ألداء الدين. 
الضامنات  كفايةب االقتناععىل االندماج أو  العرتاضا

مجيع األموال التي تكون يف ذمة الرشكة  فإن املقدمة,
جمة تكون ضامناً عاماً لدائني الرشكة املندجمة دون الدا

اختصاصهم فقط بام آل للرشكة الداجمة من أموال 
 .املندجمة املدينة هلم أصالً  كةختص الرش

البعض أن عدم النص يف نظام الرشكات  وير
عىل حق االعرتاض وتبعاته لدائني الرشكة الداجمة 

ندجمة واقتصار النص عليه بخصوص دائني الرشكة امل
فقط, ال يعني استبعادهم من مثل ذلك احلق 



٢٤٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
املصلحة املؤسس  وجودوحرماهنم منه لتامثل احلال و

عليها تقرير االعرتاض يف الصورتني كليهام مما يتأكد 
 ,هـ)١٤٢٥, (اجلرب قةوجود املسوغ للتفر عدممعه 

بعكس بعض الترشيعات كقانون الرشكات الفرنيس, 
يث أجازت لعموم التي جاءت بالنص عىل ذلك ح

تفرقه بينهم,  دوندائني الرشكات الداخلة يف االندماج 
عىل نفاذ االندماج يف حقهم إذا مل تقدم  االعرتاض

 مالداجمة الضامنات الكافية للسداد أو مل تق كةالرش
املتفق عليه هلم عند حصول بتعجيل السداد 

أجازت هلم طلب التنفيذ عىل  حيث. )٦٧(االندماج
أموال الرشكة الداجمة التي متثل ضامناً عاماً هلم دون 
دائني الرشكة املندجمة عندما ال تقدم الرشكات 

 الديون أو تقوم بتعجيل الوفاء هلم داءضامنات كافية أل
ملبكر بسبب إن وجد مثل ذلك االتفاق عىل السداد ا

 حدوث حالة االندماج.
نص رصاحة عىل حق دائني أن عدم ال ويبدو

إىل  معزواالندماج  عىلاالعرتاض  يفالرشكة الداجمة 
أغلب األحيان مركز دائني الرشكة  يف أنه ال يتأثر

الداجمة يف مواجهة دائنيها ألهنا رشكة حتتفظ بكياهنا 
 بعكس االندماج, بعدفال تزول شخصيتها االعتبارية 

مع  ولكن حتىهو عليه حال الرشكة املندجمة.  ما
 يؤدييوجد ما  قد فإنهاستمرار وجود الرشكة الداجمة 

إىل قيام أسباب تضعف ضامنات  األحوال بعضيف 

                                                 
 ).٢٣٦/١٤نيس املادة (قانون الرشكات الفر  )٦٧(

عند حدوث االندماج فكان األجد النص  دائنيها
عىل إعطاء حق االعرتاض رصاحة لدائني الرشكة 
الداجمة سواء بسواء حلال الدائنني أمام الرشكة املندجمة 

االندماج ووقف آثاره يف  اذوما تقرر هلم بشأن عدم نف
حقهم عند حتقق الرشوط واألوضاع نفسها لصحة 

 االعرتاض عىل االندماج.
من نظام  )١٩٣/٢(نص املادة  من والظاهر

الرشكات أن معارضة أحد الدائنني عىل االندماج ال 
وإنام يظل  ,يؤدي إىل إلغاء وجود االندماج وإبطاله

موقوفاً يف حقه بمعنى أنه جيعل موجودات الرشكة 
للوفاء بحقوقه يف مواجهة الرشكة عند  ضامنةاملندجمة 

ة دينه معجالً أو قيم هعدم تقديم الضامنات الكافية لدين
نص املادة لفظ وصفة اإليقاف  لحيث استعم

لالندماج وآثاره يف حق الدائن ومل يستعمل لفظ 
 .لالندماج ذاته اإلبطالاإللغاء أو 

قانون  قرره ما مفهومهذا التوجه مع  ويتفق
تقديم االعرتاض  عنديف أنه  املتمثلالرشكات الفرنيس 

رشكة ضامنات يف املدة املحددة إلجرائه ومل تقدم ال
 فإن للدين, جلحيكم بكفايتها أو مل تعرض السداد املع

الدائن املعرتض عىل  لكاالندماج ال حيتج به أمام ذ
يتعني معه تقرير نفاذه وصالحيته يف ترتيب  مما نفاذه.

الدائن املعرتض املقبول  دونخرين آثره يف حق اآل
 احتجاجه عىل نفاذ االندماج.
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٢٤٨
الدين املعرتض عىل بد أن يتحقق يف صفة وال

نفاذ االندماج بسببه كونه ديناً نقدياً ثابتاً حمدد املقدار 
 بيعةيستفيد بط ولن, )٦٨(وسابقاً عىل عملية االندماج

احلال من مثل هذا االعرتاض إال الدائن نفسه الذي تم 
قبول اعرتاضه دون غريه من الدائنني اآلخرين الذي 

 يبقى االندماج نافذاً يف حقهم.
يف شأن مركز الدائنني احلاملني لسندات  وأما

 الرشكات نظامدين أمام الرشكة املندجمة, فقد جاء 
مرشوع االندماج  لعرض مقررمن أي واجب  خالياً 

جيعل  مما, )٦٩(عليهم كام تقرر ذلك بعض الترشيعات
العرض عليهم خياراً للرشكة دون أن يفرض  مرأ

عليها وذلك من أجل مناقشة وتداول تفاصيل ذلك 
بتعجيل أمر  العرض وكيفية السداد أو العرض

 ,(Chadefaux, 2012) السند من عدمه املالوفاء حل
هنا اعتبارهم دائنني عاديني فيكون  املتعنيوعليه فإن 

 كحاملنيهلم االكتفاء باحتفاظهم بمركزهم 
سندات أمام الرشكة الداجمة دون أن تتأثر لل

الضامنات واألولويات املقررة هلم إن وجدت وفقاً 
لوثيقة االندماج, كام أنه سيكون هلم حق االعرتاض 

                                                 
 :يف هذا الشأن حكم القضاء الفرنيسقارن   )٦٨(

Paris 12 juin 1972, Bull. July 1973. 
إزاء مدينه حلق أن الدائن احلائز املحكمة حيث قررت 

عىل بواجب االمتناع عن أداء عمل, ال يمكن له االعرتاض 
يبقى له فقط حق طلب إلغاء نفاذ االندماج يف حقه, بل 

 االندماج وإبطاله.
 من قانون الرشكات الفرنيس. ٢٣٦/١٣انظر املادة   )٦٩(

مساواة هلم بالدائنني اآلخرين للرشكة املندجمة وذلك 
بالرشوط واألوضاع التي حددها النظام لصحة 

دماج وبالتايل تقرير وقبول اعرتاض الدائنني عىل االن
لو  كامإن كان لذلك أمر مسوغ,  حقهمعدم نفاذه يف 

قصد منه  أوالغش  يقوقوع االندماج بطر ثبت
املضارة بحقوقهم وما قد يؤدي إليه ذلك من 
إضعاف للضامن العام تطبيقاً للقواعد العامة التي 

كل ترصف قصد منه جتعل من الغش أمراً مفسداً ل
 .اإلرضار بالغري

يتعلق بمركز املدينني للرشكات الداخلة  اموفي
هو عدم تأثري االندماج ال عىل  املتقرريف االندماج فإن 

مديني الرشكة الداجمة ألن الدائن الذي يتلقى الوفاء 
 شخصيتهمنهم ال يزال موجوداً ومل يتأثر بانقضاء 

وال  ,ووجوده القانوين بفعل االندماج هذا من جهة
ن األمر إإذ  املندجمة من جهة أخرعىل مديني الرشكة 

صحيحاً ومربئاً  وفاؤهماملهم بالنسبة هلم أن يكون 
للرشكة التي حلت حمل  بالسدادلذمتهم عندما يقوموا 

دائنهم وذلك لتفادي الوفاء مرتني. ولذلك مل يأت 
النظام بأي حكم يف حال االندماج يرتبط بنفاذ 

ة فيه إذ ال للرشكات الداخل يننياالندماج يف حق املد
من الناحية العملية كون دائنهم قد أصبح  يننييعني املد

أكثر يساراً أو إعساراً بفعل االندماج وإنام غاية ما 
له الصفة يف  للموىف ونهيمهم هو كام أسلفنا أن تك

 .وبراءة ذمتهم منه عند السداد لهالوفاء الدين  تلقي



٢٤٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
ي أل يننيفإنه ال يلزم موافقة وإقرار املد ولذلك

باالندماج  حتجاجمن الرشكتني الداجمة أو املندجمة لال
له فقط باعتباره  ينظر الن االندماج إ إذيف مواجهتهم, 

 وقبولهللحق يتوجب معها إخطار املدين  ةجمرد حوال
للتعامل مع حالة  خمصصهبا. وإنام هو نظام قانوين 

لرشكة اخلاصة باعنارص الذمة املالية  كاملانتقال 
هلا  حملها يف كل ما حتل التيىل الرشكة الداجمة املندجمة إ

يف مواجهة  لدائنوما عليها بام يف ذلك متتعها بصفة ا
يمكنها من أن تقوم بكل  وباممديني الرشكة املندجمة 

 القتضاءاإلجراءات والتدابري القانونية الضامنة 
 ألجلإليها من الرشكة املندجمة  تالتي آل وقهاحق

دينيها وذلك يف األوقات واآلجال متكينها من مطالبة م
 .املتفق عليها

 
االندماج عىل املتعاقدين اآلخرين مع الرشكة  أثر: ثانياً 

 من غري الدائنني
أن الوضع املعتاد الذي حيتمه  ما من شك يف

نشاط كل رشكة داخلة يف االندماج أن تكون قد 
تعاقدت وارتبطت بالتزامات أو تعهدات مع الغري قبل 
إقرار وثيقة االندماج. ولذلك فإن التساؤل يثور هنا 
ألجل معرفة مصري تلك التعاقدات أو التعهدات 
واملراكز القانونية التي كانت للغري يف مواجهة 

لرشكات الداخلة يف االندماج قبل حدوثه ومد ا
 .االندماج وإقراره وقوعتأثرها من عدمه بعد 

يمكن القول أنه بخصوص الغري الذين  وعليه
ارتبطوا مع الرشكات الداخلة يف االندماج بعقود قبل 
شهر االندماج, فإن األصل أن العقود التي ارتبطت هبا 
تلك الرشكات تنتقل إىل الرشكة الداجمة أو الناشئة عن 
االندماج ضمن ما ينتقل من متعلقات الرشكة املندجمة 

فتحل  قانويناملندجمة وجود إليها إذ مل يعد للرشكة 
الداجمة أو اجلديدة الناشئة  الرشكةوهي  خلفهاحملها 

 بفعل االندماج.
أهم تلك العقود التي تكثر يف هذا الشأن  ومن

 , أنه ال ثمة مشكلة تنشأ من  والواقععقود اإلجيار مثالً
حلول الرشكة الداجمة حمل الرشكة املندجمة إن كانت 

 منتعد احلقوق الناشئة هلا  إذ هذه األخرية هي املؤجر.
لذمتها املالية التي  يةعقد اإلجيار ضمن العنارص اإلجياب

التي حتل  الداجمةانتقلت بكل مكوناهتا إىل الرشكة 
حملها فيام يتولد عن عقود اإلجيار من حقوق أو 

 التزامات عىل كاهل املؤجر.
 فإن ,أجرإن كانت الرشكة املندجمة هي املست وأما

لو كان تنازالً من الرشكة املندجمة  كاماألمر هنا يعد 
للرشكة الداجمة يف استمرار االنتفاع بالعني املؤجرة. 

يُعد كام لو كان إعادة تأجري أن مثل هذا التنازل  والواقع
من املستأجر ملن يقوم مقامه كام لو كان مستأجراً جديداً 

ر يف ملنفعة العني املؤجرة, والرأي املعروف للجمهو
الفقه اإلسالمي هو جواز إعادة تأجري املنفعة للعني 

مل يشرتط املؤجر عدم إعادة تأجريها من  املؤجرة ما
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٢٥٠
املستأجر لشخص آخر وأن يكون من يقوم مقام 
املستأجر مساوياً له أو أدنى منه يف وقوع الرضر عىل 

. أي أن ذلك التنازل أو )٧٠(العني املؤجرة عند االنتفاع هبا
تأجري من املستأجر للشخص اآلخر يكون إعادة ال

 رصاحةمل يكن العقد قد نص  بطريق تلقائي ماصحيحاً 
ال , وأبالتأجري للغري مثل ذلك التنازلعدم جواز عىل 

يرتتب عىل إعادة التأجري رضر بالعني اململوكة للمؤجر 
األصيل يفوق الرضر املرتتب واملعتاد عند استخدام 

 أنالنظر إىل هبا. وعليه فإنه بوانتفاع املستأجر األول 
القانوين لالندماج يؤدي إىل ترتيب وجود  النظام

املرشوع االقتصادي للرشكة املندجمة رغم انقضائها 
فإنه  جمة,وذلك بدجمها ضمن موجودات الرشكة الدا

والتنازل التلقائي لك احللول تيمكن اإلقرار بمثل 
ذلك مل يكن هناك نص رصيح بعدم ترتيب  مااملبارش 

األثر يف عقد اإلجيار أو كان من شأن االستغالل اجلديد 
لالنتفاع بالعني املؤجرة بعد االندماج أن خيرج العني 
املؤجرة عن الغرض األسايس واملتوقع عند تأجري العني 

اجلديد هلا بعد  غاللالعقارية بحيث يؤدي االست
االندماج برضر عىل مالكها. وبذلك فإنه وإن كان مل يرد 

رصيح يف النظام بخصوص التعامل مع حالة عقد نص 
فإنه يمكن مد احلامية املقررة  ,اإلجيار عند االندماج

للدائنني يف االعرتاض عىل نفاذ االندماج يف حقهم 

                                                 
نظر يف تفاصيل هذا الرأي يف الفقه اإلسالمي مثالً ا  )٧٠(

 .)٤٧٩−٤٧٨ صص , ٥ة, جبن قداما(املقديس, 

لتشمل محاية املؤجر يف حقه يف املعارضة يف االندماج 
بالرشوط واألوضاع نفسها املقررة لالعرتاض والتي 

ات الكافية للوفاء باألجرة يف من أمهها تقديم الضامن
وإال فإن االندماج لن يرتب أثره يف  ,مواعيد استحقاقها

وممكناً من استعامل حق فسخ  قادراً حق املؤجر مما جيعله 
اإلجارة لعدم وجود ضامنة الوفاء بمستحقها له أمام 

 الرشكة الداجمة.
تثار يف مسألة  يضمن أهم العقود أيضاً الت ومن

ود العمل, وذلك ألن االندماج يف االندماج هي عق
ينهي نشاط الرشكة  الالنشاط التجاري  ممارسةواقع 

وإنام يتواصل يف حلقة أوسع وأكرب تنضوي حتت أعامل 
 .اجلديدة الناشئة بفعل االندماج الرشكة الداجمة أو
أن اندماج الرشكات ال يكون سبباً  واألصل

يز واستمرار تنفيذ عقد العمل الذي يتم الستحالة
الزمن وترتيب  يفواستمراره  باستغراقه عادةوخيتص 

يف حق العامل ورب العمل عىل  املستمرةالتزاماته 
كان األصل اعتبار عقود العمل من  ولئن السواء.

العقود الشخصية التي يكون طرفا العقد فيها حمل 
اعتبار, إال أن النظرة االقتصادية ملتغريات العالقة 

بربط العامل بصورة أوثق مع  حديثاً العاملية جاءت 
املصنع أو املتجر أو املقر الذي يبارش العمل فيه عىل 

. وهلذا )٧١(معه املتعاقدنحو أقو مما يربطه برب العمل 

                                                 
) من نظام العمل السعودي الصادر عام ٧٩املادة (انظر   )٧١(

 .هـ١٤٢٥



٢٥١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
مبدأ ارتباط عقود  تقريرهاالعمل  قواننييف  املتواترفإن 

العمل سواء كان ذلك  ربالعمل باملنشأة رغم تغري 
أة أو انتقال ملكيتها لوارث نامجاً عن بيع املنش التغري

ة هذا مل تكن شخصي جديد غري رب العمل املتويف ما
وذلك حتقيقاً  روعيت يف إبرام العقد قد األخري

الستقرار العامل يف عمله وتغليباً لصلته باملنشأة ذاهتا 
العبد, وعىل جمرد الصلة برب العمل (الريس 

السعودي  عملجاء النص يف نظام ال وقد. هـ)١٤٣٦
عىل استمرار العالقة التعاقدية العاملية يف حالة  حياً رص

تغري املالك اجلديد للمنشأة أو طرأ تغيري يف ملكيتها 
وشكلها النظامي بفعل الدمج أو التجزئة أو غري ذلك 

فإن املسلك العام والتوجه  وعليه .)٧٢(من األسباب
 الذي يقرره النظام باستمرار عقود العمل يف املنشأة

نظاماً  املتقرر يكونمعه أن  يتعنيري مالكها حتى مع تغ
واعتبارها نافذة وبخدمة  العملهنا استمرار عقود 

بذلك من الرشكة املندجمة إىل  تبعاهتا وانتقالمستمرة  
الرشكة الداجمة ولو مل يوجد نص يف عقد العمل أو يف 
وثيقة االندماج يؤدي إىل تلك النتيجة باعتبار ذلك 

بام يعد من النظام العام الذي ال  متصفالنص النظامي 
جتوز خمالفته أو جتنيب تطبيقه بموجب االندماج. 
وذلك ألن االندماج يرتب حلول الرشكة الداجمة حمل 
الرشكة املندجمة يف العقود وااللتزامات التي خلفتها 

) من نظام ١٨عن الرشكة املندجمة حيث نصت املادة (

                                                 
 ) من نظام العمل السعودي.١٨( املادة  )٧٢(

عامل الناشئة العمل السعودي رصاحة عىل أن حقوق ال
عن املدة السابقة عىل التغري الذي طرأ عىل املنشأة 

عنها  مسؤولني بشأهنااخللف والسلف  كوني
بالتضامن كاألجور ومكافأة هناية اخلدمة املفرتضة 

العامل  يكونبتاريخ انتقال امللكية, حيث  االستحقاق
يف حالة االندماج دائناً هبا يف مواجهة الرشكة الداجمة. 

فإنه يمكن القول هنا أن جمموع تلك الديون وعليه 
سرتتب  اخلدمةلألجور واملكافأة املستحقة عن هناية 

 ةاعتبار العامل أو العامل يف جمموعهم دائنني للرشك
من تقديم  متكينهماملندجمة يف األصل مما ينجم عنه 

من  بغريهماعرتاضهم عىل وقوع االندماج أسوة 
ات كافية مقدمة لسداد ضامن مالدائنني, إذا مل تكن هل

 الرشكة الداجمة,قبل ديوهنم إزاء الرشكة املندجمة من 
إذا تم االعرتاض عىل ذلك خالل املدة املقررة  وذلك

يوماً من تاريخ شهر  بثالثنينظاماً واملقدرة 
بخصوص االمتيازات املقررة يف  وأما. )٧٣(االندماج
 تاتفاقاداخلية خاصة بالرشكة املندجمة أو يف  لوائح

                                                 
املادة  يف النص حكملعل من املناسب هنا اإلشارة إىل عدول   )٧٣(

احلامية ملستحقات  مدمن نظام العمل عن استمراره يف  )١٨(
ة منشأة فردية إىل كيالعامل, حيث قرر أنه يف حال انتقال مل

تلك  انتقال شخص آخر فإنه جيوز لنفي التضامن بينهام,
احلقوق السابقة فقط إىل ذمة املالك اجلديد بموافقة العامل 

فله طلب إهناء عقده وتسلم  وافقتهكتابة, وعند عدم م
مع إرادة واضع  ىيتامش مستحقاته من السلف. وهو موقف ال

. يف تعظيم محاية حق العامل يف هذه احلالة تهالترشيع ونزع
 .هـ)١٤٣٦راجع أيضاً يف هذا الشأن (الريس والعبد, 
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٢٥٢
بعامل الرشكة املندجمة فإننا نر  خاصة عامةوأوضاع 

 استصحاباً أهنا ال تنتقل إىل كاهل الرشكة الداجمة 
 رشكةيصبح العامل يف ال بل, واإلنصافللمساواة 

املندجمة عىل قدم املساواة يف االمتيازات التي تكون 
للعامل يف الرشكة الداجمة. عىل أننا نر أنه من األمثل 

امل ععدالة والتوازن يف إقرار احلقوق بني واألدعى لل
الرشكة الداجمة واملندجمة هو تقرير مدة معينة ال تزيد 
مثالً عن السنة من تاريخ االندماج لتمتع العامل 
بالرشكة املندجمة باالمتيازات املقررة هلم بعد االندماج 
لكي يقرروا بعدها استمرارهم بدوهنا يف الرشكة 

قتهم العاملية بالرشكة اجلديدة الداجمة أو إهناء عال
 الداجمة إن فضلوا مثل ذلك احلل.

معرض احلديث عن االندماج وعالقته  ويف
وارتباطه بالعامل املستخدمني يف املنشآت الداخلة 

ه, يتعني النظر يف موضوع اللجان املمثلة للعامل في
داخل املنشأة التي يزيد عدد العامل املواطنني فيها 

 رقم, حيث أجاز قرار جملس الوزراء لعن املئة عام
تشكيل تلك اللجان هـ ١٨/١١/١٤٢٢بتاريخ  ١٢
ذلك من أجل  ىلع العامل أنفسهم ودون إجبار رادةبإ

املشاركة يف حتسني رشوط العمل وظروفه للرقي 
للعاملني بام حيقق  اإلنتاجيةباإلنتاج وتطوير الكفاية 

لك مصلحة العامل واملنشأة وحيقق كذ التوازن بني
وال شك يف أن . استقرار العمل وسالمة بيئته

إىل اختفاء اللجنة املمثلة للعامل يف  ياالندماج سيؤد

الرشكة املندجمة بالنظر إىل اختفاء شخصيتها 
االعتبارية التي كانت سبباً يف وجود تلك اللجنة يف 

 نحلالرشكة إذ مل يعد هناك مسوغ الستمرارها فت
ندجمة وفنائها بفعل هي األخر عند حل الرشكة امل

وأما الرشكة الداجمة فإن اللجنة املمثلة  االندماج.
للعامل فيها تبقى موجودة إن كانت قائمة قبل 
االندماج. وإن كنا أمام رشكة جديدة أو أن التجمع 
بني الرشكتني سيؤدي إىل وصول عدد العامل من 
املواطنني إىل احلد الذي يمكن معه تشكيل تلك 

لعامل أن يقوموا بتكوينها والرفع بذلك فإن ل اللجنة,
إلدارة الرشكة من أجل إخطار وزارة العمل بإرادة 

 التشكيل وتفعيلها بعد ذلك.
أنه ال يوجد ما يمنع من بقاء واستمرار  ونر

دجمة املنحلة إذا نبعض أعضاء تلك اللجنة يف الرشكة امل
ما كان عدد األعضاء يف اللجنة القائمة يف الرشكة 

ة مل يتجاوز احلد األقىص لعدد األعضاء يف اللجنة الداجم
, عىل أن تنتهي العضوية  واملقدر بأحد عرش عضواً
بتلك اللجنة بانتهاء دورهتا املحددة بثالث سنوات. كام 

األعضاء املضافني من الرشكة املندجمة إىل  متثيل أنو
متناسباً مع مقدار حجم  يكونتلك اللجنة ينبغي أن 

الداجمة ومسامهة الرشكة املندجمة فيه رأس مال الرشكة 
 عندون أن يؤدي ذلك بطبيعة احلال إىل زيادة العدد 

 ررواملقاحلد األقىص للعامل املمثلني يف تلك اللجنة 
 .بعدم جتاوزه ألحد عرش عامالً 



٢٥٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
ثر االندماج أ بخصوصالتساؤل كذلك  ويثور

يف مصري االلتزامات املتعددة املرتتبة عىل أطراف 
التجارية بالتمثيل التجاري والوكاالت  صةاخلاالعقود 

بصفة أخص حيث عموماً وعقود االمتياز التجاري 
ما كان نطاقها أو  ترتبط بخاصية احلرصية التجارية أياً 

موضوعها. وذلك بالنظر إىل ارتكاز تلك العقود 
وقيامها عىل االعتبار الشخيص للمتعاقد معه. والواقع 

عربية السعودية حتى اآلن أنه ال يوجد يف اململكة ال
ترشيع متكامل يف شكل نظام خاص حلكم عالقات 

أو عقود التمثيل  االمتياز التجاري وحرصيتها
ج كثري من املسائل املرتبطة بتلك خرَّ , فتُ التجاري

وكالة العقود عىل أساس القواعد العامة يف شأن 
التي وردت يف نظام الوكاالت التجارية الصادر  العقود

هـ ونصوص ١٤٠٠هـ وتعديالته يف عام ١٣٨٢عام 
هـ إضافة إىل قرار ١٤٠١التنفيذية الصادرة عام  الئحته

هـ القايض ٢٤/٧/١٤٠٢يف  ٥٠وزير التجارة رقم 
, بإخضاع وكالة اخلدمات ألحكام الوكاالت التجارية

يف  ١٠١٣وكذلك القرار الوزاري رقم 
نطباق أحكام اهـ الذي وسع نطاق ١٧/٩/١٤١٢

الت التجارية والئحته التنفيذية لتشمل نظام الوكا
الوكالء عن املرشوعات الوطنية واملوزعني الفرعيني, 
 حيث كانت أحكام النظام والئحته ال تطبق إال

 بخصوص الوكالة عن منتج أجنبي.

فإننا أمام غياب النص النظامي حلكم  وعليه
تبعات االندماج وتأثريه عىل عقود االمتياز التجاري 

لتجاري بصفة عامة التي تتضمن أحكاماً والتمثيل ا
خاصة باحلرصية التجارية, ومالحظة أن تلك العقود 
قائمة بشكل أسايس عىل االعتبار الشخيص والثقة يف 
شخصية املتعاقد معه لتأثري وجود ذلك االعتبار يف 

النامجة عنه  ياتاالستمرار يف التعاقد وحتمل املسؤول
فاستمرار العالقة واملختلفة لكل طرف إزاء اآلخر, 

بينهام يتأثر بام قد يطرأ ألحد الطرفني من وقائع وما 
يتعرض له من أحداث إن كان من شأهنا زعزعة ثقة 

هـ). وما من شك يف ١٤٣٥الطرف اآلخر فيه (قرمان, 
أن واقعة االندماج وما تفيض إليه من نتائج تؤثر يف 
قة موازين ومعايري الثقة التي كانت أساساً يف بناء عال

و التمثيل التجاري بني األطراف أاالمتياز احلرصي 
فإن من املتعني الذين من بينهم الرشكة املندجمة ولذلك 

هنا تقرير عدم انتقال آثار تلك العقود بفعل االندماج 
 فيصبح إىل شخص جديد دون موافقة الطرف اآلخر.

األصل املتقرر يف هذه املسألة أن آثار تلك العقود تنتهي 
. فال )٧٤(للرشكة املندجمة يةء الشخصية االعتباربانتها

الرشكة املندجمة  حمليكون للرشكة الداجمة أن حتل 
لرتتيب احلقوق وااللتزامات اجلديدة التي تنشأ عن 

 تلك العقود بعد االندماج.
                                                 

, وهذا هو موقف القضاء الفرنيس يف مثل هذه األحوال  )٧٤(
 :راجع مثالً 

Paris, 18 Fev 1997, Rev Sociétés 1998, 342, note Fortuity. 
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٢٥٤
السبب أيضاً فإنه لن يكون من  ولذات

الرشكة املندجمة  حملاملقبول حلول الرشكة الداجمة 
التي كانت رشيكاً يف رشكة حماصة, دون موافقة باقي 
الرشكاء اآلخرين, وذلك لقيام رشكة املحاصة عىل 
الثقة املتبادلة بني الرشكاء وارتكاز الرابطة التعاقدية 

 ,)٧٥(عمليات الرشكة عىل االعتبار الشخيص يفبينهم 
ي األخر الت األشكالوهو ما ينطبق عليه احلال يف 

تعد من رشكة األشخاص والذين تربز فيها وتظهر 
أمهية االعتبار الشخيص بني الرشكاء لقيام الرشكة أو 

البسيطة,  صيةاستمرارها كرشكات التضامن والتو
هو عليه احلال يف رشكات األموال التي  بخالف ما

ال يكون لالعتبار الشخيص بني الرشكاء أمهية كبرية 
كام هي حالة رشكات  لقيام الرشكة أو استمرارها

 .سامهة مثالً امل
كان هناك مركز قانوين ترتب عليه التزام  وإذا

املنافسة فإن هذا  مرشكة قائمة قبل االندماج بعد
ينتقل إىل فإنه الواجب املتعلق بكاهل الرشكة املندجمة 

كام وأن الدين  ,)٧٦(الرشكة الداجمة بطريقة تلقائية مبارشة
عىل الرشكة املندجمة بعد حصول  أكدالذي وجب وت

االندماج يف مثل حال العيب وضامنه عىل اليشء املبيع 
مل يكتشف إال بعد حصول االندماج فإنه يكون  الذي

متحمالً من قبل الرشكة الداجمة لوجود سبب ذلك 
                                                 

 :انظر يف هذا الشأن احلكم القضائي الفرنيس  )٧٥(
Paris, 4 mars, 1976, Dr Sociétés, avr 1976. 

 ة:حكم حمكمة النقض الفرنسي  )٧٦(
Cass. Com 13 févr, 1963, bull. Civ. III, n 104. 

, )٧٧(االلتزام ووجوب ضامنه قبل حصول االندماج
 ر آثاالتصور يتفق يف الواقع مع األصل العام يف وهذا

االندماج والذي يتقرر معه أن املبدأ العام هو انتقال 
مجيع االلتزامات والديون التي تتحملها الرشكة 

مسؤولة عن  تصبح إىل الرشكة الداجمة التي جمةاملند
ما دامت تلك االلتزامات ناشئة قبل  تبعاهتا ونتائجها

تاريخ نفاذ االندماج حتى وإن كان ناشئاً عن خطأ 
 .)٧٨(الرشكة املندجمة مرتبط بشخص

 
 خامتة البحث

غياب املعاجلة  إن املتتبع ألحكام االندماج يالحظ
الترشيعية لبعض املسائل التي تثريها حاالت االندماج 

هـ, ١٤٣٧بالرغم من صدور النظام اجلديد للرشكات 
النظام إىل تقرير حق دائني  نصوصحيث مل تتعرض 

الرشكة الداجمة يف االعرتاض عىل االندماج بالرشوط 
واألوضاع التي اعرتف هبا دائني الرشكة املندجمة يف مثل 
تلك احلالة. كام مل تظهر من خالل نصوص النظام النزعة 
احلامئية لألقلية املعارضة من الرشكاء أو املسامهني 

أن الئحة االندماج املعارضة لالندماج مع العلم 
واالستحواذ اخلاصة برشكات املسامهة املدرجة يف 

                                                 
 ة:انظر يف األحكام القضائية الفرنسي  )٧٧(

Riom 5 mai, 1981, Rev Sociétés, 1981, 596 note Guyenot. 
 :وأيضاً 

Versailles, 4 Fevr, 1997, Bull Joly, 553, note Coguelet. 
 ة:حكم حمكمة النقض الفرنسي  )٧٨(

Soc, 12 avr, 1963, Bull Joly 1980, 613. 



٢٥٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩م ,جملة جامعة امللك سعود
خصوصاً يف  السوق تناولت شيئاً من تلك األحكام

احلاالت التي حتكمها يف الالئحة صور العرض االلزامي 
واالختياري لالندماج واالستحواذ عندما يمتلك أحد 

% ٥٠األشخاص أو من جمموعة باتفاق بينهم أكثر من 
% يف ٣٠وع األسهم يف حالة العرض اإللزامي و من جمم

قارصة تلك األحكام  إال أن حالة العرض االختياري.
فقط عىل تلك الرشكات املدرجة التي ترتبط بعملية 
اندماج مع أي رشكة أخر. كام أن استقصاء أحكام 

غياب بيان موقف النظام من تقرير  ظهر أيضاً االندماج يُ 
عليها بني  تفاقالً لالحم بعض األحكام التي قد تكون

أطراف عملية االندماج كحاالت االتفاق عىل حتديد 
نفاذ آثار االندماج دون لتاريخ معني سابق أو الحق 

التاريخ الفعيل لوقوع وحدوث االندماج وما يكون لتلك 
احلالة من آثار تتعلق هبا املعاجلة الرضيبية لتحديد الربح 

ندماج وحتديد والدخل اخلاضع للرضيبة يف سنة اال
املعاجلة التي ختضع هلا ممارسة ترحيل اخلسائر عند أيلولة 
ممتلكات الرشكة املندجمة إىل الرشكة الداجمة وذلك 
لتفادي جتنب دفع الرضيبة املستحقة التي مل يعاجلها 
النظام الرضيبي بنصوص وأحكام خاصة باالندماج وإنام 

خص هبا دخلها ضمن ما يطلق عليها من أحكام ي
عن طريق حتويل الدخل  "التجنب الرضيبي"مكافحة 

الرضيبة املستحقة  إمجايلواملمتلكات من أجل ختفيض 
كام مل يرصح النظام . للشخص املحول أو املحول إليه

بإفراد حالة االندماج بأحكام خاصة هبا بشأن أيضاً 

النصاب والتشكيل لعدد أعضاء جملس اإلدارة بعد وقوع 
خول بعض من أعضاء جملس إدارة االندماج وإمكانية د

خصوصاً وأن  الرشكة املندجمة يف إدارة الرشكة الداجمة
النظام اجلديد قد حدد احلد األعىل لعدد أعضاء جملس 
اإلدارة يف الرشكات املسامهة خالفاً ملا كان عليه حال 

املالحظة األهم هي  أن . وما من شك يفالنظام القديم
ه فيام يتعلق بتحديد بخصوص تردد النظام وعدم وضوح

األصل يف كون نظام االندماج مقرراً العتبار الرشكة 
نه بعد أن إالداجمة خلفاً عاماً للرشكة املندجمة من عدمه. إذ 

استدرك بجعلها , ذلك املنحى يف تقرير املسؤولية نحى
حمدودة يف حدود ما آل للرشكة الداجمة من أصول 

ذلك. وكان األوىل للرشكة املندجمة ما مل يتفق عىل غري 
 همع يتفقجعل األصل هو املسؤولية غري املحدودة ملا 

حال نظام االندماج الذي ال يعد جمرد حوالة مع ذلك 
بل هو نظام قانوين حيكم بأحكام خاصة يتقرر , بالدين

معها ترتيب أصل املسؤولية باعتبار أن الرشكة الداجمة 
إجيابية إليها من موجودات  يتحولخلفاً عاماً لكل ما 

فيكون . وسلبية تضمنتها الذمة املالية للرشكة املندجمة
األوفق هلذه احلالة أن يكون األصل هو عدم حتديد 

ما مل تقرر عن ديون والتزامات الرشكة املندجمة املسؤولية 
وثيقة االندماج غري ذلك وليس العكس الذي جاء به 

عىل  كظاهر حكم النص يف هذه احلالة. ومما يستدر
ام اجلديد عدم إيضاح موقفه بخصوص األحكام النظ

املرتبطة باالندماج يف حال كون الرشكة الداجمة أو املندجمة 
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٢٥٦
متتلك أسهامً أو حصصاً يف الرشكة األخر عدا ما قرره 
فقط يف شأن إجراء التصويت عىل االندماج حيث نص 

التصويت عىل القرار باالندماج لذلك جواز عىل عدم 
م إال يف رشكة واحدة فقط دون الرشيك أو املساه

غري اإلجرائية  األحكاماألخر دون أن يتعرض لبيان 
املرتبطة بمعرفة مصري أو حساب تلك األسهم أو 
احلصص يف معادلة املبادلة ودخوهلا ضمن رأس املال 

كام اجلديد أو غري ذلك من الرتتيبات يف ذلك الشأن. 
يالحظ من جهة أخر إعراض النظام عن تناول 

ندماج املتمثلة يف ام املعاكسة واملقابلة حلاالت االألحكا
حاالت االنقسام للرشكات والتي تعتاد كثري من النظم 

لطرح والبيان بعد تناول تباع أحكامها بااالترشيعية عىل 
التطور ه بالرغم من حتقق واحلاصل أنندماج. أحكام اال

اإلطار  بوضعالترشيعي ملعاجلة أحكام االندماج 
التنظيمي له وأحكامه فيام يتعلق بتفادي وجود الرتكز 

 جملساالقتصادي غري املحمود يف آثاره من خالل رقابة 
املنافسة حلاالت االندماج التي يلزم موافقته عليها لتفادي 
آثار االحتكار واملنافسة غري املرشوعة التي قد تتولد عن 

م تنظيم إضافة إىل ما قررته أحكاحاالت االندماج 
ندماج ألجل املالية من ضبط إلجراءات وقوع االالسوق 

نبذ ودرء عدم املساواة بني املتعاملني يف السوق 
بخصوص تغييب املعلومة عن بعض املتعاملني أو متكن 
بعض منهم من االستفادة من تلك املعلومة اخلاصة 

إال أن , ج أو االستحواذ قبل اإلفصاح عنهاباالندما

قرير بعض األحكام التي ختص االندماج النظام فاته ت
زم وضع اإلطار الشامل يستلباعتباره نظاماً قانونياً 

لك فلألحكام اخلاصة به والتي تنفرد به أوضاعه يف 
النشاط التجاري وطبيعة املنافسة التي حتكمه. خصوصاً 
وأن مثل تلك األوضاع ال يمكن أن يكون حلها يف مجيع 

يف القواعد العامة التي من األحوال بام يكون موجوداً 
املمكن إنزاهلا عىل بعض أحوال االندماج وآثاره التي 

 ارتبطتببعض أحكام املعامالت أو العقود التي  تتعلق
بل هبا الرشكات الداخلة يف االندماج قبل وقوعه, 

سيكون من األجد واألمثل تدخل واضع الترشيع 
لتي بنصوص خاصة يتعامل هبا مع األوضاع واألحوال ا

وما تقتضيه  عمليات االندماج يف كافة مراحلهاتفرزها 
 رسعة وديناميكية احلياة التجارية.
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Abstract. The economic, commercial, and industrial developments related to the activities of certain companies and establishments require 
proper handling of the consequences and reflections that may affect their existence. In order to preserve their shares and profits and cope 
with the competitive conditions in the market, these entities may even need to be reconstructed. 

Since merger is one of the solutions that address the troubles and difficulties caused by such developments, the law has set certain 
provisions that define procedures and conditions of merger to prevent economic concentration or monopolism and unfair competition. 

The laws of the merger process deal with clarifying its procedures and all of its stages. The laws also deal with the legal 
consequences upon all parties; either the merging companies themselves or the people who may be affected by the merger such as debtors, 
partners, or any other people whose legal positions may be affected by their relations with the companies under the new situation produced 
by the merger process. 

The study will also shed light on  the role of regulatory and supervising authorities in preventing any negative effects that may arise 
from the process of merger such as unfair competition and harmful monopolistic practices in the market. This is considered in light of the 
Saudi Law, in particular, the provisions contained in the New Companies’ Rules issued in 1437H, the Competition Rule issued in 1425H and 
its implementing regulations issued in the last amendments in 1435H, and the List of Merger and Acquisition issued in 1428H by the Capital 
Market Authority which governs the process of merging when shareholding companies enlisted in the capital market are parties of the 
merger. Some citations and examples of comparative judgments concerning the status and conditions of merger and its effects will be 
provided throughout the study when needed. 
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رشكة الشخص الواحد, نظام الرشكات اجلديد, الرشكات التجارية, الذمة املالية  الكلامت املفتاحية:
 للرشيك.

 
األمر الذي أد إىل صدر نظام الرشكات اجلديد وأقر معه تأسيس رشكة الشخص الواحد,  .ملخص البحث

يف مفهوم الرشكة التقليدي, فقبل ذلك, كانت الرشكة ال تؤسس إال من قبل شخصني  إحداث تغيري جوهري
حدٍ فقط, ثنني عىل األقل, وبعد هذا التعديل, أصبح باإلمكان تأسيسها ومتلك مجيع حصصها من قبل شخصٍ واا

 الكثري من األحكام القانونية العامة للرشكة, فهل املنظم واكب هذا التغيري, وعدل يف بعض وهذا األمر غريّ 
املفاهيم العامة للرشكة? لإلجابة عىل هذا السؤال, طرح البحث عدة إشكاليات قانونية ناجتة عن إدراج رشكة 

يد من احللول القانونية هلذه اإلشكاليات, عىل أمل, أن الشخص الواحد يف نظام الرشكات اجلديد, واقرتح العد
 يأخذ هبا بعني االعتبار من قبل املنظم عند إصداره لالئحة التنفيذية هلذا النظام.
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 املقدمة

بإرادة ملكية كريمة, صدر يف الثامن والعرشين من 
ربعامئة وسبعة وثالثني أشهر حمرم من عام ألف و

باملوافقة  )٣٠(م/هجري, املرسوم امللكي الكريم رقم 
عىل نظام الرشكات اجلديد ليحل حمل نظام الرشكات 

) وبتاريخ ٦رقم (م/القديم الصادر باملرسوم امللكي 
 هـ.٢٢/٣/١٣٨٥

وجاء النظام اجلديد وأحدث نقلة نوعية يف عامل 
التجارة واالقتصاد, السيام أنه سمح بإنشاء رشكة 
مكونة من شخص واحد, وهذا التعديل جاء نتيجة 

املنظم التطورات االقتصادية التي تشهدها  ملواكبة
تنظم  اً الرشكات يف الوقت احلارض, فأدرج فيه أحكام

رشكة الشخص الواحد, لتلبي طموحات املستثمرين 
الذين يفضلون ختصيص مبلغ معني من أمواهلم 
ليتاجروا به, بدالً من تعريض كل أمواهلم للمخاطرة, 

ددة باملبلغ بحيث لو خرس املرشوع فتكون خسارهتم حم
الذي خصص له فقط. كام أن البعض منهم يفضل 
االستحواذ الكامل عىل املرشوع التجاري ويديره 

 بالطريقة التي يراها مناسبة له.
كام جاء هذا التحول يف مفهوم الرشكة, من 
مفهوم املشاركة الذي يعترب حجر األساس يف الرشكة, 

من  إىل مفهوم االستحواذ الكامل عىل مجيع حصصها,
أجل تشجيع الكثري من األشخاص عىل إنشاء 
مرشوعهم اخلاص هبم, وهذا بحد ذاته سيؤدي إىل 

زيادة فرصة إنجاح املرشوع مما لو أسس من قبل أكثر 
من شخص, ويرجع ذلك إىل مرونة إدارته, وسهولة 

ل مما لو اشرتك فيه اختاذ قراراته بشكل أرسع وأسه
 .أكثر من شخص

لقضاء عىل الرشكات كام أنه سيساعد عىل ا
الصورية, التي يمتلكها أكثر من شخص, ولكنها يف 
احلقيقة مملوكة لشخص واحد, فقبل صدور هذا 
النظام, ومن أجل إنشاء رشكة مملوكة لشخص واحد, 
كان يلجأ بعض املستثمرين إلدخال أشخاص ال دخل 

, كزوجته, أو أمه, أو أحد أبنا ه, ئهلم بالرشكة هنائياً
لون عىل النظام ويرشكوا أشخاصاً معهم يتحايفكانوا 

بشكل صوري, فام هؤالء إال تكملة عدد, وما هم 
برشكاء يف الرشكة إال من أجل حتقيق رشط تعدد 
الرشكاء الذي اشرتطه النظام عليهم, فبتعديل النظام 
اجلديد والسامح لألشخاص بإنشاء رشكة ذات 
شخص واحد, سيتم القضاء عىل هذا التحايل وإنشاء 

كات ومهية مملوكة من عدة أشخاص, لكنها يف رش
هلذه األسباب نظم الواقع مملوكة لشخص واحد. 

املرشع أحكام رشكة الشخص الواحد يف نظام 
 الرشكات اجلديد.

يتضح مما سبق, أن فكرة رشكة الشخص 
الواحد تتعارض مع الفكرة التقليدية للرشكة, التي ال 

كثر فيها, تقر بوجود رشكة إال بوجود شخصني أو أ
وهذا ما أكدته املادة الثانية من نظام الرشكات 



٢٦١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
السعودي اجلديد, وهذا هو األصل, واستثناءً من 

شاء ) عىل جواز إن١٥٤, ٥٥ذلك, نصت املادتان (
 .رشكة مكونة من شخص واحد فقط

تأيت أمهية هذا البحث, من أجل تبيان لذلك 
 يزهايكة الشخص الواحد, ومتاألحكام القانونية لرش

حكام القانونية للرشكة التقليدية, ومعرفة عن األ
األشكال التي يمكن من خالهلا إنشاء هذا النوع 
الرشكات, كام وتبدو أمهية هذا البحث جلية, يف إبراز 
مميزات هذه الرشكة, واملشكالت والعيوب التي قد 
تنتج عند تأسيسها أو بعد تأسيسها, وذلك من أجل 

التنفيذية لنظام الرشكات  تفادهيا عند إصدار اللوائح
 .والصناعةمن قبل وزارة التجارة 

ويطرح البحث عدة إشكاليات تواجه فكرة 
 إنشاء رشكة الشخص الواحد, أمهها:

نشوء شخصية معنوية للرشكة مستقلة متاماً عن 
الشخصية القانونية للاملك الوحيد للرشكة, فنصت 

من نظام الرشكات اجلديد عىل أنه:  )١٤(املادة 
باستثناء رشكة املحاصة, تكتسب مجيع الرشكات 
التجارية املؤسسة يف اململكة الشخصية املعنوية, لذلك 
فالرشكة املكونة من شخص واحد يكون لدهيا 

 شخصية معنوية مستقلة متاماً عن مالكها.
واستقالل الشخصية املعنوية للرشكة ذات 

صلنا إىل نتيجة مهمة ومؤثرة جداً الشخص الواحد, يو
وهي انفصال الذمة املالية للرشكة عن الذمة املالية 

للرشيك, والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما هي الطبيعة 
القانونية للذمة املالية للرشيك? هل لديه ذمة مالية 
واحدة يتعامل من خالهلا يف مجيع معامالته املالية سواء 

لديه أكثر من ذمة مالية?  املدنية والتجارية? أم هل
بعضها خمصص للمعامالت املدنية والبعض اآلخر 

 تجارية?للمعامالت ال
مة أحكام ءويطرح البحث إشكالية مد مال

رشكتي املسامهة وذات املسؤولية املحدودة مع أحكام 
رشكة الشخص الواحد, فهل مجيع أحكام الرشكتان 

لشخص الواحد? أم أن تنطبق عىل أحكام رشكة ا
 هنالك تعارض?

) ٢كام يطرح البحث إشكالية نص املادة (
) ٢) من نظام الرشكات اجلديد, فاملادة (١٢واملادة (

) تستوجب ١٢تعرف الرشكة عىل أهنا عقد, واملادة (
أن يكون عقد الرشكة مكتوب وموثق لد اجلهة 
املختصة بذلك. فالسؤال الذي يثور هنا هو كيف 

الواحد وال يوجد يمكن كتابة عقد رشكة الشخص و
? فكيف يمكن إبرام  يف هذه الرشكة إال طرفاً واحداً

) ١٢عقد من طرف واحد? كام أن نص املادة (
ثيق عقد الرشكة وإال كان يستوجب كتابة وتو

?  باطالً
وهذا يستدرجنا لطرح السؤال التايل: هل 

لتأسيس الرشكة املكونة من  ااألركان الواجب توافره
أكثر من شخص (الرشكة التقليدية), هي نفس 
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األركان الواجب توافرها من أجل تأسيس رشكة 

 ?ذات الشخص الواحد
وعالج البحث إشكالية طرق تأسيس رشكة 
الشخص الواحد, فهل جيب أن تنشأ منذ البداية من 
قبل شخص واحد (التأسيس املبارش)? أم يمكن 

بل عدة أشخاص, ومن ثم حتويلها إىل إنشاؤها من ق
 رشكة شخص واحد (التأسيس غري املبارش)?

انتهجنا املنهج ولإلجابة عىل هذه التساؤالت, 
االستقرائي التحلييل االستنباطي املقارن, فسوف 
نستقرئ نصوص نظام الرشكات السعودي اجلديد 
املتعلق برشكة الشخص الواحد, ونحللها بالتوازي مع 

ونقارهنا تعلقة باألحكام العامة للرشكة, النصوص امل
بالنصوص القانونية املتعلقة برشكة الشخص الواحد 

سوف نستنبط منهام األحكام للدول األخر, ومن ثم 
 .ونية اخلاصة برشكة الشخص الواحدالقان

األحكام بناءً عىل ما سبق, سنبحث موضوع 
الرشكات القانونية لرشكة الشخص الواحد وفقاً لنظام 

 لسعودي اجلديد من خالل:ا
 مبحث متهيدي: ماهية رشكة الشخص الواحد. 
  املبحث األول: الطبيعة القانونية لرشكة الشخص

 .الواحد
  املبحث الثاين: خصائص رشكة الشخص الواحد

 .والطرق القانونية لتأسيسها
 

 مبحث متهيدي:
 ماهية رشكة الشخص الواحد

ف رشكة الشخص يف هذا املبحث سوف نعرّ 
هلا (املطلب نبحث يف التطور التارخيي و ,الواحد

املؤسسة الفردية ها وبني األول), ومن ثم سنفرق بين
 (املطلب الثاين).

 
املطلب األول: تعريف رشكة الشخص الواحد 

 والتطور التارخيي هلا
أول قانون صدر ينظم أحكام رشكة الشخص 

إلمارة  )٢(الواحد هو قانون األفراد والرشكات
حيث سمح هذا  م)١٩٩١(عبدالقادر,  )٣(ليختنشتاين

القانون بـتأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة مكونة من 
شخص واحد, قائمة عىل مبدأ ختصيص الذمة املالية, 
والتي يمكن ألي شخصٍ كان, سواء طبيعي أو معنوي, 
بتخصيص جزء من ذمته املالية من أجل استثامره يف 

كانت طبيعته, سواء كان جتارياً أو  مرشوع حمدد, مهام
 م).٢٠٠٣م; قاسم, ٢٠١١(الصفار وخضري,  مدنياً 

                                                 
 .م٥/١١/١٩٢٥الرشكات الصادر بتاريخ قانون األفراد و  )٢(
 هي) Liechtenstein باألملانية( ليشتنشتاين أو إمارة ليختنشتاين  )٣(

 أوروبا الوسطى يف جبال األلب تقع يف دولة غري ساحلية
يف الرشق. يف عام  والنمسا إىل الغرب واجلنوب سويرسا حتدها
م ١٩٢١الفدرالية األملانية, ومنذ عام م استقلت عن ١٨٥٥

ارتبطت الوالية بعالقات وطيدة مع سويرسا السيام من الناحية 
 السياسية والدبلوماسية واالقتصادية واملالية.



٢٦٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
األملاين الصادر بتاريخ بعد ذلك أجاز القانون 

م, تأسيس رشكة الشخص الواحد, ٤/٧/١٩٨٠
وأول ما بدأت فكرت رشكة الشخص الواحد من قبل 

مرباطورية القضاء األملاين, حيث حكمت املحكمة اإل
م, عىل أن صريورة مجيع ١٨٨٤يف عام القيرصية 

حصص (رشكة) االحتاد النقايب للمناجم حمدودة 
املسؤولية يف يد شخص واحد ال يؤدي إىل انحالهلا, 
وذلك ألن القضاء األملاين يطبق نظرية التخصيص 

م; ٢٠٠٨(ناصيف,  وليس نظرية وحدة الذمة املالية
 م).٢٠١٠خضري, 

امل قوانني بعد ذلك أصدرت العديد من دول الع
, أمهها القانون الفرنيس )٤(تنظم رشكة الشخص الواحد

واملعدل  م١١/٧/١٩٨٥ الصادر يف ٦٩٧− ٨٥رقم 
الصادر بتاريخ  ٩١٢− ٢٠٠٠باملرسوم رقم 

م املتعلق بتعديل جانب من القانون ١٨/٩/٢٠٠٠
فت الفقرة األوىل من املادة الثانية من هذا  ,التجاري وعرّ

من املرسوم السالف الذكر)  ٣٤دة القانون (معدلة باملا
عىل النحو التايل: يمكن تأسيس رشكة الشخص الواحد 

رشكة ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد أو أكثر 

                                                 
 .م١٦/٥/١٩٨٦ولندي الصادر بتاريخ القانون اهل  )٤(

 .م١٤/٧/١٩٨٧البلجيكي الصادر بتاريخ  قانون الرشكات
 .م١٤/٧/١٩٩٢قانون الرشكات اإلنجليزي الصادر بتاريخ 

 .م٣/٣/١٩٩٣يطايل الصادر بتاريخ املرسوم اإل
 .م٢٣/٣/١٩٩٥سباين الصادر بتاريخ القانون اإل

عىل أن يتحملوا اخلسائر يف حدود مسامهتهم يف رأس 
 .(Jugot, 1985; A.P.S., 1986) )٥(املال

كام عدلت الكثري من الدول العربية قوانينها 
(العكييل,  )٦(تنظيم رشكة الشخص الواحدمن أجل 
الرشكات األردين لسنة  تعديل قانون, فتم م)٢٠١٠
م, حيث نظم ٢٠٠٢لسنة  ٤٠م, بالقانون رقم ١٩٩٧

أحكام رشكة الشخص الواحد يف إطار الرشكة ذات 

                                                 
(5) Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation 
agricole à responsabilité limitée. 
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à 
la partie législative du code de commerce: 
Article 34: «La société à responsabilité limitée 
[*définition*] est instituée par une ou plusieurs personnes 
qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs 
apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule 
personne, celle-ci est dénommée "associé unique" 
[*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*]. 
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée 
des associés par les dispositions du présent chapitre. Elle est 
désignée par une dénomination sociale [*raison sociale : 
non*], à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou 
plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots "sociétés à responsabilité limitée" 
ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du capital 
social [*publicité*]». 

م, والقانون املعدل له ١٩٩٧لسنة قانون الرشكات األردين   )٦(
يف  بالنسبة لرشكة الشخص الواحد م٢٠٠٢لسنة  ٤٠رقم 

 .إطار رشكة املسامهة اخلاصة
اخلاص بتعديل بعض  م٢٠٠٦لسنة  ١٦القانون القطري رقم 

لسنة  ٥حكام الرشكات التجارية الصادر بالقانون رقم أ
 .م٢٠٠٢

م, املعدل ٢٠١٢لسنة  ٢٥قانون الرشكات الكويتي رقم 
 .م٢٠١٣لسنة  ٩٧بالقانون رقم 

م, ٢٠٠١لسنة  ٢١لتجارية البحريني رقم قانون الرشكات ا
 .م٢٠١٤لسنة  ٥٠املعدل بالقانون رقم 

م لدولة اإلمارات ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االحتادي رقم (
 .املتحدة العربية
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٢٦٤
املسؤولية املحدودة, والرشكة املسامهة اخلاصة 

 فتنصم). ٢٠٠٨(مطلوب,  والرشكة املسامهة العامة
جيوز «ب) من هذا القانون عىل أنه: − ٥٣املادة (

للمراقب املوافقة عىل تسجيل رشكة ذات مسؤولية 
حمدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة 

أ) مكرر عىل − ٦٥كام نصت املادة (». لشخص واحد
تتألف الرشكة املسامهة اخلاصة بني شخصني أو «أن 

ر من املراقب أكثر وجيوز للوزير بناء عىل تنسيب مرب
املوافقة عىل تسجيل رشكة مسامهة خاصة مؤلفة من 
 شخص واحد أو أن يصبح عدد مسامهيها شخصاً 

ب) من نفس القانون − ٩٠ونصت املادة (». واحداً 
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من املادة «عىل أنه: 

) من هذا القانون جيوز للوزير بناءً عىل تسبيب ٩٩(
افقة عىل أن يكون مؤسس مربر من املراقب املو

الرشكة املسامهة العامة املحدودة شخصاً واحداً أو أن 
تؤول ملكية الرشكة إىل مساهم واحد يف حال رشائه 

 .)٧(»كامل أسهمها
أما يف القانون املرصي فال وجود لرشكة 
الشخص الواحد أي أحكام تنظمها, لكن مرشوع 
قانون الرشكات املوحد أخذ باملرشوع حمدود 

(القليويب,  ١٢٦−١٢٠سؤولية, وذلك يف املواد من امل
 م).١٩٩٠م; قايد, ٢٠١١

                                                 
م, والقانون املعدل له ١٩٩٧لسنة قانون الرشكات األردين   )٧(

بالنسبة لرشكة الشخص الواحد يف  م٢٠٠٢لسنة  ٤٠رقم 
 .إطار رشكة املسامهة اخلاصة

املطلب الثاين: الفرق بني رشكة الشخص الواحد 
 واملؤسسة الفردية

بحلول نظام الرشكات اجلديد تغري مفهوم 
الرشكة من مفهوم املشاركة إىل مفهوم االستحواذ 

إىل مفهوم  اً وهبذا املفهوم أصبحت الرشكة تقرتب كثري
ن كالمها يمتلكهام شخص إاملؤسسة الفردية, حيث 

 .ختتلف عنها يف العديد من األمورواحد, إال أهنا 
 

 : الشخصية املعنويةالفرع األول
رشكة الشخص الواحد سواء اختذت شكل رشكة 
مسامهة أو رشكة ذات مسؤولية حمدودة, يوجد هلا 

ام املؤسسة شخصية معنوية مستقلة متاماً عن مؤسسها, بين
الفردية ال يوجد هلا شخصية معنوية مستقلة عن مالكها كام 

 .(Aussedat, 1974) هو احلال يف رشكة الشخص الواحد
 

 الثاين: الذمة املالية املستقلةالفرع 
بام أن لرشكة الشخص الواحد شخصية معنوية 
مستقلة عن الشخصية القانونية للرشيك, فيكون هلا 

الذمة املالية للرشيك, وبام أنه ال ذمة مالية مستقلة عن 
 يوجد للمؤسسة الفردية شخصية معنوية مستقلة عن

فليس هلا ذمة مالية  نالشخصية القانونية ملالكها, إذ
مستقلة عن الذمة املالية مالكها, فذمتها املالية مندجمة 
يف الذمة املالية ملالك املؤسسة وذلك ألن ليس هلا 

 .(Altide, 2009) شخصية معنوية مستقلة عن مؤسسها



٢٦٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 الفرع الثالث: رأس املال

رأس مال املؤسسات الفردية عادةً يكون 
طها عادةً منحرص يف , ويكون نشااً أو متوسط اً صغري

املشاريع الصغرية واملتوسطة, بينام رأس مال رشكة 
الشخص الواحد عادة يكون أكرب بكثري من رأس 

, فحتى يتم (Jugot, 1985) مال املؤسسات الفردية
إنشاء رشكة مسامهة ذات شخص واحد جيب أال 

ريال  ٥٠٠ ٠٠٠يقل رأس مال الرشكة عن 
رشكة ذات  , وإذ اختذت الرشكة شكل)٨(سعودي

مسؤولية حمدودة جيب أن يكون رأس ماهلا كافياً 
 .)٩(لتحقيق غرضها

 
 يكالفرع الرابع: مسؤولية الرش

تكون مسؤولية الرشيك يف الرشكة ذات 
الشخص الواحد عن ديون الرشكة حمدودة بام يقدمه 

, بينام صاحب م)١٩٩٨(القضاة,  من رأس املال
ة مطلقة عن مسؤولي املؤسسة الفردية يكون مسؤوالً 

مجيع ديون والتزامات املؤسسة الفردية وذلك ألن ذمته 
 املالية ختتلط مع الذمة املالية للمؤسسة الفردية

(Aussedat, 1974). 
 
 

                                                 
 .) من نظام الرشكات السعودي اجلديد٥٤املادة (  )٨(
 .) من نظام الرشكات السعودي اجلديد١٦٠املادة (  )٩(

 املبحث األول:
 الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد

يف هذا املبحث سوف نبني الطبيعة القانونية لرشكة 
الشخص الواحد من خالل دراسة النظريات القانونية 
املحددة للطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد يف (املطلب 

سنبني الطبيعة القانونية لرشكة الشخص  من ثماألول), 
  .سعودي, وذلك يف (املطلب الثاين)الواحد يف النظام ال

 
ب األول: النظريات القانونية املحددة للطبيعة املطل

 القانونية لرشكة الشخص الواحد
هنالك خالف كبري يف الفقه التجاري حول 
الطبيعة القانونية للرشكة الشخص الواحد, لذلك 
ظهرت ثالث نظريات حتدد ذلك: نظرية الشخصية 

ذمة االعتبارية للرشكة (النظرية التقليدية), ونظرية 
 .لنظرية املختلطةالتخصيص, وا

 
الفرع األول: نظرية الشخصية االعتبارية للرشكة 

 (النظرية التقليدية)
أول ما ظهرت هذه النظرية يف فرنسا عىل يد 

, (Altide, 2009; Aussedat, 1974) أوبري وروالربفسور 
وتقوم فكرة هذه النظرية عىل أساس احتاد الذمة املالية 

, من هنا م)٢٠١١(بن سنوف,  بالشخصية القانونية
سميت بالنظرية الشخصية لوجود اجلانب املايل 

 .(A.P.S., 1986) والشخيص فيها
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٢٦٦
وينتج عن تطبيق هذه النظرية عدة آثار قانونية 

 :تتمثل بام ييل مهمة
تثبت الذمة املالية لكل شخص: طاملا أن الذمة   (أ)

يل للشخصية, فكل املالية هي اجلانب املا
خصية القانونية جيب أن له الششخص تثبت 

يكون له ذمة مالية, مهام كان هذا الشخص 
حتى ولو كان وليد اللحظة, وذلك لوجود 

 شخصية قانونية له.
ال وجود لذمة مالية بدون شخص تستند إليه:   (ب)

نب املايل للشخصية طاملا الذمة املالية هي اجل
يمكن التخيل وجود ذمة مالية من  القانونية فال

أن تستند إىل شخص, مهام كان هذا غري 
 أو معنوياً  طبيعياً  الشخص, سواء كان شخصاً 

(Jugot, 1985). 
عدم إمكانية الذمة املالية للتجزئة أو التعدد:   (ج)

طاملا أن الشخصية القانونية واحدة ال تتجزأ 
وال تتعدد, فالذمة املالية كذلك ال يمكن 

دة ما جتزئتها أو تعدادها, فوجود ذمة مالية واح
هو إال نتيجة كوهنا مظهراً من مظاهر الشخصية 
القانونية, فالشخص, سواء كان طبيعياً أم 
معنوياً ال يوجد له إال ذمة مالية واحدة, وذلك 
 لوجود شخصية قانونية واحدة له فقط

(Guyénot, 1980). 

عدم إمكانية الترصف بالذمة املالية أو التنازل   (د)
عنها: ال يمكن ألي شخص أن يتنازل عن 
ذمته املالية, لكن يمكنه التنازل عن العنارص 
املكونة هلا, أي ال جيوز لشخص أن يترصف يف 
ذمته املالية كأن يبيعها أو هيبها أو يورثها, لكن 
يمكن له أن يترصف بالعنارص املكونة هلا, 

ألهنا جمموعة قانونية جمردة ومستقلة عن وذلك 
العنارص املكونة هلا, فال تتأثر هبذه العنارص فهي 

متاماً عن  كالصندوق الذي يوجد مستقالً 
 .(Aussedat, 1974) حمتوياته

وقد أخذ املنظم السعودي هبذه النظرية فأكدت 
) من نظام الرشكات اجلديد, عىل اكتساب ١٤املادة (

االعتبارية جلميع الرشكات التجارية التي الشخصية 
لك تؤسس يف اململكة, باستثناء رشكة املحاصة, وذ

 .بعد قيدها يف السجل التجاري
 

 الفرع الثاين: نظرية ذمة التخصيص
أول من ناد هبذه النظرية هم رشاح القانون 
األملاين, وبعد ذلك تم تطبيقها من قبل القضاء األملاين 

مه, وتقوم هذه النظرية عىل أساس يف العديد من أحكا
 االنفصال التام بني الشخصية القانونية والذمة املالية

, بحث م)٢٠١١م; القليويب, ٢٠١١(بن سنوف, 
يمكن ألي شخصٍ كان, سواء طبيعي أو معنوي, 



٢٦٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ختصيص جزء من ذمته املالية واستعامهلا يف مرشوع 

 م).٢٠٠٣(قاسم,  معني
ساس الشخصية فال وجود للذمة املالية عىل أ

القانونية لشخص ما, بل عىل أساس ختصيص مبلغ من 
املال لتحقيق غرض حمدد, فاهلدف األساس من وجود 
الذمة املالية هو وجود مبلغ من املال خمصص لتحقيق 
 هدف معني, وليس لوجود شخص قانوين تستند إليه

م; القليويب, ١٩٩٠م; قايد, ٢٠٠٨(ناصيف, 
 م).٢٠١١

ة من األموال حمددة فطاملا وجدت جمموع
لتحقيق هدف ما, وجدت الذمة املالية حتى ولو مل 

 .(Hémard, 1970) يكن هنالك شخص تستند إليه
وتسعى هذه النظرية إىل االستغناء متاماً عن فكرة 
الشخص املعنوي, فري أنصارها أنه ال وجود 
للشخصية القانونية إال لإلنسان, وما وجود هذه 
الشخصية للرشكات واجلمعيات واملؤسسات وغريها 
إال افرتاض خاطئ, وذلك ألن إسناد هذه احلقوق 

دها إىل سناإوااللتزامات إىل هذه املجموعات يعني 
 .(Guyénot, 1980) شخص افرتايض ال وجود له يف الواقع

وإذا كان افرتاض شخصية قانونية هلذه 
املجموعات هو من أجل االعرتاف هلا بذمة مالية 
مستقلة عن الذمة املالية ملؤسسيها واألعضاء املنتمني 
هلا, فإنه يمكن فعل ذلك من خالل ختصيص ذمة مالية 

(بن  أجل حتقيق هدف معني لكل جتمع مايل ينشأ من

, دون اللجوء إىل م)٢٠١٤م; بنستي, ٢٠١١سنوف, 
إنشاء شخصية قانونية له, وتكون هذه الذمة املالية 
للتجمع مستقلة متاماً عن الذمة املالية ملؤسسيه 

 .(Jugot, 1985) وأعضائه
عدة آثار قانونية وينتج عن تطبيق هذه النظرية 

 تتمثل بام ييل:
عدة ذمم مالية لشخص واحد, فإذا  احتاملية وجود − ١

كل واحدة فقسم شخص أمواله إىل جمموعات, 
كان لكل وخمصصة لتحقيق هدف واحد,  امنه

ذمة مالية مستقلة, وبالتايل سيكون هلذا  اجمموعة منه
 .(Daigre, 1990) الشخص أكثر من ذمة مالية

احتاملية الترصف بالذمة املالية وانتقاهلا إىل  − ٢
لتحقيق  ةالذمة املالية خمصص شخص آخر: بام أن

هدف ما, فهي غري مرتبطة بشخص حمدد, لذلك 
يمكن أن تنتقل من شخص إىل آخر عن طريق 
 الترصف هبا كالبيع أو اهلبة, أو عن طريق املرياث

(Altide, 2009). 

احتاملية وجود ذمة مالية بدون وجود شخصية  − ٣
قانونية: فقد تنشأ حقوق والتزامات ملجموعة 

صصة لتحقيق هدف ما دون نشوء أموال خم
 .(Daigre, 1990) شخصية قانونية هلذه املجموعة

احتاملية وجود شخصية قانونية بدون وجود ذمة  − ٤
مالية: طاملا أنه قد تنشأ حقوق والتزامات 
ملجموعة أموال خمصصة لتحقيق هدف ما دون 
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نشوء شخصية قانونية هلذه املجموعة, فقد تنشأ 

بدون أن يكون لدهيا كذلك شخصية قانونية 
 .(Jugot, 1985) حقوق وتتحمل االلتزامات

 
 الفرع الثالث: النظرية املختلطة

نقرتح نظرية جديدة جتمع بني النظريتني 
السابقتني, بحيث يمكن تطبقها عىل رشكة الشخص 
الواحد, وذلك الستحالة تطبيق أي من النظريتني 

 السابقتني بشكل مستقل عليها.
خذنا بالنظرية التقليدية لوحدها أوذلك لو أننا 

ملا استطعنا تفسري ما تنص عليه بعض النصوص 
القانونية التي تفصل أموال الشخص بعضها عن 
البعض اآلخر, كام هو احلال يف حصة الرشيك أو 
املساهم يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أويف رشكة 
ة املسامهة, فلو أفلست الرشكة فال تتأثر الذمة املالي

للرشيك أو للمساهم إال بمقدار مسامهته يف رأس املال 
مستقلة بعضها عن  فقط, وهذا يعني أن لديه أمواالً 

 البعض اآلخر.
كام ال يمكن األخذ بنظرية ذمة التخصيص 
لوحدها وذلك لعدم اعرتافها للرشكة بالشخصية 
املعنوية, وهذا أمر ال يمكن القبول به, فالشخصية 

 .بتة بنص القانونعنوية للرشكة ثاامل
, وذلك  لذلك يف رأينا جيب األخذ بالنظريتني معاً
بام يتفق مع طبيعة رشكة الشخص الواحد, بحيث يكون 

للرشكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الرشكاء, 
ويكون هلا ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للرشكاء, كام 
, يمكن االعرتاف بوجود أكثر من ذمة مالية للرشيك

رية, كل بحيث يكون لديه ذمة مالية مدنية وذمة مالية جتا
واحدة مستقلة عن األخر. 

 
الشخص  املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لرشكة

 الواحد يف النظام السعودي
عرفت املادة الثانية من نظام الرشكات السعودي 

عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصان «اجلديد, الرشكة عىل أهنا: 
منهم يف مرشوع يستهدف الربح,  بأن يساهم كالً أو أكثر, 

بتقديم حصة من مال أو عمل, أو منهام معاً القتسام ما 
. كام »قد ينشأ عن هذا املرشوع من ربح أو من خسارة

) من نظام الرشكات اجلديد عىل أنه: ١٢نصت املادة (
باستثناء رشكة املحاصة, جيب أن يكون عقد الرشكة 

, فال يمكوكل ما يطرأ علية مكت ن أن يكون شفهياً وباً
, لذلك جيب كتابة عقد الرشكة حتى ولو وإال كان باطالً 

كانت هذه الرشكة مكونة من شخص واحد, ألن 
د, وانام االستثناء من الكتابة مل يرد لرشكة الشخص الواح

 .ورد لرشكة املحاصة فقط
يتضح من هاتني املادتني أن مجيع الرشكات التي 

مهام كان شكلها, باستثناء رشكة  تؤسس يف اململكة
املحاصة, جيب أن تتوافر فيها أركان املوضوعية اخلاصة 
بالرشكة واألركان شكلية, والسؤال الذي يطرح هنا هو: 



٢٦٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
هل هذه األركان تنطبق عىل رشكة الشخص الواحد? 
لإلجابة عىل هذا السؤال جيب دراسة األركان املوضوعية 

 ة.اخلاصة للرشكة واألركان الشكلي
 

 ن املوضوعية اخلاصة لعقد الرشكةالفرع األول: األركا
تتمثل األركان املوضوعية اخلاصة لعقد الرشكة 
بشكل عام بالعنارص التي نصت عليها املادة الثانية من 

 )٢( ,تعدد الرشكاء) ١(نظام الرشكات السعودي وهي: 
 نية )٤( ,واخلسائر األرباح اقتسام) ٣( ,تقديم احلصص

 .م)٢٠١٥هـ/١٤٣٦(الغامدي وحسيني,  املشاركة
بالتمعن هبذه األركان, يتضح للوهلة األوىل أهنا 
ال تتوافق مع فكرة رشكة الشخص الواحد, 
واإلشكالية التي تثور هنا هو كيف يمكن التوفيق بني 
هذه األركان وفكرة الشخص الواحد? لإلجابة عىل 
هذا السؤال جيب دراسة كل عنرص من العنارص 

ة تطبيقه بشكل مفصل والنظر يف مد أمكاني السابقة
 .عىل رشكة الشخص الواحد

 
 أوالً: تعدد الرشكاء

يقصد بتعدد الرشكاء وجود أكثر من شخص 
(العكييل,  يملك حصة أو أكثر يف رأس مال الرشكة

, وهذا هو األصل, م)٢٠١١م; القليويب, ٢٠١٠
واالستثناء وجود شخص واحد يملك مجيع حصص 

) من نظام ١٥٤) و (٥٥الرشكة, وقد نصت املادتان (

, فنصت املادة  الرشكات اجلديد عىل ذلك رصاحةً
) من نظام ٢) عىل أنه استثناءً من نص املادة (٥٥(

تأسيس رشكة مسامهة  ......الرشكات, جيوز للدولة 
) من نفس ١٤٥صت املادة (من شخص واحد, كام ن

) من نظام ٢النظام عىل أنه استثناءً من نص املادة (
الرشكات, جيوز أن تؤسس الرشكة ذات املسؤولية 
املحدودة من شخص واحد, فاألصل تعدد الرشكاء 

 .ثناء هو وجود مالك واحد للرشكةواالست
 

: تقديم احلصص  ثانياً
حتى ينعقد عقد الرشكة بشكل صحيح, البد 

رشيك يف الرشكة أن يقدم حصة يف رأس ماهلا, لكل 
) من نظام الرشكات اجلديد, عىل شكل ٥ونصت املادة (

جيوز أن تكون حصة «احلصص, حيث نصت عىل أنه 
 .»أو عينية, وجيوز أن تكون عمالً الرشيك نقدية 

واحلصص النقدية هي عبارة عن مبلغ من 
(العكييل,  النقود يقدمه الرشيك كحصة يف الرشكة

واحلصة العينية هي م). ٢٠١١م; القليويب, ٢٠١٠
عبارة عن عني يقدمها الرشيك كحصة يف الرشكة, 
كالعقار (قطعة أرض, بناية), أو املنقوالت املادية 

ات), أو املنقوالت املعنوية ت, سيارات, شاحنآال(
جتاري, براءة اخرتاع, عالمة جتارية). واحلصة  (حمل

 بالعمل هي ما يقدمه الرشيك من عمل يف الرشكة
 م).٢٠١١م; القليويب, ٢٠١٠(العكييل, 
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ويف هذا الصدد مل يفرق نظام الرشكات اجلديد 
بني الرشكة املكونة من عدة أشخاص أو من شخص 
واحد, إال أنه ال يتصور أن تنشأ رشكة مكونة من 

احد دون تقديم حصة نقدية, ألن نظام شخص و
الرشكات وضع حداً أدنى لرأس مال الرشكة, سواء 
كان ذلك يف رشكة املسامهة أو يف الرشكة ذات 

 رشيكاً واحداً املسؤولية املحدودة, وبام أنه ال يوجد إال
بد أن يدفع وحده مجيع رأس مال الرشكة, فيها, فال

ك يف رشكة ونأمل من املنظم أن ينص عىل أن الرشي
قديم مجيع احلصص الشخص الواحد جيب عليه ت

 .النقدية للرشكة
ويمكن أن يقدم الرشيك يف رشكة الشخص 
الواحد باإلضافة إىل احلصص النقدية, حصة عينية, 

 .وحصة بالعمل
 

: اقتسام األرباح واخلسائر  ثالثاً
يف رشكة الشخص الواحد, ال يوجد إال 

لذلك فمن شخصاً واحداً يملك مجيع احلصص, 
الطبيعي أن يستأثر وحده بجميع األرباح, ويتحمل 
وحده مجيع اخلسائر, وال يسأل عن خسائر الرشكة إال 

(الغامدي  بمقدار ما يقدمه من رأس مال يف الرشكة
, م)٢٠١١م; القليويب, ٢٠١٥هـ/١٤٣٦وحسيني, 

لذلك ركن اقتسام األرباح واخلسائر ال يمكن تصوره 
وذلك ألن مالك الرشكة  يف رشكة الشخص الواحد,

الوحيد هو الذي يستحوذ عىل مجيع األرباح ويتحمل 
مجيع اخلسائر, لذلك من املفرتض أن ينص املنظم عىل 

 .ا االستثناء لرشكة الشخص الواحدهذ
 

: نية املشاركة  رابعاً
يمكن تعريف نية املشاركة عىل أهنا الرغبة 

فيام بينهم اإلرادية للرشكاء والتي تدفعهم إىل التعاون 
, وعىل قدم املساواة من أجل حتقيق أهداف  تعاوناً إجيابياً

م; ٢٠١٥هـ/١٤٣٦(الغامدي وحسيني,  الرشكة
تكون من ثالثة عنارص , لذلك فهي تم)٢٠١٤بنستي, 

 أساسية وهي:
 .اإلرادة يف املشاركة − ١

 .التعاون اإلجيايب بني الرشكاء − ٢

 .املساواة بني الرشكاء − ٣
الواحد ال تتكون إال وبام أن رشكة الشخص 

من شخص واحد, فال يتصور وجود هذا الركن فيها, 
 .حالة تتحقق العنارص املكونة لهوذلك الست

 
 الفرع الثاين: األركان الشكلية لعقد الرشكة

من نظام ) ١٤, ١٣, ١٢حسب نص املواد (
الرشكات اجلديد, حتى تؤسس الرشكات التجارية, 

العربية السعودية, التي متارس نشاطاً يف اململكة 
, جيب عل استكامل األركان  يهاتأسيساً صحيحاً

 ة عند تأسيسها, وهذه األركان هي:الشكلي



٢٧١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 .الكتابة − ١

 .التوثيق لد اجلهات املختصة − ٢

 .شهر العقد يف املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة − ٣

 .القيد يف السجل التجاري − ٤

والسؤال الذي يطرح هنا هو هل جيب عىل 
الواحد استكامل هذه األركان حتى رشكة الشخص 

? لإلجابة عىل هذا التساؤل,  تؤسس تأسيساً صحيحاً
 .يف كل ركن من األركان بشكل مفصل جيب أن نبحث

 
 أوالً: كتابة العقد

) من نظام الرشكات اجلديد ١٢نصت املادة (
عىل أنه: باستثناء رشكة املحاصة, جيب أن يكون عقد 

. فال يمكن أن الرشكة وكل ما يطرأ علية مكتو باً
لذلك . إال كان باطالً يكون عقد الرشكة شفهياً و

جيب كتابة عقد الرشكة حتى ولو كانت مؤسسة من 
الكتابة ورد لرشكة  شخص واحد, ألن االستثناء من

 .املحاصة فقط
) من نظام الرشكات اجلديد ٢كام نصت املادة (

عقد يلتزم بمقتضاه «عىل أن الرشكة عبارة عن: 
منهم يف مرشوع  أكثر, بأن يساهم كالً  شخصان أو

يستهدف الربح, بتقديم حصة من مال أو عمل, أو 
منهام معاً القتسام ما قد ينشأ عن هذا املرشوع من ربح 

 .»أو من خسارة

, ال يوجد يف رشكة الشخص  واقعياً وقانونياً
, وال يمكن بأي حال من  الواحد إال طرفاً واحداً

قداً مع نفسه, األحوال ألي شخص أن يعقد ع
والسؤال الذي يطرح هنا هو: كيف يمكن تأسيس 

) ٢ة (رشكة شخص واحد بدون عقد ونص املاد
 يعرف الرشكة عىل أهنا عقد?

يف احلقيقة بام أنه ال يوجد إال شخصاً واحداً يف 
رشكة الشخص الواحد, فالرشكة تنشأ بإرادته املنفردة, 

وليس فإرادة مالك الرشكة هي التي تنشأ الرشكة, 
العقد, لذلك جيب عىل املنظم أن يعدل من نص املادة 

رشكة الشخص  ي) من نظام الرشكات, ويستثن٢(
الواحد من ذلك, ويشري إىل أن الرشكة الشخص 

 .رادة املنفردة للرشيك وليس بعقدالواحد تنشأ باإل
وإذا سلمنا بأن تأسيس رشكة الشخص 

ك الرشكة, الواحد يتم بناءً عىل اإلرادة املنفردة ملال
فكيف يمكننا إنشاء رشكة شخص واحد وليس هلا 

جب كتابة عقدها وإال ) يستو١٢عقد? ونص املادة (
?  كان باطالً

حتى نخرج من هذه املعضلة, نقرتح عىل املنظم 
أن يستثني رشكة الشخص الواحد من كتابة عقدها, 

) من نظام ١٢ويضيف هذا االستثناء إىل املادة (
ستبدل كتابة العقد بوجوب كتابة الرشكات اجلديد, وي

 .األساسنظامها 
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باجلملة, تبني لنا مما سبق أن املنظم السعودي 
ينظر إىل الرشكة عىل أهنا عقد, والعقد ترصف قانوين 
بني شخصني أو أكثر, ويف الرشكة ذات الشخص 
, فال يتصور أن  الواحد, ال يوجد إال شخصاً واحداً

ال يمكن تطبيق يعقد الشخص عقداً مع نفسه, لذلك 
فكرة العقد عىل رشكة الشخص الواحد, وذلك ألنه 
حسب النظرية العامة للعقود, جيب أن يربم العقد بني 
طرفني أو أكثر, ويف رشكة الشخص الواحد ال يوجد 

, فال يمكن إنشاء عقد من طرف اً إال شخصاً واحد
واحد, لذلك فرشكة الشخص الواحد تنشأ من اإلرادة 

للرشيك الوحيد للرشكة وليس من عقد املنفردة 
 الرشكة لعدم وجود هذا العقد.

لذلك نأمل من املنظم أن يعدل يف نص املادة 
من نظام الرشكات, ويستثني رشكة الشخص  )١٢(

ة الواحد من كتابة العقد, ويستبدل ذلك بوجوب كتاب
 .نظامها األساس بدالً من العقد

 
: توثي بتوثيق  صة نظاماً ق العقد لد اجلهة املختثانياً
 العقود

) من نظام الرشكات اجلديد ١٢نصت املادة (
عىل رضورة توثيق العقد, فال تكفي كتابة العقد 
وحدها لتأسيس الرشكة, بل جيب أن يكون العقد 

(الغامدي  موثقاً لد اجلهة املختصة بتوثيق العقود
وهي: كتابة العدل, أو م) ٢٠١٥هـ/١٤٣٦وحسيني, 

مكاتب املحاماة املرخص هلا بذلك, وإال كان العقد 
. وهذا التوثيق ينطبق عىل مجيع الرشكات بام فيها  باطالً
رشكة الشخص الواحد سواء اختذت شكل رشكة 

 .أو شكل رشكة ذات مسؤولية حمدودةمسامهة 
بام أننا اقرتحنا عدم كتابة عقد رشكة الشخص 

, لذلك نقرتح الواحد واالكتفاء بكتابة نظامها األساس
من نظام الرشكات, واستثناء رشكة  )١٢(تعديل املادة 

اجلهة املختصة  الشخص الواحد من توثيق عقدها لد
 .وثيق نظامها األساس بدال من ذلكبذلك, وت

 
: شهر العقد يف ا  لكرتوين لوزارة التجارةملوقع اإلثالثاً

باإلضافة إىل كتابة العقد وتوثيقه, نصت الفقرة 
) من نظام الرشكات عىل وجوب ١٣املادة () من ١(

 .لكرتوين لوزارة التجارةوقع اإلشهر عقد الرشكة يف امل
وهذا ينطبق عىل مجيع الرشكات التي تؤسس يف 
اململكة باستثناء رشكة املحاصة, فالرشكة املكونة من 
شخص واحد سواء كانت رشكة مسامهة أو ذات 

ملوقع جيب أن يشهر عقدها يف ا مسؤولية حمدودة,
 .لكرتوين لوزارة التجارةاإل

بام أننا اقرتحنا عدم كتابة عقد رشكة الشخص 
الواحد واالكتفاء بكتابة نظامها األساس وتوثيقه 
لد اجلهات املختصة, لذلك نقرتح تعديل الفقرة 

من نظام الرشكات, واستثناء  )١٣() من املادة ١(
رشكة الشخص الواحد من شهر عقدها, واالكتفاء 



٢٧٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 لوزارة لكرتويناألساس يف املوقع اإلبشهر نظامها 

 .من عقدها التجارة بدالً 
 

: القيد يف السجل التجاري  رابعاً
) من نظام الرشكات عىل أن ١٤نصت املادة (

تستكمل الرشكة إجراءات تأسيسها وتكتسب الشخصية 
املعنوية بمجرد قيدها يف السجل التجاري, ففي هذه 

بح هلا كيان خاص هبا, وتكون اللحظة تولد الرشكة ويص
 .حتمل االلتزامات واكتساب احلقوققادرة عىل 

وهذا األمر ينطبق عىل رشكة الشخص الواحد 
مهام كان شكلها, سواء رشكة مسامهة أو رشكة ذات 
مسؤولية حمدودة, فيجب قيدها يف السجل التجاري حتى 
تكتسب الشخصية املعنوية وتأسس التأسيس الصحيح, 

 ال يتناقض مع فكرة رشكة الشخص الواحد. وهذا األمر
 

 املبحث الثاين:
 خصائص رشكة الشخص الواحد

 والطرق القانونية لتأسيسها
صائص رشكة يف هذا املبحث سنبني خ

حيث سنتطرق  (املطلب األول)يف الشخص الواحد 
بعد , لدراسة مميزات وعيوب رشكة الشخص الواحد

(املطلب يف ا الطرق القانونية لتأسيسهذلك سنبحث يف 
, حيث سنبني التأسيس املبارش والتأسيس غري الثاين)

 .املبارش لرشكة الشخص الواحد

 األول: خصائص رشكة الشخص الواحد املطلب
يف هذا املطلب سوف نبني مميزات رشكة 
الشخص الواحد (الفرع األول), ومن ثم نبني عيوهبا 

 (الفرع الثاين).
 

 الواحد الفرع األول: مميزات رشكة الشخص
من املؤكد أن مالك املرشوع مل يلجأ إىل إنشاء 
رشكة ذات شخص واحد إال لوجود مزايا عديدة هلذا 

, تتجسد هذه م)١٩٩٧(الرياموي,  النوع من الرشكات
املزايا بام ييل: أن مسؤولية الرشيك عن ديون الرشكة 
تكون حمددة برأس املال الذي يقدمه يف الرشكة, 

لية للرشكة عن الذمة املالية استقالل الذمة املاو
القضاء عىل إنشاء رشكات ومهية, تسهيل وللرشيك, 

تسهل عملية نقل ملكية الرشكة وعملية إدارة الرشكة, 
 .(Paillusseau, 1986) والتنازل عنها

 
 املحدودة للرشيك عن ديون الرشكة أوالً: املسؤولية

إن أهم خاصية ختتص هبا رشكة الشخص 
ية املحدودة للرشيك فيها عن ديون الواحد هي املسؤول

, فال يسأل عن ديوهنا إال م)١٩٩٨(القضاة,  الرشكة
بمقدار مسامهته يف رأس املال, عىل عكس الرشيك 
املتضامن يف رشكة التضامن (أو يف رشكة التوصية 
البسيطة) الذي يسأل عن مجيع ديون الرشكة حتى يف 

مالك أمواله اخلاصة, ولعل السبب الرئيس الذي دفع 
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٢٧٤
الرشكة عىل أن يؤسس رشكة ذات شخص واحد, 
سواء اختذت هذه الرشكة شكل رشكة ذات مسؤولية 
حمدودة أو رشكة مسامهة, هي من أجل حتديد مسؤوليته 
املالية عن ديون الرشكة بمقدار مسامهته يف رأس املال, 

 .(Boy, 2009) فال تتجاوزها إىل أمواله اخلاصة
 

: استقالل الذمة  املالية للرشكة عن الذمة املالية ثانياً
 للرشيك الواحد

من املميزات اخلاصة لرشكة الشخص الواحد 
استقالل ذمتها املالية عن الذمة املالية للرشيك, فلكل 
 من الرشكة والرشيك ذمة مالية مستقلة عن اآلخر,

  وهذا يعطي مميزات للرشيك أمهها:

يف حالة إفالس الرشكة, ال يمكن لدائني   (أ)
كة أن ينفذوا عىل أموال الرشيك اخلاصة, الرش

وذلك الستقالل الذمة املالية للرشكة عن الذمة 
املالية للرشيك, فبهذه الطريقة يمكن للرشيك 

من ذمته املالية للخطر, ويبقي  اً أن خيضع جزء
آخر يف مأمن عن التنفيذ عليه يف حالة  اً جزء

 .(Paillusseau, 1986) إفالس الرشكة

إفالس الرشيك, فإن ذلك ال يؤدي إىل يف حالة   (ب)
إفالس الرشكة وانحالهلا, بل تبقى قائمة, ويمكن 
لدائني الرشيك أن ينفذوا عىل حصة الرشيك يف 
الرشكة, وبام أن حصته يف الرشكة هي مجيع رأس 
املال, فيمكن هلم أن حيجزوا عىل الرشكة برمتها 

وبيعها كجزء واحد, وبالتايل تبقى الرشكة قائمة 
 .(Hémard, 1970)  تنحل وتستمر مع مالك آخروال

 
: تسهيل عملية التنازل عن الرشكة  ثالثاً

ن يف رشكة املسامهة املكونة من وإذا أراد املسامه
أكثر من مساهم بيع الرشكة أو إذا أراد ذلك الرشكاء 
يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املكونة من أكثر من 

 إلجراءات معقدة جداً رشيك, فإن هذه العملية ختضع 
, عىل عكس رشكة الشخص م)١٩٩٨(القضاة, 

الواحد والتي يكون إجراءات بيع الرشكة أسهل فام 
يقرره الرشيك الوحيد بالرشكة فيتم بدون معارضة من 

 .(Paillusseau, 1986) أحد
كام أن وفاة مالك الرشكة ال يؤدي إىل انحالل 

ثة بكل الرشكة, فيمكن للرشكة أن تنتقل إىل الور
سهولة ويرس, وأن تبقى حمتفظة بشكلها القانوين, سواء 
كانت رشكة مسامهة أو رشكة ذات مسؤولية حمدودة, 

 .(Boy, 2009) لكن تكون متعددة الرشكاء
 

: سهولة اختاذ القرارات يف الرشكة ذات الشخص  رابعاً
 الواحد

بام أن رشكة الشخص الواحد مكونة من رشيك 
تتخذ من قبل هذا الشخص وحده, واحد, فإن قرارهتا 

وهذا يؤدي إىل مرونة وسهولة يف اختاذ القرارات يف 
, عىل عكس الرشكات املكونة من (Cousté, 1985) الرشكة



٢٧٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
, ففي رشكة م)١٩٩٨(القضاة,  أكثر من شخص

املسامهة حتى يتم اختاذ قرار يف الرشكة, فإما أن يتخذ من 
اجلمعيات قبل جملس اإلدارة وإما أن يتخذ من قبل 

, حسب نوع م)١٩٩٧(الرياموي,  العمومية يف الرشكة
القرار, فإذا كان القرار من اختصاص جملس اإلدارة, 

, )١٠(فيجب أن يتم دعوته لالجتامع والتصويت عىل القرار
وأما إذا كان القرار من اختصاص اجلمعيات العامة 

, ب دعوة تلك اجلمعيات لعقد اجتامعللمسامهني, فيج
د االجتامع بشكل صحيح جيب أن يتوافر وحتى ينعق

النصاب القانوين النعقاده, وذلك حسب نوع اجلمعية, 
ففي اجلمعية العامة العادية جيب أن حيرض عدد من 

, وتتخذ القرارات )١١(املسامهني يمثلون ربع رأس املال
, ويف )١٢(باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتامع

ية جيب أن حيرض عدد من اجلمعية العامة غري العاد
, وتتخذ القرارات )١٣(املسامهني يمثلون نصف رأس املال

 .)١٤(بأغلبية الثلثني, أو الثالثة أرباع حسب نوع القرار

                                                 
من نظام الرشكات السعودي الصادر  )٨٥− ٦٨(انظر املواد   )١٠(

 هـ.٢٧/١/١٤٣٧يف 
نظام الرشكات السعودي الصادر يف ) ٩٣) املادة (١الفقرة (  )١١(

 هـ.٢٧/١/١٤٣٧
) نظام الرشكات السعودي الصادر يف ٩٣) املادة (٣الفقرة (  )١٢(

 هـ.٢٧/١/١٤٣٧

) نظام الرشكات السعودي الصادر يف ٩٤) املادة (١الفقرة (  )١٣(
 هـ.٢٧/١/١٤٣٧

) نظام الرشكات السعودي الصادر ٩٤) املادة (٤ ,٣الفقرة (  )١٤(
 هـ.٢٧/١/١٤٣٧يف 

ويف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة تتخذ 
القرارات يف الرشكة من قبل مدير أو جملس مديرين إذا 

العامة , أو من اجلمعية )١٥(كان هنالك أكثر من مدير
للرشكاء, حسب نوع القرار, واجلمعية العامة تتكون 

, وتصدر قراراهتا بموافقة عدد من )١٦(من مجيع الرشكاء
الرشكاء يمثلون أكثر من نصف رأس املال عىل 

 .)١٧(األقل
كة نالحظ مما سبق أن اختاذ القرارات يف الرش

ليس باهلني, عىل  املكونة من أكثر من شخص أمرٌ 
ونة من شخص واحد فقراراهتا عكس الرشكة املك

تكون بيد شخص واحد, فيتخذها بكل سهولة ويرس, 
وهذا يؤدي إىل الرسعة يف اختاذ القرارات وبالتايل 

 .الرسعة يف اإلنجاز
 

: عدم اللجوء إىل إنشاء رشكات ومهية  خامساً
من أهم األهداف التي دفعت املنظم لتنظيم 
رشكة الشخص الواحد, هو تفادي إنشاء رشكات 
ومهية, فأنتج الواقع العميل للرشكات, أن الكثري منها 
مملوكة لشخص واحد بالرغم من وجود أكثر من 

                                                 
من نظام الرشكات السعودي  )١٦٥−١٦٤(انظر املواد   )١٥(

 هـ.٢٧/١/١٤٣٧الصادر يف 

) نظام الرشكات السعودي الصادر ١٦٧) املادة (١الفقرة (  )١٦(
 هـ.٢٧/١/١٤٣٧يف 

) نظام الرشكات السعودي الصادر ١٦٨) املادة (٢الفقرة (  )١٧(
 هـ.٢٧/١/١٤٣٧يف 



 ص الواحد وفقاً لنظام الرشكات السعودي اجلديدأمحد املجايل: األحكام القانونية لرشكة الشخ

 

٢٧٦
شخص فيها, وتبني أن األشخاص اآلخرين مل 
يشرتكوا فيها إال من أجل حتقيق رشط من الرشوط 

, م)١٩٨٦(طه,  جب توافرها يف تأسيس الرشكةالوا
أال وهو تعدد الرشكاء, فهم يف احلقيقة ليسوا إال تكملة 
عدد, وال يوجد رشكاء يف الرشكة, بشكل فعيل, إال 

 .(Aussedat, 1974) رشيك واحد
م, قام املعهد الوطني الفرنيس ١٩٨٤ويف عام 

بعمل إحصائية عن عدد الرشكات الومهية املنشأة من 
بل من أكثر من شخص ولكنها يف احلقيقة مملوكة ق

لشخص واحد, فوجدوا أن هنالك الكثري من 
الرشكات ذات املسؤولية املحدودة ورشكات املسامهة 

أشخاص, وهذا املؤرش يدل عىل  ١٠قل من أيعمل هبا 
أن هذه الرشكات مملوكة لشخص واحد, ويف عام 

ة يف م, وجدوا أن حوايل ثلثي الرشكات املوجود١٩٨٥
ذلك الوقت يعمل هبا عدد من العامل ال يتجاوز 
عددهم العرشة عامل, لذلك صوت جملس الشيوخ 
الفرنيس عىل إقرار مرشوع رشكة الشخص الواحد, 
 وتم إقرار القانون بناءً عىل اإلحصائيات السابقة

(Jugot, 1985). 
 

 الفرع الثاين: عيوب رشكة ذات الشخص الواحد
 ي الرشكةضعف االئتامن لدائن − ١

من عيوب رشكة الشخص الواحد أهنا ال تعطي 
, كام هو احلال م)١٩٨٨(عثامن,  لدائني الرشكة اً ائتامن

جداً  اً يف رشكة التضامن والتي يكون فيها االئتامن عالي
لدائنيها, فالذمة املالية للرشكة والذمة املالية للرشكاء 
هي الضامن العام لدائني الرشكة, عىل عكس الرشكة 
ذات الشخص الواحد والتي تكون الذمة املالية 
للرشكة وحدها هي الضامن العام لدائنيها دون الذمة 

 .(Daigre, 1990) املالية للرشيك
 
 مالية صعوبة احلصول عىل متويالت − ٢

بام أن رشكة الشخص الواحد ليس هلا ائتامن 
قوي يدعمها, لذلك تتجنب الكثري من البنوك متويلها 

, عىل عكس م)١٩٨٨(عثامن,  وذلك لضعف ائتامهنا
رشكة التضامن أو رشكة التوصية البسيطة والتي 

 .(Jugot, 1985) يضمن دينها الرشكاء املتضامنني فيها
 
حد كوسيلة للغش شخص وا إنشاء رشكة ذات − ٣

 واالحتيال
بام أن رشكة الشخص الواحد هلا ذمة مالية 
مستقلة عن الذمة املالية للرشيك, وذمتها املالية هي 
الضامن الوحيد لدائنها بحيث ال يمكنهم, يف حال 

مطالبة الرشيك بام هلم من  ,عجزها عن الوفاء بديوهنا
ديون عىل الرشكة, وهذا احلال قد يؤدي إىل إنشاء 

كات ذات شخص واحد هدف الرشيك منها هو رش
 احلصول عىل األموال بشتى الطرق دون سدادها

(Paillusseau, 1986) ,فتكون وسيلة خصبة للتحايل ,



٢٧٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
كأن تقرتض الرشكة من البنوك وال تسدد هذه 
القروض, وتربم العقود مع التجار وتستلم البضائع 

علن وال تسدد أثامهنا, فيأخذ الرشيك هذه األموال وي
إفالس الرشكة دون املساس بشخصه, وذلك ألن 
مسؤولية الرشيك حمدودة بام يقدمه من رأس مال يف 
الرشكة, كام أن للرشكة ذمة مالية مستقلة عن الذمة 
املالية للرشكاء, وإفالس الرشكة ال يؤدي إىل إفالس 
الرشيك, فكل ذلك قد يؤدي إىل الغش والتحايل من 

 .(Daigre, 1990) قبل الرشيك
 
 معضالت إدارية − ٤

بام أن مالك الرشكة ذات الشخص الواحد 
هو الذي يتوىل إدارهتا ويتخذ قراراهتا, وذكرنا أن 
هذه ميزة من ضمن املميزات التي تتميز هبا رشكة 
الشخص الواحد, إال أهنا يف نفس الوقت قد تكون 

, م)١٩٨٨(عثامن,  سلبية من سلبيات هذه الرشكة
مديرها اإلدارة ويتخذ وذلك عندما ال حيسن 

قرارات خاطئة تؤدي إىل هتديد استمرارية الرشكة, 
 .(Cousté, 1985) وبالتايل إفالسها

 
املطلب الثاين: الطرق القانونية لتأسيس رشكة 

 الشخص الواحد
تؤسس رشكة الشخص الواحد وفقاً ألحكام 

ني: تنظام الرشكات السعودي, من خالل طريق

ة الثانية: املبارش, والطريقالطريقة األوىل: التأسيس 
 .التأسيس غري املبارش

 
الفرع األول: التأسيس املبارش لرشكة الشخص الواحد 

 وفقاً لنظام الرشكات السعودي اجلديد
التأسيس املبارش لرشكة الشخص الواحد إما أن 
يكون من خالل اختاذ الرشكة شكل رشكة مسامهة أو 

 شكل رشكة ذات مسؤولية حمدودة.
 

التأسيس املبارش لرشكة الشخص الواحد وفقاً أوالً: 
 ألحكام رشكة املسامهة
) من نظام الرشكات اجلديد ٥٥أجازت املادة (

عىل إمكانية تأسيس رشكة مسامهة ذات شخص, وهذا 
م الرشكات القديم, كام أن األمر مل يكن متاحاً يف نظا

مكانية ليست متاحة جلميع األشخاص, هذه اإل
الرشوط واألشخاص الذين ) ٥٥فحددت املادة (

 .م تأسيس هذا النوع من الرشكاتيمكن هل
تأسيس رشكة األشخاص الذين يمكن هلم و

 هم كالتايل: مسامهة ذات شخص واحد
 .الدولة − ١

 .األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة − ٢

 .الرشكات اململوكة بالكامل للدولة − ٣

الرشكات التي ال يقل رأس ماهلا عن مخسة  − ٤
 .سعوديماليني ريال 
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 الدولة − ١

) للدولة إنشاء رشكة مسامهة ٥٥أجازت املادة (
ذات شخص واحد, بمعنى أنه يمكن للدولة وحدها 
أن تنشأ رشكة تكون مملوكة بالكامل هلا, وال يكون يف 
هذه الرشكة مسامهني غريها, وهذا األمر مل يكن 

عليه يف نظام الرشكات القديم, إال أنه من  اً منصوص
لية كان معموالً به بشكل استثنائي, وكان الناحية العم

يتم تأسيس الرشكة عن طريق استصدار مرسوم ملكي 
هبذا الشأن, واملثال احلي عىل ذلك إنشاء رشكة أرامكو 

 .)١٨(السعودية
 
 األشخاص ذو الصفة االعتبارية − ٢

) لألشخاص ذوي الصفة ٥٥سمحت املادة (
خص االعتبارية العامة بإنشاء رشكة مسامهة ذات ش

واحد, واألشخاص ذوي الصفة االعتبارية هم 
األشخاص التابعني للدولة كالوزارات واملؤسسات 
احلكومية واهليئات العامة وغريهم, فيمكن هلؤالء 
األشخاص إنشاء رشكة مسامهة ذات شخص, فعىل 
سبيل املثال تستطيع وزارة النقل أن تنشأ رشكة نقل 

 عام تكون مملوكة بالكامل هلا.
 

                                                 
 م٨/١١/١٩٨٨تأسست رشكة أرامكو السعودية يف   )١٨(

باملرسوم امللكي الذي أصدره خادم احلرمني الرشيفني امللك 
مملوكة بالكامل فهد بن عبدالعزيز رمحه اهللا. وهذه الرشكة 

 .للدولة السعودية

 الرشكات اململوكة بالكامل للدولة − ٣
) أن الدولة يمكن هلا أن ١ذكرنا يف البند رقم (

متتلك رشكة مسامهة ذات شخص واحد تكون مملوكة 
بالكامل هلا, وهذه الرشكة يمكن هلا أن تنشأ رشكة 
أخر تتخذ شكل رشكة مسامهة ذات شخص واحد, 

رشكة أرامكو السعودية رشكة مملوكة بالكامل  فمثالً 
 للدولة, يمكن هلا أن تنشأ رشكة مسامهة ذات شخص

 .واحد تكون مملوكة بالكامل هلا
 
اهلا عن مخسة ماليني الرشكات التي ال يقل رأس م − ٤

 ريال سعودي
) من نظام الرشكات ٥٥سمحت املادة (

اجلديد, للرشكات التي ال يقل رأس ماهلا عن مخسة 
ماليني ريال سعودي بإنشاء رشكة مسامهة ذات 
شخص واحد, ويكون هلذه الرشكة صالحيات 

يها اجلمعية التأسيسية مجعيات املسامهني بام ف
 .وسلطاهتا

نالحظ مما سبق أن الرشكات ال يمكن هلا أن 
تؤسس رشكة مسامهة ذات شخص واحد إال إذا كان 

أما  رأس ماهلا ال يقل عن مخسة ماليني ريال سعودي.
بالنسبة لألشخاص الطبيعيني فال يمكن هلم إنشاء 
رشكة مسامهة ذات شخص واحد بشكل مبارش, فهل 

ة ذات شخص واحد يمكنهم تأسيس رشكة مسامه
 بشكل غري مبارش?
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: التأسيس املبارش لرشكة الشخص الواحد وفقاً  ثانياً

 ألحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
م الرشكات ) من نظا١٥٤أجازت املادة (

اجلديد تأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة من 
شخص واحد, وهذه الرشكة يمكن أن تؤسس من 
شخص طبيعي واحد, أو شخص اعتباري واحد, 
وذلك عىل خالف رشكة املسامهة, فيمكن لشخص 
طبيعي, أو شخص اعتباري ذو صفة خاصة أو عامة, 
أن يمتلك وحده رشكة ذات مسؤولية حمدودة, لكن ال 

كن بأي حال من األحوال أن يمتلك الشخص يم
ت مسؤولية الطبيعي أو االعتباري أكثر من رشكة ذا

 .حمدودة مملوكة له وحده
وهذا يقودنا لطرح التساؤل التايل: هل حيظر 
عىل األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة متلك 
أكثر من رشكة شخص واحد? أم أن احلظر فقط عىل 

االعتبارية اخلاصة األشخاص ذوي الصفة 
, واملطلق ات)? يف احلقيقة احلظر جاء مطلقاً (الرشك

ما يقيده, ونأمل من  طالقه ما مل يأتِ إيبقى عىل 
املنظم عند إصداره الالئحة التنظيمية لنظام 
الرشكات أن يرفع احلظر عن األشخاص ذوي 
الصفة االعتبارية العامة, كام هو احلال يف رشكة 

الواحد, فيمكن هلؤالء املسامهة ذات الشخص 
ات مسؤولية األشخاص إنشاء أكثر من رشكة ذ

 .حمدودة من شخص واحد

والشخص الطبيعي أو االعتباري املالك 
للرشكة ذات املسؤولية املحدودة من شخص واحد 
تقترص مسؤوليته عىل ما خصصه من مال ليكون رأس 
مال الرشكة, ويكون هلذا الشخص صالحيات 

س مديري الرشكة واجلمعية وسلطات املدير وجمل
العامة للرشكة, وجيوز له تعيني مدير واحد أو أكثر 
ويكون هو املمثل هلا أمام القضاء وهيئات التحكيم 

مام الرشيك املالك والغري, ومسؤوالً عن إدارهتا أ
 .حلصص الرشكة

 
الفرع الثاين: التأسيس غري املبارش لرشكة الشخص 

 عودي اجلديدسالواحد وفقاً لنظام الرشكات ال
التأسيس غري املبارش لرشكة الشخص الواحد 
إما أن يكون من خالل اختاذ الرشكة شكل رشكة 

 مسامهة أو رشكة ذات مسؤولية حمدودة.
 

أوالً: التأسيس غري املبارش لرشكة الشخص الواحد 
 وفقاً ألحكام رشكة املسامهة

) من نظام الرشكات اجلديد ١٤٩نصت املادة (
عىل أنه إذا آلت مجيع أسهم رشكة املسامهة إىل مساهم 

) ٥٥واحد ال تتوافر فيه الرشوط الواردة يف املادة (
تبقى الرشكة وحدها مسؤولة عن ديوهنا والتزاماهتا, 
ومع ذلك جيب عىل املساهم توفيق أوضاع الرشكة مع 

الباب أو حتويلها إىل رشكة األحكام الواردة يف هذا 
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ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد خالل مدة ال 

 تتجاوز سنة, وإال انقضت الرشكة بقوة النظام.
يتضح من هذا النص أنه يمكن تكوين رشكة 

ارشة وذلك مسامهة ذات شخص واحد بطريقة غري مب
 وفقاً للرشوط التالية:

إذا جتمعت مجيع أسهم الرشكة بيد مساهم  − ١
وقد يكون هذا عن طريق الرشاء أو  واحد.

التنازل, أو اهلبة, أو اإلرث, فلم حتدد املادة 
يع أسهم الرشكة بيد ) طريقة جتمع مج١٤٩(

 .مساهم واحد

), وقد ٥٥جيب توافر الرشوط الواردة يف املادة ( − ٢
حددت هذه املادة الرشوط واألشخاص الذين 
يمكن هلم إنشاء رشكة مسامهة ذات شخص 

 :همالواحد, و

 .الدولة  (أ)

 .األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة  (ب)

 .الرشكات اململوكة بالكامل للدولة  (ج)

الرشكات التي ال يقل رأس ماهلا عن   (د)
 .مخسة ماليني ريال سعودي

فإذا مل جتتمع مجيع أسهم رشكة املسامهة بيد أحد 
األشخاص السابقني فال يمكن استمرار الرشكة, فلو 
آلت إىل شخص طبيعي, أو آلت إىل رشكة رأس ماهلا 
أقل من مخسة ماليني ريال سعودي, فال تتحول إىل 
رشكة مسامهة ذات شخص واحد. وجيب عىل هذا 

 تتجاوز املساهم تصويب وضع الرشكة خالل مدة ال
 .وإال انقضت الرشكة بقوة النظام السنة,

وتصويب وضع الرشكة يكون كالتايل: إذا 
آلت مجيع األسهم إىل شخص طبيعي, جيب عليه 

ات مسؤولية حمدودة ذات حتويل الرشكة إىل رشكة ذ
 شخص واحد.

وإذا آلت إىل رشكة مسامهة يقل رأس ماهلا عن 
ادة رأس مخسة ماليني ريال سعودي, فيجب عليه زي

ها إىل املال إىل مخسة ماليني ريال سعودي, أو حتويل
 رشكة ذات مسؤولية حمدودة.

 
: التأسيس غري املبارش لرشكة الشخص الواحد  ثانياً

 وفقاً ألحكام الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
) من نظام الرشكات ١٥٤أجازت املادة (

اجلديد تكوين رشكة ذات مسؤولية حمدودة من 
شخص واحد, وذلك يف حال جتمع مجيع حصص 
الرشكة بيد شخص واحد, ويف هذه احلالة نطبق نفس 
أحكام تأسيس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة من 
شخص واحد بالطريقة املبارشة, فالشخص الطبيعي 

مالك الرشكة تقترص مسؤوليته عىل ما  أو االعتباري
خصصه من مال ليكون رأس مال الرشكة, ويكون له 
صالحيات وسلطات املدير وجملس مديري الرشكة 
واجلمعية العامة للرشكة, وجيوز له تعيني مدير واحد 
أو أكثر, ويكون هذا املدير (أو املدراء) هو املمثل هلا 
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ومسؤوالً عن أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري, 

 .أمام الرشيك املالك حلصص الرشكةإدارهتا 
 

 اخلامتة
 النتائج

حكام القانونية وضحنا يف هذا البحث األ
لرشكة الشخص الواحد وفقاً ألحكام نظام الرشكات 

حكام العامة السعودي اجلديد, وبينا أن بعض األ
للرشكة ال تتالءم مع بعض أحكام رشكة الشخص 

)) ١الفقرة ( ١٣, ١٢, ٢الواحد, حتديداً أحكام املواد (
وذلك ألن الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد, 
ختتلف عن الطبيعة القانونية للرشكة التقليدية املكونة 
من أكثر من شخص, ومن حتليل أحكام هذه الرشكة 

أنه ال يمكن أن تؤسس وفقاً ألحكام العقد, تضح لنا ا
وذلك الستحالة إنشاء عقد من طرف واحد, لذلك 
خلصنا إىل أن إنشاء هذا النوع من الرشكات ال يكون 

 .اإلرادة املنفردة ملالك الرشكة عىل إال بناءً 
كام بينا يف هذا البحث الطبيعة القانونية للذمة 

ه الرشكة, املالية لرشكة الشخص الواحد ومالك هذ
وبينا أن هنالك نظريتان لتحديد ذلك, نظرية وحدة 
الذمة املالية, ونظرية ختصيص الذمة املالية, والنظرية 

 لنا أن الذمة املالية لرشكة الشخص نياملختلطة, وتب
 .مستقلة عن الذمة املالية للرشيكالواحد 

كام بينا األشكال القانونية التي يمكن أن تنشأ 
الشخص الواحد, وهذه االشكال من خالهلا رشكة 

هي: رشكة مسامهة ذات شخص واحد, ورشكة ذات 
مسؤولية حمدودة ذات شخص واحد, فقط, فال يمكن 

و رشكة إنشاء رشكة تضامن أو رشكة توصية بسيطة أ
 .حماصة مكونة من شخص واحد

 
 التوصيات

نأمل من املنظم عند إصداره الالئحة التنفيذية 
بعني االعتبار التوصيات لنظام الرشكات, أن يأخذ 

 التالية:
) من نظام الرشكات ٢ذكرنا يف األعىل أن املادة ( − ١

اجلديد تنص عىل أن الرشكة عبارة عن عقد, 
ي عقد جيب أن يكون هنالك طرفان أوإلبرام 

ال يوجد عىل األقل, ويف رشكة الشخص الواحد 
يف الرشكة, لذلك نقرتح تعديل  اً واحد اً إال طرف

باستثناء رشكة «هذه املادة, وإضافة عبارة 
نشأ باإلرادة املنفردة الشخص الواحد التي ت

 .»ملالكها

وإذا أضفنا االستثناء السابق جيب تعديل نص  − ٢
) من نظام الرشكات اجلديد والتي ١٢املادة (

ه, بحيث تستوجب كتابة عقد الرشكة وتوثيق
تستثنى رشكة الشخص الواحد من كتابة العقد 
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ابة نظام الرشكة األساس وتوثيقه, وحيل حمله كت

 .وتوثيقه

) من ١٣) من املادة (١كام نقرتح تعديل الفقرة ( − ٣
وجب شهر عقد نظام الرشكات, والتي تست

لكرتوين لوزارة التجارة الرشكة يف املوقع اإل
 لرشكةوالصناعة, واستبداهلا بشهر نظام ا

 .األساس فقط لرشكة الشخص الواحد

ذكرنا أن رشكة الشخص الواحد هلا ذمة مالية  − ٤
مستقلة عن الذمة املالية للرشيك, وذمتها املالية 
هي الضامن الوحيد لدائنها بحيث ال يمكنهم, يف 
حال عجزها عن الوفاء بديوهنا, مطالبة الرشيك 
بام هلم من ديون عىل الرشكة, وحتى ال تنشأ 

ات ذات شخص واحد تكون كوسيلة رشك
املنظم إدخال للتحايل, لذلك نقرتح عىل 

 التعديالت التالية:

يف حال إفالس الرشكة أو انقضائها قبل   (أ)
حتقق هدفها, وكان ذلك بسبب غش أو 
تدليس أو إمهال أو سوء نية من مالك 
الرشكة, فيجب أن يضمن مجيع التزاماهتا 

حاله  وديوهنا حتى يف أمواله اخلاصة,
كحال الرشيك املتضامن يف رشكة 

 التضامن.

إنشاء صندوق, يكون حتت سلطة ورقابة   (ب)
وزارة التجارة والصناعة, هدفه تعويض 

املترضرين يف حال انقضت الرشكة قبل 
فالسها ومل إحتقق هدفها, أو يف حال 

تستطع سداد ديوهنا, بحيث يتم متويله من 
قبل األشخاص الذين ينشؤون هذا النوع 
من الرشكات, وذلك عىل شكل رسوم 
تدفع عند التأسيس, بحيث ال يلجأ إليه 
إال بعد التنفيذ عىل أموال الرشكة 
والرشيك اخلاصة, وذلك يف حال ثبوت 

 .نيتهغشه أو سوء 
 

 املراجع
 العربية املراجعأوالً: 

االجتاهات احلديثة يف نظرية الذمة  بن سنوف, فريوز.
املالية, مبدأ وحدة الذمة املالية, رشكة الشخص 

. الواحد, الترصف االئتامين, (دراسة مقارنة)
 .م)٢٠١١( دار الفكر اجلامعي, اإلسكندرية:

. الدار الرشكات يف القانون املغريب بنستي, عز الدين.
 م).٢٠١٤( ,النجاح اجلديدةالبيضاء: مطبعة 

 دراسة :ختصيص الذمة املالية خضري, بان عباس.
ة احلقوق, جامعة رسالة ماجستري, كلي .مقارنة

 .م)٢٠١٠املوصل, (

نظرية الذمة املالية بني الفقه  اخلويل, أمحد حممد.
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٢٨٧ 

 
 

 :حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم
 دراسة قانونية حتليلية

 
 يارس بن فضل الرسحيي

 كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة امللك سعود, املساعد التجاري أستاذ القانون
 

 )هـ٢٤/٢/١٤٣٨; وقبل للنرش يف هـ٢٨/١٢/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
 
 

رأس املال, املسامهني, اجلمعية العامة, اجلمعية كة املسامهة, حقوق األولوية, تعديل رش الكلامت املفتاحية:
  العامة غري العادية, جملس اإلدارة, إصدار األسهم.

 
تُعد حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم إحد املنتجات املالية احلديثة التي تقوم  .ملخص البحث

مفهوم حقوق رشكات األموال بإصدارها بغرض احلصول عىل السيولة النقدية. وقد استعرض البحث 
األولوية وخصائصها ومزاياها ومتيزها عن غريها من املنتجات املالية املشاهبة. كام بني أن حقوق األولوية هي 

متنح  −مثلها مثل األسهم والسندات وباقي الصكوك التمويلية  −  عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول
وأن عملية إصدار حقوق  ,كة عند زيادة رأس ماهلاحاملها احلق يف االكتتاب يف األسهم التي تصدرها الرش

تقوم الرشكة بإصدار حقوق السيام عندما  ,س مال الرشكةأزيادة مؤجلة لربعض األحيان األولوية هي يف 
واالستفادة من مبالغ االكتتاب يف هذه احلقوق عىل أن تلتزم جتاههم بإصدار أسهم يف لغري املسامهني أولوية 

. وأوضح البحث أيضاً أن حلقوق األولوية طبيعة قانونية خاصة هبا جتعل هبام باالكتتاب املستقبل والسامح هل
وال يتغري مركزه القانوين إىل مساهم فعيل كبقية املسامهني يف الرشكة  ,من حاملها مسامهاً احتاملياً يف الرشكة

عند زيادة رأس ماهلا. وأن  إال عند استخدام حقه يف االكتتاب التفضييل يف األسهم التي تصدرها الرشكة
صفة املساهم االحتاميل التي يتمتع هبا محلة حقوق األولوية تستوجب االعرتاف هلم ببعض احلقوق عىل غرار 

جراءات الالزمة حلامية حقوقهم ومصاحلهم وأن تقوم الرشكات باختاذ اإل ,محلة األسهم أو محلة السندات
 أو شكلها القانوين بعد عملية إصدار حقوق األولوية.قبل قيامها بأي عملية ترد عىل رأس ماهلا 
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 تقديم

حقوق األولوية هي أوراق مالية متنح احلق يف  − ١
املنتجات املالية متثل مصدراً هاماً صبحت أ االكتتاب.

من مصادر التمويل لرشكات األموال. فتحرص كثري 
عىل طرح منتجات مالية متنوعة  األموال من رشكات

هبدف احلصول عىل  وذلك ,لالكتتاب يف السوق املالية
أو  ,سيولة نقدية تساعدها عىل التوسع يف نشاطاهتا

التنوع يف  هذاوتغطية بعض اخلسائر التي منيت هبا. 
من قبل الرشكات يتحقق مالية خمتلفة نتجات مطرح 

فضالً  ,معه توزيع املخاطر الناجتة عن مثل هذا النشاط
عن أنه يمكن أن يكون عنرص جذب للمستثمر أو 

هذه  اقتناءاملدخر الذي يقوم بتوظيف أمواله يف 
 املنتجات املالية بغرض حتقيق عوائد مالية.

نذكر ملالية احلديثة ومن ضمن هذه املنتجات ا
يف االكتتاب باألسهم. وحقوق  حقوق األولوية

سواءً كان أحد  ,أوراق مالية متنح حاملهااألولوية هي 
املسامهني يف الرشكة أو من الغري ممن يشرتي هذه 

احلق يف االكتتاب  ,احلقوق من خالل السوق املالية
باألسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا 

وهي يف احلقيقة عبارة عن صكوك  .)١(حمدد سلفاً  بسعر
نظراً ألن  ,متويل قابلة ألن تدخل يف رأس مال الرشكة

من قيمة السهم املراد االكتتاب به  اً قيمتها تعترب جزء

                                                 
 انظر:  )١(

R. Foy, Bon de souscription d' actions, Rep. dr. societe, 2007 
(actualization 2014), n 1, p. 1. 

عند زيادة الرشكة لرأس ماهلا. لذا فهي تندرج ضمن 
 .)٢(فئة الصكوك املالية اهلجينة أو املركبة

 
ظهرت حقوق  األولوية وأمهيتها.نشأة حقوق  − ٢

ات من يربعينألااألولوية ألول مرة يف أمريكا يف بداية 
يف أواخر با وومن ثم انتقلت إىل أور ,القرن املايض
ظهرت حقوق  ,. ففي فرنسا مثالً )٣(السبعينيات

حيث أجاز القانون رقم  ,م١٩٨٣األولوية يف عام 
ق لرشكات األموال بإصدار حقو م١٩٨٣لعام  ١−٨٣

أو  ,أو حقوق أولوية مرتبطة بالسندات ,أولوية مستقلة
. ويف السعودية تعترب )٤(حقوق أولوية مرتبطة باألسهم

حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم منتجات حديثة 
. فمن خالل تتبع نرشات إصدار املنتجات املالية  نسبياً

يتضح أن حقوق  ,املوجودة عىل موقع هيئة سوق املال
راق مالية يف االكتتاب باألسهم مل تدرج كأواألولوية 

قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية إال يف بداية عام 
 م.٢٠٠٨

وإصدار حقوق أولوية يف االكتتاب باألسهم 
 − بالنسبة لرشكات األمواليقدم كثرياً من املزايا. ف

 − كرشكات املسامهة أو رشكات التوصية باألسهم
الكتتاب باألسهم وطرحها يف ا إصدار حقوق أولوية

عىل املسامهني يساعدها عىل املحافظة عىل أوضاع 
                                                 

(2) F-M. Laprade et A. Moudouit, Les valeurs mobilières 
donnant accès au capital (VMDAC), Actes pratiques et 
ingénierie sociétaire, 2014, p. 4. 

(3) R. Foy, op. cit., n 2. p. 1. 
(4) R. Foy, op. cit., n 3, p. 2. 
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ومنع حدوث أي تغيري حمتمل يف  ,املسامهني يف الرشكة

مراكزهم يف الرشكة قد حيدث بسبب زيادة رأس املال. 
يسمح للرشكة بتقليل اخلسائر التي  ,عالوة عىل ذلك

قد يتعرض هلا املسامهون نتيجة انخفاض القيمة 
 لسوقية ألسهم الرشكة بسبب قرار الزيادة.ا

عندما يتم إصدار حقوق  ,من جانب آخرو
أولوية يف االكتتاب باألسهم وطرحها بمقابل عىل غري 

من مبالغ االكتتاب يف فإن الرشكة تستفيد  ,املسامهني
هذه احلقوق دون أن تكون ملزمة فوراً بإصدار أسهم 

األولوية جديدة. فقط عند حلول أجل ممارسة حقوق 
 ,تلتزم الرشكة جتاه محلة احلقوق بإصدار أسهم جديدة

كام أنه يساعد  ,ومنحهم حق األولوية يف االكتتاب فيها
حتويل بعض ديوهنا إىل رأس عىل لرشكات املتعثرة ا

املال من خالل إصدار حقوق أولوية ملجموعة معينة 
 .)٥(من املستثمرين الدائنني

فإنه يستطيع  ,يةوأما بالنسبة حلامل حق األولو
أن حيقق هامش ربح من وراء االكتتاب يف هذه 
احلقوق. فيمكن له مثالً التنازل بمقابل عن حقه يف 

كام يمكنه االحتفاظ به  ,االكتتاب التفضييل للغري
وممارسته من خالل االكتتاب عند حلول أجله متى ما 

ار قيمة كانت القيمة السوقية ألسهم الرشكة تفوق مقد
 .طروح لالكتتابالسهم امل

 

                                                 
(5) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, p. 332. 

إىل  هذا البحث هيدف .هدف البحث وأمهيته − ٣
يضاح الطبيعة القانونية حلقوق األولوية يف االكتتاب إ

من خالل متيزها عن غريها من املنتجات  ,باألسهم
املشاهبة التي تصدرها رشكات األموال عند املالية 

وإجراءات  ,مزاياهاوكذلك بيان  ,زيادة رأس ماهلا
وكيفية محاية أصحاب هذه احلقوق عند قيام  ,إصدارها
ىل رأس ماهلا أو شكلها ي عملية ترد عأالرشكة ب
 .القانوين

وتظهر أمهية هذا البحث يف أن هناك إقبال متزايد 
من قبل رشكات املسامهة عىل طرح حقوق أولوية يف 

بالرغم من  ,االكتتاب باألسهم عند زيادة رأس ماهلا
 ,هانظم عمليات إصدارتقانونية عدم وجود نصوص 

فضالً عن  حقوق محلة حقوق األولوية.ما هي  نيأو تب
يعترب موضوع حقوق األولوية يف االكتتاب  ,ذلك

فيام  − يتم تناوله  مل باألسهم من املواضيع احلديثة التي
بشكل مفصل من الناحية القانونية إال يف بعض  − أعلم 

.  القوانني األجنبية كالقانون الفرنيس واإلنجليزي مثالً
 
تتمثل مشكلة موضوع حقوق  مشكلة البحث. − ٤

األولوية يف االكتتاب باألسهم يف عدم وجود نصوص 
فنظام الرشكات قانونية تنظم إصدارها وطرحها. 

املسامهة عىل إمكانية رشكات  مل ينص إال − اجلديد
 نوأ ,حقوق أولوية يف االكتتاب باألسهم هاإصدار

اجلهة املختصة يف إصدار هذا النوع من املنتجات هي 
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وكذلك احلال فيام يتعلق  اجلمعية العامة غري العادية.

. فإننا نجد فقط بعض نظام السوق املالية ولوائحهب
هبدف  ليةهيئة السوق املااإلجراءات التي وضعتها 

ومراحل االكتتاب هبا.  ,تنظيم إصدار حقوق األولوية
هناك إشكاالت أخر متعلقة بمفهوم حقوق  ,وأيضاً 

وهل هي عبارة عن  ,األولوية وطبيعتها القانونية
دوات دين? أم هي عبارة عن صكوك أأوراق مالية أو 

ك ? يضاف إىل ذلأم سندات دين تدخل يف رأس املال
إجراءات إصدار حقوق األولوية حتدد آلية  عدم وجود

 ,واملركز القانوين ألصحاهبا ,باالكتتاب يف األسهم
وما هي اإلجراءات  ,وحتديد احلقوق التي يتمتعون هبا

 ة أن تقوم هبا حلامية مصاحلهم?التي جيب عىل الرشك
 
يعتمد البحث عىل املنهج  .منهج وخطة البحث − ٥

نصوص القانونية التحلييل النقدي لآلراء الفقهية وال
والنظامية املتعلقة بحقوق األولوية يف االكتتاب 

 باألسهم يف السعودية وبعض القوانني املقارنة.
 ,إىل مبحثنيهذا البحث موضوع وسوف نقسم 

بحيث نخصص املبحث األول ملاهية حقوق األولوية 
بينام يتناول  ,يف االكتتاب باألسهم وطبيعتها القانونية

حكام املنظمة إلصدار حقوق املبحث الثاين األ
 األولوية.

 
 

 املبحث األول:
 ماهية حقوق األولوية وطبيعتها القانونية

معرفة النظام القانوين حلقوق األولوية يف 
االكتتاب باألسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة 

 ,واألحكام والقواعد التي ختضع هلا ,رأس ماهلا
وخصائصها التي متيزها  ,يستلزم أوالً بيان مفهومها

عن غريها من املنتجات املالية املتداولة يف األسواق 
 ,وكذلك طبيعتها القانونية. لذا ,املالية وغري املتداولة

 ,سوف نتناول يف املطلب األول ماهية حقوق األولوية
 ب الثاين الطبيعة القانونية هلا.ثم نستعرض يف املطل

 
 يةماهية حقوق األولو املطلب األول:

 ,عىل الرغم من شيوع مصطلح حقوق األولوية
إال أنه يثري كثرياً من الغموض. لذا سوف نستعرض يف 
هذا املطلب مفهوم حقوق األولوية باالكتتاب يف 

ومتيزها عن املنتجات املالية  ,(الفرع األول) األسهم
ثم نبني املزايا التي تقدمها سواءً , (الفرع الثاين) املشاهبة

 (الفرع الثالث). للمكتتبني فيهاللرشكات أو 
 
 لفرع األول: مفهوم حقوق األولويةا
مل .تعريف حقوق األولوية يف االكتتاب يف األسهم  − ٦

يضع نظام الرشكات اجلديد وال نظام هيئة سوق املال 
ولوائحه تعريفاً حمدداً حلقوق األولوية مثله مثل كثري 

 .بل ترك ذلك للفقه ,القواننياألنظمة من 



٢٩١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
باعتبارها اجلهة املعنية  ,أن هيئة سوق املال بيد

بتنظيم تداول األوراق املطروحة لالكتتاب يف السوق 
أوراق مالية "عرفت حقوق األولوية عىل أهنا  ,املالية

قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب يف 
يف رأس يدة املطروحة عند إقرار الزيادة األسهم اجلد

هذا التعريف من قبل هيئة سوق و. )٦("املال ألي رشكة
املال يوضح خاصية مهمة حلقوق األولوية وهي أهنا 
متنح حاملها أحقية يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس 

أن يتداوهلا باعتبارها ورقة مالية مثلها  هكام يمكن ,املال
يضاف إىل مثل األسهم ومجيع األوراق املالية األخر .

فات الفقهية التي يتوافق مع بعض التعري ذلك أنه
ركزت يف تعريف حقوق األولوية باالكتتاب يف 
األسهم عىل خاصية منح حق االكتتاب وقابليتها 

فإن هذا التعريف يبدو  ,. وبالرغم من ذلك)٧(للتداول
نه أغفل بعض اخلصائص والسامت إإذ  ,لنا غري كافٍ 

يف االكتتاب  األخر اجلوهرية حلقوق األولوية
 .تهاتعكس طبيعوالتي  باألسهم

حقوق األولوية عىل أهنا عرف بعض الفقهاء 
أوراق مالية وأدوات مالية يف نفس الوقت تسمح 
حلاملها باالكتتاب يف سهم أو جمموعة من األسهم التي 
 .)٨(تصدرها الرشكات خالل فرتة حمددة وبسعر حمدد

                                                 
 .http://www.cma.org.saانظر: موقع هيئة سوق املال:   )٦(

(7) R. Foy, Bon de souscription d' actions, Rep. dr. societe, 2007 
(actualization 2014), n 1, p. 1. 

 انظر:  )٨(
B. Hannigan, Company Law, Oxford, Second Edition 2009, 
n 19-36, pp. 497-492. 

وهذا التعريف أيضاً مل يتضمن مجيع اخلصائص التي 
 ولوية يف االكتتاب باألسهم.تشتمل عليه حقوق األ

يمكن تعريف حقوق األولوية  ,من وجهة نظرناو
يف االكتتاب يف األسهم عىل أهنا أوراق مالية تصدرها 

سواءً رشكات املسامهة أو رشكات  −  رشكات األموال
قابلة للتداول بالطرق التجارية من  −  التوصية باألسهم

أو بالقيد يف  ,آخر خالل القيد من حساب إىل حساب
ومتنح صاحبها احلق  ,سجالت الرشكة متى كانت اسمية

يف االكتتاب يف سهم أو عدد من األسهم التي تصدرها 
الرشكة عند زيادة رأس ماهلا بسعر حمدد مسبقاً وخالل 

 وفقاً للرشوط املحددة يف نرشة اإلصدار. ةفرتة معين
ويتضح من مجيع التعريفات املذكورة أعاله أهنا 

قوق األولوية يف االكتتاب باألسهم سامت مع احل تتفق
هذه السامت أو اخلصائص تسمح ووخصائص معينة. 

لنا بعض األحيان بتميز حقوق األولوية يف االكتتاب 
 من املنتجات املالية املشاهبةباألسهم عن غريها 

 .يف السوق املاليةاملطروحة 
 

ة عن غريها من : متيز حقوق األولويالفرع الثاين
 املنتجات املالية

وحقوق  يف االكتتاب باألسهم حقوق األولوية − ٧
قد حيدث يف  .األولوية يف االستحواذ عىل األسهم

بعض األحيان أن تقوم إحد الرشكات بإصدار 
حقوق أولوية متنح حامليها احلق يف رشاء عدد من 
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٢٩٢
أسهم الرشكة أو أسهم أخر متتلكها الرشكة يف 

 .)٩(بقاً يف نرشة االكتتابرشكات أخر بسعر حمدد مس
 ,حقوق األولوية يف رشاء األسهملو تأملنا يف 

تتشابه مع حقوق األولوية يف االكتتاب يف  لوجدنا أهنا
منها يسمح للمكتتب بتملك سهم أو  الً األسهم يف أن ك

وإن كانت عملية متلك األسهم  ,أكثر من أسهم الرشكة
مع و. )١٠(فيام يتعلق بحقوق األولوية تظل أمراً احتاملياً 

حقوق األولوية يف ف ,هناك ثمة اختالف بينهام ,ذلك
رشاء األسهم متنح حاملها احلق يف رشاء أسهم موجودة 

األسهم ببينام حق األولوية يف االكتتاب  ,متتلكها الرشكة
تتاب يف أسهم غري موجودة مل االكيف متنح حاملها احلق 

 تصدرها الرشكة بعد.
 
تتشابه و حقوق األولوية وأسهم حقوق األولوية. − ٨

أسهم حقوق األولوية يف مع  (BSA)حقوق األولوية 
نح متمنها من حيث أن كالً  (ABSA) األسهمب االكتتاب
احلق يف االكتتاب يف األسهم التي تصدرها هبا املكتتب 

مما يرتتب عليه يف بعض  ,رأس ماهلاالرشكة عند زيادة 
 .)١١(تبتاألحيان حدوث خلط بينهام لد املك
                                                 

(9) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, p. 358, 
n 614. 

(10) A. Couret et Alii, op. cit. 

انظر  ,حول اإلشكاالت العملية التي يطرحها هذا التشابه  )١١(
قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم 

هـ يف الدعو رقم ١٤٣٦لعام  ١/٢٠١٥/ل/د١٤٩٠
قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق  ,. أيضاً ٦٨/٣٥

 هـ.١٤٣٦لعام  ١/ل/د/١٤٣٧املالية رقم 

بيد أن حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم 
تها من حيث طبيعختتلف عن أسهم حقوق األولوية 

. فأسهم حقوق األولوية يف االكتتاب يف القانونية
األسهم هي عبارة عن ورقة مالية هجينة أو مركبة 

تصدرها الرشكة عند  ,أسهم عادية أو ممتازة جتمع بني
زيادة رأس ماهلا مرتبط هبا حقوق أولوية يف االكتتاب 

األسهم التي تصدرها الرشكة يف املستقبل. فهي أسهم ب
بمعنى أن امتالك حقوق  ,مرتبط هبا حقوق أولوية

أولوية يف الرشكة ناتج عن متلك أسهمٍ فيها. فال يمكن 
وية إال بتملك أسهم يف الرشكة. متلك حقوق أول ابتداءً 

وبعد طرح أسهم حقوق األولوية يف االكتتاب يف 
بحيث يتم  ,األسهم ينفصل السهم عن حق األولوية

إيداع كل منهام برمز أو رقم خمتلف يف املحفظة 
 ,االستثامرية للمساهم أو يف سجالته لد الرشكة

األمر الذي يسمح للمساهم إما بالتنازل عن السهم 
حق أولوية يف االكتتاب يف األسهم التي تصدرها  ومعه

أو االحتفاظ بالسهم والتنازل فقط عن  ,الرشكة الحقاً 
 .)١٢(حق األولوية يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال

يتعلق بحقوق عام األمر خيتلف متاماً فيام 
األولوية باالكتتاب يف األسهم التي تصدرها الرشكة 
والتي تعترب من عمليات زيادة رأس املال املؤجلة. 

عندما تطرح الرشكة حقوق أولوية يف االكتتاب يف ف

                                                 
ق األولوية نرشة اإلصدار يف حقو ,ل املثالبيانظر عىل س  )١٢(

 م.٢٠١٣لرشكة مسك عام 



٢٩٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
فإن املكتتب يف هذه احلقوق ال يتملك  ,األسهم

وإنام يتملك احلق باالكتتاب يف  ,يف الرشكة أسهامً 
ة من األسهم التي تصدرها الرشكة سهم أو جمموع

فإنه بخالف املكتتب  ,وبعبارة أخر. )١٣(يف املستقبل
يف أسهم حقوق األولوية الذي يكون مسامهاً يف 
 ,الرشكة ويتمتع باحلقوق املالية واإلدارية املقررة له

جمرد مساهم حمتمل يف يعترب حائز حق األولوية 
وال يتمتع بمزايا وحقوق املسامهني إال إذا  ,الرشكة

وهذا يكون عند  ,حتول إىل مساهم فعيل يف الرشكة
ممارسته حلق األولوية يف االكتتاب يف أسهم زيادة 

 رأس املال التي تصدرها الرشكة.
 
 ولوية يفألحقوق األولوية وسندات حقوق ا − ٩

تطرح بعض رشكات األموال  .االكتتاب باألسهم
أو سندات متنح حق األولوية يف االكتتاب صكوك دين 

 ,يف األسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا
ين عىل االكتتاب وذلك هبدف حتفيز وتشجيع املستثمر

 .يف هذه السندات
التي تسمى سندات حقوق  ,هذه السنداتو

مثلها مثل  − (OBSA) األولوية يف االكتتاب يف األسهم
تتشابه مع حقوق األولية يف  −أسهم حقوق األولوية 

                                                 
انظر قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم   )١٣(

هـ يف الدعو رقم ١٤٣٦لعام  ١/٢٠١٥/ل/د١٤٩٠
قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق  ,اً . أيض٦٨/٣٥

 هـ.١٤٣٦لعام  ١/ل/د/١٤٣٧املالية رقم 

أهنا متنح املستثمر احلق يف االكتتاب يف األسهم التي 
إال أهنا  ,)١٤(تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا

تقالً ختتلف عنها يف أن حق األولوية هنا ليس حقاً مس
 .وإنام هو حق مرتبط بالسند

 
املنقولة وأسهم حقوق  خيارات رشاء القيم −١٠

تتشابه  )١٥(عقود خيارات رشاء القيم املنقولة األولوية.
منها أن حامل حق  ,مع حقوق األولوية يف عدة أوجه

األولوية وحامل خيار الرشاء يكون لكل منهام احلق 
األسهم. كام أن حق بيف االكتتاب وليس االلتزام 

األولوية وخيار الرشاء يسمح حلامله بزيادة حصته يف 
كل منهام يقوم عىل  ,عالوة عىل ذلكوأسهم الرشكة. 

فكرة املضاربة عىل فروق أسعار األسهم التي قد 
حتدث يف املستقبل .فمتى وجد املشرتي يف عقد خيار 

أن  −  أسهامً كانت أو سندات −رشاء القيم املنقولة 
اخليار أقل من سعر الورقة املالية يف السوق أو  سعر

فإنه يقوم باستعامل حق  ,زادت أسعار هذه األخرية
ومن  ,اخليار ويشرتي هذه األسهم أو هذه السندات

ثم بيعها وحتقيق الربح الذي ينتج عن الفرق بني سعر 
استعامل اخليار والقيمة السوقية لألسهم أو السندات 

 .وصلت إليه يالت

                                                 
(14) A. Couret e t Alii, op. cit. n 575, p. 332. 

أمحد د.  :انظر ,حول خيارات رشاء وبيع القيم املنقولة  )١٥(
جامعة  ,اإلطار القانوين خليار رشاء القيم املنقولة ,امللحم

 م.٢٠٠١, الكويت
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٢٩٤
 ,احلال بالنسبة حلامل حق األولوية وكذلك

يبحث يف الغالب من وراء االكتتاب يف هذه  إنهحيث 
إما ببيعها والتنازل عنها متى  ,حتقيق ربحعىل احلقوق 

وإما باستعامهلا من خالل االكتتاب يف  ,ما ارتفع ثمنها
أسهم زيادة رأس املال التي تصدرها الرشكة متى كان 

سعر ممارسة حق األولوية سعر أسهم الرشكة أعىل من 
 يف االكتتاب عند حلول أجل االستحقاق.

إال أن هناك  ,تلك هعنارص الشبوجود ورغم 
بينهام. فحقوق األولوية تطرح مبارشة من اختالف 

رشكات من  قبل الرشكة نفسها مصدرة األسهم أو
 بيع بينام يتم طرح عقود خيارات رشاء أو ,تابعة هلا

من قبل رشكات خمتلفة عن تلك التي  القيم املنقولة
تصدر األسهم مثل رشكات مقدمة خدمات االستثامر 

. كام أن حقوق األولية تعترب من )١٦(ةيف السوق املالي
بينام تعترب عقود خيار  ,القيم املنقولة واألدوات املالية

الرشاء أو البيع فقط من األدوات املالية نظراً ألهنا ال 
 تدخل يف رأس املال.

 
من الناحية  عالوة اإلصدار وحقوق األولوية. −١١

التي تصدر  يتم التعامل مع حقوق األولوية ,املحاسبية
وعالوة  بمقابل يتم دفعه قبل إصدار أسهم الزيادة

حيث إن أموال االكتتاب يف  ,اإلصدار بطريقة متشاهبة
حقوق األولوية وأموال ممارسة هذه احلقوق من خالل 

                                                 
(16) R. Foy, Bon de souscription d actions, Rep. dr. societe, 

2007, (actualisation 2014) n 3. p. 3. 

مثل عالوة  − ادة رأس املالاالكتتاب يف أسهم زي
يتم قيدها يف اجلانب املدين أي جانب  − اإلصدار

اخلصوم يف القائمة املالية للرشكة املصدرة يف حساب 
مع ذكر بعض  ,س املالأيسمى عالوة مرتبطة بر

يف علومات بشأن حالة حقوق األولوية امل
 .)١٧(يضاحاتإلا

حقوق األولوية تقوم  ,من الناحية القانونيةو
 ,التي تسوغ تطبيق عالوة اإلصدار عىل نفس الفكرة

لزام املكتتبني بدفع رسوم دخول تضاف إىل إوهي 
حقوق األولوية يف أن  كام ,سعر اكتتاب األسهم

االكتتاب وعالوة اإلصدار هيدفان إىل حتقيق هدف 
غري أن  .)١٨(مشرتك وهو محاية املسامهني يف الرشكة

ختتلف عن عالوة اإلصدار يف أهنا ية حقوق األولو
حق  انح صاحبهمتللتداول  ةعبارة عن ورقة مالية قابل

بينام عالوة  ,االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال
أو طريقة تتبعها الرشكة  ةعبارة عن آليهي اإلصدار 

هتم حلامية املسامهني القدامى يف الرشكة وعدم مساوا
 .مع الرشكاء املسامهني اجلدد

اختالف املنطلق املايل الذي  ,يضاف إىل ذلكو
يقوم عليه كل من حقوق األولوية يف االكتتاب يف 
األسهم وعالوة اإلصدار. فعندما تشرتط الرشكة 

فإن  ,املصدرة عالوة إصدار عند زيادة رأس املال
                                                 

(17) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1 edition, 2008, n 
604, p. 350. 

 انظر:  )١٨(
A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1 edition, 2008, 
n 604, n 605, p. 350. 



٢٩٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
فضالً  ,املدخر أو املستثمر الذي يقرر االكتتاب يقبل

شاركة واملسامهة امل ,عن االكتتاب يف حصة رأس املال
عىل خالف ما هو عليه  ,يف دعم احتياطي الرشكة

تم االكتتاب هبا احلال فيام يتعلق بحقوق األولوية التي ي
مل أن يكون سعر األسهم يف أمن قبل املستثمر عىل 

السوق أعىل من سعر استعامل حق األولوية يف 
 .)١٩(مما يسمح له بتحقق هامش ربح ,االكتتاب

 
مزايا حقوق األولوية يف االكتتاب يف  :الفرع الثالث

 األسهم
تقدم حقوق األولوية مزايا  مزايا للمكتتبني. −١٢

تعترب حقوق  ,كثرية بالنسبة للمكتتب. فمن جهة
األولية بمثابة صكوك يمكن الرتبح من اقتنائها 

نظراً ألهنا تسمح هلذا األخري باملضاربة  ,والتعامل هبا
استعامل حق األولوية سعار بني سعر ألعىل فروقات ا

فحامل احلق  يف االكتتاب وسعر األسهم يف السوق.
من وراء التنازل عن حق األولوية  اً أن حيقق ربح هيمكن

مبارشة مع األسهم التي يمتلكها أو بمفرده من دون 
أو استعامله من خالل االكتتاب يف أسهم  ,هذه األسهم

سهم زيادة رأس املال عندما تكون القيمة السوقية أل
 .عىل من سعر استعامل حق األولويةالرشكة أ
تسمح للمسامهني املكتتبني  ,من جهة أخرو

يف الرشكة بتفادي أي تغيري احتاميل يف نسبة املشاركة يف 
سواءً من خالل انخفاض القيمة  ,رأس مال الرشكة

                                                 
(19) A. Couret et Alii, op.cit. 

انخفاض حصتهم يف  ,وبالتايل ,السوقية ألسهمهم
حية إدارية عىل أو بفقدان السيطرة من نا ,رباحألا

 .)٢٠(الرشكة بسبب دخول مسامهني جدد يف الرشكة
 

احلصول عىل سيولة  مزايا للرشكة املصدرة. ١− ١٣
تسمح حقوق  ,بالنسبة للرشكة املصدرة نقدية.

املركبة الصكوك مثلها مثل بقية  −  األولوية
كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم أو القابلة 

املصدرة بالقيام بزيادة للرشكة  − لالستبدال بأسهم 
تدفقاهتا النقدية بدون أن تتحمل أي مديونية بشكل 
مبارش. فعند إصدار حقوق أولوية يف االكتتاب يف 

الرشكة أموال االكتتاب يف هذه  ىتتلق ,األسهم
والتي تعترب قد متلكتها بشكل هنائي ودون  ,احلقوق

من املكتتبني مقابل التزامها  ,أن تكون ملتزمة بردها
اه هؤالء بإصدار أسهم ومنحهم حق األولوية يف جت

االكتتاب هبا. وهذا االلتزام هو التزام مستقبيل معلق 
عىل رشط واقف وهو ممارسة هذه احلقوق من قبل 

 .)٢١(أصحاهبا عند إصدار أسهم الزيادة

                                                 
 :انظر  )٢٠(

(21) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1 edition, 2008, n 
580, p. 335: “S' agissant des émetteurs, le trait distinctif d' 
une émission de bons autonomes reside en ceci qu' elle 
permet la réalisation d' une augmentation de capital différé 
- comme bien d autres titres composés -, mais sans aucun 
endettement immédiate, avantage que n' offrent ni les titres 
de créances a bons de souscription de titre de capital, ni 
mème  les titres de capital a bons de souscription de titre de 
capital. D' un point de vue  strictement juridique, on peut 
dire que, lors de l' émission des bons  autonomes, la société 
contracte seulement une obligation de faire conditionnelle et 
future; en contrepartie de cet' engagement, elle reçoit des 
sommes immediatement utilisables”. 
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٢٩٦
تعترب حقوق األولوية أداة متويل فعالة  ,أيضاً 

النقدية لرشكات التي تعاين من عدم وفرة السيولة ل
حيث تشكل أداة جلذب املستثمرين وتشجيعهم  ,لدهيا

عىل الدخول يف مثل هذه الرشكات من خالل املسامهة 
مما يساعدها يف توسيع أنشطتها  ,يف رأس مال الرشكة
وعدم اللجوء إىل ختفيض رأس  ,وتقوية مركزها املايل
 .)٢٢(ماهلا لتغطية خسائرها

 
خماطر درء داة لأمزايا أخر للرشكة املصدرة.  ٢−١٣

أن تستخدم  يمكن لعامة غري الودية.اعروض الرشاء 
حقوق األولوية يف االكتتاب يف األسهم كوسيلة لدرء 

سواءً كانت هذه  ,خماطر عروض االستحواذ العامة
العروض عروض رشاء أو عروض مبادلة أسهم 

. )٢٣(أو كانت عروض عامة إلزامية أو اختيارية ,بأسهم
األولوية تعترب بمثابة خيار يتيح نظراً ألن حقوق 

للمكتتب بتملك أسهم متثل جزء من رأس املال ومتنح 
 ,حق التصويت بدون دفع قيمة هذه األسهم مبارشة

                                                 
(22) A. Couret et Alii. op. cit. 

انظر حول استخدام حقوق األولوية يف عروض االستحواذ   )٢٣(
 العامة عىل األسهم:

P. H. Conac, Les bons de souscription d actions "plavix" 
et les principes généraux des offres publiques, Rev. des 
sociétés, 2005, p. 321. 

انظر: د. سمري  ,حول العروض العامة لرشاء األسهم
رسالة  ,النظام القانوين للعرض العام لرشاء األسهم ,راغب
. د. سامي عبدالباقي أبو م٢٠٠٦ ,جامعة القاهرة ,دكتوراه
النظام القانوين لعروض الرشاء يف سوق األوراق  ,صالح
 م.٢٠٠٦, دار النهضة العربية ,املالية

فهي تسمح باحلفاظ عىل السيطرة يف الرشكة. فقد تقوم 
الرشكة املصدرة بإصدار حقوق أولوية لرشكات 

 ,م فيهامرتبطة هبا هبدف املحافظة عىل السيطرة والتحك
والدفاع عنها أمام عروض الرشاء العامة غري الودية 
التي هتدف إىل االستحواذ عىل نسبة يف ملكية الرشكة 

 .)٢٤(بغرض السيطرة عليها
 

 لطبيعة القانونية حلقوق األولويةاملطلب الثاين: ا
عد مسألة حتديد الطبيعة القانونية أو التكيف تُ 

من  اً التي تثري كثري القانوين حلقوق األولوية من املسائل
لتلك  ىعطيُ وذلك تبعاً للتوصيف الذي  ,الصعوبات

الفرع (قيم منقولة  أهنا تصنيفها عىل . فيمكناحلقوق
. كام يمكن )الفرع الثاينأدوات مالية (أو  ,)األول

متويل ذات طبيعة خاصة  صكوكتكيفها عىل أهنا 
 .)الفرع الثالث(
 

 املنقولة حقوق األولوية و القيم :الفرع األول
تعترب القيم  .مفهوم القيمة املنقولة وخصائصها − ١٤

 ,املنقولة من األدوات املالية اهلامة لتمويل الرشكات
والقطاعات بشكل عام سواءً كانت قطاعات عامة تابعة 

نظراً ألهنا تسمح بتحريك وتنشيط  ,للدولة أم خاصة
 .)٢٥(نتاجيةإاملدخرات وجتميعها وحتويلها إىل استثامرات 

                                                 
(24) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, p. 334, 

n 580, p. 336. 
(25) D. OHL, valeurs mobilières, Rep. societes Dalloz, 

septembre, 2014 n 8, p. 15. 



٢٩٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
مل يضع نظام الرشكات السعودي أو  ,يف احلقيقة

نظمة السوق املالية تعريفاً ملا يسمى بالقيم املنقولة أو أ
بخالف بعض األنظمة املقارنة التي  ,ق املاليةااألور

الصكوك املالية التي من وعة مجم اعرفتها عىل أهن
سواءً كان  ,يصدرها الشخص املعنوي أو االعتباري

بشكل  ,والتي تسمح ,شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً 
بامتالك حصة يف رأس مال  ,مبارش أو غري مبارش

ومتنح حلامليها املنتمني لنفس الفئة حقوقاً  ,الرشكة
بالطرق  وتكون ليس فقط قابلة لالنتقال ,متامثلة

التجارية من خالل القيد من حساب إىل حساب أو 
القيد يف سجل الرشكة أو التسليم بالطرق التقليدية 
وإنام أيضاً قابلة لإلدراج يف سوق  ,همتى كانت حلامل
 .)٢٦(األوراق املالية

من التعريف السابق للقيم املنقولة أو يتضح و
أن الصك ال يمكن اعتباره ورقة مالية  ,األوراق املالية

أو من القيم املنقولة إال إذا توفرت فيه بعض 
ون صادراً من شخص معنوي مثل أن يك ,اخلصائص
أو  ,ويمثل حصة يف رأس مال الرشكة ,أو اعتباري

يضاف إىل  .ألن يكون حصة يف رأس مال الرشكة قابالً 
 اً الواحد حقوق اإلصدارحامليه ذات ذلك أنه يمنح 

 .الطرق التجاريةمن خالل بجانب أن ملكيته  ,متامثلة
 

                                                 
من قانون النقد  ٢الفقرة  ٢١١انظر عىل سبيل املثال املادة   )٢٦(

 واملال الفرنيس.

 املنقولة.تصنيف حقوق األولوية عىل أهنا من القيم  − ١٥
 يف حقوق األولوية لوجدنا أن مجيع اخلصائصنظرنا لو 

تنطبق عليها. فهي تصدر من قبل رشكات  السابق ذكرها
قابلة  أهناو ,املسامهة أو رشكات التوصية باألسهم

للدخول يف رأس املال من خالل اكتتاب صاحب احلق 
ولوية يتمتعون أل. كام أن محلة حقوق ايف أسهم الزيادة

بحقوق متساوية ومتامثلة بغض النظر عن الشخص 
قابليتها لالنتقال من خالل  ,فضالً عن ذلكحامل احلق. 

تنازل عنها أو ال هاكام يمكن لصاحب ,القيد يف احلساب
وراق املالية. من هنا يمكن اعتبار تداوهلا يف سوق األ
ألوراق من أنواع القيم املنقولة أو ا اً حقوق األولوية نوع

يسمح حيث  ,مثل هذا التصنيف له أمهية كبريةواملالية. 
ولوية عن بعض املنتجات أليف احلقيقة بتميز حقوق ا

مالية  اً املالية التي ال يمكن اعتبارها قيامً منقولة أو أوراق
 .فقط وإنام اعتبارها أدوات مالية

 
 األدوات املاليةو : حقوق األولويةالفرع الثاين

 .هنا أدوات ماليةأولوية عىل ألحقوق ا تصنيف − ١٦
 األوراقاملالية له أمهية كبرية يف سوق  األدواتمفهوم 

قامت بعض القوانني بتعريف السوق  ,املالية. فبناءً عليه
وحتديد اخلدمات التي تلتزم رشكات الوساطة املالية  ,املالية

 .)٢٧(ورشكات مقدمة اخلدمات بتقديمها يف السوق املالية

                                                 
 انظر:  )٢٧(

H. Synvet et A. Tenenbaum, instrument financiers, Rep. 
Dalloz. International. 2009. n 35, p.66. 
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٢٩٨
مفهوم واسع وغري هو مفهوم األدوات املالية و

يشمل مجيع القيم املنقولة أو األوراق بحيث  حمدد
وبعض املنتجات املالية األخر كعقود  ,املالية

سواءً كانت خيارات الرشاء أو خيارات  ,اخليارات
القيم  ,. بمعنى آخر)٢٩(والعقود املستقبلية ,)٢٨(البيع

 ,املالية األدواتات املنقولة هي عبارة عن فئة من فئ
ن كل القيم املنقولة تعترب من األدوات املالية إبحيث 

وليس كل األدوات املالية تعترب من قبيل القيم 
تعترب حقوق األولوية أداة من  ,وعليه .)٣٠(املنقولة

مما يرتتب  ,األدوات املالية نظراً ألهنا من القيم املنقولة
املالية فيام  عليه خضوعها ألحكام ولوائح هيئة السوق

 .ق بانتقال امللكية والرهن وغريهيتعل
قيم  اف حقوق األولوية عىل أهنيبيد أن تكي

مالية جيعلنا نتساءل عام إذا كان من  منقولة أو أوراقاً 
 فئة صكوك رأس املال أوفئة  املمكن إدراجها ضمن

 .صكوك الدين.

                                                 
تعرف عقود االختيار بأهنا عقود حيق بموجبها تنفيذ أو عدم   )٢٨(

تنفيذ عملية كالبيع أو الرشاء لعدد معني من األوراق املالية 
دفع وبسعر حمدد وقت التعاقد نظري عائد ييف تاريخ الحق 

 لبائع االختيار وقت التعاقد.

العقود املستقبلية هي إحد فصائل أو فئات العقود اآلجلة   )٢٩(
وهي تعطي ملشرتهيا احلق يف رشاء أو بيع قدر معني من أصل 
 ,مايل بسعر حمدد مسبقاً عىل أنه يتم التسليم يف وقت الحق

صكوك وإنام تتم التسوية فيها وفقاً وغالباً ال يتم تسليم ال
 .لفروق األسعار

(30) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1 edition, 2008, p. 
356, n 611 et s. 

هي صكوك متويل ذات  حقوق األولوية :الفرع الثالث
 طبيعة خاصة

تصنيف  هل يمكن .حقوق األولوية وسندات الدين − ١٧
من ضمن صكوك يف االكتتاب باألسهم حقوق األولوية 

مدينة مثلها مثل السندات عىل اعتبار أن الرشكة  ,الدين
بإصدار أسهم ومنحهم بااللتزام  جتاه محلة حقوق األولوية

 ند زيادة رأس ماهلا?كتتاب هبا عولوية يف االألحق ا
ولوية ضمن ألالصعب إدراج حقوق امن 

نظراً ألن حق  ,صكوك الدين مثلها مثل السندات
متمثالً يف التزام لصاحبه جتاه الرشكة  يناً األولوية ينشئ د

يف  األفضليةبإصدار أسهم ومنحه حق هذه األخرية 
. فبخالف حامل السند الذي تلتزم الرشكة االكتتاب فيها

مل  أو اً بغض النظر حققت الرشكة أرباح اً ثابت اً عائدبمنحه 
 ,ورد القيمة االسمية له عند حلول األجل املحدد ,حتقق

ال تلتزم الرشكة برد قيمة أموال االكتتاب يف حقوق 
األولوية التي أصدرهتا حلملة هذه احلقوق. فهذه األموال 
 ,تعترب انتقلت إىل ملكية الرشكة واكتسبتها بشكل هنائي

ولوية اسرتداد ما دفعه مقابل أل حيق لصاحب حق اوال
 إال إذا أثبت أن هذا االكتتاب كان باطالً. ,االكتتاب

يفقد حامل حق األولوية قيمة ما  ,فضالً عن ذلك
ها من خالل قوق إذا مل يامرسهذه احلدفعه لالكتتاب يف 

 .)٣١(أسهم زيادة رأس املال يف املدة املحددةاالكتتاب يف 

                                                 
انظر  ,حول استخدام حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم  )٣١(

 .٣٠ص  ٢٩بند  الحقاً 



٢٩٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ير بعض الفقهاء أن  .واألسهم األولويةحقوق  − ١٨

يف االكتتاب باألسهم يمكن أن تندرج  حقوق األولية
 ,ضمن صكوك رأس املال يف الرشكة مثلها مثل األسهم

ما هو إال جزء هذه احلقوق ثمن االكتتاب يف وذلك ألن 
مدفوع مقدماً من القيمة االسمية لألسهم التي سيقوم 

 .)٣٢(الرشكة لرأس ماهلا حامل احلق بدفعها عند زيادة
, ال هذومث إال أنه ال  التصور قد يبدو لنا صحيحاً

يسوغ اعتبار حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم 
يف رأس املال كاألسهم مثالً. فقيمة  اً صكوكاً متثل جزء

االكتتاب يف حقوق األولوية تقيد يف القوائم املالية 
للرشكة وال تدخل يف رأس املال إال عند ممارسة هذه 
احلقوق من قبل أصحاهبا من خالل االكتتاب يف أسهم 

نجد أن محلة حقوق  ,زيادة رأس املال. ألجل هذا
ع هبا محلة األسهم يتمت األولوية ال يتمتعون باحلقوق التي

حق االطالع مثل  ,أسهم ممتازة أو عادية أياً كان نوعها,
أو حق املشاركة يف اجلمعيات  ,عىل دفاتر الرشكة
والتصويت  −  العادية وغري العادية −  العمومية للرشكة

عىل القرارات التي تتخذها هذه اجلمعيات. كام ال حيق 
 حتققها الرشكة. احلصول عىل نسبة من األرباح التيهلم 

 
حقوق األولوية هي صكوك قابلة ألن تدخل يف  −١٩

 نستنتج مما سبق أن حقوق األولوية هي رأس املال.
. فهي صكوك قابلة ذات طبيعة خاصةصكوك متويل 

                                                 
(32) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, n 611 

p. 356 et s. 

مثلها مثل باقي الصكوك  ,)٣٣(ألن تدخل يف رأس املال
األخر كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم عىل 

يف االكتتاب  صاحب حق األولويةسيبل املثال. ف
يتحول إىل مساهم وال  ,يبقى مسامهاً احتاملياً باألسهم 

ن إال م ,وبالتايل يتمتع باحلقوق املرتتبة عليه فعيل,
حلظة االكتتاب يف األسهم التي تصدرها الرشكة عند 

وهذا التصور لطبيعة حقوق األولوية  زيادة رأس ماهلا.
األحكام املنظمة متاماً مع يف االكتتاب باألسهم يتامشى 

كانت عروض رشاء أو  سواءً  −للعروض العامة 
تستلزم أن يرد عرض والتي  − عروض مبادلة

أيضاً يرد بل  ,االستحواذ العام ليس فقط عىل األسهم
يف رأس املال  اً عىل الصكوك القابلة ألن تكون جزء

مثل حقوق األولوية وبعض القيم املركبة كالسندات 
  .)٣٤(تحويل إىل أسهمالقابلة لل

وجتدر اإلشارة إىل أن اعتبار حامل حق 
األولوية مسامهاً احتاملياً يف الرشكة ال يعني عىل 
اإلطالق عدم متتعه بأي ضامنات قانونية تكفل محاية 

سواءً عند قيام الرشكة ببعض العمليات التي  ,مصاحلة
أو عند إصدارها. فهناك أحكام  ,)٣٥(ترد عىل رأس ماهلا

                                                 
 انظر:  )٣٣(

F-M. Laprade et A. Moudouit, Les valeurs mobilières 
donnant accès au capital (VMDAC), Actes pratiques et 
ingénierie sociétaire, 2014, p. 4. 

 انظر:  )٣٤(
S. Sabatier, Les seuils des offres publiques, RTDF, 2009, 
p. 36. 

انظر  ,فيام يتعلق باحلامية القانونية حلملة حقوق األولوية  )٣٥(
 وما بعد. ٣٥الحقاً ص 
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٣٠٠
د جيب عىل رشكات األموال اتباعها عند رغبتها وقواع

  االكتتاب باألسهم.يف إصدار وطرح حقوق أولوية يف
 

 املبحث الثاين:
 األحكام املنظمة إلصدار حقوق األولوية

حاجة الرشكات إىل سيولة نقدية تساعدها عىل 
سرتاتيجيتها تدفعها للقيام يف بعض األحيان إىل إتنفيذ 

من أنواع املنتجات املالية  طرح حقوق أولوية كنوع
املركبة. وهذا الطرح قد يكون للمسامهني املقيدين يف 
سجالت الرشكة عند انعقاد اجلمعية العمومية غري 

يكون طرح حقوق  ,العادية. ويف مثل هذه احلالة
األولوية للمسامهني بدون مقابل. وقد يكون طرح 
حقوق األولوية طرحاً خاصاً أي عىل فئة معينة من 

ملستثمرين. ويكون يف مثل هذه احلالة بمقابل. وتلجأ ا
الرشكة إىل ذلك عادة عندما تكون متعثرة أو هتدف إىل 

 .االستفادة من الرشكات األخر
سوف نخصص املطلب األول لدراسة و

إجراءات إصدار حقوق األولوية يف االكتتاب 
ونخصص املطلب الثاين لدراسة حقوق  ,باألسهم

 األولوية يف االكتتاب باألسهم.ومحاية محلة حقوق 
 

 يةإصدار حقوق األولوإجراءات املطلب األول: 
 أوالً رشوط إصدار حقوق األولوية سنتناول

التي متنح احلق يف االكتتاب يف األسهم التي تصدرها 

ومن ثم  ,(الفرع األول) الرشكة عند زيادة رأس ماهلا
 .لالكتتاب (الفرع الثاين) قوق األولويةحطرح كيفية 

 
 : رشوط إصدار حقوق أولويةالفرع األول

زيادة رأس املال املؤجلة للرشكة من خالل إصدار إن 
من أمهها اختاذ  ,حقوق أولوية تستلزم توافر عدة رشوط
وأن يصدر  ,)أوالً الرشكة املصدرة شكل رشكات األموال (

 ).ثانياً قرار من اجلهة املختصة بإصدار حقوق أولوية (
 

 اختاذ الرشكة شكل رشكات األموال أوالً:
ال  رشكات املسامهة ورشكات التوصية باألسهم. −٢٠

جيوز لغري رشكات األموال طرح أوراق مالية 
أو  ,كان نوعها سندات أو أسهم لالكتتاب العام أياً 

أوراق مالية مركبة كالسندات القابلة للتحويل إىل 
إصدار سندات متنح  أسهم أو باالستبدال بأسهم أو

 .)٣٦(حقوق األولوية باالكتتاب يف األسهم
ونظراً ألن حقوق األولوية يف االكتتاب يف 

صكوك متويل تطرح لالكتتاب  األسهم هي عبارة عن
فإنه  ,وهي قابلة للتداول يف سوق مالية منظمة العام,

يشرتط يف الرشكة التي تصدرها أن تكون إما رشكة 
 .)٣٧(باألسهممسامهة أو رشكة توصية 

                                                 
من نظام الرشكات السعودي اجلديد الصادر عام  ١٢٢انظر املادة   )٣٦(

 من القانون التجاري الفرنيس. ١− ٢٢٦هـ. أيضاً, املادة ١٤٣٧
 هالغاؤإجتدر اإلشارة إىل أن رشكات التوصية باألسهم تم   )٣٧(

 هـ.١٤٣٧اجلديد عام  مع صدور نظام الرشكات السعودي



٣٠١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
إصدار حقوق أولوية فيام بني الرشكات القابضة  −٢١

جيوز  ,)٣٨(األنظمةبعض  يف والرشكات التابعة هلا.
للرشكة إصدار حقوق أولوية تعطي حامليها احلق يف 
االكتتاب يف أسهم رشكة متتلك فيها أكثر من نصف 

سواءً كان هذا التملك بشكل مبارش أو غري  ,رأس املال
يمكنها  أو فروع الرشكات رشكات التابعةمبارش. فال

احلصول عىل متويل مايل من خالل إصدار حقوق 
أولوية متنح صاحبها احلق يف االكتتاب يف األسهم التي 

أو الرشكة األم عند زيادة  ,تصدرها الرشكة القابضة
رأس ماهلا متى كانت هذه األخرية تتملك حصة 

 .)٣٩(تتجاوز نصف رأس املال يف الرشكة املصدرة
إصدار حقوق أولوية من قبل رشكة تابعة و

 متنح حق االكتتاب يف أسهم تصدرها رشكة أخر
اجلهة مسيطرة عليها يتطلب صدور قرار من 

الرشكتني باملوافقة عىل هذا  يف كالاملختصة 
إصدار حقوق أولوية بني  . ويف حالة)٤٠(اإلصدار

فإنه يتم قيد حقوق  ,رشكتني أو عدة رشكات
األولوية يف حسابات الرشكة املصدرة أي الرشكة 

ويكون للرشكة القابضة احلق يف االطالع  ,التابعة
                                                 

لقانون التجاري الفرنيس من ا ٩٣−٢٢٨انظر مثالً املادة   )٣٨(
 :التي تنص

“Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre par la société 
qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de 
son capital ou par la société dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital”. 
(39) R. Foy, Bon de souscription d actions, Rep. dr. societe, 

2007, (actualisation 2014), n 29, p. 13. 

 .٢٣ص  ٢٢بند نظر الحقاً ا  )٤٠(

للرشكة التابعة  كام يمكن عىل هذه احلسابات.
مصدرة حقوق األولوية تفويض الرشكة القابضة 

 .)٤١(باالحتفاظ بحسابات حقوق األولوية لدهيا
يف  ,الرشكة القابضةعىل يتعني  ,أياً كان األمر

محاية مصالح محلة حقوق األولوية  ,مثل هذه احلالة
ومنحهم حق  ,باعتبارهم مسامهني احتامليني فيها

كن للمسامهني فيها ا املالية التي يمهاالطالع عىل قوائم
 .االطالع عليها

فضالً عن وجوب أن تكون الرشكات املصدرة 
جيب أن يكون  ,حلقوق األولوية من رشكات األموال

 قرار اإلصدار من اجلهة املختصة يف الرشكة.
 

 اجلهة املختصة إلصدار حقوق األولوية يف الرشكة ثانياً:
 يف االكتتاب باألسهم إصدار حقوق األولويةإن 

يكون بقرار من اجلمعية العامة غري العادية باعتبارها 
 عىل اجلمعية العامة غري ,. بيد أناجلهة املختصة يف الرشكة

ميع جلأن مراعاة  ,عند إصدار حقوق األولوية ,العادية
 .هااملسامهني يف الرشكة حق األولوية يف االكتتاب في

 
 صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية(أ) 
عملية  اجلمعية العامة غري العادية.صالحيات  −٢٢

ومجيع القيم املنقولة القابلة  −إصدار حقوق األولوية 
متثل حصة يف رأس املال أو متنح  اً صكوكألن متنح 

تعترب زيادة لرأس  −احلق يف احلصول عىل صكوك دين 
                                                 

(41) Comite juridique du 5 mai 1999, Dossier ANSA, n 3029, p. 9. 
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٣٠٢
وهذه الزيادة  .)٤٢(املال لكنها مؤجلة أو مضافة إىل أجل

لذا  يف رأس املال تعترب تعديالً لعقد الرشكة األساس.
تدخل من ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غري 

. فهذه األخرية تقرر إصدار حقوق أولوية )٤٣(العادية
األسهم التي تطرحها بمتنح حامليها احلق يف االكتتاب 

الرشكة عند زيادة رأس ماهلا بناءً عىل تقرير مقدم من 
 .دارةجملس اإل

حتديد العامة غري العادية ويكون للجمعية 
السيام  ,حقوق األولوية رشوط إصدار هذهووضع 

ارسة حقوق األولوية والذي فيام يتعلق بمدة وسعر مم
نظراً ملا يرتتب عليه من  ,)٤٤(يعترب عنرصاً يف غاية األمهية

خماطر نامجة عن تغري يف أوضاع املسامهني يف الرشكة. 
وقرار اجلمعية العامة غري العادية يف إصدار حقوق 
أولوية يف االكتتاب باألسهم جيب أن يكون بأغلبية 

األسهم املتمثلة يف املسامهني يمثلون ثالثة أرباع 
 .)٤٥(وإال يعترب قرار اجلمعية باطالً  ,االجتامع

 
 تفويض صالحية اإلصدار ملجلس اإلدارة. −٢٣

للجمعية العامة غري العادية تفويض صالحية  يمكن
إصدار حقوق األولوية ملجلس اإلدارة أو املدير العام 

                                                 
 انظر:  )٤٢(

B. Le Bars, Réforme du régime des valeurs mobilières 
émises par les societies par action: le volume des 
augmentations de capital, Revue des Sociétés 2004, p. 531. 

 من نظام الرشكات السعودي اجلديد. ٨٨املادة   )٤٣(

 م.٢٠١٤انظر نرشة إصدار حقوق األولوية لرشكة معادن   )٤٤(
 ودي اجلديد.من نظام الرشكات السع ٩٤املادة   )٤٥(

إصدار حقوق أيضاً  . كام يمكنها)٤٦(وفق رشوط معينة
وتفويض جملس اإلدارة أو املدير العام لتحديد أولوية 

بمدة الرشوط املتعلقة السيام  ,رشوط عملية الطرح
وسعر االكتتاب أو سعر ممارسة حق األولوية يف 
االكتتاب يف األسهم التي تصدره الرشكة عند زيادة 

 .)٤٧(رأس ماهلا
ليس من الرضوري أن إىل أنه ينبغي اإلشارة و

الصالحية املمنوح من قرار تفويض رصاحةً ينص 
اجلمعية العامة غري العادية ملجلس اإلدارة عىل إصدار 

بل  ,حقوق أولوية متنح احلق يف االكتتاب يف األسهم
يف إصدار الرشكة دارة إسلطة جملس عىل يكفي أن ينص 

 تدخلأوراق مالية متثل حصة يف رأس املال أو قابلة ألن 
اجلمعية من قبل تفويض وجود حال ويف  يف رأس املال.

هذا األخري يتوىل  ,ملجلس اإلدارة العامة غري العادية
واإلرشاف  ,مهمة حتديد رشوط إصدار حقوق األولوية

عن اكتتاب محلة وزيادة رأس املال الناجتة  ,عىل طرحها
 أسهم زيادة رأس املال.حقوق األولوية يف 

 
يف  ,بعض القوانني تنص .دور مراقب احلسابات −٢٤

جملس اإلدارة للتفويض املمنوح من حال استخدام 
 ,تقديم تقريرعىل رضورة  ,اجلمعية العامة غري العادية

يبني فيه أن مجيع  ,مصادق عليه من مراقب احلسابات
                                                 

 انظر:  )٤٦(
R. Foy, Bon de Souscription d' action, Rep. Sociétés 
Dalloz, 2007, (actualisation 2014), n 36, p. 15. 
(47) R. Foy, Bon de Souscription d' action, op. cit. 



٣٠٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
متت طبقاً  جملس اإلدارة العمليات التي قام هبا

 .)٤٨(للصالحيات التي منحت له من قبل اجلمعية
يف حال  ,احلساباتدور مراقب ويتمثل 

العمليات مجيع يف فحص  ,تفويض جملس اإلدارة
من مد مطابقتها للتفويض  حققوالت ,التي قام هبا

ويف . املمنوح له من قبل اجلمعية العامة غري العادية
جتدر اإلشارة إىل أنه يتعني عىل  ,هذا اخلصوص

إبداء الرأي بشأن طريقة حساب مراقب احلسابات 
ثار املحتملة إلصدار حقوق آلان اوبي ,سعر اإلصدار

األولية عىل مراكز املسامهني وأصحاب القيم املنقولة 
أو األوراق املالية التي متنح حق الدخول يف رأس 

 .)٤٩(املال يف الرشكة
يقوم  ,وعند االنتهاء من عملية الفحص

مراقب احلسابات بتضمني مالحظاته بخصوص ما 
لد مركز ذكر سابقاً يف تقرير خاص يتم وضعه 

. الرشكة لكي يتسنى للمسامهني االطالع عليها
وحق االطالع هنا عىل تقارير مراقب احلسابات يعد 

مثله  ,من احلقوق األساسية للمسامهني يف الرشكة
ب بأي ورقة مالية مثل حق األفضلية يف االكتتا

 تصدرها الرشكة.
 
 

                                                 
 من القانون التجاري الفرنيس. ٩٢−٢٢٨انظر املادة   )٤٨(

(49) T. Granier, Réforme du régime des valeurs mobilières 
émises par les sociétés par action: le rôle des commissaires 
aux comptes, Revue des Sociétés 2004, p. 557. 

 ة حق أفضلية االكتتاب للمسامهنيوجوب مراعا(ب) 
 األصل أنه عندما تصدر الرشكة أسهامً  املبدأ. −٢٥

فإنه يكون للمسامهني حق  ,جديدة لزيادة رأس ماهلا
الكتتاب باألسهم اجلديدة ااألفضلية يف  األولوية أو

وحق  .)٥٠(التي تصدرها الرشكة مقابل حصص نقدية
بحقوق  يف االكتتابللمساهم األفضلية أو األولوية 

الية اجلديدة التي تصدرها األولوية وبجميع األوراق امل
يف وهو مقرر للمساهم . )٥١(مرتبط بالسهمالرشكة هو 

حتى ولو مل ينص عليه يف النظام كثري من القوانني 
 .)٥٢(األسايس للرشكة

                                                 
من نظام الرشكات السعودي اجلديد تنص عىل أن:  ١٣٩املادة   )٥٠(

وقت صدور اجلمعية العامة  − للمساهم املالك للسهم "
األولوية يف االكتتاب باألسهم  − باملوافقة عىل زيادة رأس املال 

اجلديدة التي تصدرها الرشكة مقابل حصص نقدية, ويبلغ 
بالنرش يف صحيفة يومية أو  − إن وجدت  − بأوليتهم هؤالء 

بإبالغهم بواسطة الربيد املسجل عن قرار زيادة رأس املال 
 ."ورشط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

 انظر:  )٥١(
A. Couret et AIii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, n 
608, p.353: “Le droit préférentiel de souscription est 
généralement analyse comme un véritable démembrement 
de l'action ancienne, dont il est l' accessoire”. 

الرشكات  من قانون ٥٦١ل املثال املادة بيانظر عىل س  )٥٢(
 التي تنص عىل: (CA 2006, Part 17, Ch3, 561)نجليزي اإل

“A company must not allot equity securities to a person on 
any terms unless—(a) it has made an offer to each person 
who holds ordinary shares in the company to allot to him 
on the same or more favourable terms a proportion of 
those securities that is as nearly as practicable equal to the 
proportion in nominal value held by him of the ordinary 
share capital of the company, and (b) the period during 
which any such offer may be accepted has expired or the 
company has received notice of the acceptance or refusal 
of every offer so made”. 
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٣٠٤
عند إصدار وينتج مما تقدم أن الرشكة ملتزمة 

بطرح  −  أو أي ورقة مالية أخر − حقوق أولوية 
املسامهني. وال جيوز هلا االكتتاب يف هذه احلقوق أوالً عىل 

أن تطرح االكتتاب يف حقوق األولوية عىل أشخاص من 
الغري إال يف حالة تنازل املسامهني عن حقهم يف االكتتاب 

أو إذا أعلنوا عن عدم رغبتهم يف االكتتاب يف  ,التفضييل
انقىض األجل املمنوح هلم دون إذا أو  ,حقوق األولوية
ا من االعرتاف للمسامهني . والغاية هن)٥٣(االكتتاب فيها

بحق األفضلية يف االكتتاب يف حقوق األولوية التي 
محايتهم من أي تغري احتاميل قد يطرأ  يتصدرها الرشكة ه

 .وحقوقهم بسبب دخول مسامهني جدد عىل أوضاعهم
قد يؤدي طرح أسهم جديدة إىل  ,فمن الناحية املالية

نظراً ألنه كلام  ,انخفاض القيمة السوقية لألسهم األصلية
فضالً عن  ,زاد عدد األسهم قل نصيب السهم يف الربح

مشاركة املسامهني اجلدد للمسامهني القدامى يف االحتياطي. 
فإن طرح أوراق مالية يسمح بدخول  ,ومن الناحية اإلدارية

مسامهني جدد يف الرشكة مما قد يرتتب عليه انخفاض نسبة 
 ,وهلذه األسباب ني.السيطرة القائمة لد أحد املسامه

وتفادياً ألي تغيري قد حيدث يف أوضاع املسامهني يف 
عىل توزيع حقوق أولوية تقوم رشكات املسامهة ب ,الرشكة

بإيداعها مبارشة يف حمافظهم االستثامرية وذلك  ,املسامهني
  .)٥٤(عند إصدارها أو بقيدها هلم يف سجالت الرشكة

                                                 
(53) R. Foy, Bon de Souscription d action, Rep. Societes Dalloz, 

2007, (actualisation 2014) n 38, p. 16. 

ل املثال: نرشة إصدار حقوق األولوية يف رشكة بيانظر عىل س  )٥٤(
 م.٢٠١٤ل املثال بيمعادن عىل س

فضلية أللغاء حق اإاالستثناءات الواردة عىل املبدأ.  − ٢٦
يمكن للجمعية العامة غري العادية يف الرشكة  يف االكتتاب.

أن تقرر إلغاء حق األولوية أو حق األفضلية يف االكتتاب 
املقرر للمسامهني باألسهم التي تصدرها عند زيادة رأس 

 .)٥٥(ماهلا متى رأت أن مصلحة الرشكة تقتيض ذلك
إلغاء حق املسامهني يف األولوية يف  ,يف احلقيقة

جيب أن يستند عىل  االكتتاب يف حقوق األولوية
مثل قيام الرشكة بإصدار  ,تسوغ ذلكمربرات وجهية 

وختصيص حقوق أولوية يف االكتتاب لبعض دائني 
الرشكة هبدف حتويل ديوهنم إىل أسهم من خالل 

تب األمر الذي يرت ,االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال
عليه ختلص الرشكة من هذه الديون وزيادة رأس 

السيام الرشكات املتعثرة  − أو أن تقوم الرشكة ,)٥٦(ماهلا
بطرح حقوق أولوية عىل فئة معينة من املستثمرين  −

 ,كالبنوك والرشكات الكبرية لضامن زيادة رأس ماهلا
أو منح حقوق أولوية يف االكتتاب ملجموعة معينة من 

يف الرشكة هبدف ضامن استمراريتهم  كبار املسامهني
أو منح حقوق أولوية يف االكتتاب للمدراء  ,)٥٧(فيها

                                                 
حيق "من نظام الرشكات والتي تنص عىل أنه  ١٤٠انظر املادة   )٥٥(

إذا نص عىل ذلك نظام الرشكة  − لعامة غري العادية للجمعية ا
وقف العمل بحق األولوية للمسامهني يف االكتتاب  − األساس 

بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري 
 ."املسامهني يف احلاالت التي تراها مناسباً ملصلحة الرشكة

. موالالقانون التجاري: رشكات األحممد العريني,   )٥٦(
 .٥١٧م), ص ٢٠٠١اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية, (

(57) R. Foy, op. cit. 



٣٠٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
هم عىل بذل املزيد والعاملني يف الرشكة هبدف تشجيع

أو إصدار حقوق أولوية يف  ,)٥٨(تطويرهامما يساعد يف 
لموظفني بدالً من خيارات لاالكتتاب ومنحها 

 .)٥٩(االكتتاب يف األسهم املخصصة هلم
إطالق حق الرشكة يف إلغاء حق نظراً ألن 

 يؤدي إىل اإلرضار قد ,االكتتاب التفضييل للمسامهني
فضلية يف االكتتاب بمصاحلهم وحقوقهم. فإلغاء حق األ

املقرر للمسامهني وطرح حقوق أولوية للغري دون أن 
عالوة إصدار "تقتيض مصلحة الرشكة ذلك يعترب بمثابة 

هلؤالء املكتتبني من الغري نه يسمح إإذ  ,)٦٠("عكسية
تفضيلية متمثلة  ول يف رأس املال وفق رشوط ومزاياالدخ

من دفع عالوة إصدار نظري ئهم ليس فقط من إعفا
دخوهلم ومشاركتهم يف احتياطيات الرشكة املكونة من 

املزايا بل االستفادة أيضاً من بعض  ,أرباح املسامهني
 .)٦١(بسعر ممارسة حقوق األولويةاملتعلقة 

                                                 
من نظام الرشكات اجلديد تنص عىل أن  ١٣٧ادة انظر امل  )٥٨(

للجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص "
للعاملني ند زيادة رأس املال أو جزء منها األسهم املصدرة ع

ي من ذلك. أيف الرشكة والرشكات التابعة هلا أو بعضها أو 
 وال جيوز للمسامهني ممارسة حق األولوية عند إصدار

 ."الرشكة لألسهم املخصصة للعاملني
(59) R. Foy, op. cit. 
(60) A. Couret et AlIi, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, p. 336, n 583. 

 انظر:  )٦١(
A. Couret et AIii, op. cit.: “Les souscripteurs de bons se 
voient reconnaît une possibilité d'accéder au capital a des 
conditions preferentielles: non seulement ils n auront pas 
a acquitter ce droit d entrée sur les réserves pre- 
constituees qu est la prime, mais de surcroit les modalités 
d'exercice des bons singulièrement le prix- sont 
généralement très avantageuses”. 

 طرح حقوق األولويةكيفية : الفرع الثاين
االكتتاب يف سوف نستعرض أوالً مسألة 

سعر إصدار وممارسة ومن ثم نتطرق ل ,حقوق األولوية
حقوق املتعلقة بوأحكام التنازل  ,حقوق األولوية

األولوية أو ممارستها عند إصدار الرشكة ألسهم زيادة 
 رأس املال.

 
 االكتتاب يف حقوق األولوية (أ)
يتوجب عىل الرشكة  وجوب إعداد نرشة إصدار. −٢٧

بإعداد نرشة أن تقوم الراغبة يف طرح حقوق أولوية 
هذه النرشة تعترب بمثابة و. ذا احلقوقإصدار خاصة هب

الوثيقة املنظمة لعقد االكتتاب بني الرشكة واملكتتب. 
لس اإلدارة وتتوىل اجلمعية العامة غري العادية أو جم

صدار التي جيب أن تتضمن مجيع إلإعداد نرشة ا
املعلومات التي تساعد املستثمر عىل االكتتاب وهو 

 .)٦٢(عامل بكل ما يرتتب عىل ذلك من آثار
جيب أن تتضمن نرشة اإلصدار مثالً الشكل و

ورأس  ,وأسامء الرشكاء فيها ,القانوين للرشكة املصدرة
 ,وعدد حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم ,ماهلا

ومبلغ زيادة  ,ممارستهاووسعر إصدار هذه احلقوق 
                                                 

) من املادة الرابعة عرشة من الئحة طرح تنص الفقرة (أ  )٦٢(
األوراق املالية عىل التزام الرشكة التي تطرح األوراق املالية 

الكافية حول الطرح اخلاص بتزويد املستثمرين باملعلومات 
وأن تكون تلك املعلومات  ,ليمكنهم من اختاذ القرار السليم

 صحيحة وواضحة وغري مضللة.
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٣٠٦
ونوع أسهم زيادة رأس املال التي  ,ومدهتا ,رأس املال

حيق ملالك احلق االكتتاب هبا سواءً كانت أسهامً عادية 
أو أسهامً ممتازة. كام جيب أن تتضمن نرشة اإلصدار مدة 

وكيفية االكتتاب يف  ,وق األولويةتداول وممارسة حق
وما إذا كان طرح هذه  ,أسهم زيادة رأس املال األسهم

عىل فئة معينة من املسامهني أو  اً حقوق األولوية قارص
جمموعة معينة من املستثمرين الغري وهو ما يسمى 
بالطرح اخلاص فضالً عن رشوط ممارسة حقوق 

 األولوية من خالل االكتتاب يف األسهم.
 

تصدر  حقوق األولوية واالكتتاب هبا. إصدار − ٢٨
الرشكة غالباً حقوق األولوية للمسامهني املقيدين يف 
سجالهتا عند صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية 

حيث تقوم الرشكة بإيداع حقوق األولوية  ,بدون مقابل
يف حمافظهم االستثامرية خالل يومني من تاريخ صدور 

كتعويض هلم عن  وذلك ,قرار اجلمعية العامة غري العادية
االنخفاض احلاصل يف القيمة السوقية للسهم بسبب 

يمكن فيها هناك حاالت غري أن  .)٦٣(زيادة رأس املال
ة بمقابل. وهذا حيدث تصدر حقوق أولويللرشكة أن 

مثالً يف حال ختصيص حقوق األولوية لفئة معينة من 
 عىل أشخاص من غري املسامهنياملسامهني يف الرشكة أو 

 كالرشكات واملؤسسات االستثامرية.

                                                 
انظر عىل سبيل املثال نرشة إصدار حقوق األولوية للبنك   )٦٣(

 م.٢٠١٤ األهيل

االكتتاب يف حقوق فإن  ,كان األمر وأياً 
سواء كان بمقابل أو  ,األولوية التي تصدرها الرشكة

وسواءً كان من قبل املسامهني يف الرشكة  ,بدون مقابل
ال يرتتب عليه متلك أسهم  ,أو من قبل غري املسامهني

جمرد فقط وإنام  ,يف الرشكة املصدرة حلقوق األولوية
اجلديدة ا باالكتتاب التفضييل يف األسهم متلك احلق فيه

. وهذا )٦٤(التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا
حق األولوية ليس مسامهاً فعلياً يف يعني أن املكتتب يف 

ال يتمتع باحلقوق وإنام هو مساهم احتاميل  ,الرشكة
املقررة للمسامهني يف الرشكة سواء كانت حقوقاً مالية 
كحق احلصول عىل أرباح أو احلق يف احلصول من باقي 

أو حقوقاً إدارية كحق االشرتاك  ,موجودات الرشكة
صويت عىل القرارات يف اجلمعيات العامة للرشكة والت

فقط عند ممارسته حلق  التي تتخذها هذه اجلمعيات.
األولوية واالكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال يصبح 

ويكون له حق التمتع بجميع  ,مسامهاً فعلياً يف الرشكة
 .ق املقررة للمسامهني يف الرشكةاحلقو

 
 سعر إصدار وممارسة حقوق األولوية (ب)
يتم حتديد سعر  وكيفية الوفاء.حتديد السعر  −٢٩

إصدار حقوق األولوية يف االكتتاب يف األسهم من 
قبل اجلمعية العامة غري العادية بناءً عىل تقرير جملس 

                                                 
انظر: قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم   )٦٤(

 هـ.١٤٣٦لعام  ١/ل/د/١٤٣٧



٣٠٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
اإلدارة أو املدير العام أو بناءً عىل تقرير مراقب 

. ويكون سعر إصدار حقوق األولوية )٦٥(احلسابات
سمية ألسهم االعادة حمدداً بام يشكل الفرق بني القيمة 

الزيادة وقيمتها السوقية. وأما سعر ممارسة حقوق 
األولوية فيتعلق بسعر الطرح أو القيمة االسيمة 

 ألسهم زيادة رأس املال.
ال يقل أن تشرتط بعض القوانني ويالحظ هنا أن 

سعر ممارسة حقوق األولوية يف األسهم التي تصدرها 
خر ثالث آلالرشكة عند زيادة رأس ماهلا عن متوسط 

ال أن و ,جلسات تداول السابقة لطرح أسهم الزيادة
يكون سعر ممارسة حق األولوية أي القيمة االسمية 
للسهم أقل من هذا املتوسط إال يف بعض احلاالت 

كقيام الرشكة ببعض العمليات التي تتطلب  ,االستثنائية
القيام بعملية تغري سعر ممارسة حقوق األولوية مثل 

 .)٦٦(مال الرشكةتعديل يف رأس 
قد تصدر الرشكة حقوق أولوية للمسامهني أو و

يقوم حامل  ,يف مثل هذه احلالةو. )٦٧(الغري بدون مقابل
حق األولوية بدفع سعر ممارسة احلق عند أجل 

. فقط االستحقاق أي القيمة االسمية املحددة للسهم
وهنا تضاف قيمة  ,وقد تصدر حقوق األولوية بمقابل

 .قيمة ممارسة احلق يف االكتتاب اإلصدار إىل
                                                 

(65) R. Foy, Bon de Souscription d' action, Rep. Societes Dalloz, 
2007 (actualisation, 2014), n 53, p. 23. 

من القانون التجاري  ١٣٢−٢٢٥املادة  ,انظر يف هذا الصدد  )٦٦(
 الفرنيس.

 ..R. Foy, op. cit :انظر  )٦٧(

 تنازل عن حق األولوية أو ممارستهحرية ال (ج)
يمكن حلامل حق  التنازل عن حقوق األولوية. −٣٠

 ,األولوية التنازل عن حقه يف االكتتاب ملن يشاء
من تاريخ صدور قرار اجلمعية ابتداءً وقت خالل أي و

يوم آخر حتى العامة باملوافقة عىل زيادة رأس املال 
 .)٦٨(لالكتتاب يف أسهم الزيادة التي أصدرهتا الرشكة

وال تستطيع الرشكة  املصدرة أن حترم حامل حق 
األولوية يف االكتتاب باألسهم من حقه يف التنازل عن 

الرشكة مدة كأن حتدد  ,لكن يمكنها تقييده ,حق األولوية
يف  .)٦٩(تداول حقوق األولويةمعينة ال جيوز بعد انقضائها 

نشري إىل أن هيئة سوق املال قامت بتحديد  ,الصددهذ 
أيام عمل.  ١٠مدة معينة لتداول حقوق األولوية وهي 

يبدو وبانتهاء هذه املدة تداول حقوق األولوية. وال جيوز 
والتي  ,لنا أن هذا القيد الزمني من قبل هيئة السوق املالية

يتعارض مع مفهوم  ,تتقيد هبا مجيع الرشكات املدرجة
من نظام الرشكات التي متنح احلق ملالك  ١٤١املادة نص 

كتتاب يف خر يوم اآحق األولوية يف التنازل عنه حتى 
 .أسهم زيادة رأس املال

                                                 
تنص عىل من نظام الرشكات السعودي اجلديد  ١٤١املادة   )٦٨(

حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل "أن 
املدة من وقت إصدار صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة 
عىل زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتتاب يف األسهم 

وابط التي تضعها وفقاً للض ,اجلديدة املرتبطة هبذه احلقوق
 ."اجلهة املختصة

ار حقوق األولوية لرشكة دصل املثال نرشة إبيانظر عىل س  )٦٩(
 مسك التي حددت مدة ثامنية أيام عمل لتداول احلقوق.
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٣٠٨
وبغض النظر عن املدة الزمنية لتداول حقوق 

التنازل عن حق األولوية للغري ال يعني متلك  ,األولوية
وإنام فقط متلك احلق يف  ,هذا األخري ألسهم يف الرشكة

االكتتاب يف األسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة 
 .)٧٠(رأس ماهلا

 
املبدأ واالستثناءات  استخدام حقوق األولوية. − ٣١

التنازل عن حقوق األولوية هو حق كام أن  الواردة عليه.
فكذلك ممارسة هذه احلقوق عند إصدار  ,اختياري حلامله

حق األولوية لحامل فالرشكة ألسهم زيادة رأس املال. 
استخدام حقه يف االكتتاب يف األسهم يف مطلق احلرية 

اجلديدة التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا أو عدم 
تبعاً ملا يراه ويقدره نافعاً ملصلحته. فمتى رأ  ,استخدامه

القيمة السوقية ألسهم الرشكة أعىل من  صاحب احلق أن
أما  ,يكتتب يف األسهم اجلديدة ففسو ,قيمة ممارسة احلق

لو كانت قيمة ممارسة حق األولوية أعىل من القيمة 
نه لن يقدم عىل استخدام حقه يف إف ,السوقية للسهم

 .طرحتها الرشكةاالكتتاب يف أسهم الزيادة التي 

                                                 
قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم   )٧٠(

هـ الصادر يف الدعو رقم ١٤٣٦/ لعام ١/ل/د١٤٨٦
. كذلك قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق ١٢/٣٥

الصادر يف هـ ١٤٣٦لعام  ١/٢٠١٤/ل/د١٣٣٤املالية رقم 
. قرار جلنة الفصل يف منازعات ٦٦/٣٥الدعو رقم 

هـ الصادر ١٤٣٦/ لعام ١/ل/د١٤٣٧األوراق املالية رقم 
 .١٠/٣٥يف الدعو رقم 

إدراج رشط يف  ويمكن للرشكات املصدرة الرشكة
عقد االكتتاب ينص رصاحةً عىل التزام حامل حق األولوية 
بمامرسة حقوق األولوية التي يتملكها من خالل االكتتاب يف 

أو االكتتاب  ,األسهم التي أصدرهتا الرشكة لزيادة رأس ماهلا
يف  بعدد معني من األسهم املطروحة عند زيادة رأس املال.

ليس ملالك حق األولوية احلرية يف  ,ظل وجود هذا الرشط
جتاه الرشكة تقرير ممارسة هذه احلق أو عدم ممارسته. فهو ملزم 

وإال  ,بتنفيذ التزامه واالكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال
والً عن مجيع األرضار التي تلحق بالرشكة ؤأصبح مس

  .)٧١(من جراء عدم االكتتاب باألسهم اجلديدةاملصدرة 
                                                 

 ,CA Paris, 1er octobre 2004انظر مثالً يف القضاء الفرنيس حكم:   )٧١(

Revues des Societes 2004, p. 966, obs. Isabelle-Urbain. Parleani .
يف هذا احلكم, تتلخص وقائع القضية يف اآليت: قام أحد املسامهني 
باالكتتاب بعدد من حقوق األولوية يف االكتتاب باألسهم التي أصدرهتا 
الرشكة. بعدها قام بإبرام اتفاق بينه وبني الرشكة بموجبه يلتزم باالكتتاب 

مت بعدد من األسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس املال. قا
الرشكة بزيادة رأس ماهلا ولكن املساهم حامل حق األولوية مل يامرس 
حقه يف االكتتاب. قامت الرشكة بإبالغه بوجوب تنفيذ التزامه 
واالكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال. رفض املساهم حامل حق األولوية 

حرية حامل حق األولوية يف ممارسة حقه يف يف أن االكتتاب مدعياً 
مطلقة ال يمكن تقيدها بأي اتفاق الحق بينه وبني الرشكة.  االكتتاب

حمكمة االستئناف أيدت قضاة حمكمة الدرجة األوىل الذين اعتربوا أن 
حامل حق األولوية أخل باالتفاق املربم بينه وبني الرشكة, وعليه, تم 
إلزامه بتعويض الرشكة عام حلقها من رضر من جراء عدم تغطية 

أسهم زيادة رأس املال. قضاة االستئناف ذكروا يف االكتتاب يف كامل 
هذه القضية أن أحقية حامل حق األولوية يف ممارسة حقه يف االكتتاب تم 
تقيدها باالتفاق الذي أبرمه مع الرشكة والذي التزم من خالله باالكتتاب 

  بعدد معني من األسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا.



٣٠٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
مني عقد االكتتاب ببعض كام يمكنها تض

من  كيفية وممارسة حقوق األولويةالرشوط التي تنظم 
 يمكن للرشكة ,ل املثالبيفعىل س. قبل أصحاهبا

مكانية ممارسة إإدراج رشطٍ واقفٍ جيعل  املصدرة
حقوق األولوية يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال 

 .)٧٢(حتقيق الرشكة لسقف معني من األرباحمتوقفة عىل 
ه أو تشرتط عىل محلة حقوق األولوية ممارسة هذ

 .احلقوق خالل فرتة زمنية معينة
 

حددت هيئة سوق املال  ممارسة حقوق األولوية. −٣٢
هذه اآللية وآلية معينة لالكتتاب يف حقوق األولوية. 

تتألف من حتديد مرحلتني لالكتتاب يكون فيها 
لصاحب حق األولوية ممارسة هذا احلق. مرحلة 

يتاح فقط  هافيوأيام  ١٠كتتاب األوىل وهي متتد إىل اال
للمسامهني من محلة حقوق األولوية املقيدين يف 
. كام  سجالت الرشكة ممارسة حقوقهم كلياً أو جزئياً
يمكن حلملة حقوق األولية التنازل عن حقوقهم 

ثالثة الثانية فمدهتا رحلة امل. أما )٧٣(خالل هذه الفرتة
 ,جلميع محلة حقوق األولوية ايسمح خالهلو ,أيام

سواءً كانوا من املسامهني املقيدين أو ممن قاموا برشاء 
                                                 

ندما متنح الرشكة حقوق أولوية للمدراء بدون هكذا مثالً ع  )٧٢(
مقابل  وجتعل ممارسة هذه احلقوق معلقاً عىل حتقيق الرشكة 

 لألرباح املتوقعة يف قوائمها املالية انظر:
R. Foy, Bon de Souscription d action, Rep. Societes 

Dalloz, 2007, (actualisation 2014) n 53 p. 24. 

 .http://www.cma.org.saانظر موقع هيئة سوق املال :   )٧٣(

 ,حقوق األولوية من السوق املالية خالل فرتة التداول
بمامرسة حقهم يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال. 

حقوق  ال جيوز ممارسةف ,أما بعد انقضاء هذه الفرتة
 .األولوية أو التنازل عنها

ند عدم حتديد عدد األسهم التي يمكن عو
يكون لكل صاحب حق  ,حلامل احلق االكتتاب هبا

أولوية احلق يف االكتتاب بعدد من أسهم زيادة رأس 
وهذا ما يسمى  ,املال بقدر ما يملكه من حقوق أولوية

حلامل حق األولوية.  )٧٤("االكتتاب غري املنتقص"بحق 
ة حقهم يف وإذا مل يامرس بعض محلة حقوق األولوي

وتبقى عدد من  ,االكتتاب بأسهم زيادة رأس املال
األسهم التي أصدرهتا الرشكة عند زيادة رأس ماهلا مل 

فإنه يتم طرحها عىل محلة حقوق  ,يتم االكتتاب هبا
األولوية الذين طلبوا االكتتاب بأكثر من نصيبهم طبقاً 

ويسمى حقهم  ,لنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية
االكتتاب " بحقتاب يف مثل هذه احلالة يف االكت
املال  إذا تبقى عدد من أسهم زيادة رأسو. )٧٥("املنتقص

يمكن للرشكة طرح هذه األسهم  ,مل يتم االكتتاب هبا
مل تقرر اجلمعية العامة غري  أو ختصيصها للغري ما

 .)٧٦(العادية للرشكة خالف ذلك

                                                 
دار  .القانون التجاري: رشكات األموال ,د. حممد العريني  )٧٤(

 .٥١٨ص  ,٣٤٨بند  م),٢٠٠١( ,املطبوعات اجلامعية

 د. حممد العريني, مرجع سابق.  )٧٥(

 ت السعودي اجلديد.من نظام الرشكا ١٤٢انظر املادة   )٧٦(
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٣١٠
يتم ختصيص األسهم التي  ,من الناحية العملية

مل يكتتب هبا أصحاب حقوق األولوية فيها 
للمؤسسات االستثامرية التي يتم دعوهتا من قبل مدير 
االكتتاب ذات العرض األعىل ثم األقل فاألقل. 

يكون سعر االكتتاب يف أسهم الزيادة من قبل هذه و
املؤسسات حمصوراً ما بني سعر الطرح كحد أدنى 

. فإذا كان سعر بيع )٧٧(ة يف السوقوسعر سهم الرشك
يوزع  ,األسهم غري املكتتب هبا أعىل من سعر الطرح

عىل محلة  ,بعد خصم مصاريف االكتتاب منه ,الفرق
حقوق األولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم 

كشكل من أشكال  ,بنسبة ما يملكونه من حقوق
التعويض عام حلقهم من رضر متمثل يف انخفاض 

يمة السوقية وخسارة ما تم دفعه نظري االكتتاب يف الق
 .)٧٨(حقوق األولوية

                                                 
انظر: قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم   )٧٧(

 هـ .١٤٣٦لعام  ١/٢٠١٤/ل/د١٣٣٤

املالية رقم انظر: قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق   )٧٨(
هـ. انظر قرار جلنة الفصل يف ١٤٣٦لعام ١/ل/د/١٤٣٧

/ لعام ١/ل/د١٤٨٦املنازعات األوراق املالية رقم 
و يف هذا القرار عىل النحو هـ. تتلخص وقائع الدع١٤٣٦
: قام أحد األشخاص باالكتتاب بعدد من حقوق اآليت

ي أصدرهتا إحد الرشكات املدرجة ) الت١٣٨٢األولوية (
) ريال للحق ٧٫٤( بمعدل سعر )٩٢٧٠بمبلغ قدره (

ولوية , قام حامل حق األالواحد. عند زيادة رأس املال
 ,سهم من أسهم زيادة رأس املال ٣٠٠بعدد باالكتتاب فقط 

ومل يامرس حقه يف االكتتاب ببقية األسهم اجلديدة التي 
= طرحتها الرشكة. قامت هذه األخرية بطرح األسهم التي مل 

 املطلب الثاين: حقوق ومحاية محلة حقوق األولوية
مدة زمنية  السعودي مل حيدد نظام الرشكات

 معينة تلتزم خالهلا الرشكات املصدرة حلقوق األولوية
القيام بزيادة رأس ب −ومجيع الرشكات بوجه عام  −

. )٧٩(عىل خالف بعض األنظمة القانونية املقارنة ,ماهلا
فإنه يمكن للرشكات إصدار حقوق أولوية  ,وعليه

أشهر أو  ةزيادة إال بعد فرتة زمنية ستإجراء الوعدم 
سنة أو أكثر من تاريخ صدور قرار اجلمعية العامة 

علامً بأن الرشكات املدرجة حترص يف الغالب  ,بالزيادة
بني إصدار حقوق أولوية وبني  عىل أن تكون الفرتة ما

 .زيادة رأس املال فرتة قصرية حتى ال تتأثر أسهمها
خالل الفرتة الكائنة بني وقت إصدار حقوق 
األولوية وبني زيادة رأس ماهلا قد تقوم الرشكة ببعض 
العمليات التي ترد عىل شكلها القانوين أو زيادة رأس 
ة ماهلا. مثل هذه العمليات قد ترض بمصالح محل

                                                                          
يتم االكتتاب هبا للغري. تظلم مالك حق األولوية أمام = 

, اللجنة مدعياً بأن الرشكة قامت ببيع أسهمه دون إخطاره
حقوق األولوية التي ه طالب بإلزام الرشكة بدفع مبلغ كام أن

مل يستخدمها. رفضت اللجنة دعو مالك حق األولوية 
وأن اخلسائر  ,بحجة عدم وجود أي خطأ من قبل الرشكة

التي حلقت بحامل حق األولوية سببها عدم ممارسة حقه يف 
 االكتتاب ببقية األسهم أو الترصف فيه.

من القانون التجاري الفرنيس تنص  ١٢٩الفقرة  ٢٢٥املادة   )٧٩(
عىل أن زيادة رأس املال املصدر جيب أن تتم خالل اخلمس 
سنوات التالية لصدور قرار اجلمعية. وتعترب هذه املدة حداً 

 أقىص ال جيوز بعدها تنفيذ قرار الزيادة وإال كانت باطلة.



٣١١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
لذا ينبغي عىل الرشكة اختاذ بعض  ,حقوق األولوية

اإلجراءات الالزمة حلاميتهم (الفرع الثاين). لكن قبل 
أن نستعرض إجراءات احلامية التي تتخذها الرشكة 

بعض احلقوق التي  نينب ,حلامية محلة حقوق األولوية
 .يتمتع هبا هؤالء (الفرع األول)

 
 األولوية: حقوق محلة حقوق لالفرع األو

حيق حلملة حقوق األولوية تكوين مجعية خاصة 
فضالً عن حقهم يف االطالع  ,هبم متثلهم أمام الرشكة

 للمسامهني االطالع عليها.عىل دفاتر الرشكة التي يمكن 
 

 تكوين مجعية خاصة حلملة حقوق األولويةأوالً: 
القوانني تعرتف بعض  .الوضع يف القانون املقارن −٣٣
 −.)٨٠(كالقانون الفرنيس مثالً  −  املقارنةاألنظمة و

بأحقية محلة حقوق األولوية بتشكيل مجاعة أو مجعية 
خاصة ترعى مصاحلهم وتدافع عنها أمام الرشكة أو يف 

 مواجهة الغري.
من مجيع محلة هذه اجلمعية اخلاصة هبم تشكل و

حقوق األولوية ذات اإلصدار الواحد. كام يمكن أن 
                                                 

 ىل:من القانون التجاري الفرنيس تنص ع ١٠٣الفقرة  ٢٢٨املادة   )٨٠(
“Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à 
terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des 
droits du titre d'origine en application de la présente 
section sont groupés de plein droit, pour la défense de 
leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la 
personnalité civile et est soumise à des dispositions 
identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne 
les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 
228-66 et L. 228-90. Il est formé, s'il y a lieu, une masse 
distincte pour chaque nature de titres donnant les mêmes 
droits”. 

متى كان هناك إصدارات متعددة ت إىل عدة مجعياتتعدد 
كام لو كان هناك اختالف بني  ,وخمتلفة حلقوق األولوية

حقوق األولوية من ناحية سعر االكتتاب أو أجل ممارسة 
أو كان بعض حقوق األولوية متنح احلق يف  ,احلق

 .)٨١(االكتتاب يف أسهم ممتازة واألخر ختص أسهامً عادية
بحملة  ومتى ما تكونت اجلمعية اخلاصة

فإنه ينبغي عىل محلة هذه احلقوق  ,حقوق األولوية
باألغلبية وعزله  يتم اختياره ,تعني ممثل قانوين هلم

املمثل القانوين القيام بجميع هذا . ويتوىل )٨٢(املطلقة
مصالح أصحاب األعامل التي من شأهنا املحافظة عىل 

حقوق األولوية سواءً يف مواجهة الرشكة أو الغري. 
مثالً إخطار جملس إدارة الرشكة وهيئة سوق فيلزمه 

املال بالقرارات التي تتخذها اجلمعية اخلاصة حلملة 
ومتثيل اجلامعة يف مواجهة الرشكة أو  ,حقوق األولوية

وحضور اجلمعيات العامة يف  ,الغري أو القضاء
الرشكة وإبداء مالحظاته دون أن يكون له احلق يف 

ن مركزه القانوين ال نظراً أل ,التصويت عىل القرارات
 كونه يتعد.  مسامهاً احتاملياً

 
بالرغم من أن نظام  الوضع يف القانون السعودي. −٣٤

الرشكات اجلديد أجاز لرشكات املسامهة إصدار 
حقوق أولوية كنوع من أنواع صكوك متويل 

تشكيل إال أنه مل يتطرق ملسألة إمكانية  ,الرشكات
                                                 

(81) R. Foy, Bon de Souscription d action, Rep. Societes Dalloz, 
2007, (actualisation 2014) n 80. p. 29. 

(82) R. Foy, op. cit., n 81, p 30. 
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٣١٢
عىل  ,حقوق األولويةمجاعة خاصة ترعى مصالح محلة 

 )٨٣(غرار ما قرره فيام يتعلق بحملة األسهم املمتازة
 .)٨٤(ومحلة السندات

واالعرتاف حلملة حقوق األولوية بأحقيتهم 
لة األسهم املمتازة غرار محعىل  − بتكوين مجعية خاصة 

وحتافظ  ,متثلهم يف مواجهة الرشكة −  ومحلة السندات
. فصاحعىل حقوقهم يعد  ب حق األولوية هو مطلباً مهامً

ينبغي منحه  ,وعليه ,يف احلقيقة مساهم احتاميل يف الرشكة
السيام  ,فرصة املشاركة يف القرارات التي تتخذها الرشكة

القرارات اهلامة التي ترد عىل رأس مال الرشكة والتي قد 
تكون عامالً مؤثراً لديه لتقرير ممارسة حقوق األولوية 

ب ممارسته. األمر الذي يرتتعند زيادة رأس املال أو عدم 
وحتقيق مطلب من  عليه يف النهاية محاية مصاحلهم,

املسامهني يف  وهو محايةحوكمة الرشكات متطلبات 
 الرشكة سواءً كانوا مسامهني فعليني أو حمتملني.

يضاف إىل أحقية محلة حقوق األولوية يف و
يف بعض األحيان حقهم  ,تكوين مجاعة خاصة هبم

 دفاتر الرشكة وقوائمها املالية.االطالع عىل 
 

: حق االطالع عىل دفاتر الرشكةثاني  اً
يتمتع حامل حق  .حق إداري غري قابل للتنازل −٣٥

من واألولوية ببعض احلقوق اإلدارية يف الرشكة. 

                                                 
 اجلديد. من نظام الرشكات السعودي ١١٥املادة   )٨٣(
 من نظام الرشكات السعودي اجلديد. ١٢٥املادة   )٨٤(

ضمن هذه احلقوق نذكر حق االطالع عىل دفاتر 
الرشكة وقوائمها املالية التي يقوم جملس اإلدارة 

للمسامهني لالطالع عليها قبل انعقاد ويدها بتز
 .)٨٥(اجلمعيات العامة

عرتاف بمثل هذه احلق حلامل ال ريب أن االو
ولوية يتسق متاماً مع مركزه القانوين. فهذا حق األ

ينبغي  ,وعليه ,األخري هو يف احلقيقة مساهم احتاميل
عىل الرشكة أن تسمح له باالطالع عىل التقارير املتعلقة 
بالقوائم املالية وأي معلومات تضعها حتت ترصف 
مسامهيها لكي يكون قادراً عىل اختاذ قراره بالدخول 

ة من خالل ممارسة حقوق األولوية يف الرشك
باالكتتاب باألسهم التي تصدرها الرشكة عند زيادة 

 .دول عن ذلكأو الع ,رأس ماهلا
وحق حامل حق األولوية يف االطالع عىل 
القوائم املالية ومجيع التقارير التي تقوم الرشكة 
املصدرة بالسامح ملسامهيها باالطالع عليها هو حق 

جيوز بمعنى ال  ,لصيق بشخص صاحب حق األولوية
وال توكيل الغري للقيام به إال إذا كان  ,هالتنازل عنله 

 .محلة حقوق األولويةخري هو من هذا األ
 

يف حالة إصدار حقوق أولوية بني جمموعة  −٣٦
عند إصدار حقوق األولوية بني جمموعة  رشكات.

رشكات كإصدار رشكة تابعة حقوق أولوية متنح حق 

                                                 
(85) R. Foy, Bon de Souscription d action, Rep. Societes Dalloz, 

2007, (actualisation 2014) n 85, p. 33. 



٣١٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
فإن  ,االكتتاب يف رأس مال الرشكة األم أو القابضة

ه حلامل حق األولوية احلق يف االطالع عىل دفاتر هذ
حقه يف االكتتاب يف األخرية والتي سوف يامرس فيها 

 .)٨٦(األسهم التي تصدرها عند زيادة رأس ماهلا
 

 اية الرشكة ألصحاب حقوق األولويةالفرع الثاين: مح
وال  −عودي اجلديد مل حيدد نظام الرشكات الس

مدة زمنية تلتزم هبا الرشكة املصدرة  −حتى القديم 
فإنه جيوز للرشكة أن  ,وعليه للقيام بزيادة رأس املال.

تقوم بإجراء زيادة املال بعد فرتة زمنية معينة من تاريخ 
صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية بزيادة رأس 

وطرح حقوق أولوية عىل املسامهني أو عىل الغري  ,املال
 يف حالة تنازل املسامهني عن حقهم يف االكتتاب.

املدة الزمنية بني إصدار حقوق  خالل هذه
التي قد و ,األولوية وبني األجل املستحق ملامرستها

بتغري  املصدرة قد تقوم الرشكة ,تكون قصرية أو طويلة
أو رغامً  ,بمحض إرادهتاسرتاتيجيتها إما إسياستها و

. مثل هذا التغري عنها نتيجة تغري بعض الظروف
التي هتدف يتطلب من الرشكة اختاذ بعض اإلجراءات 

إىل محاية حقوق محلة األولوية عند قيامها ببعض 
تعديل  ,عمليات االندماج (أوالً)مثل  ,العمليات

( القيام بتوزيعات نقدية أو عينة من  ,رأس املال (ثانياً
( أو تغري يف الشكل القانوين للرشكة  ,االحتياطي (ثالثاً

                                                 
(86) R. Foy, op. cit., n 86, p. 34. 

) أو نشاطها د وأحكام أو أخرياً تعديل قواع ,(رابعاً
) وزيع األرباحت  .(خامساً
 

 حقوق األولوية يف حالة االندماج أوالً: محاية محلة
حاجة الرشكة املصدرة  .غياب التنظيم القانوين −٣٧

حلقوق األولوية إىل رؤوس أموال تسمح هلا بالدخول 
أو عدم قدرهتا عىل املنافسة مع بعض  ,يف مشاريع كبرية

قد تدفعها إىل القيام  ,الرشكات املسيطرة عىل السوق
بعملية اندماج مع رشكات أخر. وهذا االندماج قد 

بمعنى أن تكون الرشكة التي أصدرت  ,يكون بالضم
حقوق أولوية انضمت إىل رشكة أخر داجمة مما 
يرتتب عليه زوال شخصيتها املعنوية وبقاء شخصية 

وقد يكون عن طريق املزج ويرتتب  ,الرشكة الداجمة
لشخصية املعنوية للرشكة املصدرة حلقوق عليه زوال ا

 .)٨٧(األولوية والرشكة التي اندجمت معها
فإن اندماج  ,وبغض النظر عن شكل االندماج

الرشكة مصدرة حقوق األولوية مع رشكة أخر يثري 
ما إذا كانت عملية االندماج حول بعض التساؤالت 

تتطلب موافقة اجلمعية اخلاصة حلملة حقوق األولوية 
مصري حقوق األولوية  هو وما ,اء عملية االندماجإلجر

نظام الرشكات اجلديد مل  يف حال متت عملية االندماج?
يتطرق ملسألة حقوق أصحاب حقوق األولوية يف حالة 

من نظام الرشكات نصت فقط  ١٩٣املادة فاالندماج. 

                                                 
 من نظام الرشكات السعودي اجلديد. ١٩١انظر املادة   )٨٧(
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٣١٤
عىل أنه حيق لدائني الرشكة االعرتاض عىل قرار 

 .)٨٨(هيوماً من تاريخ نرش ٣٠االندماج خالل مدة 
وحول موافقة محلة حقوق األولوية عىل 

أن عملية االندماج  بعض الفقهاء ير ,االندماج
واالنقسام من العمليات التي يمكن أن تقوم هبا 
الرشكة مصدرة حقوق األولوية دون أن يتطلب ذلك 

أو  ,موافقة اجلمعية اخلاصة بحملة حقوق األولوية
بحملة األوراق خر املتعلقة اجلمعيات اخلاصة األ

املالية القابلة للدخول يف رأس املال كالسندات القابلة 
 .)٨٩(للتحويل إىل أسهم أو القابلة لالستبدال بأسهم

 وقحق حلملةاملركز القانوين  ومن وجهة نظرنا,
يف االكتتاب باألسهم يستلزم حصول الرشكة األولوية 

دماج. فاملركز عىل موافقتهم قبل القيام بأي عملية ان
مركز القانوين لصاحب حق األولوية هو يف احلقيقة هو 

حق هبا مزدوج تبعاً للطبيعة القانونية التي يتصف 
عىل أنه مساهم احتاميل يف إليه األولوية. فيمكن النظر 

نظراً ألنه يتمتع بحق االكتتاب يف أسهم  ,الرشكة
ويف هذه احلالة تتطلب عملية  تدخل يف رأس املال.

                                                 
يكون  ,نظام الرشكات السعودي اجلديدمن  ١٩٣وفق املادة   )٨٨(

االعرتاض بخطاب مسجل إىل الرشكة. ويف هذه احلالة يتم 
إيقاف إجراءات االندماج إىل أن يتنازل الدائن عن 

تقديم ضامنات أو تقوم الرشكة بالوفاء به أو  ,معارضته
 تكفل له حفظ حقوقه.

 انظر:  )٨٩(
A. Couret  et Alii, Droit financier, Dalloz, 1ed, 2008, p. 
319, n 555 et s. 

االندماج موافقة اجلمعية اخلاصة هبم. كام يمكن النظر 
باعتبار  −مثل بقية الدائنني  − للرشكةإليه عىل أنه دائن 

إصدار بااللتزام بالقيام بعمل وهو مدينة له الرشكة أن 
هذه . ويف هباأسهم ومنحه حق األولوية يف االكتتاب 

تتطلب موافقتهم عىل عملية االندماج.  ,احلالة أيضاً 
الرشكة تعويضهم  يتعني عىل ,حال عدم املوافقة يفو

أو منحهم  ,عن قيمة االكتتاب يف حقوق األولوية
 ضامنات تضمن هلم عدم املساس بحقوقهم.

 
ممارسة حق األولوية يف االكتتاب يف الرشكة  −٣٨

ولوية عىل عملية ألموافقة محلة حقوق اعند  .الداجمة
أسهم ومنح  الرشكة بإصدار التزامفإن  ,االندماج

أصحاب حقوق األولوية احلق يف االكتتاب هبا ينتقل 
نظراً ألن املبدأ هو انتقال مجيع  ,إىل الرشكة الداجمة

احلقوق وااللتزامات من الرشكة املندجمة إىل الرشكة 
يكون لكل صاحب حق ف.)٩٠(الداجمة أو الرشكة اجلديدة

أولوية احلق يف االكتتاب يف عدد من أسهم زيادة رأس 
ال للرشكة الداجمة أو الرشكة اجلديدة بقدر ما كان له امل

واجلدير . )٩١(من حق االكتتاب يف الرشكة املندجمة
إجراءات محاية أصحاب حقوق األولوية ال بالذكر أن 

أيضاً ترد  بل ,فقط عىل حالة االندماجتطبيقها قترص ي
 عمليات تعديل رأس املال.عىل 

                                                 
 من نظام الرشكات السعودي اجلديد. ١٩٢انظر املادة   )٩٠(

 انظر:  )٩١(
A. Couret, Les Droits des porteurs de titres de capital 
différé, LPA, 4 mai 2001, n 89, p. 13. 



٣١٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
: محاية محلة حقوق األولوية  تعديل رأس يف حال ثانياً

 مال الرشكة
ال تلتزم الرشكة  ختفيض رأس املال.يف حال  −٣٩

باحلصول عىل موافقة محلة حقوق األولوية يف حالة 
س املال بسبب خسائر تعرضت هلا. كام ال أختفيضها لر

تلتزم باختاذ أي إجراءات تصحيحية جتاه محلة حقوق 
د األولوية. فهؤالء تنقص حقوقهم كام لو كانوا ق

مارسوا حقهم يف االكتتاب قبل تنفيذ عملية ختفيض 
يتحمل أصحاب حقوق  ,رأس املال. بمعنى آخر

س املال مثل املسامهني أاخلسائر املتعلقة بر"األولوية 
 .)٩٢("أو كام لو كانوا اكتسبوا هذه الصفة ,أنفسهم

 
وجوب اختاذ إجراءات تصحيحية عند زيادة  −٤٠

 قد حيدث يف بعض األحيان أن تقوم .رأس املال
الرشكة بزيادة رأس ماهلا قبل حلول موعد ممارسة 

وإن كانت تساعد  ,هذه الزيادةوحقوق األولوية. 
الرشكة مصدرة حقوق األولوية عىل تقوية مركزها 
املايل مما جيعلها قادرة عىل القيام بتحقيق مشاريعها 

ح أصحاب هنا متس بمصالأ إال ,التنموية واملستقبلية
األولوية. فالزيادة يف رأس مال الرشكة تؤدي ق حقو

سواء  ,إىل انخفاض القيمة السوقية ألسهم الرشكة

                                                 
(92) A. Couret et Alii, Droit financier, Dalloz, 1 ed, 2008, p. 319, 

n 555 et s. 

كانت من خالل إصدار أسهم جديدة أو دمج جزء من 
 .)٩٣(االحتياطي إىل رأس املال

ومنعاً ألي رضر قد يلحق بأصحاب حقوق 
ألزمت بعض القوانني الرشكة املصدرة باختاذ  ,األولوية

بعض اإلجراءات التصحيحية التي تكفل محايتهم عند 
ختصيص جزء من أسهم زيادة مثل  ,هلازيادة رأس ما

رأس املال ملصلحة محلة حقوق األولوية يتم االكتتاب 
نشري يف هذا و. )٩٤(هبا عند ممارستهم حلقوق األولوية

تقوم بتقديم أجل  أن بعض الرشكاتإىل  ,الصدد
ممارسة حقوق األولوية لكي يتمكن محلة هذه احلقوق 
من االكتتاب يف جزء من األسهم التي أصدرهتا عند 

إجراءات محاية مماثلة تلتزم وهناك . )٩٥(زيادة رأس ماهلا
الرشكة بتطبيقها عند قيامها بتوزيعات نقدية كانت أم 

 .االحتياطيعينة عىل املسامهني من 
 

                                                 
يمكن  ,اجلديدمن نظام الرشكات السعودي  ١٣٠دة وفق املا  )٩٣(

صيص أرباح لالحتياطي متى بلغ للجمعية العامة إيقاف خت
عىل خالف املادة من نظام الرشكات  ,% من رأس املال٣٠

ي ختصيص أرباح لالحتياطإمكانية وقف القديم التي تنص عىل 
من  %٣٠ن االحتياطي متى بلغ نصف رأس املال. سواءً أكا

لغري األغراض املحددة له ملال أو أكثر ال جيوز الترصف به رأس ا
 من اجلمعية العامة غري العادية.إال بقرار 

 انظر:  )٩٤(
R. Foy, Bon de Souscription d action, Rep. Societes 
Dalloz, 2007, (actualisation 2014), n 87,p. 38. 
(95) A. Couret, Les Droits des porteurs de titres de capital 

différé, LPA,4 mai 2001, n 89, p. 13, 14. 
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٣١٦
 حال توزيع أرباح يفمحلة حقوق األولوية  اية: محثالثاً 

 عىل املسامهني
ختتلف الرشكات فيام  توزيعات نقدية أو عينية. −٤١

بينها من حيث توزيع األرباح عىل املسامهني. فبعض 
بينام تفضل رشكات  ,الرشكات تقوم بتوزيعات نقدية
لية وطريقة التوزيع وآأخر القيام بتوزيعات عينية. 

سرتاتيجية الرشكة وخطتها يف إتعتمد بشكل كبري عىل 
 املستقبل ومد توفر السيولة لدهيا.

قيام الرشكة بتوزيع أرباح نقدية أو عينية  وعند
عىل املسامهني من خالل االستقطاع من االحتياطي 

 ,أو من األرباح املحتجزة لد الرشكة ,املكون لدهيا
التوزيعات  هختصيص نسبة من هذ فإنه يتعني عليها

النقدية أو العينية ووضعها يف حساب مستقل يف 
 هيتم توزيع هذوالرشكة ملصلحة محلة حقوق األولوية. 

املحتجزة يف حساب خاص هبم عىل أصحاب  األرباح
 يف نيحقوق األولوية كام لو كانوا مسامهني فعلي

الرشكة حلظة عملية توزيع األرباح عند ممارستهم 
 .)٩٦(قوق االكتتاب يف األسهم التي تصدرها الرشكةحل
قد تفضل بعض الرشكات يف مثل هذه احلاالت و

تصحيح وضع محلة حقوق األولوية من خالل 
تعويضهم عن الفرق بني قيمة السهم بعد التوزيع 

عىل أن ال تقل قيمة الفرق عن  ,وقيمته قبل التوزيع
خر ثالث جلسات تداول سبقت يوم التوزيع آ متوسط

                                                 
(96) A. Couret et Alii, Droit financier op. cit., n 556, n 557, p. 

320 et s. 

جراء تلجأ إليه الرشكات مثل هذا اإلو. )٩٧(عىل األقل
 .)٩٨(توزيع أسهم جمانية عىل املسامهنيقيامها بعند غالباً 

 
تعديل يف حال محاية محلة حقوق األولوية  :رابعاً 

 الشكل القانوين للرشكة
جيب عىل  رضورة موافقة محلة حقوق األولوية. − ٤٢

 ,الرشكة املصدرة مراعاة مصالح حقوق األولوية
القيام بأي عمل يرتتب عليه تعديل يف  عنوأن متتنع 

نشاطها األسايس بدون يف نظامه األسايس أو تعديل 
قاموا فهؤالء قد موافقة محلة حقوق األولوية. 

باالكتتاب يف حقوق األولوية أو قاموا برشائها من 
رات معينة كالشكل السوق املالية بناءً عىل اعتبا

القانوين للرشكة وطبيعة نشاطها املبني يف عقد 
أي تعديل يف الشكل القانوين  ,وعليه ,االكتتاب

عقد االكتتاب يف  يالً للرشكة أو نشاطها يعترب تعد
 .يستوجب موافقتهم

 
 محاية الرشكة حلملة حقوق األولوية عند: خامساً 
 توزيع األرباحقواعد تعديل 
حتظر بعض القوانني  .القانون املقارنالوضع يف  −٤٣

املقارنة عىل الرشكات القيام بأي عملية استهالك 
أو بإجراء أي تعديل ألحكام وقواعد  ,سهمهاأل

سواءً من خالل إصدار أسهم ممتازة أو  ,تقسيم األرباح

                                                 
(97) R. Foy, op. cit. n 93, p. 40. 
(98) R. Foy, op. cit. 
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بعد إصدار حقوق األولوية إال إذا  ,أي طريقة أخر

موافقة أو ب ,كان عقد االكتتاب يسمح هلا بذلك
.وحتى يف )٩٩(اجلمعية اخلاصة بحملة حقوق األولوية

 ,حالة موافقة اجلمعية اخلاصة حلملة حقوق األولوية
ينبغي عىل الرشكة اختاذ بعض اإلجراءات الالزمة التي 

لو قامت الرشكة بتعديل  ,فمثالً  حتافظ عىل مصاحلهم.
 ,أحكام توزيع األرباح من خالل إصدار أسهم ممتازة

من هذه األسهم  اً فإنه يتعني عليها أن ختصص جزء
املمتازة حلملة حقوق األولوية يتم االكتتاب هبا عند 

 .)١٠٠(ممارستهم حلقوقهم
 

مل يتطرق نظام  الوضع يف القانون السعودي. −٤٤
الرشكات السعودي ملسألة تعديل قواعد وأحكام 
توزيع األرباح إال فيام يتعلق باألسهم املمتازة وحقوق 

عدم وجود نصوص لكن  .)١٠١(األولوية املرتبطة هبا
نظامية تتعلق بحملة حقوق األولوية ال يعني تركهم 
بدون محاية. فحملة حقوق األولوية هم مسامهون يف 
الرشكة وإن كانت مسامهتهم يف الرشكة ال تتأكد 
بشكل هنائي أو تصبح مسامهة فعلية إال عند ممارستهم 

سهم التي تصدرها الرشكة حلقوقهم يف االكتتاب يف األ
تلتزم الرشكة التي  ,وعليه ,عند زيادة رأس ماهلا

يف تعديل إجراء أي عدم بأصدرت حقوق أولوية 

                                                 
(99) R. Foy, op. cit. n 102, p. 46. 
(100) R. Foy, op. cit. 

 من نظام الرشكات السعودي اجلديد. ١١٥انظر املادة   )١٠١(

أحكام وقواعد توزيعات األرباح فيها بعد إصدارها 
 .هذه احلقوقحلقوق األولوية إال بموافقة أصحاب 

 
 خامتة

أن حقوق األولوية يف البحث  امن هذيتبني لنا 
وأدوات دين يف آن  االكتتاب باألسهم هي أوراق مالية

متنح حاملها احلق يف االكتتاب باألسهم التي  ,واحد
وأهنا قابلة  ,تطرحها الرشكة عند زيادة رأس ماهلا

كانت هذه احلقوق ما للتداول من خالل التسليم متى 
أو عن طريق القيد من حساب إىل  ,حقوقاً اسمية

صكوك التمويل ع من أنواع نوأيضاً . وهي آخر حساب
القابلة ألن تدخل يف رأس املال عند حلول أجل معني 

عن طريق ق من قبل حامله احلوهو أجل ممارسة 
وهي هبذا الشكل أسهم زيادة رأس املال. االكتتاب يف 

يمكن إدراجها ضمن الصكوك املالية أو القيم املالية 
 .الً كالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم مث ,املركبة

وتلجأ رشكات األموال إىل إصدار حقوق 
أولوية يف االكتتاب باألسهم وطرحها عىل املسامهني 

وذلك هبدف املحافظة عىل أوضاعهم يف  ,بدون مقابل
الرشكة وتفادياً حلدوث أي تغري يف نسبة السيطرة التي 

فضالً عن ختفيف الرضر الذي  ,يتمتعون هبا يف الرشكة
يلحق هبم من جراء انخفاض القيمة السوقية 
ألسهمهم بسبب زيادة يف رأس املال. وقد تلجأ 
رشكات األموال إىل طرح حقوق أولوية يف االكتتاب 
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٣١٨
باألسهم عىل الغري كاملؤسسات االستثامرية والرشكات 
هبدف تشجيعها يف الدخول يف الرشكة وضامن 

 ,ادة رأس املال. ويف مثل هذه احلالةاالكتتاب يف زي
يكون طرح حقوق األولوية بمقابل يتم دفعه من قبل 
املكتتب للرشكة كجزء مقدم من قيمة السهم الذي قد 

مما يرتتب عليه زيادة  ,يكتتب به عند زيادة رأس املال
مؤجلة لرأس مال الرشكة. لكن هل ختضع هذه الزيادة 

واعد زيادة رأس ل ألحكام وقاملؤجلة يف رأس املا
? وهل يشرتط أن يتم دفع رأس املال بالكامل قبل املال

إصدار حقوق أولوية باعتبار أنه يرتتب عىل إصدارها 
رغم أن هذه الزيادة مؤجلة أي ال  ,زيادة لرأس املال

 تتم إال عند إصدار أسهم زيادة رأس املال?
واالكتتاب يف حقوق األولوية يرتتب عليه 

املساهم االحتاميل. فيبقي  اكتساب الشخص صفة
مركزه القانوين مسامهاً احتاملياً يف الرشكة إىل أن حيني 

يتحول املركز أن إما  ,وقت ممارسة هذه احلقوق. عندئذ
القانوين حلامل حق األولوية من مساهم حمتمل إىل 
مساهم فعيل يف الرشكة من خالل االكتتاب يف أسهم 

الصفة إذا مل يقم  وإما أن يفقد هذه ,زيادة رأس املال
 بمامرسة حقه يف االكتتاب خالل األجل املحدد.

واملركز القانوين حلامل حق األولوية كمساهم 
حمتمل يقودنا إىل طرح تساؤل مهم جداً متعلق 
بعروض االستحواذ اإللزامي أو عروض الرشاء 
العامة لألسهم. هل يؤخذ يف االعتبار نسبة ما يملكه 

متنحه االكتتاب يف أسهم  املساهم من حقوق أولوية
الرشكة عند حساب النسبة القانونية املوجبة لطرح 

 عرض استحواذ عام إلزامي عىل مجيع أسهم الرشكة?
 

 توصيات
, ببعض هذا البحث نويص يف هناية  أخرياً

شكاالت التي إلهنا احلد من اأاملقرتحات التي من ش
لتوصيات نوردها هذه او ,تطرحها حقوق األولوية

 نحو اآليت:عىل ال
أوالً: من األفضل استخدام مصطلح حقوق 

يف نرشة اإلصدار بدالً من مصطلح أسهم األولوية 
 اً لبس يثريقد  نظراً ألن هذا املصطلح ,حقوق األولوية
أن االكتتاب يف . فقد يظن هذا األخري يف ذهن املكتتب

رتتب عليه امتالك أسهم يف مثل هذه املنتجات ي
وليس فقط احلق يف االكتتاب عند زيادة  ,الرشكة

بعض القضايا  كام رأينا ذلك يف  س ماهلاأالرشكة لر
 املعروضة يف البحث.

: من  االعرتاف حلملة حقوق األولوية املهم ثانياً
يف تكوين مجعية خاصة هبم متثلهم يف اجلمعية باحلق 

وتدافع عن حقوقهم ومصاحلهم جتاه  ,العامة يف الرشكة
ة أو أمام الغري. فمن غري املعقول أن يكون هذه األخري

وحلملة السندات  ,حلملة األسهم املمتازة وهم مسامهون
مجعية خاصة هبم وال يكون حلملة  نيالذين يعتربون دائن

تم إذا وخاصة  ,حقوق األولوية وهم مسامهون حمتملون
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ني يف يأن قرار حتوهلم إىل مسامهني فعلخذ يف االعتبار األ

 ع إلرادهتم وليس إلرادة الرشكة.الرشكة خاض
يف االكتتاب  األولويةصاحب حق : ثالثاً 

باألسهم هو مساهم احتاميل يف الرشكة. لذا من املهم 
االطالع عىل دفاتر الرشكة وسجالهتا منحه احلق يف 

 التي يضعها جملس اإلدارة حتت ترصف املسامهني
إذ إن ذلك يساعده عىل اختاذ القرار  ,يف الرشكة الفعلني

يف استخدام حقه يف االكتتاب التفضييل يف أسهم زيادة 
 رأس املال أو التنازل عنه.

: املركز القانوين حل األولوية  وقحق ملةرابعاً
وجود يقتيض يف الرشكة  نيحمتمل نيمسامه مواعتباره

وذلك من خالل النص يف نظام  ,محاية قانونية هلم
 حلقوق األولوية املصدرة اتالرشكىل إلزام الرشكات ع

يف حال هؤالء باختاذ إجراءات تصحيحية حلامية مصالح 
قيامها ببعض العمليات التي ترد عىل شكل الرشكة 

أو متعلقة بتعديل آلية توزيع  ,أو عىل رأس ماهلا ,القانوين
قعة ما بني إصدار ااألرباح وغريها خالل الفرتة الو

 .أجل ممارستها بنيحقوق األولوية و
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٣٢٠
  نظام الرشكات اجلديد الصادر يف عام

 م.٢٠١٦/هـ١٤٣٧

 الئحة طرح األوراق املالية. 

 نجليزي قانون الرشكات اإل(CA 2006). 
  قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم

هـ يف ١٤٣٦عام ل ١/٢٠١٥/ل/د١٤٩٠
 .٦٨/٣٥الدعو رقم 

  رقم قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية
الصادر يف  هـ١٤٣٦لعام  ١/ل/د/١٤٣٧

 .١٠/٣٥الدعو رقم 

  قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم
هـ الصادر يف ١٤٣٦/ لعام ١/ل/د١٤٨٦

 .١٢/٣٥الدعو رقم 

  قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم
هـ الصادر ١٤٣٦لعام  ١/٢٠١٤/ل/د١٣٣٤

 .٦٦/٣٥يف الدعو رقم 
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Abstract. This study focuses on the concept of priority subscription rights shares, and distinguishes it from other similar financial products 
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 احلامية اجلزائية للعالمة التجارية وفقاً لنظام العالمات التجارية السعودي:
 دراسة مقارنة

 
 مهند حممد ضمرة

 ,قسم األنظمة, املساعدأستاذ القانون 
 جامعة امللك سعودكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع, 

 
 )هـ٢٤/٢/١٤٣٨; وقبل للنرش يف هـ٢٨/١٢/١٤٣٧(قدم للنرش يف 

 
 

 محاية, عالمة جتارية, جريمة, ركن, ,تعدي, مالحقة, دعو, عقوبة. الكلامت املفتاحية:
 

جاءت هذه الدراسة لتتناول بالبحث جانباً هاماً من اجلوانب القانونية التي تطرحها دراسة  .ملخص البحث
ال وهو احلامية اجلزائية هلا, والذي تناول البحث فيه محايتها وفقاً لنظام العالمات التجارية أالعالمة التجارية, 

هـ وتعديالته, والذي ركزت فيه عىل بيان األركان النظامية لقيام جريمة ١٤٢٣لعام  )٢١(م/السعودي 
يها. كام تناولت هذه من حيث بيان عنارص قيام الركن املادي واملعنوي ف العالمة التجارية بجميع صورها,

جرائي يف حتريك الدعو يف هذا النوع من اجلرائم من حيث أصحاب احلق يف حتريك اجلانب اإل الدراسة
الدعو العمومية, وصفة الضابطة القضائية فيها, ومدة انقضائها احلق يف رفعها, مقارنة بالقواعد العامة يف 

بات النظامية التي فرضها املنظم السعودي عىل املعتدي خرياً ركزت هذه الدراسة عىل العقوأهذا الشأن. و
 عليها, سواءً منها العقوبات األصلية أو التكميلية.

 
 مقدمة عامة
ليه النزعة البرشية من إال خيفى عىل أحد ما متيل 
ىل التعدي عىل حقوق إحب للذات, قد تصل أحياناً 

اآلخرين, فجاءت القواعد اخللقية منذ األزل ومن 
بعدها القواعد الدينية والقانونية لتنظيم هذه العالقات 
البرشية بردع املعتدي عن تعديه وبإعطاء كل ذي حق 
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٣٢٤
 حقه. وال خترج حقوق امللكية الصناعية عن إحد
هذه احلقوق بصفتها حقوق معنوية من نتاج العقل 
متثل قيمة مالية تستحق احلامية مثلها مثل باقي احلقوق. 

ىل فرعني رئيسني, أوهلا: حقوق إوتتفرع هذه احلقوق 
ترد عىل ابتكارات جديدة وهي براءات االخرتاع 

ة. وثانيها: حقوق ترد عىل والرسوم والنامذج الصناعي
عالمات مميزة وهي العالمات التجارية  إشارات أو

واألسامء التجارية. وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول 
إحد هذه احلقوق اهلامة وهي العالمة التجارية, 
والتي تعرف بأهنا كل إشارة أو داللة تسمح بتمييز 

 .)١(السلع واخلدمات عام يامثلها
التطور التارخيي هلا, نجد أن وإذا ما تتبعنا 

ىل القدم مع اختالف الغاية عام هي إوجودها يرجع 
عليه اآلن. فقد ظهرت منذ العصور القديمة, فكانت 
تستخدم بشكل رئيس عىل قطعان املوايش, حيث كان 

                                                 
) من نظام العالمات التجارية السعودي ١وقد أسهبت املادة (  )١(

هـ يف تعريفها للعالمة ٢٦/٥/١٤٢٣تاريخ  /٢١ رقم
تعد عالمة جتارية يف تطبيق أحكام "التجارية بنصها عىل أنه 

مضاءات أو سامء املتخذة شكالً مميزاً أو اإلاأل هذا النظام
الرسوم أو األختام أو  الكلامت أو احلروف أو األرقام أو

النقوش البارزة أو أي إشارة أخر أو أي جمموع منها تكون 
قابلة لإلدراك بالنظر وصاحلة لتمييز منتجات صناعية أو جتارية 

أو ثروة مرشوع استغالل للغابات  أو حرفية أو زراعية أو
طبيعية أو للداللة عىل أن اليشء املراد وضع العالمة عليه يعود 

ا نتقائه أو اخرتاعه أو االجتار هبملالك العالمة بداعي صنعه أو ا
 ."وللداللة عىل تأدية خدمة من اخلدمات

مالكها يقوم بوضع عالمة خاصة به عليها عن طريق 
حرق جلد احليوانات ووشمها, لتدل هذه العالمة عىل 
ملكيته هلا, لذلك كانت هذه العالمات تسمى 

 (برانبو, (Proprietary Marks)بعالمات امللكية 
). أما يف العصور الوسطى, ومع ظهور م٢٠١٢

النقابات واجلمعيات املهنية أو ما تعرف بنظام 
الطوائف, التي فرضت عىل أعضائها استخدام 

نتاج إجبارية, كان الغاية منها إثبات أن إعالمات 
شخص مالك العالمة مرخص له بمزاولة املهنة, ال

فضالً عن حتديد املسؤولية عن املنتجات ذات اجلودة 
ة, والرقابة عىل التجار الذين يامرسون املهنة. ضاملنخف

فكان دور العالمة يف تلك الفرتة داالً عىل الطائفة أكثر 
). م٢٠١٢ (برانبو, من داللتها عىل الصانع للمنتجات

مع ظهور الثورة  ر احلديثة, وخاصةوأما يف العصو
إىل نتاج من العمل اليدوي الصناعية وحتول وسيلة اإل

ترتب نتاج وتنوع, مما ازداد اإلت, العمل بواسطة اآلال
ىل إيصال املنتجات عنه تطوير أساليب التوزيع إل

ب ذلك ازدياد يف استعامل العالمة املستهلك فصاحَ 
ت تلعب ذات أ), وبدم٢٠٠٩ التجارية (زين الدين,

الدور الذي تلعبه اآلن من حيث الداللة عىل صفة متيز 
ىل صفة إاملنتج وجودته ووحدة مصدره, دون النظر 

مالكه, فام هيم املستهلك أصبح هو التأكد من أن املنتج 
الذي اشرتاه يف السابق والقى قبوالً لديه هو ذاته الذي 

 ).م٢٠١٢ (برانبو, سيقدم عىل رشائه مرة ثانية



٣٢٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ومع تطور الوقت وانتشار توزيع املنتجات داخلياً 
, وتنازع القوانني الوطنية عن إجياد بيئة مناسبة  وخارجياً
حلامية أصحاب احلق يف العالمة التجارية, فقد سارعت 
الدول ذات االقتصاديات الكرب عىل احلث عىل توحيد 
قواعد أحكام امللكية الصناعية والتجارية, بموجب 

أول  م١٨٨٣ية. وتعد اتفاقية باريس عام اتفاقيات دول
االتفاقيات يف جمال محاية امللكية الصناعية بوجه عام, 
والعالمات التجارية بوجه خاص, والتي تعد الركيزة 
األساسية لتاريخ اليوم يف محاية حقوق امللكية الصناعية 

), وتلتها فيام بعد العديد من م٢٠١٢ (برانبو, والتجارية
أمهها اتفاقية اجلوانب املتصلة  )٢(هذا املجالاالتفاقيات يف 

(تربس) عام  بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
م, والتي جاءت مكملة التفاقية باريس يف هذا ١٩٩٤

صل ىل بعض أحكامها فيام يتإالشأن. والتي سنتعرض 
 بموضوع هذه الدراسة يف موضعه.

 
 أمهية الدراسة

تتعدد املسائل القانونية التي تثريها دراسة 
ىل حيوية إالعالمة التجارية, وهذا بطبيعة األمر يرجع 

                                                 
منها اتفاقية وبروتوكول مدريد للتسجيل الدويل للعالمات   )٢(

الدويل للبضائع واخلدمات اتفاقية نيس للتصنيف و), م١٨٩١(
معاهدة قانون و, م١٩٥٧ألغراض تسجيل العالمات لعام 

معاهدة سنغافورة حول قانون و, م١٩٩٤العالمات التجارية لعام 
والتي عنيت بتوحيد ومقاربة  م٢٠٠٦العالمات التجارية لعام 

 .دارية لتسجيل العالمات التجارية عىل مستو العاملجراءات اإلاإل

الوظيفة األساسية هلا, كوسيلة تضمن جودة املنتج أو 
من جمرد  اخلدمة املقدمة, فهي ال تتعد أن تكون أكثر

رمز, لكن الفكرة التي تتضمنها كبرية, ولذلك ال 
ار عىل تقديم األفضل للمستهلك غرابة يف تسابق التج

حتت ظل العالمة التجارية التي يمتلكوهنا. وهذا 
ىل سنوات إالتسابق ثمنه جهد ومال وصرب قد يستمر 

ىل حني أن تستقر يف ذهن املستهلكني جودة هذا إعدة 
 اخلدمة التي حتمله هذه العالمة.املنتج أو 

وهنا تأيت أمهية هذه الدراسة يف تناول النظام 
القانوين الذي وضعه املنظم يف محاية العالمة التجارية 
من كل معتد عليها, محاية ألصحاهبا وللمستهلكني 

عتادوا عىل التعامل هبا. وتتجسد هذه احلامية يف االذين 
جانبني, األول: مدين والثاين: جزائي. وستتناول هذه 

ب اجلزائي فيها, من حيث حتديد أركان الدراسة اجلان
جراءات النظامية اإلقيام جريمة التعدي عليها. و

ملبارشة دعو احلق العام فيها من حيث حتريكها ورفع 
الدعو القضائية فيها لد اجلهة املختصة, 

 قع عىل مرتكب فعل التعدي عليها.والعقوبات التي ت
 

 منهجية الدراسة
نهج الوصفي التحلييل, تعتمد هذه الدراسة عىل امل

حماولة  أساسية: األول: ستند عىل ثالثة حماوراوالذي 
لقراءة النصوص القانونية املنظمة للجانب اجلزائي يف محاية 

املنظمة  العالمة التجارية, وعىل وجه اخلصوص النصوص
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٣٢٦
) لعام ٢١التجارية السعودي (م/لذلك يف نظام العالمات 

عىل بعض أحكامه, يف هـ مع التعديالت الواقعة ١٤٢٣
دراسة مقارنة, بينه وبني كل من قوانني جملس التعاون 
اخلليجي ومرص واألردن. واملحور الثاين: حماولة للوقوف 
عىل رأي الفقه يف املسائل التي سكت عنها النظام, بام 

والتحليل املنطقي للنصوص سواءً أكان ذلك يف  ىيتامش
التجارية أو النص النص اخلاص املمثل يف نظام العالمات 

العام املمثل يف نظام العقوبات ونظام االجراءات اجلزائية. 
واملحور الثالث: الوقوف عىل التطبيقات القضائية يف جمال 
احلامية اجلزائية للعالمة التجارية, بصفتها املرآة العاكسة 

 زاعات املطروحة عىل أرض الواقع.للن
 

 خطة الدراسة
ما يطرح موضوع هذه الدراسة التساؤل التايل: 

هي أركان جريمة التعدي عىل العالمة التجارية 
يف  هلاوالعقوبات املقررة فيها, وإجراءات التتبع القضائية 

جابة عىل هذا التساؤل جاء تقسيم ولإل النظام السعودي?
 :اسة ضمن العنارص الرئيسة التاليةخطة هذه الدر

  جريمة التعدي عىل العالمة الفصل األول: أركان
 التجارية.

o  املبحث األول: الركن املادي يف جريمة التعدي
 عىل العالمة التجارية.

املطلب األول: حمل السلوك اإلجرامي (العالمة  −
 التجارية املسجلة).

 املطلب الثاين: صور السلوك اإلجرامي. −
o  املبحث الثاين: الركن املعنوي يف جريمة التعدي

 التجارية.عىل العالمة 
 .الركن املعنوي املطلب األول: صور −
 املطلب الثاين: قيام القصد العام. −
 : مد قيام القصد اخلاص.املطلب الثالث −
 :يف إجراءات املالحقة والعقوبات  الفصل الثاين

 .العالمة التجارية جريمة التعدي عىل
o ول: إجراءات املالحقة اجلزائية.املبحث األ 
 .الدعو العموميةاملطلب األول: حتريك  −
 املطلب الثاين: رفع الدعو القضائية. −
o  املبحث الثاين: العقوبات املقررة يف جريمة

 التعدي عىل العالمة التجارية.
 املطلب األول: العقوبات األصلية. −
 املطلب الثاين: العقوبات التكميلية. −

 
 :الفصل األول

 مة التعدي عىل العالمة التجاريةأركان جري
جريمة التعدي عىل العالمة التجارية ال ختتلف 

عن أي جريمة  −  والتي سيأيت بياهنا − بجميع صورها 
كانت, من حيث مقومات قيامها, إذ جيب أن تقوم عىل 
ثالثة أركان أساسية وهي: الركن الرشعي, والذي يقصد 

ال بنص إأنه ال جريمة وال عقاب  − كام هو معلوم  −  به
يأتيه الشخص من سلوك  ن األصل يف كل ماإقانوين, إذ 



٣٢٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ستثني بنص قانوين يمنعه ويضع اُ هو اإلباحة, إال ما 

العقاب عىل فعله, وال خترج جريمة التعدي عىل العالمة 
ن مجيع الصور التي ذكرها املنظم إالتجارية عن ذلك, إذ 

هي جمرمة بالنص القانوين. ونظراً ألن الركن الرشعي 
, فال داعي ألن يعد مما هو مسلم به يف أي جريمة كانت

نخصص له مبحثاً مستقالً, كون أن بحثه يف موضوع 
دراستنا ال خيرج عن القواعد العامة يف هذا الشأن. وأما 
الركن الثاين لقيام اجلريمة فهو: الركن املادي وهو الذي 
يعنى بامديات اجلريمة, من حيث طبيعة السلوك والنتيجة 

وهو ما سنتناول  املاسة باحلق أو املصلحة املحمية نظاماً 
بحثه فيام خيص موضوع هذه الدراسة يف املبحث األول. 
وأما الركن الثالث واألخري لقيام اجلريمة فهو: الركن 
املعنوي, وهو الذي يعنى يف تناول شخصية اجلاين, 

 ما سنتناول بحثه يف تصاهلا بامديات اجلريمة, وهواو
 املبحث الثاين من هذه الدراسة.

 
الركن املادي جلريمة التعدي عىل : املبحث األول
 العالمة التجارية

نتناول يف بحثنا هلذا الركن نقطتني أساسيتني: 
جرامي هلذه إىل اجلاين وتتمثل يف السلوك اإلاألوىل تنسب 

اجلريمة. والثانية املحل الذي يقع عليه هذا السلوك, فال 
ال سميت جريمة إو )٣(جريمة دون وجود حمل هلذه اجلريمة

                                                 
الرسقة حملها املال املادي اململوك للغري, وجريمة القتل  فجريمة  )٣(

جهاض حملها اجلنني, وجريمة نسان احلي, وجريمة اإلاإل هاحمل
 .ا املحرر الذي يقع عليه التغيريالتزوير حمله

مستحيلة (الصيفي, بدون سنة). وال خترج جريمة التعدي 
عىل العالمة التجارية بجميع صورها عن هذا املفهوم. لذا 

جرامي البحث يف مطلب أول حمل السلوك اإلاول بنسنت
لفعل التعدي عىل العالمة التجارية وهو العالمة التجارية 

لب ثاين نتناول بالبحث السلوك املسجلة, ويف مط
 يمة.املمثل يف فعل التعدي يف هذه اجلر جرامياإل

 
العالمة (: حمل السلوك اإلجرامي املطلب األول

 )سجلةاملالتجارية 
هي املحل الذي قصد  "العالمة التجارية"تعترب 

املنظم محايته يف جتريم فعل التعدي عليه. وهو يدخل يف 
التقسيم الوضعي للجرائم ضمن اجلرائم الواقعة عىل 

حملها مال, وهو مال معنوي, والعالمة  األموال كون أن
التجارية التي عني املنظم يف محايتها ليست أي عالمة جتارية, 
بل هي العالمة التجارية املسجلة, بمعنى أن العالمة 
التجارية غري املسجلة خترج عن نطاق احلامية اجلزائية, ويف 

فالتسجيل هو الرشط  )٤(هذا الشأن جتمع غالبية القوانني
 اجلزائية عليها.يس واجلوهري إلسباغ احلامية األسا

                                                 
 ٨٢) من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املرصي رقم ١١٣املادة (  )٤(

العالمات التجارية األردين رقم ) من قانون ٣٨املادة ( ,م٢٠٠٢لسنة 
. قوانني م١٩٩٩لسنة  ٤٣املعدل بالقانون رقم  م١٩٥٢لسنة  ٣٣

) من ٣١(املادة ( العالمات التجارية يف دول جملس التعاون اخلليجي
) من القانون ٣٧املادة ( .م١٩٩١لسنة  /١٠القانون البحريني رقم 

انون الكويتي ) من الق٩١. املادة (م١٩٩٢/ لسنة ٣٧مارايت رقم اإل
. املادة م١٩٩٩لسنة  /٣املعدل بالقانون رقم  م١٩٨٠لسنة  /٦٨رقم 

 .)م١٩٧٨لسنة  /٣) من القانون القطري رقم ٣٤(
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٣٢٨
ويرجع السبب يف اشرتاط التسجيل لتوفري 

ىل إعطاء حافز إاحلامية اجلزائية للعالمة التجارية, 
رعة عىل تسجيل ىل املساإملالكي العالمات التجارية 

للمنازعات وتوفرياً الستقرار عالماهتم, جتنباً 
). وقد م٢٠١٢ و,(برانب املعامالت يف الوسط التجاري

من نظام  /أ)٤٣( املادة يف املنظم السعودي نص
 ذ جاء فيهاإالعالمات التجارية عىل رشط التسجيل 

 ."... عالمة مسجلةكل من زور "
وقد جاء تطبيق القضاء ممثالً يف ديوان املظامل يف 

العالمة التجارية ال "اململكة يف ذلك واضحاً بنصه عىل أن 
كفلها نظام العالمات التجارية إال بعد تتمتع باحلامية التي 

عليه فإن , و)٥("... تسجيلها لد اجلهة املختصة بذلك
العالمة التجارية غري املسجلة واملعتد عليها من طرف 

فاحلامية اجلزائية للعالمة  متع باحلامية اجلزائية.تالغري ال ت
 م).٢٠٠٠ (زين الدين, مع التسجيل وعدماً  تدور وجوداً 

هذا السياق تساؤالً حول العالمات  ويطرح يف
ط التجارية املشهورة, هل يشرتط فيها التسجيل كرش

بقراءة النص املذكور أعاله يف لتوفري احلامية اجلزائية هلا? 
النظام السعودي نالحظ أن عبارته جاءت عامة وبالتايل 

ضفاء احلامية اجلزائية عىل عالمة جتارية غري إال يمكن 
كانت مشهورة, وفقاً لقواعد تفسري  مسجلة حتى ولو

النص اجلنائي التي ال يقبل التوسع فيها, وهذا الرأي هو 
 هـ).١٤٢٦ (الشمري, الغالب الذي أخذ به الفقه

                                                 
 هـ .١٤١٧لعام  ٤/ت/٢٠٨حكم ديوان املظامل رقم   )٥(

نتناول رشوط قبول س ونظراً ألمهية التسجيل
فرع تسجيل العالمة التجارية يف النظام السعودي يف 

ة لتمتع النظامي الرشوطعن  ثاين فرعأول ونتحدث يف 
ليس كل عالمة فالعالمة التجارية باحلامية اجلزائية, 

 .تع بالرضورة باحلامية اجلزائيةجتارية مسجلة تتم
 

 تسجيل العالمة التجاريةقبول رشوط : الفرع األول
هذه الرشوط تتصل يف وصف العالمة 
التجارية ذاهتا, فليس كل عالمة يمكن وصفها 

صباغ احلامية اجلزائية إل نظاماً املعتربة  بالعالمة التجارية
معينة  اً عليها, بل جيب أن تتوافر يف هذه العالمة رشوط

 :ليها النظام نوجزها فيام ييلإار أش
 

 أوالً: أن تكون العالمة التجارية عالمة مميزة (فارقة)
ليه املادة األوىل من نظام إهذا ما أشارت 

تعد "العالمات التجارية السعودي رصاحةً بقوهلا 
عالمة جتارية يف تطبيق أحكام هذا النظام األسامء 

أو أي إشارة أخر أو أي  ......... املتخذة شكالً مميزاً 
جمموع منها تكون قابلة لإلدراك بالنظر وصاحلة لتمييز 

 )٦(."منتجات صناعية أو جتارية أو حرفية أو زراعية ...
                                                 

املقابلة يف ذات املعنى لقوانني العالمات التجارية يف دول   )٦(
) ٢( ) بحريني, املادة١جملس التعاون اخلليجي (املادة (

) ١املادة ( ,) كويتي٦١) عامين, املادة (١إمارايت, املادة (
من قانون العالمات التجارية األردين, املادة  )١قطري), املادة (

 ) من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املرصي.٦٣(



٣٢٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
العالمة التجارية وجدت  ألنوهذا باألمر الطبيعي 

لتمييز البضائع واملنتجات عن بعضها البعض, أصالً 
ذا مل تكن هذه إوكيف يمكن هلا حتقيق هذه الغاية 

العالمة أو الشارة هلا نوع من اخلصوصية يف ذهن 
 .املتعاملني هبا

من  /أ)٢(يف نص املادة  السعودي  كام أن املنظم
نظام العالمات التجارية أقر خاصية التميز هذه للعالمة 
التجارية أثناء تعداد هذه املادة للعالمات التجارية التي 

اإلشارات اخلالية " جيوز تسجيلها وذكرت من بينها ال
عىل صفة التميز  هذا. مما يؤكد ".... من أية صفة مميزة

التي هي األساس يف إعطاءها وللعالمة التجارية 
 .ة القانونية لتوفري احلامية هلاالرشعي

ب أن تكون يف وأما عن صفة التميز التي جي
فلم حيرص املنظم هذه الصفة بأي  التجاريةالعالمة 

شكل أو شارة أو رسم أو كتابة أو صورة أو رمز أو أي 
تركيب من هذا القبيل, فقد تتخذ شكالً هندسياً معيناً 

أو مسدساً مميزاً أو متى  كأن تتخذ شكالً دائرياً أو مربعاً 
إذ  ).م١٩٩٨ (الكسواين, تم رسمها بشكل زخريف مميز

بتكار ايكفي يف هذا الشأن وجود ما يدلل عىل وجود 
جديد يعطي خصوصية ما ملنتج أو بضاعة معينة من 

يفهم من هذا  الن ال أنه جيب أإخالل هذه العالمة. 
جيداً أو  بتكار أن تتخذ العالمة التجارية شكالً فنياً اال

, وإنام كل ما هو مقصود هو متيز العالمة عن  مجيالً
 غريها من العالمات التي توضع يف نفس السلع أو

اخلدمات مما يرفع عن ذهن اجلمهور وجود  البضائع أو
 غريهالبس بني هذه البضاعة أو اخلدمة وأي خلط أو 

يبقى ملسجل العالمة أو و .)م١٩٩٨ (الكسواين,
عالمة ما مميزة أو ال, مع األخذ  رسلطة تقديللمحكمة 

طول املد  ,بعني االعتبار إذا كانت العالمة مستعملة
الذي جعل من ذلك االستعامل يصبغ عليها صفة 

 م).٢٠٠٠ (زين الدين, التميز أم ال
ومن التطبيقات القضائية يف هذا الشأن نذكر ما 
حكم به ديوان املظامل عندما رفض طلب تسجيل 

ية التي تتضمن عبارة (حتضريها سهل العالمة التجار
... "تقدم بكل فخر) مكتوبة بالعربية والالتينية بنصه 

وحيث باالطالع عىل العالمة حمل الدعو تبني عدم 
تعدو أن تكون وصفاً للمنتج الذي  التميز فيها وأهنا ال

يراد أن توضع عليه بأنه سهل التحضري, لذا فإن قرار 
صادر برفض تسجيل وزارة التجارة والصناعة ال

ال يمكن العالمة حمل الدعو جاء متفقاً مع النظام و
 .)٧("... لغائهإل

 
: أن تتصف العالمة التجارية بصفة اجلدة  ثانياً

صفة اجلدة تعني أن تكون العالمة التجارية 
. جديدة أي مل يسبق استعامهلا أو تسجيلها من قبل

ولكي تعترب العالمة التجارية جديدة جيب أن تكون 

                                                 
هـ, املؤيد باحلكم رقم ١٤٢٨لعام  ٦/د/إ/٦٩حكم رقم   )٧(

 هـ .١٤٢٨لعام  ٥/ت/٤٢٧
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٣٣٠
كان سواءً أ بيانه,كام سبق , مميزة يف شكلها عن غريها

 .ختالف متيزاً كامالً أو متيزاً نسبياً هذا التميز أو اال
بمعنى أن العالمة التجارية ال تفقد عنرص اجلدة فيها 

ذا اشرتكت يف بعض عنارصها املكونة هلا مع عالمة إ
ى ولو كانتا مستعملتني يف صناعة واحدة ما أخر حت

 دام أن عنارصمها يف جمموعهام خمتلفة الرتكيب واملظهر
 م).٢٠٠٠ (زين الدين,

عتداد بعنرص وال خيفى عىل أحد أن سبب اال
اجلدة يف العالمة التجارية كرشط حلاميتها قانونياً هو 

ذات السبب يف وجود العالمة التجارية أصالً كعالمة  
واخلدمات عن بعضها  عاملنتجات والبضائ متييز

بام يضمن للمستهلك جودة هذه البضائع  ,البعض
 لذا فإن الرتكيز من طرف القايض أو. واخلدمات

مسجل العالمة التجارية عىل أهنا عالمة مبتكرة 
وجديدة يعد بمثابة العنرص األسايس واجلوهري يف 

 توفري احلامية القانونية هلا.
 

 العالمة التجارية مرشوعة : أن تكونثالثاً 
أن تكون العالمة املراد تسجيلها  املقصود هبذا

ن هذه إالقانون, وبطبيعة احلال  صوصغري خمالفة لن
املخالفة جيب أن تفرس يف اإلطار الضيق جتنباً للمساس 

وقد ملبدأ السائد وهو حرية التجارة والصناعة. با
) من نظام العالمات التجارية ٢عددت املادة (

سجيل العالمة جيوز فيها ت احلاالت التي ال )٨(السعودي
 :التجارية نذكر منها

كل تعبري أو إشارة أو رسم خمل بالدين أو يكون  − ١
 .أو مماثالً لرمز ذي صبغة دينية مطابقاً 

للنظام العام أو  كل تعبري أو إشارة أو رسم خمالف − ٢
 .اآلداب العامة

ز الشعارات العامة واألعالم وغريها من الرمو − ٣
 .أو التسميات اخلاصة باململكةواألسامء 

 .ن تضلل اجلمهورالبيانات التي من شأهنا أ − ٤

وبطبيعة احلال فإن مفهوم النظام العام واآلداب 
ة الصالحية الواسع يالعامة مفهوم مرن يمكن أن يعط
متناع عن تسجيل أي ملسجل العالمات التجارية يف اال

 .اآلداب العامة وعالمة ير اهنا خمالفة للنظام العام أ
ولعل تطبيق ذلك يف املجتمع السعودي قد يكون أكثر 
تشدداً نظراً لقيام هذا املجتمع بفضل اهللا ومنته عىل 

فال يعقل أن يتم املوافقة  .أحكام الرشيعة اإلسالمية
عىل تسجيل عالمة جتارية فيها إخالل باحلياء العام 
والذي قد يكون عادياً يف جمتمعات أخر كالعالمات 
التجارية اخلاصة بصور النساء عىل بعض املنتجات 

 .بالسيدات اخلاصة
                                                 

املقابلة يف ذات املعنى لقوانني العالمات التجارية يف دول   )٨(
) ٣( ) بحريني, املادة٥جملس التعاون اخلليجي (املادة (

) ١٠املادة ( ,) كويتي٦٢) عامين, املادة (٢إمارايت, املادة (
من قانون العالمات التجارية األردين, املادة  )٨قطري), املادة (

 حقوق امللكية الفكرية املرصي. ) من قانون محاية٦٧(



٣٣١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
ومن التطبيقات القضائية لديوان املظامل يف هذا 

ار وزارة التجارة والصناعة لغاء قرإالشأن, ما حكم به من 
ستار أكاديمي) ن قبول تسجيل العالمة التجارية (املتضم

ب العامة بقوله ادىل ما خيالف النظام العام واآلالشتامهلا ع
... وحيث إن برنامج (ستار أكاديمي) التلفزيوين قد "

ليه يف إاشتمل عىل حمرمات رشعية عىل نحو ما أشري 
يض, وصدر هبذا الشأن بيان من الوقائع, وهو الواقع املستف

فتاء باململكة العربية لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلال
ن العالمة حمل الدعو قد اختذت إ... وحيث  السعودية

لغاء قرار وزير التجارة إ... حكمت الدائرة ب اسم الربنامج
٩("والصناعة الصادر بقبول تسجيل العالمة حمل الدعو(. 

يمكن تسجيل أي عالمة  ال وخالصة القول أنه
جتارية تأيت من ضمن احلاالت التي ذكرهتا املادة الثانية 

ال  وبالتايل ,من نظام العالمات التجارية السعودي
حتى ولو جر استعامهلا فعالً  تتمتع باحلامية القانونية,

م عىل أرض الواقع لفرتة زمنية طويلة نظراً لعد
 .رشعيتها من الناحية القانونية

 
متتع العالمة التجارية املسجلة  رشوط: فرع الثاينال

 باحلامية اجلزائية
ليس بالرضورة أن تلقى كل عالمة جتارية 

فقد تكون مسجلة ولكن هذا  مسجلة احلامية اجلزائية,

                                                 
 ٥/ت/٣١هـ, املؤيد باحلكم ١٤٢٦لعام  ٤/د/إ/١٣٩حكم   )٩(

 . هـ١٤٢٧لعام 

التسجيل ليس باملفهوم الذي عناه املنظم حلاميتها. لذا 
وجب التعرف عىل الرشوط النظامية لتمتع العالمة 

 :املسجلة باحلامية القانونية, وهيالتجارية 
 

 التجارية مسجلة تسجيالً هنائياً : أن تكون العالمة أوالً 
أن تكون العالمة التجارية قد  بذلكاملقصود 

بأن أصبح  ,استكملت عنارص التسجيل النهائي هلا
غري قابل تسجيالً القرار النهائي الصادر بتسجيلها 

 لتجارية قابالً فإن كان قرار تسجيل العالمة ا ,للطعن
حق  ىنتفا مدة الطعنللطعن وتم االعتداء عليها يف 

, إذ جيب عليهاصاحبها بتتبع مرتكب فعل االعتداء 
 .اً ة قرار التسجيل هنائيورعليه االنتظار اىل حني صري

وللوقوف عىل الفرتة التي يصبح فيها قرار 
, نظام العالمات التجارية السعودي يف اً التسجيل هنائي

معرفة املراحل التي يمر هبا تسجيل العالمة  جيب
 التجارية, والتي يمكن أن نوجزها فيام ييل:

 
تعد  :يداع طلب التسجيلإاملرحلة األوىل: مرحلة 

وزارة التجارة اجلهة املختصة يف اململكة يف تسجيل 
العالمات التجارية, وقد أسندت هلا املادة الثالثة من 

دي هذه املهمة. وهي تجارية السعونظام العالمات ال
حتتفظ بسجل خاص يف هذا الشأن يسمى (سجل 
العالمات التجارية), تسجل فيه مجيع العالمات 
التجارية وأسامء أصحاهبا وعناوينهم وأوصاف 
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٣٣٢
وما يطرأ عىل هذه العالمات من ترصفات  بضائعهم,

لخ). إ ... قانونية (كالنقل أو الرهن أو الرتخيص
لكل من يرغب يف ذلك ويقدم طلب التسجيل خطياً 

ليهم يف املادة الرابعة من إمن األشخاص املشار 
 . كام يشرتط أن يكون طلب التسجيل قارصاً )١٠(النظام

عىل تسجيل عالمة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات 
املنتجات أو اخلدمات, وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات 

يداع طلب إ. ويتم )١١(املطلوب تسجيل العالمة عنها
التسجيل يف سجل خاص بمكتب العالمات التجارية 

يداع الطلبات) تقيد فيه طلبات إيسمى (سجل 
 .)١٢(يداعيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ اإلالتسج

 
ما بعد  لة الثانية: مرحلة قبول طلب التسجيل:حاملر

إيداع طلب التسجيل لد مكتب العالمات التجارية 
كد من أتب بفحص الطلب للتبوزارة التجارة يقوم املك

توافر البيانات التي نص عليها النظام والالئحة 

                                                 
األشخاص  )أ( ......"وهؤالء األشخاص هم بنص هذه املادة   )١٠(

 )ب( الطبيعيون واملعنويون املتمتعون باجلنسية السعودية.
رشة األشخاص املقيمون يف اململكة عادة واملرصح هلم بمبا

األشخاص املنتمون  )ج( .عمل من األعامل التجارية أو احلرفية
ىل دولة إاألشخاص املنتمون  )د( ىل دولة تعامل اململكة باملثل.إ

عضو يف اتفاقية دولية متعددة األطراف تكون اململكة طرفاً فيها 
 ."العامة املصالح ـ)ه( أو يقيمون يف تلك الدولة.

 .العالمات التجارية السعودينظام ) من ٦املادة (  )١١(
) من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية ٦املادة (  )١٢(

 .السعودي

التنفيذية الصادرة له, باعتبارها عالمة مميزة وجديدة 
ذا وجد أهنا متامشية مع النظام إف ومبتكرة ومرشوعة,

إعالناً  هذابقبول تسجيلها, وأعد يف  اً أصدر قرار
وجنسيته  عنوانهويتضمن اسم صاحب التسجيل 

ووصف للعالمة وصورهتا واملنتجات أو اخلدمات 
, ويسلم فيام )١٣(املطلوب تسجيل العالمة عنها وفئتها

ىل صاحب الطلب ليتوىل نرشه إعالن بعد هذا اإل
يوماً يف موقع وزارة التجارة والصناعة  ٣٠خالل 

االلكرتوين أو املوقع الذي حتدده وزارة التجارة عىل 
 ويف ذلك فإنه ال. )١٤(عن طلبه عترب متنازالً اُ ال إنفقته و

عالن عنها بمثابة يعد قبول تسجيل العالمة بطلب اإل
 .بملكية صاحب العالمة هلا قرار هنائي

 
وهي  :عالمة التجاريةاملرحلة الثالثة: مرحلة تسجيل ال

املرحلة اخلتامية التي يصدر بموجبها قرار هنائي 
والتي يستلزم ما قبل  بتسجيل العالمة التجارية,

عالن يوماً من تاريخ نرش اإل ٩٠صداره انتظار مدة إ
موقع وزارة التجارة والصناعة أو املوقع الذي حتدده يف 

                                                 
نظام العالمات التجارية ) من الالئحة التنفيذية ل١٠املادة (  )١٣(

 .السعودي
) من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات ١٠املادة (  )١٤(

الوزاري رقم التجارية السعودي, بعد تعديلها بالقرار 
ن آلية النرش إهـ. حيث ٣٠/١١/١٤٣٣) تاريخ ١١٤٧(

ىل طالب التسجيل إعالن كانت تتم عن طريق تسليم اإل
لنرشه يف اجلريدة الرسمية عىل نفقته خالل مدة ستة أشهر 

 .من استالمه له



٣٣٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
التي يتاح فيها ألي شخص  املدةوهي  هذه الوزارة.

االعرتاض عىل قبول تسجيل العالمة التجارية أمام 
فإن وجد مثل هذا االعرتاض  ,)١٥(سابقاً  ديوان املظامل

نتظار صدور حكم هنائي من ديوان نه يوجب ذلك اإف
املظامل ملصلحة مقدم طلب تسجيل العالمة 

ر التسعني يوماً من تاريخ . وعليه فإن مرو)١٦(التجارية
دون موقع وزارة التجارة والصناعة عالن يف نرش اإل
عرتاض أو من تاريخ صريورة حكم ديوان اأي تقديم 

مقدم طلب املظامل الفاصل يف االعرتاض هنائياً ملصلحة 
يقوم مكتب العالمات التجارية بوزارة  التسجيل,

بعد دفع الرسوم التجارة بتسجيل العالمة التجارية ما 
 .املستحقة نظاماً 

حمل ويف هذه احلالة فقط نستطيع القول أن 
إلجراء املالحقة اجلزائية لفعل االعتداء عىل  اجلريمة

فيستطيع مالك العالمة  العالمة التجارية قد قام,
التجارية تتبع فعل االعتداء عىل عالمته التجارية 

تسجيل العالمة التجارية  الالحقة لصريورة قرار قبول
ا أما قبل هذا الوقت فال جريمة لعدم وجود حمله .هنائياً 

 وهو العالمة التجارية املسجلة.

                                                 
قة بالقضايا اجلزائية حيث تم سلخ االختصاصات املتعل  )١٥(

املتعلقة يف العالمة التجارية ومن بينها الدعاو والتجارية 
 .يأيت بيانه الحقاً من هذا البحثمن اختصاصه, كام س

لنظام العالمات التجارية ئحة التنفيذية ال) من ال١١املادة (  )١٦(
) تاريخ ١١٤٧بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم ( السعودي

 .هـ٣٠/١١/١٤٣٣

قد ينقض ما سبق اؤالً تسن أويطرح يف هذا الش
لتنفيذية لنظام ) من الالئحة ا١٥املادة ( قوله تثريه

يف فقرهتا  والتي جاء العالمات التجارية السعودي
... ويكون لتسجيل العالمة أثره من "ييل  خرية مااأل

يداع قديم طلب التسجيل الثابت بسجل اإلتاريخ ت
عالمة أن فعل االعتداء الواقع عىل الهل بمعنى  "...

وقبل متام التسجيل يداع التجارية الالحق لتاريخ اإل
ير البعض من الفقه أن  هلا?احلامية اجلزائية  يلقى

مقبولة  مبارشة الدعو اجلنائية قبل إمتام التسجيل غري
). بينام ير البعض اآلخر أن م١٩٦٧ (القليويب,

يداع إاحلامية اجلزائية للعالمة التجارية تتوافر بمجرد 
ال أنني أر أن الرأي إ) م١٩٨٢(طه,  طلب التسجيل

ن املنظم عندما إىل الصواب حيث إاألول هو األقرب 
جرم الفعل الواقع عىل العالمة التجارية اشرتط أن 
تكون مسجلة. وال يمكن بالتايل قبول أن يصبح الفعل 
غري جمرم قبل متام التسجيل فعالً جمرماً بعد متام 
التسجيل, كون أن فعل االعتداء يف أية جريمة جيب أن 

يمة, وما قبل متام يقع عىل حمل جمرم حلظة ارتكاب اجلر
التسجيل ال يعد االعتداء عىل العالمة التجارية جمرماً 
لغياب حملها وهو العالمة التجارية املسجلة. لكن إن 
استمر فعل التعدي ما بعد متام التسجيل فاجلريمة 
مستمرة وحملها متوفر فيالحق مرتكبها جزائياً لتوافر 

الرجعي ألثر حملها يف هذه احلالة. أما وعن تطبيق ا
) املشار ١٥يداع تطبيقا للامدة (للتسجيل من تاريخ اإل
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٣٣٤
تقترص عىل إعطاء صاحب إليها أعاله, أر أهنا 

التسجيل قرينة قانونية عىل ملكية العالمة التجارية جتاه 
 يف ملكيتها بسبق االستعامل هلا. من ينازعه

 
أن تكون العالمة التجارية املسجلة داخلة ضمن  :ثانياً 
 امية الزمانية واملكانية هلااحل نطاق

حلامية ابمجرد تسجيل العالمة التجارية تسبغ 
ال أن هذه احلامية غري إ − كام أسلفنا − اجلزائية عليها

ذ هي مقيدة من حيث الزمان واملكان. أما من إمطلقة, 
) ٢٢حيث الزمان فقد حدد املنظم السعودي يف املادة (

دة احلامية من نظام العالمات التجارية السعودي م
وتبدأ هذه املدة بمجرد صدور القرار  ,)١٧(بعرش سنوات

بقبول طلب التسجيل وتستمر هذه احلامية ملدة إضافية 
وقد وضع  يف حال أن طلب مالك العالمة جتديدها,

املنظم جمموعة من الرشوط القانونية لقبول طلب 
 جتديد العالمة التجارية وهي:

األخرية من أن يقدم طلب التجديد خالل السنة  − ١
بمعنى أن  )١٨(تالية هلا مدة محايتها وملدة ستة أشهر

                                                 
ول جملس وهي ذات املدة يف قوانني العالمات التجارية يف د  )١٧(

) إمارايت, ١٩( ) بحريني, املادة١٨التعاون اخلليجي (املادة (
) قطري), ١) كويتي, املادة (٧٧املادة ( ) عامين,١املادة (
من قانون العالمات التجارية األردين, املادة  )٢٢املادة (

 ) من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املرصي.٩٠(
ة ت التجارية السعودي, واملاد) من نظام العالما٢٣املادة (  )١٨(

 .) من الالئحة التنفيذية له١٦(

التجديد جيب أن يتم خالل السنة العارشة 
لتسجيلها وتستمر هذه املدة لستة أشهر أخر ما 

 .ء مدة احلامية وهي العرشة سنواتبعد انتها
 .سوم النظامية التي حددها النظامأن تدفع الر − ٢

الالئحة التنفيذية ) من ١٦وقد رتبت املادة (
لنظام العالمات التجارية السعودي النتيجة عىل عدم 

ىل إوال يلتفت  ..."قني بقوهلا احرتام الرشطني الساب
أو دون أداء الرسوم  الطلبات التي تقدم بعد هذا امليعاد

. وعليه, إن مل يراع مالك العالمة التجارية "ليهاإاملشار 
 .زائية لعالمته التجاريةامية اجلالرشطني السابقني فقد احل

وأما احلامية اجلزائية للعالمة التجارية من حيث 
النطاق املكاين هلا, فهي حمصورة يف إطار اقليم الدولة 
(اململكة العربية السعودية) التي تم تسجيل العالمة 

ر املنطقي التجارية فيها كأصل عام, ويعترب هذا باألم
  العالمة التجاريةقليمية للحق يفمتاشياً مع الطبيعة اإل

), فإن سجلت العالمة التجارية مثالً م٢٠١٢(برانبو, 
يف الرياض سواءً أكانت عالمة وطنية أو أجنبية فإن أثر 

قليم اململكة دون إىل كامل إاحلامية هلذه العالمة يمتد 
وال  هـ),١٤٠٧(عبدالرحيم,  أن يمتد إىل خارجها

حالة وجود  ال يفإخيرج عن هذا األصل العام كاستثناء 
اتفاقيات بني اململكة وغريها من الدول سواء أكانت 
 هذه االتفاقيات ثنائية أو دولية يف هذا الشأن

ن وقع عىل العالمة التجارية إف ,هـ)١٤٣٢(الفهيدي, 
مالحقة خارج حدود اململكة أمكن ملالكها أي اعتداء 



٣٣٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
هلذه االتفاقيات الدولية التي  املعتدي عليها جزائياً وفقاً 
 .نضمت هلااتلتزم الدول ببنودها متى 

 
 شطبأن تكون العالمة املسجلة غري قابلة لل :ثالثاً 

بمعنى أن العالمة التجارية التي تكون قابلة 
وقابلية العالمة  للشطب ال تتمتع باحلامية اجلزائية,

للشطب إما تكون بصدور حكم قضائي أو بقوة القانون. 
) من نظام العالمات ٢٥وقد عدد املنظم يف نص املادة (

احلاالت التي جيوز فيها طلب شطب السعودي التجارية 
 :اىل القضاء  يف احلاالت التالية العالمة التجارية بالرجوع

امهلا مدة إن مل يقم مالك العالمة التجارية باستع − ١
 .)١٩(مخس سنوات متتالية دون عذر مرشوع

فة للنظام ذا تم تسجيل العالمة التجارية باملخالإ − ٢
 .العام واآلداب العامة

أو إذا تم تسجيل العالمة التجارية بناء عىل غش  − ٣
 .بيانات كاذبة

وأما احلاالت التي يوجب فيها شطب العالمة 
التجارية بقوة القانون دون الرجوع اىل القضاء فقد 

 :) يف حالتني٢٦النظام يف املادة (حددها 

                                                 
وهي ذات املدة يف قوانني العالمات التجارية يف دول جملس   )١٩(

) ٢٢( ) بحريني, املادة١٩/٣التعاون اخلليجي (املادة (
) ٢٩) كويتي, املادة (٧٩املادة ( ) عامين,١٨إمارايت, املادة (
اية حقوق امللكية الفكرية نون مح) من قا٩١قطري), املادة (

املرصي, بخالف القانون األردين حيث حددت هذه املدة 
 .من قانون العالمات التجارية )٢٢(بثالث سنوات املادة 

وفقا  ان مل يتم جتديد تسجيل العالمة التجارية − ١
 .للنظام والئحته التنفيذية

العالمات التجارية التي يمتلكها أشخاص  − ٢
در من السلطات طبيعيون أو معنويون و ص

 .املختصة قرارا بحظر التعامل معهم
 ة أعالهوعليه فإن توافر أحد احلاالت املذكور

يفقد الشخص املسجلة العالمة التجارية ملصلحته 
احلامية اجلزائية, وهذا باألمر البدهيي كون أن  مزية

 التسجيل ال ينتج أثره بحامية العالمة التجارية جزائياً 
(زين  لألصول املقرر نظاماً  موافقاً ذا كان ذلك إال إ

 م).٢٠٠٠الدين, 
 

 جرامي: صور السلوك اإلاملطلب الثاين
جرامي جوهر الركن املادي مثل السلوك اإلي

بل جوهر اجلريمة ككل, ألنه الفعل الذي يأتيه اجلاين 
خمالفاً به أحكام النظام. وهذا السلوك إما أن يكون 

ظاهر للعامل جيابياً بصدور فعل مادي إسلوكاً 
أو سلوكاً سلبياً باالمتناع عن فعل معني , اخلارجي

التعدي  أفعال وتعد مجيع صور .يوجب النظام فعله
من صنف التي ذكرها النظام عىل العالمة التجارية 

يتصور أن تكون أفعال التعدي  فال  .جيايبالسلوك اإل
ذ إ عىل العالمة التجارية من صنف السلوك السلبي,

 فعل إرادي صادر للعامل اخلارجيبمثابة  هي
 .م)٢٠١٣(السالمات, 
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٣٣٦
وبطبيعة احلال فإن قيام الركن املادي يف جريمة 

كغريه من باقي  − االعتداء عىل العالمة التجارية 
ستوجب أن يرتتب عن هذا ي − اجلرائم التامة األخر

ليها إجيايب نتيجة تتمثل يف الغاية التي سعى السلوك اإل
 عليها نظاماً وعالقة سببية بينهاماجلاين واملعاقب 

 .م)٢٠١٣(السالمات, 
قد ذكر النظام جمموعة من السلوكيات أو و

األفعال التي فيها تعدي عىل العالمة التجارية, إذ 
يشكل كل سلوك منها أو فعل جريمة بحد ذاته, إذا 

السلوكيات أو وهذه اكتملت باقي رشائطها. 
 : أفعالأوالً  وهي تصنيفنييمكن إجيازها يف  األفعال

التعدي املبارش عىل ذاتية العالمة التجارية وهو ما 
التعدي غري  أفعال :وثانياً األول.  الفرعسنتناوله يف 

املبارش عىل ذاتية العالمة التجارية, وهو ما سنتناوله 
 .الثاين الفرعيف 

 
 بارش عىل ذاتية العالمة التجاريةالتعدي امل: الفرع األول

التعدي املقصود به التعدي الذي هذا النوع من 
إما  ,يطال أصل العالمة التجارية اململوكة للغري

/أ ٤٣املادة يف تقليدها, وهو ما جاء ذكره  بتزويرها أو
 بنصها عىل أنمن نظام العالمات التجارية السعودي 

كل من زور عالمة مسجلة أو قلدها بطريقة تسبب يف "
أيضاً كافة وهو ما تناولته  "تضليل اجلمهور ...

وهنا يطرح  )٢٠(القوانني اخلاصة بالعالمة التجارية
, وهو هية الفرق بني التزوير والتقليداالً حول ماؤتس
سنتحدث عنه يف الفقرة (أ) من هذا البحث,  ما

املعايري التي وضعها  ونتحدث فيام بعد عن األسس أو
القضاء لضبط وجود التقليد أو التشابه بني العالمات 

 :ييل من عدمه (ب) وذلك فيامارية التج
 

 زوير العالمة التجارية وتقليدها(أ) الفرق بني ت
 ,كغريه من القوانني ,مل يعرف املنظم السعودي
, يف العالمة التجارية املقصود بفعل التزوير أو التقليد

وهذا ما تواله الفقه والقضاء, فالرأي الغالب من الفقه 
 أن  يكون يف ,أن الفرق بني التزوير والتقليدير
بينام  ,ارية دون تغيريجيتمثل يف نقل العالمة الت :األول
يتمثل يف اختاذ عالمة تشبه يف جمموعها العالمة  :الثاين

(حمفوظ  املسجلة عىل نحو يؤدي اىل تضليل اجلمهور
 ).م١٩٩٣−١٩٩٢ ; رصخوة,١٤٢٢ واحلفناوي,

اقتباس العالمة اململوكة للغري  هوبمعنى أن التزوير 
أي إحداث تطابق بني  ,تام وحريف دون تغيري بشكل

مادياً يتمثل يف صنع  كال العالمتني بأن يأيت اجلاين فعالً 
بينام التقليد هو حماكاة لعالمة  أو طبع العالمة فقط,

أخر مع وجود بعض االختالف البسيط توقع 
                                                 

) من ١١٣) من قانون العالمات التجارية األردين, املادة (٣٨املادة (  )٢٠(
املواد من قوانني العالمات  قانون محاية امللكية الفكرية املرصي,

) ٣٧) بحريني, (٣١((التجارية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
 .) قطري)٣٤) كويتي, (٩٢/١) عامين, (٣٥إمارايت, (



٣٣٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
أي إحداث  ,املستهلك العادي يف اللبس أو اخللط

 تشابه بني كال العالمتني.
وقد أكد ديوان املظامل هذه التفرقة بني التزوير 

التزوير يعني نقل العالمة "والتقليد يف حكم له بقوله 
, والتقليد يعني اختاذ عالمة نقالً حرفياً وتاماً دون تغيري

ىل إتشبه يف جمموعها العالمة املسجلة عىل نحو يؤدي 
 .)٢١("تضليل اجلمهور

ر والتقليد وتبقى مسألة حتديد الفرق بني التزوي
ىل قايض املوضوع إمسألة موضوعية يرجع فيها 

واجتهاده بناءً عىل الوقائع اخلاصة بكل حالة عىل حدة 
 .)م٢٠٠٠ ; برانبو,هـ١٤٣٢(الفهيدي, 

 
لتقليد) بني العالمات (ب) معايري ضبط التشابه (ا

 التجارية
إن كان وجود التزوير للعالمة التجارية ال يثري 

ثبات وجود إذ يكفي إ ,إثباتهصعوبة تذكر من حيث 
ال إ .التطابق بني كال العالمتني للحكم بوجود التزوير

ثبات إأن الصعوبة تثار من الناحية العملية يف حالة 
 وجود التقليد أو التشابه بني عالمتني جتاريتني

 − ىل أن التقليد إوالسبب يرجع  م),٢٠١٠(طبيشات, 
 منها اهلدف بأخر عالمة تشبيه بمثابة − كام أسلفنا 

ليل اجلمهور بأن العالمة املقلدة هي ذاهتا تضو خداع
العالمة األصلية بإحداث بعض التشابه بينهام. ويف هذا 

                                                 
 .هـ١٤٠٩لعام  ٤/ت/٧٩مؤيد برقم  حكم ديوان املظامل  )٢١(

نستعرض أهم املعايري التي وضعها القضاء يف ضبط 
 وجود التشابه (التقليد) من عدمه فيام ييل:

 
: العربة بأوجه الشبه بني العالمتني ال ولاملعيار األ

يفيد هذا املعيار أن عند تقدير  :االختالف بينهامبأوجه 
التشابه بني عالمتني جتاريتني, سواءً من طرف القضاء 

 ),العالمات التجارية مكتبأو اجلهة القائمة بالتقدير (
ىل إىل أوجه التشابه بني العالمتني وليس إينظر  أن جيب

بني بمعنى أنه قد يكون . أوجه االختالف بينهام
ال أنه إلكثري من نقاط االختالف اجلزئية, ا العالمتني

مجالية يوجد هناك تشابه بينهام يوقع من الناحية اإل
ذا أخذ إف. مجهور املتعاملني يف اللبس أو اخللط بينهام

بمبدأ االعتداد بأوجه االختالف بني العالمتني دون 
أوجه التشابه املوقع للخلط, فإن هذا سيؤدي دون 

عديد من املحتالني لتقليد ىل إتاحة الفرصة للإشك 
, ة هذه العالماتالعالمات التجارية, وملا تم محاي

المتني, وهو بحجة أن هناك أوجه خالف كثرية بني الع
 .ال يقصده النظام ما

يف اململكة هذا املعيار يف  وقد طبق ديوان املظامل
بني  .نذكر منها: النزاع الذي وقع ماالعديد من القضايا 

 "البستان" التي متلك العالمة التجاريةالرشكة املدعية 
املكتوبة باحلروف العربية ورسم جمموعة أغصان هبا 

بني املدعى عليها التي  سنابل عىل منتوجات األرز, وما
املكتوبة باحلروف  "بستان" متلك العالمة التجارية
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٣٣٨
العربية والالتينية فوقها دائرة هبا رسم شمس باأللوان 

حيل عىل ذات الفئة املسجلة األخرض والربتقايل والك
 ة التجارية التي متلكها املدعية.عليها العالم

قضية بأن املدعية وتتلخص وقائع هذه ال
تطلب شطب  "البستان"املسجلة صاحبة العالمة 

والذي  "بستان"مة املدعى عليها صاحبة العالمة عال
املدعى عليها قد قلدت عالمتها استندت فيه عىل أن 
ة واسعة يف األسواق اخلليجية التي اكتسبت شهر

وأرضت هبا ملا أوقعته من لبس لد مجهورها املتعامل 
هبا. فجاء رد املدعى عليها أهنا مل تقلد العالمة وأن 

من الكلامت العامة التي ال يمكن ألي  "بستان"كلمة 
شخص احتكارها بمفردها كعالمة جتارية وإنام حيق له 

ابية أو تصويرية ىل جانب عنارص أخر كتإاستخدامها 
بحيث تكون احلامية للعالمة بمجموعها وليست 
للكلمة بحد ذاهتا, وبالتايل جيب استبعاد كلمة 

ىل إكلية عند املقارنة بني العالمتني والنظر  "بستان"
 العنارص األخر املكونة للعالمة.باقي 

فجاء حكم ديوان املظامل واملؤيد بحكم هيئة 
نه إوحيث "التدقيق واضحاً يف هذا الشأن بالقول 

يف مد وجود التشابه بني عالمة املدعية  للنظر
فإنه ... .ملطلوب شطبها وهي كلمة بستان والعالمة ا

من املقرر أنه عند النظر يف مد وجود التشابه من 
اءً بني العالمتني وال ىل التشابه ابتدإعدمه فإنه ينظر 

ينظر ألوجه االختالف, ألنه مل يتم وضع العنارص 

نه للنظر يف إ... وحيث . ال للبعد عن التطابقإاملخالفة 
ن الدائرة بعد اطالعها إالدعو عىل ضوء ما تقدم ف

عىل العالمتني تبني هلا أن هناك تطابقاً تاماً يف شكل 
مة هي وهذه الكل "البستان"وطريقة كتابة كلمة 

العنرص الرئييس واملؤثر يف كال العالمتني, وإن من شان 
هذا التطابق أن يوقع املستهلك العادي يف اللبس 
واخللط بني العالمتني, فإن تسجيل الوزارة لعالمة 
الرشكة املدعى عليها خمالف للنظام, ويتعني عليها 

 .)٢٢("شطب التسجيل ....
 

يف العالمتني ال  املعيار الثاين: العربة باملظهر العام
عند إجراء املقارنة بني العالمتني  :بالعنارص اجلزئية

بل جيب  ىل أوجه التشابه بينهام,إينظر فقط  جيب أن ال
ىل املظهر العام هلام, فقد يكون هناك إأن ينظر أيضاً 

تشاهباً بينهام يف بعض العنارص كالصور أو احلروف أو 
ىل إذا الرموز أو غري ذلك, لكن دون أن يؤدي ه

باملظهر العربة بالتقدير هي ف مجايل بينهام,التشابه اإل
ذا كان املظهر إف العام ال بالتفصيالت اجلزئية للعالمة,

يدخل لبساً لد مجهور املتعاملني هبذه العالمة  العام ال
والرتكيب العام يف ظاهره خمتلف فيستبعد هنا القول 

أكد وقد  .بوجود فعل تعدي عىل العالمة التجارية
ديوان املظامل ذلك يف العديد من أحكامه نذكر منها ما 

                                                 
ـ. املؤيد ه١٤٢٦/ لعام ٥/د/إ/١٠١حكم ديوان املظامل   )٢٢(

 .هـ٥/١٤٢٧/ت/١٠٩باحلكم 



٣٣٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
.... أن " جاء يف ذات القضية املذكورة أعاله بقوله

املعول عليه عند النظر يف وجود التشابه هو التشابه يف 
العنارص الرئيسية للعالمة, أما األجزاء الثانوية فيها 

ن االختالف فيها بني العالمتني ال ينفي وجود إف
ىل العالمة بمجملها وليس إكام جيب أن ينظر  ,ابهالتش
 .)٢٣(".... ىل أجزائهاإ
 

املعيار الثالث: العربة بتقدير املستهلك العادي ال 
فال يعقل أن  هذا باألمر البدهيي, :املستهلك الفطن

يقاس مد حدوث اللبس أو اخللط بني العالمة 
الذي املقلدة والعالمة األصلية بتقدير املستهلك الفطن 

يتحر النظر يف العالمة التجارية التي يرغب يف 
كبائع اجلملة أو اخلبري يف جمال تقديم  التعامل معها,

خذ بمعيار ذا تم األإاملنتج أو اخلدمة .كام أنه يف املقابل 
املستهلك الغافل الذي يقدم عىل رشاء السلعة دون أي 
تدقيق اهلدف لديه هو احلصول عىل املنتج بذاته دون 

. لذا نه ال يستحق احلاميةإفلتدقيق يف العالمة التجارية ا
فإن معيار املستهلك العادي املتوسط احلرص واالنتباه 
الذي انخدع بحصول التقليد للعالمة التجارية هو 

عتمد ديوان االذي يستدعي احلامية القانونية له, وقد 
 أحكامهاملظامل يف اململكة هذا املعيار يف العديد من 

                                                 
ـ. املؤيد ه١٤٢٦/ لعام ٥/د/إ/١٠١حكم ديوان املظامل   )٢٣(

. ويف ذات املعنى حكم رقم هـ٥/١٤٢٧/ت/١٠٩باحلكم 
هـ املؤيد باحلكم رقم ١٤٢٨لعام  ١٣/د/إ/٣٢

 هـ.١٤٢٨لعام  ٥/ت/٢١٥

عىل حدوث فعل التعدي عىل العالمة للحكم 
إن العالمة املسجلة . ..."ذ جاء يف إحداها إالتجارية 

عن العالمة  واضحاً  ملؤسسة املدعية ختتلف اختالفاً 
ال يقع  ن الشخص العاديإبحيث املطلوب تسجيلها, 

 .)٢٤("يف اخللط بني كال العالمتني
 

متجاورتني بل ىل العالمتني إاملعيار الرابع: عدم النظر 
 مهمكام أن هذا املعيار  :األخر النظر اليهام الواحدة تلو

وبدهيي يف رأي للحكم عىل وجود التشابه أو التقليد بني 
فال يعقل للحكم عىل وجود التشابه  كال العالمتني,

وضع كال العالمتني بجانب بعضهام البعض للقول بعد 
بينهام دون ذلك أن املستهلك العادي يستطيع الفصل 

ليل له, بل جيب أن يؤخذ بعني االعتبار ما ضحدوث ت
ترتبه العالمة املقلدة يف ذهن هذا املستهلك من وقوعه 
بالفعل يف لبس ما اعتقد من خالهلا أهنا العالمة 

عالوة عىل أنه من الناحية العملية يندر وجود  األصلية,
 السلعتني اللتني حتمالن العالمتني حتت نظر املستهلك

). وقد أخذ ديوان املظامل هبذا املعيار م٢٠١٠(طبيشات, 
الواجب النظر للعالمة وليس  ...." رصاحة بقوله

                                                 
, املؤيد باحلكم هـ١٤١٥لعام  ٣/د/تج/٤٢رقم احلكم   )٢٤(

 . ويف ذات املعنى, حكم ديوانهـ١٤١٦/ت/ لعام ٢٨
ـ. املؤيد باحلكم ه١٤٢٦/ لعام ٥/د/إ/١٠١املظامل 
 ١/د/إ/٦٩. وأيضاً احلكم رقم هـ٥/١٤٢٧/ت/١٠٩

/ لعام ٥/ت/٢٨باحلكم رقم  هـ, املؤيد١٤٢٦لعام 
 .هـ١٤٢٧
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٣٤٠
ألجزائها, مع األخذ يف االعتبار املستهلك العادي ال 

 .)٢٥(".... ىل العالمتني يف آن واحدإينظر 
 

عن طريق العربة يف التشابه تكون  املعيار اخلامس:
قد حيدث  (اللفظ والكتابة):ي السمع والبرص حاست

التشابه أيضاً عن طريق حاستي السمع والبرص, فقد 
تكون العالمة املقلدة مشاهبة للعالمة األصلية من 
حيث اجلرس الصويت هلا وطريق كتابتها فيقع اللبس 
لد املستهلك. ومن التطبيقات القضائية يف هذا 
الشأن ما طرح عىل ديوان املظامل من نزاع تتلخص 

 (VIMTO)ائعه أن الرشكة املدعية صاحبة العالمة وق
لغاء قبول تسجيل عالمة الرشكة املدعى عليها إتطلب 

الحتاد الفئة بني كال  (VENO)صاحبة العالمة 
) اخلاصة بأنواع عصري ٣٢العالمتني, وهي الفئة (

الفاكهة ورشاهبا. ملا فيه من مساس بعالمتها املشهورة 
سبب إحداث لبس لد عىل مستو العامل مما قد ي

 كال العالمتني.املستهلك العادي بني 
وقد جاء حكم الديوان يف هذه القضية واضحاً 

ن العالمة املطلوب تسجيلها إوحيث . ..."بقوله 
مشاهبة لعالمة املدعية يف الشكل العام وهو ما جتب 
مراعاته عند معايرة التشابه, ويف وقع اجلرس الصويت يف 

ه, وال شك أن هذا يثري لبساً وتضليالً بداية النطق وهنايت

                                                 
هـ. املؤيد ١٤٢٦/ لعام ٥/د/إ/١٠١حكم ديوان املظامل   )٢٥(

 .هـ٥/١٤٢٧/ت/١٠٩باحلكم 

عىل املستهلك, خاصة مع احتاد الفئة, فضالً عن كون 
 .... عالمة املدعية مما تقو الدواعى عىل طلب تقليدها

ملا لعالمة املدعية من شهرة مستفيضة لد عموم 
لغاء قرار وزارة إفقد حكمت الدائرة ب .... املستهلكني

لصناعة  .... طلب رشكةالتجارة والصناعة قبول 
 .)٢٦(")VENO املرطبات املحدودة تسجيل كلمة (فينو

ويف ذات املعنى أقر ديوان املظامل قرار وزارة 
التجارة برفض تسجيل العالمة (أرياف) املكتوبة بالعريب 

) ٣٠والالتيني داخل شكل الشمس ورسم سنبلة بالفئة (
 (الريف) بحروف لتشاهبها مع العالمتني املسجلتني

عربية وكلمة (ريف) بحروف عربية والتينية يعلوها 
رسم قرص الشمس يف إطار مثلث بالفئة, فعلل الديوان 
هذا احلكم بوجود التشابه ما بني العالمة املطلوب 

رياف) والعالمتني املسجلتني املذكورتني من أتسجيلها (
حيث الشكل والنطق واجلرس الصويت واالحتاد يف الفئة, 

 .)٢٧(واخللط لد مجهور املستهلكني ما يسبب اللبس
 

التعدي غري املبارش عىل ذاتية العالمة : الفرع الثاين
 التجارية

خيتلف التعدي املبارش عىل العالمة التجارية عن 
التعدي غري املبارش عليها, يف أن التعدي املبارش يقع 

                                                 
كم رقم املؤيد باحلهـ, ١٤٢٦لعام  ١/د/إ/٦٩احلكم رقم   )٢٦(

 هـ.١٤٢٧/ لعام ٥/ت/٢٨
ملؤيد . اهـ١٤٢٧لعام  ٢/د/إ/٩١ملظامل رقم حكم ديوان ا  )٢٧(

 .هـ١٤٢٨لعام  ٥/ت/٨٠باحلكم 



٣٤١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 −  أسلفنا كام −  عىل ذاتية العالمة بتزويرها أو تقليدها

التعدي غري املبارش يقع عىل استعامل هذه الذاتية  بينام
 .املزورة أو املقلدة

من  أربعة أنواعويشمل االعتداء غري املبارش 
و مزورة, أاستعامل عالمة مقلدة  :االعتداء األول

 وبيع بضاعة حتمل عالمة مقلدة أو مزورة أ :والثاين
 والثالث: عرضها للبيع أو حيازهتا بقصد البيع,

التعدي ببيع  :, والرابعاغتصاب عالمة الغريالتعدي ب
ونتناول  حيازة بضاعة موضوعة بغري حق أو عرض أو

 :التعدي بالبحث فيام ييل هذه الصور من
 

 (أ) التعدي باستعامل عالمة جتارية مزورة أو مقلدة
/أ من ٤٣ليه املادة إهذا الفعل هو ما أشارت 

ما ييل السعودي بنصها عىل نظام العالمات التجارية 
أو مل بسوء القصد عالمة مزورة وكل من استع ....."

والفرق بني التزوير واالستعامل أن التزوير هو  ."ةمقلد
نتاج العالمة التجارية أو القيام برسمها أو إعبارة عن 

أما االستعامل فهو القيام بأخذ هذه العالمة  طباعتها,
عىل املزورة أو املقلدة ووضعها عىل أغلفة البضائع أو 

يشرتط  بام يعني أنه ال ),هـ١٤٣٢(الفهيدي,  أغطيتها
لقيام جريمة استعامل العالمة التجارية أن يكون من 

ذ يعترب كل فعل إقام بتزويرها هو ذاته من استعملها, 
وإن كان يف  منهام فعل مستقل بذاته كايف لقيام اجلريمة,

الغالب أن من يقوم بتزوير العالمة هو ذاته من يقوم 
 م).١٩٦٧ (القليويب, تعامهلاباس

يشرتط لقيام جريمة استعامل العالمة  كام ال
التجارية املزورة أو املقلدة أن تكون البضائع قد 
عرضت فعالً للبيع فاجلريمة تقوم حتى ولو مل 

(القليويب,  تعرض بعد للبيع وبقيت يف املخازن
ستعامل العالمة التجارية اكام أن مفهوم  ).م١٩٦٧

يقف فقط عند حد وضع  املقلدة ال املزورة أو
يعد من قبيل  العالمة عىل البضائع أو عىل األغلفة إذ

عالن عن العالمة عىل واجهة االستعامل أيضاً اإل
ىل جوار االسم التجاري أو يف إاملحل التجاري أو 
هور العمالء واملستهلكني بقصد نرشات توزع عىل مج

ملزورة أو عالن عن البضائع التي حتمل العالمة ااإل
. وتقع هذه اجلريمة يف )م١٩٦٧(القليويب,  املقلدة

الغالب عىل العالمات التجارية التي تتخذ صورة 
نامذج أو أشكال مميزة كام هي احلال يف نموذج 
 الزجاجات املستخدمة لتعبئة املياه الغازية أو العطور

كام ال يشرتط لقيام هذه  ).م٢٠٠٠(زين الدين, 
بضائع أو املنتجات التي حتمل اجلريمة أن تكون ال

العالمة املزورة أو املقلدة من نفس درجة اجلودة أو 
وإنام يشرتط أن تكون هذه البضائع من  أقل منها,

ذات النوع الذي متيزه العالمة احلقيقية أي مماثلة 
 م).١٩٦٧ (القليويب, البضائع لذات
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٣٤٢
ضاعة حتمل (ب) التعدي بعرض أو بيع أو حيازة ب

 مقلدة أو مزورةعالمة 
/ج من نظام العالمات ٤٣أشارت املادة 

كل من " ىل هذه احلالة بقوهلاإالتجارية السعودي 
البيع  عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد

ويتضمن  "أو مقلدة .... منتجات عليها عالمة مزورة
هذا النص ثالثة صور كل صورة منها متثل فعالً 

 وهي:للتعدي عىل العالمة التجارية 
 
يقوم هذا الفعل بعرض  العرض أو الطرح للبيع: − ١

السلع واملنتجات للبيع أو للتداول, كأن يقوم عرضها 
يف واجهة املحالت أو يف الفروع التجارية املخصصة 

كام قد يكون العرض بطريق غري مبارش عن  لبيعها,
طريق إرسال كتالوجات ونرشات وإعالنات وعينات 

 .)م٢٠٠٠(برانبو,  للعمالء
 
ختتلف  بيع املنتجات التي حتمل العالمة التجارية: − ٢

 ,ا بأن عملية البيع تتم فعالً هناهذه الصورة عن سابقته
ذا قام اجلاين ببيع العالمة التجارية املزورة أو املقلدة قام إف

بحقه الركن املادي هلذه اجلريمة, وذلك بقطع النظر حقق 
 البيع مرة واحدةربحاً أم حلقه خسارة وحتى ولو وقع 

ويقع هذا اجلرم عىل البائع وحده  ),م٢٠٠٩ (زين الدين,
ذا قام هذا األخري بإعادة البيع مع علمه إدون املشرتي إال 

 م).١٩٨٢(طه,  بحقيقتها أي أهنا مزورة أو مقلدة

هذا الفعل من  حيازة منتجات بقصد البيع: − ٣
 التعدي عىل العالمة التجارية ال يتمثل يف عرض أو

وإنام بوضع  بيع العالمة التجارية املزورة أو املقلدة,
املنتجات التي حتمل هذه العالمة يف خمزن أو مكان 

ذ يمثل هذا إ لبيعها, غري ظاهر للجمهور متهيداً 
جلريمة التعدي عىل  اً الفعل بحد ذاته فعالً مكون

العالمة التجارية .وال ينظر يف قيام هذا اجلرم أن 
,م احلائز ببيع هويق وال ينظر أيضاً  ذه املنتجات فعالً
ن هذه اجلريمة تقوم مثالً بحق إذ إىل كونه مالكاً هلا إ

 الوكيل بالعمولة أو املوزع هلا متى قام هبذا الفعل
ىل قيام هذه إكام أنه ال ينظر  م).٢٠٠٠(برانبو, 

 اجلريمة إذا كانت احليازة بقصد تقديمها للهبة
ينظر لقيام هذا اجلرم كام أنه ال  م).١٩٦٧(القليويب, 

أن تكون احليازة داخل خمازن التاجر أو يف منزله 
الشخيص أو أن تكون احليازة هبدف بيعها داخل 

 م).٢٠٠٠(برانبو, و خارجهاأالبالد 
وأما إن كانت احليازة للمنتجات التي حتمل 
العالمة املزورة بقصد االستعامل الشخيص فال يقوم 

 ىل العالمة التجاريةبحق هذا احلائز فعل التعدي ع
ذ يشرتط يف فعل احليازة املكون إ م),٢٠٠٠(برانبو, 
 وهو البيع بقصد يكون أن − أسلفنا كام −  هلذا اجلرم

 بالعالمة املساس من البيع يرتبه ملا البدهيي باألمر
قاع املستهلك يف إيملا يدخله من  نظاماً  املحمية التجارية

 .التعامل بهقة املنتج املقدم عىل اللبس حول حقي
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 ) التعدي باغتصاب عالمة الغريج(

املقصود بذلك أن يقوم اجلاين بوضع عالمة الغري 
عىل املنتجات املامثلة للمنتجات التي حتمل العالمة 

والتي تكون  احلقيقية بقصد تدليس وغش اجلمهور,
بالعادة منتجاته أقل جودة من منتجات العالمة احلقيقية 

ترصيف هذه املنتجات يف السوق هيدف من ورائها اجلاين 
باستغالل شهرة العالمة احلقيقية وقبوهلا من طرف 

وقد جاء ذكر  ),م١٩٩٣− ١٩٩٢(رصخوة,  املستهلكني
هذه احلالة لفعل التعدي عىل العالمة التجارية يف نص 

كل من وضع بسوء القصد عىل "/ب بقوهلا ٤٣املادة 
ى أن الفرق وال خيف "عالمة مملوكة لغريه منتوجاته ......

واضح بني حالة التعدي هذه وبني حالة التعدي عىل 
العالمة التجارية اململوكة للغري بتزويرها أو تقليدها يف 
أن هذه األخرية هي بمثابة تزوير وتقليد للعالمة بينام 
يتمثل التعدي باغتصاب العالمة هو بمثابة أخذ العالمة 

ملنتج احلقيقية كام هي ووضعها عىل منتجات مماثلة 
و تعديل فيها, أالعالمة احلقيقية دون إجراء أي تغيري 

وتقع هذه اجلريمة عادة بملء الفوارغ التي حتمل العالمة 
احلقيقية مثل ملء الزجاجات واألكياس والصناديق 

مملوكة للغري بمنتجات الفارغة التي حتمل عالمات مميزة 
 عبئةويطلق عليها البعض بجريمة امللء أو الت ,مماثلة هلا

 كام أن هذه اجلريمة تقع أيضاً  م).١٩٦٧(القليويب, 
بطريق نزع العالمات احلقيقية من عىل املنتجات القديمة 

 م).٢٠٠٠ (برانبو, ووضعها عىل املنتجات املنافسة

حيازة بضاعة موضوعة  ض أو) التعدي ببيع أو عرد(
 بغري حق

ي ىل هذا الفعل من التعدإ/ج ٤٣املادة  أشارت
طرح للبيع أو باع أو حاز  من عرض أو كل"بقوهلا 

موضوعة بغري وجه حق  ...... بقصد البيع منتجات
لفعل  اً ويعترب هذا الفعل من التعدي مشاهب "...

التعدي ببيع أو عرض أو حيازة بضاعة مزورة أو 
غري أن الفرق بينهام هو البضاعة يف هذه  مقلدة,

مة غري فالعال اجلريمة حتمل عالمة أصلية مملوكة للغري,
مقلدة أو مزورة وإنام هي عالمة حقيقية ولكنها 
موضوعة بغري حق عىل بضاعة غري تلك التي 

 م).٢٠٠٠(برانبو,  خصصت العالمة للوضع عليها
 

لقيام جريمة التعدي عىل  الركن املعنوي: الثاين املبحث
 العالمة التجارية

ال يكفي لقيام اجلريمة أن يقوم الركن املادي 
بل جيب أن يتوافر فيها الركن النفيس أو فيها فحسب, 

فالواقعة املكونة للركن املادي للجريمة  املعنوي,
تصاهلا اب بحسب نص التجريم هلا ال تكتمل اال

بشخصية اجلاين إذ جيب أن يصدر الفعل املكون 
ويف بحثنا  .للجريمة عن إنسان يسأل ويتحمل العقاب

ومن ثم ول األ لفرعهلذا الركن نتحدث عن صوره يف ا
نتحدث عن قيام القصد العام يف جرائم العالمة 

قيام  ونبحث فيام بعد مد ثاين, فرعالتجارية يف 
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فرع القصد اخلاص يف جرائم العالمة التجارية. ويف 

ال ثبات القصد اجلنائي يف أفعإأخري نتحدث عن 
 .التعدي عىل العالمة التجارية

 
 صور الركن املعنوي: األول املطلب

املعنوي يف اجلريمة إحد  الركنيتخذ 
إما صورة اخلطأ العمدي أو القصدي وإما  :صورتني

فام مفهومهام? وما هو مد  صورة اخلطأ غري العمدي,
 قبول قيامهام يف فعل التعدي عىل العالمة التجارية?

 أما اخلطأ العمدي أو ما يعرف بالقصد اجلنائي
فه البعض وقد عر فلم يعرفه املنظم تاركاً هذا للفقه,

رتكاب الفعل املكون اىل إجتاه إرادة الفاعل ا"بأنه 
ىل إحداث النتيجة التي يعاقب القانون إللجريمة, و

وعليه فإن القصد  (الصيفي, بدون سنة). "عليها
أن يوجه الفاعل إرادته بإحداث الفعل " اجلنائي يعني

وينقسم القصد  ."اجلرمي نحو حتقيق النتيجة بنية آثمة
ىل قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص, فأما إاجلنائي 

نرصاف إرادة اجلاين افيتمثل يف  القصد اجلنائي العام:
كانت الغاية التي  اً ىل حتقيق النتيجة اإلجرامية أيإ

صد العام يف ويتحدد الق يبتغيها من سلوكه اإلجرامي,
القانوين,  ام يتطلبه أنموذجهاكل جريمة عىل حدة في

 ,١ (حسني وتقوم أغلب اجلرائم عىل القصد العام
وهو يتكون من عنرصين مها العلم  بدون سنة),

واإلرادة .وأما القصد اخلاص فهو يتكون من العلم 

نرصاف اواإلرادة املتطلبني يف القصد العام, فضالً عن 
اإلرادة اىل غاية معينة يتطلبها األنموذج القانوين 

. وقد يرتتب عىل ختلف القصد )٢٨(لبعض اجلرائم
 .(الصيفي, بدون سنة) اخلاص ختلف اجلريمة ذاهتا

فهو يتمثل يف سلوك  :وأما اخلطأ غري العمدي
إرادي يأتيه الفاعل ينطوي عىل إخالل بواجب احليطة 

. , بدون سنة)١(حسني  واحلذر الذي يوجبه النظام
 أغري العمدي واخلط أوعليه فإن الفرق بني اخلط

العمدي (القصد اجلنائي) واضح يف أن سلوك الفاعل 
يف األول يأتيه عن إمهال وعدم حيطة دون أن يقصد 
حدوث النتيجة اإلجرامية, بينام الثاين الفاعل يقصد 

 .ن الفعل وحتقيق النتيجة اجلرميةإتيا
وباستقراء مجيع صور التجريم للعالمة التجارية 

العالمات التي ذكرها النظام السعودي يف نظام 
نجد أهنا تعترب من صنف اجلرائم العمدية. فال  ,التجارية

يتصور أن يصدر فعل التعدي عىل العالمة التجارية 
نف اخلطأ غري العمدي املتمثل املكون للجريمة حتت ص

حيث  م).٢٠١٣(السالمات,  مهال أو قلة االحرتازباإل
                                                 

 ومثال عىل ذلك جريمة التزوير التي يتطلب النظام قصداً   )٢٨(
خاصاً فيها وهو نية استعامل املزور فيام زور من أجله, بحيث 

ن تكون لد اجلاين نية أر, بل يلزم يف فعل التزوي ىال يكتف
نتفى الركن املعنوي. انتفت هذه النية افإن  استعامل املزور,

يليها من نظام مكافحة التزوير  انظر املادة اخلامسة وما
تاريخ  ١١السعودي, الصادر باملرسوم امللكي رقم 

تاريخ  ٥٣املعدل باملرسوم امللكي رقم  هـ٢٦/١١/١٣٨٠
 هـ.٥/١١/١٣٨٢
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لتجارية عتداء عىل العالمة ان اهلدف من جتريم فعل االإ

عالوة عىل محاية املستهلك  حلق صاحبها فيها, هو محاية
بذلك من الغش واخلداع, وال يمكن توقع املساس 

 .حتياطانتيجة إمهال أو عدم 
 

ئم التعدي عىل قيام القصد العام يف جرا: الثاين املطلب
 العالمة التجارية

عىل  −  كام بينا سابقاً  −  يقوم القصد العام
واإلرادة, ويقصد بالعلم أن حييط عنرصين مها العلم 

اجلاين علامً بجميع العنارص القانونية للجريمة من 
نتفى افإذا  حيث أركاهنا كام حددها نص التجريم,

العلم بأحد هذه العنارص بسبب اجلهل أو الغلط 
وأما اإلرادة فهي سلوك يصدر  نتفى القصد اجلنائي,ا

ة اجلرمية, ىل حتقيق النتيجإمن اجلاين هيدف من ورائها 
, كام سلوكاً إرادياً دون حتقيق نتيجةفال يتصور 

يفرتض يف هذا السلوك اإلجرامي أن يصدر عن إرادة 
نتفى كال العنرصين أو أحدمها فال احرة وواعية فإن 

حمل للحديث عن قيام اجلريمة لعدم توافر الركن 
املعنوي فيها. وهذا التطبيق للقواعد العامة ينطبق 

عىل مجيع صور التعدي عىل العالمة بطبيعة احلال 
التجارية التي ذكرها النظام, ولبيان مفهوم قيام 
القصد العام يف عنرصيه العلم واإلرادة يف صور 

هذه الصور التعدي عىل العالمة التجارية نتناول مجيع 
 كل عىل حدة فيام ييل:

 ) جريمة تزوير العالمة وتقليدهاأ(
رادة العلم واإل م القصد العام بعنرصيهيعترب قيا

يف جريمة تزوير العالمة التجارية أو تقليدها من 
املكونات األساسية هلا, إذ جيب عىل الفاعل أن يكون 
عىل علم بالعنارص والوقائع املادية للجريمة, بأنه يقوم 

عالمة جتارية سبق تسجيلها, وهذا  قليدتبتزوير أو 
عله وأنه يقوم بف م).١٩٦٤(اخلويل,  العلم مفرتض فيه

فإن تم بموافقته فال  هذا دون موافقة صاحب العالمة,
يمكن احلديث هنا عن وجود تزوير. كام جيب أن تتجه 

رتكاب فعل التزوير أو التقليد عىل العالمة اىل إإرادته 
ىل إالتجارية حمل احلامية اجلزائية, وأن تنرصف إرادته 

فإن حتقق كال العنرصين العلم حتقيق النتيجة اجلرمية, 
رادة حسب التوضيح السابق قام القصد العام واإل
 .ن للركن املعنوي يف هذه اجلريمةاملكو

 
 جريمة استعامل العالمة التجاريةب) (

لقيام القصد العام يف فعل التعدي عىل استعامل 
يعلم الفاعل العنارص  جيب أنالعالمة التجارية 

وهي استعامل  املوضوعية والواقعية لقيام هذه اجلريمة,
مزورة أو مقلدة, وهذا العلم  بأهناالعالمة التجارية 

مفرتض بطبيعة احلال كون أن جريمة التزوير تقع يف 
 رتكب التزويراالغالب من جانب ذات الشخص الذي 

أو التقليد, ولذلك يكون هناك تالزم بني القصد 
اجلنائي يف جريمة االستعامل ويف جريمة التزوير أو 
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يكون بينام هذا العلم  ),م٢٠١٣ سالمات,(ال التقليد
طلب اثباته إذا كان الشخص الذي تي و ,مفرتض غري

 .زور أو قلد غري الشخص الذي استعمل العالمة
أن مدلول استعامل  − وكام سبق أن بينا −  كام أنه

العالمة املزورة أو املقلدة ال يقترص عىل عرض 
 يضع وإنام تقوم هذه اجلريمة لو مل البضاعة للبيع,

كتفى االتاجر العالمة املزورة أو املقلدة عىل بضائعه و
عالنية أو ستعامل هذه العالمة يف نرشاته اإلبا

 غري ىلإالكتالوجات أو قوائم األسعار والفواتري وما 
ثبات أن كل ما يقوم به يف هذه إ يذلك, فإنه يكف

 أن العالمة مزورة أو مقلدة. هو علمهاألحوال 
كتامل القصد العام يف جريمة استعامل العالمة وال

املزورة أو املقلدة جيب أن تنرصف إرادة الفاعل يف 
ىل إحداث النتيجة اجلرمية, إمجيع هذه السلوكيات 

ليل اجلمهور بإيقاعهم يف اخللط ضواملتمثلة هنا يف ت
 .واللبس باستعامل هذه العالمة املزور أو املقلدة

 
بضاعة حتمل و حيازة ج) جريمة عرض أو بيع أ(

 عالمة مقلدة أو مزورة
لقيام هذه اجلريمة يستلزم أيضاً أن يكون 
الفاعل عىل علم مسبق بأن البضاعة التي يتعامل هبا 
حتمل عالمة مزورة أو مقلدة, سواءً أكان تعامله لتلك 

بقصد البيع  البضاعة قد تم عن طريق بيعها أو اقتنائها
ويقع  م),٢٠٠٩الدين, (زين  أو حيازهتا بقصد البيع

ثبات علم املتهم عىل املدعي وهو يستعني يف ذلك إ
بقرائن األحوال, مثل وجود املصنع الذي تتميز 
منتجاته بالعالمة األصلية يف نفس املنطقة التي يبارش 
فيه التاجر جتارته, وشهرة العالمة املقلدة, وبيع 

 ةضاملنتجات التي حتمل العالمة املقلدة بأثامن خمف
يستنتج  دالئلىل ذلك من إوما  عباس, بدون سنة),(

 منها علم الفاعل بأن البضائع التي يتعامل هبا مزورة.
الستكامل القصد العام يف هذه يشرتط كام 

ثبات إالسابق بيانه,  اجلريمة عالوة عىل عنرص العلم,
ىل إحداث النتيجة اجلرمية املتمثل إاجتاه إرادة الفاعل 

ة منتجات عليها عالمة جتارية بعرض أو بيع أو حياز
ىل هذه إذا ثبت انتفاء إرادة الفاعل للوصول إمزورة, ف

 النتيجة انتفى معها القصد اجلنائي املكون هلذه اجلريمة,
كأن يثبت الفاعل أنه يعلم بتزوير أو تقليد املنتج ولكنه 

 .البضاعة بقصد االستهالك الشخيص حيوز
 
 غتصاب عالمة الغريا) جريمة د(

ختتلف هذه اجلريمة عن غريها من اجلرائم  ال
األخر إذ يوجب النظام قيام القصد العام يف فعل 

غتصاب عالمة الغري بدون وجه حق, من حيث توافر ا
عنرصي العلم واإلرادة, إذ جيب إثبات علم الفاعل 
بالعنارص والوقائع املكونة هلذه اجلريمة, من حيث 

مة الغري دون علمه بأنه يروج لبضاعته مستعمالً عال
أي أنه يعتدي عليها دون وجه  علم وموافقة صاحبها,
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ة غحق. فإذا أثبت مثالً أنه يستعمل الزجاجات الفار

التي حتمل عالمة معينة بتعبئتها بسائل مشابه مع علم 
صاحب العالمة الستعامله الشخيص مثالً فال تقوم 

عنرص  وعالوة عىل (عباس, بدون سنة). اجلريمة بحقه
غتصاب عالمة االكتامل القصد العام يف جريمة  العلم
رتكاب السلوك اىل إأن تتجه إرادة الفاعل جيب الغري 

املجرم وهو وضع عالمة الغري احلقيقية عىل منتجاته, 
ىل حتقيق النتيجة إوأن تتجه إرادته يف ذات الوقت 

اجلرمية املتمثلة هنا يف التغرير باجلمهور حول حقيقة 
كأن يثبت أنه  مل يثبت حسن نيته, ما البضاعة املبيعة.

لصق عىل العالمة احلقيقية عالمته التجارية بحيث 
أو بأن العادة جرت يف جتارة  ختفت العالمة احلقيقية,ا

ستعامل األكياس الفارغة التي حتمل امعينة عىل 
العالمة بإعادة تعبئتها واالكتفاء ببيان عالمة املنشأة 

عىل قطعة من مثالً صاحبة املنتجات بدمغ عالمتها 
 (عباس, بدون سنة).الرصاص

 
حيازة بضاعة موضوعة  ض أو) جريمة بيع أو عر ـه(

 بغري حق
إذا كانت احلالة السابقة تتمثل يف االعتداء عىل 
عالمة الغري احلقيقية باستعامهلا دون حق, فإن هذه احلالة 

ال يف أن االعتداء هنا بقصد بيع أو عرض إال ختتلف عنها 
أو حيازة البضاعة املوضوعة عليها العالمة احلقيقية دون 
وجه حق, مما يستدعي ذلك لقيام القصد العام يف هذه 

و يعرض أو حيوز أاجلريمة أن يعلم الفاعل أنه يبيع 
 بضاعة موضوع عليها عالمة مغتصبة دون علم صاحبها,

نتفت اجلريمة, وعالوة عىل عنرص انتفى هذا العلم افاذا 
العلم لقيام القصد العام يف هذه اجلريمة جيب أن يثبت 

ىل القيام بأحد إجتاه إرادته ابحق الفاعل هلذه اجلريمة 
احليازة) بقصد حتقيق  العرض, السلوكيات (البيع,

وهي ترصيف بضاعته عىل سمعة  النتيجة اجلرمية.
 .هاالعالمة األصلية دون علم صاحبورواج 

 
مد اشرتاط قيام القصد اخلاص يف : الثالث املطلب

 ائم التعدي عىل العالمة التجاريةجر
ال  − فنالكام أس − األصل أن غالبية اجلرائم

ذ يكفي فيها قيام القصد إلقيامها,  تتطلب قصداً خاصاً 
العام بعنرصيه العلم واإلرادة. فالقصد اخلاص ال 

وإنام هو  ,من العنارص املكونة للجريمة يمثل عنرصاً 
وهي قلة اجلرائم  شرتطها املنظم يف بعضاغاية إضافية 

من عنارص  اً وجعلها عنرص, بدون سنة), ١ (حسني
 .الركن املعنوي هلا

شرتاط احول مد  لويطرح يف هذا الشأن تساؤ
قيام القصد اخلاص يف جرائم التعدي عىل العالمة 

العالمات التجارية السعودي? لإلجابة يف نظام  التجارية
عىل هذا التساؤل البد من تناول كل فعل من أفعال 

من نظام  )٤٣(التعدي التي ذكرها النظام يف نص املادة
 :جارية السعودي عىل حدة فيام ييلالعالمات الت
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٣٤٨
جارية بتزويرها أو جريمة التعدي عىل العالمة الت أ)(

 تقليدها
يف بداية الفقرة (أ) أن ) ٤٣جاء يف نص املادة (

كل من زور عالمة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب يف "
وبالتدقيق يف صياغة هذه  ,"...... ليل اجلمهورضت

الفقرة يطرح التساؤل التايل هل املنظم السعودي يوجب 
توافر القصد اخلاص لقيام جريمة تزوير أو تقليد العالمة 

م يف هذه الفقرة مل التجارية? ومرجع هذا التساؤل أن املنظ
التي استعملها يف جتريمه  "سوء القصد"يستعمل عبارة 

عتداء عىل العالمة التجارية باستعامهلا أو لفعل اال
ذات غتصاهبا دون وجه حق, عندما نص عىل ذلك يف ا

كل من استعمل بسوء . ....." هنايتها من أن يف(أ)  ةالفقر
بسوء  كل من وضع"والفقرة (ب) من أن  "...... قصد

. مما يفيد هذا "عالمة مملوكة لغريه ... القصد عىل منتجاته
يف جريمة تزوير وتقليد  خاصاً  أن املنظم مل يشرتط قصداً 

العالمة التجارية بخالف جريمتي االستعامل 
 .عالمةللغتصاب الوا

ىل القوانني املقارنة يف جتريم فعل إبالرجوع 
أن الصياغة  التزوير أو التقليد للعالمة التجارية نجد

النصية لغالبيتها جاءت بذات حرفية النص السعودي 
. باستثناء القانون )٢٩(أعاله ٤٣يف الفقرة (أ) من املادة 

                                                 
نظر املواد من قوانني العالمات التجارية ملجلس التعاون ا  )٢٩(

/أ ٣٤عامين, املادة  ٣٥/١بحريني, املادة  ٣١/١اخلليجي (
املادة  ),كويتي ٩١/١إمارايت, املادة  ٣٧/١قطري, املادة 

 من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي. ١١٣/١

األردين الذي جاءت الصياغة مغايرة فيه, إذ جاء يف 
من قانون العالمات التجارية  ٣٨/١نص املادة 

كل من ارتكب بقصد  يعاقب ......"األردين عىل أنه 
زور عالمة جتارية  )أ( :الً من األفعال التاليةالغش فع

يل ضلأو قلدها بطريقة تؤدي اىل ت.. مسجلة ....
مما يفهم منه أن القانون األردين  "...... اجلمهور

اشرتط رصاحةً القصد اخلاص يف جريمة تزوير أو 
 م).٢٠١٣ (السالمات, تقليد العالمة التجارية

سألة نجد من هذه املىل موقف الفقه إوبالرجوع 
 :راءآأهنا متحورت بني ثالثة 

(عباس, بدون سنة;  وهو الغالبية األول: الرأي
ير أن القانون ال يشرتط القصد ), م٢٠٠٨اخلرشوم, 

اخلاص يف قيام جريمة تزوير أو تقليد العالمة التجارية, 
 ,ىل التأويل احلريف لنص قانوهنم الوطنيإ استناداً 

ىل حكمة املنظم من أن التاجر جيب أن إوكذلك استناداً 
يكون عىل علم بجميع العالمات املسجلة يف فرع 

ىل سجل إالتجارة الذي يزاوله وذلك بالرجوع 
العالمات, كام يستبعد القول أن التزوير أو التقليد جاء 

 .يض, مما حيمل ذلك عىل سوء القصدبشكل عر
مما يرتتب عىل األخذ هبذا الرأي أن اجلريمة 

م بحق مزور العالمة التجارية أو مقلدها دون تقو
حاجة إلثبات سوء نية املتهم كون أن سوء نيته 
مفرتضة, وال يستطيع أن يدعي جهله لينفذ من 

ال أن املتهم يستطيع أن إ. م)٢٠٠٠(برانبو,  العقاب



٣٤٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
يتمسك بأن تنفيذ الفعل املادي مل يتضمن اعتداء عىل 

العالمة صنعت لتمييز احلق يف العالمة متى أثبت أن 
منتجات غري منافسة أو أن العالمة صنعت لوضعها 
للدعاية يف املتجر لبيع املنتجات التي حتمل العالمة 

 (عباس, بدون سنة).احلقيقية
فيعترب أن القصد اخلاص وهو  :الثاين الرأيوأما 

يف جريمة تزوير العالمة  ةسوء نية املتهم مفرتض
يستطيع إثبات عكسها التجارية أو تقليدها, لكنه 

ن فعله قد تم بموافقة صاحب أقامة الدليل عىل إب
ىل انخداع إالعالمة التجارية, وأن فعله هذا مل يؤدي 

 م).٢٠٠٩زين الدين, ( اجلمهور تضليلو
فيعترب أن القانون ال يشرتط  :الثالثالرأي وأما 

القصد اخلاص يف جريمة تزوير العالمة ويشرتطه يف 
المة التجارية, وسند هذا الرأي يف جريمة تقليد الع

هذا, أن حالة تزوير العالمة ال يلزم سوء النية ويعترب 
جمرد اقتباس عالمة مطابقة لعالمة الغري املسجلة خطأ 
يستوجب العقاب, أما يف حالة التقليد فيجب أن يكون 

م; ١٩٦٧(خويل,  ال فال عقوبةإقد تم بقصد الغش و
 هـ).١٤٣٢الفهيدي, 

راء وبالوقوف عىل عىل مجيع هذه اآلوباالطالع 
من نظام العالمات التجارية /أ ٤٣حرفية نص املادة 

املجرمة لفعل تزوير أو تقليد العالمة السعودي 
ىل الصواب, إالتجارية, أر أن الرأي الثاين أقرب 

دة يف الفقرة (أ) من رحيث ال يمكن تغافل العبارة الوا

حتى وإن مل  "اجلمهورليل ضت"املادة املذكورة وهي 
املستعملة يف  "سوء القصد"يستعمل املنظم عبارة 

جريمتي االستعامل واغتصاب عالمة الغري دون وجه 
, ينيحق, وإن كانت كال العبارتني ال تتوافق يف كال املعن

ننا نقول أن املنظم السعودي افرتض سوء قصد إف
أن ال إالفاعل جلريمتي تزوير وتقليد العالمة التجارية 

 .ثبات العكسإلقرينة بسيطة قابلة هذه الفرضية تبقى 
 
 ستعامل العالمة التجارية املزورةجريمة اب) (

اشرتط املنظم السعودي قيام القصد اخلاص يف 
جريمة استعامل العالمة التجارية املزورة أو املقلدة, وقد 

, برصاحة نص  كان واضحاً يف هذا, كام أرشنا سابقاً
وكل من استعمل بسوء . ....." بقوهلا ٤٣/١املادة 

أن هذه  يبام يعن "...... القصد عالمة مزورة أو مقلدة
ال إذا ثبت أن الفاعل كان يسء النية إاجلريمة ال تقوم 

أي يعلم أن العالمة املستعملة مزورة أو مقلدة, وأنه 
ثبات سوء نية إويقع  جر استعامهلا خلداع اجلمهور,

(املتهم) أن يثبت  مدعى عليهالفاعل عىل املدعي ولل
 .علمه بتزوير أو تقليد العالمة حسن نيته بعدم

كام أن القانون املرصي تطلب قيام القصد 
من قانون  ١١٣اخلاص يف هذه اجلريمة بنصه يف املادة 

 يعاقب"بقوله  م٢٠٠٢محاية امللكية الفكرية لعام 
كل من استعمل بسوء قصد عالمة جتارية  − ٢ ......

وكذلك القانون األردين  "...... أو مقلدةمزورة 
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٣٥٠
القصد اخلاص يف هذه اجلريمة  ماشرتط رصاحة قيا

 رتكب بقصد الغشاكل من  ... يعاقب باحلبس" بنصه
استعمل داخل اململكة عالمة جتارية  ... )أ( ......

 )٣٠(وقد نصت غالبية القوانني "... مزورة أو مقلدة
جريمة  رصاحة عىل رشط قيام القصد اخلاص يف

 .امل العالمة املقلدة أو املزورةاستع
: ملاذا املنظم لويطرح يف هذا الشأن تسأو

السعودي وغريه من القوانني املقارنة اشرتط قيام القصد 
اخلاص رصاحة يف جريمة استعامل العالمة املزورة أو 

شرتطه يف جريمة تزوير أو تقليد العالمة ياملقلدة ومل 
ىل أن هذه األخرية إالتجارية? لعل السبب يف ذلك يرجع 

هنا متس بذاتية تقع عىل درجة كبرية من اخلطورة أل
بينام  فالقصد اخلاص فيها مفرتض, العالمة التجارية,

جريمة استعامل العالمة املزورة أو املقلدة, فعل التعدي 
ثبات سوء نية إتية العالمة لذا جيب فيها ال يقع عىل ذا

ن هذه إ. وبطبيعة احلال (عباس, بدون سنة)فاعلها 
ذا كان مستعمل إالتفرقة بني كال اجلريمتني ال حمل هلا 

العالمة هو ذاته مزورها أو مقلدها وهو الوضع الغالب, 
ثبات سوء النية كوهنا مفرتضة للعلم بواقعة إفال يشرتط 
 م).١٩٦٧(القليويب,  التسجيل

                                                 
املادة /أ من قانون العالمات التجارية القطري. ٣٤املادة   )٣٠(

 ٩١/١من قانون العالمات التجارية العامين. املادة  ٣٥/١
 ٣١/١. املادة من قانون العالمات التجارية الكويتي

من قانون محاية  ١١٣/٢املادة  إمارايت.٣٧/١. املادة بحريني
 امللكية الفكرية املرصي.

بضاعة حتمل جريمة عرض أو بيع أو حيازة  ج)(
 عالمة مقلدة أو مزورة

/ج قيام ٤٣مل يشرتط املنظم السعودي يف املادة 
القصد اخلاص يف هذه اجلريمة, إذ يكتفى لقيامها قيام 

وهو  −  حسب الرشح السابق −  القصد العام فقط
ثبات أن الفاعل كان يعلم بأن العالمة التجارية مزورة إ

أو مقلدة عندما قام بعرض أو بيع أو حيازة البضاعة 
ثبات عىل ي حتمل هذه البضاعة, ويقع عبء اإلالت

,فرتاض حسن اإذ يقتيض األصل العام  رافع الدعو
 ).م٢٠١١ (املحيسن, نية البائع أو احلائز بقصد البيع

ثبات إمما يفهم من هذا أنه ال يشرتط لقيام هذه اجلريمة 
ليل ضمثل بسوء نية الفاعل بقصده تالقصد اخلاص املت

اجلمهور. وهذا يفهم من مضمون املادة أعاله بعدم 
يف جريمتي  هوكام  "سوء القصد"ذكرها لعبارة 

إذ جاء يف  ,استعامل واغتصاب العالمة دون وجه حق
كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز "نصها عىل 

مع . بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة .....
كام جاء القانون املرصي متوافقاً مع  ".... علمه بذلك

القانون السعودي يف هذا الشأن بعدم اشرتاط قيام 
 م).٢٠١٣مات, (السالالقصد اخلاص هلذه اجلريمة

وعىل العكس من ذلك فقد اشرتط القانون 
األردين رصاحة قيام القصد اخلاص هلذه اجلريمة إذ 

عىل المات التجارية من قانون الع ٣٨جاء بنص املادة 
من  رتكب بقصد الغش فعالً اكل من  يعاقب ......"



٣٥١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
قتنى بقصد البيع أو اباع أو  )ج. (األفعال التالية .....

 ."عرض للبيع بضاعة حتمل عالمة جتارية ....
التطبيق القضائي لديوان املظامل يف اململكة كان إال أن 

توافر القصد العام غري واضح يف هذا الشأن, فقد اشرتط أحياناً 
فقط يف جريمة عرض أو بيع بضائع عليها عالمة مزورة, ويف 
قضايا أخر اشرتط رضورة توافر القصد اخلاص يف هذه 
اجلريمة. ومن القضايا التي اكتفى فيها بتوافر القصد العام يف 

انتهت  ...."هذه اجلريمة نذكر ما جاء بأحد أحكامه ما نصه 
فة يف حق املدعى عليها لنظام العالمات ىل ثبوت املخالإالدائرة 

التجارية, حيث قامت ببيع عالمة مقلدة لعالمة جتارية أصلية 
حممية يف ذات الفئة املسجلة هلا العالمة وهي زيوت الفرامل 

 .)٣١("... للسيارات مع علمها بذلك
ومن القضايا التي اشرتطت يف هذه اجلريمة 

يشرتط  ..."نصه اص نذكر ما جاء يف آخر ما القصد اخل
طرح أو حيازة بقصد البيع  لقيام جريمة عرض أو

املنتجات التي عليها عالمة مزورة أو مقلدة رشطني 
األول: توفر العنرص املادي املتمثل يف عملية البيع أو 
العرض له, والثاين: وجود العنرص املعنوي وهو سوء 

 .)٣٢("ك العادي ...لالنية بقصد غش املسته

                                                 
باحلكم  هـ, املؤيد١٤٢٦لعام  ١١/د/إ/١٤٢حكم رقم   )٣١(

 .هـ١٤٢٧عام ل ٥/ت/١٣٠رقم 
هـ, املؤيد باحلكم رقم ١٤٣٠لعام  ٩/د/إ/٨٧حكم رقم   )٣٢(

احلكم رقم  ىهـ . ويف ذات املعن١٤٣١لعام  ٥/إس/١٥٥
 ٢/إس/٣٣٤٢, املؤيد باحلكمهـ١٤٣لعام  ٥/د/إ/٢١

 هـ.١٤٣٢لعام 

 صاب عالمة الغريغتاجريمة  د)(
اشرتط املنظم السعودي لقيام هذه اجلريمة قيام 

/ب إذ ٤٣القصد اجلنائي اخلاص برصاحة نص املادة 
 كل من وضع بسوء القصد عىل منتجاته ...."جاء فيها 

وهو ما أخذ به رصاحة القانون  "عالمة مملوكة للغري
املرصي واألردين وقوانني جملس التعاون اخلليجي 

ولعل توافق مجيع القوانني عىل رضورة قيام  )٣٣(مجيعها
 ,القصد اخلاص يف هذه اجلريمة عىل وجه اخلصوص

يرجع أن الفعل الذي يقوم به املعتدي يف هذه احلالة هو 
ليل وخداع اجلمهور هي دافع أسايس ضنية ت

وجوهري لديه وهي اهلدف األسايس من فعله بأن 
ن عادة يقوم بوضع عالمة الغري عىل منتجه الذي يكو

نتفى هذا ابغري جودة املنتج املغتصب عالمته. فإن 
القصد لديه بأن ثبت أنه بقصد االستعامل الشخيص أو 

شخصيته أو ما  أن يثبت أنه أرفق مع املنتج ما يدل عىل
  .يل اجلمهورتضلنتفاء نية اىل ذلك, يثبت من خالله إ

 
حيازة بضاعة موضوعة  جريمة بيع أو عرض أو هـ )(

 بغري حق
ساو املنظم السعودي بني هذه اجلريمة وبني 

و مقلدة يف أو حيازة بضاعة مزورة أجريمة بيع أو عرض 
                                                 

من قانون محاية امللكية الفكرية املرصي. املادة  ١١٣/٣املادة   )٣٣(
ردين. وقوانني ية األ/ب من قانون العالمات التجار٣٨

/ بحريني, ٣١العالمات التجارية لدول اخلليج العريب: 
 .قطري ٣٤/٢عامين,  ٣٥/٢ كويتي, ٩١/٢إمارايت,  ٣٧/٢
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٣٥٢
ذ مل يفرق بني (البيع أو إ عدم اشرتاطه القصد اخلاص,

 العرض أو احليازة) للبضاعة التي حتمل العالمة املزورة
(البيع أو العرض أو احليازة) للبضاعة  املقلدة وبني أو

المة الغري دون وجه حق, وهذا يستنتج من التي حتمل ع
كل من "/ج والتي جاء فيها ٤٣رصاحة نص املادة 

عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات 
 .... موضوعة بغري حقعليها عالمة مزورة أو مقلدة أو 

فتكون هذه الفقرة قد مجعت بني  , "مع علمه بذلك ....
كال اجلريمتني يف احلكم من حيث عدم اشرتاط القصد 

دون ذكر  "مع علمه بذلك"اخلاص الكتفائها بعبارة 
التي ذكرها يف جريمتي االستعامل  "سوء القصد"عبارة 

 .مة املغتصبة كام سبق بيان ذلكللعالمة املزورة والعال
ة بضاعة لذا فإن جريمة بيع أو عرض أو حياز

حتمل عالمة دون وجه حق يكفي لقيامها توافر القصد 
بمعنى أنه ال  العام فقط وهي العلم بموضوع اجلريمة.

جلمهور ليل اضثبات سوء قصد الفاعل بنيته تإيشرتط 
 .ن هذه النية مفرتضةإحيث 

 
 :الفصل الثاين

 يفإجراءات املالحقة والعقوبات 
 العالمة التجارية جريمة التعدي عىل
جتريم األفعال داخل أي كام هو معلوم أن 

ال بنص إ, وفقاً ملبدأ ال جريمة وال عقوبة جمتمع كان
قانوين, ال يكفي بذاته لردع املجرمني, دون وجود آلية 

يقاع العقوبة إمالحقتهم, ب اقانونية عادلة تتم فيه
عرف باألنظمة وهذه اآللية هي ما ت .املستحقة عليهم

جراءات أو أصول املحاكامت الوضعية, بقواعد اإل
اجلزائية, فهذه القواعد أو األصول هي التي تنقل 
قواعد التجريم أو قانون العقوبات من حالة السكون 

رتكابه جلريمته اىل حالة احلراك, بتتبع اجلاين من بداية إ
ىل إحماكمة كشف عنها وما يتخللها من حتقيق ووال

 مرحلة إيقاع العقوبة عليه.
 الفصلاألول من هذا  املبحث لذا سنتحدث يف

اءات التي وضعها النظام السعودي جرهية اإلاعن م
ملالحقة املتهم يف جرائم التعدي عىل العالمة التجارية. 

نظم الثاين العقوبات التي وضعها امل املبحثلنتناول يف 
 .عىل مرتكب أحد هذه اجلرائم

 
 جلريمةإجراءات املالحقة اجلزائية : املبحث األول

 التعدي عىل العالمة التجارية
ال ختتلف إجراءات املالحقة اجلزائية للمتهمني 

العالمة التجارية عن غريها من يف جرائم التعدي عىل 
يف باقي اجلرائم,  املتهمونجراءات التي يالحق فيها اإل

ال أنه إمن حيث تطبيق القواعد العامة يف هذا الشأن, 
اً من اخلصوصية. ورغامً عن هذا يبقى لكل جريمة نوع

هذا ما سنحاول الوقوف عليه يف إجراءات املالحقة 
اجلزائية للمعتدي عىل العالمة التجارية, من حيث 
حتريك الدعو العمومية يف جرائم العالمات 



٣٥٣ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 .األولاملطلب التجارية. هذا ما سنتحدث عنه يف 

وممارسة حق رفع الدعو القضائية. وهو ما سنتناوله 
 .الثاين املطلبيف 

 
 جريمةحتريك الدعو العمومية يف : املطلب األول

 العالمة التجارية
 جريمةثري دعو حتريك الدعو العمومية يف ي

حول من هم  تساؤالتالعالمة التجارية عدة 
? وهو ما سنتناوله يف الفرع أصحاب احلق يف حتريكها

من حيث  لرفعهاجراءات السابقة هية اإلاوم األول.
ة والصالحيات املخولة حتديد سلطة الضبط القضائي

وأخرياً  .وهو ما سنتناوله يف الفرع الثاين ?هلم نظاماً 
هية املدة النظامية التي يمكن خالهلا رفع هذه ام

 هو ما سنتناوله يف الفرع الثالث.الدعو? و
 

أصحاب احلق يف حتريك الدعو : الفرع األول
 العمومية

جراءات العامة يف نظام اإل وفقاً للقواعد
أن حتريك احلق العام يف الدعاوي  )٣٤(اجلزائية السعودي

اجلزائية, وكأصلٍ عام مقصور عىل هيئة التحقيق 
املادة  وقد نصت, هـ)١٤٣٠(احلرقان,  واالدعاء العام

ختتص هيئة " عىل ذلك بقوهلا) من النظام السابق, ١٥(
قامة إب − اوفقاً لنظامه − التحقيق واالدعاء العام 

                                                 
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥) تاريخ ٢د رقم (م/وهو القانون اجلدي  )٣٤(

. "الدعو اجلزائية ومبارشهتا أمام املحكمة املختصة
) من ذات النظام السابق أعطت هذا ١٦كام أن املادة (

عليه أو من ينوبه أو وارثه حتريك  ياحلق استثناءً للمجن
هذه الدعو يف احلالة التي يكون فيها له حق خاص. 

−عليه  يللمجن" هذا بتعبري املادة املذكورة بنصها عىل
ولوارثه من بعده حق رفع الدعو  −  أو من ينوب عنه

 اجلزائية يف مجيع القضايا التي يتعلق هبا حق خاص
. بمعنى أنه حيق يف حالة وجود حق خاص ".....

قامتها إحتريك الدعو العمومية يف مجيع القضايا ب
دون حتريكها بواسطة هيئة  مبارشة أمام القضاء,
وهو ما يعرب عنه يف قوانني   مالتحقيق واالدعاء العا

(بن ظفري,  دعاء املبارشجراءات اجلزائية باالاإل
ال يف احلالة إوال يستثنى من هذه القضايا  هـ),١٤٣٠

التي تر هيئة التحقيق واالدعاء العام مصلحة عامة 
تستدعي السري يف إجراءات التحقيق بذاهتا, بتعبري 

 إذا رأت هيئة الإ ....." ) أعاله بقوهلا١٦ذات املادة (
 التحقيق واالدعاء العام مصلحة عامة يف رفع الدعو

 ."والتحقيق يف هذه اجلرائم
وبالتطبيق, عىل جرائم العالمة التجارية, يطرح 

: هل أن حق حتريك الدعو ليف هذا الشأن تساؤ
العمومية يف جرائم العالمة التجارية يطبق يف ذات 

أعاله? بالرجوع  الكيفية املوجودة يف القواعد العامة
يف  )٣٥(ىل نظام العالمات التجارية السعودي القديمإ

                                                 
 .هـ٤/٥/١٤٠٤) تاريخ ٥ون رقم (م/وهو القان  )٣٥(
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٣٥٤
) من الئحته التنفيذية واملعدلة بالقرار ٤٤املادة (

نجد  )٣٦(هـ١٤/٦/١٤٠٨) تاريخ ٥٥١الوزاري رقم (
أن املنظم قد أعطى يف املادة الثانية من هذا القرار 
لإلدارة القانونية يف وزارة التجارة وفروعها يف جدة 
 والدمام كل يف دائرة اختصاصه حق رفع الدعو
اجلزائية ومتابعة سري إجراءاهتا يف متثيل احلق العام أمام 

ية املختصة وقتها يف ديوان املظامل باعتباره اجلهة القضائ
 .هذا الشأن

 أما وبحسب النظام احلايل للعالمة التجارية,
, فإنه سحب هـ١٤٢٣) لعام ١٤٠( وهو النظام رقم

حتريك الدعو العمومية يف جرائم العالمة اختصاص 
دارة القانونية هلا ية من وزارة التجارة ممثلة يف اإلالتجار

ىل جهتها الطبيعية وهي هيئة التحقيق إوأسندها 
) منه عىل ٥٤الرصيح يف املادة (واالدعاء العام, بنصه 

تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام متثيل احلق العام يف "
 ية ملخالفات أحكام هذا النظاماجلزائالدعو". 

إذا كان  ويبقى التساؤل مطروحاً يف هذا الشأن:
حق حتريك الدعو اجلزائية يف جرائم العالمات 
التجارية من حق هيئة التحقيق واالدعاء العام, هل 

عليه صاحب العالمة التجارية أو  يحيق للمجن
يف املرخص له باستعامهلا بتحريك الدعو العمومية 

) من نظام ٥٤ىل نص املادة (إبالرجوع  هذه اجلرائم?

                                                 
) تاريخ ٣١٩٨رقم ( املنشور يف جريدة أم القر يف العدد  )٣٦(

 .هـ٢٤/٦/١٤٠٨

العالمات التجارية السعودي أعاله, أر أهنا مل تتطرق 
عليه أو غريه حق حتريك  يىل إعطاء حق للمجنإ

 الدعو اجلزائية يف جرائم العالمات التجارية,
وحرصت هذا احلق عىل هيئة التحقيق واالدعاء العام, 

) ٥٤ص اخلاص وهو نص املادة (وكام هو معلوم أن الن
) من نظام ١٦م وهو نص املادة (أعاله يقيد النص العا

عدم يف غاية املنظم  كانجراءات اجلزائية أعاله, ولو اإل
حرص هذا احلق يف حتريك الدعو العمومية يف هذه 

ورد هذا أاجلرائم عىل هيئة التحقيق واالدعاء العام ملا 
عاله, واكتفى ) يف صيغته املذكورة أ٥٤النص (

 .هذا الشأنالسابقة يف بالقواعد العامة 
وقد أخذ ديوان املظامل يف حكم سابق له قبل 

هبذا التوجه احلايل صدور نظام العالمات التجارية 
هي التي تتوىل حتديد اجلهة وقتام كانت وزارة التجارة 

ذ جاء يف أحد هذه إحترك الدعو العمومية التي 
دعو العامة بطلب جمازاة رفع ال"ييل  األحكام ما

باجلهة التي  حمصور املتهم بتقليد عالمة جتارية .....
وليس من حق صاحب  حيددها وزير التجارة .....

العالمة املقلدة أن يبارش هذا احلق بنفسه أو يتواله 
ويف حكم آخر لديوان  )٣٧("بالنيابة عن اجلهة املختصة
وحيث إنه فيام يتعلق  ....."املظامل يف هذا املعنى جاء به 
يقاع العقوبات اجلزائية إبطلب املدعي وكالة 

املنصوص عليها يف النظام عىل املدعى عليه, فلام كان 

                                                 
 .هـ١٤١٠لعام  ٤/ت/٣٥لديوان رقم حكم   )٣٧(



٣٥٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
حق إقامة الدعو العامة من اختصاص اجلهة 
املختصة بوزارة التجارة, فإنه ال صفة للمدعي يف 

 .)٣٨("..... إقامتها, ومن ثم فهي غري مقبولة منه
ن هذا أن املجني عليه صاحب وعليه يفهم م

العالمة ال يمكن له حتريك الدعو اجلزائية يف جرائم 
التعدي عىل العالمة التجارية يف النظام السعودي حتى 

كام هو عليه  ولو اختذ صفة االدعاء باحلق الشخيص,
والتي ال  كاألردن ومرصاحلال يف غريه من الدول, 

ظام ) من ن٥٤يوجد هبا نص مثيل لنص املادة (
منه  العالمات التجارية السعودي أعاله, بام يفهم

جراءات اجلزائية يف هذا تطبيق القواعد العامة يف اإل
 يف هذه الدول الشأن, والتي تعطي للمجني عليه

بصفته مدعي باحلق الشخيص حتريك الدعو اجلزائية 
 .يف التعدي عىل العالمة التجارية

وأر أن حرمان املجني عليه أو من يف حكمه 
من حتريك الدعو مبارشة عن طريق ممارسة االدعاء 
باحلق الشخيص ليس له ما يربره يف نظام العالمات 
التجارية السعودي, فاجلرائم الواقعة عىل العالمة 
التجارية ال تعد من اجلرائم اخلطرية التي تستدعي 

مساس بحقوقه يف  حرمانه من ذلك, عالوة أن يف هذا
ىل حني مروره إمحاية عالمته التجارية بالرسعة املمكنة, 

جراءات تقديم الشكو لد املوظفني املعينني يف إب

                                                 
هـ, املؤيد باحلكم رقم ١٤١٩لعام  ٩/د/تج/٢٧حكم رقم   )٣٨(

 هـ.١٤١٩لعام  ٣/ت/١٥٧

وقت  وزارة التجارة هلذا الغرض. وما يتطلب ذلك من
 ىل القضاء.إىل حني وصوهلا إ
 

جراءات السابقة لتحريك الدعو : اإلالفرع الثاين
 العمومية
 جني عليه يف النظام السعودي الذا كان املإ

يملك حق حتريك الدعو اجلزائية يف جرائم 
العالمات التجارية مبارشة بصفته مدعياً باحلق 

فام السبيل لديه للمطالبة  −  كام أسلفنا − الشخيص
بردع املعتدي عن املساس بعالمته التجارية? حدد 

حتريك الدعو  جراءات السابقة ما قبلاإلاملنظم 
العمومية وذلك عن طريق تقديم شكو لد موظفي 
وزارة التجارة املعينني هلذا الغرض بصفتهم مأموري 
الضبط القضائي يف جرائم العالمات التجارية, إذ جاء 

) من الالئحة التنفيذية لنظام ٦٣يف نص املادة (
يتوىل املوظفون الذين "ييل  العالمات التجارية ما

جمتمعني أو  هم قرار من وزير التجارة ....يصدر بتعين
منفردين ضبط ما يقع من خمالفات ألحكام النظام 

بشكو مقدمة من فيذية سواء أكان ذلك نوالئحته الت
 ييل : مما يفهم من هذا النص ما ".... أحد األشخاص

أن املنظم أعطى حق تقديم هذه الشكو ألي  − ١
 ياملجن ىشخص كان, مما يدخل حتت هذا املعن

عليه بصفته مالك للعالمة التجارية أو املرخص 
له باستعامهلا أو املستهلك أو أي شخص من عامة 



 التجارية السعودي ...مهند ضمرة: احلامية اجلزائية للعالمة التجارية وفقاً لنظام العالمات 

 

٣٥٦
أحد من األشخاص  ....." الناس كون أن عبارة

الواردة يف النص عبارة مطلقة, وما أطلق  ".....
لوم, جيري عىل كام هو مع وفقاً لقواعد التفسري,
 .إطالقه دون ختصيص

للموظفني املعينني من طرف أن املنظم أعطى  − ٢
وزير التجارة صفة الضبطية القضائية يف جرائم 

ذ جاء رصاحة يف نص املادة إ ,)٣٩(العالمة التجارية
) من نظام العالمات التجارية السعودي ٥٦(

يكون للموظفني الذين "النص عىل ذلك بقوهلا 
يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط 

 "ق أحكام هذا النظامالقضائي فيام يتعلق بتطبي
ومأمور الضبط القضائي أو رجال الضبط 

) من نظام ٢٤تعريف نص املادة (اجلنائي بحسب 
هم .. ..."جراءات اجلزائية السعودي اإل

األشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي 
الالزمة للتحقيق  اجلرائم ومجع املعلومات واألدلة

) ٢٥وهم بحسب نص املادة ( ."وتوجيه االهتام
من ذات النظام السابق خيضعون حتت إرشاف 

                                                 
ن هذه إبخالف ما كان معموالً به يف السابق, حيث   )٣٩(

دارة العامة للجودة النوعية الصالحية كانت تتوالها اإل
اصه, يف دائرة اختص بالرياض وفروع الوزارة كلٌّ والرقابة 

) ٥٥١لقرار رقم (التعديل الوزاري بابحسب ما جاء يف 
) من نظام ٤٤لنص املادة ( هـ١٤/٦/١٤٠٨تاريخ 

) تاريخ ٥(م/ العالمات التجارية السابق رقم
. خىل هذا القرار وتاريإ. مشار هـ٤/٥/١٤٠٤  نرشه سابقاً

هيئة التحقيق واالدعاء العام, وللهيئة أن تطلب 
من اجلهة املختصة النظر يف أمر كل من تقع منه 
خمالفة لواجباته أو تقصري يف عمله. كام حددت 

ختصاصات ا) من ذات النظام السابق ٢٧املادة (
مأموري الضبط اجلنائي كل بحسب اختصاصه 

أن يقبلوا البالغات والشكاوي التي  ...."هلا بقو
ليهم يف مجيع اجلرائم, وعليهم وعىل إترد 

مرؤوسيهم حتت إرشافهم أن يقوموا بفحصها 
ومجع املعلومات املتعلقة هبا يف حمرض يوقعون 

 .".... عليه
ختصاصات مأموري الضبط اوال خترج 

القضائي يف جرائم العالمة التجارية املعينني هلذا 
حيات غرض من طرف وزير التجارة عن الصالال

جراءات اجلزائية. وقد العامة الواردة يف نظام اإل
أوضحت الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية 

) منها بيشء من التفصيل ٣٧السعودي يف نص املادة (
هذه اجلرائم  طبعض هذه الصالحيات ملأموري ضب

 ...."بقوهلا حيق هلم 
ن أي املحالت التجارية للتفتيش عدخول   أ)(

 .حكام هذا النظامخمالفات أل
التحفظ عىل السلع املوضوع عليها عالمة   ب)(

جتارية خمالفة ألحكام هذا النظام, وأخذ ثالث 
عينات منها لتقديمها عند االقتضاء مع إرسال 

ىل هيئة التحقيق واالدعاء العام, إإحداها 



٣٥٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
نتهاء الدعو اواالحتفاظ بباقي العينات حتى 

 .... اجلزائية, ويتم حترير حمرض حجز بذلك
إجراء حتقيق فوري مع املخالف  إذا قدر مالئمة   ج)(

 .".... ليهإذلك بعد مواجهته باملخالفة املنسوبة 
) من الالئحة التنفيذية لنظام ٣٨كام بينت املادة (

تباعه من اجراء الواجب اإل السعودي العالمات التجارية
ي الضبط القضائي يف جرائم العالمة طرف مأمور

نتهاء التحقيق مع املتهم باالعتداء عىل االتجارية ما بعد 
بعد االنتهاء من التحقيق مع "العالمة التجارية بقوهلا 

املخالف حتال كامل أوراق املخالفة مع عينة من السلعة 
ىل هيئة التحقيق واالدعاء العام من وكيل الوزارة إحملها 

ما يؤكد هذا  ."ب رفع الدعو اجلزائية .....للتجارة بطل
ىل هيئة التحقيق إالنص أن قرار إحالة ملف القضية 

واالدعاء العام لتحريك الدعو العمومية يأيت انسجاماً 
مع القواعد العامة التي جتعل من مجيع سلطات الضبط 
اجلنائي يف اململكة بام فيها مأموري ضبط جرائم العالمة 

متثل إحد هذه السلطات, تعمل مجيعها  التجارية, التي
 .ف هيئة التحقيق واالدعاء العامحتت إرشا

 
ريك الدعو العمومية سقوط حق حت: الفرع الثالث
 بمرور الزمن

) من نظام العالمات ٤٧أشارت املادة (
تسقط دعو "ىل هذه املدة بقوهلا إالتجارية السعودي 

سنوات من تاريخ ارتكاب  احلق العام بميض مخس

ختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو ااملخالفة, دون 
. وينفرد نظام العالمات التجارية )٤٠("..... املحاكمة

السعودي بوجود هذا النص حيث ال يوجد له مثيل يف 
كل من قوانني العالمات التجارية يف دول جملس 

لعل التعاون اخلليجي والقانون املرصي واألردين. و
السبب يف هذا أن النظام اجلزائي السعودي مل يتعرض 

ىل مسألة تقادم الدعو العمومية (بن ظفري, إ
 هـ).١٤٣٠

) أعاله تبدأ املدة الزمنية من ٤٧وتطبيقاً للامدة (
ال إتاريخ ارتكاب املخالفة, وال يقطع مرور هذه املدة 

من اللحظة التي تبدأ فيها إجراءات التحقيق. ما يفهم 
) ٣٦ليها يف املادة (إأن جمرد تقديم الشكو املشار  منه

من الالئحة التنفيذية, ال تقطع املدة الزمنية لتحريك 
الدعو العمومية وإنام الذي يقطعها املبارشة 

طة العدلية بإجراءات التحقيق من طرف موظفي الضاب
 املعينني هلذا الغرض.

 أن يف ذلك مساس بحق مقدم الشكو ونر
قدمها يف اللحظات األخرية النقضاء مدة إذا ما خاصة 

 اخلمس سنوات ومل يبارش التحقيق فيها بعد. لذا أر
جراء القاطع ليكون اإل) أعاله ٤٧أن يعدل نص املادة (

ن تاريخ ملدة التقادم من تاريخ تقديم الشكو وليس م
 مبارشة إجراء التحقيق.

                                                 
لعام  ٥بخالف ما كان عليه األمر يف القانون السابق, رقم/  )٤٠(

ن املدة الزمنية لسقوط الدعو العمومية إهـ حيث ١٤٠٤
 .سنوات هي ثالث
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 ال ....") فإنه ٤٧بنص املادة (ويف كل األحوال 

يرتتب عىل سقوط دعو احلق العام أي مساس 
ة للقواعد العامة والتي تبقى خاضع "باحلقوق اخلاصة

 يف هذا الشأن.
 

رفع الدعو القضائية يف جرائم : الثاين املطلب
 اريةالعالمات التج

بطبيعة احلال لن تتجىل احلامية اجلزائية أو املدنية 
عن طريق ىل القضاء إللعالمة التجارية دون اللجوء 

إلجراءات ممارسة إجراء رفع الدعو القضائية, وفقاً ل
جراءات اجلزائية إذا كان حمل املعمول هبا يف نظام اإل

الدعو جريمة أو وفقاً لنظام املرافعات الرشعي إذا 
كان حمل الدعو مطالبة مدنية. ولكي حتقق هذه 
الدعو الغاية منها وجب إثبات واقعة التعدي عىل 

لتجارية, باختاذ إجراء احتياطي استعجايل, ملن العالمة ا
يتمثل يف  − أو بعدها − يرغب, ما قبل رفع الدعو

 ممارسة إجراء احلجز التحفظي متهيداً لرفع الدعو
القضائية لد القضاء املختص يف اململكة يف هذا 

 .ما سنحاول الوقوف عليه فيام ييلالشأن. هذا 
 

 احلجز التحفظي إجراء: ولالفرع األ
يندرج إجراء احلجز التحفظي يف جمال االعتداء 
عىل العالمة التجارية, حتت إطار الدعاو املستعجلة 

وهي  )٤١(التي نظمها نظام املرافعات الرشعي السعودي
..... ") منه بقوهلا ٢٠٥ما ورد تعريفها يف نص املادة (

واملتعلقة .... التي خيشى عليها فوات الوقت . املسائل
ذ أجاز للمحكمة املختصة إ ,"..... باملنازعة نفسها

لضوابط  النظر يف هذا النوع من القضايا وفقاً 
جراء ختاذ هذا اإلا. وتكمن أمهية )٤٢(ت معينةاوإجراء

يف تيسري  −  كام أسلفنا − يف جمال العالمة التجارية
ثبات االعتداء عىل احلق يف العالمة التجارية وضبط إ

كام يفيد أيضاً يف م). ١٩٦٧(القليويب,  يمةجسم اجلر
منع استمرار التزوير أو التقليد أو االغتصاب للعالمة 

وكذلك  م).١٩٦٧(القليويب,  التجارية ومنع تداوهلا
تسهيل احلصول عىل التعويض املناسب فيام بعد عند 

كام أنه جيب  م).٢٠٠٠(برانبو,  املدنيةإجراء املطالبة 
احلجز التحفظي إجراء البد من  أن ال يفهم أن إجراء

ثبات فعل التعدي عىل قبل رفع الدعو إل القيام به ما
ختياري وال يعد االعالمة التجارية, بل هو إجراء 

(عباس, بدون سنة). رشطاً الزماً إلقامة الدعو 
ويتمثل حمل احلجز التحفظي الذي يمكن أن 
 يقع عليه احلجز يف اآلالت واألدوات التي تستخدم أو
تكون قد استخدمت يف ارتكاب اجلريمة واملنتجات 
املحلية واملستوردة أو البضائع أو األوراق مما يكون قد 

وقد  وضعت عليها العالمة التجارية موضوع املخالفة.

                                                 
 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) تاريخ ١رقم (م/  )٤١(
 ).٢١٧(ىل إ )٢٠٥املواد من (  )٤٢(



٣٥٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
) نظام العالمات التجارية السعودي ٤٩حددت املادة (

 :يام هبذا االجراء واملتمثلة يفرشوط الق
ن اجلهة القضائية استصدار أمر عىل عريضة م − ١

املختصة ممثلة هنا يف املحاكم التجارية يف القضاء 
مرفق هبا شهادة دالة عىل تسجيل  )٤٣(الرشعي

 .العالمة التجارية املعتد عليها
أن يقدم طالب احلجز تأميناً تقدره املحكمة  − ٢

لتعويض  لتجارية املختصة, تقديراً أولياً ا
طالب  نأذا تبني إاملحجوز عليه عند االقتضاء, 

يقاع إاحلجز يسء النية. ويمكن هلذا األخري بعد 
أن ينازع يف التأمني الذي قدمه احلاجز احلجز 

بموجب طلب يقدمه للمحكمة التجارية 
 .)٤٤(أيام من توقيع احلجز ١٠املختصة, خالل 

) من ذات النظام أعاله ٥٠وقد اشرتطت املادة (
و لبقاء صحة احلجز التحفظي رفع الدعو اجلزائية أ

يقاع احلجز التحفظي, إأيام من تاريخ  ١٠املدنية خالل 
راء جاملنطقي الذي يتامشى مع خاصية اإلوهو باألمر 

وهي  ,ثبات واقعة ماالتحفظي كونه إجراء مستعجل إل
جراء جيب وأن هذا اإل .هنا التعدي عىل العالمة التجارية

ىل إىل فرتة طويلة, وذلك للمسارعة إعدم التعسف بمده 
أصل احلق عن طريق القضاء لعدم املساس  ثباتإ

 .ذا ثبت سوء نية طالب احلجزإغري بحقوق ال
                                                 

وقد كانت هذه اجلهة يف املايض غري البعيد ديوان املظامل, كام   )٤٣(
. سيايت بيان  ذلك الحقاً

 مات التجارية.) من الالئحة التنفيذية لنظام العال٤١املادة (  )٤٤(

وقد أعطى املنظم احلق للمحجوز عليه يف املادة 
ذا تبني إ) من النظام السابق حق املطالبة بالتعويض ٥١(

يوماً من  ٩٠أن طالب احلجز يسء النية, خالل مدة 
) ٥٠واردة يف املادة (تاريخ انتهاء مدة العرشة أيام أعاله ال

ذ مل يرفع احلاجز دعواه. أو من تاريخ صدور إ من النظام,
احلكم النهائي يف دعو احلاجز املتعلقة يف العالمة 

) ٥١جيوز بحسب نص املادة ( نه الأالتجارية. كام 
ال يف احلالة التي إاملذكورة أعاله إرجاع التأمني للحاجز 
وز عليه, أو بعد يصدر فيها حكم هنائي بإدانة املحج

مل  انقضاء امليعاد املقرر له دون رفع دعواه. كل هذا ما
 .ر يف دعو احلجز موضوع التأمنييتضمن احلكم الصاد

 
يف جرائم العالمة القضاء املختص : الفرع الثاين

 التجارية
ىل احلق يف ظل دولة إمن املسلم به أن الوصول 

ال عن طريق ممارسة الدعو إالقانون ال يكون 
القضائية, وهذه الدعو ال يكون النظر فيها واحلكم 

ال لد اجلهة القضائية التي رسم هلا القانون إبنتيجتها 
صالحية النظر فيها, وفقاً للتنظيم القضائي املعمول 
به. ويف حديثنا عن احلامية اجلزائية للعالمة التجارية, 

ائية املختصة يف اململكة حتديد اجلهة القض ينبغي علينا
التي هلا صالحية النظر يف مثل هذه الدعاو. سواءً 
أكان هذا من حيث االختصاص النوعي أو 

 .فيام ييل اعاً االختصاص املكاين. هذا ما سنتناوله تب
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 االختصاص النوعي أ)(

املقصود باالختصاص النوعي هو إعطاء حق 
النظر يف الفصل يف النزاع وفقاً لطبيعة أو نوع القضية 

. ويف جمال اجلرائم فقد جر العمل يف فيهااملتنازع 
عىل توزيع االختصاص القضائي  − سابقاً  − اململكة

والثانية  )٤٥(: األوىل املحكمة اجلزئيةىل ثالثة جهاتإ
من  ففي أيٍّ . )٤٧(والثالثة ديوان املظامل )٤٦(املحكمة العامة

هذه اجلهات القضائية كانت تنظر النزاعات املتعلقة يف 
) من نظام ٥٣حددت املادة ( العالمة التجارية?

العالمات التجارية السعودي اجلهة القضائية املختصة 
يف الفصل يف النزاعات الناشئة عن العالمة التجارية, 

ت مدنية أو جتارية, بقوهلا زاعاسواءً أكانت هذه الن
خيتص ديوان املظامل بالفصل يف مجيع الدعاو املدنية "

واجلنائية الناشئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع 
 ."حكامهأاجلزاءات املقررة ملخالفة 

أما وبعد صدور التعديل اجلديد للنظام القضائي 
نشاء حماكم بداية إه بوالذي تم بموج )٤٨(يف اململكة

                                                 
جراءات ) من اإل١٢٨هتا اجلزائية املادة (نظر يف اختصاصاا  )٤٥(

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢) يف ٣٩لقديم رقم (م/اجلزائية ا
) من ذات ١٢٩دة (يف حتديد اختصاصاهتا اجلزائية املا نظرا  )٤٦(

 .النظام السابق
/و) من ٨نظر يف بيان هذه االختصاصات اجلزائية  املادة (ا  )٤٧(

 ـ.ه١٧/٧/١٤٠٢) يف ٥١نظام ديوان املظامل القديم رقم (م/
هـ واملنشور يف ١٩/٩/١٤٢٨) يف ٧٨هو النظام رقم (م/  )٤٨(

) يف ٤١٧٠( العدد ٨٤اجلريدة الرسمية أم القر السنة 
 م.١٢/١٠/٢٠٠٧هـ املوافق ٣٠/٩/١٤٢٨

متخصصة يف ظل القضاء الرشعي وهي (املحاكم 
اجلزائية والتجارية والعاملية واألحوال الشخصية) 

ت بمسامها السابق. يىل املحكمة العامة والتي بقإضافة إ
فقد أصبح من الرضوري سلخ القضايا اجلزائية 
والتجارية التي كانت تنظر من طرف ديوان املظامل, 

 ظل القضاء الرشعي ىل قاضيها الطبيعي يفإسنادها إب
العادي, بحيث يبقى ديوان املظامل صاحب االختصاص 

من أجلها وهي الفصل يف  يف القضايا التي وجد لاألصي
 .دارة طرفاً فيهاتكون اإل يالنزاعات الت

ن نقل االختصاصات املتعلقة إوبطبيعة األمر 
ىل القضاء إبالقضايا اجلزائية والتجارية من ديوان املظامل 

وقت صدور نظام القضاء  ,ليس باألمر السهل ,الرشعي
, من حيث توفري املباين أو ـه١٤٢٨السعودي اجلديد 

من حيث توفري الكادر الوظيفي من قضاة  أوإنشائها, 
من حيث وجوب تعديل النصوص  أووغريهم, 
الرشعي ونظام يف جمال نظام املرافعات  القانونية

اجلديد يف نظام  جراءات اجلزائية بام يتامشى والتعديلاإل
لذلك فقد نصت الالئحة  وتطبيقاً  القضاء السعودي.

التنفيذية لنظام القضاء السعودي اجلديد عىل املراحل 
موضع  لوضع ما جاء يف النظام القضائي اجلديداالنتقالية 
من بينها نقل اختصاصات ديوان املظامل و التطبيق,

 .) ٤٩(ىل القضاء الرشعيإ املعمول هبا سابقاً 

                                                 
من الئحة آليات  ٧/٨واملادة  ٦/٨واملادة  ٥/٨ نظر املادةا  )٤٩(

 .قضائي السعودي اجلديدتنفيذ النظام ال



٣٦١ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
اآلن وبعد مرور الوقت من تاريخ صدور  أما
, هـ١٤٢٨اء السعودي اجلديد يف عام نظام القض

نستطيع القول أن مجيع االختصاصات اجلزائية 
والتجارية التي كانت تنظرها الدوائر اجلزائية 

ىل إوالتجارية يف ديوان املظامل قد انتقلت بالفعل 
ان القضاء الرشعي بعد توقيع مذكرة التفاهم بني ديو

والذي بموجبه  ,)٥٠(املظامل ووزارة العدل يف هذا الشأن
بالفعل تم سلخ القضايا اجلزائية والتجارية من ديوان 

املحاكم اجلزائية ىل القضاء الرشعي ممثل بإاملظامل 
 .والتجارية فيه

هل اجلرائم  ل مطروحاً اؤويبقى هنا التس
الناشئة عن التعدي عىل العالمة التجارية هي من 

املحاكم اجلزائية أم هي من اختصاص  اختصاص
 القضاء الرشعي اجلديد? املحاكم التجارية يف ظل نظام
ن مجيع اجلرائم تدخل يف قد يبدو هذا التساؤل غريباً أل

ة اجلزائية, تطبيقاً لنص كماختصاص املح األصل من
اجلديد ) من نظام االجراءات اجلزائية ١٢٨املادة (
صاصات املحاكم خالل باختمع عدم اإل"بقوهلا 

األخر, ختتص املحكمة اجلزائية بالفصل يف مجيع 

                                                 
جريدة الرياض الصادرة يوم  هذه املذكرة,يف توقيع  نظرا  )٥٠(

م حتت ١٥/٨/٢٠١٦هـ, املوافق ١٢/١١/١٤٣٧ثنني اال
العدل وديوان املظامل يوقعان اتفاق انتقال الدوائر "عنوان 

لكرتوين عىل الرابط اإل "للقضاء العام ئيةالتجارية واجلزا
ر دخول عىل آخ http://www.alriyadh.com/1139902 التايل:
 .هـ١٢/١١/١٤٣٧املوقع 

) ٣٥ىل نص املادة (إال أنه بالرجوع إ. "القضايا اجلزائية
والتي حددت  )٥١(من نظام املرافعات الرشعي اجلديد

ختتص "فيها اختصاصات املحكمة التجارية جاء فيها 
مجيع الدعاو  )د(املحاكم التجارية بالنظر يف اآليت : 

ما يفهم  "املتعلقة باألنظمة التجارية ..... واملخالفات
منه أن املنظم استثنى جرائم العالمات التجارية من 
اخلضوع الختصاص املحاكم اجلزائية, وأدخلها بالتايل 

ة ضمن اختصاص هي ومجيع خمالفات األنظمة التجاري
 املحكمة التجارية.

 
 االختصاص املكاين ب)(

لوم أن تتعدد املحاكم من ذات الدرجة من املع
 يف البلد الواحد, فال يعقل أن تنظر مجيع الدعاو
داخل البلد الواحد من حمكمة واحدة فيزداد العبء 
عليها مما يرتتب عليه التأخري يف الفصل يف احلقوق. كام 

احلق بدعواه قاطعاً مسافةً ال يعقل أن يتوجه صاحب 
 − ىل حمكمة بذاهتاإبعيداً عن موطن سكناه ليصل  كبرية

 يف دولة مرتامية األطراف. − كالعاصمة مثالً 
لذا فإن طبيعة التنظيم القضائي يف أي دولة 

حماكم  −معارصة يقتىض إنشاء حماكم من ذات الدرجة 
 يف مجيع الدوائر أو املناطق − بداية عىل أقل تقدير

املعمول به يف هذه  داريللتقسيم اإل اجلغرافية وفقاً 
الدولة, بحيث تكون يف كل منطقة حمكمة مشاهبة 

                                                 
 .هـ٨/١/١٤٣٥) يف ١١وهو النظام (م/  )٥١(
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للمحكمة التي هي يف املنطقة األخر, تيسرياً عىل 
املواطنني وتوزيعاً للعبء عىل مجيع هذه املحاكم كل 
بحسب اختصاصه اجلغرايف. لذا جيب حتديد القواعد 
 العامة يف توزيع االختصاص املكاين يف جمال الدعاو

 أو جزائية. )٥٢(أكانت مدنية سواءً 
ويف جمال الدعاو اجلزائية, موضوع بحثنا, مل 

ىل حتديد إيتطرق املنظم يف نظام العالمات التجارية 
قواعد خاصة يف توزيع االختصاص املكاين يف حال 
ارتكاب جريمة من جرائم العالمة التجارية. لذا 

جراءات إىل القواعد العامة يف نظام اإلوجب الرجوع 
اجلزائية لتحديد املحكمة املختصة مكانياً يف حال وقوع 

) من ١٣٠ليه املادة (إجريمة معينة. وهو ما تعرضت 
يتحدد االختصاص املكاين يف "النظام املذكور بقوهلا 

مكان وقوع اجلريمة, أو املكان الذي يقيم فيه املتهم, 
فإن مل يكن له مكان إقامة معروف يتحدد االختصاص 

 ."لذي يقبض عليه فيهيف املكان ا
وبتطبيق هذا النص نجد أن املنظم قد حدد 

رائم. ثالثة ضوابط يف حتديد االختصاص املكاين للج
 نتناوهلا تباعاً فيام ييل.

 
وهو املكان الذي يقع فيه  : حمل وقوع اجلريمة:أوالً 

, ف ن وقع التعدي عىل العالمة إالفعل املجرم نظاماً

                                                 
وما بعدها من نظام املرافعات الرشعي ) ٣٦انظر املادة (  )٥٢(

.السعودي التي حددت ضوابط رفع الدعو املدنية مكا  نياً

تقليدها أو غريها من اجلرائم التجارية بتزويرها أو 
داخل منشأة معينة فتكون املحكمة املختصة هي 

اجلغرافية هذه املنشأة,  املحكمة التي تقع يف دائرهتا
حمكمة مكان وقوع اجلريمة  ويبدو أن اختياروهكذا. 

لتسهيل  − وكأصل عام − لرفع الدعو اً مكان
 اإلجراءات سواء ما تعلق منها باملعاينة أو استحضار

الشهود والظروف التي وقعت فيها كعمليات البيع 
(أمحد,  واالسترياد ملنتجات عليها عالمة مقلدة

وأحياناً قد يتعدد الفعل املجرم لذات الفعل م). ٢٠١٥
يف أكثر من مكان كأن يقع التزوير أو التقليد لذات 
العالمة يف أكثر من جهة كاستعامل أكثر من آلة كل منها 

كانا يمكن توجيه الدعو? هذا ما يف مكان, ففي أي م
) من نظام اإلجراءات ٣١ابت عليه املادة (أج

يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع "السعودي بقوهلا 
بحيث يكون من اجلائز رفع  "فيه فعل من أفعاهلا

الدعو يف أي حمكمة وقع فيها فعل من أفعال التعدي 
 .عىل هذه العالمة التجارية

 
: مكان إقامة جراءات مل يعرف نظام اإل :املتهم ثانياً

نفيذية املقصود بمكان اجلزائية السعودي أو الئحته الت
ىل ما جاء املادة إ, لذا يمكن الرجوع يف ذلك اإلقامة

) من نظام املرافعات الرشعي السعودي التي عرفته ٩(
املكان الذي يقطنه الشخص عىل وجه . ..."بأنه 

ي يسكن فيه املتهم , أي هو املكان الذ".االعتياد ...
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بشكل مستمر دون انقطاع بعيد, ويمكن االستعانة يف 

 هـ).١٤٣٠(بن ظفري,  ىل أهل العرفإحتديده 
وأما إن تعددت أماكن اقامة املتهم فللمدعي 

 قامة دعواه لد أي حمكمة خمتصة مكاناً إباخليار يف 
هـ), وإن تعدد ١٤٣٠(بن ظفري,  قامتهإبمحل 

املختصة هي املحكمة التي  املتهمون تكون املحكمة
 ييوجد هبا حمل إقامة األكثرية منهم, ويف حال التساو

قامة الدعو أمام املحكمة إيكون للمدعي باخليار يف 
 .)٥٣(قامة أحدهمإاملختصة بمكان 

 
وأخرياً فإن املنظم جعل  :حمل القبض عىل املتهم :ثالثاً 
القبض عىل املتهم  اختيار املحكمة التي تم يف مقرهامن 

جراءات ) من نظام اإل١٣٠ري, بنص املادة (اخليار األخ
.... فإن مل يكن له مكان إقامة "اجلزائية أعاله بقوهلا 

معروف يتحدد االختصاص يف املكان الذي يقبض 
ىل حمكمة مكان إ, بمعنى أنه ال جيوز اللجوء "عليه فيه

يه عىل ل فال يف احلالة التي مل يستدإالقبض عىل املتهم 
 مكان إقامة معروف للمتهم.

وخالصة القول أن املنظم السعودي مل جيعل حق 
إال ما بني مكان متاحاً يف رفع الدعو مكانياً  اخليار

قامة املتهم بتعبريه الرصيح يف إمكان وقوع اجلريمة و
بام يفيد  ".... أو ....") أعاله ١٣٠هذا بقوله يف املادة (

                                                 
عات الرشعي السعودي تطبيقاً للقواعد العامة يف نظام املراف  )٥٣(

 .٣٦/٣املادة 

ني. أما حالة القبض عىل املتهم فهو اخليار بني كال احلالت
ر العثور عىل مكان اخليار األخري كام أسلفنا, يف حال تعذ

 قامة املتهم.إ
هذا بخالف احلال عام هو معمول به يف القانون 

ما بني مجيع هذه  األردين التي جعلت اخليار متاحاً 
احلاالت يف حتديد االختصاص املكاين بحسب ما جاء 

مسة من قانون أصول املحاكامت يف نص املادة اخلا
تقام دعو احلق العام عىل املشتكى "األردين بقوهلا 

عليه أمام املرجع القضائي املختص التابع له مكان 
لقاء إوقوع اجلريمة أو موطن املشتكى عليه أو مكان 

ال بالتاريخ إوال أفضلية ملرجع عىل آخر القبض عليه 
٥٤("األسبق يف إقامة الدعو(. 

فإنه يف  حالة ارتكاب أي جرم من جرائم وعليه 
العالمة التجارية فتطبق مجيع القواعد السابقة أعاله يف 
حتديد املحكمة املختصة مكانياً باعتبارها قواعد عامة 

 .تطبق عىل مجيع اجلرائم يف هذا الشأن
 

العقوبات املقررة جلرائم التعدي عىل : الثايناملبحث 
 العالمة التجارية

من آثار احلامية اجلزائية ألي جريمة كانت 
فرض العقوبة عليها, فال يتصور وجود نص جتريمي 
دون وجود عقوبة حمددة وواضحة فيه, هكذا تقتيض 

                                                 
لسنة  ٩أصول املحاكامت اجلزائية األردين رقم قانون   )٥٤(

 م.٢٠٠٦آلخر تعديالته سنة  وفقاً  م١٩٦١
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فكرة التجريم, وهي حتقيق الردع اخلاص للجاين 
والردع العام للعامة. وال خيرج جتريم أفعال التعدي 

ىل إفهي هتدف عىل العالمة التجارية عن هذا املعنى, 
حتقيق الردع اخلاص بعدم عود املجرم لفعله, وحتقيق 

وبالتايل قدام غريه عىل هذا الفعل. إالردع العام بعدم 
 تتحقق العدالة املرجوة.

ويف حديثنا عن العقوبات التي فرضها املنظم 
السعودي عىل مرتكبي جرائم العالمة التجارية, 

صلية ويف نتحدث يف املطلب األول عن العقوبات األ
 عن العقوبات التكميلية فيام ييل.املطلب الثاين 

 
يف جرائم العالمة  العقوبات األصلية: األول املطلب
 التجارية

تعرف العقوبة األصلية بأهنا العقوبة التي 
 يقررها القانون للجريمة بصفة عامة اكتفاء منه هبا
: (الصيفي, بدون سنة) وهي يف القوانني الوضعية

لسجن واحلبس, وأما يف واألشغال الشاقة, واعدام اإل
فمفهومها مغاير عام هو يف القوانني الرشيعة اإلسالمية 

ىل إالوضعية, ألن أحكام الرشيعة تقسم العقوبات 
عقوبات مقدرة: وهي املفروضة بحكم كتاب اهللا عز 
وجل وسنة نبيه الكريم حممد (صىل اهللا عليه وسلم) 

وعقوبات غري  عقوبات القصاص واحلدود. وهي:
م وحاجة ءبام يتال مقدرة وهي التي يقدرها ويل األمر

 وهي قابلة للتبديل أو اجلامعة, وتتمثل يف التعازير

التغيري. وتعترب العقوبات املحددة يف جمال العالمات 
ا ويل التجارية من صنف عقوبات التعازير التي يقدره

 األمر بموجب نصوص نظامية.
لدول األعضاء املنضمة وقد حثت اتفاقية تربس ا

ليها بفرض عقوبات جزائية ملن يمس بالعالمات إ
عىل األقل يف  ....") منها ٦١ة وبقوهلا يف املادة (التجاري

بني وحددت طبيعة هذه اجلزاءات ما  ".... حالة التقليد
, دون حتديد ملقدار هذه العقوبات احلبس و/أو الغرامة

يف  ليها, واكتفتإمة ذ جعلته حقاً اختيارياً للدول املنظإ
بام يكفي لتوفري  ...."بقول ) املذكورة أعاله ٦١املادة (

املطبقة فيام يتعلق  رادع يتناسب مع مستو العقوبات
 .".... باجلرائم ذات اخلطورة املامثلة
) من نظام العالمات ٤٣وقد حددت املادة (

التجارية السعودي العقوبات األصلية عىل مرتكب 
عدي عىل العالمة التجارية, السابق إحد جرائم الت

بني  بياهنا يف هذا البحث, ودون تفرقة فيام بينها, ما
عقوبة احلبس والغرامة أو إحد هاتني العقوبتني. 

عىل التوايل. الثاين وهو ما سنتناوله يف الفرعني األول و
كام نتناول يف الفرع الثالث واألخري احلالة التي شدد 

  حالة العود.ا املنظم العقوبة يففيه
 

 عقوبة احلبس: الفرع األول
ه وضع املحكوم عليه يف أحد يعرف احلبس بأن

سات العقابية مدة من الزمن حيددها القايض املؤس



٣٦٥ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
وفقاً ملا تقتيض به أحكام النظام. وقد حدد املنظم 
العقوبة يف جرائم العالمات التجارية بمدة ال تزيد 

أعاله بقوهلا ) من النظام ٤٣عىل سنة, بنص املادة (
خالل بأي عقوبة أشد يعاقب باحلبس مع عدم اإل"

وهي ذات العقوبة التي  ".... مدة ال تزيد عن سنة
) من نظام العالمات ٤٩كان معمول هبا يف املادة (

ملنظم مل . ولعل اهـ١٤٠٤ية السعودي السابق التجار
عته بكفاية ىل قناإهـ يرجع ١٤٢٣يقم برفعها بتعديل 

بحدها األقىص يف ردع املجرم بس هذه مدة عقوبة احل
ه ملدة املعتدي عىل العالمة التجارية, مع تعديل

 الغرامة, كام سيأيت بيانه.
وبالبحث عن مد نجاعة هذه العقوبة يف 

نظرة عىل مدة هذه  يالنظام السعودي نحاول أن نلق
) ٣١العقوبة يف بعض القوانني األخر. ففي املادة (

من قانون العالمات التجارية البحريني حددت هذه 
املدة (باحلبس مدة ال تزيد عن سنة). بينام يف القانون 

) من قانون العالمات ٣٥العامين حددت املادة (
التجارية العامين هذه املدة (باحلبس بام ال يزيد عن 
سنتني), وهي ذات املدة التي حددها نظام العالمات 

) منه. بينام نجد قانون ٣٤التجاري القطري يف املادة (
) قد أخذ ٣٨/١العالمات التجارية األردين يف املادة (

منهجاً آخر يف حتديد هذه املدة مقارنة بالقوانني املشار 
أدنى للحكم بالسجن ال  اً بأن وضع حدإليها أعاله 
ايض النزول فيه وهي (احلبس مدة ال تقل يمكن للق

عن شهرين وال تزيد عن سنة). بينام قانون محاية امللكية 
 ) وضع حداً أدنى ال١١٣الفكرية املرصي يف املادة (

يمكن للقايض النزول فيه وهي (باحلبس مدة ال تقل 
عن شهرين). وبالتدقيق يف مجيع هذه املواد النظامية 

ة بعض اليشء من حيث السياسة نجد أهنا تقريباً متقارب
حد إاجلنائية يف فرض عقوبة احلبس عىل مرتكب 

 التجارية, مع بعض التشديد فيها. جرائم العالمة
خرياً فعل املنظم العامين والقطري بتشديد أو

العقوبة يف مدة ال تتجاوز سنتني ردعاً ملرتكب مثل 
هذه اجلرائم, وهو ما نأمله من املنظم السعودي يف 

ىل مدة أقىص ال تزيد عن سنتني, إد العقوبة لتصل تشدي
ملا يشكله االعتداء عىل العالمة التجارية املسجلة من 
آثار سلبية عىل صاحب احلق واالقتصاد بشكل عام مما 

ه يقاع الردع املناسب عىل كل من ختول له نفسإيوجب 
 االعتداء عىل عالمة الغري.

 
 عقوبة الغرامة: الفرع الثاين

غ املايل الذي يلزم به القايض املحكوم هي املبل
عليه بدفعه خلزينة الدولة. وهي تعد من أقدم 

ىل نظام الدية الذي كان إالعقوبات ويرجع يف أصلها 
م). ٢٠٠٩(القهوجي,  مطبقاً يف الرشائع القديمة

ويأيت حتديدها عىل نوعني: إما أن حيددها املنظم عىل 
يف ضوء الرضر الفعيل أو االحتاميل  "نسبي"نحو 

للجريمة, أو املنفعة التي استهدفها اجلاين. أو أن يتم 
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حتديدها بني حدين يضعهام املنظم, حداً أعىل وحداً 

ج عن أدنى تاركاً لقايض املوضوع تقديرها بام ال خير
 .هذين احلدين(الصيفي, بدون سنة)

وتأيت الغرامة التي فرضها املنظم السعودي 
كعقوبة عىل مرتكب أحد جرائم العالمة التجارية من 
هذا النوع األخري, إذ أعطى املنظم للقايض سلطة 

) ٤٣تقديرية يف فرضها ما بني حدين بنصه يف املادة (
 بقوهلا من نظام العالمات التجارية السابقة الذكر

لف ريال وال تزيد أوبغرامة ال تقل عن مخسني  ...."
. ويف ذات النهج سار قانون )٥٥("عن مليون ريال ....

 ) بتقدير١١٣محاية امللكية الفكرية املرصي يف املادة (
ف جنيه وال آالبام ال تقل عن مخسة . ..."الغرامة 

وكذلك القانون  "....لف جنيه أجتاوز عرشين 
بغرامة ال تقل عن مائة . ...") ٣٨ملادة(األردين يف ا

 .".... دينار وال تتجاوز ثالثة آالف دينار
بينام سارت بعض الدول عىل هنج مغاير ملا هو 
يف القوانني السابقة بتقديرها للغرامة, بأن وضعت 

به كقانون  يمكن للقايض النزول حداً أدنى ال
هلا ) بقو٣٧العالمات التجارية اإلمارايت يف املادة (

) مخسة ٥٠٠٠وبالغرامة التي ال تقل عن ( ....."
, مما يعني أهنا أعطت للقايض "..... آالف درهم

صالحية مفتوحة لفرض الغرامة وفقاً لسلطته 

                                                 
ن القانون السابق ) م٤٩وقد كانت هذه الغرامة يف املادة (  )٥٥(

 هـ ال تزيد عن مخسني ألف ريال.١٤٠٤للعالمات التجارية لعام 

التقديرية فيام يتامشى وطبيعة كل قضية عىل حدة بام 
 ) درهم.٥٠٠٠ن ال ينزل عن مبلغ (أ

أما بعض القوانني األخر فقد وضعت حداً 
وهي  ىلفرض هذه الغرامة دون وضع حد أدنأقىص 

قوانني العالمات التجارية البحريني التي قدرهتا يف املادة 
والقانون  ".... ال يتجاوز مائة دينار ....") بام ٣١(

 ال تزيد عن ستامئة دينار. ...") بام ٩١الكويتي يف املادة (
 ."ألفي ريالجتاوز  بام ال. ..."والقطري أيضاً  "....

كل األحوال فقد أمجعت غالبية القوانني ويف 
أعاله عىل أن للقايض اخليار ما بني اجلمع بني عقوبتي 
احلبس والغرامة معاً أو احلكم بإحد هاتني 
العقوبتني. وهو متيش حممود يتامشى وطبيعة معطيات 

يار عطاء القايض حق اخلإملف كل قضية عىل حدة, ب
 أو اجلمع بني كال العقوبتني.

 
 تشديد العقوبة: الثالثالفرع 

املقصود بالتشديد أن يعطى للقايض صالحية 
احلكم عىل اجلاين بعقوبة أعىل من احلد األقىص املقرر 
. فالتشديد يمثل حالة استثنائية يف فرض  هلا نظاماً

فرضها ماديات قد تعقوبة أعىل عن حدها الطبيعي, 
البساته وكحجم جرامي وماجلريمة كالسلوك اإل

أو قد تفرضها شخصية , )٥٦(جراميةالنتيجة اإلوجسامة 
                                                 

 ومن أمثلة ذلك يف القوانني الوضعية ظروف املكان,  )٥٦(
ملجني الكرس, يف جريمة الرسقة. وتعدد اووالليل,  والزمان,

 .عليه يف جريمة القتل



٣٦٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
اجلاين كأن يكون املجرم عائداً (الصيفي, بدون سنة). 
والعود يعني أن يرتكب الشخص جريمة بعد احلكم 

يف جريمة أخر (الصيفي, بدون سنة),  عليه هنائياً 
وجرائم العود نوعان :(العود العام) وهو ارتكاب 

جلريمة األوىل. عن نوع ا جريمة جديدة بغض النظر
(والعود اخلاص) ويشرتط فيه أن تتامثل أو تتشابه 

(القهوجي,  اجلريمة اجلديدة باجلريمة السابقة
 م).٢٠٠٩

ىل نظام العالمات التجارية إوبالرجوع 
السعودي نجد أنه قد شدد العقوبة يف حالة العود عىل 

ذ جاء يف نص إارتكاب أحد جرائم العالمة التجارية. 
يعد عائداً يف "عىل أنه  من النظام املذكور )٤٦املادة (
حكام ن هذا النظام من حكم عليه يف خمالفة من أتطبيق 

فام هي رشوط  "..... املخالفات املنصوص عليها فيه
شدد فيها النظام وما هو مقدار العقوبة التي ت ?العود

 ?يف هذه احلالة
 
 ) رشوط العودأ(

 وهي:ازها يف ثالثة رشوط جمتمعة جيإيمكن 
ارتكاب الشخص إحد اجلرائم التي تعرضنا  − ١

) وهي جريمة تزوير أو تقليد ٤٣ليها يف املادة (إ
العالمة التجارية, أو جريمة استعامل عالمة 
جتارية مقلدة أو مزورة, أو جريمة عرض أو بيع 
أو حيازة عالمة جتارية مقلدة أو مزورة, أو 

جريمة اغتصاب عالمة جتارية دون وجه حق, أو 
المة جتارية مستعملة بيع أو عرض أو حيازة ع

 دون وجه حق.
أن يرتكب ذات الشخص إحد اجلرائم املذكورة  − ٢

مما يدخل جرائم العود يف العالمة  − أعاله مرة ثانية.
وال  −  التجارية من نوع العود اخلاص السابق بيانه

يشرتط يف هذه احلالة أن تكون اجلريمة الثانية هي 
األوىل, وهذا واضح بتعبري املادة نفس اجلريمة 

... وعاد اىل ارتكاب ") من النظام أعاله بقوهلا ٤٦(
. وقد أوضحت ذات املادة "... خمالفة أخر مماثلة

...وتعد خمالفات " املقصود باملخالفة املامثلة بقوهلا
(الثالثة  مماثلة املخالفات املنصوص عليها يف املادتني

 م السابق ذكرها يفوهي اجلرائ "... واألربعني)
 البند االول موضوع هذا البحث.

أن يرتكب الشخص اجلريمة الثانية خالل مدة  − ٣
ثالثة سنوات من تاريخ صدور احلكم النهائي 

ذا ارتكب إعليه يف اجلريمة األوىل. بمعنى أنه 
اجلريمة الثانية بعد مرور هذه املدة من صدور 

حقه ب احلكم النهائي عليه فال يعد عائداً وال تشدد
 العقوبة التي وضعها املنظم.

 
 ) مقدار التشديد يف العقوبةب(

) من نظام ٤٥جاء هذا املقدار يف نص املادة (
يعاقب العائد "العالمات التجارية السعودي بقوهلا 
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بعقوبة ال تزيد عن ضعف احلد األقىص للعقوبة املقدرة 
للمخالفة, مع إغالق املحل التجاري أو املرشوع ملدة 

يوماً وال تزيد عن ستة أشهر, ومع نرش  ١٥ل عن ال تق
ما يفهم من هذا النص  ."....احلكم عىل نفقة املخالف 

أنه إذا كانت العقوبة األصلية يف النظام السعودي 
جلرائم العالمة التجارية يف حدها األقىص ال تزيد عن 

تزيد عن مليون ريال  سنة سجن وغرامة مالية ال
) من ذات النظام ٤٣سعودي بحسب نص املادة (

أعاله, فإن مقدار التشديد يكون بام ال يزيد عن ضعف 
احلد األقىص للعقوبة, بمعنى أن صالحية القايض يف 

ىل إتقدير العقوبة يف حالة العود ترتفع يف حدها 
ة ال تزيد عن ىل عامني سجن و/أو غرامإاألقىص 

 سعودي.مليوين ريال 
كام أن عقوبة التشديد يف حالة العود يف جرائم 

عقوبة السجن  العالمة التجارية ال تقف عند حد
) أعاله فرض عىل ٤٥ن املنظم يف املادة (إوالغرامة بل 

غالق املحل التجاري أو إالقايض وجوباً احلكم ب
يوماً وال تزيد عن ستة ١٥املرشوع ملدة ال تقل عن 

  نفقة املخالف.مع نرش احلكم عىل أشهر
ىل القانون املقارن يف هذا الشأن إوبالرجوع 

نر أن البعض منها مل يتطرق يف نظام العالمات 
ىل أحكام العود كالقانون الكويتي والعامين إالتجارية 

واألردين. بينام البعض قد شدد يف عقوبة العود يف 
الغرامة فقط دون السجن كقانون محاية امللكية 

) منه التي ساوت فيه ١١٣ي يف املادة (الفكرية املرص
بني عقوبة احلبس يف اجلريمة األوىل ويف حال العود, 

خر بمدة ال تقل عن شهرين سجن. بينام دول أ
) ٣٩مارايت يف املادة (كقانون العالمات التجارية اإل

د فقط عىل إغالق منه وقع التشديد يف حالة العو
حكوم عليه, نرش احلكم عىل نفقة املاملحل التجاري و

مع بقاء العقوبة األصلية احلبس و/أو الغرامة هي 
أول مرة أو يف حال ذاهتا يف حالة ارتكاب اجلريمة 

 العود إليها.
 

يف جرائم العالمة  ليةيالعقوبات التكم: الثايناملطلب 
 التجارية

وهي العقوبات التي ال تطبق بحق املحكوم 
العقوبة  عليه إال إذا تضمنها قرار احلكم إىل جانب

األصلية. وهي نوعان: وجويب يلزم القايض باحلكم 
. وجوازي يرتك  هبا فإن مل حيكم به كان احلكم معيباً

ذا مل حيكم هبا إف ,للقايض سلطة تقديرية يف احلكم هبا
 اً وأعفي املحكوم عليه منهاحكان احلكم صحي

 (الصيفي, بدون سنة).
مة ورغبة من املنظم يف حتقيق أقىص محاية للعال

التجارية فقد تضمن نظام العالمات التجارية 
السعودي ثالث عقوبات تكميلية. وتتمثل هذه 
العقوبات باملصادرة واإلتالف والنرش نتناوهلا تباعاً يف 

 التالية فيام ييل.الفروع 



٣٦٩ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
 عقوبة املصادرة: الفرع األول

تعرف بأهنا انتزاع ملكية املال جرباً من مالكها 
: الدولة دون مقابل. وهي نوعانلك ضافتها ملإو

مصادرة عامة وهي تقع عىل كل مال املحكوم عليه 
لغاؤها يف إوقد كان يعمل هبا يف األنظمة القديمة وتم 

ومصادرة , , بدون سنة)٢(حسني  األنظمة احلديثة
متصل باجلريمة ال عىل مال معني إخاصة وهي ال تقع 

 أو مستعمل أو معد لالستعامل فيها.
) من نظام العالمات ٥٢املادة (وقد نصت 

  التجارية السعودي عىل عقوبة املصادرة بقوهلا
جيوز لديوان املظامل يف أي دعو مدنية أو جنائية . ..."

أن حيكم بمصادرة األشياء املحجوزة أو التي حتجز فيام 
مات أو ابعد خلصم ثمنها من التعويضات أو الغر
تي تنص للترصف فيها وفقا للرشوط واإلجراءات ال

. وتعد املصادرة هبذا )٥٧(".... فيذيةنعليها الالئحة الت
يسمح بحجز البضائع وبيعها  اً إضافي اً املعنى ضامن

املحكوم له يل خصم التعويض من ثمنها ملصلحة وبالتا
لعالمة التجارية(برانبو, املترضر من التعدي عىل ا

 م).٢٠٠٠

                                                 
مع العلم أن املنظم معني اآلن أن يعدل من أحكام هذه   )٥٧(

ختصاصات اجلزائية والتجارية ملادة, بام يتامشى وسلخ االا
سنادها للقضاء العادي بحسب التعديل إديوان املظامل ومن 

اجلديد وآليات تنفيذه التي انتهت بمذكرة التفاهم املوقعة يف 
 .ظامل ووزارة العدل, كام أسلفناهذا الشأن ما بني ديوان امل

وقد جعل املنظم السعودي احلكم باملصادرة 
  جوازي للقايض وفقاً لتعبري النص أعالهأمر 

بام يفيد أن للقايض السلطة التقديرية  "... وجيوز ..."
الكاملة يف احلكم هبا أو االمتناع عنها وفقاً ملا متليه 

, وهذا بخالف القانون )٥٨(طبيعة كل قضية عىل حدة
) من قانون محاية امللكية ١١٣املرصي إذ جاء يف املادة (

ويف مجيع األحوال تقيض املحكمة  ...."الفكرية أنه 
بمصادرة املنتجات حمل اجلريمة واملبالغ أو األشياء 
املتحصلة منها, وكذلك األدوات التي استخدمت يف 

 ما يفهم منه أن احلكم باملصادرة أمر ".... ارتكاهبا
 وجويب عىل املحكمة أن تقيض به.

كام ويتفق القانون األردين والسعودي من حيث 
ال أن القانون إالقضاء بعقوبة املصادرة, جوازية 

األردين, بخالف القانون السعودي, أعطى للقايض يف 
) من نظام العالمات التجارية صالحية ٣٩نص املادة (

م يف الدعو, وهذا ما قبل احلك احلكم باملصادرة ما
أي  التي حتاكمجيوز للمحكمة "بتعبريها يفهم منها 

شخص متهم يف املادة السابقة أن تأمر بمصادرة كافة 

                                                 
مثل قوانني العالمات خذت به غالبية القوانني أوهو ما   )٥٨(

مارايت (كالقانون اإل التجارية يف دول جملس التعاون اخلليجي
, القطري ٩٤/١, الكويتي املادة ٣٨, العامين املادة ٤٣املادة 
ىل إمل يتعرض  الذي /أ. باستثناء القانون البحريني٣٩املادة 

مثل هذه العقوبة يف القانون املنظم للعالمات التجارية, مما 
). كذلك اً جائز اً بيق القواعد العامة يف هذا الشأن أمرجيعل تط

 ./أ من قانون محاية العالمات الفارقة السوري١٣٨املادة 
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٣٧٠
بام  "عالن واللوحات ....البضائع ومواد اللف واإل

ن للقايض صالحية احلكم باملصادرة أثناء نظر أيعني 
القضية وقبل صدور حكم هنائي فيها. وقد اعترب 

م), أن هذا التشدد له ما ٢٠٠٠(زين الدين,  البعض
جارية من حساسية تتطلب رسعة يربره ما للعالمة الت

نقاذ سمعة العالمة من التدهور. وهو ما إالترصف يف 
نؤيده يف عدم جعل يد القايض مغلولة طوال مدة نظر 

ما قد يرض يف العالمة  القضية بانتظار صدور احلكم,
 .التجارية وسمعتها

 
 : عقوبة اإلتالفالفرع الثاين

ارية ) من نظام العالمات التج٥٢أجازت املادة (
السعودي للقايض صالحية احلكم هبذه العقوبة بقوهلا 

وجيوز له كذلك أن يأمر بإتالف العالمات املزورة  ...."
 −  أو املقلدة أو املوضوعة أو املستعملة بغري حق وأن يأمر

بإتالف االشياء التي حتمل هذه  −  عند االقتضاء
) ٤٦كام أن اتفاقية تربس يف املادة (. )٥٩(".... العالمات

بغية إقامة رادع "بقوهلا منها قد تعرضت هلذه العقوبة 
فعال للتعدي يكون للسلطات القضائية أن تأمر 

 . ".... تالفهاإأو  بالترصف يف السلع ....
                                                 

وقد جاء مثيل هلذا النص يف كل من قوانني العالمات التجارية   )٥٩(
 , املادة. الكويتي٤٣مارايت, املادة يف جملس التعاون اخلليجي (اإل

. ومل يتعرض ٣٨ املادة العامين,/ج. ٣٩املادة  ,. القطري٩٤/١
. ٣٩/٤القانون البحريني ملثل هذه العقوبة) واألردين املادة 

 .١١٧القانون املرصي, املادة, و/ب. ١٣٨والسوري, املادة 

تالف, ملا متثله من وتكمن أمهية فرض عقوبة اإل
أمهية يف ردع املعتدي ووقف التعدي, بإتالف كل ما 

ها يف تزوير أو تقليد يملك من وسائل وأدوات استعمل
عالن واللوحات من مواد اللف واإل عالمة الغري
 شبية واملعدنية واألختام وغريها.والطوابع اخل

تالف اختيارية يمكن للقايض وتبقى عقوبة اإل
أن حيكم هبا أو أن يمتنع عنها, وخرياً فعل املنظم 

إعطاء القايض حق اخليار السعودي يف هذا الشأن, ب
ويمكن االستفادة كل ما له قيمة مالية,  جتنباً إلتالف

منه كالبضائع التي حتمل العالمة غري احلقيقية, ملا يمثله 
تالف هذه البضائع من مساس باملصلحة العامة وهدر إ

املنظم يف  للمقدرات اخلاصة داخل الدولة. فجاء تعبري
إتالف البضائع بقوله حديثه عن صالحية القايض يف 

 منه للقايض أن ال تنبيهاً  ".... وعند االقتضاء.... "
ال يف احلالة التي ال يمكن إتالف البضائع إيأيت حكمه ب

فيها رد التعدي كأن يكون من املتعذر فصل املنتج عن 
 قلدة.العالمة التجارية املزورة أو امل

تالف كعقوبة ويف كل األحوال أر أن فكرة اإل
يمكن تقبلها عىل أي يشء يمكن عىل إثرها رفع 

زورة أو تالف العالمات املإالتعدي وردع املعتدي, ك
 عالنية أو الفواتري أو ماالرسومات أو اللوحات اإل
تالف يف كل ما له قيمة شاهبها, لكن قبول فكرة اإل

حتى ولو تعذر  −مالية يمكن االستفادة منه كالبضائع 
أمر غري مقبول مهام  − فصلها عن العالمة امللصقة هبا 
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نعمها اهللا علينا ال ألة كون النعمة التي كانت قيمته قلي

املصلحة يمكن هدرها, عالوة عىل ما متثله من مساس ب
يف هذه احلالة بعقوبة املصادرة العامة. ويمكن االكتفاء 

 أي طريق كانت.وترصيف البضاعة يف 
عن املنتج  وإن كان يتعذر فصل البضاعة أحياناً 
اً لتلفها) ب(كاملنتجات التي تعبأ وحيكم إغالقها جتن

مثالً تظليل العالمة غري احلقيقية يمكن يف هذه احلالة 
دة كيامئية أو غريها من أو إزالتها باستعامل أي ما

زالة, وتوزيعها بعد ذلك عىل اجلمعيات أدوات اإل
 ت الدولة من مستشفيات أو غريها.اخلريية أو مؤسسا

تالف ولو ام يبقى للمحكمة احلق باحلكم باإلك
) من ٥٢املتهم, بتطبيق نص املادة ( حكمت برباءة

إتالف النظام أعاله التي أجازت للقايض أن يأمر ب
  ذه العالمات رصاحة بقوهلاشياء التي حتمل هاأل
. وقد جاء "وذلك حتى يف حالة احلكم بالرباءة.... "

 يف هذا الشأن واضحاً بنصه عىل تطبيق ديوان املظامل
حجوزة أو التي جواز احلكم بمصادرة األشياء امل ...."

حتجز فيام بعد أو إتالف العالمات املزورة أو املقلدة أو 
حتى يف حال احلكم األشياء التي حتمل هذه العالمات 

ىل أن احلكم بالرباءة إ. ويرجع تربير ذلك )٦٠("بالرباءة
عليه ال يربر  ىثبات القصد اجلنائي للمدعإلعدم 

استمرار حيازته للمنتجات التي حتمل عالمة مزورة أو 
                                                 

ويف . هـ١٤١٨لعام  ٣/ت/١٦٨حكم ديوان املظامل رقم   )٦٠(
هـ, ١٤٣٠لعام  ٩/د/إ/٨٧نظر حكم رقم اذات التطبيق 
 .هـ١٤٣١لعام  ٥/إس/١٥٥ئنايف رقم االستاملؤيد باحلكم 

مقلدة, عالوة أن هذه العالمات غري مرشوعة ينبغي 
 (عباس, بدون سنة). عدم تداوهلا

 
 عقوبة النرش: الفرع الثالث

وتأيت العقوبة التكميلية األخرية التي نص عليها 
النرش, وهي ) أعاله هي ٥٢املنظم السعودي يف املادة (
مثلها مثل عقوبة املصادرة  عقوبة اختيارية للقايض
ذ جاء يف هذه املادة إليهام, إشارة واإلتالف, السابق اإل

.... وجيوز لديوان املظامل أن يأمر بنرش احلكم يف "
 .)٦١(".... جريدة واحدة أو أكثر عىل نفقة املحكوم عليه

ضافية ملا أما عن إقرار مثل هذه العقوبة اإلو
 تنطوي عليه من فضيحة علنية بحق املحكوم عليه

 تؤثر يف سمعته األدبية واملالية م),٢٠٠٠(برانبو, 
م), والسبيل لكشف أمره ٢٠٠٩(القهوجي, 

(عباس, بدون سنة),  للجمهور يف جتنب التعامل معه
 ن النرش يتم عىل نفقتهإولتحميله أعباء مالية حيث 

ىل تعويض , بدون سنة). كام أنه ينطوي ع٢ (حسني
معنوي ملالك العالمة عن األرضار األدبية التي نالت 

 (عباس, بدون سنة). شهرة عالمته التجارية
اجعة وهامة لألسباب ونر أن هذه العقوبة ن

ملا فيها من تشهري للمعتدي عىل عالمة  أعاله, وخاصة
ساءة لسمعته يف الوسط التجاري الذي يعمل إالغري, و

                                                 
 ين ملثل هذه العقوبةدمل يتطرق قانون العالمة التجارية األر  )٦١(

بخالف غالبية القوانني األخر. 
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له نفسه ة رادعة لكل من تسول به, مما جيعل منها عقوب

 التعدي عىل عالمة الغري.
 

 اخلامتة
هللا وفضله تم االنتهاء من هذه الدراسة, ا بحمد

التي انحرص البحث فيها, حول احلامية اجلزائية للعالمة 
التجارية, والتي أتت فيه الدراسة عىل نظام العالمات 

هـ, مقارنةً ١٤٢٣لعام  ٢١التجارية السعودي رقم/
ىل إببعض القوانني األخر, وقد قسمت خطتها 

مة التعدي عىل ين رئيسيني األول: أركان جريأجز
العالمة التجارية, يف مجيع صورها. والثاين: إجراءات 
املالحقة اجلزائية والعقوبات التي حددها النظام يف 
حال ثبوت التعدي عليها. وقد خلصت من خالل 

 هذه الدراسة بطلب التوصيات التالية:
) من نظام العالمات ٤٣تعديل نص املادة ( − ١

ال التعدي عىل التجارية السعودي, املجرمة ألفع
العالمة التجارية, بتوحيد مفهوم الركن املعنوي 
فيها, بحيث تتضمن هذه الصور مجيعها القصد 
اخلاص, وهو سوء نية مرتكب أحد هذه األفعال, 

شرتط يف البعض نية تضليل اجلمهور انه إحيث 
ويف البعض اآلخر سوء القصد ويف البعض جمرد 

وعدم  العلم, وهذا من شأنه أن يدخل لبساً 
وضوح يف توجه املنظم, خاصة عند التطبيق, لذا 

للتفرقة بني مجيع هذه الصور  يأر أنه ال داع

وتوحيدها حول رضورة تطلب قصد خاص 
يتمثل يف سوء النية يف تضليل املستهلك حول 
حقيقة املنتج. وأن سوء النية هذا غري مفرتض 

 إثباته عىل اجلهة رافعة الدعو.وإنام يقع عبء 
ارعة يف تعديل املواد القانونية يف نظام املس − ٢

العالمات التجارية السعودي املذكور أعاله, فيام 
سناد االختصاص يف نظر املنازعات إيتعلق ب

ىل ديوان املظامل, بام إاملتصلة بالعالمة التجارية 
يتامشى والتعديل اجلديد لنظام القضاء السعودي 
ا اجلديد الذي سحب هذه الصالحية منه وأسنده

 للقضاء الرشعي ممثالً باملحكمة التجارية.
) من نظام العالمات ٥٤تعديل نص املادة ( − ٣

التجارية السعودي أعاله, التي تقرص حق حتريك 
الدعو العمومية عىل هيئة التحقيق واالدعاء 

عليه أو من ينوبه أو  يالعام, بام يتاح أيضاً للمجن
ارية وارثه أو من رخص له يف استعامل العالمة التج

ق ممارسة من حتريكها لد القضاء, عن طري
كون أن جرائم العالمات االدعاء باحلق الشخيص, 

التجارية ال تعد من اجلرائم اخلطرية التي تستدعي 
حرمانه من ذلك, عالوة أن يف هذا مساس بحقوقه 

ىل حني إيف محاية عالمته التجارية بالرسعة املمكنة, 
د املوظفني جراءات تقديم الشكو لإمروره ب

املعينني يف وزارة التجارة هلذا الغرض, وما يتطلب 
 ىل القضاء.إىل حني وصوهلا إوقت  ذلك من
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) من نظام العالمات ٥٢تعديل نص املادة ( − ٤

التجارية السابق ذكره, بام يعطي للقايض 
 ,صالحية احلكم باملصادرة أثناء سري الدعو
وليس فقط عند صدور احلكم, ملا قد يكون يف 
فرتة االنتظار هذه من تأخري يف محاية العالمة 

 .التجارية ومساس بسمعتها
 

 شكر وتقدير
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان جلامعة امللك 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع, عىل  ,سعود
مسامهتها يف دعم مسرية البحث العلمي, والذي كان 
له األثر األكرب يف إنجاز هذه الدراسة, سائلني اهللا العيل 
املوىل القدير أن يديم هذا الرصح العلمي الشامخ, ملا 

 خرياً لألمة العربية واالسالمية. فيه
 

 املراجع
 الكتبأوالً: 

يف ظل  جريمة تقليد العالمة التجارية .أمحد, وهيبة
, مكتبة الوفاء القانونية, ١ط. الترشيع اجلزائري

 .٣٢٧), ص م٢٠١٥(
 .التنظيم القانوين للعالمة التجارية .برانبو, عدنان

 منشورات احللبي احلقوقية,بريوت:  ,١ط
 .٨٦٥−٢٤ صص  ),م٢٠١٢(

اململكة العربية جراءات اجلنائية يف اإل بن ظفري, سعد,
مكتبة امللك فهد الوطنية, الرياض:  .السعودية

 .١٧٦− ٢٥ص ص م), ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠(
العالمات التجارية والنامذج الصناعية يف  بندق, وائل.

, ٢. طدول جملس التعاون اخلليجي
 م).٢٠٠٩اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية, (

مرحلة ما اإلجراءات اجلنائية يف  .عبداحلميد احلرقان,
 .قبل املحاكمة يف اململكة العربية السعودية

, فهرست مكتبة امللك فهد الوطنية, ١ط
 .١٠٦, ص )هـ١٤٣٠(

رشح قانون العقوبات, القسم  .حسني, حممد نجيب
منشورات بريوت: , ٣ط .د األوللالعام, املج

 − ٥٨٢ص ص احللبي احلقوقية, (بدون سنة), 
٥٩١. 

رشح قانون العقوبات, القسم  .نجيب حممود ,حسني
منشورات بريوت: , ٣ط .املجلد الثاينالعام, 

ص ص احللبي احلقوقية, (بدون سنة), 
١٠٥٣− ١٠٥٠. 

الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية  .اخلرشوم, عبداهللا
دار وائل للنرش,  عامن:, ٢ط .والتجارية

 .٢١٢م), ص٢٠٠٨(
, ٣ج الوسيط يف القانون التجاري, .اخلويل, أكثم

, مطبعة هنضة مرص, ١ط. األموال التجارية
 .٣٤٦−٣٤٥ صص  م),١٩٦٤(
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مكتبة عامن:  .امللكية الصناعية والتجارية .زين الدين, صالح

 .٤٢٦− ١٧٩ص ص  ),م٢٠٠٠دار الثقافة, (
دار . العالمات التجارية وطنياً ودولياً  .زين الدين, صالح

م), ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠( الثقافة للنرش والتوزيع,
 .٢٦٨− ٢٦ صص 

 .احلامية اجلزائية للعالمة التجارية .السالمات, نارص
إثراء للنرش والتوزيع, عامن, األردن: , ١ط
 .٢٦٦−٢٠٠ صص , )م٢٠١٣(

التفاقية  محاية العالمة التجارية وفقاً  .الشمري, حممد
دراسة حتليلية يف ضوء أحكام االتفاقية  :الرتبس

ونظام العالمات التجارية السعودي والقانون 
املرصي وبعض الترشيعات العربية واألجنبية 

 مكتبة امللك فهد الوطنية,الرياض:  .املقارنة
 .٣٩٦ص  ,)هـ١٤٢٦(

 .النظام القانوين للعالمات التجارية .رصخوة, يعقوب
− ١٩٩٢( مطبوعات جامعة الكويت,

 .٢١٩−١٩٧ص ص ), م١٩٩٣
 .النظرية العامة :قانون العقوبات .الفتاحالصيفي, عبد

ص ص دار اهلد للمطبوعات, (بدون سنة), 
٥٩٧−٢٣٧. 

احلامية القانونية للعالمات التجارية يف  .طبيشات, مصطفى
 .ظل القانون األردين واملرصي واالتفاقيات الدولية

للنرش والتوزيع, عامل الكتب احلديث األردن: , ١ط
 .٢٥٥− ٢٥٠ص ص م), ٢٠١٠/هـ١٤٣١(

الدار اجلامعية بريوت:  .القانون التجاري .طه, مصطفى
 .٧٤٢), ص م١٩٨٢للطباعة والنرش, (

دار  .امللكية الصناعية واملحل التجاري .عباس, حممد
− ٣٤٠ صص (بدون سنة),  النهضة العربية,

٣٥٥. 
والصناعية يف امللكية التجارية  عبدالرحيم, ثروت.

ن وعامدة شؤالرياض:  .األنظمة السعودية
 ,هـ)١٤٠٧( جامعة امللك سعود, املكتبات,

 .١٣٨ ص
العالمات التجارية يف النظام  .الفهيدي, عبداهللا

دار  ,١ط. السعودي واالتفاقيات الدولية
 ),م٢٠١١/هـ١٤٣٢( احلضارة للنرش والتوزيع,

 .٧٥٩− ١٥٠ص ص 

, يف الترشيعات الصناعيةالوجيز  .القليويب, سميحة
مكتبة القاهرة . حقوق امللكية الصناعية ,٢ج

 .٢٩٥−٢٧٤ص ص م), ١٩٦٧( ,احلديثة
رشح قانون العقوبات, القسم العام,  .القهوجي, عيل

, ١ط .املسؤولية اجلنائية واجلزاء اجلنائي
ص م), ٢٠٠٩منشورات احللبي احلقوقية, ( 

 .٢٤٤−٢٠٤ص 
 هتا,دامفر هيتها,ام: الفكريةامللكية  .الكسواين, عامر

مؤسسة الوراق,  عامن: .طرق محايتها
 .١٤٨), ص م١٩٩٨(
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نظام العالمات  .واحلفناوي, أمحد ;حمفوظ, عبداهللا

فيذية الصادرة نجارية السعودي والالئحة التتال
خر تعديل, سلسلة الدراسات آل له وفقاً 

القانونية يصدرها مكتب بن حمفوظ للمحاماة 
القانونية, جدة, واالستشارات 

 .١٤٦ص  م),٢٠٠١هـ/١٤٢٢(
 .الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية .املحيسن, أسامة
دار الثقافة للنرش والتوزيع, عامن: 

 .٨٤م ), ص ٢٠١١/هـ١٤٣٢(
 

 :  القوانني واألنظمة واللوائحثانياً
 عودي رقم نظام العالمات التجارية الس

 .هـ٢٦/٥/١٤٢٣/تاريخ ١٤٠
  جارية رقم لنظام العالمات التالالئحة التنفيذية

 هـ.٢٨/٧/١٤٢٣/ تاريخ ١٧٢٣
  السعودي السابق رقمنظام العالمات التجارية 

 .هـ٤/٥/١٤٠٤) تاريخ ٥(م/
 املرصي رقم  قانون محاية حقوق امللكية الفكرية

 م.٢٠٠٢لسنة  ٨٢
  لسنة  ٣٣قانون العالمات التجارية األردين رقم

 م.١٩٩٩لسنة  ٤٣ملعدل بالقانون رقم ا م١٩٥٢
 ١٠جارية البحريني رقم قانون العالمات الت/ 

 م.١٩٩١لسنة 

 ٣٧مارايت رقم قانون العالمات التجارية اإل /
 م.١٩٩٢لسنة 

  ٦٨قانون العالمات التجارية الكويتي رقم/ 
لسنة  /٣املعدل بالقانون رقم  م١٩٨٠لسنة 
 م.١٩٩٩

  لسنة  /٣قانون العالمات التجارية القطري رقم
 م.١٩٧٨

 رافعات الرشعية السعودي اجلديد (رقم ملنظام ا
 .هـ٨/١/١٤٣٥) يف ١١/

 رقم جراءات اجلزائية السعودي اجلديد نظام اإل
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥) تاريخ ٢(م/

 قديم رقم الة السعودي جراءات اجلزائينظام اإل
 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢) يف ٣٩(م/

 يف ٥١قديم رقم (م/نظام ديوان املظامل ال (
 .هـ١٧/٧/١٤٠٢

  يف ٧٨ديد رقم (م/السعودي اجلنظام القضاء (
 .هـ١٩/٩/١٤٢٨

  نظام مكافحة التزوير السعودي, الصادر باملرسوم
املعدل  هـ٢٦/١١/١٣٨٠تاريخ  ١١امللكي رقم 

 هـ.٥/١١/١٣٨٢تاريخ  ٥٣امللكي رقم  باملرسوم
 ٩املحاكامت اجلزائية األردين رقم  قانون أصول 

آلخر تعديالته سنة  وفقاً  م١٩٦١لسنة 
 م.٢٠٠٦

 



 التجارية السعودي ...مهند ضمرة: احلامية اجلزائية للعالمة التجارية وفقاً لنظام العالمات 

 

٣٧٦
 :  املواقع اإللكرتونيةثالثاً

 حكام القضائية املنشورة عىل بوابة ديوان املظامل األ
املدونات القضائية عىل الرابط  ,السعودي

 :لكرتوين التايلاإل
http://www1.bog.gov.sa/ScientificContent/Judic
ialBlogs/Pages/default.aspx 

 العدل وديوان املظامل يوقعان اتفاق " مقال بعنوان
 "انتقال الدوائر التجارية واجلزائية للقضاء العام

 :لكرتوين التايلعىل الرابط اإل
http://www.alriyadh.com/1139902 

 هـ.١٢/١١/١٤٣٧آخر دخول عىل املوقع بتاريخ 

   



٣٧٧ هـ)١٤٣٨م/٢٠١٧), الرياض (٢(احلقوق والعلوم السياسية , ٢٩, مجملة جامعة امللك سعود
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Abstract. The proposed study aims to carry out a research and address an important aspect of the different legal aspects raised by the study 
of trademarking system. This aspect is none other than the legal protection of trademarks. The research aims to study the legal protection 
accorded to trademarks in accordance with the Saudi Trademarking System, i.e. M/21, Hijri year 1423H with all its amendments. The study 
focuses on trademarking violations in all its forms. It addresses the procedural aspect involved in filing a lawsuit with regards such offences, 
the legal right of the plaintiff to file a lawsuit against the offender, the description of the legal administration, and the duration in which to 
avail the legal right. Lastly, the study examines the statutory sanctions in place to be imposed by the Saudi administrator on the perpetrator, 
whether comprehensive or partial. 
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