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  مقدمــــة

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني 
لتنمية االقتصادية للبالد، إن للشركات واملؤسسات التجارية دورا هاما وحيويا يف عملية ا

 وخدميةوذلك من خالل استغالل املوارد املتاحة واستثمارها دف توفري سلع استهالكية 
  .تسهم يف تطوير السوق احمللية، وبالتايل تطوير االقتصاد الوطين بشكل عام

  
ختلفة األحجـام واألشـكال     اململكة عدد كبري من الشركات واملؤسسات امل       ، يف ويوجد  

ي، وعلى الرغم من هذا الكم اهلائل مـن     السعود يف شىت ااالت املتاحة يف االقتصاد        تعمل
 شركات املسامهة العامة ذات رؤوس األموال الكبرية والقادرة على تنفيـذ          أنالشركات إال   

  .مشاريع ذات جدوى اقتصادية ال متثل إال نسبة ضئيلة منها 
  

مثل انضمام اململكة إىل منظمة التجـارة       لدولية  ويف ظل املتغريات واملستجدات االقتصادية ا     
، فأنه مـن   ما يقتضيه تيار العوملة من فتح األسواق وحترير التجارة من قيود احلماية       العاملية و 
ة دد  دي تتعرض الشركات وخاصة العائلية الصغرية منها أو املتوسطة ملخاطر ج          أنالطبيعي  
 من الضروري العمـل علـى تطـوير     أصبح استمراريتها آجال أم عاجال، ولذلك     كياا و 

الشركات وخاصة العائلية من خالل حتوهلا إىل أشكال أخرى كشركات املسامهة ، مما يرفع              
من قدرا على مواجهة التحديات األساسية اليت تنجم عن هذه املتغريات، وكذلك محايتها             

  . من التعثر وااليار
  

 بصفة عامة   حتويل الشركات ليت تتحدث عن عملية     ونظراً لقلة املراجع واملصادر السعودية ا     
دراسة عملية التحويل يف النظام املصري مث مقارنة مـا ورد يف النظـام   فقد رأى الباحث  

املصري فيما خيص عملية التحويل بالنظام السعودي والوقـوف علـى أوجـه الـشبه          
   .واالختالف
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   :هدف البحث
 حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل شركات يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على عملية

مسامهة بصورة موجزة وكيفية هذا التحول مبينة قواعد وإجراءات التحول باإلضافة إىل اآلثار الناجتة 
  عن هذا التحول

  :  مشكلة البحث
    :تتحدد مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة على األسئلة اآلتية

  ةذات املسؤولية احملدودة إىل مسامههي قواعد حتويل الشركات  ما -
  هي إجراءات حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل مسامهة ؟ ما -
  هي آثار حتول الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل مسامهة ؟ ا م-
  

  :   البحثفرضية
ملسؤولية  اخلطوط العريضة لعملية حتول الشركات ذات امؤداهيقوم البحث احلايل على فرض رئيسي 

  . احملدودة إىل شركات مسامهة

  : أسلوب البحث 
  . دراسة نظرية قائمة على املراجع و القراءات السابقة -

  : حدود البحث 
 البحث على اجلانب اقتصار الباحث رأىنظراً لقصر الفترة الزمنية اخلاصة بإعداد هذا البحث فقد  -

  . النظري دون اجلانب امليداين

                                                                                                        
  : طة البحثخ 

 :  فصول هي على النحو التايلثالثةهذا وقد قسم الباحث هذه الدراسة إىل 

 .قواعد حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل شركات مسامهة: الفصل األول  
 .إجراءات  حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل شركات مسامهة : الفصل الثاين

.اآلثار املترتبة على حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل شركات مسامهة: الفصل الثالث   
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  الفصل األول
   احملدودة إىل شركات مسامهةةاملسؤوليقواعد حتويل الشركات ذات 

  
  
  
  
  
  .احلد األدىن لقيمة السهم: القاعدة األوىل -
  
  ..االكتتاب يف كامل رأس املال: القاعدة الثانية -
  
  .تداول األسهم العينية: القاعدة الثالثة -

  
  .تقدير احلصص العينية: القاعدة الرابعة -

  
  .عدد الشركاء: القاعدة اخلامسة -

  
  .رأس املال: القاعدة السادسة -
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  : للقيمة االمسية لألسهمألدىن احترام احلد ا :القاعدة األوىل

  
ميثل السهم نصيب املساهم يف شركات األموال ، ويقصد به، الصك اليت متنحـه الـشركة                
للمساهم نتيجة اكتتابه يف الشركة ، وهو بذلك يقابل حصة الشريك يف شركات األشـخاص أو يف                 

  .الشركات ذات املسئولية احملدودة 
مسئولية حمدودة ، إىل شركة من شركات األسهم ،         ولذا جيب عند التحويل من شركة ذات        

 للسهم وهو كما حدده القانون مخسة جنيهات ، وقد ألزم القانون       االمسيةأن يراعي احلد األدىن للقيمة      
 بأقل من ه منه على أن يكون السهم غري قابل للتجزئة وال جيوز إصدار٣١/٣ حيث نص يف املادة بذلك

نص على أن يكون السهم غري قابل للتجزئة فذلك عند اإلصدار ، فال جيوز              قيمته االمسية أما بالنسبة لل    
أن تصدر الشركة جزءا من سهم مبعىن أن يكون األسهم غري قابل للتجزئة أمام الشركة ، ولكننا نرى                  
أنه من املمكن أن يشترك يف ملكية السهم أكثر من واحد ، حيث مل مينع النص ذلك ، ويف حالة تعدد                

م واحد يعتربون مسئولني بالتضامن عما يترتب من التزامات على هذه امللكية ، ولكن جيب           املالك لسه 
  .على الشركاء يف السهم أن يتفقوا على اختيار من ينوم أمام الشركة

 من الالئحة التنفيذية جند أنه قد تعرض إىل ذلك فنص علـى أن تـصدر            ١٢٨وإذا نظرنا لنص املادة     
  .١وية األسهم بقيمة امسية متسا

  
  :النظام السعودي يف 
  

من  ٤٩مل ينص النظام السعودي صراحة على هذه القاعدة يف ضوابط التحويل ، ولكنه نص يف املادة                 
وال تقل قيمة السهم عـن مخـسني ريـاال    " على احلد األدىن للقيمة االمسية للسهم       نظام الشركات   

    "  سعوديا
 شركة املسامهة غري قابلة للتجزئـة يف مواجهـة          مأسهتكون  "  على    من النظام  ٩٩ونص يف املادة    

   " الشركة
 تصدر بأعلى   أن جيوز   وإمنا تصدر األسهم بأقل من قيمتها االمسية        أنوال جيوز    "و نص كذلك على     

   "  وافقت اجلمعية العامة على ذلكأو نص نظام الشركة إذامن هذه القيمة 
  .حتديد احلد األدىن للقيمة االمسية للسهم  يف إال القاعدةوبذلك ال خيتلف النظامني يف هذه 

                                     
  ٢٩٧ص  ، الشركات التجارية ، مسيحة القليويب . د ١
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   : االكتتاب يف كامل رأس مال الشركة وسداد الربع:ة الثانيالقاعدة

  
يكون للشركة املسامهة رأس املال مصدر ، وهو يتكون من جمموع القيم االمسية لكافة أنواع األسـهم         

 يضاف إىل القيمة االمسية لألسهم      وبالنسبة لشركة التوصية باألسهم ،    .. الصادرة عن شركة املسامهة     
  . جمموع قيمة حصص التضامن 

وينص القانون على أن يتم االكتتاب يف مجيع األسهم ، فيجب أن يكون رأس املال املـصدر مكتتبـا         
ربع على األقل من القيمة االمسية لألسهم النقدية فور االكتتاب مل ، وأن يقوم كل مكتتب بأداء البالكا

بوسيلة أخرى للدفع مثل الوفاء بطريقة الشيك يكون الدفع نقداً ، بل ميكن أن يكون     ، وال يشترط أن     
  . اإلصدار واملصروفات ، ولكن يلزم املساهم بالوفاء أيضاً بعالوة 

 من الالئحة التنفيذية للقانون اجلديد على أنه ال جيوز أن يكون الدفع بسند شخصي ٨٢/٢وتنص املادة 
 منقوالت أو عقارات أو حق معنوي ، ولو كانت قيمتـها تـساوي الربـع    على املكتتب ، أو بتقدمي  

 من الالئحة أيضاً على أنه ال جيوز الدفع بطريقة املقاصة بني ما يكون              ٣الواجب أداؤه ، وتنص الفقرة      
  .١ للمكتتب من دين على أحد املؤسسني ، ومقدار قيمة املبلغ الواجب أداؤه

  
  

  :يف النظام السعودي 
  

 مل يقصر املؤسسون على أنفسهم االكتتاب جبميـع         إذا"  من نظام الشركات على      ٥٤دة  نصت املا 
 يطرحوا لالكتتاب العام األسهم اليت مل يكتتبوا ا وذلك خالل ثالثني يوما             أناألسهم كان عليهم    

 قرار وزير التجارة املرخص بتأسيس الشركة يف اجلريدة الرمسيـة        أومن تاريخ تشر املرسوم امللكي      
وبذلك يتفق كال  "  يأذن عند الضرورة مبد هذا امليعاد مدة ال تتجاوز تسعني يوماأنلوزير التجارة و

أو )  مسامهة مغلقـة    ( النظامني يف وجوب االكتتاب بكامل رأس مال الشركة إما من قبل املؤسسني             
  ) .مسامهة مفتوحة ( عن طريق طرح األسهم لالكتتاب العام 

ال يقل املدفوع من قيمة كل سهم نقـدي عنـد           " ظام الشركات على     من ن  ٥٨نصت املادة   كما  
    "االكتتاب عن ربع قيمته االمسية ويؤشر على السهم بالقدر املدفوع من قيمته

  

                                     
 ٣٦٠ ص ،حممد توفيق سعودي ، تغيري الشكل القانوين للشركات.د ١
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  :تداول األسهم العينية  :ة الثالثالقاعدة

  
ـ                   اال هذه األسهم هي اليت متثل حصصاً عينية يف رأس مال الشركة واحلصص العينية هي كل ما يعد م

متقوما عدا النقود ، والعمل ، كاحملل التجاري والعالمات التجاريـة والـسمعة واحلقـوق واملبـاين           
  . واألراضي ، واملنشآت واآلالت وما يشابه ذلك

واحلصص العينية ال شك يف أا حتتاج إىل نوع احلماية القانونية أكرب مما تطلبه األسهم النقدية ، ألنه يف 
صص العينية بأكثر من القيمة احلقيقية هلا ، سيؤدي ذلك إىل إحلـاق الـضرر               حالة ما إذا قدرت احل    

  .بالشركة ، ألن املغاالة يف تقدير احلصص العينية سيلحق رأس املال بالتضخم  
ويعترب مبدأ تداول األسهم بالطرق التجارية من أهم ما مييز شركات األموال عن شركات األشخاص ،    

وقد أكد ذلك القانون اجلديد يف املـادة        . التناول عن حصته كقاعدة عامة      اليت ال جيوز للشريك فيها      
  .  منه ٢/١

على ) قانون الشركات اجلديد  (       ٤٥/١ولكن خلطورة احلصة العينية ، فلقد نص القانون يف املادة           
 أنه ال جيوز تداول حصص التأسيس واألسهم اليت تعطي مقابل احلصص العينية قبـل نـشر امليزانيـة               
وحساب األرباح واخلسائر وسائر الوثائق امللحقة ا ، وذلك عن مدة سنتني ماليتني كاملتني ، ال يقل                 

  . كل منها عن اثين عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة 
ونرى أنه ينبغي أال نبالغ يف مبدأ دوام الشخصية االعتبارية واليت أدت ببعض اآلراء يف الفقه الفرنسي                 

 تداول األسهم العينية ، وعدم امتداد قاعدة احلظر إليها عند التحويل ، استنادا إىل مبدأ            إىل القول حبرية  
  . دوام الشخصية االعتبارية 

 حتويل الشركة من شكل الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل شركة إمتام أن هذا احلظر يبدأ منذ وكذلك
كة كانت قائمة حتت شكل آخر ، ومل يتضمن         فال ميكن للتحويل أن جيعلنا ننسى أن الشر       .. املسامهة  

  . التحويل خلقا لشخصية جديدة 
أن ما يدعم هذا القول أن قانون الشركات املصري اجلديد قد نص صراحة على سريان هذا احلظـر                  و

على أسهم زيادة رأس املال اليت تعطي مقابل احلصص العينية ، وقد حدد القانون بداية مدة السنتني اليت 
ا تداول هذه األسهم من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري ، مبا يفيد زيادة رأس       حيظر فيه 

  . ١املال
  

                                     
 ٣٦٣ ، ص ، تغيري الشكل القانوين للشركاتحممد توفيق سعودي .د ١
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  :١تقدير واعتماد احلصص العينية  : القاعدة الرابعة

  
 وأوضـاع  إجـراءات صحيحاً ، البد من اختاذ   حتويل الشركة املسئولية احملدودة     يكون  حىت  و

 من قانون الشركات يف فقراـا  ٢٥ولقد بينت املادة    ) كة املسامهة   الشر( تأسيس الشركة احملول إليها   
 مادية كانت أو معنوية إذا دخلت يف تكوين رأس مال الشركة –السبع ، أحكام تقومي احلصص العينية 

 كما جاءت الالئحة التنفيذية يف الفرع الثالث من الفـصل األول            –املسامهة ، أو عند زيادة رأمسالية       
  .  بشرح تفصيلي هلذه األحكام اخلاصة باحلصص العينية للباب األول

وهذه األحكام تنطبق على حالة تكوين رأس مال شركة املسامهة أو عنـد زيـادة رأمساليـة           
  : وتتخلص هذه األحكام فيما يلي 

مجاعة املؤسسني أو جملس اإلدارة القيام مبدئي للحصص العينية          ١/ ٢٥يلزم القانون اجلديد يف م       .١
املتعلقة باحلصص املراد تقديرها  املعلومات إعطائهمق يف االستعانة بأهل اخلربة يف ذلك بعد وهلم احل

 .  
لكـي تتـوىل   ) اهليئة العامة لسوق املال( يقوم املؤسسون بتقدمي طلب إىل اجلهة اإلدارية املختصة      .٢

  .قد قومت تقوميا صحيحاً التحقق مما إذا كانت احلصص العينية 
 لسوق املال ، تـشكل برئاسـة        رار من الوزير املختص إىل جلنة باهليئة العامة       حيال هذا الطلب بق    .٣

مستشار بإحدى اهليئات القضائية ، وعضوية أربعة على األكثر والقانونية والفنية ختتار هم تلـك               
  اجلهة ، 

ى وجه السرعة ، عل   إليها لتقدير قيمة احلصص العينية على       تقوم اللجنة بالنظر يف الطلبات املقدمة        .٤
 إحالـة أية حال تقوم اللجنة بتقدمي تقريرها بنتيجة التقرير يف مدة أقصاها ستون يوما من تـاريخ   

  ..األوراق إليها 
يقوم املؤسسني أو جملس اإلدارة بتوزيع تقرير اللجنة على الشركاء ، وكذلك اجلهـاز املركـزي                 .٥

ت العامـة ، أو شـركات     أو اهليئا   اجلهات   ألحديللمحاسبات إذا كانت احلصة العينية مملوكة       
  .القطاع العام وذلك قبل اجتماع التأسيسية للشركة بأسبوعني على األقل 

 املكتتبني أو الشركاء ويشترط لصحة هـذا  ال يعترب تقدير هذه اللجنة ائيا إال بعد أن يقره مجاعة        .٦
تبعاد ما يكـون    اإلقرار أن جيوز األغلبية العددية احلائرة لثلثى األسهم أو احلصص النقدية بعد اس            

 .مملوكا منها ملقدمي احلصص العينية 

                                     
 ٦٧٢حمسن شفيق ، الوسيط يف القانون التجاري املصري ص .د ١
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  :يف النظام السعودي 

  
اهتم نظام الشركات كثرياً بتقدير احلصص العينية وذلك ملصلحة أصحاب األسهم النقدية وملـصلحة              
دائين الشركة ، وذلك ألنه إذا مل تقدر احلصص العينية تقديراً صحيحا فقد يؤدي ذلك إىل حـصول                  

 جزء من األرباح هو يف احلقيقة من حق أصحاب احلصص النقدية ، فمثال إذا تقدم أحد                 أصحاا على 
مخسون ألـف   (  ريال   ٥٠,٠٠٠الشركاء بقطعة أرض كحصة عينية يف الشركة وقدرت قيمتها بـ           

، عندئذ سيحصل صاحب    ) مخسة وعشرون ألف ريال    ( ٢٥,٠٠٠يف حني أن قيمتها األصلية      ) ريال  
 عدد األسهم الذي يستحقه وبالتايل سيحصل على ضـعف األربـاح الـيت    قطعة األرض على ضعف   

  .يستحقها وسيكون ذلك بالطبع على حساب أصحاب األسهم النقدية 
وكذلك بالنسبة للغري الذي يتعامل مع الشركة كالدائنني ، فيجب أن يطمئنوا إىل جدية رأس مـال                  

  .١ة الشركة وإىل أن قيمته الفعلية ال تقل عن قيمته األمسي
  

يـث نـصت    من نظام الشركات يف التحدث عن موضوع احلصص العينية ح    ٦٠أسهبت املادة    وقد  
 العامـة  اإلدارة لغريهـم عينـت      أو مزايا خاصة للمؤسسني     أو وجدت حصص عينية     إذا" : على

 تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم احلصص        أكثر أوللشركات بناء على طلب املؤسسني خبريا       
 العامة  اإلدارة إىلويقدم اخلبري تقريره    . دير مربرات املزايا اخلاصة وبيان عناصر تقييمها      العينية وتق 

 أن بناء على طلـب اخلـبري   لإلدارةللشركات خالل ثالثني يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، وجيوز       
، وعلى   املؤسسني إىل صورة من تقرير اخلبري      اإلدارةوترسل  .  ال جتاوز ثالثني يوما    أخرىمتنحه مهلة   

هؤالء توزيعه على املكتتبني قبل انعقاد اجلمعية التأسيسية خبمسة عشر يوما على األقل كما يودع                
ويعـرض التقريـر   . التقرير املذكور املركز الرئيسي للشركة وحيق لكل ذي شأن االطالع عليـه        

احملدد للحـصص   قررت اجلمعية ختفيض املقابل     فإذااملذكور على اجلمعية التأسيسية للمداولة فيه،       
 املستفيدون من املزايـا     أو يوافق مقدمو احلصص العينية      أن ختفيض املزايا اخلاصة وجب      أوالعينية  

 رفض هؤالء املوافقة على التخفيض اعترب       وإذا انعقاد اجلمعية،    أثناءاخلاصة على هذا التخفيض يف      
 إىليت متثل احلصص العينيـة  وال تسلم األسهم ال. أطرافهاعقد الشركة كأن مل يكن بالنسبة جلميع       

   "  الشركةإىل بعد نقل ملكية هذه احلصص كاملة إال أصحاا
  

                                     
  ١٩٠سعيد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري السعودي ، ص / د ١
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املنصوص عليها   ) إجراءات التحول ( من   ) دراسة طلب التحول   ( جزئية   من ) د( وحسب الفقرة   

   :نصت على واليت الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهةيف  
احملولة أتعباه ، مهمتـهم   لشركات أن تعني خبرياً أو أكثر ، تتحمل الشركةجيوز لإلدارة العامة ل" 

العادلة للسهم يف شركة املسامهة املزمع تكوينها وفقاً  التحقق من تقييم الشركة احملولة وحتديد القيمة
 ملعايري من نظام الشركات ووفقاً) ٦٠،٦١(احلصص العينية الواردة يف املادتني  لألحكام اخلاصة يف

 العام أو حتول االكتتابعن طريق  احملاسبة املتعارف عليها يف حالة حتول الشركة مع زيادة رأمساهلا
لالكتتاب العام ، أما يف حالة حتول الشركة وثبـات   الشركة بذات قيمة أصوهلا وطرح جزٍء منها

تقدير ذلك زيادة رأس املال عن طريق قصر االكتتاب على الشركاء فيتم  رأس املال والشركاء أو
   " .االقتصاديةدراسة اجلدوى  يف ضوء

  
 بعض اإلجراءات للتحقق من صحة تقدير احلصص العينيـة          اختاذوبذلك فقد أوجب نظام الشركات      

  -:وتتحصل فيما يلي
جيب على املؤسسني أن يطلبوا من اإلدارة العامة للشركات تعيني خبري أو أكثر للتحقق مـن                 -١

ب أن يقدم هذا اخلبري تقريره لإلدارة العامة للشركات خالل صحة تقييم احلصص العينية ، وجي
  .ثالثني يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل ، وجيوز أن متدد املدة ثالثني يوماً أخرى 

 .ترسل اإلدارة العامة للشركات صورة من تقرير اخلبري إىل املؤسسني  -٢
 انعقـاد ية على املكتتبني قبـل       يتوىل املؤسسون توزيع تقرير اخلبري بشأن تقومي احلصص العين         -٣

كما تودع صورة التقرير يف املركز      اجلمعية العمومية التأسيسية خبمسة عشر يوماً على األقل ،          
 .الرئيسي للشركة وحيق لكل ذي شأن اإلطالع على التقرير 

بعد مضي مخسة عشر يوما من تاريخ إيداع التقرير املركز الرئيسي للشركة تنعقد اجلمعيـة                -٤
ة التأسيسية ملناقشة هذا التقرير والتصويت عليه ويقتصر التصويت علـى أصـحاب             العمومي

األسهم النقدية ، أما أصحاب األسهم العينية فيحرمون من التصويت حىت ولو كـانوا مـن                
 .أصحاب األسهم النقدية أيضا لتعلق األمر مبصلحتهم 
األغلبية العددية احلائزة لثلثـي األسـهم   وال يصبح تقدير احلصص العينية ائيا إال بعد إقراره بواسطة      

النقدية ، أما إذا قررت اجلمعية ختفيض املقابل احملدد للحصص العينية فيجب أن يوافق مقدمو احلصص             
العينية على هذا التخفيض يف أثناء انعقاد اجلمعية ، وإذا رفض هؤالء املوافقة على التخفيض اعترب عقد                 

  .ع أطرافها الشركة كأن مل يكن بالنسبة جلمي

http://www.KSULC.com


www.KSULC.com 
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   :عدد الشركاء : ة اخلامسالقاعدة

  
 من الئحة التنفيذية على حد أدىن لعدد الشركاء ١/٢م ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ٨/١تنص املادة 

 " ال جيوز أن يقل عدد الشركاء املؤسسني يف شركات املسامهة عن ثالثة           "  املسامهة فتقول    يف شركة 
ال جيوز أن يقل عدد الشركات املؤسسني يف شركات         " ذية على أنه     من الئحة التنفي   ٢/١وتنص املادة   
شركات التوصية باألسهم فال جيوز أن يقل عدد الـشركاء عـن أثـنني         وبالنسبة ل  ثالثةاملسامهة عن   

  . متضامن اأحدومه
 ، حيث يوجب أال يقل      ١٩٦٦ للقانون الفرنسي الصادر سنة      ٧٣/١وهذا النص خيتلف عما يف املادة       

 عند التأسيس ، وهو ذات احلكم الذي كان معموال به قبل             شركاء سبعة  ركات املسامهة عن    عدد الش 
  . ١٨٦٧ الشركات الفرنسي القدمي الصادر سنة  من قانون٢٣صدوره مبقتضي املادة 

الشركة ذات املسئولية احملدودة عند التحويل أن يراعي احلد األدىن لعـدد  وبناء على ذلك ، جيب على      
 ٢٩٩ من القانون اجلديد واملادة      ١٣٦تأسيس شركات املسامهة وذلك أعماال لنص املادة        الشركاء يف   

من الئحة التنفيذية ومفادمها ضرورة مراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة اليت يتم التغري إليها يف               
الئحة فال بد حدود ما تنظمه الالئحة التنفيذية ، وقد أوضحنا فيها قبل االستثناءات اليت وضعتها هذه ال

  . وأن يكون احلد األدىن عند التحول ثالثة شركات مؤسسني على األقل 
و أن ذلك يعترب من النظام العام ، ومن مث فإنه يتعني على الشركة ذات املسئولية احملدودة عنـد تغـري            

در فتدخل  شكلها إىل شركة املسامهة أن يكون فيها هذا احلد األدىن من الشركاء ، فال بد عليها أن تبا                 
  . ١أعضاء جددا إذا مل يكن احلد األدىن فيها يصل إىل ثالث أشخاص 

  
  :يف النظام السعودي 

  
ال جيوز " : من نظام الشركات على ٤٨خبالف كل من النظامني املصري والفرنسي ، فقد نصت املادة    

  ٢ "  يقل عدد الشركاء يف الشركة املذكورة عن مخسةأن
  
  

                                     
 ٣٨٠ حممد توفيق سعودي ، تغيري الشكل القانوين للشركات، ص.د ١
  ١٨٢يد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري السعودي صسع.راجع أيضا ، د ٢
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  :١مال الشركة رأس  : قاعدة السادسةال
  

 واليت تنص على    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩بالنظر لنص املادة السادسة من الالئحة التنفيذية للقانون رقم          
  : احلد األدىن لرأس املال الشركة املسامهة واملدفوع منه عند تأسيس جند أنه 

  
 جيب أال يقل رأس املال    :  النسبة لشركات املسامهة اليت تطرح أسهمها لالكتتاب العام         ب -١

املصدر للشركة املذكورة عن مخسمائة ألف جنيه ، وأال يق ما يكتتـب فيـه مؤسـسو         
) عشرة املائة   % ( ١٠الشركة من رأس املال املصدر عن نصف رأس املال أو ما يساوي             

 . من رأس املال املرخص أي املبلغني أكرب 
  

 جمموع قيمة األسهم    من% ٢٥عن  ويشترط أال يقل اجلانب من األسهم الذي يطرح لالكتتاب العام           
  . النقدية 

  
  : بالنسبة لشركات املسامهة اليت ال تطرح أسهمها العام  -٢

ويف مجيع األحوال ال جيوز أن . جيب أال يقل رأس املال املصدر عن مائتني ومخسني ألف جنيه            
  . يقل املبلغ املدفوع نقدا من رأس املال عند التأسيس عن الربع 

  
، جند أا أحكام منطقية ألنه ال جيوز تأسيس شـركات يـتم الوفـاء    وباإلطالع على هذه النصوص   

.. فال بد من وجود سيولة نقدية . برأمسالية بالكامل أو اجلزء املشترط دفعة عند التأسيس حبصص عينية 
  . هذا وجيب أن حيدد رأس املال باجلنيه املصري

ا إىل شركة املسامهة أن يراعي هذا احلد ولذا جيب على الشركة ذات املسئولية احملدودة عند تغيري شكله    
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم  يقل عما هو موضح باملادة السادسة الاألدىن لرأس املال ، حبيث

  
  
  
  

                                     
 ٣٨٢، ص حممد توفيق سعودي ، تغيري الشكل القانوين للشركات. د١
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 البحث خاص بنادي القانون جبامعة امللك سعودهذا 

  
  :يف النظام السعودي 

  
اليت تطـرح  (  من نظام الشركات احلد األدىن لرأس مال شركات املسامهة املفتوحة            ٤٩حددت املادة   

 ، وحددت احلد األدىن للشركات املسامهة املغلقة بـ عشرة ماليني ريالبـ )  العام بلالكتتاأسهمها 
   .مليوين ريال

 ، فـ رأس املال الذي حدده النظام كان يف          التحويل وحالة   التأسيسولكن جيدر بنا التفرقة بني حالة       
  .حالة التأسيس

 ال يقل صايف أصول الشركةأن  الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهةبينما اشترطت 
  .١  سعودي مليون ريال٥٠بتاريخ التحول عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهة بند الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهةراجع  ١
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  :١) حسب النظام السعودي (  لشروط الواجب توفرها يف الشركة احملولةا

 
لطلب التحول إىل حجم ورحبية  أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت يف السنة السابقة (١)

  .  مليون ريال سعودي٥٠بتاريخ التحول عن  حبيث ال يقل صايف أصول الشركةذات أمهية نسبية 
 

على التحول عن  أال يقل العائد على حقوق الشركاء يف أي سنة من السنوات الثالث السابقة (٢)
هذه النسبة يف أي سنة من  وأن تؤكد دراسة اجلدوى أن العائد املتوقع سوف ال يقل عن% ٧

  . لية للتحولالسنوات الثالث التا
 

  . جيب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها مخس سنوات على األقل (٣)
 

لالكتتاب العام  جيب على الشركة الىت ترغب التحول إىل شركة مسامهة ذات أسهم مطروحة (٤)
  . من أسهم الشركة املصدرة% ٤٠أن تطرح ما ال يقل عن 

 
على إدارة أعماهلا  طالبة التحول اجلهاز اإلداري املؤهل القادرجيب أن يكون لدى الشركة  (٥)

لضمان محاية صايف أصوهلا ولديها القدرة على  بفاعلية وكفاءة وأن يكون لديها رقابة داخلية فاعلة
  . املنافسة يف السوق

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

                                     
  الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهة بند امهةالضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسراجع  ١
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  الثاينالفصل 
  مهة احملدودة إىل شركات مساةاملسؤولي حتويل الشركات ذات إجراءات

  
  
  
  
  

  . قرار الشركاء :املبحث األول 
  

  .  الترخيص بالتحويل:املبحث الثاين 
  

  . إجراء شهر عملية تغيري الشكل :املبحث الثالث 
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 ، ال يتم بقوة القانون ، حىت يف احلاالت اليت يكون شكل الشركات من شكل إىل آخرحتويل ن عملية إ

  . على إجرائهال بد من موافقة الشركاءقانوين وجوبيا ، وإمنا فيها التحول أو تغيري الشكل ال
 ، وذلك حىت يعلم الغري نوع الشركة اليت يتعامل معها ، شهرةوالتحول أو تغيري الشكل ال بد وأن يتم  

 من القانون ١٣٦/٢ تقضي املادة  مثالالقانون املصري ففي وهذا إجراء ضروري والزم بنص القانون ،
 بوجوب استيفاء إجراءات الشكل اجلديد الذي يتم تغيري الشكل إليه ويتبع يف            ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  

  . إجراءات الشهر يف حالة التحول نفس إجراءات الشهر يف حالة التكوين 
  :ويتم هذا من خالل 

  .قرار الشركاء  .١
  .الترخيص بالتحويل .٢
 إجراء شهر عملية تغيري الشكل  .٣
  

  :قرار الشركاء أوالً 
.  مجاعة الشركاء    ركاء على تغيري الشكل الزم ، فال بد من صدور قرار املوافقة من            ن موافقة الش  إ

 من قانون رقـم  ١٣٦/١تنص املادة  ووالقانون حريص على أن يوضح من له سلطة إصدار القرار           
 على أنه جيوز تغيري الشكل القانوين شركات ذات املسئولية احملدودة من اجلمعية ١٩٨١ لسنة ١٥٩

  . العادية ، أو مجاعة الشركاء بأغلبية أرباع رأس املال حبسب األحوال العامة غري 
القرار الواجب لتغيري شكل ذات املسئولية احملدودة يكون بأغلبية ثالثة أربـاع            يكون   أن   جيبلذا  

 منه ، وذلك ألن هذا التغيري يف الشكل ال          ١٣٦ا نص القانون على ذلك يف املادة        رأس املال ، كم   
يادة اللتزامات الشريك ، بل على العكس فإن الشريك سينتقل إىل مركز أفضل وهو  يترتب عليه ز  

  .مركز املساهم ، مبا له من مميزات ، منها حتديد املسئولية وقابلية األسهم يف األصل للتداول
وكان ينبغي على املشرع يف إطار ذلك وتشجيعا هلذا النوع من التحول ، وخاصة أن الـشريك                 

ضل وهو مركز املساهم مبا له من مميزات ال توجد له يف الشركات ذات املسئولية               سيأخذ مركزا أف  
احملدودة أن يشترط أغلبية أقل يف احلالة اليت يصل فيها رأمسال الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل                
احلد األدىن لرأس مال الشركة املسامهة ، أو يتجاوز ، وذلك لضمان حسن استخدام األشـكال                

  . ١ة للشركات ، وذلك يف إطار فكرة ختصيصها القانوين حبسب حجم املشروع املختلف
  

                                     
  ٣٨٥ي ، تغيري الشكل القانوين للشركات ، ص حممد توفيق سعود. د ١
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  :الترخيص بالتحويل : ثانياً 

 من الئحة التنفيذية ، على أنه  ٢٩٩/٢ واملادة   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ١٣٦/٢تنص املادة   
  . من القانون ١٨جيب أن يوافق على تغيري اللجنة املنصوص عليها يف املادة 

وهذه شروط وإجراءات خاصة وضعها املشرع ، وهدفه منها هو حدية عملية التحويـل ، ومنـع أي             
  . حتايل على القانون 

وإذا نظرنا إىل هذه اللجنة اليت اشترط القانون املصري والئحته التنفيذية موافقتها على تغـيري شـكل              
سهم ، جند أا تشكل بقرار من الوزير الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل شركة مسامهة أو توصية باأل     

 الشركات برئاسة وكالء وزارة على األقل وعضوية ممـثلني عـن إدارة   إنشاءاملختص لفحص طلبات    
  . الفتوى املختصة مبجلس الدولة ، واجلهة اإلدارية املختصة 

قط ، بل ميتد  ال يقتصر اختصاصها على التأسيس والتحويل ف١٨اللجنة املنصوص عليها يف املادة وهذه  
  :  من الالئحة التنفيذية وهي ٥٠إىل التعديل ، وبعض املسائل األخرى اليت نص عليها يف املادة 

  املوافقة على تغيري الغرض األصلي للشركة أغراض أخرى  •
 مـن الالئحـة     ٢٩٩ادة  املوافقة على تغيري الشكل القانوين للشركة على الشكل املبني يف امل           •

ول شركة التوصية باألسهم إىل شركة ذات مسئولية حمدودة ، أو حتول            أي على حت  التنفيذية،  
  : أي من الشكلني السابقني إىل الشركة املسامهة 

  .فحص طلبات التفتيش على الشركات واألذن بإجرائه أو رفضه  .١
  .النظر يف تعديل أنظمة الشركات مبا يتفق وأحكام القانون  .٢

 من القانون واملادة    ١٣٠الت االندماج طبقا للمادة     وكذلك ختتص اللجنة باملوافقة على بعض حا      
  . ١ من الالئحة ٢٩٤
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   :إجراءات شهر تغيري الشكلثالثاً 

ختضع الشركات التجارية إلجراءات الشهر املنصوص عليها يف القوانني التجارية ، وشهر الشركة تربره      
علم  الغري على أية عمليـة أخـرى         ضرورة علم الغري بقيام الشخص املعنوي ، ولذا يلزم أن ينصب            

تتعرض هلا الشركة ، وتغيري شكل الشركة أو حتوهلا يعترب تغيريا يف النظام الشخص املعنوي ، ولذا يلزم              
  . شهر التحول لنفس الغاية ، وهي أن يعلم الغري بتغيري شكل الشخص املعنوي

 مـن الئحـة     ٢٩٩ىل املادة    وإ ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من قانون الشركات رقم      ١٣٦وبالنظر إىل املادة    
التنفيذية ، ال جند ما يفيد صراحة عملية نشر التحول ، وال إجراءات خاصة بعمليات شهر التحول ،                  
ولكن ميكن استخالص ذلك منهما ، حيث يتطلب القانون والئحة التنفيذية عند تغيري شكل الشركة               

ا تنظمه الالئحة ، وبالنظر إىل نص م مراعاة أوضاع وإجراءات تأسيس الشركة احملول إليها يف حدود م        
 من التقنني التجاري املصري ، نستخلص منها أنه كقاعدة عامة يلزم شهر أي تعديالت تطرأ على                 ٥٨

الشكل بعد نشأا ، ومن مث يتم شهر تغيري الشكل القانوين للشركة ذات املسئولية احملـدودة بـنفس                  
  .١ا املقررة لشهر الشركة إجراءات شهر التعديل، وهذه اإلجراءات هي نفسه
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  :إجراءات حتويل الشركات يف النظام السعودي 

  
 ، أي القانون املصري بنفس إجراءات التحويل يف القانون السعوديحتويل الشركات يف متر إجراءات 

  ) .موافقة الشركاء ، الترخيص ، و الشهر ( باملراحل الثالث 
 حيث أا ال ختتلف يف النظام السعودي عن  حتتاج إىل توضيح أكثر الموافقة الشركاءوملا كانت 

   .الشهر و الترخيص فإننا سنتخطاها لنتحدث عن مرحليت النظام املصري ، 
  

   :الترخيص بالتحويل
  :الترخيص بالتحويل ما يلي من أجل  الضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهة اشترطت

  
   :يشتمل على البيانات اآلتيةتقدمي طلب حتول  : أوال

  .  الشركة وعنواا وتاريخ تأسيسهااسم - أ
وأي مزايا نقدية أو . مقدار املكافآت واألجور املدفوعة ملديري الشركة واملسئولني التنفيذيني فيها - ب

  . عينية أخرى ينتفع ا أي منهم
  .ةملخص البيانات املالية لكل سنة من السنوات الثالث األخري - ج
وصف ألي إجراءات قانونية أو قضايا هامة مرفوعة ضد الشركة ومل يتم الفصل فيها بعد بصفة  - د

  . ائية
  .  األموال احملصلة من التحولالستخدامبيان خبطط اإلدارة  - هـ
  يفاالعتبار أخذت يف اليت  بيان كيفية حتديد سعر سهم الشركة املزمع تكوينها والعوامل املختلفة-و 

كان ذلك نفس الشركاء احلاليني ورأمسال  حتديد هذا السعر ووصف لطريقة حتويل الشركة سواًء
املال املقترح والقدر املخصص للشركاء احلاليني واملخصص  الشركة احلايل أو غري ذلك وبيان رأس

  . لالكتتاب إن وجد
الشركة احملولة وأي  يني يف ميلكها كل من املدراء واملسئولني التنفيذاليت بيان قيمة احلصص -ز 

من أسهم للشركة اجلديدة وإيضاح  أشخاص آخرين تربطهم عالقة بالشركة وما يقابل هذه احلصص
  . سنوات السابقة لطلب التحول  ذات أمهية نسبية وذلك عن الثالثفروقأي 
أو ضامين االكتتاب   وصف لترتيبات ضمان االكتتاب يف حالة عدم تغطية االكتتاب وأمساء ضامن-ح 

  ) .د إن وج( يتقاضاها كل منهم اليت  بضماا كل منهم وقيمة األتعاباليت ارتبطوعدد األسهم 
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  :ة ك بالطلب املقدم من الشرإرفاق الوثائق التالية:ثانيا 

  . نسخة من عقد إنشاء الشركة والتعديالت الالحقة له - أ
  . ولخطاب يؤكد موافقة مالك الشركة على التح - ب
  . قوائم مالية مراجعة لثالث سنوات سابقة لطلب التحول - ج
املالية طالبة التحول   تقرير من مراقب حسابات الشركة عن عملية فحص حمدودة لقوائم الشركة-د 

تاريخ إيداع طلب التحول يبدئ فيه املراجع رأياً عن  عن الفترة منذ تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة إىل
  .  قام بفحصهااليتحقائق ختالف ما تظهره القوائم املالية   بوجود أيعدم معرفته

هلا يف اململكة   ألغراض الشركة يعد من أحد املكاتب املرخصاالقتصاديةهـ دراسة تبني اجلدوى 
للشركة اجلديدة للثالث سنوات األوىل وحتديد  تتضمن تقييماً للشركة احملولة وقوائم مالية مستقبلية

  مت على أساسها حتديد هذا السعر وذلك وفقاً ملا تتطلبهاليتاألساس  شركة املسامهة وبيانسعر سهم ال
وافياً عن املعلومات والبيانات  املعايري املهنية املتعارف عليها ، كما يتعني أن تتضمن الدراسة ملخصاً

  .  تضمنها طلب التحول املقدم من الشركةاليت
  

  :دراسة طلب التحويل : ثالثا 
 أي معلومات استكمالتتوىل اإلدارة العامة للشركات دراسة طلب التحول ومرفقاته وهلا أن تطلب  - أ

  . ترى ضرورة احلصول عليها
يف ضوء ما تظهره الدراسة األولية يتم حتديد قبول الطلب أو إبالغ مقدم الطلب بعدم قبوله  - ب

  :  تقدم الشركة الوثائق اآلتيةيف حالة املوافقة املبدئية على التحول - ج .وأسباب ذلك
قراراً من الشركاء باملوافقة على التحول يصدر وفقاً لألوضاع املقررة لتعديل عقد الشركة أو  (١)

  . نظامها
الصادر بقرار وزير التجارة  إعداد النظام األساسي للشركة وفقاً لنموذج نظام الشركة املسامهة (٢)
  -:يلي يتضمن النظام أحكاماً تتعلق مبا يالته على أنهـ وتعد١/٥/١٣٨٥وتاريخ ) ٥٨٣(رقم 

تعيني أول جملس إدارة للشركة ملدة ال جتاوز ثالث سنوات وتسمية مراقب حسابات للسنة املالية  - أ
   . األوىل للشركة
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قبل نشر امليزانية   حتويل حصص الشركاء املوجودين عند التحول إىل أسهم وتقرير حظر تداوهلا-ب 

 عشر شهراً من تاريخ أثىنتقل كل منهما عن  اب األرباح واخلسائر عن سنتني ماليتني كاملتني الوحس
  . صدور قرار املوافقة على التحول

ألي مساهم باألصالة   فـي اجلمعيات العامة وذلك بأن ال يكونالتصويتية وضع حد أقصى للقوة -ج 
حسب حالة الشركة عند % ٢٠إىل % ٥(يتجاوز  أو بالنيابة أو بالصفتني معاً عدداً من األصوات ال

من منوذج شركة ) ٣٤(قرارات اجلمعيات العامة وفقاً ملقتضى املادة  وذلك بالنسبة لكافة). التحول
  . من نظام الشركات) ١٠٧(وأحكام املادة  املسامهة

 أتعباه ، مهمتهم احملولة  جيوز لإلدارة العامة للشركات أن تعني خبرياً أو أكثر ، تتحمل الشركة-د 
العادلة للسهم يف شركة املسامهة املزمع تكوينها وفقاً  التحقق من تقييم الشركة احملولة وحتديد القيمة

ملعايري  من نظام الشركات ووفقاً) ٦٠،٦١(احلصص العينية الواردة يف املادتني  لألحكام اخلاصة يف
 العام أو حتول االكتتابعن طريق  ة رأمساهلااحملاسبة املتعارف عليها يف حالة حتول الشركة مع زياد

لالكتتاب العام ، أما يف حالة حتول الشركة وثبات رأس  الشركة بذات قيمة أصوهلا وطرح جزٍء منها
 زيادة رأس املال عن طريق قصر االكتتاب على الشركاء فيتم تقدير ذلك يف ضوء املال والشركاء أو
  .االقتصاديةدراسة اجلدوى 
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   :إجراءات شهر تغيري الشكل للشركة ذات املسئولية احملددة

  
  : من نظام الشركات السعودية إجراءات شهر شركة املسامهة واليت تتلخص فيما يلي٦٥تضمنت املادة 

نشر قرار وزير التجارة والصناعة بعالن تأسيس الشركة يف اجلريدة الرمسية على نفقة  -١
 .الشركة 

الشركات باإلدارة العامة للشركات خالل مخسة عشر يوما من قيد الشركة يف سجل  -٢
 .تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بعالن تأسيس الشركة 

  قيد الشركة يف السجل التجاري وفقا ألحكام نظام السجل التجاري  -٣
  

  .١ويترتب على عدم شهر الشركة عدم نفاذها يف مواجهة الغري 
 نوع آخر من الـشركات      إىلجيوز حتول الشركة     " كات على نظام الشر   من ٢١٠نصت املادة   وقد  

 نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس أوبقرار يصدر وفقا لألوضاع املقررة لتعديل عقد الشركة 
   " الشركةإليهوالشهر املقررة للنوع الذي حولت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
   .١٩٣لوجيز يف النظام التجاري السعودي ، صاسعيد حيىي ، .د ١
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  الثالثالفصل 
   شركات مسامهة احملدودة إىلةاملسؤولي حتويل الشركات ذات آثار

  
  
  
  

  .اآلثار تغري الشكل بالنسبة للشركة احملولة : املبحث األول 
  

  .اآلثار تغري الشكل بالنسبة للشركاء : املبحث الثاين 
  

  .اآلثار تغري الشكل بالنسبة للدائنني: املبحث الثالث
  

  . اآلثار تغري الشكل بالنسبة للعقود :املبحث الرابع 
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  آثار تغري الشكل بالنسبة للشركة احملولة  :لاملبحث األو

  
يتـها  الية هلا ، وأهل    ما يترتب على استمرار الشخصية املعنوية للشركة حيث الذمة امل          مونتناول أه 

  . وجنسيتها ، وبعض املسائل األخرى اليت قد تثري مشاكل وقد مت التساؤل حوهلا 
  
  . استمرار الشخصية املعنوية ونتائج ذلك  - أ

  
ونا أو يف عقد الشركة ال يترتب عليه إاء الشركة وزوال           غري يف الشكل سواء نص عليه قان      هذا الت 

  .شخصيتها املعنوية ، بـل تظـل هـذه الشخـصية قائمـة ومـستمرة يف الـشكل اجلديـد               
  

قانون الشركات يف املـادة     ص عليه يف     ن مسامهةوحتويل الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل شركات        
ال يترتب على حتول الشركة نشوء شخص اعتباري جديـد وتظـل       "  أنه   لىت ع  حيث نص  ٢١١

ــذكور      ــول امل ــى التح ــسابقة عل ــا ال ــا والتزاما ــة حبقوقه ــشركة حمتفظ     "  .ال
وبالتايل فإن هذا التغري أصبح من غري مشكلة حيث أن ذلك يعين أن تغري شكل الشركة ذات املسئولية              

خصية معنوية جديدة ، بل ستظل الشخصية املعنوية للشركة          ينهي شخصيتها ، ومل خيلق ش      الاحملدودة  
   :هلا ويترتب على ذلك نتائج أمهها  لشخصية املعنوية اًاستمرارومستمرة يف شكلها اجلديد 

  
  :استمرار الذمة املالية للشركة  )١

ال أثر إذن لعملية تغري الشكل القانوين للشركة على ذمتها املالية ، حيث أنه منذ اكتـساب                 
 املكونني هلذه الشركة ، ومعىن      اءكة للشخصية املعنوية تنشأ هلا ذمة مالية مستقلة عن الشرك         الشر

استمرار هذه الشخصية أن تستمر الشركة مالكة ألصوهلا وجموداا املكونة لذمتـها املاليـة ، وال       
  .ختضع بشأا ألي إجراءات تتعلق بنقل امللكية 

ستقلة عن ذمم الشركاء وال أثر هلذا التحول على ذلـك           وتعترب الذمة املالية للشركة احملول م     
  :فأموال الشركة ملك هلا ولذلك نتائج أمهها 

ال أثر لعملية تغيري الشكل على احلصة اليت قدمها الشريك للشركة عند التأسـيس ،                -
فتظل هذه احلصة خارجة عن ملكيته وداخلة يف الذمة املالية للشركة ويقتـصر حـق               

على نسبة من األرباح اليت حتققها الشركة يف شكلها اجلديـد           الشريك على احلصول    
  .ونصيب من وموجوداا عن انقضائها وتصفيتها 
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امتناع املقاصة بني ديون الشركة وديون الشركاء ، حيث أنه طاملا أن التحويل ال أثر له  -

 فإن مدين   على الشخصية املعنوية فبالتايل فال أثر له على الذمة املالية للشركة احملولة ،            
الشركة ال جيوز له أن يتمسك باملقاصة بني الدين الذي على الشركة والذي يكون له               

 .على أحد الشركاء 
  
  

  : أهلية الشركة  )٢
يترتب على استمرار الشخصية املعنوية للشركة ، اليت يتم تغري شكلها استمرار أهلية الشركة ، 

اهلا وتتعامل مع الغري وأن تساهم يف الشركة فلها أن تكتسب أمواال جديدة وهلا أن تتصرف يف أمو       
  .أخرى وأن تكون دائنة ومدينة وأن تقاضي وتتقاضى  

هذا جيوز للشركة أن تتلقى التربعات من الغري يف حدود معينة وجيوز أيضا للـشركة أن تتـربع                  
 أـا   واخلريية يف حدود ما جيري عليه العرف والعادة ألن األصل يف الشركة           لألعمال االجتماعية   

  . تسعى وراء الربح وال جيوز هلا أن تقوم ذه التربعات 
 

  
 

 
  :استمرار جنسية الشركة  )٣

منذ تأسيس الشركة هلا جنسية مستقلة عن جنسية الشركاء وعند تغيري شكلها ال تتأثر هذه اجلنسية 
ها عية السـتمرار شخـصيت    بعملية تغيري الشكل ، فتظل مكتسبة هلذه اجلنسية ، وهذه نتيجة طبي           

  .املعنوية
كل وجنسية الشركة موضوع هام يفيد يف العديد من األمور ، منها ما يتعلق باحلقوق اليت تقصرها 

دولة على رعاياها ، ومنها احلق يف االجتار ، وهي اليت حتدد القانون الواجب التطبيق لشروط تغيري                 
  .  عام الشكل القانوين وأيضاً إدارة الشركة وأهليتها وحلها وتصفيتها بوجه
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   خضوع الشركة ذات املسئولية احملدودة بعد حتويلها إىل نظام الشكل اجلديد -ب

ال يعين  ) الشركة ذات املسئولية احملدودة     ( أن مبدأ استمرار الشخصية املعنوية للشركة احملولة        
الشركة   (إليه أن هذه الشركة تظل خاضعة لنظامها القدمي ولكن ختضع لنظام الشكل الذي حتولت

  .  يف مجيع عالقاا سواء أكانت هذه العالقات داخلية أم خارجية  )املسامهة 
  

 : أثر تغيري الشكل القانوين على اجلهاز اإلداري للشركة  -١
ففي حالة الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل شركات أسهم تصبح السلطة لألغلبية ، وجملس اإلدارة               

التايل تنتهي سلطة املديرين يف إدارة الشركة ، وحيل اجلهاز املعروف           هو املهيمن على إدارة الشركة وب     
الذي يتوىل اإلدارة الفعلية للشركة حتت رقابـة اجلمعيـة العموميـة            هلذا الشكل وهو جملس اإلدارة      

   .للمسامهني 
  
  . جملس إدارة الشركة املسامهة -أ 

ينهم عن طريق اجلمعية العامة العادية ملدة   يتم تعي  يشترط أن ال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن ثالثة         
ال تتجاوز ثالثة سنوات ، وجيوز إعادة تعيني أعضاء جملس اإلدارة بعد انتهاء املدة ما مل يـنص نظـام         

  .الشركة عل غري ذلك 
  .وقد اشترط النظام أن ال تقل قيمة األسهم اليت ميتلكها عضو جملس اإلدارة عن عشرة آالف ريال 

ى تغيري شكل الشركة ذات املسئولية احملدودة زوال سلطة املديرين يف متثيلها أمام الغري أو أيضا يترتب عل
 وتنتقل هذه السلطة إىل من يتوىل إدارة الشركة بعد تغيري شكلها طبقا لنظام              بامسهاالقضاء أو التعامل    

ملرفوعة من الـشركة     ا الدعاوىإدارة الشكل الذي مت التحويل إليه وال يؤثر زوال سلطة املديرين على             
 ، وهذا   الدعاوىذات املسئولية احملدودة أو املقامة عليها قبل تغيري شكلها وتظل هي صاحبة الصفة يف               

 سـلطة ممثلـي     النتهاءيربره استمرار شخصيتها املعنوية وبالتايل ميكن القول أنه ال أثر يف هذه احلالة              
   . ١الشركة كأثر من آثار تغيري شكلها

ات جملس اإلدارة عادة يف نظام الشركة ، فإذا مل يتضمن النظام بيانان لالختصاصات       وتتحدد اختصاص 
والسلطات ، يكون لس اإلدارة أوسع السلطات يف الشركة كما يكون له يف حدود اختصاصاته أن                

  .٢يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعمال معينة 
  

                                     
  ٤٣١ ص ،   تغيري الشكل القانوين للشركات - حممد توفيق سعودي - ١
 ٢٠٥ ، صسعيد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري السعودي.د ٢
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     لس اإلدارة عقد القروض اليت جتاوز آجاهلا ثالثة سنوات أو بيع عقارات الشركة أو              على أنه ال جيوز
رهنها أو بيع متجر للشركة أو رهنه أو إبراء مديين الشركة من التزامام إال إذا كان مصرحا بذلك يف      

امت هـذه  نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه ، وتلتزم الشركة بأعمال جملس اإلدارة اليت جيريها ما د  
األعمال يف حدود اختصاصه كما تسأل عن تعويض من ينشأ من الشرر عن األفعال غري املشروعة اليت             

  .تقع مع أعضاء الس يف إدارة الشركة 
  
   .١  اجلمعية العمومية للمسامهني-ب

  :هي صاحبة السيادة والسلطة العليا يف شركة املسامهة وتنقسم إىل ثالثة أنواع 
وهي اليت تقوم بالتحقق من االكتتاب بكامل رأس املال ومن الوفاء باحلد  : مية التأسيسيةاجلمعية العمو

األدىن الالزم منه ، ووضع النصوص النهائية لنظام الشركة ، وتعني أعضاء أول جملس إدارة أول مراقب      
  .ركة حسابات ، و املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت اقتضاها تأسيس الش

وهي اليت تنعقد لتعديل نظام الشركة ، ونظراً خلطورة دور هذه اجلمعية  : اجلمعية العمومية الغري عادية
  .فقد اشترط النظام أن ميثل احلاضرون يف هذه اجلمعية نصف رأس املال على األقل 

هم يف حضورها ،    وهي اليت تضم املسامهني الذين يقرر نظام الشركة أحقيت         : اجلمعية العمومية العادية  
وقد نص النظام على أنه لكل مسامهة حائز على عشرين سهما حق حضور اجلمعية ولو نـص نظـام         
الشركات على غري ذلك ، وختتص هذه اجلمعية جبميع األمور املتعلقة بالـشركة ، فهـي تـتفحص                  

ني أعضاء جملـس    حسابات السنة املالية املنتهية وتصادق على امليزانية وحساب األرباح واخلسائر وتعي          
  .اإلدارة ، كما أا ختتص بتقرير إصدار السندات أو إلغاء حصص التأسيس 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                     
 ٢٠٩ ، سعيد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري السعودي.د ١
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  : وضع مراقيب احلسابات  -٢
  

هل تنتـهي   : أما بالنسبة ملراقيب احلسابات يف الشركة ذات املسئولية احملدودة ، فاملسئولية الذي يثور              
   ؟ شركة مسامهةمهمتهم مبجرد تغيري شكل الشركة إىل 

  
األصل أن لكل مساهم يف الشركة املسامهة حق مراقبة أعمال املديرين وذلك باإلطالع على حسابات               
الشركة ومستنداا ، ولكن نظراً لكثرة عدد املسامهني يف الشركة املسامهة فإن الرقابة تبدو متعـذرة                

البية املسامهني ، لـذلك    فضال عن أن مراجعة دفاتر الشركة وحساباا تتطلب خربة قد ال تتوافر يف غ             
نص نظام الشركات السعودية على أن يكون لشركة املسامهة مراقب حسابات أو أكثر تتوىل تعينـه                

  .اجلمعية العامة العادية ليتوىل نيابة عنها رقابة أعمال املديرين 
   :١وقد فرض نظام الشركات شروطاً معينة جيب توافرها يف مراقب احلسابات وهي 

  . بني املراقبني املصرح هلم بالعمل  أن يكون من-
 جيب أن ال يكون املراقب من مؤسسي الشركة أو من أعضاء جملس إدارا أو مرتبطا بأي                 -

  .عمل فين أو إداري فيها ولو على سبيل االستشارة 
 ال جيوز أن يكون شريكا ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء جملس إدارا أو موظفـا               -

  . إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية لديه أو قريبا له
  
 من نظام الشركات قد حتدثت عـن مـراقيب         ١٣٣ إىل املادة    ١٢٩ أن املواد من املادة       كذلك  جند و

  .احلسابات 
  :وميكن أن نلخص هذه املواد يف النقاط التالية 

 . يتم تعيني مراقيب احلسابات من قبل اجلمعية العامة العادية -
  
ل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلـك مـن        ملراقب احلسابات يف ك    -

 حيقق  أن أيضا اليت يرى ضرورة احلصول عليها، وله        واإليضاحاتالوثائق، وله طلب البيانات     
  .موجودات الشركة والتزاماا

  
 

                                     
  .٢١٢ ، صلسعوديسعيد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري ا.د ١
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على مراقب احلسابات أيضاً أن يقدم إىل اجلمعية العامة العادية السنوية تقريراً حـول وضـع       -
بات الشركة ، يتضمن موقف إدارة الشركة من مساعدته ومتكينه من احلـصول علـى               حسا

البيانات واإليضاحات اليت طلبها ، باإلضافة إىل خمالفات أحكام نظام الشركات أو أحكـام              
نظام الشركة وجيب أن يتلى هذا التقرير يف اجلمعية العادية ، وإذا قررت اجلمعية املصادقة على 

 .ارة دون االستماع إىل تقرير مراقب احلسابات كان قرارها باطالً تقرير جملس اإلد
 
أخرياً ، ال جيوز ملراقب احلسابات أن يذيع إىل املسامهني يف غري اجلمعية العامة األسرار الـيت                  -

صادفها يف الشركة بسبب قيامه بعمله كمراقب للحسابات وإال وجب تغيريه ومسائلته عـن             
ركة أو املسامهني بسبب أخطائـه ، وإذا تعـدد املراقبـون            تعويض الضرر الذي يصيب الش    

 .املشتركون يف اخلطأ كانت املسؤولية بينهم بالتضامن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.KSULC.com


www.KSULC.com 

 البحث خاص بنادي القانون جبامعة امللك سعودهذا 

  
  الشكل بالنسبة للشركاءآثار تغيري  : املبحث الثاين

  
ل ،   الشخـصي فيهـا جمـا      لالعتبارشركات األموال تقوم على االعتبار املايل ، وليس         من املعلوم أن    

واملسامهني فيها ال اعتداد لشخصيتهم ، بل هم مدخرون يسعون إىل توظيف أمواهلم واستثمارها على               
  . عكس الشركاء يف الشركات ذات املسئولية احملدودة أو يف شركات األشخاص 

 بقدر ما ميلكه الشريك من أسهم ، كما         إالفالشركاء يف شركة املسامهة ال يسألون عن ديون الشركة          
 شركة  إفالس ال يكتسبون صفة التاجر كما عليه احلال يف الشركات األشخاص ، وبناء عليه فإن                أم

 أحد الشركاء أو بامسهم     باسمهذا وال تعنون شركة املسامهة      .  املساهم   إفالساملسامهة ال يترتب عليه     
ض الـذي  مجيعا ، ألن شخصيتهم ليست حمل اعتبار يف تكوين هذه الشركة بل يشتق امسها من الغـر  

  .  وتنتقل بالوفاة كما أم أسهم الشركاء يف هذه الشركة قابلة للتداول. قامت من أجله 
وخالصة القول أنه حتكم هذه الطائفة من الشركاء ، الذين قبلوا تغيري مراكزهم إىل شركاء متضامنني                

 التضامن أمـا    البسيطة والشركاء عند حتول الشركة ذات املسئولية احملدودة إىل شكل شركة التوصية           
بالنسبة للطائفة الثانية من الشركاء املسامهون فإن اآلثار اليت تترتب بالنسبة  هلم عند حتول شـركتهم                 
ذات املسئولية احملدودة إىل شكل شركة توصية باألسهم ، فيأخذون مركز الشريك املساهم يف شركات 

ودة ، وعدم اكتسابه صفة التـاجر بتحويـل         املسامهة ، مبا هلذا املركز من زوايا تتعلق باملسئولية احملد         
الشركة إىل هذا الشكل كما أنه ليس له احلق يف اإلدارة اخلارجية ، كما أن حصة الشريك بعد التحول 

ولقد ساوى املشرع   . تتمثل يف عدد من األسهم ميكن التنازل عنها دون اشتراط موافقة باقي الشركاء              
من حيث قابليتها للتداول بالطرق التجارية ويعد ذلك مـن  بني هذه األسهم وأسهم شركات املسامهة  

النظام العام ، وال جيوز للشركاء تقييدها ، أو االتفاق على حرمان الشركاء املسامهني من التنازل عنها ، 
  .اوأال فقدت أهم خصائصه
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  آثار تغيري الشكل بالنسبة للدائنني:املبحث الثالث 

  
  : بالنسبة للدائنني-أ

ه عندما جتري الشركة ذات املسئولية احملدودة عملية تغيري شكلها القانوين ، فال تأثري هلـذه                أن
العملية على حقوق دائنيها ، وجيب أال يكون هناك أي إخالل أو مساس حلقوق هؤالء الدائنني ،                 

اجلديد ، سواء أكان هذا الـشكل لـشركات       وتعترب الشركة مسئولة عن هذه الديون يف شكلها         
  . ل يشخاص أم لشركات األسهم ، وذلك مبجرد متام إجراءات التحواأل

كما أن املشرع أعطى الدائنني احلق يف أن يطلب من احملكمة املختصة تقرير ضمانات ملدينـة يف                 
وجعـل  . مواجهة الشركة يف شكلها الذي مت التغيري إليه بشرط وجود مربرات تقتـضي ذلـك            

منة للوفاء بقيمة الدين    دودة اليت صدر قرار بتغيري شكلها ضا      موجودات الشركة ذات املسئولية احمل    
  .وفوائده 

  :وضع الكفالة بعد تغيري الشكل القانوين  -ب
الكفالة اليت تعطي لدائن الشركة لدين عليها ، تكون غالبا مقدمة من مدير الشركة ، وقـد                 

ان هذا الدين الذي   تكون مقدمة أيضا من أجنيب عن الشركة ، أو من أحد الشركاء ، وذلك لضم              
  . نشأ يف ذمة الشركة 

أن عملية الشكل القانوين للشركة ذات املسئولية احملدودة ال أثر هلا على ديون الشركة ، حىت  و
لو حدث بعض التغريات يف خصائص هذه الديون ، وذلك ألن عملية التغيري يف الشكل ال تعتـرب            

ين بتغيري شخص املدين ، ألن التحـول ال         تغيريا يف شخص املدين أي ال نكون بصدد جتديد للد         
يترتب عليه إنشاء أو خلق شخص معنوي جديد ، بل يستمر هذا الشخص املعنوي مع تغيري ردائه           

فقط ، وترتيبا على ذلك ال تسقط آجال الديون كما ال تقفـل     ، أي النظام القانوين الذي حيكمه       
ى ذلك ، وهذا تطبيق لقاعـدة عـدم          عل اتفاقحسابات الشركة لدى البنوك إال إذا كان هناك         

  .املساس باحلقوق والضمانات املقررة لدائن الشركة عند تغيري شكلها 
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  آثار تغيري الشكل بالنسبة للعقود :املبحث الرابع

  
 الشركة احملولة وال تزول الشخصية املعنوية هلا ، بـل  انقضاءمن املقرر أن تغيري الشكل ال يترتب عليه         

لشخصية مبا هلا وعليها من تعهدات والتزامات ، ويترتب على ذلك بقاء العقـود الـيت                تستمر هذه ا  
أبرمتها يف شكلها القدمي ، وال تتأثر احلقوق وااللتزامات الناشئة ذا التغيري يف الـشكل ، ذلـك ألن          

كة تستمر كما عملية تغيري الشكل ال يترتب عليها تصفية للشركة احملولة ، بل أن الذمة املالية هلذه الشر
  .هي مبا تشمله من عناصر إجيابية وسلبية 

 العقود املربمة مبعرفة الشركة يف شكلها القدمي بعـد اختاذهـا         أن تستمر  االقتصاديةوقد أملت احلقيقة    
  . لشكل آخر ، وكأا مربمة منذ البداية يف هذا الشكل 

  آثار تغيري الشكل على عقد العمل  -أ
  : عقد العمل الفردي -١
 من العقود املستمرة الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن ، وهذا على عكـس                هو قد العمل ع

العقود الفورية اليت يتم تنفيذها يف حلظة كعقد البيع ، حيث تكوين عقد العمل تنشأ عالقة تعاقدية     
تغري الشكل لـيس سـببا      ،  تربط الطرفني وتفرض عليها التزامات مستمرة طاملا ظل العقد قائما         

  قضاء عقد العمل الفردي الن
من املتفق عليه أن عقد العمل من العقود الشخصية ، واألصل أن العقد ينتهي بتغيري رب العمل ،                  

  . أو لغري ذلك من األسباب باإلرثسواء ببيع املنشأة أو بوفاة العمل وانتقاهلا 
  : عقود العمل غري حمددة املدة  -٢

قبل حتويلها ،   ) ذات املسئولية احملدودة    ( ليت أبرمتها الشركة    ن إاء عقود العمل غري حمددة املدة ا       إ
فيجوز الشركة يف الشركة . إذا ما أرادت ذلك تتوقف مشروعيته على مربرات جتيز هلا هذا اإلاء         

احملول إليه أن نستغين مثال عن بعض العمال بسبب إعادة تنظيم هيكل الشركة بعد تغري الـشكل                 
، وإذا كان اليت كانت تقوم ا إال أن ذلك مرهون باملربرات املشار إليها وقد نلغي بعض العمليات 

للشركة احملولة أن تنتهي عقد العمل بإرادا املنفردة بوجود مربرات مشروعة هلذا اإلاء فيجـوز               
أيضا للعامل يف هذه الشركة أن ينهي عقد العمل غري حمدد املدة بإرادته املنفردة إذا ترتب علـى                   

تغيري الشكل القانوين للشركة ضرر بالنسبة له ، فمثال إذا ما كان العمل املكلف به قـد مت               عملية  
 استمرنقله إىل مكان عمله األصلي وترتب على هذا النقل ضرر بالنسبة له فقد يكلفه الكثري إذا ما     

 – عليها   يف العمل أو ترتب على عملية تغيري الشكل أن يتم تكليفه بنوع من األعمال غري املتعاقد               
  . ففي هذه احلالة جيوز للعامل أن يطلب إاء عقد عملية ملا يترتب على التحويل من أضرار تصيبه 
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  : عدم املساس حبقوق العمال بعد تغري الشكل  -٣
من املقطوع به أن استمرار عقود العمل بعد تغيري الشكل القانوين للشركة ، والـيت أبرمتـها يف                  

ن يؤدي إىل املساس حبقوق العمال أو االنتقاص مما كان هلم من مميـزات  شكلها القدمي ، ال جيوز أ  
 يف حد ذاـا ،  يتمتعون ا قبل تغيري الشكل فاستمرارية عقود العمل ال تقتصر فقط على العقود       

  . أيضا كافة احلقوق واملميزات اليت كاناالستمراريةبل تشمل 
  
  آثار التحول بالنسبة لعقد اإلجيار  -ب

جيار من العقود الرضائية امللزمة للجانبني إذ ينشئ التزامات يف جانب كل مـن املـؤجر                فعقد اإل 
، ومن املقرر أن الـشركة      ولقد نظم القانون املدين املصري عقد اإلجيار        . واملستأجر على السواء    

ر أيضا  احملولة ال تنقضي شخصيتها املعنوية ، ولقد سبق القول أن الذمة املالية للشركة احملولة تستم              
يف تلقي احلقوق وأداء االلتزام، وكل ما حيدث أن الشركة تقوم بتغيري أو تعديل يف النظام الـذي                  
كان حيكمها ، فبدال ما كانت تتخذ شكل الشركة ذات املسئولية احملدودة ، تتخذ شكال آخـر                 

  . سواء أكان هذا الشكل هو شكل شركات األشخاص أم كان شكل شركات األموال 
  :  اإلجيار اليت أبرمتها الشركة احملولة بقاء عقود •

قد تثري عملية تغيري الشكل القانوين للشركة مشاكل تتعلق بعقد إجيار احملال التجارية للشركة احملولة 
   هلذه احملال ؟ واملؤجر، فهل تستمر هذه العقود املربمة بني الشركة يف شكلها األول 

 تستمر ذمتها املالية نتيجة السـتمرار   –أوضحنا سابقا    كما   –ومن املتفق عليه أن الشركة احملولة       
 لشركة يتلوه تكوين لشركة جديدة ، وال انقضاء للذمة املالية هلذه     انقضاءشخصيتها املعنوية ، فال     

  . الشركة ، بل تظل تكتسب احلقوق وتلتزم بااللتزامات 
 شروط التعاقد ألن غـرض      ويترتب على ذلك أنه ال جيوز للمؤجر يف هذه احلالة اإلدعاء مبخالفة           

  .الشركة وهو ممارسة األعمال التجارية مل يتغري 
ن املؤجر يعترب قد وافق منذ البداية على حق املستأجر يف التنازل عن حقه يف اإلجارة النصهارها                 فإ

  .يف جمموعة عناصر أخرى من حق هذا املستأجر التصرف فيها 
رية ، فإنه مبجرد أن يتم تكوين الشركة تنشأ هلـا           وهذا ما هو متفق عليه بالنسبة للشركات التجا       

   .شخصيتها املعنوية املستقلة ، وذمتها املالية املستقلة عن الشركاء
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  التوصيـات
  

ذات على تشجيع الشركات   إجياد حلول من املمكن أن تساعدأخرياً ، فإن الباحث يرى ضرورة
 األمر الذي سيساعدها على التوسع كات مسامهة على اختاذ قرار التحول إىل شر     املسؤولية احملدودة 

والتطور بسبب زيادة رأس املال ، كما سيساعد على تقوية االقتصاد الوطين وزيادة دوران األموال   
  .فيه باإلضافة إىل قيام عدد كبري من املشاريع واخلدمات اليت ستعود بالنفع على الوطن 

  :ات املسؤولية احملدودة إىل مسامهة ومن األمور اليت قد تساعد على حتول الشركات ذ
  متكاملة اإلسراع يف أنشاء سوق مالية )١
 مسامهة  إعداد دليل واضح يشرح اإلجراءات املتعلقة بتحول املنشآت إىل )٢
 . مسامهة تسهيل اإلجراءات املطلوبة من املنشآت الراغبة يف التحول إىل )٣
استشارية متخصـصة   ح مكاتب تسهيل اإلجراءات املطلوبة من األشخاص الراغبني يف فت )٤

 ، )مستشاري االكتتاب(
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  امتةاخل

                    
ويف اخلتام نوضح أن هذا التغيري والتحويل من شكل وكيان قانوين إىل شكل أخر فـد ظهـر يف                   

يـة أو   األخرية وبصورة عامة فقد انتشر ولكنه بني الشركات العائلية وهـذه الـشركات العائل    اآلونة
الصغرية تلجأ هلذا التصرف إما لتحسني وضعها إن كان منصوصا على ذلك يف عقدها وذا تساعدها                
القوانني واألنظمة يف خمتلف الدول وال خيتلف من دولة إىل أخرى يف النظام العام واألحكام األساسـية                 

طبيعـة الدولـة وطبيعـة      ولكن الفروق تأيت يف طرق التنفيذ ووسائل اإلجراءات التنفيذية مبا يالئم            
لكة يف هذا املوضوع هو النظام الفرنسي واملـصري وهـو           مالشركات فنجد أن األنظمة السابقة للم     

  .العربية السعوديةاألقرب لنا يف اململكة 
 قواعد حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة لشركات مـسامهة دون اخلـوض يف              فقد تناولنا 

سـواء  لتحويل واآلثار املترتبة على ذلـك       ل اإلجراءات القانونية    ولنا كل من الشركتني مث تنا     تعريفات
  .كانت بالنسبة للشركة نفسها أو للشركاء أو للضرائب واألحوال املالية 

  .و أسأل اهللا العلي القدير ختاماً أن ينفعنا وينفعكم ذا البحث 
  
  

          حممد بن فهد املساعد                
  ١٤٢٨مجاد أول  ١٢,  االثنني                    
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  املراجع
  

 .م١٩٩٨حممد توفيق سعودي ، تغيري الشكل القانوين للشركات ، عامل الكتاب ، / د .١

 .م١٩٩٨دار النشر ،عزت عبد القادر ، الشركات التجارية ، / أ .٢

 .م٢٠٠٢أمحد أبو الروس ، موسوعة الشركات التجارية ، املكتب اجلامعي، اإلسكندرية / أ .٣

 ، الطبعة الثالثة يط يف القانون التجاري املصري حمسن شفيق ، الوس.د .٤

  .١٩٨٣مسيحة القليويب ، الشركات التجارية ، طبعة .د .٥

  . م ١٩٧٤سعيد حيىي ، الوجيز يف النظام التجاري السعودي ، املكتب املصري احلديث ، / د .٦

 .ت  الصادرة عن اإلدارة العامة للشركاالضوابط املنظمة لتحول الشركة إىل شركة مسامهة .٧
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 الصفحة املوضــــــــوع م

 ١ .املقدمة ١
شركات إىل قواعد حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة : الفصل األول  ٢

 .مسامهة
٥ 

 ٦ .احلد األدىن لقيمة السهم: القاعدة األوىل ٣
  ٧ ..االكتتاب يف كامل رأس املال: القاعدة الثانية ٤
 ٨ . األسهم العينيةتداول: القاعدة الثالثة ٥
 ٩ .تقدير احلصص العينية: القاعدة الرابعة ٦
 ١٢ .عدد الشركاء: القاعدة اخلامسة ٧
 ١٣ .رأس املال: القاعدة السادسة ٨
إىل  حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة إجراءات : الفصل الثاين  ٩

 .شركات مسامهة
١٦ 

 ١٧ .قرار الشركاء:أوالً   ١٠
 ١٨ .الترخيص بالتحويل:ثانياً   ١١
 ١٩ .إشهار التغيري:ثالثاً   ١٢
اآلثار املترتبة على حتويل الشركات ذات املسؤولية احملدودة : الفصل الثالث  ١٣

 .إىل شركات مسامهة
١٦ 

  ٢٥ .آثار التغيري بالنسبة للشركة احملولة:أوالً   ١٤
  ٣١ .آثار التغيري بالنسبة للشركاء:ثانياً   ١٥
  ٣٢ .آثار التغيري بالنسبة للدائنني:ثالثاً   ١٦
  ٣٣ .آثار التغيري بالنسبة للعقود:رابعاً   ١٧
  ٣٥  .النتائج والتوصيات   ١٨
  ٣٦  .اخلامتة  ١٩
  ٣٧  .املراجع  ٢٠
  ٣٨  .الفهرس  ٢١
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