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 تنضيض مال الشركة عند انقضائها
 وفق أحكام الفقه اإلسالمي والقانون اللييب

  مقدم للمؤمتر العلمي حول الشركات العامة يف القانون اللييب 
 د . رافع عبد اهلادي عبد هللا الصغري

 عضو هيئة تدريس ـ كلية القانون ـ جامعة مصراتة
 املقدمـة

احلمد هلل الذي شرع لعباده أقوم الشرائع واألحكام، والصالة والسالم على سيدان دمحم خَت 
 األانم، وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

لتشريع اإلسالمي وبعد: فإن الشركات من ادلوضوعات اليت حظيت ابىتمام واسع سواء يف ا
 أو القانون اللييب؛ وذلك لدورىا البارز وادلهم يف شىت اجملاالت سيما اجملال االقتصادي.

وقد كثرت ىذه الشركات يف العصر احلديث وتنوعت، لتشهد ازدىارا وتطورا ملحوظا، األمر 
 الذي يقتضي العناية ببيان أحكامها

ا بداية بتأسيسها؛ فإن ذلا هناية والشركات شأهنا شأن الشخص الطبيعي فكما أن ذل
 .(1)ابنقضائها

وتكريس ىذا االنقضاء مرورىا ٔترحلة اصطلح على  (2)ومن مقتضيات انقضاء الشركة
 تسميتها: التصفية.

                                                 

، 134ينظر يف شأن أسباب انقضاء الشركة: اخلفيف، علي، الشركات يف الفقو اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاىرة، ص -1
، 345، ص1م، ج1994، 2واخلياط، عبد العزيز، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط

القطاع العام دراسة مقارنة يف القانونُت اللييب وادلصري، دار الفضيل،  والككلي، علي عبد الرحيم، النظام القانوين لشركات
 .     301بنغازي، ص

ٔتا يف ذلك الشركات العامة، فمن ادلعلوم شرعا أن للدولة ذمة منفصلة عن ذمة األفراد وأهنا شخص اعتباري لو حق التملك   -2
الناحية أن تساىم يف الشركات. )ينظر: اخلياط، الشركات  وأن عليو واجبات ولو حقوق ِقبل الرعية، فيجوز للدولة من ىذه

 (.     241، 240، ص2يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج
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ومرحلة انقضاء الشركة وتصفيتها مهمة شأهنا شأن مرحلة حياة الشركة؛ وذلك للقدر 
 التنظيمي الواسع الذي حظيت بو.

وتصفية الشركة من متطلباهتا القيام بعملية تنضيض مال الشركة . فما ادلراد هبذه العملية؟ وما 
 األحكام ادلنظمة جلزئياهتا؟ 

جاء ىذا البحث هبدف بيان معٌت تنضيض مال الشركة، وأنواعو، وأحكامو، وذلك على 
م( بشأن  2010( لسنة: )23ضوء أحكام الفقو اإلسالمي، مع اإلشارة دلوقف القانون اللييب رقم: )

النشاط التجاري ابخلصوص، سالكا يف ذلك منهج االستقراء غَت التام ومنهج التحليل، وذلك من 
 .خالل مطلبُت على النحو التايل

 املطلب األول: ماهية التنضيض:
 الفرع األول: تعريف التنضيض.

 الفرع الثاين: أنواع التنضيض وعالقتو ابلتصفية والقسمة.
 املطلب الثاين: أحكام التنضيض:

 الفرع األول: متطلبات ٘تهيدية لعملية التنضيض.
 الفرع الثاين: متطلبات عملية التنضيض نفسو.

 املطلب األول
 ماهية التنضيض

 الفرع األول: تعريف التنضيض:
 أوال: التنضيض لغة: 

 التنضيض لو يف اللغة معان متعددة، منها:
ـ التحصيل والتعجيل، يقال: يستنض فالن حقو من فالن، أي: يستنجزه وأيخذ الشيء  1
 بعد الشيء.
ـ اإلظهار، يقال: خذ ما نض لك من غرديك، أي: ما نض لك من دين أو ما تيسر،  2

 ويقال: خذ صدقة شلا نض من أمواذلم، أي: ما ظهر وحصل من أٙتان أمتعتهم وغَتىا.
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 ادلال يَِنضُّ إذا ٖتول نقدا بعد أن كان متاعا. ـ التحول، يقال: نضّ  3
 ـ التسييل، يقال: َنّض ادلاُء، أي: سال. 4
ـ الدرىم والدينار، وىي تسمية أىل احلجاز للناض، وإمنا يسمونو انضا إذا ٖتول عينا  5

 .(1)بعدما كان متاعا؛ ألنو يقال: ما نضَّ بيدي منو شيء
تفيد تصيَت ادلتاع نقدا ببيع أو معاوضة، وقد جاء يف  وىذه ادلعاين كلها متقاربة؛ إذ كلها

خذ صَدقة ما »، وجاء: «بينهما من العُت ضّ سمان ما نَ قْ يَـ »احلديث: أن الشريكُت إذا أرادا أن يتفرقا 
 . (2)، أي: ما حصل وظهر من أٙتان أمتعتهم وغَتىا«نضَّ من أمواذلم

 اثنيا: التنضيض اصطالحا:
قهي مل يفرده الفقهاء األوائل بتعريف خاص سواء يف كتبهم التنضيض يف االصطالح الف

ادلعنية بفقو ادلعامالت أو يف كتبهم ادلعنية ابلتعريفات، ومع ذلك ديكننا استخالص تعريفهم ذلذا 
 ادلصطلح من خالل حديثهم عن الناض يف ابب فقو ادلعامالت، ومن ذلك: 

سئل مالك: عن الرجل أيخذ لة: و مسأ»ـ ما جاء يف كتاب البيان والتحصيل البن رشد: 
عندي   :فيقول ،و إىل أن حياسبوداين فإذا كان على رأس حول دعا صاحبَ ادلال قراضا فيشًتي متاعا ويُ 

كذا وكذا، ويقول لو صاحب ادلال: أان أعطيك   كذا وكذا من النقد، وكذا وكذا من العروض، والدينُ 
إن دخل فيو نقضان إال أن العامل يعمل فيو   ضِ رْ رْتك من النقد وأبريك من الدين وىو رأس مايل والعَ 

قال دمحم بن رشد: قولو إال أن العامل يعمل فيو كما ىو،  كما ىو، قال: ال خَت فيو حىت حيصل ادلال.
 .(3)«وبيع العروض وقبض أٙتاهنا أي: حىت ينض ادلال بقبض الدين

وإن انفسخ القراض وادلال دين، لزم العامَل تقاضيو سواء »وجاء يف كتاب ادلغٍت البن قدامة: 
ظهر يف ادلال ربح أو مل يظهر، وهبذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربح لزمو تقاضيو، وإن مل 

                                                 

 «.     نضض»، مادة: 236، ص7ينظر: ابن منظور، دمحم بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بَتوت، ج  -1
م، 1979احلديث واألثر، ٖتقيق: طاىر الزاوي، ادلكتبة العلمية، بَتوت،  ينظر: ابن األثَت، ادلبارك بن دمحم، النهاية يف غريب  -2

 .     72، ص5ج
ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أٛتد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ادلستخرجة، ٖتقيق: دمحم حجي  -3

 .     333، ص12م، ج1988، 2وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ط
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العمل، فهو كالوكيل، ولنا: أن ادلضاربة تقتضي رد رأس يظهر ربح مل يلزمو تقاضيو؛ ألنو ال غرض لو يف 
ادلال على صفتو، والديون ال َٕتْرِي رلرى الناض، فلزمو أن يَِنضَُّو كما لو ظهر يف ادلال ربح وكما لو كان 

 .(1)«رأس ادلال عرضا
والنضوض: خلوص ادلال ورجوعو عينا كما  » ـ وجاء يف كتاب الشرح الكبَت للدردير: 

 .(2)«كان
وبذلك خنلص أن مدلول التنضيض يف اصطالح الفقهاء: ٖتصيل الديون وتقومي أو ٖتويل 

 .(3)عروض التجارة واألعيان وادلنافع وما يف حكمها إىل نقد
 ويتبُت أن ادلعٌت االصطالحي للتنضيض ال خيتلف عن ادلعٌت اللغوي.  

 الفرع الثاين: أنواع التنضيض وعالقته ابلتصفية والقسمة:
 أنواع التنضيض: أوال:

 شلا سبق يف تعريف التنضيض اصطالحا يتبُت أن التنضيض نوعان، ومها:
 «:احلقيقي»النوع األول: التنضيض الفعلي 

يقصد بو ٖتويل العروض إىل نقد من خالل عملية البيع الفعلي، وٖتصيل قيمتها وقيمة 
 الديون يف صورة نقد أو ما يف حكمو. 
 «:التقومي»مي النوع الثاين: التنضيض احلك

يقصد بو  تقدير القيمة النقدية ادلتوقعة للموجودات من عروض وديون ومنافع كما لو مت فعال 
بيع العروض وٖتصيل الديون، وذلك عند التصفية لتكون أساسا للقياس وٖتديد حقوق الشركاء، أو يف 

 .(2()1)هناية احلول حلساب زكاة ادلال

                                                 

 .     47، ص5م، ج1968قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أٛتد، ادلغٍت، مكتبة القاىرة، ابن  -1
 .     535، ص3الدردير، أٛتد، الشرح الكبَت ومعو حاشية الدسوقي، دار الفكر، ج -2
 ،151م، ص2008، 1ينظر: نزيو، ٛتاد، معجم ادلصطلحات ادلالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ط -3

، 52، وأمساء، كجي، تصفية رأس مال الشركة بُت الفقو ادلالكي والقانون ادلغريب، رللة الفقو والقانون، ادلغرب، عدد: 152
، وشحاتة، األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للتنضيض احلكمي يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، 119م، ص2017فرباير، 

 .     2ْتث مطبوع بصيغة ورد، ص
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وتظهر أمهية التمييز بُت ىاذين النوعُت أن ىناك بعض ادلعامالت ال جيوز فيها التنضيض 
 .(3)احلكمي بل البد من التنضيض احلقيقي، والبعض اآلخر يكتفى فيها ابلتنضيض احلكمي

احلقيقي،  ويف حال انقضاء الشركة وتصفيها فالتنضيض ادلطلوب كأصل عام ىو التنضيض
الذي يعتمد على البيع الفعلي ألموال الشركة وٖتصيل ديوهنا، ويف بعض األحيان يصار للتنضيض 

 احلكمي. 
 
 
 
 
 

 اثنيا: العالقة بني التنضيض والتصفية والقسمة:
 دلعرفة العالقة بُت التنضيض والتصفية يلزم معرفة تعريف التصفية والقسمة. 

                                                                                                                         

، وشحاتة، األحكام الفقهية واألسس 18، ص5ٓتصوص نوعي التنضيض: ابن قدامة، ادلغٍت، مصدر سابق، ج ينظر -1
، وأمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، 2احملاسبية للتنضيض احلكمي يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، مصدر سابق، ص

 .     121، 120، 119مصدر سابق، ص
( التنضيض احلكمي أبنو: تقومي ادلوجودات من عروض، وديون، 4/16عرف رللس رلمع الفقو اإلسالمي يف قراره رقم: ) -2

بقيمتها النقدية، كما لو مت فعال بيع العروض وٖتصيل الديون. مث قال: وىو بديل عن التنضيض احلقيقي، الذي يتطلب 
كة، كالصناديق االستثمارية ووحوىا، وبيع كل ادلوجودات، وٖتصيل ٚتيع التصفية النهائية للمنشآت وأوعية االستثمار ادلشًت 

 (.409م، ص2005الديون. )ينظر: رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد: العشرون، السنة الثامنة عشر، 
ديد أو (: ال مانع شرعا من العمل ابلتنضيض احلكمي من أجل ٖت4/16جاء يف قرار رللس رلمع الفقو اإلسالمي رقم: ) -3

توزيع أرابح ادلضاربة ادلشًتكة، أو الصناديق االستثمارية، أو الشركات بوجو عام، ويكون ىذا التوزيع هنائيا، وجيب إجراء 
التنضيض احلكمي من قبل أىل اخلربة يف كل رلال، وينبغي تعددىم ْتيث ال يقل العدد عن ثالثة، ويف حالة تباين تقديراهتم 

واألصل يف التقومي اعتبار القيمة السوقية العادلة. )ينظر: رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد: يصار إىل ادلتوسط منها، 
 (.409العشرون، ص
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ل الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء ابلتزاماهتا، مث تقسيم أما التصفية فهي عملية حصر أموا
 فعملية تصفية الشركة ٘تر بثالث مراحل، وىي:، (1)موجوداهتا الصافية بُت الشركاء نقدا أو عينا

 ادلرحلة األوىل: ٖتويل أصول الشركة إىل نقد، وىي ادلسماة ابلتنضيض.
 ادلرحلة الثانية: تسديد التزامات الشركة.

 الثالثة: توزيع ادلتبقي من أموال الشركة على الشركاء، وىي ادلسماة ابلقسمة. ادلرحلة
وبذلك تتضح العالقة بُت التصفية والتنضيض، وىي عالقة الكل ّتزئو، إذ التنضيض مرحلة 
من مراحل عملية التصفية، فهو ادلرحلة األوىل للشروع يف التصفية ٘تهيدا لتسديد التزاماهتا وقسمة أمواذلا 

  الشركاء؛ ومن مث تكريس انقضائها.بُت
وأما القسمة فهي ٚتع النصيب الشائع يف معُت، ٔتعٌت: جعل نصيب الشريك الشائع معينا 

 .(2)مفرزا لو
 فالتنضيض عملية ٘تهيدية للقسمة، والقسمة عملية ختامية للتصفية. 

                                                 

ق. )ينظر: الككلي، النظام القانوين  55م سنة: 1578وىو تعريف زلكمة النقض ادلدين ادلصرية وذلك يف الطعن رقم:  -1
، 1ط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج، واخليا312لشركات القطاع العام، مصدر سابق، ص

، 1، وزايد، صبحي ذايب، إفالس الشركات يف الفقو اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة، دار النفائس، عمان، ط365ص
 (.     82م، ص2011

 .     365، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج -2
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 املطلب الثاين
 أحكام تنضيض مال الشركة

 عملية التنضيض:الفرع األول: متطلبات متهيدية ل
 أوال: القيد يف السجل التجاري:

قبل الشروع يف عملية التنضيض جيب أن تكون عملية التصفية ذاهتا منتجة آلاثرىا يف 
مواجهة الغَت، وال تنتج التصفية آاثرىا إال من اتريخ إعالن ذلك ابلوسيلة اليت تطلبها ادلشرع وىي القيد 

وال جيوز االحتجاج »... ( من قانون النشاط التجاري: 36: )يف السجل التجاري، فقد جاء يف ادلادة
يف مواجهة الغَت أبن الشركة ٖتت التصفية إال بعد قيد الواقعة يف السجل التجاري ونشرىا حسب 

 «.الطرق ادلقررة قانوان
وىذا اإلجراء التنظيمي وإن مل ينص عليو الفقهاء صراحة، إال أنو جيد سنده يف ادلصلحة اليت 

 .(1)ن مصادر التشريع اإلسالميتعد م
 اثنيا: احتفاظ الشركة ابلشخصية االعتبارية:

نص الفقهاء على أن الشركة تبقى زلتفظة بشخصيتها االعتبارية خالل فًتة عملية التصفية؛ 
وذلك حىت يتمكن ادلصفي من القيام ابألعمال اليت تقتضيها التصفية واليت من بينها عملية 

 .(2)التنضيض
فقد جاء يف كتاب ادلدونة: إذا دفع رجل إىل آخر ماال قراضا، فاشًتى سلعا، فأراد رب ادلال 
عدم ادلضي يف القراض ورغب يف أخذ مالو، مل يكن لو ذلك، ولكن ينظر فيما ىو موجود وقائم بُت 

                                                 

، 2ينظر: الدريٍت، فتحي، ادلناىج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشريع اإلسالمي، الشركة ادلتحدة للتوزيع، دمشق، ط -1
 .     614م، ص1985

، واخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية 146، 145ينظر: اخلفيف، الشركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، ص -2
، وعتيقي، دمحم عبيد هللا، عقود الشركات دراسة مقارنة مع موجز يف القانون 369ـ  365ص، 1والقانون، مصدر سابق، ج

 .     206م، ص1996، 1الكوييت، مكتبة ابن كثَت، الكويت، ط
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أن يرى ذلا  يديو من السلع، فإن رأى السلطان وجو بيع ذلا ابع، وإن مل ير وجو بيع ذلا أرجأ األمر إىل
 .(1)وجو بيع، فعند ذلك تباع وينفسخ القراض

وإن انفسخ القراض وادلال دين، لزم العامَل تقاضيو سواء »وجاء يف كتاب ادلغٍت البن قدامة: 
ظهر يف ادلال ربح أو مل يظهر، وهبذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربح لزمو تقاضيو، وإن مل 

 .(2)«يو؛ ألنو ال غرض لو يف العمل، فهو كالوكيل ...يظهر ربح مل يلزمو تقاض
. أبن كان ادلال عروضا، ومات رب ادلال، فال ينعزل »..وجاء يف كتاب البناية شرح اذلداية: 

 .(3)«ادلضارب، بل يبيعها وينض رأس ادلال
  ولو مات أحدمها أو ُجّن أو أغمي عليو، انفسخ عقد القراض»وجاء يف كتاب مغٍت احملتاج: 

كالوكالة، وللعامل إذا مات ادلالك أو ُجّن االستيفاء والتنضيض، بغَت إذن الورثة يف األوىل والويل يف 
 . (4)«الثانية؛ اكتفاء إبذن العاقد كما يف حال احلياة

تنضيض رأس ادلال إن كان عند الفسخ عرضا وطلب ادلالك تنضيضو، »وجاء فيو أيضا: 
لزم العامل االستيفاء لدين مال القراض إذا فسخ أحدمها أو مها أو سواء أكان يف ادلال ربح أم ال، وي

 . (5)...«انفسخ 
 
 
 

ويًتتب على بقاء الشخصية االعتبارية ٚتلة من اآلاثر، منها: بقاء الذمة ادلالية للشركة، 
ء ، وعالقة الشركا(1)وابلتايل فأن الشركة تكون مسؤولة عن وفاء ديوهنا وعن استيفاء ما ذلا من ديون

                                                 

، واخلفيف، الشركات 662، ص3م، ج1994، 1ينظر: اإلمام مالك بن أنس، ادلدونة، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط -1
 .146در سابق، صيف الفقو اإلسالمي، مص

 .     47، ص5ابن قدامة، ادلغٍت، مصدر سابق، ج -2
 .78، ص10م، ج2000، 1العيٍت، دمحم بن أٛتد، البناية شرح اذلداية، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط -3
 .415، ص3م، ج1994، 1الشربيٍت، دمحم بن أٛتد، مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط -4
 .416، ص3الشربيٍت، مغٍت احملتاج، مصدر سابق، ج -5
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، وكما ديكن ذلك من إمكانية شهر (2)ابلشركة تبقى كما كانت، ويكون ملكهم مشاعا إىل أن يقسم
إفالس الشركة عند عجزىا عن دفع ديوهنا، ويف ذلك ٛتاية لدائٍت الشركة من ٘تكنهم من استيفاء 

ول على ، وديكن أيضا الشركاء أنفسهم من احلص(3)حقوقهم، وعدم مزاٛتتهم لدائٍت الشركاء أنفسهم
 .(4)حقوقهم اليت ال تظهر عادة إال بتنضيض مال الشركة

وثبوت الشخصية االعتبارية للشركة يكون ابلقدر الالزم للقيام بعملية التصفية، ألن بقاءىا 
ضرورة، والضرورة تقدر بقدرىا، فال جيوز للمصفي القيام إبعمال جديدة تطيل من حياة الشركة وال 

 .(5)تقتضيها عملية التصفية
وال تنتهي الشخصية االعتبارية للشركة بنهاية عملية التنضيض، بل بنهاية عملية التصفية 

 .(6)ذاهتا، وال تنتهي عملية التصفية إال ابلقسمة
( من قانون 36وىذه األحكام الفقهية نفسها نص عليها ادلشرع اللييب، فقد جاء يف ادلادة: )

ة ٔتجرد توفر إحدى احلاالت اليت يًتتب عليها حلها، تكون الشركة يف حالة تصفي»النشاط التجاري: 
وعلى ادلديرين اعتبار أنفسهم يف وضع ادلصفُت ْتيث تقتصر مهامهم على األمور العاجلة، وال جيوز ذلم 
مباشرة أعمال جديدة وإال أصبحوا مسؤولُت عنها بوجو التضامن والتكافل، وتنتهي مهامهم هنائيا 

يرون مسؤولُت عن حفظ موجودات الشركة إىل أن يتم تسليمها إىل ادلصفي، ٔتجرد تعيُت ادلصفي، وادلد

                                                                                                                         

، والعسبلي، سعد سامل، شرح قانون 366، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج -1
، 1م بشأن النشاط التجاري(، دار الفضيل، بنغازي، ط2010لسنة:  23النشاط التجاري اللييب اجلديد )قانون رقم: 

 .    279م، ص2010
 .    366، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج -2
، والعسبلي، شرح قانون النشاط 86، 85ينظر: زايد، إفالس الشركات يف الفقو اإلسالمي والقانون، مصدر سابق، ص،  -3

 .    279التجاري اللييب اجلديد، مصدر سابق، ص
 .    146ركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، صينظر: اخلفيف، الش -4
، واخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية 146، 145ينظر: اخلفيف، الشركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، ص -5

 .    206، وعتيقي، عقود الشركات، مصدر سابق، ص367، ص1والقانون، مصدر سابق، ج
 .    367، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج  -6
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وجيب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة: الشركة ٖتت التصفية، وتستمر شخصيتها القانونية ابلقدر 
 .  (1)«الالزم للتصفية وذلك إىل حُت شطبها من السجل التجاري ... 

 «:املصفي»اثلثا: تعيني القائم ابلتنضيض 
تعيُت مصف للشركة مسألة يف غاية األمهية؛ إذ ىو الشخص الذي يقع على عاتقة القيام 

 أبعباء عملية التنضيض: من جرد واستيفاء للديون وبيع للعروض وما يف حكمها.
 وقد نص الفقهاء على طريقتُت ديكن هبا تعيُت ادلصفي، ومها:

 األوىل: الطريق االختياري:
ار الشركاء وإرادهتم، سواء أكان ذلك عند أتسيس الشركة والنص وىو تعيُت ادلصفي ابختي

 على ذلك يف العقد نفسو، أو كان يف مرحلة الحقة.
 ويستوي أن يكون ادلصفي واحدا أو أكثر، أو أن يكون من الشركاء أو أجنيب عنهم.

وىذا الطريق ىو األصل يف اختيار وتعيُت ادلصفي؛ ألن الشركة وقعت منهم ابختيارىم 
 .(2)إرادهتمو 

 
 
 
 
 

 الثانية: الطريق القضائي:
 وىو تعيُت ادلصفي عن طريق القضاء. 

 ويتم اللجوء ذلذه الطريق يف حاالت زلددة نص عليها الفقهاء، وىي:
                                                 

، 278ينظر بشأن شرح مفردات ادلادة قانوان: العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد، مصدر سابق، ص  -1
 .    317ـ  314، والككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام، مصدر سابق، ص280، 279

، وأمساء كجي، تصفية رأس 371، 370، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج  -2
 .     121مال الشركة، مصدر سابق، ص
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 .(1)ـ حالة تعذر الشركاء يف اختيار ادلصفي، الختالفهم وعدم اتفاقهم 1
ـ حالة موت أحد الشركاء وتركو لورثة قاصرين، ألنو من األمور اليت تستدعي نظر القضاء  2

حفظ أموال اليتامى، وابلتايل يكون لزاما على القاضي أن يتدخل لتنضيض األموال ٘تهيدا لقسمتها بُت 
 .(2)الشريك والورثة

 .(3)ـ حالة التفليس، إذ تقتضي احلجر على ادلفلس 3
وبذات األحكام أخذ قانون النشاط التجاري، إذ اعتمد الطريقُت يف تعيُت ادلصفي، ونص 
على أن الطريق االتفاقي ىو األصل يف تعيُت ادلصفي، وأجاز تعدد ادلصفُت، ومل يشًتط كونو من 

يتوىل الشركاء وفقا لشكل (: »38، فقد نص يف ادلادة: )(4)الشركاء، فأجاز أن يكون أجنيب عنهم
ركة القانوين تعيُت مصف أو مصفيُت حسب األحوال ؤتا ال يتعارض مع الشروط الواردة ابلعقد أو الش

النظام األساسي، وجيوز أن يكون ادلصفي من الشركاء أو من الغَت، وإذا مل يتمكن الشركاء من تعيُت 
، وإذا مت حل ادلصفي يقوم رئيس احملكمة االبتدائية ادلختصة بتعيينو بناء على طلب كل ذي مصلحة

الشركة ْتكم قضائي تتوىل احملكمة تعيُت ادلصفي أو ادلصفيُت، وجيب على ادلصفُت قيد قرار تعيينهم يف 
السجل التجاري ادلختص خالل عشرة أايم من اتريخ علمهم بو، وتتوىل اجلهة اليت عينت ادلصفُت 

إذا تعدد ادلصفون، (: »39يف ادلادة: )، ونص «ٖتديد أتعاهبم، واٗتاذ القرار القاضي بعزذلم أو استبداذلم
فال جيوز ألحدىم مباشرة عملو ٔتفرده إال إذا كان مأذوان لو بذلك صراحة، أو كان العمل استعجاليا 

 «.وتتطلبو احملافظة على حقوق الشركة
                                                 

ح احللو ينظر: ابن أيب زيد، أبو دمحم عبد هللا، النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غَتىا من األمهات، ٖتقيق: عبد الفتا  -1
، واخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية 239، ص11م، ج1999، 2وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ط

 .     372، ص1والقانون، مصدر سابق، ج
 .     55ينظر: الونشريسي، أٛتد بن حيِت، الوالايت ومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الشرعية، تعليق: دمحم األمُت، ص -2
، 1ادلاوردي، علي بن ٛتد، األحكام السلطانية والوالايت الدينية، ٖتقيق: أٛتد مبارك، دار ابن قتيبة، الكويت، طينظر:  -3

، وأمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر سابق، 55، والونشريسي، الوالايت، مصدر سابق، ص94م، ص1989
 .     122ص

، والككلي، النظام القانوين 281، 280 اجلديد، مصدر سابق، صينظر: العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري اللييب -4
 .    318، 317لشركات القطاع العام، مصدر سابق، ص
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وبذلك يتبُت أن األصل يف تعيُت القائم ابلتنضيض يف الفقو اإلسالمي والقانون اللييب أن 
ة الشركاء، غَت أنو قد يلجأ للقضاء يف ىذا التعيُت ألسباب متعددة، من ىذه األسباب خيضع إلراد

 . (1)ادلشًتكة بُت الفقو اإلسالمي والقانون اللييب: تعذر اتفاق الشركاء يف اختيار مصف ينوب عنهم
 الفرع الثاين: متطلبات عملية التنضيض نفسه:

 أوال: جرد أصول الشركة:
ًتة عملها ـ إضافة إىل رأس ماذلا ـ رلموعة من ادلوجودات اصطلح تكتسب الشركة خالل ف

 على تسميتها أبصول الشركة.
وأصول الشركة تدل بصفة عامة على رلموعة األموال واحلقوق اليت ديكن تقوديها نقدا واليت 

 تكّون العنصر اإلجيايب للذمة ادلالية للشركة وتعد الضمان العام لدائنيها.
وتنقص عن رأس ادلال بقدر ٖتقيق الشركة لألرابح أو تعرضها  وىذه األصول تزيد

 .(2)للخسائر
وقد نص الفقهاء على طريقة شاملة ودقيقة جلرد أصول الشركة من خالل األبواب الفقهية 

 اليت تعاجل قضااي الشركات وقضااي القسمة.
 وىذه الطريقة تعتمد على مراحل ثالث، وىي:

 القابلة للقسمة وغَت القابلة ذلا. ادلرحلة األوىل: ٖتديد األموال
 ادلرحلة الثانية: ترتيب األموال ْتسب جنسها.

 ادلرحلة الثالثة: معرفة ما للشركة وما عليها.
أما ٓتصوص ادلرحلة األوىل: ٖتديد األموال القابلة للقسمة وغَت القابلة ذلا، فقد تطلب الفقو 

 شروطا حىت يكون ادلال قابال للقسمة، وىي:
 يكون يف قسمتها غرر يصيب أحد األطراف أو ضرر يلحقو من جراء ذلك. ـ أال 1

                                                 

 .     123، 122ينظر: أمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر سابق، ص  -1
، 163، البحرين، ص12لشرعي رقم: ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار ا -2

، وأمساء كجي، تصفية 412م، ص1999ورلمع اللغة العربية، معجم القانون، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمَتية، القاىرة، 
 .     124رأس مال الشركة، مصدر سابق،، ص
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ـ أال ينتج عن قسمتها الراب، كقسمة الثمار بشرط التأخَت إىل الطيب، دلا يدخلو من بيع  2
 الطعام ابلطعام غَت معلوم التماثل.

 ـ أن ٖتتمل تلك األموال القسمة بعينها. 3
 ـ عدم ضياع حق آدمي جراء قسمتها. 4
 .(1)اختالل شرط من ىذه الشروط يؤدي إىل اعتبار األموال غَت قابلة للقسمةف

بعد ىذه ادلرحلة أتيت عملية ترتيبها ْتسب جنسها، فتجمع األموال اليت من جنس واحد 
 .(2)على حدة يف مكان واحد

ا ، وىذه ادلرحلة مهمة جد(3)مث أتيت مرحلة بيان ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات
 كما سيأيت عند احلديث عن استيفاء الديون وبيع العروض وما يف حكمها.

 
 

وبعد االنتهاء من عمليات جرد موجودات الشركة يتم توثيقها بشكل دقيق، وذلك من طرف 
كما ىو احلال يف القانون   (5)وليس من طرف ادلصفي (4)شخص يسمى عند الفقهاء بكاتب الوثيقة

 .(6)اللييب، وحيتفظ ادلصفي هبذه الواثئق وادلستندات
»... (؛ إذ جاء فيها: 40ويف قانون النشاط التجاري مت النص على ىذا اإلجراء يف ادلادة: )

وعلى ادلصفي ٔتجرد مباشرتو دلهامو أن يقوم مع ادلدير أو ادلديرين ّترد أصول وخصوم الشركة، وأن يتم 
                                                 

، وابن عبد الرب، 215، الفرق: 26، ص4ينظر: القرايف، أٛتد بن إدريس، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، عامل الكتب، ج -1
، 2م، ج1980، 1يوسف بن عبد هللا، الكايف يف فقو أىل ادلدينة، ٖتقيق: دمحم أحيد، مكتبة الرايض احلديثة، السعودية، ط

 .124، وأمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر سابق، ص875ص
 .124ينظر: أمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر سابق، ص  -2
 .    374، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج  -3
، 1ينظر: التسويل، علي بن عبد السالم، البهجة يف شرح التحفة، ٖتقيق: دمحم شاىُت، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط  -1

 .237، ص2م، ج1998
 .124صينظر: أمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر سابق،  -2
 .    374، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج  -3
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توقيع على زلضر اجلرد من ِقبلهم ٚتيعا، وأن يوجو بعد ذلك إعالان عاما إىل دائٍت الشركة ينشر يف ال
 «. صحيفتُت يوميتُت وطنيتُت؛ إلشعار الدائنُت بلزوم تقدمي ُمطالباهتم ٕتاه الشركة

 اثنيا: استيفاء الديون:
لغَت أتيت عملية بعد عملية جرد أصول الشركة واليت من مشتمالهتا حقوق الشركة لدى ا

 .(1)استيفاء ىذه احلقوق
 وقد نص الفقهاء صراحة على أن من واجباب ادلصفي: استيفاء ديون الشركة. 

سئل مالك: عن الرجل أيخذ مسألة: و »فقد جاء يف كتاب البيان والتحصيل البن رشد: 
عندي   :فيقول ،حياسبوو إىل أن داين فإذا كان على رأس حول دعا صاحبَ ادلال قراضا فيشًتي متاعا ويُ 

كذا وكذا، ويقول لو صاحب ادلال: أان أعطيك   كذا وكذا من النقد، وكذا وكذا من العروض، والدينُ 
إن دخل فيو نقضان إال أن العامل يعمل فيو   ضِ رْ رْتك من النقد وأبريك من الدين وىو رأس مايل والعَ 

قال دمحم بن رشد: قولو إال أن العامل يعمل فيو كما ىو،  كما ىو، قال: ال خَت فيو حىت حيصل ادلال.
 .  (2)«أي: حىت ينض ادلال بقبض الدين وبيع العروض وقبض أٙتاهنا

 . (3)«وإن انفسخ القراض وادلال دين، لزم العامَل تقاضيو»وجاء يف كتاب ادلغٍت البن قدامة: 
كان عند الفسخ عرضا وطلب   تنضيض رأس ادلال إن»وجاء يف كتاب مغٍت احملتاج للشربيٍت: 

ادلالك تنضيضو، سواء أكان يف ادلال ربح أم ال، ويلزم العامل االستيفاء لدين مال القراض إذا فسخ 
 .(4)...«أحدمها أو مها أو انفسخ 

وىذه األحكام ذاهتا نص عليها القانون اللييب؛ فقد جاء يف قانون النشاط التجاري ابدلادة: 
كة ٚتيعها حالة األداء ٔتجرد قيد حل الشركة يف السجل التجاري، وتتوقف تعترب ديون الشر (: »46)

اعتبارا من ذلك التاريخ إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة ضد الشركة وتعترب ادلبالغ احملكوم هبا ديوان 

                                                 

 .    374، ص1ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج -4
      .333، ص12ابن رشد، البيان والتحصيل، مصدر سابق، ج -3

 .     47، ص5، ادلغٍت، مصدر سابق، جابن قدامة -1
 .416، ص3الشربيٍت، مغٍت احملتاج، مصدر سابق، ج -2
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على الشركة، ويتوىل ادلصفي سدادىا ْتسب ما تتمتع بو من أولوية وضماانت، وال يًتتب على حل 
 «.إهناء عقود إجيار العقارات اليت ٘تارس فيها نشاطهاالشركة 

 اثلثا: عملية بيع العروض وما يف حكمها أو تقوميها:
تعترب ىذه العملية ىي ختام عملية التنضيض، وذلك بتحويل األصول اليت مت جردىا واليت 

التنضيض »، أو االكتفاء بتقوديها «احلقيقي التنضيض»تشكل الذمة ادلالية اإلجيابية للشركة إىل نقود 
 ؛ وذلك ْتسب ظروف ومقتضيات الشركة.«احلكمي

 فمن ىذه ادلقتضيات: 
ـ تسديد االلتزامات اليت على الشركة، فهنا جيب أن يصار إىل التنضيض احلقيقي، بتسييل 

لرجلُت يشًتكان يف مال وسئل عن ا»، فقد جاء يف كتاب البيان والتحصيل: (1)النقود الالزمة للوفاء هبا
بعينو فيقيم أحدمها ويسافر اآلخر فيدان ادلسافر يف مال مث يفلس فَتيد الغرماء أن يتبعوا الشريك ادلقيم، 
فقال: ليس ذلك ذلم؛ إمنا شاركو يف مال معروف بعينو. قال دمحم بن رشد: وىذا كما قال إهنما إذا مل 

مال مسمى فال يلزم أحدمها ما داين بو اآلخر إال يف ذلك يتفاوضا يف ٚتيع أمواذلما وإمنا تفاوضا يف 
 .(2)«ادلال الذي تفاوضا فيو بعينو

يقوم ادلصفي (: »47وبذات احلكم نص قانون النشاط التجاري، فقد جاء يف ادلادة: )
بتسديد الديون للدائنُت حسب مراتبها، وإذا تساوى الدائنون يف مرتبة واحدة وكان انتج التصفية غَت  

ف لتسديد ٚتيع حقوقهم ابلكامل يتم التوزيع عليهم حسب نسبة تلك احلقوق، وعلى ادلصفي كا
ٕتنيب ادلبالغ الالزمة لسداد حقوق من أتخر من الدائنُت مىت كانت حقوقهم اثبتة وزلددة ادلقدار. وإذا 

الٗتاذ القرارات تبُت للمصفي أن أموال الشركة غَت كافية لسداد ديوهنا احلالة وجب عليو دعوة الشركاء 
    «.الالزمة ٔتا يف ذلك الدخول يف صلح واق مع الدائنُت أو اللجوء إىل احملكمة ادلختصة لشهر إفالسها

                                                 

، واخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، 151ينظر: اخلفيف، الشركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، ص -3
    . 126، أمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة مصدر سابق، ص375، ص1مصدر سابق، ج

 .     24، 23، ص12ابن رشد، البيان والتحصيل، مصدر سابق، ج -1
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، فهنا (1)ـ عدم إمكانية إجراء القسمة، كأن تكون من ضمن أصول الشركة سفينة أو سيارة
 .(2)ى ما يبلغ يف النداء إن أراده، وصاحبو أوىل بو أبقصجيوز أن يصار إىل البيع أو يصار إىل التقومي

ـ إذا مت تسييل األموال الكافية لسداد التزامات الشركة، وأراد الشركاء قسمة الباقي كعروض  
، فهنا جيب أن يصار إىل التنضيض احلكمي، وذلك بتقومي ىذه العروض؛ حىت تكون (3)دون تسييلها

 القسمة عادلة دون ضرر يلحق أبحد الشركاء.
يوزع انتج التصفية بعد اسًتجاع احلصص (: »48قانون النشاط التجاري ابدلادة: )وجاء يف 

ادلالية على الشركاء كل حسب نصيبو يف األرابح، وجيوز للشركاء اسًتجاع األموال ادلنقولة والعقارية اليت 
و ٖتوير، قدموىا حصصا يف الشركة إذا كانت تلك األموال ما زالت زلتفظة بذاتيتها ومل يلحقها تغَت أ

 «.وعليهم دفع فرق القيمة إن كان لو مقتضى
 

 .(4)ـ اندماج الشركات، فهنا يصار للتنضيض احلكمي
وقانون النشاط التجاري نص على إمكانية األخذ ابلتنضيض احلكمي يف حالة ٖتول 

 الشركات واندماجها وانقسامها.
أن يتم إعادة تقدير جيب قبل تسجيل قرار ٖتول الشركة (: »296فقد جاء يف ادلادة: )

موجوداهتا ومطلوابهتا من قبل جلنة من اخلرباء تشكلها احملكمة االبتدائية ادلختصة بناء على طلب 
 «.الشركة على أن يكون من بينها زلاسب قانوين

وجاء من بينها يف الفقرة: « يتم االندماج ابتباع اإلجراءات التالية(: »301وجاء يف ادلادة: )
ودات ومطلوابت كل شركة من الشركات ادلندرلة وفقا لتقرير جلنة من اخلرباء تعينها تقومي موج(: »2)

                                                 

، وأمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، 875، ص2ينظر: ابن عبد الرب، الكايف يف فقو أىل ادلدينة، مصدر سابق، ج -2
 .    126مصدر سابق، ص

 .    875، ص2ينظر: ابن عبد الرب، الكايف يف فقو أىل ادلدينة، مصدر سابق، ج -3
 .    375، ص1نظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، جي -4
 .    256، ص2ينظر: اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مصدر سابق، ج  -1
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احملكمة االبتدائية ادلختصة، على أن يكون من بينها زلاسب قانوين؛ وذلك لتحديد صايف حقوق 
 «.ادلسامهُت أو الشركاء

تضمُت قرار  ويف حالة تقسيم الشركة ذمتها ادلالية إىل شركات أخرى نص القانون على ضرورة
قيمة األصول واخلصوم احملولة إىل »(، من بينها: 308االنقسام ٚتلة من البياانت وذلك يف ادلادة: )

قيمة احلصص أو األسهم اخلاصة ابلشركة إذا كان االنقسام جزئيا، »، «الشركات الناشئة عن االنقسام
ٖتديد نسبة توزيع األسهم أو »، «وقيمة احلصص أو األسهم اخلاصة ابلشركاء يف حالة االنقسام الكلي

 «.احلصص ومربرات اختيارىا
يتم تقييم العناصر ادلكونة لألصول واخلصوم احملالة إىل الشركات (: »309وجاء يف ادلادة: )

 «. الناشئة عن االنقسام وفقا لتقرير جلنة من اخلرباء تعينها احملكمة االبتدائية ادلختصة ... 
، (1)ض احلقيقي سواء بطريق البيع ابدلمارسة أو البيع ابدلزايدةويقوم ادلصفي بعملية التنضي

 (2)ويستحب الطريق الثاين؛ ألن االقتصار على سوم مشًتي واحد ال يعكس الثمن احلقيقي للسلعة

 

، ومنع (4)وقد أجاز فقهاء ادلالكية أتجيل البيع إىل حُت احلصول على السعر ادلناسب(3)
أنو: إذا كان يف ادلال عروض أجرب العامل على بيعها يف احلال، وال  الظاىرية، فقد نص ابن حزم على

 .(5)جيوز أتجيل ذلك؛ إذ ال يدري إىل أية مدة يؤخر البيع، وليس يعلم مىت ترتفع األٙتان ومىت تنخفض

                                                 

 .    875، ص2ينظر: ابن عبد الرب، الكايف يف فقو أىل ادلدينة، مصدر سابق، ج -2
 .    126ال الشركة، مصدر سابق، صينظر: أمساء كجي، تصفية رأس م -3
ال أبس ابلسلعة توقف للبيع فيسوم هبا غَت واحد، قال: ولو ترك الناس السوم عند »البيع ابدلزايدة: أجازه اإلمام مالك، قال:  -1

، «أول من يسوم هبا ُأخذت بشبو الباطل من الثمن ودخل على الباعة يف سلعهم ادلكروه، ومل يزل األمر عندان على ذلك
وىي ليست من قبيل مساومة الرجل على سوم أخيو اليت هنى عنها النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن ادلزايدة ال يقع فيها ركون وال تقارب. 

م، 2003، 2)ينظر: ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، ٖتقيق: أبو ٘تيم ايسر، مكتبة الرشد، السعودية، ط
 (.     175م دمحم بن أٛتد، القوانُت الفقهية، ص، وابن جزي، أبو القاس269، ص6ج

، واخلفيف، الشركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، 662، ص3ينظر: اإلمام مالك، ادلدونة، مصدر سابق، ج -2
 .146ص

 .    147، 146ينظر: اخلفيف، الشركات يف الفقو اإلسالمي، مصدر سابق، ص  -3
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قرار  ويقوم ادلصفي بعملية التقومي أيضا، وجيب أن يستعُت يف ذلك أبىل اخلربة، فقد جاء يف
من أجل  من العمل ابلتنضيض احلكمي اال مانع شرع(: »4/16قو اإلسالمي رقم: )رللس رلمع الف

ٖتديد أو توزيع أرابح ادلضاربة ادلشًتكة، أو الصناديق االستثمارية، أو الشركات بوجو عام، ويكون ىذا 
ث جيب إجراء التنضيض احلكمي من قبل أىل اخلربة يف كل رلال، وينبغي تعددىم ْتيا، و التوزيع هنائي

التقومي اعتبار  ال يقل العدد عن ثالثة، ويف حالة تباين تقديراهتم يصار إىل ادلتوسط منها، واألصل يف
 .(1)«القيمة السوقية العادلة

 .(2)وجيب على ادلصفي تدوين ٚتيع العمليات سالفة الذكر بواسطة كاتب الوثيقة
 
 
 

وىذه األحكام نفسها نص عليها قانون النشاط التجاري، منها: أمكانية البيع ابدلزاد أو 
يعترب ادلصفي ادلمثل القانوين (: »43ابدلمارسة، واالستعانة أبىل اخلربة يف التقومي، فقد جاء يف ادلادة: )

بو ضرورات التصفية، للشركة ٖتت التصفية، وللمصفي االستمرار يف تنفيذ العقود اجلارية ْتسب ما تتطل
وجيوز لو بيع أموال الشركة سواء أكانت عقارية أم منقولة إما ابدلزاد أو ابدلمارسة ما مل ينص يف أمر 

يتم (: »309، وجاء يف ادلادة: )...«تعيينو على تقييد ىذه السلطة، وال حيتج هبذا التقييد قبل الغَت 
ىل الشركات الناشئة عن االنقسام وفقا لتقرير جلنة من تقييم العناصر ادلكونة لألصول واخلصوم احملالة إ

 «. اخلرباء تعينها احملكمة االبتدائية ادلختصة ... 
 

                                                 

 .409م، ص2005د: العشرون، السنة الثامنة عشر، ينظر: رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العد  -4
، وأمساء كجي، تصفية رأس مال الشركة، مصدر 237، ص2ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة، مصدر سابق، ج -5

 .125سابق، ص
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 اخلامتة
 بعد البحث يف تنضيض مال الشركة عند انقضائها ديكن استخالص النتائج التالية:

عملية التنضيض تعد مرحلة مهمة من مراحل تصفية الشركة؛ تستمدىا من األحكام   .1
 التنظيمية ادلخصصة ذلا.

مدلول التنضيض يف اصطالح الفقهاء: ٖتصيل الديون وتقومي أو ٖتويل عروض التجارة   .2
 واألعيان وادلنافع وما يف حكمها إىل نقد.

يتنوع التنضيض إىل تنضيض فعلي وتنضيض حكمي، فيقصد ابلتنضيض الفعلي:    .3
ٖتصيل قيمتها وقيمة الديون يف ٖتويل العروض إىل نقد من خالل عملية البيع الفعلي، و 

صورة نقد أو ما يف حكمو، ويقصد ابلتنضيض احلكمي: تقدير القيمة النقدية ادلتوقعة 
 للموجودات من عروض وديون ومنافع كما لو مت فعال بيع العروض وٖتصيل الديون.

ىناك عالقة بُت عملية التصفية والتنضيض والقسمة؛ فالتنضيض عملية ٘تهيدية   .4
 والقسمة عملية ختامية للتصفية.  للقسمة،

ىناك متطلبات ٘تهيدية لعملية التنضيض وىي القيد يف السجل التجاري، واحتفاظ   .5
الشركة ابلشخصية االعتبارية، وتعيُت القائم ابلتنضيض، وىناك متطلبات أثناء عملية 

 ها.التنضيض نفسها، وىي: جرد أصول الشركة، واستيفاء ديوهنا، وبيع عروضها أو تقودي
إن األحكام التنظيمية لعملية تنضيض مال الشركة عند انقضائها ادلنصوص عليها يف   .6

الفقو اإلسالمي قد جاءت مشاهبة كمفهوم عام لألحكام ادلنصوص عليها يف قانون 
 النشاط التجاري.

إن مصطلح تصفية مال الشركة مل يكن وليد العصر احلديث، بل لو وجود سابق، تبُت   .7
األحكام الدقيقة ادلنظمة لفقرة من فقرات يف الفقو اإلسالمي، ذلك كلو  من خالل بيان

 رغم بساطة الشركات يف ذلك الوقت.
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