
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: 
 This study handled the legal 
personality of the company during 
liquidation in accordance with Yemeni 
law and a comparative study with 
Islamic law. This study examines the 
provisions of Yemeni law regarding the 
Liquidation of Company and the extent 
to which its provisions are found to be 
in accordance with the principles of 
Islamic jurisprudence. The researcher 
analysed the context of the Yemeni 
company law paragraphs connected 
with the legal personality of the 
company during liquidation and used 
the inductive methodology, tracing all 
of the ideas and injunctions related to 
the issue of liquidation in the books of 
Islamic jurisprudence, in addition to 
other books and research. Then the 
researcher used comparative 
methodology to highlight the 
importance of the legal personality of 
the company during liquidation from 
both shariah and modern legal 
Perspective. Finally, the researcher 
suggests a number of recommendations 
which may contribute to the enactment 
of laws in a more accurate manner.  
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تعتبر الشركة بمجرد تكوینھا شخًصا اعتباریًا  : "من القانون المدني الیمني  على اآلتي 622 نصت المادة) 3(
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  ".الشركة بإجراءات النشر المقررة فإن ذلك ال یمنع الغیر من التمسك بشخصیتھا  لم تقم

  .24: ، ص1994مؤسسة وائل للنشر، : قانون الشركات األردني ، عمان إبراھیم العموش،  شرح) 4(

  .799: ، ص1988ن، .االلتزامات ، د: الوافي في شرح القانون المدني سلیمان مرقس،) 5(
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ن أبي الوفاء إبراھیم الیعمري، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام المالكي، برھان الدی) 7(
  . 119، ص 2، ج)ه 1302المطبعة البھیة، : مصر(

وما  211: ، ص1989عبدالعزیز الخیاط، الشركات في ضوء اإلسالم ، دار السالم للطباعة والنشر، ) 8(
مطابع دار النشر للجامعات المصریة، : مي ، القاھرةالشیخ علي الخفیف، الشركات في الفقھ اإلسال .بعدھا

  .23: ، ص1962

  .12: ، ص1997دار الكتب العلمیة، : إبراھیم بن محمد بن عبدهللا ابن مفلح، المبدع ، بیروت) 9(

ه، 1310المطبعة العلمیة، : زین الدین إبراھیم بن محمد بن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مصر) 10(
، 2، ط1966دار الفكر، : ابن عابدین، محمد بن عالء الدین، رد المحتار على الدر المختار، بیروت ،169: ص
دار الكتب : ، بیروت 3:محمد بن أحمد بن عرفھ الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  ،762: ص

: دار الفكر، ص: ، بیروت ، السید البكري بن السید محمد شطا الدمیاطي، إعانة الطالبین468: صالعلمیة، 
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 عبدالحي حجازي، مذكرات في نظریة الحق ،. د. وما بعدھا 871: ، ص1979 منشأة المعارف،: اإلسكندریة
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  .298: ، ص1982دار النھضة العربیة، 
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  .م 2002لسنة  40الیمني رقم من قانون المرافعات والتنفیذ المدني  46إلى  42راجع المواد ) 62(

  .31: ، ص1979دار النھضة العربیة،: أحمد قسمت الجدواي، القانون الدولي الخاص ، القاھرة) 63(

  .من القانون المدني الیمني 90المادة ) 64(

السید علي عبدالرحیم، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ومدى خضوعھا للضریبة على اإلیرادات في ) 65(
  .252: ، ص1963دار المعارف، : القاھرةمصر 

  .383: شمسان، تصفیة شركات األشخاص، ص) 66(

  .151: المقدسي، المغني والشرح الكبیر، ص) 67(

    .237: الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ،  ص) 68(

 

 


