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 األحكام العامة للقانون التجاري الوحدة األولى: 

 أهداف الوحدة األولى 

 األهداف التفصيلية للوحدة األولى 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن : 

 يوضح مفهوم القانون التجاري ومميزاته 

 يذكر اسباب انفصال القانون التجاري عن القانون المدني 

 القانون التجاري يوضح نطاق 

 يتعرف على مصادر القانون التجاري 

 يوضح الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني 

 يذكر اهمية التمييز بين االعمال التجارية واألعمال المدنية 

 األخرى يوضح عالقة القانون التجاري بفروع القانون 

 

 تعريف القانون: 

 للقانون معنيان أحدهما لغوي واآلخر اصطالحي:  

 القانون لغة: و
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يطلق على كل قاعدة مطردة بحيث تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت ، وبناء عليه يقال   

 قانون الجاذبية األرضية وقانون غليان الماء على درجة معينة وهكذا . 

 القانون اصطالحا له معنيان : 

ن تعريفه بأنه ” مجموعة  أحدهما عام واآلخر خاص، أما القانون بالمعنى العام أو الواسع فيمك 

القواعد الملزمة التي تنظم عالقات الناس في المجتمع. وبهذا المعنى يقال أن أمرا معينا مخالف  

 للقانون أو مطابق له. 

أما القانون بالمعنى الخاص أو الضيق ، ويسمى التشريع أو القانون العادي فهو مجموعة معينة   

ية لتنظيم أمر معين ، ” مثل قانون ضريبة الدخل  من القواعد التي تضعها السلطة التشريع

 وقانون التجارة وقانون العمل .. وغيرها من القوانين.

 

 

 ميزات القانون التجاري 

  المرونة 

 هذه الخاصية تمنح حرية أكبر للتجار 

ون التجاري سريع التطور يتم تعديله وتغييره باستمرار تجاوز األمور الظاهرة التي يتم  نالقا

 العمل بها في القواعد العامة مثل اإلثبات والتضامن والتقادم . 

يعد القانون المدني المنبع األساسي للقانون التجاري وال يعتبر منفصل عن قواعد القانون  

 المدني . 
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 السرعة 

تحتاج المعامالت التجارية إلى سرعة في اإلنجاز ، خالف القانون المدني الذي تتسم قضاياه  

 ي . بالبطء والترو 

 أهمية القانون التجاري 

 تسريع العمليات التجارية 

تعتبر التجارة عملية بيع وشراء ، والسرعة هي روح التجارة لذلك ال بد منها للمحافظة على  

 .  االقتصاد

 حماية التاجر والمستهلك  

حفظ الحقوق و العقود والصفقات ال يمكن أن تتم بصورة اعتيادية ، لهذا السبب فإنه يجب  

 نون ينظمها . وضع قا

 االئتمان 

من خالل منح المدين أجال للوفاء ، حيث تتم معظم العمليات التجارية بتأجيل دفع بعض 

من شراء كميات كبيرة من البضائع حيث يقوم القانون    االنتهاءااللتزامات المترتبة عليهم بعد 

  االئتمان اعد التي تدعم بتقديم هذه الميزة للتجار للدفع الحقاً بعد بيع البضاعة ، ومن أهم القو

 هي : حماية للتاجر من اإلفالس ودعم له لتطوير وتحسين تجارته. 

 مبررات انفصال القانون التجاري عن القانون المدني 

فجميع   بذاته،فلم يكن هناك قانونا تجاريا مستقال   التجارية،القانون التجاري هو وليد البيئة 

اال انه نتيجة تطور الحياة   المدني.المعامالت ما بين األفراد كانت تخضع ألحكام القانون 

التجارة عامة تم افراز قواعد من طبيعة   وانتشارالتجارية بمرور الزمن والتقاء الشرق بالغرب  

هي  خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني تنظم المعامالت التجارية وتطبق على فئة خاصة 

يمكن   فإننالذا  المحاضرات. فئة التجار . وهذه القواعد هي قواعد القانون التجاري موضوع هذه 

” فرع من فروع القانون الخاص يشمل مجموعة من القواعد   بأنه: أن نعرف القانون التجاري 

 القانونية التي تطبق على األعمال التجارية والتجار “ 

اصة بين أشخاص القانون الخاص ولكنها عالقات معينة  فالقانون التجاري ينظم العالقات الخ

معينين )تجار( وفي هذه المقدمة الهامة سنتكلم عن ثالث نقاط وهي    تجارية( وأشخاص)

 ۔ كالتالي:
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 السرعة :  -1

ئها وفي تنفيذها ، فقد يتم التعاقد  ما يميز المعامالت التجارية أنها تتصف بالسرعة في إجرا

تلفونيا أو بالفاكس أو البرق وحاليا بما يعرف باإلنترنت . وكلما أسرعت دورة التجارة كلما ازداد  

الربح ، فالبائع يرغب في البيع السريع لتحقيق الربح خوفا من تقلب األسعار وخوفا من تلف  

ة في اليوم أن يبرم صفقات عديدة  البضائع لديه ، ويرغب بدال من أن يبرم صفقة واحد

التحقيق أكبر ربح ممكن .لكل لذلك كان ال بد من وجود حماية قانونية تضمن له تحصيل  

تجاه المدينين له، ولو تقيد بقواعد القانون المدني لما أبرم صفقة واحدة في اليوم ،   حقوقه

نظرا ألن هذا األخير )أي القانون المدني ( تتسم قواعده بالبطء الشديد، إذ ال يجوز مثال ابرام  

العقود فيه اال كتابة نزوال عند قول تعالى ” اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه …….  

وال   الحقوق،وعملية الكتابة هذه تأخذ وقت في تحريرها حفاظ على   – 282سورة البقرة آية  –

يعتد في المحكمة اال بها وال تسمع شهادة الشهود اإلثبات الحقوق فيها . واذا أخذ األمر على  

هذا الحال في المعامالت التجارية فبدال من أن يوقع التاجر مجموعة من الصفقات في اليوم  

احد سيوقع صفقة واحدة فقط ، نظرا ألن كل صفقة تتطلب تحرير بينة خطية وهذا يأخذ  الو

المختلفة عن القانون المدني من هذه القواعد   –وقت ، لذلك ولدت قواعد القانون التجاري  

“حرية اثبات العقود التجارية بكل وسائل اإلثبات ” بما فيها شهادة الشهود لتسريع عملية  

نزوال عند قوله تعالى في نهاية اآلية السابقة “…………………………..  العمل التجاري و

. وعليه فإن جميع  تكتبوها.إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم بنام اال 
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ذكرنا منها واحدة وهي “حرية اثبات العقود التجارية    جميعها الى قواعد القانون التجاري والتي

 االئتمان. قيق السرعة أو تهدف تح اإلثبات”بكل وسائل 

 :  االئتمان  -2

يقصد به التسهيل في إجراءات الوفاء عن طريق منح األجل لسداد الديون أو تقديم القروض  

والتسهيالت المادية األخرى للقيام بالنشاطات التجارية أو توفير السيولة النقدية في صورة  

صورة عاجلة قد تستلزم مبالغ مالية قد  . الخ ذلك أن انجاز المعامالت التجارية بجارية. حسابات 

في المعامالت   فاالئتمانلهذا  الرياح،ال تتوفر لدى التاجر فتضيع عليه الصفقة وتذهب أدراج 

وقد ظهرت بعض القواعد التي    التجاري.التجارية من المبررات التي تقتضيها طبيعة التعامل 

لمدينين حماية لحقوقهم ولتشجيعهم  وزيادة ضمانات الدائنين تجاه ا االئتمانتؤدي الى دعم 

المدين   في التعامالت التجارية ومن –م القروض هأي إعطائ –للمدينين  االئتمان على منح 

  – التاجر بعقوبة اإلفالس اذا تخلف عن دفع ديونه وغيرها من القواعد كما سيأتي بيانها الحقا 

 االئتمان قيق كل ذلك حماية لألسس التي يقوم عليا القانون التجاري وهي تح

 

 التجاري: نطاق القانون 

في حديثنا عن نطاق القانون التجاري حديث عن تحديد المجال الذي يطبق فيه القانون التجاري  

 ۔  نظريتان:نشأت  الشأنوفي هذا 

 النظرية الشخصية )الذاتية (:  -1

هي التي تجعل من شخص التاجر أساسا لتطبيق القانون التجاري من خالل ممارستهم لمهنتهم  

بأعمال تجارية وانما يخضعون   اقاموأما غير التجار فال يخضعون ألحكام القانون التجاري حتى لو 
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هذه النظرية انها تتطلب من المنظم حصر المهن   بما يعي ألحكام القانون المدني . اال أن 

رف التي تكسب الشخص صفة التاجر وبالتالي يصعب على المنظم ان يتنبأ بجميع الحرف  والح

والمهن التي تنشأ مستقبال وتكسب مزاولتها صفة التاجر ، عالوة أنها تعطي الصفة التجارية  

لجميع األعمال التي يقوم بها التاجر حتى لو كانت مدنية وفي ذلك حماية لهذه األعمال في  

 بتطبيق أحكام القانون التجاري عليها.  وضع ال تستحقه

 النظرية الموضوعية )المادية(:  -2

هي التي تجعل من العمل التجاري األساس الذي يدور حوله القانون التجاري وذلك بصرف النظر  

كان تاجرا أم غير تاجر ، فالقانون التجاري ينطبق حسب   سوآءاعن شخص القائم بهذا العمل  

كان تاجر او ال ،   سوآءا المعاملة تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها هذه النظرية اذا كانت 

وينطبق القانون المدني على المعاملة اذا كانت غير تجارية حتى لو كان القائم بها تاجرا ،  

يسمى القانون التجاري “قانون األعمال التجارية اال ان ما يعيب هذه   النظرية فحسب هذه 

 تجاهل اهمية ممارسة العمل التجاري كحرفة علما أن القانون النظرية انها تودي الى 

التجاري يواجه الحرفة اكثر من مواجهته للعمل التجاري ، عالوة على صعوبة حصر األعمال  

التجارية مسبقا نظرا للتطورات السريعة والكبيرة في نوعية األعمال التجارية والتي ال يمكن  

 حصرها ابتداء . 

سعودي بكال النظريتين في تحديد مدى تطبيق القانون التجاري اذ جاء  ولقد اخذ القانون ال

  –النظام التجاري مطبقا على األعمال التجارية التي جاء تحديدها بالنص كما سيأتي بيانه  

 ومنظما في ذات الوقت لمهنة التجارة متى اكتسب الشخص صفة التاجر . 
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 التجاري:مصادر القانون 

التجاري وجوده من عدة مصادر تمثل في مجموعها أحكام القانون التجاري  يستمد القانون 

 وهي : 

 التشريع التجاري   -1

هي القواعد التجارية المكتوبة ويمثل نظام المحكمة التجارية األساس في القواعد المكتوبة  

ظمة  المنظمة لألحكام التجارية في المملكة باإلضافة القواعد المكتوبة األخرى المنظمة لألن

أو نظام التجارة   االختراعالتجارية كنظام الوكاالت التجارية أو العالمات التجارية أو براءات 

 البحرية او نظام الشركات …… الخ. 

 القانون المدني :  -2 

يمثل القانون األم ليس فقط ألحكام القانون التجاري بل لكل فروع القانون الخاص ففي حال  

لتجاري يتم الرجوع الى أحكام القانون المدني مثال ذ إلى  وجود نقص في أحكام القانون ا

في القانون المدني ، المنافسة غير   االلتزامالمرجع الرئيسي للعقود التجارية هي أحكام 
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رية في القانون المدني ولكن كل ذلك  يالمشروعة يتم الرجوع فيها الى أحكام المسئولية التقص

اري وان ال يتعارض ذلك مع خصوصيات احكام  بشرط وجود نقص في احكام القانون التج

 القانون التجاري . 

 العرف التجاري :  -3

هو ” ما درج عليه التجار من قواعد غير مكتوبة فترة طويلة من الزمن خالل تعامالتهم التجارية  

وضرورة احترامها تماما مثل القواعد المكتوبة ، وللعرف اهمية كبيرة في   بإلزامهامعتقدين 

انون التجاري ، حيث أن معظم قواعد القانون التجاري نشأت عرفية وذلك الصمت  نطاق الق

المنظم في كثير من األحيان عن معالجة العديد من المسائل التجارية الهامة ولتزايد سرعة  

تطور الحياة التجارية والتي ال يمكن وضعها مسبقا في اطار قواعد قانونية فالعرف هو أسبق  

ع بهذه الحالة ينظم القواعد العرفية لتصبح قواعد مكتوبة فيما بعد لذلك  من التشريع والتشري 

 فالعرف التجاري يعتبر مصدر حيوي واساسي للقانون التجاري . 

 

 السوابق القضائية :  -4

يقصد بالسوابق القضائية األحكام الصادرة عن المحاكم على اختالف أنواعها وخاصة اعلى  

د باألحكام الصادرة والمستقرة في ذات النزاع المنظور امامه  محكمة في البالد فالقاضي يسترش

فالقاضي يشعر بوجوب تطبيق ذات الحكم على موضوع النزاع خاصة اذا كان هذا الحكم قد  

 استقر على اتباعه قضاة المحكمة العليا في المملكة .

 اجتهادات الفقهاء:  -5

امة أمامه ال يوجد بها نص واضح  قد يجد القاضي في اجتهادات الفقهاء ضالته في دعوى مق 

الفقهاء في هذه المسألة وكل ذلك بالطبع وفقا لم يطمئن   باجتهاداتوصريح فيعمد الى األخذ 

 ويرتاح اليه ضميره. 
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 التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

 ۔ فرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :الت( ر نظريات معايي

تعريفا لما هو عمل تجاري أو عمل مدني وانما اكتفى فقط لذكر بعض الحاالت  لم يضع المنظم 

التي اعتبرها اعمال تجارية لذلك سنتكلم هنا عن بعض النظريات التي حاولت وضع معايير  

 ممكن االستناد عليها في الفصل بين العمل التجاري والعمل المدني : 

 

 نظرية المضاربة :  -1 

العمل تجاري اذا كان بقصد المضاربة أي تحقيق الربح فإذا كان   طبقا لهذه النظرية يعتبر
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القصد من العمل تحقيق الربح فهو عمل تجاري واذا لم يكن كذلك فالعمل مدني فال تعتبر  

  االنتفاءاألعمال التبرعية كأعمال البر واإلحسان أعمال تجارية وكذلك أعمال الجمعيات التعاونية 

النظرية أن هناك العديد من األعمال تهدف الى تحقيق الربح بالرغم   هذه   بما يعيالربح ، اال ان  

من انها مدنية كأعمال المحامين والمهندسين واألطباء …… الخ، وكذلك هنالك اعمال ال  

مستقر انها تجارية مثل التصرفات الخاصة باألوراق   ي أالرتستهدف تحقيق الربح بالرغم من أن 

 التجارية . 

 
 

 نظرية التداول :  -2

مفهوم هذه النظرية انها تعتبر العمل تجاريا اذا كان يتعلق بالوساطة في تداول الثروات من  

وقت خروجها من يد المنتج الى تاجر الجملة الى تاجر التجزئة وصوال الى المستهلك ، فكل عمل  

يهدف الى تحريك الثروات ويساعد على تنشيط حركتها يكون عمال تجاريا اما االعمال التي ال  

يوجد فيها تداول للثروات او التوسط فال تعتبر اعمال تجارية وبالتالي يخرج من اطار هذه  

 وتعتبر بالتالي اعمال مدنية ألنه ال يوجد فيها انتقال من يد  االستهالكيةالنظرية األعمال 

على انها تجارية رغم أنه ال    الرأيالى يد اال أن ما يعيب هذه النظرية أن هناك اعمال استقر 

( واعمال مكاتب األعمال  االستخراجية يوجد فيها تداول للثروات مثل أعمال المناجم )الصناعات 

 )وكاالت األشغال( . 
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 نظرية المشروع :  -3

كمهنة ، وهي رجوع الى النظرية   التجاريةتقوم هذه النظرية على أساس اتخاذ صفة الحرفة 

  واآلالتالشخصية السابق اإلشارة اليها اال انها تضيف ان اي عمل تجاري يستعمل فيه رأس مال 

فيه اال   االحترافوعمال ويستعمل على شكل مشروع يعتبر عمل تجاري لتوافر عنصر التكرار او 

ة على الرغم من انها قد تقع أن ما يعيب هذه النظرية أن هناك اعمال متفق على انها تجاري 

بصورة فردية ولمرة واحدة ودون مشروع معين كالشراء ألجل البيع بقصد تحقيق الربح ، فهذا  

عمل تجاري لم يتم على سبيل مشروع حسب منطق هذه النظرية موقف التنظيم السعودي  

خذ بجميع  سنجد في ذكره لألعمال التجارية قد ا –كغيره من التشريعات. كما سيأتي بيانه 

 على واحدة دون األخرى.   االقتصارالنظريات السالف بيانها دون 
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 أهمية التمييز بين األعمال التجارية واألعمال المدنية : 

تأتي أهمية التفرقة بين األعمال التجارية واألعمال المدنية لبيان القواعد الواجب تطبيقها على  

حن لماذا نفرق بين العمل التجاري والعمل  العمل سواء أكان تجاري أم مدني )وبعبارة أخرى ن

 المدني ( طبعا لبيان القواعد الواجب تطبيقها ، وأهم هذه القواعد هي : 

 
 ۔حرية اإلثبات : -1

القاعدة في األعمال التجارية انه يجوز اثباتها بكل وسائل اإلثبات دون التوقف عند شرط  

قرائن والدفاتر التجارية والفواتير  الكتابة فيجوز اثبات هذه االعمال بشهادة الشهود وال

 والمراسالت التجارية …. الخ، وذلك نزوال عند قوله تعالى ” يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم

 كتبوه …………. إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس ايدين الى أجل مسمي ف

هذه اآلية الكريمة انها قد  من سورة البقرة ، وداللة 282ية عليكم بنام أن ال تكتموها ” اآل 

استثنت األعمال التجارية من شرط الكتابة بمعنى أنه يجوز اثباتها بكل وسائل االثبات بخالف  

األعمال المدنية التي أشترط فيه الكتابة ، ولعل السب في هذا الخالف بين األعمال التجارية  

عقود لذلك ال بد من تبسيط  والمدنية لما تتطلبه العمليات التجارية من سرعة في انجاز ال

اإلجراءات إلتمام وتنفيذ هذه العمليات دون الوقوف عند شكليات معينة تعيق حركة التجارة ،  

 تحريرألن التاجر متى عرف أن حقه سوف يضيع إن لم يكتبه سوف يتسم عمله بالبطء لحين 

تحصيله دون تحرير هذه البينة سيعمل بشكل أسرع   يستطيع حقه أن عرف  اذا أما ، البينة هذه

 ألنه قادر على اثباته بكل وسائل اإلثبات . 
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 ۔التضامن : -2

الواحد كأن يشتري   االلتزامالتضامن ال يكون بطبيعة الحال اال في حالة تعدد المدينين في 

القانون  مجموعة اشخاص سيارة واحدة من شخص ما ففي هذه الحالة فإن القاعدة العامة في 

المدينين ال يكون واقعا بينهم اال اذا تضمن عقد البيع شرطا   هؤالءالمدني أن التضامن بين  

المدنية ال يفترض   االلتزاماتيقضي بوجود التضامن بينهم تطبيقا لقاعدة أن التضامن في 

يه  متنع هؤالء المدينين حسب المثال السابق عن دفع قيمة السيارة في الوقت المتفق علافإذا 

لمطالبته بقيمة كل الدين بل   نالمدنييفإن الدائن ال يستطيع الرجوع على أحد من هؤالء 

كل بقدر نصيبه ، اما اذا كان العمل تجاري اي ان عملية   نالمدنييالدين ينقسم بين جميع 

الشراء كانت بقصد البيع تحقيقا للربح فإن التضامن يفترض بين هوال المدينين تطبيقا لقاعدة  

التجارية مفترض دون أن يتضمن عقد البيع ذلك ، فيحق للدائن على   االلتزاماتامن في التض

هذا األساس الرجوع على أي احد من هؤالء المدينين ومطالبته بكل الدين دون أن يحق لهذا  

الدين بينه وبين غيره من المدينين . وهنا نالحظ اهمية التفرقة بين إن   بانقسام األخير الدفع 

 ل تجاري أو مدني .كان العم 
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المهل القضائية : األصل أن الديون يجب الوفاء بها في تاريخ استحقاقها ، واذا ما طالب   -3

الدائن بدينه فيجب على المدين أن يوفي بها ، اال انه استثناء في الديون المدنية يمكن  

مل تجاري ال يجوز  للقاضي أن يعطي للمدين مهلة الوفاء ، أما الديون التجارية أي الناشئة عن ع 

للقاضي اعطاء للمدين مهلة للوفاء فالدائن وعادة ما يكون تاجر بحاجة للسيولة في وقتها  

لتحريك عمله التجاري عالوة انه يكون في أغلب األحيان عليه ديون تجارية يرغب في سدادها  

عكس  يسبب له حرج كبير ب فالتأخيرويعول على الوفاء في الوقت المحدد من طرف المدين 

الشخصي فال يتضرر مثل   االستهالك الدين في االلتزام المدني والذي سيأخذ الدين لصرفه على 

 عن عمل تجاري .  الناشئالتاجر، لذا فإنه ال يجوز وكقاعدة تأجيل الدين 

 

 اإلفالس :  -4

اإلفالس نظام قانوني يطبق على التاجر عند توقفه عن دفع ديونه بحيث ترفع يده عن ادارة  

ليتولى ادارة اموال المفلس وسداد ديونه ، وهذا العقاب ال يقع اال   الفسلة امواله ويعين امين 
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أن يمارس   -على كل من تمتع بصفة التاجر وهذه الصفة لقيامها يجب توافر شرطين ا ألول :

في هذه الحالة   االحترافر عمل تجاري وثانيا: أن يكون ممارسة هذا العمل على سبيل التاج

يتمتع بصفة تاجر ، وعليه فأن أهمية التميز بين العمل المدني والعمل التجاري له أهمية في  

 تحديد صفة التاجر وبالتالي خضوعه لإلفالس . 

 
القضائي وبالتالي   االختصاص بمبدألقد اخذت بعض التشريعات   القضائي : االختصاص -5

وجود محاكم تنظر النزاع التجاري ومحاكم تنظر النزاع المدني كفرنسا والمملكة العربية  

السعودية خاصة بعد تعديل نظام القضاء السعودي بإيجاد محاكم تجارية مختصة ، وهنا تكمن  

 ة . عملية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري لتحديد المحكمة المختص
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 عالقة القانون التجاري بفروع القانون األخرى 

 عالقته بالقـانون المدني: القـانون المـدنـي هـو الشريعة العامـة لفـروع القانون  – 1

عالقته بقانون العمل: هناك صلة وثيقة بين قانون العمل والقانون التجاري حيث ينظم   – ۲

يستخدمهم لمعاونته في ممارسة أعماله التجاريـة مـن  األول العالقة التي تربط التاجر بمـن 

المستحقة لهم عن   حيـث تحديـد سـاعات العمـل واإلجـازات وتحديـد أجـورهم والتعويضـات

 إصابات العمل وعند انتهاء خدمتهم. 

عالقته بقانون العقوبات: قانون العقوبات يجـرم الكثير من األفعال المتصلة بالنشاط   – ۳

التجاري كالغش في المعامالت والمضاربة غير المشروعة وإصدار الشيكات بدون رصيد  

 واإلفالس االحتيالي أو التقصيري ..( 

عالقته بالقانون اإلداري: ينظم القانون اإلداري شـروط ممارسة النشاطات التجارية   – 4

ي األماكن والمحال   المختلفة، وتحديد األسعار لبعض المنتوجـات والشـروط الواجب توافرهـا

 التي يمارس فيها العمل التجاري…الخ(. 
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عالقته بالقانون المالي: يبين القانون المالي اإليرادات التي يتم تحصيلها من خالل فرض   –ه 

الرسوم الجمركية والضرائب على األرباح التجارية، مثل الرسوم المفروضة على اإلنتاج المحلي،  

 وضريبة المبيعات…الخ(. 

القته بالقانون الدستوري: يتضمن القانون الدستوري حرية الشخص في ممارسة العمل  ع  – 6

 التجاري باعتباره حقاً من الحقوق الشخصية المصونة بموجب الدستور. 
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 األعمال التجارية الوحدة الثانية: 

 أهداف الوحدة الثانية 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثانية 

 الوحدة قادرا على أن :أن يكون المتدرب في نهاية 

 يذكر أنواع األعمال التجارية 

 يذكر شروط قيام تجارية العمل 

 يوضح ما هي االعمال التجارية بالتبعية 

 يبين ماهي االعمال التجارية المختلطة 

 يذكر أنواع األوراق التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع األعمال التجارية
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التجارية بحكم طبيعتها الذاتية لقد جاء ذكر  األعمال  –أنواع األعمال التجارية المطلب األول 

بعض لهذه األعمال بنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ونود أن نشير هنا إلى أن  

ذكر هذه األعمال بنص هذه المادة جاء على سبيل الذكر ال الحصر بحيث اذا وجدت في  

 في هذه المادة يمكنالمستقبل أعمال تجارية مشابهة لطبيعة األعمال المذكورة 

 تجاريه.  اعتبارها

مالحظة هامة : ما يقصد بعبارة عمل تجاري منفرد : أي أن العمل يعتبر تجاري ولو وقع مرة  

واحدة من أي شخص دون اشتراط التنظيم أو التكرار . وأما ما يقصد بعبارة عمل تجاري  

  تنظيمالعمل تجاري أن يمارس في اطار  العتبارأن المنظم اشترط  مشروع: أييمارس في اطار 

  المادة بنص  ذكرها جاء  التي األعمال هذه  أما مشروع (=   اآلت ، مال  رأس ، مالع )  – تكرار –

 ية سالفة الذكر هي : الثان

 . )عمل تجاري منفرد( شراء المنقوالت بقصد بيعها لتحقيق الربح  –العمل التجاري األول 

 . القيام تجارية هذا العمل يجب توافر أربعة شروط 
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 اي ان تكون هناك اسبقية في الشراء ،  بالشراء :أن يبدأ العمل  -الشرط األول : 

 وبالتالي ال يعتبر هناك عمل تجاري لعدم وجود أسبقية في الشراء ما يلي:  

بيع األموال التي يتم تملكها بموجب اإلرث ، فمن باع مال ورثه فال تعتبر عملية هذا البيع   -1

ذه عمل مدني حتى لو حقق ربحا من  عمل تجاري لعدم اسبقية الشراء وانما تعتبر عملية البيع ه

 البيع . 

الشراء فالمزارع عندما يبيع   اسبقيهوذلك ايضا لعدم  -األعمال الزراعية وأعمال الصيد :  -2

مزروعاته التي انتجتها األرض يعتبر عمله عمل مدني وكذلك الصياد الذي يصطاد ويبيع ال  

 يعتبر عمله تجاري لعدم اسبقية الشراء 

وهي مجموعة من المهن الحرة التي تعتمد على استغالل   -واإلنتاج الذهني : المهن الحرة  -3

القدرات الشخصية لألفراد ومواهبهم وافكارهم ومثالهم الطبيب والمحامي والمهندس والرسام  
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والفنان حيث ان اعمالهم ال تعتبر تجارية رغم انها تحقق لهم ارباحا عالية ، اال انه اذا قام  

  العمال  أجور على  والمضاربة طبية ومعدات مالء مستشفى باستعمال راس  الطبيب مثال بإنشا 

هذه الحالة يعتبر عمله تجاري ألنه دخل في اطار المشروع والمضاربة لتحقيق  ب فهو( األطباء

 . مشروع   اطار في بعمله قام اذا غيرهالربح فيعتبر عمله تجاري وقس على ذلك المهندس و 

 على منقول :   ءيرد الشراأن  -الشرط الثاني: 

سواء أكان هذا المنقول ماديا كالبضائع او السيارات … الخ او منقوالت معنوية كالعالمات  

 ..الخ. الشرط الثالث: أن يكون الشراء بقصد البيع :  االختراعالتجارية وبراءات 

من الشراء ليس البيع ال يعتبر  يجب أن يكون القصد من الشراء البيع فيما بعد فإذ كان القصد 

لنفسه ولو باع هذا الشي فيما بعد ، فالعبرة اذا    االقتناءالعمل تجاري كمن يشتري بقصد 

 بتحديد تجارية العمل نية البيع وقت الشراء . 

 ۔ان يكون الشراء بقصد تحقيق الربح :  -الشرط الرابع : 

 عمل تجار كعمل الجمعيات الخيرية فهي   وبالتالي العمليات الني ال يقصد منها الربح فال تعتبر

تهدف اصال الى تحقيق اعمال يقصد من ورائها البر واإلحسان للفقراء بتوزيع األرباح عليهم  

 فالربح ليس مقصدا ذاتيا لمصلحتهم . 

: شراء األشياء المنقولة ألجل تأجيرها او استئجارها ألجل تأجيرها ثانية .  العمل التجاري الثاني 

 منفرد(  )عمل تجاري

  االستئجاراو  التأجيرهي حالة الشراء ليس بقصد البيع كما في الحالة السابقة وانما الشراء بقصد 

 مرة ثانية فمتى تم العمل على هذا النحو اعتبر العمل تجاري .   التأجيربقصد 

. )   عام  بوجه المصارف ومعامالت( منفرد  ي: أعمال الصرافة عمل تجارالعمل التجاري الثالث 

 ( مشروع  إطار في تمارس أن فيها  ترطيش

يقصد بأعمال الصرافة والمبادالت المالية جميع انواع التعامل الذي يتناول العمالت األجنبية  

 كبيعها وشراءها ومبادلتها وكذلك التعامل بالمعادن الثمينة كالذهب . 

اما اعمال المصارف فيقصد بها جميع عمليات البنوك سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو  

الخاص وهذه األعمال كثيرة وال حصر لها ومنها على سبيل المثال عمليات اإلقراض 

المستندية والحسابات الجارية واجارة الخزائن   تواالعتماداواالئتمان  عوالودائ واالستقراض

 عمليات سحب وخصم األوراق التجارية……….. الخ .    وخطابات الضمان و

 : توريد المواد . )يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع( الرابع  التجاريالعمل 

يعرف عقد التوريد بأنه عقد يلتزم بموجبه المورد بأن يسلم موادا او ان يقوم بتأدية خدمات  

 . معينة في أوقات محددة 

الصناعة اال اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط   : أعمالالعمل التجاري الخامس   

 يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع( 

يقصد بأعمال الصناعة اي تحويل او تعديل للمواد األولية الخام الى سلع وبضائع فهي تشمل  
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تحويل المواد الى مواد اخرى او دمج مجموعة من المواد لتشكل مادة جديدة وفي العادة تتخذ  

  واآلالت توالمنشئا مال الصناعة شكل مشروع مثل التنظيم وراس المال والعمال واالرض  اع

وغيرها. وعلى ذلك ال تعتبر اعمال تجارية الصناعات البسيطة التي تتم بعمل يدوي بسيط او  

الحرف الصغيرة التي تقوم على الفن والجهد البسيط ومثال ذلك ما يقوم به الصانع والحرفي  

 تعتبر مدنية .فأن أعمالهم 

) يشترط فيها أن تمارس في إطار مشروع(  العمل التجاري السادس : الوكالة بالعمولة  

 والسمسرة . )عمل تجاري منفرد( 

الخاص ولكن لحساب   باسمهالوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يتعاقد مع الغير 

موكله بمقابل عمولة ، ومثال ذلك من يكون وكيال لمنتج معين لشركة ما سواء كانت وطنية او  

الخاص ودون أن يفصح   باسمهاجنبية فيتعاقد هذا الوكيل مع الغير لبيع منتجات هذه الشركة  

الشخص   عن اسم الشركة مقابل عمولة يتلقاها من هذه الشركة فالعمل الذي يقوم به هذا

 .  المادة نص بصريحيعتبر عمال تجاريا 

اما فيما يتعلق بعقد السمسرة فهو عقد يلتزم فريق يدعى السمسار ألن يرشد الفريق األخر 

لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد مقابل أجر ” فهذا العمل يعتبر  

 تجاري . 

 يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع( : التامين بأنواعه. )السابع   التجاريالعمل 

عقد التأمين يعرف بأنه عقد يلتزم به المؤمن )شركة التأمين( بأن تودي الى المؤمن له او الى  

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حال وقوع الحادث مقابل مبلغ محدد  

 فان التامين يعتبر عمل تجاري . او اقساط دورية يوديها المؤمن له للمؤمن ” وعلى ذلك 

 : المشاهد والمعارض العامة . )يشترط فيها أن تمارس في إطار مشروع( الثامن  التجاريالعمل 

جمهور   الستقبالتشمل المشاهد والمعارض العامة كل االماكن التي يتم تجهيزها واعدادها  

السينما والمطاعم  المشاهدين مقابل أجرة معينة مثل دور العرض والمسارح والمالهي و

والمقاهي والفنادق والسيرك … الخ وتعتبر هذه األعمال تجارية لكونها تهدف للربح اضافة الى  

انها تتم في اطار مشروع ، اما بالنسبة لعمل الفنانين او الممثلين او الالعبين داخل هذه  

عملهم على  المعارض او المالعب فان العمل يعتبر مدني بالنسبة لهم النهم يعتمدون في 

مهارتهم وفنهم ، وكذلك يستثنى من تجارية هذا العمل اذا ما كانت هذه المعارض او  

المشاهد ال تقصد من وراء عملها الربح وانما القصد من العرض هو مجاني لنشر ثقافة او  

  فكرما

 : المناجم والبترول : )يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع( العمل التجاري التاسع 

جميع االعمال التي تقوم على استخراج المعادن كالحديد والفوسفات والبوتاس والفحم من  هي 

باطن األرض …. الخ وتعتبر هذه األعمال تجارية نظرا لضخامة رؤوس األموال فيها وكون ان  
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التي تتوالها شركات كبيرة اما اعمال البترول فهي كذلك اعمال تجارية لضخامة المشاريع  

  ذا العمل .القائمة على ه

 : شراء العقارات لبيعها بربح . ) يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع(: العمل التجاري العاشر

اذ يعتبر   التأجيرأما شراء العقار للتأجير فال يعتبر هذا العمل تجاري بخالف شرا والمنقول بقصد 

 هذا العمل تجاري كما اسلفنا سابقا . 

 ت األشغال . )يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع( وكاالالحادي عشر:  التجاريالعمل 

ويقصد بوكاالت األشغال الوكاالت التي يتولى بواسطتها البعض القيام بتقديم بعض الخدمات  

على   للناس مقابل مبلغ محدد كما هو األمر في تسهيل انجاز المعامالت والمساعدة في الحصول 

ة والسفر ومكاتب الدعاية واالعالن واالستيراد  الوظائف وغيرها من االعمال مثل مكاتب السياح 

والتصدير والتخليص واالستقدام ..الخ فكل هذه األعمال تعتبر تجارية اال انه يستثنى من ذلك  

الخدمات التي تقدمها مكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين حيث ال تعتبر اعماهم تجارية  

 جهود الذهني وبالعادة ال تمارس بشكل مشروع. لكونها من االعمال الحرة التي تعتمد على الم

: األعمال التجارية البحرية : )عمل تجاري منفرد( تحدثت الفقرة  الثاني عشر  التجاري العمل  

الخامسة من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية عن األعمال التجارية البحرية واعتبرت  

اصالحها أو بيعها او شرائها، وكل ما    ية أوسفن تجارية أو شراع  بإنشاءأن كل عمل يتعلق 

او لوازمها   األدواتاو تأجيرها يعتبر عمل تجاري ، وكذلك كل بيع او شراء  باستئجارهايتعلق 

وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها  

التجارة البحرية يعتبر   شؤونفي  يعتبر عمل تجاري مما يفهم من هذا النص أن كل ما يتعلق

 عمل تجاري 

 

 

 بالتبعية.األعمال التجارية 

هي األعمال التي تكون في األصل مدنية اال ان صدورها عن تاجر يكسبها الصفة التجارية  

،ويعني ذلك أن القانون رتب على اسباغ صفة التاجر على شخص ما قرينة مفادها بأن األعمال  

التي يقوم بها تجارية اذا كانت هذه األعمال تتصل بتجارته . ولتوضيح ذلك نضرب المثال  

  تجارته االستخدام نقل وسائل او  سيارة اشتري او التجاري لمحله  اثأثا  تاجر اشتر التالي : اذا

  هذا ألن ولكن  مدني  عمل  هو  االقتناء بقصد الشراء الن مدنية  أصلها في  هي األعمال فهذه

  وعلى.  بالتبعية  تجاري عمل  فهو تجارته وأعمال التاجر صفة اكتسب شخص من  صادر العمل
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 جاري بالتبعية يوجب توافر شرطين الت العمل أن  يفهم ذلك

 أن يكون العمل صادر من تاجر.   -األول :

 أن يكون هذا العمل لغايات تجارته .  -والثاني : 

 

 المختلطة. األعمال 

يقصد باألعمال المختلطة تلك األعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة ألحد طرفي العمل ومدنية   

بالنسبة للطرف اآلخر، ومثال ذلك أن يشتري تاجر من مزارع محصوله الزراعي فهذا العمل يعتبر  

  تجاري للتاجر ألنه يقصد بيع المحصول لتحقيق الربح ويعتبر عمل مدني للمزارع كما سبق بيانه

. وعلى ذلك يطبق على الطرف الذي يكون العمل بالنسبة له تجاري احكام القانون التجاري  

بكل وسائل اإلثبات تجاه التاجر بينما يتقيد التاجر في مواجهة   االحتجاجفيجوز مثال للمزارع 

 اإلثبات. المزارع بالطرق المدنية في 

 

 

 

 

 

 األوراق التجارية :  

تقوم هذه األوراق بدور هام في المعامالت التجارية كونها تمثل أداة وفاء تحل محل النقود  

عالوة على أنها تمثل أداة ائتمان تشط العمل التجاري ببعث الثقة بين التجار، وتحريرها يعتبر  

د  عمل تجاري بالنسبة للكمبيالة أيا كان السبب لتحريرها سواء عمل مدني ام تجاري بينما السن

عن عمل تجاري .   ناشئعمل تجاري أن يكون سبب تحريرها   العتبارهماألمر والشيك يشترط 

 ۔وهذه األوراق هي :
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مكتوب وفق    وتسمى أيضا البوليصة أو السفتجة أو سند السحب وهي محرر -الكمبيالة :  -1

شرائط مذكورة في القانون يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص اخر هو  

حوب عليه بأن يدفع األمر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد  المس 

 او في ميعاد معين او قابل للتعيين .  االطالع

 

 

ويسمى ايضا السند االذني وهو يتضمن عند نشأته بخالف الكمبيالة شخصين   -سند األمر:  -2

نون ويتضمن تعهد محرره  ال ثالثة ويعرف بأنه محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القا 

بدفع مبلغ معين بمجرد االطالع او في ميعاد معين او قابل للتعيين األمر شخص اخر هو  

 المستفيد او حامل السند . 
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وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادر من   -الشيك :  -3

او لحامل   ألمرهاو  شخص هو الساحب الى شخص اخر يكون مصرفا بأن يدفع لشخص ثالث

 .   االطالعالشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بجرد 

  زما يميوما يقارب الكمبيالة من الشيك انهما عند نشأتهما يتضمنان ثالثة اشخاص، اال ان 

بينهما أن الشخص المسحوب عليه في الشيك البد أن يكون مصرفا )بنك( بخالف الكمبيالة فقد  

يكون بنكا او مسحوب على شخص عادي ، وكذلك فان التفرقة الجوهرية بينهما أن الكمبيالة  

يمكن أن تكون قابلة للوفاء بمجرد االطالع او في وقت معين ، بينما الشيك فهو قابل للوفاء  

 جرد االطالع ، لذلك فان الشيك يعتبر اداة وفاء بينما الكمبيالة أداة وفاء وائتمان . فقط بم

 

 

 

 الوحدة الثالثة: التجار والمتجر 

 أهداف الوحدة الثالثة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثالثة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن :

 صفة التاجر   تكتسبيوضح من هم التجار وكيف 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي دريب اإلدارة العامة للت

 

Page 28 of 85 
 

 يتعرف على النتائج المرتبة على اكتساب صفة التاجر 

 يوضح أنواع الدفاتر التجارية 

 يبين كيفية تنظيم الدفاتر التجارية 

 يوضح اهمية السجل التجارية ومحتوياته 

 يتعرف على عناصر المتجر 

 يتعرف على كفية حماية المتجر من المنافسة غير المشروعة 
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 وشروط اكتساب هذه الصفة . مفهوم التاجر   -األول: المبحث 

 ۔والتاجر إما أن يكون:

 شخص طبيعي ) فرد(.  -1

 أو يكون شخص معنوي ) شركة( .  -2

قد عرفت المادة األولى من نظام المحكمة التجارية التاجر بأنه: كل من اشتغل باألعمال  

ايضا يشمل  التجارية واتخذها مهنة له . وان كان هذا التعريف قد تحدث عن التاجر الفرد فإنه 

التاجر الشخص المعنوي )الشركة( متى كان عمل هذه الشركة تجاري وسنتحدث هنا عن التاجر  

 الفرد على أن نتناول الشركات التجارية فيما بعد .. 

افر مجموعة من  تتو أن يجب  التاجر صفة الشخص  يكتسب لكي ۔شروط اكتساب صفة التاجر: 

 الشخص بأعمال تجارية : أن يقوم   الشروط وهي : الشرط األول
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المقصود بذلك أن يقوم الشخص بأعمال تجارية ، وهي األعمال التي سبق لنا بيانها فيما سبق  

ال يكسب   االحتراففإذا قام الشخص بعمل مدني فإن قيامه بهذا العمل ولو مورس على سبيل 

صفة   الكتساب ئي صاحبه صفة التاجر ومثال ذلك المزارع او الحرفي ، اذا الشرط األول والمبد

 التاجر القيام بعمل تجاري . 

 :   واالحترافالشرط الثاني : القيام بالعمل التجاري على سبيل المهنة 

 ويتضمن هذا الشرط عنصرين :

ذلك أن يعتاد الشخص على ممارسة العمل التجاري بشكل دائم   والتكرار ومعنى االعتياد -أ

سبيل عارض فال يكتسب هذا الشخص    ومستمر فإذا قام الشخص بالقيام بعمل تجاري على

  مرات لعدة او المرة ببيعه وقام جاره محصول  ااشترصفة التاجر ومثال ذلك المزارع فإذا 

  الشخص يتخذ أن يجب اذ  بالتاجر، وصفه يمكن  فال العمل هذا ممارسة  في االستمرار  دون

   دائم.التجاري حرفة أو مهنة له بشكل   العمل ممارسة من

اعتبار التجارة مصدر رزق له : اي انه ال بد أن يعتمد التاجر على ممارسة هذه األعمال    -ب 

كمصدر رزق وعيش له وألبنائه فالطالب مثال عندما يشتري سيارة ألجل بيعها لتحقيق ربح  

يعتاش منه ألنه طالب ،   عليها فالعمل هذا بالنسبة له اوال هو عمل عارض وال يعد مصدر

بعكس مثال الشخص الذي احترف البيع والشراء كمصدر رزق له فهو بال شك يتمتع بصفة  

 التاجر . 

 

 ممارسة الشخص العمل لحسابه الخاص  -الشرط الثالث : 

والمقصود بهذا الشرط ان يستقل الشخص في ممارسة العمل التجاري دون تبعية ألحد  

ال   ألنهال يمكن وصفه بالتاجر على الرغم من امتهان هذا العمل فالموظف مثال في محل تجاري 

  التجاريةيعمل بشكل مستقل وانما بشكل تابع لصاحب المحل وقس على ذلك مدراء الشركات 

فهم ال يعدون اكثر من موظفين في الشركات التي يعملون فيها وبالتالي ال يمكن وصفهم  

ا اصحاب الشركة المالكين لراس المال هم تجار الن  بالتجار لعدم استقاللهم في أداء عملهم ام

 مردود العمل التجاري واالرباح ترجع عليهم 

الشرط الرابع : توافر األهلية التجارية : وهي حسب احكام القانون السعودي ان يبلغ الشخص  

  المدني  القانون احكاممن نظام المحكمة التجارية وسن الرشد حسب   4سن الرشد )المادة 

 ية عشر عاما . ثمان
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 النتائج المترتبة على اكتساب صفة التاجر .

 يترتب على اكتساب الشخص الطبيعي او المعنوي صفة التاجر النتائج التالية : 

 االلتزام بمسك الدفاتر التجارية.  -1

 االلتزام بالتسجيل بالسجل التجاري  -2

 عنوان تجاري .   باتخاذااللتزام  -3

 ارية. التجللغرف   االنتساب -4

 الحصول على الترخيص الالزم لممارسة العمل التجاري.  -5

 الخضوع ألحكام قانون التجارة ومنها الصلح الواقي واإلفالس  -6

 اعتبار أن جميع أعماله قد تمت تجارية مالم يثبت العكس.  -7

عن المنافسة في المشروعة . ونتحدث هنا عن بعض الحاالت الخاصة بالتجار    االمتناع -8

 – عامالت التجارية : والم



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي دريب اإلدارة العامة للت

 

Page 32 of 85 
 

 ۔حالة التاجر الصغير:

هناك بعض األشخاص تتوافر فيهم صفة التاجر اال انهم ال يخضعون لبعض الواجبات الملزم  

االفالس والصلح الواقي   ألحكامبها التجار السابق بيانها كمسك الدفاتر التجارية أو الخضوع 

منه ، وهؤالء األشخاص هم ما يعرفون بالتجار الصغار وهم الذين يتعاطون التجارة كحرفة  

 نفقات زهيدة ويعتمدون في الغالب على مساعيهم  بسيطة ذات

البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم على رأس مالهم النقدي  

كالبائع الصغيرة الطواف او البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح  

 الماء . 

 ۔حالة التاجر المستتر : 

بعض االشخاص الممنوعون من التجارة كالقضاة والمحامين ورجال الشرطة واألمن   قد يقوم

والعسكريين …. الخ بالقيام بأعمال تجارية على سبيل االحتراف دون االعالن عن صفتهم  

وممارسة العمل التجاري بواسطة أشخاص آخرين منتحلين صفتهم كأزواجهم او اقاربهم او  

مثال    كاإلفالسبر هؤالء تجارة يخضعون األحكام قانون التجارة اصدقائهم والسؤال هنا هل يعت

؟ لقد نصت بعض القوانين صراحة على أن التاجر غير الظاهر يخضع ألحكام قانون التجارة  

ومثال ذلك القانون العراقي والمصري والفرنسي. وال خالف ان التاجر الظاهر الذي مارس هذا  

الدولة والمؤسسات الحكومية   –تبر تاجرة أيضا.  العمل منتحال صفة التاجر الحقيقي يع

 والجمعيات واللجان والنوادي : 

وال شك أن الدولة المعاصرة اصبحت تقوم بأعمال تجارية مثلها مثل باقي أفراد المجتمع  

المشاريع االستثمارية بهدف تحقيق الربح للمصلحة العامة والسؤال هنا هل يمكن   كإنشاء

ضمن تقبل فكرة خضوع الدولة   نال يمكؤسسات اللتزامات التجار ؟  اخضاع الدولة أو هذه الم

االفالس إذ كيف يمكن للدولة او دوائرها ان تفلس وتباع موجوداتها لكن ذلك ال يمنع   ألحكام

أن تطبق على الدولة أحكام قانون التجارة في عالقاتها العقدية مع األفراد ما دام ذلك ال يتنافر  

 العقود أو بطالنها مثال.  مع طبيعتها كدولة كصحة 

 حالة التاجر ناقص األهلية المأذون في التجارة  –

وهو الشخص الذي يمارس مهنة التجارة دون أن يكمل سن الرشد ثمانية عشر عاما اال أنه  

يكون حاصال على إذن من ولي أمره أو القاضي في ممارسة مهنة التجارة في حدود مبلغ معين  

 التجار  اللتزاماتتاجر ويخضع  ، هذا الشخص يكتسب صفة ال

 حالة التاجر الذي يمارس تجارة غير مشروعة   –في حدود اإلذن المأذون به . 

كأن يمتهن على سبيل المثال التجارة في الخمور أو المخدرات أو غير ذلك من األعمال غير  

لراجح  التجار ؟ ا اللتزاماتالمشروعة والسؤال هنا هل يكتسب هذا الشخص صفة التاجر ويخضع  

في هذا الشأن أنه ال يكتسب صفة التاجر اال في حدود حماية الغير حسن النية . بمعنى أن  

مهنة اكتساب صفة التاجر ال تكون اال لممارسة األعمال المشروعة فليس من المنطقي أن ينظم  
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وهو  المنظم مهنة تجارة غير مشروعة اال أنه حماية للغير حسن النية الذي تعامل مع هذا التاجر 

يجهل أنه يمارس أعمال غير مشروعة يجب حمايته مثال مورد قوارير لتاجر يستغلها لوضع  

الخمور فيها فهذا المورد يستطيع االنتفاع من االثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر لهذا  

وفقا لقواعد االفالس التي ال يخضع لها اال التجار وكذلك منع   التاجر غير الشرعي ومالحقته

ديد اجل الديون وافتراض التضامن … الخ اال أن كل ما يتصل بمزايا لهذا التاجر غير  تم

الشرعي كاالنتساب للغرف التجارية وترخيص محله التجاري ال ينتفع بها . فقط ما يطبق من أثار  

 ا في مثالنا السابق م اكتساب صفة التاجر هي لحماية الغير حسن النية ك

 

 

 دفاتر التجارة .ال
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بمسك دفاتر تجارية وتعرف بأنها “جميع    االلتزاماألول الذي فرضه القانون على التجار  االلتزام

الدفاتر والسجالت واألوراق التي يسجل فيها التاجر تفاصيل أعماله التجارية ” وتكمن أهمية  

 ۔ : أنها هذه الدفاتر في

 

معرفة مركزه المالي بدقة من ربح  تحتوي على الوضع المالي للتاجر في وضع يستطيع معه   -1

 وخسارة . 

تصلح ألن تكون وسيلة لإلثبات حيث تسجل فيها جميع المعامالت التي يجريها التاجر   -2

 والمبالغ التي دفعها او تقاضها. 

تعتبر ذات فائدة في امور عدة كما في حاالت طلب التاجر الصلح الواقي من اإلفالس اذا   -3

  المضطرب المالي وضعه أن يثبت أن خاللها من  التاجر فيستطيع ، اصولية بطريقكانت منظمة 

 يزول في القريب . س  اعساره وان مؤقت

 ۔ ونتحدث عن انواع الدفاتر التجارية وتنظيمها وحجيتها في اإلثبات فيما يلي :

 ۔انواع الدفاتر التجارية : - المطلب األول :

 ۔اختيارية :وهي تقسم الى دفاتر الزامية ودفاتر 

 ۔الدفاتر اإللزامية : -أ

 وقد عددت المادة ) 

 12/17( من نظام الدفاتر التجارية الصادر بتاريخ 1

 الدفاتر الواجب مسكها من طرف كل تاجر  61بالمرسوم الملكي رقم م/ 1409

 و هي : 

مله  ويسمى بدفتر اليومية ألن التاجر يسجل فيه جميع األعمال الخاصة بع -دفتر اليومية :  -1

التجاري يوما بيوم وتشمل عمليات البيع والشراء ومصاريف المحل وأية عمليات لها عالقة  

 بتجارته . 
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وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت أو   - دفتر الجرد والميزانية:  -2

 .  ديونغير منقولة ويحصر فيه كل ما له وما عليه من 

وهو الدفتر الي تنقل فيه حسابات التاجر من دفتر اليومية من وقت    -دفتر األستاذ العام : -3

 .  ومديونألخر على شكل حسابات تنقسم الى شقين دائن  

 

وهي الدفاتر غير اإللزامية الهدف منها تنظيم اعمال التاجر وفي ذلك    -:  االختياريةالدفاتر  -ب

بيوعه ومعامالته مع بيان اإليضاحات  يمكن ذكر دفتر التوثيق وهو الدفتر الذي يقيد فيه التاجر 

الالزمة ويأخذ عليه امضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على  

وكذلك دفتر المسودة او الخرطوش حيث يقوم التاجر فيها   االقتضاءالمشتري عند المراجعة عند 

صندوق والذي يبين فيه كل  بتسجيل اعماله ثم ينقلها الى دفتر اليومية ، وكذلك دفتر ال

األموال التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه ، وكذلك دفتر المخزن والذي يبين فيه حجم  

البضائع الموجودة في المخزن والداخلة والخارجة منه، ودفتر األوراق التجارية والذي يبين فيه  

من الدفاتر التجارية  حجم التعامل باألوراق التجارية وتواريخ حلول أجلها ….. إلى غير ذلك  

 .  االختيارية

 تنظيم الدفاتر التجارية.

فيها باإلثبات دون أن تكون منظمة حسب األصول ،   واالعتدادال يمكن اعتماد الدفاتر التجارية  

 أن الدفتر منظم حسب األصول ؟ االعتبار فما هي هذه الشروط 

أن يتم تنظيم الدفاتر بحسب التاريخ اي ان يتم تسجيل العمليات التجارية من بيع وشراء   -اوال:

ا وال يجوز أن تسجل عملية بغير تاريخها وال أن تسجل  اجرائه  تاريخوغيرها بشكل متتابع بحسب 

الى   أن ال يتضمن الدفتر أي بياض او فراغ او نقل -قبل عملية سابقة لها في التاريخ . ثانيا:

الهوامش او محو او تحشية بين السطور او شطب او كشط او غير ذلك كل ذلك تجنبا من  

التالعب بالدفتر من طرف التاجر واذا حدث خطأ ما اثناء عملية التسجيل ال يتم الشطب بل يتم  

بطريقة اجراء قيد جديد )القيد العكسي (   الخطأالتسجيل في صفحة أخرى عن وجود هذا 

 ي تم تسجيلها بالخطأ.. للمعلومة الت 

ثالثا: ان يتم تسجيل الدفتر لدى الغرفة التجارية والصناعية قبل استعماله وذلك بتوقيع  

الموظف المختص الصفحة األولى واألخيرة وختمهما بعد التأكد من تسلسل الترقيم لجميع  

 الصفحات. 
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  التجاريةعن حجية الدفاتر   . وفي ذلك نتكلمحجية الدفاتر التجارية في اإلثبات المطلب الثالث :  

 . ضد صاحبها وكذلك ضد الغير

: )اي ضد منظمها ( تعتبر الدفاتر التجارية سواء أكانت  حجية الدفاتر التجارية ضد صاحبها ( 1) 

  بوجود  االحتجاج للخصم  يستطيع اذ صاحبها على  حجة اصولية غيرمنظمة بطريق أصولية او  

  هذه في جاء ما  يجزأ ال أن لذلك يشترط انه اال نفسه  التاجر دفاتر  الى باالستناد ما  عملية 

ذات    في أخرى وورقة  الشخص  لهذا الدين وجود  تتضمن الدفتر اوراق احدى تكون بأن الدفاتر

 تتضمن سداد الدين النفس هذا الشخص .  الدفتر

 حجية الدفاتر التجارية ضد الغير: )ب(  

حجية   –الغير )التاجر( وضد الغير )غير التاجر( وفي ذلك نتحدث عن حجية هذه الدفاتر ضد 

 استخدام هذه الدفاتر ضد الغير من التجار : 

وهي تصلح ألن تكون حجة على التاجر اآلخر ولكن بشرط أن تكون منظمة حسب األصول على  

بدفاتره   االحتجاجحسب البيان السابق فإذا نشأ نزاع بين تاجرين يمكن لكل واحد منهما 

التجارية تجاه االخر متى كانت هذه الدفاتر منظمة حسب األصول ، اما اذا تعارضت الدفاتر بين  

كال التاجرين بأن كان كل دفتر فيه معلومة لذات الدين مختلفة عن األخر فإنه في هذه الحالة  

 ال يتم اعتماد الدفترين تطبيقا لما يعرف بمبدأ تهاتر البينات. 

 

 التجارية ضد غير التاجر:  حجية الدفاتر –

وهي الحالة التي يكون فيها الغير خصم التاجر شخص غير تاجر وفي هذه الحالة ال يجوز للتاجر  

أن يحتج بدفاتره ضد خصمه غير التاجر حتى ولو كانت منظمة حسب األصول اال انه يجوز  

يد او نفي لما هو  استثناء ان يوجه القاضي اليمين المتممة ألي طرف من أطراف الخصومة كتأك 

وارد في الدفتر التجاري في هذه الحالة . ونشير اخيرا الى ان مدة احتفاظ التاجر بدفاتره هي  

غير    عشرة سنوات وهي مدة تقادم الدين التجاري ، اذ بعد مرور هذه المدة ال يستطيع التاجر او

 بهذه الدفاتر االحتجاجالتاجر 
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 السجل التجاري. 

 

 

الملقاة على عاتق التاجر سواء أكان هذا التاجر   االلتزاماتتجاري من احد يعد التسجيل بالسجل ال 

 شخص طبيعي )فرد( ام شخص معنوي والسجل التجاري هو عبارة عن 

  السجل أمين يعمل على ادارته موظف يسمى مراقب او  االقتصادسجل موجود في وزارة 

  التجاري، محله وعن عنه  المعلومات كامل تتضمن تاجر لكل صفحة فيه وتخصص التجاري،

  السجل في للتسجيل الخاضعون األشخاص –. المملكة في مدينة كل  في السجل هذا ويوجد

 ۔ التجاري:

 التجار األفراد .  -1

 الشركات والمؤسسات.  -2

 الشركات األجنبية التي لها فروع او وكاالت .   -3
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 اهمية السجل التجاري  

عن التجار حيث يمكن للجمهور الحصول على المعلومات الوافية عن كل    لالستعالموسيلة  -1

 التجار والمؤسسات التجارية في المملكة . 

وسيلة لإلشهار لجميع التصرفات واألحكام والقرارات المتعلقة بالتاجر وتجارته بحيث   -2

ة السجل التجاري  تصبح هذه التصرفات نافذة في حق الغير ، اذ يكون الغير بمجرد مراجع

على معرفة بكل ما يتعلق بالتاجر بما يعتبر حجة عليه ، فال يمكن له القول بالجهل في  

 وضع التاجر هل هو المالك الحقيقي للمحل التجاري ام ال وهل التاجر واقع 

عليه حكم باإلفالس أم ال إلى غير ذلك من المعلومات الدالة على وضع التاجر ، ألن حق  

 السجل التجاري متاح للجميع . على   االطالع

يفيد هذا السجل في توفير المعلومات الالزمة إلجراء   االقتصاديةكما أنه من الناحية  -3

مما يسهم في تحسين الوضع   االقتصادية اإلحصاءات والدراسات عن النشاطات 

 للدولة .  االقتصادي

 ۔ محتويات السجل التجاري : –

 :   يما يللتجاري تصريحا يتضمن  على التاجر أن يقدم األمين السجل ا

 اسمه ولقبه .  -1

 . ومكانها  والدته تاريخ -2

 جنسيته او شهادة التجنس أن كان قد غير جنسيته األولى .  -3

 نوع التجارة التي يتعاطاها .  -4

 األماكن التي فيها فروع ووكاالت لمحله التجاري داخل المملكة .  -5

وإدارة المحل التجاري والقابهم وتاريخ والدة كل منهم ومكانها  اسماء المفوضين بالتوقيع  -6

 وجنسيتهم . 

 المحالت التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح او قبل ذلك .  -7

 التي يستثمرها التاجر والعالمات التجارية التي يستعملها او يملكها .  االختراع شهادات امتياز  -8

جار أن يسجلوا في السجل التجاري ؟ ال. وصغار التجار كما  وهنا يطرح سؤال هل يلزم صغار الت 

 سبق أن بينا هم الذين يحترفون العمل التجاري معتمدين على مجهودهم الشخصي  

وبرأس مال قليل كالبائع الجوال مثال او بائع المياومة الذي يتنقل على سيارته الخاصة لبيع  

لمادة الثانية من نظام السجل التجاري  بعض السلع او سائق التكسي ….. الخ وقد اشترطت ا

السعودي صراحة على أن التسجيل بالسجل التجاري واجب على كل تاجر زاد رأس ماله عن مائة  
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الف ريال سعودي مما يجعل التجار الصغار مستثنون من التسجيل بالسجل التجاري بالنص  

 القانوني لقلة رأس مالهم 

 

 عناصر المتجر 

 معنوية عناصر مادية عناصر 

 العناصر المادية 

 : السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل األقمشة في   البضائع • 

 محل تجاري لألقمشة 

• المهمات: ويقصد بها المنقوالت التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من  

الت الحاسبة واألثاث المعد الستقبال العمالء والسيارات التي تسهل  استغالله مثل اآلالت التي تستخدم في اإلنتاج واآل

 أعمال المحل. 

 عنصري االتصال بالعمالء والشهرة )السمعة التجارية(:  -ا

لكل تاجر اتصاالته مع عمالئه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر على أن تستمر عالقات مع  

بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق االقبال المنشود على متجر يعتمد عنصر   نميتهاتعمالته وتعمل دائما على 

العمالء مثل عرض البضائع   اجتذابفي  شأنلها  ناالتصال بالعمالء على عنصر الشهرة أو السمعة التجارية وتكو 

ر منهما يكمل اآلخر  المحل والموقع العمال والواقع أن كل عنص لواجهةوالمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص 

 العمالء على المنتج  اقبال  التحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار 

 االسم التجاري  -

 ويتألف االسم التجاري من اسم التاجر ولقيه  الممثالهلتمييزه عن المحال التجارية   لمتجره االسم الذي يتخذه التاجر 

 التسمية المبتكرة :  -٣

 خذها التاجر لألمير محله التجاري عن المحال المماثلة  العبارات الجذابة التي يت

 من االسم الشخصي للتاجر  يتخذوالعنوان التجاري يختلف عن االسم التجاري فالعنوان التجاري ال 

 الحق في اإليجار  - 4

 المؤجرة واالنتفاع بالمكان    كمستأجر في االستمرار في العقد المتجر حق صاحب 

 الصناعية الحقوق الملكية 

يشتمل تعبير الملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وجميع هذه  

 مالية بجوز التصرف فيها  قيمة معنوية ذات  ق الحقو
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 جازات الرخص واال - 1

تجاري معين كرخصة إفتاح مقهى  يقصد بها التصاريح التي تمنحها السلطات اإلدارية المختصة لمكان مزاولة نشاط 

 أو سينما 

 

 حماية المتجر من المنافسة الغير مشروعة 

 المنافسة غير المشروعة 

 و تعرف بأنها استخدام الشخص الطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف 

لكن هناك حاالت لمنع فيها   األصل أن المنافسة غير ممنوعة قانونا، فالمبدأ هو حرية التجارة وحرية المنافسة 

 االمنافسة كلي لمنع  ترفع المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحاالت هي دعوى 

 كيف تنشأ المنافسة الغير مشروعة؟

شدة المنافسة تدفع البعض إلى استخدام وسائل غير مشروعة يكون من شانها الحد من المنافسة أو حتى القضاء  

 المنافسة تلكة على يا ، األمر الذي يصفي صفة عدم المشروععليه

 صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين

 االتفاقات بين المنتجين و التجار 

 تهالتزام مؤجر العقار بعدم منافس

 التزام العامل بعدم منافسة رب العمل 

 المصانع حالة االتفاق بين 

 المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه: االعتداء على سمعة التاجر  -ا
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كإذاعة معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفالسه او تشويه الحقائق على البضائع والسلع حتى ينصرف عنه  

 العمالء. 

 االعتداء على االسم التجاري أو التسمية المبتكرة:  -٢

 على التسمية المحل اخر كاتحاد المحل المنافس اسما تجاريا مشابها السم محل آخر أو اعتداله 

 . االعتداء على العالمة التجارية: ٣

 يعتبر االعتداء على العالمة التجارية التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضاعه بتقليدها

 أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة . 

 

 

 

 

 

 العقود التجارية الوحدة الرابعة: 

 الرابعة أهداف الوحدة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الرابعة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن :

 يوضح ما هو الرهن التجاري

 يتعرف على عقد النقل واحكامه 

 يبين ماهي الوكالة بالعمولة 

 السمسرة يوضح ما هو  عقد 

 الرهن التجاري 
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 تعريفه

 )المرتهن( على منقول مادي أو معنوي ضمانة لدين تجاري . حق عيني يتقرر لمصلحة الدائن 

الرهن التجاري ال يكون إال على منقول مادي كالبضائع أو منقول معنوي مثل حقوق الملكية  

الفكرية. عقد الرهن التجاري عقد رضائي ويقصد بذلك أنه ال يلزم النعقاده شكال محددا اذا  

 ن حاجه ول دوينعقد العقد بمجرد تطابق االيجاب والقب

يكون   فانهعقد الرهن يكون تجاريا اذا كان للتأمين دين تجاري. اما اذا كان لتأمين دين مدني 

مدنيا. المعيار في تحديد ما إذا كان الرهن تجارية أم ال هو بالنظر إلى الدين الذي قام الرهن  

 . لضمانه
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 تعريفه

 العقد المتبادل الذي يكون الغرض األساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من 

 موضع إلى آخره 

 مميزاته 

 عقد النقل عقد تجاري. 

 عقد النقل عقد رضائي 

 عقد النقل عقد معاوضة.  

 عقد النقل عقد ملزم للطرفين

 عقد النقل عقود اإلذعان 

 عقد النقل عقد تجاري 

 عقد النقل ضمن االعمال التجارية 
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 )النقل برا او جوا او على سطح الماء(. 

 يشترط النعقاد العقد شكال معينا 

 عقد النفل عقد رضائي 

والقبول. )يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على  يكفي النعقاده التراضي وتطابق االيجاب 

 قبل تسليم الشيء الى الناقل...(.  عناصره وشروطه حتى

 

 

 عقد النقل من عقود االذعان : 

ان احد طرفي العقد يذعن للشروط التي يضعها الطرف حيث ان الطرف الذي   باإلذعانيقصد 

غلب الحاالت عقد النقل من عقود  بالنقل ال يقبل إلى مناقشة في شروط العقد في أ تقوم

 ن مناقشة النقل يقبل بشروط النقل كما هي دو عقدالطرف األخر في  اإلذعان

 هذا يعني أن العقد عد يحتوي على شروط تعسفية 

 احكام عقد النقل 

 اثبات عقد النقل. -اطراف عقد النقل   -تكوين عقد النقل 

 أطراف عقد النقل 

 أوال : الناقل 

 المرسل أو الشاحن ثانيا : 

 ثالثا : المرسل إليه  

 الناقل 

 الشخص الذي يتعهد بنقل البضاعة أو الشيء من مكان إلى آخر. القانون يسميه ) الناقل(. 

 النقل مهنة له يسمى ) ملتزم النقل(.  ذ. من يتخ
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 المرسل أو الشاحن 

 الشخص الذي يتعاقد مع الناقل على نقل البضاعة من مكان إلى آخر 

 المرسل بتسليم البضاعة إلى الناقل . يقوم 

 المرسل هو الذي يقوم بتحديد كمية البضاعة ونوعها ومكان للعلها والشخص المرسل اليه.  

 المرسل إليه 

 الشخص الذي ترسل له البضاعة. 

 

  الوكالة بالعمولة

يعرف الوكيل بالعمولة على أنه الشخص  

الذي يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص  

ألصيل( مقابل أجر يسمى  لحساب موكله )ا

العمولة. األعمال التي يقوم الوكيل  

ة أصلية ألنها من قبيل  ي ارجبالعمولة تعد ت

 التجارية بطريق المقاولة.  األعمال

اعمال الوكيل بالعمولة تعد تجارية دائما بصرف النظر عن طبيعة العملية التي يعقدها الوكيل  

 ولة. بالعمولة فهي تستمد الصفة التجارية من العم

 عقد السمسرة

السمسرة بأنها التقريب بين طرفي العقد   تعرف

 مقابل أجر يكون عادة نسبة 

 علوية من القيمة العقد . 

السمسار ليس طرفا في العقد و إنما هو وسيط  

يستحق عمولته بمجرد إتمام الصفقة و ال يتحمل  

 أي التزام قد يرتبه العقد على طرفيه. 
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  أمثلة السمسرة :

بالتوسط بين المؤجر و المستأجر و بين البائع و المشتري. يعد عمل السمسار   قيام السمسار

تجاريا بغض النظر عن صفة الشخص القائم بالعملية أو طبيعة العملية التي توسط في  

 إبرامها. 

 

 

 

 

 

 الوحدة الخامسة: الشركات التجارية 

 أهداف الوحدة الخامسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الخامسة 

 يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن :أن 

 يوضح مفهوم الشركات التجارية وشروط تكوينها 

 يذكر النتائج المرتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوبة 

 يتعرف على شركة التضامن والخصائص المميزة لها 

 يوضح كيفية إدارة شركة التضامن  

 يوضح سلطات المدير وواجباته  

 انقضاء شركة التضامن  يبين كيفية 
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 يتعرف على شركة التوصية البسيطة  والخصائص الميزة لها 

 يوضح كيف يكون عنوان الشركة  

 يتعرف على كيفية ادارة شركة التوصية البسيطة 

 يتعرف على شركة المحاصة وخصائها 

 يوضح كيفية تكوين شركة المحاصة 

 يبين كيفية ادارة شركة المحاصة 

 ة المحاصة  يوضح كيفية انقضاء شرك 

 يتعرف على شركة األموال وخصائها

 يذكر مراحل تأسيس شركة المساهمة العامة  

 يتعرف على كيفية ادارة شركة المساهمة العامة  

 يتعرف على الشركات التجارية ذات الطبيعة المختلطة 

 يبين خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة  

 وخصائها يوضح ما هي شركة التوصية باألسهم  

 تعريف الشركة وشروط تكوينها 
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 تمهيد 

 لقد حدد قانون الشركات السعودي اشكال الشركات التجارية في المادة الثانية منه 

 “تسري أحكام هذا النظام وما ال يتعارض معها من شروط الشركاء  يما يلعلى   بالنص

 وقواعد العرف 

 على الشركات اآلتية  

 

شركة   –   4 المحاصة،شركة  – 3 البسيطة،شركة التوصية  –  2 التضامن،شركة  – 1أ( 

الشركة   – 7الشركة ذات المسئولية المحدودة،  – 6شركة التوصية باألسهم ،   – 5المساهمة ، 

الشركة التعاونية . ومع عدم المساس بالشركات المعروفة   – 8ذات رأس المال القابل للتغيير ، 
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أحد األشكال المذكورة….. ” مما يفهم من   ذال تتخشركة   في الفقه االسالمي تكون باطلة كل

في القانون السعودي جاء على سبيل الحصر وهي   هذا النص أن تحديد الشركات التجارية

 ثمانية اشكال ، وهذه الشركات تأتي 

 :تحت ثالثة أصناف وهي

 شركات األشخاص: وهي شركة التضامن ،وشركة التوصية البسيطة، وشركة  1-

 .المحاصة

 . شركات األموال : وهي شركة المساهمة 2-

 الشركات ذات الطبيعة المختلطة : وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وشركة  3-

 .التوصية باألسهم 

وعلى الرغم من أن كل شركة من هذه الشركات لها خصائص معينة سيأتي بيانها فيما بعد اال  

تي تحت مفهوم الشركة بشكل عام لذلك  أن جميع هذه الشركات تجمعها خصائص واحدة تأ

سنتحدث عن تعريف الشركة وشروط تكوينها بشكل عام في المبحث األول، والنتائج المترتبة  

 . عن تمتعها بالشخصية المعنوية في المبحث الثاني

 

 ۔المبحث األول : تعريف الشركة وشروط تكوينها:

 
 ۔ تعريف الشركة : 

عرف نظام الشركات السعودي في المادة األولى منه الشركة بأنها ” عقد يلتزم بمقتضاه  

شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة  

 “ ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة القتساممن مال او عمل 

 : ن الشركة فيما يليومن هذا التعريف نستطيع تحديد شروط تكوي 

 ۔شروط تكوين الشركة :  –
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 . التكوين اي شركة يجب أن تتوافر شروط موضوعية وشروط شكلية

 : الشروط الموضوعية لتكوين الشركة)أ( 

 

 

 على انشاء الشركة استجمع اركان صحة العقود عامة   االتفاقأن يكون -1

 التغرير، واهلية قانونية سليمة بأن من رضاء صحيح خالي من العيوب كالخطأ أو اإلكراه او 

  مصابا بعته او  يبلغ المتعاقد سن الرشد ، وصحيح المدارك العقلية كأن ال يكون مجنونا او

محجور عليه لسفه او افالس ، وكذلك أن يكون محل انشاء الشركة مشروعا غير مخالف للنظام  

 المخدرات مثال  على انشاء شركة لإلتجار في االتفاقفال يجوز  األدبالعام أو 

تعدد الشركاء، وهي الفكرة التي تمليها فكرة انشاء الشركة نفسها بأن يجتمع أكثر من   2-
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شخص على انشاء شركة فيما بينهم . وهذا ما جاء في تعريف المادة األولى من نظام الشركات  

 السعودي السابق اإلشارة اليها ” عقد يلتزم بموجبه شخصان فأكثر 

، فال يمكن تصور وجود شركة دون وجود رأس مال فيها ورأس المال هذا تقديم الحصص -3  

( من  3الحصة المقدمة من الشركاء فقد تكون هذه الحصة حسب نص المادة ) باختالفيختلف 

كأن يقدم احد الشركاء عوضا عن المال شي عيني  -نقدية أو عينية  السعودينظام الشركات 

مال الشركة وقد تكون الحصة المقدمة من طرفه عمل  كعقار او منقول كمساهمة منه في راس  

يوديه في الشركة والحصة بالعمل اذا كانت ممكنة في بعض الشركات اال انها غير ممكنة في  

بعض الشركات األخرى فشركة التوصية البسيطة ال يمكن تصور تقديم حصة بالعمل من طرف  

ي يريد استثمار أمواله في مشاريع  الشريك الموصي الن الشريك الموصي هو من الممولين الذ

 معينة على ان ال يسأل عن التزامات الشركة اال بمقدار حصته 

في الشركة   االشتراك نية المشاركة ، ويقصد بنية المشاركة أن يتوافر لدى الشركاء قصد  -3

وانعقاد ارادتهم على توحيد جهودهم والتعاون فيما بينهم تعاونا واعيا وايجابيا وعلى  

قدم المساوة لتحقيق الغرض المشترك الذي تكونت الشركة من أجله ، وتحقيق التعاون  

بين الشركاء يظهر اشده في شركات األشخاص أكثر منه في شركات األموال اذا ان 

مة األساسية في شركات األشخاص المعنية باألساس على العالقات  التعاون يعتبر الس

 الطيبة والحميمة بين الشركاء كاألصدقاء أو األقارب كما يأتي بيان ذلك الحقا. 

مقاسمة األرباح والخسائر، فالهدف من انشاء الشركة هو تحقيق الربح واستثمار   -5

لشركاء بمقدار مساهمة كل شريك  األموال لذا فإن تحقيق هذا الربح يجب أن يقسم على ا

في رأس مال الشركة، ويتضمن عقد تأسيس الشركة عادة نسبة كل شريك في األرباح  

المحققة ، كما انه وفي المقابل يتقاسم الشركاء الخسائر الناتجة عن ممارسة الشركة  

نشاطها التجاري ، وال يجوز أن يتضمن عقد الشركة ما يعرف بشرط األسد وهو الشرط  

ذي يتضمن حرمان أحد الشركاء من األرباح او اعطاء احدهم كل األرباح او اعفاء احدهم  ال

من الخسائر واذا وجد مثل هذا الشرط في عقد الشركة اعتبر الشرط باطال، وتطبق في  

( من قانون الشركات التي اعتبرت ان نصيبه في الربح  9هذه الحالة ما جاء في المادة )

 ساهمته في رأس المال . والخسارة يكون بمقدار م 
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 ۔ الشروط الشكلية لتكوين الشركة :)ب(  

 
 أن يكون عقد الشركة مكتوبا :  -1

على انشاء الشركة بل    شفاهه االتفاقوهو شرط اساسي إلثبات عقد الشركة فال يجوز للشركاء 

يجب كتابة هذا العقد والحكمة من ذلك أن عقد الشركة عادة يتضمن العديد من المعلومات  

بين الشركاء ولحفظ حقوق الشركاء فيما بينهم وتجاه الغير وإلثبات هذه الحقوق   تفاقاتواال

بهذا العقد تجاه الغير ،   االحتجاجرتب المشرع على عدم تحرير عقد الشركة كتابة عدم امكانية 

 وقد أوجب المشرع في المادة ) 

به على    االحتجاجكن ( من قانون الشركات مصادقة كاتب العدل على عقد الشركة حتى يم10

  ” باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام يما يلالغير ، اذ جاء في هذه المادة 

 كاتب عدل واال كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير”.

 ۔ اإلشهار: -2

 واإلشهار شرط اساسي لالحتجاج بالشركة تجاه الغير فبغير اإلشهار ال يكون للشركة

وجود تجاه الغير وهو ما قد يعرض حقوق الشركاء للضياع اذا لم يتم اشهارها وقد نصت  اي 

( من قانون الشركات بنصها على ما يلي ” فيما عدا شركة المحاصة  13على هذا الشرط المادة )

، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخص اعتبارية ولكن ال يحتج بهذه الشخصية في مواجهة  

ستيفاء اجراءات الشهر ” واجراءات الشهر تستوجب تسجيل الشركة في السجل  الغير اال بعد ا

التجاري حسب احكام نظام السجل التجاري وكذلك في سجل الشركات في اإلدارة العامة  

 للشركات. 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي دريب اإلدارة العامة للت

 

Page 54 of 85 
 

 النتائج المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية :

 

  االستقاللشخصا معنوية لها بمجرد أن تتكون الشركة ويتم تسجيلها حسب األصول تصبح 

 الذاتي. ونجمل فيما يلي النتائج )اآلثار المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية : 

مثلها مثل الشخص   االلتزاماتوهي قدرتها على أن تكتسب الحقوق وأن تتحمل  -األهلية :  -1

من اجله ، فال    الطبيعي )اإلنسان( ولكن بشرط أن يكون ذلك في حدود الغرض الذي انشئت

يجوز مثال لشركة الغاية من انشائها صناعة المالبس أن تقوم على التعاقد مع الغير على شراء  

 البضائع الخاصة باألكل والشرب لتعارض ذلك مع الغاية من انشائها. 

 للشخص المعنوي  االعترافوهذه تعتبر اهم نتيجة تترتب على   -الذمة المالية : -2

اذ تعتبر لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المشتركين فيها ، بحيث  بالشخصية القانونية 

أن جميع الحصص المقدمة من الشركاء تنفصل عن أموالهم الخاصة وتنتقل ملكيتها للشركة  

 دينت وتصبح جزءا من الذمة المالية لها ، وعلى ذلك فإن الشركة اذا ا

متلكاتها دون ممتلكات الشركاء المكونين  للغير فتالحق في األصل هي اوال ويتم الحجز على م 

 ذمتها عن ذمة هؤالء الشركاء .  الستقالل لها 

والشركة لها جنسية مثلها مثل الشخص الطبيعي وهي تكتسب باألصل   –جنسية الشركة :  -3

لها .    المكونينجنسية الشركة التي فيها مركز ادارتها الرئيس دون النظر لجنسية الشركاء 

يد جنسية الشركة تطبيق قانون الدولة الذي تنتمي اليه بجنسيتها من حيث  ويترتب على تحد

شروط صحة تكوينها وحلها وتصفيتها والحقوق والواجبات التي يحددها قانون هذه الدولة  

 والتي تقتصر على رعاياها. 
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 - اسم الشركة :  -4

يميزه عن غيره  والشركة لها اسم يميزها عن غيرها من الشركات كما للشخص الطبيعي اسم  

من األشخاص ، اذا يوجب القانون على كل شركة أن تتخذ لها اسم تجاري توقع به معامالتها  

وكذلك أن تكتب اسمها على واجهة الشركة وفروعها وأن تضعه على جميع األوراق  

 والمستندات الخاصة بها. 

وموطن الشركة يستقل عن موطن الشركاء المكونين لها .وهو المكان    -موطن الشركة : -5 

  الذي المكان فموطنها الخارج في ادارتها  مركز  كان واذا الرئيس ادارتهامركز الذي يوجد فيه  

ترجع الى بيان المحكمة التي تتقاضى امامها   الموطن واهمية  السعودية في فرعها فيه يوجد

 تبليغ الئحة الدعاوى التي تقام عليها وكل ما يتعلق بإجراءات الدعاوى وغيرها. وكذلك في 

الشركة كشخص معنوي ال يمكن لها أن تمارس نشاطها دون وجود   –تمثيل الشركة :  -6

يمثلونها أمام الغير وممثل الشركة قد يكون مدير الشركة وقد   نطبيعيي شخص او اشخاص  

 د يكون مجلس ادارتها . يكون أحد الشركاء او جميعهم وق

 

 شركات األشخاص 

تعرف شركات األشخاص بأنها الشركات التي تتكون من عدد محدود من الشركاء يعرف كل   

منهم األخر ويثق به تربطهم بالغالب رابطة صداقة أو قرابة ويضم هذا النوع شركة التضامن  

وشركة التوصية البسيطة والمحاصة حيث يجمع بين هذه الشركات خصائص وقواعد مشتركة  

 لشخصي الذي تقوم عليه كل شركة منها.  ا  االعتبارتستند على 

 

 

 

 

 شركة التضامن .المبحث األول : 
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الشخصي   االعتبارتعتبر هذه الشركة هي الصورة المثلى لشركات األشخاص نظرا لقيامها على  

 اانتشارالذي يعد الضابط المميز لهذا النوع من الشركات ، وشركة التضامن تعتبر األكثر 

نها أفضل أنواع الشركات مالئمة لمباشرة المشروعات التجارية  مقارنة بغيرها من الشركات أل

يعرف كل منهم األخر   اكثروالصناعية المتوسطة منها والصغيرة والتي تقوم بين شخصين او 

 ويثق به . 

 ۔الخصائص المميزة لشركة التضامن : المطلب األول : 

 مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن جميع ديون الشركة :  -1

تعد هذه الخاصية من اهم الخصائص المميزة لشركة التضامن والمقصود بالمسؤولية  

الشخصية للشركاء أن لدائني الشركة ضمانا عاما على أموال الشركة وأموال الشركاء الشخصية  

، فالشريك ال تتحدد مسئوليته بقدر حصته في الشركة بل تتعداها الى أمواله الشخصية كما لو  

 صة به ، ومعنى ذلك أن الدائن كانت ديونا خا

يستطيع ان يطالب بدينه الشركة من أموالها فإن لم تكفي أموالها أو كانت في حالة افالس  

 يستطيع أن يتوجه الى الذمة المالية للشريك لمطالبته بهذا الدين .. 

يع  وأما المقصود بالمسؤولية التضامنية للشركاء هو قيام التضامن بين الشركاء فالدائن يستط 

مطالبة أي شريك بكل الدين منفردين أو مجتمعين دون أن يحق ألحدهم أن يدفع في مواجهة  

الدين بينه وبين غيره من الشركاء بمقدار حصته في الشركة ، فيجب عليه أن   بانقسامالدائن 

  واحد كل الشركاء من  غيره  على هو بعد فيما  ويرجع المطالب للدائن الشركة دينيدفع كامل 

  اال يكون ال الشخصية ذمته في الشركاء أحد على  الدائن رجوع  غيران  ، الدين في حصته بمقدار

هم  جميع او الشركاء احد يطالب أن للدائن يجوز اذال بديونها  الوفاء عن  الشركة عجز  حالة في

في ذممهم الشخصية ويوجد مال كافي في الشركة السداد الدين . ومسؤولية الشركاء  

الشخصية والتضامنية تتعلق بالنظام العام لذا ال يجوز أن يعفي أحد الشركاء نفسه من هذه  

المسؤولية ووجود اي شرط يقضي بذلك يعتبر باطال الن هذه المسؤولية هي من الخصائص  

 من . المميزة لشركة التضا 
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 عدم قابلية انتقال حصص الشركاء :  -2

  –المقصود بذلك انه ال يجوز ألحد من الشركاء ان ينقل حصته للغير دون موافقة باقي الشركاء 

والسبب في ذلك أن شركة التضامن كشركة من شركات األشخاص    –بعكس شركات األموال 

م البعض هي األساس في  الشخصي الثقة بين الشركاء بمعرفتهم بعضه  االعتبارتقوم على 

الشركة اال اذا وافق الشركاء على هذا   بانقضاءوجود هذه الشركة فإن اختل هذا العنصر حكم 

 .  االنتقال

 ۔ اتخاذ عنوان الشركة يتألف من أسماء الشركاء أو بعضهم : -3

يجب أن تتضمن الشركة عنوان لها والعنوان يتكون من أسماء جميع الشركاء فيها او من لقب  

و كنية كل منهم او من اسم واحد أو أكثر منهم او لقبه مع اضافة كلمة وشركاه وسبب وجوب  ا

  الشركة طبيعة على  يدلل ذلك  أن حيث  الشركاء  بأشخاص  الغير اعالم هو  الشركة عنوان  ذكر

  ودخل  الشركاء احد انسحب فإن الغير هذا أمام والتضامنية الشخصية الشركاء  مسؤولية وبالتالي

على المنسحب أن يزيل اسمه من العنوان اذا كان مذكورا بصراحة واال اعتبر مسؤوال    يجب غيره

ثقته بهذا    االعتبارتجاه الغير عن ديون الشركة ألن هذا الغير عندما تعاقد مع الشركة اخذ بعين 

الشخص وامكانية مالحقته آن افلست الشركة ، فكل تغيير على أوضاع الشركة من حيث دخول  

و خروجه يجب أن يطال التغير في عنوانها ايضا ، كما ان عنوان الشركة قد يذكر فيه  شريك ا

التجاري لها كأن يذكر في العنوان “شركة محمد بن على وشركاه لتجارة األقمشة ”   االسمايضا 

 التجاري لها.  االسمسم محمد بن على وشركاه هي العنوان الشركة وتجارة األقمشة هي اف

 ۔اء صفة التاجر:اكتساب الشرك  -4

يكتسب جميع الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر بمجرد تكوينها ، وإن لم يكن يكتسبوا  

في الشركة ، ويكتسب الشركاء هذه الصفة سواء اشتركوا في ادارتها    االشتراك هذه الصفة قبل 

هداتها  هذه الصفة أن الشركة تجري معامالتها وتع اكتسابهمام لم يشتركوا في ذلك ، وعلة 

بعنوانها الذي يضم جميع الشركاء ، وكأن التعامل يتم بأسماء الشركاء ، وهذا سبب  

مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة في كل أموالهم اذ يعدون في مركز من  

في هذه الشركة من هم دون   االشتراك ولحسابه الخاص ، لذا ال يجوز   باسمهيمارس التجارة 

 عاما .  18سن 

على ذلك فإنه يترتب على إضفاء صفة التاجر على الشركاء في شركة التضامن أنه في حالة  و

إفالس الشركة يتم افالس الشركاء فيها بحكم مسؤوليتهم عن ديون الشركة في كل أموالهم  

، أما في حالة إفالس احد الشركاء لديون خاصة به فإن ذلك ال يستتبع افالس الشركة الن  

  الشخصية ديونه عن ديون الشركاء الشخصية ، ولكن افالس الشريك عن الشركة ال تسأل  

 .  أحدهم افالس بعد  الشركاء استمرار على  الشركاء اتفق اذا اال الشركة حل  الى يؤدي

 . التضامن  شركة إدارة:  الثاني المطلب  



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي دريب اإلدارة العامة للت

 

Page 58 of 85 
 

 
سبق أن بينا أنه بمجرد تأسيس الشركة تصبح لها شخصية معنوية تستقل عن شخصية  

الشركاء المؤسسين لها، وشركة التضامن كغيرها من الشركات ال تستطيع أن تقوم بأعمالها  

دون وجود شخص طبيعي يسير أمورها وهذا الشخص يسمى بالمدير فيقوم بجميع األعمال  

ويمثلها في عالقتها مع   باسمهاشركة بعنوانها ويتحدث والتصرفات التي تحقق أغراض ال

 ۔ تعين المدير وعزله : – الشركاء ومع الغير . 

( من قانون الشركات أن يتضمن عقد تأسيس شركة التضامن مجموعة من  22أوجبت المادة )

البيانات ومن هذه البيانات ذكر أسماء المديرين في الشركة ومن لهم حق التوقيع عنها، مما  

على تعين المدير او المدراء للشركة يكون منذ التقاء ارادة الشركاء    االتفاقيفهم من ذلك أن 

ء الشركة وكون انه ملقى على عاتقهم متابعة اجراءات اشهار الشركة بحسب نص  على انشا 

( من قانون الشركات والتي جاء فيها “على مديري الشركة ، خالل ثالثين يوما من  21المادة )

تأسيسها ، أن ينشروا ملخصة من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ،  

 قيد د المذكور وأن يطلبوا في الميعا

العامة للشركات ، وعليهم فضال عن ذلك قيد الشركة في   باإلدارةالشركة في سجل الشركات 

السجل التجاري وفقا ألحكام نظام السجل التجاري ، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل  

 يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه . 

ن على اعمال الشركة من الشركاء أنفسهم اذ  وال يشترط أن يكون المدير او المدراء القائمي

يمكن تعيين مدراء من غير الشركاء ، أما عن طريقة عزل المدير في الشركة فإنه طبقا لنص  

عزله اذا كان من الشركاء اال بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات وبناء   ز ال يجو( 33المادة ) 

” اذا كان   يما يلاذ جاء في هذه المادة   على طلب اغلبية الشركاء مع وجود سبب معقول لذلك

المدير شريكة معينة في عقد الشركة فال يجوز عزله اال بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات  

الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي . وكل اتفاق على  

 خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن “. 

 :سلطات المدير وواجباته  –
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المدير بوصفه ممثال للشركة يقوم بجميع اإلعمال العادية الالزمة إلدارة الشركة وذلك وفق  

 الصالحيات المفوضية اليه بموجب عقد الشركة ،فقد جرت العادة على أن يتضمن

حدود الصالحيات الممنوحة للمدير والتي ال يستطيع تجاوزها اال بموافقة   ونظامهاعقد الشركة 

( من نظام الشركات على ذكر بعض القيود التي ال  30بيتهم ، كما نصت المادة )الشركاء او اغل

يجوز للمدير القيام بها اال بموافقة الشركاء او بموجب نص واضح في العقد يجيز ذلك اذ جاء  

“ال يجوز للمدير أن يباشر األعمال التي تجاوز االدارة العادية اال بموافقة   يما يلفي هذه المادة  

 – أو بنص صريح في العقد . ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على األعمال اآلتية :   الشركاء

 ماعدا التبرعات الصغيرة المعتادة .   –التبرعات  – 1

 بيع عقارات الشركة اال اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة .  –

 رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات .  – 3

  يتعاقد أن للمدير يجوز ال( 31)  المادة نص حسب أنه كما.  رهنه أو الشركة متجر  بيع – 4

  جاء   اذ الشركة لنشاط مشابه الخاص  لحسابه  نشاط أي  ممارسة  له يجوز ال كما الخاص لحسابه

  خاص  بإذن اال  الشركة مع  الخاص لحسابه  يتعاقد أن للمدير يجوز ال  ” يلي ما  المادة هذه في

الشركاء يصدر في كل حالة على حده . وال يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط  ن م

 الشركة اال بموافقة جميع الشركاء. 

( من قانون  28أما اذا تعدد المديرون ولم تحدد اختصاصات كل واحد منهم فإن المادة )

لكل منهم  الشركات تحدثت عن ذلك بقولها” اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان 

على أن يكون لباقي الشركاء أو ألي منهم االعتراض على أي عمل قبل تمامه   باإلدارة أن ينفرد 

 وألغلبية الشركاء الحق في رفض هذا االعتراض . 

  قام التي األعمال عن كشفااما عن الواجبات الملقاة على عاتق المدير فعليه أن يقدم للشركاء  

حققها لها وما لها وما عليها من ديون للغير ، وكل ما يتصل  ي  الت والمنافع  الشركة باسم بها

في أي   االطالعباألعمال الخاصة في ادارة الشركة ، كما يحق ألي شريك ان يطلب من المدير 

وقت على دفاتر الشركة ومستنداتها ومراقبة المدير عن األعمال المكلف بها بشرط عدم اعاقته  

 عن القيام بالمهام الموكلة اليه . 

 ۔مسؤولية المدير :

وهذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية تترتب على مخالفة او تجاوز المدير الصالحيات المخولة  

“يسأل المدير عن   يما يل( على  32اليه بموجب عقد الشركة وفي ذلك جاء نص المادة )  

تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو  

 بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 
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 انقضاء شركة التضامن :

كما نتميز بأسباب   النقضاءاتتوافق شركة التضامن مع غيرها من الشركات عامة في أسباب 

  النقضاءخاصة تلتقي بينها وبين شركات األشخاص ، وفي ذلك سنتحدث عن األسباب العامة 

شركات األشخاص )   االنقضاءالشركات )بما فيها شركة التضامن ( وكذلك عن األسباب الخاصة 

 بما فيها شركة التضامن (. 

 

 الشركات :  النقضاءاألسباب العامة 
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 ( من قانون الشركات اذ جاء في نص 15األسباب نصت عليها المادة )وهذه 

” مع مراعاة أسباب االنقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ،   -:  يما يل هذه المادة  

  تنقضي كل شركة بأحد األسباب اآلتية :

 انقضاء المدة المحددة للشركة .  – 1

 استحالة الغرض المذكور .تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو  – 2

 انتقال جميع الحصص أو جميع األسهم الى شريك واحد .  – 3

 هالك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا  – 4

 مجدية 

 عقد الشركة 

 اتفاق الشركاء على  – 5

 حل الشركة قبل انقضاء مدتها ، مالم ينص على غير ذلك . 

 الشركة في شركة أخرى . اندماج  – 6

صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي   – 7

 الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك . 

 

 

 الخاصة بشركات األشخاص :  االنقضاءأسباب )ب( 
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على المعرفة و    الشخصي بين الشركاء اي  االعتبار سبق أن بينا أن شركات األشخاص تقوم على 

فإن الشركة   االعتبارالثقة المتبادلة بينهم ، فإذا طرأ على شخصية الشريك ما يؤثر على هذا | 

 تزول وقد تعرضت المادة ) 

( في فقرتها األولى من قانون الشركات لذلك بقولها ” تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد  35

أو بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير  الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفالسه أو إعساره 

معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع  

 ورثته ولو كانوا قصرا .  

 وعلى ذلك فإن هذه األسباب هي : 

 وفاة أحد الشركاء :  -1 

الشخصي ،   االعتباربسبب زوال  األصل أن وفاة أحد الشركاء يستتبع حل الشركة بقوة القانون

في هذا   اعتبارفال يحل الورثة محل مورثهم كشركاء في الشركة ألن شخصية الشريك محل 

النوع من الشركات ، اال انه استثناء يجوز أن تستمر الشركة اذا تضمن عقد الشركة ما يجيز  

ذلك . اما ان كان من بين أحد الورثة قاصرة فإن الشركة تستمر وتتحول حكما الى شركة  

توصية بسيطة وذلك ألن هذا القاصر ال يكون مسؤوال اال بمقدار حصته في رأس مال الشركة ،  

لة تحول الشركة من شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة في هذه الحالة هو أنه وكما  وع

سبق لنا القول أن شركة التضامن تستوجب توافر األهلية القانونية لجميع الشركاء وما يترتب  

على ذلك من تمتعهم بصفة التاجر وبالتالي مسؤوليتهم الشخصية في أموالهم الخاصة وهو ما  

في حالة وجود شريك قاصر في الشركة الغير متمتع باألهلية القانونية الكاملة   ال يمكن تصوره

. 
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 الحجر على أحد الشركاء أو شهر إفالسه:  -2

الشخصي يتطلب زوال الشركة فإذا حجر على أحد   االعتبارالسابق فإن زوال  االعتبارولذات 

وصي او القيم وهذا بطبيعة  الشركاء او أشهر إفالسه فإنه سيحل محل الشريك المحجور عليه ال

الحال سيخل بعنصر الثقة الذي أعطاه الشركاء للشريك المحجور عليه ولم يعطوه لهذا الوصي  

او القيم . وكذلك في حالة افالس احد الشركاء فإن ذلك سيؤدي الى بيع حصة الشريك المفلس  

لشركاء او شهر افالسه ال  في الشركة لسداد ديونه وبالتالي حل الشركة ، اال ان الحجر على احد ا

يعني حل الشركة دائما اذ يمكن للشركة أن تستمر اذا نص عقدها التأسيسي على استمرارها  

 في حالة الحجر على الشريك او شهر افالسه. 

 انسحاب الشريك من الشركة :  -3

ال  ( السابق اإلشارة اليها اعاله فإن انسحاب الشريك من الشركة 35بالرجوع الى نص المادة ) 

يترتب عليه حل الشركة اال اذا كانت الشركة غير محددة المدة، مما يفهم من هذه المادة  

 وبمفهوم المخالفة أنه ال يجوز للشريك االنسحاب من الشركة اذا كانت 

 محددة المدة اال بقرار من المحكمة . 

 

 

 شركة التوصية البسيطة:
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شروع ما وتنقصهم السيولة  قد يجد بعض األشخاص انفسهم بحاجة الى ممولين إلتمام م 

المالية إلتمام ذلك ، ويجد البعض االخر انه يملك المال ويرغب في استثماره دون أن يسأل في  

  ، لذلك نموذج خيرماله الخاص كالشريك في شركة التضامن فيجد في شركة التوصية البسيطة 

 : الشركة هذه هي فما

  انها كون شركة التوصية البسيطة من شركات األشخاص   ر: تعتبمفهومها  - المطلب األول :

  مع  تتشابه وهي  ، باألخر منهم  كل وثقة بمعرفة الشركاء بين فيما الشخصي االعتبار على تقوم

  الشركاء من نوعين تتضمن انه  عنها يميزها ما أن اال ، األحكام  من  كثير في التضامن  شركة

 : وهما 

وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها وتطبق عليهم   - الشركاء المتضامنون :  -1

ذات األحكام التي تطبق على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن من حيث مركزهم  

القانوني فهم يسألون مسؤولية شخصية في اموالهم الخاصة عن ديون والتزامات الشركة  

ولية تضامنية بحيث يمكن الرجوع على اي منهم من طرف الغير  وهذا المسؤولية هي مسؤ 

 الدين بينه وبين  بانقسام )دائن الشركة ( دون أن يدفع في مواجهته 

غيره من الشركاء المتضامنين معه ، ونظرا ألن هذا النوع من الشركاء هم القائمين على ادارة  

 فالس الشركة ذلك الشركة فهم يكتسبون صفة التاجر، ويعلن افالسهم في حال ا

آن افالس الشركة يستتبع افالس الشركاء المتضامنين فيها مثل الشركاء في شركة التضامن  

 بالضبط وذلك ألنهم يسألون في أمواهم الخاصة عن ديون الشركة . 

وهم الشركاء الذين يشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم    -الشركاء الموصون : -2

ة اعمالها ، ويسألون فقط عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس  ادارة الشركة وممارس 

مال الشركة ، ووجود هذا النوع من الشركاء في شركة التوصية البسيطة هو ما يميزها عن  

شركة التضامن التي ال يوجد بها هذا النوع من الشركاء فجميع الشركاء فيها هم شركاء  

 متضامنون ، 

ما  ( من قانون الشركات والتي جاء نصها على  36جاء في المادة ) ذلك نجمل ما سبق بما   األولى
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” تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على االقل شريكا   ييل

” في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على األقل شريك موصية  لمسئومتضامنا 

 المال “. مسئوال عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس 

 عنوان الشركة : المطلب الثاني :  

يجب أن   االسمالذي يتفق الشركاء على إعطائه لشركة التوصية البسيطة ، وهذا  االسموهو 

يتضمن اسماء فقط الشركاء المتضامنين في شركة التوصية دون الشركاء الموصين فيها ،  

والسبب في ذلك ، كما بينا، هو أن الشركاء المتضامنين هم الذين يسألون تجاه الغير مسئولية  

شخصية وتضامنية بخالف الشركاء الموصين الذين ال يسألون اال في حدود مساهمتهم في  

، فال يجب أن يذكر احدهم في عنوان الشركة حتى ال يقع الغير في لبس حول مدى  الشركة 

الشركاء الموصين أن يكون اسمه في اسم الشركة عن   مسئوليته ، وعلى ذلك اذا رضي احد

شريكا متضامنا تجاه الغير حسن النية )أي الذي يجهل انه شريك موصي ( وسئل بالتالي  

 صة عن ديون الشركة . مسئولية شخصية في أمواله الخا

 ادارة الشركة : المطلب الثالث : 

 
يقوم الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة بالقيام بأعمال الشركة دون الشركاء  

الموصين فيها، وتطبق على الشركاء المتضامنين ذات األحكام التي تطبق على الشركاء  

م وسلطتهم ومسئوليتهم بينما  المتضامنين في شركة التضامن من حيث تعينهم وعزله 

الشركاء الموصين ال يحق لهم القيام بأعمال االدارة الخارجية وال يجب ظهورهم امام الغير  

نهائيا ، اال انه من الممكن لهم القيام بأعمال الشركة الداخلية وعلة ذلك كما بينا هو  

ا ذلك تسري على شركة  مسئوليتهم المحدودة التي تحظر عليهم الظهور امام الغير . وفيما عد

التوصية البسيطة ذات األحكام في شركة التضامن من حيث انتقال الحصة واحكام الشهر اال انه  

ال يشترط ذكر اسم الشريك الموصي في عقد تأسيس الشركة وانما يكفي ذكر الحصص التي  
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ضامن و  قدموها للشركة ، كما تطبق على شركة التوصية ذات األحكام المطبقة على شركة الت

 ي ما يل( من قانون الشركات التي جاء نصها على  39ونجمل ذلك فيما جاء في نص المادة ) 

الشركة بالنسبة لهم   اعتبرت …… اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة 

 شركة تضامن. وفضال عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة 

 تية : من أحكام شركة التضامن األحكام اآل  

 األحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل  – 1

 عنها المنصوص عليها في المادة ) 

 أحكام الشهر المنصوص – 2( 18

( ولكن ال يلزم أن يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على  22و    21عليها في المادتين ) 

لتي تعهدوا  أسماء الشركاء الموصين وإنما يجب أن يشتمل وهو على تعريف كاف بالحصص ا

 بها وعلى بيان قيمتها. 

 ( . 26و 25و   24و  23األحكام المنظمة لعالقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد ) – 3

 الشركة والمنصوص  بإدارةاألحكام المتعلقة  – 4

 ( 34الى  27عليها في المواد من )

 ( 35المادة )األحكام المتعلقة بأسباب االنقضاء والمنصوص عليها في  – 5

 

 

 

 شركة المحاصة .
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 تعريف شركة المحاصة وخصائصها .  –

 عرف قانون الشركات السعودي شركة المحاصة في نص المادة ) 

( بأنها” الشركة التي تستتر عن الغير وال تتمتع بشخصية اعتبارية وال تخضع إلجراءات الشهر  40

ترة ليس لها شخصية  ويتضح من هذا التعريف أن شركة المحاصة هي شركة تجارية مست 

معنوية تتعقد بين شخصين او اكثر يعرف بعضهم بعضا ويثق به بقصد القيام بمشروع ما  

لتقاسم ارباح وخسائر هذا المشروع، وعلى ذلك فهي من شركات األشخاص التي تقوم على  

الشخصي أكثر وضوحا في هذا النوع من الشركات بالنظر إلى   االعتبارالشخصي بل أن  االعتبار

طبيعتها الخاصة اذ يقتصر وجودها على الشركاء المكونين لها فقط وال وجود لها بالنسبة  

للغير فال تكون لها شخصية معنوية وال ذمة مالية كما ال يكون لها عنوان او موطن أو جنسية ،  

طبقا للشروط المتفق عليها بين الشركاء في عقد    باسمهوانما يقوم بالعمل احد الشركاء 

لحساب   باسمههذا يتطلب ان يثق الشركاء بأحدهم فيسلمونه حصصهم ليعمل الشركة و

الشركاء ، فشركة المحاصة تمتاز بأنها من شركات األشخاص كما تمتاز بأنها شركة مستترة ،  

الواقعي اي بمعنى أن علم الغير   االستتارالقانوني ال  االستتارالمقصود فيه هنا هو  واالستتار

  ا هذه الصفة مالم يعلن الشركاء انفسهم عن وجودها بشكل صريح اوبوجودها ال ينفي عنه 

ضمني كأن تتم اجراءات الشهر لها أو أن تتخذ عنوانا لها او اإلعالن عنها بأي صورة كانت في  

الصحف او غيرها ، في هذه الحالة تتحول إلى شركة تضامن لإلفصاح عن وجودها الذي كان  

 مستترا . 

 ركة المحاصة : تكوين شالمطلب األول : 

شركة المحاصة مثلها مثل باقي الشركات هي عقد بين الشركاء يتطلب شروط صحة اي عقد  

من أهلية ورضاء صحيح ومحل وسبب باإلضافة إلى الشروط الخاصة بعقد الشركة من تعدد  

الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص اال انه ال يشترط كتابة هذا العقد كباقي الشركات اذ  

على عقد هذه الشركة كما أن هذه الشركة ال تخضع إلجراءات الشهر    شفاههي اإلنفاق  يكف
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كونها شركة مستترة ، كما اسلفنا القول، وال تحتاج الى الحصول على تراخيص معينة من  

 الجهات الحكومية .  

 ملكية الحصص : المطلب الثاني:  

شركة المحاصة بما انها ليست لها شخصية معنوية فهي بالتالي ليست لها ذمة مالية وال  

تمتلك حصص الشركاء، كل ما في األمر أن كل شريك يقدم حصته في هذه الشركة ويسلمها  

الحصة المقدمة فإذا كانت الحصة المقدمة عينية   باختالفلمدير الشركة وهذا التسليم يختلف  

بملكيتها ويلتزم بتقديمها الى مدير المحاصة وترد اليه عند انقضاء   فإن الشريك يحتفظ 

الشركة ، وأما اذا كانت الحصة نقود فإن الشريك يسلمها لمدير شركة المحاصة على سبيل  

  اتفاق يمنع ال  ذلك   أن واال الشركة تصفية عند  الشريك يستردها  بذمته دينا التملك وتعتبر 

  ذلك أن اال جميعا لها كمالكين الشيوع سبيل   على  بينهم فيما  الحصص انتقال على  الشركاء

 يها .ف شيوع ال المحاصة شركة ألن المحاصة عقد في صريح شرط  وجود يتطلب

 ادارة شركة المحاصة: المطلب الثالث : 

 
وبما أن شركة المحاصة شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية لذا ال يتولى إداراتها مدير  

أن   –والوضع الغالب  –ولحسابها ، وانما ينظم عقد تأسيسها كيفية اداراتها  باسمهايعمل 

يتولى ادارة الشركة احد الشركاء يطلق عليه مدير المحاصة يدير عمل الشركة كما لو كان يدير 

الشخصي فيصبح وحده المدين او الدائن وال تنشأ أي   باسمهالخاصة ، فيتعامل مع الغير  أعماله

عالقة مباشرة بين الغير وباقي الشركاء ولكن يجب على المدير ان يقدم كشف حساب الى  

األرباح والخسائر الناتجة عن األعمال التي قام بها .   االقتسامالشركاء عن األعمال التي قام بها 

الشخصي   باسمهفق الشركاء على أن يقوم كل منهم ببعض األعمال بأن يتعاقد مع الغير  وقد يت

 ثم كل واحد منهم يقدم حسابا للشركاء بذلك. 
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: تنقضي شركة المحاصة بذات األسباب العامة التي  انقضاء شركة المحاصة المطلب الرابع : 

الخاصة التي تنقضي بها شركات األشخاص ، ويترتب عن   وباألسبابتقضي بها الشركات  

انقضائها تصفية اموالها على الشركاء ، غير أن تصفيتها تختلف عن باقي الشركات كون أن  

تصفيتها المصفي كما في  ليس لها شخصية معنوية وبالتالي ليس لها ذمة مالية يباشر 

الشركات األخرى ، وانما تتمثل تصفية شركة المحاصة في عملية حساب تجري بين الشركاء عن  

قام بها بعضهم ، وقد يقوم بإجراء عملية الحساب هذه   نشاط الشركة التي قام بها المدير أو

 . الشركاء انفسهم او عن طريق مدقق حسابات خبير في ذلك

 األموال شركات 

 

 
 الشركة المساهمة( 

الشخصي بمعنى أن هذه الشركات تقوم    االعتبار سبق أن بينا أن شركات األشخاص تقوم على 
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  االعتبارعلى اساس شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم ، اما شركات األموال فال تقوم على 

لمساهمة في رأس  المالي بحيث يستطيع كل شخص ا االعتبارالشخصي ، بل تقوم أساسا على 

مالها ، بمعنى أن اهتمام الشركة يوجه الى جمع راس المال الالزم لها دون بحث في شخصية  

الشريك ، والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات شركات المساهمة ، وهذا النوع من  

زمة  الكبرى لقدرتها على تجميع األموال الال  االقتصاديةالشركات يقوم على استغالل المشروعات 

رها من الشركات الكبرى ، وفي حديثنا  وغي..  التامين وشركات كالبنوكللقيام بهذه المشروعات  

 :  ما يليعن هذا النوع من الشركات سنتناول 

 خصائص شركة المساهمة العامة :   -المبحث األول :

أن رأس المال فيها يقسم الى اسهم متساوية القيمة ، ويمثل السهم حق المساهم في   -1

بحيث يستطيع أن يكتب فيها كل من يتمكن   لالكتتابالشركة ، وهذه األسهم تطرح 

من اداء قيمتها . كما أن هذه األسهم يستطيع المساهم التنازل عنها بالطرق التجارية  

تطيع مالك الحصة التنازل عن حصته اال بموافقة  بخالف شركات األشخاص الذي ال يس

 الشخصي .  االعتبار باقي الشركاء كون أن هذا النوع من الشركات يقوم على 

ال يسأل المساهم عن التزامات الشركة اال بقدر قيمة االسهم التي اكتتب بها ، لذا ال   -2

 يشهر يكتسب المساهم صفة التاجر لمجرد كونه شريكا في شركة المساهمة وال

 افالسه اذا اشهر افالس الشركة . 

شركة المساهمة ليس لها عنوان تجاري وانما لها اسم تجاري يستمد من اغراضها  -3

فال يذكر اسم الشريك بل يذكر الغرض من انشائها كالقول شركة المقاوالت الهندسية  

 او شركة التأمين الفرنسية .

لى التنفيذ والبعض االخر يتولى الرقابة  يتولى ادارة الشركة عدة هيئات بعضها يتو -4

  واإلشراف . وهذه الهيئات هي مجلس اإلدارة والهيئة العامة العادية وغير العادية و

مدققوا الحسابات . وسيأتي بيان وظائف كل هيئة الحقا . المبحث الثاني : تأسيس 

  شركة المساهمة :

 مراحل تأسيس شركة المساهمة العامة : 

المرحلة األولى : مرحلة كتابة عقد الشركة ونظامها األساسي أول من يقوم بتأسيس شركة  

المساهمة هم المؤسسون وهم األشخاص الذين نضجت اليهم فكرة الشركة وقاموا بدراسة  

والفنية واقتنعوا بها ، فيقومون بإعداد عقد التأسيس والنظام   االقتصاديةجدواها من الناحية 

ة والتوقيع عليهما ويشكلون فيما بينهم ما يسمى بلجنة المؤسسين تعمل على  األساسي للشرك 

اإلشراف على اجراءات تسجيل الشركة واشهارها في سجل الشركات في اإلدارة العامة للشركات  

نظام الشركة وفقا لما هو موجود في وزارة التجارة ومن   نموذجفي وزارة التجارة بالبدء بتعبئة  



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي دريب اإلدارة العامة للت

 

Page 71 of 85 
 

قد الشركة أمام كاتب العدل. وال يشترط األهلية القانونية في المؤسسين اذ  ثم التوقيع على ع

 يكفي بلوغ سن التمييز 

 كما يجب أن ال يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسة شركاء كما ال يتصور 

 في هذا النوع من الشركات أن يكون هناك شريك يقدم حصة بالعمل . 

 الملكي المرخص بالتأسيس . المرحلة الثانية : استصدار المرسوم 

السابق االشارة اليها في المرحلة األولى يقدم المؤسسون او المفوض   باإلجراءاتبعد القيام 

عنهم ما يسمى بطلب الترخيص بإنشاء الشركة لإلدارة العامة في مراقبة الشركات والتي تقوم  

لوزراء الدراسة جدوى  بدورها بعرضه على وزير التجارة الذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس ا

المشروع في انشاء الشركة فان وافق عليه يرفع األمر إلى خادم الحرمين فان وافق عليه يصدر  

الشركة باستكمال باقي االجراءات التي يتطلبها   بإنشاءأمرا ملكيا بالموافقة على اعطاء ترخيص 

وإنما ضوء أخضر إلنشاء    القانون ، بمعنى أن األمر الملكي ال يعد بمثابة قرار تأسيس الشركة

 الشركة باستكمال المراحل األخرى 

. وهذه المرحلة تأتي بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة   االكتتابالمرحلة الثالثة : مرحلة 

على انشاء الشركة خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي و تتمثل بطرح أسهم  

أو المساهمة في الشركة للجمهور ويجب على   الشتراك االعام اي بعرض طلب  لالكتتابالشركة 

وقد اوجب    االكتتابالمؤسسين تحديد مكان ومدة هذا العرض من خالل بيان ذلك في نماذج 

بواسطة أحد البنوك وان ال يقل رأس مال شركة   االكتتاب قانون الشركات أن يتم هذا 

( من  49ن ريال سعودي )المادة المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام عن عشرة ماليي

قانون الشركات كما اوجبت ذات المادة المذكورة أن ال يقل قيمة السهم الواحد عن خمسين  

 متساوية اي كل سهم يساوي  األسهمريال سعودي ) وبطبيعة الحال قيمة هذه 

  خمسين ريال سعودي( وتكون الدعوة لالكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات

 ( يجب أن يشمل  االكتتاب)نموذج  –اآلتية: 

 . اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم – 1

 اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .  – 2

مقدار رأس المال المدفوع ونوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتاب   – 3

 روضة على تداول األسهم . العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المف

 المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها .  – 4

 المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم .  -5

 طريقة توزيع األرباح .  – 6
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 بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة .  – 7

 تاريخ بدء االكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .  – 8

االسهم على المكتتبين اذا زاد عدد األسهم المكتتب بها على العدد المطروح   طريقة توزيع – 9

 لالكتتاب . 

ة الرسمية  الجريد عدد  ورقم الشركة بتأسيس المرخص الملكي  المرسوم صدور تاريخ – 10

الذي نشر فيه . ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص . ويكونوا  

بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في  مسئولين 

 ( من قانون الشركات. 55الفقرة الثالثة من هذه المادة . وهي المادة )

 المرحلة الرابعة : مرحلة انعقاد الجمعية التأسيسية . 

مكتتبين برأس مال  يتولى المؤسسون بعد ذلك توجيه الدعوة لعقد جمعية تأسيسية لجميع ال

 الشركة اما عن طريق النشر في احد الجرائد الرسمية او عن طريق ارسال خطاب 

 مسجل في البريد ويجب أن يكون االنعقاد المحدد للدعوة الحقا على تاريخها بخمسة 

األقل ويلزم لصحة االنعقاد ان يكون عدد الحضور ال يقل عن نصف المال   على عشر يوما  

تمل النصاب يتم الدعوة النعقاد جلسة ثانية ويكون حضورها قانونيا ايا كان  المكتب فان لم يك 

المطلقة أي النصف   باألغلبيةهذه الجمعية أن تكون صادرة  تقراراعدد الحضور ويلزم لصحة  

 زائد واحد ويكون اختصاص هذه الجمعية فيما يلي:

 بنصف راس المال .  التأكد من تغطية االكتتاب لكل رأس مال الشركة وتمام الوفاء -1

 اعداد نصوص نظام الشركة في صورته النهائية مع امكانية ادخال التعديالت التي تراها.  -2

تتولى الجمعية تعيين اعضاء مجلس االدارة وذلك لمدة ال تتجاوز خمسة سنوات كما تتولى   -3

 تعيين اول مراقب حسابات 

 وما تكبدوه من نفقات خالل  مناقشة تقرير المؤسسين بشأن ما قاموا به من اعمال-4

 مرحلة التأسيس. 

 المرحلة الخامسة : تقديم طلب اعالن التأسيس : 

يقوم المؤسسون خالل خمسة عشر يوما من انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية بتقديم طلب  

 تأسيس الشركة يرفق به ما يلي:  بإعالنقرار  إلصدارالى وزير التجارة 

 الكتتاب بكل رأس مال الشركة بيان تمام ما يفيد تمام ا -1

 محضر اجماع الجمعية التأسيسية  -2

 نظام الشركة في صورته النهائية .  -3

تأسيس الشركة ويشهر في السجل الخاص    بإعالنوبعد دراسة هذا الطلب يصدر القرار الوزاري 
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 بالشركات في االدارة العامة لمراقبة الشركات . 

 ة العامة : ادارة شركة المساهم - المبحث الثالث :

 

 
 يتولى ادرة شركة المساهمة عدة هيئات وهي : 

مجلس اإلدارة :وهي الهيئة التي تتولى ادارة الشركة المساهمة بصفتها السلطة    -)أ( :

التنفيذية في الشركة وتسيير اعمالها تحقيقيا لألغراض التي انشأت من اجلها ، ويجب أن ال  

 تتجاوز مدة المجلس ثالثة سنوات ويراعى دائما يقل عدد اعضائها عن ثالثة اشخاص وان ال 

 باألغلبية . وهي هيئة منتخبة  رتهااقران يكون عدد أعضائها فرديا حتى يسهل اتخاذ 

 من الجمعية العامة للمساهمين ، كما يعين مجلس اإلدارة فيما بعد مديرا عاما للشركة 

 حق له القيام بها. المساهمة من ذوي الكفاءة ويحدد صالحياته والمسؤوليات التي ي 

 الجمعية العامة العادية للمساهمين :  -)ب( :

( سهم  20وهي الهيئة التي تضم جميع الشركاء المساهمين في الشركة ويحق لكل مساهم ب) 
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على األقل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، ومهمتها القيام بمناقشة جميع اعمال الشركة  

العامة الغير عادية ويكون اجتماعها | مرة في السنة او كلما   الغير داخلة في اختصاص الجمعية 

دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من مجلس ادارة الشركة ومن األمور التي تناقشها الجمعية  

 العادية نذكر مثال : 

 تقرير مجلس اإلدارة عن اعمال الشركة خالل السنة المالية والخطة المستقبلية لها.  -1

 ت الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية . تقرير مدققي حسابا -2

 انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة .  -3

 انتخاب مدققي الحسابات ، وغيرها من األمور المتصلة بأعمال الشركة .  -4

ولكي يكون اجتماعها صحيحا يجب حضوره على األقل نصف رأس مال الشركة وان لم يتوافر 

ثاني ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين في    اعاالجتم هذا النصاب يتم دعوة المساهمين 

( ونتأخذ الجمعية العامة العادية قراراتها باألغلبية المطلقة للحاضرين  91 )المادة  االجتماع هذا 

 .  االجتماعفي 

الخطيرة في حياة   تالقرارا الجمعية العامة الغير عادية :وهي الهيئة التي يعود اليها اتخاذ  -)ج(: 

ومن األمور التي تنظر فيها    النعقادهااجتماعها غير عادي بحسب حاجة الشركة الشركة ويكون 

تعديل عقد التأسيس ونظامها األساسي ، اال انه ال يحق لها ادخال اي تعديل يمس   -1مثال :

 بحقوق المساهمين كحرمانه من حق ما له في الشركة ، أو زيادة األعباء المالية عليه 

تعديل غرض الشركة التي أنشأت من اجله او نقل مركز الشركة إلى بلد اجنبي ،  كما ال يحق لها 

 من قانون الشركات (.   85تغيير جنسية الشركة . كل ذلك في المادة  او

 اقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه .  -2

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .  -3

 بيع الشركة او تملك شركة أخرى .  -4

ما يمثل نصف رأس    االجتماعن اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا يجب حضور ولكي يكو

ثاني ويكون هذا   الجتماع األول يتم الدعوة  عاجتما  مال الشركة ، واذا لم يكتمل النصاب

صحيحا اذا كان الحضور يمثل ربع رأس مال الشركة وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي   عاالجتما

 .  جتماعاالاألسهم الممثلة في 
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 هيئة مدققي الحسابات :  -)د( : 

تنتخب الجمعية العامة العادية مدقق حسابات او اكثر من الذين تتوافر فيهم شروط من  

لمعاونتها في الرقابة واإلشراف على اعمال الشركة عن طريق  واالستقاللالكفاءة المهنية 

 نة المالية . مراجعة حساباتها وتدقيق الميزانية وحساب األرباح والخسائر للس

 

 الشركات التجارية ذات الطبيعة المختلطة 

سمي هذا النوع من الشركات بالشركات المختلطة ألنه يأخذ من خصائص شركات األشخاص  

المالي ، وفي هذ   االعتبارالشخصي وشركات األموال التي تقوم على  االعتبارالتي تقوم على 

النوع من الشركات سنتكلم عن الشركة ذات المسئولية المحدودة المبحث األول ( وشركة  

 التوصية باألسهم )المبحث الثاني( وذلك فيما يلي : 

 الشركة ذات المسئولية المحدودة . المبحث األول : 
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 وتجمل فيما يلي خصائص هذه الشركة . 

 محدودة بمقدار مساهمتهم فيها ، فال يجوز مالحقة أن مسئولية جميع الشركاء فيها  -1

 اي شريك فيها في ماله الخاص متى افلست الشركة ، وهي بهذا الحال تختلف 

عن شركة التضامن التي يالحق فيها جميع الشركاء في مالهم الخاص ويقترب مركز الشريك  

ة وكذلك من  من الشريك الموصي في شركة التوصي   ةالمحدود في الشركة ذات المسئولية 

مركز الشريك في شركة المساهمة العامة كون أن مسئوليتهم جميعا هي مسئولية محدودة  

 في المال المقدم للشركة دون ماله الخاص )اقتراب من شركات األموال ( . 

( من قانون  157عدد الشركاء في هذه الشركة ال يجوز أن يتجاوز بحسب نص المادة ) -2

كمة من ذلك هو حصر هذا النوع من الشركات على المشاريع ( شريك . والح50الشركات )

الصغيرة والمتوسطة ، وهي بهذا الحال ال يجوز أن تتأخذ نشاطا يتصل في أعمال البنوك او  

 ( . 159التامين بحسب نص المادة ) أو االدخار

العام ، كما انه ال يجوز لها ان تصدر   االكتتابلهذا النوع من الشركات أن تلجأ إلى  ز ال يجو -3

اسهما قابلة للتداول بالطرق التجارية )بخالف شركات األموال وانما يقسم رأس مالها الى  

حصص يجوز التنازل عنها للغير ضمن شروط معينة احتراما للطابع الشخصي بين الشركاء  

 )اقتراب من شركات األشخاص . 

شركات األشخاص فإذا توفي أحد الشركاء أو أفلس أو    بها تنقضيال ننقضي بالطرق التي   -4

 أعسر أو تم الحجر عليه بل تستمر مع الورثة أو الولي أو الوصي )اقتراب من شركات األموال ( . 

عنوان الشركة ذات المسئولية المحدودة يجوز أن يتضمن اسم او اسماء احد الشركاء ويجوز   -5

ون الغرض من انشائها صناعة المالبس فيقال  أن يتضمن فقط الغرض من انشائها كأن يك
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لها شركة صناعة المالبس السعودية مثال ، اال انه بحسب بعض القوانين العربية كالقانون  

 المصري أن يلحق بعنوانها عبارة شركة ذات مسئولية محدودة 

حق  او اختصارا )ذ م م ( أما في القانون السعودي فال يشترط ذلك وإن جرى العمل على أن يل

 بمسمى هذه الشركة كلمة “محدودة “. 

 شركة التوصية باألسهم :  -المبحث الثاني : 

 
 ونجمل فيما يلي خصائص 

 هذه الشركة : 

 يتضمن هذا النوع من الشركات نوعين من الشركاء :  -1

يسألون مسئولية شخصية وتضامنية في مالهم الخاص ، ويخضعون   -شركاء متضامنون : –

 لذي يخضع له الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .لذات النظام القانوني ا

 ال يسألون اال بمقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة وهم بهذا  -شركاء مساهمون :  –

الحال يشبهون الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة من حيث مسئوليتهم المحدودة  

 عن ديون الشركة . 

 التأسيس  يجب أن ال يقل رأس مال الشركة عند -2

عن مليون ريال سعودي ، ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية قابلة للتداول بالطرق  

 التجارية ، ويجب أن ال يقل 

 ( من قانون الشركات ، كما يجب أن ال يقل 150السهم عن خمسين ريال سعودي )المادة 

ربعة على األقل  عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات عن خمسة شركاء واحد متضامن وا

 مساهمين . 
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يدير شركة التوصية باألسهم الشركاء المتضامنين ويطبق عليهم ذات األحكام التي تنطبق   -3

على الشكاء المتضامنين في شركة التضامن من حيث تعينهم وعزلهم ومسئوليتهم، وال يجوز  

 في ادارة الشركة مثله مثل الشريك  االشتراك للشريك المساهم 

كة التوصية البسيطة ، كما ال يجوز تواجد اسم الشريك المساهم في عنوان  الموصي في شر

 الشركة واال اعتبر متضامنا مع باقي الشركاء المتضامنين . 

تخضع شركة التوصية باألسهم في تأسيسها إلى ذات الشروط المتعلقة في تأسيس شركة   -4

 لالكتتاب العام  المساهمة العامة ، من حيث تكوين لجنة المؤسسين وطرح أسهمها 

اقتراب من شركات األموال، إال أنه ال يشترط لتأسيسها صدور قرار ملكي يرخص في إنشائها  

 كشركة المساهمة العامة . 

 تنقضي الشركة باألسباب التي تنقضي بها شركات األشخاص ، فتنقضي بوفاة أحد  -5

 (. الشركاء أو الحجر عليه أو شهر افالسه )اقتراب من شركات األشخاص  

 

 الوحدة السادسة: العمليات المصرفية

 أهداف الوحدة الخامسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الخامسة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن :
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 يتعرف على الحساب الجاري وانواعه 

 يوضح ما هي الودائع المصرفية وانواعها 

 يبين تعريف االعتماد المستندي واطرافه 

 هو خطاب الضمان وانواع خطابات الضمان يوضح ما 

  الحساب الجاري

الحساب الجاري هو حساب تحت الطلب يجوز للعميل  

 تحريكه في أي وقت 

 سحبة وابداعا وال يخضع لمدة محددة. 

 انواع الحسابات الجارية 

: هي الحسابات الجارية االعتيادية التي يتم فتحها وفق شروط   الدائنة( الحسابات الجارية 1 

يسمح   ح الحساب ويقوم اصحابها باإليداع فيها والسحب منها بحدود الرصيد الدائن والفت

 بتجاوزه 

( الحسابات الجارية المدينة: قال الحسابات الجارية التي يمكن ألصحابها بالسحب منها بمبالغ  ٢ 

 اكثر من المبالغ المودعة. 

 

 

 

  الودائع المصرفية

يقصد بالوديعة بأنها تلك المبالغ المصرح بها في أي 

هناك أمواال تودع   صرفعملة كانت والمودعة لدى الم

 بر ودائع و هذه االموال هي: لدى المصارف و لكنها ال تعت
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 االموال المودعة بالعملة المحلية لقاء فتح االعتمادات المستندية  -1

 االموال المودعة بالعمالت االجنبية لدى المصارف المحلية كغطاء  -٢ 

 لالعتمادات المفتوحة 

 االموال التي اودعها احد فروع مصرف معين الذي فرع اخر من  - ۳ 

 نفس المصرف. 

 انواع الوداع 

 الملكية: الودائع حسب  -ا

 الخاصة  والشركات ع االهلية هي تلك الودائع التي تعود ملكيتها إلى الجمهور ئالودا -أ

الودائع الحكومية و هي تلك الودائع التي تعود ملكيتها إلى الشركات و المؤسسات   -ب 

 الحكومية، 

 المختلط(.  )القطاع المختلطة.الودائع  -ج 

 الودائع حسب المصدر:  -٢

الودائع االولية هي تلك الودائع التي يتم ايداعها ألول مرة من قبل الجمهور أو  -أ

 مختلطة في المصارف  ية ام أهلية امسواء أكانت حكوم والمؤسساتالشركات 

 تلك الودائع التي تشتق من الوديعة بعد ان  وهي الودائع المشتقة  -ب 

 واستثمارات. يتم منح جزء منها على شكل فروض  

 الودائع حسب األمد  -٣

 الودائع الجارية ) تحت الطلب (:  - 1

لدى المصارف بحيث يمكن سحبها في أي وقت   والهيئاتوهي تلك الودائع التي يودعها األفراد  

 دون اخطار سابق ملهم 

 ودائع التوفير:  -ي

 داع و السحب بموصل دفتر خاص و تصلح ي الودائع التي يتم التعامل بها من حيث اال هيو 
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 المصارف فوائد محدودة على هذا النوع من الودائع و غالبا ما يطلق عليها بالودائع

 االدارية . 

 : ألجلودائع   -ج

 الوداع حسب حركتها  -ع

  عمليات  لكثرت  نسبياالودائع النشيطة : و هال تلك الودائع التي يكون رصيدها غير مستقر  -1

 السحب و االبداع . 

 الودائع المستقرة :  -ب

 تلك الودائع التي يكون رصيدها مستقر نسبيا و ذات طبيعة ادخارية  هيو 

 االعتماد المستندي

 

 االعتماد المستندي  أوال: تعريف

بناء على طلب المشتري   المصدر( )يسمىاالعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك  

الطلب أو األمر ( لصالح البائع ) المستفيد (. ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ   )مقدم 
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محدد خالل فترة معينة متى قدم البالغ مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط االعتماد وقد  

 يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة 

 أطراف االعتماد المستندي 

ذي يطلب فتح االعتماد، ويكون االعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح  ا المشتري ال

 االعتماد 

.البنك فالح االعتماد: البنك الذي يقدم اليه المشتري طلب فتح االعتماد، حيث يقوم بدراسة  

 الطلب. 

 المستفيد: المصدر الذي يقوم بتنفيذ شروط االعتماد في مدة صالحيتها  

 المستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليه من  بإبالغيقوم  :البنك المراسل 

 البنك المصدر لالعتماد في الحاالت التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ 

 عملية االعتماد المستندي كما هو الغالب. 

 خطاب الضمان 
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 تعريف خطاب الضمان : 

للمستفيد الصادر لصالحة  هو تعهد صادر من البنك بقبول دفع مبلغ من المال عند الطلب 

خطاب الضمان، و ذلك نيابة عن عميل البنك الذي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته اتجاه هذا  

 المستفيد وذلك خالل فترة محدودة . 

 استخدامات خطابات الضمان: 

 في المناقصات أو المزايدات حتى يمكن للجهة التي طرحت المناقصة أو المزايدة  االشتراك 

 جدية العطاءات المقدمة . ل تطمئن أن 

 .ضمان سالمة العمليات اإلنشائية و خلوها من العيوب خالل مدة معينة بعد إتمامها .  

 ال ظهور امات مصلحة الضرائب في حالة سفر األجانب إلى الخارج و احتم زضمان سداد الت

 ضرائب عليهم بعد سفرهم 

ان السفن الستالم بضائعهم التي لم تصل مستندات  بيقدم المستوردين خطابات الضمان لر

 الشحن الخاصة بها. 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 
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 ا ضمانات نقدية: 

 هي عبارة عن المبالغ التي يدفعها العميل للبنك و غطاء بقيمة الخطاب بالكامل أو جزء منه . 

 الضمانات العينية: ب. 

تتمثل في األوراق المالية التي يمتلكها العميل بحيث تعادل قيمتها على األقل قيمة خطاب  

 الضمان . 

 ت. ضمانات شخصية: 

أن يتعهد شخص ثالث بدفع قيمة خطابات الضمان للبنك في حالة مطالبة جهة العمل بدفع  

 كز المالي في السوق قوي قيمتها كما قد يكون هذا الشخص العميل نفسه إذا كان مر

 


