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 مقدمة

     القانون التجاري هو ولٌد البٌئة التجارٌة ، فلم ٌكن هناك قانونا تجارٌا مستقالً بذاته ، 

اال انه نتٌجة تطور . فجمٌع المعامالت ما بٌن االفراد كانت تخضع ألحكام القانون المدنً 

الحٌاة التجارٌة بمرور الزمن والتقاء الشرق بالؽرب وإنتشار التجارة عامة تم افراز قواعد من 

طبٌعة خاصة تختلؾ عن قواعد القانون المدنً تنظم المعامالت التجارٌة وتطبق على فئة 

. وهذه القواعد هً قواعد القانون التجاري موضوع هذه المحاضرات .خاصة هً فئة التجار 

فرع من فروع القانون الخاص ٌشمل  :- " لذا فاننا ٌمكن أن نعرؾ القانون التجاري بأنه

 ".مجموعة من القواعد القانونٌة التً تطبق على األعمال التجارٌة والتجار 

      فالقانون التجاري ٌنظم العالقات الخاصة بٌن أشخاص القانون الخاص ولكنها عالقات 

وفً هذه المقدمة الهامة سنتكلم عن ثالث نقاط وهً   (تجار)وأشخاص معٌنٌن (تجارٌة )معٌنة 

 :-كالتالً

:-مبررات انفصال القانون التجاري عن القانون المدنً :- أوال    

-:السرعة - 1      

    ما ٌمٌز المعامالت التجارٌة أنها تتصؾ بالسرعة فً إجرائها وفً تنفٌذها ، فقد ٌتم التعاقد 

وكلما أسرعت دورة التجارة كلما . تلفونٌا أو بالفاكس أو البرق وحالٌا بما ٌعرؾ باإلنترنت 

ازداد الربح ، فالبائع ٌرؼب فً البٌع السرٌع لتحقٌق الربح خوفا من تقلب األسعار وخوفا من 

تلؾ البضائع لدٌه ، وٌرؼب بدالً من أن ٌبرم صفقة واحدة فً الٌوم أن ٌبرم صفقات عدٌدة 

لكل لذلك كان ال بد من وجود حماٌة قانونٌة تضمن له تحصٌل حقوقه .لتحقٌق أكبر ربح ممكن 
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تجاه المدٌنٌن له،  ولو تقٌد بقواعد القانون المدنً لما أبرم صفقة واحدة فً الٌوم ،نظرا ألن 

تتسم قواعده بالبطء الشدٌد، اذ ال ٌجوز مثالً ابرام العقود فٌه  (أي القانون المدنً )هذا األخٌر

سورة  - ....."ذاذا تذاينتا تاياذالا أجا مسلا ف انتبواا" اال كتابة نزوالً عند قول تعالى 

وعملٌة الكتابة هذه تأخذ وقت فً تحرٌرها حفاًظ على الحقوق ، وال ٌعتد فً  - 282البقرة آٌة 

واذا أخذ األمر على هذا الحال . المحكمة اال بها وال تسمع  شهادة الشهود إلثبات الحقوق فٌها 

فً المعامالت التجارٌة فبدالً من أن ٌوقع التاجر مجموعة من الصفقات فً الٌوم الواحد سٌوقع 

صفقة واحدة فقط ، نظرا ألن كل صفقة تتطلب تحرٌر بٌنة خطٌة وهذا ٌأخذ وقت ، لذلك 

حرٌة اثبات "من هذه القواعد - المختلفة عن القانون المدنً-ولدت قواعد القانون التجاري 

بما فٌها شهادة الشهود لتسرٌع عملٌة العمل التجاري " العقود التجارٌة بكل وسائل االثبات 

 إا أا تبأا ت ارا  اضرا تاضرون اا".............ونزوأل عند قوله تعالى فً نهاٌة اآلٌة السابقة 

وعلٌه فإن جمٌع قواعد القانون التجاري والتً ..."ا بيتتا فعبيا عبتتاأي اا إا تنتبو اا

تهدؾ جمٌعها الى " حرٌة اثبات العقود التجارٌة بكل وسائل االثبات "ذكرنا منها واحدة وهً

 .تحقٌق السرعة أو اإلئتمان 

- :اإلئتمان  -2  

    ٌقصد به التسهٌل فً إجراءات الوفاء عن طرٌق منح األجل لسداد الدٌون أو تقدٌم 

القروض والتسهٌالت المادٌة األخرى للقٌام بالنشاطات التجارٌة أو توفٌر السٌولة النقدٌة فً 

الخ ذلك أن انجاز المعامالت التجارٌة بصورة عاجلة قد تستلزم مبالػ ..صورة حسابات جارٌة 

مالٌة قد ال تتوفر لدى التاجر فتضٌع علٌه الصفقة وتذهب أدراج الرٌاح ، لهذا فاإلئتمان فً 

وقد ظهرت بعض . المعامالت التجارٌة من المبررات التً تقتضٌها طبٌعة التعامل التجاري 

القواعد التً تؤدي الى دعم اإلئتمان وزٌادة ضمانات الدائنٌن تجاه المدٌنٌن حماٌة لحقوقهم 

فً التعامالت التجارٌة ومن -  أي إعطائم القروض –ولتشجٌعهم على منح اإلئتمان للمدٌنٌن 
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ومالحقة "  إفتراض التضامن فً الدٌن التجاري "أهم هذه الضمانات والقواعد هً قاعدة 

كما سٌأتً بٌانها _المدٌن التاجر بعقوبة اإلفالس اذا تخلؾ عن دفع دٌونه وؼٌرها من القواعد

 . كل ذلك حماٌة لألسس التً ٌقوم علٌا القانون التجاري وهً  تحقٌق اإلئتمان - الحقاً 

:-نطاق القانون التجاري :-  ثانٌا  

    فً حدٌثنا عن نطاق القانون التجاري حدٌث عن تحدٌد المجال الذي ٌطبق فٌه القانون 

 :-التجاري وفً هذا الشان نشأت نظرٌتان 

 :- (الذاتٌة )النظرٌة الشخصٌة - 1 

  هً التً تجعل من شخص التاجر أساسا لتطبٌق القانون التجاري من خالل  ممارستهم 

لمهنتهم اما ؼٌر التجار فال ٌخضعون ألحكام القانون التجاري حتى لو قامو بأعمال تجارٌة 

اال أن ماٌعٌب هذه النظرٌة انها تتطلب من المنظم . وانما ٌخضعون ألحكام القانون المدنً 

حصر المهن والحرؾ التً تكسب الشخص صفة التاجر وبالتالً ٌصعب على المنظم ان ٌتنبأ 

بجمٌع الحرؾ والمهن التً تنشأ مستقبال وتكسب مزاولتها صفة التاجر ،عالوة أنها تعطً 

الصفة التجارٌة لجمٌع األعمال التً ٌقوم بها التاجر حتى لو كانت مدنٌة وفً ذلك حماٌة لهذه 

 .األعمال فً وضع ال تستحقه بتطبٌق احكام القانون التجاري علٌها

 (:-المادٌة)النظرٌة الموضوعٌة -2

    هً التً تجعل من العمل التجاري األساس الذي ٌدور حوله القانون التجاري وذلك بصرؾ 

النظر عن شخص القائم بهذا العمل سواءا كان تاجرا ام ؼٌر تاجر ،فالقانون التجاري ٌنطبق 

حسب هذه النظرٌة اذا كانت المعاملة تجارٌة بصرؾ النظر عن صفة القائم بها سواءا كان 

تاجر او ال ،وٌنطبق القانون المدنً على المعاملة اذا كانت ؼٌر تجارٌة حتى لو كان القائم بها 

اال ان ما ٌعٌب " قانون األعمال التجارٌة"تاجرا ، فحسب هذه النظرٌه ٌسمى القانون التجاري 

هذه النظرٌة انها تودي الى تجاهل اهمٌة ممارسة العمل التجاري كحرفة علما ان القانون 
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التجاري ٌواجه الحرفة اكثر من مواجهته للعمل التجاري ،عالوة على صعوبة حصر األعمال 

التجارٌة مسبقا نظرا للتطورات السرٌعة والكبٌرة فً نوعٌة األعمال التجارٌة والتً ال ٌمكن 

 .حصرها ابتداءً 

  ولقد اخذ القانون السعودي بكال النظرٌتٌن فً تحدٌد مدى تطبٌق القانون التجاري اذ جاء 

-كما سٌاتً بٌانه -النظام التجاري مطبقا على األعمال التجارٌه التى جاء تحدٌدها بالنص 

 .ومنظما فً ذات الوقت لمهنة التجارة متى اكتسب الشخص صفة التاجر 

 :-مصادر القانون التجاري :- ثالثا 

ٌستمد القانون التجاري وجوده من عدة مصادر تمثل فً مجموعها أحكام القانون التجاري  

 :-وهً 

 -:التشرٌع التجاري - 1

  هً القواعد التجارٌة المكتوبة وٌمثل نظام المحكمة التجارٌة األساس فً القواعد المكتوبة 

المنظمة لألحكام التجارٌة فً المملكة باإلضافة القواعد المكتوبة األخرى المنظمة لألنظمة 

التجارٌة كنظام الوكاالت التجارٌة أو العالمات التجارٌة أو براءات اإلختراع أو نظام التجارة 

 .الخ....البحرٌة او نظام الشركات

 :-القانون المدنً - 2

    ٌمثل القانون األم لٌس فقط ألحكام القانون التجاري بل لكل فروع القانون الخاص ففً حال 

ك لوجود نقص فً أ؟حكام القانون التجاري ٌتم الرجوع الى أحكام القانون المدنً مثال ذ

المرجع الرئٌسً للعقود التجارٌة هً أحكام اإللتزام فً القانون المدنً ، المنافسة ؼٌر 

المشروعة ٌتم الرجوع فٌها الى أحكام المسئولٌة التقصرٌة فً القانون المدنً ولكن كل ذلك 

بشرط وجود نقص فً احكام القانون التجاري وان ال ٌتعارض ذلك مع خصوصٌات احكام 

 .القانون التجاري 
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 - : العرف التجاري - 3

فترة طوٌلة من الزمن خالل تعامالتهم قواعد غٌر مكتوبة ما درج علٌه التجار من "      هو 

التجارٌة معتقدٌن بالزامها وضرورة احترامها تماما مثل القواعد المكتوبة ، وللعرؾ اهمٌة 

كبٌرة فً نطاق القانون التجاري ، حٌث ان معظم قواعد القانون التجاري نشأت عرفٌة وذلك 

لصمت المنظم فً كثٌر من األحٌان عن معالجة العدٌد من المسائل التجارٌة الهامة ولتزاٌد 

سرعة تطور الحٌاة التجارٌة والتً ال ٌمكن وضعها مسبقا فً اطار قواعد قانونٌة فالعرؾ هو 

أسبق من التشرٌع والتشرٌع بهذه الحالة ٌنظم القواعد العرفٌة لتصبح قواعد مكتوبة فٌما بعد 

 .لذلك فالعرؾ التجاري ٌعتبر مصدر حٌوي واساسً للقانون التجاري 

 :-السوابق القضائٌة - 4

    ٌقصد بالسوابق القضائٌة األحكام الصادرة عن المحاكم على اختالؾ انواعها وخاصة اعلى 

محكمة فً البالد فالقاضً ٌسترشد باألحكام الصادرة والمستقرة فً ذات النزاع المنظور امامه 

فالقاضً ٌشعر بوجوب تطبٌق ذات الحكم على موضوع النزاع خاصة اذا كان هذا الحكم قد 

 . استقر على اتباعه قضاة المحكمة العلٌا فً المملكة 

 :-اجتهادات الفقهاء- 5

   قد ٌجد القاضً فً اجتهادات الفقهاء ضالته فً دعوى مقامة أمامه ال ٌوجد بها نص  

واضح أوصرٌح فٌعمد الى األخذ بإجتهادات الفقهاء فً هذه المسألة وكل ذلك بالطبع وفقا لم 

 .ٌطمئن وٌرتاح الٌه ضمٌره
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 الفصل األول

 األعمال التجارٌة

 :-التفرقة بٌن العمل التجاري والعمل المدنً  (نظرٌات )معاٌٌر:-المبحث األول 

      لم ٌضع المنظم تعرٌفا لما هو عمل تجاري أو عمل مدنً وانما اكتفى فقط لذكر بعض 

الحاالت التً اعتبرها اعمال تجارٌة لذلك سنتكلم هنا عن بعض النظرٌات التً حاولت وضع 

 :-معاٌٌر  ممكن األستناد علٌها فً الفصل بٌن العمل التجاري والعمل المدنً 

  :-نظرٌة المضاربة- 1

  طبقا لهذه النظرٌة ٌعتبر العمل تجاري اذا كان بقصد المضاربة اي تحقٌق الربح فإذا كان 

القصد من العمل تحقٌق الربح فهو عمل تجاري واذا لم ٌكن كذلك فالعمل مدنً فال تعتبر 

األعمال التبرعٌة كأعمال البر واإلحسان أعمال تجارٌه وكذلك أعمال الجمعٌات التعاونٌة 

إلنتفاء الربح ،اال ان ماٌعٌب هذه النظرٌة ان هناك العدٌد من اإلعمال تهدؾ الى تحقٌق الربح 

الخ، وكذلك هنالك اعمال ال ....بالرؼم من انها مدنٌة كأعمال المحامٌن والمهندسٌن واألطباء

تستهدؾ تحقٌق الربح بالرؼم من ان الرى مستقر انها تجارٌة مثل التصرفات الخاصة 

 .باألوراق التجارٌة 

 :-نظرٌة التداول - 2

  مفهوم هذه النظرٌة انها تعتبر العمل تجارٌا اذا كان ٌتعلق بالوساطة فً تداول الثروات من 

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

عمل ٌهدؾ الى تحرٌك الثروات وٌساعد على تنشٌط حركتها ٌكون عمال تجارٌا اما االعمال 

التى ال ٌوجد فٌها تداول للثروات او التوسط فال تعتبر اعمال تجارٌة وبالتالً ٌخرج من اطار 

هذه النظرٌة االعمال اإلستهالكٌة وتعتبر بالتالً اعمال مدنٌة ألنه ال ٌوجد فٌها انتقال من ٌد 
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الى ٌد اال ان ما ٌعٌب هذه النظرٌة ان هناك اعمال استقر الراى على انها تجارٌة رؼم انه ال 

واعمال مكاتب  (الصناعات اإلستخراجٌة)ٌوجد فٌها تداول للثروات  مثل أعمال المناجم 

  .(وكاالت األشؽال)األعمال 

 :-نظرٌة المشروع - 3

    تقوم هذه النظرٌة على أساس اتخاذ صفة الحرفة التجارٌه كمهنة ، وهً رجوع الى 

النظرٌة الشخصٌة السابق اإلشارة الٌها اال انها تضٌؾ ان اي عمل تجاري ٌستعمل فٌه رأس 

مال واآلت وعمال وٌستعمل على شكل مشروع ٌعتبر عمل تجاري لتوافر عنصر التكرار او 

اإلحتراؾ فٌه اال ان ما ٌعٌب هذه النظرٌة ان هناك اعمال متفق على انها تجارٌة على الرؼم 

من انها قد تقع بصورة فردٌة ولمرة واحدة ودون مشروع معٌن كالشراء ألجل البٌع بقصد 

  .تحقٌق الربح ،فهذا عمل تجاري لم ٌتم على سبٌل مشروع حسب منطق هذه النظرٌة

سنجد فً ذكره لألعمال - كما سٌأتً بٌانه - موقف التنظٌم السعودي كغٌره من التشرٌعات

. التجارٌه قد اخذ بجمٌع النظرٌات السالف بٌانها دون اإلقتصار على واحدة دون األخرى
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 المبحث الثانً

 (مهم):- أهمٌة التمٌٌز بٌن األعمال التجارٌة واألعمال المدنٌة 

   تأتً أهمٌة التفرقة بٌن األعمال التجار ٌة واألعمال المدنٌة لبٌان القواعد الواجب تطبٌقها 

وبعبارة اخرى نحن لماذا نفرق بٌن العمل التجاري )على العمل سواء أكان تجاري أم مدنً 

 :-طبعا لبٌان القواعد الواجب تطبٌقها ، وأهم هذه القواعد هً  (والعمل المدنً 

 :-حرٌة اإلثبات - 1

 التجارٌة انه ٌجوز اثباتها بكل وسائل اإلثبات دون التوقؾ عند شرط األعمال   القاعدة فً 

الكتابة فٌجوز اثبات هذه االعمال بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارٌة والفواتٌر 

ايان اذالايا  يبذا اذا تذاينتاا"االخ، وذلك نزوالً عند قوله تعالى ....والمراسالت التجارٌة 

 إا أا تبأا ت ارًةا  اضرًةا تاضرون ا بيتتا فعبياا...........ا تاياذالا أجا مسلا فيانتبواا

 من سورة البقرة ، وداللة هذه االٌة الكرٌمة انها قد 282 األٌة " عبتتاأي اا أاإا تنتبو اا

استثنت األعمال التجارٌة من شرط الكتابة بمعنى أنه ٌجوز اثباتها بكل وسائل االثبات بخالؾ 

األعمال المدنٌة التً أشترط فٌه الكتابة  ، ولعل السب فً هذا الخالؾ بٌن األعمال التجارٌة 

والمدنٌة لما تتطلبه العملٌات التجارٌة من سرعة فً انجاز العقود لذلك  ال بد من تبسٌط 

اإلجراءات إلتمام وتنفٌذ هذه العملٌات دون الوقوؾ عند شكلٌات معٌنة تعٌق حركة التجارة 

،ألن التاجر متى عرؾ أن حقه سوؾ ٌضٌع إن لم ٌكتبه سوؾ ٌتسم عمله بالبطء لحٌن تحرٌر 

هذه البٌنة ،أما اذا عرؾ ان حقه ٌستطتٌع تحصٌله دون تحرٌر هذه البٌنة سٌعمل بشكل أسرع 

. ألنه قادرعلى اثباته بكل وسائل االثبات 
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 :- التضامن - 2

      التضامن ال ٌكون بطبٌعة الحال اال فً حالة تعدد المدٌنٌن فً اإللتزام الواحد كأن ٌشتري 

مجموعة اشخاص سٌارة واحدة من شخص ما ففً هذه الحالة فإن القاعدة العامة فً القانون 

المدنً أن التضامن بٌن هوالء المدٌنٌن ال ٌكون واقعا بٌنهم اال اذا تضمن عقد البٌع شرطا 

ٌقضً بوجود التضامن بٌنهم تطبٌقا لقاعدة ان التضامن فً اإللتزامات المدنٌة ال ٌفترض فإذا   

متنع هؤالء المدٌنٌن حسب المثال السابق عن دفع قٌمة السٌارة فً الوقت المتفق علٌه  فإن 

الدائن ال ٌستطٌع الرجوع على أحد من هؤالء المدنٌن لمطالبته بقٌمة كل الدٌن بل الدٌن ٌنقسم 

بٌن جمٌع المدنٌن كل بقدر نصٌبه ،اما اذا كان العمل تجاري اي ان عملٌة الشراء كانت بقصد 

البٌع  تحقٌقا للربح فإن التضامن ٌفترض بٌن هوال المدٌنٌن تطبٌقا لقاعدة التضامن فً 

اإللتزامات التجارٌة مفترض دون ان ٌتضمن عقد البٌع ذلك ، فٌحق للدائن على هذا األساس 

الرجوع على أي احد من هؤالء المدٌنٌن ومطالبته بكل الدٌن دون أن ٌحق لهذا األخٌر الدفع 

وهنا نال حظ اهمٌة التفرقة بٌن إن كان العمل . بإنقسام الدٌن بٌنه وبٌن ؼٌره من المدٌنٌن 

 .تجاري أو مدنً 

 :- المهل القضائٌة - 3

األصل أن الدٌون ٌجب الوفاء بها فً تارٌخ استحقاقها ، واذا ما طالب الدائن بدٌنه فٌجب على 

المدٌن ان ٌوفً بها ،اال انه استثناًء فً الدٌون المدنٌة ٌمكن للقاضً ان ٌعطً للمدٌن مهلة 

للوفاء ، اما الدٌون التجارٌة اي الناشئة عن عمل تجاري ال ٌجوز للقاضً اعطاء للمدٌن مهلة 

للوفاء فالدائن وعادة ما ٌكون تاجر بحاجة للسٌولة فً وقتها لتحرٌك عمله التجاري عالوة انه 

ٌُعول على الوفاء فً الوقت  ٌكون فً أؼلب األحٌان علٌه  دٌون تجارٌة ٌرؼب فً سدادها و

المحدد من طرؾ المدٌن فالتاخٌر ٌسبب له حرج كبٌر بعكس الدئن فً االلتزام المدنً والذي 

سٌأخذ الدٌن لصرفه على اإلستهالك الشخصً فال ٌتضرر مثل التاجر، لذا فإنه ال ٌجوز 

 .وكقاعدة تأجٌل الدٌن الناشىء عن عمل تجاري 
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 - :اإلفالس - 4

   اإلفالس نظام قانونً ٌطبق على التاجر عند توقفه عن دفع دٌونه بحٌث ترفع ٌده عن ادارة 

امواله وٌعٌن امٌن للفلسة لٌتولى ادارة اموال المفلس وسداد دٌونه ، وهذا العقاب ال ٌقع اال 

ان ٌمارس  :- ألولعلى كل من تمتع بصفة التاجر وهذه الصفة لقٌامها ٌجب توافر شرطٌن ا

 ان ٌكون ممارسة هذا العمل على سبٌل اإلحتراؾ فً هذه الحالة :- وثانٌاالتاجر عمل تجاري 

ٌتمتع بصفة تاجر ، وعلٌه فأن اهمٌة التمٌز بٌن العمل المدنً والعمل التجاري له اهمٌة فً 

 .تحدٌد صفة التاجر وبالتالً خضوعه لإلفالس 

لقد اخذت بعض التشرٌعات بمبدا اإلختصاص االقضائً وبالتالً :- اإلختصاص القضائً - 5

وجود محاكم تنظر النزاع التجاري ومحاكم تنظر النزاع المدنً  كفرنسا والمملكة العربٌة 

السعودٌة خاصة بعد تعدٌل نظام القضاء السعودي بإٌجاد محاكم تجارٌة مختصة  ،وهنا تكمن 

 .عملٌة التمٌٌز بٌن العمل المدنً والعمل التجاري لتحدٌد المحكمة المختصة 
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 المبحث الثالث

 أنواع األعمال التجارٌة

 األعمال التجارٌة بحكم طبٌعتها الذاتٌة-  المطلب ااألول 

     لقد جاء ذكر بعض لهذه األعمال بنص المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة ونود أن 

نشٌر هنا الى أن ذكر هذه األعمال بنص هذه المادة جاء على سبٌل الذكر ال الحصر بحٌث اذا 

وجدت فً المستقبل أعمال تجارٌة مشابهة لطبٌعة األعمال المذكورة فً هذه المادة ٌمكن 

. أعتبارها تجارٌه 

أي أن العمل ٌعتبر تجاري ولو وقع مرة  : عمل تجاري منفرد ما ٌقصد بعبارة :مالحظة هامة 

عمل تجاري وأما ما ٌقصد بعبارة . واحدة من أي شخص دون اشتراط التنظٌم أو التكرار 

أي أن المنظم اشترط إلعتبار العمل تجاري أن ٌمارس فً اطار  :ٌمارس فً اطار مشروع

مشروع = (عمال ، رأس مال ،اآلت )-  تكرار–تنظٌم 

 :هً _أما هذه األعمال التً جاء ذكرها بنص المادة الثانٌة سالفة الذكر

 (عمل تجاري منفرد). شراء المنقوالت بقصد بٌعها لتحقٌق الربح -  العمل التجاري األول ¤ 

       لقٌام تجارٌة هذا العمل ٌجب توافر أربعة شروط 

وبالتالً ال ،تكون هناك اسبقٌة فً الشراء اي ان :- أن ٌبدأ العمل بالشراء :- الشرط األول 

 :-ٌعتبر هناك عمل تجاري لعدم وجود أسبقٌة فً الشراء ما ٌلً

 ، فمن باع مال ورثه فال تعتبر عملٌة هذا البٌع  بٌع األموال التً ٌتم تملكها بموجب اإلرث–1

عمل تجاري لعدم اسبقٌة الشراء وانما تعتبر عملٌة البٌع هذه عمل مدنً حتى لو حقق ربحا 

 .من البٌع 
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وذلك اٌضاً لعدم اسٌقٌة الشراء فالمزارع عندما ٌبٌع  :- األعمال الزراعٌة وأعمال الصٌد- 2

مزروعاته التً انتجتها االرض ٌعتبر عمله عمل مدنً وكذلك الصٌاد الذي ٌصطاد وٌبٌع ال 

 . ٌعتبر عمله تجاري لعدم اسبقٌة الشراء 

وهً مجموعة من المهن الحرة التً تعتمد على استؽالل - :المهن الحرة واإلنتاج الذهنً - 3

القدرات الشخصٌة لألفراد ومواهبهم وافكارهم ومثالهم الطبٌب والمحامً والمهندس والرسام 

والفنان حٌث ان اعمالهم ال تعتبر تجارٌة رؼم انها تحقق لهم ارباحا عالٌة ، اال انه اذا قام 

الطبٌب مثال بإنشاء مستشفى باستعمال راس مالى ومعدات طبٌة والمضاربة على أجور العمال 

فهو بهذه الحالة ٌعتبر عمله تجاري ألنه دخل فً اطار المشروع والمضاربة لتحقٌق  (األطباء)

 .الربح فٌعتبر عمله تجاري وقس على ذلك المهندس وؼٌره اذا قام بعمله فً اطارمشروع 

 -:ان ٌردالشراء على منقول :- الشرط الثانً

الخ او منقوالت معنوٌة كالعالمات ... سواء اكان هذا المنقول مادٌا كالبضائع اوالسٌارات 

 .الخ..التجارٌة وبراءات اإلختراع 

 :- ان ٌكون الشراء بقصد البٌع :- الشرط الثالث

   ٌجب أن ٌكون القصد من الشر اء البٌع فٌما بعد فإذ كان القصد من الشراء لٌس البٌع ال 

ٌعتبر العمل تجاري كمن ٌشتري بقصد اإلقتناء لنفسه ولو باع هذا الشً فٌما بعد ،فالعبرة اذا 

 .بتحدٌد تجارٌة العمل نٌة البٌع وقت الشراء 

 :- ان ٌكون الشراء بقصد تحقٌق الربح - :الشرط الرابع 

 وبالتالً العملٌات النً ال ٌقصد منها الربح فال تعتبر عمل تجار كعمل الجمعٌات الخٌرٌة فهً 

تهدؾ اصال الى تحقٌق اعمال ٌقصد من ورائها البر واإلحسان للفقراء بتوزٌع األرباح علٌهم 

 .فالربح لٌس مقصدا ذاتٌا لمصلحتهم 
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شراء األشٌاء المنقولة ألجل تأجٌرها او استئجارها ألجل تأجٌرها  :  العمل التجاري الثانً ¤

 (عمل تجاري منفرد) .  ثانٌة

    هً حالة الشراء لٌس بقصد البٌع كما فً الحالة السابقة وانما الشراء بقصد التاجٌر او 

. اإلستئجار بقصد التاجٌر مرة ثانٌة فمتى تم العمل على هذا النحو اعتبر العمل تجاري 

 

ومعامالت المصارف بوجه (عمل تجاري منفرد)أعمال الصرافة :  العمل التجاري الثالث ¤

 (ٌشترط فٌها أن تمارس فً إطار مشروع ).عام 

    ٌقصد بأعمال الصرافة والمبادالت المالٌة جمٌع انواع التعامل الذي ٌتناول العمالت 

 .األجنبٌة كبٌعها وشراءها ومبادلتها وكذلك التعامل بالمعادن الثمٌنة كالذهب 

اما اعمال المصارؾ فٌقصد بها جمٌع عملٌات البنوك سواء أكانت مملوكة للقطاع العام او 

الخاص وهذه األعمال كثٌرة وال حصر لها ومنها على سبٌل المثال عملٌات اإلقراض 

واإلستقراض واودائع واالئتمان واإلعتمادت المستندٌة والحسابات الجارٌة واجارة الخزائن 

 .الخ .........وخطابات الضمان وعملٌات سحب وخصم األوراق التجارٌة

 (ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار مشروع). تورٌد المواد :  العمل التجاري الرابع ¤

 ٌعرؾ عقد التورٌد بأنه عقد ٌلتزم بموجبه المورد بأن ٌسلم موادا او ان ٌقوم بتأدٌة خدمات 

ومن االمثلة على  هذا العقد التعهد بتورٌد األؼذٌة " معٌنة فً اوقات محددة او بدفعات متعاقبة 

لمستشفى او لمؤسسة اوجمعٌة وكذلك القٌام بخدمات معٌنة مثل خدمات التنظٌؾ فً منشأة 

معٌنة لمدة محددة وٌشترط التكرار إلتٌان هذا العمل إلعتباره عمال تجارٌا  ال ان ٌمارس لمرة 

.  واحدة 
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. أعمال الصناعة اال اذا كان تحوٌل المواد ٌتم بعمل ٌدوي بسٌط : العمل التجاري الخامس ¤

 (ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار مشروع)

    ٌقصد بأعمال الصناعة اي تحوٌل او تعدٌل للمواد األولٌة الخام الى سلع وبضائع فهً 

تشمل تحوٌل المواد الى مواد اخرى او دمج مجموعة من المواد لتشكل مادة جدٌدة وفً العادة 

تتخذ اعمال الصناعة شكل مشروع مثل التنظٌم وراس المال والعمال واالرض والمنشات 

وعلى ذلك ال تعتبر اعمال تجارٌة الصناعات البسٌطة التً تتم بعمل ٌدوي . واالالت وؼٌرها

بسٌط او الحرؾ الصؽٌرة التً تقوم على الفن والجهد البسٌط ومثال ذلك ما ٌقوم به الصانع 

 . والحرفً فأن اعمالهم تعتبر مدنٌة 

 (ٌشترط فٌها أن تمارس فً إطار مشروع)الوكالة بالعمولة :  العمل التجاري السادس ¤

 (عمل تجاري منفرد).   والسمسرة 

   الوكٌل بالعمولة هو الذي ٌأخذ على نفسه ان ٌتعاقد مع الؽٌر بإسمه الخاص ولكن لحساب 

موكله بمقابل عمولة ،ومثال ذلك من ٌكون وكٌال لمنتج معٌن لشركة ما سواء كانت وطنٌة او 

اجنبٌة فٌتعاقد هذا الوكٌل مع الؽٌر لبٌع منتجات هذه الشركة بإسمه الخاص ودون ان ٌفصح 

عن اسم الشركة مقابل عمولة ٌتلقاها من هذه الشركة فالعمل الذي ٌقوم به هذا الشخص ٌعتبر 

 . عمال تجارٌا بصرٌح نص المادة 

اما فٌما ٌتعلق بعقد السمسرة فهو عقد ٌلتزم فرٌق ٌدعى السمسار ألن ٌرشد الفرٌق االخر لعقد 

 .فهذا العمل ٌعتبر تجاري " اتفاق ما او ان ٌكون وسٌطا له فً مفاوضات التعاقد مقابل اجر 

 (ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار مشروع) .التامٌن بأنواعه :  العمل التجاري السابع  ¤

بأن تودي الى المؤمن له او الى (شركة التامٌن)   عقد التامٌن ٌعرؾ بأنه عقد ٌلتزم به المؤمن 

المستفٌد الذي اشترط التامٌن لصالحه مبلؽا من المال فً حال وقوع الحادث مقابل مبلػ محدد 

 .وعلى ذلك فان التامٌن ٌعتبر عمل تجاري " اواقساط دورٌة ٌودٌها المؤمن له للمؤمن 
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ٌشترط فٌها أن تمارس فً إطار ) .المشاهد والمعارض العامة : العمل التجاري الثامن ¤

 (مشروع

    تشمل المشاهد والمعارض العامة كل االماكن التً ٌتم تجهٌزها واعدادها إلستقبال جمهور 

المشاهدٌن مقابل اجرة معٌنة مثل دور العرض والمسارح والمالهً والسٌنما والمطاعم 

الخ وتعتبر هذه األعمال تجارٌة لكونها تهدؾ للربح اضافة الى ...والمقاهً والفنادق والسٌرك 

انها تتم فً اطار مشروع ،اما بالنسبة لعمل الفنانٌن او الممثلٌن او الالعبٌن داخل هذه 

المعارض او المالعب فان العمل  ٌعتبرمدنً بالنسبة لهم النهم ٌعتمدون فً عملهم على 

مهارتهم وفنهم ،وكذلك ٌستثنى من تجارٌة هذا العمل اذا ما كانت هذه المعارض او المشاهد ال 

 .تقصد من وراء عملها الربح وانما القصد من العرض هو مجانً لنشر ثقافة او فكر ما

 (ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار مشروع) :المناجم والبترول :  العمل التجاري التاسع ¤

    هً جمٌع االعمال التً تقوم على استخراج المعادن كالحدٌد والفوسفات والبوتاس والفحم 

الخ وتعتبر هذه االعمال تجارٌة نظرا لضخامة رؤوس االموال فٌها ....من باطن االرض 

وكون ان التً تتوالها شركات كبٌرة  اما اعمال البترول فهً كذلك اعمال تجارٌة لضخامة 

 .المشارٌع القائمة على هذا العمل 

ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار ). شراء العقارات لبٌعها بربح :   العمل التجاري العاشر¤

 .(مشروع

    أما شراء العقار للتأجٌر فال ٌعتبر هذا العمل تجاري بخالؾ شرا ءالمنقول بقصد التاجٌر اذ  

 .ٌعتبر هذا العمل تجاري كما اسلفنا سابقا 

 (ٌشترط فٌه أن ٌمارس فً إطار مشروع) .وكاالت األشغال  : العمل التجاري الحادي عشر¤

وٌقصد بوكاالت األشؽال الوكاالت التً ٌتولى بواسطتها البعض القٌام بتقدٌم بعض الخدمات 

للناس مقابل مبلػ محدد كما هو االمر فً تسهٌل انجاز المعامالت والمساعدة فً الحصول 
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على الوظائؾ وؼٌرها من االعمال مثل مكاتب السٌاحة والسفر ومكاتب الدعاٌة واالعالن 

الخ فكل هذه االعمال تعتبر تجارٌة اال انه ..واالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص واالستقدام 

ٌستثنى من ذلك الخدمات التى تقدمها مكاتب المحامٌن والمهندسٌن والمحاسبٌن حٌث ال تعتبر 

اعماهم تجارٌة لكونها من االعمال الحرة التً تعتمد على المجهود الذهنً وبالعادة ال تمارس 

 .بشكل مشروع 

 (عمل تجاري منفرد):- األوراق التجارٌة :   العمل التجاري الثانً عشر¤

        تقوم هذه االوراق بدور هام فً المعامالت التجارٌة كونها تمثل اداة وفاء تحل محل 

النقود عالوة على انها تمثل اداة ائتمان تشط العمل التجاري ببعث الثقة بٌن التجار،وتحرٌرها 

ٌعتبر عمل تجاري بالنسبة للكمبٌالة أٌاً كان السبب لتحرٌرها سواًء عمل مدنً ام تجاري بٌنما 

السند ألمر والشٌك ٌشترط إلعتبارهما عمل تجاري ان ٌكون سبب تحرٌرها ناشىىء عن عمل 

 :-وهذه االوراق هً . تجاري 

وتسمى أٌضا البولٌصة أو السفتجة أو سند السحب وهً محررمكتوب وفق  :- الكمبٌالة- 1

شرائط مذكورة فً القانون ٌتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص اخر هو 

المسحوب علٌه بأن ٌدفع ألمر شخص ثالث هو المستفٌد او حامل السند مبلؽا معٌنا بمجرد 

 .اإلطالع او فً مٌعاد معٌن او قابل للتعٌٌن 

وٌسمى اٌضا السند االذنً وهو ٌتضمن عند نشأته بخالؾ الكمبٌالة شخصٌن :- سند األمر- 2

ال ثالثة وٌعرؾ بأنه محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة فً القانون وٌتضمن تعهد محرره 

بدفع مبلػ معٌن بمجرد االطالع او فً مٌعاد معٌن او قابل للتعٌٌن ألمر شخص اخر هو 

 .المستفٌد او حامل السند 

وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة فً القانون وٌتضمن امرا صادر من :- الشٌك- 3

شخص هو الساحب الى شخص اخر ٌكون مصرفا بأن ٌدفع لشخص ثالث او المره او لحامل 

 .الشٌك وهو المستفٌد مبلؽا معٌنا بجرد اإلطالع 
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وما ٌقارب الكمبٌالة من الشٌك انهما عند نشأتهما ٌتضمنان ثالثة اشخاص، اال ان ماٌمٌز 

بخالؾ الكمبٌالة فقد  (بنك)بٌنهما ان الشخص المسحوب علٌه فً الشٌك البد ان ٌكون مصرفا 

ٌكون بنكا او مسحوب على شخص عادي ، وكذلك فان التفرقة الجوهرٌة بٌنهما ان الكمبٌالة 

ٌمكن ان تكون قابلة للوفاء بمجرد االطالع او فً وقت معٌن ، بٌنما الشٌك فهو قابل للوفاء 

.  فقط بمجرد االطالع ، لذلك فان الشٌك  ٌعتبر اداة وفاء بٌنما الكمبٌالة اداة وفاء وائتمان 

 (عمل تجاري منفرد)  :-األعمال التجارٌة البحرٌة :  العمل التجاري الثالث عشر ¤

 تحدثت الفقرة الخامسة من المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة عن األعمال التجارٌة 

البحرٌة واعتبرت ان كل عمل ٌتعلق بانشاء سفن تجارٌة او شراعٌة أواصالحها او بٌعها او 

شرائها، وكل ما ٌتعلق بإستئجارها او تأجٌرها ٌعتبرعمل تجاري ، وكذلك كل بٌع او شراء 

ألدواتها او لوازمها وكل اقراض او استقراض ٌجرى على السفٌنة او شحنها وكل عقود 

مما ٌفهم من هذا النص ان كل ما ٌتعلق فً شوؤن الضمانات المتعلقة بها ٌعتبر عمل تجاري 

 .التجارة البحرٌة ٌعتبر عمل تجاري 

 .األعمال التجارٌة بالتبعٌة  – : المطلب الثانً

  هً األعمال التً تكون فً األصل مدنٌة اال ان صدورها عن تاجر ٌكسبها الصفة التجارٌة 

،وٌعنى ذلك  ان القانون رتب على اسباغ صفة التاجر على شخص ما قرٌنة مفادها بأن 

ولتوضٌح ذلك نضرب . األعمال التً ٌقوم  بها تجارٌة اذا كانت هذه  ألعمال تتصل بتجارته 

اذا اشترى تاجر اثاثاً لمحله التجاري او اشترى سٌارة او وسائل نقل إلستخدام : المثال التالً 

تجارته فهذه األعمال هً فً اصلها مدنٌة الن الشراء بقصد اإلقتناء هو عمل مدنً ولكن ألن 

هذا العمل صادر من شخص اكتسب صفة التاجر وألعمال تجارته فهو عمل تجاري بالتبعٌة 

 وعلى  ذلك ٌفهم ان العمل التجاري بالتبعٌة ٌوجب توافر شرطٌن .

 . أن ٌكون العمل صادر من تاجر:- األول 

 .أن ٌكون هذا العمل لغاٌات تجارته :- والثانً 
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  اعتبر القانون ان جمٌع األعمال التً ٌقوم بها التاجر هً تجارٌة اال ان هذه القاعدة لٌست 

مطلقة اذ ٌجوز اثبات عكسها ، فٌجوز لخصم التاجر ان ٌثبت ان العمل الذي صدر عن التاجر 

لم ٌكن لؽرض تجارته وانما ألؼراضه الشخصٌة األخرى كأن ٌثبت ان شراء األثاث لٌس 

لمحله التجاري وانما لمحل سكناه فً هذه الحالة ٌعتبر العمل مدنً حتى ولو كان صادر عن 

 .تاجر ألنه لم ٌكن لؽرض تجارته وبالتالً تنتفً عنه صفة التجارٌة بالتبعٌة

 .األعمال المختلطة :- المطلب الثالث

     ٌقصد باألعمال المختلطة تلك األعمال التً تعتبر تجارٌة بالنسبة ألحد طرفً العمل 

ومدنٌة بالنسبة للطرؾ االَخر، ومثال ذلك ان ٌشتري تاجر من مزارع محصوله الزراعً فهذا 

العمل ٌعتبر تجاري للتاجر ألنه ٌقصد بٌع المحصول لتحقٌق الربح وٌعتبر عمل مدنً للمزارع 

وعلى ذلك ٌطبق على الطرؾ الذي ٌكون العمل بالنسبة له تجاري احكام . كما سبق بٌانه 

القانون التجاري فٌجوز مثال للمزارع اإلحتجاج بكل وسائل اإلثبات تجاه التاجر بٌنما ٌتقٌد 

 .التاجر فً مواجهة المزارع بالطرق المدنٌة فً اإلثبات 
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 الفصل الثانً

 التجار

 .مفهوم التاجر وشروط اكتساب هذه الصفة :- المبحث األول 

 :-والتاجر إما ان ٌكون

 .(فرد )شخص طبٌعً - 1

  .(شركة )أو ٌكون شخص معنوي- 2

كل من اشتؽل :     قد عرفت المادة االولى من نظام المحكمة التجارٌة التاجر بأنه

وان كان هذا التعرٌؾ قد تحدث عن التاجر الفرد . باألعمال التجارٌة واتخذها مهنة له 

متى كان عمل هذه الشركة تجاري  (الشركة)فإنه اٌضا ٌشمل التاجر الشخص المعنوي 

 .وسنتحدث هنا عن التاجر الفرد على ان نتناول الشركات التجارٌة فٌما بعد 

 :-شروط اكتساب صفة التاجر- 

 :لكً ٌكتسب الشخص صفة التاجر ٌجب ان تتوافر مجموعة من الشروط وهً 

 : أن ٌقوم الشخص بأعمال تجارٌة :- الشرط األول 

  المقصود بذلك ان ٌقوم الشخص بأعمال تجارٌة ، وهً األعمال التً سبق لنا بٌانها 

فٌما سبق فإذا قام الشخص بعمل مدنً فإن قٌامه بهذا العمل ولو مورس على سبٌل 

األحتراؾ ال ٌكسب صاحبه صفة التاجر ومثال ذلك المزارع او الحرفً ، اذا الشرط 

  .األول والمبدئً إلكتساب صفة التاجر القٌام بعمل تجاري 
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 :القٌام بالعمل التجاري على سبٌل المهنة واإلحتراف :- الشرط الثانً 

 :وٌتضمن هذا الشرط عنصرٌن 

ومعنى ذلك ان ٌعتاد الشخص على ممارسة العمل التجاري :- اإلعتٌاد والتكرار - أ

بشكل دائم ومستمر فإذا قام الشخص بالقٌام بعمل تجاري على سبٌل عارض فال ٌكتسب 

هذا الشخص صفة التاجر ومثال ذلك المزارع فإذا اشترى محصول جاره وقام ببٌعه 

لمرة او لعدة مرات دون اإلستمرار فً ممارسة هذا العمل فال ٌمكن وصفه بالتاجر، اذ 

 .ٌجب ان ٌتخذ الشخص من ممارسة العمل التجاري حرفة او مهنة له بشكل دائم 

اي انه ال بد ان ٌعتمد التاجر على ممارسة هذه : اعتبار التجارة مصدر رزق له - ب

األعمال كمصدر رزق وعٌش له وألبنائه فالطالب مثال عندما ٌشتري سٌارة ألجل 

بٌعها لتحقٌق ربح علٌها فالعمل هذا بالنسبة له اوال هو عمل عارض وال ٌعد مصدر 

ٌعتاش منه ألنه طالب ، بعكس مثال الشخص الذي احترؾ البٌع والشراء كمصدر رزق 

 .له فهو بال شك ٌتمتع بصفة التاجر 

 : ممارسة الشخص العمل لحسابه الخاص - :الشرط الثالث 

والمقصود بهذا الشرط ان ٌستقل الشخص فً ممارسة العمل التجاري دون تبعٌة ألحد 

فالموظؾ مثال فً محل تجاري ال ٌمكن وصفه بالتاجر على الرؼم من امتهان هذا 

العمل النه ال ٌعمل بشكل مستقل وانما بشكل تابع لصاحب المحل وقس على ذلك 

من موظفٌن فً الشركات التً ٌعملون  مدراء الشركات التجارٌه فهم ال ٌعدون اكثر

فٌها وبالتالً ال ٌمكن وصفهم بالتجار لعدم استقاللهم فً اداء عملهم اما اصحاب 

الشركة المالكٌن لراس المال هم تجار الن مردود العمل التجاري واالرباح ترجع علٌهم 

. 
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وهً حسب احكام القانون السعودي ان ٌبلػ : توافر األهلٌة التجارٌة - :الشرط الرابع 

من نظام المحكمة التجارٌة  وسن الرشد حسب احكام  (4المادة )الشخص سن الرشد 

 . القانون المدنً ثمانٌة عشر عاما 

 .النتائج المترتبة على اكتساب صفة التاجر - :المبحث الثانً 

 :ٌترتب على اكتساب الشخص الطبٌعً او المعنوي صفة التاجر النتائج التالٌة 

 .االلتزام بمسك الدفاتر التجارٌة- 1

 .االلتزام بالتسجٌل بالسجل التجاري - 2

 .االلتزام بإتخاذ عنوان تجاري - 3

 .اإلنتساب للؽرؾ التجارٌة - 4

  .الحصول على الترخٌص الالزم لممارسة العمل التجاري- 5

 الخضوع ألحكام قانون التجارة ومنها الصلح الواقً واإلفالس - 6

 . اعتبار ان جمٌع أعماله قد تمت تجارٌة مالم ٌثبت العكس- 7

 .اإلمتناع عن المنافسة ؼً المشروعة - 8

 :ونتحدث هنا عن بعض الحاالت الخاصة بالتجار والمعامالت التجارٌة 

 :-حالة التاجر الصغٌر- 

هناك بعض األشخاص تتوافر فٌهم صفة التاجر اال انهم ال ٌخضعون لبعض الواجبات 

الملزم بها التجارالسابق بٌانها كمسك الدفاتر التجارٌة او الخضوع الحكام االفالس 

والصلح الواقً منه ، وهؤالء االشخاص هم ما ٌعرفون بالتجار الصؽار وهم الذٌن 

ٌتعاطون التجارة كحرفة بسٌطة ذات نفقات زهٌدة وٌعتمدون فً الؽالب على مساعٌهم 
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البدنٌة للحصول على ارباح قلٌلة لتأمٌن معٌشتهم اكثر من استنادهم على رأس مالهم 

النقدي كالبائع الصؽٌرة الطواؾ او البائع بالمٌاومة او الذٌن ٌقومون بنقلٌات صؽٌرة 

 .على البر او سطح الماء 

 ــ:حالة التاجر المستتر - 

 ٌقوم بعض االشخاص الممنوعون من التجارة كالقضاة والمحامٌن ورجال    قد

الخ بالقٌام بأعمال تجارٌة على سبٌل االحتراؾ دون ....الشرطة واالمن والعسكرٌٌن 

االعالن عن صفتهم وممارسة العمل التجاري بواسطة اشخاص اخرٌن منتحلٌن صفتهم 

كأزواجهم او اقاربهم او اصدقائهم والسؤال هنا هل ٌعتبر هؤالء تجاراً ٌخضعون 

الحكام قانون التجارة كاالفالس مثالً ؟ لقد نصت بعض القوانٌن صراحة على ان 

التاجر ؼٌر الظاهر ٌخضع الحكام قانون التجارة ومثال ذلك القانون العراقً 

وال خالؾ ان التاجر الظاهر الذي مارس هذا العمل منتحالً . والمصري والفرنسً

 .صفة التاجر الحقٌقً ٌعتبر تاجراً أٌضا 

 ـــ:الدولة والمؤسسات الحكومٌة والجمعٌات واللجان والنوادي -

  وال شك ان الدولة المعاصرة اصبحت تقوم بأعمال تجارٌة مثلها مثل باقً أفراد 

المجتمع كانشاء المشارٌع االستثمارٌة بهدؾ تحقٌق الربح للمصلحة العامة والسؤال هنا 

 هل ٌمكن اخضاع الدولة او هذه المؤسسات اللتزامات التجار ؟ 

الٌمكن ضمناً تقبل فكرة خضوع الدولة الحكام االفالس إذ كٌؾ ٌمكن للدولة او 

دوائرها ان تفلَس وتباع موجوداتها لكن ذلك ال ٌمنع ان تطبق على الدولة أحكام قانون 

التجارة فً عالقاتها العقدٌة مع االفراد ما دام ذلك ال ٌتنافر مع طبٌعتها كدولة كصحة 

 .العقود أو بطالنها مثالً 
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 حالة التاجر ناقص األهلٌة المأذون فً التجارة  -

وهو الشخص الذي ٌمارس مهنة التجارة دون أن ٌكمل سن الرشد ثمانٌة عشر عاماً 

اال أنه ٌكون حاصال على إذن من ولً أمره أو القاضً فً ممارسة مهنة التجارة 

فً حدود مبلػ معٌن ،هذا الشخص ٌكتسب صفة التاجر وٌخضع إللتزامات التجار 

 .فً حدود اإلذن المأذون به 

 حالة التاجر الذي ٌمارس تجارة غٌر مشروعة -

كأن ٌمتهن على سبٌل المثال التجارة فً الخمور أو المخدرات أو ؼٌر ذلك من األعمال 

ؼٌر المشروعة والسؤال هنا هل ٌكتسب هذا الشخص صفة التاجر وٌخضع إللتزامات 

التجار ؟ الراجح فً هذا الشأن أنه ال ٌكتسب صفة التاجر اال فً حدود حماٌة الؽٌر 

بمعنى أن مهنة اكتساب صفة التاجر ال تكون اال لممارسة األعمال . حسن النٌة 

المشروعة فلٌس من المنطقً أن ٌنظم المنظم مهنة تجارة ؼٌر مشروعة اال أنه حماٌة 

للؽٌر حسن النٌة الذي تعامل مع هذا التاجر وهو ٌجهل أنه ٌمارس أعمال ؼٌر 

مشروعة  ٌجب حماٌته مثال مورد قوارٌر لتاجر ٌستؽلها لوضع الخمور فٌها فهذا 

المورد ٌستطٌع االنتفاع من االثار المترتبة على اكتساب صفة التاجرلهذا التاجر ؼٌر 

ال ٌخضع لها اال التجار وكذلك منع  الشرعً  ومالحقتهحقته وفقا لقواعد االفالس التً

الخ اال ان كل ما ٌتصل بمزاٌا لهذا التاجر ...تمدٌد اجال الدٌون وافتراض التضامن 

فقط . ؼٌر الشرعً كاالنتساب للؽرؾ التجارٌة وترخٌص محله التجاري ال ٌنتفع بها 

ما ٌطبق من أثار اكتساب صفة التاجر هً لحماٌة الؽٌر حسن النٌة كا فً مثالنا السابق 

 .اعاله 
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 .دفاتر التجارة :- المبحث الثانً 

اإللتزام األول الذي فرضه القانون على التجار اإللتزام بمسك دفاتر تجارٌة وتعرؾ 

جمٌع الدفاتر والسجالت واألوراق التً ٌسجل فٌها التاجر تفاصٌل أعماله "بأنها 

 :-وتكمن اهمٌة هذه الدفاتر فً " التجارٌة 

تحتوي على الوضع المالً للتاجر فً وضع ٌستطٌع معه معرفة مركزه المالً بدقة - 1

 .من ربح وخسارة 

تصلح ألن تكون وسٌلة لإلثبات حٌث تسجل فٌها جمٌع المعامالت التً ٌجرٌها - 2

 .التاجر والمبالػ التً دفعها او تقاضها

تعتبر ذات فائدة فً امور عدة  كما فً حاالت طلب التاجر الصلح الواقً من - 3

اإلفالس اذا كانت منظمة بطرٌق اصولٌة ،فٌستطٌع التاجر من خاللها ان ٌثبت ان 

 .وضعه المالً المضطرب مؤقت وان اعساره سٌزول فً القرٌب 

 :-حجٌتها فً اإلثبات فٌما ٌلً وونتحدث عن انواع الدفاتر التجارٌة وتظٌمها 

 :-انواع الدفاتر التجارٌة :- المطلب األول 

 :-وهً تقسم الى دفاتر الزامٌه ودفاتر اختٌارٌة 

 :-الدفاتر اإللزامٌة -  أ

من نظام الدفاتر التجارٌة الصادر بتارٌخ  (1)وقد عددت المادة 

 الدفاتر الواجب مسكها من طرؾ كل تاجر 61/بالمرسوم الملكً رقم م17/12/1409

 :و هً 



26 
 

وٌسمى بدفتر الٌومٌة ألن التاجر ٌسجل فٌه جمٌع األعمال الخاصة :- دفتر الٌومٌة - 1

بعمله التجاري ٌوما بٌوم وتشمل عملٌات البٌع والشراء ومصارٌؾ المحل وأٌة عملٌات 

 .لها عالقة بتجارته 

 وهو الدفتر الذي ٌجرد فٌه سنوٌا امواله التجارٌة منقولة :-دفتر الجرد والمٌزانٌة- 2

 .كانت او ؼٌر منقولة وٌحصر فٌه كل ما له وما علٌه من دٌون 

وهو الدفتر الً تنقل فٌه حسابات التاجر من دفتر الٌومٌة من :- دفتر االستاذ العام - 3

 .وقت ألخر على شكل حسابات تنقسم الى شقٌن دائن ومدٌن 

وهً الدفاتر ؼٌر اإللزامٌة الهدؾ منها تنظٌم اعمال التاجر :- الدفاتر اإلختٌارٌة - ب

 وهو الدفتر الذي ٌقٌد فٌه التاجر بٌوعه ومعامالته  دفتر التوثٌق وفً ذلك ٌمكن ذكر

مع بٌان اإلٌضاحات الالزمة وٌأخذ علٌه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثٌقا 

دفتر المسودة للمعاملة ولٌكون حجة على المشتري عند المراجعة عند اإلقتضاء وكذلك 

حٌث ٌقوم التاجر فٌها بتسجٌل اعماله ثم ٌنقلها الى دفتر الٌومٌة  ، او الخرطوش 

والذي ٌبٌن فٌه كل األموال التً تدخل الى الصندوق وتخرج منه دفتر الصندوق وكذلك 

 والذي ٌبٌن فٌه حجم البضائع الموجودة فً المخزن والداخلة دفتر المخزن، وكذلك 

 والذي ٌبٌن فٌه حجم التعامل باألوراق ودفتر األوراق التجارٌةوالخارجة منه، 

 .الى ؼٌر ذالك من الدفاتر التجارٌة اإلختٌارٌة ......التجارٌة وتوارٌخ حلول اجلها 

 .تنظٌم الدفاتر التجارٌة : المطلب الثانً 

ال ٌمكن اعتماد الدفاتر التجارٌة واإلعتداد فٌها باإلثبات دون أن تكون منظمة حسب 

 األصول ، فما هً هذه الشروط إلعتبار ان الدفتر منظم حسب األصول ؟
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ان ٌتم تنظٌم الدفاتر بحسب التارٌخ اي ان ٌتم تسجٌل العملٌات التجارٌة من بٌع - :اوالًال 

وشراء وؼٌرها بشكل متتابع بحسب تارٌخ اجرائها وال ٌجوز ان تسجل عملٌة بؽٌر 

 .تارٌخها وال ان تسجل قبل عملٌة سابقة لها فً التارٌخ 

أن ال ٌتضمن الدفتر اي بٌاض او فراغ او نقل الى الهوامش او محو او تحشٌة :- ثانٌا

بٌن السطور او شطب او كشط او ؼٌر ذلك كل ذلك تجنبا من التالعب بالدفتر من 

طرؾ التاجر واذا حدث خطأ ما اثناء عملٌة التسجٌل ال ٌتم الشطب بل ٌتم التسجٌل فً 

للمعلومة  (القٌد العكسً )صفحة اخرى عن وجود هذا الخطا بطرٌقة اجراء قٌد جدٌد 

 .التى تم تسجٌلها بالخطأ

ان ٌتم تسجٌل الدفتر لدى الؽرفة التجارٌة والصناعٌة قبل استعماله وذلك بتوقٌع :- ثالثا

الموظؾ المختص الصفحة األولى واألخٌرة وختمهما بعد التأكد من تسلسل الترقٌم 

 .لجمٌع الصفحات

 .حجٌة الدفاتر التجارٌة فً اإلثبات  :المطلب الثالث 

 .وفً ذلك نتكلم عن حجٌة الدفاتر التجارٌه ضد صاحبها وكذلك ضد الؽٌر 

 (اي ضد منظمها ) :حجٌة الدفاتر التجارٌة ضد صاحبها  (أ)

تعتبر الدفاتر التجارٌة سواء أكانت منظمة بطرٌق أصولٌة او ؼٌر اصولٌة حجة على 

صاحبها اذ ٌستطٌع للخصم اإلحتجاج بوجود عملٌة ما باإلستناد الى دفاتر التاجر نفسه 

اال انه ٌشترط لذلك ان ال ٌجزأ ما جاء فً هذه الدفاتر بأن تكون احدى اوراق الدفتر 

تتضمن وجود الدٌن لهذا الشخص وورقة اخرى فً ذات الدفترتتضمن سداد الدٌن 

 .لنفس هذا الشخص 
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 :حجٌة الدفاتر التجارٌة ضد الغٌر (ب)

 (ؼٌر التاجر)وضد الؽٌر (التاجر)وفً ذلك نتحدث عن حجٌة هذه الدفاتر ضد الؽٌر 

 :حجٌة استخدام هذه الدفاتر ضد الغٌر من التجار - 

 وهً تصلح ألن تكون حجة على التاجر االَخر ولكن بشرط ان تكون منظمة حسب 

األصول على حسب البٌان السابق فإذا نشأ نزاع بٌن تاجرٌن ٌمكن لكل واحد منهما 

اإلحتجاج بدفاتره التجارٌة تجاه االخر متى كانت هذه الدفاتر منظمة حسب األصول ، 

اما اذا تعارضت الدفاتر بٌن كال التاجرٌن بأن كان كل دفتر فٌه معلومة لذات الدٌن 

مختلفة عن األخر فإنه فً هذه الحالة ال ٌتم اعتماد الدفترٌن تطبٌقا لما ٌعرؾ بمبدأ 

 .تهاتر البٌنات

  :حجٌة الدفاتر التجارٌة ضد غٌر التاجر- 

وهً الحالة التً ٌكون فٌها الؽٌر خصم التاجر شخص ؼٌر تاجر وفً هذه الحالة ال 

ٌجوز للتاجر ان ٌحتج بدفاتره ضد خصمه ؼٌر التاجر حتى ولو كانت منظمة حسب 

األصول اال انه ٌجوز استثناء ان ٌوجه القاضً الٌمٌن المتممة ألي طرؾ من اطراؾ 

 .الخصومة كتأكٌد او نفً لما هو وارد فً الدفتر التجاري فً هذه الحالة 

ونشٌر اخٌرا الى ان مدة احتفاظ التاجر بدفاتره هً عشرة سنوات وهً مدة تقادم الدٌن 

التجاري ،اذ بعد مرور هذه المدة ال ٌستطٌع التاجر اوؼٌر التاجر اإلحتجاج بهذه الدفاتر 

. 

 .السجل التجاري:- المبحث الثالث 

ٌعد التسجٌل بالسجل التجاري من احد اإللتزامات الملقاة على عاتق التاجر سواء أكان 

ام شخص معنوي والسجل التجاري هو عبارة عن  (فرد)هذا التاجر شخص طبٌعً 
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سجل موجود فً وزارة اإلقتصاد ٌعمل على ادارته موظؾ ٌسمى مراقب او امٌن 

السجل التجاري ،وتخصص فٌه صفحة لكل تاجر تتضمن كامل المعلومات عنه وعن 

 .محله التجاري ، وٌوجد هذا السجل فً كل مدٌنة فً المملكة

 :-األشخاص الخاضعون للتسجٌل فً السجل التجاري - 

 .التجار األفراد - 1

 .الشركات والمؤسسات- 2

 .الشركات األجنبٌة التً لها فروع او وكاالت -3

 :-اهمٌة السجل التجاري - 

وسٌلة لإلستعالم عن التجار حٌث ٌمكن للجمهور الحصول على المعلومات الوافٌة - 1

 .عن كل التجار والمؤسسات التجارٌة فً المملكة 

وسٌلة لإلشهار لجمٌع التصرفات واألحكام والقرارات المتعلقة بالتاجر وتجارته - 2

بحٌث تصبح هذه التصرفات نافذة فً حق الؽٌر ،اذ ٌكون الؽٌر بمجرد مراجعة السجل 

التجاري على معرفة بكل ما ٌتعلق بالتاجر بما ٌعتبر حجة علٌه ،فال ٌمكن له القول 

بالجهل فً وضع التاجر هل هو المالك الحقٌقً للمحل التجاري ام ال وهل التاجر واقع 

علٌه حكم باإلفالس ام ال الى ؼٌرذلك من المعلومات الدالة على وضع التاجر ،ألن حق 

 .اإلطالع على السجل التجاري متاح للجمٌع  

كما انه من الناحٌة اإلقتصادٌة ٌفٌد هذا السجل فً توفٌر المعلومات الالزمة إلجراء - 3

اإلحصاءات والدراسات عن النشاطات اإلقتصادٌة مما ٌسهم فً تحسٌن الوضع 

 . اإلقتصادي للدولة 
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 :-محتوٌات السجل التجاري - 

 :-على التاجر ان ٌقدم ألمٌن السجل التجاري تصرٌحا ٌتضمن ماٌلً 

 .اسمه ولقبه - 1

 . تارٌخ والدته ومكانها- 2

 . جنسٌته او شهادة التجنس ان كان قد ؼٌر جنسٌته األولى - 3

 .نوع التجارة التى ٌتعاطاها - 4

 .األماكن التً فٌها فروع ووكاالت لمحله التجاري داخل المملكة - 5

اسماء المفوضٌن بالتوقٌع وإدارة المحل التجاري والقابهم وتارٌخ والدة كل منهم - 6

 .ومكانها وجنسٌتهم 

 .المحالت التجارٌة التً ٌملكها عند تقدٌم التصرٌح اوقبل ذلك - 7

شهادات امتٌاز اإلختراع التً ٌستثمرها التاجر والعالمات التجارٌة التً ٌستعملها - 8

 .او ٌملكها 

وصؽار . ال؟ وهنا ٌطرح سؤال هل ٌلزم صغار التجار ان ٌسجلوا فً السجل التجاري 

التجار كما سبق ان بٌنا هم الذٌن ٌحترفون العمل التجاري معتمدٌن على مجهودهم 

الشخصً وبرأس مال قلٌل كالبائع الجوال مثال او بائع المٌاومة الذي ٌتنقل على 

الخ وقد اشترطت المادة الثانٌة .....سٌارته الخاصة لبٌع بعض السلع او سائق التكسً 

من نظام السجل التجاري السعودي صراحة على ان التسجٌل بالسجل التجاري واجب 

على كل تاجر زاد رأس ماله عن مائة الؾ لاير سعودي مما ٌجعل التجار الصؽار 

 .مستثنون من التسجٌل بالسجل التجاري بالنص القانونً لقلة رأس مالهم
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 الفصل الثالث

 الشركات التجارٌة

 تمهٌد

لقد حدد قانون الشركات السعودي اشكال الشركات التجارٌة فً المادة الثانٌة منه 

تسري أحكاـ ىذا النظاـ وماال يتعارض معيا مف شروط الشركاء "بالنص على ماٌلً 

:  وقواعد العرؼ عمى الشركات اآلتية 

شركة المحاصة ،  – 3شركة التوصية البسيطة ،  – 2شركة التضامف ،  – 1 (      أ

الشركة ذات المسئولية  – 6شركة التوصية باألسيـ ،  – 5شركة المساىمة ،  – 4

.  الشركة التعاونية  – 8الشركة ذات رأس الماؿ القابؿ لمتغيير ،  – 7المحدودة، 

ومع عدـ المساس بالشركات المعروفة في الفقو االسالمي تكوف باطمة كؿ شركة ال 

مما ٌفهم من هذا النص ان تحدٌد الشركات التجارٌة "  .....تتخذ أحد االشكاؿ المذكورة

وىذه الشركات تأتي ، فً القانون السعودي جاء على سبٌل الحصر وهً ثمانٌة اشكال 

 :-تحت ثالثة أصناؼ وىي

وىي شركة التضامف ،وشركة التوصية البسيطة ، وشركة : شركات األشخاص- 1

 .المحاصة
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 .وىي شركة المساىمة : شركات األمواؿ - 2

وىي الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وشركة : الشركات ذات الطبيعة المختمطة - 3

 . التوصية باألسيـ

وعلى الرؼم من أن كل شركة من هذه الشركات لها خصائص معٌنة سٌأتً بٌانها فٌما 

بعد اال ان جمٌع هذه الشركات تجمعها خصائص واحدة تأتً تحت مفهوم الشركة بشكل 

عام لذلك سنتحدث عن تعربؾ الشركة وشروط تكوٌنها بشكل عام فً المبحث األول، 

 . والنتائج المترتبة عن تمتعها بالشخصٌة المعنوٌة فً المبحث الثانً  

 :-تعرٌف الشركة وشروط تكوٌنها:-  المبحث األول 

 :-تعرٌف الشركة - 

عقد ٌلتزم " عرف نظام الشركات السعودي فً المادة األولى منه الشركة بأنها 

بمقتضاه شخصان او اكثر بأن ٌساهم كل منهم فً مشروع مالً ٌستهدؾ تحقٌق الربح 

 "بتقدٌم حصة من مال اوعمل إلقتسام ما ٌنشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة 

 :ومن هذا التعرٌؾ نستطٌع تحدٌد شروط تكوٌن الشركة فٌما ٌلً 

 -:شروط تكوٌن الشركة - 

 .لتكوٌن اي شركة ٌجب ان تتوافر شروط موضوعٌة  وشروط شكلٌة 

 : الشروط الموضوعٌة لتكوٌن الشركة  (أ)

من ان ٌكون ااإلتفاق على انشاء الشركة استجمع اركان صحة العقود عامة - 1

رضاء صحٌح خالً من العٌوب كالخطأ أواإلكراه او التؽرٌر، واهلٌة قانونٌة سلٌمة بأن 
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 ٌبلػ المتعاقد سن الرشد ، وصحٌح المدارك العقلٌة كأن ال ٌكون مجنونا اومصابا بعته

وكذلك ان ٌكون محل انشاء الشركة مشروعا ؼٌر ،اومحجور علٌه لسفه او افالس 

مخالؾ للنظام العام او األداب فال ٌجوز اإلتفاق على انشاء شركة لإلتجار فً 

 .المخدرات مثال 

وهً الفكرة التً تملٌها فكرة انشاء الشركة  نفسها بأن ٌجتمع أكثر تعدد الشركاء، - 2

وهذا ما جاء فً تعرٌؾ المادة األولى من .من شخص على انشاء شركة فٌما بٌنهم 

 .." عقد ٌلتزم بموجبه شخصان فأكثر " نظام الشركات السعودي السابق اإلشارة الٌها 

فال ٌمكن تصور وجود شركة دون وجود رأس مال فٌها ورأس تقدٌم الحصص، - 3

 المال هذا ٌختلؾ بإختالؾ الحصة المقدمة من الشركاء فقد تكون هذه الحصة حسب 

كأن ٌقدم احد الشركاء -عٌنٌة او نقدٌة من نظام الشركات السعوددي  (3)نص المادة 

وقد -عوضا عن المال شى عٌنً كعقار او منقول كمساهمة منه فً راس مال الشركة 

 اذا كانت والحصة بالعملتكون الحصة المقدمة من طرفه عمل ٌودٌه فً الشركة 

ممكنة فً بعض الشركات اال انها ؼٌر ممكنة فً بعض الشركات األخرى فشركة 

التوصٌة البسٌطة ال ٌمكن تصور تقدٌم حصة بالعمل من طرؾ الشرٌك الموصً الن 

الشرٌك الموصً هو من الممولٌن الذي ٌرٌد استثمار امواله فً مشارٌع معٌنة على  

 ان ال  ٌسأل عن التزامات الشركة اال بمقدار حصته

وٌقصد بنٌة المشاركة ان ٌتوافر لدى الشركاء قصد اإلشتراك فً نٌة المشاركة ، - 4

الشركة وانعقاد ارادتهم على توحٌد جهودهم والتعاون فٌما بٌنهم تعاونا واعٌا واٌجابٌا 

وعلى قدم المساوة لتحقٌق الؽرض المشترك الذى تكونت الشركة من اجله ، وتحقٌق 

التعاون بٌن الشركاء ٌظهر اشده فً شركات األشخاص أكثر منه فً شركات األموال 

اذا ان التعاون ٌعتبر السمة األساسٌة فً شركات األشخاص المبنٌة باألساس على 

  .العالقات الطٌبة والحمٌمة بٌن الشركاء كاألصدقاء او األقارب كما ٌأتً بٌان ذلك الحقا
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فالهدؾ من انشاء الشركة هو تحقٌق الربح واستثمار مقاسمة األرباح والخسائر ، - 5

األموال لذا فإن تحقٌق هذا الربح ٌجب ان ٌقسم على الشركاء بمقدار مساهمة كل شرٌك 

فً رأس مال الشركة، وٌتضمن عقد تأسٌس الشركة عادة نسبة كل شرٌك فً األرباح 

المحققة ، كما انه وفً المقابل ٌتقاسم الشركاء الخسائر الناتجة عن ممارسة الشركة 

لنشاطها التجاري  ، وال ٌجوز ان ٌتضمن عقد الشركة ما ٌعرؾ بشرط األسد وهو 

الشرط الذي ٌتضمن حرمان احد الشركاء من األرباح او اعطاء احدهم كل األرباح او 

اعفاء احدهم من الخسائر واذا وجد مثل هذا الشرط فً عقد الشركة اعتبر الشرط 

من قانون الشركات التً اعتبرت  (9)باطال، وتطبق فً هذه الحالة ما جاء فً المادة 

 .ان نصٌبه فً الربح والخسارة ٌكون بمقدار مساهمته فً رأس المال 

 :-  الشروط الشكلٌة لتكوٌن الشركة  (ب) 

 : ان ٌكون عقد الشركة مكتوبا - 1 

وهو شرط اساسً إلثبات عقد الشركة فال ٌجوز للشركاء اإلتفاق شفاهة على انشاء 

الشركة بل ٌجب كتابة هذا العقد والحكمة من ذلك ان عقد الشركة عادة ٌتضمن العدٌد 

من المعلومات واإلتفاقات بٌن الشركاء ولحفظ حقوق الشركاء فٌما بٌنهم وتجاه الؽٌر 

وإلثبات هذه الحقوق رتب المشرع على عدم تحرٌر عقد الشركة كتابة عدم امكانٌة 

من قانون  (10)اإلجتجاج بهذا العقد تجاه الؽٌر ،وقد اوجب المشرع  فً المادة 

الشركات مصادقة كاتب العدل على عقد الشركة حتى ٌمكن اإلحتجاج به على الؽٌر ،اذ 

باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة  بالكتابة أماـ " جاء فً هذه المادة ماٌلً 

 ". مواجية الغيرفيكاتب عدؿ واال كاف العقد غير نافذ 

 :- اإلشهار- 2

 واإلشهار شرط اساسً لإلحتجاج بالشركة تجاه الؽٌر فبؽٌر اإلشهار ال ٌكون للشركة  
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اي وجود تجاه الؽٌر وهو ما قد ٌعرض حقوق الشركاء للضٌاع اذا لم ٌتم اشهارها وقد 

فيما عدا " ٌلً  ما من قانون الشركات بنصها على (13)نصت على هذا الشرط المادة
شركة المحاصة ، تعتبر الشركة مف وقت تأسيسيا شخصًا اعتباريًا ولكف ال يحتج بيذه 

واجراءات الشير تستوجب " الشخصية في مواجية الغير اال بعد استيفاء اجراءات الشير 
تسجيؿ الشركة في السجؿ التجاري حسب احكاـ نظاـ السجؿ التجاري  وكذلؾ في سجؿ 

 .الشركات في اإلدارة العامة لمشركات

 -:النتائج المترتبة عمى تمتع الشركة بالشخصية المعنوية  :- المبحث الثاني

بمجرد أف تتكوف الشركة ويتـ تسجيميا حسب األصوؿ تصبح شخصا معنويًا ليا 
المترتبة عمى تمتع الشركة  (األثار)ونجمؿ فيما يمي النتائج . اإلستقالؿ الذاتي

 :بالشخصية المعنوية 

وىي قدرتيا عمى اف تكتسب الحقوؽ وأف تتحمؿ اإللتزامات مثميا مثؿ :- األىمية - 1
ولكف بشرط اف يكوف ذلؾ في حدود الغرض الذي انشئت  (اإلنساف)الشخص الطبيعي 

مف اجمو ، فال يجوز مثال لشركة الغاية مف انشائيا صناعة المالبس اف تقـو عمى 
التعاقد مع الغير عمى شراء البضائع الخاصة باألكؿ والشرب لتعارض ذلؾ مع الغاية 

 .مف انشائيا

وىذه تعتبر اىـ نتيجة تترتب عمى اإلعتراؼ لمشخص المعنوي :- الذمة المالية - 2
بالشخصية القانونية اذ تعتبر ليا ذمة مالية مستقمة عف ذمـ الشركاء المشتركيف فييا ، 
بحيث اف جميع الحصص المقدمة مف الشركاء تنفصؿ عف امواليـ الخاصة وتنتقؿ 

ممكيتيا لمشركة  وتصبح جزءًا مف الذمة المالية ليا ، وعمى ذلؾ فإف الشركة اذا ادينت 
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لمغير فتالحؽ في األصؿ ىي اوال ويتـ الحجز عمى ممتمكاتيا دوف ممتمكات الشركاء 
 .المكونيف ليا إلستقالؿ ذمتيا عف ذمة ىؤ الء الشركاء 

والشركة ليا جنسية مثميا مثؿ الشخص الطبيعي وىي تكتسب :- جنسية الشركة - 3
 باألصؿ جنسية الشركة التي فييا مركز ادارتيا الرئيس دوف النظر لجنسية الشركاء

ويترتب عمى تحديد جنسية الشركة تطبيؽ قانوف الدولة الذي تنتمي اليو . المكوينيف ليا 
بجنسيتيا مف حيث شروط صحة تكوينيا  وحميا وتصفيتيا والحقوؽ والواجبات التي 

 .يحددىا قانوف ىذه الدولة والتي تقتصر عمى رعاياىا

والشركة ليا اسـ يميزىا عف غيرىا مف الشركات كما لمشخص :- اسم الشركة - 4
الطبيعي اسـ يميزه عف غيره مف األشخاص ، اذا يوجب القانوف عمى كؿ شركة اف تتخذ 
ليا اسـ تجاري  توقع بو معامالتيا وكذلؾ اف تكتب اسميا عمى واجية الشركة وفروعيا 

 .واف تضعو عمى جميع األوراؽ والمستندات الخاصة بيا

ىو و .وموطف الشركة يستقؿ عف موطف الشركاء المكونيف ليا:- موطن الشركة - 5
المكاف الذي يوجد فيو مركز ادارتيا الرئيس واذا كاف مركز ادارتيا في الخارج فموطنيا 

المكاف الذي يوجد فيو فرعيا في السعودية ،واىمية الموطف ترجع الى بياف المحكمة 
التي تتقاضى اماميا وكذلؾ في تبميغ الئحة الدعاوى التي تقاـ عمييا وكؿ ما يتعمؽ 

 . بإجراءات الدعاوى وغيرىا

الشركة كشخص معنوي ال يمكف ليا اف تمارس نشاطيا دوف :- تمثيل الشركة - 6
وجود شخص او اشخاص طبيعيف يمثمونيا اماـ الغير وممثؿ الشركة قد يكوف مدير 

 . الشركة وقد يكوف احد الشركاء او جميعيـ وقد يكوف مجمس ادارتيا 
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 الفصل الرابع

 شركات األشخاص

  تعرؾ شركات األشخاص بأنها الشركات التً تتكون من عدد محدود من الشركاء 

ٌعرؾ كل منهم األخر وٌثق به تربطهم بالؽالب رابطة صداقة أو قرابة وٌضم هذا 

النوع شركة التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة والمحاصة حٌث ٌجمع بٌن هذه 

الشركات خصائص وقواعد مشتركة تستند على اإلعتبار الشخصً الذي تقوم علٌه كل 

 .شركة منها

 . شركة التضامن :- المبحث األول 

    تعتبر هذه الشركة هً الصورة  المثلى لشركات األشخاص نظرا لقٌامها على 

اإلعتبار الشخصً الذي ٌعد الضابط الممٌز لهذا النوع من الشركات ، وشركة 

التضامن تعتبر األكثر انشارا مقارنة بؽٌرها من الشركات ألنها أفضل انواع الشركات 

مالئمة لمباشرة المشروعات التجارٌة والصناعٌة المتوسطة منها والصؽٌرة والتً تقوم 

 .بٌن شخصٌن او اوكثر ٌعرؾ كل منهم األخر وٌثق به 

 :-الخصائص الممٌزة لشركة التضامن :- المطلب األول 

 :مسؤولٌة الشركاء الشخصٌة والتضامنٌة عن جمٌع دٌون الشركة - 1

والمقصود     تعد هذه الخاصٌة من اهم الخصائص الممٌزة لشركة التضامن 

 ان لدائنً الشركة ضمانا عاما على أموال الشركة بالمسؤولٌة الشخصٌة للشركاء

وأموال الشركاء الشخصٌة ،فالشرٌك ال تتحدد مسئولٌته بقدر حصته فً الشركة بل 

تتعداها الى أمواله الشخصٌة كما لو كانت دٌونا خاصة به ، ومعنى ذلك ان الدائن 
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ٌستطٌع ان ٌطالب بدٌنه الشركة من اموالها فإن لم تكفً اموالها او كانت فً حالة 

 .افالس ٌستطٌع ان ٌتوجه الى الذمة المالٌة للشرٌك لمطالبته بهذا الدٌن 

 هو قٌام التضامن بٌن الشركاء فالدائن وأما المقصود بالمسؤولٌة التضامنٌة للشركاء

ٌستطٌع مطالبة اي شرٌك بكل الدٌن منفردٌن او مجتمعٌن دون ان ٌحق ألحدهم ان 

 ٌدفع  فً مواجهة الدائن بإنقسام الدٌن بٌنه وبٌن ؼٌره من الشركاء بمقدار حصته فً 

الشركة ، فٌجب علٌه ان ٌدفع كامل دٌن الشركة للدائن المطالب وٌرجع فٌما بعد هو 

على ؼٌره من الشركاء كل واحد بمقدار حصته فً الدٌن ، ؼٌران رجوع الدائن على 

أحد الشركاء فً ذ مته الشخصٌة ال ٌكون اال فً حالة عجز الشركة عن الوفاء بدٌونها 

اذ ال ٌجوز للدائن ان ٌطالب احد الشركاء او جمٌعهم فً ذممهم الشخصٌة وٌوجد مال 

ومسؤولٌة الشركاء الشخصٌة والتضامنٌة تتعلق بالنظام . كافً فً الشركة لسداد الدٌن 

العام لذا ال ٌجوز ان ٌعفً احد الشركاء نفسه من هذه المسؤولٌة ووجود اي شرط 

ٌقضً بذلك ٌعتبر باطال الن هذه المسؤولٌة هً من الخصائص الممٌزة لشركة 

 .التضامن 

 :عدم قابلٌة انتقال حصص الشركاء - 2

   المقصود بذلك انه ال ٌجوز ألحد من الشركاء ان ٌنقل حصته للؽٌر دون موافقة باقً 

والسبب فً ذلك أن شركة التضامن كشركة من - بعكس شركات األموال - الشركاء 

شركات األشخاص تقوم على اإلعتبار الشخصً الثقة بٌن الشركاء بمعرفتهم بعضهم  

البعض هً األساس فً وجود هذه الشركة فإن اختل هذا العنصر حكم بإنقضاء الشركة 

. اال اذا وافق الشركاء على هذا اإلنتقال 
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 :-اتخاذ عنوان للشركة ٌتألف من أسماء الشركاء أو بعضهم - 3

ٌجب ان تتضمن الشركة عنوان لها والعنوان ٌتكون من أسماء جمٌع الشركاء فٌها او 

من لقب او كنٌة كل منهم او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه مع اضافة كلمة وشركاه 

وسبب وجوب ذكر عنوان الشركة هو اعالم الؽٌر بأشخاص الشركاء حٌث ان ذلك 

ٌدلل على طبٌعة الشركة وبالتالً مسؤولٌة الشركاء الشخصٌة والتضامنٌة امام هذا 

الؽٌر فإن انسحب احد الشركاء ودخل ؼٌره ٌجب على المنسحب ان ٌزٌل اسمه من 

العنوان اذا كان مذكورا بصراحة واال اعتبر مسؤوال تجاه الؽٌر عن دٌون الشركة ألن 

هذا الؽٌر عندما تعاقد مع الشركة اخذ بعٌن اإلعتبار ثقته بهذا الشخص وامكانٌة 

مالحقته ان افلست الشركة ،فكل تؽٌٌر على اوضاع الشركة من حٌث دخول شرٌك او 

خروجه ٌجب ان ٌطال التؽٌر فً عنوانها اٌضا ،كما ان عنوان الشركة قد ٌذكر فٌه 

شركة محمد بن على وشركاه لتجارة "اٌضا اإلسم التجاري لها كأن ٌذكر فً العنوان 

فإسم محمد بن على وشركاه هً العنوان للشركة وتجارة األقمشة هً اإلسم " األقمشة 

 .التجاري لها 

 :-اكتساب الشركاء صفة التاجر- 4

  ٌكتسب  جمٌع الشركاء فً شركة التضامن صفة التاجر بمجرد تكوٌنها ،وإن لم ٌكن 

ٌكتسبوا هذه الصفة قبل اإلشتراك فً الشركة ،وٌكتسب الشركاء هذه الصفة سواء 

اشتركوا فً ادارتها ام لم ٌشتركوا فً ذلك ، وعلة إكتسابهم هذه الصفة أن الشركة 

تجري معامالتها وتعهداتها بعنوانها الذي ٌضم جمٌع الشركاء ،وكأن التعامل ٌتم بأسماء 

الشركاء ،وهذا سبب مسؤولٌتهم الشخصٌة والتضامنٌة عن دٌون الشركة فً كل 

أموالهم اذ ٌعدون فً مركز من ٌمارس التجارة بإسمه ولحسابه الخاص ،لذا ال ٌجوز 

 .عاما  (18)اإلشتراك فً هذه الشركة من هم دون سن 
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   وعلى ذلك فإنه ٌترتب على إضفاء صفة التاجر على الشركاء فً شركة التضامن أنه 

فً حالة إفالس الشركة ٌتم افالس الشركاء فٌها بحكم مسؤولٌتهم عن دٌون الشركة فً 

كل أموالهم ،اما فً حالة إفالس احد الشركاء لدٌون خاصة به فإن ذلك ال ٌستتبع افالس 

الشركة الن الشركة ال تسأل عن دٌون الشركاء الشخصٌة ،ولكن افالس الشرٌك عن 

دٌونه الشخصٌة ٌؤدي الى حل الشركة اال اذا اتفق الشركاء عل استمرار الشركاء بعد 

 .افالس أحدهم 

 .إدارة شركة التضامن : المطلب الثانً 

   سبق ان بٌنا أنه بمجرد تأسٌس الشركة تصبح لها شخصٌة معنوٌة تستقل عن 

شخصٌة الشركاء المؤسسٌن لها ، وشركة التضامن كؽٌرها من الشركات ال تستطٌع أن 

تقوم بأعمالها دون وجود شخص طبٌعً ٌسٌر أمورها وهذا الشخص ٌسمى بالمدٌر 

فٌقوم بجمٌع األعمال والتصرفات التً تحقق أؼراض الشركة بعنوانها وٌتحدث بإسمها 

 .وٌمثلها فً عالقتها مع الشركاء ومع الؽٌر 

 :-تعٌن المدٌر وعزله - 

من قانون الشركات ان ٌتضمن عقد تأسٌس شركة التضامن  (22)    أوجبت المادة 

مجموعة من البٌانات ومن هذه البٌانات ذكر أسماء المدٌرٌن فً الشركة ومن لهم حق 

التوقٌع عنها، مما ٌفهم من ذلك ان اإلتفاق عل تعٌن المدٌر او المدراء للشركة ٌكون 

منذ التقاء ارادة الشركاء على انشاء الشركة وكون انه ملقى على عاتقهم متابعة 

من قانون الشركات والتً جاء فٌها  (21)اجراءات اشهار الشركة بحسب نص المادة 

عمى مديري الشركة ، خالؿ ثالثيف يومًا مف تأسيسيا ، أف ينشروا ممخصًا مف عقدىا "

في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي لمشركة ، وأف يطمبوا في الميعاد المذكور قيد 

الشركة في سجؿ الشركات باالدارة العامة لمشركات ، وعمييـ فضاًل عف ذلؾ قيد الشركة 
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في السجؿ التجاري وفقًا ألحكاـ نظاـ السجؿ التجاري ، ويشير بنفس الطرؽ السابقة كؿ 

. تعديؿ يطرأ عمى بيانات الممخص المشار اليو 

وال يشترط اف يكوف  المدير او المدراء القائميف عمى اعماؿ الشركة مف الشركاء أنفسيـ 
اذ يمكف تعييف مدراء مف غير الشركاء ، اماعف طريقة عزؿ المدير في الشركة فإنو 

اليجوز عزلو اذا كاف مف الشركاء اال بقرار مف ىيئة حسـ  (33)طبقا لنص المادة 
منازعات الشركات وبناء عمى طمب اغمبية الشركاء مع وجود سبب معقوؿ لذلؾ اذ جاء 

اذا كاف المدير شريكًا معينًا في عقد الشركة فال يجوز عزلو اال " في ىذه المادة مايمي 
بقرار يصدر مف ىيئة حسـ منازعات الشركات التجارية بناء عمى طمب أغمبية الشركاء 

  ."وكؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ يعتبر كأف لـ يكف . وبشرط وجود مسوغ شرعي 

 - :سمطات المدير وواجباتو - 

المدير بوصفو ممثال لمشركة يقـو بجميع اإلعماؿ العادية الالزمة إلدارة الشركة وذلؾ 
وفؽ  الصالحيات المفوضة اليو بموجب عقد الشركة ،فقد جرت العادة عمى اف يتضمف 
عقد الشركة اونظاميا حدود الصالحيات الممنوحة لممدير والتي ال يستطيع تجاوزىا اال 

مف نظاـ الشركات عمى ذكر  (30)بموافقة الشركاء او اغمبيتيـ ، كما نصت المادة 
بعض القيود التي ال يجوز لممدير القياـ بيا اال بموافقة الشركاء او بموجب نص واضح 

ال يجوز لممدير أف يباشر األعماؿ "في العقد يجيز ذلؾ اذ جاء في ىذه المادة مايمي 
.  التي تجاوز االدارة العادية اال بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد 

: - ويسري ىذا الحظر بصفة خاصة عمى األعماؿ اآلتية 
.  ماعدا التبرعات الصغيرة المعتادة – التبرعات  – 1      
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.  بيع عقارات الشركة اال اذا كاف ىذا البيع مما يدخؿ في غرض الشركة  – 2      
.  رىف عقارات الشركة ولو كاف مصرحًا في عقد الشركة ببيع العقارات  – 3      
. بيع متجر الشركة أو رىنو  – 4      

ال يجوز لممدير اف يتعاقد لحسابو الخاص كما ال  (31)كما انو حسب نص المادة 
يجوز لو ممارسة اي نشاط لحسابو الخاص مشابو لنشاط الشركة اذ جاء في ىذه المادة 

 ال يجوز لممدير أف يتعاقد لحسابو الخاص مع الشركة اال باذف خاص مف "ما يمي  
وال يجوز لو أف يمارس نشاطًا مف نوع نشاط . الشركاء يصدر في كؿ حالة عمى حده 

.  الشركة اال بموافقة جميع الشركاء

مف قانوف  (28)أما اذا تعدد المديروف ولـ تحدد اختصاصات كؿ واحد منيـ فإف المادة 
اذا لـ يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كاف لكؿ  "الشركات تحدثت عف ذلؾ بقوليا

منيـ أف ينفرد باالدارة عمى أف يكوف لباقي الشركاء أو ألي منيـ االعتراض عمى أي 
.  عمؿ قبؿ تمامو وألغمبية الشركاء الحؽ في رفض ىذا االعتراض 

اما عف الواجبات الممقاة عمى عاتؽ المدير فعميو اف يقدـ لمشركاء كشفا عف األعماؿ 
التي قاـ بيا بإسـ الشركة والمنافع التي حققيا ليا وما ليا وما عمييا مف ديوف لمغير ، 

وكؿ ما يتصؿ باألعماؿ الخاصة في ادارة الشركة ، كما يحؽ ألي شريؾ اف يطمب مف 
المدير اإلطالع في أي وقت عمى دفاتر الشركة ومستنداتيا ومراقبة المدير عف األعماؿ 

.   المكمؼ بيا بشرط عدـ اعاقتو عف القياـ بالمياـ الموكمة اليو 
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 :-  مسؤولية المدير - 

وىذه المسؤولية ىي مسؤولية عقدية تترتب عمى مخالفة او تجاوز المدير الصالحيات 
يسأؿ  "مايمي عمى (32)المخولة اليو بموجب عقد الشركة وفي ذلؾ جاء نص المادة 

المدير عف تعويض الضرر الذي يصيب الشركة  أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة 
شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منو مف أخطاء في أداء عممو وكؿ اتفاؽ عمى 

. خالؼ ذلؾ يعتبر كأف لـ يكف 

 :-انقضاء شركة التضامن :- المطمب الثالث 

تتوافؽ شركة التضامف مع غيرىا مف الشركات عامة في أسباب اإلنقضاء كما تتميز 
بأسباب خاصة تمتقي بينيا وبيف شركات األشخاص ،وفي ذلؾ سنتحدث عف األسباب 

وكذلؾ عف األسباب الخاصة  (بما فييا شركة التضامف )العامة إلنقضاء الشركات 
 .(بما فييا شركة التضامف  )إلنقضاء شركات األشخاص 

 :-األسباب االعامة إلنقضاء الشركات  (أ)

مف قانوف الشركات اذ جاء في نص ىذه المادة  (15)وىذه األسباب نصت عمييا المادة 
مع مراعاة أسباب االنقضاء الخاصة بكؿ نوع مف أنواع الشركات ، تنقضي  "  :-مايمي

: - كؿ شركة بأحد األسباب اآلتية 
.  انقضاء المدة المحددة لمشركة  – 1      
.  تحقؽ الغرض الذي أسست مف أجمو الشركة أو استحالة الغرض المذكور – 2      
. انتقاؿ جميع الحصص أو جميع األسيـ الى شريؾ واحد  – 3      
  ىالؾ جميع ماؿ الشركة أو معظمو بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً  – 4      
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مجديًا 
اتفاؽ الشركاء عمى حؿ الشركة قبؿ انقضاء مدتيا ، مالـ ينص عقد الشركة  – 5      

.  عمى غير ذلؾ 
  .اندماج الشركة في شركة أخرى  – 6      
صدور قرار بحؿ الشركة مف ىيئة حسـ منازعات الشركات التجارية بناء عمى  – 7      

. طمب أحد ذوي الشأف وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلؾ 

 :- أسباب اإلنقضاء الخاصة بشركات األشخاص  (ب)

سبؽ اف بينا اف شركات األشخاص تقـو عمى اإلعتبار الشخصي بيف الشركاء اي عمى 
المعرفة و الثقة المتبادلة بينيـ ، فإذا طرأ عمى شخصية الشريؾ ما يؤثر عمى ىذا 

في فقرتيا األولى مف قانوف  (35)اإلعتبار فإف الشركة تزوؿ وقد تعرضت المادة 
تنقضي شركة التضامف بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عميو أو  " الشركات لذلؾ بقوليا

بشير إفالسو أو إعساره أو بانسحابو مف الشركة اذا كانت مدتيا غير معينة ومع ذلؾ 
يجوز النص في عقد الشركة عمى انو اذا توفى احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثتو 

 : وعمى ذلؾ فإف ىذه األسباب ىي  .قصراولو كانوا 

 :-وفاة أحد الشركاء - 1

األصؿ اف وفاة أحد الشركاء يستتبع حؿ الشركة بقوة القانوف بسبب زواؿ اإلعتبار  
الشخصي ، فال يحؿ الورثة محؿ مورثيـ كشركاء في الشركة ألف شخصية الشريؾ محؿ 
إعتبار في ىذا النوع مف الشركات ، اال انو استثناًء يجوز اف تستمر الشركة اذا تضمف 

اما اف كاف مف بيف أحد الورثة قاصرًا فإف الشركة تستمر . عقد الشركة ما يجيز ذلؾ 
وتتحوؿ حكما الى شركة توصية بسيطة وذالؾ ألف ىذا القاصر ال يكوف مسؤوال اال 
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بمقدار حصتو في رأس ماؿ الشركة ، وعمة تحوؿ الشركة مف شركة تضامف الى شركة 
توصية بسيطة في ىذه الحالة ىو  أنو وكما سبؽ لنا القوؿ اف شركة التضامف تستوجب 

توافر األىمية القانونية لجميع الشركاء وما يترتب عمى ذلؾ مف تمتعيـ بصفة التاجر 
وبالتالي مسؤوليتيـ الشخصية في امواليـ الخاصة  وىو ماال يمكف تصوره في حالة 

 .وجود شريؾ قاصر في الشركة الغير متمتع باألىمية القانونية الكاممة 

 :- الحجر عمى أحد الشركاء أو شير إفالسو-2

ولذات اإلعتبار السابؽ فإف زواؿ اإلعتبار الشخصي يتطمب زواؿ الشركة فإذا حجر 
عمى أحد الشركاء او أشير إفالسو فإنو سيحؿ محؿ الشريؾ المحجور عميو الوصي او 

القيـ وىذا بطبيعة الحاؿ سيخؿ بعنصر الثقة الذي أعطاه الشركاء لمشريؾ المحجور 
وكذلؾ في حالة افالس احد الشركاء فإف ذلؾ . عميو ولـ يعطوه ليذا الوصي او القيـ 

سيؤدي الى بيع حصة الشريؾ المفمس في الشركة لسداد ديونو وبالتالي حؿ الشركة ، اال 
اف الحجر عمى احد الشركاء او شير افالسو ال يعني حؿ الشركة دائما اذ يمكف لمشركة 

اف تستمر اذا نص عقدىا التأسيسي عمى استمرارىا في حالة الحجر عمى الشربؾ او 
 .شير افالسو

 :-انسحاب الشريك من الشركة - 3

السابؽ اإلشارة الييا اعاله فإف انسحاب الشريؾ مف  (35)بالرجوع الى نص المادة 
ة ، مما يفيـ اال اذا كانت الشركة غير محددة المدالشركة ال يترتب عميو حؿ الشركة 

مف ىذه المادة  وبمفيـو المخالفة انو ال يجوز لمشريؾ االنسحاب مف الشركة اذا كانت 
 .محددة المدة اال بقرار مف المحكمة 
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 : شركة التوصية البسيطة:- المبحث الثاني 

قد يجد بعض األشخاص انفسيـ بحاجة الى مموليف إلتماـ مشروع ما وتنقصيـ السيولة 
المالية إلتماـ ذلؾ ، ويجد البعض االخر انو يممؾ الماؿ ويرغب في استثماره  دوف اف 
يسأؿ في مالو الخاص كالشريؾ في شركة التضامف فيجد في شركة التوصية البسيطة 

 :-خير نموذج لذلؾ ، فما ىي ىذه الشركة

 :-مفيوميا:- المطمب األول 

تعتبر شركة التوصية البسيطة مف شركات األشخاص كوف انيا تقـو عمى اإلعتبار 
الشخصي فيما بيف الشركاء بمعرفة وثقة كؿ منيـ باألخر ، وىي تتشابو مع شركة 

التضامف في كثير مف األحكاـ ، اال اف ما يميزىا عنيا انو تتضمف نوعيف مف الشركاء 
 :وىما

وتطبق وىـ الذيف يتولوف إدارة الشركة وممارسة أعماليا :- الشركاء المتضامنون - 1
 مف عمييم ذات األحكام التي تطبق عمى الشركاء المتضامنين في شركة التضامن

حيث مركزىـ القانوني فيـ يسألوف مسؤولية شخصية في امواليـ الخاصة عف ديوف 
والتزامات الشركة وىذا المسؤولية ىي مسؤولية تضامنية بحيث يمكف الرجوع عمى اي 

دوف اف يدفع في مواجيتو بإنقساـ الديف بينو وبيف  (دائف الشركة )منيـ مف طرؼ الغير 
غيره مف الشركاء المتضامنيف معو ، ونظرا ألف ىذا النوع مف الشركاء ىـ القائميف عمى 
ادارة الشركة فيـ يكتسبوف صفة التاجر، ويعمف افالسيـ في حاؿ افالس الشركة  ذلؾ 
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أف افالس الشركة يستتبع افالس الشركاء المتضامنيف فييا مثؿ الشركاء في شركة 
 .التضامف بالضبط وذلؾ ألنيـ يسألوف في أمواىـ الخاصة عف ديوف الشركة 

وىـ  الشركاء الذيف يشاركوف في رأس ماؿ الشركة دوف اف :- الشركاء الموصون - 2
ويسألون فقط عن ديون الشركة بمقدار يحؽ ليـ ادارة الشركة وممارسة اعماليا ، 

 ، ووجود ىذا النوع مف الشركاء في شركة التوصية حصصيم في رأس مال الشركة
البسيطة ىو ما يميزىا عف شركة التضامف التي ال يوجد بيا ىذا النوع مف الشركاء 

 فجميع الشركاء فييا ىـ شركاء متضامنوف ، 

من قانون الشركات والتي جاء  (36)وعمى ذلك نجمل ما سبق بما جاء في المادة 
 تتكوف شركة التوصية البسيطة مف فريقيف مف الشركاء فريؽ يضـ "نصيا عمى مايمي 

عمى االقؿ شريكًا متضامنًا مسئواًل في جميع أموالو عف ديوف الشركة وفريؽ آخر يضـ 
 ."عمى األقؿ شريكًا موصيًا مسئواًل عف ديوف الشركة بقدر حصتو في رأس الماؿ 

 :-عنوان الشركة :-  المطمب الثاني 

وىو اإلسـ الذي يتفؽ الشركاء عمى إعطائو لشركة التوصية البسيطة ، وىذا اإلسـ  
يجب اف يتضمف اسماء فقط الشركاء المتضامنيف في شركة التوصية دوف الشركاء 
الموصيف فييا ، والسبب في ذلؾ ، كما بينا، ىو اف الشركاء المتضامنيف ىـ الذيف 
يسألوف تجاه الغير مسئولية شخصية وتضامنية بخالؼ الشركاء الموصيف الذيف ال 
يسألوف اال في حدود مساىمتيـ في الشركة ، فال يجب اف يذكر احدىـ في عنواف 
الشركة حتى ال يقع الغير في لبس حوؿ مدى مسئوليتو ، وعمى ذلؾ اذا رضي احد 

الشركاء الموصيف اف يكوف اسمو في اسـ الشركة عد شريكا متضامنا تجاه الغير حسف 



48 
 

وسئؿ بالتالي مسئولية شخصية في أموالو  (اي الذي يجيؿ انو شريؾ موصي )النية 
 .الخاصة عف ديوف الشركة 

 :ادارة الشركة :المطمب الثالث 

يقـو الشركاء المتضامنوف في شركة التوصية البسيطة بالقياـ بأعماؿ الشركة دوف 
الشركاء الموصيف فييا، وتطبؽ عمى الشركاء المتضامنيف ذات األحكاـ التي تطبؽ عمى 
الشركاء المتضامنيف في شركة التضامف مف حيث تعينيـ وعزليـ وسمطتيـ ومسئوليتيـ 
بينما الشركاء الموصيف ال يحؽ ليـ القياـ بأعماؿ االدارة الخارجية وال يجب ظيورىـ 

اماـ الغير نيائيا ، اال انو مف الممكف ليـ القياـ بأعماؿ الشركة الداخمية وعمة ذلؾ كما 
 .بينا ىو مسئوليتيـ المحدودة التي تحظر عمييـ الظيور اماـ الغير 

 وفيما عدا ذلؾ تسري عمى شركة التوصية البسيطة ذات األحكاـ في شركة التضامف 
مف حيث انتقاؿ الحصة واحكاـ الشير اال انو ال يشترط ذكر اسـ الشريؾ الموصي في 
عقد تأسيس الشركة وانما يكفي ذكر الحصص التي قدموىا لمشركة ، كما تطبؽ عمى 

شركة التوصية ذات األحكاـ المطبقة عمى شركة التضامف و ونجمؿ ذلؾ فيما جاء في 
اذا تعدد "...... مف قانوف الشركات التي جاء نصيا عمى مايمي (39)نص المادة 

الشركاء المتضامنوف في شركة التوصية البسيطة أعتبرت الشركة بالنسبة ليـ شركة 
وفضاًل عف ذلؾ تسري عمى شركة التوصية البسيطة مف أحكاـ شركة . تضامف

: - التضامف االحكاـ اآلتية 
(  18)االحكاـ المتعمقة بشكؿ الحصة وبالتنازؿ عنيا المنصوص عمييا في المادة – 1
ولكف ال يمـز أف يشتمؿ  (22 و 21)أحكاـ الشير المنصوص عمييا في المادتيف  – 2

ممخص شركة التوصية البسيطة عمى أسماء الشركاء الموصيف وانما يجب أف يشتمؿ 
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.  عمى تعريؼ كاؼ بالحصص التي تعيدوا بيا وعمى بياف قيمتيا
 25 و 24 و 23)األحكاـ المنظمة لعالقات الشركاء والمنصوص عمييا في المواد  – 3
( .  26و
(  34 الى 27)األحكاـ المتعمقة بادارة الشركة والمنصوص عمييا في المواد مف  – 4
( . 35)األحكاـ المتعمقة باسباب االنقضاء والمنصوص عمييا في المادة  – 5

  .شركة المحاصة :- المبحث الثالث 

 .تعريف شركة المحاصة وخصائصيا - 

 الشركة "بأنيا (40)عرؼ قانوف الشركات السعودي شركة المحاصة في نص المادة 
... التي تستتر عف الغير وال تتمتع بشخصية اعتبارية وال تخضع آلجراءات الشير

ويتضح مف ىذا التعريؼ اف شركة المحاصة ىي شركة تجارية مستترة ليس ليا "
شخصية معنوية تنعقد بيف شخصيف او اكثر يعرؼ بعضيـ بعضا ويثؽ بو بقصد القياـ 
بمشروع ما لتقاسـ ارباح وخسائر ىذا المشروع ، وعمى ذلؾ فيي مف شركات األشخاص 

التي تقـو عمى اإلعتبار الشخصي بؿ اف اإلعتبار الشخصي اكثر وضوحا في ىذا 
النوع مف الشركات بالنظر الى طبيعتيا الخاصة اذ يقتصر وجودىا عمى الشركاء 

المكونيف ليا فقط وال وجود ليا بالنسبة لمغير فال تكوف ليا شخصية معنوية وال ذمة 
مالية كما ال يكوف ليا عنواف او موطف او جنسية ، وانما يقـو بالعمؿ احد الشركاء 
بإسمو طبقا لمشروط المتفؽ عمييا بيف الشركاء في عقد الشركة وىذا يتطمب اف يثؽ 

الشركاء بأحدىـ فيسممونو حصصيـ ليعمؿ بإسمو لحساب الشركاء ، فشركة المحاصة 
تمتاز بأنيا مف شركات األشخاص كما تمتاز بأنيا شركة مستترة ، واإلستتار المقصود 
فيو ىنا ىو اإلستتار القانوني ال اإلستتار الواقعي اي بمعنى اف عمـ الغير بوجودىا ال 
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ينفي عنيا ىذه الصفة مالـ يعمف الشركاء انفسيـ عف وجودىا بشكؿ صريح اوضمني 
كأف تتـ اجراءات الشير ليا او اف تتخذ عنوانا ليا او  اإلعالف عنيا بأي صورة كانت 

في الصحؼ او غيرىا ، في ىذه الحالة تتحوؿ الى شركة تضامف لإلفصاح عف وجودىا 
 .الذي كاف مستترا 

 :تكوين شركة المحاصة : المطمب األول 

 شركة المحاصة مثميا مثؿ باقي الشركات ىي عقد بيف الشركاء يتطمب شروط صحة 
اي عقد مف أىمية ورضاء صحيح ومحؿ وسبب باإلضافة الى الشروط الخاصة بعقد 
الشركة مف تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديـ الحصص اال انو ال يشترط كتابة ىذا 

العقد كباقي الشركات اذ يكفي اإلتفاؽ شفاىة عمى عقد ىذه الشركة كما اف ىذه الشركة 
ال تخضع إلجراءات الشير كونيا شركة مستترة ، كما اسمفنا القوؿ، وال تحتاج الى 

 .الحصوؿ عمى تراخيص معينة مف الجيات الحكومية 

 :-ممكية الحصص :- المطمب الثاني

شركة المحاصة بما انيا ليست ليا شخصية معنوية فيي بالتالي ليست ليا ذمة مالية وال 
تمتمؾ حصص الشركاء، كؿ ما في األمر اف كؿ شريؾ يقدـ حصتو في ىذه الشركة 

ويسمميا لمدير الشركة وىذا التسميـ يختمؼ بإختالؼ الحصة المقدمة فإذا كانت الحصة 
المقدمة عينية فإف الشريؾ يحتفظ بممكيتيا ويمتـز بتقديميا الى مدير المحاصة وترد اليو 

عند انقضاء الشركة ، واما اذا كانت الحصة نقود فإف الشريؾ يسمميا لمدير شركة 
المحاصة عمى سبيؿ التممؾ وتعتبر دينا بذمتو يستردىا الشريؾ عند تصفية الشركة ،اال 

اف ذلؾ ال يمنع اتفاؽ الشركاء عمى انتقاؿ الحصص فيما بينيـ عمى سبيؿ الشيوع 
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كمالكيف ليا جميعا اال اف ذلؾ يتطمب وجود شرط صريح في عقد المحاصة ألف شركة 
 .المحاصة ال شيوع فييا 

 :-ادارة شركة المحاصة:- المطمب الثالث 

وبما اف شركة المحاصة شركة مستترة ليست ليا شخصية معنوية لذا ال يتولى اداراتيا 
والوضع الغالب - مدير يعمؿ بإسميا ولحسابيا ، وانما ينظـ عقد تأسيسيا كيفية اداراتيا 

اف يتولى ادارة الشركة احد الشركاء يطمؽ عميو مدير المحاصة يدير عمؿ الشركة - 
كما لو كاف يدير أعمالو الخاصة ، فيتعامؿ مع الغير بإسمو الشخصي فيصبح وحده 
المديف او الدائف وال تنشأ اي عالقة مباشرة بيف الغير وباقي الشركاء ولكف يجب عمى 
المدير اف يقدـ كشؼ حساب الى الشركاء عف األعماؿ التي قاـ بيا إلقتساـ األرباح 

وقد يتفؽ الشركاء عمى اف يقـو كؿ منيـ . والخسائر الناتجة عف األعماؿ التي قاـ بيا 
ببعض األعماؿ بأف يتعاقد مع الغير بإسمو الشخصي ثـ كؿ واحد منيـ يقدـ حسابا 

 .لمشركاء بذلؾ

 :انقضاء شركة المحاصة :- المطمب الرابع 

تنقضي شركة المحاصة بذات األسباب العامة التي تنقضي بيا الشركات وباالسباب 
الخاصة التي تنقضي بيا شركات األشخاص ، ويترتب عف انقضائيا تصفية امواليا 

عمى الشركاء ، غير اف تصفيتيا تختمؼ عف باقي الشركات كوف اف ليس ليا شخصية 
معنوية وبالتالي ليس ليا ذمة مالية يباشر تصفيتيا المصفي كما في الشركات األخرى ، 

وانما تتمثؿ تصفية شركة المحاصة في عممية حساب تجري بيف الشركاء عف نشاط 
الشركة التي قاـ بيا المدير اوقاـ بيا بعضيـ ، وقد يقـو بإجراء عممية الحساب ىذه 

 .الشركاء انفسيـ او عف طريؽ مدقؽ حسابات خبير في ذلؾ 
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 شركات األموال:- الفصل الخامس 

 (الشركة المساىمة)

 اف بينا اف شركات األشخاص تقـو عمى اإلعتبار الشخصي بمعنى اف ىذه سبؽ
الشركات تقـو عمى اساس شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينيـ ، اما شركات األمواؿ 
فال تقـو عمى اإلعتبار الشخصي ، بؿ تقـو اساسا عمى اإلعتبار المالي بحيث يستطيع 
كؿ شخص المساىمة في رأس ماليا ، بمعنى اف اىتماـ الشركة يوجو الى جمع راس 

الماؿ الالـز ليا دوف بحث في شخصية الشريؾ ، والصورة المثمى ليذا النوع مف 
الشركات شركات المساىمة ، وىذا النوع مف الشركات يقـو عمى استغالؿ المشروعات 
اإلقتصادية الكبرى لقدرتيا عمى تجميع االمواؿ الالزمة لمقياـ بيذه المشروعات كالبنوؾ 

وغيرىا مف الشركات الكبرى ، وفي حديثنا عف ىذا النوع مف ..وشركات التاميف 
 :الشركات سنتناوؿ مايمي 

 :-خصائص شركة المساىمة العامة :- المبحث األول 

 اف رأس الماؿ فييا يقسـ الى اسيـ متساوية القيمة ، ويمثؿ السيـ حؽ المساىـ في -1
الشركة ، وىذه األسيـ تطرح لإلكتتاب بحيث يستطيع اف يكتتب فييا كؿ مف يتمكف مف 

كما اف ىذه األسيـ يستطيع المساىـ التنازؿ عنيا بالطرؽ التجارية بخالؼ . اداء قيمتيا 
شركات األشخاص الذي ال يستطيع مالؾ الحصة التنازؿ عف حصتو اال بموافقة باقي 

 .الشركاء كوف اف ىذا النوع مف الشركات يقـو عمى اإلعتبار الشخصي 
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ال يسأؿ المساىـ عف التزامات الشركة اال بقدر قيمة االسيـ التي اكتتب بيا ، لذا ال - 2
يكتسب المساىـ صفة التاجر لمجرد كونو شريكا في شركة المساىمة وال يشير افالسو 

 .اذا اشير افالس الشركة 

نما ليا اسـ تجاري يستمد مف اغراضيا - 3 شركة المساىمة ليس ليا عنواف تجاري وا 
فال يذكر اسـ الشريؾ بؿ يذكر الغرض مف انشائيا كالقوؿ شركة المقاوالت اليندسية او 

 .شركة التاميف الفرنسية 

يتولى ادارة الشركة عدة ىيئات بعضيا يتولى التنفيذ والبعض االخر يتولى الرقابة - 4
وىذه الييئات ىي مجمس اإلدارة والييئة العامة العادية وغير العادية ومدققوا . واإلشراؼ 
 .وسياتي بياف وظائؼ كؿ ىيئة الحقا . الحسابات  

    :تأسيس شركة المساىمة : المبحث الثاني 

 :    مراحل تأسيس شركة المساىمة العامة ***

 مرحمة كتابة عقد الشركة ونظاميا األساسي: المرحمة األولى  

أوؿ مف يقـو بتأسيس شركة المساىمة ىـ المؤسسوف وىـ األشخاص الذيف نضجت 
الييـ فكرة الشركة وقاموا بدراسة جدواىا مف الناحية اإلقتصادية والفنية واقتنعوا بيا ، 
فيقوموف بإعداد عقد التأسيس والنظاـ األساسي لمشركة والتوقيع عمييما ويشكموف فيما 
بينيـ ما يسمى بمجنة المؤسسيف تعمؿ عمى اإلشراؼ عمى اجراءات تسجيؿ الشركة 

واشيارىا في سجؿ الشركات في اإلدارة العامة لمشركات في وزارة التجارة بالبدء بتعبئة 
نوذج نظاـ الشركة وفقا لما ىو موجود في وزارة التجارة ومف ثـ التوقيع عمى عقد الشركة 

وال يشترط األىمية القانونية في المؤسسيف اذ يكفي بموغ سف التمييز . أماـ كاتب العدؿ
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كما يجب أف ال يقؿ عدد الشركاء في ىذه الشركة عف خمسة شركاء ،كما ال يتصور 
 .في ىذا النوع مف الشركات اف يكوف ىناؾ شريؾ يقدـ حصة بالعمؿ 

 .استصدار المرسوم الممكي المرخص بالتأسيس : المرحمة الثانية 

بعد القياـ باالجراءات السابؽ االشارة الييا في المرحمة األولى يقدـ المؤسسوف او  
المفوض عنيـ ما يسمى بطمب الترخيص بإنشاء الشركة لإلدارة العامة في مراقبة 

الشركات والتي تقـو بدورىا بعرضو عمى وزير التجارة الذي يقـو بدوره برفعو الى مجمس 
الوزراء لدراسة جدوى المشروع في انشاء الشركة فاف وافؽ عميو يرفع االمر الى خادـ 

الحرميف فاف وافؽ عميو يصدر امرا ممكيا بالموافقة عمى اعطاء ترخيص بانشاء الشركة 
باستكماؿ باقي االجراءات التي يتطمبيا القانوف ،بمعنى اف االمر الممكي ال يعد بمثابة 

قرار تأسيس لمشركة وانما ضوء أخضر إلنشاء الشركة باستكماؿ المراحؿ األخرى 
 .لمتأسيس 

 .مرحمة اإلكتتاب : المرحمة الثالثة 

وىذه المرحمة تأتي بعد صدور المرسـو الممكي بالموافقة عمى انشاء الشركة خالؿ ثالثيف 
يوما مف تاريخ نشر المرسـو الممكي و تتمثؿ بطرح اسيـ الشركة لإلكتتاب العاـ اي 

بعرض طمب اإلشتراؾ او المساىمة في  الشركة لمجميور ويجب عمى المؤسسيف تحديد 
مكاف ومدة ىذا العرض مف خالؿ بياف ذلؾ في نماذج اإلكتتاب وقد اوجب قانوف 

ال يقؿ رأس ماؿ شركة المساىمة الشركات اف يتـ ىذا اإلكتتاب بواسطة احد البنوؾ واف 
مف  (49المادة ) ة مالييف لاير سعوديعشرالتي تطرح أسيميا لالكتتاب العاـ عف 

كما اوجبت ذات المادة المذكورة اف ال يقؿ قيمة السيـ الواحد عف قانوف الشركات 
وبطبيعة الحاؿ قيمة ىذه اإلسيـ متساوية اي كؿ سيـ يساوي  )خمسيف لاير سعودي 
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 وتكوف الدعوة لالكتتاب العاـ بنشرة تشتمؿ بصفة خاصة عمى (خمسيف لاير سعودي
 (نموذج اإلكتتاب يجب اف يشمؿ ) : -البيانات اآلتية

.  اسماء المؤسسيف ومحاؿ اقامتيـ ومينيـ وجنسياتيـ  – 1      
.  اسـ الشركة وغرضيا ومركزىا الرئيسي  – 2      
مقدار رأس الماؿ المدفوع ونوع االسيـ وقيمتيا وعددىا ومقدار ما طرح منيا  – 3      

.  لالكتتاب العاـ وما اكتتب بو المؤسسوف والقيود المفروضة عمى تداوؿ االسيـ 
.  المعمومات الخاصة بالحصص العينية والحقوؽ المقررة ليا  – 4      
.  المزايا الخاصة الممنوحة لممؤسسيف أو لغيرىـ  – 5      
.  طريقة توزيع األرباح  – 6      
.  بياف تقديري لنفقات تأسيس الشركة  – 7      
.  تاريخ بدء االكتتاب ونيايتو ومكانو وشروطو  – 8      
طريقة توزيع االسيـ عمى المكتتبيف اذا زاد عدد االسيـ المكتتب بيا عمى  – 9      

.  العدد المطروح لالكتتاب 
تاريخ صدور المرسـو الممكي المرخص بتأسيس الشركة ورقـ عدد الجريدة  – 10      

.  ويوقع ىذه النشرة المؤسسوف الذيف وقعوا طمب الترخيص . الرسمية الذي نشر فيو 
ويكونوا مسئوليف بالتضامف عف صحة البيانات الواردة فييا وعف استيفائيا البيانات 

.  مف قانوف الشركات (55)وىي المادة   .المشار الييا في الفقرة الثالثة مف ىذه المادة

 .مرحمة انعقاد الجمعية التأسيسية : المرحمة الرابعة 

يتولى المؤسسوف بعد ذلؾ توجيو الدعوة لعقد جمعية تأسيسية لجميع المكتتبيف برأس ماؿ 
الشركة اما عف طريؽ النشر في احد الجرائد الرسمية او عف عف طريؽ ارساؿ خطاب 
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مسجؿ في البريد ويجب اف يكوف االنعقاد المحدد لمدعوة الحقا عمى تاريخيا بخمسة 
عشر يوما ىمى األقؿ ويمـز لصحة االنعقاد اف يكوف عدد الحضور ال يقؿ عف نصؼ 
الماؿ المكتتب فاف لـ يكتمؿ النصاب يتـ الدعوة النعقاد جمسة ثانية ويكوف حضورىا 

قانونيا ايا كاف عدد الحضور ويمـز لصحة قررات ىذه الجمعية اف تكوف صادرة 
 :باالغمبية المطمقة اي النصؼ زائد واحد ويكوف اختصاص ىذه الجمعية فيما يمي

 .التأكد مف تغطية االكتتاب لكؿ رأس ماؿ الشركة وتماـ الوفاء بنصؼ راس الماؿ -1

اعداد نصوص نظاـ الشركة في صورتو النيائية مع امكانية ادخاؿ التعديالت التي - 2
 .تراىا

تتولى الجمعية تعييف اعضاء مجمس االدارة وذلؾ لمدة ال تتجاوز خمسة سنوات كما - 3
 تتولى تعييف اوؿ مراقب حسابات 

مناقشة تقرير المؤسسيف بشأف ما قاموا  بو مف اعماؿ وما تكبدوه مف نفقات خالؿ -4
 .مرحمة التاسيس

 :تقديم طمب اعالن التأسيس : المرحمة الخامسة 

يقـو المؤسسوف خالؿ خمسة عشر يوما مف انتياء اجتماع الجمعية التاسيسية بتقديـ 
 :طمب الى وزير التجارة الصدار قرار باعالف تأسيس الشركة يرفؽ بو ما يمي

 بياف تماـ ما يفيد تماـ االكتتاب بكؿ راس ماؿ الشركة- 1

 محضر اجماع الجمعية التاسيسية- 2

 .نظاـ الشركة في صورتو النيائية - 3
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وبعد دراسة ىذا الطمب يصدر القرار الوزاري باعالف تاسيس الشركة ويشير في السجؿ 
 .الخاص بالشركات في االدارة العامة لمراقبة الشركات 

  :-ادارة شركة المساىمة العامة :- المبحث الثالث 

 :-يتولى ادرة شركة المساىمة عدة ىيئات وىي 

 :- مجمس اإلدارة  :- (أ)

وىي الييئة التي تتولى ادارة الشركة المساىمة بصفتيا السمطة التنفيذية في الشركة 
وتسيير اعماليا تحقيقيا لألغراض التي انشأت مف اجميا ، ويجب اف ال يقؿ عدد 

اعضائيا عف ثالثة  اشخاص واف ال تتجاوز مدة المجمس ثالثة سنوات ويراعى دائما 
وىي ىيئة منتخبة . اف يكوف عدد اعضائيا فرديا حتى يسيؿ اتخاذ قرراتيا باألغمبية 

مف الجمعية العامة لممساىميف ، كما يعيف مجمس اإلدارة فيما بعد مديرا عاما لمشركة 
 .المساىمة مف ذوي الكفاءة ويحدد صالحياتو والمسؤوليات التي يحؽ لو القياـ بيا

 :- الجمعية العامة العادية لممساىمين  :- (ب)

( 20)وىي الييئة التي تضـ جميع الشركاء المساىميف في الشركة ويحؽ لكؿ مساىـ ب
سيـ عمى األقؿ حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وميمتيا القياـ بمناقشة جميع 
اعماؿ الشركة الغير داخمة في اختصاص الجمعية العامة الغير عادية ويكوف اجتماعيا 
مرة في السنة او كمما دعت الحاجة الى ذلؾ بدعوة مف مجمس ادارة الشركة ومف األمور 

 :-التي تناقشيا الجمعية العادية نذكر مثال 

 . تقرير مجمس اإلدارة عف اعماؿ الشركة خالؿ السنة المالية والخطة المستقبمية ليا- 1
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 .تقرير مدققي حسابات الشركة عف ميزانيتيا وحساباتيا الختامية - 2

 .انتخاب اعضاء مجمس اإلدارة - 3

 .انتخاب مدققي الحسابات ، وغيرىا مف األمور المتصمة بأعماؿ الشركة - 4

ولكي يكوف اجتماعيا صحيحا يجب حضوره عمى األقؿ نصؼ رأس ماؿ الشركة واف لـ 
يتوافر ىذا النصاب يتـ دعوة المساىميف إلجتماع ثاني ويكوف صحيحا ميما كاف عدد 

وتتأخذ الجمعية العامة العادية قراراتيا  (91المادة )الحاضريف في ىذا اإلجتماع 
 .باألغمبية المطمقة لمحاضريف في اإلجتماع 

 :-الجمعية العامة الغير عادية :- (ج)

وىي الييئة التي يعود الييا اتخاذ القررات الخطيرة في حياة الشركة ويكوف اجتماعيا 
 :-غير عادي بحسب حاجة الشركة إلنعقادىا ومف األمور التي تنظر فييا مثال 

اال انو ال يحؽ ليا ادخاؿ اي تعديؿ يمس  )تعديؿ عقد التأسيس ونظاميا األساسي ،- 1
بحقوؽ المساىميف كحرمانو مف حؽ ما لو في الشركة ، او زيادة األعباء المالية عميو 

،كما ال يحؽ ليا تعديؿ غرض الشركة التي انشأت مف اجمو اونقؿ مركز الشركة الى بمد 
  .( مف قانوف الشركات 85كؿ ذلؾ في المادة . اجنبي ، اوتغيير جنسية الشركة 

 .اقالة رئيس مجمس اإلدارة او احد أعضائو - 2

 .زيادة رأس ماؿ الشركة او تخفيضو - 3

 .بيع الشركة او تممؾ شركة اخرى - 4



59 
 

ولكي يكوف اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا يجب حضور األجتماع ما يمثؿ 
نصؼ رأس ماؿ الشركة ، واذا لـ يكتمؿ النصابجتماع األوؿ يتـ الدعوة إلجتماع ثاني 

ويكوف ىذا اإلجتما صحيحا اذا كاف الحضور يمثؿ ربع رأس ماؿ الشركة وتصدر 
 . قراراتيا بأغمبية ثمثي األسيـ الممثمة في اإلجتماع 

 :-ىيئة مدققي الحسابات  :- (د) 

تنتخب الجمعية العامة العادية مدقؽ حسابات او اكثر مف الذيف تتوافر فييـ شروط مف 
الكفاءة المينية واإلستقالؿ لمعاونتيا في الرقابة واإلشراؼ عمى اعماؿ الشركة عف طريؽ 

 .مراجعة حساباتيا وتدقيؽ الميزانية وحساب األرباح والخسائر لمسنة المالية 

 الفصل السادس

 الشركات التجارية ذات الطبيعة المختمطة

سمي ىذا النوع مف الشركات بالشركات المختمطة ألنو يأخذ مف خصائص شركات 
األشخاص التي تقـو عمى اإلعتبار الشخصي وشركات األمواؿ التي تقـو عمى اإلعتبار 

المالي ، وفي ىذ النوع مف الشركات سنتكمـ عف الشركة ذات المسئولية المحدودة 
 :-وذلؾ فيما يمي  (المبحث الثاني)وشركة التوصية باألسيـ  (المبحث األوؿ )

 .الشركة ذات المسئولية المحدودة :- المبحث األول 

 .ونجمل فيما يمي خصائص ىذه الشركة 

أف مسئولية جميع الشركاء فييا محدودة بمقدار مساىمتيـ فييا ، فال يجوز مالحقة - 1
اي شريؾ فييا في مالو الخاص متى افمست الشركة ، وىي بيذا الحاؿ تختمؼ عف 
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شركة التضامف التي يالحؽ فييا جميع الشركاء في ماليـ الخاص ويقترب مركز الشريؾ 
في الشركة ذات المسئولية المحدوة  مف الشريؾ الموصي في شركة التوصية وكذلؾ مف 
مركز الشريؾ في شركة المساىمة العامة كوف اف مسئوليتيـ جميعا ىي مسئولية محدودة 

  .(اقتراب مف شركات األمواؿ )في الماؿ المقدـ لمشركة دوف مالو الخاص 

مف  (157)عدد الشركاء في ىذه الشركة ال يجوز اف يتجاوز بحسب نص المادة - 2
والحكمة مف ذلؾ ىو حصر ىذا النوع مف الشركات عمى . شريؾ  (50)قانوف الشركات 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وىي بيذا الحاؿ ال يجوز اف تتأخذ نشاطا يتصؿ في 
 ( . 159)أعماؿ البنوؾ او اإلدخار اوالتاميف بحسب نص المادة 

اليجوز ليذا النوع مف الشركات اف تمجأ الى اإلكتتاب العاـ ، كما انو ال يجوز ليا - 3
وانما يقسـ  (بخالؼ شركات األمواؿ)اف تصدر اسيما قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية 

رأس ماليا الى حصص يجوز التنازؿ عنيا لمغير ضمف شروط معينة احتراما لمطابع 
  .(اقتراب مف شركات األشخاص)الشخصي بيف الشركاء 

ال نتقضي بالطرؽ التي تنقضي بيا شركات االشخاص فإذا توفي أحد الشركاء أو - 4
اقتراب مف )أفمس أو أعسر أو تـ الحجر عميو بؿ تستمر مع الورثة أو الولي أو الوصي 

  .(شركات األمواؿ 

عنواف الشركة ذات المسئولية المحدودة يجوز اف يتضمف اسـ او اسماء احد - 5
الشركاء ويجوز اف يتضمف فقط الغرض مف انشائيا كأف يكوف الغرض مف انشائيا 

صناعة المالبس فيقاؿ ليا شركة صناعة المالبس السعودية مثال ،اال انو بحسب بعض 
القوانيف العربية كالقانوف المصري اف يمحؽ بعنوانيا عبارة شركة ذات مسئولية محدودة 
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ف جرى العمؿ عمى اف  (ذ ـ ـ )او اختصارا  أما في القانوف السعودي فال يشترط ذلؾ وا 
  ".محدودة "يمحؽ بمسمى ىذه الشركة كممة 

 :-شركة التوصية باألسيم :- المبحث الثاني 

 :- ونجمل فيما يمي خصائص ىذه الشركة 

 :يتضمف ىذا النوع مف الشركات نوعيف مف الشركاء - 1

يسألوف مسئولية شخصية وتضامنية في ماليـ الخاص ،  :- شركاء متضامنون- 
ويخضعوف لذات النظاـ القانوني الذي يخضع لو الشركاء المتضامنيف في شركة 

 .التضامف 

ال يسألوف اال بمقدار مساىمتيـ في رأس ماؿ الشركة وىـ بيذا - :شركاء مساىمون - 
الحاؿ يشبيوف الشركاء الموصيف في شركة التوصية البسيطة مف حيث مسئوليتيـ 

 .المحدودة عف ديوف الشركة 

ويقسـ ان ال يقل رأس مال الشركة عند التأسيس عن مميون لاير سعودي ،   يجب -2
رأس ماؿ الشركة الى اسيـ متساوية قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية ،ويجب اف ال يقؿ 

،كما يجب أف ال يقؿ مف قانوف الشركات  (150المادة )السيـ عف خمسيف لاير سعودي 
عدد الشركاء في ىذا النوع مف الشركات عف خمسة شركاء واحد متضامف واربعة عمى 

 .األقؿ مساىميف 

يدير شركة التوصية باألسيـ الشركاء المتضامنيف ويطبؽ عمييـ ذات األحكاـ التي - 3
مف حيث تعينيـ وعزليـ  تنطبؽ عمى الشكاء المتضامنيف في شركة التضامف

ومسئوليتيـ، وال يجوز لمشريؾ المساىـ اإلشتراؾ في ادارة الشركة مثمو مثؿ الشريؾ 
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، كما ال يجوز تواجد اسـ الشريؾ المساىـ في  الموصي في شركة التوصية البسيطة
 .عنواف الشركة واال اعتبر متضامنا مع باقي الشركاء المتضامنيف 

تخضع شركة التوصية باألسيـ في تأسيسيا إلى ذات الشروط المتعمقة في تأسيس - 4
شركة المساىمة العامة ، مف حيث تكويف لجنة المؤسسيف وطرح أسيميا لالكتتاب العاـ 

، إال انو ال يشترط لتأسيسيا صدور قرار ممكي يرخص في (اقتراب مف شركات األمواؿ)
  .  إنشائيا كشركة المساىمة العامة

تنقضي الشركة باألسباب التي تنقضي بيا شركات األشخاص ،فتنقضي بوفاة أحد - 5
  .  (اقتراب مف شركات األشخاص )الشركاء أو الحجر عميو أو شير افالسو 

                             

                                 تم بحمد اهلل
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 المالحق
 نماذج معتمدة لدى وزارة التجارة 

 وصور بعض عقود الشركات
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

   المملكة العربية السعوديـة

  وزارة التجارة والصناعـة
:...................................رقم القيد  

  وكـالـة الـوزارة للتجارة الـداخلية

:.......................................تاريخو  مركز خدمات قطاع األعمال  

 

 

 طمب تسجيل لمؤسسة فردية مركز رئيسي أو فرعي
 

:  اام التاار رباعياً – 1
.......................................................................................................... 

: مكان الميالد : ......./ ......./ ....... تاريخ الميالد : ................................... الجنسية
............................... 

: مصدره : ................... تاريخو : ..................................  رقم السجل المدني – 2
................................ 

: مصدره : ....../ ...... / ...... تاريخو : ........................... رقم السجل التجاري الرئيسي  - 3
........................ 

:  عنوان المؤاسة التجارية المطلوب تسجيلها  - 4
................................................................................. 

: الشارع : ............................. الحي : .......................المدينة 
.................................................... 

 ): ىاتف  ( ......................): ب . ص (....................): الرمز بريدي 
) ............................................. 

 ): فاكس  ( ..............................): اوال  ( ............................. ): ىاتف 
)................................... 

: االام التجاري - 5
............................................................................................................. 

: نوع النشاط المطلوب تسجيلو - 6  
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 -
........................................................................................................................

........ 
 -

........................................................................................................................
........ 

 -
........................................................................................................................

........ 
: رأس المال  - 7

................................................................................................................. 
:  نموذج توقيع التاار– 8

......................................................................................................... 
: المهنة : ................ الجنسية : ...................................................  اام مدير المؤاسة – 9

................... 
: رقم السجل المدني ..................../ ......./ ......... مكان وتاريخ الميالد 

.................................................. 
: مصدره : .......................................................... تاريخو 

...................................................... 
: الطات وصالحيات المدير المصرح لو بها 

......................................................................................... 
: الصالحيات المحظورة عليو 

....................................................................................................... 
:  تاريخ تقديم الطلب – 10

...................................................................................................... 
 

: .........................................................االام    

: ........................................................الصفة    

: .......................................................التوقيع    
 

 

 

101نموذج رقم    
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 ومىذج عقد شسكة تضامه

: بُه كم مه / / محسز بتازَخ 

. ……………وانمقُم …………… (انجىسُة  ).……….. …………/انسُد : أوالً 
 (شسَك متضامه - طسف أول  ).…………………………………

. ……………وانمقُم ……… (انجىسُة  )………………… / انسُد : ثاوُاً 

 (شسَك متضامه - طسف ثان  )…………………………
. ……………وانمقُم . ……(انجىسُة  )………………… / انسُد : ثانثاً 

 )بعد أن أقس األطساف  (شسَك متضامه - طسف ثانث  )..   ……………………

) عهً تكىَه شسكة تضامه فُما بُىهم ( اتفقا ) بأههُتها نهتصسف وانتعاقد ، اتفقىا  (انطسفُه 
وانسمة انتجازَة نها . ……………اسم انشسكة : أوالً :بانشسوط اِتً بُاوها  (بُىهما 

 .………………غسض انشسكة : ثاوُاً .………



69 
 

 ومىذج عقد شسكة تضامه

محسز بتازَخ / / بُه كم مه : 

أوالً : انسُد /………….. ……….) انجىسُة (…………… وانمقُم 
……………. ………………………………….) طسف أول - شسَك 

متضامه ( 

ثاوُاً : انسُد / ………………… ) انجىسُة (……… وانمقُم ……………. 
…………………………) طسف ثان - شسَك متضامه ( 

ثانثاً : انسُد / ………………… ) انجىسُة (……. وانمقُم ……………. 

……………………..   ) طسف ثانث - شسَك متضامه ( بعد أن أقس 
األطساف ) انطسفُه ( بأههُتها نهتصسف وانتعاقد ، اتفقىا ) اتفقا ( عهً تكىَه شسكة 

تضامه فُما بُىهم ) بُىهما ( بانشسوط اِتً بُاوها :أوالً : اسم انشسكة 

……………. وانسمة انتجازَة نها ……….ثاوُاً : غسض انشسكة 
 .………………

ثانثاً : مسك  انشسكة : كا ه بانعقاز زقم …….. بشاز  ………….. 

  .……………

زابعاً : زأ  مال انشسكة : تم  فع  مه  مُ  انشسكا  و صة كم شسَك عهً انىحى 

اِتً : 
 صة انشسَك األول ……………   سعى ٌ ً . 

 صة انشسَك انثاوً ……………   سعى ٌ. 

 صة انشسَك انثانث ……………   سعى ٌ. 

 امساً : مد  انشسكة : ت دأ مه .. / .. / .. وتىتهٍ فٍ .. / .. / .. قابهة نهتجدَد نمد  
أ سي مماثهة ما نم َ طس أ د انشسكا  اِ سَه بمى    وراز عهً َد محضس أو 

ب طا  مى ً عهُ  بعهم انى ىل بسغ ت  فٍ االوفصال ق م وهاَة مد  انشسكة أو 

مد  محد   بشهس عهً األقم . 

سا ساً : ا  از  و   انتىقُ  : مىكهة ن طساف انث ثة مجتمعُه أو مىفس َه بشسط 
أن تكىن األعمال انتٍ تصدز مىهم ) مىهما ( نتحقُ  غسض انشسكة و مه 

أغسا ها وبعىىاوها . أما بشأن انمعام   انتٍ ت َد قُمتها عه ……..  ، وأَة 
تصسفا  قاوىوُة أ سي مه زهه أو بُ  عقازا  انشسكة أو انحصىل عهً قسوض 

نهشسكة ، فُج  أن تصدز مه  مُ  انشسكا  . 

سابعاً : اتف  انشسكا  أن َتقا ً انطسف …………و…………..زات ا شهسَاً 

عه    ا  از  تد م مه  مه مصسوفا  انشسكة . 
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 عـقــد انتـأسُــس
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 عقد تأسيس

      شركة 

 شركة مساىمة سعودية 

 
 

 (1انظر مرفؽ رقـ ): تـ االتفاؽ بيف كؿ مفبعوف اهلل تعالى، 

 . ، طرؼ أوؿ      .1

 . ، طرؼ ثاني      .2

 . ، طرؼ ثالث      .3

 . ، طرؼ رابع      .4

 . ، طرؼ خامس      .5

 . ، طرؼ سادس      .6

 . ، طرؼ سابع      .7

 . ، طرؼ ثامف      .8

 . ، طرؼ تاسع      .9

 . ، طرؼ عاشر      .10
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وىـ جميعًا بكامؿ األىمية المعتبرة شرعًا ونظامًا عمى إنشاء شركة مساىمة سعودية وفقًا لنظاـ الشركات 
ىػ وتعديالتو، ونظاـ مراقبة شركات التمويؿ 22/3/1385 وتاريخ 6/الصادر بالمرسوـ الممكي الكريـ رقـ ـ
ىػػ والئحتو التنفيذية، ووفقًا ألحكاـ النظاـ 13/8/1433 وتاريخ 51/الصادر بالمرسوـ الممكي الكريـ رقـ ـ

 : ووفقًا لألحكاـ والشروط اآلتية األساسي المرفؽ بيذا العقد،

 اسم الشركة : (1)المادة 

 . "الشركة" ويشار ليا فيما بعد بػ (شركة مساىمة سعودية)..... شركة : اسـ الشركة

 غرض الشركة: (2)المادة 

غرض الشركة ىو القياـ بالتمويؿ بعد الحصوؿ عمى التراخيص والتصاريح الالزمة مف مؤسسة النقد العربي 
وفقًا ألحكاـ نظاـ الشركات ونظاـ مراقبة شركات التمويؿ والئحتو التنفيذية - السعودي والجيات المختصة

بمزاولة أعماؿ - واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعميمات الصادرة عف مؤسسة النقد العربي السعودي 
دوف - ، ولمشركة (يحدد نوع النشاط كما ىو وارد في نظاـ مراقبة شركات التمويؿ والئحتو التنفيذية)      

والتعميمات الصادرة عف إخالؿ بأحكاـ نظاـ الشركات ونظاـ مراقبة شركات التمويؿ والئحتو التنفيذية  والقواعد 
 . أف تقوـ بجميع األعماؿ التي يمـز القياـ بيا لتحقيؽ أغراضيا- مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 مركز الشركة : (3)المادة 

، ويجوز بقرار مف الجمعية العامة غير العادية نقؿ المركز      يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة 
الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المممكة العربية السعودية بعد الحصوؿ عمى موافقة مؤسسة النقد العربي 

ولمشركة أف تنشئ ليا فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخؿ المممكة العربية السعودية أو ، السعودي كتابةً 
 . خارجيا بعد الحصوؿ عمى موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابةً 

 

 مدة الشركة : (4)المادة 
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تسعة وتسعوف سنة ميالدية تبدأ مف تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالف  (99)مدة الشركة 
تأسيسيا، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبؿ انتياء أجميا بسنة واحدة 

 . عمى األقؿ 

 رأس المال: (5)المادة 

سيـ، متساوية القيمة، تبمغ القيمة  (     )لاير سعودي، مقسػمًا إلى  (     )رأس ماؿ الشركة يبمغ 
 . سعودي، وجميعيا أسيـ عادية لاير (     )االسمية لكؿ سيـ منيا 

 االكتتاب في رأس المال: (6)المادة 

 لاير سعودي مدفوعة (     )سيـ بقيمة (      )اكتتب المؤسسوف، في جميع أسيـ الشركة البالغة 
، وقد اكتتب (تحت التأسيس) باسـ الشركة اسـ البنؾبالكامؿ وقد أودعت كامؿ قيمة رأس الماؿ لدى 

   :اآلتيالمؤسسوف عمى النحو 

 االســم م
 القيمة 

االسمٌة 
 للسهم

عدد 
 األسيم

إجمالً قٌمة 
األسهم 

 (لاير)

 النسبة

  %                    لاير            1

  %                    لاير            2

  %                    لاير            3

  %                    لاير            4

  %                    لاير            5

  %                    لاير            6

  %                    لاير            7

  %                    لاير            8
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  %                    لاير            9

  %                    لاير            10

 

 إدارة الشركة : (7)المادة 

 أعضاء تعينيـ الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عمى      يتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلؼ مف 
استثناًء ثالث سنوات، وال يخؿ ذلؾ التعييف بحؽ الشخص المعنوي في استبداؿ مف يمثمو في المجمس، و (3)

تبدأ مف تاريخ قرار وزير التجارة سنوات  (3)تعيف الجمعية التأسيسية أوؿ مجمس إدارة لفترة مف ذلؾ 
، وذلؾ بعد استيفاء متطمبات المالءمة التي تقررىا مؤسسة النقد العربي والصناعة بإعالف تأسيس الشركة

 السعودي والحصوؿ عمى خطاب منيا يتضمف عدـ ممانعتيا

 تمثيل الشركة لدى الغير: (8)المادة 

يمثؿ الشركة رئيس مجمس اإلدارة أو مف يفوضو في عالقاتيا مع الغير وأماـ القضاء ولو حؽ توكيؿ الغير 
 .في المرافعة والمدافعة عف الشركة

 السنة المالية: (9)المادة 

 عمى أف تبدأ السنة المالية األولى مف تاريخ قرار وزير       وتنتيي      تبدأ سنة الشركة المالية مف 
        التجارة والصناعة الصادر بإعالف تأسيس الشركة وتنتيي في 

 األحكام العامة: (10)المادة 

تطبؽ أحكاـ نظاـ الشركات ونظاـ مراقبة شركات التمويؿ والئحتو التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد 
والتعميمات الصادرة عف مؤسسة النقد العربي السعودي أو السارية بالمممكة العربية السعودية وأحكاـ النظاـ 

 . األساسي لمشركة عمى كؿ ما لـ يرد بو نص في ىذا العقد

 



75 
 

 استكمال اجراءات التأسيس: (11)المادة 

 .يتعيد الموقعوف عمى عقد التأسيس ىذا بالقياـ بكافة اإلجراءات التي يتطمبيا تأسيس الشركة

 نسخ العقد: (12)المادة 

ستمـ كؿ مؤسس نسخة لمعمؿ بموجبيا، واحتفظ بالباقي انسخة أصمية،  (     )حرر ىذا العقد مف 
الستخداميا في استكماؿ إجراءات التأسيس 

 التوقيع االسم م

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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  (1)رقم 

 (ىذا المرفؽ ال يشكؿ جزء مف عقد التأسيس)

 إيضاح بخصوص النص التمهيدي في بداية نموذج عقد التأسيس

 :يجب توضيح بيانات كؿ طرؼ مؤسس في الشركة، سواء كاف شخص طبيعي أو اعتباري، وذلؾ حسب اآلتي
 

 :الشركات السعودية

، وتاريخ .......... تحت رقـ .......... ، المسجمة في السجؿ التجاري بمدينة ............................. شركة 
والجمد .......... بالعدد رقـ .............................  وقد أثبت عقد تأسيسيا لدى فضيمة كاتب عدؿ .......... 
.............................  كما أثبت آخر تعديؿ عمى عقد التأسيس لدى فضيمة كاتب عدؿ ).......... وتاريخ .......... 
 .............................. . ، وعنوانيا  (..........وتاريخ .......... والجمد .......... بالعدد رقـ 

 :الشركات األجنبية
.......... ، وتاريخ .......... تحت رقـ .......... ، المسجمة في السجؿ التجاري بدولة ............................. شركة 

 ....................... . ، وعنوانيا 

 :األفراد
، ومينتو ..........  الجنسية، بموجب السجؿ المدني رقـ ، / ............................. السيد

 .............................................. .وعنوانو ............ وتاريخ ميالده ...................... 

 

 

                                                            

 


