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ممارسة جتارتهم األعمال التجارية ونشاط التجار  الذي حيكم  اخلاص ذلك اجلزء من القانون

3

 ون اخلاصأن القانون التجاري فرع من فروع القان. 

 ينظم فئة معينة من األعمال التجارية. 

 ينطبق على طائفة معينة من األشخاص هم التجار. 

&

  

 ت الوساطة بني املنتج عين تداول الثروات وتوزيعها، أي تقتصر على عمليافالتجارة لدى االقتصاديني ت

 .واملستهلك

 يف حني تتجاوز التجارة يف القانون التجاري هذا املعنى لتضم األنشطة الصناعية. 

  

م األنشطة الصناعية على عكس االقتصاد الذي حيكم التجار يف القانون التجاري معنى أوسع حيث تض 

 .فقط

جمموعة القواعد القانونية اليت 

تنظم العالقات والروابط اليت 

طرفا فيها باعتبارهاالدولة تكون 

 

جمموعة القواعد القانونية  اليت 

تنظم العالقات والروابط بني 

البعض أو بني  األفراد بعضهم

باعتبارها الدولة األفراد و
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 االستخراجيةالصناعات  .1

 تداول العقارات  .2

 (الكمبياالت)حترير احلواالت  .3

 

حتتاج املعامالت التجارية إلي السرعة يف 

 اجنازها، خبالف املعامالت املدنية اليت تتصف

 .بالبطء يف إبرامها

لذا جاءت قواعد القانون التجاري متضمنة 

تبسيطا لإلجراءات املتعلقة بإبرام التصرفات، 

لفصل يف املنازعات وسهولة يف إثباتها وسرعة ا

 .املتعلقة بها

وال مينع وجود الشكلية يف القانون التجاري 

ومنها األوراق التجارية مثال ختضع لقواعد 

دو أن شكلية خاصة، اال أن هذه الشكلية ال تع

تكون مظهرا من مظاهر التبسيط والسرعة اليت 

يكفلها القانون

حتتاج املعامالت التجارية إلي الثقة واالئتمان ألن 

 أغلب العمليات التجارية تتم 

لذا جاءت قواعد القانون التجاري متضمنة الكثري  

من األنظمة والقواعد اليت تضمن للتاجر احلصول 

 ، اد االستحقاقميععلي حقه يف 

وافرتاض التضامن بني  نظام اإلفالس ،/ مثل 

املدينني التشدد يف منح املدين مهلة للوفاء بالورقة 

.ةالتجاري

 

 

 (.االتفاقات الشفهية ) يق ويرتتب عليها جواز إبرام الصفقات عن طر حرية اإلثبات يف املواد التجارية .1

 .من اجل إنهاء املنازعات حكيمبالتيهتم  .2

 .مثل الكمبيالة والسند والشيك تبسيط تداول احلقوق الثابتة .3
 

 

 

 
  ثار خالف بني فقهاء القانون حول مدي ضرورة استقالل القانون التجاري عن   القانون املدني الذي يعترب

غض النظر عن صفاتهم أو نوع مبثابة الشريعة العامة اليت حتكم كافة املعامالت اليت تنشأ بني األفراد ب

 . املعامالت اليت يقومون  بها

 وقد انقسم الفقه إلي فريقني: 

  انون التجاري يف القانون املدنيوذلك بإدماج الق بوحدة القانون اخلاصأحدهما ينادي. 

  باستقالل القانون التجارييف حني ينادي الفريق اآلخر. 
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 .املدنيالقضاء علي الصعوبات اليت تنشأ عن التفرقة بني العمل التجاري والعمل  .1

 .من املفيد نقل مزايا القانون التجاري إلي القانون املدني .2

 .األدوات والوسائل التجارية مل تعد قاصرة علي التجار .3

 .كم املعامالت التجارية واملدنيةوحدت بعض الدول القواعد اليت حت .4

 

 

 .صعوبة التفرقة  بني العمل التجاري والعمل املدني ليست مربرا لعدم التفرقة .1

 .املعامالت املدنية ليست يف حاجة ماسة إلي السرعة واالئتمان .2

يوجد بعض اجملاالت بعيدة عن اخلضوع للقانون التجاري ،كما يوجد بعض األنظمة التجارية ال تصلح   .3

 .التجار لغري

 .قيام بعض الدول بوضع قانون موحد للمعامالت املدنية والتجارية ليس إال أمرا شكليا .4
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هي املرجع  انون التجاريمصادر الق. هو املنبع الذي تستمد منه موضوعها وقوتها امللزمة مصدر القاعدة القانونية

 : إىل إلزامها الذي يتم البحث فيه عن احلكم واجب التطبيق علي املنازعات التجارية، وتنقسم هذه املصادر حسب

 

القاضي بالرجوع إليها ملعرفة احلكم واجب  

 .التطبيق علي النزاع املعروض أمامه

  

 التشريع التجاري /1

 الشريعة اإلسالميةومبادئ / 2

 العرف و/ 3

 .والعادات التجارية/ 4

 

  

بها القاضي  يف إيضاح وحتديد مضمون  

 .القاعدة القانونية

 

 القضاء/ 1

 الفقه/ 2

 القانون الطبيعي/ 3

 .قواعد العدالة/ 4

 

 .يف ممارسة جتارتهم ( نشاط التجار األعمال التجارية َو) هو اجلزء من القانون اخلاص الذي حيكم 

ئفة معينة من األشخاص هم وال ينطبق اال على طا األعمال التجاريةفئة معينة من األعمال هي  فهو ال ينظم 

 . التجار
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1  

  د القانونية املكتوبة اليت تصدرها السلطة املختصة يف الدولة وفقا جمموعة القواع

 .( املصدر األول للقانون التجاري) إلجراءات معينة، ويعترب التشريع 
 

  
التجارية  مثل نظام األوراق  (واألنظمة املكملة له  /3األنظمة املعدلة له  /2نظام احملكمة التجارية و /1)  

ونظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام العالمات التجارية ونظام الوكاالت التجارية ونظام 

 .ونظام الدفاتر التجارية وغريها الغرف التجارية والصناعية

 

  ( النصوص التجارية) جيب على القاضي الذي يعرض عليه النزاع أن يبحث عن حل له باللجوء إىل 

 .در آخر  إال  إذا مل جيد نصا تشريعيا حيكم النزاع املعروضإىل مص 

 

2  

 .حيكم النزاع املعروض عليه يف األنظمة التجاريةمل جيد القاضي  

 .لعامة اليت حتكم كافة املعامالتباعتبارها الشريعة ا( مبادئ الشريعة اإلسالمية ) عليه البحث يف  

التشريعات التجارية نصوص خاصة بعالقة قانونية معينة فإنه يتعني الرجوع إىل أحكام الشريعة  إذا مل ترد يف 

 .اإلسالمية قبل اللجوء إىل مصادر القانون التجاري األخرى
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   عينة على اليت تنشأ من إطراد سلوك األفراد يف مسألة م ( غري املكتوبة) جمموعة من القواعد القانونية

 .وضرورة احرتامها إلزامها وجه معني مع اعتقادهم يف 

   اعتياد التجار  على اتباع قواعد معينة  يف معامالتهم التجارية لفرتة من الزمن مع

أعراف قبل أن تصبح نصوصا والغالبية من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات و. االعتقاد بإلزاميتها

 .مكتوبة

  وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنني اال أنه ال يزال العرف يقوم بدور ال ميكن إغفاله يف

بل ال تزال بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية واالعتمادات . تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامه 

 .حمكومة بقواعد عرفية  املستندية

  يلتزم القاضي بتطبيق . عد التشريعية اآلمرة أو خيالف مبادئ الشريعةللعرف أن خيالف القوا

 .العرف من تلقاء نفسه ألن القاعدة العرفية ملزمة كالتشريع
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  تجارية دون االعتقاد بإلزاميتهاالقواعد اليت اعتاد التجار اتباعها يف معامالتهم ال. 

  املتعاقدين عليها صراحة أو ضمنايف حالة اتفاق لتجارية  العادة ا لذا. 

   وتعرف العادة بأنها القاعدة اليت شاعت واستقرت يف املعامالت التجارية

نتيجة اعتياد األفراد األخذ بها يف عقودهم إىل درجة ميكن القول معها باجتاه إرادة املتعاقدين ضمنا اىل 

ومن أمثلة العادات االتفاقية جريان العمل على مسلك معني يف . تباع حكمها دون احلاجة اىل النص عليها إ

   .وزنا أو عددا قياسيا وغريها حزم البضائع أو تقديرها 
 

 

 القاضي يطبق العرف من تلقاء نفسه دون أن يطالبه اخلصوم بتطبيقه. 

  يطلب القاضي من اخلصوم إثبات وجود العرفال. 

 يطبق القاضي العرف ولو مل يعلم به اخلصوم. 
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1 

بالقضاء هنا جمموعة املبادئ القانونية اليت تستخلص من استقرار احملاكم على اتباعها واحلكم بها، يقصد  

أن يؤدي إلي وجود تفسري للقواعد القانونية يصعب ألن استقرار األحكام القضائية يف اجتاه معني من شأنه 

 .مسية يف بعض الدول مثل بريطانيايالحظ أن القضاء يعترب من املصادر الر. علي القاضي اخلروج عليه

 

2 

يقصد بالفقه جمموع اآلراء واألفكار اليت يقول بها أساتذة القانون عند قيامهم بشرح القوانني وبيان شروط  

ا بها من عيوب أو نقص، وعند دراستهم لألحكام القضائية وبيان ما جيب أن يكون عليه احلكم، تطبيقها وم

الفقه يقوم يدور هام يف توجيه كل . مما يؤدي إىل جتنب األخطاء والعيوب يف األحكام القضائية يف املستقبل

 .من القاضي واملشرع

 

3 

ل القواعد العامة يف القانون ومبادئ احلق و العدالة ومبادئ القانون الطبيعي خمرجا حلل النزاع من تشك

قبل القاضي الذي ال جيد يف املصادر الرمسية للقاعدة القانونية أو املصادر التفسريية، ما ميكن أن يعول 

 .عليه حلل النزاع

 

 التعريف •

 خصائص التعريف •

م     ع ف     ر ع  رعف      •

 القان ع الخاص

 ى التجاريتطبيق ع •

ينظم فئ   معين   م ع  •

 االعمال التجاري 

ف    رق ب    يع المعن    ى  •

 التجاري في القان ع

  

 

 اإلس        مأه       تم  •

بتنظ يم المع ام   

 .التجاري 

 

ل     م يي     رق ب     يع  •

المع                   ام   

التجاري                          

 المع                ام   

 المدني 

  

 (الشخصي  ) 
 

  

 (المادي  ) 
 

م قف القان ع السع دي  •
 مع النظريتيع
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ملا كان القانون التجاري يتمتع بذاتية واستقالل عن القانون املدني، فإنه من الضروري حتديد أساس تطبيقه أي 

األعمال واألنشطة واألشخاص الذين خيضعون ألحكامه، وقد انقسم الفقه يف حتديد األساس الذي حتديد ماهية 

 :يعتمد عليه تطبيق القانون التجاري إىل نظريتني

 

تتخذ هذه النظرية من التاجر أساسا لتطبيق القانون 

اري، فالقانون التجاري هو قانون التجار وليس التج

قانون األعمال التجارية فهي تهتم بصفة القائم 

بالعمل لتحديد نطاق القانون التجاري حيث تعين 

يستند أنصار . بتعريف التاجر وحتديد املهمة التجارية

 .هذه النظرية إىل نشأة القانون التجاري

 

 

كأساس  تعتمد هذه النظرية علي العمل التجاري

لتطبيق القانون التجاري ،فالقانون التجاري هو قانون 

األعمال التجارية او هو تلك اجملموعة من األعمال اليت 

ينص القانون على اعتبارها جتارية بصرف النظر عن 

إذن هذه تتخذ هذه النظرية . صفة أو حرفة القائم بها

 .من طبيعة العمل أساسًا لتحديد نطاق القانون التجاري

 

القانون الذي حيكم التجار عند ممارستهم مهنتهم  

 .أو حرفتهم التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 / 

ال شأن للقانون التجاري بهم  حتى لو قاموا ببعض 

األعمال واحلرف طاملا أن هذه األعمال مل تصل إىل 

 .للقانون املدنيفهذا الشخص خيضع درجة االحرتاف 

 
 

  

اجملموعة من األعمال اليت ينص القانون على 

لنظر عن صفة أو حرفة القائم اعتبارها جتارية بصرف ا

 .بها

فهذه النظرية تهتم بالعمل ذاته وما إذا كان من بني 

ية كثريا ون على اعتبارها جتاراألعمال اليت ينص القان

القانون يف حتديد األعمال التجارية باهلدف من هذه م

ات األعمال كشراء من أجل البيع أو مبوضوعها كعملي

 .البنوك أو بشكلها كالكمبيالة

 

هو الذي حيرتف القيام باألعمال التجارية وهي ال تعتد 

حكام بصفة التاجر إال لكي ختضع من يكسبها لبعض األ

اخلاصة كإمساك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل 

 .التجاري واخلضوع لنظام اإلفالس

 

 .عدم إمكانية حصر املهن التجارية -1

حرمان األشخاص الذي ميارسون نشاطا جتاريا   -2

ال يصل إلي درجة االحرتاف من اخلضوع ألحكام 

 .القانون التجاري

ية  يؤدي خضوع كافة أعمال األخذ بهذه النظر -3

 .التاجر للقانون التجاري وهذا غري منطقي
 

هذه النظرية كانت أساس القانون التجاري يف ✱

بداية حياته ويأخذ بهذه النظرية يف الوقت احلاضر 

 .ون األملاني والسويسري وااليطاليالقان

 

  
رية تتطلب هذه النظرية ضرورة حصر األعمال التجا

لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهو ما يصعب 

حتقيقه وبالرغم من هذا النقد إال أن هذه النظرية القت 

 قبوال كأساس لتطبيق القانون التجاري 

 

 

 

 

يأخذ بهذه النظرية التقنني الفرنسي الصادر عام ✱

وكذلك  التشريعات املتأثرة به كالتشريع   1081

 .البلجيكي واملصري
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 أنه  تطبيق أحكامه إال أن ذلك ال يعين أخذ القانون التجاري السعودي بالنظرية املادية أو املوضوعية كأساس يف

 ( ..  أي مجع ما بني النظريتني ) .شخصيةاقتصر على النظرية املادية بل أخذ بنصيب من النظرية ال

  ذها مهنة لهمن اشتغل باملعامالت التجارية واخت  " بأنه  حيث." 

 إمساك الدفاتر واخلضوع لإلفالس / كما يتضمن القانون السعودي بعض األحكام اخلاصة بالتجار مثل. 

 

 

 ض النظر عن صفة يعتمد القانون التجاري السعودي علي العمل التجاري كأساس يف تطبيق أحكامه وذلك بغ

 .الشخص القائم به

 تعريفا للعمل التجاري واقتصر فقط على "  كغيره من القوانين التجارية ألاخرى "ي ومل يتضمن القانون التجار

 .ثانية من نظام احملكمة التجاريةتعداد األعمال التجارية يف املادة ال

  ويذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل أن هذا التعداد ورد على سبيل املثال حبيث ميكن إضافة أعمال جتارية جديدة

 .مع طبيعة التجارة وتطورهاوهو ما يتفق 

 

 
خيتلف العمل التجاري عن العمل املدني من حيث قواعد االختصاص القضائي وقواعد اإلثبات و من حيث القواعد 

 .ياخلاصة بااللتزام التجار

 

A  

 عد جتارية ازعات يف األعمال التجارية يعرف بالقضاء التجاري ، نظرا لوجود قواالقضاء املختص بنظر املن

 .حتكم األعمال التجارية

 خبالف األعمال املدنية بهدف دعم سرعة التجارة واالئتمان التجاري  . 

 .هـ 1338نظام احملكمة التجارية يف عام 

 

B  

 تابة إلثبات ية اإلثبات يف املواد املدنية لبعض القيود كاشرتاط الكختضع معظم التشريعات األجنب

 .التصرفات القانونية

  أما يف املواد التجارية فتحرص نفس التشريعات على تأكيد مبدأ حرية اإلثبات ومن ثم فهي جتيز إثبات

 .التصرف القانوني التجاري بشهادة الشهود وغريها من وسائل اإلثبات
 

C  

 افرتاض التضامن .1

 حتريم نظرة امليسرة .2

 اإلعذار .3

 اإلفالس .4
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إذا كان التعداد الوارد يف املادة الثانية من نظام احملكمة التجارية قد ورد على سبيل املثال ال احلصر، فإن الفقه حاول 

 مل ينص عليها القانون، وبالتالي التمييز البحث عن معيار ميكن على أساسه الكشف عن جتارية بعض األعمال اليت

 بني العمل التجاري والعمل املدني، 

 

 

 
 



طبقا هلذه النظرية يعترب العمل 

( صد املضاربةإذا كان بق)جتاريا 

 .أي بقصد حتقيق الربح
 

ل التجاري طبقا هلذه النظرية العم 

 .يقوم على فكرة التداول

فاألعمال التجارية هي اليت تتعلق 

بالوساطة يف تداول الثروات من 

وقت خروجها من يد املنتج إىل 

 .وقت وصوهلا إلي يد املستهلك
 

تقوم هذه النظرية على النظر إىل  

عمل وليس إىل ارسة الكيفية مم

 .العمل ذاته

فالعمل ال يعترب جتاريًا إال إذا بوشر 

 على وجه املقاولة أي على وجة 

 .التكرار واالحرتاف/1

   مستمرة ومنظمة  أن يكون بصفة/2
 

 

 .. اختصار بسيط ميكن أن نقول 

 

 

   ( مضاربة )نظرية املضاربة  

  ( تداول )نظرية التداول. 

 
  يوجد ربح.. 

 

 قاولةنظرية امل. 

 ..إذا وجد شرطان 

 االستمراري  .1
 االنتظام .2
 

  ( جتارياًًً ) يسمى هذا العمل 

 ..  حتى وان مل يكن هناكـ ربح      
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  ،تعتمد هذه النظرية يف حتديدها ملاهية العمل التجاري على فكرة املضاربة أي السعي إىل حتقيق الربح املادي

 .املدنيةالتجارة اليت تسمح بتمييزها عن املهنة  فاملضاربة من مسات

  واملضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه حتقيق منفعة مادية وال تقتصر على األعمال اليت

 .تنطوي على الصدفة واملخاطرة وحدها

 

  

هن احلرة كالطبيب ال تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون مالزمة لكل عمل إنساني فأصحاب امل .1

يسعون إىل حتقيق ربح مادي وبالتالي فإن األخذ بهذه النظرية سيؤدي إىل إضفاء الصفة التجارية على 

 .أعمال مدنية

عجزت هذه النظرية عن تفسري بعض األعمال اليت يعتربها القانون جتارية رغم عدم توافر قصد املضاربة  .2

 .فيها كسحب الكمبياالت

 .تفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو خبسارة يؤخذ عليها أنها ال .3

وهكذا فإنه ال ميكن األخذ بنظرية املضاربة وحدها كأساس للتفرقة بني العمل املدني والعمل التجاري فهي 

 .واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى

 

 
يف تداول السلع والنقود والصكوك يف الزمان الواحد وبأن العمل التجاري هو تذهب أن التجارة تكمن يف الوساطة 

. العمل الذي يسعى إىل تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد املنتج إىل حني استقرارها يف يد املستهلك

وعلى . ة لالستهالكتطبيقا لذلك يعترب عمال جتاريا شراء صاحب املصنع املواد األولية ليحوهلا إىل سلع صاحل

العكس من ذلك ال يعترب عمال جتاريا وفقا هلذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وهي يف حالة ركود 

 .واستقرار كعمل املنتج األول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء املستهلك هلا

  

 روات من نطاق األعمال التجاريةعدم تربيرها استبعاد بعض األعمال اليت تتضمن تداول للث .1

 هناك بعض األعمال تعترب جتارية  بالرغم من عدم وجود أي تداول ثروات فيها .2

أن الوساطة يف التداول إذا مل تقرتن بقصد املضاربة وحتقيق الربح إنها خترج من نطاق القانون التجاري  .3

 .اجلمعيات ألعضائها بسعر التكلفة  فنشاط اجلمعيات التعاونية ال يعترب عمال جتاريا متى اقتصرت هذه

كما أنه ال تتفق واالجتاه احلديث يف القانون التجاري فالصناعات االستخراجية والعمليات املتعلقة  .4

 .بالعقارات تعترب وقفا ملنطوق هذه النظرية أعماال مدنية 

   

 

 
 وجود احلرفة هو عنصر املشروع أي تكرار القيام بالعمل وممارسته تتخذ من احلرفة أساسا هلا وترى أن العنصر يف

وهلذه . فمن اليسري التعرف على املشروع كفتح مكتب أو حمل جتاري أو إعداد أدوات وآالت ملمارسته. بصورة معتادة

أعمال التوريد النظرية أساس فبعض األعمال ال تعترب جتارية قانونا إال إذا بوشرت يف شكل مشروع أو مقاولة مثل 

وفقا هلذه النظرية من ميارس عمال علي وجه التكرار ووفقا لتنظيم خاص يعترب عمال . والنقل والوكالة بالعمولة

 .جتاريا ولو مل يرد ذكره يف القانون
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 .هناك بعض األعمال يعتربها القانون جتارية ولو وقعت ملرة واحدة كالشراء ألجل البيع والسمسرة .1

عدم وضوح النظرية فهي مل تبني لنا متى يصبح املشروع جتاريا أي ما هي درجة التنظيم اليت تسمح   .2

 .بإضفاء العنصر التجاري على املشروع 

ه ومثال هذا أن هناك بعض املشروعات اليت تتمتع بتنظيم دقيق بالرغم من ممارستها ألعمال مدنية حبت .3

 .املشروعات الزراعية

 .. اخلالصة 

 
 

من الصعب طبقا للتشريع القائم االعتماد على نظرية واحدة لتميز العمل التجاري عن العمل املدني والسبب يف ذلك 

إذ أن بعضها يعترب جتاريا . يرجع إىل أن األعمال التجارية اليت ذكرها التشريع مل تكن مؤسسة على فكرة موحدة

لقائم بها تاجرا أم غري تاجر؛ يف حني أن بعضها اآلخر ال يعترب كذلك إال إذا وقع ولو وقع منفردا وأيا كانت صفة ا

 .على سبيل االحرتاف

 

 

 :مر القانون التجاري يف تطوره بثالثة مراحل أساسية هي

 احلديثة /3  العصور الوسطى  /2               العصور القدمية  /1

 

1 

  (مدونة محورابي )تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعة. 

  نظامًا ال يزل معمول به اآلن وهو نظام اخلسارة املشرتكة أو العوار املشرتك ترك. 

   املوسرين  يقرتض ربان السفينة من أحد األشخاص" ابتدعوا ما عرف باسم قرض املخاطر اجلسيمة

مبلغًا من املال لتجهيز السفينة وشراء البضائع الالزمة وعند عودته ساملًا يأخذ القرض وفائدة كبرية عليه أما 

 ( .فكرة التأمني البحري احلديث) إذا هلكت السفينة فال يرد شيئًا وقد استمد من ذلك 

  بالفعل على معظم القواعد واألحكام  يرجع هلم الفضل يف قانون الشعوب وقد اشتمل هذا القانون

 .التجارية اليت عرفها الرومان 

نظام اإلفالس ، نظام القرض البحري، من أهم األنظمة التجارية اليت عرفها الرومان نظام اخلسائر املشرتكة 

 .واحملاسبة

  طلحات األجنبية كان للعرب الفضل يف تطوير أحكام القانون التجاري وخري دليل على ذلك وجود املص

 .وأصلها تعريفة  tariffذات األصل العربي مثل كلمة 

كما أقر اإلسالم مبدأ حرية التجارة كما أصل الكثري من القواعد  اليت تقوم عليها أنظمة اليوم كنظام احلوالة 

  .والكمبيالة واإلفالس والدفاتر التجارية

العمل الذي يتعلق بتداول الثروات ويهدف إلي حتقيق الربح علي أن يتم ممارسته علي وجه املقاولة كلما 

       تعريف أن العمل التجاري يقوم علي ويتضح من هذا ال. تتطلب القانون ذلك 

 التداول /2    قصد حتقيق الربح        /1  
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2 

 عشر سيطرة التجار على املدن االيطالية الواقعة على حوض  صاحب انتعاش التجارة يف القرن احلادي

البحر األبيض املتوسط حيث قام جتار كل املدن االنتظام يف نقابات قوية استطاعت السيطرة على السلطة 

 ".القنصلية" السياسية وأنشأت حماكم خاصة بها مسيت باسم احملاكم 

 ل التجاري بني املوانئ االيطالية واملرافق اإلسالمية كانت للحرب السياسية أثرها يف تنشيط حركة التباد

وهنا يرجع الفضل يف بعد القانون التجاري عن التشكيل وعلو . الواقعة يف حوض البحر األبيض املتوسط 

 .اجلانب الرضائي إىل الشريعة اإلسالمية

 جمموعة " عبارة عن " واققانون األس" كما ساهم األسواق املوسوعية مثل ليون يف فرنسا يف خلق ما يعرف بـ

 .القواعد العرفية اليت درج عليها التجار واليت تهدف إىل تسهيل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بينهم

  ظهرت األنظمة الرئيسية للقانون التجاري وبرزت معامله كقانون مستقل عن القانون املدني يكون قانونًا

 .ذاتيًا وقانونيًا دوليًاعرفيًا نابعًا من البيئة التجارية نبوعًا 
 

3 

  ترتب على اكتشاف رأس الرجاء الصاحل أن حتول مركز التجارة من املدن االيطالية إىل احمليط األطلسي

 .وظهور القوى االستعمارية الكربى

  كما ظهرت سلطات مركزية أخذت على عاتقها مهمة التشريع والقضاء بعدما كانت حتتكرها نقابة

 .التجار

 أظهرت فرنسا أول تقنني جتاري يف عهد لويس التاسع عشر. 
 

 

 

 

  من احملاوالت اجلادة اليت كان اهلدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة هو املشروع اخلاص الذي وضعه

وكان هذا القانون مقتبس من القانون "  تجاريالنظام اجمللس " جملس التجارة يف جدة عرف باسم 

 .ولكن مل ير النور لسبب عدم توقيع امللك عليه الفرنسيوره مقتبس من القانون الذي كان بد لعثمانيا

  هـ صدر نظام احملكمة التجارية فكان شامل للتجارة الربية والبحرية  1338وبعده خبمس سنوات ويف عام

سد يف البالد ، مما أدى بالدولة إلكمال النقص و االقتصاديلكن مل حيط جبميع أوجه التجارة والنشاط 

 . الثغرات بأنظمة مستقلة كنظام األوراق التجارية وغريها من األنظمة التجارية األخرى 

  وكانت النهضة احلديثة اليت مرت بها اململكة اثر كبري يف وضع نظام شامل للشركات بوضع األحكام

م الشركات الواجبة االتباع يف تأسيسها ويف مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها حيث صدر نظا

 .املالي مبوجب قرار جملس الوزراء واملصادق عليه مبرسوم ملكي 

 العديد من التشريعات املستقلةالنصوص التجارية موزعة اليوم يف اململكة بني نظام احملكمة التجارية وبني . 

 وقد مت حتديث العديد من التشريعات التجارية لتناسب التطورات املتسارعة يف البالد.  
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1 

 . األعمال اليت نص نظام احملكمة التجارية علي جتاريتها صراحة أو اعتربت جتارية بطريق القياس 

A  

 وهي األعمال اليت تعترب جتارية ولو وقعت ملرة واحدة وبصرف النظر عن صفة الشخص القائم بها . 

B  

 وهي األعمال اليت تعترب جتارية  إذا متت علي وجه املقاولة أي علي سبيل التكرار واالحرتاف. 

لية أعمال مدنية أصال ولكن تكتسب الصفة التجارية إذا قام بها تاجر يوجد إلي جانب هذه األعمال التجارية األص

 .األعمال التجارية بالتبعيةحلاجات جتارته ويطلق عليها 

وهناك طائفة أخري من األعمال تعترب مدنية بالنسبة لطرف وجتارية بالنسبة للطرف اآلخر وهي ما تسمي 

 باألعمال التجارية املختلطة

األعمال التجاري األعمال التجاري األعمال

  

 1 الشراء ألجل البيع 1 الصناع  

 2 األ راق التجاري  2 الت ريد

 3 أعمال الصراف   البن كـ 3 ال كال  بالعم ل 

 4 السمسرة 4 النقل

 5 أعمال التجارة البحري  5 البيع بالمزاد

األعمال مكاتب المح    6  
  7 إنشاء المباني

   عقد الكيال 
  شراء  بيع المحل

 التجاري
   العق د المتعلق

 باإليجار

  

نظرية األعمال  أساس

 التجارية بالتبعية

 

نظرية األعمال  نطاق

 التجارية بالتبعية

 

أألعمال التجارية 

 المنفردة

 

األعمال التجارية 

 المقاولةبطريقة 
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 الشراء ألجل البيع -1

 األوراق التجارية -2

 و البنوك  أعمال الصرف -3

 السمسرة -4

 األعمال التجارية البحرية -5
 

 

 

  

  الشراء يعين انتقال ملكية الشيء  إلي املشرتي نظري مقابل معني سواء كان هذا املقابل نقديا أو أي شيء آخر

 (.املقايضة)

 .من نطاق األعمال التجارية باعتبارها عمال مدنيا األعمال الزراعيةخترج   .1

 "مثل استخراج املعادن " .ةمن نطاق األعمال التجاري العمليات االستخراجيةكما تستبعد  .2

 "احملامي ، الكاتب ، املعلم ، الطبيب : مثل " .من نطاق األعمال التجارية املهن احلرةكذلك خترج  .3

 "الكاتب ، املؤلف ، مثل الشاعر ".من نطاق األعمال التجارية أعمال اإلنتاج الذهينكذلك خترج  .4
 

  

 كاألوراق املالية مثل األسهم ) وقد تكون  (غالل واملأكوالتاألك) تكون  ممكن أن

 (.احملالت التجارية - براءات االخرتاع - حقوق امللكية األدبية والفنية -

  شراء منزل بقصد هدمه وبيع  فيعترب جتاريا  ويتسع مفهوم املنقوالت ليشمل

 .ضهأنقا

   ( ميكن نقله من مكان آلخر دون تلف  شيءهو كل.) 

 .ويستوي أن يكون املنقول ماديا أو معنويا .1

 .كما يستوي أن يكون منقوال بطبيعته أو حبسب املآل .2

 

 .عمال جتاريا (  البيع أو التأجري) شروط العتبار الشراء بقصد  

 : " إذا سقط شرط من هذة الشروط ال يعترب العمل عمالًًً جتاريًا "
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 .يستوي أن يباع الشيء حبالته وقت الشراء أو بعد حتويله أو صنعه .1

 .العربة بتوافر نية البيع وقت الشراء ولو مل يتم البيع فعال  .2

 .ال يشرتط أن يسبق الشراء البيع .3

 .لتأجري هو املضاربة وحتقيق الربحجيب أن يكون اهلدف من الشراء بقصد البيع أو ا .4

 

بأنها حمررات مكتوبة وفقا ألوضاع شكلية حمددة وتتضمن بيانات معينة /  

 االطالعحددها القانون وقابلة للتداول بالطرق التجارية ومتثل حقا موضوعه مبلغا من النقود مستحق الوفاء لدي 

 .يف ميعاد معني أو قابل للتعيني أو

 

حمرر مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمي الساحب إلي شخص آخر يسمي 

خص ثالث أو املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود مبجرد االطالع أو يف ميعاد معني أو قابل للتعيني  لش

 .ألمره يسمي املستفيد

  

 كلمة كمبيالة .1

 أمر غري معلق علي شرط بوفاء مبلغ معني من النقود  .2

 اسم املسحوب عليه .3

 ميعاد االستحقاق .4

 مكان الوفاء  .3

 “املستفيد”اسم من جيب الوفاء له أو ألمره  .6

 إصدار الكمبيالة  تاريخ ومكان .1

 توقيع من أصدر الكمبيالة   .0

•

•

•
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✱

  

ع مبلغا من النقود يف حمرر مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد من شخص يسمي احملرر بأن يدف 

 . تاريخ معني أو قابل للتعيني لشخص آخر أو ألمره يسمي املستفيد

 

 78 

 كلمة سند ألمر أو إلذن .1

 تعهد غري معلق علي شرط بوفاء مبلغ معني من النقود  .2

 ميعاد االستحقاق .3

 مكان الوفاء  .4

 “املستفيد”جيب الوفاء له أو ألمره  اسم من .3

 تاريخ ومكان إصدار السند  .6

 توقيع من أصدر السند   .1
 

  

 

إذا كان حتريره مبناسبة عمل جتاري سواء كان حمرره    ✱

نة بسيطة علي أن حترير السند كان مبناسبة عمل حتريره من قبل تاجر فيعترب قريأما . تاجر أم غري تاجر 

جتاري

 

 مبلغ        مكان وتاريخ اإلنشاء                            

 أسم المستفيدأتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند إلي إذن أو ألمر 

 مبلغ            

 تاريخ االستحقاق في 

 توقيع المحرر

   

 

 

 غــــلمب                      مكان وتاريخ اإلنشاء                            

 وانهـوعن                                                المسحوب عليهإلي   

 أسم المستفيدادفعوا إلي أو ألمر  

 مبلغ            

 تاريخ االستحقاق  في

 توقيع الساحب
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حمرر مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمي الساحب إلي شخص آخر يسمي املسحوب  

ألمر الساحب نفسه  بأن يدفع مبلغا من النقود مبجرد اإلطالع لشخص ثالث أو ألمره  أو حلامله  أوبنك  عليه 

 .املستفيديسمي 

 11  

 كلمة شيك .1

 بأمر غري معلق علي شرط بوفاء مبلغ معني من النقود مكتوبا باحلروف واألرقام   .2

 جاسم البنك املسحوب عليه .3

 مكان الوفاء  .4

 أو حلامله“ املستفيد”اسم من جيب الوفاء له أو ألمره  .3

 كان إصدار الشيك تاريخ وم .6

  توقيع من أصدر الشيك الساحب .1

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان حتريره مبناسبة عمل جتاري سواء كان حمرره تاجر ✱

 .أما حتريره من قبل تاجر فيعترب قرينة بسيطة علي أن حترير الشيك كان مبناسبة عمل جتاري.أم غري تاجر 

  

A.  استبدال  نقود بنقود من عملة أخرى نظري عمولة يتقاضاها الصرييف أو البنك

  

✱

استبدال نقود بنقود من عملة أخرى يف 

 .نفس املكان أي عن طريق املناولة اليدوية
 

 

 

 

يتم عن طريق استبدال النقود بورقة 

جتارية أي عن طريق تسليم الصراف عملة 

رية يف بلد معني مقابل استالم ورقة جتا

 -بنك )”تتضمن أمرا إلي شخص آخر 

بلد آخر بالدفع يف  (“صرافة -شركة 

حلامل هذه الورقة مبلغ من النقود بعملة 

 . بديلة

 

 

 لغمب                               مكاع  تاريخ اإلنشاء      

 فرع -بنك                                     المسح ب عليهإلي   

 أ  لحامله - أسم المستييد             ادفع ا بم جب هذا الشيك  إلي أ  ألمر 

 مبلغ            

 ت قيع الساحب
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B 

  بالنسبة للبنك ( جتارية) البنوك مجيع عمليات تعترب. 

 اجات جتارته وكان العميل تاجراإذا كانت حل ( جتارية بالتبعية ) أما بالنسبة للعميل فقد تكون.. 

  كانت حلاجاته الشخصية إذا ( مدنية) وقد تكون أعماال . 

 

  

عقد يتعهد مبقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام عقد معني والتوسط يف إبرامه   

 . وذلك مقابل أجر يكون عادة نسبة من قيمة العقد

التقريب بني طريف التعاقد نظري عمولة تكون عاده نسبة مئوية من قيمة املتفق وهو يستحق  

مت إبرام العقد بناء على وساطته، والسمسار ليس وكيال بل هو وسيط وليس طرفا يف العقد بل يقرب العمولة متى 

والسمسرة يف اململكة عمال جتاريا سواء قام بها . عقد الشراء يقرب بني البائع واملشرتي: بني أطراف العقد مثل

سمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما وتعترب أعمال ال. حمرتف أو غري حمرتف وسواء العقد  مدنيا أو جتاريا

فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص الذي وسطه إلبرام العقد فان األمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا 

كان تاجرا أو غري تاجر وعلى طبيعة املراد إبرامه فإذا كانت مدنية كبيع أو شراء العقار اعترب عقد السمسرة مدنيا 

 .ذا العميلبالنسبة هل

  

من نظام احملكمة التجارية  2تعترب أعمال التجارة البحرية من قبيل األعمال التجارية املنفردة وفقا لنص املادة 

 : ويدخل يف ذلك األوجه  املختلفة هلذه األعمال وهي 

  بناء السفن وإصالحها وصيانتها. 

 نشراء أو بيع أو تأجري أو استئجار السف. 

 بيع وشراء معدات أو أدوات أو مواد متوين السفن. 

 ستخدام املالحني وغريهم من العاملني  يف السفنأ. 

 عمليات االقرتاض اليت تتم بضمان السفينة أو ضمان محولتها. 
 

 

 

 

✱ ()
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2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.. )

 وجه املقاولة أو املشروععلى  هذه األعمال الكتسابها الصفة التجارية ال بد من ضرورة القيام بها. 

 .التكرار ويف إطار مشروع منظم: أي إذا مت على وجه االحرتافمبعنى ال يعترب هذا النوع من األعمال جتاريا 

 املقاولة بهذا املعنى تقوم علي و 

 .باشرة النشاطأو مشروع مل تنظيموجود  /2   القيام بالعمل موضوع املقاولة على حنو مستمرتكرار  /1

  وفقا للنظام السعودي واألعمال التجارية بطريق 

ع باملزاد العلين وإنشاء مقاولة الصناعة والتوريد والوكالة بالعمولة والنقل وحمالت ومكاتب األعمال والبي) 

 (.املباني 
 

1.  

 سلع نصف مصنوعة أو تامة الصنع تكون  واد األولية أو نصف املصنوعة إىليقصد بالصناعة حتويل امل

صاحلة إلشباع حاجات األفراد، كتحويل القطن إلي خيوط، وحتويل اخليوط إلي قماش، وصناعة السكر 

  .من قصب السكر، واألثاث من األخشاب

 دة لتكون أكثر قابلية لالستهالكوقد تقتصر الصناعة علي جمرد حتسني شكل املا. 

 وتعترب أعمال  .جتاريا أن تتخذ شكل املقاولة وأن يتوافر عنصر املضاربة وجيب العتبار الصناعة عمال

 .  ولو اقرتنت باستثمار زراعي ما دامت هي النشاط الرئيسي والزراعة تابعة هلا الصناعة جتارية حتى
 

األعمال التجاري األعمال التجاري األعمال

 1 الشراء ألجل البيع 1 الصناع  

 2 األ راق التجاري  2 الت ريد

 3 أعمال الصراف   البن كـ 3 ال كال  بالعم ل 

 4 السمسرة 4 النقل

ع بالمزادالبي  5 أعمال التجارة البحري  5 

األعمال المح   مكاتب  6  
  7 إنشاء المباني

   عقد الكيال 
  شراء  بيع المحل

 التجاري
   العق د المتعلق

 باإليجار

نظرية األعمال  أساس

 التجارية بالتبعية

 

نظرية األعمال  نطاق

 التجارية بالتبعية

 

  

أألعمال التجارية 

 ةالمنفرد

 

األعمال التجارية 

 المقاولةبطريقة 

 

1 

3 2 



 

20 

2.  

 التوريد عقد يتعهد مبقتضاه شخص بتقديم أشياء أو خدمات ملصلحة شخص آخر بصورة منتظمة 

 .يتعهد املورد له بدفعه للمورد ومستمرة لفرتة من زمنية معينة مقابل أجر أو مثن متفق عليه

  االستمرارية وان يكون ) االحرتاف يباشرها الشخص علي سبيل يشرتط العتبار عمليات  التوريد جتارية أن

 (منتظم 

   جتاريا اذا قام به الشخص بصفة وال يشرتط أن يكون التوريد مسبوقا بالشراء، وال يعترب التوريد عمال

 .متقطع عرضية  أو على حنو
 

3. 

 الوكالة بالعمولة عقد يتعهد مبقتضاه الوكيل بأن جيري بامسه تصرفا قانونيا حلساب املوكل. 

 الوكيل بالعمولة شخص يتعاقد بامسه الشخصي حلساب املوكل يف مقابل أجر يسمى العمولة. 

 االحرتافالشخص علي سبيل  ر عمليات الوكالة بالعمولة جتارية أن يباشرهايشرتط العتبا. 

 تعترب مقاولة الوكالة بالعمولة عمال . ختتلف الوكالة بالعمولة عن  كل من الوكالة العادية، والسمسرة

 .جتاريا دائما سواء كانت الصفقة اليت يربمها مدنية أو جتارية
 

4.  

 كان معني تزم مبقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله اخلاصة بنقل أشخاص أو أشياء إلي معقد النقل اتفاق يل

 .مقابل أجرة متفق عليها

 قل جتاريا دائما يعترب الن. يشرتط العتبار أعمال النقل جتارية أن يباشرها الشخص علي سبيل االحرتاف

 .بالنسبة للناقل

 ويعد . ر إال إذا كان تاجرا وكان النقل متعلقا بتجارتهال يعترب النقل جتاريا بالنسبة للشاحن أو املساف

 .نقل أشخاص جتاريا سواء كان نقل بري، حبري، أو جوي، وسواء تعلق بنقل بضائع أمالنقل 
 

5.  

 يقصد باحملالت واملكاتب التجارية تلك اليت تقوم بتقديم خدمات متنوعة للجمهور مقابل أجر معني. 

 .اتب االستقدامكمكاتب السياحة والسفر والتخليص اجلمركي ومك

 ولو كانت متعلقة بأعمال مدنية ألنها ال  املقاولة وتعترب أعمال هذه املكاتب جتارية متى متت علي وجه

فهي تزاول العمل . تستمد صفتها التجارية من نشاطها وإمنا من احرتافها هذا النشاط ولو كان مدنيا 

 (.جتارية أو مدنية ) ا لعمالئها ف النظر عن طبيعة العمل أو اخلدمة اليت تقدمهالتجاري بصر

 

6.  

  يقصد مبحالت البيع باملزايدة تلك احملالت اليت تقوم ببيع املنقوالت اجلديدة أو املستعملة اململوكة للغري

 .بة مئوية من مثن املبيععادة نسللجمهور باملزاد العلين مقابل أجر يكون يف ال

  مدنية أو )تعترب مقاولة البيع باملزاد العلين عمال جتاريا بصرف النظر عن طبيعة البيوع اليت تتوالها

 يف تداول الثروات، باإلضافة  إىل وسواء كان املبيع عقارا أو منقوال ألن القائم بها يعترب وسيطا( جتارية

 . توافر عنصر املضاربة وحتقيق الربح
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7.  

  تشمل مقاولة إنشاء املباني مجيع العمليات املتعلقة مبقاوالت البناء وتعديلها وهدمها وترميمها وإنشاء

 . الكهرباء واهلاتف  واملياه وحفر األنفاق واآلباراجلسور والطرق والسدود وخطوط 

 توريد املواد واألدوات الالزمة هلا يشرتط العتبار مقاولة البناء جتارية أن يكون املقاول متعهدا ب . 

 علي تقديم العمال إلنشاء املباني ألنه يف هذه احلالة يضارب  ويعترب القضاء عمل املقاول جتاريا وإن اقتصر

  .على عمل الغري

 

 

 

 

 

 

 

 

  استقر الفقه والقضاء على إضفاء الصفة التجارية على نوع أخر من األعمال تتميز بأنها مدنية بطبيعتها ولكنها

 .ختضع للقانون التجاري بعد اكتسابها للصفة التجارية 

 م بها وهو كونه تاجرًا وقام بها حلاجات جتارته، ويعد األخذ بهذه األعمال وتعد مصدر جتاريتها من مهنة القائ

ومثال ذلك التاجر الذي سيارات لنقل .هو اعتداد املشرع بالنظرية الشخصية إىل جانب النظرية املوضوعية 

ة البضائع للعمالء فهو يشرتيها لالستخدام وليس بقصد إعادة البيع ومع ذلك تكتسب هذه العملية الصف

 .التجارية بالرغم من انها أعمال مدنية

  ويقابل نظرية األعمال التجارية بالتبعية نظرية األعمال املدنية بالتبعية حيث تفقد أصلها التجاري وتصبح

مدنية نسبيًا ملهنة القائم بها، مثل قيام الطبيب ببيع بعض األدوات الطبية، وشراء صاحب املدرسة لألغذية 

شراء ألجل البيع عمل جتاري بطبيعته ولكنه ألن القائم بها مدني، وأن صاحب مهنة مدنية وبيعها للجمهور، فال

 .يم فيصبح عماًل مدنيًا بالتبعيةأصلية كالطب والتعل

 

 

التجاري األعمال

   عقد الكيال 
  شراء  بيع المحل

 التجاري
   العق د المتعلق

 باإليجار

نظرية األعمال  أساس

 التجارية بالتبعية

 

نظرية األعمال  نطاق

 التجارية بالتبعية
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 :باختصار 

  حبكم أن . ، ولكنها تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من تاجر حلاجات جتارتهأعمال مدنية بطبيعتهاهي

  .الفرع يتبع األصل

 ال يلزم أن يتوافر فيها قصد يف أنه  األصليةعن األعمال التجارية التبعية األعمال التجارية  وختتلف

  .املضاربة وحتقيق الربح 

 غري التاجر حلاجات مهنته املدنية  األعمال املدنية بالتبعية هي األعمال التجارية اليت يقوم بها . 

 الفرع يتبع األصل 

   العقود والتعهدات اليت تتم بني التجار من نظام احملكمة التجارية  2لنص املادة وفقا

تكتسب الصفة التجارية ولو مل تكن ضمن التعداد القانوني لألعمال التجارية

 

  أن يقوم بهذا العمل تاجر .1

 م التاجر بهذا العمل حلاجات جتارتهأن يقو .2
 

 

A B 

 :مثال 

شراء الوقود واآلالت والدفاتر واألثاث واملكاتب 

 . ة النشاط التجاريالالزمة ملمارس

غري أنه يوجد بعض العقود أثارت بعض الصعوبات 

 

 عقد الكفالة 

 العقود املتعلقة بالعقارات 

 شراء وبيع احملل التجاري 

 

  التعويض عن الفعل الضار 

 التعويض عن الفعل النافع 
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. نفيذ التزام للدائن به إذا مل يقم املدين بتنفيذهيقصد بالكفالة تعهد شخص بضمان ت  .1

لكن يف بعض احلاالت تعترب الكفالة . واألصل أن عقد الكفالة مدني وال يهدف إىل املضاربة وحتقيق الربح

ان يكفل تاجرا أحد عمالئه التجار ليبعد عنه : جتارية بالتبعية إذا قام بها الكفيل ملصلحة جتارته مثل 

 .به كعميل االفالس وحيتفظ

شراء احملل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل جتاري بالتبعية اما   .2

احملل التجاري فهناك رأي يعتقد انه ال يعترب عمال جتاريا بالتبعية الن املشرتي مل يكتسب شراء غري التاجر 

ذلك الن عملية الشراء هي اخلطوة األوىل قصد صفة التاجر وقت الشراء، غري أن الرأي الراجح اعتربه ك

اما بيع التاجر حملله التجاري فيعد عمال جتاريا بالتبعية ألنه اخر عمل جتاري يقوم به يف . احرتاف التجارة

 .حياته التجارية

اقد يعترب عمال جتاريا كل شراء للعقارات إلعادة بيعها، وبالتالي إذا كان التع  .3

على عقار من اجل مباشرة التجارة أو التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار حمل جتاري مثال فتعترب 

 .اعمال جتارية بالتبعية
 

 

  اشرتها رة إليها وامنا مبناسبة مبااللتزامات اليت تنشأ ال حلاجة التجا 

A.    يعترب عماًل جتارًا بالتبعية التزام التاجر بالتعويض استنادًا إىل املسؤولية غري

العقدية عن األخطاء العمدية اليت يرتكبها مبناسبة مباشرة جتارته كالتزام التاجر بالتعويض عن أعمال 

 .للغرياملنافسة غري املشروعة كتقليد عالمه جتارية مملوكة 
 

B.   يتكون هذا االلتزام نتيجة فعل نافع وقع لصاحل التاجر كأن دفع أحد عمالئه

مبلغًا أكثر من املستحق عليه أو قام شخص فضولي بعمل حقق منفعة للتاجر فيكون التزام التاجر بدفع 

 .ارتهجتاريًا ألنه تعلق بشؤون جتغري املستحق للعميل والفضولي التزاما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يقع العمل القانوني عادة بني شخصني فإن كان جتاريًا بالنسبة إىل كل منهما فال صعوبة يف األمر اذ

اما . مثال بيع تاجر اجلملة بضاعته لتاجر التجزئة. تطبق بشأنه أحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفني

بة للطرفني فتطبق بشأنه كذلك أحكام القانون املدني بالنسبة لكل اذا كان العمل القانوني مدنيًا بالنس

 .منهما، و مثال ذلك قيام أحد االشخاص باستئجار منزل بقصد السكن

  هو العمل الذي يتم بني طرفني يكون ألحدهما عمل جتاري ولألخر عمل مدني وقد يكون أحد طرفيه تاجر

هذا النوع من العمل لنظام مزدوج فتطبق أحكام النظام  وخيضع. واألخر غري تاجر أو يكون الطرفني جتار

املدني على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة له مدني ويطبق أحكام النظام التجاري على الطرف الذي يعد 

تاجر التجزئة سلعًا للمستهلكني، وبيع املزارع حمصوالته ومثال ذلك بيع . العمل بالنسبة له عمل جتاري

فالعمل يعترب يف مجيع احلاالت مدنيًا بالنسبة اىل ... ع املؤلف حقوق الطبع والنشر للناشرألحد التجار، وبي

 .طرف وهو املستهلك واملزارع واملسافر، وجتاريًا بالنسبة للطرف اآلخر وهو التاجر والناقل ورب العمل
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املدنية للمدعي  الصفة

تعطيه اخليار بني إقامة 

الدعوي أمام احملكمة 

التجارية أو احملكمة 

 .املدنية

تطبق قواعد اإلثبات التجارية 

علي من يعترب العمل جتاريا 

بالنسبة له وتطبق قواعد 

اإلثبات املدنية علي من يعترب 

 .العمل مدنيا بالنسبة له

 

املختلط قد يصعب يف بعض احلاالت جتزئة العمل 

إلي جانب جتاري خيضع للقواعد التجارية وجانب 

وهذا هو احلال يف عقد . مدني خيضع للقواعد املدنية 

الرهن حيث ختتلف طرق إثبات العقد وتنفيذه 

و غري . حبسب ما إذا كان الرهن مدنيا أو جتاريا

منطقي جتزئة العملية إىل جزأين خيضع كل منهما 

ل يف نظام الفوائد اليت وهذا هو احلا. لقواعد خمتلفة

ختتلف حبسب ما إذا كان الدين مدنيا أو جتاريا و 

من الطبيعي أال يكون للدين الواحد إال نظام واحد 

للفوائد و من الثابت يف مثل هذه األحوال أن العمل 

املختلط جيب أن ال يكون له إال طابع واحد مدني أو 

 .جتاري

 
 

لي العمل يف مثل هذه احلاالت فقد ذهب القضاء إلي أن العمل املختلط جيب أن ولتحديد القواعد الواجبة التطبيق ع

ولصعوبة جتزئة العمل الواحد و . تكون له طبيعة واحدة مدنية أو جتارية حسب صفة الدين بالنسبة للمدين 

ريع األملاني إخضاع جزأ منه للقانون التجاري واجلزء اآلخر للقانون املدني تأخذ معظم التشريعات اليوم كالتش

واإلسباني مببدأ وحدة العمل القانوني، ومن ثم فهي ختضع العمل املختلط بشقيه املدني والتجاري ألحكام القانون 

 .التجاري
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 ام القانوني الذي  فقهيا وإمنا يرجع الختالف النظإن التمييز بني العمل التجاري والعمل املدني ليس جدال

 .حيكم كل منهما

  (. ودعم االئتمان /2   حتقيق السرعة  /1) وتهدف القواعد اخلاصة باألعمال التجارية إلي 

 (. االلتزامات التجارية /3    اإلثبات /2    االختصاص القضائي  /1) ـ وتتعلق هذه القواعد ب 

 

  أخذت غالبية التشريعات يف الدول املختلفة مببدأ االختصاص القضائي حبيث تنظر حماكم جتارية يف

املنازعات التجارية، وحماكم مدنية يف املنازعات املدنية وذلك مراعاة للسرعة املطلوبة يف إنهاء القضايا ذات 

 . الطابع التجاري، حيث يتوافق ذلك مع السرعة املطلوبة للتجارة

 

 هـ قرارا  1481د تبين القانون التجاري السعودي هذا االجتاه فقد أصدر جملس الوزراء يف عام وق

باختصاص ديوان املظامل بالفصل يف املنازعات الناشئة عن تطبيق نظام احملكمة التجارية ونظام الشركات 

ضاء بإصدار نظام جديد وقد قام جملس الوزراء السعودي بإعادة تنظيم مرفق الق .ونظام العالمات التجارية

هـ ونقل االختصاص بنظر املنازعات التجارية إلي  1420-1-11للقضاء ونظام جديد لديوان املظامل بتاريخ 

 .احملاكم التجارية بالقضاء العام

 

  عد اإلثبات يف األعمال التجاريةعن قوا املعامالت املدنيةختتلف قواعد اإلثبات يف. 

 دة العامة يف اإلثبات يف املواد املدنية هي وجوب اإلثبات بالكتابة متى جاوزت قيمة التصرف مبلغا فالقاع

 .معينا أو كان غري حمدد القيمة، وعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إال كتابة

 

  فالقاعدة هي حرية اإلثبات املعامالت التجاريةأما يف. 

اري اليت جاءت بها الشريعة اإلسالمية، فيجوز إثبات التصرفات وهو تطبيقا لنظرية إثبات الدين التج

. التجارية بكافة طرق اإلثبات أيا كانت قيمتها على عكس التصرفات املدنية اليت جيب إثباتها بالكتابة

فيجوز إثبات ما خيالف الدليل الكتابي يف التصرف التجاري بغري الكتابة، كشهادة الشهود إال إذا اتفق 

 .ري على ضرورة اإلثبات بالكتابة يف العمل التجااألطراف 

والسبب يف اخلروج عن القواعد العاملة يف اجملال اإلثبات يف املسائل التجارية مرجعه إىل رغبة املشرع يف 

 تقوية

 .نة اليت تنطبع األعمال التجاريةاالعتبارات اليت أملتها الثقة واالئتمان والسرعة واملدو

 ال جيوز اإلثبات فيها إال علي مبدأ حرية اإلثبات يف املعامالت التجارية، أي أنه  يوجد بعض االستثناءات

  .كتابة

  (. عقود تكوين الشركات، وعقود بيع السفن، واألوراق التجارية ) ومن أمثلة ذلك 
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1. 

  

 . قضايا األحداثدوائر  . القضايا التعزيرية دوائر.  قضايا القصاص واحلدود دوائر

  

 

 

2.  
 

  

 .وحتكم بعد مساع أقوال اخلصوم  (الدرجة األوىل)النظر يف األحكام القابلة لالستئناف الصادرة من حماكم 

 

 . الدوائر احلقوقية -1

 .الدوائر اجلزائية -2

 دوائر األحوال الشخصية -3

 الدوائر التجارية -4

 ائر العماليةالدو -5
 

 

 مراقبة سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واالنظمة والتشريعات 

  اخل...مراجعة االحكام والقرارات الصادرة من حماكم االستئناف بالقتل او القطع. 

 يكون حمل االعرتاض فيها القضايا التى: 

 (خطأ يف تكييف الوقائع  - عيب يف التشكيل -عدم االختصاص  - خمالفة الشريعة)

 مقر احملكمة العليا 

  (قضاة يف اجلزائية 5اىل  3) تتألف من دوائر حبسب احلاجة 
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1  

   /هم يف عالقة قانونية واحدة حبيث ال يسأل عدم انقسام الدين بني املدينني عند تعدد

كل مدين منهم مبقدار نصيبه يف الدين فحسب ولكن يلتزم بالوفاء بكامل قيمة الدين الذي يف ذمته وذمة 

 . باقي املدينني معه يف العالقة 

 يف املعامالت التجارية التضامن مفرتض بني املدينني عند تعددهم دون حاجة إىل اتفاق أو نص. 

 

2)  

   /تجارية اليت حل ميعاد استحقاقهانظام خاص بالتجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم ال. 

 يتسم  نظام اإلفالس بالشدة والقسوة جتاه التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية حالة األداء  . 

  اجر عندما يتوقف عن سداد ديونهالذي خيضع له املدين غري الت(  اإلعسارنظام  ) نظام اإلفالس عن. 

 

3  

   للقاضي أن مينح املدين الذي يتوقف عن سداد ديونه املدنية مهلة لسداد دينه إذا استدعت حالته ذلك

 (. األجل القضائي) وهو ما يطلق عليه ومل يلحق الدائن ضرر جسيم من جراء تأجيل الوفاء 

  هي التشدد يف منح املدين مهلة للوفاء نظرا ألهمية الوفاء يف املواعيد احملددة  فالقاعدة أما

 .يف املعامالت التجارية

  

 

4 

   /ين موضع املخل بتنفيذ التزاماتههو وضع املد. 

 املدين بضرورة تنفيذ التزاماتهة إال إذا قام الدائن بإعذار وال يثبت اإلخالل بتنفيذ االلتزامات التعاقدي. 

 بواسطة ورقة (  املدنية ) سائل اإلعذار يف امل. 

  (.إمكانية اإلثبات )فإن اإلعذار يتم بأي وسيلة من وسائل االتصال ( املسائل التجارية ) يف 

 

5 

  / كم رغم قابليته للتظلم منه أو رغم حصول التظلم فيههو تنفيذ احل . 

   ال بعد أن تصبح أن األحكام اليت تصدر يف منازعاتها ال تكون واجبة النفاذ إ ( املعامالت املدنية) يف

 .أحكامها  نهائية

  (املعامالت التجارية ) القرارات الصادرة  أما. فاألصل فيها أنها قابلة للنفاذ املعجل بشرط تقديم كفالة

 .بالفصل يف منازعات  األوراق التجارية  فإنها تكون مشمولة بالنفاذ املعجل بغري كفالة
 

6 

 متى اكتسب الشخص صفة التاجر فإنه يلتزم بالتزامات التجار. 
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 (. نشاط التجار عند ممارسة جتارتهمعمال التجارية وجمموعة القواعد القانونية اليت تنظم األ) 

 . وسوف نتناول يف هذه احملاضرة شروط اكتساب صفة التاجر

 

   (  نظام احملكمة التجارية) من

 .الت التجارية واختذها مهنة لهمن اشتغل باملعام”/ 

 

 

 

 

 حيرتف القيام طلب اكتساب الشخص لصفة التاجر أن يت

 ]انواع  5[ وهذه األعمال التجارية هي األعمال التجارية  •

 . ]انواع   7 [واألعمال التجارية بطريق  •

 

 

 

 

 

  الصفة التجارية لصدورها من تاجر بطبيعتها  تكتسب مدنيةفهي أعمال   أما. 

  (.  صفة التاجر اكتساب ) تتطلب أوالفهي 

  ممارسة الشخص لألعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة حبيث

 .يعتمد عليها كوسيلة لالرتزاق
 

  

   :تكرار القيام بالعمل بصفة منتظمة 

  ص مصدرا للرزق  واحلصول على الكسب وال يشرتط يعين أن يشكل ممارسة العمل التجاري للشخ

 . أن يكون هذا العمل هو النشاط الوحيد أو الرئيسي للشخص

 احرتاف األعمال التجارية

مباشرة الشخص األعمال 

 التجارية بامسه وحلسابه

 األهلية التجارية

 1 الشراء ألجل البيع 1 الصناع  

 2 األ راق التجاري  2 الت ريد

 3 أعمال الصراف   البن كـ 3 ال كال  بالعم ل 

 4 السمسرة 4 النقل

 5 أعمال التجارة البحري  5 البيع بالمزاد

األعمال المح   مكاتب  6  
  7 إنشاء المباني
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 .أن حيرتف الشخص عدة حرف من بينها التجارة  .1

 .عن حجم املشروع التجاري بغض النظر ( حيرتف األعمال التجارية) صفة التاجر ملن   .2

 (.الشخص الطبيعي ) ـ ب ف األعمال التجارية الكتساب صفة التاجر احرتا  .3

 (.الشخص االعتباري ) يف   .4

 .اكتساب الشركاء فيها هذه الصفةاكتساب الشركة صفة التاجر  ال يرتتب على .5

 وغري خمالف للنظام العام مشروعايف العمل التجاري الذي يكسب الشخص صفة التاجر أن يكون    .6

 .واآلداب العامة

  (الشيك /  طرفانالسند اإلذني / اطراف  3الكمبيالة )  باألوراق التجارية   .7

إىل اكتساب صفة التاجر إذ ال يتصور أن حيرتف الشخص سحب الكمبياالت والشيكات               

 .تابعة بطبيعتها لنشاط رئيسي أخرفهذه األعمال 
وقد يكون جتاريًا، فمالك العقار الذي يسحب كمبياالت باألجرة على  قد يكون مدنياًًً وهذا النشاط

 .سحب الكمبياالت بل تأجري العقارمستأجريه ليس تاجرًا ألنه ال حيرتف 

  

وخيضعوا ألحكام  ( جتار) روا التجارة فهم باش احملامني والقضاة وأعضاء هيئة التدريس،  / 

زاء املنصوص عليه يف محاية للغري الذين يعتمدون على الوضع الظاهر، لكن مع توقيع اجلوذلك التجارة؛ 

 .القوانني

  وعلى من يدعي هذه الصفة إثباتها، له أن يسلك يف ذلك كافة  ( غري تاجر) أن الشخص ملا كان

 .البينة والقرائنثبات مبا فيها طرق اإل
. إمنا ال يكفي إلثبات هذه الصفة يف السجل التجاري أو إمساك دفاتر جتارية، وتعد هذه القرينة بسيطة

كما ال يكفي أن يصف الشخص نفسه بأنه تاجر حتى تثبت له هذه الصفة، ألنها صفة قانونية ال تكتسب 

 .وإمنا بتوافر شروطها القانونية بإرادة الشخص،

  

صفة مادام يباشر التجارة كإهمال القيد يف السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية، ال خيلع عنه هذه ال

 .بالفعل

 

 

   صراحة نظام احملكمة التجارية الكتساب صفة التاجر ضرورة قيام الشخص مبباشرة األعمال

التجارية بامسه وحلسابه اخلاص، غري أن الفقه والقضاء مستقران على اشرتاط االستقالل يف ممارسة احلرفة 

 .التجارية

  (  الفقه والقضاء )رورة قيام الشخص مبباشرة األعمال التجارية بامسه ض        الكتساب صفة التاجر

 . وحلسابه
 .عمال التجارية، ويتحمل نتائجهاعن غريه يف مباشرة هذه األ مستقالويقصد بذلك أن يكون 

 ىيعترب تاجرا، ألن التجارة تقوم عل كان الشخص يقوم باألعمال التجارية باسم الغري وحلسابه، 

 .ي يتحمله شخص القائم بالعملوهو عنصر شخص االئتمان
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كما أن . ة أو املساهم يف شركات املساهمةالشريك املوصي أو الشريك يف الشركة ذات املسئولية احملدود 

مستخدمي احملال التجارية، ومديري الشركات التجارية وأعضاء جمالس إدارتها، ومديري الفروع، وربابنة 

وإن كانوا يقومون بالفعل بأعمال جتارية فأنهم ال يعتربون جتارًا، ألنهم ال يباشرون هذه األعمال  السفن،

ضعون مبقتضاه عقد عمل خي بهبامسهم وحلسابهم اخلاص، بل السم رب العمل وحلسابه والذي يربطهم 

 .إلرادته وتوجيهاته

   "وليس مرجع ذلك األعمال اليت يقوم   " الذي يتعاقد بامسه وحلساب املوكل

بها حلساب غريه، وإمنا ألن نظام احملكمة التجارية اعترب عمله كممثل لغريه ضمن األعمال التجارية األصلية، 

وذلك بصرف النظر عن طبيعة األعمال اليت يربمها حلساب الغري، وهلذا يعد الوكيل بالعمولة تاجرًا ولو كانت 

 .قوم بها حلساب موكله مدنيةليت ياألعمال ا

  (لشركاء املتضامنون يف شركات التضامن والتوصية ا ) تهم عن ديون ألن مسئولي

 .الشركة غري حمدودة

  (وراء شخص آخرمسترتًا خص التجارة ميارس الش )  ويظهر هذا األخر أمام الغري كما لو كان التاجر

الشخص حمظورًا عليه ممارسة التجارة مبوجب نظام أو الئحة، كما هو  احلقيقي، وحيدث ذلك عندما يكون

احلال بالنسبة للموظفني أو احملامني، وقد ثار اخلالف حول من يكتسب صفة التاجر منهما، ومييل الرأي 

 . ( الشخص املسترت والظاهر ) االعتبار كل من الراجح يف الفقه والقضاء
 

  رس العمل بامسه، إال أن االجتار يتم حلسابه وهو الذي جيين مثاره، فمن غري املقبول فهو ال ميا

 .على صفة األجر خاصة شهر اإلفالسأن يفلت من اآلثار املرتتبة 

   ،وإن كان ال يقوم العمل حلسابه إال أنه ظهر مبظهر تاجر وتعامل مع الغري على هذا أألساس

  .قا لنظرية الظاهر ومحاية لثقة الغري املشروعةفيجب أن يعترب كذلك تطبي

   أن يكون للشخص حمل ثابت يباشر فيه التجارة . 

 يتم إثبات صفة التاجر بكافة طرق اإلثبات. 
 

 

  وافر الكتساب صفة التاجر أن حيرتف الشخص األعمال التجارية بامسه وحلسابه، وإمنا البد أن تت

 .فيه أيضا األهلية التجارية

صالحية الشخص لالشتغال بالتجارة واكتساب صفة التاجر، وحتمل االلتزامات املفروضة /  

 .علي التجار

مصاب بأي عارض من عوارض  ويعترب الشخص أهال ملباشرة التجارة يف اململكة ببلوغه سن الثامنة عشر غري

 ." جنبياسواء كان مواطنا أو أ" األهلية

 .له احملكمة قيما إلدارة أمواله وإذا أصيب الشخص بأحد عوارض األهلية يتم احلجر عليه، وتعني

 .وال جيوز للقيم أن ينشئ  جتارة جديدة حلساب احملجور عليه

  ومع ذلك جيوز للقاصر . للقاصر مباشرة التجارة، ويعترب ما يقوم به من أعمال قابال لإلبطال ملصلحته

ويف هذه احلالة يعد . احلصول علي إذن من احملكمة، وهذا اإلذن قد يكون مطلقا أو مقيدابشرط اشرة التجارة مب

القاصر يف حكم الشخص كامل األهلية فيكتسب صفة التاجر غري أن مسئوليته يف حالة اإلفالس جيب أال 

 . تتعدي األموال اليت حددها اإلذن إذا كان مقيدا

  أن يستمر يف التجارة اليت تؤول للقاصر رعاية ملصلحته للولي أو الوصي . 

  جيوز النص يف عقد شركة التضامن على أنه إذا تويف أحد ”من نظام الشركات علي أنه   33تنص املادة

 .“الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا

  للولي أو الوصي أن يوظف أموال القاصر يف أسهم شركات األموال. 
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 ♥.. يف هذة احملاضرة سيتم شرح النقطة األوىل فقط 

 

 

 

  

 .املركز املالي للتاجرتبني  .1

 .التاجر مجيع العمليات اليت قام بها تبني .2

 .التاجر يف نهاية السنة املالية تبني تفاصيل البضاعة املوجودة لدى .3

 .تصلح الدفاتر التجارية املنتظمة أن تكون وسيلة لإلثبات أمام القضاء .4

 .للدفاتر التجارية أهمية كبرية يف نظام اإلفالس .3

 .التاجر واحتساب الزكاة حقة علىية يف تقدير الضريبة املستتفيد الدفاتر التجار .6
 

  

1  

 ( كان أو شركة، مواطنا أو أجنبيا تاجر فرداًًً ) عاتق كللتزام مبسك الدفاتر التجارية على يقع اال. 

  ( الشريك املتضامن) شركةمبسك دفاتر جتارية مستقلة عن دفاتر ال. 

 يلزم معرفة التاجر الكتابة يشرتط وجود حمل ثابت للتاجر، و. 

 (.ل ريا  رأمساله على ) التاجر الذي  من هذا االلتزام 

االلتزام بمسك  1- •

االلتزام  2- •

االشتراك في  3- •

هـ التاجر  1409-12-17ألزم نظام الدفاتر التجارية الصادر بتاريخ •

مبسك دفاتر جتارية معينة، يقيد فيها مجيع العمليات التجارية 

اليت يقوم بها، كما ألزمه بضرورة مسكها بطريقة معينة حتى 

 .حتقق الغرض منها

-1
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2  

 عة لزمها طبييلتزم التاجر وفقا لنص املادة األوىل من نظام الدفاتر التجارية مبسك الدفاتر التجارية اليت تست

 .  بيان مركز التاجر املالي بدقة ووضوح جتارته وأهميتها حبيث تؤدي إىل

  

 .ودفرت األستاذ العام/3        ودفرت اجلرد /2دفرت اليومية األصلي         / 1

 (. صور مجيع املراسالت واملستندات اليت تتصل بأعماله التجارية) ـ باالحتفاظ  مبلف ل فضال عن التزام التاجر ✱

 

 

 

1-   

 التاجر مجيع العمليات املالية اليت يقوم بها. 

  الشخصية يوم بيوم وبالتفصيل مسحوباتهوكذلك. 

  (كن أن تقيد إمجاال شهرا بشهر مياملسحوبات الشخصية اليت .) 
قيد مجيع العمليات  ىجتنبا ملا يرتتب عل( دفاتر يومية مساعدة ) أجازت املادة الثالثة للتاجر أن ميسك وقد  

 .التجارية يف دفرت واحد من ارتباك يف عمليات القيد
  

2-   : 

 اجر يف آخر السنة املاليةدي التتفاصيل البضاعة املوجودة ل. 

قوق اليت للتاجر أو تفاصيل البضاعة فقط دون غريها من احل يشمل سوىدفرت اجلرد :  

 .الديون عليه

إذا مل تكن مقيدة يف  النظام أن يدون التاجر يف دفرت اجلرد صورة من قائمة املركز املالي:  

 .دفرت آخر

 

3-  :  

   (من وقت آلخر  دفرت اليوميةردة يف لعمليات الواا.) 

  : 

 ية حلركة عناصر املشروع التجاريالنتائج النهائ. 

 كما ميكن للتاجر أن يستخرج ميزانيته السنوية من واقع البيانات املقيدة به. 

 ث ميكن استخالص ت ذات الطبيعة الواحدة من دفرت اليومية، حبيدفرت األستاذ العمليا ترحل إىل

حساب  - حساب نفقات - ائرخسحساب  - ححساب أربا" حدة بسهولة يف أي وقت ىنتيجة كل حساب عل

 ". إيرادات

 ىيع القيود املتعلقة بكل عملية علوحدة العملية، حيث تنقل إليه مج ىقيد يف دفرت األستاذ يتم بناء علال 

 .الف دفرت اليومية الذي تقيد فيه مجيع العمليات حسب تاريخ وقوعها ال حبسب نوعهاحدة، خب

 دفرت اجلرد     
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التاجر مسكها كحد أدني لبيان مركزه املالي عالوة على  ىاليت جيب عل /  

  يت تستلزمها طبيعة جتارته الدفاتر األخرى ال

 

 

 

1  

 .مستعجلة وبدون تنظيم فور وقوعهايه العمليات اليومية بصورة الذي تقيد ف  

2 

 .الذي تقيد فيه كل النقود اليت تدخل اخلزينة أو خترج منها 

3  

الذي تقيد فيه تواريخ حترير واستحقاق األوراق التجارية سواء أكانت ملصلحة التاجر أم مستحقة  

 .عليه

4 

 . الذي تقيد فيه حركة البضائع اليت تدخل املخزن أو خترج منه 

 

6

 

 

 

 

دفتر 

دفتر 

دفتر 

دفتر 
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 .ة عن املركز املالي احلقيقي لهتكون معرب .1

 .د إليها يف اإلثبات أمام القضاءوميكن االستنا .2

 .بة املستحقة عليهيف تقدير الضريو .3
 

   ( نظام الدفاتر التجارية والئحته التنفيذية )   اليت تكفل انتظام الدفاتر وصحة

 .ما يرد فيها من بيانات

 

1)   

فقد تكون بيد أحد مستخدميه، وهو مسئول عن ذلك حيث يفرتض أن مجيع القيود املدونة قد متت بعلمه 

 .  ورضاه ما مل يقم دليل علي عكس ذلك

 

2)  

دفرت املراسالت التاجر وورثته االحتفاظ بالدفاتر التجارية اإللزامية يف حدها األدنى وكذلك  جيب على

تاريخ إقفال الدفرت) من   مدة 

1
 أو من تاريخ إرسال أو تسلم املراسالت 

واملستندات

2
 .) 

 

3)  

لذا جيوز للتاجر بعد انقضاء تلك املدة أن يعدم دفاتره ومستنداته املتعلقة بتجارته ، فمرور عشر سنوات 

من تاريخ إقفال الدفاتر أو إرسال أو تسلم املراسالت واملستندات يعترب قرينة بسيطة علي قيام التاجر 

 .  بإعدامها
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  خالف التاجر األحكام املنصوص عليها يف

  :بأن نظام الدفاتر التجارية 

 .مل ميسك دفاتر أصال (1

فية وال تتناسب أو كانت دفاتره غري كا (2

 .مع طبيعة جتارته

 .أو كانت دفاتره غري منتظمة (3

فظ  بدفاتره املدة حيت كذلك إذا مل (4

 .القانونية
 

 
   مخسة آالف ريال  3888عن

   مخسني ألف ريال380888عن 
 

 
فإن عدم وجود دفاتر جتارية منتظمة لديه له أثر 

.يف اعتباره مفلسا بالتدليس أو التقصري

 ( ) ـ األخذ ب  (1

 .تكدليل يف اإلثبات يف أغلب احلاال

 :اجر منحرمان الت هذا باإلضافة إىل (2

.للضريبة وخضوعه للتقدير  (3

 

، 

 (. الغري إذا كان  يستطيع أن يصطنع دليال لنفسه على أن الشخص ال)  

ل، فالتاجر يستطيع أن حيتج بدفاتره يف إثبات حق له قبل هذا األص تجاج بالدفاتر التجارية خروجا علىوميثل االح

 غري تاجرأم  تاجراالغري، ولكن جيب التفرقة بني إذا كان الغري 

A 

B 

  .B

ىدفاتره إلثبات حق له عل استند التاجر إىل

 (. تاجر آخر) 

 

 فيجوز للقاضي أن يعتد بها 

 

كانت منتظمة ومتعلقة بنزاع جتاري ) 

 (. بالنسبة للطرفني

 

دفاتره إلثبات ما  للتاجر أن يستند إىل 

 (.ر غري التاج) يدعيه ضد خصمه 
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،

 عترب إقرارا من التاجر وقيود  يألن ما يرد بها من بيانات   ( حجة عليه)  تعترب دفاتر التاجر. 

 (. املقر أن اإلقرار حجة قاطعة على)  

 يكون الطرف اآلخر تاجراًًً  أن ( منتظمة أو غري منتظمة ) التاجر سواء أكانت  وتعترب الدفاتر حجة على

 (.مدنيا أو جتاريا ) كما يستوي أن يكون النزاع 

  أن جيزئ ما ورد فيها من بيانات " إذا كانت منتظمة"  ضد التاجر هذه الدفاتر ملن يريد االستناد على

 . ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه

  بكافة طرق اإلثبات للتاجر الذي يتم االستناد إلي دفاتره أن يثبت عدم صحة القيود الواردة بها. 

 

 

A B 

  طلب اخلصم أو من  ىللمحكمة بناء عل

تلقاء نفسها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره 

إليها الستخالص ما يتعلق بالنزاع املعروض  

 .عليها

 الدفاتر بنفسها أو  ىوللمحكمة أن تطلع عل

 .بواسطة خبري تعينه لذلك

  

يف دفاتر التاجر للحصول  متكني اخلصم من البحث 

 .تؤيده يف نزاعه مع التاجراألدلة اليت  ىمنها عل

فإن تشريعات الدول اليت جتيز  خلطورة ذلك

 (. يف حاالت حمددة ) تسمح به  هذا اإلجراء ال

 .سقضايا اإلرث وقسمة الشركات واإلفال
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♥

2 



 

 
 

 ♥.. فقط  الثانيةيف هذة احملاضرة سيتم شرح النقطة 

 

 .لكل املعلومات اليت سجلت فيه محاية حلقوق التاجر يف السجل التجاري القيد  .1
 (.ا عالمته وأمسه التجاري وغريه ) يف

 .معلومات للذين يتعاملون مع التجار عندما يرغبون يف ذلك  .2

بيانات إحصائية عن التجار واملشروعات تفيد اجلهة املختصة يف الدولة يف التخطيط واختاذ القرارات  .3

 .االقتصادية املختلفة
 

 .عن التجار ونشاطهم  الوظيفية1

للسجل  الوظيفة2
 .ملعرفة ما خيص التاجر ومشروعاته

 . فيطلع املختصني على السجالت لوضع سياسة ختطيط اقتصادية للدولة  الوظيفة3

 

االلتزام بمسك  1- •

االلتزام  2- •

االشتراك في  3- •

 .هـ 1375-11-9 اُدخل نظام السجل التجاري في المملك  في•

 .هـ 1416-2-21 تم إصدار نظام جديد للسجل التجاري في •

بأنه السجل الذي تمسك به إحدى الجها  الرسمي  •

في الد ل  لتحقيق أهداف قان ني   إع ني   اقتصادي  مع خ ل تد يع 
المعل ما  المحددة للمراكز القان ني  لكل التجار أفردا أ  شركا   مؤسسا  

 .تجاري 

سجل يقيد به أسماء التجار  الصناع  كاف  البيانا  •

 .المتعلق  بتجارتهم أ  صناعتهم أفرادا أ  شركا 
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 جراًًًأن يكون طالب القيد تا. 
 رأمسال التاجر عن مائة ألف ريال أال يقل. 

 ن يكون للتاجر حمل ثابت أو فرع أو وكاله يف اململكةأ. 

 االشرتاك يف الغرفة التجارية والصناعية. 

 حمو القيد. 

♥

1  

سجل التجاري يقع على عاتق م بالقيد يف اليتضح من نص املادة األوىل من نظام السجل التجاري أن االلتزا 

.جار من املواطنني أم من األجانب، وسواء كان الت(  األفراد أو الشركات) التجار 

لذلك فإن أي شخص توفرت حبقه هذه الشروط يلزم بالقيد يف مكتب السجل التجاري بفرع وزارة التجارة  •

 .وفر الشروط األخرىصاصه، شريطة توالصناعة الذي يقع احملل يف دائرة اخت
 

 

2  

 2 

 من تاريخ  افتتاح حمله التجاري  (1

 جتاريا  أو من تاريخ متلكه حمالًًً (2

 أو من تاريخ بلوغ رأمساله النصاب املذكور (3

   (.السجل التجاري )  يف طلب لقيد أمسهب 

 
إعفاء صغار التجار من االلتزام  بالقيد تسهيال عليهم وإن كان ال يعنى حرمان هؤالء من التقدم بطلب للقيد  

 . ( جمرد رخصة مقررة لصاحلهم)  إذ أن هذا اإلعفاءيف السجل متى قدروا أن هلم مصلحه يف ذلك 

واجب أيضا على صغار التجار أي من تقل رؤوس أمواهلم عن مائة ألف ريال الذين يرغبون يف    •

طلب استخراج تأشرية لعامل أجنيب  / ( إلنهاء األمور املتعلقة بتجارتهم) التعامل مع اجلهات احلكومية 

ك رفة التجارية والصناعية التصديق على األوراق اليت يصدرها التاجر وذلكي يعمل يف احملل أو الطلب من الغ

 أن على 14الن النظام نص يف املادة 

  ".كل من يتقدم إلي الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرا ال يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري"
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3 

يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد يف السجل   ( )   •

 .ملكةواقعا على إقليم امل بهالتجاري طاملا كان النشاط املرغوب القيام 

مملوكا أن يتم مزاولة التجارة يف حمل ثابت يف اململكة سواء كان    •

 . يلزم بالقيد الباعة املتجولونأو مستأجرا وبناء على ذلك ال

  ] امللتزم بالقيد يف السجل التجاري وبني حمل القيد [ق بني أن نظام الشركات فَر •

 واجب على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي  فالقيد.. 

 ( زا رئيسيا أو فرعا لشركةمرك) القيد ينصب على كل حمل يزاول فيه النشاط سواء كان  إال أن . 
 

4 

مكتب  ىلد يده يف السجل التجاري كل من يتم ق ىمن نظام السجل التجاري جيب عل 3 وفقا للمادة •

 ( )من تاريخ القيد  السجل املختص 

 .ليت يقع يف دائرتها حمله الرئيسيا

 (. ك يف الغرفة التجارية والصناعيةال يعتد  بعملية القيد يف السجل التجاري يف حالة عدم االشرتا)    •

 (. حالة وجود فروع) االشرتاك يف أكثر من غرفة يف   •

 

3  

 

       .ترك التاجر لتجارته بصفة نهائية  (1

       .وفاة التاجر (2

   .نتهاء  تصفية الشركة أ (3

 

 .    حكم قضائي بالشطبصدور (1

 .حصول التاجر على وظيفة حكومية (2
 

   استوجبته من تاريخ الواقعة اليت خالل. 

  فإذا مل يقدم الطلب خالل هذه الفرتة يقوم مكتب السجل التجاري  بعد التحقق من الواقعة املوجبة للشطب

تاريخ يوما من  وبعد إخطار أصحاب الشأن خبطاب مسجل بشطب القيد من تلقاء نفسه بعد 

 .اقعةما مل يتسلم  من صاحب الشأن خالل هذه املدة ما ينفي هذه الو اإلخطار
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 وضع بيانات غري صحيحة تتعلق بطلبات القيد (1

 التأخري يف إجراء طلبات القيد أو التجديد أو عدم إجراء التأشري بالتعديالت أو الشطب  يف امليعاد احملدد (2

 .عدم تضمني الفتة احملل واألوراق واملطبوعات املتعلقة بتجارته البيانات الضرورية  (3

 .مزاولة التجارة يف حمل جتاري قبل القيد يف السجل التجاري (4

   وال جيوز االحتجاج على أي  من تاريخ  قيدها( حجة للتاجر أو ضده ) البيانات املقيدة يف السجل التجاري

 ما مل يتم هذا األجراء، شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشري به

 ذا الشخص االحتجاج بهذا البيان يف مواجهة التاجر أو الشركة متى كان هلذا الشخص  هل ومع ذلك

 ". 13م"  مصلحة يف ذلك 
 

 

 

  

 ].(13م) مخسني ألف ريالالغرامة اليت قد تصل إىل  [
حة عند القيد يف السجل التجاري عن رأمساله يتعرض هلذه العقوبة  فالتاجر الذي يدلي ببيانات غري صحي

فضال عن تعرضه للعقوبة  اليت ينص عليها أي نظام آخر إذا كان هذا الفعل يشكل جرمية وفقا ألحكامه 

 (.13م)وكانت عقوبتها  أشد من العقوبة اليت يقررها نظام السجل التجاري 

تشكل بقرار من وزير  ( ) العقوبات املنصوص عليها فيه إىل  وقد عهد نظام السجل  التجاري  بتطبيق •

 (.. 16م)ضمانا للحيدة الالزمة يكون أحدهم مستشارا قانونيا  ثالثة أعضاءالتجارة من 

حق االعرتاض على قرارات مكتب السجل التجاري  وقرارات اللجنة املشار إليها إىل وزير  لذوى الشأن  •

 .10يوما من تاريخ إبالغهم  بالقرار  ثالثني  الل التجارة وذلك خ

من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعرتاضاتهم وذلك  ( ديوان املظامل) التظلم أمام  لذوى الشأنكما  •

 .يوما من إبالغهم بالقرار  ثالثنيخالل 

  

   جيوز لصاحب االعرتاض التظلم أمام ديوان املظامل من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة املختصة

 .بالعقوبات، وذلك خالل ثالثني يوما من انقضاء املدة احملددة لصدور قرار الوزير
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 ( مكتب السجل التجاري)  

. 

 كاألحكام املتعلقة باإلدانة يف احلدود الشرعية 

  وإفالس التاجر 

 أو توقيع احلجز على أمواله 

 أهلية التاجر 

  انسحاب الشركاء 

 أو عزل املديرين 

 حل الشركة أو بطالنها.. 

 

 .الالزمة عن طالب القيد يف السجل التجاري التحقق من توافر البيانات .1

 .التحقق من الوثائق اليت تؤيد صحة البيانات الواردة يف الطلب .2

 .التفتيش على احملالت التجارية واالطالع على الدفاتر والسجالت التجارية .3

 .حترير حماضر باحملالت التجارية املخالفة لنظام السجل التجاري .4
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♥

 

 
 

 

 

  الدولة حل التجارية والصناعية للتجار لدىتستهدف الربح ومتثل يف دائرة اختصاصها املصا هيئة. 

  ارتها أمام القضاء والغريوميثلها رئيس جملس إد بشخصية اعتباريةوتتمتع الغرفة. 

  

 .وزير الصناعة  /2           باالتفاق مع                    وزير التجارة  /1

33

 .املقيدين يف السجل التجاري ( ناعةأو الص/جمال التجارة و )

 تلك الغرف وتعمل  بهاثل الغرف التجارية مصاحل قطاع األعمال يف كل منطقة من املناطق اليت توجد ومت

 .على تنمية البيئة االقتصادية وتعزيز االستثمارات وخدمة املناطق ورجال األعمال الذين متثلهم

االلتزام بمسك  1- •

االلتزام  2- •

االشتراك في  3- •

بمدين  جدة في عام غرف  تجاري   صناعي  في المملك   أ لأنشئ  •
-1-17 صدر أ ل نظام للغرف  التجاري   الصناعي  في هـ  1365
 1400-7-30بتاريخ  6/هـ  تم إلغائه بالمرس م الملكي رقم م 1368

 قد . هـ  الذي صدر بمقتضاه نظام الغرف  التجاري   الصناعي  الحالي
عني هذا النظام بتنظيم الغرف التجاري   الصناعي  مع حيث تعرييها، 

 . تك ينها، أهدافها، اختصاصاتها، إدارتها  ميزانيتها

االشتراك في   3-
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 .ر املتاحةوتوعية التجار بفرص االستثما دراسات اجلدوى االقتصاديةإعداد  .1

اجلهات  ىال التجارية وعرض هذه العوائق علاليت تواجه التجار عند ممارستهم لألعم العوائقدراسة  .2

 .احلكومية

 .سياسة اإلغراقالوطنية من دراسة الوسائل اليت حتمي الصناعات  .3

 .التحكيمفض املنازعات التجارية بطريق  .4

 .ملنافسة األجنبيةبشأن محاية التجارة والصناعة من ااالقرتاحات  تقديم .5

خدمة  اليت تهدف إىل( ر اجملالت والنشرات إصدا -مراكز التدريب الفنية  -األسواق  -ملعارض ا)  .6

 .النشاط التجاري والصناعي يف اململكة

 .اليت حيددها وزير التجارة مقابل رسوم ( لشهادات واحملررات واملستندات)   .7

 ..  سريعملخص 

 ف طبقا لعدد املنتسبني لكل غرفةويتم هذا التصني. 

  ناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفةيتولكل غرفة جملس إدارة. 

 يني الثلث الباقي من يتم انتخاب ثلثي أعضائه كل أربع سنوات انتخابًا مباشرًا من قبل املنتسبني للغرفة ويتم تع

 .قبل وزارة التجارة والصناعة
 

 .اصدار اجملالت والنشرات اليت ختدم التجارة والصناعة .1

مات املتعلقة بالتجارة االتصال بالغرف األخرى أو اجلهات احلكومية للحصول على البيانات واملعلو .2

 .والصناعة

 . ارير والبحوث اليت تساعد على تطوير التجارة والصناعةتشكيل جلان خمتصة إلعداد الدراسات والتق .3

 .متلك وانشاء العقارات الالزمة لتحقيق أغراضها .4



 

44 

61488

 

a.  (.  وزير الصناعة والكهرباء) يتم إنشاء الغرفة بقرار من وزير التجارة باالتفاق مع 

b. الغرفة متثل يف دائرتها مصاحل أصحاب األعمال لدى السلطات العامة. 

c. ت واملعلومات يف املسائل التجارية والصناعية، وتقديم ختتص الغرفة بإمداد اجلهات احلكومية بالبيانا

االقرتاحات بشأن محاية التجارة والصناعة الوطنية من املنافسة األجنبية ، وإبالغ أصحاب األعمال 

باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات املساس بأنشطتهم االقتصادية ، وحصر ومناقشة مشكالت املنشآت 

ى اجلهات احلكومية املختص ، وتبصري أصحاب األعمال بفرص االستثمار اخلاصة متهيدا لعرضها عل

 .اجلديدة يف اجملاالت االقتصادية املختلفة عن طريق التنسيق مع اجلهات املختصة

d.  إمكانية تولي الغرفة إقامة املعارض واألسواق ومراكز التدريب وكـــــل ما من شأنه اإلسهام يف تطور

اك يف املؤمترات اليت تتصل بطبيعة نشاطها ، وتنظيم إرسال الوفود التجارية التجارة والصناعة واالشرت

 .اعية ؛ بعد موافقة وزير التجارةوالصن

e.  للغرف التجارية الصناعية يف سبيل حتقيق أغراضها االتصال باجلهات احلكومية للحصول على البيانات

 .مات املتعلقة بالتجارة والصناعةواملعلو

f. رفة  التقرير السنوي عن نشاط الغرفة واحلساب اخلتامي ومشروع امليزانية  لتقدميها يعد جملس إدارة الغ

يراه للجمعية العمومية ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة مبا 

 .من مقرتحات

 ..يتضح أنمما تقدم 
 

 ة من حيث جماالت التعاون بينهاالعالق قد حدد إطار العالقات بني الغرف واجلهات احلكومية ذات. 

  يف هذا الصدد مع  كجهة مرجعية لتنظيم العمل بالغرف مع  كما حدد: 

 (. باءوزارة الصناعة والكهر)       
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 التزام كل تاجر أو صانع مقيد يف السجل  ىرية والصناعية علظام الغرف التجانصت املادة الرابعة من ن

االشرتاك يف أكثر من غرفة يف حالة  الرئيسي، والتجاري باالشرتاك يف الغرفة اليت يقع يف دائرتها حمله 

 .وجود فروع

  

  سقوط االشرتاك يف الغرفة. 

  ويشرتط للقيد يف الغرفة التجارية والصناعية أن يكون املركز الرئيسي لنشاط التاجر أو الصانع أو أحد فروعه

 (. يف دائرة اختصاص الغرفة) واقع 

  ـ ة بكما جيوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم يف جهة غري مشمولة باختصاص غرفة معين: 

 ".من الالئحة التنفيذية 1م ." 

  وجيوز شطب العضوية بقرار من جملس إدارتها، وتلتزم الغرفة يف هذه احلالة بإخطار العضو خبطاب مسجل

يوما من  مخسة عشروزير التجارة خالل  من قرار الشطب إىلالتظلم ز للعضو يبني فيه سبب الشطب، وجيو

 ".من الالئحة التنفيذية11م ."القرار الصادر يف التظلم نهائيا تاريخ إخطاره ويكون 
 

من نظام السجل التجاري جيب علي كل من يتم قيده يف السجل التجاري أن يودع لدي مكتب  3وفقا للمادة  

الغرفة التجارية والصناعية اليت يقع يف من تاريخ القيد شهادة االشرتاك يف  ثالثني يوماالسجل املختص خالل 

دائرتها حمله الرئيسي أي أنه ال يعتد  بعملية القيد يف السجل التجاري يف حالة عدم االشرتاك يف الغرفة التجارية 

 .والصناعية 

 االشرتاك يف أكثر من غرفة يف  حالة

 

 

  ( مجيع املشرتكني يف الغرفة) من  اجلمعية العموميةتتألف. 

  عضوا، ويقوم وزير  مثانية عشرعن   ستة أعضاءعن  من عدد  جملس اإلدارةيشكل

لعامة الباقني بطريق الصناعة والكهرباء، وختتار اجلمعية ا التجارة بتعيني ثلث األعضاء باالتفاق مع وزير

 " النظاممن  16م . "أن يراعي متثيل التجار والصناع بشكل عادل ىاالنتخاب عل

  ( الرئيس ونائبني له ). 

   اربع سنوات. 
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 .أن يكون سعودي اجلنسية .1

 .أن يكون مشرتكا يف الغرفة التجارية .2

 . وختفض هذه املدة إىل مخسة وعشرين إذا كان حاصال على شهادة جامعية ة أال يقل سنه عن ثالثني سن .3

نة واحدة لس أن يكون قد اشتغل بالتجارة والصناعة مدة ال تقل عن ثالثة سنوات متوالية وجيوز ختفيضها .4

 .ملن حيمل شهادة جامعية

  .أن جييد القراءة والكتابة .5

 

درجة ممتازة وتشمل املنشآت ذات رؤوس : حيث يوجد ثالث فئات "االشرتاكات طبقا لفئات التجار والصناع  .1

ت رؤوس األموال املتوسطة، ودرجة ثانية وتشمل املنشآت الضخمة، درجة أولي وتشمل املنشآت ذااألموال 

 ".ذات رؤوس األموال الصغرية

 .رسوم اإلصدار والتصديق علي الشهادات واحملررات اليت يقدمها التجار والصناع للغرفة .2

 عوائد استثمار أمواهلا .3

  .  التربعات واهلبات واإلعانات األهلية واحلكومية .4
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  نشأت فكرة احملل التجاري كظاهرة اقتصادية منذ أن بدأ اإلنسان مزاولة حرفة جتارية مستقرة يف مكان

 .النشاط التجاري ور أساليب ممارسةوتطورت هذه الفكرة مع تط .معني

 ًًًخاصا حملله التجاري لكي مييزه عن غريه من احملال األخرى وقيامه بعرض وبيع السلع  واختاذ التاجر امسا

 .إىل تكوين عناصر احملل التجاري واملنتجات فيه للجمهور مما أدى

 كان قد نظم بعض عناصره ومل يتعرض النظام السعودي ألحكام احملل التجاري بالتنظيم وان : 

 / . 

 ناول دراسته وفقا للقواعد العامةضوء عدم وجود نصوص قانونية خاصة باحملل التجاري يف اململكة فإننا نت ويف. 

 

  

ألول مرة امكانية انتقال احملل التجاري إىل الغري بكل  فهم الذين تصوروا، ونال إىل رجال القان التجار أنفسهم 

 .أما املشرع فلم يفعل سوى أنه استجابة هلذا التطور، عناصره وبكل القيم اليت ينطوي عليها

  الذي ميارس فيه التاجر جتارته  املكانيقصد باحملل التجاري: 

 (.التاجر يف مزاولة نشاطه التجاري  اليت يعتمد عليها دية واملعنويةاملا جمموعة من العناصر) 

  

 .باملنشأةالصناعة وقد تسمى أيضا  ولة التجارة أواملز حبسب ما إذا كان خمصصاًًً املصنعأو  املتجر

   املخصصة لغرض االستغاللعبارة عن فكرة معنوية تنطوي حتتها جمموعة من األموال 

 .( املادية واملعنوية ) التجاري وتتضمن نوعني من العناصر
 

 .تعمله التاجر لغرض نشاطه التجارييسمال منقول معنوي هو 

ألنه بفهم ، وجه حمتوى احملل التجاري والعناصر اليت تنشئه وبهذا يتسنى لنا فهمه على أكمل وسوف نتطرق إىل

 .التجاري ومعناه احلقيقينفهم احملل ، املكونة له العناصر

 

 :يعترب 

 ماديةملكية غري . 

 بأهمية الزبائن املتعاملني معه وقيمة متعلقة. 

 الشخصية للتاجر وبعناصر أخرى ليست هلا عالقة بشخصيتهبامليزات  وعمالء احملل مرتبطني. 

  إذا كان البيع بالتجزئة أو بعنوان احملل الذي يشد إليه  خاصة، احملل تتعلق باملكان املختاروإن قيمة

 .وكذا بكمية املعدات،اجلمهور 
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 : عناصر 

  البضائع،واآلالت ، املعدات [  ماديةاما أن تكون هلا طبيعة [. 

  معنوية " غري ماديةذات طبيعة  تكونوإما أن " : 

 .]احلق يف اإلجيار ، تجاريلعنوان الا،االسم التجاري ، العمالء [ 

 كن أن يشملهاوالطبيعة املنقولة للمحل التجاري تفرض علينا استبعاد العقارات فال مي. 

 

لتجاري فإن البيع يسري عليه أحكام بيع املنقوالت كما أنه إذا أوصى إذا باع الشخص حمله ايكون من املنقوالت أنه 

 .إىل شخص آخر فإن احملل التجاري يدخل يف الوصية التاجر جبميع منقوالته

 

 

 فال ميكن إدراج العقارات ضمن عناصره معنوي منقول ما دام احملل التجاري مال. 

  أو يكون مستأجر هلذا العقار وهنا يدفع التاجر ، وميكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه احملل التجاري

ويصبح احلق يف اإلجيار عنصرًا من عناصر احملل التجاري اذن استبعاد العقار جيد ، لصاحب العقار بدل إجيار

 .ه يف طبيعة احملل التجاري الذي هو مال منقول متميز عن العقار الذي يستغل فيهتفسري

 

 

فاحملل التجاري وصف قانوني جملوعة األموال املعنوية  منقول معنوياحملل التجاري وان كان ماال منقوال إال انه 

 :دلوهلا القانوني إال على أساس العناصر املعنويةوال تقوم فكرة احملل التجاري مب، واملادية 

تكفي وحدها لتكوين احملل فال  البضائع واملهماتأما  ]   [

 .التجاري
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 .جتارياًًً إذا كان ميارس نشاطاًًًيعترب احملل من احملال التجارية   .1
وعلى ذلك ال تعد من قبيل احملال التجارية املهن ذات الطابع املدني حتى ولو كانت تقوم على عنصر االتصال 

بالعمالء فاملهن احلرة كالطب واحملاماة واحملاسبة بالرغم من أنها تقوم على عنصر االتصال بالعمالء إال أن 

استبعاد املهن احلرة من نطاق األعمال التجارية أنه  تب علىيرتو. مزاولتها ال تعد من قبيل احملال التجارية 

 .بيق أحكام احملل التجاري عليهاميتنع تط

االجتار يف  فال يوجد احملل التجاري يف حالة مشروعاوجيب أن يكون النشاط الذي يقوم به احملل التجاري  .2

 .النشاط غري املشروع

 

 

 

 

مة التاجر هلا حقوقها وعليها التزاماتها عن ذ ذمة مالية مستقلةوتقوم هذه النظرية على اعتبار احملل التجاري 

ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي . امات التاجرزاملتعلقة باحملل التجاري واملستقلة عن بقية حقوق والت

 للمدين وال عالقة له باحملل التجاري

دائنو احملل التجاري بالتنفيذ ال يستطيع التنفيذ به على احملل التجاري ومن ثم ينفرد ( كدين الطبيب أو احملامي) 

فيصبح بذلك احملل التجاري وحدة قانونية مستقلة عن شخص ، الدائنني اآلخرين للتاجر محةمزا عليه دون 

 .التاجر

 

يرى أنصار هذه النظرية أن احملل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وامنا هو وحدة عناصر 

أي أن عدة عناصر اجتمعت معا بقصد مباشرة استغالل جتاري دون أن يرتتب على ذلك ذمة مالية ، فعلية أو واقعية

تب على التنازل عن احملل التجاري التنازل عن وبالتالي ال يرت. مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل

ويذكر   حةرااحلقوق وااللتزامات الشخصية املتعلقة باحملل التجاري ونشاطه التجاري إال إذا اتفق على ذلك ص

أن يرتتب على هذه الوحدة لعناصر احملل التجاري وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن الرأي أنصار هذا 

 .املكونة لهطبيعة عناصره 

أن يكون قانونيا إما بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن اصطالح اجملموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فاجملموع 

ال يوجد كما أنها ال تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن احملل التجاري وإما 

 .أو ذمة مالية واحدة شاملة احملل التجاري
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وبني عناصره املختلفة ، تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بني احملل التجاري باعتبار وحدة مستقلة

مثله يف ذلك  الداخلية يف تكوينه وأن حق التاجر على متجره ليس إال حق ملكية معنوية يرد على أشياء غري مادية

 .كية الصناعية والفنية وخيتلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من عناصر احملل التجاري مثل حقوق املل

 



 

51 

 

A  

 .سلعا نصف مصنوعة أو مواد أولية كاملة الصنع أو سواء أكانت سلعاًًً  يقصد بها 

  

 احلال كما هو ، حيث يكون للبضائع أهمية كبرية يف تكوين احملل التجاري يف بعض احلاالت: 

 .] جتارة التجزئة [

  والبنوك -والسمسرة   - كالء بالعمولةكمتاجر الو[ تكون البضائع عنصرًا يف احملل التجاري  وقد[ . 
 

 

 خصصة خلدمة املتجررات النقل املكاآلالت واملعدات اليت تستخدم يف صنع املنتجات وتصليحها وسيا. 

 ألثاث املوجود يف احملل التجاريوكذلك مجيع املنقوالت املخصصة خلدمة املتجر وتشمل ا. 

  

.ومن املهمات بالنسبة ملتجر آخر فقد تكون بعض األشياء من البضائع بالنسبة ملتجر

  جاري مثل نقل العمال واملنتجاتمن املهمات إذا كانت خمصصة لتسهيل أعمال احملل التفالسيارات تعترب. 

 ولكن تعترب من البضائع إذا كانت معروضة للبيع يف حمل خمصص لبيع السيارات. 

بالغرض

 .إنه يعترب من قبيل البضائعامل فذلك إذا كان الشيء جيري عليه التع وعلى

ص له فالعربة دائما بالغرض الذي خيص. أما إذا كان خمصصا الستغالل احملل التجاري فيعترب من قبيل املهمات

 .الشيء بغض النظر عن طبيعته

 

 

كونة فهل يدخل العقار يف هذه احلالة ضمن العناصر امل، إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي ميارس فيه التجارة/ 

 للمحل التجاري؟ 

 .من عناصر احملل التجاري عنصراًًً أن العقار  الرأي مستقر على
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B 

 .التجاري تلك األموال املنقولة املعنوية املستعملة من أجل استغالل احملل

 
االتصال بالعمالء والسمعة التجارية واالسم التجاري وحقوق امللكية الصناعية وحقوق امللكية األدبية  واحلق يف 

 .اإلجارة والرخص واإلجازات

  جاريةمن قبيل احملال التتوافرها يف كل حمل لكي يعترب  وهذه العناصر املعنوية. 

  ست ضرورية يف كل احملال ألن هذه العناصر لي، عنصرًا واحدا أو أكثرأن يوجد منها  وامنا

 .التجارية

  

 .لتجارة وظروف االستغاللنوع ا عنوية يف احملل التجاري يتوقف علىفوجود هذه العناصر امل

 

 

 .العناصر املعنوية للمحل التجاري يعترب االتصال بالعمالء 

 العميل بصاحب ثقة  ويرجع ذلك إىل، عامل مع تاجر معنيويقصد به اعتياد واستقرار بعض األشخاص يف الت

 .املقدمة من املتجر للعمالء جودة السلع وموقع املتجر والتسهيالت املتجر باإلضافة إىل

 . ذلك فإن عنصر االتصال بالعمالء يتمثل يف جمموع األشخاص الذين يعتادون التعامل مع احملل التجاري وعلى

 .لتوافر عنصر االتصال بالعمالء يف احملل التجاري أن يكون هناك عمالء فعال يتم التعامل معهم 

، يف معامالت جتاريةوهو ما يتحقق عندما يتم االستعداد للدخول ، مع العمالء بل يكفي إمكانية الدخول يف عالقات

 .مل يتم هذا التعامل بالفعل ولو

 

 .اجتذاب العمالء العابرين وذلك بسبب موقعه أو جودة منتجاته  التجارية قدرة احملل التجاري على بالسمعة 

 

 .التسمية اليت يستغل بها التاجر متجره االسم التجاري

وذلك لتمييز حمله التجاري عن غريه من  ،فالتاجر جيب عليه أن يستخدم امسا جتاريا وهو بصدد مزاولة جتارته

حيث خيتلط احملل التجاري ذاته بامسه ، ولذلك يشكل اسم احملل التجاري عنصرًا هاما فيه، احملال التجارية املماثلة

 .يف أذهان اجلمهور

هو عنصر  إن االسم التجاري يستعمله التاجر لتمييز احملل واجتذاب الزبائن وهو من عناصر احملل واالسم التجاري

واإلعالنات ونشرات جوهري إذا كان مشهورا وهذا االسم يوضع عادة يف واجهة احملل وعلى رأس الفواتري والرسائل 

 .الدعاية
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 ـه 1428/  0/  12بتاريخ  13/ من نظام األمساء التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 1زمت املادة وقد أل 

ر بأن يتخذ له امسا جتاريا يقيده يف السجل التجاري، ويتكون هذا االسم من امسه يف السجل املدني أو كل تاج

. 

 .كما جيوز أن يتضمن االسم التجاري  

ل أو يتعارض مع الشريعة اإلسالمية أو التضلي وال يؤدي إىل أن يكون ويف مجيع األحوال جيب  

 .ميس الصاحل العام

هذا االسم يف اململكة يف نفس نوع التجارة  نفس استعمال بعد قيد االسم يف السجل التجاري لتاجر آخر  

جر وجب على التا جتاريا سبق قيده يف السجل   اليت يزاوهلا وإذا كان االسم التجاري املطلوب قيده يشبه امساًًً

 6م "هذا االسم ما مييزه عن االسم السابق  أن يضيف إىل

مستقال عن التصرف يف احملل التجاري، وال يشمل التصرف يف  التصرف يف االسم التجاري تصرفا ًً  

من آل إليه االسم أن يضيف إليه  لك كتابة، ويف هذه احلالة جيب علىاحملل امسه التجاري ما مل يتفق علي ذ

 .علي انتقال امللكية بيانا يدل

    املشرتي عن التزامات  استعمال االسم التجاري األصلي دون إضافة كان مسئوالًًً ىعل" البائع"وإذا وافق السلف         

 ." 0م "املعقودة حتت هذا االسم إذا عجز عن الوفاء بها " اخللف"       .

صورة ختالف النظام جاز لذوي الشأن أن  ىعلي غري صاحبه أو استعمله صاحبه وإذا استعمل االسم التجار 

 .يف السجل التجاري من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداًًًيطلبوا 

11

 ..نظام جتاريا باملخالفة ألحكام هذا ال كما يعاقب كل من استعمل امساًًً 

12

 

 

 اجر مستأجرا للمكان الذي يزاول فيه جتارتهويوجد هذا احلق يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها الت. 

 د يف هذه احلالة احلق يف اإلجارةأما إذا كان التاجر ميارس نشاطه يف عقار مملوك له فال يوج. 

  حق صاحب احملل التجاري يف إجارة العقار الذي ميارس فيه نشاطه التجاري من أهم العناصر ويعترب

البائع يف حالة بيع احملل التجاري أن يتنازل للمشرتي عن  علىوعلى ذلك جيب ، للمحل التجاري املعنوية

 .ن عناصر احملل التجارياحلق يف اإلجارة باعتباره م
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باصطالح امللكية الصناعية احلقوق اليت ترد علي براءات االخرتاع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو العالمات  

 .ةالتجاري

 ليت تدخل يف تكوين احملل التجاريوتعترب حقوق امللكية الصناعية من العناصر املعنوية ا. 

  

براءة االخرتاع أو رسم أو منوذج مثل بيوت األزياء اليت تعترب  و احلال إذا كان املصنع قائما علىكما ه

 .الصناعية العنصر األساسي فيهاج الرسوم والنماذ

 .يزها عن غريها من السلع الشبيهةهي شكل السلعة أو هيكلها اخلارجي الذي مي 

 .هياكل السيارات أو شكل الزجاجات العطرية 

 .ة املختصة للمخرتع احلقيقي األولالشهادة اليت متنحها السلط 

اليت متنحه احلق املطلق يف استعمال اخرتاعه واستثماره وصنعه وإنتاجه وبيعه أو منح رخص ألي اخرتاع جديد و

 للغري بذلك

 .وط اليت تكسب السلعة طابعا مميزاهي اخلط 

 .النقش علي املنسوجات والرسم علي األواني الفخارية أو الزجاج أو الرسم بالشمع 

حقيقة  ه حتى ميكن اجلمهور من التعرف علىالذي يتخذه التاجر شعارا ملنتجاتالرمز  

 هـ20/3/1423مصدرها وقد مت إصدار نظام العالمات التجارية يف اململكة العربية السعودية احلالي بتاريخ  

ل عن ملكيتها أو التناز وكذلك اخطارات، تقييد مجيع العالمات التجارية بسجل العالمات التجارية بوزارة التجارة

 .ص باستعماهلا وجتديدها أو شطبهارهنها أو احلجز عليها أو الرتخي

 

 .أن يكون للعالمة طابع مميز .1

 .يسبق استعماهلا مبعرفة تاجر آخرتكون العالمة جديدة مل   .2

 .أن تكون العالمة التجارية مشروعة  .3

 .واخلدمات اليت يقوم بها مالكها املنتجات ل العالمة علىاستعما .1

 .مال عالمة مشابهةمنع الغري من استعماهلا أو استع .2

 .هن أو الرتخيص للغري باستعماهلاحق التصرف يف العالمة بالبيع أو الر .3

امللكية الصناعية تعترب حقوقا معنوية ذات قيمة مالية فيجوز التصرف فيها مع احملل التجاري أو وملا كانت حقوق 

اللذين ال جيوز التصرف فيهما استقالال عن  مستقلة عنه 

جاري من شأنه أن احملل التويرجع ذلك إلي أن السماح بالتصرف فيهما استقالال عن ، التصرف يف احملل التجاري

حمل جتاري آخر غري احملل الذي يقصدون التعامل معه والذي متيز بهذا االسم أو متيزت منتجاته  يوجه العمالء إىل

 .بهذه العالمة التجارية منذ بادئ األمر
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 .يف جمال اآلداب والعلوم والفنونعلي اإلنتاج الذهين حبقوق امللكية األدبية والفنية احلقوق اليت ترد  

 .ه األدبية أو العلمية أو الفنيةحيث ينشأ لكل مؤلف حق ملكية معنوي يتمثل موضوعه يف مثرة أفكار

 

 .زاولة بعض أنواع النشاط التجاريالرتاخيص اليت تصدرها جهة اإلدارة امل 

اصر احملل التجاري حيث تعترب هذه الرتاخيص عنصرا من عن، ة اليت تعطي الستغالل فندقكما هو احلال للرخص

ولكن إذا كانت ذات طابع شخصي بأن روعي يف إصدارها صفات  .شرتي يف حالة بيع احملل التجاريامل وتنتقل إىل

 .لاحملل التجاري ضمن عناصر احمل مشرتي فال جيوز انتقاهلا إىل، املرخص لهمعينة يف شخص 

  أدبي أو معنويأحدهما  

  جانب مادي واآلخر 
 .وحده من امل ا زيا اليت ترتتب على استغالل هذا احلقيتمثل يف حق الشخص يف االستفادة  

 ويف هذه احلالة يعترب هذا االستغالل ، وقد يقوم املؤلف باستغالل حقه بنفسه. 

  يف هذه احلالة يعترب و، وقد يقوم الغري بهذا االستغالل مثل دور النشر 

ي وحل وألغ ـه 1410 3- 11وقد مت إصدار نظام حلماية حقوق املؤلف يف اململكة العربية السعودية بتاريخ 

 .هـ  1424 حمله نظام جديد صدر يف

  اجلوهرية ملشروعات الطبع والنشروتعترب حقوق امللكية األدبية والفنية من العناصر. 
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 .و حرية التجارة وحرية املنافسةفاملبدأ ه، أن املنافسة غري ممنوعة قانونا 

 .. لكن

 

 

 إما أن يكون أساسها نص املشرع. 

 املنافسة املمنوعة بنص القانونأو اتفاق الطرفني . 

رع على من يعمل بها احلصول على مؤهالت عملية معينة فاذا قام يف بعض املهن كالصيدلة قد يشرتط املش /

الشخص مبباشرة أعمال الصيدلة دون احلصول على الدرجة العملية املطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص 

 .بنص القانونالقانون و أعترب عمله من قبيل املنافسة املمنوعة 

 

 

 

 
 

حال  اآلتياق بيع 
المصانع على تنظيم 

 أنتاج السلع

التزام العامل بعدم 
 منافس  رب العمل

اآلتياقا  بيع 
 المنتجيع  التجار

اآلتياق بعدم المنافس  
الناشئ عع عقد بيع 
 المحل التجاري ذات 

ألتزام مؤجر العقار 
 بعدم منافس  المستأجر
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..  النقاطشرح   

1 

 متتع املستأجر بالعني املؤجرة تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر احملل التجاري بتأمني. 

  و حيق للمؤجر يف نفس الوقت أن يؤجر للغري يف ذات العقار الكائن به احملل التجاري للمستأجر األول حمال

 . شاط املستأجر األولارس فيه نفس نآلخر مي جتاريا

  و لكن إذا اشرتط املستأجر األول على املؤجر حرمانه من تأجري جزء من العقار للغري ملمارسة نشاط مماثل فإنه

 ميتنع يف هذه احلالة على املؤجر القيام بذلك 

2 

 ات اليت تنتج عن عقد بيع املتجرالتزام بائع احملل التجاري بعدم إنشاء جتارة مماثلة من االلتزام يعترب. 

  و لذلك ينشأ هذا االلتزام على عاتق البائع دون حاجة إىل النص عليه يف عقد البيع و هذا االلتزام  لعدم إنشاء

أعمال املنافسة الغري مشروعة اليت تستند أساسا إىل جتارة مماثلة يعترب التزاما تعاقديا فال يكون اإلخالل به من 

 ند إىل أحكام و لكن من أعمال املنافسة املمنوعة اليت تست 

 

3  

 ملصنع  دون غريه من ومن صورة املنافسة املمنوعة اتفاق الطرفني على أن يشرتي التاجر السلع اليت ينتجها ا

 .ذا األخري منافسة غريه من التجاراملصانع اليت تنتج نفس السلعة أو أال يبيع املصنع لغري التاجر حتى يتفادى  ه

 لتوكيل بالتوزيع داخل إقليم معنيكما هو احلال يف تعهد الشركة املنتجة بعدم البيع لغري صاحب ا. 

  أو مبكان  معني  دودة املدةحمأن تكون  و مثل هذه االتفاقية صحيحة. 

 

4  

  جتارة مماثلة قد يتضمن عقد العمل بني العامل و رب العمل التزاما على األول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء. 

 ر منافس بعد انتهاء العقد بينهماأو العمل عند متج. 

 الشرط ميثل قيد ال على حرية العامل قد يؤدي إىل مثل هذا ق عليه بند عدم املنافسة و ملا كان و هو ما يطل

فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل حمددا من حيث ، خدمة رب العمل مدى احلياةيف التزامه باالستمرار 

 .زمان أو املكان  أو نوع التجارةال
 

5  

  من حيث كميتها و حتديد أسعارها لتحديد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم جتاوزه بقصد تنظيم

 .صحيحة يف حدود الفرض الذي تنظمه املنافسة بني املنتجني و مثل هذه االتفاقات تكون

 

 

 سبيل ملخالفته النظام العام ملا ينتج عنها من إهدار ملصاحل املستهلكني مجيعا يف فهذه االتفاقات تكون 

 .مصلحة أصحاب هذه املصانع
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/

   العتبار الفعل املكون للمنافسة غري املشروعة أن يكون مرتكبه معتمد أو سيء النية بل يكفي

أن يكون منحرفا عن السلوك املألوف للشخص العادي حتى يعترب خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة 

 املنافسة غري املشروعة
 

  

1 

 .املالي أو عزمه على تصفية متجره هأو ارتباك. صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفالسهكإذاعته معلومات غري 

التجاري حتى ينصرف عنه  أو بيعه أو نقله أو تشويه احلقائق على البضائع والسلع واملنتجات موضوع نشاط احملل

 .العمالء

 

2.  

 .كاختاذ احملل املنافس امسا جتاريا مشابها السم حمل آخر أو اعتدائه على التسمية حملل آخر
 

3 

 .أعمال املنافسة الغري املشروعة ويرها من قبيلتقليدها أو تز

 

4 

يعد من أعمال املنافسة غري املشروعة وضع بيانات جتارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة اخلصم وايهام اجلمهور 

 .معينة يف البضائع املتنافس عليهابتوافر شروط 

اصة مبنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية جتارته بقصد إيهام الغري كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خ

انتزاع عمالء تاجر آخر مبميزات الغري حقيقية ككون املتجر على غري احلقيقة حائز ملرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد 

 .ينافسه

5  

هم أو طرق اإلعالن أو البيع فمثل هذه األعمال متس تعترب أعمال املنافسة غري املشروعة تقليد طريقة الطبع أ

 .صر املتجر وهو االتصال بالعمالءعنا

6.  

 .ذين يعتمد عليهم املشروع املنافسكون أعمال املنافسة غري املشروعة يف صورة حتريض العمال القد ت

املتجر  احملل املنافس أو اغراء عمالومثال ذلك حتريضهم برتك العمل أو تشجيعهم على األضراب وبث الفوضى يف 

املنافس بالعمل لديه حتى جيذب العمالء وقد يعمد املنافس إىل اغراء العامل باملتجر اآلخر باملال للوقوف على أسرار 

 .أعمال منافسة يف صناعة معينة أو تركيب معني للمواد اليت تباع أو تدخل ضمن نشاط املتجر
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7 

إذا استمر مدة طويلة مدعوما حبمالت إعالنية موضح بها األسعار  أسعار البيع منافسة غري مشروعة  كونوال ت

 .م جتارة الغري بطريقة غري مشروعةاليت يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أّن املقصود هو حتطي

التجار عموما ملا يؤدي إليه ذلك من كما يعد أيضا منافسة غري مشروعة البيع بأقل من السعر املتفق عليه أدنى بني 

 .نافس من عمالئه بطريق غري مشروعحرمان امل

8 

تماًًً وهو ما يسمى بالضرر أو سيقع ح هو الضرر احملقق الوقوع أي الذي وقع فعالًًً  

 .املستقبل

إاّل إذا وقع  ال يكون التعويض عنه واجباًًًأي الضرر غري احملقق فهو قد يقع وقد ال يقع ف 

 .فعالًًً

 

 

 لعمل املنافس وكل من اشرتك للمتضرر من أعمال املنافسة غري املشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسه مرتكب ا

 .معه

 ة اليت تقع ويؤديها من دنيويتحمل الشخص املعنوي املسؤولية امل، وميكن أن ترفع الدعوى على الشخص املعنوي

 .ماله

  ومسألة الشخص املعنوي تكون بطريق غري مباشر وذلك على األعمال اليت يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية

باشرة ونسبة اخلطأ إليه املتبوع عن أفعال تابعه على أّن هناك أحواال ميكن فيها مساءلة الشخص املعنوي ذاته م

 .مباشرة

 ة جتارية غري شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة شركة ملنافس إذا قوضيت

، ترفع الدعوى على كل من اشرتك يف تنفيذ هذه األعمال إذا كان سيء النية ، الشركة أو مجعيتها العمومية 

 .وال جيوز أن ترفع دعوى املنافسة غري املشروعة من غري املضرور أو نائبه

 

  لكل من أصابه الضرر بالتعويض النقديحيكم يف دعوى املسؤولية 

 ويقدر التعويض بالنقد، ا للظروفالتعويض تبع على القاضيعني تي. 

 عليه أن يقضي به إذا كان ممكنًا والقاضي وان كان ليس ملزما باحلكم بالتنفيذ العيين إاّل أنه يتعني. 

أطراف 
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بأن يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح  بتقديم حصة من  عقد يلتزم مبقتضاه  

 .ن هذا املشروع من ربح أو خسارةمال أو عمل القتسام ما قد ينشأ ع

 ي جديد يستقل عن أشخاص الشركةركة عن غريه بكونه يؤدي مبدئيًا إىل إنشاء شخص معنوو يتميز عقد الش

لشركة ميلك ذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء و هي تتكون من احلصص اليت يقدمها هؤالء كرأمسال لو

 .تستخدمه يف حتقيق أغراضها

 

 

 

اقتسام 
 األرباح

قيمة 
 المشاركة

تقديم 
 الحصص

 نقدية

 عينية

 عمل

تعدد 
 الشركاء
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تفرق بني التاجر و غري التاجر  اليتالشركة املدنية و الشركة التجارية على نفس االعتبارات تقوم التفرقة بني 

 .ى ميكن اعتبارها جتارية أم مدنيةحيث يتم النظر إىل موضوع  العمل التجاري الذي حترتفه الشركة حت

 

 .ترتتب على التفرقة بني التاجر و غري التاجر   يرتتب على هذه التفرقة مجيع النتائج اليت .1
 .الشركة املدنية فال تلتزم بذلك فالشركة التجارية تلتزم مبسك دفاتر جتارية أما

 .فلس بينما الشركة التجارية تفلسالشركة املدنية ال ت .2

 .د القانون التجاري أما الشركات املدنية فإنها للقانون املدنيختضع الشركة التجارية لقواع .3

حسب نصيبه  يسأل الشريك يف الشركة املدنية عن ديون الشركة مسؤولية شخصية يف أمواله اخلاصة كالًًً 4

ك من املسؤولية عن ديون يف خسائر الشركة ما مل يوجد اتفاق على نسبة أخرى و ال جيوز إعفاء الشري

 .الشركة

يف الشركة التجارية فإن مسؤولية الشريك فيها تتوقف على صفته فتكون املسؤولية تضامنية بالنسبة  بينما

للشريك املتضامن سواء يف شركة التضامن أو يف شركة التوصية، بينما تعترب املسؤولية حمددة بقدر حصة 

.الشريك يف شركات املساهمة

 

 .. النقاط شرح 

  كل ما يتضمنه عقد الشركة من شروطوهو يعين وجوب تراضي مجيع الشركاء على. 

  ( .الغرض، رأس املال، مقدار احلصص، قواعد اإلدارة)  

 خالية من العيوب، وعيوب اإلرادة وجيب أن يصدر الرضا عن إرادة سليمة. 

 .( اإلكراه، الغلط، االستغالل، والتغرير مع الغنب)  

  سنة  نة عشرالثام قد أكملفعقد الشركة من التصرفات الدائرة بني النفع والضرر، فيشرتط أن يكون املتعاقد

 .لصحة تصرفاته
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 .ة الذي أنشأت الشركة له النشاطالغرض من الشرك 

هي مقدار من املال يقدمه الشريك ، وقد : واحلصة . اليت يقدمها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة احلصص  

 .ن املال نقودا أو عينا أو منفعةيكو

 

 .وضوعي ممكنا غري مستحيل وموجوداجيب أن يكون احملل كركن م .1

 .وجيب أن يكون احملل مشروعاًًً .2

 .النشاط الذي سوف متارسه الشركةدف من تأسيس الشركة أو الغرض أو اهل 

 .]كاالسترياد أو التصدير واملقاوالت اإلنشائية  [

 

 .طال للتعاقد وإال كان العقد باأن يكون الشريك يف عقد الشركة أهال 

 

 .. النقاط شرح 

 

 .اليت حتدد نصيبه من األرباح واخلسائر 
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 .س مال الشركة يف املوعد احملددمبلغ حمدد من النقود يقدمها الشريك مساهمة منه يف تكوين رأ

 .وإذا تأخر يف تسديد حصته تالحقه الشركة بتعويض عما حلق بها من ضرر

 

 .] حق ملكية أو منفعة أو حق آخر[صة فقد تكون احل 

 

A. فيسأل الشريك عن ضمان احلصة يف حالة اهلالك أو االستحقاق  دمت احلصة على اذا ق

أو ظهور عيب أو نقص فيها أو عدم التعرض هلا باالستحقاق ، فيسأل الشريك وفق أحكام عقد البيع ، وال بد 

صة باطلة ، وعلى الشريك من اتباع االجراءات الشكلية بنقل امللكية وتسجيلها ، واال أعترب البيع باطال واحل

 .الشيء املبيع الذي ميثل احلصة متكني الشركة من تسلم

B.  فيسأل الشريك وفق أحكام عقد االجيار ، ويبقى الشريك حمتفظا  اذا قدمت احلصة على ،

لدائين  ، وال يدخل ذلك املال يف الذمة املالية الشركة وال جيوزة املال الذي للشركة االنتفاع بهمبلكي

اع من الشركة التنفيذ عليه الستيفاء ديونهم ، وللشريك املطالبة بقيمة حصته املقدمة على سبيل االنتف

 .أموال الشركة قبل القسمة

ن حصة الشريك عمل تؤديه للشركة واملقصود بالعمل هنا العمل الفين اجلاد جيوز أن تكو  

الذي يسهم يف جناح الشركة ويعود عليها بالنفع املادي كعمل املهندس أو الرسام أو املدير وغريهم من أصحاب 

ر نفس يلتزم الشريك بالعمل بان يكرس جمهوده خلدمة الشركة وميتنع أن يباش .اخلربة الفنية والتجارية

 .العمل الذي تعهد بتقدميه للشركة حلسابه اخلاص أو حلساب غريه نظرا ملا لذلك من منافسة للشركة

 

 

كل شرط أو اتفاق حبرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفاءه من اخلسارة ، وتوزع أنصبة الشركاء من  يقع 

 .صايف الربح

 

 .ضه منها ولو حلقت الشركة خسارةالشريك برد ما قب 

 

 .ية برد ما قبضه من أرباح صوريةجيوز لدائن الشركة مطالبة الشريك ولو كان الشريك حسن الن

 

 ..  مالحظة
 

 .حلصول على الربح وحتمل اخلسارةية تكوين الشركة ، وانية االشرتاك والتعاون يف املخاطرة ، أو ن

اذا مل يعني عقد الشركة نصيب الشريك يف الربح واخلسارة ، فيجب أن يعني نصيبه بنسبة 

حصته يف رأس مال الشركة ، واذا عني عقد الشركة نصيبه يف الربح يكون نصيبه يف 

 . اخلسارة معادال لنصيبه يف الربح 
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 .فيثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب العدل ، واال فان العقد غري نافذ يف مواجهة الغري

 

 .الشركة ، فيعرف الغري تفاصيله فيما بينهم وبني العقد يتضمن تفاصيل كثرية تتعلق بعالقة الشركاء .1

 .الغري حقوقهم وواجباتهم بوضوححيدد للشركاء و .2

 .ل الشركة تقتضي وجود عقد مكتوباجراءات تسجي .3

 

من ا يطرأ عليه فيجب على مدير الشركة وأعضاء جملس ادارة الشركة أن يشهروا عقد الشركة ويشهروا م

 .تعديالت وفقا ألحكام النظام

 لعقد غري نافذ يف مواجهة الغريعدم اشهار عقد الشركة يعين أن ا. 

 كاء أو يسأل مدير الشركة وأعضاء جملس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشر

 .الغري بسبب عدم االشهار

الشروط املوضوعية العامة أو اخلاصة بطالن عقد الشركة أي اعادة املتعاقدين اىل احلالة يرتتب على ختلف أحد 

  . اليت كانوا عليها قبل التعاقد 

 انعدام أحد الشروط املوضوعية العامة أو اخلاصة مثل 

انعدام احملل ، انعدام السبب ، عدم تعدد انعدام الرضا ، ) 

 (الشركاء ، عدم تقديم احلصص ، وانعدام نية املشاركة

 

 . سنة ( 10-1) نقص أهلية أحد الشركاء ما بني  .1

 (غلط، اكراه ، تدليس)وجود عيب من عيوب االرادة  .2

 

 .حه االجازة الصرحية أو الضمنيةتصح   .1

 .تلقاء نفسه يقضي به القاضي من .2

 .جيوز لكل ذي مصلحة التمسك به  .3

 

 .صححه االجازة الصرحية والضمنيةت .1

 .يقضي به القاضي من تلقاء نفسه  .2

اال الشخص ناقص االهلية أو الولي أو يتمسك به   .3

 .الشخص الذي كانت ارادته معيبة الوصي أو
 

كأن  مته واعتبار الشركةنهيار عقد الشركة برأ .1

 .مل تكن

 .رد احلصص اىل الشركاء .2

 .األرباح اليت أخذوهاعدم الزام الشركاء برد  .3

 

 ى الشريك وحده دون باقي الشركاءتقتصر آثاره عل

فتعترب الشركة باطلة بالنسبة له منذ نشأتها ، فتزول 

عنه صفة الشريك ، ويسرتد حصته كاملة ، وال يتحمل 

 .حمن األرباصل على نصيب شيئا من اخلسارة ، وال حي
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 :وهي  أما اذا كانت الشركة من شركات األشخاص اليت تقوم على  

فبطالن الشركة بالنسبة ألحد الشركاء يرتتب عليه انهيار االعتبار .. (  تضامن ، توصية بسيطة ، حماصة) 

 .لشركاءالشركة بالنسبة جلميع ا الشخصي فتنهار

 . ما بني انشائها واحلكم ببطالنهافتعترب الشركة قائمة يف الفرتة 

(  باألسهم ، ذات املسئولية احملدودة التوصية)  ويف الشركات اليت جتمع بني  

 .دته هو أحد الشركاء املتضامننيم متى كان الشريك ناقص األهلية أو املعابة اراتأخذ نفس احلك
أما اذا كان هذا الشريك موصي أو مساهم فال يرتتب على احلكم بالبطالن انهيار الشركة بالنسبة جلميع 

 .األهلية أو املعيبة ارادته فقطالشركاء ، لكن تنهار الشركة بالنسبة للشريك ناقص  

 

 

األصل أن الشركة وما تتمتع به من شخصية معنوية ال تنشأ إال عن عقد توافر فيه األركان املوضوعية والشكلية  

أما متى أبطل عقد الشركة سواء كان البطالن مطلقًا أو نسبيًا فإن القواعد العامة تقضي بإعادة . السابقة الدراسة 

ركاء إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل التعاقد وهذا ما يعين أن البطالن بنوعيه له أثر رجعي ألنه يقضي على الش

 .ستقبل فحسب بل يف املاضي أيضاكيان العقد وما ترتب عليه من آثار ليس يف امل

غري مرغوب فيها سواء من إعمال األثر الرجعي لعقد الشركة قد يؤدي يف العديد من احلاالت إىل نتائج غري عادلة و

الناحية العملية أو من الناحية االقتصادية حيث أن إعمال األثر الرجعي للبطالن جتاهاًل وإنكارًا حلقائق وجدت 

 .تقل داخل يف املعامالت مع الغريبالفعل يف الفرتة السابقة وأهمها وجود شخص معنوي له كيان مس

املراكز القانونية املستقرة وإىل إهدار حقوق الغري الذي تعامل مع  كما يؤدي من الناحية االقتصادية إىل زعزعة

واخلالصة من هذا أن أعمال األثر الرجعي للبطالن ينطوي يف مثل هذه احلاالت على جمافاة املنطق . الشركة 

قبل وحده أستقر الرأي على أنه متى حكم ببطالن الشركة وجب أن يقتصر آثر البطالن على املست. السليم والعدالة 

وال ميتد إىل املاضي حبيث تعترب الشركة قائمة ويعتمد بنشاطها يف الفرتة الواقعة بني تكوينها واحلكم ببطالنها 

غري أن االعرتاف بالشركة خالل هذه الفرتة ليس سوى اعرتاف بالوجود الفعلي أو الواقعي للشركة وال يرتكز إىل 

 .عليةالقانون ولذا تسمى هذه الشركة بالشركة الف

 

 

من نظام الشركات عند  46جتد نظرية الشركة الفعلية أساسها التشريعي يف اململكة العربية السعودية يف املادة 

 احلديث عن شركة احملاصة واليت تقضي بعدم أحقية الغري يف الرجوع 

در عن أحد من الشركاء عمل يكشف للغري عن وجود شركة وعندها تعترب الشركة بالنسبة إليه الغري ما مل يص

 .شركة تضامن واقعية

 ..    استثناء
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   ا على أن تكون هلا حياة قانونيةقدرته[ بوجود الشخصية املعنوية للشركة [. 



   ( ) 

   بالذمم املالية للشركاء وذمة مالية مستقلة  شخصية اعتبارية. 

بسيط األمور من الناحية رع تففكرة الشخصية االعتبارية على هذا النحو ليست إال جمازا قانونيا قصد به املش

 .العملية

ونتيجة للتطور االقتصادي واملالي، يرتب املشرع على هذا اجملاز القانوني آثارا قانونية بالغة األهمية، فيرتتب على 

اكتساب الشركة للشخصية املعنوية أن يثبت هلا ما يثبت للشخص الطبيعي، فلكل شركة متمتعة بالشخصية 

 .لقانونيةثار مبثابة احلقائق اوجنسية وأهلية، وتثبت هلا صفة التاجر، وهذه اآلاملعنوية اسم وموطن 

 ..  
1 

 

 ية املعنوية ولو كانت غري مشهرهفالشركة تكتسب الشخص. 

 ة طوال فرتة قيامها بنشاطها وحتى تنقضي بأي سبب من أسباب وتظل الشركة حمتفظة بشخصيتها املعنوي

 .االنقضاء

2 

3 
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  ال يوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات، مبا يف ذلك الشركات املدنية والتجارية– 

وخيتلف وقت اكتساب الشركة لشخصيتها . الشخصية القانونية وما يرتتب على ذلك من آثار –

 .نوعهاالقانونية أو االعتبارية حبسب 
 وملا كان املشرع ال يستلزم إجراءات شهر أو نشر معينة . فالشركات املدنية تعترب مبجرد تكوينها شخصا اعتباريا

الغري مبجرد  بالنسبة للشركات املدنية، فإن الشركة املدنية تكتسب الشخصية املعنوية بني الشركاء وقبل

 .إبرام عقد الشركة

  فإنها تكتسب الشخصية املعنوية فيما بني الشركاء مبجرد إبرام  –  –أما شركات األشخاص

العقد وتكوينها، ولكن هذه الشخصية ال حيتج بها قبل الغري إال من تاريخ إمتام إجراءات الشهر املنصوص عليها 

 . قانونا

  
 :الشركة للشخصية املعنوية فيما يلي ميكن إمجال اآلثار املرتتبة على اكتساب

 

  

هي جمموع ما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية وترتكب ذمة الشركة يف جانبها اإلجيابي من  •

ويف ، شاطهاجمموع احلصص اليت يقدمها الشركاء وكافة األموال واملنقوالت اليت تكتسبها نتيجة مباشرتها لن

 .جانبها السليب من الديون الناشئة عن معامالتها

الذمة املالية للشركة مستقلة استقالال تاما عن الذمم املالية لباقي الشركاء، فالشركاء ليسوا مالكني على  •

الشيوع ملال الشركة، وإمنا هو ملك هلا ومستقل عن أموال الشركاء الشخصية، وليس للشركاء إال احلق فيما 

 .تدره الشركة من أرباح، فيكون رأس مال الشركة وموجوداتها مملوكا ملكية خالصة للشركة قد
 

  

 خترج احلصص املقدمة على سبيل التمليك من ذمم الشركاء وتنتقل إىل : انتقال ملكية احلصص إىل الشركة

شركة وال يكون للشركاء بعد ذلك إال جمرد نصيب يف اإلرباح االحتمالية أو يف األموال اليت تبقى بعد ذمة ال

 .تصفية الشركة وهذا النصيب ال يعدو كونه دينًا يف ذمة الشركة

 ومن ثم فال جيوز ، ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائين الشركة وحدهم دون دائين الشركة الشخصيني

يك إن يطالبوا باحلجز على أموال الشركة أو على احلصة اليت قدمها الشريك يف رأس املال لدائين الشر

ويقتصر حقهم فقط على احلجز حتت يد الشركة على نصيب ذلك الشريك من األرباح وذلك طاملا أن 

ائين وال يكون لد، أما إذا احنلت الشركة ومتت التصفية فتزول عندئذ شخصيتها املعنوية، الشركة قائمه

 .الشركة سوى احلجز على نصيب ذلك الشريك يف فائض التصفية

  فال جيوز ألحد مديين الشركة أن ميتنع عن الوفاء بدينه  :املقاصة بني ديون الشركة وديون الشركاءامتناع

ة كما ال جيوز ملدين أحد الشركاء إن ميتنع عن الوفاء بدينه له حبج، هلا حبجه انه أصبح دائنا ألحد الشركاء

 .انه أصبح دائنا للشركة

 األصل أن إفالس الشركة ال يستتبع إفالس الشركاء كما أن إفالس أحد  : تعدد واستقالل التفليسات

 .الشركاء ال يستتبع إفالس الشركة
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للشركة أهليه قانونيه كاملة بالنسبة إىل احلقوق املالية وذلك يف احلدود اليت يعينها سند إنشائها أو اليت يقررها 

 .القانون

ة أهلية الشركة كشخص معنوي حمدودة حبدود الغرض الذي قامت من أجله كما رمسها عقد الشرك

إذا حدد نشاط الشركة بنوع معني من التجارة فال جيوز هلا مباشرة نوع آخر إال بعد تعديل العقد أو ، ونظامها

 .النظام

 .أما يف حدود الغرض الذي أنشأت من أجله فيجوز أن تربم كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وخالفه

نظرًا ملنافاة ذلك لغرض الشركة وهي السعي لتحقيق ال متتد أهلية الشركة كقاعدة عامه إىل التربع وذلك 

 .وجيوز للشركة قبول التربعات اليت ال تكون مقرونة بشروط تتنافى مع غرضها، األرباح

كما تعترب ، تعترب الشركة مسئوله مدنيا عن األفعال الضارة اليت تقع من مديرها أو احليوانات اليت يف حراستها

 .ماتها التعاقديةمسئوله بداهة عن تنفيذ التزا

أما ّإذا كان غرض الشركة القيام باألعمال التجارية فإنها تكتسب صفة التاجر وتتحمل بالتزامات التجار 

 .كإمساك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري

كة أما يف ما يتعلق باملسؤولية اجلنائية فقد استقر الفقه والقضاء على القول بعدم قيامها بالنسبة للشر

وذلك ألن العقوبة شخصيه ال توقع إال على الشخص الذي ارتكب الفعل اإلجرامي . واألشخاص املعنوية بشكل عام

كما أنه من غري املمكن عماًل إيقاع العقوبات اجلسمانية كاحلبس والسجن على شخص معنوي ليس له وجود 

 .ي الشركة القانونينيوالذي يسأل دائما هو مرتكب اجلرمية نفسه من ممثل، حمسوس كالشركة

  .جيوز أن تسأل الشركة عن اجلرائم اليت ال تتعدى عقوبتها الغرامات املالية ديوان املظامل

  

من النتائج اليت ترتتب على اكتساب الشخصية االعتبارية أن لكل شركة اسم خاص مييزها عن باقي الشركات، 

 .أنها يف ذلك شأن الشخص الطبيعيش التها والتزاماتهاويتم التوقيع على سائر معام

  شركة التضامن وشركات التوصية بنوعيها أسم الشركة يتكون من أمساء الشركاء املتضامنني

 .ويتضمن أسم أحد الشركاء املتضامنون مع شركاه

 الذي أنشأت من أجله الشركة شركة املساهمة هلا أسم جتاري مستمد من الغرض. 

 الشركات ذات املسؤولية احملدودة جيوز أن يكون هلا عنوان أو اسم جتاري حسب رغبة الشركاء. 
 

    

ويعترب موطنا للشركة املكان الذي يوجد فيه . غري موطن الشركاء  جيب أن يكون للشركة موطن مستقل •

للشركة فروعا متعددة يف أماكن خمتلفة فإن املكان الذي يوجد به كل فرع يعترب  وإذا كان مركز إدارتها

 . موطنا خاصا باألعمال املتعلقة به

ويكون االختصاص احمللى يف الدعاوى املتعلقة بالشركة للمحكمة اليت يقع يف دائرتها مركز إدارتها ، أي  •

تبليغ كافة األوراق القضائية إىل الشركة  موطن الشركة ، وإذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة جيب

 .  يف مركز إدارتها

يعني نظام الشركة أو عقدها التأسيسي موطن الشركة ولذلك فإن تغيري موطن الشركة يقتضي تعديل  •

 .عقد الشركة أو نظامها وشهر التعديل بالطرق املقررة قانونًا

ع الدعاوي على الشركة ويطلب شهر إفالسها لتحديد املوطن بالنسبة إىل للشركة أهمية خاصة ففيه ترف •

  .أمام احملكمة اليت يقع يف دائرتها هذا املوطن كما تعلن إليها فيه مجيع األوراق القانونية
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ال يوجد شركة مزدوجة ، ال توجد شركة عدمية اجلنسية وعندما تفقد الشركة جنسيتها حتتم حلها وتصفيتها

ركات اليت توصف بالدولية يصدق فقط هذا الوصف على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده اجلنسية والش

 .إىل إقليم أكثر من دولة وليس على جنسية الشركات

 النظام القانوني الذي ختضع له الشركة من حيث تكوينها وأدارتها وحلها وتصفيتها. 

 لدولة اليت تتمتع الشركة حبمايتها يف اجملال الدوليمعرفة ا. 

 معرفة احلقوق اليت تتمتع بها الشركة. 
 

A  

  تتمتع بكافة احلقوق املعرتف بها للسعوديني نظرا لتمثيلها ملصاحل وطنيه حبته. 

B  

 ذه احلقوق نظرا لتخلف هذه الشروطال تتمتع بكافة ه. 

  وهو يعين أن املشروع السعودي قد أخذ مبعيار الرقابة أو املصاحل املسيطرة على الشركة لتحديد مدى ما

 .تتمتع به الشركة من احلقوق املعرتف بها للسعوديني

 

شركة ويدير شؤونها وميثلها يف عالقتها مع ال بد من وجود شخص طبيعي واحد أو أكثر لكي يعرب عن إرادة ال

 .الغري وأمام القضاء

ميثل الشركة مديرها أو رئيس جملس اإلدارة أو العضو املنتدب حبسب األحوال، وأي من هؤالء يعمل بامسها، 

 .فالشركة تكون مدعية أو مدعى عليها حبسب األحوال، وهو الذى ينقل إليها آثار التعاقد

 ♥تاك يسوب               
 

 مهلا مت حبمد
 


