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 ايَاّي ودقق ٍىاسيْي وثقو وثثتْي اىثىاب خيز و اىذياج خيز و اىعَو خيز و اىْجاح خيز و اىذعاء وخيز اىَسأىح خيز اسأىل اّي اىيهٌ

.. اىجْه ٍِ اىعيى اىذرجاخ اسأىل و درجاتي ورفع

(( قيىتنٌ و أّفُسنٌ ىُه ٍاتصثىا تذقيق و اىسذاد و تاىتىفيق ىنٌ دعىاتي))

 ، اتزاهيٌ ّعَه

❤❤❤ 

  .. اىعذً ٍِ يىىذ وال فزاغ ٍِ يأتي ال األٍو

   (( .. اىتىفيق وفاىنٌ اهلل عيى تىميى )) اهلل عيى اىتىمو هي عَيقح إيَاّيح قيَح هْاك 

 ،، اىتزمي عفاف

 

❤❤❤ 

 أسأه اهلل اىعيي اىقذيز أُ يىفقنٌ وينتة ىنٌ اىْجاح 

 وساٍذىّا عيى مو تقصيز تذر ٍْها 

 إُ أصثْا فَِ اهلل وأُ أخطأّا في ّفسْا واىشيطاُ 

 

 تىرك ٍِ ٍأل دياته تعَو اىخيز ألّه أدرك أّها أقصز ٍِ أُ يضيعها تعَو اىشز

 أخىمٌ 

 عاده اىذرٍاُ

 

 

 

 ال تْسىُ مو ٍِ تعة ٍعْا ٍِ صاىخ دعائنٌ
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 "مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم سلوك األفراد فً المجتمع والمرتبطة بجزاء توقعه السلطة العامة على من ٌخالفها"القانون هو 

 العام وقسم القانون الخاص:قسم القانون وٌنقسم القانون إلى قسمٌن رئٌسٌن: -

 "مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات التً تكون الدولة طرفاً فٌها بصفتها صاحبة سلطة ذات سٌادة"وهو قسم القانون العام أوالً: 

 وٌوجد للقانون العام العدٌد من الفروع نذكر منها على سبٌل المثال:

القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات بٌن الدول بعضها بالبعض األخر فً حالة السلم أو الحرب أو  " مجموعةالقانون الدولً العام وهو-1

 الحٌاد وعالقتها بالمنظمات الدولٌة أو اإلقلٌمٌة وعالقة هذه المنظمات فٌما بٌنهما "

" مجموعة القواعد القانونٌة التً تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها واإلجراءات التً تتبع فً تعقب المتهم  القانون الجنائً وهو-2

 والتحقٌق معه ومحاكمته وتنفٌذ العقوبة علٌه ".

ض أو بٌنهم وبٌن الدولة " مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات بٌن األشخاص العادٌٌن بعضهم البعوهو قسم القانون الخاص ثانٌاً: 

 بصفتها شخص عادي ولٌس بصفتها صاحبة سلطة ذات سٌادة "

 وٌوجد للقانون الخاص العدٌد من الفروع نذكر منها على سبٌل المثال:-

لمالٌة من مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات الخاصة بٌن األشخاص فً المجتمع وهو ٌنظم كل العالقات االقانون المدنً وهو -1

 عقود بٌع وإٌجار وتأمٌن والعالقات األسرٌة بٌن أفراد المجتمع.

" مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات بٌن العمال و أصحاب األعمال والتً تنشأ عن قٌام إنسان بالعمل قانون العمل وهو -2

 وواجبات كل من العامل وصاحب العمل تجاه األخر" لحساب شخص تحت سلطته وإشرافه مقابل أجر حٌث ٌحدد قانون العمل حقوق

 

 تعرٌف القانون التجاري

 "مجموعة القواعد القانونٌة التً تحكم األعمال التجارٌة ونشاط التجار فً ممارسة تجارتهم, حٌث ٌقتصر القانون التجاري على حكم عالقات

 القواعد التً تنظم نشاط التجار". معٌنة هً العالقات الناشئة عن القٌام باألعمال التجارٌة وٌتضمن

 مقدمة
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 دائما ٌثور التساؤل: لماذا تم وضع قواعد القانون التجاري؟

لقد تم وضع قواعد خاصة بالتجار واألعمال التجارٌة لما تحتاج إلٌه هذه األعمال من سرعة انجازها والبعد عن اإلجراءات الشكلٌة  -1

 المعقدة التً تطلبها القواعد المدنٌة.

األعمال التجارٌة تتسم بالحرٌة فً إثباتها بكافة طرق اإلثبات بخالف المعامالت المدنٌة والتً تتسم بالبطء والتعقٌد وصعوبة  كما أن -2

 إثباتها.

كما أن العملٌات التجارٌة تقوم على الثقة واالئتمان عن طرٌق زٌادة ضمانات الدائن فً المعامالت التجارٌة للحصول على حقه فً  -3

 .نمدٌن مثال ذلك افتراض التضامن بٌن المدٌنٌن بدٌن تجاري والتزامهم جمٌعاً بالوفاء بالدٌن للدائمواجهة ال

 املة المدٌن التاجر.معكذلك إقرار نظام اإلفالس الخاص بالتجار عند عدم الوفاء بالتزاماتهم التجارٌة وهو نظام ٌتسم بالشدة والقسوة فً  -4

عطاء التاجر فترة أو أجل معٌن ٌستطٌع خالله الوفاء بما علٌه من دٌون أو التزامات مالٌة إال فً فً المعامالت التجارٌة ال ٌجوز إ -5

 الظروف االستثنائٌة.

 ماهً موضوعات القانون التجاري؟

المحل التجاري  –التاجر وشروط اكتسابه صفة التاجر والتزاماته  –ٌشمل القانون التجاري العدٌد من الموضوعات )األعمال التجارٌة *

الشركات التجارٌة أنواعها ونشأتها وأثاراها وإدارتها وانقضاءها واألوراق المالٌة  –وعناصره وطبٌعته وخصائصه وحماٌته وبٌعه وتأجٌره 

وتقادمها  األوراق التجارٌة وأنواعها ووظائفها وخصائصها وإنشاؤها وتداولها وضماناتها والوفاء بها –العقود التجارٌة  –التً تصدرها 

عملٌات البنوك وأنواع البنوك والودائع المصرفٌة والحسابات المصرفٌة والتحوٌل المصرفً وخطابات الضمان واالعتماد  –وسقوطها 

اإلفالس وتعرٌفه وشهر إفالس التاجر وشروط  –البسٌط واالعتماد المستندي والكفالة المصرفٌة والقرض المصرفً وإدارة األوراق المالٌة 

 س وحكم اإلفالس وثثاره وانتهاء اإلفالس والصل  الواقً من اإلفالس ..اإلفال

 الباب األول: األعمال التجارٌة

ٌمكن عددت المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة السعودي األعمال التجارٌة ولكن هذا التعداد ورد على سبٌل المثال ال الحصر وبالتالً *

 لٌها وصف العمل التجاري.إضافة أعمال أخرى متى انطبق ع

  

 

 

 

 هل عرف القانون التجاري السعودي العمل التجاري؟

 التجارٌة األعمال التجارٌة.لم ٌضع نظام المحكمة التجارٌة تعرٌفا للعمل التجاري. فقط عددت المادة الثانٌة من نظام المحكمة 

 هل التعداد الوارد فً المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة قد ورد على سبٌل المثال أم الحصر؟

 طبقا للرأي الراج  فً الفقه التعداد الوارد فً المادة الثانٌة لألعمال التجارٌة قد ورد على سبٌل المثال ال الحصر.

 ال أخرى متى انطبق علٌها وصف العمل التجاريٌترتب على ذلك , اضافة أعم

 

 

 األعمال التجارٌة

أنواع األعمال 

 التجارٌة
النظام القانونً 

 لألعمال التجارٌة
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 أنه ال ٌمكن االعتماد على نظرٌة واحدة فً تعرٌف العمل التجاري ولكن ٌمكن االستناد الٌها جمٌعا. والواقع

ٌعرف العمل التجاري بأنه: هو العمل الذي ٌتعلق بتداول الثروات وٌهدف إلى تحقٌق الرب  على أن ٌتم على وجه المقاولة فً بعض  وبالتالً

 الحاالت التً ٌتطلب فٌها القانون ذلك.

 

 تعرٌف العمل التجاري

نظرٌة 

 المضاربة
نظرٌة 

 التداول

نظرٌة المقاولة 

 أو المشروع

لمعاٌٌر التً جاء بها الفقه ا

للتمٌٌز بٌن العمل التجاري 

 والعمل المدنً

 نظرٌة المضاربة

وبمقتضاها إن العمل 

التجاري هو الذي 

ٌهدف إلى تحقٌق 

 الرب .

 المقاولة أو المشروعنظرٌة 

وفقا لها العمل التجاري هو 

الذي ٌتم ممارسته على سبٌل 

المقاولة من خالل مشروع 

 منظم.

 نظرٌة التداول

وفقا لها العمل التجاري هو 

الذي ٌتعلق بتداول الثروات من 

وقت خروجها من ٌد المنتج إلى 

 وقت وصولها إلى ٌد المستهلك.

ساعد نفسك بنفسك حتى تجد الطرٌق المناسب الذي ترٌده, اكتشف قدراتك واستغل مواهبك 

 !أخذك الرٌاح فٌنتهً العمر قبل أن تحقق حلمكوال تترك نفسك لحٌث ت
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، وهذه وتحقٌق الربحهً األعمال التً تتعلق بالوساطة فً تداول الثروات، وتهدف إلى المضاربة  األعمال التجارٌة األصلٌة أو بطبٌعتها:

ارٌة ألن طبٌعتها وموضوعها ٌكشف المقنن السعودي، فً المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة، بالصفة التجاألعمال هً التً اعترف لها 

 الصفة. هذه بذاته عن

 تنقسم األعمال التجارٌة األصلٌة أو بطبٌعتها إلى:

ما إذا قام بها و: وهً األعمال التً تعد تجارٌا ولو وقعت لمرة واحدة وبغض النظر عن صفة الشخص القائم بها، األعمال التجارٌة المنفردة 

 تاجر أم غٌر تاجر.

 وهً التً ال تعد تجارٌة اال إذا بوشرت على وجه االحتراف من خالل مشروع منظم. التجارٌة:المشروعات 

 ألول: األعمال التجارٌة المنفردةالنوع ا

ٌة، وتشمل هذه األعمال طبقا لنص المادة الثانٌة من المحكمة التجارٌة الشراء أو االستئجار ألجل البٌع أو التأجٌر، تأسٌس الشركات التجار

 وأعمال التجارة البحرٌة والجوٌة.

 األعمال التجارٌة المنفردة:

 أعمال المالحة البحرٌة والجوٌة. –تأسٌس الشركات التجارٌة  –الشراء أو االستئجار ألجل البٌع أو التأجٌر 

 

 أنواع األعمال التجارٌة

 أنواع األعمال التجارٌة

األعمال التجارٌة 

األصلٌة أو 

 بطبٌعتها

األعمال التجارٌة 

 المختلطة

األعمال التجارٌة 

 بالتبعٌة

األعمال التجارٌة 

 المنفردة

المشروعات 

 التجارٌة
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 أوال: الشراء أو االستئجار ألجل البٌع أو التأجٌر

 ولو تم لمرة واحدة، إذا توافرت فٌه الشروط األتٌة:ٌعتبر الشراء بقصد البٌع أو التأجٌر عمال تجارٌا 

 أن ٌكون هناك شراء.أوال: 

 أن ٌرد الشراء على منقول.ثانٌا: 

 أن ٌكون الشراء بقصد البٌع أو التأجٌر.ثالثا: 

 أن ٌكون الهدف من الشراء ألجل البٌع أو التأجٌر تحقٌق الربح.رابعا: 

 

 الشرط األول: الشراء

 ب لملكٌة شًء أو االنتفاع به بمقابل.ٌقصد بالشراء كل كس

 أي الحصول على الشًء بمقابل سواء أكان هذا المقابل نقدٌا كما هو الحال فً عقد البٌع أو عٌنٌا كما هو الحال فً عقد المقاٌضة.

 ال ٌقوم بعمل تجاري:

 لدٌه نٌة البٌع وقت الهبة.من ٌبٌع شٌئا آل إلٌه بالمٌراث، وكذلك من ٌبٌع شٌئا تلقاه عن طرٌق هبة ولو كانت 

وٌترتب على ضرورة توافر شرط الشراء فً هذا العمل العتباره عمال تجارٌا منفردا استبعاد بعض األعمال الهامة من نطاق األعمال 

 الفنً.التجارٌة مثل األعمال الزراعٌة، والمهن الحرة واإلنتاج الذهنً و

 التجارٌةاستبعاد بعض األعمال الهامة من نطاق األعمال 

 الذهنً والفنًاإلنتاج  –المهن الحرة  – األعمال الزراعٌة

 األعمال الزراعٌة –أ 

ال ٌعتبر بٌع المزارع لمحصوله عمال تجارٌا، وكذلك كل الصور وعلى ذلك .       تعتبر من األعمال المدنٌة ألنها غٌر مسبوقة بشراء

 ألدوات الري والحرث، وتشغٌله للعمال الالزمٌن لسٌر هذا النشاط.السماد، واستئجار الزمة للزراعة مثل شراء البذور والعقدٌة الم

 )تعتبر عمال تجارٌا منفردا(األعمال الغٌر مرتبطة بالزراعة 

 كمن ٌشتري محاصٌل غٌره من المزارعٌن بكمٌات كبٌرة وٌقوم ببٌعها بقصد تحقٌق الربح.

 )تعتبر عمال مدنٌا( لحرفته الزراعٌةلتبعٌة األعمال التحوٌلٌة التً ٌقوم بها المزارع با

 ) تعتبر عمال تجارٌا )مشروع تجاري( (  األعمال التحوٌلٌة الغٌر تابعة للزراعة

تً إذا فقدت األعمال التحوٌلٌة تبٌعتها للزراعة وأصبحت عملٌات تحوٌلٌة قائمة بذاتها، تعتبر أعماال تجارٌة على أساس مقاولة الصناعة ال

ٌملك آلة لطحن الغالل، بطحن الغالل تمثل فً تحوٌل المواد األولٌة إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة، ومثال ذلك قٌام المزارع الذي ت

 المملوكة للغٌر، بحٌث تزٌد أعماله الصناعٌة على أعماله الزراعٌة.
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 المهن الحرة –ب 

القائمٌن بها ملكاتهم الفكرٌة وما اكتسبوه من علم وفن وخبرة، ومن هذه المهن: المحاماة تعتبر المهن الحرة من األعمال المدنٌة، حٌث ٌستثمر 

 والطب والهندسة والمحاسبة والتعلٌم والمهن المساعدة للقضاء كأعمال الخبراء.

 عمالئه تقوم على الثقة بٌن من ٌمارسها و -

 ال تتطلب اال عمال ذهنٌا محضا  -

 .ًالربح لٌس االعتبار األساس -

ال ٌعتبر عمل المحامً عمال تجارٌا ألنه ٌقتصر فقط على تقدٌم االستشارات القانونٌة للعمالء وكذلك تمثٌلهم أمام القضاء وبناء على ذلك: 

والدفاع عن مصالحهم، وكل ذلك ٌعتبر عمال ذهنٌا خالصا، وبالتالً تعتبر المحاماة من قبٌل األعمال المدنٌة التً تخرج عن دائرة تطبٌق 

 القانون التجاري حتى ولو كانت تهدف إلى تحقٌق الربح.

 إذا قام المحامً بممارسة مهنة السمسرة بجانب مهنة المحاماة وغلب على نشاطه ذلك، ٌعتبر عمله تجارٌاولكن: 

. 

 عمل المهندس المعماري:

 إذا اقتصر على عمل التصمٌمات ومراقبة تنفٌذ أشغال البناء. مدنً

إذا تجاوز دائرة وضع التصمٌمات والرسوم وأصبح متعهدا بإنشاء المبانً وقام بتقدٌم األدوات والمهمات والعمالة تجارٌا )مشروع تجاري( 

 الالزمة إلقامة المبنى.

ارته، بحكم أن ة بطبٌعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارٌة بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجهً أعمال مدنٌ األعمال التجارٌة بالتبعٌة:

 الفرع ٌتبع األصل.

هذه األعمال تعتبر فً األصل تجارٌة باعتبارها شراء ألجل البٌع وكلنها تفقد هذه الصفة وتكتسب الصفة المدنٌة  األعمال المدنٌة بالتبعٌة:

 بالتبعٌة باعتبارها تابعة لمهنة مدنٌة أصلٌة مثل الزراعة والطب.

  -)عمال مدنٌا بالتبعٌة(.مهنته بعمل تجاري ثانوي مرتبطا بها. )شراء الطبٌب األدوٌة لبٌعها لمرضاه( قٌام صاحب المهنة الحرة الى جانب  

 ) قٌام الطبٌب بإنشاء مستشفى خاص لتقدٌم خدماته الطبٌة على نطاق واسع(.إذا قام صاحب المهنة بنشاط تجاري حقٌقً ٌتجاوز عمل مهنته. 

 -.( )عمال تجارٌا 

 )تجارٌا منفردا(عمل صاحب الصٌدلٌة: 

 ألنه ٌنحصر فً شراء األدوٌة وبٌعها بحالتها أو بعد تجهٌزها بقصد تحقٌق الربح

. 

 اإلنتاج الذهنً والفنً –ج 

 ٌعد بٌع ثمار الفكر من األعمال المدنٌة، ألنه من قبٌل اإلنتاج الذهنً الذي ال ٌسبقه شراء.

 نشره، أو أن ٌعهد بذلك إلى أحد الناشرٌن.نفقته وبٌع المؤلف لمؤلفاته ٌستوي فً ذلك قٌامه بنفسه بطبع المؤلف على مثال ذلك 

 واإلخراج السٌنمائً. التمثٌل والتصوٌرن ونحت للتماثٌل ووضع األلحاع اإلنتاج الفنً من رسم للوحات ووكذلك الحال، كافة أنوا

7

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    الثانٌةلمحاضرة ا –  التجاريلقانون ا

 4الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431 الثانيالفصل       نعوة ابراهينإعداد : 

 محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 االستئجار على منقولالشرط الثانً: أن ٌرد الشراء أو 

 منقوال بحسب المال كشراء العقارات بقصد هدمها وبٌعها أنقاضا. أو منقوال معنوٌا كاألوراق المالٌة أومنقوال مادٌا كالبضائع  سواء كان:

 بحسب المال. –معنوي  –مادي  منقول:

 استبعاد العملٌات العقارٌة من نطاق القانون التجاري

كثٌرة لنقل ملكٌتها وبذلك تخضع لقواعد القانون المدنً ألن العقارات ال ٌتم تداولها بسرعة كاألعمال التجارٌة ألنها تحتاج إلى إجراءات 

 وهوما ٌتنافى مع ما تتمٌز به التجارة من سرعة فً التعامل.

 ال تجارٌا.إذا قام شخص بشراء العقارات بقصد بٌعها فإن ذلك ال ٌعتبر عم ٌترتب على ذلك:

 كذلك الحال بالنسبة لشراء العقارات أو استئجارها ألجل تأجٌرها ٌخرج من نطاق األعمال التجارٌة

 

 الشرط الثالث: أن ٌكون الشراء بقصد البٌع أو التأجٌر

أن ٌكون البٌع الحقا للشراء فإذا كان الهدف من الشراء هو االستعمال أو االستهالك الشخصً فال ٌعتبر هذا العمل تجارٌا، ولكن ال ٌشترط 

 فٌجوز أن ٌكون سابقا علٌه كما هو الشأن فً عملٌات البورصة. )وٌستوي أن ٌباع الشًء بحالته وقت الشراء أو بعد تحوٌله أو صنعه(.

 .العبرة بتوافر نٌة البٌع وقت الشراء ولو لم ٌتم البٌع فعال

البٌع إال أن الرأي مستقر على أن الشراء ألجل التأجٌر ٌعتبر عمال الشراء ألجل  علىوبالرغم من أن نظام المحكمة التجارٌة لم ٌنص إال 

 الربح. تجارٌا منفردا، وكذلك االستئجار ألجل التأجٌر ٌعتبر عمال تجارٌا منفردا، ألنه ٌعتبر من قبٌل شراء المنفعة بقصد إعادة بٌعها وتحقٌق

 

 البٌع أو التأجٌر تحقٌق الربح الشرط الرابع: ٌجب أن ٌكون الهدف من الشراء ألجل

 (أن ٌتحقق الربح بالفعل م)ال ٌلزٌجب أن ٌكون الهدف من الشراء ألجل البٌع أو التأجٌر هو المضاربة وتحقٌق الربح. وأخٌرا 

 ألعضائها بسعر التكلفة.فإذا انتفت نٌة تحقٌق الربح فال ٌعتبر هذا الشراء عمال تجارٌا، كما هو الحال فً عمل الجمعٌات التعاونٌة التً تبٌع 

    

 

 

 

 

 

واحرص  .وال تتخذ القرار بسرعة، ادرسه جًٌدا !ألِزم نفسك على االنضباط فً العمل؛ ال تؤجل

 على إتقان خطة البداٌة؛ فهً األساس الذي ستبنً علٌه
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 ثانيا: تأسيس الشركات التجارية

 ٌكون نشاطها مدنٌا. سواء كان الشركاء من التجار أم ال, فالعبرة بطبٌعة النشاط الذي تمارسه الشركة, أما الشركات المدنٌة فهً التً*

 )تكون الشركة تجارية إذا كان نشاطها تجاريا(

 يعد عمال تجاريا منفردا , تأسيس الشركات التجارية.

 

 

 كيف تؤسس شركة؟

 والتً تمكن مقدم الطلب من تعبئة أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اإلطالق األولً لخدمة "إصدار عقود تأسٌس الشركات الكترونٌا , "

بٌانات عقد تأسٌس الشركة والحصول على الموافقة علٌه إلكترونٌا بالربط مع بعض الجهات الحكومٌة األخرى , وٌشمل نطاق التشغٌل 

لتوصٌة البسٌطة, المحدودة , وشركات التضامن , وشركات ا ةاألولً الحالً لخدمة إصدار عقد شركة الكترونٌا الشركات ذات المسئولٌ

http://e.mci.gov.sa/ecs وباإلمكان االستفادة من الخدمة على الرابط :  

 ثالثا: أعمال المالحة البحرية والجوية

 يعد عمال تجاريا منفردا , كل عمل يتعلق بالمالحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص:

 .بناء السفن أو الطائرات وإصالحها وصٌانتها 

 .شراء أو بٌع أو تأجٌر أو استئجار السفن أو الطائرات 

 .شراء أدوات أو مواد تموٌن السفن أو الطائرات 

 .النقل البحري والنقل الجوي 

 .عملٌات الشحن والتفرٌغ 

 .استخدام المالحٌن أو الطٌارٌن أو غٌرهم من العاملٌن فً السفن والطائرات 

 ومن المالحظ أن:

السابقة ٌعد عمال تجارٌا ولو وقع لمرة واحدة, حٌث لم ٌشترط المقنن السعودي ممارسة هذه األعمال على سبٌل كل عمل من األعمال  .1

 االحتراف.

 هذه األعمال وردت على سبٌل المثال ال الحصر. .2

م أٌة صلة بٌن الشراء والبٌع أو هذه المادة اعتبرت شراء أو بٌع أو تأجٌر أو استئجار السفن أو الطائرات عمالً تجارٌا منفردا, دون أن تقٌ .3

التأجٌر بٌن االستئجار والتأجٌر, وبالتالً ٌكون شراء السفن أو الطائرات عمال تجارٌا منفردا , ولو لم تتوافر لدى المشتري أٌة نٌة للبٌع أو 

 , وكذلك البٌع ٌعد عمال تجارٌا منفردا ولو لم ٌكن مسبوقا بشراء.

 

 تابع األعمال التجارية المنفردة

 

بتأسٌس الشركات التجارٌة أعماال تجارٌة ,  ةتعتبر جمٌع اإلجراءات واألعمال الخاص

وبالتالً ترفع الدعوى من الشركة تحت التأسٌس على أحد الشركاء لمطالبته بتقدٌم باقً 

 حصته أمام المحاكم التجارٌة.
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 حري والجوي ولو وقعت لمرة واحدة.ر تجارٌة بالنسبة للمستغل الباألعمال السابقة الذكر تعتب-4

ذا ومع ذلك قد تكون هذه األعمال مدنٌة بالنسبة للمتعاقد مع هذا المستغل البحري و الجوي, ومثال ذلك عقد العمل البحري أو الجوي ٌعتبر ه

 بعٌن البحرٌٌن أو الجوٌٌن.العقد تجارٌا بالنسبة لصاحب العمل ومدنٌا بالنسبة للمتعاقد معه من التا

 األعمال التجارية األصلية أو بطبيعتها

 النوع الثاني: المشروعات التجارية

 نص المنظم فً المادة الثانٌة من نظام المحكمة التجارٌة على تجارٌة بعض األعمال اذا تمت ممارستها على وجه االحتراف, كما عرف التاجر

 اشتغل بالمعامالت التجارٌة واتخذها مهنة له(.)كل من فً المادة األولى بأنه 

وهذه األعمال ال ٌكفً القٌام بها مرة أو أكثر بصفة عارضة, وانما ٌجب تكرار هذه األعمال بصفة دورٌة ومنتظمة من خالل مشروع منظم له 

 مقوماته المادٌة والبشرٌة بقصد تحقٌق الربح.

 المشروعات التجارية

 

 أوال: توريد البضائع والخدمات

 ة منتظمة ومستمرة لفترة معٌنة من الزمن لقاء أجر أو ثمن.رء أو خدمات بصوتعهد المورد بتقدٌم أشٌاالمقصود بالتوريد: 

اذا كان مزاولته على وجه االحتراف فً شكل مشروع, سواء قدم المتعهد األشٌاء محل التورٌد على سبٌل البٌع أو  متى يعتبر التوريد تجاريا:

 اإلٌجار.

طبقا للرأي الراجح ال ٌلزم وإال  للمورد أن يكون قد سبق له شراء األشياء التي يقوم بتوريدها:هل يلزم العتبار التوريد عمال تجاريا بالنسبة 

ٌعتبرها نكون قد نزلنا بعملٌة التورٌد وهً مقاولة تجارٌة ٌعتبر الزمن عنصرا أساسٌا فٌها, إلى مرتبة عملٌة الشراء من أجل البٌع, وهً عملٌة 

 النظام تجارٌة ولو وقعت لمرة واحدة.

 طبيعة عقد التوريد

 تجارٌة دائما بالنسبة للمورد -

 بالنسبة للمستورد قد ٌكون تجارٌاً أو مدنٌاً وفقاً إذا كان متعلقاً بتجارته أو بحٌاته المدنٌة -
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 ثانيا: مشروعات الصناعة

لحة إلشباع حاجات اإلنسان, ٌقصد بالصناعة تحوٌل المواد األولٌة أو نصف المصنعة إلى مواد نصف مصنعة أو كاملة الصنع تكون صا

 كصناعة األثاث من الخشب والمالبس من األقطان , أو إضفاء هٌئة جدٌدة علٌها كصباغة المالبس وتعلٌب المواد الغذائٌة أو تجفٌفها.

 مال واآلالت.اذا كانت مزاولتها على وجه االحتراف, من خالل مشروع منظم ٌضارب فٌه الصانع على عمل الع تجارية؟ متى تعتبر الصناعة

تعتبر الصناعة تجارٌة سواء أكان المشروع ٌقوم بشراء المادة  هل يشترط أن تكون الصناعة مسبوقة بشراء المواد الخام لكي تعتبر تجارية؟

 األولٌة المراد تحوٌلها أو ٌقدمها من عنده أو ٌقدمها له الغٌر لتحوٌلها

 *مضاربة المزارع على اآلالت وعمل العمال

ذلك شركة السكر التً تملك أراضً تزرعها قصباً لتموٌن مصانعها, هنا تعد الصناعة هً النشاط الرئٌسً والجوهري, وما الزراعة إال مثال 

 تابعة وثانوٌة بالنسبة لها ووسٌلة لتحقٌق االستثمار الصناعً, ولذلك تعتبر الزراعة عمال تجارٌا بالتبعٌة.

 يعتبر عمال مدنيا:

 من ٌقوم بعمل صناعً لمرة واحدة, ولو كان هذا العمل فً مقابل أجر. -

 العمل الصناعً الذي ال ٌتخذ شكل المشروع -

 الخدمات التً ال صلة لها بصناعة السلع -

 الحرفي

نجار والحداد والسباك *من ٌمارس صناعة ٌدوٌة بمفردة أو بمساعدة عدد قلٌل من الصبٌة أو العمال ولو استخدم بعض اآلالت الصغٌرة مثل ال

 .  ) يعتبر عمله مدنيا(والمٌكانٌكً والخٌاط

 ألنه:

 ال ٌساهم فً تداول الثروات. -

على قوة اآلالت وجهد العمال بل ٌعتبر عمله أقرب إلى بٌع اإلنتاج والمهارة الشخصٌة, فالعامل ٌعمل بنفسة فً صنع الشًء  بال ٌضار -

 وإصالحه, فعمله الٌدوي هو مصدر دخله. 

  صفة التاجر.ولكن إذا توسع الحرفي في عمله )كأن يقوم بإنشاء شركة كبيرة إلصالح األدوات الكهربية( فإنه يعد صانعا ويكتسب 

 

 

 

 

 ساعة ولم ٌزد.! 24ال تقل أبدا أنك ال تملك الوقت الكافً .. فإن جمٌع العظماء كان ٌومهم 
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 ثالثاً: النقل البري والنقل في المياه الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 تجارية النقل:

فً تداول الثروات وٌتضمن فكرة ٌعتبر النقل تجارٌا متى تم من خالل مشروع نقل منظم ٌستخدم صاحبه عماال، ولدٌه أداوت نقل، ألنه ٌساهم 

 المضاربة وتحقٌق الربح.

 

 

 

 

 

 صاحب السيارة األجرة التي يستخدمها في القيام بعمليات النقل: 

 طبقا للرأي الراجح: ٌعتبر عمله مدنٌا ألنه ال ٌضارب على العناصر المادٌة والبشرٌة بقصد تحقٌق الربح.

 ٌعتبر عمله تجارٌا: إذا كان ٌملك سٌارات أجرة أخرى، ٌستخدم علٌها سائقٌن أخرٌن، ألنه ٌضارب على مجهود السائقٌن وثمن السٌارات.

 رابعا: أعمال الوساطة

متى كانت مزاولتها على  ةتعد الوكالة التجارٌة والسمسرة أٌاً كانت طبٌعة العملٌات التً ٌمارسها السمسار أو الوكٌل من قبٌل األعمال التجارٌ

اف أي فً شكل المشروع.وجه االحتر  

 

 

 

 

 النقل البري و النقل في المياه الداخلية

هو الذي ٌحدث 

على البر أي على 

تعلق األرض سواء 

بنقل بضائع أو بنقل 

أشخاص وبغض 

النظر عن الوسٌلة 

 المستخدمة.

ٌقصد به النقل فً 

المٌاه اإلقلٌمٌة 

الداخلٌة كاألنهار 

والبحٌرات 

 والقنوات.

 الوكالة التجارٌة العادٌة

 مقاولة النقل بالنسبة للشاحن مالك البضاعة أو المسافر تجارية النقل بالنسبة للناقل

تعتبر مقاولة النقل تجارٌة 

 دائماً بالنسبة للناقل.

ال تعتبر تجارٌة اال أذا كان المسافر أو صاحب البضاعة 

تاجرا، وكان النقل متعلقا بتجارته باعتباره عمال تجارٌا 

 بالتبعٌة.

 الوكالة التجارية

 وكالة بالعمولة

 السمسرة

النقل فً المٌاه  النقل البري

 الداخلٌة
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ولحساب الموكل. باسم: هً عقد ٌلتزم بمقتضاه الوكٌل بأن ٌقوم بعمل قانونً الوكالة التجارية العادية  

 

 

 

 

 

 

 

هً عقد ٌتعهد بمقتضاه الوكٌل بأن ٌجري باسمه تصرفا قانونٌاً لحساب الموكل مقابل عمولة. الوكالة بالعمولة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفرقة بين الوكالة بالعمولة والسمسرة

ٌنتهً دور السمسار عند حمل الطرفٌن على التعاقد دون أن ٌشارك فً إبرام العقد باسمه الشخصً أو باسم عمالئه. السمسرة:  

الوكٌل بالعمولة تعاقد مع الغٌر باسمه الشخصً لحساب موكله.الوكالة بالعمولة:   

 تجارية الوكالة بالعمولة

بالعمولة بغض النظر عن طبٌعة العملٌات التً ٌتوسط فً ابرامها، فقد تكون العملٌة التً بت الصفة التجارٌة للدور الذي ٌقوم به الوكٌل ثت

 ٌتوسط فً ابرامها الوكٌل من طبٌعة مدنٌة مثل بٌع محصول المزارع، ومع ذلك ٌعد النشاط الذي ٌقوم به الوكٌل تجارٌا.

عماال وٌضارب على هؤالء ، أي ٌتخذ الوكٌل بالعمولة مكتبا وٌستخدم أن تقع فً صورة مقاولةيشترط العتبار الوكالة بالعمولة عمال تجاريا: 

 العمال وعلى مصروفات المشروع.

 

 

ٌتعٌن علٌه أن  ولذلك

ٌذكر فً العقد اسم 

موكله وأن ٌثبت فٌه 

أنه ٌعمل بصفته وكٌالً 

 عنه.

تنشأ  وفي هذه الحالة:

العالقة مباشرة بٌن 

الموكل والمتعاقد مع 

الوكٌل العادي، فتثبت 

لكل منهما الحقوق فً 

مواجهة اآلخر وٌلتزم 

 تكل منهما بااللتزاما

 الناتجة عن العقد.

 في الوكالة بالعمولة

ٌبرم الوكٌل العقد باسمه 

ولحساب الموكل. بحٌث 

ٌظهر أمام المتعاقد معه 

بمظهر التعامل بنفسه 

لحساب نفسه، وال تقوم 

أٌة صلة مباشرة بٌن 

المتعاقد المذكور وبٌن 

الموكل، فال ٌكون ألي 

منهما حق الرجوع على 

 اآلخر. 

الوكيل والموكل عالقة 

 في الوكالة بالعمولة

ٌلتزم الوكٌل بنقل كافة 

الحقوق التً تعاقد 

علٌها لحسابه إلى 

الموكل، وٌكون له حق 

الرجوع على الموكل 

التً  تبكافة االلتزاما

 تحملها.

 أهميتها

ار تؤدي خدمة للتج

وأصحاب المشروعات، 

حٌث ٌقوم الوكٌل 

بالعمولة بدور الوساطة 

بٌنهم وبٌن عمالئهم، 

والسٌما فً المجال 

 الدولً.
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 السمسرة: هً التقرٌب بٌن طرفً التعاقد نظٌر أجر ٌكون عادة نسبة مئوٌة من قٌمة الصفقة.

 

 

 

 

 

 خامسا: عمليات البنوك والصرافة

أعماال تجارٌة متى تمت مزاولتها من خالل مشروع تعد عملٌات البنوك والصرافة،  

البورصة وفتح هً األعمال المتعلقة بالصرف واالئتمان واألوراق المالٌة كاألسهم والسندات والقروض والتموٌل وعملٌات ك: عمليات البنو

تأجٌر الخزائن الحدٌدٌة.الحسابات واالعتمادات وقبول الودائع و  

إلى تسعى  ألنهامن األعمال التجارٌة سواء كان المعاملٌن مع البنوك من العمالء تجارا أو غٌر تجارا، نك: بللعمليات البنوك بالنسبة 

مشروع.المضاربة وتحقٌق الربح، وتعمل على تداول الثروات وتتخذ شكل ال  

تتوقف على ما إذا كان العقد المصرفً متعلقاً باستخدامه الشخصً أو متعلقاً بتجارته فإذا كان العقد المصرفً عمليات البنوك بالنسبة للعميل: 

جر ظل العمل مدنٌاً متعلقا بتجارة العمٌل وكان هذا األخٌر تاجراً اعتبر العمل المصرفً تجارٌا بالتبعٌة بالنسبة له. أما إذا كان العمٌل غٌر تا

  بالنسبة له.

 عمليات الصرافة

 يقصد بالصرافة: مبادلة نقود بنقود من عملة أخرى نظٌر عمولة ٌتقاضاها الصٌرفً أو البنك

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المكانهو الذي ٌتم فً نفس 

كمبادلة نقود وطنٌة بنقود 

 أجنبٌة.

الذي ٌتم عن هو 

طرٌق تسلٌم 

الصراف نقودا فً 

مكان ما، مع االلتزام 

بتسلٌم ما ٌقابلها من 

بدٌلة فً مكان  نقود

 ةاخر، نظٌر عمول

 ٌتقاضاها الصراف.

أو  بالنسبة للبنوك

شركات الصرافة 

تجارٌة، سواء كان 

الصراف فرداً أو 

شركة طالما أنه 

ٌمارس هذه 

العملٌات على وجه 

 االحتراف. 

ال  بالنسبة للعميل

ٌعتبر عمالً تجارٌا، 

اال إذا كان العمٌل 

تاجراً وكان الصرف 

قا بتجارته، فإن لمتع

الصرف ٌكون 

بالنسبة له عمال 

 بعٌة. تتجارٌاً بال

لٌس طرفا فً العقد،  السمسار:

بل ٌنحصر دوره فً التقرٌب بٌن 

طرفً العقد، فال ٌظهر اسمه فً 

العقد، وال ٌتحمل بأي التزام من 

نشأ عن العقود االلتزامات التً ت

 التً ٌتوسط فً ابرامها.

تعد تجارٌة  تجارية السمسرة:

إذا بوشرت فً شكل مشروع 

وبغض النظر عن طبٌعة 

العملٌات التً ٌمارسها السمسار 

طالما قام بعمله على وجه 

 االحتراف.

 :أنواع الصرف

 الصرف المسحوب الصرف اليدوي

طبيعة عمليات 

 الصرف
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 سادساً: أعمال دور النشر والصحافة واالتصاالت

 تعتبر تجارٌة، ألنها تضارب على العناصر المادٌة والعناصر البشرٌة بهدف تحقٌق الربح.

تظل مدنٌة، إال إذا كان تاجرا وكانت هذه األعمال متعلقة بتجارته.بالنسبة للعميل  –بالنسبة للمستغل تعد تجارٌة دائماً   

 

 سابعاً: العمليات االستخراجية

 

 

 

 

 تاسعاً: مقاوالت إنشاء المباني

 

 

 

 

 

العمل واالشراف فقط دون أن ٌقدم المؤن واألدوات والعمال، فإن المقاولة ال تعتبر تجارٌة فً هذه  إدارةولكن إذا اقتصر دور المقاول على 

)عمالً مدنيا( الحالة، النتفاء عنصر المضاربة وتحقٌق الربح، فاألمر ال ٌعدوا أن ٌكون تقدٌم لخبرة المقاول الشخصٌة.  

 مقاولة انشاء المباني بالنسبة للعميل

إذا كانت لمدنٌة عدت هذه العملٌات مدنٌة، ها على مدى تعلقها بحٌاته التجارٌة أو المدنٌة، فإذا كانت متعلقة بحٌاته امدٌنتتتوقف تجارتها أو 

، عدت هذه العملٌات تجارٌة بالتبعٌة.اريمتعلقة بحٌاته التجارٌة كترمٌم المحل التج  

 

 

 

 

 

 

تعد مقاوالت تشٌٌد العقارات أو ترمٌمها أو 

تعدٌلها أو هدمها أو طالئها ومقاوالت 

األشغال العامة من األعمال التجارٌة إذا 

كانت مزاولتها على وجه االحتراف، فً 

شكل مشروع، ٌضارب فٌه المقاول على 

مجهود المهندسٌن واآلالت واألدوات 

 الربح. تحقٌق والعمال بهدف

كان المقاول  إذاٌة تعتبر تجار

متعهدا بتورٌد األدوات والمؤن 

الالزمة للبناء ولو اقتصر عمل 

المقاول على تقدٌم العمال، ألنه 

ٌضارب فً هذه الحالة على 

 عمل الغٌر.

تعتبر من األعمال التجارٌة 

إذا كانت مزاولتها على وجه 

االحتراف من خالل 

 مشروع.

وتتمثل العملٌات االستخراجٌة 

فً استخراج المعادن والمٌاه 

وجد فً باطن والبترول وما ٌ

ق األنهار ااألرض أو فً أعم

 والبحار.

العملٌات فً عداد ولقد أدخل المقنن السعودي هذه 

المشروعات التجارٌة نظراً لما تحتاجه هذه العملٌات 

من رؤوس أموال ومعدات وفنٌٌن، وٌضارب 

أصحاب هذه المشروعات على رؤوس األموال 

 المستثمرة ومجهود العمال والفنٌٌن بهدف الربح.

لجٌد النجاح لٌس لغزا ٌصعب حله وانما هو حصٌلة اإلعداد والتخطٌط ا

 والتعلم من األخطاء وعدم تكرارها والعمل الشاق والمثابرة واالصرار
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 التفرقة بٌن األعمال التجارٌة بالتبعٌة, واألعمال المدنٌة بالتبعٌة؟

هً أعمال مدنٌة بطبٌعتها, ولكنها تكتسب الصفة التجارٌة بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته, فمصدر  األعمال التجارٌة بالتبعٌة:

 ها.تجارٌة هذه األعمال لٌس فً طبٌعتها وانما فً مهنة القائم ب

 هو عمل تجاري منفرد, ٌقوم بها غٌر تاجر, وٌكون تابع لنشاطه المدنً. العمل المدنً بالتبعٌة:

 ما أهمٌة نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة؟

 التغلب على صعوبة التفرقة بٌن األعمال المدنٌة واألعمال التجارٌة. -1

 تؤدي إلى توحٌد النظام القانونً ألعمال التاجر. -2

التعداد القانونً لألعمال التجارٌة الوارد فً القانون التجاري, من خالل إضافة األعمال التجارٌة بالتبعٌة إلى هذه تعالج قصور  -3

 األعمال, مما ٌؤدي إلى التوسع فً نطاق األعمال التجارٌة.

 شروط تطبٌق نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة

 العمل أو التصرف, تاجرا أم غٌر تاجر.أن ٌقوم بالعمل تاجرا, وال ٌهم الطرف األخر فً هذا  -1

 أن تكون األعمال التً ٌقوم بها التاجر متعلقة بتجارته. -2

 قرٌنة التجارٌة

 أن كل عمل مدنً ٌقوم به التاجر ٌفترض أنه قام به لحاجات تجارته, وٌعتبر عمال تجارٌا بالتبعٌة.

 به من عمل لم ٌتعلق بتجارته. مالتاجر أن ما قا ولكن هذه القرٌنة ٌجوز إثبات عكسها بكافة طرق اإلثبات, بأن ٌثبت

 نطاق تطبٌق النظرٌة

اقتضت الضرورات العملٌة التوسع فً مجال تطبٌق نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة, بحٌث أصبحت تشمل جمٌع التزامات التاجر التعاقدٌة 

 وغٌر التعاقدٌة ) وسوف نقتصر الدراسة على االلتزامات التعاقدٌة. (

 التعاقدٌة تلتزامااال

 تعتبر جمٌع العقود المدنٌة التً ٌبرمها التاجر لحاجات تجارته عمال تجارٌا بالتبعٌة.

 نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة

 

 تابع أنواع األعمال التجارٌة
 النوع الثانً

 األعمال التجارٌة بالتبعٌة
 

شروط تطبٌق  أهمٌة النظرٌة النظرٌةتعرٌف 

 النظرٌة

نطاق تطبٌق 

 النظرٌة
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 شراء أو استئجار المحل التجاري -1

 ٌعتبر عمال تجارٌا منفردا ما ٌلً: 

 شراء المحل التجاري بقصد بٌعه أو تأجٌره, أو استئجار المحل التجاري بقصد تأجٌره.

 تجارٌا بالتبعٌة ما ٌلً:ٌعتبر عمال 

 قٌام تاجر بشراء أو استئجار محل تجاري بقصد مباشرة التجارة فٌه.

 ٌعتبر عمال تجارٌا بالتبعٌة ما ٌلً

 قٌام غٌر تاجر بشراء أو استئجار محل تجاري بقصد مباشرة التجارة فٌه, ألنه الخطوة االولى فً سبٌل احتراف التجارة

 بٌع المحل التجاري -2

 تجارٌا بالتبعٌة:عمال 

 ه.إذا كان البائع تاجر وقت البٌع, ولم ٌكن قد اشترى المحل بقصد البٌع, ألن بٌع المحل التجاري ٌعد آخر عمل ٌقوم به التاجر بشأن تجارت

 عمال مدنٌا:

 إذا كان البائع غٌر تاجر, ولم ٌكن البٌع مسبوق بشراء.

 عقود العمل -3

 تجارٌة بالتبعٌة  بالنسبة للتاجر :

 عمال مدنٌا لنسبة للعاملٌن :با

 نطاق تطبٌق القانون التجاري

 النظرٌة الذاتٌة أو الشخصٌة -النظرٌة المادٌة أو الموضوعٌة                       -

 النظرٌة المادٌة أو الموضوعٌة: -1

  التجاري بغض النظر عن صفة تعتمد على العمل التجاري كأساس لتطبٌق القانون التجاري, حٌث تخضع األعمال التجارٌة للقانون

 الشخص القائم بها وما إذا كان تاجرا أم غٌر تاجر

 نقد النظرٌة

تقتضً ضرورة حصر األعمال التجارٌة لتحدٌد نطاق تطبٌق القانون التجاري, وهو ما ٌصعب تحققه نتٌجة لتطور األعمال التجارٌة 

 وتجددها باستمرار.

 النظرٌة الشخصٌة أو الذاتٌة -2

 لنظرٌة على التاجر كأساس لتطبٌق القانون التجاري, بحٌث ٌطبق فقط على من ٌحترف مهنة التجارة )التجار(.تعتمد هذه ا-

أساسها أن القانون التجاري كان فً بداٌة نشأته قانونا طائفٌا ٌطبق فقط على التجار, وقد استمرت قواعده بعد ذلك تطبق على التجار  -

 دون غٌرهم.
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 ةنقد الشخصٌة أو الذاتٌ

تقتضً ضرورة تحدٌد المهن التجارٌة على سبٌل الحصر, بحٌث إذا احترف الشخص احداها عد تاجرا, ٌخضع ألحكام القانون  -1

 التجاري بالرغم من صعوبة تحقٌق ذلك, بسبب تعدد الحرف التجارٌة, وعدم إمكانٌة حصرها نتٌجة لتطور المستمر للتجارة.

ٌمارسون نشاطا تجارٌا ال ٌصل إلى حد االحتراف من االستفادة من مزاٌا القانون األخذ بها ٌؤدي إلى حرمان األشخاص الذي  -2

 التجاري.

 ٌترتب علٌها خضوع كافة أعمال التاجر ألحكام القانون التجاري, بما فٌها أعماله المدنٌة على أساس أنه تاجرا. -3

 موقف القانون التجاري السعودي من النظرٌتٌن

 بالنظرٌة المادٌة أو الموضوعٌة كأساس فً تطبٌق أحكام القانون التجاري.أخذ القانون التجاري السعودي  -

 وأخذ بالنظرٌة الشخصٌة فً بعض األحٌان. -

بأنه هو فرع من فروع القانون الخاص, وٌقتصر على القواعد القانونٌة التً تنظم معامالت معٌنة  وبالتالً ٌمكن تعرٌف القانون التجاري

 نشاط طائفة معٌنة من األشخاص هم طائفة التجار وذلك بما ٌتفق مع طبٌعة التجارة ومتطلباتها. هً األعمال التجارٌة, وٌحكم

 :حٌث ٌشتمل القانون التجاري على 

 حكم عالقات معٌنة هً العالقات الناشئة عن القٌام باألعمال التجارٌة -

 كما ٌشتمل على القواعد التً تنظم طائفة معٌنة من األشخاص هم التجار. -

 وجود القانون التجاري: مبررات

 ماهً األسباب التً اقتضت وضع قواعد قانونٌة خاصة بالتجارة وبالتالً عدم تطبٌق قواعد القانون المدنً على المعامالت التجارٌة؟

 مبررات وجود القانون التجاري :  تقوٌة االئتمان + سرعة المعامالت التجارٌة

 تقوٌة االئتمان -1

 لالئتمان, فظروف العمل فً التجارة ونشاط السوق تدفع التاجر ألن ٌتعامل عادة فً دائرة أوسع من  ٌحتاج النشاط التجاري دائما

 رأسماله الفعلً, ومن ثم ٌحتاج الى فسحة من الزمن لتنفٌذ تعهداته, وهو فً هذا ٌحتاج الى االئتمان.

 البضاعة بأجل من المنتج, كذلك قد ٌكون المنتج  فتاجر التجزئة ٌشتري البضاعة بأجل من تاجر الجملة, كما أن األخٌر قد ٌشتري

 بدورة مقترضا من بنك ما.

 حٌث أن للوفاء فً اآلجال المتفق علٌها بٌن التجار ملذلك ٌنبغً على التجار المدٌنون بدٌون تجارٌة احترام التزاماتهم تجاه لدائنٌه ,

ٌان أخرى, ومن ثم ٌترتب على تخلف تاجر عن الوفاء بدٌونه, أهمٌة قصوى, ألن التاجر ٌكون مدٌنا فً بعض التعهدات ودائنا فً أح

 اضطراب نشاط تجار آخرٌن وعجزهم عن الوفاء بدٌونهم.

 ٌقوم االئتمان على الثقة

  والثقة لها مفهوم شخصً, فالدائن ٌعتمد على ثقته فً شخص مدٌنه, وأنه سوف ٌقوم بتنفٌذ تعهده فً الوقت المحدد, هنا نجد ضمن

 القانون التجاري ما ٌدعم هذا االئتمان الالزم للتجارة.قواعد 
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 تدعم االئتمان للتاجر الدائن + فً مصلحة المدٌن ألنه سوف ٌحصل على ائتمان سهل وبشروط مٌسرة. هذه القواعد :

 وأبرز مثال على دعم القانون التجاري لالئتمان هو:

تاجر الذي توقف عن سداد دٌونه التجارٌة, اذ ترفع ٌده عن ادارة أمواله والتصرف فٌها, وهو نظام له آثاره القاسٌة على ال نظام االفالس,

 وتصفى تجارته لتوزع على دائنٌه بنسبة دٌونهم.

 سرعة المعامالت التجارٌة -2

 

 ا, وألنها السرعة من صمٌم التجارة, فالبضائع ٌجب أن تتداول سرٌعا وكلما أمكن, مراعاة لحركة األسعار فً السوق وسرعة تغٌره

 سرٌعة التلف, فالوقت له قٌمته الكبرى.

  وحٌث أن هم التاجر فً ٌومه وفً غره تحقٌق الربح والمزٌد منه, لهذا فهو دأب الحركة والنشاط, ٌبرم الكثٌر من العقود: بائعا او

 مشترٌا أو ناقال أو متوسطا فً الكثٌر من الصفقات.

 اجر فً الحٌاة المدنٌة( الذي لدٌه متسع من الوقت لتروي والتأمل واستشارة غٌره, ولذلك فإنه ٌختلف عن الفرد العادي )غٌر الت

 واالستئناس بنصائحه.

 النتائج التً تترتب على السرعة الالزمة للتجارة

 رق, أن التجار قد ٌعقدون صفقاتهم شفاهه وبغٌر حاجة الى الكتابة, بل هم ٌعقدون صفقاتهم الٌوم بوسائل سرٌعة كالتلٌفون أو الب

فقد ال تكون لدٌهم فسحة للكتابة, ولذلك استقر القانون التجاري على مبدأ حرٌة االثبات فً المسائل التجارٌة, فالتصرفات 

التجارٌة مهما بلغت قٌمتها ٌجوز اثباتها بكافة طرق االثبات مثل شهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارٌة والمراسالت 

 والبرقٌات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القادة:سئل أحد 

 كٌف استطعت أن تمنح الثقة فً مرؤوسٌك؟

 فأجاب كنت أرد بثالث:

 من قال : ال أقدر  ,  قلت له حاول

 من قال : ال أعرف  ,  قلت له : تعلم

 من قال : مستحٌل  ,  قلت له : جرب
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 هل هذه العبارات صحٌحة أم خاطئة:

التً تستخدم فً األدوٌة ألنه سبق وأن قام بشراء البذور واألسمدة وٌعتبر عمالً تجارٌاً بٌع صاحب المنشأة الزراعٌة محاصٌله الزراعٌة  *

 الزراعة:

 العبارة خاطئة

ٌشترط العتبار التورٌد عمالً تجارٌاً أن ٌكون المورد قد سبق له شراء األشٌاء التً ٌقوم بتورٌدها: *  

خاطئةالعبارة   

فً الوكالة بالعمولة تنشأ العالقات مباشرة بٌن الموكل والغٌر الذي تعاقد مع الوكٌل بالعمولة: *  

 العبارة خاطئة

األجرة ال ٌرقى إلى درجة العمل التجاري إال إذا كان ٌملك سٌارات أجرة أخرى ٌستخدم علٌها سائقٌن آخرٌن: عمل صاحب سٌارة *  

 العبارة صحٌحة

السفن لمباشرة عملٌات النقل البحري ٌعتبر عمل تجاري ولو لم تتوافر لدى المشتري نٌة البٌع أو التأجٌر وقت الشراء:*شراء إحدى   

 العبارة صحٌحة

 *المنازعات الناتجة عن تأسٌس الشركات التجارٌة قبل مباشرتها العمل التجاري تنظر أمام المحاكم التجارٌة:

 العبارة صحٌحة

مدنٌاً ألنه من أصحاب المهن الحرة حتى ولو قام بممارسة مهنة السمسرة بجانب مهنة المحاماة وغلب على نشاطه ذلك:*ٌظل عمل المحامً   

 العبارة خاطئة

 *تعتبر األعمال التجارٌة المنفردة أعمال تجارٌة سواء كان القائم بها تاجر أم غٌر تاجر:

 العبارة صحٌحة

ألنه ٌقوم بشراء األدوٌة وبٌعها بحالتها: *ٌعتبر عمل صاحب الصٌدلٌة عمالً تجارٌاً   

 العبارة صحٌحة

ولٌس  *كل ما ٌقوم به التاجر من أعمال ٌفترض أنها لحاجات تجارته أو استغالل مهنته ما لم ٌثبت التاجر أن هذه األعمال تتعلق بحٌاته الخاصة

 بشئون تجارته:

 العبارة الصحٌحة

السكنٌة لٌقوم بتأجٌرها مرة أخرى وٌقصد تحقٌق الربح:*ٌعتبر عمل مدنً استئجار شخص إلحدى الشقق   

 العبارة صحٌحة

+  تدرٌبات على أنواع األعمال التجارٌة

الفصل الثانً : النظام القانونً لألعمال 

 التجارٌة
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ٌعتبر استئجار التاجر لمحل تجاري وتزوٌده باألثاث الالزم والماء والكهرباء والتأمٌن علٌه من األعمال التجارٌة بالتبعٌة: *  

 العبارة صحٌحة

والتعاقد مع العدٌد من األطباء للعمل فً هذه المستشفى ٌعتبر من قبٌل األعمال *قٌام أحد األطباء ببناء مستشفى وتجهٌزها بالمعدات واألدوات 

 المدنٌة:

 العبارة خاطئة

 -أختر اإلجابة الصحٌحة:

 *اشترى أحد التجار خمس سٌارات لنقل البضائع من المخازن إلى محالته التجارٌة:

عمل تجاري منفرد-  

عمل تجاري أصلً-  

 -عمل تجاري تبعً

المتعاقدٌن للتقرٌب بٌنهما من أجل الصفقة فً مقابل أجر ٌسمى: *من ٌتوسط بٌن  

الوكٌل العادي-  

الوكٌل بالعمولة-  

 -السمسار

عقد بمقتضاه ٌلتزم الوكٌل بأن ٌقوم بعمل قانونً باسم ولحساب الموكل: *  

 -الوكالة العادٌة

الوكالة بالعمولة-  

السمسرة-  

بصورة منتظمة ومستمرة لفترة معٌنة من الزمن لقاء أجر أو ثمن:تعهد الشخص بتقدٌم األشٌاء أو الخدمات  *  

البٌع-  

 -التورٌد

اإلٌجار-  

 *تعتبر أعمال السمسرة من قبٌل:

األعمال التجارٌة المنفردة-  

 -المشروعات التجارٌة

األعمال التجارٌة بالتبعٌة-  
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 *من ٌقوم ببٌع منتجات مزارع النخٌل التً ٌملكها:

 -عمل مدنً 

تجاريعمل -  

 *من ٌقوم بشراء محاصٌل غٌره وبكمٌات كبٌرة بقصد بٌعها وتحقٌق الربح إال أنه لم ٌحقق أرباح ولكن حقق خسائر فادحة:

عمل مدنً-  

 -عمل تجاري

 *تعتمد النظرٌة الموضوعٌة فً تحدٌد نطاق تطبٌق القانون التجاري على:

 -العمل التجاري

التاجر-  

التاجر والعمل التجاري معاً -  

تمد النظرٌة الشخصٌة فً تحدٌد نطاق تطبٌق القانون التجاري على:*تع  

العمل التجاري-  

 -التاجر

التاجر والعمل التجاري معاً -  

 *ٌتحدد نطاق القانون التجاري السعودي وفقاً ل:

النظرٌة الموضوعٌة-  

النظرٌة الشخصٌة-  

 -النظرٌتٌن معاً 

التجارة تقوم على:*تتمثل مبررات وجود القانون التجاري فً أن   

االئتمان-  

السرعة-  

 -السرعة واالئتمان معاً 
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 تابع الباب األول: األعمال التجارٌة

 الفصل الثانً: النظام القانونً لألعمال التجارٌة

السبب فً اختالف القواعد القانونٌة التً تحكم األعمال التجارٌة عن القواعد القانونٌة التً تحكم األعمال المدنٌة؟ وما ه  * 

ة.أن القواعد القانونٌة التً تحكم األعمال التجارٌة، تهدف إلى دعم الثقة واالئتمان، وتحقٌق السرعة الالزمٌن للتجار  

 

 

  

 

 أوال: التضامن

 

 

 

 

 

 

 

 إذاتعدد المدٌنون فً نفس الدٌن، ٌكون الدٌن مشتركا بٌنهم، كل واحد منهم مسئوال عن حصته فً الدٌن، إال  إذا: أنه األصل فً المسائل المدنٌة

أٌا من المدٌنٌن بكل الدٌن. بوجد حكم ٌفٌد التضامن بٌن المدٌنٌن، هنا ٌكون للدائن أن ٌطال  

كان مشروطا فً سند الدٌن أو ورد به نص فً القانون. إذابالتضامن إال  ٌأخذالقانون المدنً ال   

ه وجب النص علٌه ٌهم، التضامن هنا مفترض، وإذا أرٌد نففٌما بٌن متضامنٌنإذا تعدد المدٌنون بدٌن تجاري كانوا أما فً المعامالت التجارٌة، 

 صراحة فً العقد.

)ال ٌؤثر(هل ٌغٌر من افتراض التضامن فً المواد التجارٌة، النص علٌه صراحة فً نظام المحكمة التجارٌة؟   

 والحاالت هً:

بالتضامن فً جمٌع أموالهم عن دٌون الشركة.مسئولٌة الشركاء  -1  

تضامن الموقعٌن على الورقة التجارٌة فً الوفاء بقٌمتها للحامل األخٌر. - 2 

 الهدف من النص، التأكٌد على أهمٌة التضامن فً هذه الحاالت.

 

فً الدٌون 

 التجارٌة

ألنه ٌجنب الدائن مخاطر إفالس أحد المدٌنٌن، 

والدخول فً التفلٌسة، والتعرض لقسمة الغرماء 

حٌث إذا لم تكفً أموال المدٌن للوفاء بدٌونه، 

ٌستطٌع الدائن الرجوع بكل الدٌن على جمٌع 

 المدٌنٌن المتضامنٌن اآلخرٌن أو أحدهم.

 

فً الدٌون 

 المدنٌة

ٌهدف الى تشجٌع 

 االئتمان وتقوٌته 

ٌفترض التضامن بٌن 

المدٌنٌن فً حالة 

تعددهم دون حاجة إلى 

اتفاق أو نص. وٌستند 

 إلى العرف التجاري.

ال ٌفترض عند 

تعدد المدٌنٌن، 

وإنما ٌكون بناء 

أو  على اتفاق

 نص فً القانون.

النظام القانونً لألعمال 

 التجارٌة

ثالثا: المهلة  ثانٌا: االفالس أوال: التضامن

 القضائٌة

 ذخامسا: النفا رابعا: اإلعذار

 المعجل

ٌّتك واعمل  أخلِص ن

بجّد، وال تنَس طلب 

 ..التوفٌق من هللا
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 ثانٌا: اإلفالس:

دٌونهم.هو نظام خاص بالتجار الذٌن ٌتوقفون عن دفع دٌونهم التجارٌة التً حل مٌعاد استحقاقها, ولو كانت أموالهم تزٌد عن تعرٌف اإلفالس:   

حث التجار على الوفاء بدٌونهم التجارٌة فً المواعٌد المحددة, بهدف دعم االئتمان التجاري وتقوٌته.هدف اإلفالس:   

ٌترتب علٌه غل ٌد المدٌن عن إدارة أمواله وتصفٌتها تصفٌة جماعٌة, وتوزٌع ثمنها على جمٌع الدائنٌن, وإذا لم تكفً توزع آثار اإلفالس: 

حسب مقدار دٌنه.قسمة غرماء كل   

 شروط افالس التاجر:

أن ٌكون المدٌن تاجر. (1  

أن ٌكون الدٌن تجارٌا. (2  

أن ٌحل أجل الدٌن. (3  

 اإلعسار المدنً:

هو نظام خاص بغٌر التجار الذٌن ٌتخلفون عن الوفاء بدٌونهم.تعرٌف اإلعسار:   

دٌونه. اإلعسار ال ٌتم اال اذا كانت أموال المدٌن ال تكفً لسدادمتى ٌتم:   

لٌست هناك تصفٌة جماعٌة ألموال المدٌن, وتوزٌع ثمنها على الدائنٌن. آثار اإلعسار:  

 التفرقة بٌن اإلفالس واإلعسار المدنً:

 ال ٌتم اعسار المدٌن بدٌن مدنً إال إذا كانت أمواله ال تكفً لسداد دٌونه.

حتى ولو كانت أمواله تكفً لسداد دٌونه. )اإلفالس( التاجر المدٌن بدٌن تجاري ٌكفً فقط لشهر إفالسه توقفه عن الدفع,  

 ثالثا: المهلة القضائٌة:

 فً الدٌون المدنٌة:

ٌجوز منح المدٌن اجال للوفاء بشرطٌن:األصل:   

إذا استدعت حالته ذلك. -1  

إذا لم ٌلحق الدائن ضرر بسبب التأجٌل. -2  

 فً الدٌون التجارٌة:

للوفاء, ألهمٌة الوفاء فً المواعٌد المحددة.: عدم جواز منح المدٌن أجال األصل  

: خارج عن إرادته, وأنه ٌمر بضائقه مالٌة. ٌجوز منحه مهلة للوفاء اذا ثبت أنهاالستثناء:   

 

 تابع النظام القانونً لألعمال التجارٌة
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 رابعا: اإلعذار:

 هو قٌام الدائن بعد حلول أجل الدٌن, بتنبٌه المدٌن بضرورة الوفاء بدٌنه, وإال سوف ٌلجأ الى القضاء.

عن الضرر.الدائن الحق فً فسخ العقد + التعوٌض  ءإعطافائدته:   

ٌجب أن ٌكون بورقة رسمٌة بواسطة أعوان القضاء. فً الدٌون المدٌنة:  

وفقا لمقتضٌات السرعة ٌتم بكافة الطرق, ورقة رسمٌة أو فاكس أو تلٌكس أو أي وسٌلة من الوسائل الممكنة.فً الدٌون التجارٌة:   

 خامسا: النفاذ المعجل:

تنفٌذ الحكم رغم أنه قابل للتظلم منه, أو رغم أنه قابل للتظلم منه, أو رغم حصول التظلم منه بالفعل.هو   

السرعة فً استٌفاء الحقوق.فائدته:   

: ال ٌتم تنفٌذها إال بعد أن تصبح نهائٌة.األحكام الصادرة فً المواد المدنٌة  

ذ المعجل, ولكن بشرط تقدٌم كفالة, حتى ولو كانت قابلة للتظلم أو تم التظلم منها بالفعل.تكون قابلة للنفا األحكام الصادرة فً المواد التجارٌة:  

 تدرٌبات على النظام القانونً لألعمال التجارٌة:

ال ٌجوز للقاضً منح المدٌن بدٌن تجاري مهلة قضائٌة للوفاء بمبلغ الدٌن: *  

 العبارة صحٌحة

حتى ٌكون هناك تضامن بٌن المدٌنٌن الشركاء فً شركة تجارٌة البد من وجود اتفاق مسبق بٌنهم على ذلك:  *  

 العبارة خاطئة

كل من ٌلحقه ضرر من التاجر أو من تابعٌه ٌستطٌع رفع دعوى على التاجر ومطالبته بالتعوٌض عن هذه األضرار بناء على نظرٌة  *

 األعمال التجارٌة بالتبعٌة:

بارة صحٌحةالع  

ء ٌعتبر التزام التاجر بتعوٌض األضرار التً تلحق بالغٌر نتٌجة تصرفاته أو تصرفات تابعٌه بمناسبة تجارته عمالً تجارٌاً بالتبعٌة وسوا *

 كانت هذه األضرار حدثت عن عمد أو عن غٌر عمد:

 العبارة صحٌحة

التاجر بتنفٌذ التزامه, هنا ٌجب إعذار التاجر بواسطة ورقة رسمٌة على ٌد أحد  فً المعامالت التجارٌة حتى ٌتم فسخ العقد لعدم قٌام المدٌن *

 رجال السلطة العامة فً الدولة:

 العبارة خاطئة

التضامن بٌن المدٌنٌن بدٌن تجاري ٌحتاج إلى نص فً القانون أو اتفاق بٌن المدٌنٌن أنفسهم بتضامنهم بدفع مبلغ الدٌن للدائنٌن: *  

 العبارة خاطئة

األحكام الصادرة فً المواد التجارٌة ال ٌجوز تنفٌذها نفاذاً معجالً إال بعد مضً مدة النظام منها أو صدور حكم فً التظلم: *  

 العبارة خاطئة
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وأنه ال ٌجوز للقاضً منح التاجر المدٌن بدٌن مهلة قضائٌة للوفاء بالدٌن حتى ولو تبٌن للقاضً أن التاجر المدٌن قد لحقه ضرر فً تجارته  *

:ٌمر بضائقة مالٌة لظروف خارجة عن ارادته  

 العبارة خاطئة

 * ٌتم رفع الدعوى على التاجر بسبب عدم دفع تعوٌضات العمال عن إصابات العمل ومكافئات نهاٌة الخدمة أمام:

 المحاكم التجارٌة 

المحاكم المدنٌة -  

المحاكم اإلدارٌة -  

أحد التجار ضد تاجر آخر:* الحكم الصادر من المحاكم التجارٌة لمصلحة   

ٌجوز تنفٌذه نفاذاً معجالً  -  

 ٌجوز تنفٌذه نفاذاً معجالً  بشرط تقدٌم كفالة 

ال ٌجوز تنفٌذه نفاذاً معجالً  -  

 * التزام التجار الشركاء فً مشروع تجاري بالتضامن فٌما بٌنهم بدفع دٌون المشروع:

ٌحتاج إلى اتفاق بٌنهم -  

 ال ٌحتاج إلى اتفاق بٌنهم 

ٌحتاج إلى نص فً القانون -  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 الفصل األول

 شروط اكتساب صفة التاجر:

 شروط اكتساب صفة التاجر + التزامات التاجر = التاجر

 من هو التاجر؟

مهنة له. واتخذها من اشتغل بالمعامالت التجارٌة   

من ٌزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمال تجارٌا, وتتوافر فٌه األهلٌة التجارٌة.: الفرد -  

التً ٌكون غرضها القٌام باألعمال التجارٌة. الشركة -  

 ما أهمٌة تحدٌد صفة التاجر؟

 على أساس هذه الصفة ٌتم:

 التجار. توالتزامابٌان حقوق  .1

 خضوع التجار للضرائب على الدخل. .2

 نظام خاص بالتجار. اإلفالسشهر  .3

 ال تطبق نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة إال بالنسبة للتجار. .4

 تتمتع طائفة التجار ببعض الحقوق, مثل حق االنتخاب والترشٌح للغرف التجارٌة. .5

 شروط اكتساب صفة التاجر:

احتراف األعمال التجارٌة -  

مباشرة األعمال التجارٌة باسمه ولحسابه -  

أهلٌة األجانب ( –هلٌة احتراف التجارة ) أهلٌة السعودٌٌن أ -  

 الشرط األول : احتراف األعمال التجارٌة:

المقصود باالحتراف -  

االحتراف واالعتٌاد -  

تعدد الحرف -  

المحضور علٌهم احتراف التجارة -  

تقدٌر توافر شرط االحتراف -  

 

 

 الباب الثانً

 التاجر
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 ما المقصود باألعمال التجارٌة التً ٌجب أن ٌحترفها الشخص حتى ٌكتسب صفة التاجر؟

صفة التاجر,  األعمال التجارٌة األصلٌة أو بطبٌعتها ولٌست األعمال التجارٌة بالتبعٌة  ألن شرط تجارٌة هذه األعمال, هو صدورها من شخص اكتسب فعال

 وقام بالعمل ضمن حاجات تجارته.

 أوال: ما المقصود باالحتراف؟

بصفة منتظمة ومستمرة, بحٌث ٌمكن اعتبار هذا العمل هو مهنته التً ٌرتزق منها.هو قٌام الشخص بالعمل التجاري   

 وٌترتب على ذلك:

ٌمارسه صفة التاجر.أن القٌام بالعمل التجاري بصفة عارضة ال ٌكسب من   - 

 - أن لٌس كل تكرار للعمل التجاري ٌعد احترافا.

الكتساب الشخص صفة التاجر.ال ٌشترط ممارسة التجارة ي محل تجاري  - 

 ثانٌا: االحتراف واالعتٌاد

ٌجب عالوة على هذا االعتٌاد أن ٌتخذ من هذا العمل اعتٌاد الشخص القٌام بعمل معٌن, ال ٌرقى به إلى مرتبة المحترف فً جمٌع األحوال, بل 

 شاطه الرئٌسً الذي ٌعتمد علٌه فً كسب رزقة.ن

 فمجرد االعتٌاد ال ٌفٌد معنى االحتراف, حٌن ال ٌكون هو وسٌلة للكسب واالرتزاق.

ء محاصٌل غٌره فً بعض المواسم إلعادة شراصاحب المنشأة الزراعٌة  كاعتٌادهو ممارسة األعمال التجارٌة على فترات متباعدة,  واالعتٌاد

 بٌعها وتحقٌق ربح, فال ٌعتبر محترفا ألنه ال ٌعتمد أساسا فً عمله على مهنة التجارة, وانما على مهنته الرئٌسٌة وهً الزراعة.

 هل ٌشترط أن ٌكون التكرار لمرات عدٌدة؟

مصدر لرزقة, ولو قام به مرات قلٌلة نتٌجة لطبٌعة التجارة التً ٌقوم ٌكفً أن ٌكون التكرار كافٌا العتبار الشخص معتمدا على هذا العمل ك

 بها.

 مالحظة:

محترفا القٌام بالعمل التجاري, كما هو الحال بالنسبة للشخص الً ٌبدأ فً مباشرة  العتبارهقد ٌقوم الشخص بالعمل لمرة واحدة, ومع ذلك ٌكفً 

ت التجارٌة, حٌث ٌكتسب هذا الشخص صفة التاجر بمجرد بدء استغالله لعأعمال استغالله األعمال التجارٌة من خالل فتح أحر المحال

 التجارٌة.

 ثالثا: تعدد الحرف

 هل ٌشترط أن ٌكون احتراف التجارة هو النشاط الوحٌد للشخص حتى ٌعتبر تاجرا؟

فٌكتسب صفة التاجر, طالما توافرت  )حٌث ٌجوز أن ٌكون للشخص أكثر من حرفة ٌمارسها, وقد تكون إحدى هه الحرف تجارٌة*ال ٌشترط 

 شروطها.(

..وفً هذه الحالة, إذا توقف الشخص عن دفع دٌونه التجارٌة, وتم شهر إفالسه نتٌجة لذلك, فإن آثار اإلفالس تنصرف إلى كامل ذمته المالٌة  

 هل ٌكتسب الشخص صفة التاجر إذا احترف التجارة، وهو محظور علٌه االشتغال بالتجارة؟

فه التاجر وتسري علٌه األحكام الخاصة بالتجارة, كشهر اإلفالس, وٌتعرض للجزاء التأدٌبً على مخالفة الحظر المقرر نظاما.ٌكتسب ص  

 

تكرار القٌام بالعمل 

التجاري بصفة منتظمة 

 ومستمرة.

 شروط االحتراف

أن ٌتخذ الشخص من 

العمل التجاري مهنته 

 الرئٌسٌة التً ٌرتزق منها.
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 والحكمة من ذلك:

حماٌة الغٌر الذي ٌتعامل معهم وٌعتمد على الوضع الظاهر. -  

من التزامات التجار وعدم خضوعه لنظام شهر اإلفالس.عدم إفادة الشخص من مخالفة قوانٌن مهنته, وحرمانه من مطالبته بإعفائه  -  

 تقدٌر توافر شرط االحتراف

مسألة موضوعٌة ٌختص بها قاضً الموضوع وله فً ذلك مطلق التقدٌر, والقرائن على احتراف الشخص التجارة كثٌرة, فمنها مثال فتح محل 

ً من ٌقل ففقط أع كبارهم,أن المنظم لم ٌفرق بٌن صغار التجار أو  تجاري, أو القٌد فً السجل التجاري, أو أي أدلة أخرى, وبصفة خاصة

 رأس ماله عن مائة ألف لاير من القٌد فً السجل التجاري.

 مالحظة هامة:

باألشخاص الطبٌعٌة دون األشخاص المعنوٌة, ألن الشخص المعنوي)الشركة( ٌكتسب  احتراف األعمال التجارٌة على النحو السابق, ٌتعلق

 صفة التاجر إذا كان غرضه القٌام بنشاط تجاري.

 

 الشرط الثانً: مباشرة األعمال التجارٌة باسم ولحساب التاجر

أن ٌكون مستقال عن غٌره بحٌث تكون له:المقصود بهذا الشرط, هو القٌام الشخص بممارسة العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص أي   

 

 الحكمة من الشرط

أو سلبا. إٌجاباشتغل باألعمال التجارٌة, ٌتعٌن أن ٌلتزم بنفسه عن نتائجها ألن التجارة تقوم على االئتمان, فمن ٌ  

شخص التجارة باسم ولحساب الغٌر, فإنه ال ٌعتبر تاجرا, سواء كان هذا الغٌر شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا.باشر  إذاوبالتالً   

 1- مدٌر الشركة

 

 

 

 

 المدٌر الشرٌك المتضامن

 ٌكتسب صفة التاجر     بمجرد انضمامه إلى الشركة

 

 

 

 

 

 القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بأعماله. 

 ألنه ٌباشر العمل التجاري باسم ولحساب الشركة, فالشركة فقط هً التً تكتسب صفة التاجر.

ألنه مسئول مسئولٌة تضامنٌة وغٌر محدودة فً كل أمواله عن دٌون الشركة, وٌتم التوقٌع على معامالت الشركة مع الغٌر بعنوانها, الذي 

 المتضامنٌن. ٌتضمن أسماء الشركاء

 وتحمل النتائج المترتبة علٌها من ربح أو خسارة.

 ال ٌعد تاجرا

 مدٌر شركة المساهمة, أو الشركة ذات المسئولٌة المحدودة, وكذلك المدٌر غٌر الشرك فً شركات األشخاص
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 صفة التاجر ألنه ال ٌحتمل خسائر المشروع إال فً حدود ما ساهم به فقط أو فً حدود حصته. بال ٌكتس :الشرٌك المساهم أو الموصً

بالمؤجر شروع مستقال عن المؤجر, وٌتحمل الخسائر وتعود علٌه األرباح وعالقته مر الٌٌكتسب صفة التاجر ألنه ٌد :مستأجر المحل التجاري

 ست عالقة تبعٌة ناشئة عن عقد العمل.ٌٌحكمها عقد اإلٌجار, ول

لٌه أرباحه سواء كانت تربطه بصاحب المشروع عالقة عال ٌكتسب صفة التاجر, ألنه ال ٌحتمل خسائر المشروع وال تعود  :مدٌر المشروع

 ناشئة عن عقد العمل أو عن عقد وكالة. تبعٌة

ولحساب صاحب العمل, وتربطهم بصاحب العمل ال ٌكتسبوا صفة التاجر ألنهم ٌمارسون العمل التجاري باسم  :عمال التاجر ومستخدموه

 أو األرباح. اإلدارةرابطة تبعٌة, وبالتالً فإنهم لٌسوا تجارا حتى ولو تم االتفاق على اشتراكهم فً 

ٌكتسبوا صفة التاجر, ألن الوكٌل بالعمولة ٌتعاقد باسمه أمام الغٌر, والسمسار ٌباشر عمله مستقال عمن ٌتوسط بالعمولة والسمسار: الوكٌل 

 لصالحهم كما أنه ال ٌتعاقد باسم الغٌر أو لحساب الغٌر.

 التجارة المستترة: -

الذٌن تمنعهم مهنتهم المدنٌة من ممارسة األعمال التجارٌة كاألشخاص )قد ٌحدث أن ٌباشر الشخص التجارة مستترا وراء شخص أخر 

 كاألطباء والمحامٌن( فٌثور التساؤل من ٌكتسب صفة التاجر الشخص الظاهر أم الشخص المستتر الخفً؟

بنقٌض  ٌكتسب الشخص الظاهر صفة التاجر حماٌة للغٌر ولعأوضاع الظاهرة كما ٌكتسب الشخص الخفً صفة التاجر معاملة له: اإلجابة

 مقصودة.

 

 

 

 

 

 

 

ال تترك األمور ألخر لحظة وال تؤجل دراستك لما قبل االمتحان حتى لو كان الوقت كافٌا فال تدري قد تكون هناك  

 لك حالة من التوتر وعدم التركٌز ظروف تمنعك من الدراسة، كما أن الدراسة لٌلة االمتحان تجلب
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 الشرط الثالث: أهلٌة احتراف التجارة

 والتحمل بااللتزاماتٌجب أن تتوافر فً الشخص األهلٌة التجارٌة حتى ٌكتسب صفة التاجر, واألهلٌة هً صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق 

 أوال: كامل األهلٌة

ها بجنسٌته ٌكون أهالً لمزاولة التجارة من بلغ ثمانٌة عشر سنة هجرٌة كاملة, سواء كان سعودٌاً أو أجنبٌاً ولو كان قانون الدولة التً ٌنتمً إلٌ -

 ٌعتبره قاصراً فً هذه السن.

 -.األهلٌة كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وٌشترط عالوة على ذلك أال ٌكون مصاباً بعارض من عوارض 

 ثانٌاً: ناقص األهلٌة

 - من بلغ سن التمٌٌز ولم ٌبلغ سن الرشد

 من  بلغ سن الرشد وكان سفٌها أو ذي غفلة.   -

 هل ٌجوز لناقص األهلٌة الذي لم ٌبلغ سن الرشد مباشرة التجارة؟

 التجارة:سنة وٌرٌد مزاولة  81السعودي الذي لم ٌبلغ سن  *

 ٌجب علٌه أن ٌتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتأذن له مباشرة التجارة. -

 أو مقٌداً. وللقاضً مطلق الحرٌة فً قبول هذا الطلب ومنحه اإلذن أو عدم قبوله, كما ٌمنح القاضً إذن للقاصر مطلقا, -

 سنة وٌرٌد مزاولة التجارة فً السعودٌة: 81األجنبً الذي لم ٌبلغ سن  *

 ٌجوز له ذلك بالشروط المقررة فً قانون الدولة التً ٌنتمً إلٌها بجنسٌته, وبعد الحصول على إذن من المحكمة السعودٌة المختصة. -

فة فإذا كان القانون األجنبً ٌعتبره قاصراً, فإنه ٌتعٌن الرجوع إلى شروط هذا لقانون لمزاولة من لم ٌبلغ ثمانً عشر سنة االتجار باإلضا -

 إذن المحكمة السعودٌة المختصة.إلى 

 وإذا كان القانون األجنبً ٌمنع من لم ٌبلغ ثمانً عشر سنة من االشتغال بالتجارة, فإنه ٌمتنع علٌه ذلك فً السعودٌة. -

 ما النتائج المترتبة على صدور إذن للقاصر بمزاولة التجارة؟

تجارة, طالما كان ذلك فً حدود ما أذنت به المحكمة, كما أن له حق التقاضً ٌصبح كامل األهلٌة بالنسبة لجمٌع التصرفات المتعلقة بهذه ال

 فً هذه

 ماذا لو زاول القاصر التجارة دون إذن؟

ذا تكون تصرفاته قابلة لإلبطال لصالحة, وتطبق علٌه آثار البطالن لنقص األهلٌة, فال ٌلتزم القاصر إال برد ما عاد علٌه من منفعة بسبب ه

 أن تترتب مسئولٌته تجاه الغٌر إذا تسبب لهذا الغٌر فً ضرر نتٌجة اتخاذ طرق احتٌالٌة إلخفاء نقص األهلٌة.التصرف, وٌجوز 

 

 

 الشرط الثالث: أهلٌة احتراف التجارة
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 هل ٌجوز للسفٌه وذي الغفلة مزاولة التجارة؟

الغفلة أن ٌتسلم اختلف الفقه حول جواز السماح له فً طلب االذن من المحكمة بممارسة األعمال التجارٌة, حٌث أجاز القانون للسفٌه وذو 

 أمواله كلها أو بعضها إلدارتها بأذن من المحكمة دون أن ٌتضمن مدى أحقٌته فً طلب االذن بمباشرة التجارة.

 وٌمٌل الفقه, إلى جواز طلب السفٌه وذو الغفلة اإلذن من المحكمة مباشرة التجارة. -

 ما النتائج التً تترتب على احتراف القاصر المأذون له باإلتجار؟

ٌخضع لها التجار, كما ٌجوز شهر إفالسه إذا ما توقف عن دفع دٌونه  اكتساب صفة التاجر, وبالتالً ٌخضع لجمٌع االلتزامات التً -أ

 التجارٌة, ولكن تعتبر مسئولٌة القاصر عن دٌونه التجارٌة فً حدود األموال المصرح له باإلتجار فٌها.

باً سنوٌاً عن تجارته, وإال جاز للمحكمة سحب اإلذن أو الحد منه سواء من تلقاء نفسها أو بناًء ٌلتزم المأذون له باإلتجار بأن ٌقدم حسا -ب

 على طلب االدعاء العام أو أحد ذوي الشأن.

 هل ٌجوز للولً أو الوصً استثمار أموال القاصر فً انشاء تجارة جدٌدة؟

وتتأثر دائما بالعوامل والظروف االقتصادٌة, كما أن االتجار لم ٌرد فً ال ٌجوز خوفاً من عدم النجاح فٌها, ألن التجارة تحفها المخاطر 

عداد التصرفات التً ٌجوز للولً أو الوصً إجراؤها, كما أنه ٌصعب على القاضً تقدٌر مدى نجاح التجارة الجدٌدة, وغالباً ما تأمر 

 ؤكد الربح.المحكمة باستثمار أموال القاصر فً شراء العقارات أو استثمارات مستقرة وم

 إذا آلت للقاصر تجارة:

 ٌجوز للولً أو الوصً االستمرار فً هذه التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة.

 إمكانٌة إفادة القاصر من تجارة ناجحة قد تدر علٌه أرباحاً وفٌرة.الحكمة من ذلك: 

ٌر ناجحة, فإنها ال تعطً إذن للولً أو الوصً باالستمرار ولكن إذا رأت المحكمة أن التجارة التً آلت إلى القاصر غٌر مستقرة أو غ -

 فٌها.

 :اذا آلت للقاصر حصة فً شركة تضامن كان مورثه ٌمتلكها أو حصة شرٌك متضامن فً شركة توصٌة

أن عقد ٌجوز حرصا على مصلحة القاصر وعلى الشركة ذاتها استمرارها, واعتبار القاصر شرٌكا متضامنا فٌها بدال من مورثه طالما 

 الشركة ٌسمح بذلك, وٌنص على استمرارها وعدم حلها لوفاة أحد الشركاء.

 ولكن من الذي ٌكتسب صفة التاجر الولً والوصً أم القاصر؟

القصار ال ٌكتسب صفة التاجر لصغر سنه, كما أن الولً أو الوصً ال ٌكتسب صفة التاجر ألنه ٌقوم بمباشرة األعمال التجارٌة لحساب 

 غٌره.

 ا لو توقفت تجارة القاصر وعجز عن دفع دٌونه أو حكم بشهر إفالس شركة التضامن التً تضم القاصر شرٌكا فٌها؟ماذ

 فً هذه الحالة ٌجوز, شهر إفالس القاصر, ولكن بشرط أال ٌتناول اإلفالس شخصه وال أمواله الخارجة عن االستثمار التجاري.

 ً؟هل ٌجوز للمحكمة سحب اإلذن من الولً أو الوص

إذا طرأت أسباب جدٌة ٌخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فً االستمرار فً تجارة الصغٌر أو المحجور علٌه, جاز للمحكمة أن 

 تسحب اإلذن أو أن تقٌده.

و تصفٌة ٌجب قٌد كل أمر ٌصدر من المحكمة سواء فً شأن االستمرار فً تجارة الصغٌر أو المحجور علٌه أو بسحب اإلذن وتقٌٌده أ -

 التجارة بالسجل التجاري.
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 أهلٌة المرأة:

المرأة السعودٌة تعتبر كاملة األهلٌة إذا ما بلغت ثمانً عشر سنة هجرٌة كاملة دون أن ٌلم بها عارض من عوارض األهلٌة من جنون أو 

بمزاولة التجارة, بمعنى أن األحكام السابقة عته أو سفه أو غفلة, كما أن لها إذا لم تبلغ ثمانً عشر سنة أن تطلب من المحكمة اإلذن لها 

ى المتعلقة باألهلٌة تنطبق على المرأة السعودٌة سواء كانت متزوجة أم غٌر متزوجة, وإذا ما باشرت المرأة السعودٌة األعمال التجارٌة عل

 سبٌل االحتراف فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع اللتزامات التجار شأنها فً ذلك شأن الرجل.

 ٌبات على شروط اكتساب صفة التاجر:تدر

 المدٌر الشرٌك فً شركة التضامن ال ٌكتسب صفة التاجر ألنه ٌمارس العمل التجاري باسم ولحساب الشركة:* 

 العبارة خاطئة

 مدٌر المشروع ال ٌكتسب صفة التاجر حتى ولو تمتع ببعض االستقالل عن صاحب المشروع فً إدارة المشروع ومباشرة التصرفات* 

 التجارٌة:

 العبارة صحٌحة

ال ٌكتسب صفة التاجر الشخص الذي قام بفتح محل تجاري لمزاولة العمل التجاري ألنه لم ٌمارس بعد العمل التجاري على وجه * 

 االحتراف الذي ٌشترط ضرورة ممارسة العمل التجاري بصورة منتظمة ومتكررة بحٌث ٌعتبر هذا العمل هو مهنته التً ٌرتزق منها:

 العبارة خاطئة

الشرٌك المتضامن فً شركة التضامن ٌكتسب صفة التاجر, ولكن إذا ما تولى إدارة الشركة فإنه ٌفقد صفة التاجر ألنه ٌمارس العمل * 

 باسم ولحساب الشركة:

 العبارة خاطئة

توافر لدي المشتري أو المستأجر نٌة إعادة ٌعتبر شراء أو استئجار أحد التجار ألحد المحالت التجارٌة عمالً تجارٌاً بالتبعٌة ولو لم ٌ* 

 بٌعه أو تأجٌره:

 العبارة صحٌحة

 شراء أحد األشخاص محل تجاري لٌس بقصد بٌعه وتحقٌق الربح ولكن بقصد ممارسة التجارة فٌه وتوافرت لدٌه األهلٌة التجارٌة:* 

 ٌكتسب صفة التاجر 

 صفة التاجر بال ٌكتس -

 التجارة فٌه فترة من الزمنٌكتسب صفة التاجر بشرط ممارسة  -

 عمال التاجر ومستخدموه ٌقومون بالعمل التجاري باسم ولمصلحة صاحب العمل, وبالتالً: *

 -  ال ٌكتسبون صفة التاجر 

 ٌكتسبون صفة التاجر -

 ٌكتسبون صفة التاجر إذا تم منحهم نسبة من األرباح -
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       المحاضرة التاسعة           -مقرر القانون التجاري 

 4الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      فاف التركيعإعداد :

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

وصادر بشأنه حكم بأنه سفٌهاً, برأٌك إذا أراد هذا الشاب مزاولة التجارة فً أحمد شاب مصرب ٌبلغ من العمر عشرون سنة هجرٌة  *

 السعودٌة:

 ٌحتاج إلذن من المحكمة المصرٌة -

 ٌحتاج إلذن من المحكمة السعودٌة 

 ال ٌحتاج إلذن من المحكمة -

 والصادر ضده حكم بشهر اإلفالس, فإن أضار اإلفالس تشمل: باإلتجارالقصار المأذون له  *

 جمٌع أموال القاصر -

 األموال المستثمرة فً التجارة فقط 

 األموال المستثمرة فً التجارة وشخص القاصر -

 اعتاد أحد الموظفٌن شراء البضائع بقصد بٌعها وتحقٌق الربح دون أن ٌتخذ ذلك مهنته الرئٌسٌة التً ٌرتزق منها: *

 ًعمل تجاري أصل 

 عمل مدنً -

 عمل تجاري تبعً -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الرضا هذا كفٌل بإبقائك على طرٌق النجاح, وإشعارك بشًء من .. ٌوم ولو شًٌئا واحًداانجز كل  
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    المحاضرة العاشرة             -مقرر القانون التجاري 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      عوة ابراهيننإعداد :

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 ماهي التزامات التاجر؟

 ٌقع على عاتق التاجر عدة التزامات سواء كان فردا أم شركة، وسواء كان سعودٌا أم أجنبٌا

، مسك الدفاتر التجارٌة ، القٌد فً الغرفة التجارٌة والصناعٌة (. ) القٌد بالسجل التجاريالتزامات التاجر :   

               االلتزام األول: التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية

 

 

 

 1- أحكام االلتزام بمسك الدفاتر التجارية:

 أوالً: أهمية الدفاتر التجارية:

 ما اهمٌة الدفاتر التجارٌة؟

تحقق فائدة سواء للتاجر نفسه او غٌره من المتعاملٌن معه أو لمصلحة الضرائب.الحكمة من االلتزام:   

 أهمية الدفاتر التجارية:

التجارة.معرفة المركز المالً للتاجر ومدى نجاحة فً مباشرة  -1 •  

وسٌلة لإلثبات سواء لصالح التاجر نفسه أو الغٌر. -2 •  

تفٌد الدفاتر التجارٌة فً حالة إفالس التاجر، حٌث ال ٌعفً من عقبة اإلفالس بالتقصٌر أو بالتدلٌس إال بإثبات حسن نٌته عن  -3 •

 طرٌق الدفاتر المنتظمة.

التاجر من غٌر السعودٌٌن أو دول مجلس التعاون.تفٌد الدفاتر التجارٌة فً تقدٌر الضرٌبة المستحقة على  -4 •  

 ثانياً: األشخاص الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية:

كل تاجر ٌزٌد رأس ماله المستثمر فً التجارة على مائة ألف لاير، سواء كان فردا أو شركة، مواطنا أو أجنبٌا طالما ٌباشر تجارته فً  *

التنفٌذ القانونً للحرفة التجارٌة فً السعودٌة.السعودٌة، ألن الهدف من االلتزام هو   

معرفة التاجر الكتابة، حٌث ٌقع علٌه هذا االلتزام ولو كان أمٌا ال ٌجٌد القراءة والكتابة. مال ٌلز *  

 

 

 

 

 : التزامات التاجر الفصل الثاني
 

وفً هذه الحالة ٌستعٌن التاجر بأحد المختصٌن فً تنفٌذ الدفاتر، وتعتبر 

لقٌود التً ٌدونها التاجر، القٌود المدونة من قبل المستخدمٌن فً حكم ا

 وٌفترض أنها دونت بعلمه إال إذا أقام الدلٌل على خالف ذلك.

أحكام االلتزام بمسك 

 الدفاتر التجارٌة

حجٌة الدفاتر 

 التجارٌة فً االثبات

أنواع الدفاتر 

 التجارٌة
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    المحاضرة العاشرة             -مقرر القانون التجاري 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      عوة ابراهيننإعداد :

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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ن بمسك دفاتر تجارٌة مستقلة عن دفاتر الشركة بشرط أال تكون تردٌدا لما هو ثابت فً دفاتر أي الراجح ٌلتزم الشرٌك المتضامطبقا للر *

 الشركة.

ٌلتزم بمسك دفاتر تجارٌة. وجود محل ثابت للتاجر لكً طال ٌشتر *  

.ال تلتزم الجمعٌات والشركات المدنٌة بمسك دفاتر تجارٌة *  

 ثالثاً: القواعد الواجبة االتباع في مسك الدفاتر التجارية:

 

 

 

 ماهي القواعد التي يجب أن يراعيها التاجر عند مسك الدفاتر التجارية؟

 لكً تكون معبرة عن المركز المالً الحقٌقً له، ولكً ٌمكن االستناد إلٌها فً اإلثبات أمام القضاء، وفً تقدٌر الضرٌبة المستحقة علٌه.

 1( انتظام الدفاتر التجارية

 من بيانات، فما هي هذه القواعد؟تضمن نظام الدفاتر التجارية والئحته التنفيذية القواعد التي تكفل انتظام الدفاتر وصحة ما يرد فيها 

ٌجب على التاجر أن ٌمسك الدفاتر التجارٌة التً تستلزمها طبٌعة تجارته وأهمٌتها بطرٌقة تكفل بٌان مركزه المالً بدقة وبٌان ماله من  -1

 وق وما علٌه من التزامات.حق

 ٌجب أن تكون الدفاتر معدة وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة. -2

ٌجب قبل استعمال الدفاتر أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارٌة والصناعٌة الواقع فً دائرتها محل نشاط التاجر،  -3

 الصفحتٌن األولى واألخٌرة من كل دفتر وختمهما بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقٌم.العتمادها بتوقٌع الموظف المختص على 

تاجر أن ٌقوم ٌمسكها وهً دفتر الٌومٌة األصلً، ودفتر الجرد، ودفتر األستاذ العام، فضال عن كل ٌشترط حد أدنى من هذه الدفاتر على  -4

 سالت والمستندات التً تتصل بأعماله التجارٌة.جمٌع المراالتزام التاجر باالحتفاظ بملف لصور 

ٌجب أن تكون الدفاتر خالٌة من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فً الهوامش أو بٌن السطور، وفً حالة وقوع خطأ فً قٌد أحد  -5

البٌانات الواردة فً هذه الدفاتر حتى مان صحة ضاكتشافه، والحكمة من هذا الشرط هو البٌانات ٌتم تصحٌح هذا الخطأ بقٌد آخر فً تارٌخ 

 ثبات، وتستطٌع مصلحة الزكاة والدخل االعتماد علٌها عند تقدٌر الضرٌبة.ٌستطٌع القضاء االستعانة بها فً اال

ه من أحد للتاجر استعمال دفتر جدٌد إال بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق، والتوقٌع على الصفحة األخٌرة منه بعد آخر قٌد فٌ زال ٌجو -6

ٌر المحاسبٌن القانونٌٌن المرخص لهم، وتقدٌم شهادة من المحاسب بذلك، أو تقدٌم الدفتر للموظف المختص بالغرفة التجارٌة والصناعٌة للتأش

 علٌه بما ٌفٌد انتهاء صفحاته.

حل إلى الموظف المختص بالغرفة التجارٌة ٌتعٌن على التاجر أو ورثته عند وقف نشاط المحل التجاري تقدٌم الدفاتر التجارٌة الخاصة بالم -7

 والصناعٌة للتأشٌر علٌها بما ٌفٌد أقفالها.

خ اعتمادها، وبٌان ٌٌخصص فً كل غرفة تجارٌة سجل خاص ٌقٌد به عدد الدفاتر التجارٌة التً تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتار -8

 أسماء مشروعات التاجر التً ستخصص لها تلك الدفاتر.

 أن تكون هذه الدفاتر مكتوبة باللغة العربٌة، بل وكافة أوراق التاجر التً ٌكون لمصلحة الزكاة والدخل االطالع علٌها. ٌجب -9

 ال ٌشترط أن تكتب الدفاتر بخط ٌد التاجر   

الدفاتر انتظام 

 التجارٌة

الجزاء على مخالفة األحكام 

 الخاصة بالدفاتر التجارٌة

مدة االحتفاظ بالدفاتر 

 التجارٌة

 جزاء جنائً

 جزاء مدنً
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    المحاضرة العاشرة             -مقرر القانون التجاري 

 3الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      عوة ابراهيننإعداد :

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 2( مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية

المؤٌدة للقٌود الواردة بهاٌجب على التاجر أو ورثته االحتفاظ بالدفاتر التجارٌة، والوثائق   

  

 

 

التجارة تعتمد أساساً على السرعة فً المعامالت، باإلضافة إلى التخفٌف من تخصٌص التخفٌف على التجار خاصة وأن الحكمة من ذلك: 

 أماكن لحفظ هذه الدفاتر.

:ملف حفظ المراسالت والوثائق  

ٌجب على التاجر أن ٌحتفظ بصورة طبق األصل من جمٌع المراسالت والوثائق الصادرة منه والواردة إلٌه. *  

من تارٌخ إرسالها أو تسلمها.لمدة عشر سنوات على األقل، تبدأ   * 

ومن الوسائل التً تستخدم حدٌثا فً حفظ المستندات المٌكروفٌلم، بحٌث ٌحصل التاجر على صورة مصغرة من جمٌع المستندات على هٌئة  *

ات.فٌلم فوتوغرافً، وٌحتفظ بهذه األفالم بحٌث ٌمكن عرضها على آالت عرض خاصة عند الحاجة لالطالع على أي من المستند  

وفً هذه الحالة ٌجوز للتاجر االحتفاظ مدة عشر سنوات بالصور الممكنة بدال من األصل بشرط أن ٌراعً فً إعدادها وحفظها واسترجاعها * 

 القواعد والضوابط التً ٌصدر بها قرار من وزٌر العدل.

 بانتهاء مدة العشر سنوات

لتاجر تخلص من دفاتره أو أعدمها.ال ٌلتزم التاجر بحفظ دفاتره وتقوم قرٌنة مؤداها أن ا *  

.ٌستطٌع الخصم إلزام التاجر بتقدٌم دفاتره ومستنداته الى المحكمة، إذا استطاع أن ٌثبت أنه مازال ٌحتفظ بها رغم مضً مدة العشر سنوات  

 3( الجزاء على مخالفة األحكام الخاصة بالدفاتر التجارية

 ) جزاء جنائً + جزاء مدنً (

م ٌحتفظ بدفاتره مدة ٌتعرض التاجر الذي لم ٌسمك الدفاتر التجارٌة التً تستلزمها طبٌعة تجارته أو الذي ٌهمل القواعد الواجبة اإلتباع فً مسكها أو الذي ل

 وجزاءات مدني. جزاءات جنائيةعشر سنوات من تارٌخ التأشٌر بانتهائها أو أقفالها، لنوعٌن من الجزاءات: 

 :الجزاء الجنائي -

 الغرامة التً ال تقل عن خمسة آالف لاير وال تزٌد على خمسٌن آلف لاير -

اعتبار التاجر فً حالة االفالس مفلسا بالتقصٌر إذا لم ٌمسك دفاتر تجارٌة أصال، أو مفلسا بالتدلٌس إذا تعمد إخفاء دفاتره أو كانت  -

 غٌر مستوفاة للشروط المنصوص علٌها نظاما.

 الجزاء المدني: -

 عدم انتظام الدفاتر التجارٌة انعدام قٌمتها فً االثبات أمام المحاكم وخصوصا اإلثبات لمصلحة التاجر. ٌترتب على -

 التقدٌر الجزافً من قبل مصلحة الزكاة والدخل، والذي غالبا ما ٌكون فً غٌر مصلحته. * -

 نشاطه التجاري وتوقف عن دفع دٌونه. رما تعثحرمان التاجر من مٌزة الصلح الواقً من االفالس اذا  *

.إن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة

عشر سنوات على األقل تبدأ 

من تارٌخ التأشٌر على الدفتر 

 بانتهائه أو اقفاله.

وهذا الحكم ٌسري على جمٌع  مدة

أي سواء كانت هً  اإللزامٌةالدفاتر 

 الحد األدنى أو كانت أكثر من ذلك.
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 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      عفاف التركي إعداد :

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 أنواع الدفاتر التجارية:

 الدفاتر االلزامٌة + الدفاتر االختٌارٌة

  * أوال: الدفاتر اإللزامية

هما دفتر  ثالثة دفاتر: لعدد الدفاتر التً ٌجب على التاجر إمساكها, إال أنه استلزم أال ٌقل عددها عن أقصى المقنن السعودي لم ٌضع حدا

 الٌومٌة ودفتر الجرد ودفتر األستاذ العام.

 1- دفتر اليومية األصلي تقيد فيه:

وقوعها. جمٌع العملٌات المالٌة التً ٌقوم بها التاجر وٌتم القٌد ٌوما بٌوم بالتفصٌل بحسب تارٌخ -  

مسحوبات التاجر الشخصٌة وٌتم القٌد اجماال شهر بشهر حفاظا على أسراره الشخصٌة عند اطالع الغٌر على هذه الدفاتر. -  

قيد مسحوباته الشخصيةبالحكمة من الزام التاجر   

نفاق على حٌاته الخاصة رغم اختالل أعماله هً معرفة ما إذا كان التاجر فً حالة اإلفالس قد أضر بدائنٌه أم لم ٌضر بهم, إذ قد ٌبذر فً اإل *

 التجارٌة.

ٌمكن اعتباره مفلساً بالتدلٌس وحرمانه من الصلح الواقً من اإلفالس. وبالتالي  

 دفاتر يومية مساعدة:

الٌومٌة األصلً.قد ٌكتفً التاجر بمسك دفتر ٌومٌة واحد ٌقٌد فٌه جمٌع العملٌات المالٌة ٌوم بٌوم, وٌسمى الدفتر فً هذه الحالة بدفتر   

 وقد ٌستعمل دفتر ٌومٌة واحد ٌقٌد فٌه جمٌع العملٌات المالٌة  ٌوم بٌوم, وٌسمى الدفتر فً هذه الحالة بدفتر الٌومٌة األصلً.

 وقد ٌستعمل دفاتر ٌومٌة مساعدة إلثبات تفصٌالت األنواع المختلفة من العملٌات التجارٌة.

 وفي هذه الحالة

ه العملٌات فً دفتر الٌومٌة األصلً فً فترات منتظمة.ٌكتفً بقٌد إجمالً لهذ *  

, اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلٌاً, وٌتعٌن على التاجر أن ٌراعً فً إمساكه نفس القواعد الواجبة إلمساك دفتر  ماذا لو يتبع هذا اإلجراء

 الٌومٌة األصلً.

 2- دفتر الجرد تقيد فيه:

التاجر فً آخر السنة المالٌة أو بٌان إجمالً عنها اذا كانت تفاصٌلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة, وفً هذه تفاصٌل البضاعة الموجودة لدى  -

 الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

تحدٌد نهاٌة السنة المالٌة. صورة من قائمة المركز المالً للتاجر فً كل سنة اذا لم تقٌد فً دفتر آخر, وللتاجر الحرٌة فً -  

 

 

 انواع الدفاتر التجارية
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 3- دفتر األستاذ العام:

هو الدفتر الذي ترحل إلٌه فً كل فترة زمنٌة معٌنة العملٌات المالٌة ذات الطبٌعة الواحدة والمدونة فً دفتر الٌومٌة. -  

لة فً أي وقت, وٌجب ربط هذه البٌانات ٌتم القٌد بناء على وحدة العملٌة أو العمٌل, بحٌث ٌمكن استخالص نتٌجة كل حساب على حدة بسهو -

 بؤصلها, أي اإلشارة فً دفتر األستاذ الى رقم الصفحة او القٌد فً الدفتر المؤخوذ منه البٌان.

 * ثانيا: الدفاتر االختيارية

تبعا لما اذا كانت تستلزمها  ذكرها, ٌستطٌع التاجر أن ٌمسك الدفاتر التجارٌة االخرى غٌر االلزامٌة والى جانب الدفاتر االلزامٌة السابق *

:طبٌعة التجارة وأهمٌتها أم ال وأهمها  

وهو الدفتر الذي ٌقٌد فٌه التاجر ما ٌتم بصورة مإقتة لتحاشً السهو والنسٌان, وذلك حتى ٌمكن له ترحٌل هذه القٌود دفتر المسودة:  -1

 بطرٌقة منظمة فً دفاتره األخرى حسب نوع وطبٌعة كل قٌد.

وفٌه تسجل حركة النقود التً تدخل الخزانة أو تخرج منها.دفتر الخزانة أو الصندوق:  -2  

وتقٌد فٌه مواعٌد استحقاق الكمبٌاالت والسندات اإلذنٌة التً سحبها التاجر أو التً تكون مسحوبة علٌه. دفتر األوراق التجارية: -3  

التاجر أو تخرج منه.وتقٌد فٌه حركة البضائع التً تدخل مخزن دفتر المخزن:  -4  

.دفتر المشتريات والمبيعات -5  

 ثالثا: ملف صور المراسالت

سنوات من تارٌخ ارسالها  11حٌث طبقا للمادة السادسة من نظام الدفاتر التجارٌة ٌلتزم التاجر كما سبق القول بصور للمراسالت والوثائق لمدة 

 أو استالمها.

 رابعا: قيد بيانات الدفاتر التجارية باستخدام الحاسب اآللي

أجاز نظام الدفاتر التجارٌة أن تدون البٌانات الخاصة بالدفاتر التجارٌة عن طرٌق الحاسب اآللً, وفق اجراءات وقواعد محددة وضحها 

 النظام, ماهً؟

تي تستخدم الحاسب اآللي يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحساب اآللي وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات ال

 في حساباتها وفقاً للقواعد اآلتية:

 أن ٌسمح النظام المتبع فً معالجة المعلومات التً تدون على الحاسب اآللً بالتفتٌش على هذه المعلومات فً أي وقت. (1

ع سنوي ..إلخ( وتكون هذه ٌجب استخراج بٌانات مطبوعة من الحاسب اآللً )مخرجات( بشكل دوري ومنتظم )أسبوعً ,شهري ,ورب (2

العربٌة ومرقمة الصفحات ومإرخة وتتضمن جمٌع المعلومات المدخلة فً الحاسب اآللً لتكون مستندا ٌمكن الرجوع إلٌه  المخرجات باللغة

لتحدٌد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحٌث ٌمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة فً المخرجات بمفردات 

 المدخالت مفردة مفردة.

ون كل بند من البنود الظاهرة فً المخرجات مإٌداً بمستند مكتوب وفً حالة غٌاب ذلك بسبب إدخال المعلومات مباشرة فً الحاسب أن ٌك( 3

 .توبكاآللً ٌجب أن ٌعزز البند بإٌضاح م

 المخرجات المذكورة أعاله فً أي وقت. وإعادة استخراج أن تتوفر إمكانٌة استخراج (4

إدخال وتوجٌه المعلومات )القٌود المحاسبٌة( فً )الحاسب اآللً( وبرامج الحاسب اآللً إذا كانت تعدها المنشؤة أن توثق المنشؤة نظام  (5

 بنفسها. والتعلٌمات المتعلقة بتشغٌل الحاسب اآللً ووظائف واختصاصات األفراد الذٌن ٌقومون بتشغٌله, وذلك للرجوع إلٌها عند الحاجة.
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ائل األمان الكافٌة التً تكفل الحفاظ على أمن وسالمة أجهزة الحاسب اآللً وبرامجه وأن ٌكون لدٌها ضوابط أن تتوفر لدى المنشؤة وس (6

رقابٌة كافٌة تحول دون التالعب فً البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب اآللً "المدخالت والمخرجات" وإنه ٌمكن فحص ومراجعة 

 الوسائل والضوابط.

جارٌة التً تستخدم الحاسب اآللً لدفاترها التجارٌة, مسئوله مسئولٌة مباشرة عن صحة البٌانات المحاسبٌة المدونة فً تكون المنشآت الت (7

خالف ذلك الدفاتر التجارٌة, وبما ٌطابق فعال ما تم االحتفاظ به لتلك البٌانات والمستندات والمعلومات المحفوظة بالملفات, وفً حالة حدوث ما ٌ

 به األنظمة والتعلٌمات المعتمدة. شؤة وكل من تسبب فً ذلك ما تقضًمنتطبق على ال

ٌتعٌن على المحاسب القانونً الذي ٌقوم بمراجعة حسابات المنشؤة أن ٌقدم تقرٌر )فحص تؤكٌدات( ٌإٌد بموجبه التؤكٌد الصادر من إدارة  (8

سب اآللً حسب النظام, وأن البٌانات الظاهرة فً القوائم المالٌة للمنشؤة تتفق المنشؤة من أن البٌانات الخاصة بالدفاتر التجارٌة تم إثباتها فً الحا

 مع التقارٌر المستخرجة من الحاسب اآللً"

 حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات

 ٌر ذلك.إثبات االلتزامات التجارٌة أٌاً كانت قٌمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ٌنص القانون على غ وفقاً للقواعد العامة ٌجوز

كتابً *وفٌما عدا الحاالت التً ٌوجب فٌها القانون اإلثبات بالكتابة فً المواد التجارٌة ٌجوز فً هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل على دلٌل 

 واثبات ما ٌجاوز هذا الدلٌل بكافة طرق اإلثبات.

 ٌستطٌع القاضً فً النزاع التجاري أن ٌطلب من التاجر تقدٌم دفاتره. -

 

 

  

  

 

 

 

 

 الحالة األولى: حجية الدفاتر التجارية في االثبات لمصلحة التاجر

 

 

 

 

 

 

حجية الدفاتر 

 التجارية في االثبات

دور الدفاتر 

التجارٌة فً 

االثبات لمصلحة 

 التاجر

دور الدفاتر 

التجارٌة فً 

االثبات ضد 

 مصلحة التاجر

 ضد تاجر آخر 

 الشروط:

 ان ٌكون النزاع بٌن تاجرٌن. -1

ان ٌتعلق النزاع بعمل تجاري  -2

 بالنسبة للطرفٌن.

 ان تكون الدفاتر منتظمة. -3

 ضد شخص غير تاجر

 ٌجب التفرقة بٌن ما اذا كان الغٌر تاجرا أم غٌر تاجر.
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 أوال: حجية الدفاتر التجارية المنتظمة في االثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر

دليالً في اإلثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر: شروط اعتبار الدفاتر التجارية  

: أن ٌكون النزاع بٌن تاجرٌنالشرط األول  

 

ن موذلك ألن كالً من التاجرٌن ملزم بمسك دفاتر تجارٌة وملزم أٌضاً بإتباع شروط معٌنة النتظامها, وٌمكن للقاضً عن طرٌق مضاهاة كال 

 الدفترٌن أن ٌتوصل إلى الحقٌقة.

ط استبعاد:يترتب على هذا الشر  

الخصم غٌر التاجر. -  

الخصم التاجر الغٌر ملزم بمسك الدفاتر التجارٌة لكون رأس ماله ال ٌزٌد عن مائة ألف لاير. -  

أن ٌتعلق النزاع بعمل تجاري بالنسبة لكل من التاجر المدعً, والتاجر المدعً علٌه.الشرط الثاني:   

.ةتر التجارٌحتى ٌمكن إثباته بكافة طرق اإلثبات ومنها الدفا  

أن تكون الدفاتر التً ٌتمسك بها التاجر منتظمة.الشرط الثالث:   

 ثانيا: حجية الدفاتر التجارية المنتظمة في االثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:

دفاتر تجارٌة ٌمكن  األصل ال ٌجوز للتاجر أن ٌستند إلى دفاتره إلثبات ما ٌدعٌه ضد خصمه غٌر التاجر, ألن غٌر التاجر ال ٌلتزم بمسك

 مقارنتها ومضاهاتها مع دفاتره.

 استثناء يستطيع التاجر التمسك بدفاتره التجارية ضد خصمه غير التاجر, بشروط معينة:

والمالبس.أن تكون البٌانات المقٌدة بدفاتره التجارٌة تتعلق بتورٌد مستلزمات منزلٌة من جهة التاجر الى الطرف األخر كاستهالك األطعمة  -1  

أن ٌكمل الدلٌل المستخلص بما هو مدون بالدفاتر التجارٌة بواسطة توجٌه الٌمٌن المتممة الى أي من الطرفٌن. -2  

 الحالة الثانية: حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات ضد التاجر

ٌتمسك بها تاجر أم غٌر تاجر. ٌكون للدفاتر التجارٌة حجٌة فً اإلثبات ضد التاجر دون تفرقة بٌن ما اذا كان الخصم الذي  

ة البٌانات المقٌدة فً دفاتره تعتبر بمثابة اقرار كتابً منه تسري علٌه قواعد االقرار ولعل أهمها بالنسبة للتاجر قاعدة عدم جواز تجزئ ألن

 االقرار.

منها ما كان مناقضا لدعواه.ال ٌجوز لمن ٌرٌد أن ٌستخلص من دفاتر التاجر دلٌال لنفسه أن ٌجزئ ما ورد فٌها, وٌستبعد  أي  

كانت دفاتر التاجر غٌر منتظمة لخصم التاجر أن ٌجزئ ما ورد بها من بٌانات.أما إذا   

في كل األمور يتوقفا لنجاح على تحضير سابق وبدون مثل هذا التحضير البد أن يكون هناك فشل
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. 

 ما المقصود بالسجل التجاري؟

أو شركات. هو سجل ٌقٌد به أسماء التجار والصناع وكافة البٌانات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم أفراداً كانوا  

 ماهً الجهة التً ٌطلب أمامها القٌد فً السجل التجاري؟

الكائن فً دائرته المحل التجاري للتاجر طالب القٌد. هً مكتب السجل التجاري  

إن أي قٌد فً غٌر هذا السجل ٌعتبر قٌد غٌر صحٌح وٌجب توجٌه طالب القٌد إلى مكتب السجل التجاري المختص.ٌترتب على ذلك:   

 شروط القٌد فً السجل التجاري:

االشتراك فً الغرفة التجارٌة والصناعٌة. (1  

أن ٌكون طالب القٌد تاجرا (2  

أال ٌقل رأس ماله عن مائة ألف لاير. (3  

مزاولة التجارة فً محل ثابت فً المملكة. (4  

 الشرط األول: أن ٌكون طالب القٌد تاجر •

يعلى من ٌزاول التجارة بمحل تجارٌقتصر القٌد فً السجل التجاري بالنسبة لألفراد  •  - 

الشركات التً ٌتم تؤسٌسها فً المملكة تلتزم بالقٌد فً السجل التجاري خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إثبات عقدها لدى كاتب عدل  • - 

.تمارسهشركات األشخاص ماعدا شركة المحاصة تلتزم بالقٌد بالسجل التجاري أٌا كان النشاط الذي   • - 

ل تلتزم بالقٌد فً السجل التجاري أٌا كان الغرض الذي قامت من أجله، وأٌا كان نوع االكتئاب فً أسهمها.شركات األموا •  - 

ة التً تباشر بنفسها نشاطا تجارياألشخاص االعتبارٌة العام - •  

الوكٌل التجاري الذي ٌمارس أعمال الوكالة عن المنشآت التجارٌة  • - 

 بالقٌد فً السجل التجاري كل تاجر سواء كان شخصاً طبٌعٌاً أو معنوٌاً، ولكن االلتزام بالقٌد فً السجل التجاري ٌقتصر بالنسبة للتاجر ٌلتزم *

 الفرد على من ٌزاول التجارة بمحل تجاري.

 

ٌباشرون التجارة فً محل تجاري ال ٌلتزمون بالقٌد فً السجل التجاري.فإن الباعة الجائلٌن وغٌرهم ممن ال وبالتالً:   

 * أن ٌكون من التجار األفراد أو الشركات ولو كان نشاطها من طبٌعة مدنٌة، وسواء كانوا من السعودٌٌن أم األجانب.

ن ٌوماً من تارٌخ إثبات عقدها لدى كاتب عدلٌلتزم مدٌرو الشركات التً ٌتم تؤسٌسها فً المملكة بالقٌد فً السجل التجاري، خالل ثالثٌ   

 

 

 االلتزام الثانً: التزام التاجر بالقٌد فً السجل التجاري
 

 .أخرىهذا القٌد مالم ٌثبت بطرٌقة وٌكتسب الشخص صفة التاجر من تارٌخ 
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 شركات األشخاص

.تمارسهماعدا شركة المحاصة تلتزم بالقٌد فً السجل التجاري أٌا كان النشاط التً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرط الثانً: أال ٌقل رأس مال التاجر عن مائة ألف لاير

 ٌترتب على ذلك:

بالقٌد فً السجل التجاري.اعفاء صغار التجار من االلتزام  -  

 هل ٌعنً ذلك حرمانهم من القٌد بالسجل؟ ال

 ٌجوز لهم ذلك إذا ما وجدوا أن فً القٌد مصلحة لهم.

 وتتحقق مصلحتهم عند تقدٌمهم بطلب إلى الجهات الحكومٌة بصفتهم تجار، لن ٌقبل منهم الطلب مالم ٌكونوا مقٌدٌن بالسجل التجاري.

 الشرط الثالث: مزاولة التجارة فً محل ثابت فً المملكة

 سواء كان مركز رئٌسً للشركة أو فرع أو وكالة.

ال ٌلتزم بالقٌد فً السجل التجاري من لٌس له محل تجاري أو فرع أو وكالة لهذا المحل أو شركة تجارٌة أو فرع لها فً المملكة كما وبالتالً: 

 هو الحال بالنسبة للباعة الجائلٌن.

 الشرط الرابع: عضوٌة الغرفة التجارٌة والصناعٌة

شهادة باالشتراك فً  القٌد ٌجب على كل من ٌتم قٌده فً السجل التجاري أن ٌودع لدى مكتب السجل التجاري خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ

 الغرفة التجارٌة والصناعٌة.

التجاري حتى ٌستطٌعوا التمسك بصفتهم كتجار عند قٌد صغار التجار الذٌن ٌقل رأس مالهم عن مائة ألف لاير أنفسهم فً السجل ماذا لو: 

 التعامل مع الجهات الرسمٌة. 

التً ٌقع فً دائرتها  ةٌكونون ملتزمٌن، كلك خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ القٌد فً السجل التجاري باالشتراك فً الغرفة التجارٌة والصناعٌ

 محلهم التجاري أو فرع من فروعه

. 

ٌلتزم بالقٌد بالسجل التجاري، 

باإلضافة الً القٌد فً سجل الوكالء 

والوسطاء التجارٌٌن المعد لذلك فً 

 وزارة التجارة.

 ات األموالشرك

تلتزم بالقٌد فً 

السجل التجاري 

أٌا كان الغرض 

الذي قامت من 

أجله، وأٌا كان 

نوع االكتتاب 

فً أسهمها 

سواء كان 

االكتتاب مغلق 

 أم عام.

األشخاص االعتبارٌة العامة 

التً تباشر بنفسها نشاطا 

 تجارٌا
تلتزم بالقٌد فً السجل التجاري، 

وتثبت الشخصٌة القانونٌة 

ات القابضة وكذلك للشرك

من تارٌخ قٌدها  للشركات التابعة

 فً السجل التجاري.

الوكٌل التجاري الذي ٌمارس أعمال 

 الوكالة عن المنشآت التجارٌة
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 الجزاء المترتب على مخالفة أحكام نظام السجل التجاري

:وٌجب أن ٌراعً فً تحدٌد الغرامةٌعاقب بالغرامة التً ال تزٌد عن خمسٌن ألف لاير،  *  

جسامة المخالفة وتكرارها، ورأس مال التجار، والضرر الذي وقع على اآلخرٌن من جراء هذه المخالفة، مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد 

 ٌنص علٌها نظام آخر.

وتختص بتوقٌع هذه العقوبات لجنة ٌتم تكوٌنها بقرار من وزٌر التجارة، وتتكون من ثالثة أعضاء ٌكون أحدهم على األقل متخصصا فً  *

 األنظمة التجارٌة.

تعتبر البٌانات المقٌدة فً السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تارٌخ قٌدها.  -  

، فإن التاجر ال ٌستطٌع االحتجاج بهذا البٌان فً مواجهة الغٌر، إال أنه ٌجوز للغٌر أن ٌحتج بها فً إذا لم ٌقم التاجر بقٌد أي بٌان واجب القٌد

 مواجهة التاجر متى كان له مصلحة فً ذلك.

 االلتزام الثالث: التزام التاجر بالقٌد فً الغرفة التجارٌة والصناعٌة

والصناعٌة ٌلتزم كل تاجر أو صانع مقٌد بالسجل التجاري باالشتراك فً الغرفة التجارٌة وفقاً لنص المادة الرابعة من نظام الغرف التجارٌة  -

 والصناعٌة التً ٌقع فً دائرتها محله الرئٌسً، وٌجوز االشتراك فً أكثر من غرفة فً حالة وجود عدة فروع.

الغرفة.أو أحد فروعه كائناً فً دائرة اختصاص وبالتالً ٌشترط للقٌد فً الغرفة أن ٌكون المركز الرئٌسً لنشاط التاجر أو الصانع   - 

وٌجوز لمن تقع مراكز محالتهم الرئٌسٌة أو فروعهم فً جهة غٌر مشمولة باختصاص غرفة معٌنة االشتراك فً أقرب غرفة تجارٌة  -

بة إلٌهم.وصناعة بالنس  

لتزام كل من ٌتم قٌده فً السجل نظام السجل التجاري على ا سة منولضمان اشتراك التجار فً الغرفة التجارٌة والصناعٌة نصت المادة الخام -

فً الغرفة التجارٌة والصناعٌة. كباالشتراالتجاري أن ٌودع لدى مكتب السجل التجاري خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ القٌد شهادة   

 تدرٌبات على التزامات التاجر

دلٌالً ضد نفسه، ولكن فً المعامالت التجارٌة ٌجوز إجبار التاجر على تقدٌم دفاتره وفقاً للقواعد العامة ال ٌجوز إجبار شخص على أن ٌقدم * 

 التجارٌة التً دونها بنفسه للمحكمة الستخالص دلٌل ضده لمصلحة خصمه سواء كانت دفاتره منتظمة أو غٌر منتظمة.

 العبارة صحٌحة

 سعودي ال ٌستطٌع القٌد فً السجل التجاري حتى ولو كانت له مصلحة فً التاجر الذي لم ٌبلغ رأس ماله المستثمر فً التجارة مائة ألف لاير* 

 ذلك ألن النظام حرم صغار التجار من القٌد فً السجل التجاري.

 العبارة خاطئة

وسٌلة من  دفاتر التاجر متى كانت منتظمة فإن لها حجٌة مطلقة فً اإلثبات حٌث ال ٌستطٌع الخصم أن ٌثبت خالف ما فٌها من بٌانات بؤٌة* 

 وسائل اإلثبات.

 العبارة خاطئة

دفتر  إذا استخدم التاجر دفاتر ٌومٌة مساعدة إلثبات تفصٌالت األنواع المختلفة من العملٌات التجارٌة ولم ٌقم بقٌد إجمالً هذه العملٌات فً* 

الدفاتر التجارٌة.مساعد دفتر ٌومٌة أصلً ٌخضع ألحكام مسك  رالٌومٌة األصلً فً فترات منتظمة، أعتبر كل دفت  

 العبارة صحٌحة
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ٌد فً ٌعفً التاجر الذي ال ٌجٌد القراءة والكتابة من مسك الدفاتر التجارٌة حتى ولو تجاوز رأس ماله مائة ألف لاير، كما أن القٌود التً تق* 

ألنه ال ٌجٌد القراءة والكتابة وبالتالً ال ٌعلم بها.دفاتره من قبل مستخدمٌه المؤذون لهم بذلك ال تعتبر فً حكم القٌود التً ٌقٌدها التجار بنفسه   

 العبارة خاطئة

كل تاجر بلغ رأس ماله مائة ألف لاير ٌستطٌع القٌد بالسجل التجاري بشرط أن ٌكون له محل تجاري ثابت بالمملكة.*   

 العبارة صحٌحة

السجل التجاري من تارٌخ إثبات عقدها لدى كاتب عدل خالل: الشركات التً ٌتم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة السعودٌة ال بد من قٌدها فً  * 

 - 33 ٌوم

ٌوم 54  - 

ٌوم 06  - 

ة التً ٌباشرها التاجر من شراء وبٌع وإقراض واقتراض وسحب واستٌفاء األوراق التجارٌة، الدفتر الذي تقٌد فٌه جمٌع العملٌات التجارٌ *

هو وأسرته من دفع أجرة المنزل والكهرباء وشراء الغذاء وإخراج الهبات والصدقات: فضالً عن المسحوبات الشخصٌة التً ترتبط بمصارٌفه  

دفتر الجرد   - 

 - دفتر الٌومٌة األصلً

 - دفتر األستاذ العام

التاجر الذي ٌقل رأس ماله المستثمر فً التجارة عن مائة ألف لاير سعودي: *  

ٌلتزم بمسك دفاتر تجارٌة  - 

 - ال ٌلتزم بمسك دفاتر تجارٌة

إذا كانت الدفتر الذي ٌقٌد فٌه التاجر تفاصٌل البضائع الموجودة لدٌه فً نهاٌة كل سنة مالٌة أو ٌقٌد فٌه التاجر بٌان إجمالً عن هذه البضائع  *

 تفاصٌلها واردة بدفاتر أو قوائم أخرى مستقلة:

 - دفتر الٌومٌة األصلً

 - دفتر األستاذ العام 

 - دفتر الجرد

 * الشركاء فً شركة التضامن ٌكتسبون صفة التاجر، وبالتالً:

ال ٌمسكون دفاتر تجارٌة اكتفاء بدفاتر الشركة -  

ركةشفً دفاتر الٌمسكون دفاتر تجارٌة تقٌد فٌها كل البٌانات التً تقٌد   - 

 - ٌمسكون دفاتر تجارٌة بشرط أال تكون تردٌد لما هو مدون فً دفاتر الشركة

لكثرة أخطائك ال تهتم 

فهً خٌر من الجلوس 

على هامش الحٌاة تنظر 

لنجاحات اآلخرٌن، فقد 

تكون األخطاء وسٌلة 

 ! للنجاح
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 انفصم االول 

 (انقىاعذ انعامح انتً تحكم انششكاخ عهى اختالف انىاعها)عقذ انششكح انتجاسٌح 

 الشركات التجارٌة

 

 

 

 

 عقذ انششكح 

، ثزوذ٣ْ زظخ ٖٓ ٓبٍ أٝ ػَٔ ،  رْ ًَ ٜٓ٘ٔب ك٢ ٓششٝع ٣غزٜذف اُشثاُششًخ ػوذ ٣ِزضّ ثٔوزؼبٙ شخظبٕ أٝ أًثش ثإٔ ٣غبٛما هً انششكح ؟ 

 . ٓب هذ ٣٘شأ ػٖ ٛزا أُششٝع ٖٓ سثر أٝ ٖٓ خغبسح  الهزغبّ

 : ٌجة أن ٌتىافش فً عقذ انششكح 

اُشػب ٝ األ٤ِٛخ ٝ أُسَ ٝ اُغجت ، ٝ أ٣ؼب أسًبٕ ٓٞػٞػ٤خ خبطخ ، ٝ ٢ٛ رؼذد اُششًبء ، ٝ  :األسكان انمىضىعٍح انعامح فً انعقذ و هً 

ٓٞػٞػ٢ خبص ثؼوذ اُششًخ ُْ ر٘ض ػ٤ِٚ أُبدح  ٖثبذ ٝ اُخغبئش ، ٝ ٛ٘بى أ٣ؼبً سًاألس اهزغبْٜٓروذ٣ْ ًَ ْٜٓ٘ زظخ ٖٓ ٓبٍ أٝ ػَٔ ، ٝ 

 األ٠ُٝ ٖٓ ٗظبّ اُششًبد سؿْ ػشٝسرٚ ٝ ٛٞ ٝخٞة رٞاكش ٤ٗخ أُشبسًخ ث٤ٖ اُششًبء ، ٝ رؼبْٜٝٗ ُزسو٤ن اُـشع اُز١ هبٓذ اُششًخ ٖٓ أخِٚ 

ششًخ أُسبطخ ٣ثجذ ػوذ اُششًخ ، ٝ ًزُي ٓب ٣طشأ ػ٤ِٚ ٖٓ  ثبعزث٘بءػ٠ِ أٗٚ  ٖٓ ٗظبّ اُششًبد ر٘ض 1١ٗدذ إٔ أُبدح  انى رنك تاإلضافحو 

 . رؼذ٣َ ثبٌُزبثخ أٓبّ ًبرت ػذٍ ، ٝ اال ًبٕ اُؼوذ أٝ اُزؼذ٣َ ؿ٤ش ٗبكز ك٢ ٓٞاخٜخ اُـ٤ش 

 كٍف تؤسس ششكح ؟ 

 : األسكان انمىضىعٍح انعامح نهششكاخ انتجاسٌح 

  .اال٤ِٛخ  -٤        .اُغجت  -٣        .أُسَ  -٢        .اُشػب -١

 : انشضا  -١

ُِؼوذ عٞاء أُزؼِوخ ، ثشأط ٓبٍ اُششًخ ٝ  اُدٞٛش٣خ٣شزشؽ الٗؼوبد اُششًخ سػب اُششًبء ثٜب ، ٝ ٣ِضّ إٔ ٣٘ظت اُشػب ػ٠ِ ًبكخ اُششٝؽ 

 . اُسظض ٝ ٓوذاسٛب ٝ ؽج٤ؼزٜب أٝ أُزؼِوخ ثبُـشع ٖٓ اُششًخ ٝ ٤ًل٤خ اداسرٜب 

 الباب الثالث
 الشركات التجارية

 

 شركات األشخاص

 شركة التضامن-

 شركة التوصٌة البسٌطة-

 شركة المحاصة-

 الشركات المختلطة

ذات الشركة -

المسؤولٌة 

 المحدودة

 شركات األموال

 شركة المساهمة-
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  اُشػب خِٞٙ ٖٓ اُؼ٤ٞة ،  ظسخُ  شزشؽ٣ٝ ال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ اُشػب ٓٞخٞدا ثَ الثذ إٔ ٣ٌٕٞ اُشػب طس٤سبً ، ٝال 

 . ذ ئسادرٚ ٤جٝ ٢ٛ ردؼَ اُؼوذ هبثالً ُإلثطبٍ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت ٖٓ ػ( االعزـالٍ -اُزذ٤ُظ  -االًشاٙ  -اُـِؾ ) عٍىب انشضا هًٝ 

اُـ٤ش ػ٠ِ اُذخٍٞ ك٢  إله٘بعاالًشاٙ ٝ االعزـالٍ ٗبدس اُٞهٞع ك٢ ػوذ اُششًخ ، ثخالف اُزذ٤ُظ اُز١ هذ ٣ِدأ أ٤ُٚ أُإعغٕٞ و ٌالحظ أن 

ُشش٣ي اُششًخ ، كارا ًبٕ اُزذ٤ُظ ٛٞ اُذاكغ ُِزؼبهذ ٣ظجر اُؼوذ هبثال ُِجطالٕ ُٔظِسخ ٖٓ ػ٤جذ ئسادرٚ ثششؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُزذ٤ُظ ٝهغ ػ٠ِ ٛزا ا

 .  ُإلثطبٍُششًبء أٝ ٖٓ ٣ٔثِْٜ هبٗٞٗبً ، كارا ٝهغ اُزذ٤ُظ ػ٠ِ اُشش٣ي ٖٓ اُـ٤ش كال ٣ٌٕٞ اُؼوذ هبثال ٖٓ ثو٤خ ا

 ما هى انغهط انزي ٌجٍض نهششٌك طهة اتطال عقذ انششكح ؟ 

 ( ثس٤ث ٣ٔز٘غ ٓؼٚ أُزؼبهذ ػٖ ئثشاّ اُؼوذ ُٞ ُْ ٣وغ ٛزا اُـِؾ اُدغبٓخاُز١ ٣جِؾ زذا ٖٓ )ٛٞ اُـِؾ اُدٞٛش١ 

 الغلط فً نوع الشركة ( -الغلط فً شخصٌة الشرٌك     -)   الغلط

 : انمحم -٢

 . ٝ خغبئشأأُسَ ٛٞ أُششٝع االهزظبد١ اُز١ ٣ٜذف اُششًبء ا٠ُ اٗشبؤٙ ٝ اهزغبّ ٓب ٣٘زح ػ٘ٚ ٖٓ  أسثبذ 

 . إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞخٞدا ٝ ٌٓٔ٘ب ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ب أٝ هبثال ُِزؼ٤٤ٖ، ٝ إٔ ٣ٌٕٞ هبثال ُِزؼبَٓ ك٤ٚ ٝ اال ًبٗذ اُششًخ ثبؽِخ ٌشتشط 

 و نزنك تكىن انششكح تاطهح

 ارا ًبٕ ٓسِٜب اٝ اُـشع ٜٓ٘ب االردبس ك٢ أُخذساد   -

ؼغ اٗٞاع اُششًبد ًبُزأ٤ٖٓ ٝ اػٔبٍ اُج٘ٞى اُز٢ زظشٛب أُ٘ظْ ػ٠ِ جارا ًبٕ اُ٘شبؽ ك٢ اطِٚ ٓششٝػب ٝ ُٖٔ ال ٣د٤ضٙ اُ٘ظبّ ُ -

اُو٤بّ ثأػٔبٍ اُج٘ٞى أٝ اُز٣َٞٔ أٝ  ال ٌجىص أن ٌكىن غشض انششكح راخ انمسؤونٍح انمحذودجششًبد أُغبٛٔخ ، ز٤ث ٗض ػ٠ِ أٗٚ 

 . االدخبس أٝ اُزأ٤ٖٓ أٝ اعزثٔبس األٓٞاٍ ُسغبة اُـ٤ش

 : انسثة  -٣

 . اُغجت ٛٞ اُجبػث اُذاكغ ئ٠ُ اُزؼبهذ ٝ ٛٞ سؿجخ ًَ شش٣ي ك٢ رسو٤ن اُـشع اُز١ رٌٞٗذ اُششًخ ٖٓ أخِٚ ٝ ٛٞ رسو٤ن اُشثر 

 . كارا ًبٕ اُؼوذ ثال عجت أٝ ُغجت ؿ٤ش ٓششٝع ثطَ اُؼوذ ، ًز٣ٌٖٞ ششًخ ثوظذ االػشاس ثب٥خش٣ٖ ػٖ ؽش٣ن أُ٘بكغخ اُـ٤ش ٓششٝػخ 

 : االههٍح  -٤

ظسخ اُشػب طذٝسٙ ػٖ ر١ أ٤ِٛخ ، ٝ األ٤ِٛخ أُطِٞثخ ٢ٛ أ٤ِٛخ اُزظشف ٝ رسون ثجِٞؽ اُشخض ثٔب٢ٗ ػششح ع٘خ ٛدش٣خ ؿ٤ش ُ ٣شزشؽ 

 . ٓظبة ثؼبسع ٖٓ ػٞاسع األ٤ِٛخ 

 ػوذ اُششًخ ٖٓ هج٤َ اُزظشكبد أُب٤ُخ اُذائشح ث٤ٖ اُ٘لغ ٝ اُؼشس  ألن

 

 

47

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      13المحاضرة  -مقرر القانون التجاري 

 3اُظلسخ اُزؼ٤ِْ ػٖ ثؼذ                                                                                               –خبٓؼخ اإلٓبّ ػجذاُشزٖٔ ثٖ ك٤ظَ 

 ٛـ1431اُلظَ اُثب٢ٗ      زٞساء أُض٣ٖئػذاد : 
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 و نزنك

 . ال ٣دٞص ُِوبطش ؿ٤ش أُأرٕٝ ُٚ ثبالردبس إٔ ٣ؼوذ ششًخ ٓغ ا٥خش٣ٖ ٝ ئال ًبٗذ ثبؽِخ ثطالٗب ٗغج٤ب ال ٣زٔغي ثٚ اال اُوبطش ٝزذٙ   -

 . ٣دٞص ُِوبطش أُأرٕٝ ُٚ ثبالردبس إٔ ٣جشّ ػوذ اُششًخ عٞاء ًبٕ االرٕ ػبٓب أّ خبطب  -

وبطش ك٢ ششًبد االٓٞاٍ ألٕ رُي ال ٣ٌغت اُوبطش طلخ اُزبخش، ٝال ٣غأٍ ٣دٞص ٢ُُِٞ أٝ اُٞط٢ ثارٕ ٖٓ أُسٌٔخ ، ششاء أعْٜ ُِ -

 . ٓغئ٤ُٞخ رؼب٤٘ٓخ ك٢ أٓٞاُٚ اُخبطخ ػٖ د٣ٕٞ اُششًخ 

 األسكان انخاصح

  .٤ٗخ أُشبسًخ -٤    .اهزغبّ االسثبذ ٝ اُخغبئش -٣    .روذ٣ْ اُسظض -٢    .رؼذد اُششًبء  -١

 تعذد انششكاء : أوالً 

 ٗظذ أُبدح اُثب٤ٗخ ٖٓ ٗظبّ اُششًبد ػ٠ِ إٔ اُششًخ ػوذ ٣ِزضّ ثٔوزؼبٛب شخظبٕ كأًثش ، 

 . " ٝ ُزُي ٣دت إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى شخظبٕ كأًثش ُو٤بّ ػوذ اُششًخ "

ٖٓ ٛزا اُ٘ظبّ ، " اُثب٤ٗخ"اعزث٘بء ٖٓ أُبدح / 55ٝ ٓغ رُي أخبص ٗظبّ اُششًبد إٔ رٌٕٞ ششًخ أُغبٛٔخ ٖٓ شخض ٝازذ ؽجوب ُ٘ض أُبدح 

٣دٞص ُِذُٝخ ٝ االشخبص ر١ٝ اُظلخ االػزجبس٣خ اُؼبٓخ ٝ اُششًبد أًُِٔٞخ ثبٌُبَٓ ُِذُٝخ ٝ اُششًبد اُز٢ ال ٣وَ سأط ٓبُٜب ػٖ خٔغخ 

 عِطبرٜب ٓال٤٣ٖ لاير، رأع٤ظ ششًخ ٓغبٛٔخ ٖٓ شخض ٝازذ، ٝ ٣ٌٕٞ ُٜزا اُشخض طالز٤بد خٔؼ٤بد أُغب٤ٖٔٛ ثٔب ك٤ٜب اُدٔؼ٤خ اُزأع٤غ٤خ ٝ 

 " رأع٤ظ ششًخ أُغبٛٔخ ٖٓ شخض ٝازذ "

ٝ ك٢ ٛزٙ اُسبُخ . ًزُي ٣دٞص إٔ رإعظ اُششًخ راد أُغإ٤ُٝخ أُسذٝدح ٖٓ شخض ٝازذ ، أٝ إٔ رإٍٝ خ٤ٔغ زظظٜب ئ٠ُ شخض ٝازذ 

طبد أُذ٣ش ٝ ٓدِظ روزظش ٓغإ٤ُٝخ ٛزا اُشخض ػ٠ِ ٓب خظظٚ ٖٓ ٓبٍ ٤ٌُٕٞ سأط ٓبٍ ُِششًخ ، ٝ ٣ٌٕٞ ُٜزا اُشخض طالز٤بد ٝ عِ

ح ٝ أُذ٣ش٣ٖ ٝ اُدٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِششًبء أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُجبة ، ٣ٝدٞص ُٚ رؼ٤٤ٖ ٓذ٣ش ٝازذ أٝ أًثش ٣ٌٕٞ ٛٞ أُٔثَ ُٜب أٓبّ اُوؼب

 . ٤ٛئبد اُزس٤ٌْ ٝ اُـ٤ش، ٝ ٓغإٝالً ػٖ ئداسرٜب أٓبّ اُشش٣ي أُبُي ُسظض اُششًخ 

ال ٣دٞص ُِشخض اُطج٤ؼ٢ إ ٣إعظ أًثش ٖٓ ششًخ راد ٓغإ٤ُٝخ ٓسذٝدح ٖٓ شخض ٝازذ ، ٝال ٣دٞص ُِششًخ راد  :فً جمٍع االحىال  -

إٔ رإعظ ششًخ أخشٟ راد ٓغإ٤ُٝخ ٓسذٝدح ٖٓ شخض ( ر١ طلخ ؽج٤ؼ٤خ أٝ اػزجبس٣خ)أُغإ٤ُٝخ أُسذٝدح أُإعغخ ٖٓ شخض ٝازذ 

 . ٝازذ 

 " شخض ٝازذ.رأع٤ظ اُششًخ راد أُغئ٤ُٞخ أُسذٝدح ٖٓ " 

ال ٣ٞخذ زذ اهظ٠ ُؼذد اُششًبء ، ٝ ٌُٖ اعزث٘بء ٖٓ رُي ال ٣دٞص إٔ ٣ض٣ذ ػذد اُششًبء ك٢ اُششًخ راد أُغئ٤ُٞخ أُسذٝدح ػٖ  :و األصم 

 . خٔغ٤ٖ ًسذ أهظ٠ 
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 المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر

 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تقذٌم انحصص : ثانٍاً 

 . ال اٗزلذ كٌشح اُششًخ االثذ إٔ ٣وذّ ًَ شش٣ي زظخ ك٢ سأط أُبٍ ٝ 

اُٜذف االعبع٢ ٖٓ ٝساء اشزشاؽ روذ٣ْ اُشش٣ي ُسظخ ك٢ سأط ٓبٍ اُششًخ ، ٛٞ إٔ ٛزٙ اُسظخ رٔثَ ٓغبٛٔخ اُشش٣ي ك٢ ٛزٙ اُششًخ ٝ  ألن

 . ثبُزب٢ُ رجشس زظُٞٚ ػ٠ِ ٗظ٤ت ٖٓ أسثبزٜب 

 . شزشؽ ك٢ اُسظض إ رٌٕٞ ٓزغب٣ٝخ اُو٤ٔخ ٣ال  -

 . رأع٤ظ اُششًخ  ذ٣دت إٔ ٣زْ روذ٣ش ه٤ٔخ اُسظض ػ٘ -

 ٗوذ٣خ ، ػ٤٘٤خ ، ػَٔ  :انحصص ثالث انىاع و . 

 : انحصح اننقذٌح  -１

 . ٣ؼزجش ًَ شش٣ي ٓذ٣٘ب ُِششًخ ثبُسظخ اُز٢ رؼٜذ ثٜب  -

 . رأخز شٌَ ٓجِؾ ٖٓ اُ٘وٞد ٣ِزضّ اُشش٣ي ثزوذ٣ٔٚ  -

 . ٢ٛ اُ٘ٞع االًثش ش٤ٞػبً ك٢ اُششًبد  -

 . اُششًبء ًزُي ػ٢ِ ٤ًل٤خ دكغ ٛزٙ اُسظض  لنز٣ -

٢ لبم ػ٤ِٜب ث٤ْٜ٘ ٝ ٣٘ض ػ٠ِ رُي كػ٠ِ إ رذكغ ٓشح ٝازذح ػٖ رأع٤ظ اُششًخ اٝ إ رذكغ ػ٠ِ دكؼبد ك٢ ٓٞاػ٤ذ ٣زْ االر ٝ هذ ٣زْ االرلبم -

 : استثناء . اُؼوذ اُزأع٤غ٢ ُِششًخ 

  ك٢ ششًبد أُغبٛٔخ ٣دت إ ٣ذكغ أُغبْٛ سثغ اُو٤ٔخ االع٤ٔخ ُألعْٜ اُ٘وذ٣خ . 

  ك٢ اُششًخ راد أُغإ٤ُٝخ أُسذٝدح ٣دت اُٞكبء ثٌبَٓ اُسظض ػ٘ذ رأع٤ظ اُششًخ . 

 . كارا رأخش اُشش٣ي ػٖ روذ٣ْ اُسظخ ك٢ ا٤ُٔؼبد أُزلن ػ٤ِٚ خبص ُِششًخ اُز٘ل٤ز ػ٠ِ أٓٞاُٚ ٝ ٓطبُجزٚ ثبُزؼ٣ٞغ ػٖ اُزأخ٤ش  -

 انحصح انعٍنٍح  -２

 االطَ روذ٣ْ اُسظخ اُؼ٤٘٤خ ػ٠ِ عج٤غ اُز٤ِٔي ٓبُْ ٣زلن ػ٠ِ ؿ٤ش رُي  -

 عقار -

 ( ًذ٣ٖ ُِشش٣ي هجَ اُـ٤ش  معنىي -ػ٠ِ شٌَ ثشاءح اخزشاع ، مادي  -)ٓ٘وٍٞ  -

  :هذ روذّ -

  ض ػ٤ِٜب ، ٝ ٣دٞص دك٢ ٛزٙ اُسبُخ ر٘زوَ ئ٠ُ اُششًخ ، ٝ رظجر خضء ٖٓ اُؼٔبٕ اُؼبّ ُذائ٤ٜ٘ب ٝ ٣دٞص ُْٜ اُس :عهى وجه انتمهٍك

 . ُِششًخ اُزظشف ك٤ٜب ٝ رغش١ ػ٤ِٜب ازٌبّ ػوذ اُج٤غ عٞاء ك٤ٔب ٣زؼِن ثاخشاءاد ٗوَ ا٤ٌُِٔخ أٝ اُؼٔبٗبد أٝ رجؼخ اُٜالى 

  ك٢ ٛزٙ اُسبُخ رغش١ ػ٤ِٜب ازٌبّ ػوذ اال٣دبس ، ٓغ ٓشاػبح ٝخٞد كبسم ٣زٔثَ ك٢ إ اُشش٣ي ٣وذّ ُِششًخ زن  :عهى وجه االنتفاع

بع ثبُٔبٍ أُوذّ ٓ٘ٚ دٕٝ إ ٣سظَ ػ٠ِ أخشح ٓوبثَ رُي ، ألٕ اُـشع إ ٣وذّ ٛزٙ اُسظخ ٓوبثَ زوٚ االززٔبٍ ك٢ اُشثر ، ٝ االٗزل

 أخش٣ٟزشرت ػ٠ِ رُي ثوبء ٤ٌِٓخ اُسظخ ُِشش٣ي ٝال ٣دٞص ُِششًخ اُزظشف ك٤ٜب ، ٝ ارا ٌِٛذ رِٜي ػ٠ِ اُشش٣ي ٝ ػ٤ِٚ روذ٣ْ زظخ 

 . ٝ اال خشج ٖٓ اُششًخ 

 .روذس ػبدح ػٖ روذ٣ٜٔب ٝ رزًش اُؤخ أُوذسح ك٢ ػوذ اُششًخ  -
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 حصح انعمم  -３

 . ال رذخَ اُسظض ثبُؼَٔ ك٢ سأط ٓبٍ اُششًخ  -

 . ك٢ االسثبذ ٝ اُخغبئش  ثبُؼ٣َٔزْ رو٣ْٞ اُسظخ ثبُؼَٔ ٝهذ اُزوبػذ ٝ ٣زسذد ث٘بء ػ٤ِٜب ٗظ٤ت اُشش٣ي  -

 ر ال ٣دٞص إٔ رٌٕٞ زظخ اُشش٣ي ٓبُٚ ٖٓ عٔؼٚ اٝ ٗلٞ -

 . ال ٣دٞص روذ٣ْ زظخ اُؼَٔ ًسظخ ك٢ ششًبد االٓٞاٍ ألٕ اُؼٔبٕ اُٞز٤ذ ُذائ٢٘ اُششًخ ٛٞ سأط أُبٍ  -

 .. رؼٜذ اُشش٣ي ثإٔ ٣غخش خجشارٚ اٝ خٜذٙ ُخذٓخ اُششًخ ٝ ك٢ ٛزٙ اُسبُخ  -

  (٣ؼٞد ػ٤ِٜب ثبُ٘لغ أُبد١هذ ٣ٌٕٞ ػٔال ك٤٘ب اٝ ردبس٣ب اٝ اداس٣ب ٝ ٣شزشؽ إ )ال ثذ إٔ ٣ٌشط اُشش٣ي ًَ ٗشبؽٚ ُِششًخ 

 ُٔب ك٢ رُي ٖٓ ٓ٘بكغخ ُٜب ، ٝ ارا كؼَ ٝ زون اسثبذ ًبٗذ ٛزٙ )ُٚ إ ٣جبشش ٗلظ اُؼَٔ اُز١ رؼٜذ ثزوذ٣ٔٚ ُِششًخ ًسظخ   ٣دٞصال

 (االسثبذ ٖٓ زن اُششًخ

 نٍح انمشاسكح : ثانثاً 

 ٖٓ اْٛ اسًبٕ اُششًخ  ٣ؼزجش -

 . اٗظشاف اسادح خ٤ٔغ اُششًبء ا٠ُ اُزؼبٕٝ ٖٓ أخَ رسو٤ن ؿشع اُششًخ  -

رخزِق هٞح ٝ ػؼلب ثبخزالف شٌَ اُششًخ ٝ دٝس االػزجبس اُشخظ٢ اٝ أُب٢ُ ك٢ ر٣ٌٜٞ٘ب ، ٝ ُزُي رٌٕٞ ٝاػسخ ك٢ ششًبد االشخبص ، ٝ  -

 . رزشاخغ ك٢ ششًبد االٓٞاٍ 

 ٣دت إ رزٞاكش ث٤ٖ اُششًبء ػ٘ذ اثشاّ اُؼوذ ٝ رظَ هبئٔخ ؽٞاٍ ز٤بح اُششًخ  -

 (ث٤ْٜ٘  أُغبٝاحاُشؿجخ االساد٣خ ، اُزؼبٕٝ اال٣دبث٢ ، ث٤ٖ اُششًبء ، ) رغز٘ذ ػ٠ِ ثالثخ ػ٘بطش ٢ٛ  -

  ٝ اُشؿجخ ر٘شأ اساد٣ب ث٤ٖ اُششًبء دٕٝ كشػٜب ػ٤ِْٜ ، ٝ اُزؼبٕٝ ٣زٔثَ ك٢ روذ٣ْ اُسظض ٝ ر٘ظ٤ْ اداسح اُششًخ ٝ االششاف ػ٤ِٜب

 .اُشهبثخ ػ٠ِ اػٔبُٜب ، آب أُغبٝاح ك٢ٜ أُغبٝاح ث٤ٖ اُششًبء ك٢ أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ 
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 رابعا: تقسيم األرباح والخسائر

ٌكون توزٌع األرباح والخسائر وفق ما تم االتفاق علٌه فً       مقابل تقدٌم الشركاء للحصص البد من اشتراكهم جمٌعاً فً األرباح والخسائر

واذا اقتصر العقد على تحدٌد نصٌب الشرٌك فً الربح       اذا لم ٌتم االتفاق ٌتم التوزٌع حسب الحصة فً رأس المال      العقد التأسٌسً 

كون لكل شرٌك نصٌب من األرباح ومن الخسائر مهما ٌشترط أن ٌ       ٌكون نصٌبه من الخسارة معادل لنصٌبه فً الربح و العكس صحٌح 

ٌجوز اعفاء الشرٌك بالعمل من المساهمة فً الخسارة بشرط أن ال        كان هذا النصٌب بشرط أال ٌصل الى التفاهة التً تجعله صورٌا 

الخسائر، أو حرمانه من األرباح، واال كان ال ٌجوز االتفاق على اعفاء أحد الشركاء من المساهمة فً       ٌكون قد تقرر له أجر عن عمله 

 الشرط باطال.

 يتم توزيع األرباح الصافية وليست االجمالية

 ٌكون توزٌع األرباح فً نهاٌة كل سنة مالٌة وذلك عندما تزٌد أصول الشركة عن خصومها بعد أجراء الجرد والمٌزانٌة.

الخسائر.وال ٌتم توزٌع األرباح اال بعد جبر    - 

الشركة.ال ٌجوز توزٌع أرباح وهمٌة ألن فً ذلك اضرار بدائنً    - 

حٌث ٌمثل ذلك انقاصا فً رأس مال الشركة الذي ٌمثل الضمانة لحقوق الدائنٌن، وٌحق للدائنٌن فً هذه الحالة مطالبة الشركاء برد ما تم 

ة فال ٌجوز اجبارهم على رده حتى ولو منٌت الشركة ٌحقٌق ة، أما ما تم توزٌعه على الشركاء من أرباحٌتوزٌعه علٌهم من أرباح غٌر حقٌق

 بخسائر فً السنوات التالٌة.

 ماهي صور شرط األسد؟

تضمٌن عقد الشركة شرطا ٌقضً باستبعاد أحد الشركاء من األرباح أو إعفائه من الخسائر، أٌضا وضع نسبه ثابته من حصة الشرٌك كربح 

أو استرداد أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة دوم تحمل أي خسارة.بغض النظر عن الظروف المالٌة للشركة،   

 ماذا لو؟

 تضمن عقد الشركة شرطا األسد < ال ٌبطل عقد الشركة ولكن ٌبطل الشرط وحدة وٌعتبر كان لم ٌكن.

 األركان أو الشروط الشكلية

اإلشهار -2       الكتابة -4  

 أوال: كتابة عقد الشركة التجارية

ولذلك ٌجب كتابة عقد الشركة، وكل ما ٌطرأ علٌه من تعدٌالت لالحتجاج به فً مواجهة الغٌر.       عقد الشركة من العقود الشكلية يعتبر  

 تابع الشركات التجارية
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.أي تسجٌل العقد وكل تعدٌل ٌطرأ علٌه لدى كاتب عدل فالكتابة العرفٌة غٌر كافٌة فً هذه الشأن       الكتابة الرسمية  

ألنها شركة مستترة ولٌس لها شخصٌة معنوٌة.       ماعدا شركة المحاصة  

وبالتالً ال ٌجوز ألي شرٌك أن ٌتمسك فً مواجهة الشركاء اآلخرٌن بعدم كتابة عقد الشركة، بل ٌجوز        الكتابة ليست شرطا لصحة العقد

مال الشركة.شرٌك االحتجاج بالعقد غٌر المكتوب على اآلخر لتنفٌذ التزامه بتقدٌم حصته فً رأس  ألي  

ألن الكتابة شرط لالحتجاج بعقد الشركة على الغٌر، وبالتالً ال ٌجوز للشركاء االحتجاج       ال يترتب على عدم كتابة عقد الشركة البطالن

قد الغٌر مكتوب، متى على الغٌر بعدم نفاذ العقد أو التعدٌل الذي لم ٌثبت بالكتابة أمام كاتب عدل ولكن ٌجوز للغٌر االحتجاج على الشركاء بالع

 استطاع اثبات ذلك بكافة طرق االثبات.

وٌسأل مدٌرو الشركة        وكتابة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديالت ملزم للشركاء في كل أنواع الشركات، باستثناء شركة المحاصة

أو الغٌر بسبب عدم كتابة عقدها أو ما ٌطرأ علٌه من أو أعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعوٌض الضرر الذي ٌصٌب الشركة أو الشركاء 

 تعدٌل.

 ما الحكمة من الكتابة الرسمية لعقد الشركة؟

تفادي المنازعات التً ٌمكن أن تثار فٌما بعد بٌن الشركاء حول عقد الشركة وشروطه.  -1  

تعتبر الكتابة الخطوة األولى إلتمام عملٌة شهر عقد الشركة. -2  

الرقابة على هذه الكٌانات القانونٌة وما لها من تأثٌر فً الحٌاة االقتصادٌة. تعتبر نوعا من -3  

لفت نظر الشركاء الى أهمٌة العمل القانونً الذي ٌقدمون علٌه. -4  

فً  ٌترتب على عقد الشركة إٌجاد شخص معنوي جدٌد، وبالتالً ال بد من وجود عقد مكتوب ٌستطٌع الغٌر االطالع علٌه قبل الدخول معه -5

 معامالت قانونٌة.

يجب شهر عقد الشركة       لكً ٌحتج به فً مواجهة الغٌر، كما ٌجب شهر أي تعدٌل ٌطرأ على هذا العقد وٌسألوا بالتضامن عن تعوٌض 

شهر عقدها أو ما ٌطرأ علٌه من تعدٌل.الضرر الذي ٌصٌب الشركة أو الشركاء أو الغٌر بسبب عدم   

 ثانيا: اشهار عقد الشركة

ٌكون غٌر نافذا فً مواجهة الغٌر.        ماذا لو لم ٌشهر العقد؟  

تكون هذه البٌانات وحدها غٌر نافذة فً مواجهة الغٌر.      ماذا لو لم ٌشهر بٌان أو أكثر من البٌانات الواجب شهرها؟   

اعالم الغٌر بوجود الشركة واعالمهم بكل تعدٌل ٌطرأ على عقد الشركة.        ما الهدف من الشهر؟  

الشهر تتنافى مع طبٌعتها  إجراءاتٌستثنى من إجراءات الشهر شركة المحاصة لطبٌعتها المستترة وعدم تمتعها بالشخصٌة المعنوٌة، وألن  -

 المستترة، حٌث ال ٌظهر للغٌر سوى المدٌر.

وٌقع هذا االلتزام على عاتق 

 .اإلدارةالمدٌرٌن وأعضاء مجلس 
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تحولت إلى شركة تضامن.       ٌر؟ماذا لو ظهرت للغ  

 بطالن عقد الشركة التجارية

العامة أو الخاصة( فالجزاء هو البطالن.)كقاعدة عامة إذا تخلف أي ركن من أركان عقد الشركة  *  

كانوا علٌها قل التعاقد، والبطالن ٌؤدي كقاعدة عامة إلى زوال عقد الشركة وما ٌترتب علٌه بأثر رجعً وعودة المتعاقدان إلى الحالة التً  *

ذلك غٌر أن تطبٌق هذه القاعدة على اطالقها بالنسبة لعقد الشركة من شأنه أن ٌؤدي إلى اضطراب المراكز القانونٌة والى االضرار بالغٌر، ول

ر بطالن عقد الشركة.عمل القضاء على الحد من األثر الرجعً للبطالن عن طرٌق ابتداع نظرٌة الشركة الفعلٌة أو الواقعٌة للحد من آثا  

 أوال: حاالت بطالن عقد الشركة التجارية

هو البطالن الذي ٌجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وٌجوز للمحكمة أن تقضً به من تلقاء نفسها ولو لم ٌطالب به  البطالن المطلق: -1

 الخصوم، كما ال تصححه االجازة الالحقة.

كما في الحاالت التالية: تخلف ركن من األركان الموضوعٌة العامة أو الخاصة لعقد الشركة:وٌكون عقد الشركة باطال بطالنا مطلقا إذا   - 

انعدام رضا أحد الشركاء. *  

انعدام أهلٌة الشرٌك وقت الدخول فً عقد الشركة. *  

إذا كان محل وسبب عقد الشركة غٌر مشروعٌن. *  

المشاركة أو اقتسام األرباح والخسائر.تخلف ركن تعدد الشركاء أو تقدٌم الحصص أو نٌة  *  

 آثر البطالن المطلق على الشركاء:

ٌعتبر عقد الشركة كأن لم ٌكن وال ٌكون للشركة وجود قانونً أو فعلً سواء فً الماضً أو فً المستقبل، وإذا حكم بالبطالن بعد قٌام 

النا مطلقا ودخولهم فً عالقات مع الغٌر، هنا ترد الحصص ألصحابها المتعاقدٌن فعال بتنفٌذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل بط

 وتوزع األرباح والخسائر على أساس الحصص التً قدمها الشركاء، ولٌس طبقا لشروط العقد الذي حكم ببطالنه.

 آثر البطالن المطلق على الغير:

إلى بطالن كل التصرفات التً أجرتها الشركة مع الغٌر. القاعدة العامة ٌجوز التمسك بالبطالن المطلق من كل ذي مصلحة، وٌؤدي *  

استثناء للقاعدة ال ٌجوز للشركاء االحتجاج على الغٌر حسن النٌة بالبطالن إذا كان الغٌر ٌجهل أسباب بطالن الشركة. *  

أساس عقد الشركة الباطل ولكن وٌستطٌع الغٌر حسن النٌة إذا لحقه ضرر من بطالن الشركة أن ٌرجع بالتعوٌض على الشركاء لٌس على  *

 على أساس نظرٌة االثراء بال سبب.
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البطالن الذي ال ٌجوز التمسك به اال لمن تقرر البطالن لمصلحته وال ٌجوز للمحكمة ان تقضً به من تلقاء نفسها هو البطالن النسبي:  -2

 وتصححه االجازة الالحقة.

 ويكون في الحاالت التالية:

الشركاء ناقص األهلٌة وقت التعاقد.إذا كان أحد  *  

إذا شاب رضا أحد الشركاء عٌب من عٌوب الرضا أو اإلرادة، كالغلط أو التدلٌس أو االكراه أو االستغالل. *  

 آثر البطالن النسبي على ناقص األهلية وصاحب اإلرادة المعيبة:

لشركة باطلة بالنسبة له، ولكن الحق فً طلب البطالن ٌسقط بإجازة ٌقتصر أثر البطالن النسبً على الشرٌك وحده دون باقً الشركاء فتعد ا

صرٌحة أو ضمنٌة، وبالتالً ال ٌجوز لغٌره من الشركاء أن ٌتمسك ببطالن العقد حٌث ٌعتبر العقد صحٌحا بالنسبة لهم. إجازةالعقد   

 ومتى طلب الشرٌك الذي عٌبت إرادته أو ناقص األهلٌة البطالن وحكم له بذلك:

عنه صفة الشرٌك وٌتحلل من التزامه قبل الشركة، وٌسترد حصته إن كان قد قدمها وال ٌتحمل شٌئاً من الخسائر وال ٌحصل على نصٌب تزول 

 فً األرباح وٌتعٌن علٌه ردها إن كان قد قبضها.

 أثر البطالن النسبً على الغٌر ال ٌجوز لهم االحتجاج به.

 آثر البطالن النسبي على عقد الشركة:

إذا كانت الشركة من شركات األشخاص: *  

فأنه ٌترتب على الحكم بالبطالن النسبً انهٌار العقد بأكمله وانقضاء الشركة، ألنها تقوم على االعتبار الشخصً وبالتالً فإن شخصٌة  -

لمستقبل وتعتبر الشركة قائمة الشرٌك محل اعتبار، ومتى حكم ببطالن الشركة فإن آثار البطالن ال تسري على الماضً بل ٌقتصر أثره على ا

 من تارٌخ انعقادها وحتى الحكم ببطالنها على أساس نظرٌة الشركة الفعلٌة.

إذا كانت الشركة من شركات األموال: *  

ي حكم له ال ٌترتب على الحكم بالبطالن النسبً بطالن عقد الشركة بأكمله وانما تظل الشركة قائمة بالنسبة لباقً الشركاء وٌسترد الشرٌك الذ -

بالبطالن قٌمة أسهمه، وٌتم طرح أسهم هذا الشرٌك لالكتتاب، ألن شركات األموال ال تقوم على االعتبار الشخصً، وبالتالً فإن شخصٌة 

 الشرٌك لٌست محل اعتبار.

 ثانيا: نظرية الشركة الفعلية )الواقعية(

والفقه وتبنتها العدٌد من أنظمة الشركات بهدف حماٌة الوضع الظاهر، نظرٌة الشركة الفعلٌة هً نظرٌة أوجدها القضاء  أساس النظرية:

واعتبار عقد الشركة من العقود المستمرة التً ٌقتصر فٌها أثر البطالن على المستقبل دون الماضً، بمعنى أن القضاء اعترف بوجود الشخص 

رعٌا قانونٌا، واعتبر البطالن بمثابة انكار لهذا الوجود بالنسبة المعنوي الناشئ عن عقد الشركة الباطل وجودا فعلٌا واقعٌا ولٌس وجودا ش

 للمستقبل فقط.
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هذا الوجود للشركة الفعلٌة إلى نظرٌة حماٌة الوضع الظاهر، ذلك ألن الغٌر حٌنما تعامل مع الشركة تعامل معها  إقرارولقد استند القضاء فً  -

بل بعد ذلك مفاجأته بأن الشركة باطلة ولٌس لها وجود من الناحٌة القانونٌة.بوصفها شخصا معنوٌا له وجود شرعً وقانونً، فال ٌق  

بمقتضاها دائنة أو مدٌنة ثم حكم ببطالنها. وأصبحتالشركة التً باشرت نشاطها وارتبطت مع الغٌر بعقود  الشركة الفعلية هي:  

 شروط تطبيق نظرية الشركة الفعلية:

لحكم ببطالنها، وإذا لم تباشر فال محل لتطبٌق النظرٌة النتفاء السبب لتطبٌقها وهو عدم تطبٌق األثر أن تكون الشركة باشرت نشاطها قبل ا -4

 الرجعً للبطالن.

الشركة باطلة بطالن مطلق. نأن ال تكو -2  

 نطاق تطبيق النظرية:

األهلٌة أو من شاب العٌب رضاه وذلك بالنسبة تطبٌق النظرٌة الفعلٌة فً حالة البطالن النسبً فً شركات األشخاص بناء على طلب ناقص  *

لم تكن لبقٌة الشركاء فقط، حٌث تعتبر الشركة بالنسبة لباقً لشركاء فً الفترة بٌن تكوٌنها والحكم ببطالنها قائمة فعال، وتعتبر الشركة كأن 

 بالنسبة إلى ناقص األهلٌة أو الشرٌك الذي شاب العٌب رضاه.

 آثار الشركة الفعلية:

تم االعتراف للشركة بالوجود من الناحٌة الفعلٌة أو الواقعٌة فً الفترة ما بٌن قٌام الشركة والحكم ببطالنها فإنها: متى *  

صحٌحة ومنتجة آلثارها سواء فً مواجهة  اتظل محتفظة بشخصٌتها المعنوٌة وشكلها ونوعها، وبالتالً تظل حقوق الشركة والتزاماته -4

لذي تعامل مع الشركة.الشركاء أو مواجهة الغٌر ا  

ٌتم تصفٌة الشركة وفقا لألحكام التً تضمنها عقدها خاصة من حٌث تعٌٌن المصفى وسلطاته، كما ٌجوز افالس الشركة الفعلٌة أثناء فترة  -2

 التصفٌة إذا توقفت عن سداد دٌونها.

ها والحكم ببطالنها باستثناء الشركاء الذٌن قضى بالبطالن بالنسبة للشركاء تظل الشركة صحٌحة وقائمة فٌما بٌنهم فً المدة ما بٌن تكوٌن -3

لمصلحتهم، وبالتالً تظل حقوق والتزامات الشركاء قبل الشركة صحٌحة، كذلك جوز اثبات وجود الشركة فٌما بٌن الشركاء بكافة طرق 

م طبقا لشروط عقد الشركة.االثبات، كما ٌتم توزٌع األرباح والخسائر بٌن الشركاء الذٌن لم تبطل الشركة فً مواجهته  

بالنسبة للغٌر، ٌترتب على االعتراف للشركة بصفة الشركة الفعلٌة صحة التصرفات التً تمت بٌنهم وبٌن الشركة فً الفترة السابقة على  -4

الماضً والمستقبل وذلك إذا كان بطالنها، وبالتالً ٌستطٌع الغٌر التمسك ببطالن الشركة وهنا ٌنطبق األثر الرجعً للبطالن فتزول الشركة فً 

 له مصلحة فً ذلك.

ومن ناحٌة أخرى ٌستطٌع الغٌر التمسك باإلبقاء على الشركة فً الماضً وقبل الحكم ببطالنها. *  

وقد ٌتمسك البعض من الغٌر بالبطالن وٌتمسك البعض اآلخر ببقاء الشركة، هنا ٌجب القضاء بالبطالن ألنه هو األصل. *  
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 ما المقصود بالشخصٌة القانونٌة؟

 هً صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات.

أن هذه الشخصٌة ال تثبت اال للشخص الطبٌعً. األصل  

تثبت للشخص المعنوي أو االعتباري استثناء  

بهدف اٌجاد حٌاة قانونٌة له مستقلة عن الشركاء المكونٌن له. ؟ذلكمن  ةما الحكم  

 

 

 بشخصٌته،ٌترتب على اكتساب الشركة للشخصٌة المعنوٌة أن تتمتع بجمٌع الحقوق التً ٌتمتع بها الشخص الطبٌعً فٌما عدا الحقوق اللصٌقة 

 وكذلك الحقوق السٌاسة.

 ٌترتب على ذلك

 جنسٌته،كما ٌكون لها  أجله،وأهلٌته فً حدود الغرض الذي أنشأت من  واسم،وٌكون لها موطن  الشركاء،تمتع الشركة بذمة مستقلة عن ذمة 

وأخٌرا ممثلون طبٌعٌون ٌباشرون حقوقها.  الشركاء،قد تختلف تماما عن جنسٌة   

 الشخصٌة المعنوٌة للشركات

 أوالً: بدء الشخصٌة المعنوٌة للشركة

شركة المحاصة تكتسب الشركة الشخصٌة االعتبارٌة بعد قٌدها فً السجل وفقا لنص المادة الرابعة عشر من نظام الشركات فإنه فٌما عدا  -

ومع ذلك ٌكون للشركة خالل مدة التأسٌس شخصٌة اعتبارٌة بالقدر الالزم لتأسٌسها بشرط إتمام عملٌة التأسٌس. التجاري،  

اال أنه ٌحتاج بهذه الشخصٌة  التجاري،ً السجل تعتبر شخصا اعتبارٌا من وقت قٌدها ف المحاصة،فإن الشركة التجارٌة عدا شركة وبالتالً: 

 فً مواجهة الغٌر اال بعد استٌفاء اجراءات الشهر وقٌدها فً السجل التجاري.

فال وجود  أطرافها،نظرا لكونها شركة مستترة وتقتصر آثارها على  المعنوٌة،هً الشركة الوحٌدة التً ال تكتسب الشخصٌة  شركة المحاصة -

ر.لها بالنسبة للغٌ  

التجاري:إذا تم شهر وقٌد الشركة فً السجل  -  

 أصبحت نافذة فً مواجهة الغٌر حتى ولو لم ٌعلم هذا الغٌر بهذا الشهر أو القٌد.

:شهر أو قٌد الشركة فً السجل التجاري مإذا لم ٌت -  

 إذا ذلك،كانت له مصلحة فً  إذاولكن ٌستطٌع الغٌر التمسك بها فً مواجهة الشركاء  الغٌر،فال ٌجوز للشركاء التمسك بها فً مواجهة 

أي وسٌلة من وسائل االثبات استطاع إثبات وجود الشركة ب  

ا حتى ال ٌستفٌد الشركاء من اهمالهم وتقصٌرهم فً القٌام بشهر الشركة وقٌدهما الحكمة من ذلك؟  الحكمة من االشهار مراعاة مصلحة الغٌر.

كذلك أي بٌان لم ٌتم شهره ال ٌعتبر حجة فً مواجهة الغٌر التجاري،فً السجل   

. 

 الفصل الثانً
 الشخصٌة المعنوٌة للشركات التجارٌة

 

 المحاصة شخص معنوي شركة باستثناءالشركة عبارة عن عقد ٌنشأ من توافق الشركاء وتولد عنه دائما 
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 - متى تنقضً الشخصٌة المعنوٌة للشركة

 القاعدة العامة أن الشخصٌة المعنوٌة للشركة تنتهً بانقضائها أو بحلها ألي سبب من األسباب.

 ولكن مراعاة لمصالح الشركاء ومصالح الغٌر

:فقد قرر المنظم اآلتً حلها،التً تضار نتٌجة القول بمبدأ زوال الشخصٌة المعنوٌة للشركة فور انقضائها أو   

استمرار احتفاظ الشركة التً تقرر حلها أو انقضائها بشخصٌتها المعنوٌة خالل فترة التصفٌة. *  

إلجراء التصفٌة والى أن تنتهً التصفٌة. ٌكون بقاء الشخصٌة المعنوٌة للشركة فً هذه الفترة بالقدر الالزم فقط *  

التصفٌة:وٌكون لها خالل فترة   

استٌفاء ما لها من حقوق والوفاء بما علٌها من التزامات. -  

ٌجوز شهر افالسها إذا توقفت عن دفع دٌونها التجارٌة. -  

كانت الزمة إلتمام أعمال قدٌمة قامت بها الشركة قبل انقضائها أو حلها. إذا* اال أنه ال ٌجوز للشركة فً فترة التصفٌة البدء بأعمال جدٌدة اال   

 هل ٌترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جدٌد؟

هذا التحول نشوء شخص معنوي جدٌد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.ال ٌترتب على   

ركات على أنه "ال ٌترتب عل تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جدٌد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها من نظام الش 551* قضت المادة 

 والتزاماتها السابقة على هذا التحول.

  ذلك:ٌتضح من 

كأن تتحول شركة تضامن إلى شركة مساهمة. الشركات،أن نظام الشركات السعوي ٌجٌز تحول الشركة الى نوع آخر من   

 وبناء على ذلك:

ا تحولت شركة تضامن أو شركة توصٌة إلى شركة أخرى فال ٌترتب على ذلك براءة ذمة الشركاء المتضامنٌن من مسؤولٌتهم عن دٌون إذ

أحد من الدائنٌن على قرار  لم ٌعترض إذاوٌفترض أن الدائنٌن قبلوا ببراءة ذمة هؤالء الشركاء المتضامنٌن  الدائنون،قبل  إذااال  الشركة،

خطاب مسجل.بثالثٌن ٌوما من تارٌخ اخطاره التحول خالل   

 * ٌقتضً التحول التزام الشركة بإجراءات التأسٌس والشهر والقٌد للشكل الذي تحولت الٌه.

 الشركة تتحول من شكل قانونً إلى شكل قانونً آخر. مثل:

لى شركات مساهمة.محدودة اتحولت من شركات ذات مسؤولٌة " ة امٌانتٌت وشركة الكابالت السعودٌة وشركة المراعً"شرك  

بل إنه ٌحدث عملٌاً. نظري.اذاً هذا التحول لٌس مجرد افتراض   

 آثار اكتساب الشركة للشخصٌة المعنوٌة:

الشركة(تمثٌل  –الذمة المالٌة المستقلة  –األهلٌة  –الجنسٌة  –الموطن  – )االسم  
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 النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة.

 بشخصٌته،تتمتع بجمٌع الحقوق التً ٌتمتع بها الشخص الطبٌعً فٌما عدا الحقوق اللصٌقة ٌترتب على اكتساب الشركة للشخصٌة المعنوٌة أن 

 وكذلك الحقوق السٌاسٌة.

كما ٌكون  أجله، وأهلٌة فً حدود الغرض الذي انشأت من واسم،موطن وبالتالً تصبح للشركة ذمة مالٌة مستقلة عن ذمة الشركاء وٌكون لها 

وأخٌرا ممثلون طبٌعٌون ٌباشرون حقوقها. الشركاء،قد تختلف تماما عن جنسٌة  جنسٌة،لها   

 1- اسم الشركة:

لذلك ٌجب أن ٌكون للشركة اسم خاص بها تتمٌز به عن غٌرها من الشركات. وعملٌة،السم الشركة أهمٌة قانونٌة   - 

الغٌر.وبهذا االسم ٌتم التوقٌع على المعامالت التً تبرمها الشركة مع    - 

كما أن الدعاوي التً ترفع من الشركة أو علٌها ترفع باسم الشركة ولٌس باسم ممثلها القانونً. -  

ان ٌختار الشركاء اسم الشركة.األصل:   

 * ولكن ٌختلف اسم الشركة باختالف شكلها.

 فً شركات األشخاص

من الشركاء المتضامنٌن مقرونا  أكثروانما أوجب أن ٌكون لها عنوان ٌتكون عادة من اسم شرٌك أو  اسم،م ٌتطلب النظام أن ٌكون لها * ل 

 بعبارة " وشركاه "

بها.ومع ذلك لٌس ما ٌمنع أن ٌكون لها اسم تجاري ٌشتق من االعمال التً تقوم    * 

 شركة التوصٌة البسٌطة

سم شرٌك أو أكثر من الشركاء المتضامنٌن.ٌتكون عنوانها من ا -  

وبالتالً ال ٌدخل اسم الشرٌك الموصً فً عنوان الشراكة ألن مسئولٌته محدودة. -  

ٌتحمل المسئولٌة كمتضامن إذا وافق أو علم ولم ٌعترض على ذلك. الشركة،ذكر اسم الشرٌك الموصً فً عنوان  لو:ماذا   

 شركة المحاصة:

نظرا لطبٌعتها الخاصة، ألنها شركة مستترة ال وجود لها أمام الغٌر، وٌكفً فً معامالت التوقٌع باالسم الشخصً لٌس لها اسم أو عنوان 

 للمدٌر ألنه هو الذي ٌظهر فً المعامالت أمام الغٌر.

 * شركات األموال:

لٌات التأمٌن مثال فإن هذه الشركة تسمى فإذا تأسست شركة مساهمة للقٌام بعم أجله،ٌتكون اسم شركة المساهمة من الغرض الذي أنشئت من 

 بشركة التأمٌن شركة مساهمة سعودٌة.

إال إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع باسم هذا الشخص أو إذا  طبٌعً،أن ٌشتمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص وال ٌجوز 

 تملكت الشركة مؤسسة تجارٌة واتخذت اسما لها.
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 * أما الشركة ذات المسئولٌة المحدودة

وال ٌشتمل اسمها على اسم شخص طبٌعً غال إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم  مبتكر،فإن اسمها ٌستمد منها أو اسم 

هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارٌة واتخذت اسمها لها. أو كان هذا االسم اسما لشركة تحولت الى شركة ذات مسئولٌة محدودة 

وٌجب أن ٌتضمن االسم ما ٌفٌد بأنها شركة ذات مسئولٌة  واحد،لشركة مملوكة لشخص وإذا كانت ا طبٌعً،واشتمل اسمها على اسم شخص 

 محدودة مملوكة لشخص واحد.

وبالتالً تكتسب الشركة شخصٌة معنوٌة وٌكون لها اسمها الخاص بها، ٌمٌزها عن غٌرها من الشركات، وٌتم التوقٌع به على سائر معامالتها  -

 والتزاماتها.

الشركاء المتضامنٌن. أسماءن والتوصٌة ٌسمى االسم عنوان الشركة، وٌتكون من ففً شركات التضام  

فلٌس للشركة سوى اسم تجاري مستمد من الغرض الذي أنشئت من أجله. المساهمة أما فً شركة  

ة شركة ذات مسئولٌة عبار إضافة، فٌجوز أن ٌكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء مع أما الشركة ذات المسئولٌة المحدودة

 محدودة مملوكة لشخص واحد، بجوار اسم أو عنوان الشركة إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد.

 2- جنسٌة الشركة:

فإنها تكتسب جنسٌة الدولة التً تأسست فٌها حتى تتمتع الشركة بالحقوق والمزاٌا التً تمنحها هذه  المعنوٌة،متى اكتسبت الشركة الشخصٌة  -

فضال عن إمكانٌة تحدٌد القانون الواجب التطبٌق عند الحكم بصحة تكوٌن الشركة وإدارتها وتصفٌتها.  لرعاٌاها،الدولة   

وأن ٌكون مركز  السعودي،دٌة ٌجب أن تؤسس وفق أحكام نظام الشركات باستثناء شركة المحاصة لكً تكتسب الشركة الجنسٌة السعو -

نشاطها فً الخارج.ولو كانت تباشر  موطنها،أي المكان الذي ٌوجد فٌه  بالمملكة،إدارتها الرئٌسً   

فقدت الشركة جنسٌتها ولم تستطع اكتساب جنسٌة أخرى وجب حلها وتصفٌتها. وإذا الجنسٌة،ال ٌوجد شركة متعددة  -  

لذلك ال ٌؤدي اكتساب الشركة للجنسٌة السعودٌة تمتعها بالحقوق المقصورة  لسعودٌٌن،* هناك شركات سعودٌة ٌكون رأس مالها لٌس مملوكاَ 

 على السعودٌٌن.

  مزاٌا التً ٌتمتع بها السعودٌٌن.* الهدف من ذلك استبعاد الشركات التً تخضع للسٌطرة األجنبٌة من التمتع بالحقوق وال

 3- موطن الشركة:

الرئٌسً.الموطن هو الكان الذي ٌوجد فً مركز ادارتها    - 

فهو الذي ٌحدد مركز االدارة الرئٌسً والمكان الذي توجد فً هٌئات الشركة والذي  للشركة،وٌتحدد موطن الشركة بموجب العقد األسٌس  -

والمكان الذي ٌوجد فٌه المدٌر بالنسبة لشركات األشخاص. األموال،تنعقد فٌه الجمعٌة العمومٌة ومجلس االدارة بالنسبة لشركات   

الغٌر.واشهار التعدٌل لالحتجاج به على  العقد،وٌستلزم تغٌٌر الموطن تعدٌل هذا    - 

  مركز االستغالل هو المكان الذي تزاول فٌه الشركة أعمالها ونشاطها

د ٌكون مكان آخر.وق االستغالل،هو مركز  للشركة،قد ٌكون مركز االدارة الرئٌسً    

؟ماذا لو كان للشركة أكثر من فرع  

 ٌكون المكان الذي ٌوجد فٌه الفرع هو الموطن لهذا الفرع وبه تدار األعمال المتعلقة بهذا الفرع.
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 ماذا لو كانت الشركة أجنبٌة ولها مركز رئٌسً فً الخارج ولها فروع فً الداخل؟

موطن الشركة فً الداخل بالنسبة لألعمال المتعلقة به.ٌكون المكان الذي ٌوجد فً هذا الفرع هو   

 ما أهمٌة موطن الشركة؟

كما ٌفٌد  للشركة،معرفة االختصاص القضائً فً حالة رفع دعوى على الشركة وهً المحكمة التً ٌقع فً دائرتها مركز االدارة الرئٌسً  (1

عند توقف الشركة عن سداد دٌونها. فً تحدٌد محكمة االفالس  

وجمٌع األوراق القانونٌة. االعذارات،تلقى فً ت( 2  

وبالتالً ٌحدد القانون الواجب التطبٌق على الشركة. معٌنة،ٌعد قرٌنة على اكتساب الشركة جنسٌة دولة  (3  

 

 

60

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      61المحاضرة  -مقرر القانون التجاري 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل 

 هـ1431الفصل الثاني      نعوة ابراهينإعداد : 

 المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر

 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 

 4.أهلٌة الشركة

األساسً.ٌترتب على اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة، تمتعها بأهلٌة فً الحدود الغرض الذي أنشئت من أجله والمبٌن فً عقدها   

 وبالتالً:

ٌكون للشركة الحق فً ممارسة كافة أنواع التصرفات وتكتسب الحقوق وتتحمل بااللتزامات حٌث ٌكون لها الحق فً التعامل مع الغٌر كدائن 

تدخل شرٌكة فً  أو مدٌن، ولها أن تقاضً أو تتقاضى مع الغٌر فٌما ٌتعلق بالمنازعات التً قد تنشأ من مباشرتها لنشاطها، ولها الحق فً أن

 شركة أخرى، وامتالك ما تشاء من عقارات ومنقوالت وتتصرف فً ممتلكاتها بحرٌة كاملة.

 ومع ذلك:

ٌحظر النظام على بعض الشركات ممارسة بعض التصرفات، حٌث ٌحظر على الشركة ذات المسئولٌة المحدودة القٌام بأعمال البنوك  -

 والتأمٌن أو االدخار.

مارسة الحقوق التً ال تدخل فً حدود الغرض الذي قامت من أجله، فال ٌجوز للشركة مثالً تقدٌم الهبات لتعارض ذلك معاً.وتمنع الشركة من م  

 أثر تمتع الشركة باألهلٌة

مسئولٌة الشركة عن تنفٌذ جمٌع التزاماتها التعاقدٌة مع الغٌر. -1  

قع من عمالها أثناء تأدٌة وظائفهم.مسئولٌة الشركة عن تعوٌض األضرار التً تسببها، أو التً ت -2  

مسئولٌتها الجنائٌة تكون فقط فً الجرائم التً ٌعاقب علٌها القانون بغرامات مالٌة. -3  

 5.تمثٌل الشركة

لذلك البد من وجود شخص طبٌعً ٌدٌر أعمالها وشئونها وٌمثلها فً تصرفاتها مع الغٌر، وأمام جهات  الشركة ال ٌمكن أن تتعامل بذاتها <

"ٌقوم بالعمل باسم ولحساب الشركة  ألنه وذلك " وكٌال عن الشركة أو وكٌال عن الشركاء. رمدٌر الشركة ال ٌعتب < لقضاءا  

كاء كما أن تعٌٌنه ٌتم بأغلبٌة الشركاء، فً حٌن ٌتطلب تعٌٌن الوكٌل اجماع الشركاء، كما أن ممثل الشركة ٌتمتع بسلطات ال ٌتمتع بها الشر -

 أنفسهم.

العضو المنتدب حسب نوع الشركة. وأ اإلدارةوالشخص الطبٌعً الذي ٌتولى كل ذلك هو المدٌر أو رئٌس مجلس  -  

 أن المدٌر هو فً الحقٌقة ممثل للشركة تنطبق علٌه قواعد الوكالة بطرٌق القٌاس، وهذا التمثٌل أمر ضروري بالنسبة للشركات لكونها شخصا -

المدٌر من مهام. هألحوال أن ٌزاول ما ٌزاولمعنوٌا ال ٌتأتى له بأي حال من ا  

 

 تابع الفصل الثانً
 الشخصٌة المعنوٌة للشركات التجارٌة
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 6.الذمة المالٌة للشركة

أهم النتائج التً تترتب على اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة، أن ٌصبح لها من مجموع رأس المال المقدم من الشركاء ذمة مالٌة مستقلة  -

م هؤالء الشركاء.معن ذ  

للشركة من حقوق وما علٌها من التزامات.الذمة المالٌة للشركة تتكون من مجموع ما   -  

وتعتبر أموال الشركة ملك للشركة وال تعد ماال شائعا بٌن الشركاء.  - 

ألن الشٌوع ٌنقضً بالقسمة وحصول كل شخص على حصة مفرزة، بٌنما ال ٌستطٌع الشرٌك فً الشركة أن ٌستعٌد الحصة التً اشترك فٌها  -

كة ولٌس للشركاء.ملكا للشر صألن ما ٌدفع من الحص  

 - وٌصبح الشرٌك دائن للشركة بمقدار هذه الحصة.

فً حالة تصفٌة الشركة، وهذا الحق دائما مال منقول حتى  هولٌس للشرٌك اال حق محتمل فً أرباح الشركة، وحصة نقدٌة تتناسب مع ما قدم -

 لو كان ما قدمه الشرٌك من حصة فً الشركة عقار.

 ولهذا..

م الشركاء مظاهر كثٌرة أهمها ما ٌلً:مذمة الشركة وذاالستقالل بٌن   - 

* تكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسئولة عن الدٌون وااللتزامات المترتبة علٌها " وال ٌكون الشرٌك مسئوال عن دٌون الشركة إال بمقدار 

 حصته أو أسهمه ".

ال ٌؤدي افالس الشركة الى افالس الشركاء، إال إذا كان الشرٌك متضامنا فً شركة تضامن أو توصٌة، كما أن افالس أحد الشركاء ال ٌؤدي  *

 الى افالس الشركة " فً شركة التضامن والتوصٌة ٌترتب على افالس الشركة افالس الشركاء المتضامنٌن فٌها ".

لدائنً الشركة ولٌس دائنً الشركاءتعتبر أموال الشركة الضمان العام   

ال ٌستطٌع دائنً الشركاء أثناء حٌاة الشركة الحجز على حصة الشرٌك فً الشركة. وبالتالً  

ولكن كل مالهم هو الحجز تحت ٌد الشركة األرباح المستحقة لهذا الشرٌك.  -  

أو الحجز على نصٌب الشرٌك عند حل الشركة وتصفٌتها -  
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 الفصل الثالث

  )انقضاء الشركات التجارٌة(.

 األنواع المختلفة للشركات

 أشكال الشركات التجارٌة

.(شركة المحاصة –شركة التوصٌة البسٌطة  –شركة التضامن )شركات األشخاص:  -  

شركة المساهمة.شركة األموال:  -  

الشركة ذات المسئولٌة المحدودة.الشركات المختلطة:  -  

 انقضاء الشركة

  األسباب العامة النقضاء الشركة

انقضاء المدة المحددة للشركة   - 

أسست من أجله أو استحالة تحقٌقهتحقق الغرض الذي   - 

 - انتقال جمٌع الحصص أو األسهم إلى شرٌك واحد

هالك جمٌع مال الشركة أو معظمة بحٌث ٌتعذر استثمار الباقً استثمار مجدٌا    - 

 - اندماج الشركة فً شركة أخرى 

 - اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها 

الشركةصدور حكم قضائً نهائً بحل   - 

 أسباب انقضاء الشركات التجارٌة

تنقضً الشركات التجارٌة بأسباب عامة، كما توجد أسباب خاصة بكل نوع من أنواع الشركات. *  

األسباب العامة النقضاء الشركات التجارٌة.المبحث األول:  -  

األسباب الخاصة النقضاء الشركات التجارٌةالمبحث الثانً:  -  

 

. 

 األسباب الخاصة النقضاء الشركة

 أسباب تتعلق باالعتبار الشخصً-

 وفاة أحد الشركاء -

افالس أحد الشركاء أو اعساره أو -

 الحجر علٌه

 انسحاب أحد الشركاء-

األسباب الخاصة بانقضاء شركات -

 األموال
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 أوال: انقضاء المدة المحددة للشركة

أن الشركة تنقضً بقوة النظام بانتهاء المدة المحددة لها فً عقد تأسٌس الشركة. األصل:  

مع احتفاظها بشخصٌتها المعنوٌة الستكمال الغرض الذي أنشئت من أجله، حتى  ،ٌمكن للشركة أن تستمر فً العمل بعد انتهاء مدتهااستثناء: 

تطلبها العمل الذي ٌدٌد أجل الشركة على وجه التقرٌب بالنسبة للمدة التً تحة قد انتهت، إذا كان حددة لها فً عقد الشركولو كانت المدة الم

 أنشئت الشركة من أجل تحقٌقه. 

اء مدتها، وتنقضً شخصٌتها المعنوٌة وتنشأ شركة جدٌدة:تنقضً الشركة التجارٌة بانته  

إذا انتهى أجل الشركة واتفق الشركاء اتفاقا صرٌحا على تمدٌد أجلها. -1  

إذا اتفق الشركاء اتفاقا ضمنٌا على تمدٌد أجلها وظلت الشركة مستمرة فً العمل لتحقٌق الغرض الذي أنشئت من أجله ولم ٌكن أجل الشركة  -2

ه على وجه التقرٌب لتنفٌذ العمل الذي أنشئت الشركة من أجله.تم تحدٌد  

الشركة عند انتهاء مدتها األصلٌة ًٌجوز لشركاء قبل انتهاء أجل الشركة االتفاق على مد المدة المحددة للشركة وبالتالً ال تنقض  

 بشرط أن ٌكون:

االنفاق على المد بصورة صرٌحة وتم وفقا لشروط العقد.  - 

ٌكون قبل انتهاء أجل الشركة.وٌجب أن   - 

 - وبإجماع الشركاء ما لم ٌنص عقد الشركة على خالف ذلك.

.كما ٌجب شهر هذا التعدٌل حتى ٌكون هذا المد حجة على الغٌر  - 

 مالحظة:

من ذمة الشركة، ولذا  ٌذ على حصة مدٌنة لكونها تظل جزءقد ٌضر التمدٌد الصرٌح أو الضمنً بدائن الشرٌك الشخصً لعدم تمكنه من التنف

الشرٌك االعتراض على تمدٌد أجل الشركة، وٌترتب على ذلك وقف أثر التمدٌد فً حق هذا الشرٌك المدٌن دون انقضاء الشركة  نٌحق لدائ

 بالنسبة لبقٌة الشركاء، وبالتالً ٌتم تحدٌد حصة الشرٌك المدٌن، وٌستطٌع الدائن الحصول على حقه من هذه الحصة.

 ثانٌا: تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة تحقٌقه

إذا انتهى الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، فإن الشركة تنقضً بقوة النظام ودون حاجة إلى اتفاق الشركاء على ذلك وبغض النظر عن  -

 مدتها.

ٌام بذات النوع من األعمال، هنا نكون بصدد شركة جدٌدة ولكن قد ٌحدث بعد انتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله أن تستمر فً الق -

تحل محل الشركة القدٌمة التً انتهت بانتهاء الغرض منها، ولكن ٌجوز لدائن الشرٌك االعتراض على تمدٌد الشركة، وٌترتب على ذلك وقف 

حقه من هذا الشرٌك المدٌن. أثر التمدٌد فً مواجهته وبالتالً تحدٌد حصة الشرٌك المدٌن وٌستطٌع الدائن الحصول على  
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 تنقضً الشركة الستحالة تحقٌق الغرض الذي أنشأت من أجله

 سواء كانت هذه االستحالة مادٌة بعجز الشركة عن تحقٌق غرضها لخسارة رأس مالها أو لهالك موجودتها، أو كانت االستحالة قانونٌة كما لو *

العمل الذي أنشئت الشركة من أجله، فً هذه الحالة تنقضً الشركة بقوة النظام ولو لم صدور نظام جدٌد بعد تأسٌس الشركة ٌحظر ممارسة 

 ٌتفق الشركاء على انقضائها.

 ثالثا: انتقال جمٌع الحصص أو األسهم إلى شرٌك واحد

شركة صفتها كشركة.ٌترتب على انتقال ملكٌة جمٌع الحصص أو األسهم الى شرٌك واحد انقضاء الشرة بقوة النظام، ألن ذلك ٌفقد ال *  

فإذا آلت جمٌع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد )ولم ٌكن المساهم هو الدولة أو أحد األشخاص االعتبارٌة العامة أو أحد الشركات  *

ونها والتزاماتها، المملوكة بالكامل للدولة أو الشركات التً ال ٌقل رأس مالها عن خمسة مالٌٌن لاير(، هنا تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن دٌ

ومع ذلك ٌجب على هذا المساهم توفٌق أوضاع الشركة مع أحكام شركة المساهمة المقررة نظاما أو تحوٌلها إلى شركة ذات مسئولٌة محدودة 

 من شخص واحد فً مدة ال تتجاوز سنة، واال انقضت الشركة بقوة النظام.

 رابعا: هالك جمٌع مال الشركة أو معظمة بحٌث ٌتعذر استثمار الباقً استثمارا مجدٌا.

تنقضً الشركة بهالك جمٌع رأس مالها أو معظمة بحٌث ٌتعذر استثمار الباقً استثمارا مجدٌا، وهالك رأس المال قد ٌكون مادٌا) مثل  *

 احتراق مصنع( وقد ٌكون معنوٌا )كسحب امتٌاز ممنوح للشركة(.

النظام هو الهالك الكلً الذي ٌؤدي إلى استحالة استمرار الشركة فً نشاطها، ولكن قد ٌكون والهالك الذي ٌترتب علٌه انقضاء الشركة بقوة  *

ا أن الهالك هالكا كلٌا إال أن الشركة بإمكانها االستمرار فً ممارسة نشاطها، كما هو الحال إذا كانت قد أمنت على موجوداتها وكان بإمكانه

لتأمٌن، هنا ال تنقضً الشركة، حٌث تستطٌع إعادة موجودتها واالستمرار فً العمل.تستمر فً ممارسة نشاطها متى حصلت على مبلغ ا  

من أموال الشركة ٌصبح غٌر كاف الستمرارها فً  ىأما اذا كان الهالك جزئً فٌجب النقضاء الشركة أن ٌترتب على هذا الهالك أن ما تبق* 

 العمل لتحقٌق الغرض الذي أنشئت من أجله.

 خامسا: اتفاق الشركاء على حل الشكرة قبل انقضاء مدتها

ٌجوز للشركاء االتفاق على حل الشركة قبل انتهاء المٌعاد المحدد فً عقد الشركة، ما لم ٌنص عقد الشركة على غٌر ذلك.  *  

در قرار حل الشركة وال ٌشترط اجماع الشركاء النقضاء الشركة، ولكن ٌكفً اتفاق أغلبٌة الشركاء، حٌث أن فً شركة المساهمة البد أن ٌص* 

الغٌر من الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة بأغلبٌة ثالثة أرباع األسهم الممثلة فً االجتماع، كما تطلب شهر هذا القرار وبالتالً ال ٌحتج على 

 باتفاق الشركاء على حل الشركة إال بعد شهره بالطرق النظامٌة.
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 سادسا: اندماج الشركة فً شركة أخرى

االندماج إلى انقضاء الشركة، حٌث تندمج هذه الشركة فً شركة أخرى.ٌؤدي  *  

وٌكون االندماج إما: *  

  

: وهنا تنقضً الشخصٌة المعنوٌة للشركة المندمجة، وتبقى الشخصٌة المعنوٌة للشركة الدامجة.بطرٌق الضم  

بحٌث تزول شخصٌة جمٌع الشركات المندمجة وتنشأ شركة جدٌدة. أو بطرٌق المزح:  

ٌجوز للشركة أن تندمج مع غٌرها حتى ولو كانت فً مرحلة التصفٌة.  * 

ونظرا ألن اندماج الشركة فً شركة أخرى ٌعتبر نوعا من االتفاق على انهاء الشركة ودمجها فً شركة أخرى، لذا وجب أن ٌتم االندماج * 

 وفقا لألوضاع المقررة لتعدٌل عقد كل شركة أو نظامها األساسً.

االندماج وفق األوضاع النظامٌة، وٌكون قرار االندماج نافذا بعد انقضاء ثالثٌن ٌوما من تارٌخ شهره، وٌكون لدائنً الشركة  ٌجب شهر قرار

المندمجة خالل المٌعاد المذكور أن ٌعارضوا فً االندماج بخطاب مسجل إلى الشركة، وفً هذه الحالة ٌظل االندماج موقوفا إلى أن ٌتنازل 

ته أو إلى أن تفً الشركة بالدٌن إن كان حاال أو إلى أن تقدم الشركة ضمانا كافٌا للوفاء إن كان الدٌن آجال.الدائن عن معارض  

ٌترتب على االندماج انتقال جمٌع حقوق والتزامات الشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجدٌدة مالم ٌنص عقد  *

 االندماج على غٌر ذلك.

 سابعا: صدور حكم قضائً نهائً بحل الشركة

ٌجوز للجهة القضائٌة المختصة أن تقضً بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، بشرط وجود أسباب خطٌرة تبرر ذلك، 

 ٌرجع تقدٌرها للقاضً )مثل وجود سوء تفاهم مستحكم ٌجعل التعاون مستحٌال(
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 المبحث الثاني: األسباب الخاصة النقضاء الشركات التجارية

وهً أسباب خاصة بكل شركة على فالشركات قد تكون شركات أشخاص مثل شركة  عدٌدة،األسباب الخاصة التً تنقضً بها الشركات 

وقد تكون شركات مختلطة مثل الشركة  المساهمة،وقد تكون شركات أموال مثل شركة  المحاصة،التضامن وشركة التوصٌة البسٌطة وشركة 

 وباألسباب التً تنقضً بها شركات األموال. حٌث تنقضً باألسباب التً تنقضً بها شركات األشخاص المحدودة،ذات المسئولٌة 

 أوال: األسباب الخاصة التي تنقضي بها الشركات:

 أوال: وفاة أحد الشركاء:

وشركة المحاصة( على االعتبار الشخصً أي أن شخصٌة الشرٌك محل  البسٌطة،وشركة التوصٌة  التضامن،شخاص )شركة تقوم شركات األ

وبالتالً ال ٌحل  الشركاء،وبالتالً تنقضً الشركة إذا تم االخالل بذلك كما هو الحال عند وفاة أحد  بقائها،اعتبار لقٌام الشركة والستمرار 

ولذلك تنقضً الشركة بقوة النظام بوفاة أحد  الورثة،كما ال ٌمكن اجبار الشركاء على االستمرار فً الشركة مع  المتوفً،الورثة محل الشرٌك 

 الشركاء.

فاق على استمرار الشركة مع ورثة الشرٌك المتوفً أو االتفاق على استمرار الشركة بٌن الباقٌن بعد وفاة أحد الشركاء ومع ذلك ٌجوز االت

 بشرط أال ٌقل عدد الشركاء الباقٌٌن عن اثنٌن.

فً حصة عمل ال تنتقل الورثة محل الشرٌك المتوفً أو إذا كانت حصة الشرٌك المتو إحاللماذا لو: لم ٌتفق الشركاء فً عقد الشركة على 

 للورثة:

 بعد وفاة أحد الشركاء. الشركاء،تنقضً الشركة إذا لم ٌتفق الشركاء على استمرار الشركة بٌن الباقٌن من  -

 ثانٌا: افالس أحد الشركاء أو اعساره أو الحجر علٌه:

فً حٌن ٌتعلق الحجر بكل الشركاء سواء متضامنٌن أو  الموصٌٌن،أما االعسار فٌتعلق بالشركاء  المتضامنٌن،ٌتعلق بالشركاء  اإلفالس -

وبالتالً إذا تم شهر افالس أحد الشركاء أو اعساره أو الحجر علٌه تنقضً الشركة ألن شركات األشخاص تقوم على االعتبار  موصٌٌن،

 الشخصً.

 و اعساره أو الحجر علٌه.ومع ذلك ٌجوز للشركاء أن ٌتفقوا على استمرار الشركة فٌما بٌنهم بع افالس الشرٌك أ -

 ثالثا: انسحاب أحد الشركاء:

ٌكون االنسحاب صحٌحاً اال اذا  من حق الشرٌك أن ٌنسحب من شركة غٌر محددة المدة وٌترتب على هذا االنسحاب انقضاء الشركة، وال -

 توفرت الشروط التالٌة:

 أن تكون الشركة غٌر محددة المدة. -1

 .أن ٌحدث االنسحاب بحسن نٌة -2

 أن ٌكون االنسحاب فً وقت الئق. -3

 ان ٌلعن الشرٌك عن رغبته فً االنسحاب لباقً الشركاء قبل حصوله. -4

وٌترتب على انسحاب الشرٌك من الشركة انقضاء الشركة ما لم ٌكن الشركاء قد اتفقوا فً عقد الشركة على استمرارها فً حق باقً  -5

 ي نصٌب فً أموال الشركة.هنا ال ٌكون للشرٌك المنسحب سو الشركاء،

 تابع الفصل الثالث
 انقضاء الشركات التجارية
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 له أسباب مقبولة تؤٌد طلبه. ال ٌجوز للشرٌك االنسحاب من شركة محددة المدة اال بحكم قضائً وال بد أن تكون -

وفً جمٌع األحوال ٌجوز لألغلبٌة العددٌة للشركاء أن تطلب من الجهة القضائٌة المختصة إخراج شرٌك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك  -

 أسباب مشروعة تدعوا إلى ذلك.

الشركة والشركاء وفً هذه الحالة ٌجوز للجهة القضائٌة المختصة أن تقرر استمرار الشركة فً أعمالها بصورة طبٌعٌة تحقق مصلحة  -

وإذا كان استمرار الشركة أمرا غٌر ممكن بٌن الشركاء بعد فحص الجهة القضائٌة لطلب اخراج الشرٌك كان  الغٌر،الباقٌٌن فٌها وتحفظ حقوق 

 لها أن تقرر حل الشركة.

 ثانياً: األسباب الخاصة النقضاء شركات األموال )شركات المساهمة(

ومن ثم ال اعتبار لشخص الشرٌك فال تنقضً شركة المساهمة بوفاته أو اعساره أو الحجر علٌه  المالً،عتبار تقوم شركات األموال على اال -

 أو انسحابه.

 بلغت خسائرها ثالثة أرباع راس المال. إذاولكن تنقضً شركة المساهمة  -

 ثالثاً: األسباب الخاصة للشركات المختلطة )ذات المسئولية المحدودة(

 ال تنقضً بوفاة أحد الشركاء أو إفالس أو اعساره أو الحجر علٌه أو انسحابه ما لم ٌتفق الشركاء على غٌر ذلك. -

 ومع ذلك تنقضً الشركة ذات المسئولٌة المحدودة إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها. -

 األنواع المختلفة للشركات

 شركات األشخاص

 الشركات التجارية* 

 شركات األموال                                         شركات األشخاص   

 -شركة التضامن                                              شركة المساهمة  -

  -شركة التوصٌة البسٌطة                                  الشركات المختلطة  -

 –ذات المسئولٌة المحدودة الشركة      شركة المحاصة                        -

 " على حسب طبٌعة النشاط الذي تمارسه الشركة". التمييز )المقارنة( بين الشركات المدنية والشركات التجارية

لتً حدد نظام الشركات السعودي الشركات التجارٌة على سبٌل الحصر، وبالتالً ال ٌمكن إنشاء شركة ال تتخذ أحد األشكال القانونٌة للشركات ا

 حددها النظام.

ث وٌمكن التمٌٌز )المقارنة( بٌن الشركات التجارٌة والشركات المدنٌة فً النظام السعودٌة على حسب طبٌعة النشاط الذي تمارسه الشركة، حٌ

 تمارس الشركات التجارٌة األعمال التجارٌة، بٌنما تمارس الشركات المدنٌة أعمال مدنٌة.

 التجارية واألعمال المدنية؟ ماذا لو كانت الشركة تمارس األعمال

 العبرة بالنشاط الرئٌسً للشركة 
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 فإذا كان نشاطها الرئٌسً:

 كانت الشركة تجارٌة، ولو كان الشركاء غٌر تجار.القيام باألعمال التجارية  -

 كانت الشركة مدنٌة ولو كان الشركاء تجار.القيام باألعمال المدنية  -

 شكال الشركات التجارٌة التً نظمها نظام الشركات؟ماذا لو اتخذت شركة مدٌنة أحد أ

 )شركة تضامن أو توصٌة بسٌطة مثال( وهذا جائز ألن نظام الشركات ال ٌمنع ذلك

 ال يؤثر على طبيعتها المدنية

 وما ٌترتب على ذلك من آثار تختص بها ألن المناط فً الحقٌقة هو طبٌعة غرض الشركة. -

 ومع ذلك فإن اتخاذ الشركة المدنٌة لشكل تجاري له أثر هام وهو خضوعها للنظام الذي ٌحكم الشكل التجاري المختار. -

اختارت شكل شركة تضامن  وإذا المساهمة،مثال لو اختارت شركة مدنٌة شكل شركة مساهمة البد أن ٌلتزم الشركاء باتباع قواعد شركات 

 الشركة مسئولٌة تضامنٌة غٌر محدود.فتصبح مسئولٌتهم عن دٌون  بالذات،التً تحكم هذا الشكل  ٌه القواعدجخضع الشركاء لما تو

 ما أهمية التمييز )المقارنة( بين الشركات التجارية والشركات المدنية؟

 تكتسب الشركة التجارٌة صفة التاجر وتلتزم بالتزامات التجار. (1

 توقفت عن سداد دٌونها المستحقة األداء. إذا اإلفالستخضع الشركة التجارٌة لنظام  (2

 شهر الشركات. إجراءاتتلتزم الشركات التجارٌة بإتباع ( 3

 .فً الشركات التجارٌة تتقادم الدعاوي الناشئة عن الشركة بمضً ثالث سنوات من تارٌخ شهر انتهاء التصفٌة (4

 الشركاء فً الشركات التجارٌة مسئولٌن عن دٌون الشركة، وقد تكون مسئولٌتهم تضامنٌة وغٌر محدودة إذا كانوا متضامنٌن. (5

 شركات األشخاص

 هً الشركات التً تقوم على االعتبار الشخصً أي أن شخصٌة الشرٌك محل اعتبار. -1

 قرابة، الصداقة، المعرفة(.تتكون من عدد قلٌل من الشركاء تربطهم روابط معٌنة )كال -2

 كل منها ٌثق فً اآلخر -3

 ولذلك ٌترتب على وفاة أحد الشركاء أو افالسه أو الحجر علٌه أو انسحابه حل الشركة ما لم ٌتفق الشركاء فً عقد الشركة على استمراها. -4

 شركات األشخاص

 شركة التضامن  -

 شركة التوصٌة البسٌطة -

 شركة المحاصة -
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 ركة التضامنخصائص ش

 دخول اسم الشرٌك فً عنوان الشركة -1

 عدم جواز تداول حصة الشرٌك  -2

 اكتساب الشرٌك صفة التاجر -3

 المسئولٌة التضامنٌة والمطلقة للشرٌك عن دٌون الشركة -4

 شركة التضامن -أوالً 

 الطبٌعٌة،وهً الشركة التً تتكون من شرٌكٌن أو أكثر من ذوي الصفة  األشخاص،تعرٌف شركة التضامن: هً النموذج األمثل لشركات 

 وٌكتسب الشرٌك فً صفة التاجر. والتزاماتها،دٌون الشركة  وبالتضامن عنٌكونون فٌها مسؤولٌن شخصٌا فً جمٌع أموالهم 

 مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة -1

 جمٌع أمواله الخاصة. ٌكون مسئول مسئولٌة تضامنٌة وغٌر محدودة فً

 كانت شركة التضامن تجارية فإن جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر إذا -2

 لكون الشرٌك المتضامن مسئوال مسئولٌة تضامنٌة ومطلقة عن دٌون الشركة. قبل،حتى ولو لم تكن لهم هذه الصفة من 

 أهمها:يترتب على اكتساب الشريك في شركة التضامن لصفة التاجر عدة آثار 

أو ٌكون  الرشد،وجوب أن تتوافر فً الشرٌك األهلٌة التجارٌة وهً أهلٌة التصرف التً تتوافر ببلوغ الشخص ثمانً عشرة سنة هجرٌة مع  -

 مأذون له بمباشرة التجارة.

 كالقٌد فً السجل التجاري. التجار،ٌقع علٌه االلتزامات المفروضة على  -

مع مراعاة أن افالس أحد الشركاء لدٌن شخصً علٌه ال ٌعنً  الشرٌك،وجب إفالس  دٌونها،عن سداد وقفها إذا تم شهر إفالس الشركة عند ت -

 أما افالس الشركة فٌدي الى افالس جمٌع الشركاء فٌها. انحاللها،ولكنه ٌؤدي الى  الشركة،افالس 

  ٌتولى ادارة شركة التضامن مدٌر أو أكثر من الشركاء أو من الغٌر حسب ما ٌتم االنفاق علٌه فً عقد الشركة. -

 دخول اسم الشريك في عنوان الشركة -3

 ٌشترط النظام أن ٌتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مقروناً بعبارة "شركاء" أو أي عبارة تفٌد المعنى.

 حتى ٌتعلم الغٌر بالشركاء المتضامنٌن. لحكمة من ذلك:ا

 أن ٌدخل فً عنوان الشركة اسم شخص أجنبً غٌر شرٌك ال يجوز

 ماذا لو اشتمل عنوان الشركة على اسم شخص أجنبي؟

 فأنه ٌصبح مسئوال بالتضامن عن دٌون الشركة مثله مثل الشرٌك.وعدم اعتراضه  علمه،مع  -

 فال ٌترتب علٌه أي مسئولٌة. ،واعتراضه من غير علمه أو بعلمه -

 ما أهمية عنوان شركة التضامن؟

 فهو ٌعتبر اسما تجارٌا لها ٌمٌزها عن غٌرها + كما أن التوقٌع على تعهدات الشركة والتزاماتها ٌكون بعنوان الشركة. مزدوجة،له أهمٌة 
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 في حالة وفاة أو انسحاب أحد الشركاء:

 حتى ٌعلم الغٌر وال ٌتعامل مع الشركة على أساس وجود هذا الشرٌك. التصرف،إخراج اسمه من عنوان الشركة مع شهر هذا ٌجب  -

 هل يجوز للشركة أن تبقى في عنوانها اسم الشريك المنسحب أو المتوفى؟

 - أو ورثة الشخص المتوفى وذلك حفاظاً على الشهرة التجارٌة. المنسحب،قبل الشرٌك  إذاٌجوز 

 وبعد شهر انسحاب الشرٌك أو وفاته ال ٌكون هذا الشرٌك أو الورثة مسئولٌن عن دٌون الشركة.

 عدم جواز تداول حصة الشريك -4

 ال ٌجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة فً صكوك قابلة للتداول. األصل:

وفً هذه الحالة ٌجب  الشركة،أو بمراعاة الشروط الواردة فً عقد  الشركاء،ال ٌجوز للشرٌك أن ٌتنازل عن حصته للغٌر اال بموافقة جمٌع  -

 شهر التنازل بالطرق المنصوص علٌها نظاما.

 الشركاء وانما تنقضً الشركة. أحدكما ان الحصة ال تنتقل الى الورثة بوفاة  -

 ونظرا لقيام شركة التضامن على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء فإنه:

 - اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قٌد ٌعتبر باطال. كل

 - طرفٌه.وال ٌكون لهذا التنازل أثر اال بٌن  بحصته،ومع ذلك ٌجوز للشرٌك أن ٌتنازل الى الغٌر عن الحقوق المتصلة  

 - ثته.وروٌجوز بموافقة جمٌع الشركاء االتفاق فً عقد الشركة على جواز انتقال حصة الشرٌك المتوفى الى  

 - العقد.كما ٌجوز االتفاق على جواز أ ٌتنازل الشرٌك عن حصته بقٌود معٌنة تذكر فً  

وفً جمٌع االحوال البد أن ٌشهر  إلٌهم،مثل اشتراط موافقة غالبٌة الشركاء أو اشتراط صفات معٌنة فٌمن ٌجوز نقل الحصص استثناء:  

 التنازل بالطرق المنصوص علٌها.

 :ادارة شركة التضامن

 تعيين المدير:

 من بٌن الشركاء أو من غٌرهم. أكثرٌجوز أن ٌعٌن الشركاء فً عقد تأسٌس الشركة أو فً عقد مستقل مدٌرا أو 

 ماذا لو لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة:

وألغلبٌة الشركاء الحق فً  تمامه،كان لكل منهم أن ٌنفرد باإلدارة على أن ٌكون لباقً الشركاء أو ألي منهم االعتراض على أي عمل قبل 

 رفض هذا االعتراض.

 ال يجوز للمدير:

 أن ٌباشر األعمال التً تجاوز غرض الشركة إال بقرار من الشركاء أو بنص صرٌح فً عقد تأسٌس الشركة. -

 أن ٌتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إال بإذن خاص من الشركاء بصدر فً كل حالة على حدة. -
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وال أن ٌكون شرٌكا أو مدٌرا أو عضو مجلس إدارة فً شركة تنافسها أو مالكا ألسهم أو حصص  الشركة،أن ٌمارس نشاطا من نوع نشاط  -

وإذا أخل المدٌر بهذا االلتزام كان للشركة مطالبته  الشركاء،تمثل نسبة مؤثرة فً شركة أخرى تمارس النشاط نفسه إال بموافقة جمٌع 

 بالتعوٌض.

 

أو بسبب إهماله أو  الشركة،ون المدٌر مسئوال عن تعوٌض الضرر الذي ٌصٌب أو الشركاء أو الغٌر بسبب مخالفته شروط عقد تأسٌس ٌك *

 وكل اتفاق غٌر ذلك بعد كأن لم ٌكن. عمله،تقصٌره فً أداء 

 عزل مدير شركة التضامن

 بنص فً عقد تأسٌس الشركة أم ال:تختلف طرٌقة عزله على حسب ما إذا كان هو أحد الشركاء وتم تعٌٌنه 

 يينه بنص في عقد تأسيس الشركة:وتم تع فإذا كان المدير أحد الشركاء -

 ٌكن،وكل اتفاق على خالف ذلك ٌعد كأن لم  الشركاء،فإنه ال ٌجوز عزله اال بقرار ٌصدر من الجهة القضائٌة المختصة بناء على طلب أغلبٌة 

 الة حل الشركة مالم ٌنص عقد تأسٌس الشركة على خالف ذلك.وٌترتب على عزل المدٌر فً هذه الح

 وإذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقبل أو كان من غير الشركاء سواء كان في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقبل -

 فإنه ٌجوز عزله بقرار من الشركاء وال ٌترتب على هذا العزل حل الشركة.

 اعتزال المدير اإلدارة 

 إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة:

وٌترتب على اعتزال اإلدارة حل الشركة ما لم ٌنص العقد على خالف  التعوٌض،ال ٌجوز له أن ٌعتزل إال لسبب مقبول وإال كان مسئوال عن 

 ذلك.

 أما إذا كان المدير من غير الشركاء وتم تعيينه في عقد تأسيس الشركة:

تزل اإلدارة بشرط أن ٌكون ذلك فً وقت مناسب وأن ٌخطر به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإال كان مسئوال عن فإنه له أن ٌع

 التعوٌض وال ٌترتب على اعتزاله حل الشركة مالم ٌنص عقد تأسٌس الشركة على خالف ذلك.

 ثانياً: شركة التوصية البسيطة

 تعريف شركة التوصية البسيطة

لشركة التً تتكون من فرٌقٌن من الشركاء، فرٌق ٌضم على األقل شرٌكاً مسئوال مسئولٌة تضامنٌة فً جمٌع أمواله عن دٌون الشركة، هً ا

 وفرٌق آخر ٌضم على األقل شرٌكا موصٌاً مسئوال عن دٌون الشركة بقدر حصته فً رأس المال.

 خصائص شركة التوصية البسيطة

شركاء متضامنٌن لهم نفس المركز القانونً للشركاء المتضامنون فً شركة التضامن أي تكون مسئولٌتهم  اءأنها تضم فريقين من الشرك -1

وشركاء موصٌن  الشركة، إدارةوٌتولون  الشركة،فً عنوان وٌظهر اسمهم  التاجر،وٌكتسبون صفة  محدودة،مسئولٌة تضامنٌة وغٌر 

 الشركة. إدارةمسئولٌتهم فً حدود حصصهم فً رأس المال وال ٌكتسبون صفة التاجر بمجرد انضمامهم للشركة وال ٌشاركون فً 

ال ٌجوز للشرٌك المتضامن أو الموصً أن ٌتنازل عن حصته اال بموافقة جمٌع عدم جواز انتقال حصة الشريك الى الغير أو الورثة  -2

 لكون شركة التوصٌة البسٌطة من شركات األشخاص التً تقوم على االعتبار الشخصً لكل شرٌك فٌها. العقد،شروط المبنٌة فً الشركاء وبال

 ٌتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنٌن مقروناً بما ٌدل على وجود شركة.عنوان الشركة  -3
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حتى ال ٌعتقد الغٌر خطأ بأنه مسئول مسئولٌة تضامنٌة وغٌر  الشركة،وعلى ذلك ال ٌجوز أن ٌدخل اسم الشرٌك الموصً فً عنوان  -

 محدودة.

 محتفظاأما أمام الشركاء فبظل  متضامناً،فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شرٌك موصً مع علمه بذلك اعتبر فً مواجهة الغٌر شرٌكاً  -

 ٌك موصً.بصفته كشر

 

وبالتالً فإن افالس الشركة  المال،عدم اكتساب الشرٌك الموصً صفة التاجر أن مسئولٌة الشرٌك الموصً محدودة بقدر حصته فً رأس  -4

 ال ٌترتب علٌه افالس الشرٌك الموصً.

 وز أن ٌكون أحد الشركاء الموصٌٌن.وال ٌج أجنبٌا،ٌجوز أن ٌكون أحد الشركاء المتضامنٌن أو شخصا يقوم بإدارة الشركة مدير أو أكثر 

 الخارجٌة ولو بناء على توكٌل. اإلدارةأن ٌتدخل فً أعمال ال يجوز للشريك الموصي 

 الخارجية؟ اإلدارةماذا لو شارك في 

وال ٌترتب على هذا االشتراك أي التزام فً  الشركة،الداخلٌة وفً الحدود المنصوص علٌها فً عقد  اإلدارةفً أعمال فقط االشتراك يجوز له 

 ذمته.

 - أعمال.ٌكون مسئوال بالتضامن فً جمٌع أمواله عن الدٌون التً تترتب على ما أجراه من  

 ماذا لو كانت األعمال التي قام بها من شأنها أن تجعل الغير يعتقد بأنه شريك متضامن؟ 

 الشركة اعتبر مسئوال بالتضامن فً جمٌع أمواله عن دٌون

 : ال ٌجوز أن تكون حصة الشرٌك الموصً مجرد حصة عمل فً الشركة.ملحوظة مهمة
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 ثالثاُ: شركة المحاصة

 الشهر. إلجراءاتهً الشركة التً تستتر عن الغٌر وال تتمتع بشخصٌة معنوٌة وال تخضع  < تعريف الشركة

شركات األشخاص التً تقوم على االعتبار الشخصً حٌث تكون شخصٌة الشرٌك  شركة المحاصة من<  األشخاصتخضع ألحكام شركات 

أو محل اعتبار، وبالتالً ال ٌجوز للشرٌك التنازل عن حصته إلى الغٌر دون موافقة جمٌع الشركاء، كما تنقضً بوفاة أحد الشركاء أو أقالسه 

 ستمرارها فً هذه الحاالت.حجر علٌه أو انسحابه، ما لم ٌتفق الشركاء فً عقد الشركة على الا

 شركة مستترة لٌس لها وجود قانونً بالنسبة إلى الغٌر، وٌقتصر وجودها فقط بٌن الشركاء. شركة المحاصة <

 ماذا لو صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة؟

ملوا مع الغٌر به واستخدموه فً التوقٌع على أي ابراز الشركة كشخص معنوي مستقل عن الشركاء مثال لو اتخذ الشركاء اسم للشركة وتعا

 العهود والتعاقدات؟

 فً هذه الحال تزول عن الشرك صفة االستتار وتتحول الى شركة تضامن من الناحٌة القانونٌة.

أمام الغٌر، وهو الذي ٌظهر أمام الغٌر وهو مسئول عن أعمال الشركة يقوم الشريك )المدير( المحاصي، بإدارة الشركة باسمه الخاص < 

 وٌكتسب صفة التاجر.

 ال ٌكتسبون صفة التاجر إال إذا كانوا تجار قبل دخولهم فً الشركة. باقي الشركاء <

وٌترتب على انتفاء الشخصٌة المعنوٌة لشركة المحاصة أنه: ال ٌكون لها عنوان، وانما ٌتم التوقٌع على ال تكتسب الشخصية المعنوية < 

 )المدٌر( المحاصً. باسم الشرٌكمعامالت الشركة مع الغٌر 

 وال ٌكون لها موطن وال جنسٌة وال أهلٌة وال ذمة مالٌة مستقلة، وال ممثل قانونً، وال تخضع لقواعد تصفٌة الشركات، وال ٌشهر افالسها،

 ولكن ٌتم شهر افالس الشرٌك المحاصً.

 شركة المحاصة:  إدارة

 عقد الشركة. إدارةٌحدد الشركاء فً عقد الشركة الطرٌقة التً ٌتم بها 

  قد يتفق الشركاء:

 على اختٌار أحدهم لمباشرة كافة االعمال التً ٌتضمنها تحقٌق غرض الشركة، وٌسمى المدٌر المحاصً. -1

 أٌة عالقة مباشرة بٌن هذا الغٌر وباقً الشركاء.وٌتعامل المدٌر المحاصً مع الغٌر باسمه، وٌكون وحده مسئوال أمام الغٌر، وال توجد 

 

 تابه شركات األشخاص
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على توزٌع أعمال الشركة فٌها بٌنهم، فٌقوم كل واحد منهم باسمه ببعض األعمال ثم ٌتقدم بحساب عن نشاطه لباقً الشركاء، وٌتم توزٌع  -2

 األرباح والخسائر على أساس أن هذه األعمال قد تمت لحسابهم جمٌعاً.

 هم جمٌعا فً جمٌع األعمال التً تتم لحساب الشركة، وٌتم ابرام العقود بأسمائهم جمٌعاً.على وجوب اشتراك -3

وٌلتزمون جمٌعهم بالتضامن فً مواجهة الغٌر، إذا كان غرض الشركة تجارٌا تطبٌقا لقاعدة افتراض التضامن بٌن المدٌنٌن فً المعامالت 

 التجارٌة.

 النوع الثاني: شركات األموال

 المساهمة )شركات األموال ال تشمل غير شركة المساهمة(شركة 

هً الشركة التً ٌتقسم رأس مالها إلى أسهم متساوٌة القٌمة وقابلة للتداول، وتكون الشرك وحددها مسؤولة عن <  تعريف شركة المساهمة

 المترتبة على ممارسة نشاطها. تالدٌون وااللتزاما

 خصائص شركة المساهمة:

 عتبار المالًتقوم على اال -1 

 مسئولٌة الشرٌك محدودة بقدر أسهمه -2 

 الحد األدنى لعدد الشركاء -3 

 الحد األدنى لرأس مال الشركة -4 

 اسم شركة المساهمة. -5 

 أوال: شركة المساهمة تقوم على االعتبار المالي

من ٌتقدم لالكتتاب فً  كل العام، وٌعد مساهما فً الشركةتقوم شركة المساهمة على تجمٌع رؤوس األموال وذلك عن طرٌق أسهمها لالكتتاب 

مساهم أو الحجر ه شركات األشخاص، فوفاة الشرٌك الرأسمالها، وتعتبر أسهمها قابلة للتداول بالطرق التجارٌة وبالتً فهً ال تتأثر بما تتأثر ب

 علٌه أو افالسه أو إعساره ال ٌؤثر على بقاء الشركة أو استمرارها.

 سئولية الشريك محدودة بقدر أسهمهثانيا: م

من خصائص شركة المساهمة أن الشرٌك فٌما ال ٌسأل عن دٌونها إال فً حدود ما ٌملكه من أسهم فً رأس مالها وٌقع باطال أي اتفاق على 

 خالف.

وهذا على عكس الشرٌك المتضامن فهو ال ٌكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة، وال ٌستبع افالس الشركة افالسه ولو كان تاجرا، 

 دٌونها حتى فً أموالها الخاصة. عنتثبت له صفة التاجر بمجرد دخوله إلى الشركة وٌسأل  كات التضامن والتوصٌة بنوعٌها إذفً شر
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 فاق باطال.تٌعتبر اال<  *ماذا لو اتفق على المسئولية التضامنية ألحد الشركاء في شركة المساهمة

 األدنى لرأس مال شركة المساهمةثالثا: الحد 

 ال ٌجوز أن ٌقل عن خمسمائة ألف لاير، وٌجب كذلك أال ٌقل المدفوع من رأس المال عند التأسٌس عن الربع.

 رابعا: الحد األدنى لعدد الشركاء

 .الحد األدنى لعدد الشركاء شرٌكان:  القاعدة العامة

 استثناء من المادة )الثانية( من هذه النظام: *

 وز للدولة واألشخاص ذوي الصفة االعتبارٌة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التً ال ٌقل رأس مالها عن خمسة مالٌٌنٌج

 وسلطاتها. ةلاير، تأسٌس شركة مساهمة من شخص واحد، وٌكون لهذا الشخص صالحٌات جمعٌات المساهمٌن بما فٌها الجمعٌة التأسٌسٌ

 شركة المساهمةخامسا: اسم 

 تتخذ شركة المساهمة تجارٌا ٌستمد من الغرض أنشئت من أجله

 النوع الثالث: الشركات المختلطة

الشركات المختلطة هً التً تجمع بٌن خصائص شركات األموال وشركات األشخاص، نظرا لقٌامها على االعتبار المالً والشخصً فً آن  

 واحد.

 ودةتعريف الشركة ذات المسئولية المحد

هً الشركة التً تتكون من شرٌكٌن أو أكثر مسئولٌن عن دٌون الشركة بقدر حصصهم فً رأس المال، وال ٌزٌد عدد الشركاء فٌها عن 

 خمسٌن شرٌكا. )تجمع بٌن مزاٌا شركات األموال وشركات األشخاص(.

 خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة:

، بمقدار حصته فً رأس مال الشركة، أما مسئولٌة الشركة عن دٌونها فهً مسئولٌة غٌر محدودة مسئولٌة الشرٌك فً هذه الشركة المحدودة -

 فً جمٌع رأس مالها.

 -ٌجب أال ٌقل عدد الشركاء فٌها عن شرٌكٌن بحسب األصل، وال ٌزٌد عن خمسٌن شرٌك. 

تصادٌة الكبٌرة للشركات والمتوسطة، وترك المشروعات االققصر هذا النوع من الشركات على القٌام بالمشروعات الصغٌرة  الهدف من ذلك:

 المساهمة
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ال ٌجوز أن ٌكون غرض الشركة ذات المسئولٌة المحدودة: القٌام بأعمال البنوك أو التموٌل أو االدخار أو التأمٌن أو استثمار  < ملحوظة

 األموال لحساب الغٌر.

أن تؤسس الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جمٌع حصصها إلى شخص واحد، وفً هذه الحالة  كذلك يجوز -

تقتصر مسؤولٌة هذا الشخص على ما خصصه من مال لٌكون راس مال للشركة، وٌكون لهذا الشخص صالحٌات وسلطات المدٌر ومجلس 

ٌها فً هذا الباب، وٌجوز له تعٌٌن مدٌر واحد )أو أكثر( ٌكون هو الممثل لها أمام القضاء المدٌرٌن والجمعٌة العامة للشركاء المنصوص عل

 وهٌئات التحكٌم والغٌر، ومسؤوالً عن إدارتها أمام الشرٌك المالك لحصص الشركة.

ي صفة طبٌعٌة أو ال ٌجوز للشخص الطبٌعً أن ٌؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولٌة محدودة من شخص واحد، )ذوفي جميع األحوال:  -

 اعتبارٌة( أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولٌة محدودة من شخص واحد.

وٌكون الشخص المالك للشركة ذات المسئولٌة المحدودة مسؤوال فً أمواله الخاصة عن التزامات الشركة فً مواجهة الغٌر الذي تعامل مع 

نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقٌق الغرض الذي أنشئت من أجله، وإذا لم باسم الشركة، وذلك إذا قام بسوء نٌة بتصفٌة شركته أو وقف 

 ٌفصل بٌن أعمال الشركة وأعماله الخاصة األخرى، وإذا زاول أعماال لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصٌة االعتبارٌة.

 الشركات القابضة

تهدف إلى السٌطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولٌة هً شركة مساهمة أو ذات مسئولٌة محدودة <  تعريف الشركات القابضة

محدودة تسمى الشركات التابعة، وٌكون ذلك بامتالك الشركة القابضة ألكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسٌطرة على تشكٌل مجلس 

 إدارتها وٌجب أن ٌقترن اسم الشركة الذي باإلضافة إلى نوعها كلمة )قابضة(

 شركات التجارية..تدريبات ال

 هي الشركة التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية:-

 المحاصة

 التضامن

 التوصٌة 

 المساهمة

 يوجد فيها نوعين من الشركاء موصين مسئوليتهم محدودة ومتضامنين مسئوليتهم تضامينه وغير محدودة:-

 المساهمة

 المحاصة

 التوصية البسيطة

 مما سبق ءال شً
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 النقضاء شركة المساهمة:من األسباب الخاصة -

 بلوغ خسائرها ربع رأسمالها

 نصف رأسمالها ابلوغ خسائره

 بلوغ خسائرها ثالثة أرباع رأسمالها

 يترتب على تمتع الشركة باألهلية:-

 التعاقدٌة من الغٌر امسئولٌة الشركة عن تنفٌذ جمٌع التزاماته

 تقع من عمالها أثناء تأدٌة وظائفهممسئولٌة الشركة عن تعوٌض األضرار التً تسببها، أو التً 

 مسئولٌتها الجنائٌة تكون فقط فً الجرائم التً عاقب علٌها القانون بغرامات مالٌة

 جميع النتائج السابقة

 يجوز االتفاق على اعفاء الشريك بحصة .......... من المساهمة في الخسائر اذا توافرت شروط معينة:-

 نقدٌة

 عٌنٌة 

 عمل

 مما سبق ءال شً

 تتكون من مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون وتعتبر من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية:-

 أهلٌة الشركة

 جنسٌة الشركة

 الذمة المالية للشركة
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 يتكون أسمها من غرضها:-

 شركة التضامن

 شركة المحاصة

 شركة المساهمة

الشركة شرطا يقضي باستبعاد أحد الشركاء من األرباح أو باشتراكه فقط في األرباح دون تحمل الخسائر)شرط يترتب على تضمين عقد -

 األسد(:

 بطالن العقد 

 بطالن الشرط فقط

 ابطالن العقد والشرط مع

 

 

 

 

 

 

 استشعر بالنجاح فهو قرٌب منك وال ٌفصلك عنه سوى إٌمانك بالنعم التً حولك وأن هللا ال

 وتوكل وأعقلها رال تفتشًء و اسأل هللا بكل ٌقٌن  هٌعجز
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 :السؤال األول

 .ال ٌعد بٌع المزارع لمحصوله عمالً تجارٌاً 

  حص

 أخط

 

 :السؤال الثانً

 :ٌقصد به، تعهد المورد بتقدٌم أشٌاء أو خدمات بصورة منتظمة ومستمرة لفترة معٌنة من الزمن لقاء أجر أو ثمن

 ةالصناع

 دالتورٌ

 غالشحن والتفرٌ

 يالنقل الجو

 

 

 :السؤال الثالث

  والشراء منزل آٌل للسقوط بقصد بٌعه أنقاضا ال ٌعتبر عمال تجارٌا ألن محل الشراء عقارا ولٌس منق

 حص

  أخط

 

 :السؤال الرابع

 .فً السرعة واالئتمان التجاري القانون تمثل مبررات وجود

  حص

  خطأ

 

 :السؤال الخامس

 روردت األعمال التجارٌة فً نظام المحكمة التجارٌة علً سبٌل الحص

  صح

  خطأ

 

 :السؤال السادس

 :ٌعتبر من األعمال التجارٌة المنفردة

 كعملٌات البنو

 ةالصناع

 ةالوكالة التجارٌ

 ةتأسٌس الشركات التجارٌ

 

 

 :السؤال السابع

 .تجارى منفرد ٌقوم به غٌر تاجر وٌكون تابع لنشاطة المدنًالعمل المدنً بالتبعٌة هو عمل 

  حص

  خطأ

 

  القانون التجاريالواجب األول لمقرر 
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 :السؤال الثامن

  ال ٌعد قٌام فنان ببٌع لوحاته الفنٌة عمالً تجارٌاً 

  صح

  خطأ

 

 

 :السؤال التاسع

  : على التجاري ٌمكن االعتماد فى تعرٌف العمل

 .نظرٌة المضاربة

 لنظرٌة التداو

 عنظرٌة المقاولة أو المشرو

 ةجمٌع النظرٌات السابق

 

 

 :السؤال العاشر

اها هو الذى ٌتم عن طرٌق تسلٌم الصراف نقودا فى مكان ما، مع االلتزام بتسلٌم ما ٌقابلها من نقود بدٌلة فى مكان أخر، نظٌر عموله ٌتقاض

 :الصراف

 .الصرف الٌدوى

  .الصرف المحلى

 .الصرف المسحوب

 .ال شًء مما سبق

 

 

 

 

 

 

 

 تنسونا من صالح دعائكم ال

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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 1السؤال 

 :لتحدٌد صفة التاجر أهمٌة تتمثل فً

 

  بٌان حقوق التاجر

 خضوع التجار للضرائب على الدخل

 بٌان التزامات التاجر

  جمٌع ما ذكر صحٌح

 

 2السؤال 

 .ٌجوز أن تكون جمٌع الحصص فى الشركة عبارة عن حصص بالعمل

 

  صح

 خطأ

 .ال ٌجوز أن تكون جمٌع الحصص فى الشركة عبارة عن حصص بالعمل

 

 

 3السؤال 

 :االعذار فى الدٌون التجارٌة ٌتم عن طرٌق

 

 ورقة رسمٌة

 خطاب عادي

 فاكس

  كافة الطرق

 

 4السؤال 

 ال ٌكتسب عمال التاجر ومستخدموه صفة التاجر

 

  صح

 خطأ

 

 5السؤال 

 :من شروط شهر إفالس التاجر

 

 مدٌن تاجرا  أن ٌكون ال

 أن ٌحل أجل الدٌن

 أن ٌكون الدٌن تجارٌا  

  جمٌع الشروط المذكورة

 

 

  القانون التجاريلمقرر  الثانيالواجب 
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 6السؤال 

 .األركان الموضوعٌة العامة لعقد الشركة هى الرضا والمحل فقط

 

  صح

 خطأ

 األركان الموضوعٌة العامة لعقد الشركة هى الرضا والمحل و السبب و األهلٌة

 

 

  7السؤال 

 .للدفاتر التجارٌة حجٌة فى اإلثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر أخر، بشرط أن تكون هذة الدفاتر منتظمة، وأن ٌكون النزاع تجارٌا  

 

  صح

 خطأ

 

 8السؤال 

 .فة منتظمة ومستمرة، بحٌث ٌمكن اعتبار هذا العمل هو مهنته التً ٌرتزق منهابص التجاري االحتراف هو قٌام الشخص بالعمل

 

 صح

 خطأ

 

 9السؤال 

 ٌجوز تأسٌس شركة مساهمة من شخص واحد

 

  صح

 خطا

 

 11السؤال 

 األصل أنه ٌجوز للقاضً منح المدٌن بدٌن تجاري مهلة للوفاء بالدٌن

 

 صح

 خطأ

 تجاري مهلة للوفاء بالدٌن األصل أنه ال ٌجوز للقاضً منح المدٌن بدٌن

 

 

 

 

 تنسونا من صالح دعائكمال 

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظيم 

E7sas 
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 1اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

  1اٌغؤاي 

 .اٌظشف ا١ٌذٚٞ ٘ٛ اٌزٞ ٠زُ فٟ ٔفظ اٌّىبْ وّجبدٌخ ٔمٛد ٚط١ٕخ ثأخشٞ أجٕج١خ

  طخ

 خطأ

 

 2اٌغؤاي 

 :ٔىْٛ ثظذد ػ١ٍّخ رٛس٠ذ ػٕذِب ٠مذَ اٌّٛسد اٌغٍؼخ أٚ اٌخذِخ

 .ٌّشح ٚادذح فمظ

 .ػٍٝ فزشاد غ١ش ِٕزظّخ ٚثذْٚ ِمبثً

 .ػٍٝ فزشاد ِٕزظّخ ِمبثً أجش أٚ ثّٓ

 .ال رٛجذ إجبثخ طذ١ذخ

 

  3اٌغؤاي 

 :إرا لبَ أدذ األطجبء ثفزخ ِغزشفٟ خبص ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ ٌٍّشضٟ، فئْ رٌه ٠ؼزجش

 ػًّ ِذٟٔ ثطج١ؼزٗ

 .ِششٚع رجبسٞ

 .ِٓ األػّبي اٌزجبس٠خ ثبٌزجؼ١خ

 .ج١ّغ ِب روش طذ١خ

 

  4اٌغؤاي 

 :٠ؼزجش ِٓ األػّبي اٌزجبس٠خ ثبٌزجؼ١خ

 .اٌؼًّ فٟ أدذ اٌششوبد ِمبثً أجش

 .ششاء ِذً رجبسٞ ثمظذ ِضاٌٚخ اٌزجبسح ف١ٗ

 .ششاء ِذً رجبسٞ ثمظذ ث١ؼٗ ٚرذم١ك سثخ

 .ج١ّغ األػّبي اٌغبثمخ

 

 5اٌغؤاي 

 :٠ؼزجش ِٓ اٌذفبرش اٌزجبس٠خ االٌضا١ِخ اٌزٟ ٠جت ػٍٝ وً ربجش أْ ٠ّغىٙب

 حدفزش اٌّغٛد

 دفزش اٌّخضْ

 دفزش اٌجشد

 دفزش األٚساق اٌزجبس٠خ

 

  6اٌغؤاي 

 :اٌشخض اٌزٞ ٠جشٞ ثئعّٗ رظشفبً لب١ٔٛٔبً ٌذغبة اٌّٛوً ِمبثً ػٌّٛٗ

 .ِذ٠ش اٌّششٚع

 .اٌٛو١ً اٌؼبدٞ

 .اٌغّغبس

 .اٌٛو١ً ثبٌؼٌّٛخ

 

  القرنون البجر يلمق   الفصلي تخبار  اال
 

84

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 2اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 7اٌغؤاي 

 :٠ؼزجش ػّالً رجبس٠بً ِٕفشداً 

  .ششاء ػمبس ثمظذ ث١ؼٗ ٚرذم١ك سثخ

 .بسح ثمظذ االعزخذاَ اٌشخظٟششاء ع١

 .ششاء ع١بسح ثمظذ إػبدح ث١ؼٙب ٚرذم١ك سثخ

 .ث١غ شخض ع١بسح ٚسثٙب ػٓ أث١ٗ

 

 8اٌغؤاي 

 .رؼزجش أػّبي اٌذشف١١ٓ أػّبي ِذ١ٔخ، ألُٔٙ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ ِجٙٛدُ٘ ٚال ٠غبّْ٘ٛ فٝ رذاٚي اٌثشٚاد

  طخ

  خطأ

 

 9اٌغؤاي 

اٌّخزض ثبٌغشفخ اٌزجبس٠خ  اٌزجبس٠خ اٌخبطخ ثبٌّذً إٌٝ اٌّٛظف ّذً اٌزجبسٞ رمذ٠ُ اٌذفبرش٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌزبجش أٚ ٚسثزٗ ػٕذ ٚلف ٔشبط اٌ

 ٌٍزأش١ش ػ١ٍٙب ثّب ٠ف١ذ الفبٌٙب ٚاٌظٕبػ١خ

  طخ

 خطأ

 

 11اٌغؤاي 

 فٟ اٌٛوبٌخ اٌزجبس٠خ اٌؼبد٠خ رٕشأ اٌؼاللخ ِجبششح ث١ٓ اٌّٛوً ٚاٌّزؼبلذ ِغ اٌٛو١ً اٌؼبدٜ

  طخ

 خطأ

 

 11اٌغؤاي 

 :شٚط االدزشاف فٟ ل١بَ اٌشخض ثبٌؼًّ اٌزجبسٞرزّثً ش

  .ِشح ٚادذح فمظ

  .ِشر١ٓ فٟ ٔفظ ا١ٌَٛ

  .ثظفخ ِٕزظّخ ِٚغزّشح فمظ

 .ثظفخ ِٕزظّخ ِٚغزّشح ٚأْ ٠زخز رٌه اٌؼًّ ٚع١ٍخ ٌىغت اٌشصق

 

 12اٌغؤاي 

 رؼذ أػّبي دٚس إٌشش ٚاٌظذبفخ ٚاالرظبالد أػّبي رجبس٠خ ِٕفشدح

 طٛاة

 خطأ

 خِششٚػبد رجبس٠

 

 13اٌغؤاي 

 .ال ٠ٍضَ الػزجبس اٌزٛس٠ذ ػّالً رجبس٠بً ثبٌٕغجخ ٌٍّٛسد أْ ٠ىْٛ لذ عجك ٌٗ ششاء األش١بء اٌزٟ ٠مَٛ ثزٛس٠ذ٘ب

 طٛاة

 خطأ

 

 14اٌغؤاي 

 ِٓ ششٚط اٌم١ذ فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ ِضاٌٚخ اٌزجبسح فٝ ِذً ثبثذ ثبٌٍّّىخ

 طٛاة

 خطأ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 3اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 

 15اٌغؤاي 

 :ِٓ اٌجضاءاد اٌجٕبئ١خ اٌزٟ لذ ٠زؼشع ٌٙب اٌزبجش اٌزٞ ٌُ ٠ٍزضَ ثأدىبَ اٌذفبرش اٌزجبس٠خ، اٌغشاِخ اٌزٟ رزشاٚح ث١ٓ

 50000).-(5000 

(10000- 50000)  

(50000- 100000).  

(100000- 500000) 

 

 16اٌغؤاي 

 ٕضاع ثؼًّ رجبسٞ ثبٌٕغجخ ٌٍطشف٠ٓ١شزشط ٌإلثجبد ثبٌذفبرش اٌزجبس٠خ ٌّظٍذخ اٌزبجش ضذ ربجش أخش أْ ٠زؼٍك اٌ

 طٛاة

 خطأ

 

 17اٌغؤاي 

 .رىْٛ األدىبَ اٌظبدسح فٝ إٌّبصػبد اٌزجبس٠خ لبثٍخ ٌٍٕفبر اٌّؼجً ثششط رمذ٠ُ وفبٌخ

 طٛاة

 خطأ

 

 18اٌغؤاي 

 .٠ىزغت ػّبي اٌزبجش طفخ اٌزبجش إرا اػطبُ٘ جضء ِٓ األسثبح

 طٛاة

 خطأ

 طبُ٘ جضء ِٓ األسثبحال ٠ىزغت ػّبي اٌزبجش طفخ اٌزبجش إرا اػ

 

 19اٌغؤاي 

 .عٕخ ٘جش٠خ وبٍِخ ٠15ؼزجش اٌشخض وبًِ األ١ٍ٘خ اٌزجبس٠خ إرا ثٍغ ِٓ اٌؼّش 

 طٛاة

 خطأ

 عٕخ ٘جش٠خ وبٍِخ 18ارا ثٍغ ِٓ اٌؼّش 

 

 21اٌغؤاي 

 .٠ٍزضَ وً ربجش ثّغه دفزش٠ٓ إٌضا١١ِٓ فمظ وذذ أدٟٔ

 طٛاة

 خطأ

 دفبرش فمظ وذذ أدٟٔ ٠3ٍزضَ وً ربجش ثّغه 

 

 21اٌغؤاي 

 :اٌؼّبي فٟ اٌّذالد اٌزجبس٠خ

 .٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش

 .٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش ػٕذ إػطبئُٙ ٔغجخ ِٓ اٌشثخ

 .ال ٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش

 .٠ضاٌْٚٛ اٌزجبسح ثأعّبئُٙ ٌٚذغبثُٙ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 4اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 22اٌغؤاي 

...( ِٓ ربس٠خ اٌم١ذ شٙبدح ثبالشزشان فٟ اٌغشفخ خالي )....... ٠ٍزضَ وً ِٓ ٠زُ ل١ذٖ فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ أْ ٠ٛدع ٌذٜ ِىزت اٌغجً اٌزجبسٞ

 :ٚاٌظٕبػ١خ اٌزجبس٠خ

 .أ٠بَ 10

15 َٛ٠. 

20 َٛ٠. 

30 َٛ٠. 

 

 23اٌغؤاي 

 :ششاء ِضاسع ِذبط١ً غ١شٖ ِٓ اٌّضاسػ١ٓ ثى١ّبد وج١شح ثمظذ ث١ؼٙب ٚرذم١ك سثخ

 . ػًّ ِذٟٔ

 .ػًّ رجبسٞ ثبٌزجؼ١خ

 .ػًّ رجبسٞ ِٕفشد

 . ِششٚع رجبسٞ

 

 24اٌغؤاي 

 :زُ شٙش إفالط اٌزبجش٠

 .دزٟ ٌٚٛ وبْ ٠غذد د٠ٛٔٗ فٟ ِٛاػ١ذ٘ب

 .إرا رٛلف ػٓ دفغ د٠ٛٔٗ اٌّذ١ٔخ

 .إرا رٛلف ػٓ دفغ د٠ٛٔخ اٌزجبس٠خ اٌّغزذمخ األداء

 .ال رٛجذ إجبثخ طذ١ذخ

 

 25اٌغؤاي 

 :٘ٛ ٔظبَ خبص ثغ١ش اٌزجبس اٌز٠ٓ ٠زخٍفْٛ ػٓ اٌٛفبء ثذ٠ُٛٔٙ

 االػغبس

 اإلفالط

 إٌفبر اٌّؼجً

 .إلػزاسا

 

 26اٌغؤاي 

 :٠ٍزضَ ثّغه اٌذفبرش اٌزجبس٠خ وً ربجش ٠ض٠ذ سأعّبٌخ اٌّغزثّش فٟ اٌزجبسح ػٓ

 .لاير عؼٛدٞ 50000

 .لاير عؼٛدٞ 70000

 لاير عؼٛدٞ 90000

  لاير عؼٛدٞ 100000

 

 27اٌغؤاي 

 :ال ٠ٍزضَ ثبٌم١ذ فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ

 ششوبد األِٛاي

 اٚي ثٕفغٙب ٔشبطبً رجبس٠بً األشخبص االػزجبس٠خ اٌؼبِخ اٌزٟ رض

 اٌٛو١ً اٌزجبسٞ اٌزٞ ٠ّبسط أػّبي اٌٛوبٌخ ػٓ إٌّشأد اٌزجبس٠خ

  .اٌجبػخ اٌجبئ١ٍٓ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 5اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 28اٌغؤاي 

 :٠ؼزجش ربجشاً 

 .ِذ٠ش ششوخ اٌّغبّ٘خ

 .ِذ٠ش اٌششوخ راد اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذذٚدح

 .اٌّذ٠ش اٌشش٠ه اٌّزضبِٓ

  .ال شٟء ِّب روش طذ١خ

 

 29اٌغؤاي 

 : ّذ١ٕ٠ٓ ثذ٠ٓ رجبسٞاٌزضبِٓ ث١ٓ اٌ

 .غ١ش ِفزشع

 .٠ذزبج إٌٝ ٔض ارفبق

 .ِفزشع ٚال ٠ذزبج إٌٝ ٔض أٚ ارفبق

  .غ١ش جبئض

 

 31اٌغؤاي 

 ٠جٛص أْ ٠ىْٛ ٌٍشخض أوثش ِٓ دشفخ ٠ّبسعٙب، ٚلذ رىْٛ إدذٞ ٘زٖ اٌذشف رجبس٠خ، ف١ىزغت طفخ اٌزبجش طبٌّب رٛافشد ششٚطٙب

 طٛاة

  خطأ

 

 31اٌغؤاي 

 :ال ٠ٍزضَ ثّغه اٌذفبرش اٌزجبس٠خ

 .اٌزبجش اٌزٞ ال ٠ج١ذ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ

 .اٌزبجش اٌزٞ ١ٌظ ٌذ٠ٗ ِذً ثبثذ

 .اٌجّؼ١بد ٚاٌششوبد اٌّذ١ٔخ

  .ج١ّغ ِب روش طذ١خ

 

 32اٌغؤاي 

 ال ٠جٛص ٌظغبس اٌزجبس اٌز٠ٓ ٠مً سأط ِبٌُٙ ػٓ ِئخ أٌف لاير ل١ذ أفغُٙ فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ

 طٛاة

  خطأ

 ص٠جٛ

 

 33اٌغؤاي 

 .٠م١ذ اٌزبجش ِغذٛثبرٗ اٌشخظ١خ فٟ دفزش )...............( ثظٛسح اجّب١ٌخ شٙش ثشٙش دفبظبً ػٍٝ أعشاسٖ اٌشخظ١خ

 األعزبر

 ا١ِٛ١ٌخ األطٍٟ

 دفزش اٌجشد

  دفزش اٌّخضْ

 

 34اٌغؤاي 

 رف١ذ اٌذفبرش اٌزجبس٠خ فٝ رمذ٠ش اٌضش٠جخ اٌّمشسح ػٍٝ اٌزبجش

 طخ

 خطأ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 6اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -
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 35اٌغؤاي 

 :شٚط اوزغبة طفخ اٌزبجش، أْ ٠مَٛ اٌشخض ثّضاٌٚخ اٌؼًّ اٌزجبسٞ ثئعّٗ ٌٚذغبثٗ اٌخبص، ٌٚزٌه ٠ىزغت طفخ اٌزبجشِٓ ش

 .ِذ٠ش اٌّششٚع

 .ِغزأجش اٌّذً اٌزجبسٞ

 .اٌّذ٠ش غ١ش اٌشش٠ه

  .اٌشش٠ه اٌّغبُ٘

 

 36اٌغؤاي 

 ٠جٛص ٌٍغف١خ ٚرٞ اٌغفٍخ طٍت اإلرْ ِٓ اٌّذىّخ ٌّضاٌٚخ اٌزجبسح

 طخ

 خطأ

 

 37ٌغؤاي ا

ٟ٘ األػّبي اٌزجبس٠خ األط١ٍخ أٚ ثطج١ؼزٙب ١ٌٚظ األػّبي  اٌّمظٛد ثبألػّبي اٌزجبس٠خ اٌزٟ ٠جت أْ ٠ذزشفٙب اٌشخض دزٝ ٠ىزغت طفخ اٌزبجش

 اٌزجبس٠خ ثبٌزجؼ١خ

 طٛاة

  خطأ

 

 38اٌغؤاي 

 زٗ أِبَ اٌّذبوُ اٌّذ١ٔخ ١ٌٚظ اٌّذبوُ اٌزجبس٠خرشفغ اٌذػٜٛ ِٓ اٌششوخ اٌزجبس٠خ رذذ اٌزأع١ظ ػٍٝ أدذ اٌششوبء ٌّطبٌجزٗ ثزمذ٠ُ ثبلٟ دظ

 طٛاة

  خطأ

  أِبَ اٌّذبوُ اٌزجبس٠خ ١ٌٚظ اٌّذبوُ اٌّذ١ٔخ

 

 39اٌغؤاي 

 :٠ؼزجش ششاء ربجش ٌّذً رجبسٞ ٌزخض٠ٓ اٌجضبػخ ف١ٗ

 .ِٓ األػّبي اٌّذ١ٔخ

 .ِٓ األػّبي اٌزجبس٠خ إٌّفشدح

 .ِٓ األػّبي اٌّذ١ٔخ ثبٌزجؼ١خ

 . ثبٌزجؼ١خ ِٓ األػّبي اٌزجبس٠خ

 

 41اٌغؤاي 

 .ال ٠ٍزضَ اٌزبجش اٌزٞ ال ٠ج١ذ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ثّغه دفبرش رجبس٠خ دزٝ ٌٚٛ صاد سأعّبٌخ اٌّغزثّش فٝ اٌزجبسح ػٓ ِئخ أٌف لاير عؼٛدٞ

 طٛاة

  خطأ

 .جبسح ػٓ ِئخ أٌف لاير عؼٛد٠ٍٞزضَ اٌزبجش اٌزٞ ال ٠ج١ذ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ثّغه دفبرش رجبس٠خ دزٝ ٌٚٛ صاد سأعّبٌخ اٌّغزثّش فٝ اٌز

 

 

 41اٌغؤاي 

 :عٕخ ٘جش٠خ وبٍِخ ٚغ١ش ِظبة ثأٞ ػبسع ِٓ ػٛاسع األ١ٍ٘خ، ٠ٚشغت فٟ ِضاٌٚخ اٌزجبسح فٟ اٌغؼٛد٠خ 18شبة عؼٛدٞ ثبٌغ ِٓ اٌؼّش 

 .٠ذزبج إٌٝ إرْ ِٓ اٌّذىّخ اٌغؼٛد٠خ

  .ال ٠ذزبج إٌٝ إرْ ِٓ أٞ ِذىّخ

 .ض األ١ٍ٘خال ٠غزط١غ ِضاٌٚخ اٌزجبسح ألٔٗ ٔبل

  .ال رٛجذ إجبثخ طذ١ذخ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 7اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 

 42اٌغؤاي 

 رؼذ ػ١ٍّبد اٌجٕٛن رجبس٠خ دائّبً ثبٌٕغجخ ٌٍجٕه ِزٟ رّذ ِضاٌٚزٙب ػٍٝ ٚجٗ االدزشاف

 طٛاة

  خطأ

 

 43اٌغؤاي 

  :اٌذفزش اٌزٞ ٠م١ذ ف١خ اٌزبجش ج١ّغ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رزُ ٠َٛ ث١َٛ ثبٌزفظ١ً

 . دفزش ا١ِٛ١ٌخ

  .دفزش اٌجشد

  .دفزش اٌّغٛدح

 دفزش اٌّخضْ

 

 44اٌغؤاي 

 .٠شزشط ٌشٙش إفالط اٌزبجش أْ رض٠ذ د٠ٛٔٗ ػٍٝ أِٛاٌٗ

 طٛاة

 خطأ

 أْ ٠زٛلف ػٓ دفغ د٠ٛٔٗ اٌزجبس٠خ

 

 45اٌغؤاي 

  :٠ؼزجش ِٓ لج١ً اٌّششٚػبد اٌزجبس٠خ، إرا رّذ ِضاٌٚزٙب ػٍٝ ٚجٗ االدزشاف

  .اٌؼ١ٍّبد االعزخشاج١خ

 ِمبٚالد إٔشبء اٌّجبٟٔ

  .ّبي دٚس إٌشش ٚاٌظذبفخ ٚاالرظبالدأػ

 . ج١ّغ األػّبي اٌّزوٛسح

 

 46اٌغؤاي 

 ٠زشرت ػٍٝ ادزشاف اٌمبطش اٌّأرْٚ ٌٗ ثبالرجبس اوزغبثٗ ٌظفخ اٌزبجش

  طٛاة

  خطأ

 

 47اٌغؤاي 

  :٘ٛ ل١بَ اٌذائٓ ثؼذ دٍٛي أجً اٌذ٠ٓ ثبٌزٕج١ٗ ػٍٝ اٌّذ٠ٓ ثضشٚسح اٌٛفبء ثذ٠ٕٗ ٚاال عٛف ٠ٍجأ إٌٝ اٌمضبء

  اٌٍّٙخ اٌمضبئ١خ

  اإلػزاس

  إٌفبر اٌّؼجً

  ال رٛجذ إجبثخ طذ١ذخ

 

 48اٌغؤاي 

  :ِٓ ششٚط دج١خ اٌذفبرش اٌزجبس٠خ فٟ اإلثجبد ٌّظٍذخ اٌزبجش ضذ ربجش أخش

  .أْ ٠ىْٛ إٌضاع ث١ٓ ربجش٠ٓ

  .أْ ٠زؼٍك إٌضاع ثؼًّ رجبسٞ

  .أْ رىْٛ اٌذفبرش ِٕزظّخ

 .ج١ّغ اٌششٚط اٌّزوٛسح
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 8اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 

 49اٌغؤاي 

  :٠جت ػٍٝ وً ربجش أٚ ٚسثزٗ االدزفبظ ثبٌذفبرش اٌزجبس٠خ ٌّذح ).......( رجذأ ِٓ ربس٠خ اٌزأش١ش ػٍٝ اٌذفزش ثئلفبٌٗ أٚ أزٙبئٗ

  .عٕٛاد ػٍٝ األلً 6

  عٕٛاد ػٍٝ األلً 10

 .عٕخ ػٍٝ األلً 20

  .عٕخ ػٍٝ األلً 30

 

 51اٌغؤاي 

 ػ١ٍّبد ِذ١ٔخرؼزجش ػ١ٍّبد اٌشذٓ ٚاٌزفش٠غ فٟ إٌمً اٌجذشٞ 

 طٛاة

  خطأ

 ػ١ٍّبد رجبس٠خ

 

 51اٌغؤاي 

  ٘ٛ اٌذفزش اٌزٞ رم١ذ ف١ٗ دشوخ اٌجضبئغ اٌزٟ رذخً ِخضْ اٌزبجش ٚاٌزٟ رخشج ِٕٗ

  دفزش األعزبر-1

  دفزش األٚساق اٌزجبس٠خ-2

  دفزش اٌّخض3ْ-

  دفزش اٌّغٛدح-4

 

 52اٌغؤاي 

 :غئ١ٌٛزٗ رشًّإرا رُ شٙش إفالط اٌمبطش اٌّأرْٚ ٌٗ ثبالرجبس، فئْ ِ

 .ج١ّغ أِٛاٌٗ

 .أِٛاٌٗ اٌخبطخ فمظ

 .أِٛاٌٗ اٌّغزثّشح فٟ اٌزجبسح فمظ

  ال رٛجذ إجبثخ طذ١ذخ

 

 53اٌغؤاي 

  :٠زؼشع اٌزبجش اٌزٞ ٌُ ٠ٍزضَ ثأدىبَ اٌذفبرش اٌزجبس٠خ إٌٝ جضاءاد ِذ١ٔخ ِٕٙب

  .أؼذاَ ل١ّخ اٌذفبرش فٟ اإلثجبد أِبَ اٌّذبوُ

  .اٌزمذ٠ش اٌجضافٟ ٌٍضش٠جخ

 .دشِبٔٗ ِٓ ١ِضح اٌظٍخ اٌٛالٟ ِٓ اإلفالط

 .ج١ّغ اٌجضاءاد اٌّزوٛسح

 

 54اٌغؤاي 

 :رؼزجش أػّبي إٌمً اٌجشٞ ٚإٌمً فٟ ا١ٌّبح اٌذاخ١ٍخ ِٓ

 .اٌّششٚػبد اٌزجبس٠خ

 .األػّبي اٌّذ١ٔخ

 .األػّبي اٌزجبس٠خ إٌّفشدح

 .األػّبي اٌزجبس٠خ ثبٌزجؼ١خ
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  االختبار الفصلي   –     القانون التجاري

 9اٌظفذخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ                                                                                               –جبِؼخ اإلِبَ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ف١ظً  

 ٘ـ1439 اٌثبٟٔاٌفظً       ٠بد وٛفٟ وٛة ػ١ٓ ٚأػضبء اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ثّٕزذِجّٛػخ ِجذ : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 55اٌغؤاي 

 :ل١بَ شخض ثششاء عف١ٕخ ثمظذ إٌض٘ٗ اٌشخظ١خ

 .ػًّ ِذٟٔ

 .ػًّ رجبسٞ فٟ طٛسح ِششٚع

 ػًّ رجبسٞ رجؼٟ

 .ال شٟء ِّب روش طذ١خ

 

 56اٌغؤاي 

  ٠ؼزجش ػًّ إٌّٙذط اٌّؼّبسٞ رجبس٠ب

  ارا لبَ ثؼًّ سعَٛ ٌٍٚزظ١ّّبد إٌٙذع١ٗ فمظ

  ارا اششف ػٍٝ اٌّششٚع

  ٚٔفز اٌّششٚع ارا لذَ االدٚاد ٚاٌّٛاد ٚاٌؼّبٌٗ

  ال رٛجذ اجبثٗ طذ١ذٗ

 

 57اٌغؤاي 

ِب١ٌخ أٚ ٠م١ذ ف١ٗ اٌزبجش ث١بْ إجّبٌٟ ػٓ ٘زٖ اٌجضبئغ إرا وبٔذ  اٌذفزش اٌزٞ ٠م١ذ ف١ٗ اٌزبجش رفبط١ً اٌجضبئغ اٌّٛجٛدح ٌذ٠ٗ فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ

  :ٚاسدح ثذفبرش أٚ لٛائُ ِب١ٌخ أخشٜ ِغزمٍخ رفبط١ٍٙب

  .دفزش األعزبر

  .ساق اٌزجبس٠خدفزش األٚ

  .دفزش اٌّشزش٠بد

  .دفزش اٌجشد

 

 58اٌغؤاي 

  ٠ؼذ ػّال رجبس٠ب ِٕفشدا ششاء اسع ثغشع ث١ؼٙب ٚرذم١ك االسثبح

  طخ

  خطأ

 

 (فٟ عؤاي ِشبثٗ)59اٌغؤاي 

  ػمذ٘ب ٌذٜ وبرت اٌؼذيِٓ ربس٠خ اثجبد  -٠ٍزضَ ِذ٠شٚ اٌششوبد اٌزجبس٠ٗ اٌزٟ رُ رأع١غٙب ثبٌغؼٛد٠ٗ ثبٌم١ذ فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ خالي ،،،،،

15 َٛ٠  

31 َٛ٠  

45 َٛ٠  

61 َٛ٠  

 

 61اٌغؤاي 

 .اٌٛو١ً اٌؼبدٜ ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ ثبٌزظشف اٌمبٟٔٛٔ ثئعُ ٌٚذغبة ِٛوٍٗ

  طخ

 خطأ

 

 تنسونا من صالح دعائكمال 

 ساحرن هللا واحمده ،، ساحرن هللا العظيم 

E7sas 
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 RAN MORI                                      مقرر القانون التجاري

 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .
  دون الحصول على اذن من الناشرللمكتبات أو مراكز النسخ الطباعة  زال ٌجو

 أو من صاحب موقع منتدٌات كوفً كوب ud_@e7sas بتوٌتر لطلب الحصول عن هذا االذن ٌرجى االستفسار من الحساب الخاص
 

 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 

 

 

 لمادة القانون التجاري  3فً المحاضرة رقم ذكرها  الدكتور االسئلة التً 

 اسئلة علٌها فً االختبار ( تأتً)كٌف ممكن  

 

 ذلك بناء السفن او الطائرات واصالحها وصٌانتها ٌعتبر  -: 1س

 ، عمال مدنٌا ، عمال تجارٌا بالتبعٌة (عمال تجارٌا منفردا ) عمال تجارٌا ، 

 

 ٌعتبر ذلكتورٌد المالبس الى المسرح بصفة مستمرة وغٌرها  -: 2س

، عمال  ، عمال تجارٌا فً شكل مشروع تجاري)عمال مدنٌا ، عمال تجارٌا منفردا 

 مدنٌا بالتبعٌة (

 

تورٌد البضائع والخدمات او تعهد الشخص بان ٌقدم سلعة الى المساكن  -: 3س

 لمسرح بصفة دورٌة وملتزمة ٌعتبر ذلك الجامعٌة او ٌتعهد بتقدٌم مالبس الى ا

 (مشروع تجاري ) عمال مدنٌا ، عمال تجارٌا بالتبعٌة ، عمال تجارٌا منفردا ، 
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لمادة القانون التجاري )كيف   5االسئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

 طريقة االسئلة عليها في االختبار (

 

الطبيب الذي يقوم بشراء االدوية بقصد اعادة بيعها في المناطق النائية  -: 1س

 لمرضاه يعتبر ذلك 

 عمل تجاري بالتبعية ( –عمل مدني بالتبعية  –عمل مدني  –)عمل تجاري 

 

 تاجر قام بشراء محل او استئجار محل بقصد مباشرة التجارة فيه يعتبر ذلك  -: 2س

 ( عمل تجاريا بالتبعية  –عمل تجاري منفرد  –عمل تجاري  –) عمل مدني 

 

قيام التاجر بشراء او استئجار محل تجاري بقصد مباشرة التجارة فيه يعتبر  -: 3س

 ذلك 

 عمال مدنيا ( –عمال مدنيا بالتبعية  –عمال تجاريا بالتبعية  –ا منفردا )عمال تجاري

 

او تاجيره او استئجار المحل التجاري  هشراء المحل التجاري بقصد بيع -: 4س

 بقصد تاجيره يعتبر ذلك 

 عمال مدنيا بالتبعية ( –عمال مدنيا  –عمال تجاريا بالتبعية  –عمال تجاريا منفردا )

 

اذا كان البائع تاجرا وقت البيع ولم يكن قد اشترى المحل بقصد اعاة البيع  -: 5س

فهو اشترى المحل عشان يزاول التجارة فيه بعد ذلك قرر بيع المحل التجاري هذا 

 العمل يعتبر بيع المحل التجاري حينئذ 

 ة (عمال مدنيا بالتبعي –عمال مدنيا  –عمال تجاريا بالتبعية  –) عمال تجاريا 
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لمادة القانون التجاري )كيف  6االسئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

 طريقة االسئلة عليها في االختبار (

يعتبر عمال تجاريا بيع صاحب المنشاة الزراعية محاصيله الزراعية النه  -: 1س

 سبق  وان قام بشراء البذورواالسمدة واالدوية التي تستخدم في الزراعة 

 (عمال مدنيا التصحيح )  خطا  –صح 

 

يشترط العتبار التوريد عمال تجاريا ان يكون المورد قد سبق له الشراء  -: 2س

 االشياء التي يقوم بتوريدها 

يعتبر التوريد عمال تجاريا بغض النظر عن سبق الشراء التصحيح )   خطا –صح 

 (االشياء التي قام المورد بتوريدها 

 

تنشا العالقات مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد  في الوكالة بالعمولة -: 3س

 معه الوكيل بالعمولة 

تكون هناك عالقات مباشرة بين الوكيل بالعمولة نفسه التصحيح ) خطا –صح 

عه او يتعامل معه او الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ولكن والشخص الذي يتعاقد م

 (بحساب موكله 

 

عمل صاحب سيارة االجرة ال يرقى الى درجة العمل التجاري اال اذا كان  -: 4س

 يملك سيارات اجرة اخرى يستخدم عليها سائقين اخرى 

 خطا  – صح

 

شراء احدى السفن لمباشرة  العمليات النقل البحري يعتبر عمال تجاريا ولو  -: 5س

 ء لم تتوافر لدى المشتري نية البيع او التاجر وقت الشرا

 خطا  –صح 
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المنازعات الناتجة عن تاسيس الشركات التجارية قبل مباشرتها العمل  -: 6س

 التجاري تنظر امام المحاكم التجارية 

 خطا  – صح

 

يظل عمل المحامي مدنيا النه من اصحاب المهن الحرة حتى ولو قام  -: 7س

 بممارسة مهنة السمسرة بجانب مهنة المحاماة وغلب على نشاطه ذلك 

اذا قام المحامي بمزاولة مهنة السمسرة بجانب مهنة التصحيح ) خطا –صح 

 ( المحاماة واحترف مهنة السمسرة في هذه الحالة يعتبر عمله تجاريا

 

تعتبر االعمال التجارية المنفردة اعمال تجارية سواء كان القائم بها تاجر ام  -: 8س

 غير تاجر 

 خطا  – صح

 

يعتبر عمل صاحب الصيدلية عمال تجاريا النه يقوم بشراء االدوية وبيعها  -: 9س

 بحالتها 

 خطا  – صح

 

كل ما يقوم به التاجر من اعمال يفترض انها لحاجات تجارته او استغالل  -: 10س

 مهنته مالم يثبت التاجر ان هذه االعمال تتعلق بحياته الخاصة وليس بشؤون تجارته 

 خطا  – صح

 

يعتبر عمل مدني استئجار شخص الحدى الشقق السكنية ليقوم بتاجيرها  -: 11س

 مرة اخرى وبقصد تحقيق الربح 

 خطا  –صح 
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يعتبر استئجار التاجر لمحل تجاري وتزويده باالثاث االزم والماء  -: 12س

 والكهرباء والتامين عليه من االعمال التجارية بالتبعية 

 خطا  – صح

 

قيام احد االطباء ببناء مستشفى وتجهيزها بالمعدات واالدوات والتعاقد مع  -: 13س

 العديد من االطباء للعمل في هذه المستشفى يعتبر من قبيل االعمال المدنية 

 (عمال تجاريا التصحيح )  خطا –صح 

 

اشترى احد التجار خمس سيارات لنقل البضائع من المخازن الى محالته  -: 14س

 رية التجا

 (عمل تجاري تبعي  –عمل تجاري اصلي  –)عمل تجاري منفرد 

 

من يتوسط بين المتعاقدين للتقريب بينهما من اجل اتمام الصفقة في مقابل  -: 15س

 اجر يسمى 

 الشيء مما سبق ( –السمسار  –الوكيل بالعمولة  –)الوكيل العادي 

 

 ني باسم ولحساب الموكل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانو -: 16س

 السمسرة ( –كالة بالعمولة الو –الوكالة العادية )

 

تعهد الشخص بتقديم االشياء او الخدمات بصورة منتظمة ومستمرة لفترة  -: 17س

 معينة من الزمن لقاء اجر او ثمن 

 االيجار ( –التوريد  –)البيع 

 

 تعتبر اعمال السمسرة من قبيل  -: 18س
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 االعمال التجارية بالتبعية ( –المشروعات التجارية  –)االعمال التجارية المنفردة 

 وعمليات البنوك وغيرها  من قبيل  السمسرة  حتى لو حكى في السؤال اعمال

 اعمال تجارية بالتبعية ( –مشروعات تجارية  –)اعمال تجارية منفردة 

 

 يملكها من يقوم بيبع منتجات مزارع النخيل التي  -: 19س

 (عمل تجاري  –عمل مدني )

 

من يقوم بشراء محاصيل غيره وبكميات كبيرة بقصد بيعها وتحقيق الربح  -: 20س

 اال انه لم يحقق ارباح ولكن حقق خسائر فادحة 

 (عمل تجاري  –عمل مدني )

 

 تعتمد النظرية الموضوعية في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري على  -:21س

 التاجر والعمل التجاري معا ( -التاجر –العمل التجاري )

 

 تعتمد النظرية الشخصية في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري على  -: 22س

 التاجر والعمل التجاري معا ( –التاجر  -) العمل التجاري

 

 يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري السعودي وفقا ل -: 23س

 (النظرتين معا  –نظرية الشخصية ال –)النظرية الموضوعية 

 

 تتمثل مبررات وجود القانون التجاري في ان التجارة تقوم على  -: 24س

 (السرعة واالئتمان معا  –السرعة  –)االئتمان 
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 التضامن بين المدينين  في الديون التجارية  -: 25س

 امر غير مفترض ( –امر مفترض  –ال يحتاج الى اتفاق  –)يحتاج الى اتفاق 
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لمادة القانون التجاري )كيف طريقة االسئلة  7االسئلة التي يذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

 عليها في االختبار (

 يتم االعذار في المسائل المدنية او الديون المدنية  -: 1س

 (اي وسيلة ممكنة  –تليكس  –فاكس  –ورقة رسمية ) 

 

 ال يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة قضائية للوفاء بمبلغ الدين  -: 2س

 خطا  – صح

 

ال يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة قضائية للوفاء بمبلغ الدين على الرغم من  -:3س

 دته حدوث ظروف طارئة خارجة عن ارا

 (ثناء صار جائز تطالما جاء االسالتصحيح ) خطا  –صح 

 

حتى يكون هناك تضامن بين المدينين للشركاء في شركة تجارية البد من وجود اتفاق  -: 4س

 مسبق بينهم على ذلك 

التضامن في المواد التجارية  امر مفترض بمعنى انه ال يحتاج الى نص التصحيح )خطا  –صح 

 (في القانون وال ايضا اتفاق مسبق 

 

مطالبته  وابعيه يستطيع رفع الدعوى على التاجركل من يلحقه ضرر من التاجر او من ت -: 5س

 بالتعويض عن هذه االضرار بناء على نظرية االعمال التجارية بالتبعية 

 خطا  – صح

 

يعتبر التزام التاجر بتعويض االضرار اي تلحق بالغير نتيجة تصرفاته او تصرفات   -: 6س

هذه االضرار حدثت عن عمد او عن تابعيه بمناسبة تجارته عمال تجاريا بالتبعية وسواء كانت 

 غير عمد 

 خطا  – صح
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في المعامالت التجارية حتى يتم فسخ العقد لعدم قيام المدين التاجر بتنفيذ التزامه هنا  -: 7س

 يجب اعذار التاجر بواسطة ورقة رسمية على يد احد رجال السلطة العامة في الدولة 

 (وليست التجارية في المعامالت المدنية التصحيح ) خطا  –صح 

 

التضامن بين المدينين بدين تجاري يحتاج الى نص في القانون او اتفاق بين المدينين  -: 8س

 انفسهم يتضامنهم بدفع مبلغ الدين للدائنين

 (التضامن بين المدينين بدين مدني وليس تجاري  التصحيح )خطا  –صح 

 

االحكام الصادرة في المواد التجارية ال يجوز تنفيذها نفاذا معجال اال بعد مضي مدة  -: 9س

 التظلم منها او صدور حكم في التظلم 

 (االحكام الصادرة في المواد المدنية وليس التجارية التصحيح )  خطا –صح 

 

لو حتى واء بالدين ال يجوز للقاضي منح التاجر المدين بدين تجاري مهلة قضائية للوف -:10س

للقاضي ان التاجر المدين قد لحقه ضرر في تجارته وانه يمر بضائقة مالية لظروف تبين 

 خارجية عن ارادته 

 ( وليس غير جائز  جائزالتصحيح )  خطا –صح 

 

يتم رفع الدعوى على التاجر بسبب عدم رفع تعويضات العمال عن اصابات العمل  -: 11س

 امام ومكافئات نهاية الخدمة 

 المحاكم االدارية ( –المحاكم المدنية  –المحاكم التجارية )

 

 الحكم الصادر من المحاكم التجارية لمصلحة احد التجار ضد تاجر اخر  -: 12س

ال يجوز تنفيذه نفاذا  –يجوز تنفيذه نفاذا معجال بشرط تقديم كفالة  –) يجوز تنفيذه نفاذا معجال 

 معجال (

 

 التزام التجار الشركاء في مشروع تجاري بالتضامن فيما بينهم بدفع ديون المشروع  -: 13س

 يحتاج الى نص في القانون ( –ال يحتاج الى اتفاق بينهم  –) يحتاج الى اتفاق بينهم 
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 لمادة القانون التجاري  9االسئلة التي يذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

من الذي يكتسب صفة التاجر حينما يحل محل محل التاجر محل والده في شركة  -: 1س

 تضامن او شركة توصية وكان العقد في هذه الشركة يسمح لذلك 

 (ال القاصر وال الولي او الوصي يكتسبون  –الوصي  –الولي  –) القاصر نفسه 

 

المدير الشريك في شركة التضامن ال يكتسبون صفة التاجر النه يمارس العمل التجاري  -: 2س

 باسم ولحساب الشركة 

اصال شريك في يكتسب صفة التاجر الن الشخص بمجرد دخوله التصحيح ) خطا  –صح 

 ( شركة التضامن

 

مدير المشروع ال يكتسب صفة التاجر حتى ولو تمتع ببعض االستقالل عن صاحب  -: 3س

 المشروع في ادارة المشروع ومباشرة التصرفات التجارية 

 خطا  – صح

 

ال يكتسب صفة التاجر الشخص الذي قام بفتح محل تجاري لمزاولة العمل التجاري النه  -: 4س

اف الذي يشترط ضرورة ممارسة العمل لم يمارس بعد العمل التجاري على وجه االحتر

 التجاري بصورة مستقلة ومتكررة بحيث يعتبر هذا العمل هو مهنته التي يرتزق منها 

االولى في احتراف العمل التجاري ومن ثم الن الشخص قام بالخطوة التصحيح )خطا  –صح 

 ( يكتسب صفة التاجر

 

لتاجر ولكن اذا ما تولى ادارة الشريك المتضامن في شركة التضامن يكتسب صفة ا -: 5س

 الشركة فانه يفقد صفة التاجر النه يمارس العمل باسم ولحساب الشركة 

الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله كشريك في شركة التصحيح )خطا  –صح 

 (التضامن حتى لو تولى ادارة الشركة فهو حينئد تاجرا في نظر القانون 

 

يعتبر شراء او استئجار احد التجار الحد المحالت التجارية عمال تجاريا بالتبعية ولو لم  -: 6س

 يتوافر لدى المشتري او المستاجر نية اعادة بيعه او تاجيره 

 خطا  – صح
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شراء احد االشخاص محل تجاري ليس بقصد بيعه وتحقيق الربح ولكن بقصد ممارسة  -: 7س

 هلية التجارية التجارة فيه وتوافرت لديه اال

يكتسب صفة التاجر بشرط ممارسة التجارة  –ال يكتسب صفة التاجر  –يكتسب صفة التاجر )

 فيه فترة من الزمن (

 

عمال التاجر ومستخدموه يقومون بالعمل التجاري باسم ولمصلحة صاحب العمل  -: 8س

 وبالتالي 

التاجر اذا تم منحهم نسبة  يكتسبون صفة –يكتسبون صفة التاجر  –ال يكتسبون صفة التاجر )

 من االرباح (

 

سنة هجرية وصادر بشانه حكم بانه سفيها برايك  20احمد شاب مصري يبلغ من العمر  -: 9س

 اذا اراد هذا الشاب مزاولة التجارة في السعودية 

ال يحتاج اذن من  –يحتاج الذن من المحكمة السعودية  –)يحتاج الذن من المحكمة المصرية 

 ( المحكمة

 

 ضده حكم شهر االفالس فان اثار االفالس تشمل القاصر الماذون له باالتجار والصادر  -: 10س

االموال المستثمرة في التجارة  –االموال المستثمرة في التجارة فقط  –)جميع اموال القاصر 

 وشخص القاصر (

 

اعتاد احد الموظفين شراء البضائع بقصد بيعها وتحقيق الربح دون ان يتخذ ذلك مهنته  -: 11س

 الرئيسية التي يرتزق منها 

 عمل تجاري تبعي ( –عمل مدني  –عمل تجاري اصلي )
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 لمادة القانون التجاري  11و 10االسئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

مرورها والتي يستلزم ما هي المدة القانونية التي يتطلب نظام المحكمة التجارية  -: 1س

 سنوات تبدا  10االحتفاظ خاللها بالدفاتر التجارية للتاجر هي 

تاريخ انتهاء صفحات الدفاتر التجارية  –تاريخ مسك الدفاتر التجارية  –)تاريخ مزاولة التجارة 

 (تاريخ التاشير على الدفتر بانتهائه او اقفاله  –

 

جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ويتم القيد يوم بيوم بالتفصيل حسب تاريخ  -: 2س

 وقوعها هل هذا ما يسمى 

 ال شيء مما سبق ( –دفتر االستاذ  –لجرد دفتر ا –دفتر اليومية االصلي ) 

 

هو الدفتر الذي ترحل اليه في كل فترة زمنية معينة العمليات المالية ذات الطبيعة  -: 3س

 الواحدة والمدونة في  دفتر اليومية 

 ال شيء مما سبق ( –دفتر الجرد  –دفتر اليومية االصلي  –دفتر االستاذ العام ) 
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 لمادة القانون التجاري  12االسئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

الجهة التي يطلب امامها القيد في السجل التجاري هي مكتب السجل التجاري الكائن في  -: 1س

 دائرته 

 (المحل التجاري للتاجر  –) مسكن التاجر 

 

يلتزم مديروا الشركات التي يتم تاسيسها على ارض المملكة العربية السعودية بالقيد في  -: 2س

 السجل التجاري خالل 

 (يوم  30 –يوم  150 –يوم  120 –يوم  90) 

 

لاير سعودي بالقيد في السجل   90,000اذا قام تاجر راسماله المستثمر في التجارة  -: 3س

خص بالقيد في السجل التجاري بانه ال يلتزم باالشتراك في الغرفة التجاري اذا ما قام هذا الش

 التجارية والصناعية 

النه اذا سجل نفسه بارادته وكان له في ذلك مصلحة قيد نفسه بالسجل التصحيح )  خطا  –صح 

 (التجاري في هذه الحالة يلزم قانونا ان يشترك في الغرفة التجارية والصناعية 

 

 المترتب على مخالفة احكام السجل التجاري او نظام السجل التجاري الجزاء  -: 4س

غرامة ال تزيد عن  –لاير  60,000غرامة  –لاير  100,000غرامة  –لاير  5000) غرامة 

 ( لاير 50,000

 

وفقا للقواعد العامة ال يجوز اجبار الشخص على ان يقدم دليال ضد نفسه ولكن في  -: 5س

اجبار التاجر على تقديم دفاتره التجارية التي دونها بنفسه للمحكمة وز المعامالت التجارية يج

 الستخالص دليل ضده لمصلحة خصمه سواء كانت دفاتره منتظمة او غير منتظمة 

 خطا  –صح 

 

التاجر الذي لم يبلغ راس ماله المستثمر في التجارة مائة الف لاير سعودي ال يستطيع  -: 6س

تى ولو كانت له مصلحة في ذلك الن النظام حرم صغار التجار من القيد في السجل التجاري ح

 القيد في السجل التجاري 
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النظام لم يحرم صغار التجار من القيد في السجل التجاري وذلك اذا التصحيح )   خطا –صح 

 ( التجاريهم  وجدوا في مصلحتهم ان يتم قيد نشاطهم في السجل 

 

دفاتر التاجر متى كانت منتظمة فان لها حجية مطلقة في االثبات حيث ال يستطيع  -: 7س

 الخصم ان يثبت خالف ما فيها من بيانات باي وسيلة من وسائل االثبات 

يجوز للخصم ان يثبت خالل ما ورد في الدفاتر من بيانات باي وسيلة ) التصحيح  خطا –صح 

ائد في القانون التجاري هو مبدا حرية االثبات في المعامالت من وسائل االثبات الن المبدا الس

 ( على عكس المعامالت المدنيةالتجارية 

 

اذا استخدم التاجر دفاتر يومية مساعدة الثبات تفصيالت االنواع المختلفة من العمليات  -: 8س

منتظمة اعتبر التجارية ولم يقم بقيد اجمالي هذه العمليات من دفتر اليومية االصلي في فترات 

 كل دفتر مساعد دفتر يومي اصلي يخضع الحكام مسك الدفاتر التجارية 

 خطا  – صح

 

يعفى التاجر الذي ال يجيد القراءة والكتابة من مسك الدفاتر التجارية حتى ولو تجاوز  -: 9س

راس ماله مائة الف لاير كما ان القيود التي تقيد في دفاتره من قبل مستخدميه الماذون لهم بذلك 

بالتالي ال يعلم ال تعتبر في حكم القيود التي يقيدها التاجر بنفسه  النه ال يجيد القراءة والكتابة و

 بها 

الن التاجر ال يعفى  حتى لو كان اميا كما ان القيود التي دونها التصحيح ) خطا  –صح 

مستخدموه تعتبر في حكم القيود اللي هو دونها بنفسه وبالتالي يفترض القانون انه قام بتدوينها 

 ( بنفسه ويعد مسؤول منها مسؤولية كاملة

 

مائة الف لاير يستطيع القيد بالسجل التجاري بشرط ان يكون له كل تاجر بلغ راسماله  -: 10س

 محل تجاري ثابت بالمملكة 

 خطا  – صح

 

الشركات التي تم تاسيسها في المملكة العربية السعودية ال بد من قيدها في السجل  -: 11س

 التجاري من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب عدل خالل 

 يوم ( 60 –يوم  45 –يوم  30) 
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الدفتر الذي تقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يباشرها التاجر من شراء وبيع  -: 12س

واقراض واقتراض وسحب واستيفاء االوراق التجارية فضال عن المسحوبات الشخصية التي 

ترتبط بمصاريفه هو واسرته من دفع اجرة المنزل والكهرباء وشراء الغذاء واخراج الهبات 

 والصدقات 

 دفتر المخزون ( –دفتر االستاذ العام  –دفتر اليومية االصلي  –تر الجرد ) دف

 

 التاجر الذي يقل راس ماله المستثمر في التجارة عن مائة الف لاير سعودي  -: 13س

 (ال يلتزم بمسك الدفاتر التجارية  –)يلتزم بمسك الدفاتر التجارية 

 

ضائع الموجودة لديه في نهاية كل سنة مالية او الدفتر الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل الب -: 14س

يقيد فيه التاجر بيان اجمالي عن هذه البضائع اذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر او قوائم اخرى 

 مستقلة 

 (دفتر الجرد   -دفتر  االستاذ العام  –دفتر اليومية االصلي ) 

 

 الشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر وبالتالي  -: 15س

يمسكون دفاتر تجارية تقيد فيها كل البيانات  –) ال يمسكون دفاتر تجارية اكتفاء بدفاتر الشركة 

يمسكون دفاتر تجارية بشرط اال تكون ترديد لما هو مدون في  –التي تقيد في دفاتر الشركة 

 ( دفاتر الشركة
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   لمادة القانون التجاري 14و13االسئلة التً ذكرها الدكتور فً المحاضرة رقم 

ال ٌجوز لها القٌام باعمال البنوك او التموٌل او االدخار او التامٌن او االموال لحساب  :- 1س

 الغٌر 

شركة ذات المسؤولٌة المحدودة – شركات المحاصة – شركات التضامن –شركات المساهمة )

) 

 

هل ٌعتبر عقد الشركة الذي اساسناه بقصد االضرار باالخرٌن عن طرٌق المنافسة غٌر  :- 2س

 المشروعة صحٌحا ؟

حٌث ٌعتبر العقد بال سبب او لسبب غٌرمشروع وبالتالً ٌعتبر ، (غٌر صحٌح)العبارة خاطئة 

 العقد باطال 

 

 النوع االكثر شٌوعا فً الشركات  :- 3س

 ( ال شًء مما سبق – الحصة بالعمل – الحصة العٌنٌة –الحصة النقدٌة )

 

 هل ٌجوز ان تكون حصة الشرٌك فً الشركة ما ٌتمتع به من سمعة ونفوذ ؟ :- 4س

 ، ال ٌجوز ان تكون حصة الشرٌك فً الشركة ماله من سمعة ونفوذ  (الٌجوز)العبارة خاطئة 

 

   :-13كالم مهم  ذكره الدكتور فً المحاضرة رقم 

 ان نركز على الشركات التجارٌة النه فٌها اسئلة -

  تصلح ان تكون سؤال 11كل معلومة فً الشرٌحة رقم - 

  19االستثناءات هامة فً االسئلة فً الشرٌحة رقم - 

 انواع الحصة العٌنٌة تقدم على وجه التملٌك ووجه االنتفاع  ركزوا فٌها النها مواطن اسئلة - 

 

اذا تضمن عقد الشركة شرط ٌقضً باستبعاد احد الشركاء من االرباح هل هذا  :- 5س

  (14هذا سؤال وحٌد فً المحاضرة رقم )ٌعتبرالشرط  

 (ٌبطل الشرط وٌبقى العقد – ٌبطل الشرط والعقد – باطل –صحٌح )
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 لمادة القانون16و15السئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 
التجاري 

 :- تكتسب الشركة الشخصية المعنوية 1س

من تاريخ قيدها في السجل(من تاريخ كتابتها – من تاريخ شهرها – 
)التجاري 

 :- لم يتطلب القانون ان يكون لها اسم وانما اوجب ان يكون لها2س
عنوان 

شركة(شركة المساهمة – شركة التوصية البسيطة – شركة المحاصة – 
)الشخاص 

 :- لم يتطلب النظام ان يكون لها اسم وانما اوجب ان يكون لها3س
عنوان 

)شركات الشخاص (شركات الموال – شركات المختلطة – 

 :- الشركة التي يستمد اسمها من الغرض منها او اسم مبتكر 4س

شركة ذات( شركة المساهمة – شركة التضامن – شركة المحاصة – 
)المسؤولية المحدودة 

 :-  مدير الشركة يعتبر وكيل عن الشركة ول ل يعتبر وكيل عن5س
الشركة ؟

مدير الشركة ل يعتبر وكيل عن الشركة لنه يقوم بالعمل باسمالجواب ( 
ولحساب الشركة كما ان تعيين مدير الشركة يتم باغلبية الشركاء في حين

)يتطلب تعيين الوكيل اجماع الشركاء 

 :- هل  يؤدي افلس الشركة الى افلس كل الشركاء ؟6س
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العبارة خاطئة (غير صحيح ) ، لن افلس الشركة ل يؤدي الى افلس  كل
الشركاء ال الشركاء المتضامنين فقط نظرا لمسؤوليتهم الشخصية

والتضامنية عن ديون الشركة 

 :-15  كلم مهم ذكره الدكتور في المحاضرة رقم 

 نركز عليها لنها مثار اسئلة (تحول الشركة10في الشريحة رقم -
من نوع الى نوع اخر )

 نركز عليها لنها مثار اسئلة ( جنسية18في الشريحة رقم -
الشركة )

 :-16  كلم مهم ذكره الدكتور في المحاضرة رقم 

 (هل يعتبر5 بعض النقاط مثار اسئلة مثل سؤال 3- في الشريحة رقم 
مدير الشركة وكيل عن الشركة ؟)

- نرجو التركيز والتفريق بين الندماج بالضم والندماج بالمزج  في
 20الشريحة رقم 
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 لمادة القانون التجاري  17االسئلة التي ذكرها الدكتور في المحاضرة رقم 

يترتب على انسحاب احد الشركاء انقضاء الشركة مالم يكن الشركاء قد اتفقوا في عقد  -: 1س

 الشركة على استمرارها في حق باقي الشركاء ولكن يتوافر مجموعة من الشروط 

ان يكون االنسحاب  –ان يحدث االنسحاب بحسن النية  –)ان تكون الشركة غير محددة المدة 

 (جميع ما سبق او كل الشروط السابقة  –في وقت الحق 

 

 ال يعتبر من شركات االشخاص ما يلي  -: 2س

 المحاصة ( –التوصية البسيطة  – ذات المسؤولية المحدودة –)التضامن 

 

 م جدا () يجب التركيز مه -كالم مهم ذكره الدكتور في المحاضرة :

 هذه نقطة مهمة جدا النها مثار اسئلة  االعتبار الشخصيشركات االشخاص تقوم على  -

 هذه نقطة مهمة جدا النها مثار اسئلة  االعتبار الماليشركات االموال تقوم على  - 

هذه نقطة مهمة جدا النها  ثالثة ارباع راسمالتنقضي شركة المساهمة اذا بلغت خسائرها  -

 مثار اسئلة )االسباب الخاصة النقضاء شركة المساهمة (

هذه نقطة مهمة  نصف راسمالتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذا بلغت خسائرها  -

 جدا النها مثار اسئلة )االسباب الخاصة النقضاء الشركات المختلطة (

ن ذلك ، ال يجوز ان يدخل في عنوانها هذه الفقرات يتكون اسم شركة التضامن ، والحكمة م -

  21موجودة في الشريحة رقم 

 في عزل مدير شركة التضامن البد ان نفرق بين الحالتين  26في الشريحة رقم  -

 الحالة االولى )اذا كان المدير احد الشركاء وتم تعيينه بنص في عقد تاسيس الشركة (

ريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان الحالة الثانية )اذا كان المدير ش

معينا في عقد تاسيس الشركة ام في عقد مستقل ( هذه الحالتين والجواب عليهما مهم جدا النهما 

 مثار اسئلة 

شريكا  مواجهة الغيراذا اشتمل اسم الشركة على اسم  شريك موصي مع علمه بذلك اعتبر في  -

هذه النقطة مهمة جدا النها مثار  كشريك موصيفيظل محتفظا بصفته  شركاءامام الاما  متضامنا

 اسئلة 

في الشركة هذه النقطة مهمة جدا  حصة عملمجرد  حصة الشريك الموصيال يجوز ان تكون  -

 النها مثار اسئلة 
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  لمادة المانون التجاري 18االسئلة التً ذكرها الدكتور فً المحاضرة رلم 

 لو صدر من احد الشركاء عمل ٌكشؾ للؽٌر على وجود الشركة بانها تعتبر  :- 1س

 (شركة تضامن – شركة توصٌة بسٌطة –شركة مساهمة )

 

 ٌستطٌع الشرٌن فً شركات المساهمة ان ٌتنازل عن حصته الى الؽٌر  :- 2س

  خطا –صح

 

 هً الشركة التً ٌنمسم رأسمالها الى أسهم متساوٌة المٌمة ولابلة للتداول  :- 3س

 ( الشًء من هذه الشركات – شركة التضامن – شركة المحاصة –شركة المساهمة )

 

 ماذا لو اتفك الشركاء على المسؤولٌة التضامنٌة الحد الشركاء فً شركة المساهمة ؟ :- 4س

ٌعتبر االتفاق باطال النه من خصائص شركة المساهمة مسؤولٌة الشرٌن محدودة ما )الجواب 

  (ٌنفع ان ٌتفك على انه مسؤولٌته ؼٌر محدودة وتضامنٌة

 

 ما هو الحد االدنى لرأسمال شركة المساهمة ؟  :- 5س

 لاير وكذلن ٌنبؽً ان ٌكون 500,000ال ٌجوز ان ٌمل رأسمال شركة المساهمة عن  )الجواب 

المبلػ المدفوع من رأسمال عند تاسٌس الشركة على االلل ال ٌمل عن ربع المٌمة االسمٌة لالسهم 

) 

 

هً الشركة التً تتكون من شرٌكٌن او اكثر مسؤولٌن عن دٌون الشركة بمدر حصصهم  :- 6س

  شرٌن اي نوع من انواع الشركات هل هذه 50فً راسمالها وال ٌزٌد عدد الشركاء فٌها عن 

 (شركة ذات المسؤولٌة المحدودة – شركات المساهمة –شركات االشخاص  )

 

  شرٌن 50الشركة التً ال ٌجوز ان ٌزٌد عدد الشركاء فٌها عن  :- 7س

 (شركة ذات المسؤولٌة المحدودة – شركة المساهمة – شركة المحاصة –شركة التضامن )
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 ال ٌجوز ان تكون ؼرضها المٌام باعمال البنون او التموٌل او االدخار هل هذه الشركة  :- 8س

شركة ذات المسؤولٌة – شركة المحاصة – شركة التوصٌة البسٌطة –شركة المساهمة  )

 (المحدودة 

 

 هً الشركة التً ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة  :- 9س

 ( المساهمة – التوصٌة البسٌطة – التضامن –المحاصة )

 

ٌوجد فٌها نوعٌن من الشركاء موصٌن مسؤولٌتهم محدودة ومتضامنٌن مسؤولٌتهم  :- 10س

 تضامنٌة وؼٌر محدودة 

 ( ال شًء مما سبك –التوصٌة البسٌطة – المحاصة –المساهمة )

 

 من االسباب الخاصة النمضاء شركة المساهمة  :- 11س

بلوغ خسائرها ثالث ارباع – بلوغ خسائرها نصؾ راسمالها –بلوغ خسائرها ربع راسمالها )

  (راسمالها

 

 ٌترتب على تمتع الشركة باالهلٌة  :- 12س

 مسؤولٌة الشركة عن نعوٌض –مسؤولٌة الشركة عن تنفٌذ جمٌع التزاماتها التعالدٌة  مع الؽٌر )

 مسؤولٌتها الجنائٌة تكون –االضرار التً تسببها او التً تمع من عمالها اثناء تأدٌة وظائفهم 

 (جمٌع النتائج السابمة –فمط فً الجرائم التً ٌعالب علٌها المانون بؽرامات مالٌة  

 

من المساهمة فً الخسائر ................... ٌجوز االتفاق على اعفاء الشرٌن بحصة  :- 13س

 اذا توافرت شروط معٌنة 

 ( الشًء مما سبك –عمل– عٌنٌة –نمدٌة  )

 

تتكون من مجموع ما للشركة من حموق وما علٌها من دٌون وتعتبر من اهم النتائج  :- 14س

 المترتبة على اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة 

 ( الشًء مما سبك –الذمة المالٌة للشركة – جنسٌة الشركة –اهلٌة الشركة )
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 ٌتكون اسمها من ؼرضها  :- 15س

 (شركة المساهمة – شركة المحاصة –شركة التضامن  )

 

 ٌترتب على تضمٌن عمد الشركة شرطا ٌمضً باستبعاد احد الشركاء من االرباح  :- 16س

 ( بطالن العمد والشرط معا –بطالن الشرط فمط –بطالن العمد )

 

 (ٌجب التركٌز مهم جدا ):- كالم مهم ذكره الدكتور فً المحاضرة 

كل نوع من انواع شركات االشخاص له خصائص ،تعرٌؾ المفترض نحٌط بها جمٌعا ونركز - 

 علٌها فً الدراسة 

 (تعرٌفها ، خصائصها ، ادارتها تتم ازاي )فً شركة التضامن  -

تعرٌفها ،خصائصها ،انواع الشركاء فٌها كم نوع ، وضع كل )فً شركة التوصٌة البسٌطة - 

 (من من الشرٌن الموصً والشرٌن المتضامن 

 (شرٌن متضامن ، شرٌن موصً )انواع الشركاء فً  شركة التوصٌة البسٌطة - 

 فً شركة المحاصة ما هً خصائص الممٌزة لهذه الشركة؟ ،كٌؾ ٌتم ادارتها ؟- 

المٌام باعمال البنون او التموٌل او المانون حظر على الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة - 

 االدخار او التامٌن او االستثمار االموال  لحساب الؽٌر هذه نمطة مهمة جدا النها مثار اسئلة 

 

 

 شركات االشخاص 

  انواع 3تنمسم بدورها الى 

شركة 

شركة  التضامن 

التوصٌة 

 البسٌطة 

شركة 

 المحاصة 
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 لمادة القانون التجاري  2التي ذكرها الدكتور في البث المباشر رقم   االسئلة 

 التضامن في الديون التجارية  -: 1س

 ( مفترض –يحتاج الى نص او اتفاق  –يحتاج الى اتفاق  –)يحتاج الى نص في القانون 

 

 يشترط لشهر افالس التاجر  -: 2س

جميع الشروط السابقة  –ان يحل اجل الدين  –ان يكون الدين تجاريا  –)ان يكون المدين تاجرا 

) 

 

 نكون بصدد حالة االفالس اذا كانت اموال المدين ال تكفي لسداد ديونه  -: 3س

يكفي في  االفالس التوقف عن دفع دين واحد حتى لو كانت امواله التصحيح ) خطا  –صح 

 ( فع دين تجاري مستحق االداء تكفي لسداد ديونه بل العبرة انه توقف عن د

 

 المهلة القضائية في الديون التجارية او المنازعات التجارية  -: 4س

تجوز اذا توافر شرطين استدعت حالة المدين ذلك ولم يلحق  –) جائزة بدون قيد او شرط 

 (جائزة اذا لحق المدين ضرر في تجارته بسبب خارج عن ارادته  –الدائن ضرر 

 

 االعذار في الديون المدنية يتم  -: 5س

 (ورقة رسمية  –اي طريقة من الطرق  -تليكس –فاكس  –)خطاب عادي 

 

 االعذار في الديون التجارية يتم  -: 6س

 (كافة الطرق او اي طريقة  –تليكس  –فاكس  –) ورقة رسمية 

 

 االحكام الصادرة في المواد المدنية يتم تنفيذها نفاذا معجال  -: 7س

ال يتم تنفيذها اال بعد تصير نهائية يعني تستنفذ كل طرق الطعن بعدما التصحيح )  خطا –صح 

يصدر الحكم من اخر درجة واعلى محكمة في هذه الحالة يستطيع الدائن ينفذه او االحكام 

 (التجارية فقط هي التي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة 
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 تتمثل اهمية تحديد صفة التاجر في  -: 8س

شهر افالس  –خضوع التاجر للضرائب على الدخل  -التزامات التاجر   –)بيان حقوق التاجر 

 (جميع ما سبق  –

 

المقصود باالعمال التي يحترفها الشخص حتى يكتسب صفة التاجر االعمال التجارية  -: 9س

 بالتبعية 

 (االصلية او بطبيعتها وليست التبعية  االعمال التجاريةالتصحيح ) خطا  –صح 

 

 المقصود باالحتراف  -: 10س

يزاول الشخص  –يتخذ الشخص العمل مهنة يرتزق منها فقط  –)تكرار القيام بالعمل فقط 

يقوم الشخص بالعمل التجاري على وجه التكرار واالنتظام وان يتخذ  –التجارة في محل تجاري 

 ( مهنة يرتزق منها

 

 يعد تاجرا  -: 11س

 (مدير الشريك المتضامن  –الشريك المساهم  –الشريك الموصي  –)مدير الشركة المساهمة 

 

 يلتزم التاجر بمجموعة من التزامات القانونية منها  -: 12س

 –القيد في الغرفة التجارية والصناعية  –القيد في السجل التجاري  –)مسك الدفاتر التجارية 

 (السابقة  جميع االلتزامات

 

 يد الدفاتر التجارية في معرفة المركز المالي للتاجر فت -: 13س

 خطا  – صح

 

 يد الدفاتر التجارية في انها وسيلة لالثبات سواء لصالح التاجر  او ضده فت -: 14س

 خطا  – صح
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 يد الدفاتر التجارية في افالس التاجر فت -: 15س

 خطا  – صح

 

 يد الدفاتر التجارية في تقدير الضريبة المستحقة على التاجر فت -: 16س

 خطا  –صح 

 

 من الدفاتر االلزامية ما يلي  -: 17س

 (جميع الدفاتر السابقة  –دفتر االستاذ  –دفتر الجرد  –) دفتر اليومية 

 

 يشترط للقيد في السجل التجاري ان يكون طالب القيد تاجر  -: 18س

 خطا  – صح

 

 يشترط للقيد في السجل التجاري ان ال يقل راس المال المستثمر عن مئة الف لاير  -: 19س

 خطا  – صح

 

 يشترط للقيد في السجل التجاري االشتراك في الغرفة التجارية والصناعية  -: 20س

 خطا  – صح

 

 ال يشترط للقيد في السجل التجاري مزاولة التجارة في محل ثابث في المملكة  -: 21س

 (يشترط القيد في السجل التجاري .....................التصحيح ) خطا  –صح 

 

 يلتزم الباعة الجائلين بالقيد في السجل التجاري  -: 22س

 (ال يلتزموا بالقيد في السجل التجاري التصحيح ) خطا  –صح 
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2األساله التى ذكرها الدكتور في المحاضره المباشره الثانيه لشعبه   

 

 

سؤال 21 عددها   

التجاريه المسائل في التضامن /1س : 

1- اتفاق الى يحتاج  

2- القانون في نص الى يحتاج  

3- اتفاق او القانون في نص الى يحتاج  

 يحتاج الى امر مفترض-4

 

التجاريه؟ ديونهم دفع عن يتوقفون الذين بالتجار خاص نظام هو األفالس /2س  

 صح-1

 خطاء-2

  

امواله؟ على ديونه تزيد ان الشخص افالس لشهر ان يشترط /3س  

 صح-1

 خطاء-2

 

التصحيح : يكفي لشهر االفالس توقف المدين التاجر عن دفع دين تجاري واحد حتى لوكان عنده اموال كثيره 

 اخرى

 

في تجوز القضائيه المهله /4س :  

1- شرط بال المدينه الديون  

  الديون التجاريه بشرط ان يلحق المدين ضرر في تجارته لسبب خارج عن ارادته-2
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في يتم المدينه الديون في االعذار/5س : 

1 -فاكس  

 تلكسل-2

 ايميل-3

 خطاب-4

  ورقه رسميه-5

 

معجال؟ نفاذا تنفيذها يجوز المدنيه المواد في الصادره االحكام /6س  

 صح-1

 خطاء-2

  

 التصحيح : المواد المدنيه اليتم تنفيذها أال بعد ان تصبح نهائيه

 

التاجر؟ صفة يكتسب الشخص احترفها اذا التجاريه االعمال من نوع اي /7س  

 االعمال التجاريه االصليه أو بطبيعتها -1

2- بالتبعيه التجاريه األعمال  

 

؟ التاجر صفة يكتسب حتى الشخص يحترفها ان يجب التي التجاريه عمال باأل المقصود ماهو /8س  

  ج/ االعمال التجاريه االصليه او بطبيعتها

 

 التجاريه االعمال هي التاجر صفة يكتسب حتى الشخص يحترفها ان يجب التي التجاريه باالعمال المقصود /9س

 بالتبعيه؟

 صح-1
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 خطاء-2

 

  التصحيح: هي االعمال التجاريه االصليه او بطبيعتها

 

تاجرا؟ يعتبر حتى للشخص الوحيد النشاط هو التجاره احتراف يكون ان يشترط هل /10س  

 

 صح-1

 خطاء-2

 

 التصحيح: اليشترط ويجوز للشخص ان يكتسب اكثر من حرفه

 

ومنها التاجر صفة اكتساب شروط تتعدد/11س : 

 

 األحتراف-1

 االستقالل-2

 األهليه-3

 جميع الشروط السابقه-4

 

التجاره؟ لمزاولة المحكمه من األذن طلب الغفله وذو للسفيه يجوز/12س  

 صح-1

 خطاء-2

 

ومنها المهنيه التاجر التزامات تتعدد/13س : 

1- الدفاتر مسك  
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2- التجاري بالسجل القيد  

3- التجاريه بالغرفه القيد  

 جميع األلتزامات السابقه-4

 

للتاجر؟ المالي المركز معرفة التجاريه الدفاتر اهمية من/14س  

 صح-1

 خطاء-2

 

اوضده؟ التاجر لمصلحة سواء المحكمه في لالثبات وسيله التجاريه الدفاتر اهمية من/15س  

 صح-1

 خطاء-2

 

التاجر؟ افالس حالة في التجاريه الدفاتر تفيد/16س  

 صح-1

 خطاء-2

 

التجاري؟ السجل في نفسه يقيد ان لاير الف 100 عن التجاره في المستثمر ماله راس يقل لمن يجوز هل/17س  

  ج/ يجوز لهم اذا ارادو ذلك فليس هناك مايمنع

تاجرا؟ القيد طالب يكون ان التجاري السجل في القيد يشترط/18س  

 صح-1

 خطاء-2

 

تاجرا؟ التجاري السجل في القيد طالب يكون ان اليشترط/19س  

 صح-1
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 خطاء-2

 

؟ لاير الف 100 عن التجاره في المستثمر مال رأس اليقل ان التجاري السجل في للقيد يشترط/20س  

 صح-1

 خطاء-2

 

؟ التجاري السجل في نفسه يقيد ان لاير الف 100 عن التجاره في المستثمر ماله رأس يقل لمن يجوز/21س  

 

 صح-1

 خطاء-2

 لتوضيح االجابه : اذا وجد مصلحه في ذلك  فيجوز
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 اىقبُّ٘ اىتجبسٛ 

 إٌ اىْقبط( تٌ فٖٞب ششح ٗت٘ضٞخ 31ٗ 31ٍشاجؼت ٍَٖٔ جذا ىيَذبضشة )

 

 

 :  ىيششمبثاّ٘اع ٍِ اىششمبث اىتجبسٝت تْغبق ػيٖٞب االدنبً اىؼبٍت  1ْٕبك  

 ششوبد ِخزٍغخ -3ششوخ اِٛاي    -2  ششوخ اشخبص  .1

 

 ششمت االشخبص ٍْٖب : 

 ششوخ اٌّؾبطخ -3ششوخ اٌزٛط١خ اٌجغ١غخ     -2   ششوخ اٌزضبِٓ .1

 

 (ششوخ اٌّغبّ٘خ )ٚششوخ االِٛاي رزضّٓ اٚ رزّضً فٟ 

 (اٌششوخ راد اٌّغئ١ٌٛخ اٌّؾذٚدح)ٚاٌششوخ اٌّخزٍغخ رزّضً فٟ  

 

رمذ٠ُ ؽظخ ِٓ ِبي اٚ ػًّ ٠ٕٚشب ػٕٗ سثؼ    ٚ  .. ٠ٙذف اٌٝ اٌشثؼشخظبْ اٚ اوضش: ػجبسح ػٓ ػمذ ٠ٍزضَ ف١ٗ  االطواىششمت فٜ 

 . اٚ خغبسح

 

  شخض ٚاؽذ فمظٔٛػ١ٓ ِٓ اٌششوبد  رأع١ظؽ١ش ٠ّىٓ  ىألطواعتثْبءاث ٕ٘بن ِٓ . 

 .ِال١٠ٓ س٠بي  ٠5مً ػٓ  )ششوخ اٌّغبّ٘خ( ِٓ شخض ٚاؽذ ثششط اْ ٠ىْٛ ساط ِبٌٙب ال رأع١ظ٠ّىٓ  :اٚال

 .)ششوخ راد اٌّغئ١ٌٛخ ِؾذٚدح( ِٓ شخض ٚاؽذ  رأع١ظ٠ّىٓ :صب١ٔب 

 شش٠ه. 55اٌّؾذٚدح( فؾذ٘ب االلظٝ ٘ٛ  ٠ٛعذ ؽذ الظٝ ٌؼذد اٌششوبء ٚاعزضٕٝ ِٓ رٌه )ششوخ اٌّغئ١ٌٛخ ٚفٟ االطً ال 

 

 : ( ىؼقذ اىششمتاىؼبٍتاىَ٘ض٘ػٞت )االسمبُ  

 اٌغجت                 اال١ٍ٘خ                  اٌّؾً               اٌشضب                     

  ْٛ٠غت اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن سضٝ ِٓ وً اٌششوبء ػٍٝ وً ثٕٛد اٌؼمذ ٚال ٠ىفٟ اْ ٠ىْٛ اٌشضٝ ِٛعٛد ثً ٠غت اْ ٠ى

 ٟٚ٘ ) اٌغٍظ ٚاالوشاٖ ٚاٌزذ١ٌظ ٚاالعزغالي (. 4ٛة اٌشضٝ "طؾ١ؾب" ٠ؼٕٟ خب١ٌب ِٓ اٌؼ١ٛة ٚػ١

 

 :( ىؼقذ اىششمت اىخبطتاالسمبُ اىَ٘ض٘ػٞت ) 

 )ٚ٘ٛ ِٓ اُ٘ اسوبْ اٌششوخ (الزغبَ االسثبػ ٚاٌخغبئش        ١ٔخ اٌّشبسوخ     رمذ٠ُ اٌؾظض        رؼذد اٌششوبء       

 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ "صٚاي اٌؼمذ ِٓ ومبػذح ػبِخ ارا رخٍف أٞ سوٓ ِٓ اسوبْ ػمذ اٌششوخ ) اٌخبطخ اٚ اٌؼبِخ (فبٌغضاء ٘ٛ اٌجغالْ  ❤

 .اطٍخ" 

 

  ٟاٌزٟ رمَٛ ػٍٝ االػزجبس اٌشخظٟ أٞ رشثغُٙ ػاللخ شخظ١خ  ششوبد االشخبص١ٔخ اٌّشبسوخ ٠ىْٛ ٚاضؼ ف ٟ٘ٚ

 . ششوبد االِٛايٚرزشاعغ فٟ 

 ِٛعٛدح ِٕز ثذا٠خ اٌششوخ ٚرغزّش عٛي ؽ١بح اٌششوخ . ١ٔخ اٌّشبسوخْٛ ٠ٕٚجغٝ اْ رى 

 

 ؽبالد ثغالْ ػمذ اٌششوخ :  ثغالْ ِغٍك  ٚ  ثغالْ ٔغجٟ 

 اىبغالُ اىْغبٜ اىبغالُ اىَغيق
 ٘ٛ ػمذ ِؼذَٚ ١ٌظ ٌٗ ٚعٛد لب١ٔٛٔب
 ٠غزغ١غ وً رٞ ِظٍؾخ االؽزغبط ثٗ

 رؾىُ ثٗ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب
 االعبصحال رظؾؾٗ 

 ػمذ طؾ١ؼ ٌٗ ٚعٛد لب١ٔٛٔب اال أٗ ِؼ١ت ؽزٝ ٠زمشس اثغبٌٗ
 ال ٠ؾزظ ثٗ

 ال رؾىُ ثٗ اٌّؾىّخ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب
 ٠ضٚي ػٕذ صٚاي اٌؼ١ت ٚرظؾؾٗ االعبصح

 

اىتٜ قذٍٖب اىششمبء  ػيٚ اعبط اىذظضتشد اىذظض الطذببٖب ٗت٘صع االسببح ٗاىخغبئش  ىششمبءاثش اىبغالُ اىَغيق ػيٚ ا

 عبقب ىششٗط اىؼقذ الّٔ دنٌ ػيٞٔ ببىبغالُ ٗىٞظ

ٌٚىٓ ٌٛ وبٔذ اٌششوخ لبِذ ٚرؼبٍِذ ِغ إٌبط ٚارضؼ ٌٕب اْ ػمذ٘ب ثبعً ٌٚٛ عجك اٌجغالْ ٌزضشس إٌبط ٚثمٝ ٌُٙ ؽمٛق ٌزٌه لبَ 

 " اىششمت اىفؼيٞت اٗ اى٘اقؼٞتاٌمضبء ٌٍؾذ ِٓ االصش اٌشعؼٟ ٌٍجغالْ اثزذاع ٔظش٠خ " 

 

 اىششمت اىفؼيٞت :ششٗط تغبٞق ّظشٝت  

 اْ رىْٛ اٌششوخ لبِذ ٚثبششد ٔشبعٙب ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ  .1

 رىْٛ اٌششوخ ثبعٍخ ثغالْ ِغٍك اْ ال .2
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 ٍببِٞ تنْٖ٘ٝب ٗاىذنٌ اىفؼيٞت ببىْغبت ىيششمبء فبّٔ تظو اىششمت طذٞذت ٗقبئَت فٜ اىَذة  ٍِٗ اثبس اىششمت

 .ببعتثْبء اىششمبء اىزِٝ قضٜ ببىبغالُ ىَظيذتٌٖ ببغالّٖب

 

 ىيبغالُ ؟ ٍتٚ ٝنُ٘ اىؼقذ قببو ٌٍٖ :  

٠ٚشزشط اْ ٠ىْٛ اٌزذ١ٌظ ٚلغ ػٍٝ اٌشش٠ه ِٓ ثم١خ اٌششوبء اٚ ِٓ ٠ّضٍُٙ لب١ٔٛٔب اِب ارا ٚلغ ارا وبْ اٌزذ١ٌظ ٘ٛ اٌذافغ ٌٍزؼبلذ 

 . ٌألثغبي٠ىْٛ اٌؼمذ لبثال  اٌزذ١ٌظ ِٓ اٌغ١ش فال

 

 اىغيظ اىزٛ ٝجٞض ىيششٝل عيب ابغبه ػقذ اىششمت ؟ 

 .اٌغٍظ اٌغٛ٘شٞ ٠ٚزّضً فٟ  اِب اٌغٍظ فٟ شخظ١خ اٌشش٠ه اٚ اٌغٍظ فٟ ٔٛع اٌششوخ ٘ٛ

 

 ) اٌجٕٛن اٚ اٌز٠ًّٛ اٚ االدخبس اٚ اٌزب١ِٓ  ثأػّبي٠غٛص ٌٙب اٌم١بَ  ٟ٘ ششوخ ال  ← ٌٍٖ : ) ششمت راث ٍغئ٘ىٞت ٍذذٗدة

 .ػٍٝ )ششوبد اٌّغبّ٘خ (ؽظش إٌّظُ اػّبي اٌجٕٛن اٚ اٌز٠ًّٛ اٚ االدخبس اٚ اٌزب١ِٓ اٌغجت الٔٗ  اٚ االعزضّبس

 

" ٚاال أزفذ فىشح اٌششوخ ٚوً شش٠ه ٠ىْٛ ِذ٠ٕب ٌٍششوخ ثبٌؾظخ اٌزٟ رؼٙذ " دظتوً شش٠ه فٟ اٌششوخ الثذ اْ ٠مذَ  

 .ثٙب 

 

  ّٚقذٝت      ػْٞٞت       ػَو:     اّ٘اع 1اىذظض ػي        

 

 ٌٍٖ :. اوضش أٛاع اٌؾظض ش١ٛػب فٟ اٌششوبد ٟ٘ اٌؾظض إٌمذ٠خ 

 رذخً فٟ ساط ِبي اٌششوخ . ٚاٌؾظخ ثبٌؼًّ ال 

 

اٌمبْٔٛ ٠ؼغٟ ٌٍششوبء اٌؾك فٟ االرفبق ػٍٝ و١ف١خ دفغ اٌؾظض إٌمذ٠خ ٠ٚىْٛ اِب ثذفغ وبًِ اٌّجٍغ ػٕذ اٌزأع١ظ اٚ ػٍٝ  دفؼبد 

 : اىششمبثٗاعتثْٚ اىقبُّ٘ ٍِ رىل ّ٘ػِٞ ٍِ دٚس٠خ 

 ِٓ ل١ّخ االعُٙ . %52 " ٠غت ٌٍّغبُ٘ ف١ٙب اْ ٠ذفغ سثغ اٌم١ّخ ػٍٝ االلً أٞ ششمبث اىَغبَٕت" .1

 اٌششوخ  ػٕذ رأع١ظ مبٍو اىذظض٠غت دفغ  "ٗششمبث راث اىَغئ٘ىٞت اىَذذٗدة" .2

 

 :ٌٍٖ اىتفشقت بِٞ اىذظت اىؼْٞٞت اىَقذٍت )ػيٚ ٗجٔ اىتَيٞل( اٗ )ػيٚ ٗجٔ االّتفبع ( 

  عٛأ اٌؼ١ٕ١خاٌؾظخ  ٍِى١خ٠ؼٕٟ أٗ رُ ٔمً  " ٗجٔ اىتَيٞل "ػٍٝ ارا اوبٔذ اٌّمذِخ ِٓ اٌشش٠ه ٌٍششوخ  ؼ١ٕ١خاٌاٌؾظخ 

ٚطبسد عضء ِٓ اٌضّبْ اٌؼبَ ٌٍششوخ ٠ٚغٛص ٌٍششوخ  ٍِ ٍينٞت اىششٝل اىٚ ٍينٞت اىششمت( ػمبس اٚ ِٕمٛي  )وبٔذ

 .الْ اٌشٟ ٠ٍٙه ػٍٝ ِبٌىخ  ػٍٝ اٌششوخرىْٛ رجؼخ اٌٙالن  ٚارا ٍ٘ه إٌّمٛي اٚ اٌؼمبسوبًِ اٌزظشف ف١ٙب 

 

  أٞ ٠ؼغٟ ٌٍششوخ  ِمبثً ؽمخ االؽزّبٌٟ فٟ اٌشثؼ ِٓ اٌششوخ "ٗجٔ االّتفبع "ٍششوخ ػٌٍٝ اٌؼ١ٕ١خٚلذ ٠مذَ اٌشش٠ه اٌؾظخ

رٍٙه  ي اٚ اٌؼمبسٚارا ٍ٘ه إٌّمٛٚال ٠غٛص ٌٍششوخ اٌزظشف  بقبء ٍيٞنت اىذظت ىيششٝل٠ؼٕٟ  دْٚ اٌزٍّه االٔزفبعؽك 

 ٚػ١ٍٗ رمذ٠ُ ؽظخ اخشٜ ٚاال خشط ِٓ اٌششوخ . ػٍٝ اٌشش٠ه

 

 

o ٚارا ٌُ ٠زُ االرفبق ِغجمب ٠زُ  اٌزأع١غٟؽغت ِبرُ االرفبق ػ١ٍٗ فٟ اٌؼمذ  فٜ االطو ٝتٌ ت٘صٝغ االسببح ٗاىخغبئش

 اٌزٛص٠غ ؽغت اٌؾظخ فٟ ساط اٌّبي .

o االسثبػ ٚاال وبْ اٌششط ثبعال  ؽشِبٔٗ ٚال اىَغبَٕت فٜ اىخغبئشٝج٘ص اػفبء ادذ اىششمبء ٍِ  ٗفٜ االطو ال ِٓ

 . اىششٝل ببىؼَوٚاعزضٕٝ ِٓ رٌه اْ اٌشش٠ه اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠ّىٕٕب اػفبءٖ ِٓ اٌّغبّ٘خ فٟ اٌخغبسح ٘ٛ 

 

  فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ ِب١ٌٗ ثؼذ اعشاء ػ١ٍّخ اٌغشد  االسببح اىظبفٞت٠زُ رٛص٠غ: 

 ُرٛص٠غ االسثبػ االثؼذ عجش اٌخغبئش  ٚال٠ز 

 الْ رٌه ٠ضش ثبٌذائ١ٕٓ  ٠ٚضش ثبٌششوخ الٔٗ ٠ٕمض ِٓ  اسثبػ ١ّ٘ٚخفال٠غٛصٌٙب رٛص٠غ  ٗارا ىٌ ٝنِ ىيششمت أٛ اسببح

 .ساط ِبٌٙب 

 

 االسثبػ اٚ اػفبئخ ِٓ اٌخغبئش اٚ ٚضغ ٔغجخ صبثزٗ ِٓ٘ٛ ششط ٠مزضٟ اعزجؼبد اؽذ اٌششوبء ِٓ ٌٍٖ : ششط االعذ :

 اٌشثؼ ٌٍشش٠ه اٚ اعزشداد اؽذ اٌششوبء ؽظزٗ وبٍِخ  دْٚ رؾًّ أٞ خغبسح.

 

 ٍب اىذنٌ ارا تضَِ ػقذ اىششمت ػيٚ ششط االعذ؟ 

 ٠ؼزجش اٌششط ثبعال ٚال ٠جغً ِؼٗ ػمذ اٌششوخ .
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 )اشٙبس ػمذ اٌششوخ (االشٙبس -2             )وزبثخ ػمذ اٌششوخ(اٌىزبثخ -1ٟ٘  اىششٗط اىشنيٞت :

 

ششوخ خف١ٗ ٚال رزّزغ ثبٌشخظ١خ  ألٔٙب  اىَذبطت"ِبػذا ششوخ "  ػمذ٘بٚاشٙبس وً اٌششوبد ٠غت اٚ ٠غزٍضَ وزبثخ 

ٚفٟ ؽبٌخ اشٙبس٘ب فبْ رٌه ٠زٕبفٝ ِغ عج١ؼزٙب  ←اٚ ٠غزٍضَ اٌمبْٔٛ وزبثخ ػمذ٘ب  ٚثبٌزبٌٟ ال٠زغٍتاٚ االػزجبس٠خ  اٌّؼ٠ٕٛخ 

 . ششمت تضبٍِٚ رزؾٛي اٌٝ اٌّغززشح 

 

 االعتتبس ٕٜ إٌٔ ٍب َٝٞض ششمت اىَذبطت ػِ غٞشٕب طفت. 

 

ٌٚىٕٙب ١ٌغذ  ارغبٖ أٞ ِٕبصػبد ٠ّىٓ اْ رضبس ف١ّب ثؼذ ٠ٚؼزجش وزبثخ ػمذ اٌششوخ ششعب ٌالؽزغبط ثؼمذ اٌششوخ ٌٍغ١ش 

 .ششعب ٌظؾخ اٌؼمذ 

 أٞ أٗ ال ٠زشرت ػٍٝ ػذَ وزبثخ ػمذ اٌششوخ اٌجغالْ .

 

 غ١ش ثٛعٛد اٌششوخ ٚاٞ رؼذ٠ً عشا ػ١ٍٙب .٘ٛ اػالَ اٌ اىٖذف ٍِ االشٖبس ؟ 

 فبٔخ ٠ىْٛ غ١ش ٔبفز فٟ ِٛاعٙخ  اٌغ١ش  ارا ىٌ ٝشٖش ػقذ اىششمت ؟

 فبٔخ رىْٛ ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚؽذ٘ب غ١ش ٔبفزٖ فٟ ِٛاعٙخ اٌغ١ش  ؟ٗارا ىٌ ٝشٖش بٞبُ اٗ تؼذٝو عشا ػيٚ اىؼقذ

 .ػٍٝ اٌؼمذ ِٓ رؼذ٠ً  ِب ٠غشأ٠غزٍضَ ػٍٝ ِذ٠ش٠ٓ ٚاػضبء ِغٍظ االداسح اشٙبس ػمذ اٌششوخ ٚوً  ← اختظبسا

 

 ❁فقظ ىَذت٘ٙ ٕزٓ اىَذبضشاث اعئيت الختببساث ّٖبئٞت عببقت تٌ تجَٞؼٖب❁

 

 : مب عذاانحظض انمقذمت مه انشركبء تذخم في راس مبل انشركت  -1

 

 وً ِب روش -اٌؾظخ إٌمذ٠خ   د -اٌؾظخ اٌؼ١ٕ١خ ط -ة   اىذظت ببىؼَو                        
 

 ال حذ اعهى نعذد انشركبء في انشركبث مب عذا : -2

 شرمةاىحضاٍِ-شرمةاىَطاهَةج -أ

 انمحذودة انمسئونيتانشركت راث  -داىشرمةاىقاتضة -ب

 

 تىقسم شركت انمسبهمت انى مب يهي : -3

 شرماتاٍىاهواشخاصوٍخحيطة-شرماتاٍىاهوشرماتاشخاصب -أ

 شركبث اموال فقط -شرماتجضاٍٍْهوٍذٍّهوطْاػٍهج -ب



 تعذ شركبث انمسبهمت احذ اوواع : -4

اىشرماتاىَذٍّه-اىشرماتاىَخحيطةج-شرماتاالشخاصج-بشركبث االموال

 

 تعذ "ويت انمشبركت " مه : -5

 انخبطت انموضوعيت -االرماُاىَىضىػٍةاىؼاٍةب -أ

 ىٍصرمْا-االرماُاىشنيٍهد -ب



 :نعقذ انشركه انعبمت مه االركبن انموضوعيه -6

 جؼذداىشرماء .أ

 جقذٌٌاىحظض .ب

 موٍارمر .ت

 نيس شي ممب ركر . ث



 ٍِ االسمبُ اىَ٘ض٘ػٞت اىؼبٍٔ فٜ اىششمبث ٍبٝيٜ: -7
 اٌشضب . أ

 اٌّؾً . ة
 مو ٍبرمش . ث
 ١ٌظ شئ ِّب روش . س

 
 انخبطت نعقذ انشركت  انموضوعيتمه االركبن  -8

 الشٟ ِٓ ِب روش -د       مو ٍب رمش -ج       رمذ٠ُ اٌؾظض -ة    رؼذد اٌششوبء 
 

 
 

126



 

 

 ششمبث االشخبص ٕٜ :  -9
 ٗاىَذبطتاىبغٞغت  ٗاىت٘طٞت اىتضبٍْٞت . أ

 اٌزٛط١ٗ ثبالعُٙ  . ة
 راد اٌّغؤ١ٌٚٗ اٌّؾذٚدٖ . د

 
 :انى  تىقسم انشركبث انتجبريه -01

 اموال واشخبص ومختهطه -اٍىاهواشخاصب -أ

 ِذ١ٔٗ ٚرغبس٠ٗ ِٚغبّ٘خ -رضب١ِٕٗ ِٚذ١ٔٗ ٚطٕبػ١ٗ       د
 

 تعذ شركت انتوطيت انبسيطت احذ اوواع-11

 اٌّذ١ٔٗ -ط       اٌّخزٍغخ  -د       ششمبث االشخبص -ة     ششوبد االِٛاي  

 
 االسمبُ اىشنيٞٔ بؼقذ اىششمٔ: -33

 اٌؼمذ شٙش - أ
 وزبثخ اٌؼمذ - ة
 مو ٍبرمش - ث
 ١ٌظ شئ ِّب روش - س

 
 :ٝؼذ اقتغبً االسببح ٗاىخغبئش ٍِ  -12

  االسمبُ اىَ٘ض٘ػٞٔ اىخبطت -االسوبْ اٌّٛضٛػ١ٗ اٌؼبِخ      ة - أ
 ١ٌظ سوٕب  -االسوبْ اٌشى١ٍٗ         ط - ة
 

 :ششمت اىَذبطت ٕٜ اىششمت اىتٚ    -31
 رزّزغ ثبٌشخظ١ٗ االػزجبس٠ٗ  -ة                 ال تتَتغ ببىشخظٞٔ االػتببسٝٔ - أ

  رّزغ ثبٌشخظ١ٗ االػزجبسٞ اِبَ اٌغ١ش -رزّزغ ثبٌشخظ١ٗ االػزجبس٠ٗ ث١ٓ االػضبء   د - ة
 

 ٝ٘جب اىْظبً اىغؼ٘دٛ "اشٖبس اىؼقذ " ىجَٞغ اىششمبث ٍب ػذا : -31
 ششوخ اٌزضبِٓ  -ة                           ششمبث اىَذبطٔ - أ

 ششوخ اٌؼٕبْ -اٌجغ١غخ                     ط ششوخ اٌزٛط١ٗ

 

  : اىششمتػيٚ ػذً متببت ػقذ  ٝتشتب -11

 يكون انعقذ طحيحب-دغٍرتطالُاىؼقذفًٍىاجههىي-اءجتطالُاىؼقذتٍِاىشرم-تطالُاىؼقذب
 

 (  ( ✔ ٌجىزشهرافالشاىشرمهاىفؼيٍةٍحىجىقفثػِدفغدٌىّهااىحجارٌة -16

 (  ( ✔  ٌشحرطفًاىحظضاىحىٌقذٍهااىشرماءاُجنىٍُحطاوٌةاىقٍَهال -11

  اىشرمهٍيلالّها( (✘ اًاىشرٌلتحقذٌٌحظهػٍٍْهاخرٌحرجةػيىهالكاىحظهاىؼٍٍْهػيىوجهاىحَيلاىس -11

  اىشرٌلجثقىىَينٍة(  ( ✘ ٍينٍهاىشرمةاىىقوٍينٍةاىحظهاىؼٍٍْهتاالّحفاعجْ -11

 لرىٍْغاىْظاًالُ(  ( ✘ جىزاُجنىُحظهاىشرٌلتاىؼَوٍاٌحَحغتهٍِضَؼهوضيطهٌ -01

 (  ( ✔ اىؼَواٌُنىُاىؼَوجذيوٍهٌتاىْطثةىيشرمهتحظهاىشرط -01

  اىشنيٍهاالرماٍُِالّه(  ( ✘ ٌحرجةػيىػذًمحاتةػقذاىشرمهتطالُاىشرمة -00

ىؼالقةاىشرماءفٍَاتٍْهٌفؼقذاىشرمةٌؼحثرطحٍحاواُىٌٌنٍِنحىتاوالٌجىزاليٍِاىشرماءتاىْطثه -02

 (  ( ✔ اىحَطلتؼذًمحاتهاىؼقذ

(  ( ✔  اىشخظٍةاىَؼْىٌهىيشرمةجنحطةٍِىحظةجنىٌْها -02



 دػ٘اتنٌتٌ بذَذ اهلل          

 

 يامسني املطريي
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 اٌمبوُن اٌزدبسي

 51َ 51مشاخعخ مٍمً ٌٍمحبضشح 

 

 

 

 

 

 ٌمبرا اعزشف اٌمبوُن ٌٍششوبد ثبٌشخظٍخ اٌمعىٌُخ اَ االعزجبسٌخ ؟ 

انششكبء انًكٍٍَٕ نّ ٌٔزشرت ػهى رنك اٌ رزًزغ انششكخ ثجًٍغ انحمٕق انزً ٌزًزغ ثٓب انشخض نٓذف اٌجبد حٍبح لبٍََٕخ يغزمهخ ػٍ 
 انطجٍؼً .

 مزى رىزست اٌششوخ اٌشخظٍخ اٌمعىٌُخ ؟ 

 ثؼذ لٍذْب ثبنغجم انزجبسي 

 مزى ٌحزح ثٍزي اٌششوخ فً مُاخٍخ اٌغٍش ؟ 

 ثؼذ اعزٍفبء اجشاءاد انشٓش انمبٍََٕخ ٔلٍذْب ثبنغجم انزجبسي 

 ٌمبرا ششوخ اٌمحبطخ ًٌ اٌششوخ اٌُحٍذح اٌزً الرىزست اٌشخظٍخ اٌمعىٌُخ ؟ 

 َظشا نكَٕٓب ششكخ يغززشح ٔال ٔجٕد نٓب ثبنُغجخ نهـٍش .

  ارا رى شٓش ٔلٍذ انششكخ فً انغجم انزجبسي اطجحذ َبفزح فً يٕاجٓخ انـٍش 

 ٌجٕص نهششكبء انزًغك ثٓب فً يٕاجٓخ انـٍش ٌٔجٕص أ ٌغزطٍغ انـٍش  ٔارا نى ٌزى شٓش ٔلٍذ انششكخ فً انغجم انزجبسي فال

 انزًغك ثٓب فً يٕاجٓخ انششكبء 

 ارا وبوذ اٌششوخ فً مشحٍخ رظفٍخ ؟ 
 نهـٍش ٔانزضايبديبنٓب يٍ حمٕق  ثبعزٍفبءٔرمٕو خظٍزٓب انًؼٌُٕخ فً ْزِ انًشحهخ رظم يحزفظخ ثش 
 عٓب ٔفً حبل رٕلفٓب ػٍ دفغ دٌَٕٓب ٌجٕص شٓش افال 
 اػًبل لذًٌخ  إلرًبوارا كبَذ الصيخ  ٔالٌجٕص نٓب انجذء ثبػًبل جذٌذح اال 

 
 ًٌ ٌزشرت عٍى رحُي ششوخ اٌزضبمه اٌى ششوخ مسبٌمخ وشُء شخض اعزجبسي خذٌذ ؟ 

ٌزشرت ػهٍّ َشٕء شخض اػزجبسي جذٌذ ٔرظم انششكخ يحزفظخ ثحمٕلٓب  فً انُظبو انغؼٕدي رحٕل انششكخ يٍ َٕع انى اخش ال
ٔانزضايبرٓب انغبثمخ ٔانضو انمبٌَٕ اثشء نهزيّ اٌ ٌزى اثالؽ جًٍغ انذائٍٍُ ثخطبة يغجم ثبٌ انششكخ انزً نكى حمٕق ػُذْب عززحٕل يٍ 

ٌٕيب يٍ انخطبة فبَٓى لجهٕا ثشاءح  03ل فزشح ششكخ رضبيٍ انى ششكخ يغبًْخ ٔارا نى ٌؼزشع احذ انذائٍٍُ ػهى لشاس انزحٕل خال
 انزيخ.

  اٌمٍخ لبوُوٍخ َعمٍٍخ اٌششوخاسم ًٌ : 
  ثٓزا االعى ٌزى رٕلٍغ انًؼبيالد انزً رجشيٓب انششكخ يغ انـٍش 
  ًََٕٔانذػبٔي انزً رشفغ يٍ انششكخ أػهٍٓب رشفغ ثبعى انششكخ ٔنٍظ ثبعى يًثهٓب انمب 

 

  اٌششوبء اٌمزضبمىٍهششكخ انزضبيٍ فٍٓب َٕع ٔاحذ يٍ انششكبء ْٔى. 

  ششوبء مزضبمىٍه َششوبء مُطٍه فٍٓب َٕػٍٍ يٍ انششكبء ْٔى انجغٍطخٔششكخ انزٕطٍخ . 
 
 ٌفشق ثٍه اٌششٌه اٌمزضبمه َاٌششٌه اٌمُطً ؟ا مب 
  ٌٕرضبيٍُخ ٔؿٍش يحذٔدح  يغئٕنٍزّانششٌك انًزضبيٍ رك 
  ًٌذخم اعًخ فً ػُٕاٌ انششكخ  ركٌٕ يغئٕنٍزّ يحذٔدح فمط ثمذس حظزّ فً ساط يبل انششكخ ٔنزنك الٔانششٌك انًٕط

. 
  ٌششكخ انزٕطٍخ انجغٍطخ :فً حبنخ ركش اعى انششٌك انًٕطً فً ػُٕا 

 كششٌك يزضبيٍ  ارا ػهى ٔٔافك ٌزحًم انًغئٕنٍخ  

 الٌزحًم ٔرجمى يغئٕنٍزّ يحذٔدح . ٔارا نى ٌؼهى أ ٔنى ٌٕافك 
 
 ششوخ اٌزُطٍخ اٌجسٍغخ ٌذخً فٍٍب اسم اٌششوبء اٌمزضبمىٍه فمظ َال ٌذخً اسم اٌششوبء اٌمُطٍه ؟ ٌمبرا عىُان 

 .الٌ انششكبء انًٕطٍٍ يغئٕنٍزٓى يحذٔدحانغجت 
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  ً( ششوخ اٌمحبطخانزٕلٍغ ثبالعى انشخظً نهًذٌش)  يؼبيالرٓبششكخ ٌكفً ف. 

  االطم فً ششكخ االيٕال اٌ اعى انششكخ ٌزكٌٕ يٍ ؿشضٓب. 

  ششوخ مسبٌمخرؼزجش ششكبد االيٕال . 

 ششوخ مسبٌمخ سعُدٌخرؼزجش  نزبئٍٍششكخ ا . 
 

 ارا  اٌ ٌشًم اعى ششكخ انًغبًْخ ػهى اعى شخض طجٍؼً اال ارا كبٌ ؿشع انششكخ اعزثًبس ثشاءح اخزشاع أ ال ٌدُص
 .رًهكذ انششكخ يؤعغخ رجبسٌخ ٔارخزد اعًٓب اعًب نٓب 

 
 فٍٍب ؟ رأسسذمزى رىزست اٌششوخ خىسٍخ اٌذٌَخ اٌزً  

 . ششكخ انًحبطخفبَٓب ركزغت جُغٍخ انذٔنخ انزً ربعغذ فٍٓب ثبعزثُبء  انشخظٍخ انًؼٌُٕخارا اكزغجذ انششكخ 

 مزى رىزست ششوخ اٌمحبطخ اٌدىسٍخ اٌسعُدٌخ؟ 
  ٔفك احكبو انُظبو انغؼٕدي نهششكبد  رأعغذارا 
  ٔارا كبٌ يشكض اداسرٓب انشئٍغً ثبنًًهكخ 

 
 .رٓب انشئٍغً ٕ انًكبٌ انزي ٌٕجذ فٍّ يشكض اداسْ مبٌُ مُعه اٌششوخ ؟ 

 
 مُعه ششوخ اخىجٍخ ٌٍب مشوض سئٍسً فً اٌخبسج ٌٍَب فشَع فً داخً اٌممٍىخ ؟ مب ٌُ 

 انفشع داخم انًًهكخ ْٕ يٕطُٓب .ٌكٌٕ انًكبٌ انزي ٌٕجذ ثّ ْزا      

 ًٌ ٌعزجش مذٌش اٌششوخ َوٍال عه اٌششوخ اَ َوٍال عه اٌششوبء ؟ 

انششكبء ٔنٍظ  ثأؿهجٍخرى  رؼٌٍٍُّمٕو ثبنؼًم ثبعى ٔنحغبة انششكخ ٔاٌ  ألَّيذٌش انششكخ ٔكٍال ػٍ انششكخ أ انششكبء  ال ٌؼزجش
 (.ٌزطهت رؼٍٍٍ انٕكٍم اجًبع انششكبء )ٔ ششكبءٌزطهت رؼٍٍٍ انًذٌش اؿهجٍخ انانششكبء حٍش  ثأجًبع

 ًٌ افالط اٌششوخ ٌزشرت عًٍٍ افالط اٌششوبء ؟ 

الٌ انششٌك انًزضبيٍ ٌكٌٕ يغئٕل ػٍ دٌٌٕ انششكخ نٍظ  اال ارا كبٌ انششٌك يزضبيُبال ٌؤدي افالط انششكخ انى افالط انششكبء 
ػهى رنك ششكخ انزضبيٍ ٔانزٕطٍخ ٌزشرت ػهى افالط انششكخ افالط  مثبيفمط فً حذٔد حظزّ ٔاًَب اٌضب فً أيٕانّ انخبطخ  

 انششكبء 
 . افالط احذ انششكبء الٌؤدي انى افالط انششكخ 

 
 ًٌ ٌسزغٍع دائىً اٌششوبء اثىبء حٍبح اٌششوخ اٌحدض عٍى حظخ اٌششٌه فً اٌششوخ ؟ 

 انششكخ  ال ٌغزطٍؼٌٕ ٔنكٍ ثإيكبَٓى انحجض ػهى االسثبح انًغزحمخ نٓزا انششٌك يٍ

 أ انحجض ػهى َظٍت انششٌك ػُذ حم ٔرظفٍخ انششكخ 

 

 فبٌ انششكخ انمذًٌخ ) رمذٌذ اخٍٍبارفبلب ضًٍُب أ طشٌحب ػهى  ثعذ اومضبء اٌمذح ارا اَزٓى اجم انششكخ ٔارفك انششكبء

 ٔشخظٍخ يؼٌُٕخأي اٌ اعزًشاس انششكخ ٌكٌٕ ثششكخ جذٌذح  (رُمضً ٔرُمضً شخظٍزٓب انًؼٌُٕخ ٔرُشى ششكخ جذٌذح

 .جذٌذح 

  لجم اَزٓبء اجهٓب ( فبَّ ال رُمضً انششكخ ٔاًَب رغزًش ثشخظٍزٓب انًؼٌُٕخ  رمذٌذ اخٍٍبٔفً حبنخ ارفك انششكبء ػهى (

: االرفبق ػهى انزًذٌذ ثظٕسح طشٌحخ ٔلجم اَزٓبء انششكخ ٔاٌ ٌكٌٕ ثبألجًبع ٔاٌ ٌشٓش ْزا انزؼذٌم حزى ٌكٌٕ  ثششط

 حجخ نهـٍش .

 َفبَّ ) رُمضً انششكخ ثمٕح انُظبو (الٌ رنك ٌفمذ انششكخ طفزٓب  ششٌه َاحذزمبل يهكٍخ جًٍغ انحظض أ االعٓى انى ػُذ ا

 . ششكخ راد انًغئٕنٍخ انًحذٔدحٔ  ششكخ انًغبًْخيٍ رنك  َاسزثىىكششكخ 

 

 ؟ مزى ٌؤدي اٌٍالن اٌىًٍ اَ اٌدضئً اٌى اومضبء اٌششوخ 

 ًٍاالعزًشاس  ٔثإيكبَٓبٌؤدي انى اَمضبء انششكخ اال فً حبنخ اٌ ركٌٕ انششكخ لذ ايُذ ػهى يٕجٕدارٓب  اٌٍالن اٌى

 ػهى يجهؾ انزبيٍٍ .   يب حظهذٔيًبسعخ َشبطٓب يزى 

 ًٌؤدي انى اَمضبء انششكخ ارا كبٌ يب رجمى يٍ ايٕال ؿٍش كبف العزًشاسْب  َاٌٍالن اٌدضئ 

 كخ لجم اَمضبء يذرٓب ٌجٕص نهششكبء االرفبق ػهى حم انشش 
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  َٕػٍٍ االَذيبج: 

 االوذمبج ثغشٌك اٌمضج االوذمبج ثغشٌك اٌضم  

رُمضً انشخظٍخ انًؼٌُٕخ نهششكخ انًُذيجخ ٔرجمى 
 انشخظٍخ انًؼٌُٕخ نهششكخ انذايجخ

رُمضً انشخظٍخ انًؼٌُٕخ نجًٍغ انششكبد انًُذيجخ ٔرُشب 
 ششكخ جذٌذح ثشخظٍخ يؼٌُٕخ جذٌذح 

 

  نهجٓخ انمضبئٍخ انًخزظخ اٌ رمضً ثحم انششكخ ثُبء ػهى طهت احذ انششكبء أ أي ري يظهحخ ػُذ ٔجٕد عٕء ٌجٕص

 رفبْى يغزحكى ٌجؼم انزؼبٌٔ يغزحٍال

 

 اسئٍخ عبمخ :

 |:في شركخ انتىصيخ انجسيطخ  -1

 يجت ػذو ركر اسى انشريك انًىصى في ػُىاٌ انشركخ  - أ

 يجةعذمركراسنالشريكالوتضاهيوالشريكالوىصىفيعٌىاىالشركت -ب

 الهاًعهيركراسنالشريكالوىصىفيعٌىاىالشركت -ث

 الهاًعهيركراسنالشريكالوتضاهيوالوىصىفيعٌىاىالشركت -ث

 

 تؼذ انشركخ يتًتؼه ثبنشخصيه انًؼُىيه يٍ تبريخ : -2

 كنقضائيصذورح-تاريخهوارسهاعوالهندهي-عليهنجرتبتالوتصهحسذادالشركاءال-ب تأسيسهب  -أ

 

 :خالل يرحهخ تصفيه انشركخ فأٌ انشركخ تحتفظ ة -3

 اهكاًيهدخىلشركاءجذد-دالشخصيهالطبيعيه-جانشخصيه انًؼُىيه-ادارةالشركتوالشركاءب -أ

 

 شركبء يتضبيُيٍ:ان َىع واحذ يٍيب انشركخ انتى يكىٌ فيهب  -4

 ششوخ اٌزضبمه . أ
 ششكخ انزٕطٍخ انجغٍطخ . ة
 ششكخ انزٕطٍخ فً األعى . د
 ششكخ انًغبًْخ . س

 
 :يب انشركخ انتي تتكىٌ يٍ فريقيٍ أحذهًب يتضبيٍ ال يقم ػٍ شريك واحذ وفريق يىصي -5

 ششكخ انزضبيٍ . أ
 ششوخ اٌزُطٍخ اٌجسٍغخ . ة
 ششكخ انزٕطٍخ فً األعى . د
 ششكخ انًغبًْخ . س

 
 يجتكر : شركخ تستًذ اسًهب يٍ انغرض يُهب او اسى -6

 ششكخ انزٕطٍخ انجغٍطخ -ة             ششكخ انزضبيٍ . ج
 ششكخ انًغبًْخ -ٌ     ششوخ راد اٌمسئٌٍُخ اٌمحذَدح . ح

 
 نى يتطهت نهب انُظبو اٌ يكىٌ نهب اسى واًَب اوجت اٌ يكىٌ نهب ػُىاٌ يغ اضبفخ كهًخ " شركبء": -7

 ششوخ االشخبص -ة           ششكخ انًحبطخ . خ
 ششكخ انًغبًْخ -ٌ     ششكخ انزٕطٍخ . د

 
 انشركخ راد انًسئىنيخ انًحذودح تؼتجر يٍ : . ر

 ششكبد االشخبص -ة           ششكبد االيٕال . س
 ششكخ انًغبًْخ -ٌ     اٌششوبد اٌمخزٍغخ . ص

 
 رم ثحمذ اهلل

 ٌبسمٍه اٌمغٍشي
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 القبنىن التجبري 

 تم فيهب شرح وتىضيخ اهم النقبط( 78و 71للمذبضرة مراجعت مهمه ) 

 

 

  :االسببة الخبصت التً تنقضً بهب شركبث االشخبص 

 وفبة ادد الشركبء : -1

أٗ  ٟٚ٘ )ششوخ اٌزضبِٓ ٚششوخ اٌزٛط١خ اٌجغ١غخ ٚششوخ اٌّذبطخ ( أٞ ث١ٓ اٌششوبءعيى االعزجبس اىشخظً  ششمبد االشخبصرمَٛ 

 ٚاعزّشاس٘ب ٚثبٌزبٌٟ  ٚ٘زا االطً فٟ ل١بَ اٌششوخطٍخ ل٠ٛخ وظذالخ اٚ لشاثخ  رشثظ اٌششوبء

 .ٚ٘ٛ االخالي ثبالػزجبس اٌشخظٟ ِضً ٚفبح ادذ اٌششوبء  رٕمضٟ اٌششوخ ثبٔمضبء االطً 

 . 2ْ ال ٠مً ػذد اٌششوبء اٌجبل١١ٓ ػٓ ا ثششطِٓ ٘زا االطً أٗ ٠جٛص االرفبق ػٍٝ اعزّشاس اٌششوخ ِغ ٚسصخ اٌشش٠ه اٌّزٛفٟ  ٌٗغزثْى

  ًّرٕمضٟ اٌششوخ فئٔٙبٚارا ٌُ ٠زفك اٌششوبء ػٍٝ اعزّشاس اٌششوخ ثؼذ ٚفبح اٌششوبء اٚ ارا وبٔذ دظخ اٌشش٠ه اٌّزٛفٟ دظخ ػ  . 

 

 افالط احذ اىششمبء اٗ اعغبسٓ اٗ اىحجش عيٍخ : -2

 طفخ اٌزبجش  ا١ٕٓ ٠ىزغجٛالْ اٌششوبء اٌّزضبِ ثبٌششوبء اٌّزضب٠ٓ١ِٕزؼٍك  االفالط 

 طفخ اٌزبجش  االْ اٌششوبء اٌّٛط١١ٓ ال ٠ىزغجٛ  ثبٌششوبء اٌّٛط٠ٓ١١زؼٍك  االعغبس 

 االػغبس خبص ثبٌّذ١١ٔٓ اٚ غ١ش اٌزجبس   ٚ    االفالط خبص ثبٌزجبس . 

 ِزضب١ِٕٓ اٚ ِٛط١١ٓ ٠زؼٍك ثىً اٌزجبس  ٚاٌذجش 

 رٕمضٟ اٌششوخ الْ ششوبد االشخبص عجك ٚلٍٕب أٙب رمَٛ ػٍٝ  فً االطوش ػ١ٍخ  ارا رُ شٙش افالط ادذ اٌششوبء اٚ اػغبسٖ اٚ اٌذج

 .اْ ٠جٛص ٌٍششوبء اْ ٠زفمٛا ػً اعزّشاس٘ب ف١ّب ث١ُٕٙ ػٕذ االفالط اٚ االػغبس اٚ اٌذجش  ٌٗغزثْى ٍِ رىلاالػزجبس اٌشخظٟ  

 

 اّغحبة احذ اىششمبء : -3 

اىششمخ ٍبىٌ ٌنِ اىششمبء قذ ارفق٘ا فً عقذ اىششمخ عيى اعزَشاسٕب فً حق ثبقً  عؤاه : ٌزشرت عيى اّغحبة احذ اىششمبء اّقضبء 

 اىششمبء ٗىنِ ثز٘افش ٍجَ٘عخ ٍِ اىششٗط ًٕٗ :

 اْ رىْٛ غ١ش ِذذدح اٌّذح .1

 اْ ٠ذذس االٔغذبة ثذغٓ ١ٔخ .2

 اْ ٠ىْٛ االٔغذبة فٟ ٚلذ الئك  .3

 اْ ٠ؼٍٓ اٌشش٠ه ػٓ سغجزٗ ثبالٔغذبة ٌجبلٟ اٌششوبء لجً دظٌٛٗ. .4

 

 ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ٚجٛد اعجبة جذ٠خ ٚل٠ٛخ رغّخ ٌٗ ف١ٗ اٌّذىّخ   ثذىُ لضبئٟ اال(  ششمخ ٍحذٗدح اىَذح ) ٌشش٠ه االٔغذبة ِٓ ٌج٘ص ال

 ٚرمجً ف١ٙب عٍجٗ ثبالٔغذبة .

 

 ثبٍّب : االعجبة اىخبطخ الّقضبء ششمبد االٍ٘اه ) ششمبد اىَغبَٕخ (

 .ششمبد االٍ٘اه رقً٘ عيى االعزجبس اىَبىً  ←ٌٍٖ 

 

 ٕو رْقضً اىششمخ اىَغبَٕخ ث٘فبح اٗ اعغبس اٗ اىحجش اٗ اّغحبة احذ اىششمبء ؟ 

ٚرٕمضٟ فٟ دبٌخ ارا ثٍغذ خغبئش٘ب صالس اسثبع الْ ششوخ االِٛاي رمَٛ ػٍٝ االػزجبس اٌّبٌٟ ١ٌٚظ االػزجبس اٌشخظٟ   ←ال رٕمضٟ 

 % 75ٚ٘ٛ ِمذاس ساط اٌّبي 

 

 اىَخزيطخ ) راد اىَغئ٘ىٍخ اىَحذٗدح (: دثبىثب : االعجبة اىخبطخ الّقضبء اىششمب

 ٚرٕمضٟ فٟ دبٌخ ارا ثٍغذ خغبئش٘ب  ثٛفبح اٚ اػغبس اٚ اٌذجش اٚ أغذبة ادذ اٌششوبء اٌششوخ رٕمضٟ ال 

 % 50ٚ٘ٛ ِمذاس ساط اٌّبي  ٔظف

 

 مٍف ٍَّض ثٍِ اىششمبد اىَذٍّخ ٗاىششمبد اىزجبسٌخ ؟ 

 ششوبد اٌّذ١ٔخ رّبسط ٔشبط ِذٟٔ .وخ د١ش اٌششوبد اٌزجبس٠خ رّبسط ٔشبط رجبسٞ ٚا١ٌّٔض ػٍٝ دغت عج١ؼخ إٌشبط اٌزٞ رّبسعٗ اٌشش

 

 ٍبرا ى٘ مبّذ اىششمخ رَبسط ّشبط رجبسي ّٗشبط ٍذًّ ٍعب ؟ 

 فبُ اىعجشح ثبىْشبط اىزي رَبسعخ اىششمخٔمٛي أٗ ثغغ إٌظش ػٓ اٌششوبء اٌّٛجٛد٠ٓ ثبٌششوخ وبٔٛا رجبس اٚ غ١ش رجبس 

ٚ ارا وبٔذ اٌششوخ  ششوخ رجبس٠خرؼزجش ذ اٌششوخ رّبسط ٚرذزشف اٌم١بَ ثبألػّبي اٌزجبس٠خ ِٓ اجً رذم١ك االسثبح فئٔٙب أٞ أٗ ارا وبٔ 

 . ششوخ ِذ١ٔخ رؼزجش فئٔٙبرّبسط ٚرذزشف اٌم١بَ االػّبي اٌّذ١ٔخ ِٓ اجً رذم١ك االسثبح 

 

 ؟شوخ رضبِٓ اٚ رٛط١خ ثغ١غخ (ِبٌذىُ ٌٛ ارخزد ششوخ ِذ١ٔخ ادذ اشىبي  اٌششوبد اٌزجبس٠خ ِضً ) ش 

 .ٌٚىٓ ٠جت ػ١ٍٙب اْ رٍزضَ ثمٛاػذ ٚأظّخ اٌشىً اٌزجبسٞ اٌّخزبس  ٚال رزأصش عج١ؼزٙب اٌّذ١ٔخ٠جٛص ٌٙب رٌه 
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 ( اىزْبصه عِ حظزٔ ىيغٍش ؟خ ٗاىز٘طٍخ اىجغٍطخٍِ ٗ اىَحبطاىزضب) ًٕٗ ىيششٌل فً ششمبد االشخبصٕو ٌج٘ص  

ِٚشاػبح اٌششٚط اٌٛاسدح فٟ اٌؼمذ ٚشٙش  ثَ٘افقخ جٍَع اىششمبء االٌٍشش٠ه فٟ ششوخ االشخبص اٌزٕبصي ػٓ دظزٗ ٌٍغ١ش  ٠جٛص ال

 .اٌزٕبصي ثبٌغشق إٌّظٛص ػ١ٍٙب ٔظبِب 

 

 اٌز١١ّض ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌششوبد اٌزجبس٠خ ٚاٌششوبد اٌّذ١ٔخ ؟ خِب أ١ّ٘ 

 اٌغجت الْ :

 .اٌزٟ ٠ٍضِٙب اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌزجبس دضاِبثبالٌزاٌششوبد اٌزجبس٠خ رىزغت طفخ اٌزجبس ٚرٍزضَ  .1

 .)ُِٙ( ارا ر٘قفذ عِ عذاد دٌّٖ٘ب اٌششوبد اٌزجبس٠خ رخضغ ٌٕظبَ االفالط .2

 .اٌششوبد اٌزجبس٠خ رٍزضَ ثبرجبع اجشاءاد اٌشٙش .3

 عٕٛاد ِٓ ربس٠خ شٙش أزٙبء اٌزظف١خ . 3رزمبدَ اٌذػبٚٞ إٌبشئخ ػٓ اٌششوبد اٌزجبس٠خ ثّضٟ  .4

غ١ش ِذذٚدح ارا وبٔٛا ٚٓ ػٓ د٠ْٛ اٌششوخ ٚلذ رىْٛ ِغئ١ٌٛزُٙ رضب١ِٕخ اٌزجبس٠خ ٠ىْٛٔٛ ِغئ١ٌٟٛ اٌششوبد اٌششوبء ف .5

 .ششوبء ِزضب١ِٕٓ 

 

 . ٔٛع ٚادذ فمظ ِٓ اٌششوبء ٚ٘ٛ ِزضبِْٕٛ:  〖 ششمخ اىزضبٍِ 〗 ➊ 

  إٌّٛرط االِضً ٌششوبد االشخبص ٟ٘. 

 ٓرزىْٛ ِٓ شش٠ى١ٓ اٚ اوضش ِٓ اشخبص عج١ؼ١١. 

 وبء ِغؤ١ٌٚٓ ِغئ١ٌٛخ شخظ١ٗ فٟ ج١ّغ اِٛاٌُٙ ٚثبٌزضبِٓ ػٓ د٠ْٛ اٌششوخ ٚاٌزضاِبرٙب ٠ىْٛ ف١ٗ اٌشش. 

 ٠ٚىزغت اٌشش٠ه ف١ٙب طفخ اٌزبجش. 

ارا وبٔذ ششوخ اٌزضبِٓ رجبس٠خ فبْ ج١ّغ اٌششوبء ٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش ٌىْٛ اٌشش٠ه اٌّزضبِٓ ِغئٛال ػٓ د٠ْٛ اٌششوخ  ✤

 ِغئ١ٌٛخ رضب١ِٕخ ِٚغٍمخ )غ١ش ِذذٚدح(.

 . افالط جٍَع اىششمبء اىَزضب٠ٍٍِْزشرت ػ١ٍٗ  افالط ششوخ اٌزضبِٓ ✤

ٌٛجٛد اعزمالي ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌشش٠ه ِٓ د١ش اٌزِخ  افالط ششوخ اٌزضبِٓال ٠ؼٕٟ افالط ادذ اٌششوبء ٌذ٠ٓ شخظٟ ػ١ٍٗ  ✤

 اٌّب١ٌخ .

 ٌٍزذاٚي . طن٘كاْ رىْٛ دظض اٌششوبء ِّضٍٗ فٟ  ٠جٛص الفٟ ششوخ اٌزضبِٓ  ✤

ِٚشاػبح اٌششٚط اٌٛاسدح فٟ اٌؼمذ ٚشٙش اٌزٕبصي  ثَ٘افقخ جٍَع اىششمبء اال ٠زٕبصي ػٓ دظزٗ ٌٍغ١شٍشش٠ه ف١ٙب اْ ٠جٛص ٌ ال ✤

 .ثبٌغشق إٌّظٛص ػ١ٍٙب ٔظبِب 

 .ٔظشا ٌم١بَ ششوخ اٌزضبِٓ ػٍٝ االػزجبس اٌشخظٟ  دْٚ ل١ذ ٠ؼزجش ثبعالٚوً ارفبق ػٍٝ جٛاص اٌزٕبصي ػٓ اٌذظض  ✤

 عٛاء ِٓ) اٌششوبء اٚ اٌغ١ش( فٟ اٌؼمذ اٌزأع١غٟ ٌٍششوخ  اٚ فٟ ػمذ ِغزمً   اىَذٌشٛا ٠جٛص ٌٍششوبء اْ ٠ؼ١ٕ ✤

 ػٍٝ اْ ٠ىْٛ ث١ُٕٙ رؼبْٚ ِٚشبسوخ ِغ ثبلٟ اٌششوبء . ثبإلداسح٠ٕفشد ِٓ ٠ذ٠ش اٌششوخ وبْ ٌىً ُِٕٙ اْ  ٚارا ٌُ ٠ذذدٚا 

 

 

 

 

 فبّٔ : فً عقذ رأعٍظ اىششمخ ْضثٕ٘ احذ اىششمبء ٗرٌ رعٍٍْٔ فً ششمخ اىزضبٍِ ارا مبُ اىَذٌش  

 ػضٌٗ اال ثمشاس ِٓ اٌمضبء ثٕبء ػٍٝ عٍت اغٍت اٌششوبء  ال ٠جٛص. 

 ِٚبٌُ ٠ٕض اٌؼمذ ػٍٝ خالف رٌه دً اٌششوخػٍٝ ٘زا اٌؼضي  ٠زشرت. 

 

 : فبّٔ ششٌنب فً عقذ ٍغزقو اٗ مبُ ٍِ غٍش اىششمبءفً ششمخ اىزضبٍِ ارا مبُ اىَذٌش  

 ءػضٌٗ ثمشاس ِٓ اٌششوب ٠جٛص. 

 دً اٌششوخػٍٝ ٘زا اٌؼضي  ٚال ٠زشرت 

 

 

 

 فبٔٗ : ارا مبُ اىَذٌش ششٌنب ٍعٍْب فً عقذ ربعٍظ اىششمخ  

 اْ ٠ؼزضي االداسح اال ٌغجت ِمجٛي ٚاال وبْ ِغئٛي ػٓ اٌزؼ٠ٛغ  ال ٠جٛص ٌٗ 

  ٠ٚزشرت ػٍٝ اػزضاٌٗ دً اٌششوخ ِبٌُ ٠ٕض اٌؼمذ ػٍٝ خالف رٌه 

 فبّٔ :ٌ رعٍٍْٔ فً عقذ رأعٍظ اىششمخ ارا مبُ اىَذٌش ٍِ غٍش اىششمبء ٗر 

  ٌٗٛٚاال وبْ  ٌٗ اْ ٠ؼزضي االداسح ثششط اْ ٠ىْٛ رٌه فٟ ٚلذ ِٕبعت ٚاْ ٠جٍغ اٌششوبء لجً اػزضاٌٗ ثّذح ِؼم

 .ِغئٛي ػٓ اٌزؼ٠ٛغ 

 ِبٌُ ٠ٕض اٌؼمذ ػٍٝ خالف رٌه٠زشرت ػٍٝ اػزضاٌٗ دً اٌششوخ  ٚال 
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 .( ششمبء ٍزضبٍٍِْ ٗششمبء ٍ٘طٍٍِ)   ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌششوبءٌزٟ رزىْٛ ِٓ :ٟ٘ اٌششوخ ا 〖 ششمخ اىز٘طٍخ اىجغٍطخ 〗➋

 ٍٍِْف١ٙب ٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش ِٚغئ١ٌٛزُٙ رضب١ِٕٗ غ١ش ِذذٚدح ٠ٚظٙش اعُّٙ فٟ ػٕٛاْ اٌششوخ ٠ٚزٌْٛٛ اداسرٙب . اىششمبء اىَزضب 

 ٍٍِظُٙ ٚال ٠شبسوْٛ فٟ اداسح اٌششوخ .ف١ٙب ال ٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش ِٚغئ١ٌٛزُٙ ِذذٚدح فٟ دذٚد دظ اىششمبء اىَ٘ط 

 

 ٕو ٌج٘ص ىيششٌل اىَ٘طً اٗ اىَزضبٍِ اىزْبصه عِ حظزٔ ثبىششمخ ؟ 

 ثّٛافمخ ج١ّغ اٌششوبء ٚثششٚط اٌؼمذ  ٠جٛص ٌٍشش٠ه اٌّٛطٟ اٚ اٌّزضبِٓ اٌزٕبصي ػٓ دظزٗ اال ال 

 ) د١ش رذزُ ػٍٝ اٌششوبء ػذَ اٌشخظٟ رمَٛ االػزجبس  فئٔٙب ٚثبخزظبس ششوبد االشخبص ِضً ) ششوخ اٌزٛط١خ اٌجغ١غخ

 رٕبصٌُٙ ػٓ دظظُٙ ٌٍغ١ش.

 

 اٌغ١ش ثبٌخغأ ثبٔٗ ِغئٛي ِغئ١ٌٛخ رضب١ِٕٗ غ١ش ِذذٚدح  ٠ؼزمذ فٟ ػٕٛاْ اٌششوخ دزٝ ال اٌشش٠ه اٌّٛط٠ٟجٛص اْ ٠ذخً اعُ  ال. 

 

 ٌٍٖ : ارا دخو اعٌ اىششٌل اىَ٘طً فً عْ٘اُ ششمخ اىز٘طٍخ اىجغٍطخ ٍع عئَ ثزىل ؟ 

 .ش ٘زا اٌشش٠ه فٟ ِٛاجٙخ اٌغ١ش شش٠ه ِزضبِٕب ٚاِب اِبَ اٌششوبء ٠ظً ِذزفظب ثظفزٗ وشش٠ه ِٛطٟ اػزج

 

 ه أٞ اٌزضاَ ثبٌزِخ ػٍٝ ٘زا اٌشش٠ ٠زشرت  ٚال االداسح اىذاخيٍخاالشزشان فٟ اػّبي  اىَ٘طًٌٍشش٠ه  ٌج٘ص. 

 ٚ :ُِٙ ِغئٛال ثبٌزضبِٓفبٔٗ ٠ىْٛ  ٌٚٛ رذخًٌٚٛ ثٕبء ػٍٝ رٛو١ً (ب ِغٍم) االداسح اىخبسجٍخاٌزذخً فٟ اػّبي  اىَ٘طًٌٍشش٠ه ال ٌج٘ص 

 .ِٓ اػّبي  ٖفٟ ج١ّغ اِٛاٌٗ ػٓ اٌذ٠ْٛ اٌزٟ رزشرت ػٍٝ ِب أجشا

 

  :: ٌٍٖ الٌج٘ص اُ رنُ٘ حظخ اىششٌل اىَ٘طً ٍجشد حظخ عَو. 

 

 . ٚال رزّزغ ثشخظ١خ ِؼ٠ٕٛخ اٌغ١شٟ٘ ششوخ ِغززشح ػٓ  : 〖 ششمخ اىَحبطخ 〗 ❸

 ٌٚىٓ ٠زُ شٙش افالط اٌشش٠ه اٌّٛطٟ ٠شٙش افالعٙب  ٚال اءاد اٌشٙشٚال رخضغ إلجش. 

 رِخ ِب١ٌخ ِغزمٍخ ١ٌٚظ ٌٙب ِٛعٓ ٚال ا١ٍ٘خ ٚال. 

  ٟ١ٌٚظ ٌٙب ػٕٛاْ ٠ٚزُ اٌزٛل١غ ػٍٝ ِؼبِالرٙب ثبعُ اٌشش٠ه اٌّٛط. 

  َٛاٌششوخ ثبعّٗ اٌخبص ٠ٚىزغت طفخ اٌزبجش ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ظٙش اِبَ اٌغ١ش  ثئداسحاٌّٛطٟ  اٌشش٠ه٠م 

 اٌششوخ ٠ىزغجْٛ طفخ اٌزبجش اال ارا وبٔٛا رجبس لجً دخ ثبلٟ اٌزجبس ال ٌُٙٛ. 

 

 ٌٍٖ :: ى٘ طذس ٍِ اىششمبء اٗ احذ اىششمبء فً ششمخ اىَحبطخ عَو ٌنشف ىيغٍش عِ ٗج٘د اىششمخ ؟

 . ششمخ رضبٍٍْخٟ٘ ثبالطً ششوخ ِغززشح ٚ٘زا اٌزظشف ٠جؼٍٙب رزذٛي اٌٝ 

 

 اىْ٘ع اىثبًّ : ششمبد االٍ٘اه )ششمخ اىَغبَٕخ( 

 ًٗاىششمخ ٗحذٕب ٍغئ٘ىخ عِ   ٗقبثيخ ىيزذاٗهاىى اعٌٖ ٍزغبٌٗخ اىقٍَخ ساط ٍبىٖب  ٌْقغٌ ٍبًٕ اىششمخ اىز

 (  اٌّغبّ٘خششوخ  )؟  اىذٌُ٘ ٗاالىزضاٍبد 

 ٕو ٌج٘ص ىيششٌل فً ششمبد االٍ٘اه )اىَغبَٕخ( اىزْبصه عِ حظزٔ ىيغٍش ؟ 

 .ٚلبثٍٗ ٌٍزذاٚي  اٌم١ّخوبء فٟ ششوبد اٌّغبّ٘خ ػجبسح ػٓ اعُٙ ِزغب٠ٚخ ٔؼُ ٠جٛص ٌٗ رٌه الْ دظض اٌشش

 ْٛٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ اٌششوخ ٚدذ٘ب ِغئٌٛخ  فٟ ساط ِبي اٌششوخ ُ ثمذس دظزٙ (ٍحذٗدح )ِغئ١ٌٛخ اٌششوبء فٟ ششوخ اٌّغبّ٘خ رى

 .ػٓ اٌذ٠ْٛ ٚاالٌزضاِبد 

 

 ٕو افالط ششمخ اىَغبَٕخ ٌزشرت عئٍ افالط اىششمبء ؟ 

 . ِغئ١ٌٛخ ِذذٚدحػٍٝ افالط اٌششوخ افالط اٌششوبء الْ ِغئ١ٌٛخ ششوبد اٌّغبّ٘خ  ال ٠زشرت

 

 ٍبرا ى٘ ارفق عيى اىَغئ٘ىٍخ اىزضبٍٍْخ الحذ اىششمبء فً ششمخ اىَغبَٕخ ؟ 

 .اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذذٚدح الْ ِٓ خظبئض ششوبد اٌّغبّ٘خ  االرفبق ثبعال٠ؼزجش 

 

 اىحذ االدّى ىشاط ٍبه ششمخ اىَغبَٕخ ؟ ٍب ٕ٘ 

 .اٌشثغ ػٓ  اٌزأع١ظػٕذ ٚال ٠جت اْ ٠مً اٌّجٍغ اٌّذفٛع ِٓ ساط اٌّبي  اٌف س٠بي ٠555جٛص اْ ٠مً ػٓ  ال

 

  ٍبًٕ اىقبعذح اىعبٍخ ىعذد اىششمبء فً جٍَع اىششمبد ؟ 
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  ششٌنبٌُؼذد اٌششوبء  اىحذ االدّىاالطً اْ 

  مه شخص واحذ فقطوىعيه مه اىشرمبت  تأسيسحيث يمنه  لألصلاستثنبءاث هىبك . 

 مالييه ريبه 5يقو عه  ( مه شخص واحذ بشرط ان ينىن راس مبىهب الشرمة اىمسبهمة) تأسيسيمنه  :اوال

 .( مه شخص واحذ شرمة رات اىمسئىىية محذودة) تأسيسيمنه :ثبويب  

  شريل. 55( فحذهب االقصى هى اىمحذودة شرمة اىمسئىىيةد اىشرمبء واستثىى مه رىل )ىعذ دد اقصىيىجذ  ال االصووفي 

 

 اعُ ششوخ اٌّغبّ٘خ ٠زىْٛ ِٓ اٌغشع اٌزٞ أشئذ ِٓ اجٍٗ اٌششوخ   ✤

 : ٌٍّمبٚالد ← ششوخ اٌّمبٚالد ثبٌذِبَ  ِضبي رٌه . 

  ٌٍضساػخ  ←ششوخ اٌششل١خ اٌضساػ١خ . 

  

 (ششمبد راد اىَغئ٘ىٍخ اىَحذٗدح  يطخ  )اىششمبد اىَخز:  اىْ٘ع اىثبىث 
  

  ٍٝاالػزجبس اٌّبٌٟ ٚاٌشخظٟ فٟ اْ ٚادذرجّغ ث١ٓ ششوبد االِٛاي ٚششوبد االشخبص ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أٙب رمَٛ ػ . 

 ػٓ د٠ٛٔٙب . غ١ش ِذذٚدح فئٔٙب ِغئ١ٌٛخ اٌششوخب ثمذس دظزٗ فٟ ساط ِبي اٌششوخ اِ ِذذٚدحف١ٙب  ِغئ١ٌٛخ اٌشش٠ه 

: ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ اٚ راد ِغئ١ٌٛخ ِذذٚدح رغزٙذف ِٓ اعّٙب لبثضخ ػٍٝ اٌغ١غشح ػٍٝ ششوبد  اىششمبد اىقبثضخ 

 رغّٝ " ششوبد اٌزبثؼخ " ِغبّ٘خ اٚ راد ِغئ١ٌٛخ ِذذٚدحاخشٜ 

 ؟راد ٍغئ٘ىٍخ ٍحذٗدح ششمخ  ششمخ ٍغبَٕخ اٗاىششمخ اىقبثضخ عيى  ٗمٍف رغٍطش 

ػٍٝ رشى١ً ِجٍظ اداسرٙب  ٠ٚجت اْ ٠مزشْ ٔظف ساط ِبي رٍه اٌششوبد اٚ ثبٌغ١غشح ِٓ  ألوضشػٓ عش٠ك اِزالوٙب 

 .اعّٙب ثىٍّخ " لبثضخ "

 اسئلت عبمت :

 فً ششمخ اىز٘طٍخ اىجغٍطخ -1 
 ٌجت عذً رمش اعٌ اىششٌل اىَ٘طى فً عْ٘اُ اىششمخ  - أ

 اٌشش٠ه اٌّزضبِٓ ٚاٌشش٠ه اٌّٛطٝ فٟ ػٕٛاْ اٌششوخ ٠جت ػذَ روش اعُ  - ة

 الِبٔغ ِٓ روش اعُ اٌشش٠ه اٌّٛطٝ فٟ ػٕٛاْ اٌششوخ  - د

 الِبٔغ ِٓ روش اعُ اٌشش٠ه اٌّزضبِٓ ٚاٌّٛطٝ فٟ ػٕٛاْ اٌششوخ  - س

 

اىششمخ اىقبثضخ ًٕ اىزً رَزيل :  -2
 %40بي اٌششوخ اٌزبثؼخِٓ سأط ِ

 %50ِٓ سأط ِبي اٌششوخ اٌزبثؼخ

 %51اىششمخ اىزبثعخ ٍِ سأط ٍبه 

   ال ٠شزشط رذذ٠ذ ٔغجخ

 
  : اىَحذٗدح اىَغؤٗىٍخراد  اىششمخٍٔ اىششٌل فً ٍغئ٘ى -3

 فً حذٗد سأط ٍبىٔ       
 ٔظف ساط ِبٌٗ

 أِٛاٌٗفٟ وً 

 ػٓ اٌذ٠ْٛ ِغئٛيغ١ش 

 : ٍِ خظبئض اىششمٔ اىزضبٍٍْٔ -4

 ل١بِٙب ػٍٝ اػزجبس اٌّبٌٟ فمظ دْٚ اٌشخظٟ .أ

 2ال ٠مً اٌششوبء ف١ٙب ػٓ .ب

 عِ دٌُ٘ اىششمٔء ٔ اىزضبٍٍْٔ ثٍِ اىششمباىَغؤىٍ .ت

 ١ٌظ ش١ئب ِّب روش .ث

 

:   اىَحذٗدح اىَغؤٗىٍخراد  اىششمخاىششٌل فً  -5
 ش٠ؼذ ربج

 وبْ ِٛظف إرا٠ؼذ ربجش        

 ال ٌعذ ربجش       

 ِٓ ششوٗ أوضشوبْ شش٠ه فٟ  إرا٠ؼذ ربجش       

 
 ٍِ خظبئض األعٌٖ ٍب ٌيً: -6

 مو ٍب رمش     لبثٍخ ٌٍزذاٚي        ب٠ٚخ اٌم١ّخِزغ
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