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 الاعامل التجارية 

 تنقسم الاعامل التجارية ا ىل ثالثة اقسام :

 أواًل : االعمال اؾمهارقة األصلوة 

 ثاـوًا : االعمال اؾمهارقة باؾملعوة 

 ثاؾنًا : االعمال املخملطة 

 اوال : الاعامل التجارية الأصلية 

اننظاو انًحكًت انخجاسيت عهى حجاسيخها صشاحت او اعخبشث كزنك االعًال انخي نص انخجاسيت االصهيت حهك  باألعًاليقصذ 

 بطشيقت انقياس وهي حنقسى إنى قسًين :

انقياو  ال يحخشفأعًال حجاسيت ينفشدة وهي حهك االعًال انخي حعخبش حجاسيت بزاحها ونى وقعج ينفشدة وين شخص   -1

 بها 

اعًال حجاسيت بطشيقت انًقاونت وهي حهك االعًال انخي ال حعخبش حجاسيت إال إرا بىششث عهى سبيم االحخشاف او  -2

 انًقاونت وبشكم يخكشس ويسخًش نفخشة صينيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعمال التجارية بطبيعتها 

 اعمال المقاولة 

 مقاولة الصناعة 

 مقاولة النقل 

مقاولة المحالت 
 والمحالت التجارٌة 

مقاولة الوكالة 
 بالعمولة 

 مقاولة التورٌد 

مقاولة البٌع بالمزاد 
 العلنً 

 مقاولة انشاء المبانً 

 االعمال المنفردة 

 الشراء بقصد البٌع 

االوراق التجارٌة ، الكمبٌالة ، 
 الشٌك ، السند المر 

 السمسرة 

اعمال الصرافة 
 والبنوك

االعمال التجارٌة 
 البحرٌة 



 

 " االعمال التجارٌة االصلٌة المنفردة " 

 /أ ؿن ؼاـون اؾمهارة اؾسعودي :2صلقا ؾنص م

 ؿن ؿيؽوالت وغريفا ألجل بوعها حباؾمها او بعد صناعة وعمل ػوها .ؽل شراء بضاعة او أغالل 

 قمضح ؿن اؾنص ان فناك ثالثة شروط قنلغي تواػرفا ؾكي قعمرب اؾشراء ألجل اؾلوع جتارقا في :

 ان ٌكون هناك شراء - أ

 ان ٌكون محل الشراء منقوال  - ب

 ان ٌكون هذا الشراء بقصد إعادة البٌع لتحقٌق الربح  - ت

ن هو شرط جوهري هو كسب ملكٌة الشئ او االنتفاع به بمقابل نقدي او عٌنً ) مقاٌضة ( ، وم:  اؾشراءاؾشرط االو ل 

 عمال تجارٌا كمن ورث منقوالت وتلقاها عن طرٌق هبة او وصٌة  ٌعدال ٌبٌع شٌئا لم ٌسبق له شراإه 

 ولما كان الشراء شرطا جوهرٌا ٌترتب على ذلك ثالثة استثناءات :

 :اعمال الزراعة  -1

عمال تجارٌا  ال ٌعدبٌع صاحب االرض الزراعٌة المحاصٌل الزراعٌة التً تنتجها من ارض مملوكة له او مستؤجرا لها 

المنتج االول ولم ٌحصل علٌها بطرٌق الشراء وٌلحق بهذا البٌع غٌر التجاري شراء البذور او االكٌاس واالسمدة  باعتباره

صول فً اكٌاس او صنادٌق سبق شراإها ٌعتبر عمل مدنً تابع للعمل الزراعٌة ، وبٌع المح واآلالتوالمبٌدات 

 الزراعً 

  اما اذا كانت هذه االعمال غٌر مرتبطة بالزراعة تعتبر اعماال تجارٌة كمن ٌشتري محاصٌل غٌرة بقصد بٌعها

 وتحقٌق ربح .

  ال تجارٌامع ال ٌعدااللبان المنتجة عن مواشً الزمة لزراعته إلى جبن وبٌعها كما ان تحوٌل المزارع منتجات 

  وتعتبر اعماال مدنٌة عملٌات الرعً التً ٌقوم بها اصحاب المزارع والمراعً ،اذا اشترى المواشً بقصد بٌعها

 بعد تثمٌنها ٌعتبر ذلك عمال تجارٌا 

 المهن الحرة : -2

كرٌة ومكتسباتهم من علم وفن وخبرة مثل المحامً والطبٌب والمهندس والخبراء ، وما هً استثمار اصحابها لملكاتهم الف

 وجود شراء اصال وعمالهم مدنٌة . البٌع لعدم ألجلى دخال كما فً حالة الشراء ق منها لٌس ربحا وانما ٌسمٌتحق

  ًٌقتصر على الدفاع عن موكلٌه وتقدي االستشارات  ألنهعمال تجارٌا  ال ٌعتبروبناءا على ذلك عمل المحام

 عمال التجارٌة االصلٌة المنفردة ) بن  القانون ( وتمثٌلهم امام القضاء اما اذا باشر السمسرة تعتبر من اال

  وال ٌعتبر عمل الطبٌب تجارٌا ولو باع بعض االدوٌة لمرضاه توفٌرا للوقت والجهد فً البحث عنها ، الن ذلك

الطبٌة على نطاق واسع فإن عملة ٌكون  خدماتهتابعا لعملة المدنً ،اما اذا قام بإنشاء مستشفى خا  وقدم 

 تجارٌا 

 عمال تجارٌا اما اذا  ال ٌعتبرومراقبة التنفٌذ مهندس المعماري اذا اقتصر عملة على التصمٌمات والرسومات وال

 تجاوز ذلك واصبح متعهدا بإنشاء المبانً وتقدٌم االدوات والمهمات والعمالة الالزمة لذلك ٌعتبر عمال تجارٌا 

 او ٌجاوزها كان ذلك عمال تجارٌا  وباإلجمال اذا وجد بجانب المهنة الحرة نشاط تجاري ٌساوٌها 

  ٌنحصر فً شراء االدوٌة وبٌعها بحالتها او بعد تجهٌزها  ألنهوصاحب الصٌدلٌة عملة تجارٌا 



  لمهنتهعمله تجارٌا لو زود الطالب بالمسكن والغذاء والكتب ألنه ذلك تابعا  ال ٌعتبروصاحب المدرسة الخاصة 

 االصلٌة وهً التعلٌم .

 االنتاج الذهنً والفنً :  -3

الف ( او عمال تجارٌا ، لعدم سبق الشراء ، مثل بٌع المإلف لمإلفاته سواء طبعة على نفقته ) خ ال ٌعدبٌع ثمار الفكر 

لتمثٌل النتاج الفنً مثل رسم اللوحات و االلحان وانواع اعهد ألحد الناشرٌن بذلك ، وذات االحكام تسري على كافة ا

 ، لعد وجود شرا ء سابق السٌنمائً  والتصوٌر واالخراج

  اما النشر بالنسبة للناشر عمال تجارٌا 

 ٌضارب على انتاج ذهنً . ألنهعمال تجارٌا ، بالنسبة لصاحبها ، صحف والمجالت لٌعد اصدار ا 

  المشرع السعودي منها ؟ ما موقفاالعمال االستخراجٌة وإعمال المناجم والمحاجر 

 :حل الشراء منقوالً ان ٌكون م اؾشرط اؾناـي :

الشراء ألجل البٌع عمال تجارٌا ٌجب ان ٌرد الشراء على منقول ، والمنقول هو كل شًء ٌمكن نقلة بحٌزه دون  العتبار

ائع ( او معنوٌا نقله من حٌزه نظراً لحدوث تلف ، والمنقول قد ٌكون مادٌاً )البض ال ٌمكنتلف ، اما العقار هو كل شًء 

 االختراع (براءة  –) اوراق مالٌة 

  المنقول بحسب المآل كشراء منزل آٌل للسقوط بقصد بٌعة انقاض عمال تجارٌا 

  ، عمال تجارٌا ونظرا لظهور المضاربات العقارٌة على نطاق واسع  ال ٌعداما اذا كان محل البٌع عقارا

ٌٌد العقارات وبٌعها وشراء االراضً وتقسٌمها وبٌعها واستئجار واستثمار رإوس اموال كبٌرة فً مجال تش

جانب كبٌر من فقهاء القانون األول بتجارٌة المضاربات العقارٌة اذا  دعًالعقارات كاملة بقصد تؤجٌرها ، مما 

 كانت بقصد الربح .

 : اؾشرط اؾناؾث ؼصد اؾلوع

جارٌا عمال ت ال ٌعتبرالشراء للمنقول ٌجب ان ٌكون ذلك بقصد البٌع ، وبالتالً جاري للعمل بسبق كل التلكً ٌكتمل الش

 شراء المنقول لالستعمال الشخصً او تقدٌمة لشخ  آخر على سبٌل الهبة 

رغبة فً بٌع الشًء بعد شراء ولمعرفة شراء المنقول عمال تجارٌا اما مدنٌا ٌجب البحث عن الباعث على الشراء وهو ال

 ، وان ٌكون الباعث متوفرا وقت الشراء ، ولٌس من الضروري ان ٌتم البٌع فعال .

 الشخصً ، ٌظل العمل محتفظا بصفته التجارٌة )  الستعمالهبٌعة ثم عدل واحتفظ  به  ألجلا منقوال هامة:اذا اشت

 مثال ( 

 ، ًثم عدل وباعه ال ٌعد عمال تجارٌا ) مثال (  والعكس اذا اشترى منقوال الستعماله الشخص 

   عند الشراء لكً ٌظل تجارٌا) شراء االقطان وتحوٌلها إلى عزول ونسجها ( ٌظل وال ٌشترط بٌع المنقول بحالته

 العمل تجارٌاً .

 ؿالحظة فاؿة :

المنقول  استئجارتسرى ذات االحكام إذا كان محل الشراء منقوالً بقصد البٌع او التؤجٌر ، وتسري ذات االحكام فً حالة 

 بقصد التؤجٌر . 

 شخ  منقوال بقصد بٌعه وعدل وقام بتؤجٌره  اشترى# 



 ثم عدل وقام ببٌعة  تؤجٌرهشخ  منقوال بقصد  استؤجر #

 ً طبٌعة العمل () مطلوب التفكٌر ف

 اسكلة ومناذج 

 )     ( مهنتهاو  ٌزاولهبصرف النظر عن الشخ  الذي  بذاتهالعمل التجاري االصلً المنفرد هً عمل تجاري  -1

 )   (عمال تجارٌا  ال ٌعتبرالزراعً  ال نتاجهشراء المزارع البذور واالسمدة  -2

 )    (الزراعً ٌعد عمال تجارٌا  هبإنتاجبؤة شراء المزارع اكٌاس وصنادٌق واعاد بٌعها مع -3

 )   (الزراعً ثم عدل وباعها عمل مدنً  نشاطهشراء المزارع للمواشً بغرض خدمة  -4

 )   (ٌعد التصمٌمات والرسومات وٌشرف على التنفٌذ ٌعد عمال تجارٌا  الذيمهندس المبانً  -5

 )   (عمال تجارٌا  ال ٌعتبرمقابل  تاجر السٌارات اعطى نجلة سٌارة بدون  -6

 )    (عمال تجارٌا  ال ٌعتبربٌع الناشر للمجهود الذهنً لبعض المإلفٌن  -7

 )    (بمقابل مادي او عٌنً وبمستوى سداد مقابلة آجال او عاجال  ع ٌستوي ان ٌكونٌالشراء ألجل الب -8

 )    (عمال تجارٌا ٌجب اتمام عملٌة البٌع فعال ألجل البٌع ون الشراء لكً ٌك -9

من ان الربح هو الغرض   باعتبارعمال تجارٌا ٌشترط حدوث عملٌة البٌع وتحقٌق ربح  البٌعٌكون لكً  -11

 )    (العمل التجاري 

ستئجار بقصد التؤجٌر التؤجٌر وكذا االجل البٌع على الشراء ألجل الشراء للمنقول ألتسرى احكام  -11

 )    (بالقٌاس ألن المشروع السعودي لم ٌن  على االعمال التجارٌة حصرا  

 :جابة الصحٌحةاختار اال  -12

 ون عمال تجارٌا اذا قام المحامًٌك - أ

 االستشارات القانونٌة  - أ

 ؤسٌس شركة لموكله ت - ب

 تمثٌل موكلة امام المحاكم  - ت

 السمسرة  - ث

 اؾمهارقة األوراق  – 2

 175االوراق التجارٌة :     - ب

لم ٌضع المشروع السعودي تعرٌفا لألوراق التجارٌة واكتفى ببٌان انواعها ، وقد حاول بعضا من الفقه  اؾمعرقف :

رٌة جرى العرف على قبولها خلفا صكوكا تمثل حقا نقدٌا قابلة للتداول بالطرق التجا بؤنهاوالقضاء وضع تعرٌف لها 

 للدفع النقدي 

 االوراق اؾمهارقة يف اؾقاـون اؾمهاري اؾسعودي في :

 الكمبٌالة  -1

 السند ألمر  -2

 الشٌك -3

 ٌوجد خالف قانونً فقهً فً بعض الحاالت  *

 (وبعدها 185   )   الكمبٌالة    -1



) وهو الدائن ( إلى شخ  آخر ٌسمى المسحوب  امرا من الشخ  الساحب: عالقاتمعٌنة  ألوضاعصك ٌحرر وفقا 

 علٌة وهو ) المدٌن ( بؤن ٌإدي مبلغا معٌنا من النقود فً تارٌخ محدد او قابل للتحدٌد ألمر شخ  ثالث ٌسمى بالمستفٌد 

  

 قمضح ؿن اؾمعرقف وجود ثالث عالؼات :

بدفع مبلغ من النقود لشخ  ثالث الدائن لمدٌنة  رٌبرر ام المدٌن وهو ماوالمسحوب علٌة الدائن  ببٌن الساح االوىل :

 وهو المستفٌد 

 ومدٌن للمستفٌد  دائنا للمسحوب علٌة دلتالً ٌكون المستفٌبٌن الساحب والمستفٌد ، ٌكون الثانً دائنا لألول وبا :اؾناـوة

 تنشؤ إال اذا تقدم المستفٌد للوفاء  : بٌن المسحوب علٌة والمستفٌد ال ناؾنةاؾ

                              –+  الساحب 

 +  المستفٌد                                                                                 المسحوب علٌة  -

 

 

 وجيب تواػر اؾشروط املوضوعوة إلـشاء اؾكملواؾة  : 

 المحل )  ممكنا ( -2الكمبٌالة ) الخالً من العٌوب (              -1

 سنة (  18االهلٌة )   -4) مشروعا (                          السبب  – 3

 كمبٌالة المجاملة باطلة لعدم مشروعٌة السبب ال 

  ثالثة عدد اشخا  الكمبٌالة 

  : اؾشروط اؾشكلوة 

 حٌث توجد بٌانات الزامٌة هً :الكتابة :  -1

التجارة وٌترتب على ذلك قابلٌتها للتداول  ألحكام، إلضفاء الصفة وإخضاعها كتابة كلمة ) كمبٌالة ( بمتن الصك  - أ

التعد الكمبٌالة عمال ( وتخضع للتقادم القصٌر ، وعدم كتابة كمبٌالة المناولة  –بالطرق التجارٌة ) التظهٌر 

 تجارٌا وال تقبل التظهٌر وال التقادم القصٌر 

 : امر غٌر معلق على شرط  - ب

كتوبا بطرٌقة واضحة ال لبث فٌها وان ٌكون امر الدفع غٌر معلق ماشترط المشروع السعودي ان ٌكون المبلغ 

 على شرط ) كؤن تدفع على اقساط (

 

 تلخوص / تـووتـى 

ال عالقة بينهما اصال إال اذا تقدم المستفيد واذا 

  القبلها يصبح ملتزما بالوفاء وليس الساحب 


