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 القانون التجاري .. –المحاضرة الثانية 

 

 : هو احد فروع القانون الخاص الذي ينظم نوع محدد من المعامالت هي االعمال  تعريف القانون التجاري

 .تجارتهم التجارية ، وفئة من االشخاص هي فئة التجار في ممارستهم 

قانون التجاري بهذا التعريف الينظم إال فئة معينة من القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص وال

االعمال وهي األعمال التجارية وال ينطبق اال على فئة معينة من االشخاص هم التجار ، وهو لذلك اضيق نطاقا 

من القانون المدني الذي يعتبر بمثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب االصل 

 ط القانونية مابين االفراد بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعة اعمالهم . الرواب

  : مبررات وجود القانون التجاري 

 السرعة التي تتطلبها طبيعة العمليات التجارية : .1

قواعد القانون التجاري تضمن للعمليات التجارية السرعة كمتطلب لهذه االعمال من خالل حرية االثبات في 

غيرها من االعمال القانونية االخرى ، وطبقا لهذه القواعد يجوز اثبات التصرفات القانونية  المواد التجارية عن

 المراسالت وغيرها " . –القرائن  –شهادة الشهود  –بكافة طرق االثبات بما في " الكتابة 

 

 دعم وتقوية االئتمان كمتطلب للعمليات التجارية : .2

ر في حالة منح المدين أجال للوفاء ، ولذا تجد التاجر يتعامل في رأسمال القانون التجاري يدعم االئتمان بين التجا

يتجاوز مقدار مايمتلكه واالئتمان القائم بصفة اساسية على الثقة الشخصية التي يدعمها القانون التجاري من 

 خالل الوفاء اآلجل للديون ويدعم ذلك من خالل نظام االفالس . 

 

 : تحديد نطاق القانون التجاري  

نطاق القانون التجاري يعني تحديد مجال تطبيقه وبالنظر إلى تشريعات التجارة في مختلف الدول أن هناك 

 نظريتين لتحديد هذا النطاق : 

 ) تستند إلى الشخص المخاطب بأحكام القانون ( .  النظرية الشخصية : .1

 س االشخاص ( . ) تستند إلى الناحية الموضوعية وهي التصرفات ولي النظرية الموضوعية : .2

 

  : النظرية الشخصية 

ترتكز هذه النظرية على صفة القائم بالعمل بصفة اساسية لتحديد نطاق القانون التجاري ، وطبقا لهذه النظرية 

يعرف القانون التجاري بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العالقة بين التجار عند ممارستهم ألعمالهم التجارية ، 

 لنظرية بتعريف التاجر وفي نفس الوقت االعمال التجارية . لذلك تعني هذه ا

من المآخذ على هذه النظرية أنها تستلزم حصرا االعمال التجارية التي اذا زاولها الشخص يصبح تاجًرا وهذا 

 ماعجزت عنه جميع التشريعات في وضع تعريف جامع مانع لألعمال التجارية . 

 

  : النظرية الموضوعية 

لنظرية على التصرف أو العمل كأساس لتحديد نطاق القانون التجاري ، وطبقا لهذه النظرية يعرف ترتكز هذه ا

القانون التجاري بأنه : قانون ينظم ويحكم االعمال التجارية ، ويترتب على ذلك ان االعمال التي ينص عليها 

لنظرية انها تتطلب حصرا القانون تكون تجارية بصرف النظر عن مهنة الشخص االصلية ، يؤخذ على هذه ا

دقيقا لألعمال التجارية وتعدادها وهو ماعجزت عنه التشريعات نظًرا للتطور السريع لالعمال وتنوعها في 

 مجال متطور وطريقة المزوالة . 

 

  : موقف المشرع السعودي 

عيوب كال  ىالمشرع السعودي اخذ بمقتضى النظريتين الموضوعية والشخصية كاغلبية التشريعات وبذلك تالف

 النظريتين . 

 

 



 

  : أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني 

نظرا ألن القانون التجاري ينظم األعمال التجارية التي يزاولها فئة التجار ، وجب التفرقة بين العمل التجاري 

 والعمل المدني ، وتبرز أهمية التفرقة بينهما : 

 

ام القانون التجاري على االعمال التجارية وفئة التجار ، اما االعمال المدنية حيث يطبق أحك النظام القانوني : .1

 يطبق عليها قانون المعامالت المدنية . 

 

االعمال التجارية تنظر النزاعات التي تثار بشانها المحاكم التجارية مع عدم االخالل  المحاكم المختصة : .2

 مدنية تنظرها المحاكم المدنية .ببعض االختصاص لديوان المظالم ، اما االعمال ال

 

تخضع االعمال التجارية لنظام االفالس لمجرد توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية ، اما  االفالس : .3

االعمال المدنية اليطبق عليها نظام االفالس بل مايعرف باالعسار والذي يطبق ايضا على االعمال المدنية 

 تاجرا .  التي يباشرها التاجر ولكن ليس بوصفه

 

 في المعامالت المدنية يكون بورقة رسمية ، اما في المعامالت التجارية بأي وسيلة . االعذار : .4

 

التضامن في المعامالت التجارية مفترض دون الحاجة الى النص على ذلك ، اما في  افتراض التضامن : .5

 المعامالت المدنية اليكون اال بنص . 

 

 التجاري ، على عكس المعامالت المدنية يمكن منه مهلة للمدين .  االصل التوجد في نظام المهلة : .6

 

 في المعامالت التجارية أسهل وايسر وبكافة طرق االثبات عكس التصرفات المدنية . طرق االثبات : .7

 

ت( ، المدني التقادم -نظام أ 111في الديون الناشئة عن عمل تجاري تخضع للتقادم القصير )م التقادم : .8

 الطويل . 

 

  : اسئلة ونماذج 

 ) خطأ ( القانون التجاري هو أحد فروع القانون العام وتنظم قواعده االعمال التجارية التي يزاولها التجار .1

جمع المشرع السعودي بين النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية في صياغة قواعد القانون التجاري   .2

  ار " وتالفى عيوب كل نظريتين لو اخذ بايهما منفردةولذلك بالنظر الى االعمال التجاري ومزاولوها " التج

 ) خطأ ( 

 ) خطأ (   االفالس اجراء يتخذ في مواجهة التاجر لمجرد التوقف عن الوفاء بديونه التجارية والمدنية .3

فاكس " اما في المعامالت المدنية يكون بورقة  –االعذار في المعامالت التجارية يتم بأي وسيلة " خطاب  .4

 ) صح (  رسمية .

  التضامن بين التاجر ومدينيه مفترض دون النص عليه ، عكس الحال في المعامالت المدنية بضرورة النص .5

 ) صح ( 

 ) خطأ ( تخضع اعمال التاجر التجارية والمدنية الحكام القانون التجاري نظًرا الكتسابه صفة التاجر . .6

 اختر االجابة الصحيحة : 

 اري : من مبررات وجود القانون التج

 .  السرعة التي تتطلبها طبيعة العمليات التجارية .1

 اكمال فروع القانون .  .2

 مسايرة التطور التشريعي . .3

 كل ماذكر .  .4

 



  : اسئلة اضافية 

 صح ( .  تسقط التي هي حق تحمل التي الدعوى ولكن ، مطلقا التسقط الحقوق ( 

 صح ( .  سنة 11 هو الطويل للتقادم حد أقصى ( 

 

 ل التجارية : اقسام االعما 

 . األعمال المختلطة . 3. األعمال التجارية بالتبعية .      2األعمال التجارية األصلية .     .1

 

 اوالا : االعمال التجارية األصلية :

يقصد باألعمال التجارية األصلية تلك االعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة أو 

  وهي تنقسم الى قسمين :ياس اعتبرت كذلك بطريقة الق

 : وهي تلك األعمال التي تعتبر تجارية بذاتها ولو وقعت منفردة ومن شخص اليحترف  أعمال تجارية منفردة

 القيام بها . 

 : وهي تلك االعمال التي التعتبر تجارية اال اذا بوشرت على سبيل االحتراف  أعمال تجارية بطريقة المقاولة

 رر ومستمر لفترة زمنية . أو المقاولة وبشكل متك

 

  : األعمال التجارية بطبيعتها 

  : انواع . 1األعمال المنفردة 

  : أنواع .  7األعمال بالمقاولة 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة .. ) البث المباشر األول (
 االعمال التجارية 

 
 : تنقسم االعمال التجارية إلى ثالثة اقسام 

 ة أواًل : االعمال التجارية األصلي

 ثانيًا : االعمال التجارية بالتبعية 
 ثالثًا : االعمال المختلطة 

 

 
 اوال : االعمال التجارية األصلية 

يقصد باألعمال التجارية االصلية تلك االعمال التي نص النظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة او 

 اعتبرت كذلك بطريقة القياس وهي تنقسم إلى قسمين :

أعمال 
المقاولة 

مقاولة .1
الصناعة 

مقاولة .2
النقل مقاولة .3

المحالت 
والمكاتب 
التجارية

مقاولة .4
الوكالة 
بالعمولة 

مقاولة .5
التوريد

مقاولة .6
البيع 

بالمزاد 
العلني

مقاولة .7
انشاء 
المباني

األعمال 
المنفردة 

الشراء 
بقصد 
البيع 

السمسرة

األوراق 
"  التجارية  
-الكمبيالة 
-الشيك 

اعمال "السند المر 
الصرافة 
والبنوك 

االعمال 
التجارية 
البحرية 



وهي تلك االعمال التي تعتبر تجارية بذاتها ولو وقعت منفردة ومن شخص ال يحترف  رية منفردةأعمال تجا  -1

 القيام بها 

وهي تلك االعمال التي ال تعتبر تجارية إال إذا بوشرت على سبيل االحتراف او  اعمال تجارية بطريقة المقاولة -2

 المقاولة وبشكل متكرر ومستمر لفترة زمنية 

 

 

 

 ال التجارية االصلية المنفردة عماال 

 /أ من قانون التجارة السعودي :2طبقا لنص م

 كل شراء بضاعة او أغالل من مأكوالت وغيرها ألجل بيعها بحالتها او بعد صناعة وعمل فيها .

 يتضح من النص ان هناك ثالثة شروط ينبغي توافرها لكي يعتبر الشراء ألجل البيع تجاريا هي :

 راءان يكون هناك ش -أ

 ان يكون محل الشراء منقوال  -ب

 ان يكون هذا الشراء بقصد إعادة البيع لتحقيق الربح  -ت

هو شرط جوهري هو كسب ملكية الشئ او االنتفاع به بمقابل نقدي او عيني ) مقايضة ( :  ل الشراءالشرط االو

 ن طريق هبة او وصية ، ومن يبيع شيئا لم يسبق له شراؤه ال يعد عمال تجاريا كمن ورث منقوالت وتلقاها ع

 ولما كان الشراء شرطا جوهريا يترتب على ذلك ثالثة استثناءات :

 

 

ا االعمال التجارية بطبيعته

اعمال المقاولة 

مقاولة الصناعة 

مقاولة النقل

مقاولة المحالت 
ة والمحالت التجاري

مقاولة الوكالة 
بالعمولة 

مقاولة التوريد

اد مقاولة البيع بالمز
العلني 

مقاولة انشاء المباني

االعمال المنفردة 

ع الشراء بقصد البي

، االوراق التجارية ، الكمبيالة
الشيك ، السند المر 

السمسرة 

اعمال الصرافة 
والبنوك

االعمال التجارية 
البحرية 



 اعمال الزراعة : -1

بيع صاحب االرض الزراعية المحاصيل الزراعية التي تنتجها من ارض مملوكة له او مستأجرا لها ال يعد 

بهذا البيع غير التجاري شراء  عمال تجاريا باعتباره المنتج االول ولم يحصل عليها بطريق الشراء ويلحق

البذور او االكياس واالسمدة والمبيدات واآلالت الزراعية ، وبيع المحصول في اكياس او صناديق سبق شراؤها 

 يعتبر عمل مدني تابع للعمل الزراعي 

 عها ياما اذا كانت هذه االعمال غير مرتبطة بالزراعة تعتبر اعماال تجارية كمن يشتري محاصيل غيرة بقصد ب

 وتحقيق ربح .

 كما ان تحويل المزارع منتجات االلبان المنتجة عن مواشي الزمة لزراعته إلى جبن وبيعها ال يعد عمال تجاريا 

  وتعتبر اعماال مدنية عمليات الرعي التي يقوم بها اصحاب المزارع والمراعي ،اذا اشترى المواشي بقصد بيعها

 بعد تثمينها يعتبر ذلك عمال تجاريا 

 

 لمهن الحرة :ا -2

هي استثمار اصحابها لملكاتهم الفكرية ومكتسباتهم من علم وفن وخبرة مثل المحامي والطبيب والمهندس 

والخبراء ، وما يتحقق منها ليس ربحا وانما يسمى دخال كما في حالة الشراء ألجل البيع لعدم وجود شراء اصال 

 وعمالهم مدنية .

 بر عمال تجاريا ألنه يقتصر على الدفاع عن موكليه وتقدي االستشارات وبناءا على ذلك عمل المحامي ال يعت

 وتمثيلهم امام القضاء اما اذا باشر السمسرة تعتبر من االعمال التجارية االصلية المنفردة ) بنص القانون ( 

 ، ن ذلك ال وال يعتبر عمل الطبيب تجاريا ولو باع بعض االدوية لمرضاه توفيرا للوقت والجهد في البحث عنها

تابعا لعملة المدني ،اما اذا قام بإنشاء مستشفى خاص وقدم خدماته الطبية على نطاق واسع فإن عملة يكون 

 تجاريا 

  والمهندس المعماري اذا اقتصر عملة على التصميمات والرسومات ومراقبة التنفيذ ال يعتبر عمال تجاريا اما اذا

 قديم االدوات والمهمات والعمالة الالزمة لذلك يعتبر عمال تجاريا تجاوز ذلك واصبح متعهدا بإنشاء المباني وت

  وباإلجمال اذا وجد بجانب المهنة الحرة نشاط تجاري يساويها او يجاوزها كان ذلك عمال تجاريا 

  وصاحب الصيدلية عملة تجاريا ألنه ينحصر في شراء االدوية وبيعها بحالتها او بعد تجهيزها 

 ال يعتبر عمله تجاريا لو زود الطالب بالمسكن والغذاء والكتب ألنه ذلك تابعا لمهنته  وصاحب المدرسة الخاصة

 االصلية وهي التعليم .

 

 االنتاج الذهني والفني :  -3

بيع ثمار الفكر ال يعد عمال تجاريا ، لعدم سبق الشراء ، مثل بيع المؤلف لمؤلفاته سواء طبعة على نفقته ) 

بذلك ، وذات االحكام تسري على كافة انواع االنتاج الفني مثل رسم اللوحات و  خالف ( او عهد ألحد الناشرين

 االلحان والتمثيل والتصوير واالخراج السينمائي ، لعد وجود شرا ء سابق 

  اما النشر بالنسبة للناشر عمال تجاريا 

 ذهني . يعد اصدار الصحف والمجالت عمال تجاريا ، بالنسبة لصاحبها ، ألنه يضارب على انتاج 

 االعمال االستخراجية وإعمال المناجم والمحاجر ما موقف المشرع السعودي منها ؟ 

 

 ان يكون محل الشراء منقواًل : الشرط الثاني :

العتبار الشراء ألجل البيع عمال تجاريا يجب ان يرد الشراء على منقول ، والمنقول هو كل شيء يمكن نقلة 

كل شيء ال يمكن نقله من حيزه نظرًا لحدوث تلف ، والمنقول قد يكون ماديًا بحيزه دون تلف ، اما العقار هو 

 براءة االختراع ( –)البضائع ( او معنويا ) اوراق مالية 

  المنقول بحسب المآل كشراء منزل آيل للسقوط بقصد بيعة انقاض عمال تجاريا 

 لمضاربات العقارية على نطاق واسع اما اذا كان محل البيع عقارا ، ال يعد عمال تجاريا ونظرا لظهور ا

واستثمار رؤوس اموال كبيرة في مجال تشييد العقارات وبيعها وشراء االراضي وتقسيمها وبيعها واستئجار 

العقارات كاملة بقصد تأجيرها ، مما دعي جانب كبير من فقهاء القانون األول بتجارية المضاربات العقارية اذا 

 كانت بقصد الربح .



 قصد البيع : :الث الشرط الث

لكي يكتمل الشكل التجاري للعمل بسبق الشراء للمنقول يجب ان يكون ذلك بقصد البيع ، وبالتالي ال يعتبر عمال 

 تجاريا شراء المنقول لالستعمال الشخصي او تقديمة لشخص آخر على سبيل الهبة 

لى الشراء وهو الرغبة في بيع الشيء ولمعرفة شراء المنقول عمال تجاريا اما مدنيا يجب البحث عن الباعث ع

 بعد شراء ، وان يكون الباعث متوفرا وقت الشراء ، وليس من الضروري ان يتم البيع فعال .

  ( اذا اشتهامة:ا منقوال ألجل بيعة ثم عدل واحتفظ  به الستعماله الشخصي ، يظل العمل محتفظا بصفته التجارية

 مثال ( 

 ماله الشخصي ، ثم عدل وباعه ال يعد عمال تجاريا ) مثال ( والعكس اذا اشترى منقوال الستع 

  ) وال يشترط بيع المنقول بحالته  عند الشراء لكي يظل تجاريا) شراء االقطان وتحويلها إلى عزول ونسجها

 يظل العمل تجاريًا .

 

 : مالحظة هامة 

وتسري ذات االحكام في حالة استئجار تسرى ذات االحكام إذا كان محل الشراء منقواًل بقصد البيع او التأجير ، 

 المنقول بقصد التأجير . 

 اشترى شخص منقوال بقصد بيعه وعدل وقام بتأجيره  #

 استأجر شخص منقوال بقصد تأجيره ثم عدل وقام ببيعة  #

 ) مطلوب التفكير في طبيعة العمل (

 

  اسئلة ونماذج 

ف النظر عن الشخص الذي يزاوله او مهنته )     العمل التجاري االصلي المنفرد هي عمل تجاري بذاته بصر -1

) 

 شراء المزارع البذور واالسمدة ال نتاجه الزراعي ال يعتبر عمال تجاريا )   ( -2

 شراء المزارع اكياس وصناديق واعاد بيعها معبأة بإنتاجه الزراعي يعد عمال تجاريا )    ( -3

 باعها عمل مدني )   (شراء المزارع للمواشي بغرض خدمة نشاطه الزراعي ثم عدل و -4

 مهندس المباني الذي يعد التصميمات والرسومات ويشرف على التنفيذ يعد عمال تجاريا )   ( -5

 تاجر السيارات اعطى نجلة سيارة بدون مقابل ال يعتبر عمال تجاريا )   (  -6

 بيع الناشر للمجهود الذهني لبعض المؤلفين ال يعتبر عمال تجاريا )    ( -7

 يع يستوي ان يكون بمقابل مادي او عيني وبمستوى سداد مقابلة آجال او عاجال )    (الشراء ألجل الب -8

 لكي يكون الشراء ألجل البيع عمال تجاريا يجب اتمام عملية البيع فعال )    ( -9

لكي يكون البيع عمال تجاريا يشترط حدوث عملية البيع وتحقيق ربح باعتبار  ان الربح هو الغرض من العمل  -11

 )    (التجاري 

تسرى احكام الشراء للمنقول ألجل البيع على الشراء ألجل التأجير وكذا االستئجار بقصد التأجير بالقياس ألن  -11

 المشروع السعودي لم ينص على االعمال التجارية حصرا  )    (

 : ختار االجابة الصحيحةا

 يكون عمال تجاريا اذا قام المحامي -أ

 االستشارات القانونية  -أ

 لموكله  تأسيس شركة -ب

 تمثيل موكلة امام المحاكم  -ت

 السمسرة  -ث

 

 األوراق التجارية  – 2

 175االوراق التجارية :  ص  -ب



 : لم يضع المشروع السعودي تعريفا لألوراق التجارية واكتفى ببيان انواعها ، وقد حاول بعضا من  التعريف

لى ول بالطرق التجارية جرى العرف عالفقه والقضاء وضع تعريف لها بأنها صكوكا تمثل حقا نقديا قابلة للتدا

 قبولها خلفا للدفع النقدي 

 : االوراق التجارية في القانون التجاري السعودي هي 

 الكمبيالة  -1

 السند ألمر  -2

 الشيك -3

 يوجد خالف قانوني فقهي في بعض الحاالت  *

 

 وبعدها( 181) ص      الكمبيالة  -1

شخص الساحب ) وهو الدائن ( إلى شخص آخر يسمى صك يحرر وفقا ألوضاع معينة عالقات :امرا من ال

المسحوب علية وهو ) المدين ( بأن يؤدي مبلغا معينا من النقود في تاريخ محدد او قابل للتحديد ألمر شخص 

 ثالث يسمى بالمستفيد 

 
 يتضح من التعريف وجود ثالث عالقات :

رر امر الدائن لمدينة بدفع مبلغ من النقود بين الساحب الدائن والمسحوب علية المدين وهو ما يب االولى :

 لشخص ثالث وهو المستفيد 

بين الساحب والمستفيد ، يكون الثاني دائنا لألول وبالتالي يكون المستفيد دائنا للمسحوب علية ومدين  : الثانية

 للمستفيد 

 بين المسحوب علية والمستفيد ال تنشأ إال اذا تقدم المستفيد للوفاء  الثالثة :

 

                              –+  الساحب 

 

 المسحوب علية                                                                                 +  المستفيد  -

 

 

 

  : ويجب توافر الشروط الموضوعية إلنشاء الكمبيالة 

 مكنا (المحل )  م -2الكمبيالة ) الخالي من العيوب (              -1

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

  الكمبيالة المجاملة باطلة لعدم مشروعية السبب 

  عدد اشخاص الكمبيالة ثالثة 

 الشروط الشكلية : 

 حيث توجد بيانات الزامية هي : الكتابة : -1

ألحكام التجارة ويترتب على ذلك قابليتها  ، إلضفاء الصفة وإخضاعها كتابة كلمة ) كمبيالة ( بمتن الصك -أ

المناولة ( وتخضع للتقادم القصير ، وعدم كتابة كمبيالة التعد الكمبيالة  –للتداول بالطرق التجارية ) التظهير 

 عمال تجاريا وال تقبل التظهير وال التقادم القصير 

 امر غير معلق على شرط :  -ب

كتوبا بطريقة واضحة ال لبث فيها وان يكون امر الدفع غير معلق اشترط المشروع السعودي ان يكون المبلغ م

 على شرط ) كأن تدفع على اقساط (

ال عالقة بينهما اصال إال اذا تقدم المستفيد واذا 

 القبلها يصبح ملتزما بالوفاء وليس الساحب 



 

 

 المحاضرة الرابعة ..  ) تابع الكمبيالة ( ..

  : الشروط الشكلية 

 حيث توجد بيانات الزامية هي : الكتابة : .1

التجارة ويترتب على ذلك قابليتها كتابة كلمة ) كمبيالة ( بمتن الصك ، إلضفاء الصفة وإخضاعها ألحكام  -أ

المناولة ( وتخضع للتقادم القصير ، وعدم كتابة كمبيالة التعد الكمبيالة  –للتداول بالطرق التجارية ) التظهير 

 عمال تجاريا وال تقبل التظهير وال التقادم القصير .

 

 امر غير معلق على شرط :  -ب

بطريقة واضحة ال لبث فيها وان يكون امر الدفع غير معلق اشترط المشروع السعودي ان يكون المبلغ مكتوبا 

 على شرط ) كأن تدفع على اقساط ( .

 

 غياب هذا البيان يفقد الورقة صفتها ككمبيالة .  اسم المسحوب عليه : .2

 

 يعتبر من البيانات األساسية لتحديد مواعيد االحتجاج بعدم الدفع والرجوع على الموقعين .  ميعاد االستحقاق :  .3

اذا خلت من بيان موعد االستحقاق اعتبر المشرع السعودي الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد االطالع عليها ،  -أ

 . كورقة تجارية وأوجب أن يتضمن الصك تاريخ استحقاق واحد وإال فقد قيمته 

لصرف ، اويجب عدم تجزئة المبلغ للوفاء به على أقساط على ذات الصك بتواريخ متعاقبة لمخالفة ذلك لنظام  -ب

وتاريخ االستحقاق قد يكون بعد مدة معينة من االطالع " ادفعو بعد شهر من تاريخ االطالع " ، وقد تكون 

 " وهو الغالب .  2111مستحقة الوفاء في تاريخ محدد " ادفعوا في أول يناير 

ابة سحوب عليه بمثينص القانون على ذكر مكان الوفاء فإذا لم يذكر في الصك يعتبر موطن الم مكان الوفاء : .4

ه معروفا مكان الوفاء ، ويجب أن يذكر موطن المسحوب عليه بجوار اسمه على الصك ، وغالبا مايكون موطن

 اذا كانت شركة مشهورة 

 

: تاريخ تحرير الكمبيالة من البيانات الهامة لتحديد أهلية محررها ، وما اذا قد  تاريخ ومكان اصدار الكمبيالة .5

ة في حالة االفالس ، وتحديد موعد االستحقاق اذا كان بعد فترة معينة ، ويكتب الحروف صدرت في فترة الريب

او باالرقام وفي أي مكان على الصك ، وعدم صحة التاريخ اليؤثر على صحة الكمبيالة مادام ال يخفى صورية 

 ) األهلية والريبة ( ، 

 مبيالة عنصرا اجنبيا لتحديد تنازع االختصاصبالنسبة للمكان : اشترط المشرع السعودي ذكره اذا تضمنت الك

 حيث يطبق قانون دولة االصدار ، واذا خلت من ذكره اعتبره مكان الساحب والمبين بجوار اسمه . 

اشترط القانون أن يكون توقيع الساحب واضح ومقرؤ وهو شرط بيدهي النه هو من أنشأ توقيع الساحب :  .6

 –م الخت –ية واال فقدت الورقة قيمتها القانونية ، وقد يكون " بخط اليد الكمبيالة ، وهو من البيانات االلزام

بصمة اليد " وقد ينوب عنه شخص كمدير الشركة في الشركات الكبرى ، ونظًرا للمشاكل التي يثيرها عدم 

وضوح توقيع الساحب وضع المشرع السعودي نظام جزائي مدني في حالة التوقيع بطريقة غير واضحة ويعتبر 

 لتوقيع كأن لم يكن ويطل الصك .ا

 

  : جزاء تخلف بيان الزامي في الكمبيالة 

تتحول الى سند مدني كما في حالة تخلف احد البيانات االلزامية مثل " شرط االذن او االمر وتخرج  .1

 الكمبيالة من دائرة االوراق التجارية . 

 تتحول الى سند اذني اذا تخلف اسم المسحوب عليه .  .2

 لى سند مدني قابل للتداول بالطرق التجارية متى توافر فيها شرط االذن او االمرقد تتحول ا .3



من نظام االوراق  1بطالنها كتصرف قانوني اذا ماتوافرت فيها البيانات االلزامية التي نصت عليها م .4

 التجارية وتبطل ككمبيالة وكسند مدني كحالة تخلف توقيع الساحب او المبلغ .

  : تداول الكمبيالة 

 . التسليم والمناولة . 2عن طريق التظهير .    .1

  : ضمانات الوفاء 

 ان يكون مقابها موجوًدا في موعد استحقاقها . .1

 ان يكون مبلًغا من النقود . .2

 ان يكون مقابل الوفاء غير متنازع عليه بين الساحب والمسحوب عليه . .3

 يكون دين الساحب لدى المسحوب عليه مساوًيا لمبلغ الكمبيالة .  .4

 

 االجابة الصحيحة : اختر 

  : من ضمانات الوفاء 

 ان يكون مقابها موجوًدا في موعد استحقاقها . .1

 ان يكون مبلًغا من النقود . .2

 ان يكون مقابل الوفاء غير متنازع عليه بين الساحب والمسحوب عليه . .3

 .  جميع ماذكر .4

 

 ثانياا : السند ألمر  

 يانات محددة نظامًيا يتضمن تعهدالسند ألمر أو السند األذني هو صك مكتوب وفًقا لب

  عدد اشخاص الكمبيالة ثالثة ويشترط ان يكونوا اشخاصاا طبيعيين .  .1

  الكمبيالة المجاملة تكون باطلة لعدم مشروعية السبب .  .2

  عدم ذكر كلمة كمبيالة على الصك يخرجه من نطاق تطبيق احكام األوراق التجارية .  .3

  خ مختلفة . يجوز أن يتضمن الكمبيالة مبالغ متفرقة تسدد على اقساط في تواري .4

تتحول الكمبيالة الى سند مدني في حالة تخلف أحد البيانات االلزامية مثل شرط االذن او االمر وتخرج الكمبيالة  .5

 من دائرة االوراق التجارية .

 

  تتحول الى سند اذني اذا تخلف المسحوب عليه .  .6

  يها شرط االذن او االمر.قد تتحول الى مستند مدني قابل للتداول بطرق التجارية متى توافر ف .7

  العبرة بتاريخ استحقاق الكمبيالة للوقوف على أهلية محررها . .8

من نظام االوراق التجارية وتبطل الورقة ككمبيالة وكسند  1اذا ماتوافرت البيانات االلزامية التي نصت عليها م .9
 مدني كحالة تخلف توقيع الساحب أو المبلغ . 

 

  د االستحقاق اعتبر المشرع السعودي الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد االطالع عليها . . اذا خلت من بيان موع11

  . يجب أن يتضمن الصك تاريخ استحقاق واحد وإال فقد قيمته كورقة تجارية . 11

  . تجزئة مبلغ للوفاء به على اقساط على ذات الصك بتواريخ متعاقبة جائزة وال يخالف نظام الصرف . 12



محرره " المدين " بأن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص يسمى المستفيد "  

 الدائن " . 

  . عدد أشخاص السند : اثنان 

 

 
 

 3تضمن ا الكمبيالة تيختلف السند عن الكمبيالة بأنه اليتضمن سوى شخصين هما : محرر السند + المستفيد ، ام

 اشخاص . 

  األهلية( –السبب  –المحل  –يجب توافر ذات الشروط الموضوعية في الكمبيالة: ) الرضا 

  : والشروط الشكلية 

 الكتابة . (1

 يجب أن يتضمن بيانات هي :  (2

ان مك –اسم المستفيد  –مكان الوفاء  –تاريخ االستحقاق  –المبلغ غير معلق على شرط  –عبارة سند ألمر 

 توقيع محرره .  –وتاريخ اصداره 

 . اذا خال من موعد االستحقاق يجب الوفاء عند االطالع 

 . اذا خال من مكان الوفاء يكون موطن محرره 

  . اذا خال من مكان االصدار يكون موطن محرره المكتوب بجانب اسمه 

 

  ثالثاا : الشيك 

أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى الشيك صك مكتوب وفق اوضاع استقر عليها العرف ، يتضمن 

شخص آخر يسمى المسحوب عليه غالًبا يكون" البنك " بأن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود لدى االطالع لشخص 

 ثالث أو ألمره أو لحامله ) المستفيد ( . 

 

 
 

  : يجب توافر الشروط الموضوعية وهي ذاتها المطلوبة في الكمبيالة والسند ألمر 

 وقت اصدار الشيك( . –سنة  18األهلية  –المحل والسبب ممكنا ومشروعا  –لرضا الخالي من العيوب ) ا

  " الشروط الشكلية : " ذات الشروط المطلوبة في الكمبيالة 

 311األحكام الخاصة بالرصيد : ص  

 غ الشيك ( . مساوًيا على األقل لمبل –جائز التصرف فيه  –موجود عند سحب الشيك  –) مبلغ من النقود 

  : حالة عدم وجود رصيد يرتب 

 (  الرصيد للمسحوب عليه ) البنكجزاء مدني : يحق للمستفيد أو لحامل الشيك الرجوع على الساحب لعدم تقديم  .1



ريال أو احدهما  11111سنوات وغرامة  3الجزاء الجنائي : رصد القانون عقوبة هي الحب لمدة التزيد عن  .2

  في الحاالت التالية :

 ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب .سحب شيك عمًدا  .1

 ان يكون مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك . .2

 استرداد الساحب مقابل الوفاء بعد اصدار الشيك . .3

 اصدار الساحب امرا للبنك بعدم دفع قيمة الشيك . .4

 تعمد تحرير الشيك بصوره تمنع صرفه .  .1

 بعدم وجود رصيد او عدم كفايته . حالة تظهير شيك او تسليمه مع العلم  .1

  111111سنوات وغرامه التزيد عن  1سنوات ( تشدد العقوبة الى مدة التزيد عن  3في حالة العود ) خالل 

 ريال . 

 

 : أعمال الصرف والبنوك 

الصرافة هي مبادلة عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى بقصد تحقيق ربح من فروق االسعار بسبب اختالف 

 والمكان .  الزمان

وقد نصت الفقرة )ج( من المادة الثانية من نظام المحكمة صراحة على تجارية أعمال الصرافة ، ويالحظ أن 

أعمال البنك التعتبر تجارية دائما اال بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي التكتسب الصفة التجارية اال اذا 

 .توفرت في العمل شروط العمل التجاري بالتبعية 

  تنويه : هناك جدول قانوني حول تقسيم بعض االعمال من حيث تجارتها من عدمه وماننتهي اليه هو الراجح في

 تقسيم االعمال التجارية طبًقا لما ورد في التشريع السعودي . 

 

 : السمسرة 

نفس  طلقالسمسرة هي الواسطة في إبرام العقود ويكون دور السمسار بالتقريب بين وجهات نظر الطرفين ، ي

 اللفظ كذلك على العمولة التي يتقاضها السمسار واليظهر اسمه في العقد وليس وكيال عن اي طرف .

وتعتبر السمسرة في المملكة عماًل تجارًيا سواء كان السمسار محترفا او غير محترف وبصرف النظر عن 

أو  ذلك فالسمسرة في مجال العقارات طبيعة الصفقة التي يتوسط في ابرامها مدنية كانت ام تجارية ، وبناء على

 الزواج وهي أعمال مدنية تجارية شأنها في ذلك شأن السمسرة المتعلقة بشراء وبيع البضائع او الصكوك . 

 حينما يمارس المحامي السمسرة بجانب مهنة المحاماة تعتبر عمال تجاريا منفرًدا بغض  23ارجع للكتاب ص

 النظر عن مهنته كمحامي . 

 

 ل التجارية البحرية : األعما 

من القانون التجاري  2من م 4تعد جميع األعمال المتعلقة بالتجارية البحرية اعماال تجارية طبقا لنص الفقرة 

 السعودي . 

  : ومن األعمال التجارية البحرية 

ا او تئجارهانشاء سفن تجارية او شراعية او اصالحها او بيعها وشراؤها في الداخل او الخارج وكل مايتعلق باس .1

 تأجيرها . 

 بيع وشراء آآلت وأدوات ولوزام السفن .  .2

 عقد استخدام المالحين . .3

 عقد القرض البحري وعقد الرهن البحري .   .4

 عقود التأمين البحري على السفن والبضائع .  .1

   . جميع المقاوالت المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية تعد اعماال تجارية 
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 . 29مقاولة الصناعة  ص  -1

هي تحويل المواد األولية إلى مواد نصف مصنعة كمنتج وسيط او كاملة الصنع مصنوعة كتحويل الخشب الى 

 .و الى سلع صالحة إلشباع  الحاجات اإلنسانية اثاث واالقطان الى خيوط او مالبس ا

 لمرة واحدهويعتبر عمال تجاريا متى تمت مزاولتها على سبيل االحتراف وال تعد عمال تجاريا اذا وقعت 

 وتطبيقًا لذلك :

 # العمل الصناعي الذي ال يأخذ شكل مشروع ال يعد عمالا تجاريا .

 نخيل لتموين مصنعة يعد ذلك عماًل تجاريا . اما اذا صاحب مصنع تمور الذي يمتلك مزارع #

للخامات او غير مسبوقة ليظل  ال يشترط  ان تكون مسبوقة بعملية شراءإلعتبار  الصناعة عمال تجاريا  #

 العمل تجاريا .

 الخباز ) صاحب المخبز ( الذي يشتري الدقيق لتحويلة الى خبز عمال تجاريا . #

 اكتها وله مساعدون وعمال يكون عملة تجاريا .الخياط الذي يشتري االقمشة وحي #

 . ) رايك ( 31# مثال  ص 

 

  28مقاولة التوريد  ص  -2

 االحترافطبقا لنص الفقرة ب  من المادة الثانية ان توريد البضائع والخدمات عمال تجاريا اذا تم على وجه 

رة فة دورية أو منتظمة خالل فتوهي عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع او خدمات معينة بص والتكرار

 فنادق و الطاقة والمياه للمصانع معينة لشخص أخر مقابل مبلغ معين مثل توريد المهمات المدرسية للمدارس وال

 ال يعتبر عمال تجاريا .لمرة واحده  واذا تم التوريد

 ال يشترط  سبق الشراء لالشياء المطلوب توريدها قبل التعهد او بعده . #

 . تجاريا او مدنياعقد التوريد عمال تجاريا دائما للمورد ، اما للملتقى قد يكون  ويعتبر #

 

https://vle.uod.edu.sa/bbcswebdav/pid-727659-dt-content-rid-1767722_1/xid-1767722_1


  33مقاولة الوكالة بالعمولة . ص  -3

 ابل عمولة ر مقنظيبإسمه الخاص ولحساب موكلة  هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بعمل قانوني

المنتج لحساب تاجر الجملة او من هذا االخير لحسابة  كالوكيل الذي يتولى شراء السلع باسمه الخاص من

 . ويظهر امام المتعاقد بمظهر من يتعامل بنفسة ولحساب نفسة

والعقد الذي يبرمه الوكيل بالعمولة يكتسبه الحقوق ويتحمل االلتزامات الناشئة عنه على ان ينقلها بعد ذلك إلى 

 ذمة موكلة .

 ية في البورصة باسمه لحساب عمالئه .مثل الوكيل الذي ببيع االوراق المال

في ان هذا االخير يعمل باسم موكلة ولحساب موكلة وال يظهر  الوكيل العادي# ويختلف الوكيل بالعمولة عن 

  تزامات ينصرف مباشرة الى الموكلاسمه في العقد إال بصفته وكياًل ولذلك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق وال

لى مجرد تعريف طرفي العقد كل منهما باآلخر والتقريب والتوفيق بينهما بغية يقتصر عملة ع والسمسار #

 إبرام العقد وهو غير مسؤول عن تنفذ الحقوق وااللتزامات التي تنشأ عن العقد .

 

السمسرة في المملكة عمال تجاريا سواء كان السمسار محترف او غير محترف وسبق شرحها في االعمال 

ال تعتبر عمال تجاريا اال اذا تمت على وجه  3فقرة   5التجارة الموحد ماده  المنفردة اما في قانون
 ه ( 1417طبعة  71ص  –التجاري السعودي  –االحتراف ) د محمد حسن الجبر 

 

 

 فإنه يكون مسئوال عن تنفيذ العقد الذ تم إبرامه ابرامه واصبح طرفا فيه . # أما الوكيل بالعمولة

 

  31مقاولة النقل  ص  -4

عد مقاولة النقل عمال تجاريا متى تمت بطريقة المقاولة سواء كانت لنقل االشخاص او المواد ، وبأي وسيلة ت

ومن أجل التفرقة بينهما وبين اعمال المالحة البحرية والجوية فإن مقولة النقل يكون بريا او في ) المياه الداخلية 

 . والمياه االقليمية( االنهار او البحيرات 

عتبر تجاريا بالنسبة للناقل سواء كان فردا او شركة او كان من اشخاص القانون الخاص او العام والعمل ي

 يكون او ال يكون .كمرفق السكة الحديد ، اما بالنسبة للعميل قد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاولة المحالت والمكاتب التجارية . -5

قدام ، مقابل ، مثال ذلك مكاتب االست يعتبر عمال تجاريا قيام المكاتب التي تحترف تقديم الخدمات للجمهور نظير

ومكاتب إدارة أمالك الغير ، وتحصيل الديون للغير ، والسياحة استخراج التراخيص ، والتلخيص الجمركي 

فتعتبر أعمال هذه المكاتب تجارية ويالحظ أن اصطالح مكاتب او وكاالت االشغال يدل على ان صاحب المنشأة 

 والمادية كمشروع ) محطات خدمة السيارات ( . يضارب على جهد العناصر البشرية

# ال تعتبر مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين وعيادات األطباء ألن اصحاب هذه المكاتب إنما يمارسون 

 مهنا حرة غير تجارية .

 

 

 

 

 ر شخصا طبيعيا او اعتباريا ) عام او خاص ( يجوز ان يكون التاج



 مقاولة البيع بالمزاد ) الحراج (  -6

ت البيع بالمزايدة ) الحراج ( وهي المحالت نصت الفقرة) ب ( من المادة الثانية على ان كل ما يتعلق بمحال

التي يجري فيها بيع المنقوالت الجديدة أو المستعملة المملوكة للغير للجمهور بالمزاد العلني بمقابل اجرا او نسبة 

مئوية من ثمن البيع ويتم البيع لمن يدفع أعلى ثمن . وتعتبر مقاولة البيع بالمزاد عمال تجاريا بصرف النظر عن 

 عة البيوع التي يقوم بها مدنية ام تجارية .طبي

# والمشرع السعودي استند الى معيار االحتراف ال دراجها ضمن اعمال المقاولة للتميز بينهما وبين السمسرة 

 كعمل منفرد .

 

 مقاولة إنشاء المباني   -7

ا وترميمها وطالئها او تعتبر من االعمال التجارية جميع اعمال المقاوالت المتعلقة بإنشاء المباني وصيانته

 هدمها نحوها متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها . وذلك بالنسبة للمقاول .

مثال ذلك ان يعهد صاحب االرض الى مقاول لبناء دار للسكنى او مستشفى او مدرسة ، ويعنى ذلك قيام العمل 

 ، واالدوات وجهد المهندسين والعمال . في شكل مشروع يضارب فيه المقاول على االالت 

# ويشترط لثبوت الصفة التجارية لهذا العمل على وجه االحتراف ، اما اذا كان لمرة واحده ال يعد عمال تجاريا 

. 

 ثانيا : األعمال التجارية بالتبعية 

رى يعتبر عية ألعمال  اخاالعمال التجارية التبعية هي عمال مدنية بطبيعتها لكنها تكتسب الصفة التجارية بالتب

 تجارية اصلية او بالتبعية لمهنة القائم بالعمل االصلي 

فيعتبر العمل تجاريا لتبعيته لعمل تجاري اصلي كأن يقوم التاجر  تبعية موضوعية# وهذه التبعية قد تكون 

رض اء ثالجه عبإبرام عقد مع الغير للقيام بتشييد مستودع او مخزن لبضائعه أي لعملياته التجارية او شر

 للمنتجات المعدة للبيع او سيارة لخدمة اعماله التجارية االصلية .

فيعتبر العمل تجاريا لصدوره من تاجر متعلقا بمهنته بالرغم من انه ليس كذلك  التبعية شخصية# وقد تكون 

د عالمة تجارية تقلي بطبيعته مثل اقتراف التاجر فعال ضارا بالغير بمناسبه تجارته كالمنافسة غير المشروعة أو

 بالمخالفة للقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن .

# وقد نصت المادة الثانية ) د(  من نظام المحكمة التجارية على اعتبار جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين 

 الذاتية . التبعيةالتجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكالء بأنواعها من قبل األعمال التجارية ، وذلك ب

 

 ثالثا : االعمال المختلطة 

قد يكون العمل القانوني الواحد تجاريا بالنسبة إلى احد الطرفين ، ومدنيا بالنسبة الى الطرف اآلخر ، فيكون 

عندئذ ذا طبيعة مختلطة ، ومثال ذلك بيع تاجر التجزئة سلعا للمستهلكين ، وبيع المزارع محصوالته ألحد 

المسافر مع الناقل فالعمل يعتبر في جميع هذه الحاالت مدنيا بالنسبة إلى طرف هو المستهلك  التجار وتعاقد

 والمزارع والمسافر والعامل والمؤلف ويكون  تجاريا بالنسبة إلى الطرف االخر وهو التاجر والناقل .

التجارية يقوم إلى جوار  واعتبر البعض ان األعمال المختلطة ال تكون طائفة خاصة او نوعا ثالثا من األعمال

 األعمال التجارية األصلية.

  

 

 

 

 

  تابع اعمال المقاولة 

المشرع السعودي لم ينص على األعمال التجارية على سبيل الحرص ولذا يجب القياس متى ما توافرت  

 شرائطه من حيث توافر عملية  االحتراف ونظريه المشروع او المقاولة في العمل ليكون تجاريا .

 

هذا التقسيم يكتسب أهمية في حالة تنازع الطرف المدني 

 مع الطرف التجاري والعبرة بصفة العمل للمدعي علية .



 عمال تجارية بالقياس :لذا تعتبر ا# و

 تربية الدواجن والمواشي ألجل البيع . -1

 تشيد العقارات او شراؤها او استئجارها بقصد البيع او التأجير . -2

 المالهي العامة ) السيرك ( . -3

 اعمال دور الصحافة والنشر واالذاعة والتلفزيون واالتصاالت . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسئلة ونماذج 

 ام خطا :العبارات صحيحة 

 الشراء ألجل البيع  عمال تجاريا منفردا  اما اذا تم على سبيل االحتراف ال يعد عمال تجاريا  ) ( -1

 اعمال النقل البحري في المياه االقليمية يعد من اعمال التجارة البحرية  )     (  -2

 االلتزامات الناشئة عن اجور مالحي السفن التجارية تعتبر مدنية  )  (  -3

 اري بالتبعية من االعمال التجارية االصلية )    ( العمل التج -4

 االعمال التجارية ذكرت في القانون السعودي على سبيل الحصر )   ( -1

 

 التاجر جزء اول -المحاضرة السادسة 

 

  التاجر 

 111 – 15ص 

 

 : نتناول في هذه المحاضرة 

 التعريف  بالتاجر . -1

 شروط اكتساب صفة التاجر .  -2

 التزامات التاجر . -3

↓ 

 

 سك الدفاتر  التجارية .م -1
 القيد في السجل التجاري . -2
 القيد في الغرفة التجارية والصناعية . -3

 
 

 

  تعريف التاجر 

التاجر : تنص المادة االولى من نظام المحكمة التجارية على ان التاجر هو كل من  أشتغل بالمعامالت التجارية 

 واتخذها مهنة له .

من القانون  6, 5,4نص عليها المشرع المصري في المواد 

انواع واعمال  3وقسم األعمال المنفردة  1999لسنة  19

واجاز  6واعمال التجارة البحرية والجوية الى  16المقاولة 

 7القياس في المادة 



واالمر ليس كذلك  الن القانون اسند التعريف الى  يفا  جامعا مانعا للتاجر ,قد يبدو لنا ان القانون وضع تعر

اشتغال الشخص باألعمال التجارية ليكون تاجرا ، وهذه االعمال ال يضع لها القانون تعريفا ولم يردها حتى 

 على سبيل الحصر .

دائرة العمل التجاري والعكس ،  األمر الذي يجعل  الفقه والقضاء يستخدم اسلوب القياس إلدخال بعض األعمال

ويكون االمر محل خالف قانوني حول األعمال ، االمر الذي يؤثر في  تعريف  التاجر على نحو يجعله غير 

 قاطع .

 شروط اكتساب صفة التاجر  -1

 مباشرة األعمال التجارية . -1

 احتراف التجارة . -2

 ممارسة التجارة باسمه ولحسابة . -3

 األهلية التجارية :

 سعوديين .أهليه ال -أ

 اهلية االجانب . -ب

 

 ول : مباشرة األعمال التجارية الشرط اال 

 أما االعمال التجارية بالتبعية فهي أعمال  ، األعمال التجارية المقصودة هنا هي األعمال التجارية األصلية

 نمدنية بطبيعتها تكتسب الصفة التجارية لصدورها  من تاجر فهي تتطلب أوال اكتساب صفة التاجر اي ا

 صفة التاجر سابقة على صدورها .

 ال تؤدي الى اكتساب  صفة التاجر إذ ال يتصور أن  مع  مالحظة ان االعمال المتعلقة باألوراق التجارية

يحترف الشخص سحب الكمبياالت والشيكات فهذه األعمال تابعة بطبيعتها لنشاط رئيسي أخر وهذا النشاط 

 قد يكون مدنيا وقد يكون تجاريا ، 

 الذي يسحب كمياالت باألجرة على مستأجريه ليس تاجرا ألنه ال يحترف سحب الكمبياالت   ك العقارفمال

 بل تأجير العقار .

  سؤال هل يشترط  في العمل التجاري الذي يمارسه الشخص على سبيل االحتراف أن يكون مشروعاا #

 ؟!

 ن نشاطه مشروعًا ، وذلك ألن صفة ذهب البعض الى ان القانون ال يشترط العتبار الشخص تاجرا  أن يكو

التاجر تقرر حماية للغير الذي يستفيد من الضمانات المقررة لمن يتعامل مع تاجر وكون نشاط الشخص 

 غير مشروع ينبغي أال يحرم الغير من هذه الضمانات .

 يرى وجوب مشروعية العمل التجاري كشرط الكتساب صفة التاجر ويستند الى :   الرأي الراجح 

وتؤدي الى وضع الشخص في مركز   بالنظام العامالقانونية من األمور المتعلقة  اكتساب هذه الصفة ان -1

 قانوني خاص ال يجوز أن يوضع فيه من يمارس أعماال غير مشروعة .

كما أن حماية الغير الذي تتحقق مصلحته بتطبيق األحكام الخاصة بالتاجر مثل االفالس وسهولة طرق  -2

وفي القواعد العامة المقررة لحماية  ال يجب أن تكون على حساب القانوناية الغير االثبات ، فإن حم

 .ما يكفل حمايتهم  قانون العقوباتالدائنين وفي أحكام 

 

  الشرط الثاني : احتراف التجارة 

ان  له ويعني ذلك مهنةالكتساب صفة التاجر طبقا لنص المادة االولى ان يتخذ الشخص من المعامالت التجارية 

 مزاولة الشخص االعمال التجارية يتطلب : 

 تكرار قيام العمل واالعتياد على ممارسته ومزاولته . -1

 ان يتخذ منه وسيلة للرزق بتحقيق ربح . -2

 حيث يجوز ان يكون الشخص تاجرا أو  نشاطه الوحيدان يكون احتراف االعمال التجارية  ال يشترط

 ، وعمله المدني لقانون المعامالت المدنية . مزارعا ويخضع عملة التجاري للقانون التجاري

 من االشتغال بالتجارة كالموظف والقاضي يكتسب الصفة والمنع ال يفيد إال بوقوعه تحت  الشخص الممنوع

 طائلة القانون ، واخذ بذلك معظم التشريعات ، وذلك لحماية الغير ، وبالتالي يخضع لشهر االفالس .



  الذي يتعامل فيه الشخص ؟ دار رأس المالمقهل اكتساب الصفة يتوقف على 

القانون السعودي ال يفرق بين التاجر الكبير او الصغير مثل بعض التشريعات سوى انه اعفى صغار التجار من 

 بعض االلتزامات .

  اما الشخص االعتباري  بالشخص الطبيعي ) االنسان (وشرط االحتراف وفكرة االرتزاق ترتبط ،

ها تلك الفكرة ، لكنها تكسب الصفة من خالل المحل ) النشاط والغرض من الشركة كالشركة ال يتصور مع

 ( المنصوص علية في العقد والشكل الذي يحدده القانون .

   مثل السكة الحديد والخطوط الجوية السعودية تكتسب صفة  ) الحكومية  (االشخاص االعتبارية العامة

مراعاة الحماية القانونية لآلموال العامة بعدم خضوعها لقواعد التاجر وتخضع ألحكام القانون التجاري مع 

 االفالس .

  التاجر اللتزاماته في مسك الدفاتر التجارية يخلع عنه الصفة ؟ ال . اهمالهل 

 التاجر ؟ ال . ارادة هل اكتساب الصفة يتوقف على 

 الصفة ؟ يمكن بالبينة والقرائن . إثبات كيفية 

 

 لتجارة  باسمه ولحسابة الشرط الثالث : ممارسة ا 

  هذا الشرط غير منصوص علية في نص المادة االولى من القانون اال ان الفقه والقضاء اكد على اهمية هذا

 في ممارسة حرفة التجارة . التاجر مستقالالشرط الكتساب الصفة واهمية هذا الشرط بأن يكون 

دراء الشركات واعضاء مجالس ادارة في المحال التجارية ، ومالمستخدمين ويبنى على ذلك ان # 

 بهم بل تابعين بمقتضى عقد العمل الشركات ليسوا تجارا ألنهم تابعين في عملهم وال يعملون لحسا

 الذي يتعاقد باسمه ولحساب موكلة ( ألن القانون التجاري نص علي  يستثنى من ذلك الوكيل بالعمولة (

 ظاهر .ذلك ، والعلة هو حماية الغير ونظرية الوضع ال

 الذي يمارس التجارة لحساب القاصر او المحجور علية . ال يعتبر تاجرا , الولي والوصي والقيم 

 آخر ، ويظهر االخر  امام الغير كما لو كان التاجر الحقيقي ، ويحدث ذلك  الشخص المستتر وراء شخص

العام ، والرأي الراجح حالة ما إذا كان الشخص ممنوعا علية ممارسة التجارة ، مثل المحامي والموظف 

. حتى ال يفلت من شهر افالسه بعد جني  ان كال من الشخص الظاهر والمستتر تاجرافقها وقضاء ، يرى 

 ثمار التجارة . وكذا الظاهر طبقا لنظرية الوضع الظاهر لحماية الغير .

  تعار لشخص موجود من يزاول التجارة بإسم مستعار الوجود له ، اما اذا كان االسم المس تاجراويعتبر

 يعتبر تاجرا . ويعلم

  في الشركات المتضامون يعتبر تاجرا الشركاء. 

 

  االهلية التجارية 

الحية صالكتساب صفة التاجر يستلزم توافر االهلية التجارية باالضافة الى الشروط  سالفة الذكر ، وتعنى 

 عنها . الشخص لمزاولة التجارة الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات الناشئة

  سنة هجريه كاملة رجال كان او إمرأة. 18وتكتمل اهلية الشخص الطبيعي ببلوغه 

  حيث يتم الحجز علية وتعين  غفلة ( –سفه  –عته  –) جنون وتكون اهليته خالية من عوارض االهلية

 الدارة اموالة وتجارته ، وال يجوز للقيم انشاء تجارة جديده للمحجوز علية . قيماالمحكمة 

 يجوز للقاصر مزاولة التجارة اال بإذن من المحكمة ، ويكتسب الصفة ، وفي حالة االفالس ال تتعدى وال 

 . مقيدااالموال المحددة في االذن اذا كان االذن 

وفي شركات التضامن يجوز النص في عقد الشركة  على انه اذا توفى احد الشركاء تستمر الشركة مع 

 ورثته ولو كانوا قصرا.

  يؤذن للقاصر باآلتجار ومارس التجارة  فإنه ال يكتسب صفة التاجر ، وال يجوز شهر إفالسه ، اذا لم

 لمصلحته  نسبياوتعتبر اعماله باطلة بطالن 

 

 
 البطالن المطلق والبطالن النسبي

 



 

 2التاجر الجزء  - المحاضرة السابعة 

 115 – 59ص 

  التزامات التاجر 

و معنويا ( صفة التاجر يقع على عاتقه مجموعة من االلتزامات تنظيم يعد اكتساب الشخص ) طبيعيا كان ا

 الحياة التجارية ودعم االئتمان :

 

 وبعدها ( 78 التزام التاجر بمسك الدفاتر ) ص

  اهمية الدفاتر التجارية 

 تكتسب الدفاتر التجارية اهميتها في االحوال :

 التي قام بها التاجر  جميع العملياتبيان  -1

 للتاجر  المركز المالييقة بيان حق -2

 وسيلة لإلثبات امام القضاء  -3

  حالة االفالس والصلح الواقي من االفالسلها اهمية كبرى في  -4

 تقدير الضرائب وحساب الزكاةيعتمد عليها عند  -1

 

  مسك الدفاتر  /1                

 

 

  يةاختيار                                                     إلزامية 

 دفتر المسودة       -              دفتر اليومية االصلي                     -

 اية دفاتر اخرى  -             دفتر الجرد                                 -

 دفتر االستاذ -

 

 

 

التزامات 
التاجر 

مسك 
الدفاتر 

التجارية 

القيد في
السجل 

التجاري 

القيد في
الغرفة 

التجارية 

من نظام الدفاتر التجارية يلزم التاجر مسك ثالث دفاتر املبينة في  1طبقا لنص م

 الشكل ) االلزامية (



وقيد  صية ،تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ، وايضا مسحوباتة الشخ : دفتر اليومية -1

 المسحوبات مهم في حالة االفالس ، ويجوز ان يمسك إلى جوارة دفاتر يومية اخرى ساعدة 

 يبين تفاصيل البضاعة لدى التاجر في اخر السنة الماية ، ويجب عدم الخلط بين اليومية والميزانية  : دفتر الجرد -2

الخرى ، وتظهر فية النتائج النهائية لحركة ترحل إلية جميع العمليات المدونة في الدفاتر ا : دفتر االستاذ -3

عناصر المشروع التجارية ، ويستخرج من واقعة الميزانية ، وترحل إلية العمليات ذات الطبيعة الواحدة من 

 دفتر اليومية .

  

 

 

 انتظام الدفاتر / 2

ذج الذي ون مطابقة للنمواليكفي مجرد امساك الدفاتر ، بل اشترط القانون انتظامها وتكتب باللغة العربية ، وتك

 تحدده وزارة التجارة ، وتكون خالية من أي شطب او كشط او تحشير او فراغ او كتابة الحواشي ..الخ

  الكتابة بخط يد التاجر ذاتة ، يمكن بيد احد مستخدمة ، وهو مسئول عنهم بصفتهم تابعين له اليشترط

 ويكون بعلمة ورضاه ، مال يثبت عكس ذلك 

 (2الحاسب اآللي )م يمكن من خالل 

 

 

 

 

 

 حجية الدفاتر في االثبات   "  هام  "/ 3

، إال اذا نقضها  خصمة التاجرتكون البيانات الواردة بها حجة لصاحبها في مواجهة  حالة الدفاتر المنتظمة :

نتهما ، اعلى بي تناقض بدفاترة المنتظمة ، واذا كانت دفاتر كال التاجرين منتظمة ، واسفرت المطابقة بينهما

 وجب على المحكمة غض الطرف عن كالهما وتبحث على دليل اخر ويشترط لذلك :

 ان يكون النزاع بين تاجرين  (1

 ان يتعلق النزاع بعمل تجاري  (2

 ان تكون الدفاتر منتظمة  (3

 (51بتوجية اليمين المتممة . )ص : ضد غير التاجر

 

 : دور الدفاتر في االثبات ضد التاجر 

اجر حجة علية الن مايرد بها من بيانات وقيود تعتبر إقرار من التاجر واالصل ان االقرار االصل ان دفاتر الت

 حجة قاطعة على المقر 

تعتبر الدفاتر حجة على التاجر منتظمة كانت او غير منتظمة وال يهم ان يكون الطرف االخر تاجرا  -

 كما يستوى االمر اذا كان النزاع مدنيا او تجاريا 

ك بما ورد بالدفاتر متى كانت منتظمة ان يجزئ ماورد فيها من بيانات ويستبعد اليجوز لمن يتمس -

 مايناقض دعواه 

 يجوز للتاجر الذي يتم االستناد الى دفاتره ان يثبت عدم صحة القيود الوارد بها بكافة طرق االثبات  -

 

 دفاتر واملراسالت عشر سنوات من تاريخ اقفال الدفتر وتاريخ تلقي املراسالت لمدة االتفاظ با

 من نظام الدفاتر التجارية السعودي ( 1) دفتر االستاذ من الدفاتر االلزامية طبقا لنص املادة  68عدل ص 

 هام

امللتزمون بمسك الدفاتر كل من اكتسب صفة التاجر ) شخصا طبيعيا او معنويا ( وتجاوز رأسماله 

ترط وجود محل ثابت ل ( واليلزم معرفة الكتابة واليش2م –ق 1ريال ويعفى منها مادون ذلك ) م 111111

 للتاجر



 توجد طريقتين الستخدام الدفاتر في االثبات :

نفسها او بناء على طلب الخصم ان تأمر التاجر بتقديم دفاترة يجوز للمحكمة من تلقاء  التقديم : (1

 الستخالص مايتعلق بالنزاع المعروض عليها بواسطتها او بواسطة خبير تعينة المحكمة 

تمكين الخصم من البحث في دفاتر التاجر للوصول إلى االدلة التي تثبت دعواة ، ونظرا  االطالع : (2

 دة مثل االرث والقسمة واالفالس لخطورة االجراء يكون في قضايا محد

 

  جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية 

 يترتب على عدم مسك التاجر الدفاتر التجارية بالشروط التي بينها القانون وهي : 

 عدم مسك الدفاتر اصال  -أ

 اذا كانت غير منتظمة  -ب

 او ال تتناسب مع طبيعة نشاطه  -ت

 (عدم االحتفاظ بها للمدة القانونية ) عشر سنوات  -ث

 جزاء مدني :

 التاجر من ميزة الصلح الواقي من االفالس  حرمان -

 تفقد قيمتها كدليل اثبات لكونها غير منتظمة  -

 تعرض التاجر للتقدير الجزافي للضريبة  -

 جزاء جنائي :

ريال ، وفي حالة إفالس التاجر يعتبر مفلسًا  11111ريال وال تزيد عن  1111غرامة التقل عن 

  يربالتدليس او بالتقص

 

 

 الـتـاجـر -المحاضرة الثامنة 

 : نتناول في هذه المحاضرة 

 التزامات التاجر. -

 القيد في السجل التجاري . -

 القيد في غرفة التجارة والصناعة. -

 

  االلتزام الثاني : القيد في السجل التجاري 

 تعريف السجل التجاري : - أ

 , تسجيل من يريد االشتغال بالتجارةيطلق لفظ السجل التجاري مجازا على المكان الذي يتم فيه 

هو السجل الذي يقيد به اسم التجار والشركات ، طبقًا الشتراطات تطلبها القانون. وليس إذاا المقصود به : 

 المكان

 

 شروط القيد في السجل التجاري  - ب

 أن يكون طالب القيد تاجرا ، شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريا ) عام او خاص ( .1

  التاجر محل تجاري ويكون محال ثابتا أو فرع أو وكاله في المملكة أن يكون .2

فإذا لم يكن له محل ثابتا يباشر فيه مهنته فإنه غير ملزم بالقيد  في السجل التجاري ،وبالنسبة للشركات يتم 

 يوم من شهر عقدها لدى كاتب العدل. 31قيدها خالل 

  أال يقل رأس مال التاجر عن مائة ألف ريال. .3

يوم أو من تاريخ محله التجاري أو من تاريخ تملكه محل  31تى بلغ هذا النصاب يبادر بالقيد خالل وم

 تجاري ، وإعفاء التجار الصغار من القيد ال يعني حرمانهم 

 

 نصاب السجل 

 ) نظام السجل التجاري ( المادة الثانية :



ثالثين يوم من تاريخ افتتاح محله التجاري ، خالل  متى مابلغ رأس ماله مائة ألف رياليجب على كل التاجر 

 أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالسجل التجاري 

 الذي يقع في دائرته هذا المحل سوا كان مركزًا رئيسيًا أو فرع أو وكالة 

 

 

 

 

 البيانات الواجب قيدها  - ج

 التاجر الفرد : :اوالا 

 ة من توقيعه وتوقيع من ينوب عنه إن وجد .اسم التاجر كاماًل ولقبه ومكان ميالده وجنسيته وصور -1

 اإلسم التجاري إن وجد . -2

 نوع النشاط الذي يباشره التاجر وتاريخ البدء -3

 رأس مال التاجر -4

 إسم المدير ومحل وتاريخ ميالده ،وجنسيته ومحل إقامته في المملكة وحدود سلطاته -5

 الفرع والوكاالت التابعه له داخل وخارج المملكة اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده و -6

 

الجهات القضائية التي يصدر منها احكام ان تخطر السجل التجاري بجميع االوامر واألحكام  11# أوجبت م 

 الصادر على التاجر كشهر إفالسه او الحجر عليه او رفع الحجر وكذا االحكام التي تتعلق بأهلية التاجر.

 

 3:م ثانياا : الشركات

 النشاط الذي تباشره الشركة  -2  نوع الشركة وأسمها التجاري            -1

 تاريخ بدء الشركة وانتهائها -4      مال الشركة                   رأس  -3

 ) مثل بيان التاجر الفرد(              أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن او التوصية البسيطة -5

 ين كافة بياناتهم ) كسابقة(المدير -6

 عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع )كسابقة ( -7

 

 التاجر او الشركة او مصفى على اي تعديل يتم في البيانات ابالغ السجل  خالل ثالثين يوم  4# الزمت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة التي يتم القيد امامها : - د

رة الكائن في دائرته المحل التجاري للتاجر طالب لقيد او المركز هي مكتب السجل التجاري التابع لوزارة التجا

 الرئيسي او الفرع او الوكالة 

 

 هام

 ريال وال يشتر ط محل 111,111مسك الدفاتر  لمن تجاوز 

 ريال  وال يشترط محل 111,111والقيد في السجل من بلغ  

  : محو القيد إذا 

 الوفاة  -1

 ترك التاجر لتجارته بصفة نهائيه -2

قعه التي استوجبته او في حال صدور حكم أو يوم من تاريخ الوا 51ويقدم طلب المحو خالل  انتهاء الشركة : -3

 امر 

 نهائي بشطب التاجر من السجل 



 النتايج المترتبة على القيد : -هـ 

من السجل التجاري عن أي تاجر او شركة وفي حالة عدم يجوز ألي شخص الحصول على صورة مستخرجة 

لية من األحكام إال اذا كن حكم برد اعتبار او الحجر او وجود قيد يعطى شهادة بذلك مع مراعاة ان تكون خا

 الحجز اذا ما تم رفعها .

 

 حجية البيانات المقيدة في السجل : -و 

اجازت ألي شخص اخر االحتجاج بالبيان الواجب القيد ولو لم يتم قيده أو التأشير به متى ماكان لهذا  14م

 للتاجر في مواجهة الغير  الشخص مصلحة في ذلك ، وفي نفس الوقت تعتبر حجة

 

 : وظائف السجل التجاري 

 وظائف استعالمية عن التجار وأنشطتهم  -

 وظائف احصائية عن التجار ومشروعاتهم  -

 وظائف اقتصادية لغرض الخطط االقتصادية للدولة    -

 

  سلطات السجل التجاري 

 التحقق من صحة بيانات طلب القيد -

 ية والتفتيش على المحال التجاريةاالطالع على الدفاتر التجار -

 تحرير المخالفات للمحالت التي ال تلتزم بنظام السجل التجاري  -

 

 : جزاء عدم القيد في السجل التجاري 

ريال مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع  11،111غرامه ال تزيد عن 

جنة يتم تشكيلها بقرار وزير التجارة ، مكونة من ثالث اعضاء يكون أحدهم على الغير ، ويتم توقيعها بمعرفة ل

 مختص في القانون التجاري.

 

 االلتزام الثالث : القيد في الغرفة التجارية 

) كل تاجر او 4م, يعتبر اإلشتراك في الغرفة التزامًا قانونيًا على كل تاجر أو صانع مقيد في  السجل التجاري

 ل التجاري ان يطلب االشتراك  في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي(صانع مقيد في السج

 ورتب القانون على الشطب من السجل التجاري أو عدم سداد اإلشتراك السنوي سقوط االشتراك في الغرفة # 

 اللمن نظام السجل التجاري الزمت كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يودع لدى مكتب السجل خ 1م #

 يوم  من تاريخ القيد في الشهادة تفيد اشتراكه في الغرفة  31

 وإذا لم يوجد يكون في اقرب فرع’ ويكون القد في الغرفة اللي تقع في دائرتها المركز الرئيسي وفروعهم  #

 ويتم القيد في سجل تسجل فيه طلبات االشتراك وكافة البيانات #

 

 شركات النظرية العامة لل –المحاضرة التاسعة 

 النظرية العامة للشركات 

 أنواع الشركات  -1

 عقد الشراكة  -2

 الشخصية المعنوية للشراكة -3

 انقضاء الشراكة -4

 } وبعدها 171ص {الشركات التجارية  ...                                     

 : نتناول في هذا الجزء 

 أنواع الشركات  -1

 

 



 وال : أنواع الشركات أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى هذا التقسيم القانون السعودي استحدث نوعين هما الشركات ذات رأس المال المتغير والشركات إضافة إل

 التعاونية 

 :تابع أنواع الشركات 

المشرع  السعودي أضاف شكلين للشركات ال تعرفها  التشريعات العربية هما الشركة ذات رأس المال المتغير 

 المذكورة إال من حيث تغيير رأسماله والشركات التعاونية وهي ال تخرج عن األنواع 

 ذات رأس المال المتغير :
ال يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين إلف ريال سعودي ويجوز أن يزاد رأس (: 184مادة )

 المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة  ألي أخرى بشرط أال تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور.
 شركات تعاونية :

يجوز أن تؤسس شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا للمبادئ التعاونية إذا  (:189ة )ماد

 كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة إلى األغراض اآلتية :
 وتخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أ -1

 الوسطاء  

تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤالء إلى  -2
 المستهلكين

 : شركات األشخاص

 تضامن -1

 توصية بسيطة -2

 محاصة -3

 

 111شركات التضامن  ... ص -1

مسؤول مسؤولية ع شركات األشخاص ،ونظرا الن الشخص الشريك محل اعتبار،فإن كل شريك فيها أهم أنوا

شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وتتجاوز هذه المسؤولية  مقدار حصته في الشركة إلى أمواله الخاصة، 

 ويكون عدد الشركاء قليل تربطهم صلة قرابة  أو صداقة أو معرفة .

 18وغه لالشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر حتى لو لم يكن تاجر من قبل الشركة، ويلزم ذلك ب* 

 سنة .
 ويقيد اسمه في السجل التجاري.* 
 إذا تم شهر إفالس الشركة وجب شهر إفالس الشريك* 

 شهر إفالس الشريك ال يترتب علية إفالس الشركة، بل يترتب علية حل الشركة.* 
بئ نيجب أن يكون للشركة عنوان الشركة ويتضمن اسم شريك أو أكثر بهدف إعالم الغير ويكون مقرون بما ي *

 عن وجود شركة )ألغامدي وشركاه لـ .... ( 

 اسم شركة التضامن على شخص أجنبي عن الشركة مع علمه يكون مسؤول بالتضامن  إذا أشتمل* 
 في شركة التضامن يجوز اإلبقاء على االسم المتوفى أو المنسحب وال مسؤولية علية أو على الورثة * 

 أنواع الشركات

 شركات التضامن -1

 التوصية البسيطة -2

 شركة المحاصة -3

 شركات األشخاص

 تقوم على االعتبار الشخصي

 باألسهم شركة التوصية -1

 ذات مسؤولية المحدودة -2

 شركات األموال

 تقوم على االعتبار المالي

 شركات مختلطة

 تجمع بين األثنين

 الشركات المساهمة -



  بشروط )الوفاة التنازل( وتعديل العقد.األصل أن الحصص غير قابلة للتداول، إال *

 

 113شركات التوصية البسيطة :  ص  -2

 هي من شركات األشخاص ، تتكون من نوعين من الشركاء

 : يخضعون لذات اإلحكام الخاصة في شركة التضامن  شركاء متضامون -1

 وال* التاجر .  وال يكتسبون صفة* ال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود حصتهم. *  شركاء موصون : -2

وال يشارك في * يظهر اسمه في عنوان الشركة وإذا ذكر اسمه ويعلم ، يصبح متضامنا في مواجهة الغير. 

 وبالتالي حصته نقدية أو عينية وليست عمل  *  اإلدارة . 

 ولما كانت شركة التوصية البسيطة من شركات األشخاص :

و موصى( ، إال إذا كان هناك أتفاق بين الشركاء ، وحالة األصل أنة يجوز انتقال حصة الشريك )متضامن أ*

 الورثة باألنفاق أو االنتقال لهم ويصبحوا شركاء ،

 ويلجأ بعض الممنوعين من مزاولة التجارة إلى هذا النوع من الشركات كشريك موصى

 

 شركة المحاصة :  -3

 لشركاء ية ، وتقتصر آثارها على المعنوهي شركة مستترة ليس لها وجود بالنسبة للغير ، وال تتمتع بالشخصية ا

 ويترتب على ذلك :

 ال قيد في السجل . ال . ال . ال . –ال جنسية  –ال موطن  -ال اسم   -

 ال شهر إفالس للشركة لكن يتم شهر إفالس الشريك المحاص . -

 امن .تضتظل الشركة مستترة حتى يقوم الشركاء بعمل قانوني )كتوقيع على تعهد( هما تتحول إلى شركة  -

لفظ شريك وكساهم ومحاص كلها مرادفات للفظ شريك في اللغة ولغرض التفرقة يستخدم المسمى للداللة على 

 شخص الشريك في مسمى الشركة :

 للداللة على الشخص في الشركات األشخاص . الشريك : -1

 للداللة على الشخص في الشركة  المساهمة  المساهم : -2

 لشركات المحاصةللداللة على الشخص في ا محاص : -3

 

  : شركات األموال

هي شركات تقوم على االعتبار المالي ،وال يكون لشخص الشريك أي اعتبار أو أثر فيها ،  شركات األموال

وتكون العبرة بما يعدمه الشريك من مال ،وال تتأثر الشركة بما يطرأ على الشخص الشريك ك الوفاة أو إفالسه  

 . ويطلق الشركات المساهمة  ه وال يكتسب صفة التاجر .أو نقص أهليته أو عوارض أهليت

# تقوم هذه الشركات على فكرة تجميع األموال والمدخرات من خالل الطرح لالكتتاب العام وتمويل 

 المشروعات الضخمة .

ال يقل رأسمال الشركة عن عشرة مليون ريال ، وفي حالة االكتتاب # في حالة االكتتاب المفتوح أو العام 

 . مليون ريال 2مغلق يجب أال يقل رأسمال الشركة عن ال

مالين ريال  11ال يقل رأسمال شركة مساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العم عن :  1فقرة  49م # 

 مليون ريال سعودي 2سعودي وفيما عدا هذه الحالة ال يقل رأس المال الشركة عن 

 114الشركات المساهمة.. ص  -1

، قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشريك في هذه متساويةسم رأس مالها إلى أسهم وهي الشركات التي يق

 بالمساهم.الشركة 

وال يسأل عن ديون الشركة أال في حدود السهم، إفالس الشركة ال يترتب علية إفالس الشريك، وال يسأل عن  #

 ديون الشركة في أمواله الخاصة.

 ل عن خمسة.عدد الشركاء في الشركة ال يق #

يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وال يسأل الشركاء فيها أال بقدر أسهمهم وال  1 48م 

 يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة 

 كل اتفاق يخالف إحكام هذه المادة يقع باطال

 



 الشركات المختلطة :

 ساهم تتكون من فريق متضامن وفريق متوصية باألسهم :  -1

  وحظر اللجوء لالكتتاب العام والمسؤولية في حدود السهم 11ال يزيد عدد الشركاء عن ذات المسؤولية المحدودة :  -2

 

 شركات التوصية باألسهم :  -1

نين يخضعون لذات أحكام الشركاء المتضام : الفريق األول متضامنونتتكون من فريقين مثل شركة التوصية البسيطة ، 

 . بالنسبة لهم شركة أشخاصوالشركة  في شركات التضامن

وهم أشبة بالشركاء في شركة التوصية البسيطة تماما وال يسألون أال في حدود حصصهم  :موصون  الفريق الثاني

 .والشركة بالنسبة لهم شركة أموالقابلة للتداول بالطرق التجارية  تأخذ شكل أسهموالتي 

 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة : -2

 شريك : 11ن عدد قليل من الشركاء ال يزيد عن تتكون م
# تشبه شركات األشخاص من حيث قلة عدد الشركاء، وحظر اللجوء إلى االكتتاب العام في أسهم وسندات وتقييد انتقال 

 الحصص 
# وتشبه شركات األموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته ومن حيث إدارتها 

 لرقابة عليها .وا

# يالحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضيفه الشركاء على عقد الشركة، إنما العبرة بتوافر 
 الشروط القانونية لشكل الشركة والذي تتصرف آلية إرادة الشركاء .

ندئذ توصية بسيطة يجب ع # قد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة

 تكيفها على أنها شركة توصية بسيطة الن العبرة بما عناه المتعاقدون ال بالتسمية .
 (.1412عدلت برسوم ملكي  118ألف ريال )م  111# يجب أال يقل رأسمالها عن 

 

  1أسئلة ونماذج 

ن المعرفة وتقوم على الثقة بيبين أشخاص تربطهم روابط كالقرابة أو الصداقة أو شركات األشخاص تكون عادة  .1

 ( صح )الشركاء والشركاء يكتسبون صفة التاجر .    

شركات األموال تقوم على االعتبار المالي وشخص الشريك ) المساهم( وأهليته ووفاته لتؤثر على الشركة وال  .2

 ( صح )يكتسب صفة التاجر .   

تضامنية ،وتتجاوز حصته في الشركة مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية و .3

 ) صح (،وإفالس الشركة يوجب إفالسه أوال . 

ن ن الشريك المتضامن وتكوممكن في االختبار تتغير العبارة ويوضع لفظ الشريك المساهم بدال م مالحظة هامه :

 خطأالعبارة 

 

  2أسئلة ونماذج 

يه أو انسحابه يعرض الشركة لالنقضاء أو وفاة أحد الشركاء في شركات األشخاص أو إفالسه أو الحجر عل .1

 ( صح )الحل ما لم يتفق الشركاء في العقد على استمرار الشركة في هذا الحالة . 

 ( صح )العبرة في تحديد نوع الشركة بالقانون وليس بما يطلقه الشركاء أو تسميتهم لها .  .2

ئ عن وجود الشركة ويكون مطابق للحقيقة يجب أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أكثر مقرونا بما ينب .3

 ( صح )وإذا اشتمل اسم شخص أجنبي مع علمه بذلك ، يكون مسؤل بالتضامن . 

شركة المحاصة ،ال تكتسب الشخصية المعنوية وال تقيد في السجل التجاري، وال عنوان و ال موطن وال جنسية  .4

الشركاء ال يكتسبون صفة التاجر إال إذا كانوا  وال إفالس ولكن يتم أشهر إفالس الشريك المحاص . أما بقية

 ( صح )تجارا من األصل . 
 

 

 

 



  3أسئلة ونماذج 

عدد الشركاء في الشركة المساهمة يجب أال يقل عن خمسة ، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أال  .1

 ) صح (شريك وال يقل عدد الشركاء عن اثنين .  11يزيد العدد عن 

عنوان ) اسم ( الشركة المساهمة ما يدل على أنها شركة مساهمة ، وال يدخل اسم الشريك في يجب أن يتضمن  .2

 ( صح )عنوان الشركة . 

 ختار اإلجابة الصحيحة :أ

 -مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة تكون : -1

 شخصية فقط . -أ

 . شخصية وتضامنية -ب

 في حدود حصته . -ج

 كل م اذكر.     -د
 

  4أسئلة ونماذج 

ال يجوز للشريك التنازل عن الحصة أو تداولها إال بموافقة جميع  التضامنا على الطابع الشخصي لشركة حفاظ .1

   ( صح )  الشركاء

 ( صح )الشريك الموصى تكون مسؤوليته في حدود حصته ، وال يكتسب صفة التاجر وال يشارك في اإلدارة  .2

  ( خطأ )أن يشارك في اإلدارة . يجوز أن تكون حصة الشريك الموصى مجرد عمل كما يجوز له  .3

األشخاص الممنوعون من مزاولة التجارة بحكم قوانين الوظيفة أو المهنة يمكن أن يكونوا شراء موصون  مالحظة هامة :

أو في شركة محاصة وال يظهرون كشريك محاص ألنهم ال يكتسبون صفة التاجر وال يزاولون أعمال اإلدارة لتالفي 

 المنع القانوني 

 

 5ئلة ونماذج أس 

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من فريقين ، الفريق األول متضامنون يخضعون لذات أحكام الشركاء  .1

المتضامنين في شركات التضامن والشركة بالنسبة لهم شركة أشخاص والفريق الثاني ، موصون وهم أشبه 

حصصهم التي تأخذ شكل أسهم قابلة للتداول  بالشركاء في شركة التوصية البسيطة ، ال يسألون إال في حدود

 ( صح )بالطرق التجارية والشركة بالنسبة لهم شركة أموال. 

شركة المحاصة هي شركة مستترة ، ليس لها وجود بالنسبة للغير ،وال تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتقتصر  .2

 ( صح )آثارها على الشركاء 

بعمل قانوني )كتوقيع على تعهد ( ، هنا تتحول إلى شركة  تضل شركة المحاصة مستترة حتى يقوم الشركاء .3

   صح ( )تضامن 

 

  6أسئلة ونماذج 

 ( صح )شريك  11تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد قليل من الشركاء ال يزيد عن  .1

اب إلى االكتتالشركة ذات المسؤولية المحدودة تشبه شركات األشخاص من حيث قلة العدد الشركاء ، وحضر اللجؤ  .2

 ( صح )العام في أسهم وسندات وتقييد انتقال الحصص 

تشبه الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركات األموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة  .3

 ( ) صح بمقدار حصته ومن حيث إدارتها والرقابة عليها 

فه الشركاء على عقد الشركة وإنما العبرة بتوافر الشروط العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضي .4

 ( صح )القانونية لشكل الشركة والذي تتصرف آلية إرادة الشركاء 

قد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة يجب  .5

ه فها على أنها شركة توصية بسيطة ألن العبرة بما عناعندئذ تكيفها على أنها شركة توصية بسيطة يجب عندئذ تكي

 ( صح )المتعاقدون ال بالتسمية 

 

 

 



  7أسئلة ونماذج 

تقوم الشركات المساهمة على فكرة تجميع األموال والمدخرات من خالل الطرح لالكتتاب العام والتمويل  .1

 ( صح )المشروعات الضخمة 

أسمال الشركة عن عشرة مليون ريال ،وفي حالة االكتتاب المغلق يجب في حالة االكتتاب المفتوح أو العام  ال يقل ر .2

 ( صح )مليون ريال   2اال يقل رأسمال الشركة عن 

يجب إال يزيد رأس مال الشركة ذات رأس المال المتغير عند التأسيس عن خمسين ألف ريال سعودي ويجوز أن  .3

 ح()صخرى بشرط أال تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور يزداد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة إلى أ

ما مسؤولية الشريك المساهم تكون في حدود قيمة السهم وال تتعداها إلى أمواله الخاصة وإفالس الشركة ال يستوجب  .4

 صح ( )إفالسه 

 االكتتاب يكون في الشركات المساهمة وال يوجد شركات األشخاص
 

 وبعدها( 117ارية )ص الشركات التج -المحاضرة العاشرة 

 121ص  : عقد الشركة : ثانياا 

من نظام الشركات، الشركة هي عقد يلتزم بقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم  في مشروع يستهدف  1م

 الربح، بتقديم حصة من رأس مال او عمل، القتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.

 

 اركان عقد الشركة : 

 االركان الشكلية. -3االركان الموضوعية الخاصة.     -2الموضوعية العامة.     االركان -1

 : االركان الموضوعية العامةاوالا : 
 االهلية. –السبب  –المحل  –الرضا 

 الرضا الخالي من العيوب ) الغلط والتدليس واالكراه (. -

 المحل هو الغرض من الشركة ويجب ان يكون ممكنًا و مشروعًا. -
 يجب ان يكون غير مخالف للنظام العام واالداب العامه وموجودًا.السبب  -
 غفلة(. -عته -سفه -سنة هجرية وخالية من عوارض االهلية )جنون 18االهلية هي بلوغ الشريك  -

+ الكثير من الفقه القانوني يعتبر المحل والسبب شيء واحد ويخلط بينهما المهم ان يكون المحل والسبب ممكنًا 
 ومشروعًا.
 

هو التعبير عن ارادة المتعاقدين في شكل ايجاب وقبول ويكون الرضا منعدمًا اذا لم  الرضا الخالي من العيوب: -1
 يتفق الشركاء على تقدير الحصصاو محل الشركة.

 اما اذا وجد الرضا فيجب ان يكون خاليًا من العيوب وهي: عيوب الرضا:

وهريًا.اذا كان في شخص الشريك في شركات االشخاص ويجيز ابطال عقد الشركة اذا كان الغلط ج الغلط : -أ
ذا اراد الشخص االنضمام الى شركة ذات مسؤولية محدودة واذا  )التضامن( او الغلط في نوع الشركة ما ا

 بها شركة تضامن.

 سغالبًا مايقوم به المؤسسون لدفع غيرهم على االشتراك في الشركة، ويجوز ابطال العقد بسبب التدلي : التدليس -ب
اذا وقع على احد الشركاء مجتمعين او من نائبهم، اما اذا وقع من غير الشريك او من شريك واحد فال يبطل العقد 

 وان جاز الرجوع بالتعويض.

 وهو نادر الوقوع في عقد الشركة اذا قورن بالتدليس. : االكراه -ت
 

المحل الشركة بسبب وجودها( ويجب وهو الغرض او النشاط االقتصادي الذي تقوم به الشركة )ويختلط  : المحل -2

ان يكون محل الشركة والغرض منها مشروعاً وممكنًا. واال كانت الشركة باطلة بطالن مطلق ، كأن يكون الغرض 
منها التعامل بالربا او االتجار بالخمور او لحوم الخنزير. ويكون الحل غير ممكنًا رغم ان النشاط بطبيعته جائز 

 كات ذات المسؤولية المحدودة.مثل حظره على بعض الشر

 
اذا كان هو رغبة الشريك في تحقيق الربح، فإنه يكون مشروع دائمًا، اما اذا اختلط بالمحل فيجب ان  : السبب -3

 يكون ممكنًا ومشروعًا.

 



 يجب توافر االهلية الالزمة البرام العقود. : االهلية -4
 

 : االركان الموضوعية الخاصةثانياا : 
ي الرغبة والعزم على االشتراك والتعاون من خالل شركة وتحمل ماينتج عنها من ربح ه : نية المشاركة -1

 اوخسارة.

امر تقتضيه فكرة التعاقدية ويعني اشتراك شخصين او اكثر والتعدد الزم لتصور فكرة االشتراك  : تعدد الشركاء -2
 او الشركة.

 على االرباح وتحمل الخسائر، وقديلتزم كل شريك بتقديم حصة وهي التي تبرر حصوله  : تقديم الحصص -3

 تكون الحصة نقدية او عينية او عمل : 
هي عبارة عن مبلغ من المال يدفعها الشريك في موعد متفق عليه في عقد التأسيس وقد تكون  الحصة النقدية: -أ

و ل على اقساط في مواعيد متفق عليها ما ينشأ عن ذلك عالقة مديونية بين الشريك والشركة ويمكن مقاضاته

 تأخر ومطالبته بالتعويض.
  وفي شركات المساهمة اوجب القانون على اال يقل المدفوع من قيمة السهم النقدي عند االكتتاب عن ربع قيمة

السهم االسمية، وتودع الحصيلة باسم الشكة تحت التأسيس في احد البنوك التي يحددها وزير التجارة وتسلم 

 لمجلس االدارة بعد اعالن التأسيس. 
  في الشركات ذات المسؤولية المحدودة البد من الوفاء بكامل الحصص وال تؤسس الشركة اال اذا تم الوفاء

 ) لماذا؟ (بكامل الحصص )النقدية والعينية( 

 
هي مال اخر غير النقود شرط قابليتها للتقويم بالنقود قد تكون عقار او منقول والمنقول قد  : الحصص العينية  -ب 

 او معنويًا وقد تكون دينًا لدى الغير وال تبرأ ذمة الشريك اال بعد تحصيلها. يكون ماديًا

  تنتقل الى الحصة الى الشركة على سبيل التمليك وتدخل في الضمان العام لدائني الشركة، ويجوز الحجز عليها
 ويكون مركز الشيك كالبائع.

  تجارية يكون مركز الشريك كمؤجر.وقد تقدم على سبيل االنتفاع كحق ايجار ارض او محل او عالمة 

 
قد تكون حصة الشريك عمل ذات طبيعة فنية او تجارية او ادارية بما يعود بالنفع المداي على  :حصة العمل  -ج 

    (     1ف 3الشركة )مهندس محاسب مدير( وال يجوز ان تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي او اجتماعي او سمعة مالية )م

 ()من يتضرر لو حدث؟
  التدخل حصة العمل في رأس مال الشركة في شركات االموال وال تدخل في الضمان العام لدائني الشركة، اما

 في شركة التضامن القانون اليمنع الن الشركاء متضامنين )لماذا(.

 .ال يجوز ان تكون كل الحصص في الشركة عبارة عن عمل 
 امكانية الحجز عليها. حصة العمل التدخل الضمان العام لدائني الشركة لعدم 
 .ال يجوز لمن يقدم حصة عمل ان يباشر ذات العمل لحسابه الخاص او لحساب الغير 

 .كل كسب من عمله بالشركة يكون حق للشركة 
 

يكون وفقًا لما تم االتفاق عليه في عقد الشركة، وفي حالة عد االتفاق يكون التوزيع اقتسام االرباح والخسائر:  - د

اذا نص على نصيب الشريك في الربح فقط تكون نسبته في الخسارة مساويًا لنسبته في الربح، واذا بحسب الحصة، و
كانت الحصة عمل تقدر نسبة الشريك في االرباح والخسائر بمقدار مساهمة عائد عمله على الشركة بعد تقويم حصته، 

 ن كل الحصص.واذا قدم حصة عينية بجوار العمل يكون له نصيب في االرباح والخسائر ع

 .اليجوز توزيع ارباح وهمية 
 .يكون التوزيع لالرباح الصافية وليس االجمالية في نهاية السنة المحاسبية 
 .اليجوز استرداد ماتم صرفه  من ارباح تم توزيعها لو لحقت خسارة بالشركة 

 ة دي الى حل الشركفي حالة الخسارة اليتم توزيع الخسارة وترحل لسنوات قادمة واذا تكررت الخسارة قد يؤ
 وتصفيتها وهنا يتحمل الشركاء الخسارة.

 هو اتفاق الشركاء على اعفاء احدهم من الخسارة او االختصاص بالربح وحده. شرط االسد:

 س: ما تأثير ذلك الشرط على عقد الشركة؟ 
الفقه  وجانب من المشرع السعودي اقر بنص القانون بطالن الشرط وليس العقد وان كانت بعض االراء القانونية

 يرى بطالن العقد.

 ( 5 -7+ يستثنى من ذلك الشريك الذي يقدم حصته عماًل اذا لم يقدر له اجر عن عمله )م 
  في حالة خسارة الشركة قد يتم توزيع ارباح وهمية فإن ذلك ينقص رأس مال الشركة واالضرار بالدائنين، يحق

 (.8ارباح وهمية )مللدائنين مطالبة الشركاء برد ما تم توزيعه من 



 الشهر. –االركان الشكلية:  الكتابة الثاا : ث
: بإستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة 11اشترط نظام الشركات كتابة عقد الشركة م : كتابة عقد الشركة -1

 بالكتابة امام كاتب العدل واال كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير.
 11لغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يتم اثباته على نحو ما ورد في م اليجوز للشركاء االحتجاج على ا. 
  يسأل مديرو الشركة واعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يقع على الشركة او

 الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها.
 .التجوز الكتابة العرفية البد من الرسمية لدى كاتب العدل 
 تعتبر الكتابة شرط صحة وليس اثبات شرط فقط. معظم القوانين 

  اما في المملكة فقد رتب القانون على عد الكتابة جزاء من طبيعة خاصة بحسب الشخص ان كان من الشركاء
 او من الغير:

 عدم جواز تمسك شريك في مواجهة الشركاء بعدم كتابة العقد للتخلص من التزام. -أ

 في مواجهة الغير النهم هم المقصرين. اليجوز للشركاء التمسك بعدم الكتابة -ب
 

تكتسب الشركات الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، غير انه ال يحتج على الغير بوجودها اال  شهر العقد : -2

 بعد استيفاء اجراءات الشهر.
  اليقتصر الشهر على عقد الشركة عند التأسيس بل يجب شهر كل مايطرأ على العقد من تعديالت بعد ذلك

 ن االحتجاج بها على الغير.المكا

 .الحكمة من الشهر هو اعالم الغير بوجود الشركة وشروط تكوينها ليكون على بينة من امرها قبل التعامل 
  تستثنى من واجب الشهر شركات المحاصة لكونها مستترة وتقتصر آثارها على الشركاء وال وجود لها بالنسبة

 للغير وال تتمتع بالشخصية المعنوية.

                                                                        

 بطالن عقد الشركة واثاره - المحاضره الحادية عشر

 

 اوال : بطالن عقد الشركة 

كقاعدة عامة يترتب على تخلف االركان الموضوعية العامة بطالن عقد الشركة وبطالن الشركة ، ويتفق ذلك 

واالصل في البطالن انه يعيد المتعاقدين الى الحالة طالن ، اال انه يختلف من حيث االثار ، مع القواعد العامة للب

التي كانوا عليها قبل التعاقد ، ويرتد االثر الرجعي للبطالن الى وقت التعاقد ، ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد 

 . يةالشركة الفعليعرف بنظرية دون الماضي لوجود ما  الشركة فأن البطالن ال يكون اال بالنسبة للمستقبل

البطالن يرتبط بصفة اساسية باالركان ، وان كان هناك بعض االحكام الخاصة بالشركات من حيث عدد  #

   الشركاء ومقدار راس المال .

 االركان ومدى ارتباطها بالبطالن 

 

 

 

  

 

 

 

 

 اركان عقد الشركة

 العامة

 الخاصة
الشكلية

 يية

 الرضا .1

 المحل .2

 السبب .3

 االهلية .4

 

 

 نية االشتراك .1

 تعدد الشركاء .2

 تقديم الحصص .3

اقتسام االرباح  .4

 والخسائر

 الكتابة .1

 الشهر .2



 انواع البطالن 

به ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وال تصححة هو الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك  بطالن مطلق :

 االجازه الالحقة .

  انعدام اهليته وقت العقدتعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا النعدام رضا احدى الشركاء او . 

  دا عوتعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا اذا تخلفت بعض االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة

 الشرط وتضل الشركة صحيحة .شرط االسد يبطل 

 . تعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا اذا كان محلها وسببها غير مشروعا 

  بعد الحكم بالبطالن ال محل لمطالبة الشركاء بتقديم الحصص وردها اذا كانوا قدموها واذا حققت

 . الشركة ارباح ولم توزع فيتم توزيعها ال طبقا للعقد الباطل ولكن طبقا لعقد الحصص

 . ال يجوز التمسك بالبطالن المطلق في مواجهة الغير حسن النية 

 

ال يجوز التمسك به اال لمن شرع  لمصلحته ،وال تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها  البطالن النسبي :

 وتصححة االجازه الصريحة او الضمنية .

 وقت العقد ، او لحق رضاه  تعتبر الشركة باطلة بطالنا نسبيا اذا كان احدى الشركاء ناقص االهلية

 االكراه (. –التدليس  –عيبا من عيوب االراده ) الغلط 

  وتعتبر الشركة باطله لهذا الشريك وحده دون باقي الشركاء ويترتب على ذلك ان يسترد حصته وال

 يتحمل شيئا من الخسائر وال يحصل على ارباح .

  جواز االحتجاج به على الغير .تخلف احدى االركان الشكلية ال يرتب البطالن بل عدم 

  اذا كانت الشركة من شركات االشخاص يترتب على بطالن الشركة الحد الشركاء وخروجه منها

لنسبة وكذلك الحال باانهيار الشركة بالنسبة لجميع الشركاء نظرا لالعتبار الشخصي الذي تقوم عليه 

ة يقتصر على المستقبل وال يرتد الى للشريك المتضامن في أي شركة ، والبطالن في مثل هذي الحال

ع مراعاه مالماضي وتعتبر الشركة قائمة فعليا في الفتره الواقعة بين انشاء الشركة والحكم ببطالنها  ، 

 الشريك المساهم وغياب االعتبار الشخصي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطالن النسبي -البطالن المطلق 

 الشكلية الخاصة االركان االركان العامة

 انعدام الرضا  .1

–التدليس –)الغلط 

 االكراه(

المحل والسبب غير  .2

 مشروعين

االهلية المنعدمة  .3

 )نقص االهلية (

 انتفاء نية االشتراك .1

 دم تعدد الشركاءع .2

 عدم تقديم الحصص .3

اقتسام االرباح  .4

والخسائر ) شرط 

 االسد(

 الكتابة .1

 الشهر .2



 : اسئلة ونماذج 

 ح () ص انعدام اهليته وقت ابرام العقداحدى الشركاء او  تعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا النعدام رضا .1

رط شوتعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا اذا تخلفت بعض االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة مثل  .2

 ( ) خطأ االسد

 ( ) صحتعتبر الشركة باطلة بطالنا مطلقا اذا كان محلها وسببها غير مشروعا  .3

لمطالبة الشركاء بتقديم الحصص وردها اذا كانوا قدموها واذا حققت الشركة  بعد الحكم بالبطالن ال محل .4

 ( ) صحارباح ولم توزع فيتم توزيعها ال طبقا للعقد الباطل ولكن طبقا لعقد الحصص 

ال يجوز التمسك بالبطالن المطلق في مواجهه الغير حسن نية فأذا تأسست شركة بقصد االتجار بالخمور  .5

زيع ، وحكم ببطالنها ، فال يجوز التحلل من التزاماتها لبائع السياره اذا كان غير عالما واشترت سيارة للتو

 ) صح (بعدم مشروعية الشركة 

اذا كان احدى الشركاء ناقص االهلية وقت العقد ، او لحق رضاه عيبا من  بطالنا نسبياتعتبر الشركة باطلة  .6

 ( ) صحالعيوب ، كما لو وقع تحت االكراه او التدليس 

تعتبر الشركة باطله لشريك الذي عيبت ارادته وحده  دون باقي الشركاء ويترتب على ذلك ان يسترد  .7

 ) صح (حصته وال يتحمل شيئا من الخسائر وال يحصل على ارباح 

تخلف احدى االركان الشكلية مثل الكتابة والشهر يترتب عليه البطالن النسبي ويجوز االحتجاج به على  .8

 ) خطأ (الغير 

في شركات االشخاص يترتب على بطالن الشركة الحد الشركاء وخروجه منها انهيار الشركة بالنسبة  .9

 ( ) صحلجميع الشركاء نظرا لالعتبار الشخصي 

 ( ) خطأانعدام رضا الشريك في الشركات المساهمه يترتب عليه بطالن الشركة بطالنا نسبيا  .11

 بطالن عقد الشركة  –المحاضرة الثانية عشر 

 

 ار البطالناث

 النسبي –المطلق 

 

 الشكلية االركان الخاصة األركان العامة

 الكتابة انتفاء نية االشتراك انعدام الرضا

 الشهر عدم تعدد الشركاء المحل والسبب غير مشروعين

 عدم تقديم الحصص األهلية المنعدمة ) نقص األهلية (

 اقتسام االرباح والخسائر ) شرط االسد (

 

الى حاالت البطالن النسبي اشتراط عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤلية المحدودة ومقدار راس المال يضاف 

 في الشركات المساهمة 

  : الشركات الفعلية 

 نظرية الشركة الفعلية :  .1

االصل ان الشركة وما تتمتع به من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء ال تنشأ اال عن عقد توافرت 

ان الموضوعية والشكلية السابق بيانها ، فإذا ابطل عقد الشركة ) مطلقًا او نسبيًا ( فإن فيه االرك

القواعد العامة تقتضي اعادة الشركاء الى الحالة التي كانو عليها قبل التعاقد ويكون للبطالن بنوعية 

 تقبل . اثرا رجعيًا ، ألنه يقضى على كيان العقد وما يترتب عليه من اثار في الماضي والمس

إال ان تطبيق القواعد العامة على عقد الشركة ويقتضيه البطالن من رد الحالة الى ما قبل التعاقد ممكنا 

 وذلك قبل مباشرة الشركة العمالها . 



اما في حالة مباشرة الشركة اعمالها فإن تطبيق القواعد العامة على النحو السابق بيانه وتجاهل الحقائق 

اهدار لحقوق الغير وزعزعة استقرار المراكز القانونية المستقرة كما ان ذلك  وانكارها يترتب عليه

مجافاة للمنطق السليم وتنكر للعدالة ولذا استقر الرأي على انه متى حكم بالبطالن فإنه يقتصر على 

 المستقبل دون الماضي 

 هذا الرأي مهد لظهور نظرية الشركة الفعلية

 

ة حماية االوضاع الظاهرة تحقيقًا الستقرار المراكز القانونية وان ودعم نظرية الشركة الفعلية فكر

الغير تعامل مع الشركة قبل الحكم ببطالنها على اعتبار انها صحيحة وليس من العدل ان يفاجأ ببطالن 

 الشركة لسبب كان خافيًا عليه 

 وترتب على ذلك ان الشركة تكون موجودة وجودًا واقعيًا حكميًا ال قانونيًا 

 ونظرًا لهذا الوجود يتعين تحديد النظرية الفعلية . 

 

 نطاق الشركة الفعلية :  .2

ويتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقًا لتعلقه بالنظام العام انهارت 

ة ، يالشركة بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء واليكون هناك مجال لتطبيق فكرة الشركة الفعل

 اما اذا كان البطالن نسبيا تنهار الشركة في المستقبل دون الماضي . 

اقر النظام السعودي نظرية الشركة الفعلية وعبر عنها بالشركة الواقعية وذلك عند الكالم عن شركة 

المحاصة ، ويشترط بداهة ان تكون الشركة قد باشرت اعمالها بالفعل قبل الحكم ببطالنها ، اما اذا 

الحكم بالبطالن قبل مباشرة الشركة العمالها فال يتوافر لها كيان في الواقع ويكون البطالن ذا اثرا كان 

 رجعيا 

 

 

 حاالت وجودها :  .3

  -تعتبر الشركة فعلية في الفترة بين نشوء سبب البطان والحكم به واالحوال :

وذلك بالنسبة  بطالن الشركة بسبب نقص اهلية احد الشركاء متى كانت من شركات االشخاص -1

لبقية الشركاء ، اما ناقص االهلية تعتبر الشركة كأن لم تكن وال يوجد اثر رجعي وال ما يسمى 

 بالشركة الفعلية 

بطالن الشركة بسبب عيب اعترى رضاء احد الشركاء في شركات االشخاص وذلك بالنسبة لبقية  -2

 ة الشركاء اما من عيبت ارادته فيعتبر في نفس مركز ناقص االهلي

 –بطالن الشركة بسبب عدم توافر الشروط الخاصة في بعض انواع الشركات مثل عدد الشركاء  -3

 ومقدار رأس المال في شركات المساهمة وذات المسؤلية المحدودة 

 # المجال لفكرة الشركة الفعلية في حالة تخلف االركان الشكلية ) الكتابة والشهر ( 

 ر ذلك عدم جواز االحتجاج على الغير نظرًا لعدم ترتيب البطالن ، ولكن اث

 # ال محل لالعتراف بالوجود الفعلي للشركة في حالة بطالن الشركة بسبب : 

 انعدام الرضا واالهلية الحد الشركاء  -1

 بطالن الشركة بسبب عدم توافر االركان الخاصة ) عدا ركن االرباح والخسائر (  -2

 ة المحل والسبب . بطالن الشركة بسبب عدم مشروعية او عدم امكاني -3

 

 اثار االعتراف بوجود الشركة الفعلية :  .4

 اثباتها بكافة طرق االثبات  -1

 تتمتع بالشخصية المعنوية وتنتج اثارها فيما بين الشركاء والغير .  -2

 تتحمل الضرائب او االعفاء منها  -3

 ي التصفية هزم للتصفية حتى تنتتخضع الجراءات التصفية وتحتفظ بالشخصية المعنوية بالقدر الال -4

 ويجوز شهر افالسها اذا توقفت عن سداد ديونها التجارية  -1



 

  : اسئلة ونماذج 

يتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقًا لتعلقه بالنظام العام انهارت الشركة  : 1س

الشركة الفعليه ، اما اذا كان بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء وال يكون هناك مجال لتطبيق فكرة 

  ) خطأ (  الماضي دون المستقبلالبطالن نسبيا تنهار الشركة في 

ب نظرًا لعدم ترتيال محل لفكرة الشركة الفعلية في حالة تخلف االركان الشكلية ) الكتابة والشهر (  : 2س

  ) صح (، ولكن يترتب على ذلك عدم جواز االحتجاج على الغير   البطالن

لك وذاالموال تكون الشركة فعلية حالة بطالنها بسبب نقص اهلية احد الشركاء متى كانت من شركات  : 3س

بالنسبة لبقية الشركاء ، اما ناقص االهلية تعتبر الشركة كأن لم تكن وال يوجد اثر رجعي وال مايسمى بالشركة 

  ) خطأ (الفعلية  

عترى رضاء احد الشركاء في شركات االشخاص وذلك تكون الشركة فعلية حالة بطالنها بسبب عيب ا :4س

 صح (  ) بالنسبة لبقية الشركاء اما من عيبت ارادته فيعتبر في نفس مركز ناقص االهلية في شركات االشخاص 

ركات مثل عدد الشركاء تكون الشركة فعلية حالة عدم توافر الشروط الخاصة في بعض انواع الش : 5س

  ) صح (ومقدار رأس المال في شركات المساهمة وذات المسؤلية المحدودة  

يتحدد نطاق الشركة الفعلية بطبيعة البطالن ، فإذا كان البطالن مطلقا لتعلقه بالنظام العام انهارت الشركة  : 6س

فكرة الشركة الفعلية ، اما اذا كان بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء واليكون هناك مجال لتطبيق 

  ) صح (البطالن نسبيا تنهار الشركة في المستقبل دون الماضي 

اقر النظام السعودي نظرية الشركة الفعلية وعبر عنها بالشركة الواقعية ، ويشترط بداهة ان تكون  : 7س

ا بالبطالن قبل مباشرة الشركة العماله الشركة قد باشرت اعمالها بالفعل فبل الحكم ببطالنها ، اما اذا كان الحكم

  ) صح (فال يتوافر لها كيان في الواقع ويكون البطالن ذا اثرا رجعيا . 

 

 الشخصية المعنوية للشركة وآثارها  –المحاضرة الثالثة عشر 

 

 : األصل في لغة الفلسفة واالخالق ان الشخص هو االنسان ، اما الشخص في نظر  ماهية الشخص المعنوي

او  ، الشخص الطبيعيقانون هو كل كائن يصلح الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات ويشمل االنسان ويقال له ال

 شخصًا إعتباريا او معنويا مجموعة من االموال يسبغ المشرع عليها الصفة القانونية فتصبح 

 لمحاصة ، نظرًااعترف المشرع السعودي بالشخصية المعنوية لجميع انواع الشركات ، بإستثناء شركة ا# 

 لكونها شركة مستترة ال وجود لها بالنسبة للغير . 

والشخص المعنوي او االعتباري ليس سوا جماعة من االشخاص يجمعهم تكوين يرمى الى هدف معين او 

مجموعة من االموال ترصد لتحقيق غرض معين يضفى عليه القانون الشخصية وتصبح مستقلة عن االشخاص 

 الشركة  –الجمعية  –المستفيدون منها مثل الدولة  المساهمون فيها او

 ( :  13كقاعدة عاة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ) م

 ) فيما عدا شركة المحاصة ( تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصًا اعتباريا 

الشهر التي نص عليها # ويترتب على ذلك ان اكتسب الشخصية المعنوية ال يتوقف على القيام بإجراءات 

 القانون ، وتكتسب الشركة الشخصية والمعنوية ولو كانت غير ممشهرة . واخذ بذلك معظم التشريعات . 

# واليجوز االحتجاج بهذه الشخصية على الغير اال بعد اتمام اجراءات الشهر وذلك لمصلحة الغير ، كما يجوز 

 اجراءات الشهر .  للغير التمسك باالثار المترتبة عليها لو لم تتم

# تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة قيامها بنشاطها وحتى تنقضي بأي سبب من اسباب االنقضاء 

 . 



# انقضاء الشركة ال يعني زوال الشخصية المعنوية بل تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية في فترة 

 يجوز شهر افالسها .  التصفية الستيفاء حقوقها والوفاء بإلتزاماتها كما

 

 نتائج اكتساب الشخصية المعنوية 

 

 

 النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية 

يترتب على االعتراف بالشخصية المعنوية للشركة تمتعها بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إال ما 

 كون للشركة : كان مالزمًا لصفته كإنسان ) كحقوق االسرة مثاًل ( ومن ثم ي

 عن ذمم الشركاء ويترتب على استقالل ذمة الشركة :  ذمة مالية مستقلة -1

تخرج الحصص المقدمة على سبيل التمليك من ذمم الشركاء الى ذكة الشركة وال يكون للشريك سوا االرباح  -أ

 االحتمالية اذا كانت الحصة عقارًا 

دون دائني الشركاء ، وال يجوز لدائني الشريك طلب ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم  -ب

الحجز على اموال الشركة او الحصة الشريك الذي قدمها في رأس مال الشركة ، لكن يقتصر حقهم في الحجز 

 على نصيب ذلك الشريك في االرباح 

ناع عن الوفاء ال يجوز عمل مقاصة بين ديون الشريك وديون الشركة ، اي ال يجوز الحد مديني الشركة االمت -ت

بدين لها بحجة انه دائنًا الحد الشركاء ، كما اليجوز لمدين احد الشركاء ان يمتنع عن الوفاء بدينه النه دائنًا 

 للشركة وذلك نتيجة الستقالل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء 

يستتبع افالس شركة التعدد واستقالل التفليسات ، االصل ان افالس الشريك ال يستتبع افالس الشركة ، وافالس ال -ث

الشريك وذلك الستقالل الذمم ، عدا افالس شركة التضامن فإن افالس الشركة يستوجب افالس الشريك نظرًا 

لطبيعة مسؤلية الشريك المتضامن ، وتكون هناك تفليسة للشركة وتفليسة للشريك وهذا هو المقصود بتعدد 

 التفليسات .

 اهلية الشركة :  -2

نية كاملة بالنسبة للحقوق المالية في الحدود التي يقررها القانون كشخص معنوي وفي حدود للشركة اهلية قانو #

الغرض الذي قامت من اجله ، كما في العقد ، فال يجوز لها مباشرة نشاط آخر ، اال إذا عدل العقد كما ال يجوز 

 لها التبرع نظرًا لمجافته لغرض الشركة اال في حدود اجازها العرف 

 ع عليها ممارسة بعض االنشطة رغم مشروعيتها ) التأمين واالدخار والبنوك ( . كما يمتن

تسأل الشركة مدنيا والتسأل جنائيًا ، كالحبس والسجن والجلد نظرا لشخصية العقوبة كما ان ذلك اليتفق  #

حمل توطبيعة الشخص المعنوي ولكن يسأل الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة من ممثلي الشركة ، ومع ذلك ت

 الشركة العقوبة الجنائية التي التتعدى الغرامات كنتيجة لمخالف احكام الجمارك او السجل التجاري 

نتائج اكتساب 
ية الشخصية المعنو

الجنسية  تمثيل الشركة  اسم و موطن اهلية  ذمة مالية مستقلة



 اسم وموطن الشركة :  -3

يجب ان يكون لكل شركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات ، ويتم التوقيع به على سائر معامالتها  -أ

 والتزاماتها . 

 شكل الشركة .. يختلف اسم الشركة بإختالف # 

لكل شركة ايضًا موطن خاص بها ، ويقصد بموطن الشركة المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي ) اجهزة  -ب

االدارة والرقابة ( الخاص بالشركة ، وهو بالنسبة لشركات االشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير عمله ، 

 االدارة اجتماعاته وتنعقد فيه الجمعية العمومية للشركة . وبالنسبة لشركات االموال المكان الذي يعقد فيه مجلس 

ويعين قانون الشركة او عقد تأسيسها موطن الشركة ، واذا تم تغييره يجب تعديل العقد ، ويكتسب موطن  #

 الشركة اهمية خاصة في رفع الدعاوي 

من وجود شخص طبيعي واحد او نظرا لكون الشركة شخصًا اعتباريا ال يمكنها التعامل بذاتها ، ومن ثم البد 

 اكثر ليعبر عن ارادة الشركة ويدير شؤنها وتمثيلها امام القضاء . 

ويمثل الشركة المساهمة رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والشركات االخرى مدير او اكثر ..  #

 ويعتروا ممثلين قانونيين عنها 

 جنسية الشركة :  -4

ثبت انتسابها لدولة معينة ، والتوجد شركة عديمة الجنسية ، وإذا فقدت يجب ان يكون لكل شركة جنسية ، ت

 الشركة جنسيتها دون اكتساب اخرى وجب حلها وتصفيتها . 

 التوجد شركة مزدوجة الجنسية او متعددة الجنسيات . # 

لى ع الشركات التي تتصف بالدولية كشركات الطيران والمالحة البحرية والبنوك فإن هذا الوصف يصدق# 

 النشاط من حيث امتداده الى اقليم أكثر من دولة وال يقصد به الجنسية 

 

  اسئلة ونماذج 

زوال الشخصية المعنوية لها بل تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية في اليعني نقضاء الشركة  : 1س

  ) صح (فترة التصفية الستيفاء حقوقها والوفاء بإلتزاماتها كما يجوز شهر افالسها  
 

اكتساب الشخصية المعنوية اليتوقف على القيام بإجراءات الشهر التي نص عليها القانون ، وتكتسب  : 2س

  ) صح (الشركة الشخصية والمعنوية ولو كانت غير مشهرة  
 

واليجوز االحتجاج بهذه الشخصية لى الغير اال بعد إتمام اجراءات الشهر وذلك لمصلحة الغير ، كما  : 3س

  ) صح (ر التمسك باالثار المترتبة عليها لو لم تتم اجراءات الشهر  يجوز للغي
تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة قيامها بنشاطها وحتى تنقضي بأي سبب من اسباب  : 4س

  ) صح (االنقضاء 

 
ركاء الى م الشمن ذمالتمليك نتيجة للذمة المالية المستقلة للشركة ، تخرج الحصص المقدمة على سبيل  : 5س

 صح (  ) الحصة عقاراذمة الشركة وال يكون للشريك سوا االرباح االحتمالية اذا كانت 

 
وحدهم دون دائني الشركاء ، وال يجوز لدائني ذمة الشركة تشكل الضمان العام لدائني الشركة :  6س

اح لك الشريك في االربالشريك الذي قدمها في رأي مال الشركة ، لكن يقتصر حقهم في الحجز على نصيب ذ

  ) صح (
 

يجوز عمل مقاصة بين ديون الشريك وديون الشركة ، ويجوز الحد مديني الشركة االمتناع عن  : 6س

الوفاء بدين لها النه دائنًا الحد الشركاء ، كما يجوز لمدين احد الشركاء ان يمتنع عن الوفاء بدينه النه دائنا 
 اليجوز  ) خطأ (للشركة 

 
سأل الشركة مدنيا وال تسأل جنائيًا ، كالحبس والسجن والجلد نظرا لشخصية العقوبة كما ان ذلك اليتفق ال ت : 7س

طبيعة الشخص المعنوي ولكن يسأل الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة من ممثلى الشركة ، ومع ذلك تتحمل الشركة 
  ) خطأ ( تسألرك او السجل التجاري  العقوبة الجنائية التي التتعدى الغرامات كنتيجة لمخالف احكام الجما

 



يجب ان يكون لكل شركة موطن خاص بها ، ويقصد بموطن الشركة المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي )  : 8س
اجهزة االدارة والرقابة ( الخاص بالشركة وهو بالنسبة لشركات االشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير عمله وبالنسبة 

  ) صح (ل المكان الذي يعقد فيه مجلس االدارة اجتماعاته وتنعقد فيه الجمعية العمومية للشركة  لشركات االموا
 

يحدد القانون للشركة او عقد تأسيسها موطن ، واذا تم تغييره يجب تعديل العقد ، ويكتسب موطن الشركة اهمية  : 9س
  ) صح (خاصة في رفع الدعاوي 

 ) خطأ ( ن جنسية او تكون متعددة الجنسيات يمكن ان يكون للشركة اكثر م : 11س
 

الشركات التي تتصف بالدولية كشركات الطيران والمالحة البحرية والبنوك فإن هذا الوصف يصدق على  : 11س
صح  )النشاط من حيث امتداده الى اقليم اكثر من دولة وال يقصد به الجنسية واليجوز ان يكون للشركة اكثر من جنسية 

 ) 

 

 

 انقضاء الشركات  –رة الرابعة عشر المحاض

 

  : إنقضاء الشركة 

يقصد بإنقضاء الشركة إنحالل الرابطة القانونية التى تجمع بين الشركاء ، وقد بين القانون السعودى اسباب 

 انقضاء الشركات وتنقسم الى قسمين :                   

 اسباب انقضاء عامة تنقضى بها الشركة ايا كان نوعها .  -1

 سباب خاصة بالشركات التى تقوم على االعتبار الشخصى ا -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : اسباب انقضاء الشركة 

 

 

 اسباب االنقضاء العامة للشركة ) بقوة القانون ( :  -أ

اسباب االنقضاء العامة هى التى تنطبق على جميع الشركات ايا كان نوعها او االعتبار الذى تقوم عليه # 

 واء كان اعتبار مالى او شخصى .الشركة س

من نظام الشركات السعودى كما اشار الى االسباب الخاصة النقضاء كل  11واقرها القانون السعودى فى المادة 

 .                      نوع من انواع الشركات

كن تدخل السبب ، لمتى توافر سبب من اسباب االنقضاء ايا كانت طبيعته فإن الشركة التنحل بمجرد قيام هذا # 

مة االموال الجراء التصفية التى تتم بقسبالقدر الالزم الشركة فى مرحلة التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية 

 المتبقية بعد سداد الديون . 

 

 :انقضاء المدة  -1

غرض من االصل ، اذا كانت الشركة محددة المدة ، تنحل بقوة القانون بمضى المدة ،المقررة ،ولو لم تحقق ال

قيامها ، واذا اتضح من الظروف ان تحديد المدة على وجه التقريب اعتقادا ان العمل الذى قامت من اجله 

 اليستغرق وقتا أطول ،تستمر الشركة  البعد االجلين .

االنقضاءاسباب

15االسباب العامة م

القانونية 

انقضاء المدة 

تحقيق الغرض

انتقال الحصص او
ك االسهم في يد شري

واحد

هالك مال الشركة

قضائية 

قرار من ديوان 
المظالم

ادارية

اتفاق الشركاء 

االندماج

االسباب الخاصة 
لالعتبار الشخصي

وفاة احد الشركاء 

الحجر على احد 
الشركاء او إعساره 

او إفالسه 

انسحاب احد 
الشركاء



 اذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة وامتدادها ، فإن هذا االتفاق بمثابة انشاء شركة جديدة ، الن االنقضاء# 

 يقع بقوة القانون بمجرد حلول االجل .

سواء كان االمتداد صريحا او ضمنيا يجوز لدائنى الشركة االعتراض علية ويترتب على هذا االعتراض # 

وقف اثر االمتداد فى حقهم واليوجد نص فى القانون السعودى بهذا المعنى فمن المصلحة اقتباسة او يطبقه 

     القضاء طبقا للقواعد العامة .

 

 : تحقيق الغرض او استحالته  -2

إذا تأسست الشركة للقيام بعمل معين كمد خط سكة حديد وانتهت من ذلك انقضت الشركة ، واذا استمرت بعد # 

 ذلك وقامت بعمل من نفس النوع ، اعتبرت شركة جديدة انعقدت بذات الشروط .

ام من اجله فإذا تألفت شركة بقصد القي كما تنقضى الشركة متى ثبت استحالة تحقيق الغرض الذى تأسست# 

بعمل تجارى معين ثم صدر قانون بعد ذلك يحظر هذا العمل لقصر هذا العمل على هيئات معينة ، يترتب على 

 ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون . 

 

 :تجميع الحصص او االسهم فى يد شخص واحد  -3

حد ، تخلف ركن جوهرى من االركان الخاصة بعقد يترتب على اجتماع الحصص او االسهم فى يد شخص وا# 

 الشركة هو التعدد ، وتنقضى الشركة بقوة القانون .

وان كانت بعض التشريعات ) الفرنسى ( يعطى مهلة سنة من تاريخ حدوث ذلك كى تصحح الشركة وضعها # 

 وإال جاز لكل ذى مصلحة طلب حل الشركة بمضى مدة السنة .

ساهمة اشترط القانون االيقل عدد المساهمين فيها عن خمسة كحد ادنى ، فاذا هبط هذا وبالنسبة للشركات الم# 

العدد دون الخمسة ،يجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من ديوان المظالم حل الشركة بعد مضى سنة كاملة على 

 هذا الهبوط .

 

 :هالك مال الشركة  -4

ظمه بحيث يتعذر استثمار الجزء الباقى بشكل مجدى ، تنقضى الشركة بقوة القانون بهالك جميع مالها او مع# 

     . والهالك قد يكون ماديا ، كإحتراق المصنع ، او معنويا كسحب االمتياز من الشركة متى ارتكز نشاطها عليه

واذا اختلف الشركاء على اهمية الجزء الهالك ، فإن ديوان المظالم هو الذى يقدر مدى اهمية الجزء الهالك # 

 تأثيره على غرض الشركة .ومدى 

الهالك اليؤدى الى انقضاء الشركة إال اذا ترتب علية استحالة استمرار الشركة فى عملها ، ومن ثم اذا كان # 

 مؤمنا على اموال الشركة ،وكان التامين كافيا لتعويض الجزء الهالك فال تنقضى الشركة .

اطر الهالك ومن النادر ان يقع الحل بسبب هالك والوضع الغالب ان الشركات تؤمن على اموالها ضد مخ# 

 اموالها .

 

 االدارية ( :  اسباب االنقضاء العامة )

 :اتفاق الشركاء على حل الشركة  -1

كما للشركاء االتفاق على  مد اجل الشركة كما سبق ، يجوز ايضا االتفاق على حل الشركة قبل انتهاء المدة # 

 المحددة النقضائها .

 لسعودى اكتفى بالنص على موافقة الشركاء على الحل ولم يشترط االجماع مثل بعض التشريعات .المشرع ا# 

يشترط لصحة الحل ان تكون الشركة موسرة وقادرة على الوفاء بديونها ،  واليعتد بالحل اذا توقفت الشركة # 

 عن الدفع .  ) لماذا ؟(.

  رتب علية تصفية الشركةاليجتج بالحل فى مواجهة الغير اال بعد الشهر ويت# 

  حل الشركة المساهمة بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية ويتم اتخاذه باالغلبية .# 

 

 



 :االندماج  -2

االندماج هو تالحم شركتين قائمتين ، تالحما يقتضى بالضرورة فناء كل منها او احدهما ليكونا معا شركة # 

 لتحقيق اهداف اقتصادية متعددة . واحدة ، واالندماج اصبح ظاهرة عالمية

اليكون االندماج صحيحا اال اذا صدر عن رغبة كل شركة طرفا فيه ووفقا لالوضاع المقررة لتعديل عقد # 

 الشركة او نظامها .

 # لالندماج صورتين : 

المدمجة   لشركةاالولى االندماج بطريقة المزج والثانية بطريقة الضم او االبتالع ، ويتطلب تقويم لجميع اموال ا

 ويحدد العقد شروط االندماج . 

 

 اسباب االنقضاء العامة ) القضائية ( : 

 :حل الشركة بقرار من ديوان المظالم  -1

من نظام الشركات ، يجوز لديوان المظالم ان يقضى بحل الشركة بناء على طلب ذوى  211طبقا لنص م# 

 الشأن متى وجدت اسباب خطيرة تبرر ذلك .

ود بذوى الشأن هم الشركاء دون غيرهم ، واليجوز لدائن الشركة او الشريك ان يطلب حل الشركة ، المقص# 

 واليجوز حرمان  الشريك من هذا الحق واليجوز النص عليه فى العقد واال وقع باطال .

 من امثلة االسباب الخطيرة :

 . تغير الظروف االقتصادية على نحو يجعل من الصعب استمرار الشركة 

 زاع بين الشركاء على نجو يجعل التعاون والتفاهم بينهم مستحيل .ن 

 . مرض الشريك الذى سقدم حصته عمل بشكل يعجزه عن استمرار اداؤه 

  . مرض الشريك المدير غير القابل للعزل 

 ديوان المظالم كهيئة قضائية مرداف لكلمة مجلس الدولة فى فرنسا وفى مصر المعنى واحد ال خالف بينهما 

 

 اسباب االنقضاء الخاصة –ب 

هى االسباب المتعلقة بالشركات التى تقوم على االعتبار الشخصى او االعتبار الشخصى  والمالى معا فى # 

 نفس الوقت .

 واسباب االنقضاء المبنية على االعتبار الشخصى فى القانون السعودى :# 

 

 : وفاة احد الشركاء -1

ء الشركة سواء كانت مدتها معينة او غير معينة ، واليحل الورثة محل يترتب على وفاة احد الشركاء انقضا

مورثهم كشركاء نظرا للثقة الشخصية ، ومن ثم اليجوز اجبار بقية الشركاء على االستمرار مع ورثة ال يثقوا 

 بهم ،وتنقضى الشركة من تاريخ الوفاة . 

 : االتفاق صورا منها الشركاء ويأخذ   رغم وفاة احد االستمرارويجوزاالتفاق فى عقد الشركة على  #

ويثير هذا االتفاق صعوبة اذا كان الشريك المتوفى متضامنا وورثته قصرا ، استمرار الشركة مع الورثة ,  -أ

نظرا لطبيعة وحدود وطبيعة مسؤلية مورثهم كشريك متضامن ، باالضافة الى اكتساب صفة التاجر، فإن ذلك 

 على حلول الورثة    )ولو كانوا قصرا ( . 31نص القانون السعودى م يمثل ضررا للقاصر ، ومع ذلك

كان يفضل فى هذه الحالة ان تتحول الشركة الى شركة توصية بسيطه ويكون الشريك الوراث القاصر شريكا # 

موصيا مسؤليته فى حدود حصته ، وامام صرحة نص القانون المناص من اعتبار القاصر شريك متضامن 

 ه ويقتصر ذلك على اموال القاصر دون شخصه .ويشهر افالس

وال يكون من حق ورثة الشريك المتوفى اال النص فى العقد على استمرار الشركة بين باقى الشركاء ,  -ب 

  نصيبه فى اموال الشركة .

 

 :الحجر على احد الشركاء او اعساره او افالسه  – 2

ه او عته او جنون او اعسار حيث يترتب على ذلك زوال تنقضى الشركة فى حالة الحجر على احد الشركاء لسف

الثقة فى هذا الشريك ، ومع ذلك يمكن استمرار الشركة فيما بين الشركاء واليكون المحجور عليه اال نصيبه فى 

 اموال الشركة .



 

 :انسحاب احد الشركاء  – 3

  -االنسحاب حق للشريك نظرا لتعلقه بالحرية الشخصية ويشترط لصحته : 

 اعالن الشريك رغبته فى االنسحاب لسائر الشركاء قبل حصولة . –أ 

 اال يكون عن غش او سوء نية ، او عدم مناسبة الوقت . –ب 

 # اذا لم يتوافر الشرطان جاز لديوان المظالم ان يقضى ببطالن االنسحاب .  

 

 اسئلة ونماذج 

الشركة التنحل بمجرد قيام هذا السبب ، لكن متى توافر سبب من اسباب االنقضاء ايا كانت طبيعته فإن : 1س

تم بقسمة الجراء التصفية التى تبالقدر الالزم تدخل الشركة فى مرحلة التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية 

 ) صح (.  االموال  المتبقية بعد سداد الديون .

واذا استمرت بعد ذلك  إذا تأسست الشركة للقيام بعمل معين وانتهت من ذلك العمل انقضت الشركة ،: 2س

 ) صح (   وقامت بعمل من نفس النوع ، اعتبرت شركة جديدة انعقدت بذات الشروط .

تنقضى الشركة متى ثبت استحالة تحقيق الغرض الذى تأسست من اجله فإذا تألفت شركة بقصد القيام  :3س

ى هيئات معينة ، يترتب على بعمل تجارى معين ثم صدر قانون بعد ذلك يحظر هذا العمل لقصر هذا العمل عل

 )صح (.ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون .   

يترتب على اجتماع الحصص او االسهم فى يد شخص واحد ، تخلف ركن جوهرى من االركان الخاصة : 4س

 ) صح ( بعقد الشركة هو التعدد ، وتنقضى الشركة بقوة القانون .

الشركات المساهمة عن خمسة كحد ادنى ، فاذا هبط هذا العدد  اشترط القانون االيقل عدد المساهمين في: 5س

دون الخمسة ،يجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب  من ديوان المظالم حل الشركة بعد مضى سنة كاملة على هذا 

 ) صح ( الهبوط

ركة ش االندماج هو تالحم شركتين قائمتين ، تالحما يقتضى بالضرورة فناء كل منها او احدهما ليكونا معا :6س

 ) صح (. واحدة ، واالندماج اصبح ظاهرة عالمية لتحقيق اهداف اقتصادية متعددة .

اليكون االندماج صحيحا اال اذا صدر عن رغبة كل شركة طرفا فيه ووفقا لالوضاع المقررة لتعديل عقد  :7س

االبتالع ، ويتطلب  الشركة او نظامها ولالندماج صورتين االندماج بطريقة المزج والثانية بطريقة الضم او

 )  صح ( تقويم لجميع اموال الشركة المدمجة  ويحدد العقد شروط االندماج .

تنقضى الشركة بقوة القانون بهالك جميع مالها او معظمه بحيث يتعذر استثمار الجزء الباقى بشكل  : 8س

ن الشركة متى ارتكز نشاطها مجدى ، والهالك قد يكون ماديا ، كإحتراق المصنع ، او معنويا كسحب االمتياز م

 )صح(      عليه .

واذا اختلف الشركاء على اهمية الجزء الهالك، فإن ديوان المظالم هو الذى يقدر مدى اهمية الجزء الهالك  :9س

 )صح( . ومدى تأثيره على غرض الشركة .

ة فى عملها ، ومن ثم اذا الهالك اليؤدى الى انقضاء الشركة إال اذا ترتب علية استحالة استمرار الشرك: 11س

كان مؤمنا على اموال الشركة ،وكان التامين كافيا لتعويض الجزء الهالك فال تنقضى الشركة والوضع الغالب 

 ) صح ( ان الشركات تؤمن على اموالها ضد مخاطر الهالك ومن النادر ان يقع الحل بسبب هالك اموالها .

 

 

 

 



 بة على انقضاء الشركة .. االثار المترت –المحاضرة الخامسة عشر 

 

  االثار المترتبة على انقضاء الشركة 

هي نتيجة تترتب على انقضاء الشركة وتحتم على الشركة الدخول في مرحلة  المقصود بعملية التصفية : -1

التصفية ، وذلك الستفاء الشركة حقوقها لدى الغير وتسديد ماعليها من التزامات مقررة للغير ، وتمهد لمرحلة 

 رى هي اقتسام صافي اموالها على الشركة . اخ

مرحلة التصفية هي مرحلة تالية النقضاء الشركة بسبب من اسباب االنقضاء ، وتسبق بالضرورة عملية  #

 قسمة اموال الشركة على الشركاء .

 

 احكام التصفيه 

 عقد الشركه عادة على الطريقه التي تتم بها عمليه التصفيه الموال  ينص

وفي حالة عدم وجود نص في العقد وجب اتباع االحكام الوارده في الباب الثالث من قانون الشركات ) الشركه ، 

 ( 221_211م

 وبغرض التصفيه تظل الشركه محتفظه بشخصيتها المعنويه في قتره التصفيه  #

لشركه ئني اوذلك بالقدر الالزم لعمليه التصفيه بالرغم من انضاء الشركه والقول بغير ذلكيلحق الضرر با

 لمزاحمه دائني الشركاء لهم فيما لو لم تحتفظ الشركه بشخصيتها المعنويه خالل فتره التصفيه 

وترتب على (  211المشرع السعودي اوجب ان تحتفظ الشركه بالشخصيه المعنويه طيلة الفتره التصفيه )م #

 ذلك نتائج هامه : 

 واموالها ضمان لدائنيها تظل للشركه ذمتها الماليه المستقله عن الشركاء ، -1

 تضل محتفظه بمواطنها في مركزها الرئيسي لرفع الدعاوى واعالن االوراق القضائيه  -2

يعتبر المصفى القضائي ممثال قانونيا للشركه يطالب بحقوقها ويتصرف في اموالها في حدود سلطته دون اذن  -3

 من الشركاء 

 ا التجاريه في فتره التصفيه يجوز شهر افالس الشركه اذا توقفت عن الوفاء بديونه -4

اذا لم ينص عقد الشركه على طريقة تعين المصفى ، واذا لم يتفق الشركاء على تعين  تعين مصفى قضائي :

 مصفى قام ديوان المظالم بتعينع بناء على طلب احدهم 

 روفي حالة الحكم ببطالن الشركه اوحلها يقوم بتعيينه وتحديد سلطاته واتعابه  #

 صفى سلطان الم

يحدد عقد الشركه او قرار التعيين سلطات المصفى واذا لم تحدد سلطات المصفى يجب عليه القيام في الغالب 

 بجميع االعمال التي تقضيها التصفيه واهمها 

ى االثار المترتبة عل
انقضاء الشركة 

تقادم الدعوى الناشئة
عن الشركة

قسمة اموال الشركة تصفية الشركة



 استيفاء حقوق الشركه لي الغير ولدى الشركه  -أ

 الوفاء بديون الشركه الحاليه واحتجاز المبالغ الالزم للدون االجله  -ب

 موجودات الركه من عقارات ومنقوالت الشركه الى نقود بالبيع بالمزاد او بالممارسه  تحويل -ت
 اليجوز للمصفى ان يبدأ اعمال جديدة اال اذا كانت الزمه العمال التصفيه  #

يعد المصفى في نهايع كل سنه ميزانيه وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن اعمال التصفيه باالضافه الى  #

 ائي لها وتنتهي التصفيه بتصديق الشركاء او الجمعيه العموميه التقرير النه

 يجب على المصفى شهر قرار التصفيه بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد الشركه او نظامها  #

 

 قسمه اموال الشركه  -2

بتمام عمليه التصفيه تكون موجودات الشركه تحولت الى نقود وتنتهي مهمة امصفى وزالت الشخصية  #

 ية للشركة نهائيًا : المعنو

 ويتحتم اجراء القسمة والقسمة اجراء تالي للتصفية وفقا للقواعد االتية :  #

يحصل كل شريك على مبلغ يعادل مقدار حصته التي قدمها فإذا كانت الحصة نقدية استردها ، وإذا كانت عينية  .1

 حصل الشريك عليها قيمتها التي قومت بها في عقد التأسيس

عمل اليسترد شيئًا من رأسمال لشركة ألن حصته التدخل في تركيبة رأس المال وان كان يسترد الشريك بال #

 حريته في توجيه نشاطه نحو اعمال اخرى لم يكن مسموح له القيام بها في حياة الشركة. 

 اذا تبقى شيء يوزع بنسبة االرباح والخسائر  .2

 ع الخسائر .اذا لم تكفى صافي الموجودات وزعت الخسارة بنسبة توزي .3

 

 تقادم الدعوى الناشئة عن الشركة :  -3

 ( في قانون الشركات وينص :  223قرر المشرع السعودي ) م 

 التسمع الدعوى ضد المصفين بسبب اعمال التصفية بعد انقضاء ثالث سنوات على شهر انتهاء التصفية 

ركة بالطرق المقررة لتعديل عقد الش يتضح من النص انه لالحتجاج بالتقادم ، يجب ان يكون تم شهر التصفية #

 او نظامها . 

يبدأ حساب التقادم من تاريخ شهر انتهاء الصفية والحكمة من ذلك تمكين الدائنين من العلم بانتهاءها وبدء  #

 سريان التقادم . 

 # يتالحظ ان التقادم الثالثي اليسرى على شركات المحاصة النها شركات مستترة الن الدعوى ترفع على

 مدير شركة المحاصة بصفته الشخصية ال بإعتباره مديرا للشركة وال بصفته مصفى قضائي 

 

  : اسئلة ونماذج-  

إذا توفى احد الشركاء في شركة التضامن وينص العقد على استمرار الورثة وكان الوارث قاصرًا  : 1س

ؤليته شريكا موصيا وتكون مس تتحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة ويكون الشريك الوارث القاصر

  ) خطأ (في حدود حصته 

 

يشترط لصحة انسحاب الشريك وحل الشركة اعالن الشريك رغبته في االنسحاب لسائر الشركاء قبل  : 2س

  ) صح (حصولة و اال يكون عن غش او سوء نية ، او عدم مناسبة الوقت 

 

لى ذلك ، ويثير هذا االتفاق صعوبة اذا كان الشريك تستمر الشركة مع الورثة في حالة النص في العقد ع : 3س

المتوفي متضامنا وورثته قصرا نظرا لطبيعة وحدود وطبيعة مسؤلية مورثهم كشريك متضامن ، باإلضافة الى 

اكتساب صفة التاجر فإن ذلك يمثل ضررا للقاصر ، ومع ذلك نص القانون السعودي على حلول الورثة ولو 

  ) صح (كانو قصرا 

 

تنقضى الشركة باالندماج ، ولالندماج صورتين االولى االندماج بطريقة المزج والثانية بطريقة الضم او  : 4س

  ) صح (االبتالع ، ويتطلب تقويم لجميع اموال الشركة المدمجة ويحدد العقد شروط االندماج  



 

شركة موسرة وقادرة على في حالة حل الشركة بناء على رغبة الشركاء يشترط لصحة الحل ان تكون ال : 5س

  ) صح (الوفاء بديونها ، واليعتد بالحل اذا توقفت الشركة عن الدفع 

 

  ) خطأ (باالجماع حل الشركة المساهمة يكون بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية ويتم اتخاذه  : 6س

 

تثمار الجزء الباقي بشكل تنقضي الشركة بقوة القانون بهالك جميع مالها او معظمه بحيث يتعذر اس : 7س

  ) صح (مجدي ، والهالك قد يكون ماديا ، او معنويا كسحب االمتياز من الشركة متى ارتكز نشاطها عليه 

 

الهالك مال الشركة اليؤدي الى انقضائها إال اذا ترتب عليه استحالة استمرار الشركة في عملها ، ومن  : 8س

  ) صح (ن التأمين كافيا لتعويض الهالك فال تنقضي الشركة ثم إذا كان مؤمنا على اموال الشركة وكا

 

انتقال الحصص او االسهم في يد شخص واحد تخلف ركن جوهري من االركان الخاصة بعقد الشركة  : 9س

  ) صح (هو تعدد الشركاء ، وتنقضي الشركة بقوة القانون 

 

السهم في يد شريك واحد تصحح يعطي القانون السعودي مهلة سنة من تاريخ تجمع الحصص وا : 11س

  ) خطأ (الشركة وضعها وإال جاز لكل ذي مصلحة طلب حل الشركة بمضي مدة السنة 

 

  ) صح (اليجوز للمصفى ان يبدأ اعمال جديدة اال اذا كانت الزمة العمال التصفية  : 11س

 

ة عمال التصفية باإلضافيعد المصفى في نهاية كل سنة ميزانية وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن ا : 12س

  ) صح (الى التقرير النهائي لها وتنتهي التصفية بتصديق الشركاء او الجمعية العمومية 

 

  ح () صيجب على المصفى شهر قرار التصفية بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها  : 13س

 

 عمليات البنوك  -المحاضرة السادسة عشر 

 

  عقد الوديعة  

 ف عقد الوديعة تعري -1

هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص بتسليم مبلغ من النقود الى البنك الذي يلتزم برده عند الطلب )لدى الطلب ( او وفقًا 

 لشروط معينة يتفق عليها.

جد التي يسلمها العميل للبنك ،لكن يو ليست هي المصدر الوحيد للمبالغاال ان الواقع العملي يثبت ان الودائع  #

خرى مثل ما قد يكون للعميل من نقود في ذمة البنك سواء كان إيداع مباشر من العميل في حسابه مصادرى ا

 الجاري لدى البنك او ناتجة خصم كمبيالة او تحصيلها لحساب العميل بواسطة البنك

 

 الطبيعة القانونية لعقد الوديعة -2

 الرأي االول : عقد الوديعة المصرفية عقد وديعة كاملة

ة طبقًا لهذا الرأي هو العقد الذي يلتزم فيه شخص بأن يستلم شيئًا من شخص اخر على ان يتولى حفظ وعقد الوديع

 هذا الشيء ،على ان يرده عينا )بذاته (.

يترتب على ذلك ان البنك ال يمتلك الوديعة وال يجوز له التصرف فيها وإال عد مرتكب لجريمة خيانة االمانة  #

 تها وردها للعميل.ألنة يلتزم بحفظ النقود بذا

 ال يستطيع البنك التمسك بالمقاصة بين دين له في ذمة العميل وبين الوديعة. #

 تبرأ ذمة البنك إذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة مالم يكن تم اعذاره بردها ولم يقم بالرد. #

 رأي منتقد ويتعارض مع طبيعة عمل البنوك. #

 



 د وديعة ناقصةالرأي الثاني : عقد الوديعة المصرفية عق

يرى هذا الرأي ان البنك يمتلك الوديعة المصرفية على اعتبار محلها اشياء مثلية ويجوز له استعمالها ويلتزم برد 

مقدار مساوي لها عند االستحقاق ،وبناء على هذا الرأي ال يكون البنك ملزما بحفظ المبالغ المودعة بذاتها ،بل 

 يمثلها. 

مودع في التفليسة بقيمة الوديعة ويخضع لقسمة الغرماء ،وال يحق له استرداد ذات وإذا افلس البنك يدخل ال #

 المبالغ المودعة.

 الرأي منتقد إذا كان محل الوديعة نقود اثرية ،كما اعتبار البنك مالكا جاز له التصرف في المبالغ المودعة. #

 

  الرأي الثالث : عقد الوديعة المصرفية عقد قرض

الموجهة لآلراء السابقة اتجه الرأي الغالب الى اعتبار عقد الوديعة عقد قرض بمقتضاه يمتلك  نظرا لالنتقادات

البنك مبلغ الوديعة لديه وإذا هلكت الوديعة يقع االلتزام بردها على عاتق البنك حتى لو كان الهالك بالقوة القاهرة 

 ا ال يعتبر خيانة امانه.،كما ان اذن المودع للبنك باستعمال الوديعة وعدمه او اتصرف فيه

 اعتبار عقد الوديعة عقد قرض:  #

نظرًا لالنتقادات التي وجهت لآلراء السابقة يرى هذا الرأي ان عقد الوديعة عقد قرض نظرا لسماح المودع للبنك 

 ضمنًا او صراحة في استعمال الوديعة ويكون البنك ملزما بالرد مبلغ مساوي لما قام بإيداعه.

 

 لوديعة ابرام عقد ا

 يجب توافر القواعد الموضوعيى العامة )الرضا المحل السبب االهلية (

وإذا كان االصل ان شروط عقد الوديعة يتم تحديدها بمعرفة الطرفين ،اال ان البنك غالبًا ما يحدد الشروط في  #

 نماذج مطبوعة تتضمن تلك الشروط.

 يجوز للبنك ان يعدل الشروط بدون موافقة العميل ،اال اذا وطبقًا للقواعد العامة متى تم التوقيع على العقد ال #

 كان البنك قد احتفظ لنفسه ببند في العقد يجيز له هذا الحق.

 

 اثار عقد الوديعة 

،وهو االثر المترتب على فتح حساب وديعة للعميل ،وقد يتم االيداع في شكل دفعات  التزام البنك بقبول االيداع -1

 ديد ويلتزم البنك بقبول االيداع سواء كان من العميل او من الغير.دون ان يتطلب ذلك عقد ج

نظرا العتبار البنك مالكا للوديعة وله ان يتصرف فيها واستعمالها وال يعد ذلك حق البنك في استعمال الوديعة , -2

 لمودع.ا جريمة خيانة امانه في حق البنك ،ويجوز للبنك التمسك بالمقاصة بين مبلغ الوديعة ودين له في ذمة

،في الموعد المتفق عليه ولكن ليس بذات مبلغ النقود التي يتم ايداعها  التزام البنك برد قدر مساوي للوديعة -3

،ويتم الرد بشيك اذا كانت الوديعة مقترنة بفتح حساب مصرفي ،وفي حالى عدم فتح حاسب يمكن تحويلها من 

 سطة وكيل مع التوقيع بما يفيد االستالم.حساب الى حساب اخر كما يمكن ان السحب نقدًا بنفسه بوا

ال ينتهى عقد الوديعة المصرفية بوفاة المودع بل يستمر مالم يطلب الورثة استرداد الوديعة قبل حلول الموعد  #

 المتفق عليه.

 يكون رد الوديعة في موطن المدين غالبا وهو البنك مالم يتفق الطرفان على الوفاة في موطن اخر  #

بنك برد الوديعة المصرفية في المكان والزمان المحددين حتى لو هلكت الوديعة بقوة قاهرة او نتيجة يلتزم ال #

 لحرب او تم مصادرتها 

 

 : وتتميز الودائع المصرفية بخاصيتين 

ان البنك يتلقى الوديعة على سبيل الملكية ، ويكون له حرية كاملة في استخدامها في اوجه النشاط المختلفة  -1

مارسها البنك خاصة عمليات االئتمان وال يسأل من قبل العميل عن اوجه االستخدام او كيفيته لما ،والتي ي

 يودعه.

ان المودع يستطيع التصرف في المبالغ المودعة لدلى البنك اما باستردادها مباشرتا وفقا لما تم االتفاق عليه  -2

 مع البنك او تسديدها لشخص اخر عن طريق سحب شيكات على البنك.

 تحقيق الوديعة مزايا عديدة للعمل والبنك ...... #

 يعتبر عقد الوديعة المصرفية عمال تجاريا بالنسبة للبنك الحترافه هذا العمل. #



كما يعتبر عمال تجاريا للعميل متى كان تاجرا وكانت الوديعة تتعلق بشئون تجارته كخصم الكمبياالت او  #

 تحصيلها 

 

 انواع الودائع المصرفية : -3

 لوديعة لدى الطلبا -1

اهم ما يميزها انه يكون للعميل الحق في استردادها في أي وقت ،ومع ذلك اذا تجاوز المبلغ المسحوب قدرًا معينا 

في هذه الحالة يجوز االتفاق على اخطار البنك قبل السحب بمدة معينة يتفق عليها وال يغير ذلك من وصف الوديعة 

 لدى الطلب.

 ة عن طريق اصدار شيكات او اوامر نقل مصرفي وعادة يعطي البنك دفتر شيكات للمودع ويتم استرداد الوديع #

 يترتب على كون الوديعة لدى الطلب عدم التزام البنك بدفع عائد عليها ،او دفع عائد بسيط #

 

  الوديعة بشرط اخطار سابق -2

ك ينة من تاريخ االخطار حتى يمكن للبنهي التي يتفق فيها اعميل والبنك على عدم جواز استردادها اال بعد مدة مع

 تدبير مبلغ الوديعة الالزم لالسترداد

يصبح البنك ملتزما برد الوديعة اذا استلم االخطار من العميل وفي هذا النوع يستحق المودع عائد مخفض  #

 ويزيد كلما زادة مدة االخطار.

 

 الوديعة ألجل -3

صرف البنك لزمن معين ،وال يلتزم البنك بردها ال عند حلول في هذا النوع يلتزم العميل بترك الوديعة تحت ت

 االجل المتفق عليه.

هذا النوع اكثر فائدة حيث يطمئن على عدم رد المبالغ المودعة اال في تاريخ معين وفي مقابل ذلك يدفع عائد  #

 مرتفع

مع باسترداد الوديعة ألجل في االصل في الودائع ألجل هو عدم جواز الرد اال في اجل معين اال ان البنك قد س #

 أي وقت مقابل حرمان المودع من العائد ،وأحيانا بدون حرمان من العائد

 

 الوديعة المخصصة  -4

هي الوديعة التي يتلزم فيها البنك بتخصيصها لغرض معين بناء على رغبة المودع ،كغرض استثمارها او الوفاء 

ة ،ويلتزم البنك في الحالة يخصص الوديعة لهذا الغرض دون بأرباح اسهم أو فوائد سندات اذا كان العميل شرك

 غيرة. 

#ال يجوز للعميل استرداد الوديعى المخصصة اال بعد انتهاء التخصيص ،اما اذا عدل العميل عن التخصيص 

،ولكن تتحول الى وديعة تحت  فإن عقد الوديعة ال ينتهي وابلغ البنك دون ان يحدد غرضا اخر للتخصيص ،

 اعتبارها هي االصل في الودائعالطلب ب

 

 ودائع التوفير -5

هي عبارة عن المبالغ التي يضعها صغار المودعين للمبالغ التي تزيد عن حاجاتهم مقابل عائد ثابت ،ويمنح البنك 

 عمالؤه دفترًا يثبت فيه عمليات االيداع والسحب والعائد وتكون كل العمليات من سحب وإيداع بشكل نقدي

 

 

 اسئلة ونماذج 

افالس البنك يدخل المودع في التفليسة بقيمة الوديعة المصرفية ويخضع لقسمة الغرماء وال يحق له  في حالة شهر (1

 ( صحاسترداد ذات المبالغ المودعة ) 

،وهو االثر المترتب على فتح حساب وديعة للعميل ،وقد يتم االيداع في شكل دفعات  التزام البنك بقبول االيداع (2

 ( صحعقد جديد ويلتزم البنك بقبول االيداع سواء كان من العميل او من الغير )  دون ان يتطلب ذلك

د ذلك يع والنظرا العتبار البنك مالكا للوديعة وله ان يتصرف فيها واستعمالها  يحق للبنك استعمال الوديعة (3

 ( طأخي ذمة المودع ) جريمة خيانة امانه في حق البنك وال يجوز للبنك عمل مقاصة بين مبلغ الوديعة ودين له ف



االصل في الودائع ألجل هو عد جواز الرد اال في اجل معين اال ان البنك قد يسمح باسترداد الوديعة الجل في أي  (4

 ( صحوقت مقابل حرمان من العائد ،وأحيانا بدون حرمان من العائد ) 

ا عدل العميل عن التخصيص وابلغ ال يجوز للعميل استرداد الوديعة المخصصة اال بعد انتهاء التخصيص ،اما اذ (5

البنك دون ان يحدد غرضا اخر للتخصيص ،فإن عقد الوديعة ال ينتهي ،ولكن تتحول الى وديعة تحت الطلب 

 ( صحباعتبارها هي االصل في الودائع ) 

د ثابت ئودائع التوفير هي عبارة عن المبالغ التي يضعها صغار المودعين للمبالغ التي تزيد عن حاجاتهم مقابل عا (6

،ويمنح البنك عمالؤه دفترًا يثبت فيه عمليات االيداع والسحب والعائد وتكون عمليات السحب وإيداع بشكل نقدي 

 ( خطأاو بشيك ) 

 

 اعمال البنوك  - المحاضرة السابعة عشر

 

 المصرفى التمويل -2
 : صورتين خالل من لعميلالنقدية ل السيولة من قدر توفير البنك يقوم بمقتضاها عملية المصرفى التمويل

  البسيط االعتماد .أ
 . المستندى االعتماد .ب
 . الضمان خطاب .ج

 
 البسيط االعتماد .أ

 زمنية فترة خالل العميل تحت تصرف النقود من مبلغا يضع بأن بمقتضاه البنك يلتزم عقد هو تعريفه: -1

 , مصرفى حويلت او شيكات باصدار او المباشر بالسحب فيه لمصلحته التصرف يستطيع بحيث , معينة
 . بسحبها يقوم المبالغ التى عن الفوائد ودفع العقد فى عليها االتفاق يتم العميل يتحملها عمولة وذلك مقابل

  الرضائية العقود من وهو  #

 
 : البسيط االعتماد فتح اثار -2

  البنك التزام : اوال

 ومع , عليها المتفق االعتماد ل فترةطوا العميل تصرف تحت عليه المتفق االعتماد مبلغ بوضع البنك يلتزم # 
 . بسحبه قيام العميل بعد اال المبلغ ملكية البنك ال يفقد ذلك
 بتحويل او بشيك او المباشر إما بالسحب االعتماد بمبلغ االستفادة كيفية على والعميل البنك بين االتفاق ويتم  #

 . مصرفى
 . المدة حتى تنتهى العميل مواجهة فى ملتزما البنك يظل المدة محدد االعتماد كان اذا # 
 بإرادته المنفردة العقد انهاء فى الحق طرف لكل يجوز المدة محدد غير كان اذا اما # 

 : العميل التزامات : ثانيا
مبلغ  استخدام بين العميل الخيار يعطى االعتماد فتح الن , االعتماد مبلغ باستخدام ملزم غير العميل # 

 . الحق هذا على تقييد االتفاق يتم مالم , تخدامهاس عدم او االعتماد

حق  ذلك وال يمنع , العميل البنك فى وثقة الشخصى لالعتبار نظرا الغير الى حقه يحيل ان للعميل ال يجوز #
 . االعتماد مبلغ باستخدام غيره توكيل فى العميل

 استخدم اذا سواء للبنك وهى مستحقة عمولةال بدفع يلتزم كما , برده ملزما يكون المبلغ العميل استخدم و اذا #

 االعتماد فتح عند تدفع ال الفوائد اما , االعتماد فتح عند البنك يتحصل عليها وعادة , ال ام االعتماد مبلغ العميل
 غير منه يجزء قد يستفيد او بالمبلغ ال يستفيد وربما قائما عدمه من بالمبلغ باالستفادة العميل الن خيار نظرا
 . التعاقد عند تحديدا ممعلو

 المحددة المدة بانتهاء ينتهى به وكذا تعهدا بما بالوفاء والعميل البنك تنفيذ تم متى البسيط االعتماد عقد ينتهى # 
 . له

او  العميل بوفاة ينقضى لطرفيه فإنه بالنسبة الشخصى االعتبار على يقوم البسيط االعتماد الن ونظرا # 

 . بانقضائها او ببطالنها قضى العميل شركة كان اذا وكذلك , عليه بالحجر او بإفالسه
 
 

 
 



 ونماذج سئلةا 
 او العميل بوفاة ينقضى لطرفيه فإنه بالنسبة الشخصى االعتبار على يقوم البسيط االعتماد الن نظرا -1

 ) صح (بانقضائها او ببطالنها قضى العميل شركة كان اذا وكذلك , عليه بالحجر او بإفالسه
 العميل يعطى االعتماد فتح الن , االعتماد مبلغ باستخدام ملزم غير العميل يكون البسيط عتماداال فى  -2

 ) صح (الحق هذا تقييد على االتفاق يتم مالم , عدم استخدامه او االعتماد مبلغ استخدام بين الخيار

 مستحقة وهى العمولة بدفع ميلتز كما, برده ملزما يكون المبلغ العميل استخدم اذا, البسيط االعتماد حالة فى -3
 اما , االعتماد فتح عند البنك عليها يتحصل وعادة , ال ام مبلغ االعتماد العميل استخدم اذا سواء للبنك

 ) صح (االعتماد فتح عند ال تدفع الفوائد

 
 

 المستندى االعتماد  -ب 

  : تعريفه اوال
 ) المصدر ( اخر شخص لصالح ) مستورد( ميلع طلب على بناء اعتماد بفتح بمقتضاه البنك يتعهد هو عقد
 . للشحن او معدة للشحن قابلة بضاعة تمثل مستندات بضمان

 لها مضافا البضاعة قيمة عن وهى عبارة ) سيف ( بالقيمة البحرى البيع حالة فى االعتماد لفتح اللجوء ويتم # 
 . الشحن البحرى ونولون وقيمة البحرى التامين قيمة

 المصدر يقم ولم استيرادها يرغب فى بضاعة قيمة ارسال من المستورد مخاوف يزيل مستندىال واالعتماد #

 يكون هنا ,للمصدر قيمتها بتحويل المستورد يقم ولم شحن بضاعة من المصدر مخاوف يزيل وكذا , بشحنها
 . والمستورد المصدر للطرفين طمأنة المستندى بمثابة االعتماد

 يجب التى البضاعة بالمستندات ألوصاف مشفوعا البضاعة بثمن المستندى عتماداال بفتح المستورد ويقوم #

 . شحنها المصدر على
 فى بنك طريق عن او بلد المستورد فى له فرع طريق عن او مباشرتا المستورد بإخطار البنك يقوم ذلك بعد #

 على التامين ووثيقة البحرى الشحن سند وتقديم البضاعة مقابل شحن تصرفه تحت االعتماد مبلغ بوجود بلده

 . النولون وفاتورة , البضاعة
 البنك قيام بعد البنك من ثمن البضاعة على الحصول له يحق المستندات وتقديم بالشحن المصدر قام اذا #

 . قدمها المستورد التى للبيانات المستندات بمطابقة

 . االعتماد قيمةب بالوفاء المصدر يقوم حتى بالمستندات االحتفاظ للبنك يجوز #
 

 : لإللغاء القابل االعتماد -1

 , المستورد او المصدر فى مواجهة ذلك عن مسؤولية دون وقت اى فى الغائه فى الحق للبنك يجوز الذى هو
 انه اال , المستورد او للمصدر الطمأنة يوفر وال , لخطورته العملى نظرا الواقع فى الوجود نادر النوع وهذا

 حيث محايد كطرف دور البنك الى حاجة دون , والمستورد المصدر بين الثقة توافر الةح فى يمكن استخدامه

 . الطرفين بين الدفع عملية تنظيم على يقتصر دوره
 : لإللغاء قابل الغير االعتماد -2

 ال يستطيع وبات نهائى وهو التزام , المصدر مواجهة فى ومباشرة شخصية بصفة البنك فيه يتعهد الذى وهو

 . الطرفين بموافقة إال باإللغاء فيه لرجوعا البنك
 . للمصدر والمستورد طمأنة من يوفره لما العملى الواقع فى انتشارا االنواع اكثر وهو # 

 : المؤيد االعتماد -3

 بصورة ملتزما المؤيد يكون البنك التاييد هذا وبمقتضى اخر بنك من مؤيدا لإللغاء الغير قابل النوع من وهو
 يشترط الذى هو المصدر وغالبا , لإللغاء القابل االعتماد على تأييد البنوك ال توافق ولذا , صدرالم امام قطعية

 بدفع ملتزما يكون البنك االعتماد تأييد وبمجرد , المؤيد البنك عمولة ذلك مقابل ويتحمل االعتماد المستندى تأييد

 المشترى لبنك كفيال او ضامنا وليس للمصدر المبلغ
 

 :  المستندى االعتماد ثارا ثالثاا :

  : البنك التزامات -1
 بفحص البنك ويلتزم , تصرفه موجود وتحت االعتماد مبلغ بأن المصدر وإخطار االعتماد بفتح البنك يلتزم # 

 التحقق على دوره ويقتصر , المستورد قدمها التى للبيانات وإنها مطابقة المصدر يرسلها التى المستندات

 الظاهرى



 وفى , المستندات مطابقة البنك فى مسؤولية تنحصر لكن , للمستندات البضاعة بمطابقة البنك التزام ال يمتد  #
 مع رفضها للبنك جاز المستورد قدمها التى المستندات المصدر مع ارسلها التى المستندات مطابقة عدم حالة

 المصدر حيال شئونه اتخاذ يستطيع حتى المستورد بالرفض اخطار
 : مستوردال التزامات -2

 تكبدها التى والمصروفات فى العقد عليها المتفق والعمولة الطلب عند للبنك االعتماد بقيمة بالوفاء يلتزم # 

 . طلبه على بناء االعتماد الغاء تم لو قائما المستورد بالعمولة والتزام العملية تنفيذ جراء البنك
 ويستطيع , بالبضاعة المستندات الخاصة تسليمه عن االمتناع للبنك يحق للبنك الوفاء المستورد رفض اذا # 

 على ويحصل ببيعها قضائى اذن على الحصول بعد ويقوم ببيعها البحرى الناقل من البضاعة استالم البنك

 . التعويض على للحصول التامين شركة على يرجع تلفها او حالة هالكها وفى , حقوقه
 

 : والمصدر البنك عالقة -3

 مطابقة بالبضاعة الخاصة تسليم المستندات مقابل البضاعة بقيمة بالوفاء المصدر مواجهة فى البنك يلتزم # 
 تحت المبلغ ووضع االعتماد بفتح له البنك اخطار لحظة من هذا االلتزام وينشأ , للبنك المستورد قدمها لما

 . تصرفه

 
 : بالمصدر المستورد عالقة -4

 الذى هو بينهم المبرم العقد لكن ,مباشر بشكل والمصدر المستورد بين العالقة ال ينظم المستندى االعتماد # 

 طريقة وهى البيع عقد عن الناشئة االلتزامات بعض لتنفيذ اداة هو المستندى االعتماد فإن وبتالى , العالقة ينظم
 . الدفع
 . البيع دعق يفرضها التى بااللتزامات االخر على منهما كل رجوع من المستندى االعتماد وال يمنع # 

 للمستورد فال يجوز معين بنك فى االعتماد فتح على البيع عقد فى والمستورد المصدر بين االتفاق تم اذا # 
 بنك اى فى االعتماد فتح للمستورد جاز معين بنك على يتفق لم اذا اما , اخر بنك فى االعتماد وفتح ذلك مخالفة

 .مناسبا يراه

 وطلب البيع عقد فسخ للمصدر جاز تقاعس وإذا عليه المتفق الموعد فى داالعتما فتح المستورد على يجب # 
 . العقد فى الفسخ على النص ويمكن , التعويض

 

 
 ونماذج اسئلة 

 

 ينظم الذى هو بينهم المبرم العقد لكن ,مباشر بشكل والمصدر المستورد بين العالقة ال ينظم المستندى االعتماد -1
 الدفع طريقة وهى البيع عقد عن الناشئة االلتزامات بعض لتنفيذ اداة المستندى هو االعتماد فإن وبتالى , العالقة

 ) صح (فقط

 مخالفة للمستورد فال يجوز معين فى بنك االعتماد فتح على البيع عقد فى والمستورد المصدر بين االتفاق تم اذا -2
 يراه بنك اى فى االعتماد فتح ستوردللم جاز معين بنك على يتفق اذا لم اما , اخر بنك فى االعتماد وفتح ذلك

 ) صح (مناسبا

 وطلب البيع عقد فسخ للمصدر جاز تقاعس واذا عليه المتفق الموعد فى االعتماد فتح المستورد على يجب -3
 ) صح (في الفسخ على النص ويمكن , التعويض

 المستندات تسليم مقابل البضاعة بالوفاء بقيمة المصدر مواجهة فى البنك يلتزم المستندى االعتماد حالة فى -4

االعتماد  بفتح له البنك اخطار لحظة من االلتزام هذا وينشأ , للبنك قدمها المستورد لما مطابقة بالبضاعة الخاصة
 ) صح (مع البضاعة المستندات بمطابقة البنك التزام وال يمتد , تصرفه تحت المبلغ ووضع

 البنك ويستطيع , بالبضاعة الخاصة تسليمه المستندات عن اعاالمتن للبنك يحق للبنك الوفاء المستورد رفض اذا -5

 , على حقوقه ويحصل ببيعها قضائى اذن على الحصول بعد ببيعها ويقوم الناقل البحرى من البضاعة استالم
 ) صح (على التعويض للحصول التامين شركة على يرجع تلفها او هالكها حالة وفى

 وتحت موجود االعتماد مبلغ المصدر بأن و اخطار االعتماد بفتح بنكال يلتزم المستندى االعتماد حالة فى -6

 , المستورد قدمها التى للبيانات مطابقة وإنها المصدر يرسلها المستندات التى بفحص البنك ويلتزم , تصرفه
 رغي كانت او البنك واضحا يكون تزويرا هناك كان اذا اما المستندات من الظاهرى التحقق على ويقتصر دوره

 (صح (مواجه المستورد فى االعتماد تنفيذ عن مسئوالً  يكون مطابقة

 
 
 



 : العملى الواقع فى المستندية االعتمادات من الشائع النوع -7
 . لإللغاء القابل االعتماد .أ

 . لإللغاء قابل الغير االعتماد .ب
 المؤيد االعتماد .ج
 كل ما ذكر .د

 
 الضمان خطاب -ت

 :  تعريفه -1

 معينة مدة خالل المستفيد يسمى آخر لشخص معين مبلغ بدفع ) اآلمر ( صشخ طلب على بناء البنك من تعهد
 وذلك..... لصحته الالزمة الشروط فيه يتوافر ان يجب قانونى كتصرف وهو , معارضة بأى االعتداد ودون
  عمولة مقابل

 . المستفيد ماما العميل ظروف عن ومجردا نهائيا المستفيد مواجهة فى البنك التزام يجعل الضمان وخطاب # 
 

 : الضمان خطاب اهمية -2

 المبالغ كامل بدفع يلتزموا ان دون , انشتطهم ممارسة على وتشجيعهم , للمتعاقدين يوفرها التى الثقة فى تبدو
 تأمين تقديم فيها الدخول يتطلب التى) المنافسات (والمناقصات المزايدات عمليات فى الحال هو كما المطلوبة

 العملة تحويل صعوبة حالة فى الدولية المناقصات فى اهميته تظهر كما , اءالعط جدية لضمان نقدى

 . والمستفيد والعميل ) عمولة ( البنك الثالثة االطراف مصلحة ويحقق , واستردادها
 : اطرافه بين عالقات ثالثة الضمان خطاب يتضمن #

 . الوسيط بدور فيها البنك ويقوم , والمستفيد العميل بين االولى

 , حقه على الحصول او عقارا لضمان عينى او نقدى تأمين طلب للبنك يجوز, والبنك العميل بين: انيةالث
 . خطاب الضمان سريان فترة نهاية فى برده البنك ويلتزم

 وعائده المدفوع بالمبلغ على اآلمر الرجوع جاز عليه المتفق الضمان خطاب مبلغ للمستفيد البنك دفع و اذا # 

 . هدفع تاريخ من
 عنه التنازل للمستفيد بالدفع وال يجوز ومباشرا اصليا تعهدا البنك تعهد يكون حيث , والمستفيد البنك : الثالثة

 . الثالثة االطراف بموافقة اال

 من طلب يصله لم اذا البنك وتبرأ ذمة , الضمان خطاب تنفيذ فى الوحيد الحق صاحب هو وحده المستفيد # 
 . بالدفع المستفيد

 

 ونماذج لةاسئ 
 طلب يصله لم اذا البنك ذمة وتبرأ , الضمان خطاب تنفيذ طلب فى الوحيد الحق صاحب هو وحده المستفيد -1

 )   صح  (الضمان المحددة لخطاب المدة خالل بالدفع المستفيد من

 المستفيد امام العميل ظروف ومجردا عن نهائيا المستفيد مواجهة فى البنك التزام يجعل الضمان خطاب  -2
 )  صح ( لسريانه المحددة المدة المستفيد خالل طلبه متى بقيمته بالوفاء البنك ويلتزم

 ) خطأ  (للعميل( الرجوع بعد إال بالوفاء ال يقوم البنك ان العبارة تضمنت لو  ( 

 

 اعمال البنوك – ة الثامنة عشرالمحاضر

 

 التمويل المصرفي  -2 

 االعتماد البسيط. -أ

 االعتماد المستندي. -ب

 

 هو عملية بمقتضاها يقوم البنك توفير قدر من السيولة النقدية للعميل من خالل صورتين: : مويل المصرفيالت

 االعتماد البسيط. -أ
 االعتماد المستندي. -ب



 
 االعتماد البسيط  -أ

هو عقد يلتزم البنك بأن يضع مبلغا من النقود تحت تصرف العميل خالل فترة زمنية معينة، :  تعريفه -1
صرف فيه لمصلحته بالسحب المباشر أو تحويل مصرفي، وذلك مقابل عمولة يتحملها بحيث يستطيع الت

 التي يقوم بسحبها.العميل يتم االتفاق عليها في العقد ودفع الفوائد عن المبالغ 

 وهو من العقود الرضائية# 
 

 :  اثار فتح االعتماد البسيط -2

 :  اوال: التزام البنك
المتفق عليه تحت تصرف العميل طوال فترة االعتماد المتفق عليها، ومع  يلتزم البنك بوضع مبلغ االعتماد #

 ذلك ال يفقد البنك ملكية المبلغ إال بعد قيام العميل بسحبه.

ويتم االتفاق بين البنك والعميل على كيفية االستفادة بمبلغ االعتماد إما بالسحب المباشر أو بشيك أو بتحويل # 
 مصرفي.

 حدد المدة يظل البنك ملتزما في مواجهة العميل حتى تنتهي المدة.إذا كان االعتماد م #

 إما إذا كان غير محدد المدة يجوز لكل طرف الحق في انهاء العقد بإرادته المنفردة. #

 : ثانيا: التزامات العميل

االعتماد  مبلغالعميل غير ملزم باستخدام مبلغ االعتماد، الن فتح االعتماد يعطى العميل الخيار بين استخدام # 
 أو عدم استخدامه، مالم يتم االتفاق على تقييد هذا الحق.

ال يجوز للعميل أن يحيل حقه إلى الغير نظرا لالعتبار الشخصي وثقة البنك في العميل، وال يمنع ذلك حق  #
 العميل في توكيل غيره باستخدام مبلغ االعتماد.

كما يلتزم بدفع العمولة وهي مستحقه للبنك سواء إذا استخدم وإذا استخدم العميل المبلغ يكون ملزما برده،  #
العميل مبلغ االعتماد أم ال، وعادة يتحصل عليها البنك عند فتح االعتماد، اما الفوائد ال تدفع عند فتح االعتماد 

منه غير  ءنظر الن خيار العميل باالستفادة بالمبلغ من عدمه قائما وربما ال يستفيد بالمبلغ او قد يستفيد يجز

 معلوم تحديدا عند التعاقد.

ينتهي عقد االعتماد البسيط متى تم تنفيذ البنك والعميل بالوفاء بما تعهدا به وكذا ينتهي بانتهاء المدة المحددة # 

 له.

ونظرا الن االعتماد البسيط يقوم على االعتبار الشخصي بالنسبة لطرفيه فإن ينقضي بوفاة العميل أو بإفالسه # 
 لحجر عليه، وكذلك إذا كان العميل شركة قضى ببطالنها أو بانقضائها.أو با

 

  اسئلة ونماذج 

نظرا االعتماد البسيط يقوم على االعتبار الشخصي بالنسبة لطرفيه فإن ينقضي بوفاة العميل أو بإفالسه : 1س
 )صح( ، وكذلك إذا كان العميل شركة قضى ببطالنها أو بانقضائها. أو بالحجر عليه

في االعتماد البسيط يكون غير ملزم باستخدام مبلغ االعتماد الن فتح االعتماد يعطى العميل الخيار بين  :2س
 صح(استخدام مبلغ االعتماد أو عدم استخدامه، مالم يتم االتفاق على تقييد هذا الحق.)

م العمولة وهي مستحقة في حالة االعتماد البسيط، إذا استخدام العميل المبلغ يكون ملزما برده كما يلتز: 3س
للبنك سواء إذا استخدم العميل مبلغ االعتماد أم ال، وعادة يتحصل عليها البنك عند فتح االعتماد، اما الفوائد ال 

 )صح( تدفع عند فتح االعتماد

 

 االعتماد المستندي  -ب

در( )المص هو عقد يتعهد بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب عميل )مستورد( لصالح شخص اخرتعريفة: 

 بضمان مستندات تمثل بضاعة قابلة للشحن أو معدة للشحن.



ويتم اللجوء لفتح االعتماد في حالة البيع البحري بالقيمة )سيف( وهي عبارة عن قيمة البضاعة مضافا لها # 
 قيمة التأمين البحري وقيمة ونولون الشحن البحري.

ل قيمة بضاعة يرغب في استيرادها ولم يقم المصدر واالعتماد المستندي يزيل مخاوف المستورد من ارسا# 
بشحنها، وكذا يزيل مخاوف المصدر من شحن بضاعة ولم يقم المستورد بتحويل قيمتها للمصدر، هنا يكون 

 االعتماد المستندي بمثابة للطرفين المصدر والمستورد.

جب دات ألوصاف البضاعة التي يويقوم المستورد بفتح االعتماد المستندي بثمن البضاعة مشفوعا بالمستن# 
 على المصدر شحنها.

بعد ذلك يقوم البنك بإخطار المصدر مباشرتا أو عن طريق فرع له في بلد المصدر أو عن طريق بنك في # 
بلده بوجوده مبلغ االعتماد تحت تصرفه مقابل شحن البضاعة وتقديم سند الشحن البحري ووثيقة التأمين على 

 ولون.البضاعة، وفاتورة الن

إذا قام المصدر بالشحن وتقديم المستندات يحق له الحصول على ثمن البضاعة من البنك بعد قيام البنك  #

 بمطابقة المستندات للبيانات التي قدمها المستورد.

 يجوز للبنك االحتفاظ بالمستندات حتى يقوم المصدر بالوفاء بقيمة االعتماد.# 

 

يجوز للبنك الحق في الغائه في أي وقت دون مسؤولية عن ذلك في مواجهة هو الذي  االعتماد القابل لإللغاء: -1

المصدر أو المستورد، وهذا النوع نادر الوجود في الواقع العملي نظرا لخطورته، وال يوفر الطمأنة للمصدر أو 
طرف البنك ك المستورد/ إال أنه يمكن استخدامه في حالة توافر الثقة بين المصدر والمستورد، دون حاجة إلى دور

 محايد حيث يقتصر دوره على تنظيم عملية الدفع بين الطرفين.
: وهو الذي يتعهد فيه فيه البنك بصفة شخصية ومباشرة في مواجهة المصدر، وهو  االعتماد الغير قابل لإللغاء -2

 التزام نهائي وبات ال يستطيع البنك الرجوع فيه باإللغاء إال بموافقة الطرفين.
 نواع انتشارا في الواقع العملي لما يوفره من طمأنة للمصدر والمستوروهو أكثر اال# 

وهو من النوع الغير قابل لإللغاء مؤيدا من بنك اخر وبمقتضى هذا التأييد يكون البنك المؤيد :  االعتماد المؤيد -3

ر هو ء، وغالبا المصدملتزما بصورة قطعية أمام المصدر، ولذا ال توافق البنوك على تأييد االعتماد القابل لإللغا
الذي يشترط تأييد االعتماد المستندي ويتحمل مقابل ذلك عمولة البنك المؤيد، وبمجرد تأييد االعتماد يكون البنك 

 ملتزما بدفع المبلغ للمصدر وليس ضامنا أو كفيال لبنك المشتري.

 

 :  ثالثا: اثار االعتماد المستندي

 التزامات البنك  -1

عتماد واخطار المصدر بأن مبلغ االعتماد موجود وتحت تصرفه، ويلتزم البنك بفحص يلتزم البنك بفتح اال# 
المستندات التي يرسلها المصدر وإنها مطابقة للبيانات التي قدمها المستورد، ويقتصر دوره على التحقق 

 الظاهري 

دات، وفي مطابقة المستنال يمتد التزام البنك بمطابقة البضاعة للمستندات، لكن تنحصر مسؤولية البنك في # 
حالة عدم مطابقة المستندات التي ارسلها المصدر مع المستندات التي قدمها المستورد جاز للبنك رفضها مع 

 اخطار المستورد بالرفض حتى يستطيع اتخاذ شئونه حيال المصدر.

 

 التزامات المستورد:  -2

بنك متفق عليها في العقد والمصرفات التي تكبدها اليلتزم بالوفاء بقيمة االعتماد للبنك عند الطلب والعمولة ال #
 جراء تنفيذ العملية والتزام المستورد بالعمولة قائما لو تم الغاء االعتماد بناء على طلبه.

إذا رفض المستورد الوفاء للبنك يحق للبنك االمتناع عن تسليمه المستندات الخاصة بالبضاعة، وستطيع البنك # 
ناقل البحري ويقوم ببيعها بعد الحصول على اذن قضائي ببيعها ويحصل على حقوقه، استالم البضاعة من ال

 وفي حالة هالكها أو تلفها يرجع على شركة التأمين للحصول على التعويض.



 عالقة البنك والمصدر: -3

قة لما بيلتزم البنك في مواجهة المصدر بالوفاء بقيمة البضاعة مقابل تسليم المستندات الخاصة بالبضاعة مطا #

 قدمها المستورد للبنك، وينشأ هذا االلتزام من لحظة اخطار البنك له بفتح االعتماد ووضع المبلغ تحت تصرفه.

 عالقة المستورد بالمصدر: -4

االعتماد المستندي ال ينظم العالقة بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، لكن العقد المبرم بينهم هو الذي  #

ن االعتماد المستندي هو اداة لتنفيذ بعض االلتزامات الناشئة عن عقد البيع وهي طريقة ينظم العالقة، وبتالي فإ

 الدفع.

 واليمنع االعتماد المستندي من رجوع كل منهما على األخر بااللتزامات التي يفرضها عقد البيع.# 

ستورد ن فال يجوز للمإذا تم االتفاق بين المصدر والمستورد في عقد البيع على فتح االعتماد في بنك معي #

 مخالفة ذلك وفتح االعتماد في بنك اخر، اما إذا لم يتفق على بنك يراه مناسبا.

يجب على المستورد فتح االعتماد في الموعد المتفق عليه وإذا تقاعس جاز للمصدر فسخ عقد البيع وطلب # 

 التعويض، ويمكن النص على الفسخ في العقد.

 

  اسئلة ونماذج 

لذي لكن العقد المبرم بينهم هو ابين المستورد والمصدر بشكل مباشر،  ال ينظم العالقةالمستندي  االعتماد: 1س

ة االلتزامات الناشئة عن عقد البيع وهي طريق بعض، وبتالي فإن االعتماد المستندي هو اداة لتنفيذ ينظم العالقة

 )صح(  الدفع فقط

للمستورد  فال يجوز بنك معينالبيع على فتح االعتماد في  إذا تم االتفاق بين المصدر والمستورد في عقد: 2س

مخالفة ذلك وفتح االعتماد في بنك اخر، اما إذا لم يتفق على بنك معين جاز للمستورد فتح االعتماد في أي بنك 

 )صح( يراه مناسبا

يع قد البوإذا تقاعس جاز للمصدر فسخ ع الموعد المتفق عليهيجب على المستورد فتح االعتماد في : 3س

 )صح( وطلب التعويض، ويمكن النص على الفسخ في. 

في حالة االعتماد المستندي يلتزم البنك في مواجهة المصدر بالوفاء بقيمة البضاعة مقابل تسليم المستندات : 4س

تماد عالخاصة بالبضاعة مطابقة لما قدمها المستورد للبنك، وينشأ هذا االلتزام من لحظة اخطار البنك له بفتح اال

 )صح( .واليمتد التزام البنك بمطابقة المستندات مع البضاعةووضع المبلغ تحت تصرفه، 

إذا رفض المستورد الوفاء للبنك يحق للبنك يحق للبنك االمتناع عن تسليمه المستندات الخاصة بالبضاعة، : 5س

يعها ويحصل بب اذن قضائيلى ويستطيع البنك استالم البضاعة من الناقل البحري ويقوم ببيعها بعد الحصول ع

 )صح( على حقوقه، وفي حالة هالكها أو تلفها يرجع على شركة التأمين للحصول على التعويض.

في حالة االعتماد المستندي يلتزم البنك بفتح االعتماد واخطار المصدر بإن مبلغ االعتماد موجود وتحت : 6س

لمصدر وأنها مطابقة للبيانات التي قدمها المستورد، تصرفه، ويلتزم البنك بفحص المستندات التي يرسلها ا

يكون البنك أو كانت غير  دوره على التحقق الظاهري من المستندات اما إذا كان هناك تزويرا واضحاويقتصر 

 )صح( مطابقة يكون مسؤوال عن تنفيذ االعتماد في مواجهة المستورد.

 

 

 

 



 لواقع العملي: النوع الشائع من االعتمادات المسندية في ا: 7س

 االعتماد القابل لإللغاء. -أ

 االعتماد الغير قابل لإللغاء. -ب

 االعتماد المؤيد. -ت

 كل ما ذكر. -ث

 اعداد: مهريماه 

 

 أعمال البنوك  -المحاضرة التاسعة عشر 

 التمويل المصرفي -2

 

 خطاب الضمان . -ج  

دة خص آخر يسمى المستفيد خالل متعهد من البنك بناء على طلب شخص ) اآلمر ( بدفع مبلغ معين لش تعريفه: -1

 معينة ودون االعتداد بأي معارضة، من اآلمر.

االهلية (..وذلك –السبب  -المحل -وهو كتصرف قانوني يجب أن يتوافر فيه الشروط الالزمة ... )ارضا #

 مقابل عمولة يحصل عليها البنك من اآلمر .

 نهائيا ومجردا عن ظروف العميل أمام المستفيد . وخطاب الضمان يجعل التزام البنك في مواجهة المستفيد# 

 

 : العالقات الناشئة عن خطاب الضمان -2

، الذي اصدر خطاب الضمان، طبقا للعقد المبرم بينهم ويجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل  عالقة العميل والبنك .1

اآلمر عن حقه قبل اصدار خطاب الضمان، قد يكون هذا الضمان نقدي أو صكوك أو بضائع أو تنازال من 

 المستفيد، وذلك ليضمن حقه ويسمى هذا غطاء وقد يكون ماال منقوال أو عقارا.

 ويلزم البنك برد ما قدمه العميل من ضمان في نهاية فترة خطاب الضمان.

 وال يحق للبنك مد أجل خطاب الضمان إال بموافقة العميل . #

 ز له الرجوع على العميل بالمبلغ المدفوع وعائدة من تاريخ دفعه.إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه جا #

عالقة العميل والمستفيد، تنشأ عندما تكون هناك حاجة إلى ضمان حسن تنفيذ التزام على العميل، حتى يقوم  .2

 البنك بدور الوسيط بين العميل والمستفيد.

د أصليا ومباشرا بالدفع، وال يجوز للمستفي العالقة بين البنك والمستفيد من خطاب الضمان يكون تعهد البنك .3

التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إال بموافقة البنك بشرط أن يكون البنك مأذونا بالموافقة على ذلك من 

 قبل العميل.

وال يجوز النزول عن خطاب الضمان إال بموافقة أطرافه الثالثة ألن خطاب الضمان يقوم على االعتبار  #

 الشخصي.

 والمستفيد وحده هو صاحب الحق في طلب تنفيذ خطاب الضمان. #

 

 أحكام خطاب الضمان: -3

أن يتوافر فيه شرط الكفاية الذاتية، ويعني ذلك أن مضمون االلتزام الثابت في خطاب الضمان ومقداره  .1

 واستحقاقه، ال يتوقف على عنصر خارج عن الخطاب حتى يطمئن المستفيد عندما يتلقاه من البنك.



تقالل التزام البنك، ويعني انفصاله واستقالله عن العالقات الناشئة عن عملية الضمان بين البنك والعميل وبين  اس .2

 العميل والمستفيد، وال يجوز للبنك التمسك بإى  دفوع ناشئة عن تلك العالقات.

 

موا نشطتهم، دون أن يلتزتبدو في الثقة التي يوفرها للمتعاقدين، وتشجيعهم على ممارسة أ أهمية خطاب الضمان: -4

بدفع كامل المبالغ المطلوبة كما هو الحال في عمليات المزايدات والمناقصات )المنافسات( التي يتطلب الدخول 

فيها تقديم تأمين نقدي لضمان جدية العطاء، كما تظهر أهمية في المناقصات الدولية في حالة صعوبة تحويل 

 راف الثالثة البنك )عمولة ( والعميل والمستفيد.العملة واستردادها، ويحقق مصلحة االط

 

 

 :يتضمن خطاب ثالثة عالقات بين أطرافه 

 بين العميل والمستفيد، ويقوم البنك فيها بدور الوسيط. االولى

بين العميل والبنك، يجوز للبنك طلب تأمين نقدي أو عيني أو عقارا لضمان الحصول على حقة، ويلتزم  الثانية

 نهاية فترة سريان خطاب الضمان.البنك برده في 

وإذا دفع البنك للمستفيد مبلغ خطاب الضمان المتفق عليه جاز الرجوع على اآلمر بالمبلغ المدفوع وعائدة من # 

 تاريخ دفعه.

البنك والمستفيد، حيث يكون تعهد البنك تعهدا أصليا ومباشرا بالدفع وال يجوز للمستفيد التنازل عنه إال  الثالثة:

 قة االطراف الثالثة.بمواف

المستفيد وحده هو صاحب الحق الوحيد في تنفيذ خطاب الضمان، وتبرأ ذمة البنك إذا لم يصلة طلب من  #

 المستفيد بالدفع.

 

  اسئلة ونماذج 

المستفيد وحده هو صاحب الحق الوحيد في طلب تنفيذ خطاب الضمان، وتبرأ ذمة البنك إذا لم يصلة  : 1س

 .)صح (لدفع خالل المدة المحددة لخطاب الضمانطلب من المستفيد با

خطاب الضمان يجعل التزام البنك في مواجهة المستفيد نهائيا ومجردا عن ظروف العميل أمام المستفيد  : 2س

 .)صح(ويلتزم بالوفاء بقيمته متى طلبه المستفيد خالل المدة المحددة لسريانه

 ) خطأ( لرجوع للعميل () لو تضمنت العبارة أن البنك اليقوم إال بعد ا

شرط الكفاية الذاتية، يعني ذلك أن مضمون االلتزام الثابت في خطاب الضمان ومقداره واستحقاقه، ال  : 3س

 .)صح(يتوقف على عنصر خارج عن الخطاب حتى يطمئن المستفيد عندما يتلقاه من البنك

واستقالله عن العالقات الناشئة عن  استقالل التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان، يعني انفصاله : 4س

عملية الضمان بين البنك والعميل وبين العميل والمستفيد، وال يجوز للبنك بأى  دفوع ناشئة عن تلك 

 .)صح(العالقات

تبدو أهمية خطاب الضمان في الثقة التي يوفرها للمتعاقدين، وتشجيعهم على ممارسة أنشطتهم، دون أن  : 5س

لمبالغ المطلوبة كما هو الحال في عمليات المزايدات والمناقصات) المنافسات( التي يتطلب يلتزموا بدفع كامل ا

الدخول فيها تقديم تأمين نقدي لضمان جدية العطاء، كما تظهر أهمية في المناقصات الدولية في حالة صعوبة 

 .)صح (تحويل العملة واستردادها

 اعداد : مهريماه  

 

 



  الواجبات : 

 الواجب األول 

 

 : القانون التجاري هو احد فروع القانون الخاص وتنظم قواعده االعمال التجارية التي يزاولها التجار . 1السؤال 

 خطأ -  صواب

 

فاكس ( اما في المعامالت المدنية يكون بورقة  -: االعذار في المعامالت التجاريه يتم بأي وسيلة ) خطاب  2السؤال

 رسمية 

 خطأ -  صواب

 

 عدد اشخاص الكمبيالة ثالثة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد , والمسحوب عليه يكون بنكاا.:  3السؤال

 خطأ - صواب 

 

: التضامن بين التاجر ومدينية مفترض دون النص عليه, عكس الحال في المعامالت المدنية بضرورة  4السؤال

 النص 

 خطأ -  صواب

 

وعيه في صياغة قواعد القانون التجاري وذلك بالنظر الى : اخذ المشرع السعودي بالنظرية الموض 5السؤال

 االعمال التجاريه منفردة.

 خطأ - صواب 

 

 : تخضع اعمال التاجر التجارية والمدنية الحكام القانون التجاري نظراا الكتسابه صفة التاجر. 6السؤال

 خطأ - صواب 

 

 ف عن الوفاء بديونه التجاريه والمدنية.: االفالس اجراء يتخذ في مواجهة التاجر لمجرد التوق 7السؤال

 خطأ - صواب 

 

 : العمل التجاري االصلي المنفرد هو عمل تجاري بذاته بصرف النظر عن الشخص الذي يزاوله أو مهنته . 8السؤال

 خطأ -  صواب

 

 



 : من مبررات وجود القانون التجاري : 9السؤال 

 السرعة التي تتطلبها طبيعة العمليات التجارية

 مال فروع القانوناك

 مسايرة التطور التشريعي

 كل ما ذكر

 

 : يكون عمالا تجارياا اذا قام المحامي بــــــــ : 11السؤال 

 تاسيس شركة لموكله             -         االستشارات القانونيه

 السمسرة        -         تمثيل موكله امام المحكمه

 

 الواجب الثاني 

 التاجر صفة اليكتسب ولذلك,  موكله ولحساب بإسمه العمل يزاول,  العمولةب الوكيل:  1 السؤال

 خطأ - صواب 

 

 :  مسكها التاجر على يجب التى االلزامية الدفاتر:  2 السؤال

 الجرد             -        اليومية

 ذكر ما كل        -             االستاذ

 

 وبإسمه,  حرفة منها ويتخذ,  التجارية االعمال الشخص اوليز ان هي التاجر صفة اكتساب شروط:  3 السؤال

 . ولحسابه

 خطأ -  صواب

 

 . واالصلية التبعية التجارية االعمال الشخص يزاول ان التاجر صفة الكتساب يشترط:  4 السؤال

 خطأ - صواب 

 

 بونيكتس عنهم نيابة تجارةال يزاولون الذين و, عليه المحجور على والقيم القاصر على صى والو الولى:  5 السؤال

 والمجنون القاصر على الرجوع لصعوبة للغيرو حماية التاجر صفة

 خطأ - صواب 

 

 .  التاجر صفة اليكتسب اخر شخص خالل من مستتراا التجارة يزاول الذى الشخص:  6 السؤال

 خطأ - صواب 



 

 ان اليجوز تاجرا واصبح التاجر صفة بالكتسا الالزمة بالشروط التجارية االعمال الشخص زاول إذا:  7 السؤال

  اخرى مهنة يزاول

 خطأ - صواب 

 

,  التاجر صفة يكتسبون لالعمال والموظف المحامى مثل التجارة من الممنوعون االشخاص مزاولة:  8 السؤال

 .  افالسهم شهر ويمكن

 خطأ -  صواب

 

 .  ورغبته الشخص ارادة على تتوقف التاجر صفة اكتساب:  9 السؤال

 خطأ - صواب 

 

 الشخص كان اذا هجرية سنة 18 بلغ الشخص يكون ان المملكة داخل التجارى العمل لمزاولة يشترط:  11 السؤال

 دولته لقانون طبقا اهليته اكتمال عليه يجب اجنبيا كان واذا سعوديا

 خطأ - صواب 

 

 الواجب الثالث 

 , القانون عليها نص التى الشهر بإجراءات لقياما على يتوقف للشركة المعنوية الشخصية اكتساب:  1 السؤال

 . مشهرة كانت اذا اال والمعنوية الشخصية الشركة والتكتسب

 خطأ - صواب

 

 لىع به االحتجاج ويجوز النسبى البطالن عليه يترتب والشهر الكتابة مثل الشكلية االركان احد تخلف:  2 السؤال

 . الغير

 خطأ - صواب

 

 فى ةالمعنوي بشخصيتها محتفظة الشركة تظل بل لها المعنوية الشخصية زوال اليعنى ركةالش أنقضاء:  3 السؤال

 . افالسها شهر يجوز كما بإلتزاماتها والوفاء حقوقها الستيفاء التصفية فترة

 خطأ - صواب

 

 

 شرط مثل ركةالش لعقد الخاصة.  الموضوعية االركان بعض تخلفت اذا مطلقا بطالنا باطلة الشركة تعتبر:  4 السؤال

  االسد

 خطأ - صواب



 

 . مطلقا بطالنا الشركة بطالن عليه يترتب المساهمة الشركات فى الشركاء الحد الرضا انعدام:  5 السؤال

 خطأ - صواب

 

 تجاراال بقصد شركة تأسست فإذا, النية حسن كان اذا الغير مواجهة فى المطلق بالبطالن التمسك يجوز: ال 6 السؤال

 كان اذا السيارة لبائع التزاماتها من التحلل يجوز فال,  ببطالنها وحكم,  للتوزيع سيارة واشترت المخدرات فى

 .الشركة مشروعية بعدم غيرعالما

 خطأ - صواب

 

 الى الشركاء ذمم من التمليك سبيل على المقدمة الحصص تخرج,  للشركة المستقلة المالية للذمة نتيجة:  7 السؤال

 عقارا الحصة كانت اذا االحتمالية االرباح سوى للشريك يكون وال الشركة ذمة

 خطأ - صواب

 

 عقد ابرام وقت اهليته انعدام او الشركاء احد رضا إلنعدام مطلقا بطالنا باطلة التضامن شركة تعتبر:  8 السؤال

 . الشركة

 خطأ - صواب

 

 نبدي الوفاء عن االمتناع الشركة نىلمدي ويجوز,  الشركة وديون الشريك ديون بين مقاصة عمل يجوز:  9 السؤال

 . للشركة دائنا النه بدينه الوفاء عن يمتنع ان الشركاء احد لمدين يجوز كما,  الشركاء الحد دائنا النه لها

 خطأ - صواب

 

 هالشرك وتنتهي الشركة من خروجه الشركاء الحد النسبى البطالن على يترتب االشخاص شركات فى:  11 السؤال

  شركة اى ىف المتضامن للشريك بالنسبة الحال وكذا عليه تقوم الذى الشخصى لالعتبار نظرا الشركاء يعلجم بالنسبة

 خطأ – صواب

 

 الواجب الرابع 

 : خالل من االستيراد حالة فى الوفاء عملية وتنظيم تنفيذ يتم:  1 السؤال

 البسيط االعتماد

 المستندى االعتماد

 المخصصة الوديعة

 ذكر ما كل

 



 : العملى الواقع فى المستندية االعتمادات من الشائع النوع:  2الالسؤ

  لاللغاء القابل االعتماد

 لاللغاء قابل الغير االعتماد

 المؤيد االعتماد

 المفتوح االعتماد

 

 : للشركة العامة االنقضاء اسباب من:  3 السؤال

 المدة انتهاء

 الشركاء احد وفاة

 الشركاء احد على الحجر

 ذكر ما كل

 

 : المعنوية الشخصية الشركة اكتساب على المترتبة االثار من:  4السؤال

 االسم

 الموطن

 االهلية

 ماذكر كل

 

 : المصرفية الودائع أنواع من:  5 السؤال

 الطلب لدى الوديعة

 المفتوحة الوديعة

 المغلقة الوديعة

 ذكر ما كل

 

  .. اإلختبار الفصلي 

 

 . بالمزاد ) الحراج ( لتكون عمال تجاريا , ان يكون المبيع مملوكاا للغير من شروط مقاولة البيع : 1السؤال 

 خطأ -  صواب

 

تاريخ تحرير الكمبيالة من البيانات الهامه لتحديد اهلية محررها , و إذا قد صدرت فى فترة الريبة  : 2السؤال 

 . فى حالة االفالس ام ال

 خطأ  -  صواب



 

عتبار اعمال النقل اعماال تجارية , ان تتخذ شكل مشروع وتتم على نحو من الشروط الالزمة إل : 3السؤال 

 متكرر بصرف النظر عن وسيلة النقل , سواء لنقل االشخاص او المواد

 خطأ  -  صواب

 

 تخضع اعمال التاجر التجارية والمدنية الحكام القانون التجارى نظرا الكتسابه صفة التاجر : 4السؤال 

  خطأ - صواب

 

او استئثاره  , يكون عقد الشركة باطال اذا تضمن شرطا يقتضى إعفاء احد الشركاء من الخسارة : 5السؤال 

  .بالربح ) شرط االسد (

 خطأ - صواب

 

 . اذا خلت الكمبيالة من بيان موعد االستحقاق تفقد قيمتها كورقة تجارية : 6السؤال 

  خطأ - صواب

 

ة يجب اال يقل عن اثنين ,اما فى الشركة ذات المسؤلية عدد الشركاء فى الشركة المساهم : 7السؤال 

 . شريك 51المحدودة يجب اال يزيد العدد عن 

 خطأ - صواب

 

 . بيع الناشر للمجهود الذهنى لبعض للمؤلفين اليعتبر عمال تجاريا بالنسبة للناشر : 8السؤال 

  خطأ - صواب

 

ود بالنسبة للغير , والتتمتع بالشخصية شركة المحاصة هى شركة مستترة , ليس لها وج : 9السؤال 

 .وتقتصر آثارها على الشركاء , ولكنها تخضع لركنى الكتابة والشهر , المعنوية

  خطأ - صواب

 

يشترط إلعتبار الصناعة عمال تجاريا ان تكون مسبوقة بعملية شراء للخامات ومستلزمات  : 11السؤال 

 االنتاج الالزمة لها

  خطأ - صواب

 

: يجب أال يزيد رأس مال الشركة ذات رأس المال المتغيرعند التأسيس عن خمسين الف ريال  11السؤال 

سعودي ويجوز ان يزداد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط اال تتجاوز كل 

 .زيادة ضعف المبلغ المذكور

 خطأ  - صواب

 

 

 

المعنوية وال تقيد فى السجل التجارى, وال عنوان وال  : شركة المحاصة , التكتسب الشخصية 12السؤال 

 . موطن وال جنسية وال افالس للشركة , ولكن يمكن شهر افالس الشريك المحاص

 خطأ  -  صواب

 

  : : تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد 13السؤال 

 سحب شيك عمدا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب 

 عدم دفع قيمة الشيكاصدار الساحب امرا للبنك ب

 تعمد تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه



 كل ما ذكر

 

: اذا اشترى شخص منقوال ألجل بيعه , ثم عدل واحتفظ به إلاستعماله الشخصى , اليعد ذلك  14السؤال 

 .عمال تجاريا

 خطأ  - صواب

 

الشركاء , وحظر  : الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشبه شركات االشخاص من حيث قلة عدد 15السؤال 

 . اللجؤ الى االكتتاب العام فى اسهم وسندات وال تقيد انتقال الحصص

 خطأ  - صواب

 

: الشركة ذات المسؤلية المحدودة تشبه شركات االموال من حيث تحديد مسؤلية كل شريك فيها  16السؤال 

 . هاعن ديون الشركة بمقدار حصته كما تتشابه معها من حيث ادارتها والرقابة علي

 خطأ  -  صواب

 

 : العمل المختلط هو الذى يعتبر تجاريا بالنسبة لطرف , ومدنيا للطرف االخر 17السؤال 

 خطأ  -  صواب

 

: العمل التجارى االصلى المنفرد هو عمل تجارى بذاته بصرف النظر عن الشخص الذى يزاوله  18السؤال 

  .أومهنته

 خطأ  -  صواب

 

تعتبر عمال تجاريا دائما لمن يزاولها , وقد تكون مدنية او تجارية للمتلقى فى  : مقاولة التوريد 21السؤال 

 . عملية التوريد

 خطأ  -  صواب

 

وتتجاوز حصته  ,: مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية 21السؤال 

وافالس الشريك اليؤدى الى افالس فى الشركة الى امواله الخاصة , وافالس الشركة يوجب افالسه اوال , 

 . الشركة

 خطأ  -  صواب

 

 . : اشخاص الكمبيالة ثالثة , ويشترط ان يكونوا اشخاصا طبيعيين 22السؤال 

  خطأ - صواب

 

: الشركات المختلطة تجمع بين االعتبار المالى واالعتبار الشخصى ,مثل شركة التوصية باالسهم  23السؤال 

. 

 خطأ -  صواب

 

: التضامن بين التاجر ومدينية مفترض دون النص علية ,عكس الحال فى المعامالت المدنية  24السؤال 

 . تتطلب ضرورة النص عليه

 خطأ  -  صواب

 

 . : اذا خلت الكمبيالة من اسم المسحوب عليه تحولت الى سند اذنى 25السؤال 

 خطأ  - صواب

 

  :الى  : تنقسم الشركات قى قانون التجارة السعودى 26السؤال 

 .شركات اشخاص وشركات اموال 



 . شركات مختلطة

 . شركات تعاونية وشركات ذات راس المال المتغير

  .كل ما ذكر

 

ريال او  5000سنوات وغرامة التزيد عن  4: رصد القانون عقوبة الحبس لمدة التزيد عن  27السؤال 

 احداهما فى حالة تعمد إصدار شيك بدون رصيد

 خطأ - صواب

 

: يجب ان يتضمن عنوان )اسم ( الشركة المساهمة ما يدل على انها شركة مساهمة , واليدخل  28 السؤال

 . إسم الشريك فى عنوان الشركة

 خطأ  -  صواب

 

  : : من االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة 31السؤال 

 االهلية         -        الكتابة       -         الشهر        -        تقديم الحصص

 

: االعمال التجارية بالتبعية هى اعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارية بالتبعية  31السؤال 

 العمال اخرى تجارية اصلية , او بالتبعية لمهنة القائم بالعمل التجارى االصلى ) التاجر (

 خطأ -  صواب

 

( أكثر من تاريخ استحقاق واحد وال يفقد قيمته كورقة : اجاز القانون ان يتضمن الصك ) السند  32السؤال 

 . تجارية

  خطأ - صواب

 

: تظل شركة المحاصة مستترة حتى يقوم احد الشركاء بعمل قانونى , كتوقيع على تعهد ,  33السؤال 

 . فتتحول الى شركة تضامن

 خطأ  -  صواب

 

ال من حيث تحديد مسؤلية كل شريك فيها الشركة ذات المسؤلية المحدودة تشبه شركات االمو : 34السؤال 

 . عن ديون الشركة بمقدار حصته كما تتشابه معها من حيث ادارتها والرقابة عليها

 خطأ -  صواب

 

تقوم الشركات المساهمة على فكرة تجميع االموال والمدخرات من خالل الطرح لالكتتاب العام  : 35السؤال 

 . وتمويل المشروعات الضخمة

 أخط -  صواب

 

 . اذا خلت الكمبيالة من مكان الوفاء , كان موطن المسحوب عليه محال للوفاء : 36السؤال 

 خطأ -  صواب

 

قد يسمى الشركاء, الشركة بأنها شركة تضامن فى حين يتضح من شروط العقد انها شركة  : 37السؤال 

دون ما قصده )وعناه ( المتعاقتوصية بسيطة يجب عندئذ تكييفها على انها شركة توصية بسيطة الن العبرة ب

 . ال بالتسمية

 خطأ -  صواب

 

 

يجب ان يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو اكثر مقرونا بما ينبىء عن وجود  : 38السؤال 

مع علمة بذلك , يكون مسؤال  ,شركة ويكون مطابقاا للحقيقة وإذا اشتمل على اسم شخص اجنبى عن الشركة 



 . بالتضامن

 خطأ -  بصوا

 

 . : تدخل حصة العمل فى الضمان العام لدائنى الشركة , ولكنها التظهر فى راس مال الشركة 39السؤال 

 خطأ - صواب

 

 . :االعمال التجارية ذكرت فى القانون التجارى السعودى على سبيل الحصر 41السؤال 

 خطأ - صواب

 

ى بذاته بصرف النظر عن الشخص الذى يزاوله : العمل التجارى االصلى المنفرد هو عمل تجار 41السؤال 

  . أومهنته

 خطأ -  صواب

 

  : : مسؤولية الشريك الموصى عن ديون الشركة تكون 42السؤال 

 كل ما ذكر         -           فى حدود حصته         -           تضامنية         -           شخصية

 

  . القانون التجارى السعودى على سبيل الحصر: االعمال التجارية ذكرت فى  43السؤال 

 خطأ  - صواب

 

الشراء ألجل البيع كعمل تجارىيجوز ان يكون بمقابل مادى او عينى , ويجوز سداد مقابله آجال : 44السؤال 

 . او عاجال

 خطأ -  صواب

 

ذات احكام : تتكون شركة التوصية باالسهم من فريقين, الفريق االول متضامنون يخضعون ل 45السؤال 

والفريق الثانى , موصون  ,الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والشركة بالنسبة لهم شركة اشخاص 

وهم اشبه بالشركاء الموصون فى شركة التوصية البسيطة ,اليسألون اال فى حدود حصصهم التى تأخذ شكل 

 . والاسهم قابلة للتدوال بالطرق التجارية والشركة بالنسبة لهم شركة ام

 خطأ  -  صواب

 

: كقاعدة عامة , وفاة احد الشركاء فى شركات االشخاص او إفالسه أو الحجر عليه او إنسحابه  46السؤال 

 . يعرض الشركة لالنقضاء أوالحل مالم يتفق الشركاء فى العقد على استمرار الشركة فى هذه الحالة

 خطأ -  صواب

 

والعام اليقل رأسمال الشركة عن عشرة مليون ريال , وفى حالة : فى حالة االكتتاب المفتوح ا 47السؤال 

 مليون ريال  2االكتتاب المغلق يجب اال يقل رأس مال الشركة عن 

 خطأ -  صواب

 

: شركات االموال تقوم على االعتبار المالى , وشخص الشريك ) المساهم ( واهليته ووفاته  48السؤال 

  . اجرالتؤثر على الشركة واليكتسب صفة الت

 خطأ  -  صواب

 

 : : من االعمال التجارية االصلية التى تتم بطريقة المقاولة 49السؤال 

 مقاولة التوريد           -         مقاولة البيع بالمزاد ) الحراج (

 كل ما ذكر         -                             الوكالة بالعمولة

 

صد بيعه انقاضا ال يعتبر عمال تجاريا الن محل الشراء عقار وليس : شراء منزل آيل للسقوط بق 51السؤال 



 .منقوال

 خطأ - صواب

 

: حفاظا على الطابع الشخصى لشركات االشخاص , اليجوز للشريك التنازل عن الحصة او  51السؤال 

 . تداولها اال بموافقة جميع الشركاء

 خطأ  -  صواب

 

حصة نقدية او عينية او عمل, وال يكتسب صفة التاجر ويمكن  : الشريك الموصى يمكنه ان يقدم 52السؤال 

  . مشاركته فى االدارة

 خطأ  - صواب

 

اعمال المقاولة هى اعمال تجارية اصلية , ال يشترط ان تتم على سبيل االحتراف او التكرار  : 53السؤال 

  .لكى تكتسب الصفة التجارية 

 خطأ  - صواب

 

جل البيع عمال تجاريا , يشترط اتمام عملية البيع فعال وتحقيق ربح بإعتبار : لكى يكون الشراء أل 54السؤال 

  .ان الربح هو هدف العمل التجارى

 خطأ  - صواب

 

 اذا خلت الكمبيالة من تاريخ االستحقاق , تكون واجبة الوفاء بها بمجرد االطالع : 55السؤال 

 خطأ -  صواب

 

  : المنفردة : من االعمال التجارية االصلية 56السؤال 

 الشراء الجل البيع             -         السمسرة األجابة خطأ

 كل ما ذكر         -                 االوراق التجارية 

 

: االفالس اجراء يتم اتخاذه فى مواجهة التاجر لمجرد التوقف عن الوفاء بديونه التجارية  57السؤال 

  .والمدنية

 خطأ - صواب

 

 : شروط الشراء ألجل البيع ليكون عمال تجاريا:  58السؤال 

 ان يرد الشراء على منقول                -          الشراء

 كل ما ذكر         -            قصد البيع

 

 

: تسرى احكام الشراء للمنقول ألجل البيع , على الشراء ألجل التأجير وكذا االستئجار بقصد  59السؤال 

  . ن المشرع السعودى لم ينص على االعمال التجارية حصراالتأجير بالقياس أل

 خطأ  -  صواب

 

 : يعتبر عمال تجاريا اصلياا , اذا اشترى تاجر ثالجة عرض , لعرض المنتجات التى يقوم ببيعها 61السؤال 

 خطأ  - صواب

 

شروع وتتم على نحو : من الشروط الالزمة إلعتبار اعمال النقل اعماال تجارية , ان تتخذ شكل م 61السؤال 

 متكرر بصرف النظر عن وسيلة النقل , سواء لنقل االشخاص او المواد

 خطأ  -  صواب



 

 . يجوز لكل الشركاء فى الشركة , ان يقدموا حصة عبارة عن عمل : 62السؤال 

 خطأ  -  صواب

 

حصة التى يقدمها : اذا لم ينص فى عقد الشركة على نسبة لالرباح والخسائر , تقدر بنسبة ال 63السؤال 

  . الشريك الى مجموع الحصص

 خطأ  -  صواب

 

: اذا ثار نزاع بين شخصين , احدهما العمل بالنسبة له مدنيا , واالخر العمل بالنسبة له تجاريا ,  64السؤال 

  .يكون االختصاص لقانون ومحكمة المدعى 

 خطأ  -  صواب

 

 ال يعتبر ذلك عمال تجاريا بالنسبة للتاجر  -بدون مقابل  -: تاجر سيارات أعطى نجله سيارة هدية  65السؤال 

  خطأ - صواب 

 

: الرضا من االركان الموضوعية العامة لعقد الشركة , ويجب ان يكون خاليا من العيوب ) الغلط  66السؤال 

 . واالكراه نادر الحدوث فى عقد الشركة ( االكراه - التدليس –

 خطأ -  صواب

 

 


