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ىمقدمظ
 ( .هـٖٓ٘ٔنظام المحكمة التجارٌة الصادر عام )وانٌن وهو أول األنظمة وأول الق أهم المراجع للقانون التجاري السعودي

 . المملكة العربٌة استخدمت مصطلح النظام، و تسمٌة النظام التجاري أو القانون التجاري فلها نفس المعنى والمرادفً ال مشكلة و

 تعرٌفات القانون التجاري:

ة الملزمة التً تحكم سلوك مجموعة القواعد العامهو :  قانون، والالقانون التجاري فرع من فروع القانون أو النظام الخاص 

 : ٌتفرع القانون لفرعٌن، و الناس

وٌندرج تحته ماٌسمى بالقانون الدستوري والقانون ،  مجموعة القواعد العامة التً تكون الدولة طرؾ فٌها : القانون العام/ ٔ

 . الدولً العام والقانون الجنابً

الدولة لٌست طرؾ فٌها إال فً وضع ، و القواعد التً تحكم العالقات التً تكون بٌن األفرادمجموعة  : القانون الخاص/ ٕ

 . األنظمة والقوانٌن فهذه مهمة من مهماتها ولكن فً خصوص العالقة فهذه لٌست من شإون الدولة

قضابٌة فٌوكل للسلطات المهمة  ، فالدولة لٌس لها عالقة إال حٌنما تحصل مشكلة حٌنما تشتري سٌارة من وكالة سٌارات : مثال

 .  لكً تحل هذا النزاع

 :  فروع القانون الخاص

 ( .قانون التؤمٌنات االجتماعٌة -ج،  قانون العمل -ب،  القانون التجاري -أ) : ٌضم القانون المدنً: و القانون المدنً

 . سمً هنا بمبادئ القانون التجاري والذي القانون التجاريوالذي ٌعنٌنا من هذه الفروع التً استقلت فٌما بعد هو 

ى:ىالقانونىالتجاري
لطبٌعة العالقة التجارٌة بٌن التجار وللخصابص التً ٌتمٌز بها القانون التجاري عن  هو داخل فً القانون المدنً ونظرا   

 . المعامالت المدنٌة اقتضى األمر أن ٌستقل بنظام وقانون خاص سمً بالقانون التجاري

 : تعرٌفه

، ال ٌتناول إال فبة من الناس وهم التجار و فه،  الفرع من فروع القانون الخاص الذي ٌحكم األعمال التجارٌة ونشاط التجارذلك 

بها من استٌراد وتصدٌر ون ٌحكم نشاط التجار واألعمال التً ٌقوم، فهو فكل شخص ال ٌنتمً لألعمال التجارٌة فال شؤن له به 

 ... .وبٌع وشراء وعقود تؤمٌن 

 . وهذا مصطلح عند الفقهاء فهم ٌصطلحون بؤن هإالء فقهاء أو شراح، نسمً المشتؽلٌن بالقانون التجاري ُشراح و

محاولة الكسب بتنمٌة المال قال : )بن خلدون فً مقدمته ( ، واتقلٌب المال بقصد الربح) : عرفت بتعرٌفات كثٌرة : التجارةو

 .فهذا القدر النامً ٌسمى ربحا   أن تشتري سلعة بثمن ثم تبٌعها بزٌادة فً السعر ٌعنً( بشراء السلع بالرخص وبٌعها بالؽالء

 : نشؤة القانون التجاري

لٌس هناك ففكل الممارسات من بٌع وشراء وتؤمٌن كانت محكومة بالقانون المدنً ، من القانون المدنً  القانون التجاري كان فرعا  

فحٌنما تشتري سٌارة أو سلعها فؤنت تقوم بعمل مدنً ألنك ال تهدؾ من ،  دنٌةلتجار وقانون خاص لألعمال الملقانون خاص 

السٌارة بقصد البٌع بعد  يشترٌلكن التاجر ٌختلؾ فهو ، ، فاشترٌت السٌارة بقصد استهالكها واستخدامها  ربحلالعملٌة ل هوراء هذ

نجد من العسٌر  نشؤة القانون التجارينبحث فً  وعندما،  ٌسمى تجاريففعملك أنت ٌسمى مدنً أما عمل التاجر ،  ذلك بربح

 : لكن ٌقسم ظهور القانون التجاري إلى تقسٌمات ثالثة عصور وهً، تحدٌد وقت محدد لنشؤته 

 ( :العصور الحدٌثة/ ٖ،  العصور الوسطى/ ٕ،  العصور القدٌمة/ ٔ)

قبل المٌالد وبلؽت  ٕٓوادي الرافدٌن حوالً القرنالذٌن سكنوا بالد  ففً العصور القدٌمة التجارة ازدهرت فً عصر البابلٌٌن

فً  المعروؾ "حامورابً" إلى تدوٌن بعض أحكام التجارةوالسٌاسً  ودعى المصلح التجاري واالجتماعً، التجارة شؤن عظٌم 

تختلؾ  سلوكٌات اإلنسان متقاربة وال، وموجودة فً المكتبات اآلن ً وه( مجموعة حامورابً) مدونته القانونٌة الشهٌرة

فالناس ٌبٌعون وٌشترون فً  شًء ؽٌرتتتزال إلى عهدنا لم  باختالؾ األزمنة واألمكنة فهناك ممارسات حصلت ماقبل المٌالد وال

 . جمع األعراؾ السابدة والممارسات التجارٌة وسٌرها إلى قوانٌن ملزمة حامورابًقانون ، وذاك العهد وفً هذا العهد وسٌبقى 

القانون التجاري للبحر أدت إلى نشوء تهم ومجاور، ودونوا بعض المنظومات  وسكنوا بالد الشام نقٌوالفٌنٌوبعد ذلك جاء 

 .حتى التؤمٌن التجاري البحري نشؤ من هذه البالد ثم تطور قانون التؤمٌن إلى أن ٌؽطً أشٌاء ومخاطر كثٌرة ،  البحري

 . انون المخاطر الجسٌمةقوا بتدعاوجاء بعد ذلك اإلؼرٌق واهتموا بالتجارة البحرٌة و

 . اهتموا بالقروض التجارٌةثم جاء الرومان و

فكانت هناك ،  لكن الفكر القانونً لدى العرب لم ٌكن واضحا  ،  ثم جاء العرب قبل اإلسالم وكانت رحلة الشتاء والصٌؾ
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 . م تدونلكن لكانت هناك قواعد ة فؾ لكن هذه الممارسات لم تنتقل إلى مدونات قانونٌاممارسات وأعر

التً جاءت إلصالح الناس ورحمة للعالمٌن وجاءت بقواعد فابقة تنظم للبشرٌة أمورهم بؤفضل بعد ذلك أنزل هللا شرٌعته الؽراء و

لكن القرآن الكرٌم أشار إشارات ،  لم تفرق فً المعامالت بٌن العمل التجاري والعمل المدنً الشرٌعة اإلسالمٌة، وما ٌكون 

ٍن إِلَى }فاهلل عز وجل ٌقول فً آٌة الدٌن بٌن العمل التجاري والعمل المدنً  لطٌفة على التفرقة ٌْ نُتْم بَِد ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌُّ ا أَ ٌَ

ى َفاْكُتُبوهُ  َس }ثم ٌقول فً وسط اآلٌة { أََجٍل ُمَسّمًّ ٌْ َنُكْم َفلَ ٌْ ُكْم ُجَناٌح أاَلَّ َتْكُتُبوَهاإاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرةًّ َحاِضَرةًّ ُتِدٌُروَنَها َب ٌْ العمل ف{ َعلَ

لكن هذه اإلشارة لم تتطور ألن الفقهاء كانوا ٌنظرون إلى ، عمل ؼٌر تجاري  هالدٌن ألنابة ولم ٌوجب كتالمدنً العادي ندب 

 . العروضالعمل التجاري والمدنً فٌما ٌتعلق بزكاة بٌن وهناك تفرقه أخرى ، العمل التجاري والمدنً نظرة واحدة 

 : أسباب وجود القانون التجاري
شتري بضاعة بالهاتؾ أو عن طرٌق شبكة ٌتاجر ، فال ال ٌقبل التوقؾفأن العمل التجاري ٌتطلب السرعة أي  :السرعة / ٔ

لكن حٌنما تذهب لشراء بضاعة تجلس تتؤمل فٌها وتتفحص البضابع بشكل دقٌق وربما ،  بٌعٌشتري وٌفً لحظات ، واالنترنت 

، ألنه ممكن ٌؤتً تاجر آخر وٌخطفها منك وٌشتري وٌربح  هذا ؼٌر واردفأما فً العمل التجاري ، خذ ٌوم وٌومٌن لالستشارة تؤ

 .ولهذا البد من وجود قوانٌن ولوابح تخدم هذا السرعة 

ة من معرض وتقول فعندما تذهب لتشتري سٌار،  ثقة الشخص بشخص آخرأي  "المقصود باالبتمان "الثقةو : مبدأ االبتمان/ ٕ

تشتري مجموعة من البضابع وترتب مع البابع أن  لكن فً أمور التجارة ممكن أن، الثمن بعد ٌومٌن فهو ال ٌقبل ك عطٌؤله س

السداد ٌكون بعد أسبوع وٌذهب وٌبع البضاعة على آخر وٌرتب معه أن السداد ٌكون قبل ستة أٌام أي قبل موعد حلول السداد 

فوجود االبتمان هو األساس فالتاجر ،  ممكن أن تكون سلسلة طوٌلة من التجار فهو دابن ومدٌن فً نفس الوقتاألول وهكذا فمن ال

شترى بضابع من هذا وأقرض اقد ٌملك الملٌارات لكنه ٌؤتً ٌوما  من األٌام ال ٌملك وال مبة ألؾ لاير ألن جمٌع أمواله فً السوق 

 . التجارٌة ذاك فوجود االبتمان هو األساس فً العملٌة

 ( :نطاق سرٌان القانون التجاري: )النظرٌات التً تحكم القانون التجاري 
، فالقانون التجاري وفقا لهذه النظرٌة ٌنظر إلى الشخص  لقابم بالعمللتقوم على أساس النظر  : النظرٌة الذاتٌة أو الشخصٌة/ ٔ

فمحور القانون ، فً ذهن واضع األنظمة الشخص القابم بالعمل الذي ٌمارس العمل وٌقوم بصٌاؼة القوانٌن التجارٌة واللوابح و

 .   التاجرالقابم بهذا العمل الذي هو على التجاري ٌقوم من خالل هذه النظرٌة 

التً ٌقوم بها الشخص فهذه النظرٌة "تسمى قانون األعمال التجارٌة"  تنظر إلى طبٌعة األعمال : النظرٌة الموضوعٌة المادٌة/ ٕ

الحظوا ففنقول كل من ٌشتري بضاعة بقصد بٌعها فهو تاجر ، األعمال ثم تقوم بسردها وتقول هذه األعمال التجارٌة  تؤتً إلىف

 .  التاجر جاء بعد البضاعة ٌعنً جاء بعد العمل فالمعول هو العمل ولٌس التاجر

 :  موقؾ النظام التجاري السعودي
وتجنب هما ؤخذ مصالحف، مع محاسن النظرٌة األولى ومحاسن النظرٌة الثانٌة القانون السعودي أخذ بالنظرٌتٌن بطرٌقه فابقة فج

 ". النظرٌة المختلطةوخلص إلى مزج هذه النظرٌتٌن واستخلص منها "هما سلبٌات

ى:ىمصادرىالنظامىالتجاريىالسطودي
 :  التشرٌع التجاري )سن القوانٌن المتعلقة باألمور التجارٌة(/ ٔ

س من مصادر النظام التجاري فؤي شخص ٌرٌد أن ٌعرؾ موقؾ القانون التجاري أو مسؤلة أو معاملة ٌعد المصدر األول واألسا

، ولدٌنا مجموعة  من المعامالت التجارٌة فعلٌة مباشرة أن ٌذهب إلى القوانٌن التجارٌة أو األنظمة التجارٌة التً أصدرتها الدولة

 .هـ حٌنما صدر نظام المحكمة التجارٌة 3ٖ٘ٔكانت عام  من األنظمة التجارٌة فً المملكة بداٌة هذه األنظمة

األنظمة الصادرة بمراسم ملكٌة بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى وكذلك اللوابح الصادرة من  :هو  التشرٌعو
 . مجلس الوزراء أو من الوزٌر المختص وهو مصدر ملزم

 :  العرؾ والعادات التجارٌة/ ٕ
اشترى شخص سٌارة على من تكون تكالٌؾ نقل ملكٌة السٌارة على المشتري أو على ، فلو  تعارؾ علٌهوهً عادات التجار وما 

 . وهو مصدر ؼٌر ملزمفً النظام ولذلك تذهب إلى العرؾ والعادة  ا  صرٌح ا  ؟ هذه المسابل قد ال تجد لها نص البابع

 :  الفقه والقضاء/ ٖ
سواء عن طرٌق المحاضرات أو  ذٌن نذروا أنفسهم لدراسة األنظمة التجارٌة وتحلٌلها: هو فقه الُشراح وهم أولبك النفر ال الفقه

وإنما هو من المصادر االحتٌاطٌة ،  وهذا المصدر لٌس مصدر ملزم فً القانون التجاريالكتب والمإلفات أو المداخالت 

 . قه الُشراحما تؤخذ السلطة التشرٌعٌة فً كل دولة من الدول بآراء فا  كثٌرو واالستثنابٌة

 :  السوابق القضابٌة/ ٗ
خالل  المحاكم التجارٌة لم تتشكل بعد ولكنها فً طرٌق التشكٌل فً القرٌب العاجل والذي ٌتولى القضاء اآلن هو دٌوان المظالم من
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حكام أحٌانا  تكون صدر فً السنوات الماضٌة أحكام كثٌرة وهذه األأهذا القضاء ، والدوابر التجارٌة المنتشرة فً الدٌوان وفروعه 

واضحا   ا  وأحٌانا  ال ٌجد القاضً التجاري نص، تطبٌق ألنظمة موجودة وبنصوص قانونٌة موجودة فً نظام المحكمة التجارٌة 

 مبدأ، فهذا الحكم الذي أصدره ٌكون  فٌجتهد فً إٌجاد الحكم المناسب من خالل النظر فً النصوص القانونٌة ثم إصدار الحكم

 ولكنه لٌس ملزم.صادر القانون التجاري قضابٌا  من م

تحكم بكتاب هللا وسنة ها هذه مصادر القانون التجاري فً كل دول العالم لكن فً الملكة مصدر آخر فً ؼاٌة األهمٌة وهو أن

 . رسوله صلى هللا علٌه وسلم )الشرٌعة اإلسالمٌة( وهً المصدر األساسً لتشرٌع القضاء ولكل األمور

ى:ىصلىىالطملىالتجاريىوالطملىالمدنيىاآلثارىالمترتبظ
 االختصاص القضابً : / ٔ
هـ نص على إنشاء محاكم تجارٌة ؼٌر المحاكم 3ٕٗٔحٌنما صدر نظام القضاء الجدٌد عام ( قضاء مدنً -ب،  قضاء تجاري -أ)

 ال ٌحقلذا ،  فٌها اًّ كون التجار طرفلقضاٌا التً بٌن التجار أو أن ٌل: ال تنظر إال  التجارٌةالمحاكم : أن  والفرق بٌنهماالمدنٌة 
 .للقاضً المدنً أن ٌحكم فً القضاٌا التجارٌة وال ٌنبؽً أن ٌنظر إلٌها 

 قواعد اإلثبات فً العمل التجاري: / ٕ
القاضً ٌجب علٌه حٌنما ٌنظر إلى نزاع أن ٌبحث عن أدلة اإلثبات فً التً ٌقٌمها كل طرؾ وبعض القوانٌن فً بعض الدول 

، وهذا الكالم ؼٌر ى لك فال ٌنظر فً الدعولم ٌكن كذ نإإلثبات الدٌن إذا زاد عن مبلػ معٌن ٌجب أن ٌكون بالكتابة فٌشترطون 
، إقرار،  المدعً ٌستطٌع إثبات دعواه بكافة أنواع اإلثبات فً القانون التجاري )شهود، فموجود فً منظومة القضاء فً المملكة 

عبء إثبات ما ٌنفً ذلك وال ٌجوز للقاضً التجاري أن ٌقول علٌه  ٌمٌالت( والمدعى علٌهإ،  ، فاكسات ، صور الدفاتر التجارٌة
علٌك إبراز األصل من تلقاء نفسه فهنا المدعى علٌه ٌقوم بالدفاع عن نفسه فال ٌجوز للقاضً التجاري أن ٌقوم بالدفاع عن المدعى 

ً القضاء التجاري أنه حر طلٌق من كل القٌود سوى القٌود الدارجة علٌه من خالل التؤكٌد على تطبٌق قواعد اإلثبات فاألصل ف
 . والمتعارؾ علٌها كالشهادة أو القرابن التً تثبت ما ٌدعٌه المرء

 :  منع منح نظرة المٌسرة/ ٖ
ٌومٌن أما معقولة ٌوم أو ة القاضً المدنً إذا أتاه شخص وأحس القاضً المدنً من المدٌن صدقا  فٌجوز له أن ٌعطً المدٌن مهل

،  بالنسبة للقضاء التجاري فال ٌجوز للقاضً التجاري أن ٌعطً التاجر مهله للوفاء فٌجب علٌه أن ٌؤمره مباشرة بالوفاء وإلزامه
ٌجٌز إذا كان التاجر ال ، وهو لهذه المسؤلة تطرق القضاء التجاري ال ٌ{ وعسرة فنظرة إلى مٌسرةو وإن كان ذ} : قال تعالىوقد 

على أنه ٌجوز للقاضً إعطاء مهلة معقولة  ( نص7ٔ٘نظام المحكمة التجارٌة المادة )، و ٌعطى هذه المهلةأن دفع ٌستطٌع أن ٌ
للوفاء لكن ُشراح النظام التجاري ٌقولون أن ما ٌجري علٌه العمل أنه ال ٌعطى التاجر مهلة للوفاء الن التاجر الدابن ٌرتبط مع 

 . ن ذلك سٌلحق باإلضرار والخسابر للدابن ألنه مدٌن لؽٌرهإن عن دفع دٌونه لدابنه فتجار آخرٌن ولذلك إذا توقؾ هذا المدٌ
 :  نظام اإلفالس/ ٗ

 التاجر إذا توقؾ عن دفع دٌونه ٌجب أن ٌعلن إفالسه إما الشخص المدنً فإنه ال ٌشهر إفالسه وإنما ٌحكم علٌه وٌنتهً األمر،
فهذا الحكم ٌعتبر موت للتاجر وتكون قد أعطٌت الناس علما  وأحطتهم بعدم ،  تى العقوباسعتبر من أقٌوإشهار اإلفالس للتاجر 

 . التعامل معه

ى:ىىتقسومىاألصمالىالتجاروظ
هـ ذكر مجموعة من األعمال أضفى إلٌها الصفات التجارٌة ٖٓ٘ٔ( من نظام المحكمة التجارٌة السعودي الصادر عام ٕالمادة )

 تمعة ٌمكن القول بتقسٌم األعمال التجارٌة إلى التقسٌمات اآلتٌة :ومن خالل النظر إلى هذه األعمال مج
 :  أعمال تجارٌة أصلٌة/ ٔ
 . أعمال تجارٌة بالمقاولة أو بالتكرار، ب/  ةأعمال تجارٌة منفردة أو مفردأ/ 

  : أعمال تجارٌة بالتبعٌة/ ٕ
 . بها ألمور تتعلق بؤعمال تجارته وهً األعمال التً ال تكتسب الصفة التجارٌة إال إذا صدرت من تاجر ٌقوم

 :  األعمال التجارٌة المختلطة/ ٖ
 . هً التً تقع بٌن تاجر وؼٌر تاجر فتكون تجارٌة بالنسبة ألحد طرفٌها دون اآلخر فاآلخر تكون أعماله أعمال مدنٌة

ى:ىىظألصلواىتجاروظالصمالىاأل
 ( .أعمال تجارٌة بالتكرار، ب/  ردةأعمال تجارٌة منف)أ/ :  قسمٌنهً عماد القانون التجاري وً ه

 األعمال التجارٌة المنفردة :أوالًّ : 
 . أعمال التجارة البحرٌة/ ٘،  السمسرة/ ٗ،  أعمال الصرؾ والبنوك/ ٖ،  األوراق التجارٌة/ ٕ،  الشراء بقصد البٌع/ ٔ: ً وه

بضاعة أو أؼالل من مؤكوالت وؼٌرها من أجل كل شراء  : ٌعتبر من األعمال التجارٌة كل ما ٌؤتً : الشراء بقصد البٌع/ ٔ

 لكً تقوم بصدد عمل تجاري ٌلزم أن تتوافر أربع شروط :ف،  بٌعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فٌها

 (.ٌكون القصد تحقٌق الربح، د/  ٌكون الشراء من أجل إعادة البٌع، ج/ ٌكون محل الشراء منقوالًّ ، ب/  ٌكون هناك شراء)أ/ 
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 (نظام المقاٌضة)بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدٌاًّ أو عٌنٌاًّ"  ء"كل كسب ملكٌة شًهو :  الشراءو : شراء ٌكون هناكأ/ 

فؤنت عندما تشتري الشًء  ، أو أؼالال   ا  تدفع فً مقابلها سٌارة أخرى أو أرضبنام المقاٌضة فأو ،  ألؾ ٓ٘نقدا  بـ فتشتري سٌارة 

شترٌته عن طرٌق الشراء وبذلك نستبعد اإلرث والوصٌة أو كل انتقال لٌس بعوض فهذا ال ٌجب أن تإول ملكٌة هذا الشًء الذي ا

، وفً هذا الشرط ٌمكن أن نستبعد بعض األشٌاء التً ال تدخل فً نطاق األعمال التجارٌة  ٌدخل فً األعمال التجارٌة المنفردة

من و،  تً تؤخذ بازدواجٌة القانون التجاري أو القضاء التجاريال كما هو الواقع الذي ٌسٌر علٌه القضاء التجاري بالمملكة وؼٌرها

 األشٌاء التً تستبعد بناءاًّ على أنه ٌلزم أن ٌكون هناك شراء :

 ًعمله تجارٌا  كل دول العالم تقرٌبا  تستبعد النشاط الزراعً فالذي ٌستعمل فً النشاط الزراعً ال ٌعد ف : النشاط الزراع 

إذا باع مالك األرض أو المزارع فٌها ؼلتها بمعرفته فال ٌعد شٌبا  من ذلك عمال  : ( ٖ، وهو واضح من نص المادة )

ممارسات سارت علٌها الدول منذ زمن قدٌم ا ولكنه، مقنعة وواضحة ؼٌر والحكمة فً استبعاد النشاط الزراعً ،  تجارٌا  

لكن إذا ، ٌكون هذا العمل تابع للنشاط الزراعً  الذي ٌشتري المواشً وٌقوم بتربٌتها وتسمٌنها وبٌعها، فواستمروا علٌها 

قطٌع من األؼنام وتربٌته ولٌس تابعا  للعمل الزراعً ثم انفصل هذا العمل كتربٌة المواشً ٌقوم أحد األشخاص بشراء 

 .تجارٌا  ألنه اشترى هذه البضابع وهذه منقولة وٌقصد من ورابها الربح هذا ٌعد عمال  فٌقوم ببٌعها بعد تكاثرها 

 صٌد األسماككفاستخراج األشٌاء من باطن األرض كالبترول والمعادن وقطع األشجار والصٌد  : األعمال اإلستخراجٌة 

ولكن الشخص الذي قام بشراء هذه األشٌاء ،  شراء وهذه لم ٌسبقها شراءهناك ألن الشرط األول أن ٌكون ،  ستبعدت

 شراء.وجد ألنه  تجارٌا   بكمٌات ومن ثم إعادة بٌعها هذا ٌعد عمال  

 : من بدابع ال ٌعد عمال  تجارٌا  فالرسام إذا باع لوحته التجارٌة حتى وإن  فما ٌجود به الفكر اإلنتاج الفكري والمهن الحرة

 .وكذلك المإلؾ ،  ال ٌعد عمال  تجارٌا  ألنه لم ٌسبقه شراءة كانت بؤعداد مهول

 :وهذه قواعد ، قرٌحته وإبداعاته الفكرٌة ال ٌعد عمله تجارٌا  كالمحامً والطبٌب وكل شخص ٌعتمد على  المهن الحرة

ؤن ٌإسس شركة لمثل هذه األمور فهذا من كعامه قد تخرج بعض االستثناءات التً ٌكون فٌها عمل عن طرٌق شركة 

نه أي عمل ٌتخذ شكل شركة فإأن األعمال التجارٌة ألن المشروع أخذ صفة شركة ونظام المحكمة التجارٌة ٌنص على 

 ٌكون عمال  تجارٌا  .

من الناس ٌرٌد هذه  ا  أن فالن جر ٌعرؾاالتف،  قبل قبض ثمنه وقٌل قبل شراءه ءشًالالقانون التجاري استقر على جواز بٌع و

من شروط فهذه مسابل فقهٌة و، البضاعة فٌذهب وٌقوم ببٌعها وٌستلم وٌقول سؤحضر لك هذه البضاعة بؤي شكل من األشكال 

بٌع الشًء قبل ً مسؤلة أخرى وه، و أن ٌكون الشًء مملوكاًّ للبابع ةلفقهٌاً الفقه اإلسالمً فً كافة المذاهب عقد البٌع ف

،  منهم من ٌجٌزه مطلقا  ف) الفقه اإلسالمً إلى أقوال أربعة :فً خالؾ وهناك ، قد ٌكون قام بشرابه ولكن لم ٌقوم بقبضه ف قبضه

واألسلم واألصلح واألبعد عن ( ، ؾ فً هذاتلٌخمن منهم ، و ره فً عقار دون المنقولمنهم من ٌحص، و منهم من ٌمنعه مطلقا  و

 . أبعد عن النزاعلٌكون فً مدونة القوانٌن التجارٌة علٌه النزاع هو أن ٌنص 

على ( من نظام المحكمة التجارٌة على أنه ٌجب أن ٌنصب الشراء ٕالمادة )فً نصت فقرة  : أن ٌكون محل الشراء منقوالًّ / ب

بضابع( لكن العقار سواء أراض  –سفن  –طابرات  –منقوال  )سٌارات  با  ولذلك ٌجب أن ٌكون العمل التجاري شٌ،  شً منقول 

، العقار فً نطاق األعمال التجارٌة  تهناك بعض القوانٌن أدخل، و كلها ال تدخل فً نطاق األعمال التجارٌةففضاء أو عمابر 

فً تداوله وأنه فٌه بطا واألعمال التجارٌة بطبٌعتها سرٌعة ولو ة هناك سهوللٌس أنه  ستبعد العقارن ٌذكرها من أالعلل التً كاو

لكن فً زمننا هذا الماضً  هذا الكالم قد ٌكون صحٌحا  فً، و أدخلنا العقار ضمن النطاق التجاري ألدى إلى تباطإ العمل التجاري

 .ار وانتقال الملكٌة فً دقابق معدودة ٌستطٌع الشخص أن ٌقوم ببٌع العق

نما ترٌد أن تقوم وإال ترٌد أن تبٌع هذه السٌارة فؤنت عندما تذهب وتشتري سٌارة ف:  ٌكون الشراء من أجل إعادة البٌعج/ 

من ٌشتري منقوال  بقصد استعماله أو ، و كن التاجر ٌشتري البضابع كلها وال ٌرٌد أن ٌستفٌد منها شٌبا  إال الربح، لباستخدامها 

، وعلى العكس من  نٌة البٌع وقت الشراء ءالنتفافٌقوم ببٌعه فهذا ٌعد عمال  مدنٌا  وال ٌحقق ربحا   هٌأحتفاظ به ثم ٌعدل عن راال

 .ذلك ٌعد شراء المنقول تجارٌا  متى تم بقصد إعادة البٌع حتى لو عدل بعد ذلك عن موقفه وقام باستهالكه أو االحتفاظ به لنفسه 

ألن ، تحقٌق الربح ال ٌعد عمله تجارٌا  رٌد فالشخص الذي ٌشتري منقوال  بقصد إعادة بٌعه ولكنه ال ٌ ربح :الشراء بقصد ال/ د

 .جمعٌات الخٌرٌة التً تقوم بشراء األشٌاء وبٌعها على الناس بسعر التكلفة ال ٌعد عمال  تجارٌا  الف، الربح هو عماد التجارة 

 .( ٌك والسند ألمرالكمبٌالة والش) األوراق التجارٌة :/ ٕ

 : واألوراق التجارٌة واألوراق المالٌة عندنا ثالث مصطلحات

 : ( الكمبٌالة والشٌك والسند ألمر) األوراق التجارٌة. 

 : ( األسهم والسندات) األوراق المالٌة. 
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 : ( .األموال التً بؤٌدٌنا وتسمى البنكنوت) األوراق النقدٌة 

كل هذه األعمال تعد عمال  تجارٌا  ، و كون بٌن ثالثة أطراؾت الكمبٌالة، والشٌك معروؾ ف،  األوراق التجارٌةعن كالمنا هنا و

الشٌك والسند ألمر فٌه و،  وما ٌتعلق بها ٌعد من األعمال التجارٌة ةنص النظام بؤن سندات الحوال، فعلى خالؾ بالنسبة للكمبٌالة 

 إال إذا صدر من تاجر بمناسبة أعمال التجارٌة .منهم من ذهب إلى أن الشٌك ال ٌعد عمال  تجارٌا  فخالؾ 

وهذا المكتب ٌتؤهب للرحٌل لمنظمة المحاكم ،  ةفً منازعات األوراق التجارٌ مكتب الفصلسمه اهناك مكتب فً وزارة التجارة و

 . هـ3ٕٗٔالنظام القضابً الجدٌد عام  فً وزارة العدل بعد أن صدر

 الصرؾ وأعمال البنوك: /ٖ
 .دوالرات أو ٌورو أو أي عملة أجنبٌة برٌاالت سعودٌة ،  بادلة النقود بالنقودهو م: الصرؾ 

ولو ،  أو مإسسة أو مصرفا   كل األعمال الصرفٌة التً ٌقوم بها الشخص تعد من األعمال التجارٌة سواء كان القابم بها فردا  و

 .رباح من وراء هذه المعاملة تحقٌق األرٌد وقعت لمرة واحدة طالما أن الصارؾ ٌ

 .هـ فً مرسوم ملكً وال ٌزال ساري المفعول حٌث نظم أعمال الصرؾ 3ٖٙٔوهناك نظام مراقبة البنوك صدر عام 

فتح الحسابات وقبول الودابع كتقوم بؤعمال كثٌرة ومتعددة ، وهً اللفظ العربً الصحٌح المصارؾ ( : البنوك) أعمال المصارؾ

 .ذلك ... وؼٌر لمستندٌة وتؤجٌر الخزانات وطرح أسهم الشركات ومنح القروض وفتح اإلعتمادات العادٌة وا

فً ما ، ف بػ الوصؾ التجاري على جمٌع أعمال الصرافة أما أعمال المصارؾ فلم تذكر منه شٌبا  سنظام المحكمة التجارٌة أو

أن الترجمة الحرفٌة لذلك  وٌبدو ، هو الصرافة ثم بعد ذلك تطورت المصارؾ المصارؾ العمل األساسً الذي تقوم به  مضى كان

من هذا الوصؾ ظن و،  النص القانونً لم تكن دقٌقة واكتفت بإسباغ الوصؾ التجاري على الصرافة تاركة أعمال البنوك األخرى

البعض بؤن أعمال الخدمات البنكٌة ال تدخل ضمن األعمال التجارٌة وهذا ؼٌر صحٌح فجمٌع أعمال البنوك التً تقوم بها أعمال 

ألعمال التً ٌتم تداولها بٌن التجار سواء كانت بٌن لنظر الاختصاص المحكمة التجارٌة أن  نظام المحكمة التجارٌةبنص ة تجارٌ

 هذا النص ٌمكن القول بؤن جمٌع األعمال التً تقوم بها المصارؾ تعد أعمال تجارٌة مفردة.ل تعزٌزا  ، و البنوك أو فٌما بٌنهم

الخدمات البنكٌة من فتح حسابات وما إلى ذلك ال تعد تجارٌة إال ف بالنسبة للمصرؾ وحده أعمال الصرؾ ال تعد تجارٌة إالو

ن كان تعامله مع المصرؾ مرتبط إف؟ هو تاجر أم ال هل ن األمر ٌتوقؾ على صفته إف بالنسبة للمصرؾ أما عمٌل المصرؾ

 . بتجارته كان كذلك وإال فال

 . لوزارة المالٌة ةختص بنظرها اآلن لجنة فً مإسسة النقد العربً السعودي التابعالمنازعات التً ٌكون البنك طرفاًّ فٌها ٌو

 السمسرة :/ ٗ
مكاتب كللبابع وال للمشتري  لٌس وكٌالًّ هو ، و وهو الذي ٌتوسط بٌن البابع والمشتري حتى تتم الصفقة( الدالل) اوالمقصود به

 .  على نظام البلد الموجود فٌه وعلى حسب االتفاقات التً تتم بٌنهم العقار وٌحصل على عمولة من البابع أو المشتري أو منهما

على اعتبار إن كل ما ٌتعلق  لتجارٌة نصنظام المحكمة ا، و : هً الوساطة فً العقود فً مقابل أجر ٌتقاضاه الوسٌطا تعرٌفهو

وسواء ، كانت متفردة وقعت مره واحدة  وأ عد من األعمال التجارٌة سواء كانت بطرٌقة االمتهان والتكرار( ٌالسمسرة)بالداللة 

 .تجارٌا   ٌعد عمال  ه ن عملإكان الموضوع الذي توسط فٌه عمل تجاري أو ؼٌر تجاري فلو توسط فً صفقة زراعٌة ف

ت عن طرٌق االمتهان أي نه ال ٌعتبر أعمال السمسرة إال إذا كانأصدر بعض األحكام منها أالقضاء التجاري فً المملكة و

لم  ا  تجارٌ والنص الذي ورد فً اعتبار السمسرة عمال  ، ال ٌعد من األعمال التجارٌة فأما إذا وقعت مرة واحدة ،  ةهنأصبحت م

، وهو الذي تجري علٌة أكثر دول العالم ، كما إن شراح النظام السعودي قد حملوا  مطلقا  ٌقٌد بؤن ٌكون عمل بالتكرار إنما جاء 

 .تجارٌة المفردة السمسرة وجعلوها فً األعمال ال

 أعمال التجارة البحرٌة:/ ٘
، المتابع لنشؤة النظام التجاري وتطوره ٌجد إن البحر كان هو المجال األرحب واألفق األوسع لنشؤة التجارة وخاصة البحرٌة 

على سبٌل بعض هذه األعمال ل( ألعمال التجارة البحرٌة وتضمنت سردا  ٕفقرة من المادة )ص نظام المحكمة التجارٌة خصو

جمٌع أعمال ، فالفقرة من تجارٌة جمٌع المقاوالت المتعلقة بسابر أمور التجارة البحرٌة آخر ولٌس الحصر بدلٌل ما جاء فً المثال 

 . التجارة البحرٌة تعد من األعمال التجارٌة المفردة

ألنك ال تقصد  ا  مدنٌ تعد عمال  فأما بالنسبة لك  ، ا  تجارٌ تعد للمإجر عمال  فالدبابات البحرٌة كأنت عندما تستؤجر مركب فً البحر و

 . من وراء هذه النزهة التجارة بل الترفٌة

 : صٌد األسماك ٌنازعه مبدءانو

هو ، أو األعمال االستخراجٌة ه من بؤنصٌد األسمال  مجال خالؾ هل نؤخذ( : األشٌاء االستخراجٌة وأعمال التجارة البحرٌة)أ/ 

 .ن األصل عدم تجارٌة األشٌاء طالما أنه لم ٌسبقها شراء أح المرء ن ٌرجأعمل تجاري ، وٌمكن 

 .  لٌس من األعمال التجارٌةبؤنه من ٌقوم بصٌد األسماك االستهالكٌة واألكل فهذا قول واحد ب/ 
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 األعمال التجارٌة بطرٌقة بالتكرار أوالمقاولة : ثانٌاًّ : 
الفرق و، عة من األعمال ال تعد تجارٌة إال إذا وقعت على وجه المقاولة ( من نظام المحكمة التجارٌة نصت على مجموٕالمادة )

أن األعمال التجارٌة المفردة لو وقعت مرة  وه:  بٌن األعمال التجارٌة بالمقاولة واألعمال التجارٌة المفردة ٌتمثل فً أمر واحد

، فٌجب إن ٌكون هناك تكرار واحتراؾ للعمل أما األعمال التجارٌة بالمقاولة ، واحدة من شخص واحد كانت أعمال تجارٌة 

لكن إذا مارس هذه المهنة بشكل ا  تجارٌ الشخص الذي ٌقوم بالتعقٌب على معامالت معٌنة لمرة واحدة فال ٌعتبر عمال   فمثال  

 . ٌة بالمقاولةهذا العمل من األعمال التجار.. فإنشاء أماكن استبجار سٌارات وموظفٌن فٌعتبر تجارٌا  ، ومثل احترافً ومكرر 

 األعمال التجارٌة بالمقاولة إذا نظرنا إلٌها وجدناها أعمال تجارٌة متعددة وٌمكن حصرها فٌما ٌؤتً:و

 : مقاولة الصناعة أو اإلنتاج/ ٔ
المقصود بها تحوٌل المواد األولٌة إلى مواد نصؾ مصنوعة كتحوٌل القطن إلى خٌوط أو تحوٌل المواد األولٌة وهً المنتجات و

كانت الصناعة فً البداٌة منحصرة بقٌام المصانع بشراء المواد األولٌة ، و ؾ المصنعة إلى سلع خدمٌة صالحة لالستهالكنص

وتحوٌلها إلى هٌبة معٌنة ثم ٌبٌعها للناس ولم تكن الصناعة آنذاك سوى نوع من أنواع الشراء ألجل البٌع لذلك اقتصر نظام 

، حٌث قرر نظام المحكمة التجارٌة تجارٌة كل شراء منقوالت  الصورة من الصناعاتالنص على هذه على المحكمة التجارٌة 

 ٌجب بٌعها بحالها أو بعد صناعة أو عمل فٌها .

من حٌث اآلثار ، وأما الفرق بٌن األعمال التجارٌة المفردة وبٌن األعمال التجارٌة بالمقاولة هو فً قضٌة التكرار واالحتراؾ ف

 . انون التجاريكلها تكتسً بثوب القف

 : المقاولة بالتورٌد/ ٕ
،  خر لقاء مبلػ معٌنآصفة دورٌة خالل فترة معٌنة لشخص عقد ٌتعهد بمقتضاه شخص إن ٌسلم بضابع معٌنة ب: وعقد التورٌد 

 .للجامعات مثال  كراسً للتورٌد بعض المصانع ك

 :  مقاولة الوكالة بالعمولة/ ٖ
فاألجر الذي ٌقوم به هو ،  جرأبعمل أو تصرؾ باسمة الخاص لحساب موكلة نظٌر ن ٌقوم ؤشخص باه هو عقد ٌلتزم بمقتض

الواقع مجرد ظهور ، فاسمه ؼٌر حقٌقً ه ، فري سٌارات أو بضابع أو بٌوت باسمٌشتلزٌد من الناس ٌذهب ترسل العمولة فؤنت 

ال  قد ٌكون الشخص مشهورا  فتضٌه ظروؾ معٌنة عقد الوكالة تقو، جر أنظٌر ه ٌقوم بحساب موكلأنه حقٌقة األمر وباطنه وبالعقد 

الوكٌل بالعمولة ، فر فتوكل أباها أو أخاها امرأة ال ترٌد الظهوكقد ٌكون هناك ظروؾ اجتماعٌة ، و سمه فً العقداٌرٌد أن ٌظهر 

 . هذا من األعمال التجارٌةفٌتكرر منه أي إذا كان ٌحترؾ القٌام بهذا العمل 

 هو :  ولة والسمسار والوكٌل العاديفرق بٌن الوكٌل بالعموال
 . هو مجرد مقرب لوجهات النظرفال ٌظهر فً العقد :  السمسار

 موجود بالعقد فؤنت ٌخٌل لك بؤن الوكٌل بالعمولة هو المشتري الحقٌقً ولكن الحقٌقة لٌست كذلك.:  الوكٌل بالعمولة

 .ٌظهر ذلك فً الظاهر وفً الحقٌقة ، وسمه اٌذكر ووكٌل واضح بؤنه ٌتوكل عن فالن :  الوكٌل العادي

 :   مقاولة النقل/ ٗ
عند صٌاؼة النظام لم ٌذكر النقل ) خر أٌا كانت وسٌلة النقل سواء كانت برٌة أو بحرٌةكل نقل لألشخاص أو البضابع من مكان آل

 .(ن األحكام واحدة فٌقاس علٌهالجوي ولكنه بالضرورة ٌدخل بذلك أل

  :  ب التجارٌة المقاولةمقاولة المحالت والمكات/ ٘
مثل مكاتب التخلٌص الجمركً وإدارة أمالك الؽٌر وتحصٌل الدٌون واستخراج الرخص ومكاتب  وهً األعمال الخدمٌة للناس

 كلها تعد من األعمال التجارٌة بالمقاولة طالما أنها جاءت على سبٌل التكرار واالحتراؾ.فالتوظٌؾ والخدمات السٌاحٌة والسفر 

  : ة البٌع بالمزادمقاول/ ٙ
وٌقوم بالتحرٌج علٌها وٌبدأ بفتح المزاد ، الحراج تؤتً البضابع فً فامتهن هذه المهنة شخص  ثال  فم أي ما ٌعرؾ اآلن بالحراج

 .ع بنسبة مبوٌة من ثمن الشًء المبا عادةوجر أتكون مقابل ، ووعادة ٌكون بٌع المنقوالت والتً قد تكون جدٌدة أو مستعملة 

 :  ولة إنشاء المبانًمقا -7
ٌعد من األعمال التجارٌة جمٌع المقاوالت المتعلقة بإنشاء المبانً ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتورٌد المإن واألدوات ف

ومقاوالت  هذا النص ال ٌقتصر على اإلنشاء فقط بل ٌشمل جمٌع المقاوالت التً تتعلق بالعقارات كالترمٌم والهدم، و الالزمة لها

 .نشاء الطرق والجسور وفتح القنوات واألدوات الالزمة إ

ىاألصمالىالتجاروظىبالتبطوظ:
ومن ،  األعمال التً ٌقوم بها الشخص لخدمة تجارته فهً اكتسبت الصفة التجارٌة نظرا ألنها تتبع تجارة هذا الشخص: تعرٌفها

بعه وتوزٌعها على المستهلكٌن إذا نظرنا إلى أنه اشتراها القواعد المستقرة أن التابع تابع فالشخص الذي ٌشتري سٌارة لنقل بضا
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لكن طالما أن هذه السٌارة اشتراها بقصد خدمة ، وهو ال ٌرٌد بٌعها بعد ذلك فإذا نظرنا إلى هذا العمل بحد ذاته نجده عمل مدنً 

ار األعمال التجارٌة بالتبعٌة من هـ باعتبٖٕٗٔصدر قرار مجلس الوزراء عام  ، وقدبالتبعٌة  هذا العمل صار تجارٌا  فتجارٌة 

 .  األعمال التجارٌة وجعل ذلك من اختصاص المحاكم التجارٌة

، ن لم ٌكن كذلك فسنتكلم عنه من األعمال التجارٌة المختلطة إاألعمال التجارٌة بالتبعٌة ٌلزم أن ٌكون األطراؾ كلهم من التجار فو

كذلك عقد الكفالة ٌدخل ضمن والمكتبً ،  ثاثاآلالت واألوشراء الوقود كلتعاقدٌة االلتزامات اكثٌرة كاألعمال التجارٌة بالتبعٌة و

نت هذه المسإولٌة المدنٌة المسإولٌة المدنٌة التً تترتب على التاجر إذا كانت نشؤت بسبب أعمال تجارة التاجر سواء كاوذلك 

 -:المسإولٌة المدنٌة تنقسم إلى قسمٌنف، أو مسإولٌة عقدٌة  ةتقصٌرٌ

 . : التً نتجت عن إخالل بعقد من العقود بٌن الطرفٌن أو أكثر مسإولٌة العقدٌةال

 التً نتجت عن إخالل بالتزام عام.  : المسإولٌة التقصٌرٌة

 .ال تنفك عنها من األعمال التجارٌة وكل األعمال التً ترتبط بؤعمال التاجر وخدمة تجارته ف

ى:المختلطظىاألصمالىالتجاروظ
 . لتً لها وجهان وجه تجاري ووجه مدنًهً ا : تعرٌفها

إذا كان بٌن و، بال أي إشكال  نطبق على االثنٌن القانون التجاريفالتصرؾ إذا وقع من شخصٌن قد ٌكون االثنان تاجران ف

 . المحاكم وٌنظر هذا النزاع وهذا اإلشكال كذلك ال إشكال ٌذهبون إلى القضاء المدنًفمدنٌٌن 

هل نقول بدخول هذه المعاملة ، ف خر من األشخاص المدنٌنواآل حد الطرفٌن تاجراًّ أحٌنما ٌكون  لكن اإلشكال ٌبدو صعباًّ و

المإلؾ إذا باع كتابه أو باع حقوق الطبع والنشر  مثال  ، ف لمنظومة القضاء التجاري والقانون التجاري أو فً القانون المدنً

هلكٌن هذا التاجر صاحب تموٌنات ٌقوم ببٌع هذه األشٌاء للمستهلك لشخص من األشخاص أو قام تاجر التجزبة ببٌع السلعة للمست

هذه تسمى أعمال تجارٌه مختلطة ألنه اختلط عمل فتاجر ه المشتري مدنً ولكن الذي باع علٌفالذي ٌشتري أشٌاء تموٌنٌة له 

 .تجاري بمدنً فً هذه المعاملة 

  : حل هذه المشكلة ٌتمثل فٌما ٌؤتًو

نه ٌنظر على طبٌعته بالنسبة للمدعً أاستقر الرأي على المختصة بالنظر فً النزاع فقط للطبٌعة المختلطة  فٌما ٌتعلق بالمحكمة

الن ن كان العمل بالنسبة للمدعً تجاري وبالنسبة للمدعى علٌه مدنً وجب رفع الدعوة للمحكمة المدنٌة إف:  والمدعى علٌه

عهد به الشخص المدنً ولم ٌلمس هذا األمر ولذلك كان حقا علٌنا إن نجعل القانون التجاري هو قانون استثنابً لم ٌعرفه أو ٌ

تجارٌا  جاز للمدعً  هإذا كان العمل بالنسبة للمدعً مدنٌا  وللمدعى علٌ، و لقضاء المدنً ألنه هو الذي ٌعرفهاالختصاص هو ا

 . رفع الدعوة للمحكمة المدنٌة وللمحكمة التجارٌة حسب اختٌاره

ىالتاجرى:
 : هو كل من اشتؽل بالتجارة واتخذها مهنة له. رالتاج

 : شروط وصؾ التاجر
خر أو عمل آولٌس وسٌلة لشًء  عمال التجارٌة بقصد تحقٌق الربحن ٌباشر المرء األأٌلزم  : عمال التجارٌةمباشرة األ/ ٔ

بتؽً ٌ بخسارة الأو ثمن ما أشتراه فالشخص الذي ٌقوم بؤعمال تجارٌة ال ٌهدؾ إلى تحقٌق األرباح كمن ٌشتري الشًء ثم ٌبٌعه ب

الذي  التاجر: ف ندرج تحت هذا الشرط مشروعٌة العمل التجاريوٌ،  للتسلٌةكمن ٌعمل بالتجارة لتضٌٌع وقته أو وتحقٌق الربح 

 : ؟لكن هل هو ٌكتسب صفة التاجر إن مارس هذا العمل ، ؼٌر مشروعة هو آثم ومعاقب وممنوع من هذا العمل  عماالًّ أٌمارس 

 . ال ٌكتسب صفة التاجرفؼٌر مشروع كمن ٌشتري الخمور  فإذا كان ٌمارس عمال   : مشروعاًّ العمل  ن ٌكونأٌلزم أ/ 

 : . حماٌة للؽٌركتسب صفة التاجر وذلك ٌب/ 

ما  هعلٌال ٌطبق ، وما ٌتعلق  باإلفالس ٌطبق علٌة القانون التجاري  مثال  : ف نعامله باألشد من القانونٌن المدنً والتجاريج/ 

 . ٌستفٌد منه من مزاٌا القانون التجاري

 .مشروع ال ٌكتسب صفة التاجر ؼٌر  ن من ٌمارس عمالًّ أوالراجح : 

 .ة له ٌتخذ العمل التجاري مهنة وحرف : احتراؾ التجارة/ ٕ

ال ٌكسب المرء هذه  فالعمل المتقطع ؼٌر المنتظم،  هو العمل الدابم المعتاد الذي ٌقصد من ورابه تحقٌق الربح:  االحتراؾو

قد ٌكون عالما  و ا  وتاجر ا  قد ٌكون الشخص مزارعف ن ٌكون هذا العمل للشخص هو العمل الوحٌد الذي ٌقوم بهأوال ٌلزم ، الصفة 

هذا ٌضفً علٌه صفه تاجر لكنه ممنوع من ف ا  وتاجر ا  قد ٌكون موظف، وفوجود هذه الصفة ال ٌمنع وجود صفات أخرى  ا  وتاجر

 . لكن ذلك ال ٌمنع عنه صفه التاجرٌعاقب بمقتضى قانون الخدمة المدنٌة والقوانٌن اإلدارٌة فجاري العمل الت

 . بالملٌار وقد ٌكون باآلالؾاَ قد ٌكون رأس المال كبٌرفرأس المال الذي ٌتاجر به الشخص ال اعتبار له و
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الشخص صفه ذكر هذا الشرط صراحة وهو اكتساب نظام المحكمة التجارٌة لم ٌ : ولحسابه ممارسة التجارة باسم التاجر/ ٖ

ن ألسمه الخاص إإال إذا قام بالتجارة لحسابه وب ٌعد تاجر فالشخص ال، ن الفقه والقضاء مستقران على اشتراطه أالتاجر ؼٌر 

إلدارة التجارة تعنً تحمل المخاطر وعلى ذلك فمدٌر المشترٌات والمدٌر التنفٌذي ومدٌر شإون الموظفٌن وأعضاء مجلس ا

الوصً والولً والقٌم وكذلك ، عمال لحسابهم ألنهم ال ٌقومون بهذه األ ا  أولبك ال ٌعدون تجارومدراء الفروع وؼٌر ذلك  كل 

الوكٌل بالعمولة ال ، ولحسابهم لٌست عمال التً ٌقومون بها ن األتجارٌه ال ٌعدون تجاراًّ أل الذي ٌمارس كل واحد منهم أعماالًّ 

ن نقصً الوكٌل بالعمولة من منظومة القانون أوكله واألصل بناء على هذا الشرط نفسه بل لحساب م ٌقوم بالعمل لحساب

لحماٌة الوضع وكٌل بالعمولة تاجراًّ وذلك على اعتبار ال األصل ونصعن  التجارٌة أخرج هذاالتجاري لكن نظام المحكمة 

فإذا ظهر لنا شًء أخر  خرآاٌة الظاهر حتى ٌنبلج لنا ظاهر محً هوولذلك قاعدة من القواعد فً الشرٌعة والقوانٌن ، الظاهر 

 .ر فهنا تسقط وتهدر حماٌته ٌخالؾ هذا الظاه

االثنان من التجار ن ٌقولون أ ٌةؼلبألافبالوكٌل بالعمولة  هذا شبٌهفخر آشخص  وراء تجارة مستتراًّ المارس الشخص وإذا 

 .المستتر فألن التجارة تمت لحسابه وٌمنحون وصؾ التاجر الظاهر حماٌة للوضع الظاهر أما 

:  ةـلؽ األهلٌةو،  لممارسة التجارةٌلزم إن تتوفر فً الشخص ، فعودي من األمور المهمة بالنسبة للنظام الس : األهلٌة التجارٌة/ ٗ

 . ٌؾلتكلل صالحاًّ  ً الشخص تجعله محالًّ : صفة ٌقدرها الشارع ف اًّ اصطالح، ومر من األمور أالجدارة والكفاءة ألي 

  ( :أداء أهلٌة -ب وجوبأهلٌة  -أ) : األهلٌة نواعأ
أو العقل أو الرشد بل تثبت هذه األهلٌة لكل إنسان فً أي طور  وال عالقة لها بالسن ة اإلنسانٌةمناطها الصف : أهلٌة الوجوبأ/ 

ن هذه أعد والدته فهذا دلٌل على ب خا  ٌرث بعد استهالله صارفمن أطوار حٌاته حتى الجنٌن فً بطن أمه تثبت له هذه األهلٌة 

 . األهلٌة تثبت حتى للجنٌن فً بطن أمه

 . وااللتزام لإللزام صالحاًّ  ٌكون محالًّ ي أ صالحٌة الشخص لكً ٌكون أهالًّ :  أهلٌة  األداءب/ 

 .مثال  مة المتلفات من أمواله ن ٌستحق قٌؤك : ثبوت الحقوق له لزاماإلو

  . تعوٌض عن األؼراض التً أصابت الؽٌر جراء اعتداءه وتفرٌطهالؤداء ثمن المبٌع وب هزامكالت هثبوت الحقوق علٌ : االلتزام

 . هفً القانون المدنً هو المعول علٌما ذكر  واألصل أنهوعادة هذه تذكر فً القوانٌن المدنٌة 

  . أهلٌة األجانب/ ب،  أهلٌة السعودٌٌنأ/  :  مٌنقسنقسم األهلٌة إلى ف االختالفاتالقانون التجاري فٌه بعض و
فالباكستانً والهندي والمصري فً المملكة أجنبً ،  رض ال ٌحمل جنسٌتهاأهو كل من ٌقٌم فً :  المصطلح القانونً لألجنبً

  . جنبً هو الؽرٌب عن العقداألفقهٌة المصطلحات وفً ال، ا  صر وتركٌا وباكستان ٌسمى أجنبٌكذلك السعودي الذي ٌذهب إلى مو

ن ٌتعاطى أأو بلػ سن الرشد فله الحق  رشٌداًّ ن كل من كان أ): ة التجارٌة نصت من نظام المحكم (ٗ)المادة  :سعوديأهلٌة الأ/ 

 .( مهنة التجارة بؤنواعها

وهو بلوغ الشخص  معٌار السننه ٌذهب إلى إن تؤخرت هذه العالمات فإف العالمات فً الشخص لٌكون بالؽاًّ : ظهور  البلوغ هوو

 ،  3ٔو 1ٔو ٙٔمن قال  هً سن البلوغ ومنهم ةسن (٘ٔ)منهم من جعل فؾ بٌن الفقهاء ى خالعل معٌنا   سنا  

ن أ هص بقولهـ ون7ٖٗٔعام صدر قرار أهـ كان هناك مجلس الشورى ٗٔٗٔام مجلس الشورى قبل تشكٌلة الجدٌد الحالً عو

 .( لمرأة فً كل تفاصٌل القانون التجاريال فرق بٌن الرجل وا)،  سواء كان رجل أو امرأة( 8ٔ)سن الرشد هو بلوغ السن 

ن أنستم منهم رشدا  فادفعوا إولذلك هللا عز وجل ٌقول )وابتلوا الٌتامى حتى إذا بلؽوا النكاح ف هو وصؾ زابد على البلوغ:  والرشد

نظر العقالء من فً  صحٌحاًّ  ٌتصرؾ تصرفاًّ سلٌماًّ  نن ٌكون الشخص ٌعرؾ أؤبالمال فالرشد هو الصالح فً ،  إلٌهم أموالهم(

ن ٌكون أو ةسن (8ٔ)والبلوغ هو بلوغ سن  ن ٌكون بالؽاأللتجارة  لزم أمران لكً ٌكون السعودي أهالًّ وبالتالً نقول ٌ،  الناس

ولكنه  ةسن (ٓٙ)ٌختلؾ قد ٌبلػ الشخص ألنه  بالسن على قول جمهور العلماء لرشد هو وصؾ ال نستطٌع إن تحددهوا،  رشٌداًّ 

، كان رشٌدا  على كل حال إذا لم ٌكن مجنونا   (ٕ٘)ن الشخص إذا بلػ سن أبً حنٌفة ألل هناك قو، و ٌشهد بذلك والواقع ؼٌر رشٌد

 . التصرؾالرشد ٌعرؾ من خالل ن أ:  فرق بٌن السفه والجنون وهذا قول الجمهور هو القول األصحوهناك 

نه ٌجوز له أون البلوغ فهذا على قول أكثر الفقهاء دإلى بلػ السابعة من  :الممٌزف :( ممٌز وؼٌر ممٌزنوعان )لصبً وا 

ن ٌمارس التجارة بؤي حاله أدون السابعة وهذا ال ٌجوز  نهو م :الصبً ؼٌر الممٌز، و التجارة إذا أذن له ولٌه بذلك ةسممار

  . من األحوال

 الخاص الدولً القانون أحكام إلى بالذها منفال بد  األجنبً ألهلٌة ٌتعرض لم ةالتجارٌ المحكمة نظام : األجانب أهلٌةب/ 

 الخاص الدولً القانون ، ؾ المملكة فً التجارة لممارسة الالزمة األجنبً أهلٌة نعرؾ خاللها ومن القانون هذا أحكام نستقرئل

 شخص كلل القانونٌة األحكام إلى ننظر أنه هو الخاص الدولً القانون تطبٌقف القوانٌن وتنازع االختصاص تنازع ٌحكم الذي وه

 علٌه فٌطبق السعودٌة إلى المصري ٌؤتً وحٌنما يالسعود القانون أحكام علٌه فتطبق مصر إلى السعودي ٌذهب حٌنما مثال  ف

 بقوانٌن كافٌة معرفة على ٌكون ال عادةَ  الوطنً القاضً أن كما المعامالت فً اضطراب إلى سٌإدي ذافإن ه المصري القانون
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 الذي بالمكان العبرة إلى األمر انتهى ولذلك،  والتطبٌق التنفٌذ عند أو القضٌة نظر عند سواء االتإشك إلى ذلك فٌإدي البالد كل

 ألهلٌةا بؤن نقول ذلك وعلى،  إقلٌمها على الدولة سٌادة مظاهر من مظهر هذا فًو القوانٌن علٌه فتطبق الشخص فٌه ٌقٌم

 .  للتجارة السعودي لممارسة الالزمة األهلٌة هً المملكة فً للتجارة األجنبً لممارسة الالزمة

  : التاجر التزامات
  : وهً الواجبات كلمة تقابل االلتزامات

 .  التجارٌة الدفاتر بمسك االلتزام/ ٔ

 . التجاري السجل فً بالقٌد االلتزام/ ٕ

 . ة مشروع الؽٌر المنافسة بعدم االلتزام/ ٖ

 . اإلفالس لنظام خضوعه/ ٗ

 من لتاجراو العادي اإلنسان حٌاة فًو التجارٌة الحٌاة فً كبرى أهمٌة لها التجارٌة الدفاتر : التجارٌة اترالدف بمسك االلتزام/ ٔ
 وخسابر أرباح من حققه وما المالً مركزه ٌعرؾو واجبات من علٌه وما حقوق من له ما كل الدفاتر هذه فً ٌقٌد هوف ، أولى باب
 فالتاجر االحتٌالً اإلفالس من التاجر قًت انهأ كما،  اإلثبات فً هام دور التجارٌة فاترللدو ، التجارٌة الدفاتر فً النظر خالل من
 إفالس أفلس إنما أفلس حٌنما التاجر هذا بؤن قناعة التجارٌة المحكمة ٌعطً منتظم بشكل دفاتره فً علٌه وما له ما ٌدون الذي

 الجزافٌة التقدٌرات ٌبعد وهذا الزكاة تقدٌر فً واضح بشكل ونافعة مفٌدة التجارٌة الدفاتر أٌضا كما احتٌالً إفالس ولٌس حقٌقً
 . النظام لهذا تنفٌذٌة البحة صدرت سنة وبعد ، التجارٌة الدفاتر نظام ملكً بمرسوم هـ1ٓٗٔ فً در، وقد ص للزكاة

  : اإللزامٌة التجارٌة الدفاتر أنواع 
 (ٓٓٔ) عن ماله سأر ٌزٌد ال تاجر كل أعفت (ٔ) المادةو،  العام ستاذاأل دفتر، ج/  الجرد دفتر، ب/  األصلً الٌومٌة دفترأ/ 

 فً ٌخرج وما ٌدخل وما علٌه وما له ما ٌعرؾ ٌمكنبسٌط  بمبلػ ٌتاجر الشخص ألن التجارٌة بالدفاتر االلتزام من لاير ألؾ

 . له أضبط هذا ألن التجارٌة الدفاتر بمسك ٌقوم أن األولى، و ذاكرته

 المالٌة العملٌات جمٌع فٌه ٌدخل أن ٌجب الذي وهو التجارٌة الدفاتر نظام من (ٖ) المادة علٌه نصت : األصلً ةالٌومٌ دفترأ/ 

 أو مإسسة أو فردا  اء كان سوته بتجار ٌتعلق ما كل.. و. وٌستقرض وٌقرض وٌبٌع وٌشتري ٌدخل ماٌاًّ ٌوم التاجر بها ٌقوم  التً

 على حفاظا   إجمالً بشكل ٌقٌدهاف )البٌتٌة )أموره تفاصٌلها فً ٌدخل ال لكن ٌقٌدها الشخصٌة المسحوبات كذلك، و شركة

 ودفتر للمبٌعات للمشترٌات ٌومٌة دفترك لألمور ضبطا   أخرى ودفاتر األصلً الٌومٌة دفتر هناك ٌكونته ، وأسر خصوصٌة

  .فٌه  إشكال الف واحد دفتر فً كله كان نإو،  ودفتر للقروض

 أن تاجر لكل بد ال، ف المالٌة سنته آخر فً لدٌه الموجودة البضاعة تفاصٌل التاجر فٌه ٌقٌد الذي الدفتر وهو : الجرد دفترب/ 

 أو المستودع فً موجود هو وما وتفصٌلٌة عنها إجمالٌة بٌانات وٌذكر الجرد دفتر فً األشٌاء هذه بجرد ٌقوم مالٌة سنة ٌتؤخذ

 هو لما مفصل بٌان فالجرد،  ةوالمٌزانٌ الجرد دفتر بٌن نخلط أال ٌجبو،  ةالمالٌ السنة نهاٌة فً البضاعة أنواع كل من المتجر

 من للتاجر ما وهً األصول جانب أحدهما جانبٌن من تتؤلؾ قابمة فهً المٌزانٌة أما،  التاجر هذا متاجر فً بضاعة من موجود

 وضعب ملزم ؼٌر التاجر، و رالتاج ذمة فً التً الدٌون وهً الخصوم جانب اآلخر والجانب اآلخرٌن لدى وحقوق ثابتة أموال

 .التجارٌة المحكمة نظام من (1ٓٔ) المادة نصت كما إفالسه شهر طلب حالة فً إال مٌزانٌة

 نتٌجة استخالص ٌمكن حٌث الٌومٌة دفتر من الواحدة الطبٌعة ذات العملٌات إلٌه ترحل الذي الدفتر وهو : العام األستاذ دفترج/ 

 التطور معو،  األمور هذهل حسابات مراقبً أو بمحاسبٌن ٌستعٌن أن ٌمكن التاجر، و وقت أي فً بسهولة دةح على حساب كل

 . النظام علٌه نص كما اآللً الحاسب طرٌق عن ذلك ٌكون أن ٌمكن الرقمٌة للحٌاة واالنتقال الحدٌث

،  عكساللم ٌثبت  حجة علٌه ماى الشخص وأنها والعملٌات المسجلة فً الدفاتر التجارٌة ٌفترض أنها تمت برض القٌود جمٌعو

 . بمثابة قرٌنة على صحة الوقابع المراد إثباتهاذلك وفً حالة امتناع التاجر عن تقدٌم الدفاتر التجارٌة فللجهة القضابٌة أن تعتبر 

العمل المدنً بؤن من اآلثار الهامة فً اآلثار المترتبة على التفرقة بٌن العمل التجاري ونا ذكر : دور الدفاتر التجارٌة فً اإلثبات

لمرء أن ٌصنع الدلٌل لوالقاعدة )بؤنه ال ٌجوز وكما تالحظون بؤن الدفاتر التجارٌة أدلة ٌصنعها التاجر لنفسه  ، حرٌة اإلثباتهو 

،  دفاتر التجارٌةعن هذا االستثناء وألن التجارة تقتضً ذلك فإنه هنا ٌمكن أن ٌحتج بهذه ال لنفسه من تلقاء نفسه( لكن خروجاًّ 

ارنة بٌنهما وتتم المق دفاتره التجارٌةكل منهما إذا كان هذا اإلثبات ضد تاجر فإن األمر فً ؼاٌة السهولة وذلك بؤن ٌطلب من ف

النظر فً هذه الدفاتر وال  منشًء من اإلشكاالت فالبد فٌه أما إن كان ضد تاجر على شخص ؼٌر تاجر ف ، وهنا تظهر الحقابق

بعض القوانٌن تقول إذا كانت الدفاتر التجارٌة المراد إثباتها ضد و ، ندة هذه الدفاتر التجارٌة بوسٌلة إثبات أخرىبد من مسا

فإن عثر على قرٌنة أخرى ة ولكن ٌمكن أن تكون قرٌن،  جاج بها بشكل مطلق ؼٌر صحٌحاالحتها ، وشخص مدنً فال ٌحتج ب

 . ومقبوال   ٌكون حكمه فً ذلك صحٌحا  القاضً قناعة أكٌدة وحتى وإن كانت ضعٌفة مع هذا الدلٌل أصبح لدى 

،  ٌترتب الجزاء على عدم انتظام الدفاتر التجارٌة عدم االحتجاج بها أمام القضاءففً حالة عدم االلتزام بمسك الدفاتر التجارٌة و
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جوب أن تكون الدفاتر ى بالنص على وكتفوالم ٌذكر هذا الجزاء نصا   الذيهذه المادة ألؽٌت بصدور نظام الدفاتر التجارٌة و

 .بالدفاتر أنه جزاء منطقً ومقبول  االلتزاملكن ٌبدو أن هذا الجزاء فً حالة عدم  ، منتظمة

ال تقل عن خمسة  ٌترتب على مخالفة أحكام نظام الدفاتر التجارٌة واللوابح والقرارات الصادرة فً هذا الشؤن بعقوبات ُؼرمٌةو

 . وهناك لجان تطبق هذه القرارات ، خمسٌن ألؾ لاير  وال تزٌد عنالؾ لايرآ

ألنه اإلفالس ثالثة  ، الشخص مفلساًّ بالتقصٌر كما أنه ٌترتب على عدم مسك الدفاتر التجارٌة أثر بالػ األهمٌة وهو اعتبار

  . إفالس احتٌالً -إفالس بالتقصٌر   -أنواع : إفالس حقٌقً 

 .ذلك أو تدلٌس أو ما إلى : الذي ٌترتب على ؼشاإلفالس االحتٌالً

 . فهو مفرط بالتعبٌر الفقهً التاجر الذي ٌبدد أمواله وال ٌهتم بؤُموره وتجارته فهو قّصر فً هذا األمور :ٌراإلفالس بالتقص

 . لتقدٌرات الجزافٌة لمصلحة الزكاةعدم وجود دفاتر بالكلٌة أو وجودها ؼٌر منتظمة ٌفتح باب اوأخٌراًّ فإن 

النظام هنا ٌنص على أنه ٌجب على كل تاجر أن ٌلتزم بقٌد نفسه كتاجر سواء كانت  : لقٌد فً السجل التجاريبا االلتزام/ ٕ

مإسسة فردٌة أو شركة فً السجل التجاري ، والحقٌقة أن وجود السجل التجاري فً أي دولة ٌعطً التاجر والدولة صورة 

كما  ...(، الصالحٌات  المدٌر المنشؤة ، اسممن خالل ذلك ) ر ٌعرفونهالمتعاملٌن مع التاج، وواضحة عن حجم التجارة فً البلد 

البابع المتجول ٌمكن أن ٌبع علٌك ، والشركة ٌقضً على ما ٌسمى بالمإسسات والشركات الوهمٌة مع حٌنما ٌتعامل الشخص  أن

 تجده . بضاعة وتكتشؾ أنها مؽشوشة وتذهب إلى مكانه فال

ٌّنت الملزمٌن بالقٌد فً السجل التجاري  (ٔ)فالمادة هـ ٙٔٗٔوم الملكً فً ظام السجل التجاري صدر بمرسون ( ٕ)والمادة ، ب

ٌوما  من إفتتاح محله أو إمتالك محل تجاري أو  ٖٓوخالل  لاير( ٓٓٓ,ٓٓٔ) على أنه ٌجب على كل تاجٍر بلػ رأس مالهنصت 

 ر واضحة.البد من وجود السجل التجاري وفوابد هذا األمرأس المال ف من بلوغ

 -وجنسٌته  - وتارٌخ الوالدة - ولقبه ومكان مٌالده -التاجر كامال   اسم) : من األشٌاء التً ٌلزم أن ُتدون فً السجل التجاريو

 اسمالبد من فإذا كان له مدٌر مفوض و -رأس مال التاجر -نوع النشاط  -التجاري  االسم -وصورة من توقٌعه أو من ٌنوب عنه 

 . المركز الربٌس للتاجر -ٌالده وتارٌخه وجنسٌته ومحل إقامته وحدود ُسلطاته مكان م -المدٌر 

( من نظام السجل التجاري بؤن البٌانات المقٌدة فً السجل التجاري ُحجة ٖٔنصت المادة ): من آثار القٌد فً السجل التجاري و

ألؾ لاير فً حالة أن هذا الشخص لم ٌلتزم  (ٓ٘)عن  ال تزٌدبؽرامة مالٌة ( ٘ٔنصت المادة )، وللتاجر أو ضده من تارٌخ قٌدها 

 . بؤحكام النظام التجاري

فالمنافسة المشروعة هً لب التجارة وأساسها وهً التً تضمن جودة الُمنَتج من  : بعدم المنافسة ؼٌر المشروعة االلتزام/ ٖ

 اهذو) أدبٌات التجارٌة التزاماتعة فقد أخل بؤهم فإذا قام التاجر بمنافسة ؼٌر مشرو، ناحٌة وأسعار جٌدة بالنسبة للمستهلكٌن 

 المنافسة ؼٌر المشروعة تتمثل فً :و،  لٌس إلتزاما  أدبٌا  بل قانونً أٌضا ( االلتزام

 .بٌعها باألثمان قام  ارتفعتوإذا األثمان  انخفاضٌقوم بشرابها وقت ، فهو أن ٌحبس السلع عنده و : االحتكار -أ

ٌعَمد بعض التجار إلى أن ، فأحٌانا  ٌوجد من ٌبٌع بؤقل من سعر التكلفة ، و هو أن ٌبٌع بسعر التكلفةو : اإلؼراق فً السلع -ب

 .ثم ٌقوم بعد ذلك بالبٌع بؽالء فاحش فٌبٌعهم بسعر التكلفة أو أقل ٌكسب ثقة الناس ومحبتهم 

  خضوع التاجر لنظام اإلفالس :/ ٗ
ٌُصدر علٌه حكم بإلزامه بدفع هذا المبلػ فإن رفض الدفع ألي سبب عن دفع دٌونه  إذا توقؾ الرجل:  القانون المدنً العاديفً 

ٌُسجن فترة من الزمن حتى إذا ثبت إعساره )أي  ٌُخرج من السجن بعد أنه من األسباب فإنه  لٌس محتاال  وال مماطال ( فإنه 

ٌُثبت إعساره فإن لم قى فً السجن حتى ٌستطع إثبات إعساره فإنه ٌب إجراءات طوٌلة ومعقدة ألنه ٌجلس فً السجن سنوات حتى 

ابطِة علٌه فً ،  ٌدفع هذا المبلػ وإذا ثبت إعساره فإنه ٌخرج من السجن مع اإلهتمام ِبَحِثه وحمله على الوفاء بكافة الوسابل الضَّ

 . هذا ما ٌتعلق بالنظام المدنًهذا الصدد 

ألنه إذا ُشِهَر إفالسه  إلفالس( وهو من أشد األمور خطورةًّ على التاجر ،هناك قانون ٌسمى )نظام شهر اف : أما القانون التجاري

ٌُعلن بؤن هذا الشخص ُمفلس ، ن جهة قضابٌة متخصصة فإن هذا ٌقضً على حٌاة التاجر تماماًّ م والمقصود بشهر اإلفالس أنه 

عادة ال ٌكون إال بطلب اإلشهار و، ده( )أي صار الدٌن أكثر من الموجود عندٌونه أمواله"  استؽرقتوالمقصود بالُمفلس "من 

قلٌل فً الحٌاة العملٌة أن ٌطلب ، ومن ُؼرمابه أو بطلب من التاجر نفسه ألنه وجد نفسه فً وضع سٌا ال ٌسمح له بالتجارة 

  . فالسهالتاجر شهر إ

اإلفالس ، ف( الفقه اإلسالمًر على الُمفلس فً إذا ُشهر إفالس الشخص ُؼلت ٌده من أن ٌتصرؾ فً أمواله فهو أشبه )بالحجو

ٌُسجن ،  نظام ٌختص بالتجار وهو ؼٌر اإلعسار فالتاجر إذا ثبت إعساره فإنه ال ٌستطٌع أن ٌسدد أمواله فإنه كالشخص المدنً ال 

ٌُحذر الناس منه ٌُشهر إفالسه و  . بؤن هذا الشخص قد تم شهر إفالسه لكنه 
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ى:ىالشركات
 :تعرٌؾ الشركة 

َوأَْشِرْكُه } تعالى حكاٌة على لسان موسىقال  لط الَماَلٌٌنقال شاركه بمعنى خالطه ومنه خلط الشرٌكٌن وخٌُ  "االختالط: " لؽة

فالشركاء ٌخلطون رإوس أموالهم أو ٌجعلونها شبه مختلطة [ ، الناس ُشركاء فً ثالث الماء والكأل والنار] ل اق، و{ ِفً أَْمِري

 .لفكر القانونً الحدٌث فً الشركاتكمً كما هو الفقه المالكً واوإن لم ٌكن خلطا  حقٌقٌا  لكنه خلط حُ 

وهذا تعرٌؾ ذكره بعض الفقهاء "كصحٌح الُمؽِنً" فُهم ٌجتمعون فً  : "اإلجتماع فً التصرؾ واإلستحقاق" إصطالحاًّ و

 . لٌب المال أٌا  كان نوع التجارةالتصرؾ، ٌتصرفون وٌجتهدون فً التصرؾ فً التجارة وفً تق

: أي إستحقاق الربح وٌشمل  اإلستحقاقو،  شراء البضابع بقصد بٌعهاوسهم فً األ المضاربةو: مثل اإلحتطاب  التصرؾ

فمن المبادئ األساسٌة فً الشركات ا ، فهم ٌتقاسمونهوخسابر  ما ٌنُتج من هذا العمل من أرباح واستحقاقإستحقاق العٌن 

ٌُحَ  ٌُحرم أحد من األرباح وال أن   ّصن أحٌد ضد الخسارة" ."أنه ال ٌجوز أن 

 : حكم الشركة
ْبِؽً َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض }،  ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع ٌَ الحدٌث  ومن السنة،  الشركاءالُخلطاء هم { وَوإِنَّ َكِثٌرا  ِمْن اْلُخلََطاِء َل

وُروَي أن البراء بن عازب { من بٌنهماأحدهما صاحبه خرجُت  أنا ثالث الشرٌكٌن ما لم ٌُخن أحدهما صاحبه فإن خانالقدسً }

وقد ، أقرها بقوله وتقرٌره و والشركة كانت موجودة وقابمة فً عهد النبً ،  قم "رضً هللا عنهما" كانا شرٌكٌنوزٌد بن األر

 .على جواز الشركة فً الجملة وإن اختلفوا فً بعض التفاصٌل  أجمع العلماء

ذبت هوالشرٌعة اإلسالمٌة ، أقرت فكرة الشركة وجس تنٌان ،  رابًومدونات حمو،  انًالروم فالقانون موجودة منذ القِدمهً و

 . الضرربها الشركة بما ٌضمن مصالح الناس فؤبعدت الربا والؽرر والجهالة والؽبن وكل األشٌاء التً 

  : الحكمة من مشروعٌة الشركة
ٌوجد لدٌه  وهناك من ال، ٌعرؾ كٌؾ ٌدٌره  من معه مال لكن ال ، فهناك لتلتقً الٌد العاملة مع رأس المال فٌنتج فوابد كثٌرة

 . مال ولكن لدٌه ٌد عامله فؤباح هللا الشركة لهذه الفابدة

 )شركة األمالك وشركة العقود( : نقسم الشركة لقسمٌن كبٌرٌن هما :تأقسام الشركة : 
هم شركاء ف ةاإلخوإذا أجتمع  كما فً اإلرث أو اختٌاراًّ  وهً شركة اجتماع فً استحقاق سواء كان ذلك جبراًّ :  شركة األمالك/ ٔ

أن هذا المبلػ أنتم شركاء  ةأو أربع ةثكما فً الوصٌة شخص ٌوصً لثال ا  أو تكون اختٌار، لكن هذه الشراكة محدودة بوقت معٌن 
 ات .نا من باب تقسٌم الشركذكرناها هوركة األمالك العالقة لنا بها ش، و أو نهاٌة الوصٌة فٌه وتنتهً فٌه عن نهاٌة اإلرث

 : وتنقسم إلى خمسة أقسام:  شركة العقود/ ٕ
هذا لدٌه قدره على  ، فمثال   مال لٌس معهمو أو أكثر فً ماٌكسبونه بؤٌدٌهم وهً أن ٌشترك شخصان : شركة األبدانأ/ 

من ربح فهو  ٌقومان ببٌعه وما ٌنتجلذهاب لالحتطاب ثم لٌتفقان بؤن ٌقوما كل صباح فاالحتطاب وهذا لدٌه قدرة على االحتطاب 

وذهب جمهور العلماء بجوازها ألن عمار وسعد ،  وتسمى هذه الشركة عند المذاهب الفقهٌة بشركة األعمالا ، قسمة بٌنهم

لٌه ؤشركه النبً صلى هللا عٌؤتٌان به من ؼنابم فهم شركاء فٌه فؤتى أحدهم بؤسٌرٌن ولم ٌؤتً اآلخر بشًء ف أن ما اشتركا فً بدر

 . لٌه جمهور العلماء بجوازهاإماذهب  الراجح، و الشافعٌة والظاهرٌة ٌمنعون هذه الشركةو،  وسلم

والفرق بٌن شركة األبدان وشركة ،  فٌها بؤبدانهما والربح بٌنهمابمالٌهما على أن ٌعمالن أن ٌشترك رجالن  : شركة العنانب/ 

كل واحد منهما دى شخصان ل فمثال  ، وشركة العنان لدٌنا مال وعمل ، ٌنا عمل لدٌنا مال لكن لد سالعنان أن فً شركة األبدان لٌ

  باتفاق العلماء. ةجابزً وه ، ن ربح فهو بحسب ماٌتفقان بٌنهماألؾ فٌجمعانهما وٌقومان بعمل بٌع الجواالت وما ٌنتج ع( ٓ٘)

شخص ثري ٌعطً ماله لشخص ، فمثال   رطاهتشا آخر لٌتجر به والربح على ماوهً دفع مال معلوم إلى  : شركة المضاربةج/ 

 .ماء وتسمى أٌضا بشركة القراضوهذه الشركة جابزة بإجماع العل،  ً أي شً وٌتفقان على كمٌة الربحجر بماله فاآخر لٌت

،  طاهشترا بٌعه والربح بٌنهما على ماوهً أن ٌشترك اثنان المال لهما على أن ٌشترٌا بجاههما وٌقومان ب : شركة الوجوهد/ 

جاه  فرأس المال هنا هو الجاه فال مال هنا وال عمل أي لٌس عمل حقٌقً وإنما،  له حضور فً هذه الشركة يوهنا االبتمان التجار

لى إ ةوالشافعٌ وذهب المالكٌة،  الحنفٌة والحنابلةكزها أجامنهم من فهناك خالؾ قوي بٌن العلماء فً حكمها و،  ٌتجران به

 .قاعدة األصل فً العقود والشروط  اإلباحة والجواز ل العلماء جابزة على الراجح من أقوالأنها ول نقو،  أنها ؼٌر صحٌحة

بعض الفقهاء ٌذهب إلى ، و التً تتضمن وكالة كال الشرٌكٌن لصاحبه وكفالته وضمان التجارةهً و : شركة المفاوضةهـ/ 

بعض الفقهاء وضع صور وقواعد  لهذه الشركة  أدى ، والشركة هذه ت الحنفٌة فإذا لم ٌتحقق التساوي بطلكالتساوي فً كل شً 

   . فً األذهانفقط  الواقع بل توجد فً إلى أنها قد التوجد

وضمان  لمال وارتهانا  لومباشرة  وتوكٌال   ةفً الذمة ومضارب ا  شراء وبٌعه تفوٌض كل شرٌك لصاحب: هً  تعرٌفها عند الحنابلة

 . جابزةالحنابلة بؤنها كهذه المعانً ٌرى العلماء  فإذا اجتمعت،  ماٌرى من األعمال
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 :  فً الشركات األحكام العامة
من العلماء من أجاز ذلك وهم أكثر الفقهاء ومنهم من كره ذلك  ؟ ن ٌكون الشركاء كلهم من المسلمٌنهل ٌلزم أ: شرط الدٌن/ ٔ
 . تجوز مطلقاًّ  نهاالصحٌح  أو،  والوالٌة للمسلم ةدارتكون اإل منهم من أجازه بشرط أنو
أو جمٌعهم  ا  رضأواآلخر  أن ٌقدم أحد الشرٌكٌن ماال   العروض المقصود مثال   : ؟من العروض هل ٌلزم أن تكون الشركة/ ٕ

كان  إذابجوازه  فقال الشافعٌة ألراضً والعماٌر والسٌاراتكالكن الخالؾ العروض ، خالؾ بجواز النقدٌن  أراضً ألنه ال
فال السٌارات المستعملة كلتً تختلؾ عن بعضها اأما القٌمٌات ة ، احددٌدة وسٌارة جدٌدة أخرى بمواصفات وسٌارة جكبالمثلٌات 
وهذه العروض ممكن ، ات أو مثلٌات ٌسواء كانت قٌم جواز المشاركة بالعروض مطلقاًّ ب بعض الحنابلة والمالكٌةوقال تجوز ، 

  ومنهم، ي وهو الذي أخذ به نظام الشركات السعود وهذا القول هو الراجح ثم تدخل فً رأس مال الشركة اًّ سلٌم اًّ أن تقٌم تقٌٌم
 .قال بعدم جوازه مطلقا

  . وٌكفً الخلط الحكمً ل بٌن الشركاء أي الخلط الحقٌقًنه الٌلزم خلط رأس الماأالراجح :  ؟ هو الزمخلط رأس المال هل / ٖ
 المالكٌة والشافعٌة والظاهرٌةأما ،  العاقدان رطتشا ن الربح على ماأإلى ذهب بعض الحنابلة والحنفٌة  :اقتسام األرباح / ٗ
الؾ واآلخر قدم ثالثة والثالث آن رأس المال عشرة آالؾ لاير واألول قدم خمسة اك إذافبان الربح ٌكون بقدر رأس المال  اقالوف

المابة من الربح ومن قدم ثالثة آالؾ ٌؤخذ الؾ ٌؤخذ خمسٌن بآفاألرباح تقسم على قدر رأس المال فالذي قدم خمسة  ٌنقدم ألف
 . قول الحنابلة والصحٌح،  وهكذا ثالثٌن بالمابة

ٌجوز أن  ال، و ابةخمسٌن بالم ةثالثٌن بالمابٌعنً ٌجب أن ٌكون بقدر ثابت وإنما ٌكون بنسبه شابعة  ال : تقسٌم األرباح/ ٘
تً ؤت من الممكن أالو ىخرأفهوم الشركة إلى مفهوم آخر ومشاكل نه إذ فعلنا ذلك خرجنا بمأل،  ةٌكون خمسٌن ألؾ لاير كل سن

 . الشركة بهذا المبلػ فً السنة وممكن أن تؤتً بؤكثر من ذلك بكثٌر مثل ملٌون فً السنة فهذا فٌه ؼبن
عشرٌن  فخسارته ٌجب أن تكونمن قدم عشرٌن ألؾ لاير  الخسارة ٌجب أن تكون وفق رأس المال : مسالة كٌفٌة تقدٌر الخسابر

له فقط وال ٌحمل من قدم عمله كرأس مال فإنه ٌخسر عمو، وال ٌجوز أن ٌحمل الشرٌك أي خسارة أكثر من راس ماله  ةبالماب
 .  أي خسابر مالٌه

ى:ىالسطودينظامىالشركاتى
ام المحكمة قبل صدور نظو، نظٌم األمور ترتٌب وت إلىوالدولة تسعى هـ ٖٓ٘ٔعام حد الملك عبد العزٌز هذه البالد ومنذ 

التجارٌة لم ٌكن هناك أي تنظٌم للشركات وإنما كانت أحكام الشركات الملزمة مبثوثة فً كتب الفقه اإلسالمً وحٌنما بدأت الحٌاة 
الجمٌع فبدأت فً نظام  التجارٌة واالقتصادٌة فً المملكة بالتطور واالنتشار أصبح هناك حاجة ملحة لوجود نظام ٌؤوي إلٌه

سم "نظام الشركات السعودي" مكون من باهـ 8ٖ٘ٔ/ٖٓ/ٖٕ( بتارٌخ ٙصدر مرسوم ملكً برقم )م/ثم ، ٌة المحكمة التجار
 ةوالقواعد الواردة فٌه ٌجد أنها قواعد آمروالناظر إلى طبٌعة نظام الشركات ، مادة شملت كل ما ٌتعلق بؤحكام الشركات  (ٖٖٕ)

 ما عدا بعض المواد الٌسٌرة والقلٌلة التً تعد ذات طبٌعة مكملة" مخالفتها"أي ملزمة ال ٌجوز لألطراؾ أو األفراد االتفاق على 
 ومعنى مكملة "أي أنه ٌجوز لألفراد االتفاق على مخالفتها وإذا لم ٌتفقوا على مخالفتها كان حكم القاعدة هو الملزم".

 :تعرٌؾ الشركة فً المادة األولى بنظام الشركات السعودي 
ضاه شخصان أو أكثر بؤن ٌساهم كل منهم فً مشروع ٌستهدؾ الربح بتقدٌم حصة من مال أو عمل "الشركة عقد ٌلتزم بمقت

النظام السعودي كالفقه اإلسالمً ٌلزم أن تكون الشركة مكونة من شخصٌن أو ف،  القتسام ما قد ٌنشؤ عن هذا المشروع من ربح"

عام علما  أنه بدأ اآلن نظام الشركات السعودي ، حد أكثر وهو بهذا النص النظامً الواضح ال ٌعترؾ بشركة الشخص الوا

أجاز أن تإسس بعض الشركات المساهمة شركة من شخص ولهذه المادة  ؤصدر مجلس الوزراء قراراًّ استثنابٌاًّ فهـ ٖٓٗٔ

نشا بعد ذلك صدر قرارا  آخر بعد أربعة أشهر ٌجٌز لشركات التؤمٌن أن تو،  واحد وجعل ذلك خاصاًّ فً شركات االتصاالت

الذي ندعو إلٌه إلى تؽٌٌر المسمى فقط فٌمكن أن نسمٌها منشؤة الشخص الواحد ألن الشركة ال ٌتبادر و،  شركة من شخص واحد

 . للذهن عند سماعها إال أنها مكونة من شخصٌن أو أكثر

 :  أنواع الشركات
 ي تقوم به :ذال حٌث طبٌعة العملمن تقسٌم الشركات / ٔ

 . أ( شركات مدنٌة
 قٌامها على االعتبار الشخصً أو المالً إلى :حٌث تنقسم من و:  ركات تجارٌةب( ش

 شركات أشخاص . 

 شركات أموال . 

 "شركات مختلطة أو "ذات طبٌعة خاصة . 

والمعٌار الذي وضعه شراع األنظمة والقوانٌن التجارٌة ،  نظام الشركات السعودي صدر لتنظٌم هذا النوع من الشركاتو

المعٌار الذي أخذوا به فً التفرقة بٌن العمل المدنً والعمل التجاري فقالوا نفس ركة المدنٌة والشركة التجارٌة للتفرٌق بٌن الش

كانت  ننظر إلى العمل الذي تقوم به الشركة فإن كان من األعمال التجارٌة األصلٌة والمفردة وبالمقاولة والتبعٌة وما إلى ذلك

ذه األعمال أي قامت بؤعمال مدنٌة كالزراعة والعقارات فإنها تكون شركة مدنٌة حتى وإن وإن لم تقم به، الشركة شركة تجارٌة 
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 . أخذت هذه الشركة التً تمارس أعماالًّ مدنٌة شكل الشركات التجارٌة

أن الشركة إذا أخذت شكل ألنظمة وقوانٌن الشركات نصت على إال أن أكثر ا حوإن كان هذا المعٌار ٌؤخذ به كثٌر من الشرا

 ،لشركات الحدٌثة كانت شركة تجارٌة بصرؾ النظر عن العمل الذي تقوم به وهذا هو الصحٌح من النظام التجاري السعودي ا

على أن كل شركة اتخذت شكل الشركات المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة من نظام  :حٌث نص نظام المحكمة التجارٌة 

 . ت النظامٌة كانت تجارٌة بصرؾ العمل الذي تقوم بهالشركات السعودي ٌعنً أي شركة تؤخذ شكل الشركا

فالشركة التجارٌة هً التً ٌكون لها قضاء تجاري مستقل ،  اآلثار التً ذكرناها للتفرقة بٌن العمل التجاري والمدنً تؤتً هناو

 .ٌتعلق باإلفالس  ، كذلك ما خاص وأٌضا  هناك مبادئ وقواعد اإلثبات فً الشركات التجارٌة ؼٌره فً الشركات المدنٌة

 :تقسٌم الشركات من حٌث االعتبار الشخصً / ٕ
 ٓٔأو  ٙأو  ٘ال ٌتجاوز  تقوم عادة على االعتبار الشخصً وتتكون فً الؽالب من عدد قلٌلالتً  : شركات األشخاصأ/ 

لبعض أو صداقة أو قرابة كعالقة األب مع أبنابه أو األخوة مع بعضهم ا تربطهم عادة عالقة قوٌةأشخاص وقد ٌزٌدون على ذلك 

ألن المسبولٌة المدنٌة فً هذه الشركات خطٌرة ألنها تقوم على تدفع كل شرٌك أن ٌقبل بشراكة اآلخر وٌثق فٌه ثقة كاملة 

 ( .شركة المحاصةو شركة التوصٌة البسٌطةو شركة التضامن) : وٌندرج تحت هذا اإلطار ثالث شركات وهً،  التضامن

وٌؤتً فً طلٌعة هذا ،  ال عبرة بكفاءتك والعبرة فقط بالمال الذي تقدمه، ف تقوم على االعتبار المالًلتً ا : شركات األموالب/ 

على سبٌل المثال ف،  على رأي البعض وهً تختلؾ عن شركة التوصٌة البسٌطة األمر شركة المساهمة وشركة التوصٌة باألسهم

قد تجد وال توجد أي اعتبارات شخصٌة فؾ أحٌانا  اآلالن إلى المبات بل شركة المساهمة تجمع عددا  ؼفٌرا  من الناس قد ٌصلو

 . أشخاصا  متجاورٌن وهم ال ٌعلمون أنهم شركاء فً تلك الشركة المساهمة

ذابعة وهً شركة ذات المسبولٌة المحدودة كال،  خلٌط من شركات األشخاص وشركات األموالهً  : الشركات المختلطةج/ 

 .ؾ فً كل بلد وٌرمز لها بـ )ذ م م( أي "ذات مسبولٌة محدودة" وأكثر الناس ٌحبذون هذه الشركة الصٌت وتوجد باآلال

 : األركان الموضوعٌة العامة
  ، واألركان العامة هً :ٌلزم أن ٌتوفر فً الشركة أركان فالشركة فً القانون مثلها مثل الشركة فً الفقه اإلسالمً 

 بٌن الشركاء.وهً اإلٌجاب والقبول  : الصٌؽة/ ٔ

 . البد أن ٌكون محل الشركة مشروعاًّ وهو المال أو رأس المال الذي انعقدت الشركة علٌه:  المحل/ ٕ

وتتخذ الشركات لتحقٌق هذا السبب عدة وسابل ، والباعث ألي شركة هو تحقٌق األرباح ،  هو الباعث لهذه الشركة : السبب/ ٖ

 .الخؤجٌر السٌارات ...، ت ، العقارات ، البضابع طرٌق المضاربةك

 . أن ٌكون كل الشركاء قد توفرت فٌهم األهلٌة الالزمة للتجارة/ ٗ

 :وهً  خاصةالموضوعٌة الركان األ
النظام السعودي بدأ ٌؽٌر من فكرة الشركة إلى أنها ٌجوز أن تكون من شخص واحد تماشٌا  مع االتجاه و : تعدد الشركاء/ ٔ

 . العالمً والدولً فً الصدد

 وأنواع الحصص كالتالً :، ٌجب على كل شخص أن ٌقدم حصة فً رأس مال الشركة  : تقدٌم الحصص/ ٕ

الحصة ٌجب .. ، واألؼلب فً الشركات أنه ٌقدم كل شرٌك حصة نقدٌة وهً أموال نقود رٌاالت دوالرات  : الحصة النقدٌةأ/ 

، والشرٌك الذي ألتزم بحصة ٌجب علٌه  الوقت الحالً علٌه أن ٌقدمها وٌجوز أن تإخر إذا كانت الشركة لٌست بحاجة لها فً

المبلػ ولها أٌضا  أن تطالب  اتقدٌمها فً وقتها وال ٌجوز له التؤخر فً تقدٌمها وإذا تؤخر فإن الشركة لها فضل على المطالبة بهذ

باتفاق العلماء أنه ٌجوز أن  الحصة النقدٌةو،  حقت بها جراء هذا التؤخٌرلهذا الشرٌك بتعوٌض الشرٌك عن كل الخسابر التً 

 . ٌقدم الشرٌك الحصة النقدٌة كحصة فً رأس المال

م ٌتقدك عٌنٌة اًّ مما له قٌمة فً العرؾ فهذا ٌسمى عروضاًّ أو حصص والمقصود بها هً ماعدا النقود : الحصة العٌنٌة/ ب

وقد ، ت والسٌارات الها قٌمة معٌنة كاآلل وهذه الحصص تكون مادٌة أي محسوسة تراها.. ، ، فلل  ، أراضً ، طٌارات سٌارات

والمقصود بالبراءة أن ٌكون هذا حق له دون ؼٌره وٌستطٌع االستفادة منه بشكل كامل  براءة االختراعكتكون لها قٌمة معنوٌة 

ن ٌتمتعون بها فهو ٌقوم بنقل هذا الحق الذي هو له إلى هذه الشركة لتستفٌد منه وهناك براءات اختراعات كثٌرة هً ألصحابها اآل

عالمة توٌوتا أو كوكل الفوابد واألرباح تعود إلٌهم فٌجوز أن تكون هذه البراءة حصة فً رأس مال الشركة أو عالمة تجارٌة 

ومن ،  ثمنا  لهذا الشعار عند بٌعها  ملٌار ٓٙقد تصل إلى فمرسٌدس وهً أحٌانا  تساوي ملٌارات كشعار "كوكا كوال" وؼٌرها 

الجوال فال ٌجوز ألي شركة كوالرسم الصناعً هو أنتاج الشًء على نموذج أو هٌبة معٌنة  رسماًّ صناعٌاًّ ممكن أن ٌكون ال

 .اتصاالت أخرى أنتاج جوال بنفس النموذج وإال أعدت مخالفة قانونٌة توجب إتالؾ كل البضابع 

الشركة بالحصص العٌنٌة ول اإلجارة ، الحصص العٌنٌة ٌجوز أن تكون على سبٌل التملك فتخضع لعقد البٌع أو تكون على سبٌو

 .والراجح جواز الشركة بالعروض ، هً ما ٌسمى بالشركة فً العروض فً الفقه اإلسالمً 
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والمحاسب  العمل الجاد الذي ٌسهم وٌنتج وٌحقق أهداؾ الشركة كعمل المهندس" بالعمل والمقصود : الحصة بالعمل/ ج

هنا  ٌذكرو، الذي ال قٌمة له وال ٌمكن أن ٌدخل فً تكوٌن رأس مال الشركة" والباحث فً مجال معٌن وبهذا ٌخرج العمل 

النظام و تجارٌة( -إدارٌة  -)سٌاسٌة السمعة والنفوذ تنقسم إلى أقسام ، و )السمعة( فال ٌجوز أن ٌدخل أحد الشركاء بسمعته

 .السعودي حسم المسؤلة ومنع أن تكون حصة فً رأس مال الشركة بؤي شكل كان 

"تقوم على أساس االبتمان فشركة الوجوه :  ب أن نفرق بٌن السمعة التً منعها النظام وشركة الوجوه فً الفقه اإلسالمًٌجو

التجاري فهم ال ٌملكون المال ولكن ٌملكون سمعة أدبٌة تجعل هذا الشخص ٌؤخذ األموال باآلجل وٌتاجر بها وٌبٌعها وٌؤخذ الربح 

ٌّن بٌنهمالكن السمع، وٌعٌد صافً المبلػ"   . ة هنا لٌست كذلك مطلقا  لذا ال نستطٌع المقارنة بٌن السمعة والوجوه لالختالؾ الب

نظام الشركات السعودي لم ٌنص علٌه وإنما شراع األنظمة قاطبة فً الشركات نصوا على هذا الركن  : نٌة المشاركة/ ٖ

هذا الركن ال حاجة له ألن كل شرٌك حٌنما ٌنعقد العقد بٌن ، ووالمقصود بالنٌة هً الرؼبة فً االتجار وتحمل المخاطر المشتركة 

 . الشركاء فإنه بالضرورة ٌتضمن ذلك وبالتالً لسنا بحاجة إلى وجود هذه النٌة ألن اللفظ هنا والتعبٌر بكلمة شركة ٌعتبر كاؾ

ولكن النظام شرط ، وكذلك الخسابر  قوالواجب أن توزع األرباح على جمٌع الشركاء بحسب االتفا : اقتسام األرباح والخسابر/ ٗ

ال ٌترتب على هذا االتفاق حرمان أحد الشركاء من األرباح وال تحصٌن أحد من الشركاء ضد الخسابر الذي ٌسمى بشرط األسد أ

 ٌجب أن ٌكون توزٌع الخسابر حسب رأسف،  فهذا على تسمٌة القانونٌون فإن وضع أصبح شرطا  باطال  ال قٌمة له وال اعتبار

 .ال ٌجوز أن ٌحمل أي شرٌك أي خسارة مالٌة ال تتناسب مع رأس المال الذي قدمه فالمال ولٌس حسب االتفاق 

 : األركان الشكلٌة
 ".الداخل فً ذات الشًء أي ال ٌمكن أن ٌتم هذا الشًء إال بوجوده"هو : الموضوعً 

كن هناك شكلٌات نمطٌات أمور معٌنة استلزم النظام "الخارج عنه أي أن العقد صحٌح واإلجراء صحٌح ولهو : أما الشكلً فو

 : األركان الشكلٌة التً ذكرها النظام السعودي، و أن تكون على وفقها"

شركة واستثنت  أشترط النظام السعودي أن ٌكون العقد مكتوباًّ سواء العقد األصلً أو العقد بعد التعدٌل : كتابة العقد/ ٔ
وكذلك ما ٌطرأ علٌه من تعدٌل بالكتابة أمام كاتب عدل وإال كان العقد أو التعدٌل ؼٌر نافذ فً  ٌثبت عقد الشركةبقولها )المحاصة 

جزاء الرتب النظام ، وهـ استبعدت التعدٌالت واقتصرت على العقد األصلً ٕٔٗٔالتعدٌالت على النظام عام و، ( مواجهة الؽٌر
الؽٌر بعدم نفاذ العقد الذي لم ٌثبت على النحو المتقدم وٌجوز للؽٌر الذي فً حال عدم كتابة العقد فال ٌجوز للشركاء االحتجاج على 

ٌحتج بوجود الشركة على الشركاء وٌسؤل مدٌر الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بالتضامن عن تعوٌض أن ٌتعاملون مع الشركة 
ٌحمً الؽٌر ممن ٌتعامل مع الشركة أما جزاء ال، وهذا  الضرر الذي ٌصٌب الشركة أو الشركاء أو الؽٌر بسبب عدم كتابة عقدها
تقول فبعض القوانٌن فً بعض البالد ترتب البطالن و،  الشركاء فقصروا ولم ٌلتزموا بالنظام فجزاءا  لهم وضع النص النظامً

 . ءعقد الشركة باطل كؤنه ؼٌر موجود فً حالة عدم كتابته لكن النظام السعودي لم ٌشؤ أن ٌرتب البطالن وإنما رتب الجزا
واآلٌة وإن كانت  {ٌؤٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه}هللا عز وجل قال فً آٌة الدٌن فإن فً الفقه اإلسالمً و

بن وا،  جمهور العلماء على أن أمر فاكتبوه للندب واالستحباب ولٌس واجباًّ وأجمع ،  واردة فً الدٌن فإنها تشمل كافة العقود

اإلمام وقد نص  الظاهرٌة لم ٌرتبوا البطالن على عدم كتابة العقدو،  بوجوب كتابة الدٌن والعقودقالوا والظاهرٌة  جرٌر الطبري

رحمة هللا فً كتابة المحلى "فً حالة عدم كتابة العقد فإنه ال ٌترتب على ذلك البطالن وإنما هذا الوجوب لم ٌضع على ابن حزم 

 . حالة عدم وجود الجزاء قد تكون النتٌجة مع قول الجمهور واحدةتاركه جزاءا  وكما تعلمون أنه فً 

والنظام أوجب شهر عقد  والمقصود به "إعالم الناس أن عقد الشركة قد تم كتابته وتوثٌقه ووجدت شركة" : شهر العقد/ ٕ

شهر ، و لعقد األصلًهـ واستبعدت التعدٌالت واقتصر على شهر إٔٗٔوالمادة عدلت فً ،  الشركة والتعدٌالت التً تطرأ

الشركة ٌختلؾ باختالؾ الشركة فهناك شركات ال بد أن تكون فً الجرٌدة الرسمٌة والٌومٌة فً المقر الربٌس للشركة وبعض 

التً تنشر فٌها األنظمة والقوانٌن واللوابح ذات  رٌدة "أم القرى"جوالجرٌدة الرسمٌة ، الشركات ال ٌلزم فً الجرٌدة الرسمٌة 

وإذا شهر بعض البٌانات كانت تلك البٌانات ، قانونٌة، وٌترتب على عدم الشهر عدم نفاذ العقد فً مواجهة الؽٌر الطبٌعة ال

( نصت على حكم آخر ٌتعلق بالشهر وهو ٖٔوٌتفق جزاء عدم الشهر مع جزاء عدم الكتابة لكن المادة )، المنشورة هً النافذة 

لشركة أنها استكملت كل أمورها وخرجت بالشخصٌة المعنوٌة للشركة أي وجدت ٌترتب على شهر اومٌالد الشخصٌة المعنوٌة ، 

 .ذمة جدٌدة للشركة سمٌت بالشخصٌة المعنوٌة وانفصلت عن ذمم الشركاء 

لم ٌكن لها وجود واضح وواسع ومنتشر فً ، ووفً القانون التجاري الشخصٌة التجارٌة والشخصٌة المعنوٌة أو الشخص الحكمً 

مً وإن كانت هذه الشخصٌة موجودة ومعروفة فً الفقه اإلسالمً ولكنها تمثلت فً شخصٌة الدولة وشخصٌة الوقؾ الفقه اإلسال

ال ٌنظر إلى ناظر الوقؾ وال فوشخصٌة بٌت المال فهذه األمور موجودة والفقه اإلسالمً ٌعامل هذه األشٌاء بؤنها أشٌاء معنوٌة 

إنما ٌنظر إلى هذه األشٌاء ككٌانات كما هو الحال فً القانون التجاري للشخصٌة إلى مدٌر بٌت المال وال إلى ربٌس الدولة و

المعنوٌة لكن الفقه اإلسالمً لم ٌتوسع فٌها كثٌرا  ألن الشركات كانت شركات بسٌطة وٌسٌرة تتكون فً الؽالب من شخصٌن أو 
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 .اآلن التً تمتد إلى مبات السنٌن ٌسٌرة وعادة  تنتهً بموت أحد الشركاء بخالؾ الشركات  ا  تدٌر أموروثالثة 

( من النظام نصت على أنه فً ماعدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تؤسٌسها ٖٔالمادة ):  المعنوٌة للشركةالشخصٌة 

بن الشخصٌة المعنوٌة هً كاف،  ٌحتج بهذه الشخصٌة فً مواجهة الؽٌر إال بعد استٌفاء إجراءات الشهر ال ولكن شخصا  اعتبارٌا  

تظل الشركة محتفظة بها طوال و،  للشركة ٌعنً مثل الشخص الطبٌعً ٌولد هذا الشخص المعنوي بعد استٌفاء إجراءات الشهر

الشركة ال تنقضً وال تزول شخصٌتها فً الحال بل تظل ، وفترة قٌامها بنشاطها وحتى تنتهً بسبب من أسباب االنقضاء 

هً "تسٌٌل  التصفٌةلشركة إذا انتهت تدخل فترة مرحلة التصفٌة والمقصود بـ اف،  محتفظة بشخصٌتها طوال فترة التصفٌة

لسنوات إذا كانت تطول  قدهذه الفترة ، و األموال والعروض وتحوٌلها إلى نقود" أي تنضٌد هذا المال كما ٌقول الفقهاء إلى نقود

سماًّ اوتكتسب عن ذمم الشركاء  الٌة مستقلةم اٌترتب على وجود الشخصٌة المعنوٌة للشركة أن تصبح لهو، الشركة كبٌرة 

فإذا قدم الشرٌك رأس ، قد تختلؾ عن جنسٌة الشركاء وتتمتع الشركة بالصالحٌات الالزمة إلبرام التصرفات  وموطناًّ وجنسٌة

مال للشركة فإن هذه األموال خرجت من ذمته وصارت فً ذمة الشركة فال ٌستطٌع أي دابن للشرٌك بعد وجود الشخصٌة 

قد ٌستطٌع األخذ من األرباح المدٌنة وال ٌستطٌع أخذ رأس ماله إال إذا أنقضت و،  لمعنوٌة أن ٌصل لرأس المال وٌقوم بؤخذها

ال ٌجوز ألحد من الشركاء أن ٌدفع بالمقاصة بٌن الدٌن الذي وال ٌجوز لدابنً الشركة الحجز على حصص الشركاء ، ، و الشركة

الشركة ال بد أن تتخذ لها أسما  كشركة ، و الختالؾ الذمم بٌن الشركة والشركاء ى أحد الشركاءللشركة علٌه والدٌن الذي له عل

 .الختصاص القضابً والقانون الذي ٌطبق فً حال المنازعات اموطنا  ألنه هذا ٌحدد مثال  ، و الواحة

 :تمثٌل الشركة 
،  ال بد من وجود شخص طبٌعً ٌمثل الشركةولذا  ، تسمع الشركة كشخص معنوي ال ٌمكن أن تتعامل مع الؽٌر فهً ال تتكلم وال

كل ف،  أو من ٌكون أي له صالحٌة التكلم والتصرؾ باسم الشركة للشركة أو مدٌرا  للمبٌعات أو وكٌال   ا  هذا الممثل سواء كان مدٌر

مسبولٌات التً رتبتها هذه تصرفات هذا الممثل الطبٌعً تنصرؾ للشركة وهً ملزمة بها وال تستطٌع الشركة أن تتنصل عن ال

 . التصرفات التً قام بها ممثل الشركة

 : انقضاء الشركات
  الشركة لها فترة حٌاة مثل اإلنسان الطبٌعً منذ والدتها بشهرها إلى انقضاءها واالنقضاء له أسباب عامة وخاصة

ى ذلك إلى انقضاء هذه الشركة أٌاًّ كان : هً التً تشمل كل الشركات فإذا وجد أي سبب من هذه األسباب أد األسباب العامة

 . شركة أموال، شركة أشخاص، شركات مختلطةسواء نوعها 

فشركة التضامن لها أسباب خاصة تختلؾ عن ؼٌرها من الشركات كشركة ذات  ةتخص كل شركة على حد : األسباب الخاصة

 .مثال  المسبولٌة المحدودة 

 : األسباب العامة
بعضهم و،  بعد تلك السنٌن تنقضً هذه الشركةوكل شركة ٌكتب فً عقدها مدة الشركة  : انقضاء المدة المحددة لكل شركة/ ٔ

 . قبل انقضاء الشركة بشهرٌن ٌطلب من وزارة التجارة أن تجدد وتمدد لفترة أخرى وهذا جابز

كة وأحٌانا  أخرى تحدد المدة والؽرض من الشركة مثال  أحٌانا  ال ٌحدد مدة للشر : تحقق الؽرض الذي أسست من أجله الشركة/ ٕ

وفً حالة استحالة تحقٌق الهدؾ أو ، االستثمار أو اإلنتاج أو ؼٌر ذلك ففً هذه الحالة تنتهً بتحقق الؽرض التً قامت من أجله 

هنا تنتهً الشركة أو أنها فقامت شركة ما على أساس هدم مبنى معٌن وتحقق هذا الهدؾ ، فمثال   الؽرض تكون الشركة قد انتهت

قامت للتنقٌب عن البترول فً منطقة ما ثم قامت بفعل كل األسباب التً تإدي إلى تحقٌق هذا الهدؾ ولكنها لم تجد شٌبا  فبالتالً 

 .  تتخذ من اإلجراءات ما ٌلزم لذلكأن تنقضً هذه الشركة وإذا أرادت االستمرار فعلٌها 

 . ألن الشركة تتكون من شخصٌن وأكثر : ص إلى شرٌك واحدانتقال جمٌع األسهم أو الحص/ ٖ

من األركان فإذا  ا  محل الشركة ٌعد ركنف:  هالك جمٌع أمالك الشركة أو معظمه بحٌث ٌتعثر استثمار الباقً استثماراًّ مجدٌاًّ / ٗ

، وقد حدد النظام بكلمة  ةفإذا سرق رأس المال أو احترقت العروض تنتهً الشرك ، تالشى هذا الركن تالشت الشركة وانهارت

 فٌنظر إذا كان المبلػ كافً أن تبقى الشركة أو ال فهو متروك للنظر والتقدٌر.، "معظمه" أي لم ٌبق من رأس المال إال جزء ٌسٌر 

 استمرتو( سنة ٕٓفعندما ٌنص الشركاء فً العقد على أن مدة الشركة ) : اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها/ ٘

 . الشركة خمس سنوات وبعدها اتفق الشركاء على حل الشركة ألي سبب كان انتهت وانقضت الشركة

وهذا األمر أصبح شابعا  مإخرا  لما له من أهداؾ اقتصادٌة بؽرض االستحواذ على سوق  : اندماج الشركة فً شركة أخرى/ ٙ

 : أنواع اإلندماجو،  نة أو قانونٌةمعٌ

  البالعة. تب على االندماج بصورة االبتالع "انتهاء" شخصٌة الشركة المبتلَعة وبقاء شخصٌة الشركةٌتر : الضم واالبتالع/ أ

شركة  مثال  ، ف ٌترتب على االندماج بصورة المزج "انتهاء" شخصٌة الشركتٌن تماماًّ ونشوء شركة جدٌدة : المزج واإلتحاد/ ب

هذا االندماج "المزج و،  ٌقة المزج واإلتحاد إلنتاج بنك إسالمً جدٌدأمالك اإلماراتٌة وشركة تموٌل فً طرٌقهم لالندماج بطر
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 .واإلتحاد" هو األكثر شٌوعاًّ لتنظٌم السوق واالستحواذ علٌه 

ال ٌكون االندماج صحٌحا  إال إذا صدر به قرار من كل شركة طرؾ فٌه وفقا  لألوضاع المقررة لتبدٌل عقد الشركة أو نظامها و

 . بطرٌقة الشهر المقرر لشهر التعدٌالت التً ترد على عقد الشركة المندمجة أو الممتزجة وٌجب أن ٌشهر القرار

ٌحق لهم االعتراض فدابنو الشركة البالعة أو الدامجة ال ٌحق لهم االعتراض ألنهم كسبوا شٌبا  جدٌدا  أما دابنو الشركة المندمجة و

، فإذا شهر هذا القرار ولم ٌعترض أحد قبل المدة المذكورة  ا  من بعد شهره( ٌوم1ٓوال ٌنفذ قرار االندماج فً مواجهتهم إال بعد )

ٌنبؽً أن نعترؾ بنفس الحق لدابنً الشركة الدامجة إلتحاد العلة فً األمرٌن وهً ، و صار هذا القرار نافذا  فً مواجهة الجمٌع

 . حماٌة دابنً الشركتٌن من المزاحمة

أجازت حل الشركة بصدور قرار التً (" ٘ٔالمادة )أسباب االنقضاء كلها توجد فً نص " : حل الشركة من القضاء التجاري/ 7

، وٌكاد ٌتفق شراع النظام التجاري  من دٌوان المظالم بناءًّ على طلب أحد ذوي الشؤن وبشرط وجود أسباب خطٌرة تبرر ذلك

لو أراد المنظم ف،  ٌجد أنه ٌتسع للشركاء وؼٌرهم الناظر فً هذا التعبٌر، والسعودي على أن ذوي الشؤن هم الشركاء دون ؼٌرهم 

 قد ٌكونوا الشركاءف" لٌدخل ؼٌرهم ذوي الشؤنلكنه عبر بـ"، قصر هذا الحق على الشركاء لكان بمقدوره أن ٌعبر بكلمة الشركاء 

 . الشركة أو من له أي عالقة بالشركة فٌجوز له الحق بتقدٌم طلب حل الشركةا دابنوأو 

فإذا كانت األسباب ،  ، اختالسات ، وجود خٌانات سوء إدارة الشركةككة للقاضً التجاري الذي ٌنظر فً الطلب األسباب متروو

 .مسوؼة فٌجوز لدٌوان المظالم حل الشركة ألنها أصبحت مهددة لمصالح الشركاء وقد تهدد اقتصاد الدولة برمته 

 . تعبٌراًّ دقٌقاًّ ال ٌتؽٌر بتؽٌر األزمنة واألحوال نعبر بالقضاء التجاري إذا أردنا أن نعبرفهو القضاء التجاري ، :  دٌوان المظالمو

  : مرحلة تصفٌة الشركة
، وتبدأ مرحلة  تحوٌل موجودات الشركة وأموالها إلى نقود تمهٌداًّ لتوزٌعها على الدابنٌن إن وجدوا ثم على الشركاء: التصفٌة 

الشركة تحتفظ ، وأو أي سبب من أسباب الخاصة بكل شركة ة ، العامالتصفٌة بمجرد توفر سبب من أسباب االنقضاء 

 . بشخصٌتها المعنوٌة حتى تنتهً مرحلة التصفٌة

لكن ٌجوز أن ٌتفقوا فً عقد الشركة أو فً أي أتفاق الحق على ،  األصل أن تعٌٌن المصفً وعزله من اختصاص الشركاءو

وعادةًّ تقوم ن الؽٌر مروا بؤن ٌقوم بالتصفٌة بعض الشركاء أو جمٌعهم أو الكٌفٌة التً ٌتم بها تعٌٌن المصفً وعزله ولهم أن ٌقر

 . عٌن المصفًتفً حالة اختالؾ الشركاء فإن المحكمة التجارٌة ، و محاماةالبه مكاتب 

شهار ومن األمور التً ٌجب اتخاذها من قبل الشركة "إ، المصفً له سلطات وؼالبا  عقد الشركة هو الذي ٌحدد هذه الصالحٌات و

قرار تعٌٌن المصفً وصالحٌاته" وٌقوم المصفً بعد ذلك بسداد دٌون الشركة وٌقوم بتجنٌب المبالػ الالزمة للشركاء ثم بعد ذلك 

، وهناك مسإولٌات على المصفً سواء كانت مدنٌة فً حالة ارتكابه أي أخطاء فً أركان  بتوزٌع الحصص على الشركاء

 .  جنابٌة فً حالة ارتكابه لجرابم كالتزوٌر وما إلى ذلكالتعوٌض فإن المصفً ٌسؤل عنها أو 

ىشركاتىاألشخاصى:ى
 ( .شركة المحاصةو شركة التوصٌة البسٌطةو شركة التضامن) : وهً : أقسامثالث تنقسم ل

 : شركة التضامنأوالًّ : 
"محمد صالح ، فمثال   ٌون الشركةالشركة التً تتكون من شرٌكٌن أو أكثر مسبولٌن بالتضامن فً جمٌع أموالهم عن دتعرٌفها : 

وشركاه التضامنٌة" فكلمة التضامنٌة الموجودة فً عنوان الشركة هو أمر ملزم فً النظام ألنه ٌحدد  نوع الشركة وألن لكل شركة 

تكون  نوع معٌن ونحن من خالل هذه العناوٌن نعرؾ التمٌٌز بٌن أنواع تلك الشركات لمعرفة كٌفٌة التعامل مع تلك الشركة وأن

 .على بٌنة من أمرك وذلك ألن األحكام تختلؾ من شركة إلى أخرى 

 :  خصابص شركة التضامن
والمقصود بها أن الشرٌك فً هذه ، أبرز خصابص هذه الشركة هً  : المسبولٌة الشخصٌة والتضامنٌة عن دٌون الشركة/ ٔ

قدم ملٌون لاير لو ف،  بحصته فً رأس مال الشركةلٌس فقط والشركة تمتد مسبولٌته عن دٌون الشركة إلى أمواله الخاصة 

أموال كثٌرة فإن الدابن ٌستطٌع أن ٌذهب إلى الشرٌك المتضامن وٌطالبه فً أمواله الخاصة وٌؤخذ حقوقه وٌستوفً دٌنه  هولدٌ

ال بد من تحقق و،  نك ٌعود على الشركة والشركاء بعد ذلك لتسوٌة ما أخذ من أمواله الخاصة لدفعها إلى الدابٌمنها وهذا الشر

إعذار الشركة / ب،  ثبوت هذا الدٌن فً ذمة الشركة/ أوهً :  شرطٌن للدابن حتى ٌستطٌع مطالبة أي من الشركاء التضامنٌٌن

أي ذهابه إلى الشركة ككٌان ومطالبتها فإن ماطلت ٌقوم باختٌار أي شرٌك وٌقوم بمطالبته وال ٌستطٌع أحد من الشركاء فً  : بذلك

 .تضامن أن ٌدفع هذه المطالبة بحجة أنه شرٌك شركة ال

الذٌن ٌنظمون الحقاًّ حتى وإن الدٌن قد نشؤ قبل  وهذه المسبولٌة ال تقتصر على الشركاء األصلٌٌن بل تمتد إلى الشركاء الجدد

 .لدخول فال بد قبل الدخول فً هذا النوع من الشركات مراجعة ما للشركة وما علٌها من دٌون قبل ا دخول هذا الشخص
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التضامن األساسً و، ٌعتبر ضامن جدٌد للشركة إنه فبدخول الشرٌك الجدٌد ف وهذا ٌماثل الضمانة والكفالة فً الفقه اإلسالمً

 فً الشركة قد ٌختلؾ عنه فً الفقه اإلسالمً فٌما ٌتعلق بؤن الضمان فً القانون إجباري بٌنما فً الفقه اإلسالمً لٌس إجبارٌاًّ 

 . فً النظام والقانون ألنه كان بمقدورك عدم االنضمام للشركة أساسا  بل تؤخذ نوعا  آخر من الشركاتحتى جبارٌا  أنه لٌس إرى وأ

حد أالبد من ظهور اسم ، فشركة صالح إبراهٌم وشركاه التضامنٌة  ثال  : فم ٌلزم ظهور اسم شرٌك أو أكثر فً عنوان الشركة/ ٕ
ال ٌجوز أن و،  حماٌة للؽٌروذلك  الشركة بكلمة وشركاه أو مشاركوهعن وجود  الشركاء )اسمه الشخصً(  وتضٌؾ ما ٌنبا

ؤكل كم بعض الشركات بؤخذ اسم شخص مشهور ألي سبب سواء كان ٌاقك ٌتضمن عنوان الشركة اسم شخص أجنبً عن الشركة
إذا لم ٌكن عالم بذلك فال  بًاألجنفً هذه الحالة الشخص و، أموال الناس بالباطل أو ممارسة التجارة وكسب أموال كثٌرة 

حماٌة للؽٌر وذلك  أمام الؽٌر كؽٌره من الشركاء لةمسبولٌة كام مسبوالًّ  اًّ ن علم ولم ٌقم بالتبدٌل فٌكون شرٌكإومسبولٌة علٌه 
 . الذي ٌتعامل مع الشركة

للشهرة  الشركة نظراًّ  حد الشركاء أو وفاته أن ٌبقى اسم هذا الشخص فً عنوانأانسحاب  النظام نص بؤنه ٌجوز فً حالو

 بشرطٌن :، وذلك  والمكاسب المعنوٌة الذي حققها هذا االسم

  . موافقة الشرٌك المنسحب أن ٌبقى االسمأ/ 

 .  موافقة ورثة هذا الشرٌكب/ 

امنٌة لمسبولٌة التضلمن وسابل الحفاظ على االعتبار الشخصً والثقة بٌن الشركاء ومما ٌلزم :  عدم قابلٌة الحصص للتداول/ ٖ

 وتضامنٌا   حتى ال ٌفاجا الشركاء بمسبولٌتهم شخصٌا   عامة ال ٌجوز أطالق تداول الحصص نه كقاعدةأوالشخصٌة بٌن الشركاء 

لكن هذا النص ، ال ٌجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة فً صكوك قابلة للتداول ف ، عنهم ال ٌعرفونه مع آخر قد ٌكون ؼرٌبا  

 موافقة جمٌع الشركاء آو أؼلبهم ن ٌتفقوا على خالفه بؤن ٌتنازل الشرٌك عن حصته ولكن بشرطٌجوز للشركاء أف لزماًّ ملٌس 

ٌإدي إلى  هنأل وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص بؽٌر هذه القٌود باطل،  ٌجب أٌضا أن ٌشهر هذا التنازلوحسب العقد 

ك ٌجوز للشرٌك التنازل للؽٌر عن الحقوق المتصلة بحصته ومع ذل ، إهدار االعتبار الشخصً الذي تقوم علٌه شركة التضامن

الذي تنازل له عن حصته لكنه لٌس حجة أمام  ثاره إال فً العالقة مابٌن الشرٌك والشرٌك الجدٌدآل وال ٌكون هذا التنازل منتجاًّ 

ذا باالتفاق بٌنك هز ذلك وٌجومثال  فترؼب فً التنازل عن حصتك ألبنك وأنت شرٌك فً شركة تضامن  مثال  ، فبقٌة الشركاء 

،  هذا الشرٌك الذي تم التنازل له ٌسمى فً المصطلح بالردٌؾو، وبٌنه ولكن أمام الشركة والشركاء أنت الشرٌك وأنت المسبول 

وفً حال وجود  هذا الردٌؾ لٌس له من الحقوق إال الحقوق المالٌة وهً األرباح ولكن ال ٌجوز له حضور جمعٌات التصوٌتو

 .أجنبً عن الشركة و ٌؤتً للشركة ٌطالبها بل ٌطالب شرٌكه فه أنٌنه وبٌن شرٌكه ال ٌجوز مشاكل ب

وٌترتب ، الشركة التضامنٌة بمجرد دخول الشخص فٌها ٌكتسب صفة التاجر بقوة النظام  : اكتساب الشركاء وصؾ التاجر/ ٗ

جرى العرؾ على عدم إلزام الشرٌك المتضامن لكن ، وترتب على اكتساب المرء صفة التاجر تعلى ذلك األمور األربعة التً 

 . ألنه قد ٌكون شرٌك متضامن ولكن ال عالقة له باألمور واإلدارة ففً هذه الحالة هو ؼٌر ملزم بذلك بمسك الدفاتر التجارٌة

كة سابك أو فممكن أن تتكون الشركة من محمد عبدهللا صالح وشر فً شركة التضامن الشخص المعنوي ٌجوز أن ٌكون شرٌكاًّ و

شركة سابك  موباٌلً ٌنشبون هوالء شركة مثال  واالتصاالت وشركة سابك ك ٌنوٌممكن أن ٌكون كل الشركاء معنو، االتصاالت 

 . وشركاإها التضامنٌٌن

 : إدارة شركة التضامن
من ؼٌر ا  ٌعٌنوا شخص حد الشركاء وٌجوز للشركاء أنأجمٌع الشركاء لهم الحق فً إدارة الشركة فٌجوز أن ٌكون مدٌر الشركة 

فً عقد الشركة سمً بالمدٌر  اًّ فإذا عٌن الشرٌك مدٌر،  وفً عقد تؤسٌس الشركة ٌنص على ذلك ، الشركاء ٌدٌر الشركة

أو ؼٌر النظامً واألولى أن نسمٌه الشرٌك  وإذا عٌن فً عقد مستقل عن تؤسٌس عقد الشركة سمً بالمدٌر األتفاقً،  النظامً

 من توفر فٌه شرطان : المدٌر النظامً هوف،  ة الشرٌك ؼٌر النظامً هذا ٌوحً بؤنه مخالؾ للقانون أو األنظمةاألتفاقً  الن كلم

 اًّ .أن ٌكون شرٌك/ ٔ

 . أن ٌكون تم تعٌنه فً تؤسٌس عقد الشركة/ ٕ

 . حد هذٌن الشرطٌنأالذي اختل فٌه  الشرٌك االتفاقً هوو

نت من الصالحٌات المنصوص علٌها فإنها تنصرؾ إلى الشركة وال ٌجوز للشركة وكل التصرفات التً ٌقوم بها المدٌر إذا كا

 .ا بحال من األحوال أن تتنصل منه

  : األسباب الخاصة النقضاء شركة التضامن
وإنما هو  ولكن هذا النص لٌس أمراًّ ، ٌترتب على وفاة احد الشركاء فً شركة التضامن انقضاء الشركة  : حد الشركاءأوفاة / ٔ

وفً حال عدم ذكره فإن الشركة  هذا األمر البد أن ٌذكر نصا  ، و النصوص المكملة المفسرة فٌجوز االتفاق على خالفة من

ال ٌترتب  : مثال  فٌجب أن ٌنصوا على ذلك صراحة فٌقولون هم حدأالشركاء أن تبقى الشركة رؼم وفاة أراد إذا ، فتنقضً بالوفاة 
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قد ٌتفق و ، بٌعة القاعدة المكملة أنها سارٌة المفعول إذا لم ٌتفق على خالفهاه طوهذ، كة على وفاة احد الشركاء انقضاء الشر

ولكن اإلشكال حٌنما ٌكون احد ه ، احد الشركاء على حلول احد الورثة أو جمٌعهم مكان الشخص المتوفى وهذا ال إشكال فٌ

والقاصر قد ٌدخل فً الشركة ونحن قلنا ٌلزم أن تتوفر  ألن شركة التضامن قلنا أن الشرٌك ٌكتسب وصؾ التاجر الورثة قاصراًّ 

 موصٌاًّ  اًّ الشخص القاصر ٌدخل بوصفه شرٌك ٌكتسب صفة التاجر فهذا إشكال فذهب البعض إلى أنلفً  الشرٌك األهلٌة الالزمة 

ماٌة للؽٌر دخول القاصر وحلوله محل مورثه وٌكتسب وصؾ التاجر ح ذهب آخرون إلى، و وتتحول إلى شركة توصٌة بسٌطة

 . الذي ٌتعامل مع هذه الشركة

حتى لو  فإذا اتفقوا على خالؾ ذلك كانت الشركة باقٌة،  هذا النص لٌس ملزماًّ و : إفالس الشرٌك أو إعساره أو الحجر علٌه/ ٕ

 .و الدابنون حجروا علٌه أسواء أصابه عارض من عوارض األهلٌة وأعسر أو حجر علٌه لحظ نفسه أو لحظ ؼٌره 

 تنقضً شركة التضامن إذا أنسحب احد الشركاء بشرطٌن : سحاب أحد الشركاء :ان/ ٖ

 . بؤنه ٌرٌد االنسحابالشركاء أن ٌخبر أ/ 

 . أال ٌترتب على ذلك االنسحاب ضرر على الشركةب/ 

 .إذا انسحب احد الشركاء انقضت الشركة مالم ٌتضمن العقد استمرارها فً هذه الحالة ف

ٌدة لم تكن بهذه الخصابص موجودة فً الفقه اإلسالمً لكن ال ٌعنً ذلك بطالن هذه الشركة بؤدلة شركة التضامن شركة جدو

نعم هو ؼٌر ملزم قبل أن تلتزم  هو أساس الشركة موجود ومعروؾ بالفقه اإلسالمًالذي التضامن فكثٌرة من الفقه اإلسالمً 

 .حتج بجهله بالقوانٌن القاعدة ال ٌجوز ألحد أن ٌاًّ ، وبه فإذا ألتزمت به صار ملزم

 :شركة التوصٌة البسٌطة ثانٌاًّ : 
هً موجودة ولها حضور واضح فً عالم التجارة واألعمال وهذه الشركة تخفؾ إلى حد ما من وطؤة شركة التضامن الشدٌدة 

 . وهً المسبولٌة الشخصٌة والتضامنٌة للشركاء

 فً جمٌع أمواله عن دٌون الشركة مسبوالًّ  متضامناًّ  ى األقل شرٌكاًّ فرٌق ٌضم عل التً تتكون من فرٌقٌن من الشركاء : تعرٌفها

 . عن دٌون الشركة بقدر حصته فً رأس المال مسبوالًّ  موصٌاًّ  وفرٌق آخر ٌضم على األقل شرٌكاًّ  ،

لشرٌك ا، ومتضامن ٌؤخذ نفس أحكام شركة التضامن الشرٌك ة ، فالشركتٌن دمجتا فً شركة واحد نهاألمنقسمة إلى فرٌقٌن فهً 

هو ؼٌر مسبول إال بقدر رأس المال الذي فقدم مبة ألؾ لاير فمثال  الموصً مسبول عن دٌون الشركة بقدر حصته فً رأس المال 

ء الناس هذه الشركة انتشرت فً الماضً وكانت لها شهرة واسعة ولكن حٌنما بدأت الشركة ذات المسبولٌة المحدودة بد، وقدمه 

لكن الٌعنً ذلك رحٌل هذه ، ون الشركة ذات المسبولٌة المحدودة تناسب الكثٌر من الناس ألٌطة بهجران شركة التوصٌة البس

 . إلى شركة التضامنكل ما ٌخصه ما ٌتعلق بؤحكام الشرٌك المتضامن أحال فٌالمنظم ، والشركة عن النظام 

 :خصابص شركة التوصٌة البسٌطة 
ومن ثم إذا لم ،  بما ٌنبا عن وجود شركة من الشركاء المتضامنٌن مقروناًّ ٌتكون من أسم واحد أو أكثر  : عنوان الشركة/ ٔ

 ا  واحد ا  ٌتكون عنوان الشركة إال من إسم شرٌك متضامن واحد فإنه البد من إضافة عبارة وشرٌكه وشركاه حتى وإن كان شرٌك

ال ، وعنوان بؤنها شركة توصٌة بسٌطة الوٌبٌن فً ، شركة محمد صالح وشركاه  ن نقول مثال  وعشرة موصٌن فالبد أ ا  تضامنم

وذلك حماٌة للؽٌر الذي ٌتعامل مع الشركة  ٌجوز بؤي حال من األحوال أن ٌتضمن عنوان الشركة أسم أحد الشركاء الموصٌن

إذا علم الشرٌك الموصً بوجود أسمه فً عنوان الشركة ولم ، وحتى ال ٌخٌل إلٌه أن هذا الشرٌك الموصً هو شرٌك متضامن 

إذا ، وشرٌك متضامن وتبقى عالقته بالشركة والشركاء على أنه شرٌك موصً لرض على ذلك فإنه ٌنقلب فً مواجهة الؽٌر ٌعت

   .به من وراء هذا العمل الؽٌر نظامً ت حقلمن حقه أن ٌطالب بكافة األضرار التً فكان ال ٌعلم 

كتسب هذه الصفة إال إذا اكتسبها بطرٌق آخر كؤن ٌكون الشرٌك الموصً ال ٌف : عدم اكتساب الشرٌك الموصً صفة التاجر/ ٕ

 مثال  .فً شركة أخرى  ا  متضامن ا  شرٌك

بد أن ٌقدم  فهو ال ٌسؤل عن دٌون الشركة إال بقدر حصته من رأس المال ومن ثم فال : المسبولٌة المحدودة للشرٌك الموصً/ ٖ

الشرٌك الموصً ال ٌجوز له أن و،  مجرد عمل فً الشركة وال ٌجوز أن تكون حصتهأو عٌنٌة  نقدٌةالشرٌك الموصً حصته 

ٌجوز له أن ٌطلع على أوراق ودفاتر ، وأو ٌقوم بنشاط الشركة  إدارٌا   كؤن ٌمارس عمال   ٌتدخل فً إدارة الشركة التدخل المباشر

 . صحٌحا   ٌولد طمؤنٌنة بؤن الشركة تسٌر سٌرا   ا  عام ا  الشركة اطالع

نقوم بتكٌٌفها والمقصود بالتكٌٌؾ أن ننظر فً هذه المسؤلة وفً هذا العقد الجدٌد كشركة التوصٌة  أنردنا التوصٌة البسٌطة إذا أو

تشبه أكثر من شركة فهنا الشرٌك المتضامن ، فهً البسٌطة وننظر فً أي العقود الموجودة فً الفقه اإلسالمً ٌشبه هذه الشركة 

فقط وهذه صورة من صور الشركات وقد صرح اإلمام ابن قدامه رحمه هللا بجواز قدم ماله فقدم ماله وعمله أما الشرٌك الموصً 

 .تشبه شركة المضاربة فٌما لو قدم الشرٌك المتضامن العمل فقط وقدم الموصً المال فقط ، وهذه الشركة 
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  التوصٌة البسٌطة :األسباب الخاصة النقضاء شركة 
  . ً أٌضا باألسباب الخاصة التً تنقضً بها شركة التضامنتنقضً باألسباب العامة النقضاء الشركات وتنقض

 شركة المحاصة :ثالثاًّ : 
هذا تعرٌؾ و،  وال تخضع إلجراءات الشهر ةمن الشركات التً تستتر عن الؽٌر وال تتمتع بشخصٌة اعتبارٌ هً : تعرٌفها

من الناس وٌتفق  ةٌجتمع محمد وصالح أربع ، فمثال  ٌستطٌع المرء من خالله أن ٌتصور الشركة  موضوعٌا   ا  شكلً ولٌس تعرٌف

الذي ٌقوم بهذا العمل شخص واحد ، فعلى أنهم شركاء فً المضاربة فً األسهم فً شراء الخضروات والفواكه وبٌعها أمام الؽٌر 

الشركاء من عددا  أشخاص متعددٌن لكن أمام الؽٌر ٌظهر أن هذا الشخص هو الذي ٌعمل وهو فً الواقع ٌخفً وراء ظهره  أو

الربا ، ف على الكنسٌة فً الربا ٌقال أن أساس نشؤة هذه الشركة كانت تحاٌالًّ ف، فً نهاٌة كل فتره زمنٌة بقسمة هذه األرباح اتفقوا 

بؤن هذه الشركة نبتت فً أحضان  لكن حتى وإن سلمنا جدالًّ ، محرم وهذه بمثابة حٌلة على الكنسٌة لممارسة والتعامل بالربا 

ننظر لهذه الشركة ، فأن نقول أن هذه الشركة ؼٌر صحٌحة أو محرمة ذلك ال ٌعنً فعب وممارسة أشٌاء ممنوعة الحٌل والتال

هذه الشركة ٌمكن أن ، و ؼٌر محرم فهً شركة صحٌحة بصرؾ النظر عن البذرة األولى فإذا كانت تمارس أمراًّ ، تمارس  وما

ذه الشركة وه، أنها شركة تضامن أو شركة توصٌة بسٌطة أو ؼٌرها ٌمكن أن ٌتفق الشركاء على فلكل الشركات  ا  تكون قالب

،  لى أسواق معٌنةوهً تمثل تكتالت اقتصادٌة لالستحواذ على منتجات أو ع تنتشر فً الؽالب فً المدن وفً القرى أكثر

  . الردٌؾ فً شركة التضامن ٌمثل صورة من صور شركات المحاصةو

 :خصابص شركة المحاصة 
وهذا الخفاء ٌبقى وال ٌزول إال بإرادة الشركاء ، فلٌس لها شخصٌة اعتبارٌة وال ٌوجد فٌها أي إجراءات  االستتار :الخفاء و/ ٔ

الؽٌر حتى وإن اكتشؾ أن هناك شركة فإن ذلك ، وفإذا فعلوا ذلك انقلبت إلى شركة من أحد الشركات ، بؤن ٌظهروا هذه الشركة 
حٌز الظهور واإلعالن إال إذا استطاع أن ٌثبت أن تصرؾ أحد الشركاء تصرؾ باسم  من حٌز التستر والخفاء إلىها ال ٌخرج
ترك األمر إلرادة  واختٌار شركة التضامن لو، ز أن تعتبر هذه الشركة شركة تضامن ووالنظام نص على أنه ٌج، الشركة 

لٌة محدودة أو شركة تضامن أو ؼٌرها من ألنه قد ٌكون الشركاء اتفقوا على أنها شركة ذات مسبو جٌدا   أمرا   الشركاء لكان
  . لخطورة شركة التضامنم الشركات فإلزام الشركاء بانقالب هذه الشركة عند اكتشاؾ أمرها إلى شركة تضامن فٌه إحراج له

 . وال ٌعرؾ الؽٌر سوى المدٌر الذي ٌتعامل معهم ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة/ ٕ
 الشركاء . ىحصص فٌها ال ٌمكن أن تتداول إال برض: فال تقوم على االعتبار الشخصً/ ٖ
وٌكتسب وصؾ التاجر من ٌتعامل ، تجارٌة  ولو كانت الشركة تمارس أعماال   : ال ٌكتسب الشركاء المحاصون وصؾ التاجر/ ٗ

 .مع الناس باسمه الشخصً 
 : إدارة شركة المحاصة

هذا ٌقوم بالمضاربة فً الخضروات فً سوق شرق  مثال  ، ف عمللها عدة صور ٌمكن أن ٌتفق الشركاء على أن ٌقوم كل منهم بال

 ، ودون وٌتقاسمون ما نتج من أرباحكلهم ٌقومون بالعمل وبإدارة الشركة ثم ٌعفالرٌاض وآخر فً ؼرب الرٌاض وآخر فً شماله 

رأس المال وهذا تكون نسبته فً ٌقومون بالعمل وإنما ٌقدمون  هم بإدارة الشركة والشركاء الأحدوقد ٌتفق الشركاء على أن ٌقوم 

 .وقد ٌتفق الشركاء بجماعٌة اإلدارة ، األرباح أكثر ألنه قدم المال والعمل 

 انقضاء شركة المحاصة :
عطاء فرصة لمن ال إل النظام حٌنما أجاز هذه الشركة أجازهاو،  شركة التضامن انقضاءبؤسباب ، وتنقضً باألسباب العامة 

 .اس على أنه ٌمارس األعمال التجارٌة ألي سبب من األسباب ٌرٌد ظهور اسمه أمام الن

ى:ىشركاتىاألموال
 . شركة المساهمة وشركة التوصٌة باألسهموهً نوعان : 

  : شركة المساهمةأوالًّ :  
أسهمهم  هً الشركة التً ٌقسم رأس مالها إلى أسهم متساوٌة القٌمة وقابله للتداول وال ٌسؤل الشركاء إال بقدر قٌمة : تعرٌفها

 ٓٔاآلن  ، ورٌاال   ٓ٘فٌما مضى فً نظام الشركات السعودي ت قٌمة السهم كان، و وتخضع فً تؤسٌسها إلى قواعد خاصة

ألن القٌمة السوقٌة تخضع للنزول ، لاير قٌمة أسمٌة ؼٌر القٌمة السوقٌة  ٓٔجاوز تتكل أسهم الشركة المساهمة ٌجب أال ف ترٌاال

وٌخرج فً نفس اللحظة من خالل شراء  فً لحظة ٌستطٌع المرء أن ٌكون شرٌكا  فكون قابلة للتداول هً البد أن ت، وواالرتفاع 

ال وأفلست الشركة ومنٌت بمبات المالٌٌن فؤنت تخسر أسهمك فقط ، ولو  وبٌع األسهم من خالل سوق المال أو بورصة األسهم

فذة من الشركات الحدٌثة التً لو أدٌرت إدارة صادقة تعد من أهم شركات األموال وهً صورة ، و تتحمل أي خسارة ثانٌة

،  باستثمار أموالهم بطرٌقة مرٌحةوصحٌحة ألصبحت تساعد اآلالؾ من البشر وتمكنهم بالمشاركة بمشارٌع ناجحة تعود علٌهم 

 .لك % وأحٌانا أكثر من ذٓٔسنوٌة أحٌانا تصل إلى  ا  ن ٌملك أسهم فً أي شركة من الشركات ٌتقاضى أرباحمألن 

الستعمار بلدان آسٌا وأفرٌقٌا  نشؤت كوسٌلة استعمارٌة فً طالبع القرن السابع عشر المٌالدي :نشؤت الشركات المساهمة 
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هولندا شركة الهند الصٌنٌة لمقاصد  وأنشؤتوأمرٌكا الشمالٌة فقد أنشؤت انجلترا شركة مساهمة فً الهند الشرقٌة الستعمار الهند 

وانتشرت ألن أي  تبعد ذلك كثر، ونشؤت شركة الستعمار كندا ، وانجلترا أنشؤت شركة الستعمار أمرٌكا استعمار معٌنه وفرنسا أ

هذا األمر ببناء على ذلك اهتمت الدول ، وشخص ٌستطٌع أن ٌعلن عن أنشاء شركة مساهمة ممكن أن ٌحصل على ملٌارات كثٌرة 

وزٌر التجارة ثم قرار من مجلس الوزراء ثم صدور مرسوم  موافقة الوزٌر المختصكوأصبح هناك إجراءات صارمة ودقٌقة 

،  وتعمل بها الشركةكل قوانٌن العالم تنص على جواز هذه و، ملكً أو رباسً حسب نظام البلد بالموافقة على هذه الشركة 

لعلماء المعاصرٌن كثٌر من ا، و المتقدمةفً العصور  موجودةلم تكن  الشركةن هذه ألمن ذهب المعاصرٌن هناك من الفقهاء و

 والشروط فً العقود األصل{ وبالعقود أوفوامنوا آالذٌن  أٌها ٌا}بالوفاء بالعقود  أمروهللا عز وجل  هً عقدو هاجواز إلىذهب 

 الشركةهذه  أن إلىمن الفقهاء من ذهب ، و قابما   الشركةتبعد وٌبقى كٌان  أنفٌمكن المخالفة قد ٌوجد بعض االجراءت ، و ةباحاإل

 ٌتؤخرال أٌكون بٌن طرفٌن فً مجلس واحد و أنالعقد البد  أن إلىفلسفٌه من النظر  أدلهوهً  األدلةمشروعه وذكر بعض  ؼٌر

العقد كوالقبول فً وقت واحد  اإلٌجابٌكون  أنال ٌلزم وتكون فً مجلس واحد  أنن هناك عقود ال ٌلزم ؤٌرد علٌه بهذا ، والعقد 

 .الفقهاء  وأجازه إلسالمًامعروؾ فً الفقه وهو  بالمراسلة

 نوعان ::  المساهمةشركة  أنواع
ٌقولون فٌعبر عنها بالترجمة وٌبدو أنها ترجمة خاطبة و،  مؽلق على المإسسٌن وال تطرح أسهمها لالكتتاب : الشركة المقفلة/ ٔ

 . مقفلة ألنها مقفلة على المإسسٌن أنها شركة مؽفلة والصحٌح أنها شركة

 . ال ٌجوز أن ٌقل عنهوون بقدر معٌن بد أن ٌك الها تطرح أسهمها لالكتتاب فً البنوك ورأس مال : لقةالشركة الؽٌر مؽ/ ٕ

  : خصابص الشركة المساهمة
 . انتفاء االعتبار الشخصً وهً تقوم على االعتبار المالً/ ٔ
كتتاب فً األسهم التً تطرح فً عن طرٌق اال فٌدخل الشخص شرٌكا  :  انقسام رأس مال الشركة إلى أسهم متساوٌة القٌمة/ ٕ

 . م الشركة بمنع تداول األسهمبمجموع ما ٌملكه من أسهم قابله للتداول وال ٌجوز أن تقو والشرٌك ٌكون شرٌكا  ،  بداٌة الشركة

إال إذا كان ؼرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا  : سم الشركة على شخص طبٌعًاال ٌجوز أن ٌشتمل / ٖ

 . االسمكانت مإسسة عادٌة أو شركة ؼٌر مساهمة ثم تحولت إلى مساهمة فإنه ٌجوز أن تكون بهذا ، أو إذا خص الش

 . إال بقدر ما ٌملك فً الشركة وال ٌجوز أن ٌسؤل بؤكثر من ذلك المساهم لٌس مسبوالًّ  : تحدٌد مسبولٌة المساهم/ ٗ

 : إجراءات إنشاء الشركة المساهمة
ثم ونه ٌإٌدٌن الشركة تبدأ كفكرة فً ذهن أحد األشخاص ٌعرضها على آخر: ف كتابة العقد بٌن الشركاء : من أهم هذه األمور

،  الذي تسٌر علٌه الشركة بة النظامٌقوم هإالء األشخاص بكتابة العقد ثم ٌقومون بكتافتولد من األذهان إلى الواقع تتنمو حتى 

على  ٌصدر قرار من وزٌر التجارة بالموافقةطلب ثم ٌدرس هذا الطلب ثم ب بعد ذلك تقوم الشركة بالتوجه لوزارة التجارةو

حصها من جمٌع بالموافقة بعد دراسة الشركة وف لٌصدر قرارا   المرحلة التالٌة برفعه إلى مجلس الوزراءثم تؤتً ، تؤسٌس الشركة 

تؤهب الشركة منتظرة تثم ، وزراء بالموافقة الدولة إلى مصداقٌة الشركة حماٌة للناس صدر قرار مجلس ال النواحً فإذا أطمؤنت

المرسوم الملكً واألمر الملكً واألمر السامً مصطلحات دارجة فً األنظمة ولكل مصطلح )و صدور المرسوم الملكً بالموافقة

د ذلك بعو،  الرسمٌة بعد صدور المرسوم الملكً بالموافقة تنشر أحكام الشركة بالجرٌدةو( معنى مؽاٌر عن المصطلح اآلخر

والنظام حسم التالعب فً هذا األمر وألزم أن ٌتولى اإلشراؾ على االكتتاب أحد البنوك الذي ٌعٌنه  ندخل فً مرحلة االكتتاب

ٌجب أن ٌتم وزٌر التجارة فتودع األموال فً أحد البنوك وبإشراؾ مباشر من الدولة ومن وزارة التجارة فإذا أودعت هذه األموال 

وك تتعهد بتؽطٌة االكتتاب مطروحة ولو بقً سهم واحد لم ٌكتتب فٌه فإن هذه الشركة ال تقوم وعادة البناالكتتاب باألسهم ال

جزء اآلخر فً وقت الحق ال تكون الشركة بحاجة رأس المال بالكامل فتطلب من المكتتبٌن دفع جزء من السهم وال أحٌانا  و ، كامالًّ 

ٌدعو المإسسون المكتتبٌن إلى عقد هذه الجمعٌة ف جمعٌة تسمى الجمعٌة التؤسٌسٌة بعد انتهاء مرحلة االكتتاب تنعقدو ، ٌعلن عنه

االكتتاب بكامل رأس المال والمصادقة على تقٌٌم الحصص من تختص هذه الجمعٌة بالتؤكد ووٌكون لكل مساهم حق الحضور 

اعتماد وتعٌٌن أول مراقب حسابات و ، سنوات إدارة لمدة ال تتجاوز خمستعٌٌن أول مجلس ، ودون مبالؽة  صحٌحا   العٌنٌة تقٌما  

 . ، وكل ذلك بإشراؾ وزارة التجارة مزاٌا خاصة للمإسسٌن أو لؽٌرهم 

 الصكوك التً تصدرها شركة المساهمة :
أما و ،  وتسمى باألوراق المالٌة،  السندات/ ٖحصص التؤسٌس / ٕاألسهم / ٔمختلفة وهً  ا  شركة المساهمة تصدر صكوكال

 عمل من األعمال التجارٌة المفردة .فهً التجارٌة األوراق 

  . السهم هو صك ٌمثل حصة فً رأس مال الشركة وهو ٌقابل الحصة فً شركات األشخاص األسهم :/ ٔ

 :  خصابص األسهم
 .لاير( ٓٔمتساوٌة القٌمة )أصبح بعد آخر تعدٌل ٌعادل / ٔ
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  . عدم قابلٌته للتجزبة/ ٕ

 .(ألحوال أن ٌمنع السهم من التداولتجارٌة )وال ٌجوز بؤي حال من اقابل بالتداول بالطرق ال/ ٖ

 أنواع األسهم :
 من حٌث طبٌعة السهم تنقسم إلى : / ٔ
 . أسهم نقدٌةأ/ 

 . أسهم عٌنٌةب / 

 من حٌث تداول السهم تنقسم إلى :/ ٕ
  .ألي شخص صرفه  ألنه ٌمكن مثل الشٌك الذي ٌكتب لحاملة وهذا فٌه خطورة للؽاٌة:  أسهم لحاملهاأ/ 

  . الذي ٌقٌد فٌه أسم الشخص صاحب السهم: أسهم أسمٌة ب/ 

 من حٌث ما ترتبه من حقوق تنقسم إلى :/ ٖ
 . لٌس ألحد مٌزة على اآلخر، فألسهم المعروفة وترتب حقوق متساوٌة وحق فً التصوٌت وحق فً األرباح ا:  أسهم عادٌةأ/ 

 تتمٌز بماٌلً :، و مة للشركاء بمزاٌا معٌنة لصالح المإسسٌن أو ؼٌرهمتصدرها الجمعٌة العا:  أسهم ممتازةب/ 

 أولوٌة فً قبض ربح معٌن . 

 أعاله . ألمرٌناوٌجوز أن ٌجمع بٌن ،  شركةأولوٌة فً استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفٌة وعند انقضاء ال 

 النظام السعودي ألنه جعل التصوٌت فً  ام ٌذكرهل، وهذه  له من األصوات ضعؾ السهم العادي صاحب األسهم الممتازة

  . الجمعٌات المساهمون على قدم المساواة

من قدم وأسدى خدمات معٌنة للشركة ٌنبؽً ، والمزاٌا التً أعطٌت ألصحاب هذا السهم ؼٌر مقبولة وٌنبؽً أن ٌعاد النظر فٌها و

 . فٌه أشكالفل أما ٌعطى المزاٌا بهذا الشك، أن ٌعطى نسبة زابدة فً األرباح 

أو  ٌجٌز النظام للشركة المساهمة أن تستهلك األسهم أثناء قٌام الشركة إذا كان مشروع الشركة هذا ٌهلك تدرٌجٌا  :  أسهم تمتعج/ 

إال أن ،  واألصل أنه ال ٌجوز رد قٌمة األسهم للمساهمٌن إال عند انقضاء الشركة وبعد الوفاء بدٌونها، أعمال مإقتة على ٌقوم 

فٌجوز للشركة رد قٌمة األسهم ، ركة قد تجد من المناسب استهالك األسهم فً بعض الحاالت وتنص على ذلك فً نظامها الش

وٌقع االستهالك عادة  ، االحتٌاطً الذي ٌجوز التصرؾ فٌهأو  األرباحكل سنة مرة واحدة وٌكون االستهالك عن طرٌق  تدرٌجٌا  

ن هناك السهم وهناك رأس ألوأسهم التمتع بهذه الكٌفٌة فٌها أشكال ، بهذه الطرٌقة  هماألسبالقرعة بٌن المساهمٌن وتستهلك كل 

ن الشرٌك له ألال ٌجوز أن تستهلك األسهم عن طرٌق األرباح ففإذا انتهت الشركة تعاد رإإس األموال ،  المال وهناك األرباح

فً حالة بقاءه فإن خسرت الشركة فقد انتهت المسؤلة أما  مال  واألرباح ورأس المال ٌجب أن ٌرد له كا، حقان رأس المال واألرباح 

  . إنهاء هذه الشركة بهذه الطرٌقة فؽٌر مقبول

 القٌود الواردة على تداول األسهم :
السهم ٌتداول بالطرق التجارٌة والشرٌك له الحق فً المطالبة باألرباح التً أنتجتها هذه األسهم العاملة فً هذه الشركة وقابلٌة 

 لسهم للتداول حق للمساهم هذا هو األصل لكن النظام أورد قٌدٌن :ا

وحساب األرباح والخسابر عن سنٌتٌن  ةنشر المٌزانٌال ٌجوز تداول األسهم النقدٌة والعٌنٌة الخاصة بالمإسسٌن قبل / ٔ

ركة ال ٌإسس هإالء الشالحكمة من هذا القٌد حتى ، ومن تارٌخ التؤسٌس  مالٌتٌن ال تقل كل منهما عن اثنً عشر شهراًّ 

ٌجوز خالل هذه الفترة نقل ملكٌة األسهم النقدٌة من أحد المإسسٌن إلى مإسس آخر أو إلى ، و وٌخرجون منها دون أي مسبولٌة

  . أحد أعضاء مجلس اإلدارة كضمان لإلدارة من ورثة أحد المإسسٌن فً حالة وفاته إلى الؽٌر

ضو مجلس اإلدارة لضمان إدارته طوال مدة عضوٌته وحتى تنقضً المدة المحددة ال ٌجوز تداول األسهم الذي ٌقدمها ع/ ٕ

  . إذا كان هناك خصومة والمدة هً سنة ىلسماع دعوى المسبولٌة أو إلى أن ٌفصل فً الدعو

 .  على تداول األسهم بشرط أال ٌإدي ذلك لمنع التداول بشكل مطلق ٌجوز للشركة المساهمة أن تضع قٌوداًّ و

فمن ،  هً ما ٌحصل علٌه بعض المإسسٌن من أرباح دون أن ٌقابل ذلك حصة فً رأس مال الشركةو : التؤسٌسحصص / ٕ

، ( هذا الشخص ما ٌسمى )بحصص التؤسٌسأسدى للشركة جمٌال أو أسدى للشركة مٌزة من المزاٌا فإن الشركة تقرر أن تعطً 

وٌدخل مع الشركاء وٌدخل مع ا  فهو ٌتقاضى أرباح دفعه الشخصهذه الحصص الشك أن فٌها خطورة ألنه ال ٌقابلها رأس مال و

ولذلك فان معظم المساهمٌن فً هذه الشركة دون أن ٌكون له مقابل أو دون أن ٌكون قد دفع ما ٌقابل ما ٌحصل علٌه من أرباح ، 

نظام الشركات  ومن ذلك تهابعض األنظمة حدت من خطور، قوانٌن الشركات فً كثٌر من دول العالم قد ألؽت حصص التؤسٌس 

 فقد حد من هذه الحصص بشكل كبٌر حٌث حصر حصص التؤسٌس فً أمرٌن : السعودي

فمثل هذٌن األمرٌن إذا حصلت أي شركة من ،  لتزام من شخص معنويإحصل على / ، بلمن قدم للشركة براءة اختراع / أ

 الشركة فً العادة . حدهما فإن ذلك سٌإدي إلى نجاحأالشركات على هذٌن األمرٌن أو على 
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 خصابص حصص التؤسٌس :
  . ولكنه لم ٌقدم رأس مال فً الشركة فصاحبها ٌتقاضى أرباحا   : أنها ال تدخل فً رأس مال الشركة/ ٔ

  . قابلة للتداول شؤنها شؤن األسهم/ ٕ

  . ٌر قابلة للتجزبة/ ؼٖ

األرباح وٌحل محله فهً ذه بٌعها لؽٌره وٌتقاضى هٌستطٌع صاحب حصص التؤسٌس أن ٌقوم بف: تكون اسمٌة أو لحاملها / ٗ

 قابلة للتداول .

الل هذه األرباح ولكنهم ال ظوإنما هم ٌتفٌبون  ال تخول أصحابها حق اإلشتراك فً إدارة الشركة ، وال فً حضور الجمعٌات/ ٘

 شؤن لهم فً أمور الشركة وال فً إدارتها وال فً التصوٌت فً حضور الجمعٌات .

، لكن ال ٌجوز أن تتجاوز نسبة األرباح التً تخصص لحصص  فً أرباح الشركة صحابها نصٌباًّ ألحصص التؤسٌس تخول  -ٙ

 % من األرباح الصافٌة .ٓٔالتؤسٌس عن 

أما بهذا الشكل فإنها ، ووبهذه الطرٌقة تكون هً الطرٌقة السلٌمة ،  بدٌل المناسب لها أنها تقٌم وتدخل فً رأس مال الشركةوال

 . اسبة وؼٌر مقبولةؼٌر من

ما قدمه من مال على سبٌل القرض للشركة وحقه فً الحصول على ٌصك قابل للتداول ٌثبت حق حامله ف ًهو : السندات/ ٖ

فالسند أشبه بقرض ٌقوم صاحب السند بإقراض هذه ،  مٌعاد المحدد النتهاء مدة القرضالفوابد المستحقة واقتضاء دٌنه فً ال

مقابل هذا  ةهً فوابد( سنوٌا  بل فً الواقع لٌست أرباحوأو فوابد ) ا  لٌون أو مابة ملٌون وٌتقاضى أرباحخمسٌن م الشركة مثال  

 القرض وهذا القرض ملزمة الشركة بإعادته إلى صاحبه فً الموعد الذي تم اإلتفاق علٌه .

لتزامات عدٌدة ولذلك تحتاج إلى سٌولة الشركات عادة تحتاج إلى أموال وقد ال ٌفً رأس المال أو تدخل فً مشارٌع جدٌدة واو

 وتحتاج إلى أموال ولها فً ذلك أحد طرٌقٌن :

 أن تقوم برفع رأس مالها وتدعو الناس إلى اإلكتتاب ./ ٔ

حد أفتستدٌن من بنك أو من ، تلجؤ لإلقتراض وتفضله ألنه ال ٌرتب على الشركة دخول مساهمٌن جدد فً ذلك فاإلقتراض : / ٕ

 من المال ثم تقوم بعد ذلك فً االستفادة من هذا المال ثم تعٌده لصاحبه بعد أن استفادة من هذا المال . ا  معٌن ا  األشخاص مبلؽ

 :  الفرق بٌن السند والسهم

 السهم السند

 ٌمثل حصة فً رأس المال ال ٌمثل حصة فً رأس المال هو حصة فً الدٌن

 الوقت فً لحامل السند حق استرداد قٌمة سنده )قٌمة القرض(
 المحدد

حامل السهم ال ٌستطٌع استرداد قٌمة السهم إال بانتهاء الشركة 
أو عن طرٌق أسهم التمتع أو عن طرٌق التخارج ببٌع هذه 

 ةالحصة وفق شروط وضوابط معٌن

أي مزاٌا حامل السهم ال ٌستطٌع أن ٌحصل على أي أرباح أو  حتى ولو لم تربح الشركة سنوٌا   ثابتةلحامل السند اخذ فابدة 
 مالٌة إال إذا ربحت الشركة

حامل السند ال ٌتدخل فً إدارة الشركة ألنه لٌس شرٌكا بل 
 مقرض )محسن( إلى هذه الشركة

 حامل السهم ٌتدخل فً إدارة الشركة ألنه شرٌك فٌها.
 

 ً مواجهة الشركة( وتصدر بقٌمة متساوٌة وؼٌر قابلة للتجزبة فالسندات قابلة للتداول )مثلها مثل األسهم تماما  

 : شروط وقٌود إصدار األسهم
خذ هذا ألكنه  إصدار السندات هو السلؾ أو القرض تماما   فً نظام الشركة )أنها تصدر سندات( : أن ٌكون ذلك مصرحاًّ / ٔ

 الشكل المعاصر أن ٌعطى له وثٌقة تسمى السند ٌستطٌع الشخص أن ٌقوم بتداوله وبٌع هذا الدٌن .
 لجمعٌة العامة العادٌة .أن تقرر ذلك ا/ ٕ
بمعنى أنها طالبت جمٌع المكتتبٌن بالوفاء بقٌمة األسهم كاملة فإذا  أن تكون الشركة قد استوفت قٌمة رأس المال بالكامل :/ ٖ

 واحتاجت إلى االقتراض جاز لها ، أما قبل استٌفاء رأس المال فال ٌجٌزه النظام . استوفت رأس المال كامال  

وإذا أرادت الشركة إصدار سندات جدٌدة فٌجب علٌها أن تقوم  : ة القرض )السند( عن قٌمة رأس المال المدفوعأال تزٌد قٌم/ ٗ

 بالوفاء بالسندات القدٌمة ثم تقترض بعد ذلك . أوال  

 .عادة ٌتم اإلكتتاب بالسندات عن طرٌق أحد البنوك التً ٌعٌنها قرار وزٌر التجارة و

 أنواع السندات :
لاير  ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٔلاير )متساوٌة القٌمة( أو نقول مثال ٌقترضون  ٓ٘بمعنى ٌقترضون سند ب : عالوة إصدارسندات مع / ٔ

لشخص بملٌون لهذه عالوة اإلصدار أي ٌحسبون لك القرض الذي اقترضته بملٌون وٌعطونه ، ولاير  ٓٓٔ,ٓٓٓ,ٔوٌجعلونه 

 .% ٗ% ٖعادة تكون  علٌه كل سنة أو حسب اإلتفاق ةبتفابدة ثا فهذا السند له عالوة إصدار وٌؤخذ أٌضاًّ ومابة لاير 
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بمعنى أن ٌكون هناك سحب على جوابز ،  ( وفٌه نصٌبةمثل السابق فٌه عالوة إصدار وأرباح )فوابد ثابت سندات النصٌب :/ ٕ

 .المسابقة( أو السحب : عالوة إصدار فوابد ثابتة والٌانصٌب )الذي هو  معٌنه سٌارات أراضً مبالػ معٌنة فهذا فٌه ثالثة أمور

 فقط بدون عالوة إصدار وبدون نصٌب . ثابتةوهذا ال ٌحصل إال على فوابد  سندات عادٌة :/ ٖ

من النادر أن والمضاربة ومنها القرض الحسن )كوهناك بدابل كثٌرة  السندات ٌجب أن تزول من قانون الشركات السعودٌةو

 .لكن اآلن عن طرٌق البنوك أو عن طرٌق التورق ٌمكن أن ٌكون ذلك ، ابدة ( ألن كل إنسان ٌرٌد الفحسنا   ٌقرض أحد قرضا  

 : شركة المساهمةالإدارة 
 كان ذلك عالمة على نجاح الشركة . ومتمٌزةفكلما كانت جٌدة ،  إدارة شركة المساهمة من أهم األمور واألساس فً نجاحها

 ٌجتمع فٌه كل الشركاء والمساهمٌن بضوابط معٌنه .فللمساهمٌن  ةالذي ٌهٌمن على تسٌٌر دفة األمور مجلس الجمعٌة العمومٌ -

بتصرٌؾ أمور الشركة العادٌة ولذلك البد من اختٌار عدد قلٌل من المساهمٌن الجمعٌة من المتعذر ومن القلٌل أن تقوم  -

هإالء ٌمثلون الشعب فً ف مجلس الشورىومجالس األعٌان ووهذا أشبه بمجالس النواب  الشركة لٌكونوا أعضاء فً مجلس إدارة

 .ومجلس اإلدارة هو الذي ٌسٌطر على أعمال اإلدارة ، مجلس اإلدارة ٌمثلون المساهمٌن فً الشركة المساهمة والحكومة 

تقوم الجمعٌة العمومٌة العادٌة بتعٌٌن ته بعد انقضاء مدو،  سنوات ٘الجمعٌة التؤسٌسٌة تتولى تعٌٌن أول مجلس إدارة لمدة و -

أعضاء  ٖوٌتكون المجلس من )وٌجوز أن ٌتضمن نظام الشركة تحدٌد مدة اقل  سنوات كحد أقصى ٖجلس اإلدارة لمدة أعضاء م

 . األعضاء لؽاٌة مادٌة دأقصى حتى ال ٌزداد عد حدا  النظام وكان من األولى أن ٌضع ( حد أقصىوجد ٌ وال، على األقل 

على أن ٌعرض  مكانه اًّ مإقت اًّ ن األسباب فإن المجلس ٌتولى تعٌٌن عضومركز احد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب مر إذا شؽ -

 األمر على أول اجتماع للجمعٌة العمومٌة وٌكمل العضو الجدٌد مدة سلفه .

إذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى المنصوص علٌه فً النظام أو فً نظام الشركة وجب دعوة الجمعٌة  -

 تنفٌذ العدد وإكمال العدد الالزم .العمومٌة العادٌة ل

وٌجوز أن ٌجمع عضو واحد بٌن مركز ربٌس المجلس ومركز ،  منتدباًّ  وعضواًّ  ٌعٌن مجلس اإلدارة من بٌن أعضابه ربٌساًّ  -

 وٌبٌن نظام الشركة اختصاصات ربٌس المجلس والعضو المنتدب .،  العضو المنتدب

وال  ، إعادة العضو المنتدب وسكرتٌر مجلس اإلدارة وٌجوز دابما   أو من ؼٌرهم من بٌن أعضابه ٌعٌن مجلس اإلدارة سكرتٌراًّ  -

)ربٌس أما ، تزٌد مدة ربٌس المجلس والعضو المنتدب وسكرتٌر عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوٌة كل منهم فً المجلس 

هم جمٌعا أو بعضهم دون إخالل فً وللمجلس فً كل وقت أن ٌعزل المجلس( فٌجوز تحدٌد فترة رباسته للمجلس لمدة واحدة فقط

 حقهم فً التعوٌض إذا قامت أسباب هذا التعوٌض .

 شروط عضو مجلس اإلدارة :
حد البنوك التً ٌحددها قرار وزٌر فً أوتودع :  لاير 0ٓٓٓٓٔلعدد من أسهم الشركة ال تقل قٌمتها عن  أن ٌكون مالكاًّ / ٔ

ولذلك تعرؾ بؤنها ، هذه األسهم لضمان مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة من تارٌخ التعٌٌن وتخصص  ٌوما   ٖٓالتجارة خالل 

ضد أعضاء مجلس اإلدارة أو إلى أن ٌتم ى )أسهم الضمان( وتضل ؼٌر قابلة للتداول إلى أن تنقضً المدة المحددة لسماع الدعو

المحدد وقت سهم الضمان فً الوٌترتب على عدم قٌام عضو مجلس اإلدارة بإٌداع أ، إذا كانت قد رفعت ى الفصل فً الدعو

لاير ألؾ  ٓٓٗأو  ٖٓٓ ٌكونلٌجب أن ٌرفع هذا المبلػ بشكل واضح و لاير قلٌلة جدا   ٓٓٓ,ٓٔفً رأًٌ أن ، وبطالن عضوٌته 

ألن عضو مجلس اإلدارة ٌمارس صالحٌات متعددة وٌتصرؾ فً مجلس اإلدارة كعضو فٌجب رفع المبلػ بشكل ٌجعل العضو 

 ابه قضٌة المسإولٌة .حسفً ٌحسب وٌتنبه 

 .ال ٌجوز الجمع بٌن وظٌفة من وظابؾ الدولة العامة وعضوٌة مجلس إدارة الشركات ف : عاماًّ  أال ٌكون موظفاًّ / ٕ

أٌة مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً األعمال والعقود التً تتم لحساب الشركة إال بترخٌص من الجمعٌة ه أال ٌكون ل/ ٖ

، سنة وباستثناء األعمال التً تتم بطرٌق المناقصة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل العامة العادٌة ٌجدد كل 

 .بشرط أال ٌكون هناك أي تالعب فً األسعار أو ٌطلع على األسعار 

نه ال ٌجوز لعضو مجلس اإلدارة بؽٌر ترخٌص من الجمعٌة العامة العادٌة )ٌجدد كل سنة( أن ٌشترك فً أي عمل من شؤ/ ٗ

مع  األرباح التً تقاضاها لحساب الشركة تحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإال كانأأو أن ٌتجر فً  منافسة الشركة

وهو موجود فً الفقه منافسة الشركة أمر ؼٌر مقبول وممنوع فً األنظمة و، تعوٌض الشركة عن أي أضرار تترتب على ذلك 

ر الخاص إذا عمل بطرٌقة تنافس رب العمل فإن كل ما ٌحصل علٌه من أرباح وأموال فالفقهاء ٌنصون على أن األجٌ اإلسالمً

 .ٌعود إلى صاحب العمل ألن ذمته منقطعة ومشؽولة برب العمل فال ٌجوز له أن ٌشؽلها بعمل آخر 

 ال ٌجوز للشركة أن تقوم باإلقراض النقدي ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ./ ٘

 : اختصاصات مجلس اإلدارة
 3٘صادر بالمرسوم الملكً عام الهناك فرق بٌن نظام الشركات ، والمرجع األول فً تحدٌد هذه االختصاصات هو نظام الشركة 
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 .والصالحٌات والقواعد واألنظمة واللوابح التً تسٌر علٌها  العامةوعقد الشركة ونظام الشركة الذي ٌحدد الهٌكلة 

  .ة الشركة كما ٌكون له فً حدود اختصاصاته بعض األمور الموجودة فً نظام الشركاتلمجلس اإلدارة أوسع السلطات فً إدار -

لمجلس اإلدارة فً حالة عدم وجود أحكام فً نظام الشركة أن ٌتمتع بكل السلطات الالزمة التً تحقق ؼرض الشركة وتكون  -

ا ٌتحمله من قام به وال ٌنصرؾ ذلك إلى الشركة أعماله وتصرفاته ملزمة للشركة مادامت خالٌة من الؽش أو الخطؤ الجسٌم فهذ

 لكن إذا كانت من األعمال اإلعتٌادٌة المعقولة المقبولة فإن الشركة تتحمل هذه التصرفات .

 ٌُمنع مجلس اإلدارة بؽٌر إذن من الجمعٌة العامة العادٌة القٌام باألعمال اآلتٌة : -

  سنوات . ٖعقد القروض التً تتجاوز آجالها 

 ارات الشركة أو رهنها بٌع عق. 

 بٌع متجر الشركة أو رهنه .  

 إبراء ذمة مدٌنً الشركة من إلتزاماتهم .  

الشركة  مثال  ت إذا كانفلكن هذه األشٌاء المحظورة على الشركة إذا كان نشاط وؼرض الشركة هو هذه األشٌاء فهذا أمر جابز 

 لك بالنسبة للمتجر ونحو ذلك .ه فال ٌحظر علٌها وكذإقامت بالمتاجرة بالعقار بٌعه وشرا

 .هذه أمور شكلٌة وإجرابٌة ة طرٌقة اجتماعات المجلس والمداول -

 مكافآت أعضاء المجلس :
 أجازت أن تؤخذ المكافؤة أحد الصور اآلتٌة :

  ًّراتبا معٌنا . 

 أو بدل حضور عن الجلسات . 

  أو مزاٌا عٌنٌة أو نسبة معٌنة من األرباح. 

ٌنبؽً أن نزٌد له نسبة األرباح لكً تكون األمور منضبطة فؤخذ راتب فما انه قدم العمل مع المال عضو مجلس اإلدارة طالو

ٌُعطى نسبة معٌنة أو زٌادة فً نسبة األرباح   .شهري محدد للشرٌك أمر ؼٌر مقبول من الناحٌة الفقهٌة ولذلك الحل السلٌم أن 

 : مسإولٌة مجلس اإلدارة
 :مقابل )أمام( مسإولٌة مجلس اإلدارة تنعقد ، ومن قٌود المسبولٌة بل علٌه مسبولٌة كبٌرة  طلٌقاًّ  مجلس اإلدارة لٌس حراًّ 

 .الؽٌر / ٖ، المساهمٌن / ٕ، الشركة / ٔ

بسبب مخالفة  ول أمام هإالء عن كل ضرر ٌنشؤ كل من تضرر من الشركة أو المساهمٌن أو من الؽٌر فإن مجلس اإلدارة مسبف

وقٌام أركانه من  علٌه أن ٌقٌم األدلة والبراهٌن على ثبوتهفمن ٌدعً الضرر ، وشركة أو سوء اإلدارة نظام الشركات أو نظام ال

 خطؤ وضرر وعالقة سببٌه .

بمعنى انه ال ٌستطٌع أن ٌنفك أو ٌتنصل احٌد من أعضاء مجلس اإلدارة من هذه  مسبولٌة مجلس اإلدارة مسإولٌة تضامنٌة :و

نٌة على جمٌع األعضاء إذا كان القرار صدر باإلجماع أما القرارات التً صدرت بؤؼلبٌة األعضاء فالمسبولٌة تضام المسبولٌة ،

 ال ٌسؤل بشرط إثبات ذلك .ففال ٌسؤل عنها إال من أٌد القرار الذي ترتب علٌه الضرر أما المعارض 

 : الجمعٌة العامة
وتالحظون فً الصحؾ والجرابد إعالن عن اجتماع ،  ةهً التً ٌجتمع فٌها المساهمون للتداول فً أمور الشرك :ها تعرٌف

كثٌر من المساهمٌن ال ٌكترثون وال ، والجمعٌة العامة للشركة وٌجب على الشركة أن تعلن هذا وهو من الشروط النظامٌة 

ٌرؼبون حضور هذه االجتماعات والواجب أن ٌحضر الشخص لٌعرؾ ما تسٌر علٌه الشركة من جهة ومن جهة أخرى ٌبٌن 

 ألعضاء مجلس اإلدارة أن هناك من ٌراقب الشركة وٌتابع أعمال مجلس اإلدارة .

 .( الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌةوالجمعٌة العامة العادٌة والجمعٌة التؤسٌسٌة : )تنقسم إلى ثالثة أقسام  أقسام الجمعٌة العامة :

 : سبق الكالم عنها .الجمعٌة التؤسٌسٌة / ٔ

ركة على ؼٌر ذلك ولو نص فً نظام الش حق حضور الجمعٌة العامة اًّ ( سهمٕٓلكل مساهم حابز ل):  دٌةالجمعٌة العامة العا/ ٕ

ٌوكل عنه كتابة مساهم آخر من ؼٌر أعضاء مجلس اإلدارة أن وللمساهم ، ٌجب على الشركة أن تلتزم به ف ()ألن هذا نص آمر

دنى من األسهم المنصوص علٌها فً النظام أن ٌجتمعوا وٌإلفوا وبذلك ٌستطٌع صؽار المساهمٌن الحابزٌن على اقل من الحد األ

 النصاب المطلوب ثم ٌوكلوا احدهم بالتصوٌت فً هذه الجمعٌة .

كتعٌٌن وعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبً الحسابات  تختص الجمعٌة العامة العادٌة بجمٌع األمور المتعلقة بالشركةو

عضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسبولٌة ...الخ ، فالجمعٌة العامة العادٌة هً المهٌمنة وحساب األرباح والخسابر وتبربة ذمة أ

 وهً المسٌطرة ولذلك مجلس اإلدارة ٌخضع للجمعٌة العامة ولذلك هو ٌتكون من جمٌع المساهمٌن . 
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ولمجلس ،  لسنة المالٌة للشركةوٌجب أن تنعقد الجمعٌة العامة مرة على األقل فً السنة خالل الستة شهور التالٌة إلنتهاء ا

إلى ذلك وٌجب أن تنعقد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمٌن  اإلدارة أن ٌدعو هذه الجمعٌة كل ما دعت الحاجة

على  ( ٌوماًّ ٕ٘وٌجب أن تتم دعوة الجمعٌة العامة فً الصحؾ الٌومٌة قبل اإلنعقاد ب)، % من رأس المال على األقل ٌ٘مثل 

إال إذا حضره مساهمون ٌمثلون نصؾ رأس المال على األقل ما لم ٌنص نظام  قل وال ٌكون انعقاد الجمعٌة العامة صحٌحاًّ األ

أٌاًّ كان عدد  دعوة إلى اجتماع ثانً وٌعتبر االجتماع الثانً صحٌحاًّ  تفإذا لم ٌتوفر هذا النصاب وجه، الشركة على نسبة أعلى 

  . القرارات باألؼلبٌةاألسهم الممثلة فٌه وعادة تصدر 

 : تختص بتعدٌل نظام الشركة فً أي موضوع من الموضوعات باستثناء ما ٌلً:  الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة/ ٖ

والتً ٌستمدها من النظام أو من نظام الشركة  التعدٌالت التً تإدي إلى حرمان المساهم من حقوقه اللصٌقة بوصفه شرٌكاًّ أ/ 

تصوٌت وحق الحصول على األرباح وحق حضور الجمعٌات ...الخ فهذه األشٌاء ال ٌجوز للجمعٌة وتشمل هذه الحقوق حق ال

 فٌها ألن هذه من النصوص اآلمرة ال ٌجوز للشركة أن تتطرق إلٌها . العامة ؼٌر العادٌة أن تتصدى لها أو أن تصدر قرارا  

 .فع القٌمة االسمٌة للسهم كر:  التعدٌالت التً تإدي إلى زٌادة أعباء المساهمٌن المالٌةب/ 

وبعد ذلك ُعدل الؽرض  فإذا قامت الشركة ودخل الناس فٌها على أساس أن هذه الشركة زراعٌة مثال   :تعدٌل ؼرض الشركة ج/ 

 أو فً البترول أو فً التؤمٌن ..الخ . وأصبحت عقارٌة مثال  

  . سها فً المملكة إلى بلد أجنبًال ٌجوز نقل المركز الربٌسً للشركة إذا كانت الشركة قد تم تؤسٌد/ 

 تعدٌل جنسٌة الشركة .هـ/ 

فً اختصاص  وللجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة فضال عن اإلختصاصات المقررة لها أن تصدر قرارات فً األمور الداخلة أصالًّ 

 الجمعٌة العامة العادٌة وذلك بنفس الشروط الخاصة بالجمعٌة العادٌة .

 ة :الرقابة المالٌة على الشرك
الشفافٌة ف ومراقب الحسابات هذا أمر مهم جدا   ٌجب أن ٌكون هناك مراقب حسابات أو مجلس لمراقبة الحسابات فً الشركة 

مطلوبة فً الشركة وبالتالً ال ٌستطٌع مدٌر الشركة وال العضو المنتدب وال مجلس اإلدارة أن ٌتصرؾ أو ٌتالعب فً هذه 

  . بٌرالشركة بمعنى أنه ٌحد من ذلك بشكل ك

 إنقضاء شركة المساهمة : 
ثر لها فً انقضاء أالمبنٌة على اإلعتبار الشخصً ال تنقضً شركة المساهمة باألسباب العامة مع مالحظة أن األسباب العامة 

ألي  أو الحجر علٌه هأو إعسار هشرٌك أو شهر إفالس انسحابثر للوفاة أو أفال  ا تقوم على اإلعتبار المالًشركة المساهمة ألنه

 وعالوة على األسباب العامة إلنقضاء الشركات تنقضً أٌضاًّ بما ٌلً :، سبب من األسباب 

فً ظل ما ٌعرؾ بشركة الشخص الواحد التً ، و حدا  ان الشركة أصبحت فردا  وأل:  إنتقال جمٌع األسهم إلى مساهم واحد/ ٔ

  . مرٌتؽٌر هذا األسهـ فً النظام السعودي فٖٓٗٔبدأت طالبعها فً عام 

الشركات أن الشركة تنقضً بهالك رأس مال أو معظمه  النقضاءمن األسباب العامة :  ثالثة أرباع رأس مال الشركة/ هالك ٕ

)إذا بلؽت خسابر شركة المساهمة ثالثة أرباع نص النظام فً حال شركة المساهمة ، وبحٌث ٌتعذر استثمار الباقً استثمارا  مجدٌا  

اء مجلس اإلدارة دعوة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للنظر فً استمرار الشركة أو فً حلها قبل األجل رأس المال وجب على أعض

إذا أهمل أعضاء مجلس اإلدارة إدارة الجمعٌة ، والمعٌن النقضابها وٌنشر هذا القرار فً جمٌع األحوال بالطرق المنصوص علٌها 

ٌمكن ، و ر قرار فً الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن ٌطلب حل الشركة(العامة ؼٌر العادٌة أو إذا تعذر على الجمعٌة إصدا

 ن القضاء التجاري له سلطة واسعه بالنظر فً حل الشركة من عدمها .ؤالقول ب

 : شركة التوصٌة باألسهمثانٌاًّ : 
وهذا ، ركات المختلطة منهم من ذهب إلى أنها من شركات األموال ومنهم من ذهب إلى إدخالها فً الشفخالؾ بٌن الُشراح هناك 

 .تقسٌم فلسفً قانونً ال ٌإثر وال ٌضر إال لألمور التعلٌمٌة والتبوٌب والتؤلٌؾ 

مسبوالًّ فً جمٌع أمواله عن دٌون  متضامناًّ  األول : ٌضم على األقل شرٌكاًّ ) الشركة التً تتكون من فرٌقٌن :هً  تعرٌفها :

ٌُسؤلون عن دٌون الشركة إال بقدر حصصهم فً رأس مال  ٗدهم عن الثانً : ٌضم شركاء مساهمٌن ال ٌقل عد، والشركة  وال 

 .هذه الحصص تتمثل فً حصص قابلة للتداول، وتحتوي على نوعٌن من الشركاء شركاء متضامنٌن وموصون هً ف،  (الشركة

 خصابص شركة التوصٌة باألسهم :
القانونً للشركاء المتضامنٌن فً شركة التضامن فهم  لهم نفس المركز ن :وشركاء متضامن/ أ : تضم فرٌقٌن من الشركاء/ ٔ

مسبولون مسبولٌة شخصٌة وتضامنٌه عن دٌون الشركة فً أموالهم الخاصة وٌكتسب كٌل منهم صفة التاجر وال ٌجوز نقل ملكٌة 

لشركاء فً لهم نفس مركز ا شركاء مساهمون :/ ب،  حصة الشرٌك المتضامن إلى أجنبً عن الشركة إال برضى جمٌع الشركاء

شركة المساهمة فال ٌكتسب احد مهم وصؾ التاجر وال ٌتدخل فً مسبولٌة الشركة إال بقدر ما قدمه من رأس مال وال تدخل 
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 وهإالء ٌشبهون إلى حد كبٌر الشركاء الموصون فً شركات التوصٌة البسٌطة .، هم فً عنوان الشركة إأسما

 .لاير  ٓٔقابلة للتداول وؼٌر قابلة للتجزبة وال تقل قٌمة السهم عن :  قٌمةالمتساوٌة  تقسٌم رأس مال الشركة إلى أسهم/ ٕ
ٌُنبا عن وجود شركه . اسمعنوان الشركة : ٌتؤلؾ من / ٖ  واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنٌن مع إضافة ما 
  . بالشركاء المتضامنٌن وال شؤن للشركاء المساهمٌن فً ذلك ةمنوطإدارة الشركة : / ٗ

 شركة التوصٌة باألسهم : تؤسٌس
تسري أحكام تؤسٌس شركة المساهمة وشهرها على شركة التوصٌة باألسهم باستثناء اشتراط صدور المرسوم الملكً فلٌس 

أي ال  ٌتولى إدارة الشركة الشركاء المتضامنون وحدهم وٌشاركهم الشركاء المساهمون فً أعمال اإلدارة الداخلٌةو،  شرطاًّ 

صٌل وإنما ٌشرفون إشراؾ عام وٌعهد بإدارة الشركة إلى الشرٌك المتضامن أو أكثر والشرٌك المساهم موقفه من ٌتدخلون فً التفا

اإلدارة ٌشبه موقؾ الشرٌك الموصً فً شركة التوصٌة البسٌطة فهو محظور علٌه التدخل فً اإلدارة الخارجٌة لكن ٌكون له حق 

م جمٌع المساهمٌن ضلها جمعٌه عامه تو، ن مال فً هذا الشؤن ٌجري بشكل سلٌم الرقابة واإلشراؾ العام لٌتؤكد بؤن ما دفعه م

ركة ولها من الناحٌة النظرٌة جمٌع سلطات الجمعٌة العامة فً ش وتخضع ألحكام جمعٌات المساهمٌن فً شركة المساهمة

  . وتنظر فً أعمال المدٌرٌن ومراقبً الحسابات المساهمة فهً تناقش التقارٌر

  : قابة فً شركة األسهممجلس الر
ٌختص ، و للشركاء المتضامنٌن رأي فً هذا التعٌٌن ٌسٌتؤلؾ من ثالثة شركاء مساهمٌن على األقل تعٌنهم الجمعٌة العامة ول

تؤكد من أن الشركة تسٌر ٌراقب كل األعمال وٌالمجلس فً الرقابة على أعمال المدٌرٌن نٌابة  عن الشركاء المساهمٌن وله أن 

  . حٌحا  خالٌا  من الؽش والتدلٌس وما إلى ذلك من األمور التً قد تلحق األضرار بالشركةسٌرا  ص

 :انقضاء شركة األسهم 
 . الشركات النقضاءتنقضً هذه الشركة باألسباب العامة / ٔ
)قلنا  ب الشخصًوذلك لقٌامها على الجان: أحد الشركاء المتضامنٌن أو وفاته أو الحجر علٌه أو إفالسه  بانسحابتنقضً / ٕ

،  أنها شركة مختلطة بٌن االعتبار الشخصً والمالً( فالشخصً ٌتمثل فً الشركاء المتضامنٌن والمالً فً الشركاء المساهمٌن

 ن تركوا النص ذلك فإن وجود هذا األمر ٌإدي إلى انقضاء هذه الشركة .إو، ما لم ٌنص نظام الشركة على خالؾ ذلك وذلك 

مع مراعاة أنه فً حالة أٌلولة األسهم إلى شرٌك واحد متضامن فإن :  شركة المساهمةبنقضاء الخاصة تنقضً بؤسباب اإل/ ٖ

 .فقط فً حدود موجودات الشركة بل ٌكون مسبوالًّ فً جمٌع أمواله عن دٌون الشركة  هذا الشرٌك ال ٌكون مسبوالًّ 

ىالشركاتىالمختلطظى:
 : الشركة ذات المسبولٌة المحدودة

الشركة التً تتكون من شرٌكٌن أو أكثر مسبولٌن عن دٌون الشركة بقدر حصصهم فً رأس المال وال ٌزٌد عدد  هً : تعرٌفها

وسمٌت شركة ، فً العالم اإلقتصادي والتجاري وأكثرها انتشارا  فً العالم ومن أهم الشركات ، وهً  ( شرٌكاًّ ٓ٘الشركاء عن )

 . من شركات األشخاص فهً تجمع بٌن الخصٌصتٌن مختلطة ألن فٌها شوبا  من شركات األموال وشوبا  

 اآلتً :فٌها من خصابص شركات األموال ف
 . ( شرٌكاًّ ٓ٘تشبه شركات األموال ألن عدد الشركاء فٌها ال ٌجوز أن ٌتجاوز )/ ٔ

 عدم قابلٌة الحصص للتداول بالطرق التجارٌة "كما هو الحال لألسهم فً شركة المساهمة"./ ٕ

 أكثر فً عنوان الشركة.  شرٌك أو اسمإلكتتاب العام وإمكان إسترداد الشركاء الحصص واتخاذ عنوان ٌتضمن منع اإللتجاء ل/ ٖ

 وفٌها شوباًّ من خصابص شركات األموال من ناحٌة :
 المسإولٌة المحدودة لكل شرٌك بقدر حصته بحٌث ال تتعدى هذه المسبولٌة إلى أمواله الخاصة ./ ٔ

، على خالؾ ذلك  اة أحد الشركاء أو إفالسه أو الحجر علٌه كقاعدة عامة ما لم ٌتفق الشركاءعدم حل الشركة بسبب وف/ ٕ

 . وألنه ال ٌجوز التنازل عن الحصص إال بشروط معٌنة

هذا وضع خطٌر للؽاٌة لذلك بعض القوانٌن فً بعض الدول رفضت ونظراًّ ألن مسبولٌة الشركاء فٌها محدودة بقدر حصصهم و

فً ألمانٌا وبعض دول ، و فهو ال ٌعترؾ بهاً كالقانون اللبنان قامت بإقصابها تماماًّ من منظومتها القانونٌةهذه الشركة بل و

ألن الشركاء  إال إذا قدمت الشركة ضماناًّ بنكٌاًّ  أقروا هذه الشركة ولكن الناس والتجار ورجال األعمال ال ٌتعاملون معها أوروبا

 وبعض القوانٌن رفضتها تماماًّ.، ر بعٌد أن تتعامل بؤكثر من رأس مالها ثم تخسر مسبولٌتهم محدودة بقدر رأس المال فؽٌ

نهجت نهجا  بهٌجا  فحٌنما بدأ بعض التجار ورجال األعمال الذٌن ٌمارسون ممارسات ؼٌر جٌده فٌما ٌتعلق بهذه الجزبٌة  المملكةو

 . ما سنرى الحقا  كمن نظام الشركات عدلت هذه المسؤلة تعدٌال  كامال  

 : خصابص الشركة ذات المسبولٌة المحدودة
هـ مرسوم ملكً نص على )أنه إذا بلؽت ٕٔٗٔصٌة انتهت حٌنما صدر عام اهذه الخو : المسبولٌة المحدودة للشركاء/ ٔ
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ٌد خسابر الشركة ذات المسبولٌة المحدودة ثالثة أرباع رأس مالها وجب على المدٌرٌن دعوة الشركاء لإلجتماع خالل مدة ال تز

لتزام الشركاء بدفع دٌونها أو حلها وال ٌكون إالشركة مع  استمرارٌوماًّ من تارٌخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر فً  ٖٓعن 

( وٌجب فً جمٌع األحوال شهر هذا القرار بالطرق 7ٖٔقرار الشركاء فً هذا الشؤن صحٌحاًّ إال إذا صدر طبقاًّ للمادة )

كة فً مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها أصبح وإذا استمرت الشر، المنصوص علٌها 

هـ ٖٓٗٔصدر عام و،  الشركاء مسبولٌن بالتضامن عن سداد جمٌع دٌون الشركة وجاز لكل ذي مصلحٍة أن ٌطلب حلها(

دٌل )بالشركة ذات المسبولٌة وبالتالً تسمٌة الشركة بعد هذا التع، مرسوم ملكً وخفض هذا القدر وجعله نصؾ رأس المال 

ألنها أصبحت ؼٌر محدودة إال فً حال بلوؼها ،  أصبحت تماثل شركة التضامنها نالمحدودة( ال ٌتناسب مع هذا التعدٌل أل

 . لكل من ٌتعامل مع هذه الشركة ةالنظام السعودي بهذا التعدٌل أضفى حماٌة كاملة وطمؤنٌنة أكٌد، وخسابر نصؾ رأس المال 

َعت جمٌع الحصص النقدٌة والعٌنٌة على الشركاء وتم ال تُ / ٕ إَسس الشركة ذات المسبولٌة المحدودة بصفٍة نهابٌة إال إذا ُوزِّ

َفُمقتضى ذلك أن الشرٌك ٌكون قد إكتمل )أي ٌجب أن ٌكون قبل تؤسٌس الشركة( وقد أوفى بكل ما علٌه من :  الوفاء الكامل بها

  .  من الضمانات األخرى حصص فً رأس مال الشركة وهذا أٌضا  

ٌنبؽً فاألمر كذلك أن طالما : و الشرٌك فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة ال ٌكتسب وصؾ التاجر بمجرد انضمامه إلٌها/ ٖ

ما ٌلزم أن ٌكون الرجل ؼٌر موظؾ حكومً إال هناك على وزارة التجارة أن تجٌز أن ٌكون الموظفون شركاء فً الشركة ولٌس 

ٌنبؽً وفق المنظومة القانونٌة للنظام فأما هذه الشركات ، ات التً تعطً الشرٌك وصؾ التاجر كشركات األشخاص فً الشرك

 . السعودي أن تجٌز للموظؾ العام أٌا  كان مدنٌا  أو عسكرٌا  أن ٌكون شرٌكا  ي هذه الشركة

إذا زاد وعلى ذلك ، هو شرٌكٌن فؤكثر فدنى معروؾ الحد األ، والمادة وضعت حدا  أعلى لعدد الشركاء  : تحدٌد عدد الشركاء/ ٗ

 ا  ( شرٌكٓ٘، و) فإن الشركة ال تإسس بل تكون الشركة بهذه الزٌادة شركة باطلةشرٌكاًّ(  ٓ٘) عدد الشركاء عن هذا القدر

مع أوالده وجرٌان ٌرى الكثٌر من المتابعٌن لألعمال التجارٌة والشركات بؤنه عدد معقول ألنه كثٌر من الناس ٌإسس هذه الشركة 

 . ولد فؤقل ٘ٔكحد أقصى وإال فً العادة هم من  ٓ٘العادة فً الؽالب أن عدد األوالد متوسطهم 

ٌُقَسم رأس مال الشركة ذات المسبولٌة المحدودة إلى حصص متساوٌة القٌمة  عدم قابلٌة الحصص للتداول بالطرق التجارٌة :/ ٘

ؼٌر أن هذه الحصص ، تجارٌة مراعاة  للجانب الشخصً الموجود فً هذه الشركة وهذه الحصص ؼٌر قابلة للتداول بالطرق ال

ومع  ، لٌست ممنوعة من التداول مطلقاًّ بل ٌجوز للشرٌك أن ٌتنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للؽٌر وفقاًّ لشروط عقد الشركة

ٌُخطر باقً الأراد ذلك إذا  شركاء عن طرٌق مدٌر الشركة بهذا التنازل أحد الشركاء التنازل عن حصته بعوض للؽٌر وجب أن 

ها أن  استرداد( ومعنى حق الُشفعةٌجوز لكل شرٌك أن ٌطلب إسترداد الحصة بثمنها الحقٌقً وهو المسمى )وفً هذه الحالة 

ٌُقصً األجنبً الذي أراد أن ٌدخل فً هذه الشركة عن طرٌق ) مدة  إذا مضت، و (الُشفعةٌقوم هو بشرابها من الشرٌك اآلخر و

ٌوماًّ من تارٌخ اإلخطار دون أن ٌستعمل أحد الشركاء حقه فً اإلسترداد كان لصاحب الحصة الحق فً التصرؾ بها بشرط  ٖٓ

وإذا استعمل حق االسترداد أكثر ،  (أال ٌزٌد عدد الشركاء عن الحد وهو خمسٌن شرٌكا  ) أال ٌإدي ذلك إلى زٌادة عدد الشركاء

بجملة حصص ُقسَمت هذه الحصص بٌن طالبً اإلسترداد بنسبة حصة كٌل منهم برأس المال أما إذا من شرٌك وكان التنازل ٌتعلق 

،  بشرط أال تتجزأ هذه الحصة فً مواجهة الشركة االستردادتعلق التنازل بحصٍة واحدٍة أُعطٌت هذه الحصة للشركاء الذٌن طلبوا 

إذا انتقلت بؽٌر  مسقطات الُشفعة وعوارض الُشفعة، و الوصٌةال ٌسري فً حالة إنتقال الحصص باإلرث أو ب االستردادحق و

 . عوض فهذا فٌه إشكالٌة ولكن هنا ٌجب على من ٌّدعً خالؾ ذلك اإلثبات

ال ٌجوز لهذه الشركة أن تلجؤ إلى اإلكتتاب العام لتكون رأس مالها أو لزٌادته أو الحصول على قرض أو  : حظر االكتتاب العام/ ٙ

 .ٌة حفاظا  على اإلعتبار الشخصً بٌن الشركاء إصدار أوراق مال

وٌجوز أن ٌكون )كما هو الشؤن فً شركات األشخاص(  من شرٌك أو أكثر االسمٌجوز أن ٌتكون  : اسم الشركة وعنوانها/ 7

ة )كما هو الحال فً شركات األموال( فٌجوز أن تقول شركة محمد عبد هللا وصالح علً ذات مسبولٌ مشتق من ؼرضها االسم

 . مثال   شركة األجبان المحدودةتقول  و، أ محدودة

 : إدارة الشركة ذات المسبولٌة المحدودة
ٌقترب جهاز اإلدارة فً الشركات ذات المسبولٌة المحدودة من شركات المساهمة إذ ٌدٌر الشركة مدٌر أو أكثر من بٌن الشركاء 

( شرٌك وجب تعٌٌن مجلس رقابه ٌنوب عن ٕٓالشركاء عن ) أو من ؼٌرهم وإلى جانبه جمعٌة عامة للشركاء وإذا زاد عدد

 . الشركاء فً مراقبة هذه الشركة واإلشراؾ على أعمالها

 :  مدٌري الشركة
ٌُعٌن الشركاء المدٌرٌن فً عقد الشركة أو فً عقٍد مستقل مدةًّ معٌنة أو  ٌدٌر الشركة مدٌر أو أكثر من الشركاء أو من ؼٌرهم و

ٌُحدد العقد  مقابل ؼٌرهم بمقابل أو بؽٌر ، وٌجوز أن ٌنص عقد الشركة على تكوٌن مجلس إدارة من المدٌرٌن فً حالة تعددهم و

طرٌقة العمل فً هذا المجلس واألؼلبٌة الالزمة لصدور قراراته وتلتزم الشركة بؤعمال المدٌرٌن التً تدخل فً حدود سلطاتهم 
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وللمعزول ، المعٌنٌن فً عقد الشركة أو فً عقٍد مستقل إال لُمَسِوغ واضح  ال ٌجوز عزل المدٌرٌن، و الُمشهرة بالطرق النظامٌة

ٌُسؤل المدٌرون بالتضامن عن تعوٌض الضرر الذي ٌصٌب الشركة أو  فً حالة وجود أضرار معٌنه أن ٌطالب بالتعوٌض و

نهم من أخطاء فً أداء عملهم الشركاء أو الؽٌر بسبب مخالفة أحكام نظام الشركة أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما ٌصدر م

ٌُعفً هإالء من المسبولٌة فهو شرط باطل ال عبرة به .  وكل شرٍط 

 :  الجمعٌة العامة
شرٌك عدد من األصوات بقدر عدد الحصص التً ٌملكها ولم ٌضع نظام  لللشركة جمعٌة عامة تضم جمٌع الشركاء وٌكون لك

جوز لكل شرٌك أن ٌوكل عنه كتابة  شرٌكا  آخر من ؼٌر المدٌرٌن فً وٌ،  الشركة حداًّ أقصى لعدد أصوات الشرٌك الواحد

، وتنعقد الجمعٌة العامة بدعوة من المدٌرٌن وفقا   حضور إجتماعات الشركاء والتصوٌت ما لم ٌنص عقد الشركة خالؾ ذلك

،  ة لنهاٌة السنة المالٌة للشركةلألوضاع التً ٌحددها عقد الشركة وٌنعقد مرة على األقل فً السنة خالل الشهور الستة التالٌ

وٌجوز دعوتها إلى اإلنعقاد فً كل وقت بناء  على طلب المدٌرٌن أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء ٌمثل 

تعٌن وتختص الجمعٌة العامة بسلطات مماثله للسلطات فً الجمعٌة العامة فً شركة المساهمة فهً ،  نصؾ رأس المال على األقل

 . المدٌرٌن وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبً الحسابات وتقوم بعزلهم وُتصادق على المٌزانٌات والحسابات وتوزٌع األرباح

 :  مجلس الرقابة
( ٕٓاألصل أن لكل شرٌك حق الرقابة واإلشراؾ على أعمال المدٌرٌن وإبداء النصح والمشورة لهم إذا كان عددهم ٌقل عن )

( فإن النظام ٌوجب ٕٓإذا زاد عدد الشركاء عن )ولى مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثابقها ، واإلطالع ع شرٌكاًّ 

وتقدٌم تقرٌر النص فً عقد الشركة على تعٌٌن مجلس رقابة ٌتكون من ثالثة شركاء على األقل لإلشراؾ على أعمال المدٌرٌن 

ووجود مجلس الرقابة إذا زاد ، خلط األمور ٌه أعمالها ألنه ٌترتب علجتناب تكرار تدخل الشركاء لإلشراؾ على وذلك ال للشركاء

 ه .تنصل عنال( إلزامً فً النظام ال ٌجوز ٕٓعدد الشركاء عن )

أو تختلؾ عنها ها وسواء كانت تشبه، ٌرى أن هذه الشركة تشبه شركة العنان فً الفقه اإلسالمً من من الفقهاء المعاصرٌن و

مخالفة للفقه اإلسالمً فهً تعد جزء من الفقه اإلسالمً وال نثٌر مثل هذه األمور ألن من ٌدعً  طالما ال تتضمن الشركةف

 .لٌس دلٌال لرفض الشركة فأما عدم وجود الشركة فً منظومة الفقه اإلسالمً و،  مخالفة شرعٌة واضحة علٌه أن ٌقدم الدلٌل

 : المحدودة المسبولٌةذات  الشركةانقضاء 
ال تنقضً باألسباب التً تإدي إلى انقضاء شركات و:  الشركات هذه الشركة باألسباب العامة النقضاءتنقضً الشركة / ٔ

 ذلك .ثر لوفاة احد الشركاء أو انسحابه أو شهر إفالسه أو إعساره إال إذا نص الشركاء فً عقد الشركة على أاألشخاص فال 

دٌون الشركة فً حدود ما آل إلٌه من موجوداتها وهذا تؤكٌد وصار مسبول عن  :إذا آلت الحصص إلى شرٌك واحد انقضت / ٕ

وهذا المبدأ بدأ ٌتزعزع بسبب التؽٌرات القادمة ،  على أن شركة الشخص الواحد ال وجود لها فً ارض قانون الشركات السعودي

د أن الدول كلها تسٌر على فإذا وج، ألهداؾ اقتصادٌة وقومٌة مهمة فً الدخول مع الدول األخرى فً مناقصات وأعمال تجارٌة 

 منهج واحد فٌنبؽً  الدخول مع هذه الدول  بما ال ٌخالؾ المبادئ والخصوصٌات القومٌة لكل بلد.

ففً هذه الحالة وجب على المدٌرٌن دعوة الشركاء التخاذ قرار بشؤن استمرار الشركة : إذا بلؽت الخسابر نصؾ رأس المال / ٖ

 .عوة الشركاء أو تعذر الوصول إلى قرار جاز لكل ذي مصلحة أن ٌطلب حل الشركة وإذا أهمل المدٌرٌن د،  أو حلها

 : فرق بٌن االنقضاء والبطالنال
 . فالشركة فً حالة البطالن كؤن لم تكن،  أن الشركة تكون باطلة من تارٌخ إنشابها:  البطالن

 . عطؾ وال تنسحب إلى الماضًالشركة تنتهً من تارٌخ وقوع حلها ولكنها ال تنأن  : االنقضاء أو الحل

جمهور العلماء ٌذهبون إلى أن العقد ٌنقسم إلى أما ف نظرٌة البطالن فً الشرٌعة اإلسالمٌة نظرٌة قابمة بذاتها ومعروفهو

عند التطبٌق العملً تجد أن و علماء الحنفٌة ذهبوا إلى أن العقد ٌنقسم إلى ثالثة أقسام صحٌح وباطل وفاسد، و صحٌح أو باطل

هذه المشكلة انتقلت إلى علماء القانون فً نظرٌة و، بالباطل ألنه ٌنقلب فً النهاٌة إما إلى صحٌح أو إلى باطل  فاسد ٌشبه كثٌرا  ال

الباطل فقد ذكر السنهوري فً كتابه نظرٌة العقد وفً كتابه الوسٌط وؼٌره كجمٌل الشرقاوي فً كتابه نظرٌة البطالن ذكروا 

ثم عادوا وهاجموا االنعدام وقالوا بؤن االنعدام  البطالن النسبً( - البطالن المطلق –سام ثالثة )االنعدام بان الباطل ٌنقسم إلى أق

لٌس له وجود وهو إنما عقد باطل بطالن مطلق أو بطالن نسبً والمقصود بالبطالن المطلق هو الذي ال ٌمكن أن ٌصحح وال 

طالن النسبً فهو بالنسبة ألحد المتعاقدٌن فهو فً النهاٌة ٌشابه الفاسد عند أما الب، و ٌمكن أن ٌكون صحٌحا أي حال من األحوال

عند النظر والتؤمل نعود إلى ما ذهب إلٌه الجمهور حتى إن بعض القانونٌن قد فتكوا بالعقد الباطل ، و الحنفٌة ولكنه لٌس كالفاسد

ة هاجموا البطالن النسبً ورأوا انه عقد ؼٌر واضح ألنه نسبٌا  حتى جمٌل الشرقاوي وبعض الذٌن تكلموا فً هذه المسؤل ا  بطالن

وبالتالً ٌمكن القول هنا ،  أو ٌقرر عدم إمضاءه فٌكون باطال   فً النهاٌة أما أن ٌقرر هذا الشخص إمضاء العقد فٌكون صحٌحا  

 . ما صحٌحإما باطل وإامة بؤن العقد كقاعدة ع
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ى:ىالشركظىالقابضظ
وقد ، عنها بالشركة األم للداللة على أن هذه الشركة تحتها شركات أخرى  لشركة فٌعبر أحٌاناًّ تستخدم مصطلحات متعددة لهذه ا

 ، األؼلب أن تسمى الشركة القابضةو، للتدلٌل على أن هذه الشركة تسٌطر على شركات أخرى  ٌستعمل تعبٌر الشركة المسٌطرة

أو توجهها وتكون مسٌطرة على  السٌطرة على نشاطهاجل أك أسهم كٌانات أو شركات أخرى من التً تهدؾ إلى امتالً وه

التابعة لها من خالل تملكها ألكثرٌة مطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات التً ات لشركلاألمور المالٌة واإلدارٌة 

 ا .همن رأس مال الشركة فهنا كان لها الٌد الطولى فٌ% ٔ٘فإذا ملكت ما نسبته ، ترٌد أن تسٌطر علٌها 

نظام الشركات السعودي بوزارة لكن ،  لم تكن عند صدور النظام موجودةونظام الشركات السعودي لم ٌتطرق لهذه الشركة و

فً المملكة والمعاٌٌر واألمور الهامة  لزم لقٌام الشركة القابضةتهـ بٌن الشروط التً 8ٓٗٔالتجارة أصدر مذكرة قانونٌة عام 

الشركة ، وهذه  ركة لكً تكون مسٌطرة أن تمتلك أؼلبٌة مطلقة فً رأس مال هذه الشركات الولٌدةالتً ٌجب أن تتوفر فً هذه الش

  . منشره فً كل دول العالم

وبما انه مشروع نظام ال نستطٌع أن ، مشروع نظام الشركات الجدٌد نص على هذه الشركة وأقرها فً منظومته القانونٌة و

طالما انه مشروع فوتمضً المدة الزمنٌة لنفاذه ،  م ملكً وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌةنركن إلٌه حتى ٌتوج هذا النظام بمرسو

قد تلؽى فكرة النظام ألي سبب من ونظام فال نستطٌع أن نركن إلٌه ألنه قد ٌحصل تؽٌٌرات وتعدٌالت فً هذا النظام قبل صدوره 

أن تكون مشارٌع األنظمة فً ، وممكن  ٌع األنظمةلى مشارعفً الدراسات العلمٌة ال ٌحسن أن ٌعتمد الكاتب ، واألسباب 

 .تستفٌد السلطة التشرٌعٌة فً تعدٌل األنظمة التً أدلى بها هإالء وحلقات وبحوث ورش عمل ووندوات ومحاضرات 

 : خصابص الشركات القابضة
ن رأس مالها تمكنه من السٌطرة ؼٌر انه شرٌك ٌستؤثر بنسبه كبٌره م :تعد الشركات القابضة مجرد شرٌك فً الشركة التابعة / ٔ

 . على هذه الشركة

رؼم أنها عضو فً مجموعه واحدة تسٌطر علٌها الشركة القابضة إال أن ذلك : تضل الشركة التابعة محتفظة بكٌانها القانونً / ٕ

 .ال ٌإدي لزوال شخصٌة الشركة التابعة بل تضل محتفظة بشخصٌتها االعتبارٌة والمعنوٌة ككٌان مستقل 

بحٌث أنها ال تحقق أؼراضها  : نحصر نشاط الشركة القابضة على القٌام بالمشاركة فً رأس مال الشركة التابعةٌ /ٖ

لكنها ال تتدخل فً خصوصٌتها التابعة والشركة األم تسٌطر على ، ف المنصوص علٌها فً نظامها إال من خالل الشركة التابعة

وتسٌطر علٌها فً أمور معٌنه وتوجه نشاطها ولكن فً حدود الؽرض المرسوم الشركة األم توجه هذه الشركة ، ووفً نشاطها 

 .، فالشركة األم القابضة ال تستطٌع أن تدخل وتحل محل هذه الشركة فلٌست اندماج بٌن الشركتٌن  للشركة التابعة

شركة مساهمه شاركت ممكن أن تكون ف: المنصوص علٌها الشركات أشكال أي شكل من تؤخذ ممكن أن  الشركة القابضة/ ٗ

 ... إلخ شركه ذات مسبولٌه محدودة وممكن تكون شكره ذات مسبولٌه محدودة حوت شركة أخرى 

 الشركات المنصوص علٌها . الشركة التابعة ممكن أن تؤخذ أي شكل من أشكال/ ٘

مكن السٌطرة على شركات ولٌده ألنه ال ٌ:  رإإس أموال ضخمةها سس إال إذا كان لدى من ٌرٌد إٌجادإالشركة القابضة ال ت/ ٙ

 . وتابعه إال من خالل رأس مال كبٌر ٌمكن من الدخول والسٌطرة على هذه الشركات

ى:ىوراقىالتجاروظاأل
فً جنٌؾ  ةمعاهد، وقد عقدت  جزء كبٌر من أعمال البنوك ٌتعلق باألوراق التجارٌة، فالتً تسٌر علٌها البنوك  : تعرٌفها

ا ٌتعلق بخصوصٌة المملكة روعً مو، نذ وقت مبكر مق التجارٌة وانضمت المملكة لهذه المعاهدة م عنٌت بؤحكام األورا9ٖٔٔ

وبعض األشٌاء التً من الالزم أن تدخل فً منظومة المملكة  استبعدت تماماًّ  هافً هذه المعاهدة فبعض األشٌاء التً ال تناسب

،  من الدول تضٌؾ أو تحذؾ أو تعدل أو ما إلى ذلك ةٌنه لكل دولن هذه المعاهدة أعطت مساحه معالقانونٌة والتجارٌة أدخلت أل

فالكمبٌالة على سبٌل المثال وهً أهم األشٌاء فً هذا النظام انضمت المملكة لهذه المعاهدة من خالل إصدار نظام األوراق 

تجدها قبل المعاهدة فهً من  فً أحكام جدٌدة وقواعد فرٌدة قد ال ةوهو نظام متكامل ومنظومة متكامل ـه3ٖٖٔالتجارٌة عام 

ثم بعد ذلك ،  وتسٌر علٌها البنوك وهً قوانٌن واجبة التطبٌق بالنسبة للمنازعات التجارٌة ، ةابتكارات العقل اإلنسانً وهً مهم

أحكامه وتفاصٌله وكل دول العالم تجري على الشٌك وتطورت األمور وأصبح الكمبٌالة  ةٌؤتً السند ثم الشٌك وهو معروف

كل فبعد ذلك هناك ما ٌسمى بعملٌات البنوك ، األشٌاء الورقٌة تكاد ترحل وتختفً عن التعامل و،  لكترونٌة والشٌك االلكترونًاال

من األشٌاء ، وقوم بها البنوك من فتح حسابات والتحوٌالت وما إلى ذلك كله داخل فً منظومة القانون التجاري تاألعمال التً 

تؤخذ بها  ةوعقود دولٌ ةمحلٌ ةً السبٌل والطرٌق لعمل التاجر والشركات التجارٌة فهناك عقود تجارٌالعقود التجارٌة وه المهمة

فً  ةكلها داخلو ةومنتشر ةوعقد سٌؾ وعقود كثٌر بناك عقد فوفهناك عقود على ظهر السفٌنة وه ةومرتب ةدول وهً منظمال

 .منظومة القانون التجاري المملكة 
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طبٌعة األمور كانت بسٌطة ف فً بعض الوزارات ةفً ما مضى كان هناك لجان صؽٌرف ةوكثٌر ةكبٌر تطوراتللقانون التجاري و

كانت هناك لجان تقوم بالنظر والفصل فً المنازعات التً تحدث بٌن التجار فوكان الناس أعدادهم قلٌله والحٌاة كانت بسٌطة 

األعمال التجارٌة والشركات إلى دٌوان المظالم وصدر نقلت اختصاصات النظر فً منازعات وتطورت بعد ذلك ثم ، وؼٌرهم

 ـه8ٕٗٔ ثم صدر تنظٌم جدٌد عام، هذا كانت بداٌة التوسع القضابً لنظر المنازعات التجارٌة و ـه7ٓٗٔمرسوم ملكً عام 

المنازعات  عندما عدل نظام القضاء ودٌوان المظالم حٌث أصبحت وزارة العدل تفصل والٌتها على كثٌر من المنازعات ماعدا

لحكم نص لنظام األساسً الن وهذا نص دستوري أل للمحاكم المدنٌة العامةن الوالٌة إوإال ف،  التً ٌختص بها دٌوان المظالم

 .  على أن القضاء فً المملكة لٌس له إال شكالن قضاء المحاكم وقضاء دٌوان المظالم

نقلهم من فمصادمة الناس عدم مراعاة ومراعاة الجماهٌر ك اعاتهاومتعددة ٌنبؽً مر كثٌرةفً علم  نفس الجماهٌر هناك أمور و

هناك وسابل متعددة وآلٌات مختلفة ولذلك البد من تهٌبة الناس ،  أمور ألفوها إلى أمور جدٌدة فجؤة اثبت عبر التجارب فشله

اهلل عز فوهذا هو هدي القران الكرٌم ، دٌدة بعد ذلك إصدار النظم والتشرٌعات الجوبالجهود اإلعالمٌة  نبدأ مثال  فلتحقٌق هذه الؽاٌة 

ن النفس ٌثقل علٌها الخروج من وجل عندما أراد تحرٌم بعض األمور المتؤصلة فً النفوس عند العرب لم ٌفاجبهم بالتحرٌم أل

 .  والهجر النمطً فجؤة عسٌر على النفس المؤلوؾ

لقة بالقانون التجاري سترحل للمحاكم التجارٌة ونص على كل االختصاصات المتعت بعد صدور نظام المحاكم التجارٌة أصبحو

 .ترك لمجلس القضاء األعلى البت فٌها خالل مدة محدده ورحٌلها النظام وأبقى ثالث لجان 

 مهمةهناك أمور و، د/محمد الجبر  مثل بعضها بدأ فً القانون التجاري من بداٌته حتى نهاٌته  ةالقانون التجاري له كتب كثٌرو

القضاء مصدر عملً فً ، والفقه والقضاء ٌعدان مصدران من مصادر القانون التجاري فعلى األحكام القضابٌة  طالعاإلوهً 

ن القاضً أل والفقه مصدر نظري بل إن بعض األنظمة والقوانٌن والتشرٌعات كانت مصادرها القضاء التجاري، القانون 

بل والمعارؾ التً تعٌنه على الفصل فً هذه المنازعة وفً النهاٌة التجاري  حٌن تعرض عٌه المنازعة ٌستخدم كافة الوسا

 .خصبا للقانون التجاري  هذه المبادئ والقواعد تعد مصدرا  ، و سٌنتهً إلى مبادئ وقواعد ٌتضمنها الحكم


