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 . المملكة العربية استخدمت مصطلح النظاـ، و  تسمية النظاـ التجاري أو القانوف التجاري فلها نفس المعنى والمرادفي ال مشكلة 
 تعريفات القانوف التجاري:

 .من فروع القانوف أو النظاـ الخاصالقانوف التجاري فرع 
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 : يتفرع القانوف لفرعين، و  ة الملزمة التي تحكم سلوؾ الناسمجموعة القواعد العام : ىوقانوف ال
 . ويندرج تحتو القانوف الدستوري والقانوف الدولي العاـ والقانوف الجنائي،  مجموعة القواعد العامة التي تكوف الدولة طرؼ فيها : القانوف العاـ

 الدولة ليست طرؼ فيها إال في وضع األنظمة والقوانين.، و  العالقات التي تكوف بين األفراد مجموعة القواعد التي تحكم : القانوف الخاص
 :  فروع القانوف الخاص

 ( .قانوف التأمينات االجتماعية -ج،  قانوف العمل -ب،  القانوف التجاري -أ) : يضم القانوف المدنيو  : القانوف المدني
 .ع القانوف الخاص الذي يحكم األعماؿ التجارية ونشاط التجارذلك الفرع من فرو  ىو : القانوف التجاري

 .فهذا القدر النامي يسمى ربحاً  يعني أف تشتري سلعة ثم تبيعها بزيادة في السعر( تقليب الماؿ بقصد الربح) : عرفت بتعريفات كثيرة : التجارةو 
 : نشأة القانوف التجاري

 .فكل الممارسات من بيع وشراء وتأمين كانت محكومة بالقانوف المدني ،  من القانوف المدني القانوف التجاري كاف فرعاً 
 : يقسم ظهور القانوف التجاري إلى تقسيمات ثالثة عصور وىي

 العصور الحديثة .3 العصور الوسطى .2 العصور القديمة .1
والسياسي  لمصلح التجاري واالجتماعيودعى ا .التجارة ازدىرت في عصر البابليين الذين سكنوا بالد وادي الرافدين في العصور القديمة

قانوف حامورابي جمع األعراؼ السائدة و  (مجموعة حامورابي)المعروؼ "حامورابي" إلى تدوين بعض أحكاـ التجارة في مدونتو القانونية الشهيرة 
 . والممارسات التجارية وسيرىا إلى قوانين ملزمة

حتى التأمين التجاري البحري نشأ من ىذه ،  القانوف التجاري البحريبحر أدت إلى نشوء للتهم ومجاور ، وسكنوا بالد الشاـ  فالفينيقيو جاء 
 .البالد ثم تطور قانوف التأمين إلى أف يغطي أشياء ومخاطر كثيرة 

 . قانوف المخاطر الجسيمةوا بتدعاوجاء بعد ذلك اإلغريق واىتموا بالتجارة البحرية و 
 . اريةاىتموا بالقروض التجو  ثم جاء الروماف

 ، وكانت رحلة الشتاء والصيف  ثم جاء العرب قبل اإلسالـ
، بعد ذلك أنزؿ اهلل شريعتو الغراء التي جاءت إلصالح الناس ورحمة للعالمين وجاءت بقواعد فائقة تنظم للبشرية أمورىم بأفضل ما يكوف و 
 .يالشريعة اإلسالمية لم تفرؽ في المعامالت بين العمل التجاري والعمل المدنو 

 : أسباب وجود القانون التجاري

البد من و شتري بضاعة بالهاتف أو عن طريق شبكة االنترنت يتاجر ، فالال يقبل التوقف فأف العمل التجاري يتطلب السرعة أي  :السرعة / 1
 .وجود قوانين ولوائح تخدـ ىذا السرعة 

من الممكن أف تكوف سلسلة طويلة من التجار فهو دائن ومدين و ،  ص آخرثقة الشخص بشخ" أي المقصود باالئتماف "الثقةو  : مبدأ االئتماف/ 2
 . فوجود االئتماف ىو األساس في العملية التجارية،  في نفس الوقت

 ( :نطاق سرٌان القانون التجاري: )النظرٌات التً تحكم القانون التجاري 

 .   ىو التاجرو  عمللقائم باللتقـو على أساس النظر  : النظرية الذاتية أو الشخصية/ 1
 .تنظر إلى طبيعة األعماؿ التي يقـو بها الشخص فهذه النظرية "تسمى قانوف األعماؿ التجارية"  : النظرية الموضوعية المادية/ 2

 :  موقف النظام التجاري السعودي

 واستخلص منها "النظرية المختلطة". ، ثانية القانوف السعودي أخذ بالنظريتين بطريقو فائقة فجمع محاسن النظرية األولى ومحاسن النظرية ال
 

 : مصادر النظام التجاري السعودي

  .التشريع التجاري  .1
 .العرؼ والعادات التجارية .2

 .الفقو والقضاء .3
 .السوابق القضائية .4

 : اآلثار المترتبة على العمل التجاري والعمل المدنً

 االختصاص القضائي : / 1
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 فيها اً لقضايا التي بين التجار أو أف يكوف التجار طرفلال تنظر إال  المحاكم التجارية. 
  ال يحق للقاضي المدني أف يحكم في القضايا التجارية وال ينبغي أف ينظر إليها. 

 قواعد اإلثبات في العمل التجاري: / 2

 يميالت(إ،  ، فاكسات ، صور ارية، إقرار، الدفاتر التج المدعي يستطيع إثبات دعواه بكافة أنواع اإلثبات في القانوف التجاري )شهود. 
 عبء إثبات ما ينفي ذلكعليو  المدعى عليو. 
 ال يجوز للقاضي التجاري أف يقوؿ عليك إبراز األصل من تلقاء نفسو فهنا المدعى عليو يقـو بالدفاع عن نفسو. 
 عد اإلثباتال يجوز للقاضي التجاري أف يقـو بالدفاع عن المدعى عليو من خالؿ التأكيد على تطبيق قوا. 
 األصل في القضاء التجاري أنو حر طليق سوى القيود الدارجة والمتعارؼ عليها كالشهادة أو القرائن التي تثبت ما يدعيو المرء . 
 :  منع منح نظرة الميسرة/ 3

  ال يجوز للقاضي التجاري أف يعطي التاجر مهلو للوفاء فيجب عليو أف يأمره مباشرة بالوفاء 
 على أنو يجوز للقاضي إعطاء مهلة معقولة للوفاء ( نص517لتجارية المادة )نظاـ المحكمة ا. 
 ُشراح النظاـ التجاري يقولوف أف ما يجري عليو العمل أنو ال يعطى التاجر مهلة للوفاء الف التاجر الدائن يرتبط مع تجار. 
 :  نظاـ اإلفالس/ 4

 التاجر إذا توقف عن دفع ديونو يجب أف يعلن إفالسو. 
 يعتبر موت للتاجر وتكوف قد أعطيت الناس علماً وأحطتهم بعدـ التعامل معوف،  ى العقوباتسعتبر من أقير اإلفالس للتاجر إشها . 

 :  تقسٌم األعمال التجارٌة

 يمكن القوؿ بتقسيم األعماؿ التجارية إلى التقسيمات اآلتية :
 :  أعماؿ تجارية أصلية/ 1

 . اؿ تجارية بالمقاولة أو بالتكرارأعم .2 ةأعماؿ تجارية منفردة أو مفرد .1
  : أعماؿ تجارية بالتبعية/ 2

 . وىي األعماؿ التي ال تكتسب الصفة التجارية إال إذا صدرت من تاجر يقـو بها ألمور تتعلق بأعماؿ تجارتو

 :  األعماؿ التجارية المختلطة/ 3
 . ا دوف اآلخر فاآلخر تكوف أعمالو أعماؿ مدنيةىي التي تقع بين تاجر وغير تاجر فتكوف تجارية بالنسبة ألحد طرفيه

 : قسمٌنهً عماد القانون التجاري و : هً ةالتجارٌة األصلٌعمال األ
 األعمال التجارٌة المنفردة :أوالً : 

 .ل فيهاكل شراء بضاعة من أجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعم : يعتبر من األعماؿ التجارية كل ما يأتي : الشراء بقصد البيع/ 1
 لكي تقـو بصدد عمل تجاري يلـز أف تتوافر أربع شروط :

 .(نظاـ المقايضة)بمقابل سواء كاف ىذا المقابل نقدياً أو عينيًا"  ء"كل كسب ملكية شيىو :  الشراءو  : يكوف ىناؾ شراءأ/ 
 .المنفردةوبذلك نستبعد اإلرث والوصية أو كل انتقاؿ ليس بعوض فهذا ال يدخل في األعماؿ التجارية  

 في ىذا الشرط يمكن أف نستبعد بعض األشياء التي ال تدخل في نطاؽ األعماؿ التجارية بناءاً على أنو يلـز أف يكوف ىناؾ شراء :
 إذا باع مالك األرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفتو فال يعد شيئاً من ذلك عماًل تجارياً  : النشاط الزراعي. 

 تربيتها وتسمينها وبيعها يكوف ىذا العمل تابع للنشاط الزراعي ويقـو ب الذي يشتري المواشي 

 يقـو أحد األشخاص بشراء قطيع من األغناـ وتربيتو وليس تابعًا للعمل الزراعي ثم يقـو ببيعها بعد  إذا انفصل العمل كتربية المواشي
 ن ورائها الربح.ألنو اشترى ىذه البضائع وىذه منقولة ويقصد م تجارياً  هذا يعد عمالً فتكاثرىا 

 ولكن ،  ستبعدت صيد األسماؾكفاستخراج األشياء من باطن األرض كالبتروؿ والمعادف وقطع األشجار والصيد   : األعماؿ اإلستخراجية
 شراء.وجد تجارياً ألنو  الشخص الذي قاـ بشراء ىذه األشياء بكميات ومن ثم إعادة بيعها ىذا يعد عمالً 
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  فما يجود بو الفكر من بدائع ال يعد عماًل تجاريًا فالرساـ إذا باع لوحتو التجارية حتى وإف كانت بأعداد  ة :اإلنتاج الفكري والمهن الحر
 .وكذلك المؤلف ،  ال يعد عمالً تجارياً ألنو لم يسبقو شراءة مهول

 :ًا.كالمحامي والطبيب وكل شخص يعتمد على قريحتو وإبداعاتو الفكرية ال يعد عملو تجاري  المهن الحرة 
  قبل قبض ثمنو وقيل قبل شراءه ءشيالالقانوف التجاري استقر على جواز بيع. 
  الفقو اإلسالمي إلى أقواؿ أربعة :في خالؼ ، وىناؾ قد يكوف قاـ بشرائو ولكن لم يقم بقبضو فبيع الشيء قبل قبضو 

 (ف في ىذاتليخمن منهم ، و  لمنقوؿمنهم من يحصره في عقار دوف ا، و  منهم من يمنعو مطلقاً ، و  منهم من يجيزه مطلقاً  
  أبعد عن النزاعليكوف في مدونة القوانين التجارية عليو األسلم واألصلح واألبعد عن النزاع ىو أف ينص . 

 (.بضائع –سفن  –طائرات  –منقواًل )سيارات  ئاً يجب أف يكوف العمل التجاري شي : أف يكوف محل الشراء منقوالً / ب
 :  إعادة البيع يكوف الشراء من أجلج/ 

  فيقـو ببيعو فهذا يعد عماًل مدنياً  ويأمن يشتري منقواًل بقصد استعمالو أو االحتفاظ بو ثم يعدؿ عن ر. 
  يعد شراء المنقوؿ تجارياً متى تم بقصد إعادة البيع حتى لو عدؿ بعد ذلك عن موقفو وقاـ باستهالكو أو االحتفاظ بو لنفسو. 

 تحقيق الربح ال يعد عملو تجارياً ريد يشتري منقواًل بقصد إعادة بيعو ولكنو ال يالذي  الشراء بقصد الربح :/ د
 جمعيات الخيرية التي تقـو بشراء األشياء وبيعها على الناس بسعر التكلفة ال يعد عماًل تجارياً ال. 

 .( الكمبيالة والشيك والسند ألمر) األوراق التجارٌة :/ 2
 : ( والشيك والسند ألمرالكمبيالة ) األوراؽ التجارية. 
 : ( األسهم والسندات) األوراؽ المالية. 
 : ( .األمواؿ التي بأيدينا وتسمى البنكنوت) األوراؽ النقدية 
 كل ىذه األعماؿ تعد عماًل تجاريًا على خالؼ بالنسبة للكمبيالة 
 وما يتعلق بها يعد من األعماؿ التجارية ةنص النظاـ بأف سندات الحوال 
 منهم من ذىب إلى أف الشيك ال يعد عمالً تجارياً إال إذا صدر من تاجر بمناسبة أعماؿ التجارية .فألمر فيو خالؼ  الشيك والسند 
  ةسمو مكتب الفصل في منازعات األوراؽ التجارياىناؾ مكتب في وزارة التجارة. 

 الصرف وأعمال البنوك: /4

 .رات أو يورو أو أي عملة أجنبية دوالبرياالت سعودية ،  ىو مبادلة النقود بالنقود :الصرؼ 
  ًأو مؤسسة أو مصرفاً  كل األعماؿ الصرفية التي يقـو بها الشخص تعد من األعماؿ التجارية سواء كاف القائم بها فردا . 
  ىػ في مرسـو ملكي وال يزاؿ ساري المفعوؿ حيث نظم أعماؿ الصرؼ 1386وىناؾ نظاـ مراقبة البنوؾ صدر عاـ. 
  ألعماؿ التي يتم تداولها بين التجار سواء كانت بين البنوؾ أو فيما لنظر الالتجارية اختصاص المحكمة 
 .جميع األعماؿ التي تقـو بها المصارؼ تعد أعماؿ تجارية مفردة 
 ؟ ىو تاجر أـ ال ىل ف األمر يتوقف على صفتو إف أعماؿ الصرؼ ال تعد تجارية إال بالنسبة للمصرؼ وحده أما عميل المصرؼ 
 لوزارة المالية ةزعات التي يكوف البنك طرفاً فيها يختص بنظرىا اآلف لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي التابعالمنا . 

 السمسرة :/ 3

 للبائع وال للمشتري ويحصل على عمولة  ىو ليس وكيالً ، و وىو الذي يتوسط بين البائع والمشتري حتى تتم الصفقة ( الدالؿ) اوالمقصود به
 .  أو المشتري أو منهما على نظاـ البلد الموجود فيو وعلى حسب االتفاقات التي تتم بينهممن البائع 

  على اعتبار إف كل ما يتعلق بالداللة  لتجارية نصنظاـ المحكمة ا، و  ىي الوساطة في العقود في مقابل أجر يتقاضاه الوسيط: ا تعريفهو
 .تجارياً  يعد عمالً فكانت متفردة وقعت مره واحدة  وأة االمتهاف والتكرار عد من األعماؿ التجارية سواء كانت بطريق( يالسمسرة)

  ةت عن طريق االمتهاف أي أصبحت مهننو ال يعتبر أعماؿ السمسرة إال إذا كانأصدر بعض األحكاـ منها أالقضاء التجاري في المملكة . 
  المفردة شراح النظاـ السعودي قد حملوا السمسرة وجعلوىا في األعماؿ التجارية. 
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 أعمال التجارة البحرٌة:/ 5

 جميع أعماؿ التجارة البحرية تعد من األعماؿ التجارية المفردة . 
   اً تجاري تعد للمؤجر عمالً فالدبابات البحرية كعندما تستأجر مركب في البحر. 
  ألنك ال تقصد من وراء ىذه النزىة التجارة بل الترفية اً مدني تعد عمالً فأما بالنسبة لك . 
 : صٌد األسماك ٌنازعه مبدءانو

 .ف األصل عدـ تجارية األشياء طالما أنو لم يسبقها شراء أف يرجح المرء أيمكن ( : األشياء االستخراجية وأعماؿ التجارة البحريةأ/ )
 .  ليس من األعماؿ التجاريةبأنو من يقـو بصيد األسماؾ االستهالكية واألكل فهذا قوؿ واحد ب/ 

 ل التجارٌة بطرٌقة بالتكرار أوالمقاولة : األعماثانٌاً : 

 : الفرؽ بين األعماؿ التجارية بالمقاولة واألعماؿ التجارية المفردة يتمثل في أمر واحدو 
 أف األعماؿ التجارية المفردة لو وقعت مرة واحدة من شخص واحد كانت أعماؿ تجارية وى. 
 رار واحتراؼ للعملأما األعماؿ التجارية بالمقاولة فيجب إف يكوف ىناؾ تك. 
 األعماؿ التجارية بالمقاولة إذا نظرنا إليها وجدناىا أعماؿ تجارية متعددة ويمكن حصرىا فيما يأتي:و 
 : مقاولة الصناعة أو اإلنتاج/ 0

 .المقصود بها تحويل المواد األولية إلى مواد نصف مصنوعة و 
 عها بحالها أو بعد صناعة أو عمل فيها .قرر نظاـ المحكمة التجارية تجارية كل شراء منقوالت يجب بي

كلها تكتسي بثوب فمن حيث اآلثار ، وأما الفرؽ بين األعماؿ التجارية المفردة وبين األعماؿ التجارية بالمقاولة ىو في قضية التكرار واالحتراؼ 
 . القانوف التجاري

 . خر لقاء مبلغ معينآصفة دورية خالؿ فترة معينة لشخص ف يسلم بضائع معينة بأقد يتعهد بمقتضاه شخص ع : المقاولة بالتورٌد/ 2
 :  مقاولة الوكالة بالعمولة/ 4

 جرأف يقـو بعمل أو تصرؼ باسمة الخاص لحساب موكلة نظير أشخص باه ىو عقد يلتـز بمقتض. 
  جرأنظير و يقـو بحساب موكلأنو حقيقة األمر وباطنو و الواقع مجرد ظهور بالعقد ، فاسمو غير حقيقي. 
  سمو في العقداال يريد أف يظهر  قد يكوف الشخص مشهوراً فعقد الوكالة تقتضيو ظروؼ معينة. 
 ىو :  فرؽ بين الوكيل بالعمولة والسمسار والوكيل العاديال

  هو مجرد مقرب لوجهات النظرفال يظهر في العقد  :السمسار . 
 ولة ىو المشتري الحقيقي ولكن الحقيقة ليست كذلك.موجود بالعقد فأنت يخيل لك بأف الوكيل بالعم : الوكيل بالعمولة 
 ويظهر ذلك في الظاىر وفي الحقيقة سمو ايذكر و وكيل واضح بأنو يتوكل عن فالف  : الوكيل العادي ،. 

 .خر أيا كانت وسيلة النقل سواء كانت برية أو بحرية كل نقل لألشخاص أو البضائع من مكاف آل:   مقاولة النقل/ 3
 
  :  لمحالت والمكاتب التجارٌة المقاولةمقاولة ا/ 5

  كلها تعد من األعماؿ التجارية بالمقاولة طالما أنها جاءت على سبيل التكرار واالحتراؼ.فىي األعماؿ الخدمية للناس 
  : مقاولة البٌع بالمزاد/ 6

 زتحريج عليها ويبدأ بفتح المزادويقـو بالالحراج تأتي البضائع في فامتهن ىذه المهنة شخص  ثالً فما يعرؼ اآلف بالحراج م 
  ع بنسبة مئوية من ثمن الشيء المبا  عادةو جر أتكوف مقابل ، و عادة يكوف بيع المنقوالت والتي قد تكوف جديدة أو مستعملة. 
 :  مقاولة إنشاء المبانً -7

  متعهدا بتوريد المؤف واألدوات الالزمة لها متى كاف المقاوؿيعد من األعماؿ التجارية جميع المقاوالت المتعلقة بإنشاء المباني ونحوىا. 
 األعمال التجارٌة بالتبعٌة:

 تعريفها: األعماؿ التي يقـو بها الشخص لخدمة تجارتو فهي اكتسبت الصفة التجارية نظرا ألنها تتبع تجارة ىذا الشخص. 
  التجارية وجعل ذلك من اختصاص المحاكم التجارية ىػ باعتبار األعماؿ التجارية بالتبعية من األعماؿ1423صدر قرار مجلس الوزراء عاـ. 
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  األعماؿ التجارية بالتبعية يلـز أف يكوف األطراؼ كلهم من التجار. 
   المسؤولية المدنية التي تترتب و عقد الكفالة يدخل ضمن ذلك و اآلالت و شراء الوقود كااللتزامات التعاقدية  كثيرة كاألعماؿ التجارية بالتبعية

 أو مسؤولية عقدية ةكانت نشأت بسبب أعماؿ تجارة التاجر سواء كانت ىذه المسؤولية المدنية تقصيري  على التاجر إذا
 -:المسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمينف

 التي نتجت عن إخالؿ بعقد من العقود بين الطرفين أو أكثر : المسؤولية العقدية . 
 ـ. التي نتجت عن إخالؿ بالتزاـ عا : المسؤولية التقصيرية 

 .ال تنفك عنها من األعماؿ التجارية و كل األعماؿ التي ترتبط بأعماؿ التاجر وخدمة تجارتو ف
 :المختلطة األعمال التجارٌة

 . ىي التي لها وجهاف وجو تجاري ووجو مدني : تعريفها
  نطبق على االثنين القانوف التجاري بال أي إشكاؿ.فقد يكوف االثناف تاجراف 
  خر من األشخاص المدنينواآل حد الطرفين تاجراً أحينما يكوف  صعباً لكن اإلشكاؿ يبدو و . 
  : حل ىذه المشكلة يتمثل فيما يأتيو 

 :  نو ينظر على طبيعتو بالنسبة للمدعي والمدعى عليوأاستقر الرأي على 
 ف كاف العمل بالنسبة للمدعي تجاري وبالنسبة للمدعى عليو مدني وجب رفع الدعوة للمحكمة المدنيةإ. 
  تجارياً جاز للمدعي رفع الدعوة للمحكمة المدنية وللمحكمة التجارية حسب اختياره وإذا كاف العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وللمدعى علي . 

 التاجر :

 ىو كل من اشتغل بالتجارة واتخذىا مهنة لو. : التاجر
 : شروط وصف التاجر

 .خر أو عمل آعماؿ التجارية بقصد تحقيق الربح وليس وسيلة لشيء األف يباشر المرء أيلـز  : عماؿ التجاريةمباشرة األ/ 1
 : ؟لكن ىل ىو يكتسب صفة التاجر إف مارس ىذا العمل ، غير مشروعة ىو آثم ومعاقب وممنوع من ىذا العمل  عماالً أيمارس الذي  التاجر

 . ال يكتسب صفة التاجرفي الخمور غير مشروع كمن يشتر  فإذا كاف يمارس عمالً  : مشروعاً العمل  ف يكوفأيلـز أ/ 
 . : حماية للغيركتسب صفة التاجر وذلك يب/ 
 . ال يستفيد من مزايا القانوف التجاري، و ما يتعلق  باإلفالس يطبق علية القانوف التجاري  مثالً ف :نعاملو باألشد من القانونين المدني والتجاري ج/ 

 .تسب صفة التاجر مشروع ال يكغير  ف من يمارس عمالً أ والراجح :
 .ة لو يتخذ العمل التجاري مهنة وحرف : احتراؼ التجارة/ 2
 .ف التجارة تعني تحمل المخاطرألسمو الخاص إإال إذا قاـ بالتجارة لحسابو وب يعد تاجر فالشخص ال : ولحسابو ممارسة التجارة باسم التاجر/ 3
  اً أولئك ال يعدوف تجار مدراء الفروع وغير ذلك  كل مدير المشتريات والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة و. 
   ًلحسابهمليست عماؿ التي يقوموف بها ف األتجاريو ال يعدوف تجاراً أل الوصي والولي والقيم الذي يمارس كل واحد منهم أعماال. 
  الوضع الظاىر لحمايةوكيل بالعمولة تاجراً وذلك على اعتبار ال األصل ونصعن  التجارية أخرج ىذانظاـ المحكمة. 
  االثناف من التجار ويمنحوف وصف ف يقولوف أ يةغلبألافبالوكيل بالعمولة  هذا شبيوفخر آشخص  وراء تجارة مستتراً المارس الشخص إذا

 .التاجر الظاىر حماية للوضع الظاىر أما المستتر فألف التجارة تمت لحسابو 
 .لممارسة التجارةيلـز إف تتوفر في الشخص ، فعودي نظاـ السمن األمور المهمة بالنسبة لل : األىلية التجارية/ 4

 مر من األمورأالجدارة والكفاءة ألي  : ةػلغ األىلية. 
  لتكليفل صالحاً  ي الشخص تجعلو محالً صفة يقدرىا الشارع ف : اً اصطالحو . 

  ( :أداء أىلية -ب وجوبأىلية  -أ) : األىلية نواعأ
  /أو العقل أو الرشد إلنسانية وال عالقة لها بالسنة امناطها الصف : أىلية الوجوبأ. 
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  /وااللتزاـ لإللزاـ صالحاً  يكوف محالً ي أ صالحية الشخص لكي يكوف أىالً  : أىلية  األداءب . 
  مثاًل مة المتلفات من أموالو ف يستحق قيأثبوت الحقوؽ لو ك : لزاـاإلو. 
 تعويض عن األغراض التي أصابت الغير جراء اعتداءه وتفريطوالع و أداء ثمن المبيب وكالتزام  وثبوت الحقوؽ علي : االلتزاـ .  

  . أىلية األجانب/ ب،  أىلية السعوديينأ/  :  مينقسنقسم األىلية إلى ف االختالفاتالقانوف التجاري فيو بعض و 
 :ف يكوفأللتجارة  لـز أمراف لكي يكوف السعودي أىالً ي :أىلية السعوديأ/ 

  ةسن (18)غ سن والبلوغ ىو بلو  بالغا .1
  .ف يكوف رشيداً أو  .2

  . للتجارة السعودي لممارسة الالزمة األىلية ىي المملكة في للتجارة األجنبي لممارسة الالزمة ألىليةا : األجانب أىليةب/ 
  : التاجر التزامات

  : وىي الواجبات كلمة تقابل االلتزامات

 .  التجارية الدفاتر بمسك االلتزاـ/ 1
 . التجاري السجل في بالقيد االلتزاـ/ 2

 . ة مشروع الغير المنافسة بعدـ االلتزاـ/ 3
 . اإلفالس لنظاـ خضوعو/ 4

 من حققو وما المالي مركزه يعرؼو  واجبات من عليو وما حقوؽ من لو ما كل الدفاتر ىذه في يقيد هوف : التجارية الدفاتر بمسك االلتزاـ/ 1

 .التجارية ترالدفا في النظر خالؿ من وخسائر أرباح
 االحتيالي اإلفالس من التاجر قيت انهأ كما،   اإلثبات في ىاـ دور التجارية للدفاتر. 
 إفالس أفلس إنما أفلس حينما التاجر ىذا بأف قناعة التجارية المحكمة يعطي منتظم بشكل دفاتره في عليو وما لو ما يدوف الذي التاجر 

 .احتيالي إفالس وليس حقيقي
 للزكاة الجزافية التقديرات يبعد وىذا الزكاة تقدير في واضح بشكل ونافعة مفيدة يةالتجار  الدفاتر. 
  : اإللزامية التجارية الدفاتر أنواع 

 .التجارية بالدفاتر االلتزاـ من لاير ألف (111) عن مالو سأر  يزيد ال تاجر كل أعفت (1) المادة
 .ياً يوم التاجر بها يقـو  التي المالية العمليات جميع فيو يدخل أف يجب الذي وىو : األصلي اليومية دفترأ/ 

  المالية سنتو آخر في لديو الموجودة البضاعة تفاصيل التاجر فيو يقيد الذي الدفتر وىو : الجرد دفترب/ 
 :ةوالميزاني الجرد دفتر بين نخلط أال يجب
 التاجر ىذا متاجر في بضاعة من موجود ىو لما مفصل بياف فالجرد. 
 والجانب اآلخرين لدى وحقوؽ ثابتة أمواؿ من للتاجر ما وىي األصوؿ جانب أحدىما جانبين من تتألف قائمة فهي لميزانيةا أما 

 . رالتاج ذمة في التي الديوف وىي الخصـو جانب اآلخر

 .دفتر من الواحدة الطبيعة ذات العمليات إليو ترحل الذي الدفتر وىو : العاـ األستاذ دفترج/ 

 عكساللم يثبت  حجة عليو ماوالعمليات المسجلة في الدفاتر التجارية يفترض أنها تمت برضى الشخص وأنها  ودالقي جميع. 
  بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتهاذلك في حالة امتناع التاجر عن تقديم الدفاتر التجارية فللجهة القضائية أف تعتبر . 

  : دور الدفاتر التجارية في اإلثبات
 ن أف يحتج بهذه الدفاتر التجاريةالدفاتر التجارية أدلة يصنعها التاجر لنفسو وألف التجارة تقتضي ذلك فإنو ىنا يمك. 
   ارنة بينهما وتتم المق دفاتره التجاريةكل منهما إذا كاف ىذا اإلثبات ضد تاجر فإف األمر في غاية السهولة وذلك بأف يطلب من. 
 النظر في ىذه الدفاتر وال بد من مساندة ىذه الدفاتر  منشيء من اإلشكاالت فالبد فيو ير تاجر فكاف ضد تاجر على شخص غ  إذا

  .التجارية بوسيلة إثبات أخرى
 فإف عثر على قرينة أخرى حتى وإف كانت ضعيفة مع ىذا الدليل ة ولكن يمكن أف تكوف قرين،  جاج بها بشكل مطلق غير صحيحاالحت

 . ومقبوالً  يكوف حكمو في ذلك صحيحاً يدة و أصبح لدى القاضي قناعة أك
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 :يترتب الجزاء على عدـ انتظاـ الدفاتر التجاريةففي حالة عدـ االلتزاـ بمسك الدفاتر التجارية 
 .عدـ االحتجاج بها أماـ القضاء .1
 . وىناؾ لجاف تطبق ىذه القرارات ،  وال تزيد عن خمسين ألف لايرالؼ لايرآال تقل عن خمسة عقوبات ُغرمية  .2
 .الشخص مفلساً بالتقصير اعتبار .3
 . لتقديرات الجزافية لمصلحة الزكاةعدـ وجود دفاتر بالكلية أو وجودىا غير منتظمة يفتح باب ا .4

  . إفالس احتيالي -إفالس بالتقصير   -اإلفالس ثالثة أنواع : إفالس حقيقي 
 :الذي يترتب على غش أو تدليس أو ما إلى ذلك. اإلفالس االحتيالي 
 التاجر الذي يبدد أموالو وال يهتم بُأموره وتجارتو فهو قّصر في ىذا األمور فهو مفرط بالتعبير الفقهي فالس بالتقصير:اإل . 

 
النظاـ ىنا ينص على أنو يجب على كل تاجر أف يلتـز بقيد نفسو كتاجر سواء كانت مؤسسة فردية أو  : بالقيد في السجل التجاري االلتزاـ/ 2

رأس  يوماً من إفتتاح محلو أو إمتالؾ محل تجاري أو من بلوغ 31وخالؿ  لاير( 111,111) كل تاجٍر بلغ رأس مالوفالتجاري شركة في السجل 
 البد من وجود السجل التجاري وفوائد ىذا األمر واضحة.الماؿ ف
  ن تاريخ قيدىاالبيانات المقيدة في السجل التجاري ُحجة للتاجر أو ضده م: من آثار القيد في السجل التجاري. 
 ( بغرامة مالية ال تزيد عن 15نصت المادة )(51) ألف لاير في حالة أف ىذا الشخص لم يلتـز بأحكاـ النظاـ التجاري . 

 المنافسة غير المشروعة تتمثل في :و  : بعدـ المنافسة غير المشروعة االلتزاـ/ 3
 .بيعها باألثماف قاـ  ارتفعتوإذا األثماف  نخفاضايقـو بشرائها وقت ، فىو أف يحبس السلع عنده و  : االحتكار -أ

 .أحياناً يوجد من يبيع بأقل من سعر التكلفة ثم يقـو بعد ذلك بالبيع بغالء فاحش ، و  ىو أف يبيع بسعر التكلفةو  : اإلغراؽ في السلع -ب
  خضوع التاجر لنظاـ اإلفالس :/ 4

 .فالس( وىو من أشد األمور خطورًة على التاجرهناؾ قانوف يسمى )نظاـ شهر اإلف:  القانوف التجاريفي 
  ن جهة قضائية متخصصة فإف ىذا يقضي على حياة التاجر تماماً مإذا ُشِهَر إفالسو ، 
  صار الدين أكثر من ديونو أموالو" أي  استغرقتالمقصود بشهر اإلفالس أنو يُعلن بأف ىذا الشخص ُمفلس والمقصود بالُمفلس "من

 .الموجود عنده(
 قليل في ، و عادة ال يكوف إال بطلب من ُغرمائو أو بطلب من التاجر نفسو ألنو وجد نفسو في وضع سيئ ال يسمح لو بالتجارة شهار اإل

 .  فالسوالحياة العملية أف يطلب التاجر شهر إ
  (المير على الُمفلس في الفقو اإلسإذا ُشهر إفالس الشخص ُغلت يده من أف يتصرؼ في أموالو فهو أشبو )بالحجو 
 بأف ىذا الشخص قد تم شهر إفالسو اإلفالس نظاـ يختص بالتجار فالتاجر إذا ثبت إعساره فإنو ُيشهر إفالسو وُيحذر الناس منو . 

 : الشركات

 :تعريف الشركة 
 االختالط" : لغة." 
  اإلجتماع في التصرؼ واإلستحقاؽ" : إصطالحاً و". 
 اء البضائع بقصد بيعهاشر و سهم المضاربة في األو مثل اإلحتطاب  : التصرؼ. 
 افهم يتقاسمونهوخسائر  ما ينُتج من ىذا العمل من أرباح واستحقاؽأي إستحقاؽ الربح ويشمل إستحقاؽ العين  : اإلستحقاؽ. 

 : حكم الشركة
 ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع . 
  رة الشركةوجس تنياف أقرت فك،  رابيومدونات حمو ،  فالقانوف الروماني موجودة منذ الِقدـىي و 

  الضرربها ذبت الشركة بما يضمن مصالح الناس فأبعدت الربا والغرر والجهالة والغبن وكل األشياء التي ىالشريعة اإلسالمية . 
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 .:لتلتقي اليد العاملة مع رأس الماؿ فينتج فوائد كثيرة الحكمة من مشروعية الشركة
  نقسم الشركة لقسمين كبيرين ىما :تأقساـ الشركة : 

كما في الوصية وتنتهي فيو   اً أو تكوف اختيار  كما في اإلرث  أو اختياراً  وىي شركة اجتماع في استحقاؽ سواء كاف ذلك جبراً :  شركة األمالؾ/ 1
 .أو نهاية الوصية عن نهاية اإلرث

 : وتنقسم إلى خمسة أقساـ : شركة العقود/ 2

ماؿ وتسمى ىذه الشركة عند المذاىب الفقهية بشركة  ليس معهمو  نو بأيديهمأو أكثر في مايكسبو  وىي أف يشترؾ شخصاف : شركة األبدافأ/ 
 . وىو الراجحوذىب جمهور العلماء بجوازىا ،  األعماؿ

الفرؽ بين شركة األبداف وشركة العناف أف في شركة و  .فيها بأبدانهما والربح بينهمابماليهما على أف يعمالف أف يشترؾ رجالف  : شركة العنافب/ 
 باتفاؽ العلماء.  ةجائز ي وى .وشركة العناف لدينا ماؿ وعمل ، لدينا ماؿ لكن لدينا عمل  ساف لياألبد
 .ماء وتسمى شركة القراضجائزة بإجماع العل وىي،  رطاهتشا آخر ليتجر بو والربح على ماوىي دفع ماؿ معلـو إلى  : شركة المضاربةج/ 
 يوىنا االئتماف التجار ،  شترطاها بيعو والربح بينهما على ماما على أف يشتريا بجاىهما ويقوماف بوىي أف يشترؾ اثناف الماؿ له : شركة الوجوهد/ 

 .قاعدة األصل في العقود والشروط  اإلباحة والجواز ل العلماء جائزة على الراجح من أقواؿأنها نقوؿ و  .لو حضور في ىذه الشركة
 . لشريكين لصاحبو وكفالتو وضماف التجارةالتي تتضمن وكالة كال اىي و  : شركة المفاوضةىػ/ 

،  وضماف مايرى من األعماؿ لماؿ وارتهاناً لومباشرة  وتوكيالً  ةفي الذمة ومضارب اً شراء وبيعو تفويض كل شريك لصاحب: ىي  تعريفها عند الحنابلة
 .الحنابلة بأنها جائزة كفإذا اجتمعت ىذه المعاني يرى العلماء  

 :  اتفً الشرك األحكام العامة

 . تجوز مطلقاً  الصحيح  أنهاو  ؟ ف يكوف الشركاء كلهم من المسلمينىل يلـز أ: شرط الدين/ 1
ثم تدخل في رأس ماؿ الشركة وىذا القوؿ ىو الراجح  اً سليم اً ىذه العروض ممكن أف تقيم تقييم : ؟من العروض ىل يلـز أف تكوف الشركة/ 2

 .يوىو الذي أخذ بو نظاـ الشركات السعود
 .  ويكفي الخلط الحكمي ؿ بين الشركاء أي الخلط الحقيقينو اليلـز خلط رأس الماأالراجح :  ؟ ىو الـزخلط رأس الماؿ ىل  /3
 .الصحيح وىوالعاقداف  رطتشا أف الربح على ماإلى ذىب بعض الحنابلة والحنفية  :اقتساـ األرباح / 4
 .ائةخمسين بالم ةثالثين بالمائيكوف بنسبو شائعة يعني يجب أف يكوف بقدر ثابت وإنما  ال : تقسيم األرباح/ 5

من قدـ ، و الخسارة يجب أف تكوف وفق رأس الماؿ وال يجوز أف يحمل الشريك أي خسارة أكثر من راس مالو  : مسالة كيفية تقدير الخسائر
 .  لو فقط وال يحمل أي خسائر ماليوعملو كرأس ماؿ فإنو يخسر عم

 : السعودينظام الشركات 

 :تعريف الشركة في المادة األولى بنظاـ الشركات السعودي 
  الشركة عقد يلتـز بمقتضاه شخصاف أو أكثر بأف يساىم كل منهم في مشروع يستهدؼ الربح بتقديم حصة من ماؿ أو عمل القتساـ ما قد"

 .ينشأ عن ىذا المشروع من ربح"
  ًأف تؤسس بعض الشركات المساىمة شركة من شخص واحد وجعل ذلك خاصًا في  أجازو لهذه المادة  أصدر مجلس الوزراء قرارًا استثنائيا

 شركات التأمين أف تنشئ شركة من شخص واحد.و شركات االتصاالت 
 :  أنواع الشركات

 ي تقـو بو :ذمن حيث طبيعة العمل التقسيم الشركات / 1
 . أ( شركات مدنية

 ار الشخصي أو المالي إلى :قيامها على االعتبحيث تنقسم من و :  ب( شركات تجارية
 شركات أشخاص . 
 شركات أمواؿ . 
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 "شركات مختلطة أو "ذات طبيعة خاصة . 
 أف الشركة إذا أخذت شكل الشركات الحديثة كانت شركة تجارية بصرؼ النظر عن العمل الذي ألنظمة وقوانين الشركات نصت على أكثر ا

 .تقـو بو وىذا ىو الصحيح من النظاـ التجاري السعودي
  الشركة التجارية ىي التي يكوف لها قضاء تجاري مستقل خاص وأيضًا ىناؾ مبادئ 
 كذلك ما يتعلق باإلفالس  قواعد اإلثبات في الشركات التجارية غيره في الشركات المدنية ،. 
 :تقسيم الشركات من حيث االعتبار الشخصي / 2
 أشخاص  11أو  6أو  5تتكوف في الغالب من عدد قليل ال يتجاوز التي تقـو عادة على االعتبار الشخصي و  : شركات األشخاصأ/ 

 ( .شركة المحاصةو   _ شركة التوصية البسيطةو  _ شركة التضامن) : يندرج تحت ىذا اإلطار ثالث شركات وىي
 .العبرة فقط بالماؿ الذي تقدموف، التي تقـو على االعتبار المالي  : شركات األمواؿب/ 

 .مر شركة المساىمة وشركة التوصية باألسهميأتي في طليعة ىذا األ
ذائعة الصيت وتوجد وىي شركة ذات المسئولية المحدودة كال،   ىي خليط من شركات األشخاص وشركات األمواؿ : الشركات المختلطةج/ 

 .باآلالؼ في كل بلد ويرمز لها بػ )ذ ـ ـ( أي "ذات مسئولية محدودة" وأكثر الناس يحبذوف ىذه الشركة 
  واألركان العامة هً :أن ٌتوفر فً الشركة أركان  ٌلزم : ركان الموضوعٌة العامةاأل

 وىي اإليجاب والقبوؿ بين الشركاء. : الصيغة/ 1
 . البد أف يكوف محل الشركة مشروعاً وىو الماؿ أو رأس الماؿ الذي انعقدت الشركة عليو:  المحل/ 2
 .ألي شركة ىو تحقيق األرباح والباعث ، ىو الباعث لهذه الشركة  : السبب/ 3
 . أف يكوف كل الشركاء قد توفرت فيهم األىلية الالزمة للتجارة/ 4

 :وهً  خاصةالموضوعٌة الركان األ

 النظاـ السعودي بدأ يغير من فكرة الشركة إلى أنها يجوز أف تكوف من شخص واحد.و  : تعدد الشركاء/ 1
 .ة في رأس ماؿ الشركةيجب على كل شخص أف يقدـ حص : تقديم الحصص/ 2

 أنواع الحصص كالتالي :
الحصة يجب عليو أف يقدمها .. ، و األغلب في الشركات أنو يقدـ كل شريك حصة نقدية وىي أمواؿ نقود رياالت دوالرات  : الحصة النقديةأ/ 

 .ويجوز أف تؤخر 
 . في رأس الماؿ الحصة النقدية باتفاؽ العلماء أنو يجوز أف يقدـ الشريك الحصة النقدية كحصةو 

 .، أراضي م سياراتيتقدك اً مما لو قيمة في العرؼ فهذا يسمى عروضاً أو حصصوالمقصود بها ىي ماعدا النقود  : الحصة العينية/ ب
 .والراجح جواز الشركة بالعروض ، الشركة بالحصص العينية ىي ما يسمى بالشركة في العروض في الفقو اإلسالمي 

مقصود بالعمل "العمل الجاد الذي يسهم وينتج ويحقق أىداؼ الشركة كعمل المهندس والمحاسب والباحث في مجاؿ وال : الحصة بالعمل/ ج
 .معين وبهذا يخرج العمل الذي ال قيمة لو وال يمكن أف يدخل في تكوين رأس ماؿ الشركة"

 تجارية(  -إدارية  -)سياسية  السمعة والنفوذ تنقسم إلى أقساـ، و ال يجوز أف يدخل أحد الشركاء بسمعتو  :السمعة
 .النظاـ السعودي حسم المسألة ومنع أف تكوف حصة في رأس ماؿ الشركة بأي شكل كاف 

نظاـ الشركات السعودي لم ينص عليو وإنما شراع األنظمة قاطبة في الشركات نصوا على ىذا الركن والمقصود بالنية ىي  : نية المشاركة/ 3
 مخاطر المشتركة.الرغبة في االتجار وتحمل ال

ال يترتب ولكن النظاـ شرط أ، وكذلك الخسائر  والواجب أف توزع األرباح على جميع الشركاء بحسب االتفاؽ : اقتساـ األرباح والخسائر/ 4
 ىذا على تسمية.على ىذا االتفاؽ حرماف أحد الشركاء من األرباح وال تحصين أحد من الشركاء ضد الخسائر الذي يسمى بشرط األسد

 ،  القانونيوف فإف وضع أصبح شرطاً باطالً ال قيمة لو وال اعتبار
ال يجوز أف يحمل أي شريك أي خسارة مالية ال تتناسب مع رأس الماؿ فيجب أف يكوف توزيع الخسائر حسب رأس الماؿ وليس حسب االتفاؽ 
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 .الذي قدمو 
 : األركان الشكلٌة

 ".كن أف يتم ىذا الشيء إال بوجودهالداخل في ذات الشيء أي ال يم"ىو : الموضوعي 
"الخارج عنو أي أف العقد صحيح واإلجراء صحيح ولكن ىناؾ شكليات نمطيات أمور معينة استلـز النظاـ أف تكوف على هو : أما الشكلي فو 

 : األركاف الشكلية التي ذكرىا النظاـ السعودي، و  وفقها"
يثبت بقولها )شركة المحاصة واستثنت  لعقد مكتوبًا سواء العقد األصلي أو العقد بعد التعديلأشترط النظاـ السعودي أف يكوف ا : كتابة العقد/ 1

 .عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليو من تعديل بالكتابة أماـ كاتب عدؿ وإال كاف العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير
 ير بعدـ نفاذ العقد الذي لم يثبت على النحو المتقدـفي حاؿ عدـ كتابة العقد فال يجوز للشركاء االحتجاج على الغ. 
  يحتج بوجود الشركة على الشركاء ويسأؿ مدير الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بالتضامن عن أف يجوز للغير الذي يتعاملوف مع الشركة

 ،  تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدـ كتابة عقدىا
 تقوؿ عقد الشركة باطل كأنو غير موجود في حالة عدـ كتابتوفي بعض البالد ترتب البطالف بعض القوانين ف. 
 النظاـ السعودي لم يشأ أف يرتب البطالف وإنما رتب الجزاء . 
 والمقصود بو "إعالـ الناس أف عقد الشركة قد تم كتابتو وتوثيقو ووجدت شركة"  : شهر العقد/ 2
 ألصليالنظاـ أوجب شهر عقد الشركة ا. 
  شهر الشركة يختلف باختالؼ الشركة فهناؾ شركات ال بد أف تكوف في الجريدة الرسمية و 
 يترتب على عدـ الشهر عدـ نفاذ العقد في مواجهة الغير. 
 لك البيانات المنشورة ىي النافذةإذا شهر بعض البيانات كانت ت. 
 ( نصت على حكم آخر يتعلق بالشهر وىو ميالد الشخصية13المادة )  ، يترتب على شهر الشركة أنها استكملت كل أمورىا و المعنوية

 .وخرجت بالشخصية المعنوية للشركة أي وجدت ذمة جديدة للشركة سميت بالشخصية المعنوية وانفصلت عن ذمم الشركاء 
 من وقت تأسيسها شخصاً ( من النظاـ نصت على أنو في ماعدا شركة المحاصة تعتبر الشركة 13المادة ):  الشخصية المعنوية للشركة

 .يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إال بعد استيفاء إجراءات الشهر ال ولكن اعتبارياً 
  الشركة ال تنقضي وال تزوؿ شخصيتها في ، و تظل الشركة محتفظة بها طواؿ فترة قيامها بنشاطها وحتى تنتهي بسبب من أسباب االنقضاء

 ؿ فترة التصفيةالحاؿ بل تظل محتفظة بشخصيتها طوا
  "الشركة إذا انتهت تدخل فترة مرحلة التصفية والمقصود بػ التصفية ىي "تسييل األمواؿ والعروض وتحويلها إلى نقود 
 سمًا وموطنًا وجنسية قد تختلف عن امالية مستقلة عن ذمم الشركاء وتكتسب  ايترتب على وجود الشخصية المعنوية للشركة أف تصبح له

 .تتمتع الشركة بالصالحيات الالزمة إلبراـ التصرفاتجنسية الشركاء و 
 ال يجوز لدائني الشركة الحجز على حصص الشركاء 
 الختالؼ الذمم بين الشركة  ال يجوز ألحد من الشركاء أف يدفع بالمقاصة بين الدين الذي للشركة عليو والدين الذي لو على أحد الشركاء

 . والشركاء
 :تمثٌل الشركة 

 .أو من يكوف أي لو صالحية التكلم والتصرؼ باسم الشركة للشركة أو وكيالً  اً ، سواء كاف مدير  شخص طبيعي يمثل الشركة ال بد من وجود
 : انقضاء الشركات

 ىي التي تشمل كل الشركات فإذا وجد أي سبب من ىذه األسباب أدى ذلك إلى انقضاء ىذه الشركة أياً كاف نوعها  : األسباب العامة. 
 ةتخص كل شركة على حد : خاصةاألسباب ال . 

 : األسباب العامة

 بعد تلك السنين تنقضي ىذه الشركة.و كل شركة يكتب في عقدىا مدة الشركة  : انقضاء المدة المحددة لكل شركة/ 1
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 . تحقق الغرض الذي أسست من أجلو الشركة/ 2
 . شخصين وأكثرألف الشركة تتكوف من  : انتقاؿ جميع األسهم أو الحصص إلى شريك واحد/ 3
 .ىالؾ جميع أمالؾ الشركة أو معظمو بحيث يتعثر استثمار الباقي استثماراً مجدياً / 4
 ألي سبب كاف. اتفاؽ الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها/ 5
 .نة أو قانونيةعلى سوؽ معيوىذا األمر أصبح شائعاً مؤخراً لما لو من أىداؼ اقتصادية بغرض االستحواذ  : اندماج الشركة في شركة أخرى/ 6
 : أنواع اإلندماجو 

  البالعة. يترتب على االندماج بصورة االبتالع "انتهاء" شخصية الشركة المبتَلعة وبقاء شخصية الشركة : الضم واالبتالع/ أ
 .ةيترتب على االندماج بصورة المزج "انتهاء" شخصية الشركتين تماماً ونشوء شركة جديد : المزج واإلتحاد/ ب

  ًدائنو الشركة البالعة أو الدامجة ال يحق لهم االعتراض ألنهم كسبوا شيئاً جديدا. 
 ( يوماً من بعد شهره91دائنو الشركة المندمجة يحق لهم االعتراض وال ينفذ قرار االندماج في مواجهتهم إال بعد ). 

ينبغي أف نعترؼ بنفس الحق لدائني الشركة ، و  فذًا في مواجهة الجميعإذا شهر ىذا القرار ولم يعترض أحد قبل المدة المذكورة صار ىذا القرار نا
 . الدامجة إلتحاد العلة في األمرين وىي حماية دائني الشركتين من المزاحمة

أجازت حل الشركة بصدور قرار من ديواف التي (" 15"أسباب االنقضاء كلها توجد في نص المادة ) : حل الشركة من القضاء التجاري/ 7
 .مظالم بناًء على طلب أحد ذوي الشأف وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلكال

الشركة أو من لو أي عالقة بالشركة فيجوز ا دائنو أو  قد يكونوا الشركاءفعبر بػ"ذوي الشأف" ليدخل غيرىم و ، ذوي الشأف ىم الشركاء دوف غيرىم 
 . لو الحق بتقديم طلب حل الشركة

  : مرحلة تصفٌة الشركة

  تحويل موجودات الشركة وأموالها إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الدائنين إف وجدوا ثم على الشركاء :فية التص
  الشركة تحتفظ ، و أو أي سبب من أسباب الخاصة بكل شركة العامة ، تبدأ مرحلة التصفية بمجرد توفر سبب من أسباب االنقضاء

 . بشخصيتها المعنوية حتى تنتهي مرحلة التصفية
  عين المصفيتفي حالة اختالؼ الشركاء فإف المحكمة التجارية و األصل أف تعيين المصفي وعزلو من اختصاص الشركاء . 
  المصفي لو سلطات وغالباً عقد الشركة ىو الذي يحدد ىذه الصالحياتو. 
  "من األمور التي يجب اتخاذىا من قبل الشركة "إشهار قرار تعيين المصفي وصالحياتو 
 في بعد ذلك بسداد ديوف الشركة ويقـو بتجنيب المبالغ الالزمة للشركاء ثم بعد ذلك بتوزيع الحصص على الشركاء. يقـو المص 

 شركات األشخاص : 

 ( .شركة المحاصةو  شركة التوصية البسيطةو  شركة التضامن) : وىي : أقساـثالث تنقسم ل
 : شركة التضامن أوالً :

 .يكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديوف الشركةالشركة التي تتكوف من شر تعريفها : 
 ."محمد صالح وشركاه التضامنية"فمثاًل  

 :  خصائص شركة التضامن
والمقصود بها أف الشريك في ىذه الشركة تمتد مسئوليتو ، أبرز خصائص ىذه الشركة ىي  : المسئولية الشخصية والتضامنية عن ديوف الشركة/ 1

 .ليس فقط بحصتو في رأس ماؿ الشركة و الشركة إلى أموالو الخاصة  عن ديوف
 وىي : ال بد من تحقق شرطين للدائن حتى يستطيع مطالبة أي من الشركاء التضامنيين

 ثبوت ىذا الدين في ذمة الشركة/ أ 
ريك ويقـو بمطالبتو وال يستطيع أحد من الشركاء أي ذىابو إلى الشركة ككياف ومطالبتها فإف ماطلت يقـو باختيار أي ش:  إعذار الشركة بذلك/ ب

 .في شركة التضامن أف يدفع ىذه المطالبة بحجة أنو شريك 
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 ىذه المسئولية تمتد إلى الشركاء الجدد الذين ينظموف الحقاً حتى وإف الدين قد نشأ قبل دخوؿ ىذا الشخص.   

الشركة حد الشركاء )اسمو الشخصي(  وتضيف ما ينبئ عن وجود أهور اسم البد من ظف : يلـز ظهور اسم شريك أو أكثر في عنواف الشركة/ 2
 ال يجوز أف يتضمن عنواف الشركة اسم شخص أجنبي، و  حماية للغيروذلك  بكلمة وشركاه أو مشاركوه

للشهرة والمكاسب المعنوية الذي حققها ىذا  حد الشركاء أو وفاتو أف يبقى اسم ىذا الشخص في عنواف الشركة نظراً أانسحاب  يجوز في حاؿ
 بشرطين :، وذلك  االسم

  . موافقة الشريك المنسحب أف يبقى االسمأ/ 
 .  موافقة ورثة ىذا الشريكب/ 

قد مع آخر  وتضامنياً  حتى ال يفاجئ الشركاء بمسئوليتهم شخصياً  عامة ال يجوز أطالؽ تداوؿ الحصص كقاعدة عدـ قابلية الحصص للتداوؿ/ 3
 ال يجوز أف تكوف حصص الشركاء ممثلة في صكوؾ قابلة للتداوؿف.عنهم ال يعرفونو يكوف غريباً 

  يجب أيضا و حسب العقد  موافقة جميع الشركاء آو أغلبهم يجوز للشركاء أف يتفقوا على خالفو بأف يتنازؿ الشريك عن حصتو ولكن بشرطو
 .أف يشهر ىذا التنازؿ

 يؤدي إلى إىدار االعتبار الشخصي الذي تقـو عليو شركة التضامن ونأل ن الحصص بغير ىذه القيود باطلكل اتفاؽ على جواز التنازؿ ع. 
  ًثاره إال في العالقة مابين الشريك والشريك الجديد آل يجوز للشريك التنازؿ للغير عن الحقوؽ المتصلة بحصتو وال يكوف ىذا التنازؿ منتجا

 .أماـ بقية الشركاء الذي تنازؿ لو عن حصتو لكنو ليس حجة
  ىذا الرديف ليس لو من الحقوؽ إال الحقوؽ المالية وىي األرباح ولكن ال ، و ىذا الشريك الذي تم التنازؿ لو يسمى في المصطلح بالرديف

أجنبي  ويأتي للشركة يطالبها بل يطالب شريكو فه أفيجوز لو حضور جمعيات التصويت وفي حاؿ وجود مشاكل بينو وبين شريكو ال يجوز 
 .عن الشركة 

ويترتب على ذلك األمور ، الشركة التضامنية بمجرد دخوؿ الشخص فيها يكتسب صفة التاجر بقوة النظاـ  : اكتساب الشركاء وصف التاجر/ 4
 ، ترتب على اكتساب المرء صفة التاجر تاألربعة التي 

 نو قد يكوف شريك متضامن ولكن ال عالقة لو باألمور واإلدارة ففي جرى العرؼ على عدـ إلزاـ الشريك المتضامن بمسك الدفاتر التجارية أل
 . ىذه الحالة ىو غير ملـز بذلك

  ًشركة  االتصاالت مثالً و شركة سابك كين  ويممكن أف يكوف كل الشركاء معن، و في شركة التضامن  الشخص المعنوي يجوز أف يكوف شريكا
 . سابك وشركاؤىا التضامنيين

 : إدارة شركة التضامن
  من غير الشركاء يدير ًا حد الشركاء ويجوز للشركاء أف يعينوا شخصأجميع الشركاء لهم الحق في إدارة الشركة فيجوز أف يكوف مدير الشركة

 .الشركة
 وإذا عين في عقد مستقل عن ،  في عقد الشركة سمي بالمدير النظامي اً فإذا عين الشريك مدير ،  في عقد تأسيس الشركة ينص على ذلك

 يس عقد الشركة سمي بالمدير األتفاقي أو غير النظامي تأس
 من توفر فيو شرطاف : المدير النظامي ىوف 

 اً .أف يكوف شريك/ 1
 . أف يكوف تم تعينو في تأسيس عقد الشركة/ 2

 . حد ىذين الشرطينأالذي اختل فيو  الشريك االتفاقي ىوو 
  : األسباب الخاصة النقضاء شركة التضامن

 .يترتب على وفاة احد الشركاء في شركة التضامن انقضاء الشركة : الشركاءحد أوفاة / 1
فإذا اتفقوا على خالؼ ذلك كانت الشركة باقية حتى لو أعسر أو حجر ،  ىذا النص ليس ملزماً و  : إفالس الشريك أو إعساره أو الحجر عليو/ 2
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 .و الدائنوف حجروا عليو أسواء أصابو عارض من عوارض األىلية و عليو لحظ نفسو أو لحظ غيره 
 تنقضي شركة التضامن إذا أنسحب احد الشركاء بشرطين : انسحاب أحد الشركاء :/ 3
 . بأنو يريد االنسحابالشركاء أف يخبر أ/ 

 . أال يترتب على ذلك االنسحاب ضرر على الشركةب/ 
 .لحالة إذا انسحب احد الشركاء انقضت الشركة مالم يتضمن العقد استمرارىا في ىذه اف

============================================= 
 :شركة التوصية البسيطة  ثانٌاً :

ىي موجودة ولها حضور واضح في عالم التجارة واألعماؿ وىذه الشركة تخفف إلى حد ما من وطأة شركة التضامن الشديدة وىي المسئولية 
 . الشخصية والتضامنية للشركاء

 :من فريقين من الشركاءالتي تتكوف  : تعريفها
  ًفي جميع أموالو عن ديوف الشركة مسئوالً  متضامناً  فريق يضم على األقل شريكا. 
  ًعن ديوف الشركة بقدر حصتو في رأس الماؿ  مسئوالً  موصياً  وفريق آخر يضم على األقل شريكا. 

 متضامن يأخذ نفس أحكاـ شركة التضامنالشريك ال. 
 لشركة بقدر حصتو في رأس الماؿالشريك الموصي مسئوؿ عن ديوف ا. 

 :خصائص شركة التوصية البسيطة 
عنواف بأنها شركة توصية البما ينبئ عن وجود شركة ويبين في  يتكوف من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً  : عنواف الشركة/ 1

 بسيطة
  كاء الموصين وذلك حماية للغير الذي يتعامل مع الشركةال يجوز بأي حاؿ من األحواؿ أف يتضمن عنواف الشركة أسم أحد الشر. 
  شريك متضامن وتبقى عالقتو لإذا علم الشريك الموصي بوجود أسمو في عنواف الشركة ولم يعترض على ذلك فإنو ينقلب في مواجهة الغير

 بالشركة والشركاء على أنو شريك موصي
  بو من وراء ىذا العمل الغير نظامي ت حقللتي من حقو أف يطالب بكافة األضرار افإذا كاف ال يعلم و.   

 .عدـ اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر/ 2

 .فهو ال يسأؿ عن ديوف الشركة إال بقدر حصتو من رأس الماؿ : المسئولية المحدودة للشريك الموصي/ 3
 .و مجرد عمل في الشركةأو عينية وال يجوز أف تكوف حصت نقديةبد أف يقدـ الشريك الموصي حصتو  ومن ثم فال 

 ًا.عام اً يجوز لو أف يطلع على أوراؽ ودفاتر الشركة اطالع، و الشريك الموصي ال يجوز لو أف يتدخل في إدارة الشركة التدخل المباشر 
  التوصية البسيطة :األسباب الخاصة النقضاء شركة 

  . ة التي تنقضي بها شركة التضامنتنقضي باألسباب العامة النقضاء الشركات وتنقضي أيضا باألسباب الخاص
============================================================ 

 شركة المحاصة : ثالثاً :
 .وال تخضع إلجراءات الشهر ةىي من الشركات التي تستتر عن الغير وال تتمتع بشخصية اعتباري : تعريفها

ددين لكن أماـ الغير يظهر أف ىذا الشخص ىو الذي يعمل وىو في الواقع يخفي وراء ظهره أشخاص متع أوالذي يقـو بهذا العمل شخص واحد ف
 في نهاية كل فتره زمنية بقسمة ىذه األرباح اتفقوا من الشركاء عدداً 

 غير محـر فهي شركة صحيحة بصرؼ النظر عن البذرة األولى  فإذا كانت تمارس أمراً ، تمارس  ننظر لهذه الشركة وما
  . في شركة التضامن يمثل صورة من صور شركات المحاصة الرديف

 :خصائص شركة المحاصة 
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 فليس لها شخصية اعتبارية وال يوجد فيها أي إجراءات  الخفاء واالستتار :/ 1
  .ز أف تعتبر ىذه الشركة شركة تضامنو النظاـ نص على أنو يج

 . الذي يتعامل معهموال يعرؼ الغير سوى المدير  ال تتمتع بالشخصية المعنوية/ 2
 الشركاء . ى: فالحصص فيها ال يمكن أف تتداوؿ إال برض تقـو على االعتبار الشخصي/ 3
 . ال يكتسب الشركاء المحاصوف وصف التاجر/ 4

 : إدارة شركة المحاصة
 يمكن أف يتفق الشركاء على أف يقـو كل منهم بالعمل  
  تكوف نسبتو في األرباح أكثر ألنو قدـ الماؿ والعملو كة والشركاء يقدموف رأس الماؿ ىم بإدارة الشر أحدوقد يتفق الشركاء على أف يقـو. 
  وقد يتفق الشركاء بجماعية اإلدارة. 

 انقضاء شركة المحاصة :
  شركة التضامن انقضاءبأسباب ، و تنقضي باألسباب العامة 
 مو أماـ الناس على أنو يمارس األعماؿ التجاريةعطاء فرصة لمن ال يريد ظهور اسإل النظاـ حينما أجاز ىذه الشركة أجازىا. 

 : شركات األموال

 . شركة المساىمة وشركة التوصية باألسهموىي نوعاف : 
  : شركة المساىمةأوالً :  

تخضع في ىي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلو للتداوؿ وال يسأؿ الشركاء إال بقدر قيمة أسهمهم و  : تعريفها
 .تأسيسها إلى قواعد خاصة

  لاير قيمة أسمية  11جاوز تتكل أسهم الشركة المساىمة يجب أال 
  ىي البد أف تكوف قابلة للتداوؿ، و القيمة السوقية تخضع للنزوؿ واالرتفاع. 
  ال تتحمل أي خسارة ثانيةو أفلست الشركة ومنيت بمئات الماليين فأنت تخسر أسهمك فقط لو 
 ركات األمواؿ وىي صورة فذة من الشركات الحديثة التي لو أديرت إدارة صادقة وصحيحةتعد من أىم ش. 
 وأحيانا أكثر من ذلك 11سنوية أحيانا تصل إلى  اً ن يملك أسهم في أي شركة من الشركات يتقاضى أرباحم %. 

  نشأت كوسيلة استعمارية في طالئع القرف السابع عشر الميالدي :نشأت الشركات المساىمة 
 .ةباحاإل والشروط في العقود األصلو  ىي عقدىا و جواز  إلىكثير من العلماء المعاصرين ذىب 

 نوعاف ::  المساىمةشركة  أنواع
 . مغلق على المؤسسين وال تطرح أسهمها لالكتتاب : الشركة المقفلة/ 1
 . ال يجوز أف يقل عنوو وف بقدر معين كبد أف ي الها تطرح أسهمها لالكتتاب في البنوؾ ورأس مال : الشركة الغير مغلقة/ 2

  : خصائص الشركة المساىمة
 . انتفاء االعتبار الشخصي وىي تقـو على االعتبار المالي/ 1
،  عن طريق االكتتاب في األسهم التي تطرح في بداية الشركة فيدخل الشخص شريكاً  : انقساـ رأس ماؿ الشركة إلى أسهم متساوية القيمة/ 2

 . ـ الشركة بمنع تداوؿ األسهمبمجموع ما يملكو من أسهم قابلو للتداوؿ وال يجوز أف تقو  شريكاً والشريك يكوف 

، أو إذا  إال إذا كاف غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ىذا الشخص  : سم الشركة على شخص طبيعياال يجوز أف يشتمل / 3
 . االسملى مساىمة فإنو يجوز أف تكوف بهذا كانت مؤسسة عادية أو شركة غير مساىمة ثم تحولت إ

 . إال بقدر ما يملك في الشركة وال يجوز أف يسأؿ بأكثر من ذلك المساىم ليس مسئوالً  : تحديد مسئولية المساىم/ 4

 : إجراءات إنشاء الشركة المساىمة
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 كتابة العقد بين الشركاء .1
 بة النظاـ الذي تسير عليو الشركةثم يقوموف بكتا .2
 قرار من وزير التجارة بالموافقة على تأسيس الشركة ثم يصدر .3
 بالموافقة  ثم تأتي المرحلة التالية برفعو إلى مجلس الوزراء ليصدر قراراً  .4
 الرسمية بعد صدور المرسـو الملكي بالموافقة تنشر أحكاـ الشركة بالجريدة .5
 بعد ذلك ندخل في مرحلة االكتتاب  .6
 .ـز أف يتولى اإلشراؼ على االكتتاب أحد البنوؾ الذي يعينو وزير التجارةالنظاـ حسم التالعب في ىذا األمر وأل .7
 .وؾ تتعهد بتغطية االكتتاب كامالً لو بقي سهم واحد لم يكتتب فيو فإف ىذه الشركة ال تقـو وعادة البن .8
 د ىذه الجمعيةيدعو المؤسسوف المكتتبين إلى عقفبعد انتهاء مرحلة االكتتاب تنعقد جمعية تسمى الجمعية التأسيسية  .9

االكتتاب بكامل رأس الماؿ والمصادقة على تقييم الحصص العينية من تختص ىذه الجمعية بالتأكد و ويكوف لكل مساىم حق الحضور  .11
اعتماد مزايا خاصة و تعيين أوؿ مراقب حسابات و  ، إدارة لمدة ال تتجاوز خمس سنواتتعيين أوؿ مجلس ، و دوف مبالغة  صحيحاً  تقيماً 

 . ، وكل ذلك بإشراؼ وزارة التجارة أو لغيرىم للمؤسسين 
 الصكوؾ التي تصدرىا شركة المساىمة :

  . السهم ىو صك يمثل حصة في رأس ماؿ الشركة وىو يقابل الحصة في شركات األشخاص األسهم :/ 1
 :  خصائص األسهم

 .لاير( 11متساوية القيمة )أصبح بعد آخر تعديل يعادؿ / 1
  . ئةعدـ قابليتو للتجز / 2
 .(ألحواؿ أف يمنع السهم من التداوؿقابل بالتداوؿ بالطرؽ التجارية )وال يجوز بأي حاؿ من ا/ 3

 من حيث طبيعة السهم تنقسم إلى : / 1أنواع األسهم :
 . أسهم نقديةأ/ 

 . أسهم عينيةب / 
 من حيث تداوؿ السهم تنقسم إلى :/ 2

  .ألنو يمكن ألي شخص صرفو  وىذا فيو خطورة للغايةمثل الشيك الذي يكتب لحاملة  : أسهم لحاملهاأ/ 
  . الذي يقيد فيو أسم الشخص صاحب السهم :أسهم أسمية ب/ 

 من حيث ما ترتبو من حقوؽ تنقسم إلى :/ 3
 . ليس ألحد ميزة على اآلخر، فألسهم المعروفة وترتب حقوؽ متساوية وحق في التصويت وحق في األرباح ا : أسهم عاديةأ/ 

 تتميز بمايلي :، و  تصدرىا الجمعية العامة للشركاء بمزايا معينة لصالح المؤسسين أو غيرىم : هم ممتازةأسب/ 

 أولوية في قبض ربح معين . 

 أعاله . ألمريناويجوز أف يجمع بين ،  شركةأولوية في استرداد ما دفع من رأس الماؿ عند التصفية وعند انقضاء ال 
 صوات ضعف السهم.لو من األ صاحب األسهم الممتازة  

 .المزايا التي أعطيت ألصحاب ىذا السهم غير مقبولة وينبغي أف يعاد النظر فيها و 

على أو يقـو  يجيز النظاـ للشركة المساىمة أف تستهلك األسهم أثناء قياـ الشركة إذا كاف مشروع الشركة ىذا يهلك تدريجياً  : أسهم تمتعج/ 
 أعماؿ مؤقتة.

 .قيمة األسهم للمساىمين إال عند انقضاء الشركة وبعد الوفاء بديونها األصل أنو ال يجوز رد
ال يجوز أف ففإذا انتهت الشركة تعاد رؤؤس األمواؿ ،  ف ىناؾ السهم وىناؾ رأس الماؿ وىناؾ األرباحألأسهم التمتع بهذه الكيفية فيها أشكاؿ 
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في حالة بقاءه فإف  واألرباح ورأس الماؿ يجب أف يرد لو كامالً ، واألرباح ف الشريك لو حقاف رأس الماؿ ألتستهلك األسهم عن طريق األرباح 
  . فغير مقبوؿخسرت الشركة فقد انتهت المسألة أما إنهاء ىذه الشركة بهذه الطريقة 

 القيود الواردة على تداوؿ األسهم :
وحساب األرباح والخسائر عن سنيتين ماليتين ال تقل كل منهما  ةنشر الميزانيال يجوز تداوؿ األسهم النقدية والعينية الخاصة بالمؤسسين قبل / 1

  .من تاريخ التأسيس عن اثني عشر شهراً 
وحتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى  ال يجوز تداوؿ األسهم الذي يقدمها عضو مجلس اإلدارة لضماف إدارتو طواؿ مدة عضويتو/ 2

  . ىناؾ خصومة والمدة ىي سنة إذا كاف ىالمسئولية أو إلى أف يفصل في الدعو 
 .  على تداوؿ األسهم بشرط أال يؤدي ذلك لمنع التداوؿ بشكل مطلق يجوز للشركة المساىمة أف تضع قيوداً 

فمن أسدى للشركة ، ىي ما يحصل عليو بعض المؤسسين من أرباح دوف أف يقابل ذلك حصة في رأس ماؿ الشركة و  : حصص التأسيس/ 2
 .(ىذا الشخص ما يسمى )بحصص التأسيسكة ميزة من المزايا فإف الشركة تقرر أف تعطي جميال أو أسدى للشر 

 .معظم قوانين الشركات في كثير من دوؿ العالم قد ألغت حصص التأسيس
 حد من ىذه الحصص بشكل كبير حيث حصر حصص التأسيس في أمرين : نظاـ الشركات السعودي 

 .لمن قدـ للشركة براءة اختراعأ/ 
 .لتزاـ من شخص معنويإل على حصب/ 

 خصائص حصص التأسيس :
  . ولكنو لم يقدـ رأس ماؿ في الشركة فصاحبها يتقاضى أرباحاً  : أنها ال تدخل في رأس ماؿ الشركة/ 1
  . قابلة للتداوؿ شأنها شأف األسهم/ 2
  . ير قابلة للتجزئة/ غ3
 األرباح ويحل محلو فهي قابلة للتداوؿ .ذه يقـو ببيعها لغيره ويتقاضى ى يستطيع صاحب حصص التأسيس أف: فتكوف اسمية أو لحاملها / 4
 الؿ ىذه األرباح .ظال تخوؿ أصحابها حق اإلشتراؾ في إدارة الشركة ، وال في حضور الجمعيات وإنما ىم يتفيئوف / 5
األرباح التي تخصص لحصص التأسيس عن في أرباح الشركة ، لكن ال يجوز أف تتجاوز نسبة  صحابها نصيباً ألتخوؿ حصص التأسيس  -6

 % من األرباح الصافية .11
 . أما بهذا الشكل فإنها غير مناسبة وغير مقبولة، و وىي الطريقة السليمة ، بديل المناسب أنها تقيم وتدخل في رأس ماؿ الشركة ال
ض للشركة وحقو في الحصوؿ على الفوائد المستحقة ما قدمو من ماؿ على سبيل القر يصك قابل للتداوؿ يثبت حق حاملو ف يىو  : السندات/ 3

 .ميعاد المحدد النتهاء مدة القرضواقتضاء دينو في ال
 الشركات عادة تدخل في مشاريع جديدة والتزامات عديدة ولذلك تحتاج إلى سيولة وتحتاج إلى أمواؿ ولها في ذلك أحد طريقين :و 
 تتاب .أف تقـو برفع رأس مالها وتدعو الناس إلى اإلك/ 1
 تلجأ لإلقتراض وتفضلو ألنو ال يرتب على الشركة دخوؿ مساىمين جدد في .فاإلقتراض : / 2

 :  الفرؽ بين السند والسهم
 السهم السند

 يمثل حصة في رأس الماؿ ال يمثل حصة في رأس الماؿ ىو حصة في الدين
مل السهم ال يستطيع استرداد قيمة السهم إال بانتهاء الشركة أو عن طريق حا المحدد الوقتفي  لحامل السند حق استرداد قيمة سنده )قيمة القرض(

أسهم التمتع أو عن طريق التخارج ببيع ىذه الحصة وفق شروط وضوابط 
 ةمعين

ال إذا حامل السهم ال يستطيع أف يحصل على أي أرباح أو أي مزايا مالية إ حتى ولو لم تربح الشركة سنوياً  ثابتةلحامل السند اخذ فائدة 
 ربحت الشركة
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حامل السند ال يتدخل في إدارة الشركة ألنو ليس شريكا بل مقرض 
 )محسن( إلى ىذه الشركة

 حامل السهم يتدخل في إدارة الشركة ألنو شريك فيها.
 

 ( وتصدر بقيمة متساوية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركةالسندات قابلة للتداوؿ )مثلها مثل األسهم تماماً 
 : السنداتشروط وقيود إصدار 

 في نظاـ الشركة )أنها تصدر سندات(. أف يكوف ذلك مصرحاً / 1
 أف تقرر ذلك الجمعية العامة العادية ./ 2
 أف تكوف الشركة قد استوفت قيمة رأس الماؿ بالكامل أما قبل استيفاء رأس الماؿ فال يجيزه النظاـ ./ 3
 . مة رأس الماؿ المدفوعأال تزيد قيمة القرض )السند( عن قي/ 4

 .يتم اإلكتتاب بالسندات عن طريق أحد البنوؾ التي يعينها قرار وزير التجارة 
 أنواع السندات :

لاير ويجعلونو  1,111,111لاير )متساوية القيمة( أو نقوؿ مثال يقترضوف  51بمعنى يقترضوف سند ب : سندات مع عالوة إصدار/ 1
 .% 4% 3عليو كل سنة أو حسب اإلتفاؽ عادة تكوف  ةفائدة ثابت و عالوة إصدار ويأخذ أيضاً فهذا السند ل، لاير  1,111,111

بمعنى أف يكوف ىناؾ سحب على جوائز معينو سيارات ، ( وفيو نصيب ةمثل السابق فيو عالوة إصدار وأرباح )فوائد ثابت سندات النصيب :/ 2
 .ار فوائد ثابتة واليانصيب )الذي ىو المسابقة( أو السحب : عالوة إصد أراضي مبالغ معينة فهذا فيو ثالثة أمور

 فقط بدوف عالوة إصدار وبدوف نصيب . ثابتةوىذا ال يحصل إال على فوائد  سندات عادية :/ 3
 : شركة المساىمةالإدارة 
  مين بضوابط معينو .يجتمع فيو كل الشركاء والمساىفالذي يهيمن على تسيير دفة األمور مجلس الجمعية العمومية للمساىمين 
  تقـو الجمعية العمومية العادية بتعيين أعضاء مجلس تو بعد انقضاء مد، و سنوات  5الجمعية التأسيسية تتولى تعيين أوؿ مجلس إدارة لمدة

وجد ي وال، أعضاء على األقل  3ويتكوف المجلس من )سنوات كحد أقصى ويجوز أف يتضمن نظاـ الشركة تحديد مدة اقل  3اإلدارة لمدة 
 . األعضاء لغاية مادية دأقصى حتى ال يزداد عد حداً النظاـ وكاف من األولى أف يضع ( حد أقصى

 مكانو على أف يعرض األمر على  اً مؤقت اً مركز احد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب فإف المجلس يتولى تعيين عضو ر إذا شغ
 يد مدة سلفو .أوؿ اجتماع للجمعية العمومية ويكمل العضو الجد

  إذا ىبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى المنصوص عليو في النظاـ وجب دعوة الجمعية العمومية العادية لتنفيذ العدد وإكماؿ
 العدد الالـز .

  ًز العضو المنتدب ويجوز أف يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومرك،  منتدباً  وعضواً  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائو رئيسا ،
 ويبين نظاـ الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب .

  ًوال تزيد مدة رئيس  ، إعادة العضو المنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة من بين أعضائو أو من غيرىم ويجوز دائماً  يعين مجلس اإلدارة سكرتيرا
أما )رئيس المجلس( فيجوز تحديد فترة ، ضوية كل منهم في المجلس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة ع

رئاستو للمجلس لمدة واحدة فقط وللمجلس في كل وقت أف يعزلهم جميعا أو بعضهم دوف إخالؿ في حقهم في التعويض إذا قامت أسباب 
 ىذا التعويض .

 شروط عضو مجلس اإلدارة :
 31حد البنوؾ التي يحددىا قرار وزير التجارة خالؿ في أوتودع :  لاير 11,111قل قيمتها عن لعدد من أسهم الشركة ال ت أف يكوف مالكاً / 1

 ولذلك تعرؼ بأنها )أسهم الضماف(..من تاريخ التعيين وتخصص ىذه األسهم لضماف مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة يوماً 
 .ة العامة وعضوية مجلس إدارة الشركات ال يجوز الجمع بين وظيفة من وظائف الدول: ف عاماً  أال يكوف موظفاً / 2
 .أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعماؿ والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العاديةو أال يكوف ل/ 3
عمل من شأنو منافسة الشركة أو أف  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية )يجدد كل سنة( أف يشترؾ في أي/ 4
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األرباح التي تقاضاىا لحساب الشركة مع تعويض الشركة عن أي أضرار تترتب على  تحد فروع النشاط الذي تزاولو الشركة وإال كانأيتجر في 
 .ذلك

 ال يجوز للشركة أف تقـو باإلقراض النقدي ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ./ 5
 رة :اختصاصات مجلس اإلدا

  .لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكوف لو في حدود اختصاصاتو بعض األمور الموجودة في نظاـ الشركات -
لمجلس اإلدارة في حالة عدـ وجود أحكاـ في نظاـ الشركة أف يتمتع بكل السلطات الالزمة التي تحقق غرض الشركة وتكوف أعمالو وتصرفاتو  -

 مادامت خالية من الغش أو الخطأ الجسيم. ملزمة للشركة
 يُمنع مجلس اإلدارة بغير إذف من الجمعية العامة العادية القياـ باألعماؿ اآلتية : -

  سنوات . 3عقد القروض التي تتجاوز آجالها 
  بيع عقارات الشركة أو رىنها. 
 بيع متجر الشركة أو رىنو .  
 إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم .  

الشركة قامت بالمتاجرة  مثالً ت إذا كانفلكن ىذه األشياء المحظورة على الشركة إذا كاف نشاط وغرض الشركة ىو ىذه األشياء فهذا أمر جائز 
 ه فال يحظر عليها وكذلك بالنسبة للمتجر ونحو ذلك .ؤ بالعقار بيعو وشرا

 .ىذه أمور شكلية وإجرائية ة طريقة اجتماعات المجلس والمداول -
 كافآت أعضاء المجلس :م
 جازت أف تأخذ المكافأة أحد الصور اآلتية :أ

  ًراتبا معينا . 
 أو بدؿ حضور عن الجلسات . 
  أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح. 

 .ينبغي أف نزيد لو نسبة األرباح لكي تكوف األمور منضبطةفعضو مجلس اإلدارة طالما انو قدـ العمل مع الماؿ و 
 : جلس اإلدارةمسؤولية م

  ًمقابل )أماـ( مسؤولية مجلس اإلدارة تنعقد ، و من قيود المسئولية بل عليو مسئولية كبيرة  طليقاً  مجلس اإلدارة ليس حرا: 
 1 / الغير / 3، المساىمين / 2، الشركة. 
 بسبب مخالفة  نظاـ الشركات ينشأ وؿ أماـ ىؤالء عن كل ضرر كل من تضرر من الشركة أو المساىمين أو من الغير فإف مجلس اإلدارة مسئ

 وقياـ أركانو من خطأ وضرر وعالقة سببيو . عليو أف يقيم األدلة والبراىين على ثبوتوفمن يدعي الضرر ، و أو نظاـ الشركة أو سوء اإلدارة 
 : دارة من ىذه المسئولية ،بمعنى انو ال يستطيع أف ينفك أو يتنصل احٌد من أعضاء مجلس اإل مسئولية مجلس اإلدارة مسؤولية تضامنية 

 .فالمسئولية تضامنية على جميع األعضاء إذا كاف القرار صدر باإلجماع
  ال يسأؿ بشرط إثبات ذلك .فالقرارات التي صدرت بأغلبية األعضاء فال يسأؿ عنها إال من أيد القرار الذي ترتب عليو الضرر أما المعارض 

 : الجمعية العامة
 .فيها المساىموف للتداوؿ في أمور ويجب على الشركة أف تعلن ىذا وىو من الشروط  ىي التي يجتمع :ها تعريف

 .( الجمعية العامة غير العاديةو الجمعية العامة العادية و الجمعية التأسيسية : )تنقسم إلى ثالثة أقساـ  أقساـ الجمعية العامة :
 .الجمعية العامة حق حضور اً ( سهم21لكل مساىم حائز ؿ) : الجمعية العامة العادية

 يجب على الشركة أف تلتـز بوف (ركة على غير ذلك )ألف ىذا نص آمرلو نص في نظاـ الش. 
  يؤلفوا النصاب المطلوب ثم يوكلوا احدىم بالتصويت في ىذه فيوكل عنو كتابة مساىم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أف للمساىم
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 الجمعية .
 األمور المتعلقة بالشركة كتعيين وعزؿ أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات وحساب األرباح  تختص الجمعية العامة العادية بجميع

 والخسائر وتبرئة ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية ...الخ ، 
  .فالجمعية العامة العادية ىي المهيمنة وىي المسيطرة ولذلك مجلس اإلدارة يخضع للجمعية العامة 
 قد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالؿ الستة شهور التالية إلنتهاء السنة المالية للشركةيجب أف تنع 
 (يوماً 25يجب أف تتم دعوة الجمعية العامة في الصحف اليومية قبل اإلنعقاد ب ) على األقل 
  ًعلى األقل ما لم ينص نظاـ الشركة على نسبة إال إذا حضره مساىموف يمثلوف نصف رأس الماؿ  ال يكوف انعقاد الجمعية العامة صحيحا

 أعلى
 : ما يلي باستثناءتختص بتعديل نظاـ الشركة في أي موضوع من الموضوعات  : الجمعية العامة غير العادية

 والتي يستمدىا من النظاـ أو من نظاـ الشركة. التعديالت التي تؤدي إلى حرماف المساىم من حقوقو اللصيقة بوصفو شريكاً أ/ 
 .كرفع القيمة االسمية للسهم :  التعديالت التي تؤدي إلى زيادة أعباء المساىمين الماليةب/ 
وبعد ذلك ُعدؿ الغرض وأصبحت عقارية  فإذا قامت الشركة ودخل الناس فيها على أساس أف ىذه الشركة زراعية مثالً : تعديل غرض الشركة ج/ 
 أو في البتروؿ أو في التأمين ..الخ . مثالً 
  . ال يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إذا كانت الشركة قد تم تأسيسها في المملكة إلى بلد أجنبي د/

 تعديل جنسية الشركة .ىػ/ 
في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط الخاصة  وللجمعية العامة غير العادية أف تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً 

 ية .بالجمعية العاد
 الرقابة المالية على الشركة :

يجب أف يكوف ىناؾ مراقب حسابات أو مجلس لمراقبة الحسابات في الشركة وبالتالي ال يستطيع مدير الشركة وال العضو المنتدب وال مجلس  
  . اإلدارة أف يتصرؼ أو يتالعب في ىذه الشركة بمعنى أنو يحد من ذلك بشكل كبير

 إنقضاء شركة المساىمة : 
 تنقضي شركة المساىمة باألسباب العامة 
  ا تقـو على اإلعتبار الماليثر لها في انقضاء شركة المساىمة ألنهأالمبنية على اإلعتبار الشخصي ال مع مالحظة أف األسباب العامة. 
  و الحجر عليو ألي سبب من األسبابأ هأو إعسار  وشريك أو شهر إفالس انسحابثر للوفاة أو أفال. 

 ى األسباب العامة إلنقضاء الشركات تنقضي أيضاً بما يلي :عالوة عل
  .حداً اف الشركة أصبحت فرداً و أل : إنتقاؿ جميع األسهم إلى مساىم واحد/ 1
 بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً  ثالثة أرباع رأس ماؿ الشركة/ ىالؾ 2

ر العادية أو إذا تعذر على الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أف إذا أىمل أعضاء مجلس اإلدارة إدارة الجمعية العامة غي
 ف القضاء التجاري لو سلطة واسعو بالنظر في حل الشركة من عدمها .أيمكن القوؿ ب، و  يطلب حل الشركة(

 : شركة التوصية باألسهمثانياً : 
 الشركة التي تتكوف من فريقين :ىي  تعريفها :

 .في جميع أموالو عن ديوف الشركة مسئوالً  متضامناً  على األقل شريكاً  األوؿ : يضم
 .وال ُيسألوف عن ديوف الشركة إال بقدر حصصهم في رأس ماؿ الشركة 4الثاني : يضم شركاء مساىمين ال يقل عددىم عن 

 خصائص شركة التوصية باألسهم :
 : تضم فريقين من الشركاء/ 1
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 المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة  لهم نفس ف :و شركاء متضامن/ أ 
 .ويكتسب كٌل منهم صفة التاجر وال يجوز نقل ملكية حصة الشريك المتضامن إلى أجنبي عن الشركة إال برضى جميع الشركاء

 لهم نفس مركز الشركاء في شركة المساىمة شركاء مساىموف :/ ب 
ىم في عنواف ؤ ئولية الشركة إال بقدر ما قدمو من رأس ماؿ وال تدخل أسماال يكتسب احد مهم وصف التاجر وال يتدخل في مسو 

 وىؤالء يشبهوف إلى حد كبير الشركاء الموصوف في شركات التوصية البسيطة .، الشركة 
 . لاير 11قابلة للتداوؿ وغير قابلة للتجزئة وال تقل قيمة السهم عن :  القيمةمتساوية  تقسيم رأس ماؿ الشركة إلى أسهم/ 2
 واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يُنبئ عن وجود شركو . اسمعنواف الشركة : يتألف من / 3
  . بالشركاء المتضامنين وال شأف للشركاء المساىمين في ذلك ةمنوطإدارة الشركة : / 4

 تأسيس شركة التوصية باألسهم :
  كة التوصية باألسهم باستثناء اشتراط صدور المرسـو الملكي فليس شرطاً تسري أحكاـ تأسيس شركة المساىمة وشهرىا على شر  
 يتولى إدارة الشركة الشركاء المتضامنوف وحدىم ويشاركهم الشركاء المساىموف في أعماؿ اإلدارة الداخلية. 
 ليو التدخل في اإلدارة الخارجية الشريك المساىم موقفو من اإلدارة يشبو موقف الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فهو محظور ع 
 م جميع المساىمين وتخضع ألحكاـ جمعيات المساىمين في شركة المساىمة ولها من الناحية النظرية جميع سلطات ضلها جمعيو عامو ت

  . وتنظر في أعماؿ المديرين ومراقبي الحسابات ركة المساىمة فهي تناقش التقاريرالجمعية العامة في ش
  : في شركة األسهممجلس الرقابة 

 للشركاء المتضامنين رأي في ىذا التعيين يسيتألف من ثالثة شركاء مساىمين على األقل تعينهم الجمعية العامة ول 
  تأكد من أف الشركة تسير سيراً يراقب األعماؿ و ييختص المجلس في الرقابة على أعماؿ المديرين نيابًة عن الشركاء المساىمين ولو أف

  .صحيحاً 
 :ضاء شركة األسهم انق
 . الشركات النقضاءتنقضي ىذه الشركة باألسباب العامة / 1
 وذلك لقيامها على الجانب الشخصي.: أحد الشركاء المتضامنين أو وفاتو أو الحجر عليو أو إفالسو  بانسحابتنقضي / 2
األسهم إلى شريك واحد متضامن فإف ىذا الشريك ال  مع مراعاة أنو في حالة أيلولة :شركة المساىمة بتنقضي بأسباب اإلنقضاء الخاصة / 3

 .فقط في حدود موجودات الشركة بل يكوف مسئواًل في جميع أموالو عن ديوف الشركة  يكوف مسئوالً 

 الشركات المختلطة :

 : الشركة ذات المسئولية المحدودة
( 51ة بقدر حصصهم في رأس الماؿ وال يزيد عدد الشركاء عن )ىي الشركة التي تتكوف من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديوف الشرك : تعريفها
 .شريكاً 
 ، في العالم اإلقتصادي والتجاري و أكثرىا انتشاراً في العالم و من أىم الشركات وىي 

 .وسميت شركة مختلطة ألف فيها شوباً من شركات األمواؿ وشوباً من شركات األشخاص
 اآلتي :فيها من خصائص شركات األمواؿ ف
 . ( شريكاً 51تشبو شركات األمواؿ ألف عدد الشركاء فيها ال يجوز أف يتجاوز ) /1
 عدـ قابلية الحصص للتداوؿ بالطرؽ التجارية "كما ىو الحاؿ لألسهم في شركة المساىمة"./ 2
 عنواف الشركة. أكثر في  شريك أو اسممنع اإللتجاء لإلكتتاب العاـ وإمكاف إسترداد الشركاء الحصص واتخاذ عنواف يتضمن / 3

 وفيها شوباً من خصائص شركات األمواؿ من ناحية :
 بحيث ال تتعدى ىذه المسئولية إلى أموالو الخاصة .المسؤولية المحدودة لكل شريك بقدر حصتو / 1
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وألنو ال يجوز ،  على خالؼ ذلك كقاعدة عامة ما لم يتفق الشركاءعدـ حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو إفالسو أو الحجر عليو  / 2
 . التنازؿ عن الحصص إال بشروط معينة

 ىذا وضع خطير للغاية لذلك بعض القوانين في بعض الدوؿ رفضت ىذه الشركة و نظراً ألف مسئولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم و 
 .لشركاء مسئوليتهم محدودة بقدر رأس إال إذا قدمت الشركة ضماناً بنكياً ألف ا الناس والتجار ورجاؿ األعماؿ ال يتعاملوف معهاو 

 وبعض القوانين رفضتها تمامًا.
نهجت نهجًا بهيجًا فحينما بدأ بعض التجار ورجاؿ األعماؿ الذين يمارسوف ممارسات غير جيده فيما يتعلق بهذه الجزئية من نظاـ  المملكةو 

 . ما سنرى الحقاً كالشركات عدلت ىذه المسألة تعديالً كاماًل  
 : شركة ذات المسئولية المحدودةخصائص ال

أنو إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثالثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة  : المسئولية المحدودة للشركاء/ 1
زاـ الشركاء بدفع ديونها أو لتإمع الشركة  استمراريومًا من تاريخ بلوغ الخسارة ىذا الحد للنظر في  31الشركاء لإلجتماع خالؿ مدة ال تزيد عن 

 .حلها
  يجب في جميع األحواؿ شهر ىذا القرار بالطرؽ المنصوص عليها 
  ىػ مرسـو ملكي وخفض ىذا القدر وجعلو نصف رأس الماؿ1431صدر عاـ و 
 أصبحت تماثل شركة التضامنها نبالتالي تسمية الشركة بعد ىذا التعديل )بالشركة ذات المسئولية المحدودة( ال يتناسب مع ىذا التعديل أل 
 لكل من يتعامل مع ىذه الشركة ةالنظاـ السعودي بهذا التعديل أضفى حماية كاملة وطمأنينة أكيد . 
 :  مل بهاال ُتؤَسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفٍة نهائية إال إذا ُوزَِّعت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء وتم الوفاء الكا/ 2
 :  الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة ال يكتسب وصف التاجر بمجرد انضمامو إليها/ 3
فإف الشركة ال تؤسس بل شريكًا(  51) وعلى ذلك إذا زاد عدد الشركاء عن ىذا القدر، الحد األدنى شريكين فأكثر  : تحديد عدد الشركاء/ 4

 تكوف الشركة بهذه الزيادة شركة باطلة.
يُقَسم رأس ماؿ الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة وىذه الحصص  قابلية الحصص للتداوؿ بالطرؽ التجارية :عدـ / 5

 .غير قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية مراعاًة للجانب الشخصي
 يجوز للشريك أف يتنازؿ عن حصتو ألحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة. 
  ىا أف يقـو ىو بشرائها من الشريك  استردادلكل شريك أف يطلب إسترداد الحصة بثمنها الحقيقي وىو المسمى )حق الُشفعة( ومعنى يجوز

 .اآلخر ويُقصي األجنبي الذي أراد أف يدخل في ىذه الشركة عن طريق )الُشفعة(
  إذا انتقلت بغير عوض فهذا فيو  ت الُشفعة وعوارض الُشفعةمسقطا، و  ال يسري في حالة إنتقاؿ الحصص باإلرث أو بالوصية االستردادحق

 إشكالية ولكن ىنا يجب على من يّدعي خالؼ ذلك اإلثبات.
 .ال يجوز لهذه الشركة أف تلجأ إلى اإلكتتاب العاـ لتكوف رأس مالها أو لزيادتو : حظر االكتتاب العاـ/ 6
مشتق من  االسم)كما ىو الشأف في شركات األشخاص( ويجوز أف يكوف  ك أو أكثرمن شري االسميجوز أف يتكوف  : اسم الشركة وعنوانها/ 7

 غرضها )كما ىو الحاؿ في شركات األمواؿ(. 
 : إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة

 شركاء أو من يقترب جهاز اإلدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من شركات المساىمة إذ يدير الشركة مدير أو أكثر من بين ال
 .غيرىم وإلى جانبو جمعية عامة للشركاء

 ( شريك وجب تعيين مجلس رقابو ينوب عن الشركاء في مراقبة ىذه الشركة واإلشراؼ على أعمالها21إذا زاد عدد الشركاء عن ) . 
 مديري الشركة: 

 الشركة أو في عقٍد مستقل مدًة معينة يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرىم ويُعين الشركاء المديرين في عقد. 
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 .ال يجوز عزؿ المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقٍد مستقل إال لُمَسوِغ واضح 
 الجمعية العامة: 

 شريك عدد من األصوات بقدر عدد الحصص التي يملكها لللشركة جمعية عامة تضم جميع الشركاء ويكوف لك. 
 بًة شريكًا آخر من غير المديرين في حضور إجتماعات الشركاء والتصويت ما لم ينص عقد الشركة خالؼ يجوز لكل شريك أف يوكل عنو كتا

 .ذلك
  تنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقًا لألوضاع التي يحددىا عقد الشركة وينعقد مرة على األقل في السنة خالؿ الشهور الستة

 .التالية لنهاية السنة المالية للشركة
  يجوز دعوتها إلى اإلنعقاد في كل وقت بناًء على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف و

 .رأس الماؿ على األقل
 ومراقبي  تختص الجمعية العامة بسلطات مماثلو للسلطات في الجمعية العامة في شركة المساىمة فهي تعين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة

 . الحسابات وتقـو بعزلهم وُتصادؽ على الميزانيات والحسابات وتوزيع األرباح
 مجلس الرقابة: 

 ( شريكاً 21األصل أف لكل شريك حق الرقابة واإلشراؼ على أعماؿ المديرين وإبداء النصح والمشورة لهم إذا كاف عددىم يقل عن )
 .ىا ووثائقهاواإلطالع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاتر 

 ( فإف النظاـ يوجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة يتكوف من ثالثة شركاء على األقل 21إذا زاد عدد الشركاء عن )
 .لإلشراؼ على أعماؿ المديرين وتقديم تقرير للشركاء

 ( إلزامي في النظاـ ال يجوز 21وجود مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء عن )و .نتنصل عال 

 : المحدودة المسئوليةذات  الشركةانقضاء 
ثر لوفاة أال تنقضي باألسباب التي تؤدي إلى انقضاء شركات األشخاص فال و  : الشركات تنقضي الشركة ىذه الشركة باألسباب العامة النقضاء/ 1

 ذلك . احد الشركاء أو انسحابو أو شهر إفالسو أو إعساره إال إذا نص الشركاء في عقد الشركة على
 .وصار مسئوؿ عن ديوف الشركة في حدود ما آؿ إليو من موجوداتها :إذا آلت الحصص إلى شريك واحد انقضت / 2
 .ففي ىذه الحالة وجب على المديرين دعوة الشركاء التخاذ قرار بشأف استمرار الشركة أو حلها :إذا بلغت الخسائر نصف رأس الماؿ / 3

 .ء أو تعذر الوصوؿ إلى قرار جاز لكل ذي مصلحة أف يطلب حل الشركة إذا أىمل المديرين دعوة الشركا
 : فرؽ بين االنقضاء والبطالفال

 فالشركة في حالة البطالف كأف لم تكن،  أف الشركة تكوف باطلة من تاريخ إنشائها : البطالف . 
 سحب إلى الماضيالشركة تنتهي من تاريخ وقوع حلها ولكنها ال تنعطف وال تنأف  : االنقضاء أو الحل . 

 .جمهور العلماء يذىبوف إلى أف العقد ينقسم إلى أما صحيح أو باطل
 .علماء الحنفية ذىبوا إلى أف العقد ينقسم إلى ثالثة أقساـ صحيح وباطل وفاسد

 . ما صحيحإما باطل و إامة التالي يمكن القوؿ ىنا بأف العقد كقاعدة عب
 : الشركة القابضة

 .الشركة المسيطرة ، الشركة األـ _لهذه الشركة  تستخدـ مصطلحات متعددة
جل السيطرة على نشاطها أو توجهها وتكوف مسيطرة على أؾ أسهم كيانات أو شركات أخرى من التي تهدؼ إلى امتالي وى،  :الشركة القابضة

سهم تلك الشركة أو الشركات التي تريد أف تسيطر التابعة لها من خالؿ تملكها ألكثرية مطلقة على األقل من أات لشركلاألمور المالية واإلدارية 
 ها .من رأس ماؿ الشركة فهنا كاف لها اليد الطولى في% 51فإذا ملكت ما نسبتو ، عليها 

مة التي لـز لقياـ الشركة القابضة في المملكة والمعايير واألمور الهاتنظاـ الشركات السعودي بوزارة التجارة أصدر مذكرة قانونية بين الشروط التي 
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الشركة منشره في كل ، وىذه  يجب أف تتوفر في ىذه الشركة لكي تكوف مسيطرة أف تمتلك أغلبية مطلقة في رأس ماؿ ىذه الشركات الوليدة
  . دوؿ العالم

 مشروع نظاـ الشركات الجديد نص على ىذه الشركة وأقرىا في منظومتو القانونية
 : خصائص الشركات القابضة

 . شريك يستأثر بنسبو كبيره من رأس مالها تمكنو من السيطرة على ىذه الشركة :لقابضة مجرد شريك في الشركة التابعة تعد الشركات ا/ 1
 .محتفظة بشخصيتها االعتبارية والمعنوية ككياف مستقل فتبقى  :الشركة التابعة محتفظة بكيانها القانوني  تبقى/ 2
بحيث أنها ال تحقق أغراضها المنصوص عليها في نظامها  : لمشاركة في رأس ماؿ الشركة التابعةنحصر نشاط الشركة القابضة على القياـ با/ ي3

 .إال من خالؿ الشركة التابعة
 .الشركة األـ القابضة ال تستطيع أف تدخل وتحل محل ىذه الشركة فليست اندماج بين الشركتين 

 .لمنصوص عليهااالشركات أشكاؿ أي شكل من تأخذ ممكن أف  الشركة القابضة/ 4
 الشركات المنصوص عليها . الشركة التابعة ممكن أف تأخذ أي شكل من أشكاؿ/ 5
ألنو ال يمكن السيطرة على شركات وليده وتابعو إال من  : رؤؤس أمواؿ ضخمةىا سس إال إذا كاف لدى من يريد إيجادؤ الشركة القابضة ال ت/ 6

 . ى ىذه الشركاتخالؿ رأس ماؿ كبير يمكن من الدخوؿ والسيطرة عل

 : وراق التجارٌةاأل

 .جزء كبير من أعماؿ البنوؾ يتعلق باألوراؽ التجارية، فالتي تسير عليها البنوؾ  : تعريفها
  وىو نظاـ  ػى1383الكمبيالة ىي أىم األشياء في ىذا النظاـ انضمت المملكة لهذه المعاىدة من خالؿ إصدار نظاـ األوراؽ التجارية عاـ

 .في أحكاـ جديدة وقواعد فريدة قد ال تجدىا قبل المعاىدة ةمة متكاملمتكامل ومنظو 
 أحكامو وتفاصيلو وكل دوؿ العالم تجري على الشيك وتطورت األمور وأصبح الكمبيالة  ةبعد ذلك يأتي السند ثم الشيك وىو معروف

 .األشياء الورقية تكاد ترحل وتختفي عن التعاملو ،  االلكترونية والشيك االلكتروني
  قـو بها البنوؾ من فتح حسابات والتحويالت وما إلى ذلك كلو داخل في منظومة القانوف التجاريتكل األعماؿ التي. 
 ىناؾ عقود على ظهر . و ةوعقود دولي ةمحلي ةالعقود التجارية وىي السبيل والطريق لعمل التاجر والشركات التجارية فهناؾ عقود تجاري

 .في منظومة القانوف التجاري المملكة  ةكلها داخلو  ةومنتشر  ةيف وعقود كثير وعقد س بناؾ عقد فو السفينة وى
  طبيعة األمور كانت بسيطة وكاف الناس ففي بعض الوزارات  ةفي ما مضى كاف ىناؾ لجاف صغير ف ةوكثير  ةتطورات كبير للقانوف التجاري

تطورت بعد ، ثم ل في المنازعات التي تحدث بين التجار وغيرىمكانت ىناؾ لجاف تقـو بالنظر والفصفأعدادىم قليلو والحياة كانت بسيطة 
ىذا كانت و  ػى1417نقلت اختصاصات النظر في منازعات األعماؿ التجارية والشركات إلى ديواف المظالم وصدر مرسـو ملكي عاـ و ذلك 

عدؿ نظاـ القضاء وديواف المظالم حيث عندما  ػى1428 ثم صدر تنظيم جديد عاـ، بداية التوسع القضائي لنظر المنازعات التجارية 
 العامةف الوالية إوإال ف،  أصبحت وزارة العدؿ تفصل واليتها على كثير من المنازعات ماعدا المنازعات التي يختص بها ديواف المظالم

ف قضاء المحاكم لحكم نص على أف القضاء في المملكة ليس لو إال شكاللنظاـ األساسي الف وىذا نص دستوري أل للمحاكم المدنية
 وقضاء ديواف المظالم

 كل االختصاصات المتعلقة بالقانوف التجاري سترحل للمحاكم التجارية ونص على رحيلها النظاـ ت  بعد صدور نظاـ المحاكم التجارية أصبح
 .ترؾ لمجلس القضاء األعلى البت فيها خالؿ مدة محدده و وأبقى ثالث لجاف 

 
==================================================
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 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جميع ملخصات المواد تجدونها في منتدى
 االنتساب المطور : 
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