
 القانون التجاري

 

مً خلٌفة شوٌطر/ المحامٌة   

نواف محمد السٌد/ المحامً  



:ذاتٌة القانون التجاري  

 القانون التجاري ٌتمتع بذاتٌة وكٌان مستقل عن القانون

المدنً وإن كان كالهما من فروع القانون الخاص ، 

وٌرجع ذلك إلى االختالف الجذري بٌن الحٌاة المدنٌة 

والحٌاة التجارٌة ، على نحو ٌصعب معه تطبٌق قواعد 

القانون المدنً على هذه األخٌرة ، وتتجلى مظاهر 

 :  االختالف تحدٌدا فً
.Iالسرعة. 

.IIاالئتمان. 



أمثلة على قواعد تضمنها القانون لمواجهة 

:مقتضٌات السرعة واالئتمان  
 

 من قانون اإلثبات فً المواد التجارٌة والمدنٌة ، التً ( 61)المادة رقم
تبٌن إنه على عكس الوضع فً المواد المدنٌة ، الذي ٌستلزم اإلثبات 

الكتابً فً التصرف القانونً الذي تزٌد قٌمته على مائتً دٌنار أو 
غٌر محدد القٌمة ، ألن اإلثبات فً المواد التجارٌة حر طلٌق من 

 .القٌود

 

 من قانون التجارة ، التً تنص ( 86)ٌقابل المادة السابقة المادة رقم
ٌجوز إثبات االلتزامات التجارٌة أٌا . 1” : فً فقرتها األولى على إنه 

كانت قٌمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ٌنص القانون على غٌر 
 “.....ذلك



 من قانون ( 89)من المواد القانونٌة المهمة كذلك المادة رقم

ٌجوز قبول الدفاتر التجارٌة ” : التجارة ، التً تنص على إنه 

لإلثبات فً الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة علٌهم متى 

 .“ ........كانت متعلقة بأعمالهم التجارٌة 

بعكس مبدأ قانونً عام هو عدم إجبار الخصم على تقدٌم )   

 ( .   دلٌل ضد نفسه



 الشركات التجارٌة

تلعب الشركات التجارٌة بما تتمتع به من شخصٌة معنوٌة على مسرح    

الحٌاة القانونٌة واالقتصادٌة دورا مهما جدا ، باعتبارها تجمٌعا لجهد 

األفراد ولمدخراتهم ، فً المشروعات االقتصادٌة التً ٌعجز المرء 

 .بمفردة عن تحقٌقها ، وباعتبارها األداة المثلى للنهوض االقتصادي

 

تشكل الشركات التجارٌة قوة اجتماعٌة واقتصادٌة ، لذلك وجب على    

الدولة أن تسهر على رقابتها ، حتى ال تنحرف عن الطرٌق السوي ، 

 .وتصبح أداة لالستغالل االجتماعً أو للسٌطرة السٌاسٌة

  



   أنواع الشركات التجارٌة

من قانون الشركات التجارٌة ، على أنواع الشركات ( 2)نصت المادة رقم     
 :التجارٌة التً تؤسس فً مملكة البحرٌن على سبٌل الحصر ، وهً 

 General partnership –شركة التضامن . 1    

   Limited partnership –شركة التوصٌة البسٌطة . 2    

 Association in participations –شركة المحاصة . 3    

 Joint stock –شركة المساهمة . 4    

    Commended by shares –شركة التوصٌة باألسهم . 5    

   With limited liability –الشركة ذات المسئولٌة المحدودة . 6    

    Sole proprietorship –شركة الشخص الواحد . 7    

 Holding -الشركة القابضة . 8    

            

 



 النزاعات التجارٌة

 :السلطة المختصة بنظر النزاع

 .القضاء العادي1.

 .الوساطة2.

 (.شرط التحكٌم ، مشارطة التحكٌم)التحكٌم 3.

 



 أهمٌة اإلطالع على النصوص القانونٌة

 :مصادر الوصول للمادة القانونٌة

 .موقع دائرة الشئون القانونٌة على شبكة اإلنترنت1.

http://www.legalaffairs.gov.bh/ 

 

 :الجرٌدة الرسمٌة. 2

 إدارة العالقات العامة –قسم التوزٌع  –وزارة اإلعالم 

 17871731: فاكس

 مملكة البحرٌن –المنامة    253: ب .ص

 

 .مجموعة التشرٌعات ، الصادرة من دائرة الشئون القانونٌة. 3

 

http://www.legalaffairs.gov.bh/


 :مثال على نص قانونً مهم 

 :من القانون المدنً( 369)المادة 

ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق . 1” 

 ـ:اآلتٌة 

حقوق التجار والصناع عن أشٌاء وردوها ألشخاص ال ٌتجرون فٌها ، وحقوق ( أ

مستغلً الفنادق والمطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه 

 .لحساب عمالئهم

 .حقوق خدم المنازل ومن فً حكمهم(  ب

وٌجب على من ٌتمسك بعدم سماع الدعوى فً الفقرة السابقة أن ٌحلف الٌمٌن بأنه . 2

أدى الدٌن فعال ، فإن كان وارثا للمدٌن أو نائبا قانونٌا عنه أو عن ورثته حلف 

الٌمٌن بأنه ال ٌعلم بوجود الدٌن أو بأنه ٌعلم بوفائه ، وتوجه المحكمة هذه 

 .  الٌمٌن من تلقاء نفسها



 

 

 

 مع تمنٌاتنا بالتوفٌق والنجاح


