الدرس األول
تعريف القانون التجاري
جرى الفقة على تعريف القانون التجاري بأنو ذلك اعبزء من القانون اػباص الذي حيكم األعمال التجارية،
ونشاط التجار يف فبارسة ذبارهتم.
وطب ًقا للتقسيم التقليدي للقانون إىل قانون عام وقانون خاص ،فإن القانون التجاري يأخذ مكانو بُت فروع
القانون اػباص ،والقانون التجاري هبذا التعريف ال ينظم إال فئة معينة من األعمال ىي األعمال التجارية
وال ينطبق إال على طائفة معينة من األشخاص ىم التجار ،وىو لذلك أضيق نطاقًا من القانون اؼبدين الذي
يعترب مثابة الشريعة العامة واؼبتضمن للقواعد القانونية اليت ربكم حبسب األصل الروابط القانونية بُت األفراد
بصرف النظر عن صفاهتم وطبيعة أعماؽبم.
وتعبَت قانون ذباري  Commercial Lawمشتق يف األصل من كلمة ذبارة
 ،Commerceإال أن ؽبذه الكلمة يف اؼبفهوم القانوين معٌت خيتلف عن معناىا يف اؼبفهوم
اإلقتصادي ،إذ ىي ال تشمل يف ىذا اؼبفهوم األخَت سوى العمليات اؼبتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها يف
حُت أهنا تشمل يف اؼبفهوم األول زيادة على ذلك العمليات اؼبتعلقة بالصناعة ،ومفاد ذلك أن للتجارة يف
مفهوم القانون معٌت أوسع وأمشل من معناىا لدى علماء اإلقتصاد إذ أنو ال يفرق – على عكس ىؤالء –
بُت التجارة والصناعة ،فكل رب صناعة ىو تاجر قانونًا.
أسباب وجود القانون التجاري
ديكن تربير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون اؼبدين دبا ينطوي عليو ىذا القانون من قواعد
تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم اإلئتمان وتقوي ضماناتو.
أوالً – السرعة:

السرعة ىي روح التجارة ،إذ خبالف الشخص غَت التاجر الذي يشًتي البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ هبا
وبالتايل ال يقدم على التصرف إال بعد ترٍو وتبصر ووزن لألمور من كافة األوجو ،فإن التاجر سعيًا وراء

ربقيق الكسب واإلستفادة من تقلبات األسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم يف كل يوم بإبرام العديد من
العمليات التجارية ،من ىنا كانت حاجتو إىل قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي ديارسو اي إىل قواعد أكثر
مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون اؼبدين وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباهتا وحل ما
قد ينشأ عنها من خالفات أو فيما يتعلق بتداول اغبقوق التجارية.
لذلك كان من بُت أىم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة اليت تقضي حبرية اإلثبات يف اؼبواد التجارية،
وطب ًقا ؽبذه القاعدة جيوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل دبا يف ذلك الكتابة وشهادة الشهود
والقرائن والدفاتر التجارية واؼبراسالت والفواتَت .وحرية اإلثبات يف اؼبراسالت التجارية مبدأ مسلم بو حىت يف
الدول اليت تستلزم قوانينها لإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية كتابة التصرف القانوين مىت ذباوز نصابًا معينًا أو كان غَت
ؿبدد القيمة.
ويًتتب على حرية اإلثبات يف ىذه اؼبواد التجارية نتيجة بالغة األمهية بالنسبة للتجار أال وىي جواز ابرام
الصفقات التجارية عن طريق اإلتفاقات الشفهية واؽباتف والربق والتلكس.
كذلك هتتم قواعد القانون التجاري بإهناء اػبالفات اؼبًتتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر
لديهم اإلؼبام بالبيئة التجارية وبقوانينها ،لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إىل التحكيم وتعٌت
يف نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص يف اؼبواد التجارية.
ومن مظاىر اىتمام القانون التجاري بالسرعة اىتمامو بتبسيط اجراءات تداول اغبقوق الثابتة يف الصكوك
التجارية وىي الكمبيالة والسند اإلذين والشيك ،فهو يقضي بانتقال اغبقوق الثابتة يف ىذه الصكوك
بالتسليم إذا كانت غباملها ،وبالتظهَت إذا كانت إذنيو ،وذلك خالفًا غبوالة اغبقوق الشخصية اليت تستلزم
يف القانون اؼبدين اتباع اجراءات معينة.
ولكن ليس معٌت ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية ،فالشركات التجارية واألوراق التجارية مثالً
زبضع لقواعد شكلية خاصة ،ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية يف

مظهرا من مظاىر التبسيط والسرعة اليت يكفلها ىذا القانون إذ ىي
القانون التحاري ال تعدو أن تكون ً
تسمح دبجرد اإلطالع على الشكل الذي يفرغ فيو التصرف ،دبعرفة طبيعتو وفحواه وبالتايل استبعاد كل
خالل حول تكوين التصرف وتفسَته وشروطو.

ثانيًا – اإلئتمان:
اىتماما بالغًا ويتمثل االئتمان يف منح اؼبدين أجالً للوفاء ،فالتاجر غالبًا ما
يهتم القانون التجاري باالئتمان
ً
كثَتا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن
حيتاج إىل فًتة زمنية أي إىل أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداتو ،إذ ىو ً
يتمكن من قبض شبن البضاعة اؼببيعة أو من تصريفها بكاملها ،ومن ىنا تأيت أمهية االئتمان يف اغبياة
التجارية وبالتايل أمهية القانون التجاري ،فهو القانون الذي حيتوي على ؾبموعة القواعد واألنظمة اليت تعٌت
خبلق أدوات االئتمان ومؤسساتو كنظام األوراق التجارية ونظام البنوك والشركات ويف نفس الوقت بتدعيمو
وضبايتو كنظام اإلفالس.
وىكذا يتضح أن السرعة واإلئتمان مها أساس ومربر وجود القانون التجاري وبالتايل استقاللو عن القانون
اؼبدين.
تحديد نطاق القانون التجاري
يقصد بتحديد نطاق القانون التجاري ربديد دائرة وؾبال تطبيقو ،فالقانون التجاري ليس إال شريعة خاصة
تقوم إىل جوار الشريعة العامة ،لذا لزم أن يرسم بدقة ووضوح ؾبال تطبيقو.
وإذا كبن نظرنا إىل التشريعات التجارية يف الدول األخرى قبد أهنا تًتدد – عند ربديدىا لدائرة القانون
التجاري – بُت نظريتُت :تعرف األوىل بإسم النظرية الذاتية أو الشخصية Subjective
 Theoryوالثانية باسم النظرية اؼبوضوعة أو اؼبادية  Objective Theoryوحيسن بنا أن
نعرف بإجياز ىاتُت النظريتُت:
أوالً :النظرية الذاتية أو الشخصية

أساسا لتحديد نطاق القانون التجاري .فالقانون التجاري وف ًقا
تتخذ ىذه النظرية من صفة القائمة بالعمل ً
ؽبذه النظرية ىو القانون الذي حيكم التجار عند فبارسة مهنتهم أو حرفتهم التجارية .لذلك تعٌت ىذه
النظرية بتعريف التاجر ويف نفس الوقت بتحديد اؼبهن أو اغبرف التجارية.
أما غَت التجار فال شأن للقانون التجاري هبم حىت ولو قاموا ببعض األعمال أو اغبرف اليت يعتربىا القانون
ذبارية طاؼبا أن مباشرهتم ؽبا مل تصل إىل درجة اإلحًتاف .فمن يقوم بشراء بضاعة ألجل بيعها وربقيق الربح
تاجرا وال خيضع ألحكام القانون التجاري طلما أنو مل يتخذ من شراء السلع وإعادة بيعها بقصد
ال يعترب ً
خاضعا ألحكام الشريعة العامة ،أي ألحكام القانون اؼبدين.
الربح حرفة لو .فمثل ىذا الشخص يظل
ً
حصرا للحرف التجارية أو على األقل تصني ًفا قانونيًا ؽبا األمر الذي
ويؤخذ على ىذه النظرية أهنا تستلزم ً
ليس باليسَت إذ يتطلب ذلك الرجوع إىل عادات غَت مستقرة وغَت واضحو.
كما يعاب عليها أهنا تؤدي إىل حرمان األشخاص الذين ال حيًتفون التجارة من أن يستخدموا قواعد
القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه .أما ما قيل من أن ىذه النظرية تؤدي إىل استغراق اغبرفة غبياة
التاجر ،مع أن للتاجر – كسائر األفراد – حياتو اؼبدنية وال ؿبل ألن زبضع أعمالو الغريبة على التجارة
ألحكام القانون التجاري .فإننا نالحظ أن منطق النظرية مل يقض بتطبيق أحكام القانون التجاري على
صبيع أعمال التاجر وتصرفاتو بل يقصر ىذا التطبيق على النشاط اؼبهٍت ؼبن حيًتف التجارة.
وقد كانت النظرية الشخصية أو الذاتية أساس القانون التجاري عند ميالده ويف بداية حياتو ،فقد ولد ىذا
القانون يف القرون الوسطى كقانون خاص بطبقة التجار ومقصور عليها ،ويأخذ هبذه النظرية يف الوقت
اغباضر القانون األؼبان والقانون السويسري والقانون اإليطايل.
ثانيا :النظرية الموضوعية أو المادية
على عكس النظرية الشخصية تتخذ النظرية اؼبوضوعية من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق القانون
التجاري .فالقانون التجاري طبقا ؽبذه النظرية ىو قانون األعمال التجارية .أي تلك اجملموعة من األعمال

اليت ينص القانون على اعتبارىا ذبارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم هبا .فشراء بضاعة معينة
بقصد إعادة بيعها وربقيق الربح من فروق األسعار يعترب طب ًقا ؽبذه النظرية عمال ذباريًا سواء كان القائم
شخصا حيًتف ىذا النوع من األعمال أم ال.
بالعمل
ً
ومعٌت ذلك أن ىذه النظرية يف ربديدىا لدائرة القانون التجاري ال تنظر إىل مهنة أو صفة القائم بالعمل بل
إىل العمل ذاتو وما إذا كان من بُت األعمال اليت ينص عليها القانون على اعتبارىا ذبارية .وكثَتا ما يهتدي
القانون يف ربديده لألعمال التجارية باؽبدف من ىذه األعمال كالشراء ألجل البيع أو دبوضوعها كعمليات
البنوك أو بشكلها كالكمبيالة.
والتاجر طب ُقا ؽبذه النظرية ىو الشخص الذي حيًتف القيام باألعمال التجارية وىي ال تعتد بصفة التاجر إال
لكي زبضع من يكتسبها لبعض األحكام اػباصة كامساك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري
واػبضوع لنظام اإلفالس واشهار النظام اؼبايل للزواج.
ويؤخذ على ىذه النظرية أهنا تتطلب حصر األعمال التجارية وتعدادىا وىذا أمر عسَت إذا مل يكن
مستحيالً يف ؾبال متغَت ومتطور كمجال التجارة .صحيح أن ىذه اؼبأخذ ديكن توجيهو أيضا إىل النظرية
الشخصية اليت تتطلب بدورىا اغبصر والتعداد للحرف التجارية ،إال أنو من الثابت اليوم أن حصر اغبرف
التجارية أسهل وايسر من حصر األعمااللتجارية .وباؼبقابل فإهنا سبتاز بتوسيعها لدائرة تطبيق أحكام القانون
التجاري وإن كان القضاء قد حد من ىذه اؼبيزة وذلك بتوسعو يف تطبيق نظرية اؼبدنية بالتبعية أي تلك
النظرية اليت تؤدي إىل فقدان العمل الصفة التجارية مىت كان ضروريًا ؼبمارسة اؼبهنة اؼبدنية.
العرف التجاري والعادات التجارية
يقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون ؾبموعة القواعد غَت اؼبكتوبة اليت تنشأ من اطراد سلوك األفراد
يف مسألة معينة على وجو معُت مع اعتقادىم يف إلزامها وضرورة احًتامها.
وعليو فإن العرف التجاري ليس إال ؾبموعة القواعد اليت تعارف عليها التجار يف تنظيم معامالهتم التجارية
مع شعورىم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها .وللعرف أمهية خاصة يف اؼبعامالت التجارية ،فقد رأينا أن

الغالبية الساحقة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار قبل أن تصبح
بصوصا مكتوبة .وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنُت ووفرة النصوص التشريعية يف العصر
ً
اغبديث ،فال يزال العرف يقوم بدور ال ديكن إغفالو يف تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامو .بل أن
بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية واغبسابات اعبارية واإلعتمادات اؼبستندية ال تزال ؿبكومة بقواعد
عرفية حبتة .كما أن ىناك العديد من القواعد العرفية التجارية مل تدون بعد يف نصوص تشريعية ومن أمثلتها
افًتاض التضامن بُت اؼبدينُت بدين ذباري يف حالة تعددىا وذلك خالفا للقاعدة اؼبدنية اليت تقضي بعدم
افًتاض التضامن ،واإلكتفاء يف البيع التجاري بانقاص الثمن دون الفسخ إذا ما قدم البائع للمشًتي بضاعة
أقل جودة من الصنف اؼبتفق عليو ،وقاعدة تطهَت الدفوع يف مواجهة حامل الورقة التجارية حسن النية.
والعرف قد يكون خاصا دبكان معُت أو بتجارة معينة وقد يكون عاما متبعا يف الدولة بأسرىا وسائدا يف
كثَتا ما يكون العرف التجاري دوليًا
صبيع اؼبعامالت التجارية ،والعرف اػباص يغلب على العرف العام .و ً
كما ىو الشأن يف اؼبسائل البحرية.
ويف حالة قيام تعارض بُت النصوص التجارية والعرف التجاري ،فال صعوبة يف األمر إذ جيب دائما تغليب
النصوص التجارية اآلمرة على العرف ،وىذا األخَت على النصوص التجارية اؼبفسرة.
نظرية األعمال التجارية والتاجر
أوالً – أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
ترجع أمهية التفرقة بُت العمل التجاري والعمل اؼبدين إىل أن القانون قد خص العمل التجاري – يف ذاتو
وبصرف النظر عن صفة القائم بو – ببعض األحكام اليت زبتلف سواء من حيث قواعد اإلختصاص
القضائي وقواعد اإلثبات أم من حيث القواعد اؼبوضوعية اؼبتعلقة باإللتزامات عن القواعد اليت ربكم العمل
اؼبدين .وتعرف ىذه األحكام عادة بإسم النظام القانوين لألعمال التجاري.
اإلختصاص القضائي

يوجد يف بعض البالد كفرنسا قضاء خاص باؼبنازعات اؼبتعلقة باألعمال التجارية يعرف بإسم القضاء
التجاري ،ويشًتك يف ىذا القضاء أعضاء من التجار تنتخبهم الغرفة التجارية .وال شك يف أن سبثيل التجار
يف القضاء التجاري قصد من ربط ىذا القضاء بالواقع العملي فالتجار أدرى من غَتىم بأعراف التجارة
ومقتضياهتا ،وليس أدل على قباح ىذا النوع من القضاء يف فرنسا انتشاره يف صبيع أرجاء البالد وتقدر
احملاكم التجارية حاليًا بنحو مائتُت وثالثُت ؿبكمة.
ولكن ما ىو اؼبعيار الذي يسًتشد بو القاضي للكشف عن ذبارية بعض األعمال اإلقتصادية اليت مل ينص
عليها القانون .لقد اختلف الفقهاء حول ربديد ىذا اؼبعيار ،فأسسو البعض على اعتبارات اقتصادية بينما
أرجعو البعض اآلخر إىل أسس قانونية .وأىم اؼبعايَت اإلقتصادية نظرية اؼبضاربة ونظرية التداول ،وأىم اؼبعايَت
القانونية نظرية اغبرفة ونظرية اؼبشروع أو اؼبقاولة.
المعايير اإلقتصادية
 -1نظرية المضاربة
تعتمد ىذه النظرية يف ربديدىا ؼباىية العمل التجاري على فكرة اؼبضاربة أي السعي إىل ربقيق الربح اؼبادي،
فاؼبضاربة من ظبات التجارة اليت تسمح بتمييزىا عن اؼبهنة اؼبدنية .واؼبضاربة تشمل حسب ىذه النظرية كل
ما من شأنو ربقيق منفعة مادية وال تقتصر على األعمال اليت تنطوي على الصدفة واؼبخاطرة وحدىا.
وقد أخذ القضاء الفرنسي هبذه النظرية يف العديد من أحكامها كما طبقها اؼبشرع نفسو حينما حاول سبييز
الشركات التجارية عن اعبمعيات .كما أخذ هبا اؼبشرع العراقي يف قانون التجارة رقم  06لعام 3491
وان كان عدل عنها أخَتا يف القانون اعبديد رقم  394لسنة  .3496ويعتمد قانون التجارة اغبايل يف
الكويت على ىذه النظرية كأساس لتمييز العمل التجاري عن العمل اؼبدين.
ويؤخذ على ىذه النظرية أن اؼبضاربة ال تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكاد تكون مالزمة لكل

عمل انساين ،فأصحاب اؼبهن اغبرة كالطبيب واؼبهندس واحملامي يسعون إىل ربقيق ربح مادي ،كما أن
اؼبزارع يسعى أيضا إىل اغبصول على كسب مادي ،وبالتايل فإن األخذ هبذه النظرية سيؤدي إىل اضفاء
الصفة التجارية على أعمال مدنية حبتة.
كما يعاب على ىذه النظرية عجزىا عن تفسَت بعض األعمال اليت يعتربىا القانون ذبارية رغم عدم توافر
قصد اؼبضاربة فيها كسحب الكمبياالت أو تظهَتىا أو ضمان أحد اؼبوقعُت عليها ولو مل يكن اؽبدف منو
جلب منفعة مادية ،يضاف غلى ذلك أهنا ال تفسر احتفاظ عمل التجار بتجاريتو رغم بيع البضاعة بسعر
التكلفة أو خبسارة.
وىكذا يتضح أنو ال ديكن األخذ بنظرية اؼبضاربة وحدىا كأساس للتفرقة بُت العمل اؼبدىن والعمل التجاري
فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.
 -2نظرية التداول
تذىب ىذه النظرية إىل القول بأن التجارة تكمن يف الوساطة يف تداول السلع والنقود والصكوك يف الزمان
واؼبكان ،وبأن العمل التجاري ىو العمل الذي يسعى إىل تسهيل تداول ىذه الثروات من وقت خروجها من
يد اؼبنتج إىل حُت استقرارىا يف يد اؼبستهلك.
وتطبي ًقا لذلك يعترب عمالً ذباريا شراء صاحب اؼبصنع اؼبواد األولية ليحوؽبا إىل سلع صاغبة لإلستهالك.
وعمل الناقل الذي يتوىل نقل السلع من مكان آلخر ،وعمل تاجر اعبملة الذي يشًتي السلع ليبيعها لتاجر
التجزئة ،وبيعها من قبل ىذا األخَت للمستهلك وكذلك عمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والتأمُت والبنوك
واألوراق التجارية.
وعلى العكس من ذلك ال يعترب عمال ذباريا وفقا ؽبذه النظرية العمل الذي يتناول ىذه الثروات وىي يف
حالة ركود واستقرار كعمل اؼبنتج األول للسلعة من مصدرىا الطبيعي وشراء اؼبستهلك ؽبا.
ويؤخذ على ىذه الطريقة أن الوساطة يف التداول إذا مل تقًتن بقصد اؼبضاربة وربقيق الربح فإهنا زبرج من

نطاق القانون التجاري ،فنشاط اعبمعيات التعاونية ال يعترب عمال ذباريا مىت اقتصرت ىذه اعبمعيات على
البيع ألعضائها بسعر التكلفة.
كما يعاب على ىذه النظرية أهنا ال تتفق واإلذباه اغبديث يف القانون التجاري ،فالصناعات اإلستخراجية
والعمليات اؼبتعلقة بالعقارالت تعترب وف ًقا ؼبنطوق ىذه النظرية أعماالً مدنية مع أن معظم التشريعات اليوم
سبيل إىل إضفاء الصفة التجارية عليها.
المعايير القانونية
 -1نظرية الحرفة
يذىب الفقو اغبديث إىل أنو جيب طرح اؼبعايَت اإلقتصادية جانبًا والبحث عن معيار قانوين ديكن بواسطتو
كشف صفة التجارية يف أحد عناصر العمل القانوين ذاتو.
أساسا قانونيا صاغبا لتمييز العمل التجاري عن العمل اؼبدين ،فالعمل يعترب
ويرى ىذا الفقو يف فكرة اغبرفة ً
ذباريا مىت كان متعل ًقا دبزاولة حرفة ذبارية ومدنيًا إذا مل يكن متعل ًقا دبزاولة اغبرفة التجارية حىت ولو كان
تاجرا.
القائم بو ً
ويًتتب على ىذه النظرية أن تصبح التفرقة بُت األعمال التجارية بطبيعتها واألعمال التجارية بالتبعية عددية
الفائدة ألن األعمال التجارية حسب منطوق ىذه النظرية ىي صبيع األعمال اليت تقع دبناسبة اغبرفة
التجارية ،فال توجد إذن أعمال ذبارية بطبيعتها وأخرى بالتبعية فالشراء ألجل البيع والذي يعترب يف
التشريعات التجارية القائمة من األعمال التجارية بطبيعتها ،يعترب عمال مدنيا مىت وقع دبناسبة مهنة مدنية،
ومثال ذلك قيام صاحب اؼبدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتالميذه فالشراء ىنا يعترب عمال
مدنيا ألنو مل يقع دبناسبة حرفة ذبارية.
ويؤخذ على ىذه النظرية أهنا تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على األقل وضع ضابط للتفرقة بُت اغبرفة
التجارية واغبرفة اؼبدنية ،فهي واغبال كذلك تصلح كأساس لتشريع مستقل ولكنها ال تفيدنا كثَتا يف ؾبال

التفرقة بُت العمل التجاري والعمل اؼبدين طبقا للتشريع القائم والذي يأخذ بفكرة العمل التجاري اؼبنفرد
كالشراء ألجل البيع والتعامل باألوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك والتجارة البحرية.
 -2نظرية المقاولة أو المشروع
وتتخذ ىذه النظرية من اغبرفة أساسا ؽبا ،ولكنها ترى أن النصر اؼبميز والدال على وجود اغبرفة ىو عنصر
اؼبشروع أو اؼبقاولة .أي تكرار القيام بالعمل وفبارستو بصورة معتادة.
األعمال التجارية األصلية
يقصد باألعمال التجارية األصلية تلك األعمال اليت نص نظام احملكمة التجارية على ذباريتها صراحة
واعتربت كذلك بطريق القياس وىي تنقسم إىل قسمُت :أعمال ذبارية منفردة وىي تلك األعمال اليت تعترب
ذبارية ولو وقعت منفردة ومن شخص ال حيًتف القيام هبا ،وأعمال ذبارية بطريق اؼبقاولة وىي تلك األعمال
اليت ال تعترب ذبارية إال إذا بوشرت على سبيل اإلحًتاف أو اؼبقاولة.
أوالً – األعمال التجارية المنفردة
يضفي نظام احملكمة التجارية الصفة التجارية على ؾبموعة من األعمال ولو وقعت ؼبرة واحدة وبصرف
تاجرا أم غَت تاجر .وىذه اجملموعة تشمل الشراء ألجل البيع واألوراق التجارية وأعمال
النظر عن القائم هبا ً
الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية.
الشراء ألجل البيع
يضع نظام احملكمة التجارية الشراء ألجل البيع يف مقدمة األعمال التجارية اؼبنفردة ،فتنص الفقرة (أ) علىأنو
يعترب عمالً ذباريًا "كل شراء بضاعة أو غالل من مأكوالت وغَتىا ألجل بيعها حباؽبا أو بعد صناعة وعمل
فيها".

وباستقراء ىذا النص يتضح أن ىناك ثالثة شروط ينبغي توافرىا لكي يعترب الشراء ألجل البيع عمالء ذباريا
وىي :أن يكون ىناك شراء ،وأن يكون ؿبل الشراء منقوال ،وأن يكون ىذا الشراء من أجل إعادة البيع
لتحقيق الربح.
الشرط األول :الشراء
يقصد بالشراء ىنا اؼبعٌت الواسع حبيث يشمل كل كسب ملكية شيء دبقابل ،سواء كان ىذا اؼبقابل نقديا
كما يف عقد البيع أو عينيا كما يف عقد اؼبقايضة.
وعليو فمن يبيع شيئا مل يسبق لو شراؤه وامنا اكتسب ملكيتو عن طريق اإلرث أو اؽببة أو الوصية يعترب عملو
مدنيا.
ويًتتب على شرط الشراء استبعاد بعض األنشطة اؽبامة من نطاق القانون التجاري كالنشاط الزراعة
والصناعة اإلستخراجية واإلنتاج الذىٍت.
 -1النشاط الزراعي
تنص معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري ،ولعل السبب يف ذلك
تكون من أجلها فال
يرجع غلى أن الزراعة سابقة تارخييا يف ظهورىا على التجارة ،وإىل أن القانون اؼبدين قد ّ
ديكن أن نتتزم من نطاقو ،ىذا فضال عن أن اؼبزارعُت يكونون طبقة اجتماعية منفصلة سباما يف عاداهتا
وتقاليدىا عن طبقة التجار.
 -2الصناعات اإلستخراجية
ويقصد بالصناعات اإلستخراجية استخراج اؼبواد األولية مباشرة من باطن األرض أو قاع البحر ،ومثاؽبا

استخراج البًتول من اآلبار واؼبعادن من اؼبناجم وقطع األحجار واستغالل العيون اؼبعدنية وصيد األظباك
والالىلء وغَت ذلك.
وتعترب الصناعات اإلستخراجية من األعمال اؼبدنية اليت ال ديتد إليها حكم القانون التجاري حبجة أهنا
أعمال مل يسبقها شراء وأهنا ال تعدو أن تكون نوعا من اإلستغالل العقاري ،ولكن ىذه اغبجة غَت مقنعة
ألن الصناعة اإلستخراجية تنطوي على بيع ؼبنقوالت ،وقد رأينا أن القانون يعترب الصناعة نوعا من التجارة،
وذلك فإنو ليس ىناك ما يربر اقصاء الصناعة اإلستخراجية من نطاق القانون التجاري.
اإلنتاج الفكري والمهن الحرة:
ال يعترب استغالل شبار الفكر وما ذبود بو القرحية من قبيل األعمال التجارية فقيام اؼبؤلف ببيع مؤلفو واؼبخًتع
باستغالل اخًتاعو والفنان ملحنا كان أو مغنيا أو رساما أو كباتا ببيع مقطوعتو اؼبوسيقية أو لوحتو الفنية أو
سبثالو يعترب عمال مدنيا سواء قاموا هبذا العمل بأنفسهم أم عهدوا بو إىل الغَت.
وعلى العكس من ذلك يعترب عمل الوسيط الذي يقدم عمل اؼبؤلف أو اؼبخًتع أو الفنان إىل اعبمهور عمال
ذباريا ألنو يهدف إىل اؼبضاربة من وراء قيامو بالعمل .فالناشر مثال يعترب عملو ذباريا ألنو يشًتي حق
التأليف بقصد البيع وربقيق الربح ،ويؤخذ بنفس اغبل فيما يتعلق بأنواع اإلنتاج الفكري األخرى فقيام اؼبغٍت
أو اؼبلحن أو اؼبصور أو الرسام أو النحات ببيع شبار عملو بنفسو أو بواسطة الغَت يعترب عمال مدنيا حىت ولو
قام باالستعانة خبدمات عدد قليل من العمال أو استخدم بعض اآلالت الضرورية لعملو ،أما من يقوم بنشر
ىذه األعمال الفنية فيعترب عملو ذباريا ألنو يشًتي شبار انتاج الفنان لنشره وبيو بقصد ربقيق الربح.
كذلك ال تعترب فبارسة األعمال اغبرة من قبيل األعمال التجارية ،ألن أصحاهبا إمنا يستغلون ملكاهتم
الفكرية وما حصلوا عليو من علم وفن وخربة ،فضال عن قيام ىذه اؼبهن على الثقة الشخصية اليت يضعها
العمالء يف شخص من ديارس اؼبهنة ،كما أن اػبدمات اليت يقدمها أصحاب ىذه الفئة من اؼبهن ال تنطوي
على شراء سابق.
ويدخل يف نطاق اؼبهن اغبرة احملاماة والطب واؽبندسة واحملاسبة والتعليم وغَت ذلك فبا يستقر عليو العرف،

ويالحظ أن أصحاب اؼبهن اغبرة ال حيصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات اليت يقدموهنا.
وإذا اقًتنت فبارسة اؼبهنة اغبرة ببعض األعمال التجارية كالشراء ألجل البيع فيجب األخذ دبعيار النشاط
الرئيسي ،وتطبي ًقا لذلك فقد استقر القضاء الفرنسي على القول بأن قيام الطبيب بشراء وبيع األدوية ؼبرضاه
يف األماكن النائيو اليت ال يوجد هبا صيدليات ال يعترب عمال ذباريا ،وكذلك اغبال بالنسبة لطبيب األسنان
الذي يبيع ؼبرضاه االشياء الالزمة للعالج كاألسنان الصناعية.
الشرط الثاني :أن يكون محل الشراء منقوالً
يتطلب نظام احملكمة التجارية أن يكون ؿبل الشراء "بضاعة أو غالالً من مأكوالت وغَتىا" .وواضح أن
ىذه الفقرة تشَت إىل اؼبنقوالت اؼبادية ،ومع ذلك فالرأي مستقر لدى الشراح يف الدول األخرى على أنو
جيب تفسَت مثل ىذا النص تفسَتا واسعا حبيث يشمل إىل جانب اؼبنقوالت اؼبادية اؼبنقوالت اؼبعنوية
كاألوراق اؼبالية (األسهم والسندات) وحقوق اؼبلكية األدبية والفنية والعالمات التجارية وبراءات اإلخًتاع
واحملل التجاري ،بل أكثر من ذلك يفسر مثل ىذا النص على أنو يشمل ما يسمى باؼبنقوالت حبسب اؼبآل،
فيعترب ذباريا شراء منزل بقصد ىدمو وبيع أنقاضو وكذلك األشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابًا.
الشرط الثالث :قصد إعادة البيع أو التأجير لتحقيق الربح
جيب العتبار شراء اؼبنقول عمالً ذباريا أن يكون قد مت بقصد إعادة البيع وجيب أن تكون نية البيع معاصرة
لعملية الشراء ،وعليو فإن من يشًتي منقوال بقصد استعمالو أو اإلحتفاظ بو مث يعدل عن رأيو فيقوم ببيعو
فإن عملو يعترب مدنيا حىت لو حقق رحبا وذلك النتفاء نية البيع وقت الشراء.
وعلى العكس من ذلك يعترب شراء اؼبنقول ذباريا مىت مت بقصد اعادة البيع حىت ولو عدل الشخص بعد
ذلك عن موقفو فقام باستهالكو أو باإلحتفاظ بو لنفسو.
وال يشًتط أن يباع اؼبنقول حبالتو وقت الشراء إذ من اعبائز أن يقع البيع على اؼبنقول بعد ربويلو أو صنعو

كشراء اغببوب وربويلها إىل دقيق وشراء األقطان وغزؽبا ونسجها .كما ال يشًتط من ناحية أخرى سبق
الشراء على البيع إذ جيوز أن يقع البيع أوال مث يليو الشراء بل أن ىذا وضع مألوف يف التجارة وخباصة يف
عمليات البورصة.
األوراق التجارية
ديكن تعريف األوراق التجارية بأهنا ؿبررات شكلية تتطلب لصحتها بيانات معينة حددىا القانون قابلة
للتداول بالطرق التجارية ،تثمل حقا شخصيا موضوعو مبلغ معُت من النقود واجب الدفع يف وقت معُت أو
قابل للتعيُت ،ويسهل ربويلها فورا إىل نقود خبصمها لدى البنوك وباستعماؽبا يف تسوية الديون.
واألوراق التجارية يف القانون ىي الكمبيالة والسند ألمر والشيك.
أ -الكمبيالة
ىي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون ،يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (وىو الدائن) إىل
شخص يسمى اؼبسحوب عليو (وىو اؼبدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود يف تاريخ معُت أو قابل للتعيُت
لشخص ثالث أو ألمر ىذا الشخص الذي يسمى باؼبستفيد.
ويطلق على الكمبيالة اسم سند اغبوالة وأحيانا السفتجة.
ب -السند ألمر أو السند اإلذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى
احملرر (وىو اؼبدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود يف تاريخ معُت أو قابل للتعيُت لشخص آخر أو ألمر
ىذا الشخص الذي يسمى اؼبستفيد (وىو الدائن).
ج -الشيك

الشيك صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو احملرر إىل
شخص آخر يسمى اؼبسحوب عليو "بنك" بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود دبجرد اإلطالع لشخص
ثالث أو ألمر ىذا الشخص أو غبامل الصك أو ألمر الساحب نفسو.

الدرس الثاني
أنواع الشركات
ما ىي الشركة :الشركة ىي عقد يلتزم دبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساىم كل منهم يف مشروع يستهدف
الربح بتقدًن حصة من مال أو عمل ،القتسام ما قد ينشأ عن اؼبشروع من ربح أو خسارة"

وىذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون اؼبدين اؼبصري والذي ينص على أن "الشركة
عقد دبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساىم كل منهم يف مشروع مايل ،بتقدًن حصة من مال أو عمل
القتسام ما قد ينشأ عن ىذا اؼبشروع من ربح أو خسارة" ،وىذا النص مستمد من القانون اؼبدين الفرنسي.
تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم بو إىل شركات مدنية وشركات ذبارية ،وتنقسم الشركات
التجارية بدورىا ومن حيث قيامها على اإلعتبار الشخصي أو اؼبايل إىل شركات أشخاص وشركات أموال
وشركات ذات طبيعة ـبتلطة .والشركة التجارية وحدىا ىي اليت تكتسب صفة التاجر ،وتتحمل اإللتزامات
اؼبًتتبة على ىذه الصفة وزبضع لنظام اإلفالس مىت توقفت عن دفع ديوهنا التجارية.
أما الشركة اؼبدنية فيمكن أن تتخذ أحد األشكال اػباصة بالشركات التجارية كأن تنشأ يف شكل شركة
تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية باألسهم أو شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية ؿبدودة.
أشكال الشركات التجارية:
حدد نظام الشركات السعودي األشكال القانونية اليت ديكن أن تتخذىا الشركات يف اؼبملكة بثمانية ىي
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة احملاصة وشركة اؼبسامهة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات
اؼبسؤولية احملدودة والشركة ذات رأس اؼبال القابل للتغيَت والشركة التعاونية .
ويالحظ أن ىذا التعداد قد ورد على سبيل اغبصر :ويف ىذا تقول صراحة اؼبادة الثانية "تكون باطلة كل
شركة ال تتخذ أحد األشكال اؼبذكورة ويكون األشخاص الذين تعاقدوا بإظبها مسؤولُت شخصيًا وبالتضامن
عن اإللتزامات الناشئة عن ىذا العقد".
شركات األشخاص:
وىي الشركات اليت تقوم على اإلعتبار الشخصي ،وتتكون أساسا من عدد قليل من األشخاص تربطهم
صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو اؼبعرفة .ويثق كل منهم يف اآلخر ويف قدرتو وكفاءتو ،وعلى ذلك فإنو

مىت ما قام ما يهدد الثقة بُت الشركات ويهدم اإلعتبار الشخصي الذي تقوم عليو ىذه الشركات فإن
الشركة قد تتعرض للحل ،ولذلك يًتتب يف األصل على وفاة أحد الشركاء يف شركات األشخاص أو اغبجر
عليو أو إفالسو أو انسحابو من الشركة حل الشركة.
وتشمل شركات األشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة احملاصة:
 -3شركة التضامن :وىي النموذج األمثل لشركات األشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤوالً
مسؤولية تضامنية ،ويف صبيع أموالو عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.
 -2شركة التوصية البسيطة :وتتكون من فريقُت من الشركاء :شركاء متضامنُت خيضعون لنفس النظام
القانوين الذي خيضع لو الشركاء يف شركة التضامن ،فيكونون مسؤولُت مسؤولية تضامنية ،وغَت ؿبددة عن
ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر ،وشركاء موصُت ال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود حصصهم
وال يكتسبون صفة التاجر وال يشاركون يف إدارة الشركة.
 -1شركة المحاصة :وىي شركة مستًتة ال تتمتع بالشخصية اؼبعنوية وال وجود ؽبا بالنسبة إىل الغَت
وتقتصر آثارىا على الشركاء فقط.
شركات األموال:
وىي الشركات اليت تقوم أساسا على اإلعتبار اؼبايل وال يكون لشخصية الشريك أثر فيها ،فالعربة يف ىذه
الشركات دبا يقدمو كل شريك من مال ،وؽبذا فإن ىذه الشركات ال تتأثر دبا قد يطرأ على شخص الشريك
كوفاتو أو إفالسو أو اغبجر عليو.
وشركات األموال ال تشمل سوى شركات اؼبسامهة وىي الشركات اليت يقسم رأس اؼبال فيها إىل أسهم
متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،ويسمى الشركاء يف ىذه الشركات باؼبسامهُت ،وىم ليسوا
ذبارا وال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود قيمة األسهم اليت ديتلكوهنا يف الشركة.

الشركات المختلطة:
وىي الشركات اليت تقوم على اإلعتبار اؼبايل واإلعتبار الشخصي يف نفس الوقت وبالتايل فهي ذبمع بُت
خصائص شركات األموال وشركات األشخاص.
وتشمل الشركات اؼبختلطة شركة التوصية باألسهم والشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة.
 -3شركة التوصية باألسهم :وىي تشبو شركة التوصية البسيطة من حيث أهنا تضم فريقُت من الشركاء:
شركاء متضامنون خيضعون لنفس النظام القانوين الذي خيضع لو الشركاء اؼبتضامنون يف شركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة ،وبالتايل فإن الشركة تعترب بالنسبة إليهم شركة أشخاص ،إذا يكتسبون صبيعهم
صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغَت ؿبددة عن صبيع ديون الشركة ،ويف مقابل ذلك يستأثرون
باإلدارة ،وشركاء موصون ال يًتتب على دخوؽبم يف الشركة اكتساب صفة التاجر وال يسألون عن ديون
الشركة إال يف حدود حصصهم اليت تأخذ شكل األسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية ،وبالتايل فإن
الشركة تعترب بالنسبة إليهم شركة أموال.
 -2الشركة ذات المسؤولية المحدودة :وىي الشركة اليت تتكون من عدد قليل من الشركاء ال جيوز أن
يزيد على اػبمسُت شريكا ،وىذه الشركة تشبو شركات األشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر
اللجوء إىل اإلدخار العام عن طريق اإلكتتاب يف أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء ،وىي
تشبو شركات األموال من حيث ربديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة دبقدار حصتو ،ومن حيث
نظام إدارهتا والرقابة عليها.
ويالحظ أن العربة يف ربديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيو الشركاء على عقد الشركة ،وإمنا العربة
بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة ،حبسب اإلرادة اغبقيقية للشركاء ،فقد يصف الشركاء الشركة بأهنا
شركة تضامن يف حُت يتضح من شروط العقد أهنا شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس
أهنا شركة توصية بسيطة ،إذ أن من اؼبناط يف تكييف العقود دبا عناه اؼبتعاقدون ال دبا أطلقوه من أوصاف.

يضاف إىل ىذه األنواع من الشركات نوعان ال تعرفهما معظم التشريعات العربية ومها الشركة ذات رأس
المال المتغير والشركة التعاونية.
يف الشركة ذات رأس المال المتغير ،جيوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية باألسهم أو
مسامهة أو ذات مسؤولية ؿبدودة – أن تنص يف عقدىا أو نظامها على أن رأظباؽبا قابل للتغيَت فتصبح
عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأظبال متغَت أو شركة توصية بسيطة ذات رأظبال متغَت أو شركة مسامهة
ذات رأظبال متغَت ،إخل.
أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة بازباذ إما شكل شركة اؼبسامهة أو شكل الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة،
والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأظبال قابل للتغيَت ،وىو ما يعٍت أن الشركة التعاونية زبضع أوالً لنظام
الشكل اؼبختار – نظام شركة اؼبسامهة أو نظام الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة – مث لألحكام اػباصة
بالشركة التعاونية ،باإلضافة إىل خضوعها للقواعد اؼبتعلقة بالشركات ذات رأس اؼبال القابل للتغيَت.
خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضال عن اؼبسؤولية التضامنية واؼبطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر يف عنوان
الشركة ،وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول ،وباكتساب صبيع الشركاء لصفة التاجر مىت كان موضوع
الشركة القيام بأعمال ذبارية.
أوالً :المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشركة يف شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت ىذه الديون ديونا
خاصة بو ،أي أنو يسأل يف ذمتو وبصرف النظر عن مقدار حصتو يف رأس اؼبال عن ديون الشركة فمسؤولية
الشركة اؼبتضامن ال تتحدد إذن دبقدار حصتو يف رأظبال الشركة وإمنا تتجاوز ذلك إىل صبيع أموالو اػباصة.

ثانيًا :دخول اسم الشركة في عنوان الشركة:
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا دبا ينىبء عن وجود شركة .واؼبقصود من
نظرا
ذلك ىو إعالم الغَت باألشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم يف تعاملو مع الشركة ً
كبَتا ،فإنو جيوز اإلقتصار
ؼبسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة ،غَت أنو إذا كان عدد الشركاء ً
على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤمها" أو "شركاؤىم" ،وذلك لكي يعرف
الغَت أن ىناك شركاء آخرين غَت الذين وردت أظباؤىم يف عنوان الشركة ،والغالب أن يتضمن عنوان الشركة
اسم أو أظباء من يتمتع من الشركاء بأكرب قدر من الشهرة أو الثقة التجارية ،وإذا تكونت الشركة بُت أفراد
أسرة واحدة ،فقد جرى العمل على اإلكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبُت درجة القرابة بينهم مثل
"اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".
ثالثًا :عدم قابلية حصة الشركة لإلنتقال
تقوم شركة التضامن كما قدمنا على اإلعتبار الشخصي والثقة بُت الشركاء ،ومن مث فال جيوز للشركة كقاعدة
عامة التنازل عن حصتو بعوض أو بغَت عوض إىل الغَت دون موافقة باقي الشركاء ،وؽبذا فال جيوز طب ًقا ؼبا

تقضي بو اؼبادة  31من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء فبثلة يف صكوك قابلة للتداول ،ذلك أن
الشركاء قد وثقوا بشخص معُت فال جيوز إجبارىم على قبول شخص آخر قد ال يعرفونو أو يثقون بو
كشريك يف الشركة ،ولنفس اغبكمة فقد رأينا أنو يًتتب يف األصل على وفاة أحد الشركاء يف شركات
األشخاص انقضاء الشركة.
عموما ال تتعلق
على أن قاعدة قابلية حصة الشريك لإلنتقال يف شركة التضامن ويف شركات األشخاص ً
بالنظام العام ،لذا جيوز للشركاء اإلتفاق على أن الشركة ال تنقضي بوفاة أحد الشركاء ،كما جيوز النص يف
عقد الشركة على حق كل شريك يف التنازل عن حصتو للغَت بشروط معينة ،كموافقة أغلبية معينة من
الشركاء على شخص اؼبتنازل إليو ،أو اعطائهم حق اسًتداد اغبصة من اؼبتنازل إليو مقابل دفع قيمتها ،أو
تقرير حقهم يف اإلعًتاض على اؼبتنازل عليو خالل فًتة معينة.

نظرا ؼبا يف ذلك من
ولكن ال جيوز النص يف عقد الشركة على إمكان التنازل عن اغبصة دون قيد أو شرطً ،
إىدار لإلعتبار الشخصي الذي تقوم عليو شركة التضامن.

ابعا :اكتساب الشريك صفة التاجر:
رً
ذبارا ،والسبب يف
تاجرا وصبيع الشركاء ً
مىت كان الغرض الذي تقوم عليو شركة التضامن ذباريًا ،كانت الشركة ً
ذلك أن الشيك اؼبتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ،األمر الذي جيعلو يف مركز
من ديارس التجارة بإظبو اػباص.
ويالحظ أن الشريك اؼبتضامن يكتسب صفة التاجر دبجرد دخولو يف الشركة ،ولو مل تكن لو ىذه الصفة
من قبل ،وعليو فإنو جيب أن تتوافر يف الشريك اؼبتضامن األىلية الالزمة الحًتاف التجارة ،كما دينع على
األشخاص احملظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء يف شركة التضامن.
إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده
ينحصر شهر شركة التضامن يف اإلجراءات الثالثة التالية:
أوالً :نشر ملخص عقد الشركة يف جريدة يومية توزع يف اؼبركز الرئيسي للشركة ،ويشتمل ملخص عقد
الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:
 -3اسم الشركة وغرضها ومركزىا الرئيسي وفروعها إن وجدت.
 -2أظباء الشركاء وؿبال إقامتهم ومهنتهم وجنسياهتم.
 -1رأظبال الشركة وتعريف كاف باغبصة اليت تعهد كل شريك بتقدديها وميعاد استحقاقها.
 -9أظباء اؼبديرين ومن ؽبم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
 -5تاريخ تأسيس الشركة ومدهتا.
 -0بدء السنة اؼبالية وانتهائها.

مدير شركة التضامن
تعيُت اؼبدير :قد يعُت إلدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بُت الشركاء أو من الغَت ،ومن النادر يف
الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغَت ،وجرت العادة على أن يكون اؼبدير ىو أىم الشركاء وأكثرىم
خربة بالشؤون التجارية.
عزل اؼبدير :زبتلف القواعد اػباصة بعزل مدير شركة التضامن حبسب صفتو وطريقة تعيينو .فإذا كان اؼبدير
شري ًكا واتفاقيًا ،أي معينًا بنص يف عقد الشركة ،فإنو يعترب غَت قابل للعزل إال بإصباع الشركاء دبن فيهم
اؼبدير نفسو ،ذلك ألن اإلتفاق على تعيينو جزء من العقد ،والعقد ال جيوز تعديلو – كقاعدة عامة – إال
برضاء صبيع األطراف فيو.
بيد أنو جيوز ألغلبية الشركاء أن يطلبوا إىل اؽبيئة اؼبختصة حبسم اؼبنازعات التجارية عزل اؼبدير اإلتفاقي
بشرط وجود "مسوغ شرعي" كإخاللو بالتزاماتو كبو الشركة ،أو ارتكابو لعمل من أعمال اػبيانة ،أو عدم
اؼبقدرة على العمل ،وؽبيئة حسم اؼبنازعات التجارية سلطة تقدير ىذا اؼبسوغ وما إذا كان يربر عزل اؼبدير يف
ىذه اغبالة أم ال.
سلطة المدير أو المديرين:
 -3اؼبدير الواحد :ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة اؼبدير ،فيبُت األعمال والتصرفات اليت جيوز
لو مباشرهتا ،وعندئذ جيب على اؼبدير اإللتزام بتلك اغبدود وعدم ذباوزىا حىت تصبح أعمالو صحيحة
وملزمة للشركة ،أما إذا مل يعُت عقد الشركة سلطة اؼبدير ومل ربدد باتفاق الحق ،كان للمدير أن يباشر صبيع
أعمال اإلدارة العادية اليت تدخل يف غرض الشركة.
 -2تعدد اؼبديرين :قد يعُت الشركاء أكثر من مدير إلدارة الشركة ،وقد ربدد اختصاصات كل منهم ،وقد
تًتك دون ربديد ،وقد ينص صراحة على أن يعملوا ؾبتمعُت.

(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعُت على كل منهم أن يعمل يف حدود اختصاصو ،وأن ديتنع
عن التدخل يف اختصاص اآلخرين ،فإذا جاوز اختصاصو ،كان عملو غَت نافذ يف مواجهة الشركة ،ومثال
ىذا الغرض أن يعُت مدير للمشًتيات ،وآخر للمبيعات ،وثالث لشؤون اؼبوظفُت ،ورابع للدعاية واإلعالن.
(ب) إذا تعدد اؼبديرون دون أن يعُت اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم
منفردا بأي عمل من أعمال اإلدارة ،على أن يكون لكل مدير أن يعًتض
باإلدارة ،كان لكل منهم أن يقوم ً
على العمل قبل اسبامو ،ومىت حصل اإلعًتاض عرض األمر على اؼبديرين ؾبتمعُت ليتخذوا فيو قر ًارا بأغلبية
اآلراء ،فإذا تساوت اآلراء عرض األمر على الشركاء .وتصدر قرارات الشركاء يف شركة التضامن باألغلبية
العددية.
(ج) إذا تعدد اؼبديرون واشًتط أن تكون قراراهتم باإلصباع أو باألغلبية وجب احًتام ىذا الشرط وعدم
منفردا،
انفراد أي منهم باإلدارة ،بيد أنو جيوز اػبروج على ىذا األصل ،ومن مث يكون ألي منهم أن يعمل ً
إذا كان ىناك أمر عاجل يًتتب على تفويتو خسارة جسيمة للشركة .وتطبي ًقا لذلك جيوز ألي من اؼبديرين
صحيحا وناف ًذا.
أن يقوم وحده ببيع البضاعة اؼبعرضة للتلف ويعترب التصرف عندئذ
ً
توزيع األرباح والخسائر
ان اقتسام األرباح واػبسائر ىو أحد الشروط اؼبوضوعية اػباصة بعقد الشركة .وخيضع توزيع األرباح يف
األصل للشروط لواردة يف عقد الشركة ،مع مراعاة بطالن الشروط اليت تقضي حبرمان أحد الشركاء من الربح
أو اعفائو من اػبسارة .أما إذا مل يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع األرباح ،وجب تطبيق أحكام نظام
الشركات .وقد جرى العمل على توزيع األرباح يف هناية كل سنة مالية ،واألرباح اليت توزع على الشركاء
ليست ىي األرباح اإلصبالية ،واليت تنتج من طرح الرصيد اؼبدين من الرصيد الدائن ،بل األرباح الصافية،
وىي ما يتبقى من األرباح اإلصبالية بعد خصم اؼببالغ اليت ينص عليها عقد الشركة أو يقضي هبا العرف،
وأمهها اؼبصاريف العمومية كمرتبات اؼبوظفُت وأجور العمال واؼبصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكو الشركة من
نور وغاز ومياه ،وكذلك اإلستهالكات وىي نسبة من قيمة اآلالت واألدوات اليت تستخدمها الشركة خالل
السنة .وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من األرباح اإلصبالية لتكوين احتياطي تستعُت بو الشركة

على مواجهة اػبسائر احملتملة أو احتياجاهتا يف اؼبستقبل أو لتوزيعو على الشركاء كربح يف السنوات اليت ال
ربقق فيها الشركة أرباحا ،وتكون اإلحتياطي اجباري يف بعض الشركات كشركة اؼبسامهة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة ،ولكنو اختياري مًتوك لتقدير الشركاء يف شركات األشخاص.
خصائص شركة التوصية البسيطة
تتميز شركة التوصية البسيطة بأن ؽبا عنوانًا يًتكب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء اؼبتضامنُت دون
الشركاء اؼبوصُت ،وبعدم اكتساب الشريك اؼبوصي فيها صفة التاجر مع ربديد مسؤوليتو عن ديون الشركة
دبقدار حصتو يف رأس اؼبال.
أوالً :عنوان الشركة
يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء اؼبتضامنُت مقرونًا دبا ينىبء عن وجود
شركة .ومن مث فإنو إذا مل يًتكب عنوان الشركة إال من اسم شريك متضامن واحد ،فإنو ال بد من إضافة
صبيعا موصُت ،وذلك لكي يعلم الغَت بوجود
عبارة "وشريكو أو شركاءه" حىت ولو كان ىؤالء الشركاء ً
الشركة.
وال جيوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء اؼبوصُت ،وذلك ضباية للغَت حىت ال يعتقد خطأ أن
ىذا الشريك الذي ظهر اظبو يف عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غَت ؿبدودة ،فيعتمد على
ىذه ويويل الشركة ثقتو وائتمانو.
وإذا ادرج اسم أحد الشركاء اؼبوصُت يف عنوان الشركة مع علمو بذلك وعدم اعًتاضو عليو ،اعترب يف
مواجهة الغَت شريكا متضامنا ،أي يعترب مسؤوال أما الغَت عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجو
التضامن ،ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر ألنو يكون عندئذ قد احًتف التجارة وغامر بكل ذمتو
يف النشاط التجاري.

ثانيًا :عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر
يعترب الشريك اؼبتضامن يف شركة التوصية البسيطة يف نفس الشريك اؼبتضامن يف شركة التضامن ،ومن مث فهو
يكتسب صفة التاجر دبجرد انضمامو للشركة ولو مل تكن لو ىذه الصفة من قبل ،أما الشريك اؼبوصي فإنو
على خالف ذلك ال يكتسب صفة التاجر جملرد انضمامو إىل الشركة.
ثالثًا :المسؤولية المحدودة للشريك الموصي
على خالف الشريك اؼبتضامن يف شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجو
التضامن ،فإن الشريك اؼبوصي ال يسأل عن ديون الشركة إال دبقدار حصتو يف رأس اؼبال ،ومن مث فال بد أن
يقدم الشريك اؼبوصي "حصة يف رأس اؼبال" أي حصة نقدية أو عينية ،فال جيوز أن تكون حصتو ؾبرد عملو
يف الشركة.
ويًتتب على اؼبسؤولية احملدودة للشريك اؼبوصي أن إفالس شركة التوصية ال يستتبع إفالس الشريك اؼبوصي،
حتما إشهار إفالس الشريك اؼبتضامن فيها.
وإن اقتضى ً
إدارة شركة التوصية البسيطة
شخصا أجنبيًا،
يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر ،وجيوز أن يكون اؼبدير شري ًكا متضامنًا أو
ً
إمنا ال جيوز يف صبيع األحوال أن يكون اؼبدير شري ًكا موصيًا ،ويسري على تعيُت اؼبدير يف شركة التوصية
وعزلو وسلطتو ومسؤوليتو القواعد اليت سبق ذكرىا عند اغبديث عن إدارة شركة التضامن ،لذا فإننا نكتفي
باإلحالة على ىذه القواعد.
شركة المحاصة
شركة احملاصة ىي شركة مستًتة وليس ؽبا وجود ظاىر أو ذاتية قانونية أمام الغَت تنعقد بُت شخصُت أو أكثر

للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرىا أحد الشركاء بإظبو اػباص على أن يقتسم األرباح واػبسائر بينو
وبُت باقي الشركاء.
خصائص شركة المحاصة
كان الرأي السائد قدديا أن شركة احملاصة تتميز عن غَتىا بكوهنا شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو
عدة أعمال ال يستغرق تنفيذىا وقتًا طويالً .غَت أه يؤخذ على ىذا الرأي أنو ليس ىناك ما دينع قانونًا من
أن تقوم شركة احملاصة بنشاط معُت على وجو اإلستمرار.
تكوين شركة المحاصة
احملاصة شركة فيما بُت الشركاء ،ومن مث جيب أن تتوافر يف عقدىا سائر األركان اؼبوضوعية العامة (الرضا
واألىلية واحملل والسبب) واألركان اؼبوضوعية اػباصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقدًن اغبصص ونية
اؼبشاركة واقتسام األرباح واػبسائر).
أما الشروط الشكلية اؼبتعلقة بعقد الشركة فال يشًتط توافرىا يف عقد شركة احملاصة ،ومن مث فال يلزم كتابة
عقدىا ،كما أنو ال جيوز شهر ىذا العقد وإال فقدت الشركة صفتها كشركة ؿباصة.
نشاط شركة المحاصة
ؼبا كانت شركة احملاصة ال تتمتع بالشخصية اؼبعنوية ،فإنو ليس ؽبا فبثل قانوين ،أي مدير يعمل بإظبها
وغبساهبا ،وإمنا ينظم الشركاء عادة طريقة اإلدارة يف عقد الشركة ،وىي ال زبرج عن الصورة التالية:
 -3قد يتفق الشركاء على اختيار أحدىم ؼبباشرة أعمال الشركة ،ويف ىذه اغبالة يقوم ىذا الشريك الذي
يطلق عليو اسم "مدير احملاصة" بكافة األعمال والتصرفات اليت يقتضيها ربقيق غرض الشركة ،وىو يتعامل
مع الغَت بإظبو وبصفتو الشخصية ويكون وحده اؼبسؤول أمام الغَت ،وال تنشأ أي عالقة مباشرة بُت ىذا

الغَت وباقي الشركاء ،ومن مث ال يكون لو دعوى مباشرة قبل الشركاء ألهنم ليسوا طرفًا يف العقد.
 -2قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم ،فيقوم كل شريك بإظبو اػباص ببعض األعمال
مث يتقدم حبساب عن نشاطو وجيري تقسم األرباح واػبسائر بُت الشركة على أساس أن تلك األعمال قد
صبيعا.
سبت غبساهبم ً
أخَتا ،قد يتفق الشركاء على وجوب اشًتاكهم يف صبيع األعمال اليت تتم غبساب الشركة ،فتربم
 -1و ً
صبيعا أمام الغَت وعلى وجو التضامن مىت كان موضوع الشركة
العقود عندئذ بإسم صبيع الشركاء ويلتزمون ً
تبعا لقاعدة افًتاض التضامن يف اؼبسائل التجارية.
ذباريًا ً
إنقضاء شركة احملاصة
تنقضي شركة احملاصة كبقية الشركات باألسباب العامة النقضاء الشركاء كما تنقضي باألسباب اػباصة
النقضاء شركات األشخاص.
عَت أن شركة احملاصة تتميز عن غَتىا من الشركاء من حيث أن انقضاءىا ال يستتبع خضوعها لنظام
التصفية ،ومرد ذلك أن شركة احملاصة ال تتمتع بشخصية معنوية وليست ؽبا ذمة مالية مستقلة عن ذمم
الشركاء ،ولذا يقتصر األمر عند انقضاء الشركة على ؾبرد تسوية اغبساب بُت الشركاء لتحديد نصيب كل
منهم يف الربح واػبسارة ،ويباشر تسوية اغبساب صبيع الشركاء أو خبَت أو أكثر خيتاره الشركة أو يعينو
القضاء عند اإلختالف.
شركات األموال
شركات األموال ،كما تدل عليها تسميتها شركات ال تقوم على اإلعتبار الشخصي بل على اإلعتبار اؼبايل،
وال أمهية فيها لشخصية الشريك ،ولذلك سبثل حصة الشريك فيها يف سهم قابل للتداول بالطرق التجارية،
كما أن وفاة اؼبساىم أو اعساره أو افالسو أو اغبجر عليو ال يؤثر يف حياة الشركة.

خصائص شركة المساهمة
شركة اؼبسامهة ىي الشركة اليت يقسم رأظباؽبا إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ،وال يسأل الشركاء
فيها إال بقدر قيمة أسهمهم ،وال تعنون بإسم أحد الشركاء ،وزبضع يف تأسيسها ويف إدارهتا إلجراءات
وقواعد خاصة.
وتتضح من ىذا التعريف اػبصائص األساسية لشركة اؼبسامهة واليت سبيزىا عن غَتىا من الشركات وىي:
أوالً :رأسمال الشركة
تقوم شركات اؼبسامهة للنهوض باؼبشروعات اإلقتصادية الكربى ،ومن مث كان طبيعيًا أن يتميز رأظباؽبا
بضخامتو باؼبقارنة مع رأظبال الشركات األخرى .ويقسم رأظبال شركة اؼبسامهة إىل أجزاء متساوية القيمة
"سهما" وسبثل ىذه األسهم يف صكوك األصل فيها أهنا قابلة للتداول بالطرق التجارية،
يسمى كل منها ً
ومن مث جيوز التصرف يف ىذه األسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.
ثانيًا :المسؤولية المحدودة للمساهم:
تتحدد مسؤولية الشريك يف الشركة اؼبسامهة بقدر القيمة اإلظبية ؼبا ديلكو من أسهم يف رأظبال الشركة،
ونتيجة لذلك فإن الشريك اؼبساىم ال يكتسب صفة التاجر جملرد دخولو يف الشركة ،على العكس من
الشريك اؼبتضامن يف شركة التضامن والتوصية ،كما أن إفالس الشركة ال يؤدي إىل إفالس اؼبساىم ولو كان
تاجرا ،األمر الذي جيعل مركزه من ىذه الزاوية أقرب إىل مركز الشريك اؼبوصي.
ً
ثالثًا :اسم الشركة المساهمة:
ليس لشركة اؼبسامهة عنوان يستمد من أظباء الشركاء أو اسم أحدىم حيث "ال جيوز أن يشتمل اسم الشركة

اؼبسامهة على اسم شخص طبيعي "...ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن اؽبدف من عنوان الشركة ىو
تقوية ائتماهنا عن طريق إعالم الغَت بأظباء اؼبسؤولُت بالتضامن ،يف حُت أن مسؤولية الشركاء يف شركة
اؼبسامهة ؿبدودة بقيمة أسهمهم.
ويستفاد من ىذا النص أن اسم شركة اؼبسامهة جيب أن يكون مشت ًقا من الغرض من إنشائها ،فيقال مثالً
شركة اإلظبنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات األساسية.
ومع ذلك جيوز أن يشتمل اسم الشركة اؼبسامهة على اسم أحد األشخاص الطبيعيُت إذا كان غرض الشركة
استثمار براءة اخًتاع مسجلة بإسم ىذا الشخص أو إذا سبلكت الشركة مؤسسة ذبارية وازبذت أسهمها
رأظباؽبا ،وإمنا جيب يف مثل ىذه اغباالت أن تضاف إىل اإلسم عبارة "شركة مسامهة" وذلك للداللة على
نوع الشركة.
ابعا :التأسيس واإلدارة
رً
خيضع تأسيس شركات اؼبسامهة إلجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس ،وال تكتسب
الشخصية اؼبعنوية إال بصدور قرار من الوزير اؼبختص (وزير التجارة أو وزير اإلقتصاد) باعتماد تأسيس
الشركة ،وذلك لتمكُت الدولة من فبارسة الرقابة على تأسيس الشركات اؼبسامهة والتحقق من جدية اؼبشاريع
اليت تقوم هبا وضباية أموال اعبمهور.
كما تقوم إدارة الشركة على اشًتاك ىيئات متعددة بعضها يتوىل التنفيذ وبعضها اآلخر الرقابة واإلشراف،
فهناك ؾبلس اإلدارة الذي يتوىل اإلدارة والقيام بكافة التصرفات اليت تستلزمها ىذه اإلدارة ،وىناك اعبمعية
العامة العادية اليت ذبتمع مرة كل سنة على األقل ؼبناقشة تقرير ؾبلس اإلدارة وابراء ذمتو عن أعمال السنة
اؼبنتهية.
وىناك ىيئة مراقيب اغبسابات اليت تتوىل الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباهتا ،وىناك أخَتا
اعبمعية العامة غَت العادية اليت ذبتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو ألغراض نص عليها عقد
التأسيس.

شركة التوصية باألسهم
شركة التوصية باألسهم ىي الشركة اليت تتكون من فريقُت ،فريق يضم على األقل شريكا متضامنا مسؤوال يف
صبيع أموالو عن ديون الشركة ،وفريق آخر يضم شركاء مسامهُت ال يقل عددىم عن أربعة وال يسألون عن
ديون الشركة إال بقدر حصصهم يف رأس اؼبال.
فشركة التوصية باألسهم تشبو شركة التوصية البسيطة من حيث أهنا تضم فريقُت من الشركاء ـبتلفُت يف
مركزمها القانوين :شركاء متضامنُت يتوافر بالنسبة ؽبم اإلعتبار الشخصي ،ومن مث تكون حصصهم غَت قابلة
للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدىم إدارة الشركة ويكتسبون
صفة التاجر ولو مل تكن ؽبم ىذه الصفة عند دخوؽبم يف الشركة ،وشركاء موصُت تتحدد مسؤوليتهم عن
ديون الشركة دبقدار حصصهم يف رأس اؼبال وال يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة وال جيوز
ؽبم التدخل يف اإلدارة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة ىي الشركة اليت تتكون بُت شريكُت أو أكثر مسؤولُت عن ديون الشركة بقدر
حصصهم يف رأس اؼبال وال يزيد عدد الشركاء يف ىذه الشركة عادة عن طبسة وعشرين أو طبسُت .وأىم
خاصيتُت ؽبا مها ربديد عدد الشركاء يف الشركة واؼبسؤولية احملدودة للشركاء .غَت أن ىناك خصائص أخرى
ؽبا منها حظر اإللتجاء إىل اإلكتتاب العام ،وتقسيم رأس اؼبال إىل حصص غَت قابلة للتداول بالطرق
التجارية ،وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر .وسنتناول ىذه اػبصائص بشيء من
التفصيل كما يلي:
أوالً :تحديد عدد الشركاء
الغرض من ربديد عدد الشركاء بشريكُت كحد أدىن و 25أو  56شريكا كحد أقصى ىو قصر ىذا

الشكل من الشركاء على اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة واحملافظة على وجود اإلعتبار الشخصي بُت
الشركاء.
ثانيًا :تحديد المسؤولية
ال يسأل الشريك يف الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة عن ديون الشركة إال بقدر حصتو يف رأس اؼبال ،وىذه
اػباصية ىي أساس تسمية ىذه الشركة وىي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن ـباطر اؼبشروع دون
حاجة إىل اإللتجاء إىل شكل شركة اؼبسامهة ،ومن مث فهي ذبعل الشريك يف ىذه الشركة يف مركز دياثل مركز
الشريك يف شركة اؼبسامهة.
بيد أنو يالحظ أن مسؤولية الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة ذاهتا عن ديوهنا ليست ؿبدودة ،بل ىي مطلقة
يف صبيع أمواؽبا ،ولكن مسؤولية الشركاء فيها ىي احملدودة بقدر حصة كل منهم يف رأس اؼبال.
ثالثًا – حظر اإللتجاء إلى اإلكتتاب العام
ال جيوز تأسيس الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة أو زيادة رأظباؽبا أو اإلقًتاض غبساهبا عن طريق اإلكتتاب
العام ،ومن مث ال جيوز ؽبا إصدار أسهم أو سندات تطرح الكتتاب اعبمهور ،واؽبدف من ىذا اغبظر ىو
احملافظة على توافر اإلعتبار الشخصي بُت الشركاء.
رابعا :عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية
ً
يقسم رأظبال الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة إىل حصص متساوية القيمة ،غَت أن ىذه اغبصص ال جيوز أن
تكون فبثلة يف صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة لإلعتبار الشخصي الذي تقوم عليو ىذه
الشركة.
ولكن ىذه اغبصص ليست ؿببوسة عن التداول كما ىو الشأن بالنسبة للحصص يف شركات األشخاص،

فالشريك جيوز لو أن يتنازل عن حصتو ألحد الشركاء أو للغَت وف ًقا لشروط عقد الشركة.
خامسا :اسم الشركة
ً
خاصا مشت ًقا من غرضها كما ىو الشأن يف شركات
جيوز للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة أن تتخذ اظبًا ً
األموال ،كما جيوز ؽبا أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما ىو اغبال يف شركات األشخاص.
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غَتىم دبقابل أو بغَت مقابل ،ويعُت الشركاء اؼبديرون يف عقد
الشركة أو يف عقد مستقل ؼبدة معينة أو غَت معينة .وجيوز أن ينص عقد الشركة على تكوين ؾبلس إدارة من
اؼبديرين يف حالة تعددىم ،وحيدد العقد طريقة العمل يف ىذا اجمللس واألغلبية الالزمة لقراراتو ،وتلتزم الشركة
بأعمال اؼبديرين اليت تدخل يف حدود سلطتهم.

الدرس الثالث
تعريف العقود
ىناك الكثَت من أنواع العقود  contractsمنها عقود تأسيس الشركات Memorandum of
 associationوالنظام األساسي  Association Articles ofوعقود الوكاالت التجارية
 commercial agencies agreementsوعقود اؼبقاوالت ومنها عقود األشغال العامة
 public works contractsوعقود اإلدارة والتشغيل والصيانة management,
 operation and maintenance contractsوعقود تقدًن اػبدمات اإلستشارية
 consulting services contractsوعقود العمل  employment contractsوعقود
التأمُت  insurance contractsوىو نفسو بوليصة التأمُت  insurance policyوعقود
اإلجيار  lease contractsواتفاقيات القروض  loan agreementsوعقود الرىن العقاري

 mortgage contractsوعقود التجارة الدولية ومنها بوالص الشحن bill of lading
واإلعتماد اؼبستندي  letter of creditوعقود استئجار السفن أو الطائرات charter
 contractsوالكثَت من أنواع العقود األخرى .وسوف نضع يف "ملحق العينات اؼبًتصبة" يف ىذه الدورة
عينة مًتصبة من كل من العقود آنفة الذكر.
ولكن من واقع اػبربة الطويلة يف أعمال الًتصبة ،فإن معظم العقود اليت نتلقاىا للًتصبة ىي عقود تأسيس
الشركات وعقود الوكاالت التجارية وعقود اؼبقاوالت وعقود العمل .وؽبذا جاء ترتيب دروس الدورة ليشمل
ىذه العقود بشكل خاص حيث مت زبصيص درس لكل نوع ،ومت زبصيص الدرس الثامن لبحث ـبتلف
أنواع العقود األخرى.
ما ىو العقد .من الناحية الفعلية ،كل عملية تتم بُت شخصُت أو أكثر تكون دبوجب عقد .ويكون ىذا
العقد شفهيًا أو كتابيًا (ربريريًا) .فحىت عندما تدخل إىل دكان البقال وتشًتي كيلو بطاطا ،ينشأ بينك وبُت
البائع عقد شفهي .فاألصل يف أي عقد ىو اإلجياب  offerوالقبول  acceptanceفالبائع عرض بيع
كيلو البطاطا بسعر معُت ،وىذا عرض اإلجياب ،واؼبشًتي قبل الشراء بذلك السعر وبالشروط اليت حددىا
عقدا مكتوبًا.
البائع فنشأ بُت اإلثنُت عقد شفهي .وىذا العقد ملزم قانونًا للطرفُت كما لو كان ً
ما يهمنا ىنا ىو العقد الكتايب .فالعقد الكتايب يشتمل على أركان عدة جيب استيفاؤىا وىي:
 )1عنوان العقد
 )2افتتاحية العقد
 )3التمهيد
 )4موضوع العقد ،أو نطاق األعمال ،أو الوصف العام
أيضا كلمة فريق وفريقُت وفرقاء )parties
 )5حقوق وواجبات الطرفُت أو األطراف (تستخدم ً
 )6شروط الدفع
 )7الغرامات واإلجراءات اليت ديكن ازباذىا يف حالة عدم التزام أي من الطرفُت بشروط العقد

 )8اهناء العقد
 )9أحكام عامة
 )11خاسبة العقد
 )11التواقيع والتاريخ واألختام
 )12اؼبصادقات (إذا كانت الزمة)
 )13اؼبالحق

عموما إىل:
وقبد عقود اؼبقاوالت تقسم ً
 )1وثيقة العقد األساسية Basic Contract Document
 )2الشروط العامة General Conditions
 )3الشروط اػباصة Special Conditions
 )4جداول الكميات Bill of Quantities
 )5اؼبالحق Appendices
سوف نتناول عقود اؼبقاوالت بالتفصيل يف الدرس السادس.

ونقتصر ىنا يف شرحنا على الشكل العام للعقد.
مالحظة :جيب أن نأخذ يف اإلعتبار عند ترصبة العقود ما يلي:

·

العقد وثيقة حساسة وىامة ،ديكن أن يؤدي أي خطأ يف ترصبتها إىل تكبد أحد الطرفُت أو

كليهما خسارة كبَتة ،ويستطيع الطرف اؼبتضرر رفع دعوى على اؼبًتجم إذا ثبت أن سبب اػبسارة كان
خطأ يف الًتصبة .وقد حدثت حاالت ىنا يف الرياض حيث حكمت احملكمة على بعض مكاتب الًتصبة
بدفع تعويضات وصلت إىل نصف مليون لاير سعودي (حوايل  131ألف دوالر أمريكي).
تكون ترصبة العقد مطلوبة إما إلقباز معاملة حكومية يف دولة ال تقبل اؼبستند األجنيب كوثيقة
·
رظبية (يف اؼبملكة العربية السعودية على سبيل اؼبثال جيب تقدًن صبيع اؼبستندات إىل الدوائر اغبكومية باللغة
العربية) ،أو ألن أحد الطرفُت ال يفهم اللغة اليت كتب فيها العقد ،ويطلب ترصبة اؼبسودة قبل التوقيع خالل
مرحلة التفاوض على العقد ،مث يطلب ترصبة الصيغة النهائية للعمل دبوجبها .وقد رأيت حاالت كثَتة حياول
فيها كاتب النص األصلي (العريب أو األجنيب) وضع عبارة مبهمة ،أو كلمة عرضية قد تبدو وكأهنا ليست
ىامة (ولكنها تصبح ىامة يف حالة نشوء نزاع بُت الطرفُت) .وجيب على اؼبًتجم يف ىذه اغبالة أن يكون
يقظًا إذا أراد األمانة يف عملو .فمًتجم العقود ليس طرفًا يف العقد ،وال حيق لو أن جياري أحد الطرفُت على
حساب اآلخر ،بل جيب عليو أن يكون حياديًا وأن يًتجم النص بأمانة .فإذا وجد عبارات مبهمة جيب
عليو أن يًتجم النص اؼببهم حبيث يعطي نفس اإلنطباع للقارىء باللغة اليت يًتجم إليها .وقد قمت يف
بعض اغباالت باإلتصال بالعميل ىاتفيًا إلبالغو بوجود نص مبهم ولفت نظره إليو حيث أن ذلك ديكن أن
يعرضو ػبسارة يف حاالت نشوء نزاع بُت الطرفُت يف اؼبستقبل.
تكون ىناك يف بعض األحيان نصوص مبهمة يف العقد كتبت بطريقة غَت واضحة عن غَت قصد
·
عقودا من ؿبامُت أعدهتا إليهم إلجراء
بسبب أن الكاتب غَت متمكن .وقد حدث وأن استلمت ً
تصحيحات فيها .وأقول ىذا ىنا ألبُت أن اعبميع معرض للخطأ .واؼبًتجم يف موقعو يقرأ النص بتمعن لكي
يًتصبو ويفكر فيو ،فيكتشف أخطاء اآلخرين ،واليت ديكن أن تكون يف بعض األحيان أخطاء مطبعية أو
أخطاء جوىرية .ومن واجب اؼبًتجم يف صبيع األحوال وضع مالحظة بذلك ولفت نظر العميل .ويتقبل
العميل عادة مالحظات اؼبًتجم برحابة صدر.
جيب أن يتم ترتيب طباعة العقد بنفس طريقة ترتيب النص األصلي ،فقرة بفقرة .فعندما يكون
·
ىناك عنوان يف وسط الصفحة ،جيب أن تكون ترصبة العنوان يف وسط الصفحة .وعندما تكون ىناك كلمة
يف النص األصلي ربتها خط ،جيب وضع خط ربت الكلمة يف النص اؼبًتجم .وعندما ينتقل النص األصلي
إىل فقرة جديدة ،جيب أن تنتقل يف الًتصبة إىل فقرة جديدة ،وإذا كان ىناك خطأ يف ترقيم البنود يف النص

األصلي ،جيب أن تتم ترصبة اػبطأ يف النص اؼبًتجم وليس تصحيح الًتقيم .وإذا كان ىناك جدول يف النص
األصلي ،جيب وضع نفس اعبدول يف النص اؼبًتجم .أي جيب أن يكون الشكل نفسو ولكن باللغة اؼبًتجم
إليها.
)1

عنوان العقد:

اضحا يبُت غرض العقد .على سبيل اؼبثال:
جيب أن يكون عنوان العقد و ً
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