مبادئ القانون التجاري
تمهيد
أوال  :التعريف بالقانون التجاري :

 1ػ المقصود بالقانون التجاري :
يقصد بالقانوف التجاري ؾبموعة القواعد القانونية اليت تنظم اؼبعامبلت التجارية  ،وىي اؼبعامبلت اليت
تنشأ بُت التجار بوصفهم ذبارا أو تكوف متعلقة بأعماؿ ذبارية .
فهو وبدد معٌت التاجر واألعماؿ التجارية ويبُت واجبات التجار كالقيد يف السجل التجاري ومسك
الدفاتر التجارية  ،وينظم الشركات التجارية بأنواعها اؼبختلفة  ،ويتناوؿ مظاىر النشاط التجاري كالعقود
التجارية واؼبلكية التجارية وأدوات التعامل التجاري كالكمبياالت والسندات األذنية والصكوؾ  ،وينظم
اإلفبلس وما يًتتب عليو من آثار .
و يبلحظ أف لفظ التجارة يف اصطبلح القانوف ال يقتصر على عمليات الوساطة بُت اؼبنتج واؼبستهلك بل
يشمل النشاطات الصناعية واؼبقاوالت وأعماؿ النقل والتأمُت وغَتىا.
كما ال يقصد بلفظ التجار األفراد الذين يقيموف على وجو االحًتاؼ بنشاط ذباري بل تندرج ربت
ىذه التسمية الشركات التجارية اؼبتمتعة بالشخصية االعتبارية دبا يف ذلك الشركات العامة.
 2ـ ظهور القانون التجاري وتطوره :

َف تعرؼ الشعوب القديبة فكرة القانوف التجاري اؼبنفصل عن القانوف اؼبدين  ،ولكن يبلحظ أف
(ضبو رايب) بعض األنظمة
الشعوب القديبة قد عرفت بعض القواعد التجارية  ،فقد تضمن قانوف
التجارية اػباصة مثل ( القرض بالفائدة ػ الوديعة ػ الوكالة بالعمولة ػ الشركة ) ويرجع إُف الفينيقيُت ػ وىم
من الشعوب البحرية ػ الفضل يف وضع نظرية الرمي يف البحر اؼبستعملة يف القانوف البحري  ،وىي أصل
نظرية اػبسارات العمومية اؼبنصوص عليها يف القوانُت البحرية اغبديثة  ،ووضع اليونانيوف عدة عقود ذبارية
منها عقد اؼبخاطرة اعبسيمة  ،ويف العصور الوسطى ازدىرت التجارة وبدأت بوادر القانوف التجاري يف
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الظهور  ،فمنذ القرف اغبادي عشر تطورت اغبضارة يف اؼبدف خصوصا يف إيطاليا  ،واتسع نطاؽ التجارة
بُت اؼبدف اإليطالية واألجزاء األخرى من أوربا الغربية مثل بولندا وبلجيكا و لكسمبورج وبعد أف ربررت
ىذه اؼبدف من سلطة اإلقطاع آلت السلطة إُف التجار  ،فقاموا بوضع القواعد اليت تنظم عبلقاهتم ،
ويرجع أصل نشأة القانوف التجاري إُف العادات والتقاليد اليت اتفق التجار على إتباعها فيما بينهم وقد
أصبحت ىذه العادات والتقاليد ىي اؼبطبقة يف كل اؼبدف عندما توُف ىؤالء التجار اغبكم فيها كما قاموا
بتعيُت قضاة جدد لتطبيق ىذه القواعد اعبديدة .
وقد أدى ظهور األسواؽ التجارية الكربى يف وسط أوربا إُف وضع قانوف خاص هبا لتنظيمها حبيث
وبكم العبلقات واؼبعامبلت اليت تتم بُت التجار الذين هبتمعوف هبا  ،وألف األسواؽ كاف تنعقد ؼبدة ؿبددة
فكاف البد من تصفية اؼبعامبلت اليت ذبري يف نطاقها على وجو السرعة بواسطة إجراءات مبسطة وسريعة
 ،ولقد ساعد نظاـ األسواؽ على ظهور العديد من األنظمة التجارية مثل نظاـ الكمبيالة إذ فكر التجار
يف طريقة ربميهم من ـباطر سرقة نقودىم أثناء تنقلهم من سوؽ إُف آخر  ،فبدال من قياـ التاجر حبملها
معو كاف يسلمها إُف صراؼ يف مقابل تسليم كمبيالة مسحوبة على مراسل ىذا الصراؼ اؼبوجود يف
اؼبدينة األخرى الذاىب إليها التاجر حيث يقوـ باستبلـ مقابل ما دفعو للصراؼ  ،وال ينبغي لنا أف ننسى
فضل العرب يف اؼبسانبة يف وضع بعض قواعد القانوف التجاري  ،فقد ابتكروا شركات األشخاص ونظاـ
اإلفبلس  ،وقد وضع القرآف الكرًن العديد من اؼببادئ العامة يف اجملاؿ التجاري مثل مبدأ اإلثبات يف
اؼبسائل التجارية .
ويف العصور اغبديثة ربولت التجارة من حوض البحر األبيض اؼبتوسط إُف احمليط األطلسي بعد اكتشاؼ
أمريكا ووجود ثروات كبَتة يف ىذه اؼبنطقة،وأصبحت الدوؿ التجارية الكبَتة يف ىذا العصر ىي ( أسبانيا ػ
الربتغاؿ ػ ىولندا ػ فرنسا ػ انكلًتا ) وأدى إنتاج الذىب والفضة يف قارة أمريكا إُف ازدياد التعامل هبا
وظهرت اؼبصارؼ الكبَتة يف بلداف كثَتة مثل إيطاليا وانكلًتا كما ترتب على زيادة التوسع االستعماري
يف إفريقيا وآسيا وأمريكا إنشاء شركات كبَتة يف انكلًتا وىولندا  ،وكانت ىي األصل يف ظهور الشركات
اؼبسانبة .
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وبدأت أوُف احملاوالت يف فرنسا لوضع قانوف ذباري يشمل كافة العادات والقواعد اؼبتعارؼ عليها يف عهد
اؼبلك لويس الرابع عشر حيث مت وضع قانوف يتعلق بتجارة الربية سنة (  )1761وقانوف يتعلق بتجارة
البحرية سنة ( ، )1761وبعد قياـ الثورة الفرنسية مت وضع قانوف عاـ للتجارة سنة  1686مث توالت
صدور التشريعات التجارية يف دوؿ العاَف اؼبختلفة ويف ليبيا صدر قانوف ذباري قبل سنة  1591مث ألغي
وحل ؿبلو القانوف التجاري اؼبعموؿ بو حاليا والذي صدر بتاريخ  1591/11/86ـ

ثانيا  :مصادر القانون التجاري :

نصت اؼبادة الثانية من القانوف التجاري على ( إذا انتفى النص يف ىذا القانوف فيطبق على اؼبواد
التجارية أحكاـ القانوف اؼبدين.
على أف تطبيق ىذه األحكاـ ال يكوف إال دبقدار اتفاقها مع اؼببادئ اؼبختصة بالقانوف التجاري ) .
ونصت اؼبادة الثالثة من القانوف التجاري على ( إذا َف يوجد نص تشريعي فللقاضي أف يسًتشد بالسوابق
االجتهادية ودبقتضيات اإلنصاؼ واالستقامة التجارية ).
فعندما يعرض على القاضي نزاعا ذباريا للفصل فيو يبحث عن اغبل أوال يف نصوص التشريع التجاري ويف
التشريعات اؼبكملة لو فإف َف هبد حبل يف ىذه النصوص ينبغي عليو الرجوع إُف قواعد التشريع اؼبدين ،
فإذا َف هبد حبل يف نصوص التشريع التجاري والتشريع اؼبدين أيضا كاف عليو أف يرجع إُف قواعد العرؼ
التجاري .

( ) 1ـ التشريع التجاري:

يعترب التشريع التجاري ىو اؼبصدر األوؿ واألساسي لقواعد القانوف التجاري إذ على القاضي أف يلجأ
إليو أوال للبحث عن حل للنزاع التجاري اؼبعروض عليو .
والتشريع التجػػاري اؼبقصود بو ىو التشريع الذي صػدر يف ليبيا بتاريخ  1591/11/86مسيحي ،وقد
أدخلت عليو بعض
التعديبلت ،ويتضمن التشريع التجاري ( )6كتب مقسمة على الوجو اآليت :
ػ الكتػ ػاب األوؿ :التجار واألعماؿ التجارية.
ػ الكتاب الثان ػػي :العقود التجارية.
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ػ الكتاب الثالػػث :عمليات اؼبصارؼ
ػ الكتاب الرابػػع :السندات اؼبالية.
ػ الكتاب اػبامس :األوراؽ التجارية.
ػ الكتاب السادس :الشركات التجارية
ػ الكتاب السابػػع :اإلفبلس.
ويضاؼ إُف ىذا التشريع بعض القوانُت اؼبكملة لو واليت من أمثلتها :
ػ قانوف العبلمات التجارية رقم ( )08لسنة . 1597
ػ قانوف اؼبوازين واؼبكاييل واؼبقاييس رقم ( )61لسنة . 1596
ػ قانوف براءات االخًتاع والرسوـ والنماذج الصناعية رقم ( )6لسنة . 1595
ػ قانوف البيانات التجارية رقم ( )8لسنة . 1578
ػ القانوف رقم ( )79لسنة  1568بشأف األحكاـ اػباصة بالتجار والشركات التجارية وتعديبلتو .
ػ القانوف رقم ( )5لسنة  1569بشأف التشاركيات .
ػ القانوف رقم ( 1558 )5بشأف مزاولة األنشطة االقتصادية وتعديبلتو .
ػ القانوف رقم ( )81لسنة  1175بتقرير بعض األحكاـ يف شأف مزاولة األنشطة االقتصادية واؼبعدؿ
بالقانوف رقم ( )1لسنة  1168و.ر .
باإلضافة إُف التشريعات الفرعية ( اللوائح والقرارات )  ،وىي متعددة يف ليبيا وىبتص بوضعها اللجنة
الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار  ،ومن أمثلتها البلئحة التنفيذية
للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )161لسنة 1160
و.ر  .وقرار أمُت اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار رقم ( )856لسنة  1161و.ر
بشأف اعتماد مبوذجي عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركات اؼبسانبة والشركات ذات اؼبسؤولية
احملدودة .
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( ) 2ـ التشريع المدني :
نصت اؼبادة الثانية من القانوف التجاري على أنو (إذا انتفى النص يف ىذا القانوف فتطبق على اؼبواد
التجارية أحكاـ القانوف اؼبدين)
فإذا َف هبد القاضي نصا يطبقو يف التشريع التجاري فإنو يطبق نصوص التشريع اؼبدين على اؼبسائل
التجارية اؼبعروضة عليو طاؼبا ال يوجد نص خاص يستبعد تطبيقو .
ونبلحظ يف بعض األحواؿ أف التشريع التجاري نفسو ىو الذي وبيل إُف التشريع اؼبدين  ،مثاؿ ذلك
نص اؼبادة ( )098ذباري واليت نصت على ( تنظم أحكاـ القانوف اؼبدين اػباصة بالشركات البسيطة
العبلقة بُت الشركة والغَت مع إبقاء مسؤولية صبيع الشركاء بالتضامن والتكافل  ،وذلك إُف أف يتم قيدىا يف
السجل التجاري ) .
وإذا نشأ تعارض بُت نصوص التشريع التجاري ونصوص التشريع اؼبدين ففي ىذه اغبالة هبب تفضيل
النص التجاري على النص اؼبدين باعتبار أف نصوص التشريع التجاري ىي نصوص خاصة  ،ونصوص
القانوف اؼبدين ىي نصوص عامة  ،والقاعدة تقضي بأف اػباص يقيد العاـ .
( )3ـ العرف التجاري :

يأيت العرؼ التجاري يف مرحلة تالية بعد التشريع التجاري والتشريع اؼبدين  ،وىو ما أشارت إليو اؼبادة
الثانية من القانوف التجاري حيث ذكرت العرؼ من بُت مصادر القانوف التجاري  ،وللعرؼ أنبية خاصة
يف اؼبسائل التجارية  ،إذ ظل القانوف التجاري مدة طويلة قانونا عرفيا ال يتضمن نصوصا مكتوبة وبقى
بعد تقنينو ؾباال لتطبيق العرؼ ألنو تبُت أف النصوص التشريعية غَت كافية ؼبعاعبة كافة اؼبسائل التجارية
وهبب أف يتوافر يف العرؼ ركناف أساسُت نبا :

* الركـن المادي  :ويتعلق بإتباع عادة معينة فًتة من الزمن حبيث يستقر التعامل وفقا ؽبذه العادة .

* الركن المعنوي  :وىػو االعتقاد بإلزامية ىذه العادة  ،وقد يكوف العرؼ خاصا أو ؿبليا يف نطاؽ إقليم
معُت من الدولة أو يف نطاؽ مسائل ذبارية معينة  ،وقد يكوف العرؼ عاما يشمل إقليم الدولة بأكملو أو
مسائل ذبارية بأكملها وىو ما يطلق عليو العرؼ العاـ  ،ويف حالة وجود تعارض بُت العرؼ اػباص
والعرؼ العاـ فإف على القاضي ترجيح كفة العرؼ اػباص .
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ويبلحظ التفرقة بُت العرؼ والعادة االتفاقية فالعرؼ يعترب من ضمن مصادر القانوف أما العادة االتفاقية
فهي غَت ملزمة إال إذا اذبهت إرادة األطراؼ إُف االلتزاـ هبا صراحة أو ضمنا  ،والقاضي ملزـ بتطبيق
العرؼ وال يلتزـ اػبصوـ بإثبات وجوده أما العادة االتفاقية فإف على من يتمسك هبا ضرورة إثباهتا .

************************
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الفصل األول

المبحث األول :

( األعمال التجارية والتجار )

األعمال التجارية :

المطلب األول :

التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :
قبل أف نتناوؿ موضوع األعماؿ التجارية كباوؿ التفرقة بُت العمل التجاري والعمل اؼبدين  ،وقد تعددت اؼبعايَت اليت
وضعها الفقو للتمييز بُت العمل التجاري والعمل اؼبدين  ،ويًتتب على التفرقة بُت العملُت نتائج معينة  ،وىو وما
سنحاوؿ توضيحو يف ىذا اؼبطلب .

أوال  :معايير التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :

 1ـ نظرية المضاربة :

تعٍت ىذه النظرية أف العمل يعترب ذباريا إذا كاف اؼبقصود من القياـ بو ربقيق الربح  ،ولكن ال يبكن
األخذ هبذه النظرية على إطبلقها  ،ألننا لو فعلنا ذلك العتربت معظم األعماؿ اليت يقوـ هبا اإلنساف
أعماال ذبارية  ،إذ من النادر أف يقوـ اإلنساف بعمل ما دوف أف يقصد من ورائو ربقيق ربح مادي  ،وَف
يأخذ اؼبشرع اللييب هبذه النظرية يف صبيع األحواؿ فمثبل َف يعترب األعماؿ الزراعية أعماال ذبارية بالرغم من
أف اؼبزارع يستغل أرضو ويعمل هبا لتحقيق كسبا ومنفعة مادية لو  ،وىو ما يعد عمبل ذباريا حسب مفهوـ
ىذه النظرية  ،ولكن قبد أف اؼبشرع اللييب قد تبٌت فكرة ىذه النظرية يف أحواؿ أخرى فهو َف يعترب األعماؿ
اليت تقوـ هبا اعبمعيات التعاونية أعماال ذبارية ألهنا ال هتدؼ إُف ربقيق الربح .

 2ـ نظرية التداول :
تعٍت ىذه النظرية أف كل عمل يتعلق بالوساطة يف تداوؿ السلع يعترب عمبل ذباريا وعلى ذلك فكل
األعماؿ اؼبتعلقة بالسلع واؼبنتجات منذ خروجها من يد اؼبنتج حىت وصوؽبا إُف اؼبستهلكُت تتصف بالصفة
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التجارية  ،وال يعترب اؼبنتج أو اؼبستهلك قائما بعمل ذباري بناء على ىذه النظرية  ،فاؼبنتج ال يشًتي شيئا
مث يتوسط لكي يبيعو آلخر كما أف اؼبستهلك ال يقوـ هبذا العمل .
ونبلحظ أف اؼبشرع اللييب أخذ هبذه النظرية يف بعض اغباالت واستبعدىا يف حاالت أخرى فمثبل اعترب
عمل اؼبزارع مدنيا ألنو يقوـ بإنتاج احملصوؿ دوف قيامو بعملية الوساطة يف تسويتو واعترب الصناعة
االستخراجية كاستغبلؿ اؼبناجم من األعماؿ التجارية بالرغم من انعداـ الوساطة يف ىذه األعماؿ .
 3ـ نظرية المقاولة :

وفقا ؽبذه النظرية فإف العمل يعترب ذباريا إذا مت القياـ بو على سبيل االحًتاؼ  ،أي تكراره بصفة
منتظمة  ،ويف الغالب يكوف ؽبذا العمل مظهر خارجي كاالستعانة ببعض العماؿ أو فتح مكتب ؼبباشرة
العمل فيو  ،على ذلك فإف أي عمل يقوـ بو شخص مرة واحدة دوف تكراره ال يعترب ذباريا .
ونبلحظ أف التشريع اللييب أخذ هبذه النظرية يف بعض اغباالت واستبعدىا يف حاالت أخرى  ،فنجده
استلزـ فكرة اؼبقاولة يف بعض األعماؿ لكي تكوف ذبارية كأعماؿ البناء واستبعد ىذه الفكرة يف حاالت
أخرى إذ يكفي القياـ بالعمل مرة واحدة لكي يعترب ىذا العمل ذباريا  ،ومثاؿ ذلك الشراء من أجل البيع
.
ثانيا  :نطاق تطبيق القانون التجاري :

لتحديد نطاؽ تطبيق القانوف التجاري نبلحظ يف ىذا الصدد وجود اذباىُت :

االتجاه األول  :وىو ما يطلق عليو االذباه الشخصي أو النظرية الشخصية ويقوـ مفهوـ ىذه النظرة على
أساس إف القانوف التجاري يطبق على التجار وحدىم وعلى كل اؼبعامبلت اؼبتعلقة بتجارهتم  ،أما غَت
التجار فبل ىبضعوف ألحكاـ القانوف التجاري حىت لو قاموا بنفس األعماؿ والنشاطات اليت يقوـ هبا
التجار .
االتجاه الثاني  :يسمى باالذباه العيٍت أو النظرية العينية أو اؼبادية حيث يقوـ أساس ىذه النظرة على
االعتداد بصفة العمل نفسو بغض النظر عن الشخص القائم بو سواء كاف ىذا الشخص تاجرا أو غَت
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تاجر  ،فإذا كاف العمل يف ذاتو ذباريا خضع لقواعد القانوف التجاري حىت ولو كاف الشخص القائم بو
غَت تاجر.
ولقد صبع القانوف التجاري اللييب بُت النظرتُت فنجد أف بعض نصوصو تطبق على األعماؿ التجارية
سواء قاـ هبا تاجر أو غَت تاجر  ،كما أنو تضمن نصوصا ال تطبق إال على التجار فقط مثل اإللزاـ دبسك
الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري  ،وىو ما أوضحتو اؼبادة األوُف من القانوف التجاري واليت جاءت
بعنواف نطاؽ تطبيق القانوف التجاري حيث نصت على ( يتضمن ىذا القانوف من جهة القواعد اؼبختصة
باألعماؿ التجارية اليت يقوـ هبا أي شخص مهما كانت صفتو القانونية  ،ويتضمن من جهة أخرى
األحكاـ اليت تطبق على التجار ) .
ثالثا  :أىمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :
ترجع أنبية التفرقة بُت العمل التجاري والعمل اؼبدين إُف اختبلؼ القواعد اليت ىبضع ؽبا كل من
العملُت.
فالعمل التجاري ىبضع إُف قواعد زبتلف يف بعض الوجوه عن العمل اؼبدين ومن أنبها:
 1ـ اإلثبات :

القاعدة العامة لئلثبات بالنسبة لؤلعماؿ التجارية أنو يبكن اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات مهما كانت
قيمة العمل التجاري بعكس األعماؿ اؼبدنية حيث قبد أف اؼبشرع قد تشدد يف عملية إثبات التصرفات
اؼبدنية  ،فبل هبوز إثبات االلتزاـ اؼبدين إذا زادت قيمتو على عشرة دنانَت إال كتابة  ،والقاعدة بالنسبة
لئلثبات يف األعماؿ التجارية عرفتها الشريعة اإلسبلمية قبل أف تنص عليها القوانُت والتشريعات اغبديثة
حيث قاؿ اهلل تعاُف يف كتابو العزيز بعد بسم اهلل الرضبن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إُف
أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدؿ  (...إُف قولو تعاُف ) إال أف تكوف ذبارة حاضرة
تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوىا ) صدؽ اهلل العظيم ػ اآلية رقم ( )868من سورة البقرة .

 2ـ اإلفالس :
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لكي يطلب من احملكمة إشهار إفبلس شخص من األشخاص هبب أف يكوف تاجر وأف يتوقف عن
دفع دين ذباري  ،ومن ىنا تربز أنبية معرفة صفة الدين فإذا كاف ذباريا يبكن طلب إشهار إفبلس اؼبدين
اؼبتوقف عن دفع ديونو التجارية أما إذا ثبت إف الدين من الديوف اؼبدنية فبل يبكن إشهار إفبلس اؼبدين .

 3ـ االختصاص القضائي :
توجد يف بعض الدوؿ ؿباكم ذبارية ـبتصة بالنظر يف اؼبنازعات ذات الطبيعة التجارية  ،لذلك هبب
معرفة نوع العمل ىل ىو ذا طبيعة ذبارية زبتص ىذه احملاكم بنظر اؼبنازعات اؼبتعلقة بو  ،أو ذا طبيعة
مدنية ال زبتص احملاكم التجارية بنظر اؼبنازعات اػباصة بو .
أما بالنسبة لقانوف اؼبرافعات اللييب وقانوف نظاـ القضاء فإهنما َف ينصا على زبصيص ؿباكم للنظر يف
اؼبنازعات التجارية ولذلك فإف احملاكم العادية يف تشكيلتها اؼبدنية زبتص بالنظر يف اؼبنازعات اؼبدنية
واؼبنازعات التجارية  .ويتم تطبيق القانوف اؼبدين إذا كاف األمر يتعلق دبنازعة مدنية والقانوف التجاري إذا
تعلق األمر دبنازعة ذبارية  ،كما يبلحظ أف قانوف اؼبرافعات اللييب قد خص اؼبنازعات التجارية ببعض
النصوص وإف كانت بسيطة إال أهنا تراعي الظروؼ اػباصة باؼبعامبلت التجارية واليت تتطلب اغبسم
بسرعة أكرب فبا تتطلبو اؼبنازعات اؼبدنية فمثبل نصت اؼبادة ( )61من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية والتجارية
على أف ( ميعاد اغبضور أماـ احملكمة االبتدائية وؿبكمة االستئناؼ يكوف شبانية أياـ على األقل يف
الدعوى اؼبدنية وثبلثة أياـ يف الدعاوى التجارية ويكوف اؼبيعاد ثبلثة أياـ أما احملكمة اعبزئية .
وهبوز يف حالة الضرورة نقض ىذين اؼبيعادين إُف ثبلثة أياـ وإُف أربع وعشرين ساعة ).

 4ـ المهلة القضائية :
يقضي نص اؼبادة ( )111مدين حبق القاضي يف منح اؼبدين مهلة حىت يستطيع الوفاء بدينو إذا
استدعت حالتو ذلك بشرط أال يلحق الدائن من ىذا التأجيل أي ضرر جسيم  ،كما أف للمحكمة أف
تأمر بتقسيط الدين اؼبًتتب يف ذمتو  ،ىذه القاعدة ال يبكن األخذ هبا على إطبلقها بالنسبة لؤلعماؿ
التجارية  ،فمثبل قبد أف اؼبشرع قد منع القاضي من منح مهلة قضائية أو قانونية للمدين يف الكمبيالة
اؼبادة ( )169من القانوف التجاري  ،وينطبق ىذا اغبظر على اؼبدين يف السند اإلذين اؼبادة ()158
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ذباري وذلك مراعاة لطبيعة األوراؽ التجارية اليت تتصف بسرعة تداوؽبا كما أف اؼبشرع أراد من ذلك
زيادة الثقة يف الوفاء بقيمة األوراؽ التجارية يف اؼبيعاد احملدد دوف أي تأجيل .

 5ـ التضامن :
تنص اؼبػػادة ( )887مدين على ( التضامن بُت الدائنُت أو بُت اؼبدينُت ال يفًتض  ،وإمبا يكوف بناء
على اتفاؽ أو نص بالقانوف ) .
وىذه القاعدة كما يرى شراح القانوف التجاري ال يبكن األخذ هبا بالنسبة للمسائل التجارية  ،فالتضامن
بُت الدائنُت واؼبدينُت مفًتض يف اؼبسائل التجارية ومستندين يف ذلك إُف وجود عرؼ ذباري يقرر ىذه
القاعدة  ،كما أف اؼبشرع قد أورد يف القانوف التجاري نصوصا تقرر وجود التضامن بُت اؼبدينُت يف بعض
األحواؿ منها نص اؼبادة ( )116ذباري حيث قررت وجود تضامن بُت صاحب الكمبيالة وقابلها
وضامنها االحتياطي قبل حامل الكمبيالة  ،وكذلك نص اؼبادة ( )009ذباري الذي قرر وجود تضامن
بُت الشركاء يف شركات التضامن .

المطلب الثاني :
أنواع األعمال التجارية :

لكي يكتسب شخص صفة التاجر يلزـ أف يقوـ دبمارسة األعماؿ التجارية  ،وعلى ذلك فتحديد ىذه
الصفة مرتبط بطبيعة ىذه األعماؿ  ،فإذا ما تبُت أف ىذه األعماؿ ليست ذبارية فبل يبكن اعتبار القائم
هبا تاجرا .
إذف لتحديد صفة التاجر هبب علينا أف نبُت أنواع األعماؿ التجارية .
* أنواع األعمال التجارية :

باستعراض نصوص القانوف التجاري اللييب يبكن تقسيم األعماؿ التجارية إُف ثبلثة أنواع على الوجو
التاِف :
 1ـ األعمال التجارية بحكم القانون :
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وىي اليت نص عليها اؼبشرع يف اؼبادة اػبامسة من القانوف التجاري  ،وتنقسم إُف ػ أعماؿ ذبارية
منفردة واؼبقاوالت التجارية .
 2ـ األعمال التجارية بالتبعية :
وىي أعماؿ مدنية بطبيعتها إال أهنا تكتسب الصفة التجارية لوقوعها من التاجر  ،والتصاؽبا بأعماؿ
ذبارتو  ،ولقد أشارت اؼبادة ( )7من القانوف التجاري إُف ىذه األعماؿ .
 3ـ األعمال التجارية المختلطة :

وىػي أعماؿ تعترب ذبارية بالنسبة ألحد طريف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرؼ اآلخر  ،ومثل ىذه
األعماؿ نصت عليها اؼبادة ( )6من القانوف التجاري .
أوال  :األعمال التجارية بحكم القانون :

أ ـ األعمال التجارية المنفردة :
يقصد باألعماؿ التجارية اؼبنفردة  ،األعماؿ اليت تعترب ذبارية ولو وقعت بصورة منفردة  ،اى ال يشًتط
تكرار القياـ هبا حىت تعترب ذبارية .
وقد تضمنت اؼبادة ( )9من القانوف التجاري النص على اغباالت اليت تعترب أعماال ذبارية منفردة
وىذه اغباالت ىي-:

* الحالة األولى ـ ( شراء الغبلؿ والبضائع لبيعها عيناً أو بعد صنعها أو ربضَتىا أو لتأجَت ما يصلح
للتأجَت منها ،وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات األخرى اؼبتداولة يف التجارة لغرض بيعها .

* الحالة الثانية ـ بيع الغبلؿ والبضائع أو تأجَتىا عيناً أو مصنوعة وكذلك بيع سندات الدولة أو
السندات اؼبتداولة يف التجارة إذا كاف شراؤىا أصبلً لغرض البيع أو التأجَت ) .
فالفقرة األوُف من اؼبادة اػبامسة ذبارى تشَت إُف عملية الشراء أما الفقرة الثانية من ىذه اؼبادة فاهنا تشَت
عن عملية البيع أو التأجَت وسوؼ نورد الشروط البلزـ توفرىا لكي يعترب الشراء أو البيع أو التأجَت عمبل
ذباريا وذلك حسب ما يلي -:
( )1أف يكوف ىناؾ شراء أو بيع أو تأجَت .
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لكي يعترب العمل ذبارياً هبب أف تنطبق عليو وصف الشراء أو البيع أو التأجَت أما إذا مت اغبصوؿ
على شيء عن طريق اؽببة أو الوصية أو اإلرث فبل يعترب ىذا العمل ذبارياً  ،ويستبعد من األعماؿ
التجارية أيضا بيع ما َف يتم اغبصوؿ عليو بالشراء  ،ومن مث ال تعترب األعماؿ الزراعية أعماالً ذبارية بل ىي
عمل مدين وقد نصت اؼبادة ( )8-6من القانوف التجاري على ( كما ال يعد بيعاً ذبارياً بيع احملصوالت
الزراعية من قبل صاحب األرض أو مستغلها ) .
ولكن يف بعض األحياف ال يقتصر عمل اؼبزارع على الزراعة فقط بل يقوـ إُف جانبها بأعماؿ ذبارية مثل
شراء احملاصيل لغرض البيع أو تصنيع منتجاتو ومنتجات الغَت وىنا يتم النظر إُف النشاط االساسى للتاجر
فإذا كاف النشاط الزراعي ىو النشاط االساسى للمزارع واألعماؿ التجارية ىي أعماؿ ثانوية فإف نشاط
التاجر يف ىذه اغبالة عمبلً مدنياً  ،أما إذا كاف العكس بأف كانت أعماؿ الزراعة ىي اليت تعترب ثانوية
بالنسبة إُف ىذه األعماؿ التجارية اليت يقوـ هبا اؼبزارع فعمليات الزراعة تعترب أعماالً ذبارية  ،كما ىبرج من
نطاؽ األعماؿ التجارية اإلنتاج الفكري أو الفٍت مثل إنتاج اؼبؤلف واؼبلحن والرساـ وكذلك األعماؿ اليت
تقوـ على أساس استغبلؿ الشخص لنشاطو الذىٍت مثل عمل  -احملامى والطبيب

( )2نية الشراء أو البيع أو التأجير .
إذا كاف األمر متعلق بشراء شيء فيجب أف يكوف يف نية اؼبشًتى بيعو بعد ذلك أو تأجَته وكذلك إذا
كاف األمر متعلقا ببيع شيء أو تأجَته فيلزـ أف يكوف ىذا الشيء قد اشًتي ؽبذا الغرض.
والعربة يف توافر النية وقت التصرؼ وبناءً عليو فلو اشًتى شخص سلعة قاصداً بيعها فيما بعد فإف عملو
يعترب ذبارياً حىت ولو غَت رأيو بعد ذلك واستعمل ىذه السلعة  ،كما ال يعترب العمل ذبارياً إذا اشًتى
شخص سلعة معينة بقصد استعماؽبا مث قاـ ببيعها وىو ما أشارت إليو صراحة الفقرة األوُف من اؼبادة
( )6ذبارى واليت نصت على ( ال يعد من األعماؿ التجارية شراء الغبلؿ أو البضائع لغرض استعماؽبا أو
استهبلكها من قبل اؼبشًتى أو عائلتو وال بيع ىذه البضائع إذا اضطر اؼبشًتى لذلك ) .
( )1أف ينصب الشراء أو البيع أو التأجَت على منقوؿ
وفقا لنص الفقرتُت –  -8-1من اؼبادة ( )9ذبارى فإف اى منقوال يصح أف يكوف ؿببلً للشراء أو البيع
أو التأجَت واؼبنقوالت اليت وردت يف النص ىي على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر .
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* الحالة الثالثة – شراء أو بيع العقار لغرض التجارة ػ نصت الفقرة ( )1من اؼبادة ( )9ذبارى النص
على إف كل العمليات اؼبتعلقة بشراء أو بيع العقار تعترب ذبارية إذا كاف الغرض من القياـ هبا ىو التجارة،
وحىت تعترب العملية اؼبتعلقة بالعقار ذبارية هبب توافر الشروط اآلتية-:
( – )1أف يكوف األمر متعلقاً بشراء عقار لغرض بيعو
اى هبب أف تكوف عملية الشراء قد سبت لغرض البيع أما إذا كاف الغرض من الشراء عملية أخرى مثل
إهبار عقار فإف ذلك ال يعترب عمل ذبارياً .
( -)8أف يكوف الغرض من البيع أو الشراء ىو ربقيق غرض ذبارى.
اى البد أف يكوف الغرض من البيع أو الشراء ربقيق ىدؼ ذبارى مثل شراء عقار إلقامة مصنع أو متجر
عليو  ،أما إذا كاف الغرض من شراء العقار ربقيق ىدؼ غَت ذبارى مثل السكن فإف ىذا العمل ال يعترب
ذبارياً بل ىو عمل مدين النتفاء الغرض التجاري منو .
* الحالة الرابعة – عمليات األسواق المالية ـ نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )0من اؼبادة ( )9ذبارى
وتعترب صبيع األعماؿ اليت تقوـ هبا األسواؽ اؼبالية ذبارية و مثل ىذه األعماؿ – الوساطة يف بيع أسهم
وسندات الشركات ،وكذلك الوساطة يف بيع أو شراء السلع مقابل عمولة معينة.

* الحالة الخامسة – بيػع أو شراء حصص أو أسهم شركات ذبارية ػ نصت على ىذه اغبالة الفقرة
( )9من اؼبادة ( )9ذبارى ،اغبصة سبثل نصيب الشريك يف رأس ماؿ شركة عندما ال يكوف رأظباؽبا مقسم
إُف أسهم أما السهم فهو يبثل نصيب الشريك يف رأس ماؿ شركة معينة إذا كاف رأظباؽبا مقسم إُف أسهم.
وكل بيع أو شراء غبصة أو سهم يف شركة ذبارية يعترب عمبلً ذبارياً ،أما األعماؿ األخرى اليت تتعلق
باغبصة أو بالسهم فإهنا ال تعترب أعماالً ذبارية مثل (الرىن) كما ال يعترب بيع أو شراء اغبصص يف
الشركات اؼبدنية عمبلً ذبارياً.
* الحالة السادسة – عمليات اؼبصارؼ والصيارفة ػ نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )7من اؼبادة ()9
ذبارى  ،وتعترب صبيع العمليات اليت تقوـ هبا اؼبصارؼ ويقوـ هبا الصيارفة أعماالً ذبارية حبكم القانوف ،
وىذه األعماؿ متنوعة ومتعددة منها ما يتعلق بالنقود مثل تغيَت النقود من عملة إُف أخرى أو اإلقراض أو
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استبلـ النقود لئليداع وىناؾ أعماؿ أخرى تقوـ هبا اؼبصارؼ مثل الوساطة يف شراء وبيع األسهم
والسندات  ،وخصم األوراؽ التجارية .

* الحالة السابعة – الكمبياالت والسندات األذنية ػ نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )6من اؼبادة ()9
ذبارى  ،وتعترب كل األعماؿ اؼبتعلقة بالكمبياالت والسندات األذنية ذبارية ومثل ىذه األعماؿ إنشاء
الكمبيالة أو السند االذىن أو التوقيع عليها أو تدويرىا .
وقد ثار اػببلؼ بالنسبة للصك اؼبصريف فالفقرة ( )6من اؼبادة ( )9ذبارى َف تعترب األعماؿ اؼبتعلقة
بالصك عمبلً ذبارياً كما ىو اغباؿ بالنسبة للكمبيالة والسند االذىن والبعض يرى باف عدـ ذكر الصك يف
الفقرة ( )6من اؼبادة ( )9ذبارى ال يعٌت انتفاء الصفة التجارية اؼبطلقة عنو ألف الصكوؾ تعترب من ضمن
األعماؿ اؼبصرفية واألعماؿ اؼبصرفية تعترب أعماال ذبارية وبالتاِف فإنو ال يوجد ضرورة إلعادة ذكر الصك
مرة أخرى عند اغبديث عن األوراؽ التجارية ( الكمبيالة والسند االذىن ) يف الفقرة ( )6من اؼبادة ()9
ذبارى فالصك يعترب عمبلً ذبارياً أسوة بالكمبيالة والسند االذىن ولكن احملكمة العليا الليبية فسرت الفقرة
( )6من اؼبادة ( )9على أساس أف قياـ اؼبشرع باالقتصار يف الفقرة ( )6من اؼبادة ( )9ذبارى على ذكر
الكمبيالة والسند االذىن دوف الصك معناه أف اؼبشرع ال يضفي الصفة التجارية دائماً على الصك  ،فهو
ال يعد عمبلً ذبارياً إال إذا كاف سحبو مًتتباً على ٍ
أعماؿ ذبارية سواء كاف الساحب تاجراً أـ غَت تاج ٍر.
* الحالة الثامنة  -األعماؿ اؼبتعلقة بالتجارة البحرية واعبوية ػ وقد نصت على ىذه األعماؿ الفقرات (

 )18-11-5-6من اؼبادة ( )9من القانوف التجاري وىذه األعماؿ ىي :
1ػ بيع أو شراء أدوات ذبهيز السفن للمبلحة.
يعترب شراء أو بيع كل ما يلزـ لتجهيز السفن للمبلحة مثل ( الوقود – التموين ) من األعماؿ التجارية
حبكم القانوف ،وعليو فمن يشًتى ىذه األشياء أو يقوـ ببيعها يعترب قائماً ٍ
بعمل ذبار ٍي.

 8ػ العقود اػباصة باؼببلحُت .
العقود اؼبربمة بُت ؾبهز السفينة وكل من يعمل على ظهر السفينة تعترب ذات طبيعة ذبارية ليست فقط
بالنسبة للمجهز بل أيضاً بالنسبة للعامل ويبلحظ أف اؼبشرع اشًتط اكتساب الصفة التجارية بالنسبة إُف
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ىذه العقود أف تكوف متعلقة بالسفن التجارية أما إذا كانت السفن غَت ذبارية فإف العقود اؼبربمة مع من
يعمل على ظهرىا ال تعترب عقوداً ذبارية.
* بناء أو بيع أو شراء السفن و الطائرات ألغراض التجارة :
اعترب اؼبشرع كل من يقوـ ببناء السفن أو الطائرات وبيعها أو شرائها قائماً ٍ
بعمل ذبار ٍي حبكم القانوف،
ويشًتط لذلك أف يكوف الغرض من القياـ هبذه األعماؿ ربقيق ىدؼ ذباري
* العقود اؼبتعلقة باستغبلؿ السفينة :
ربتاج السفينة الستغبلؽبا ذبارياً إُف إبراـ كث ٍَت من العقود مثل العقد اؼبربـ بُت ؾبهز السفينة ومتعهد الشحن
أو التفريغ أو عقد القرض الذي يربمو ؾبهز السفينة لتسديد نفقات ذبهيز السفينة ،وتعترب صبيع العقود
اؼبتعلقة باستغبلؿ السفينة عقوداً ذبارية
ب ـ المقاوالت التجارية:
وىذه األعماؿ على خبلؼ األعماؿ التجارية اؼبنفردة ال تعترب ذبارية إال إذا وقعت على سبيل
االحًتاؼ ويقتضي ذلك تكرار القياـ هبا وفبارستها بصورة منتظمة إذ تضمنت اؼبادة ( )9من القانوف
التجاري النص على اغباالت اليت تعترب أعماال ذبارية إذا وقعت على سبيل االحًتاؼ وىذه اغباالت
ىي-:
* الحالة األولى ـ عمليات النقل البري والبحري و الجوي :

نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )18من اؼبادة ( )9ذبارى  ،وتعترب عمليات النقل سواء سبت براً أو
حبراً أو جواً أعماالً ذبارية بنص القانوف سواء كاف ؿبًتؼ النقل فرداً أو شركة  ،وعقد النقل يعترب دائماً
ذبارياً بالنسبة للناقل أما الطرؼ اآلخر فبل يعترب ىذا العقد ذباريا بالنسبة لو إال إذا كاف النقل لغرض
ذبار ٍي .
* الحالة الثانية ـ عمليات التأمين :
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نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )11من اؼبادة ( )9ذبارى ،واعتربت التأمُت ضد األخطار حىت ولو
كاف على أساس التأمُت اؼبتبادؿ والتأمُت على اغبياة وكذلك التأمُت ضد أخطار اؼببلحة والنقل عمبل
ذباريا.
ويبلحظ التفرقة بُت نوعُت من التأمُت األوؿ يسمى بالتأمُت ذي األقساط الثابتة والثاين يعرؼ بالتأمُت
التبادِف.
والتأمُت ذي األقساط الثابتة صورتو أف يدفع لشركة تأمُت مبلغاً معيناً على أقساط ويف مقابل ذلك تلتزـ
الشركة بدفع مبلغ معُت عندما يقع حادث للمؤمن لو يف خبلؿ مدة يتفق عليها .
والتأمُت التبادِف ىو أف يتفق صباعة من األشخاص كعماؿ مصنع مثبلً على أف يدفع كل منهم مبلغ
سنويا يف نظَت صرؼ تعويض ؼبن يصاب منهم يف حادث أو كارثة  ،وبالتاِف قبد أف كل من أشًتؾ يف
ىذه اعبماعة يقوـ بدور اؼبؤمن واؼبؤمن لو يف نفس الوقت  ،وقد ذىب بعض الشراح إُف اعتبار ىذا النوع
من التأمُت عمبل مدنيا إال أف اؼبشرع اللييب اعترب التأمُت التبادِف عمبل ذباريا .

* الحالة الثالثة ـ عمليات السمسرة في األعمال التجارية :
نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )10من اؼبادة ( )9ذبارى  ،وقد عرفت اؼبادة ( )09ذبارى
السمسار بأنو ( كل من يتوسط بُت فريقُت أو أكثر للوصوؿ إُف عقد صفقة ما  ،دوف أف يكوف مرتبطا
بأحد منهم بعبلقات عمل ودوف أف يكوف ربت إمرة احدىم أو فبثبل لو ) فالسمسار دوره ينحصر يف
التقريب بُت أطراؼ التعاقد دوف أف يكوف فبثبل ألي منهم ولكي يعترب عمل السمسار ذباريا هبب أف
تكوف األعماؿ الصفقات ؿبل السمسرة ذات طبيعة ذبارية .
* الحالة الرابعة ـ عمليات اإليداع :
نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )19من اؼبادة ( )9ذبارى  ،واليت أشارت إُف عمليات اإليداع العامة
أو العادية اليت تتم ألسباب ذبارية وعلى ذلك فإذا كاف اإليداع ال يتم ألسباب ذبارية كما ىو اغباؿ يف
قياـ مزارع بإيداع ؿبصولو يف إحدى اؼبخازف فإف ىذا اإليداع ال يعترب عمبل ذباريا النتفاء السبب التجاري
 ،أما إذا قاـ تاجر بإيداع بضاعة بإحدى اؼبستودعات إُف أف هبد ؽبا مشًتياً فإف اإليداع يعترب ذبارياً .
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وباإلضافة إُف عمليات اإليداع العادية نصت الفقرة ( )17من اؼبادة ( )9ذبارى على عمليات خاصة من
اإليداع وىي اليت تتم يف اؼبستودعات العامة  ،فإذا ما أودعت بضاعة يف ىذه اؼبستودعات يسلم إيصاالً
باإليداع يطلق عليو شهادة إيداع و ورقة أخرى تسمى بقصاصة الرىن وعندما يريد اؼبودع استبلـ البضاعة
عند انتهاء اجل اإليداع عليو أف يربز حيازتو لشهادة اإليداع وقصاصة الرىن .
وقد نظم اؼبشرع عمليات اإليداع يف اؼبستودعات العامة يف اؼبواد من (  ) 155-165ذباري .

* الحالة الخامسة ـ التوريد:

نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )16من اؼبادة ( )9ذباري  ،واليت أشارت إُف اعتبار أعماؿ التوريد
من األعماؿ التجارية حبكم القانوف  ،ويقصد بالتوريد وفقا لنص اؼبادة ( )180ذباري بأنو ( العقد الذي
يلتزـ دبقتضاه طرؼ بتقدًن أشياء على فًتات أو بصورة مستمرة لصاٌف الطرؼ الثاين مقابل شبن معُت ) .
.ومن أمثلة أعماؿ التوريد تعهد شخص بتوريد مواد سبوينية أو مستلزمات ؼبستشفى أو جهة معينة  ،وال
يلزـ لكي يعترب التوريد ذباريا كوف اؼبورد قد اشًتى األشياء ؿبل التوريد بل يعترب التوريد ذباريا حىت ولو كاف
مصدر اؼبواد اؼبوردة مصانع اؼبورد نفسو .
* الحالة السادسة ـ مقاوالت البناء وأعمال الطرق :

نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )16من اؼبادة ( )9ذباري  ،وتعترب صبيع العمليات اؼبتعلقة بالبناء
والطرؽ ذبارية سواء كانت عملية إنشاء أو ترميم أو إصبلح إال أنو يشًتط لكي تعترب ىذه األعماؿ ذبارية
أف يتم مباشرهتا على وجو اؼبقاولة أي على وجو التكرار  ،ويكوف باستخداـ الوسائل البلزمة الحًتاؼ
ىذا العمل ( اآلالت واؼبعدات والعماؿ ) .
وعلى ذلك إذا اقتصر عمل الشخص على اإلشراؼ الفٍت على عملية البناء أو الًتميم دوف قيامو بتقدًن
اؼبواد البلزمة أو العماؿ فإف عملو يعترب مدنيا إذ يف ىذه اغبالة ال يوجد ما يبكن أف يكوف ؿببل للمضاربة
.
* الحالة السابعة ـ الصناعة :
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نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )15من اؼبادة ( )9ذباري  ،ويقصد بالصناعة ربويل اؼبواد األولية إُف
سلع صاغبة لقضاء حاجات الناس  ،ويعترب عمل اؼبصانع واؼبنشآت الصناعية ذباريا سواء قاـ صاحب
اؼبصنع بشراء اؼبواد األولية بنفسو لتصنيعها أو قدمت ىذه اؼبواد من الناس كما ىو اغباؿ اؼبصبغة اليت تقوـ
بصباغة اؼببلبس وردىا إُف أصحاهبا .
ويشًتط يف صبيع األحواؿ بلوغ عمل الصانع درجة من األنبية حىت يبكن أف يقاؿ أف عملو ذباريا أي أف
تكوف لو منشأة يستخدـ فيها عددا من العماؿ واآلالت  ،أما إذا كاف الصانع يعتمد على جهده
الشخصي أو دبساعدة أفراد أسرتو مثل صانع األحذية فإف عملو ال يعترب ذباريا ألنو يف ىذه اغبالة يعتمد
على جهده الشخصي ومهارتو الشخصية  ،ولكن اؼبشرع اللييب مع ذلك وصف ىذه الفئة بصغار التجار
يف اؼبادة ( )18من القانوف التجاري فهذه اؼبادة اعتربت األفراد الذين يتعاطوف حرفة بسيطة ذات نفقات
عامة زىيدة حبيث يعتمدوف يف الغالب على مساعيهم البدنية للحصوؿ على أرباح قليلة اعتربهتم من
طائفة التجار ووصفتهم بصغار التجار وأعفتهم من بعض االلتزامات مثل مسك الدفاتر التجارية وقواعد
اإلشهار وعدـ اػبضوع ألحكاـ اإلفبلس ..

* الحالة الثامنة ـ مؤسسات الترفيو العام :
نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )88من اؼبادة ( )9ذباري  ،واألعماؿ اليت تقوـ هبا ىذه اؼبؤسسات
تتصل بتسلية اعبمهور نظَت اغبصوؿ على مقابل  ،وتعترب ىذه ألعماؿ ذبارية ومن أمثلتها دور العرض
السينمائي واؼبسارح وغَتىا فإف َف تكن ىذه األعماؿ مقابل اغبصوؿ على أجر فإهنا ال تكوف ذبارية إذ
أف اؼبضاربة عنصر أساسي لكي يعترب العمل ذباريا
* الحالة التاسعة ـ أعمال النشر والطبع :
نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )81من اؼبادة ( )9ذباري  ،وعمل الناشر ينصب على تعريف
اعبمهور بالكتاب الذي تعهد ؼبؤلفو بنشره وبيعو ؼبن يطلبو  ،ويعترب عمل الناشر ذباريا ألف القصد من قياـ
الناشر هبذا العمل ىو اغبصوؿ على الربح وبذلك يتوفر عنصر اؼبضاربة يف عملو  ،وتعترب أعماؿ اؼبطابع
من األعماؿ التجارية إذا كاف القصد من ىذا العمل اغبصوؿ على الربح أما إذا كاف اؼبقصود بو تأدية
خدمة ؾبانية مثل القياـ بأعماؿ طباعة لصاٌف صبعية خَتية فإف ىذا العمل ال يعترب ذباريا .
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* الحالة العاشرة ـ تعهد العمالة والتوكيل ومكاتب األعمال:
نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )88من اؼبادة ( )9ذباري  ،وقد عرفت اؼبادة ( )11ذباري عقد
العاملة بأنو ( توكيل يكوف ؿبلو بيع أو شراء أشياء غبساب اؼبوكل وباسم الوكيل بالعمولة )  ،أما التوكيل
فقد يكوف ؿبلو توُف أعماؿ ذبارية غبساب اؼبوكل باظبو وىذا ما يسمى بالتوكيل التجاري .
وقد عرفت اؼبادة ( )19من القانوف التجاري التوكيل التجاري بأنو ( توُف أعماؿ ذبارية غبساب اؼبوكل
وباظبو وال تفًتض ؾبانية التوكيل التجاري ) وقد يكوف ؿبلو مزاولة نشاط أحد التجار يف اؼبكاف الذي
يزاوؿ فيو ىذا األخَت تلك التجارة أو يف مكاف آخر وىو ما يطلق عليو اؼبعتمد التجاري  ،وقد عرفت
اؼبادة ( )87من القانوف التجاري اؼبعتمد التجاري بأنو ( الشخص الذي توكل إليو مزاولة نشاط أحد
التجار يف اؼبكاف الذي يزاوؿ فيو ىذا األخَت تلك التجارة أو يف أي مكاف آخر ) وقد يكوف ؿبل تعهد
الوكيل إبراـ عقود ذبارية بصفة مستديبة غبساب اؼبوكل يف منطقة معينة نظَت مكافأة وىو ما يطلق عليو
التمثيل التجاري  ،وقد عرؼ اؼبادة ( )16من القانوف التجاري التمثيل التجاري بأنو ( عقد بتعهد
دبقتضاه طرؼ بالقياـ بإبراـ عقود ذبارية بصفة مستديبة غبساب الطرؼ اآلخر يف منطقة معينة نظَت
مكافأة ) .
وقد أعاد اؼبشرع اللييب تنظيم عمل الوكاالت التجارية بالقانوف رقم ( )7لسنة  1168و.ر بشأف
تنظيم أعماؿ الوكاالت التجارية.
ويقصد دبكاتب األعماؿ اؼبكاتب اليت تقدـ خدمات للجمهور مقابل اغبصوؿ على أجر معُت مثل
مكاتب السياحة ومكاتب اإلعبلنات وغَتىا.

* الحالة الحادية عشر ـ استغالل المناجم والمحاجر ومنابع البترول (النفط) والغاز :
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نصت على ىذه اغبالة الفقرة ( )81من اؼبادة ( )9ذباري  ،وتعترب أعماؿ استغبلؿ اؼبناجم واحملاجر
ومن ابع البًتوؿ والغاز أعماال ذبارية  ،وقد يقتصر استغبلؿ اؼبنجم أو احملجر على استخراج اؼبعدف أو قطع
األحجار وبيعها باغبالة اليت وجدت عليها  ،وقد يبتد االستغبلؿ إُف مرحلة من مراحل التصنيع .
ثانيا  :األعمال التجارية بالتبعية :
يقصد باألعماؿ التجارية بالتبعية األعماؿ اليت يقوـ هبا التاجر تبعاً لقيامو بشؤوف ذبارتو  ،فهذه
األعماؿ أساساً ىي أعماؿ مدنية ولكن يتم إضفاء صفة العمل التجاري عليها ألف من يقوـ هبا ىو
التاجر لغرض القياـ بشؤوف ذبارتو فهي تعترب فرع من أعماؿ التاجر األساسية  ،والقاعدة أف الفرع يتبع
األصل ويأخذ حكمو  ،إال أف ىذه األعماؿ اؼبدنية تظل ؿبتفظة بصفتها األصلية لو قاـ هبا شخص
آخر ليس تاجرا فعلى سبيل اؼبثاؿ لو قاـ أحد التجار بشراء مادة مستهلكة لغرض استهبلكها يف ؿبلو
التجاري فهذا العمل يعترب يف أساسو عمبل مدنيا إذ الشراء لغرض استهبلؾ الشيء ال يعد عمبل ذباريا
ومع ذلك فإف ىذا الشراء يعترب ذباريا بالتبعية ألنو تعلق بالنشاط التجاري الذي يقوـ بو التاجر  ،ونبلحظ
أف العمل يأخذ الصفة التجارية من صفة القائم بو وذلك طبقا للنظرية الشخصية لؤلعماؿ التجارية .
وتقوـ نظرية التبعية على أساس منطقي مقتضاه أف من األسلم أف زبلع الصفة التجارية على األعماؿ
التابعة غبرفة التاجر حىت زبضع ىذه األعماؿ واألعماؿ التجارية األصلية اليت يقوـ هبا التاجر لتشريع واحد
وجهة قضائية واحدة  ،وقد اخذ اؼبشرع اللييب هبذه النظرية حيث نصت اؼبادة ( )7ذبارى على (صبيع
العقود وااللتزامات األخرى اليت يقوـ هبا التاجر تعد أعماال ذبارية إال إذا ثبت عكس ذلك أو كانت
مدنية يف جوىرىا) .
وحىت تنطبق نظرية األعماؿ التبعية هبب اتصاؿ العمل بشؤوف ذبارة التاجر حىت يبكن اعتباره ذباريا
بالتبعية  ،ولكن ال يلزـ أف يكوف من تعاقد معو التاجر تاجرا ىو اآلخر  ،وقد اقر اؼبشرع يف اؼبادة ()7
اؼبذكورة قرينة قانونية على ذبارية األعماؿ اليت يقوـ هبا التاجر وعلى من يدعي العكس عليو إثبات ذلك ،
كما ال تعترب األعماؿ اليت هبريها التاجر وتكػوف مدنية بطبيعتها مثػػل ( الزواج – التربع ) أعماال ذبارية
بالتبعية وتنطبق نظرية التبعية على العقود وعلى األفعاؿ الضارة وعلى اإلثراء ببل سبب .
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ففي نطاؽ العقود فإف اؼبشرع اللييب افًتض أف كل العقود اليت يربمها التاجر تعترب ذبارية طاؼبا أهنا تتعلق
حباجات ذبارتو ،وقد أختلف يف تطبيق نظرية التبعية على بعض العقود مثل عقد العمل وعقد الكفالة
وبالنسبة إُف عقد العمل فقد ذىبت بعض اآلراء إُف عدـ اعتباره من العقود التجارية ألنو ىبضع لقانوف
العمل بينما يذىب غالبية الشراح إُف اعتبار عقد العمل اؼبربـ بُت التاجر وعمالو عمبل ذباريا بالتبعية
بالنسبة إُف التاجر  ،أما بالنسبة إُف عقد الكفالة فإف اؼبادة ( )666من القانوف اؼبدين اللييب نصت على
(  -1كفالة الدين التجاري تعترب عمبل مدنيا إذا قدمها من ليس بتاجر ػ  -8الكفالة الناشئة عن ضماف
األوراؽ التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تدوير ىذه األوراؽ تعترب دائما عمبل ذباريا  ) .وعلى ذلك فإف
عقد الكفالة يعترب ذباريا يف حالتُت:
 اغبالة األوُف  -إذا قدمت الكفالة لضماف دين ذباري وكاف الكفيل تاجراً. اغبالة الثانية  -إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضماف األوراؽ التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تدوير ىذهاألوراؽ.
ويبتد تطبيق نظرية التبعية على األفعاؿ الضارة واإلثراء ببل سبب  ،استنادا إُف أف لفظ االلتزامات
األخرى الواردة يف نص اؼبادة ( )7ذباري ىو لفظ عاـ يبكن أف يشمل االلتزامات الناشئة عن األفعاؿ
الضارة وعن اإلثراء ببل سبب  ،فاألفعاؿ الضارة الناشئة عن خطأ التاجر أو عن خطأ عمالو أو عن
األشياء اليت يف حراستو تعترب أعماال ذبارية بالتبعية طاؼبا أهنا كانت متعلقة دبباشرتو للتجارة  ،كما تنطبق
نظرية التبعية إذا أثرى التاجر بدوف سبب على حساب الغَت فيلتزـ يف ىذه اغبالة برد ما حصل عليو بدوف
وجو حق ويعترب التزامو بذلك التزاما هباريا بالتبعية  ،بشرط أف يكوف ما قاـ بأخذه متعلقا بتجارتو .

ثالثا ـ األعمال المختلطة:
يقصد باألعماؿ اؼبختلطة عندما يكوف العمل ذباريا بالنسبة لطرؼ ومدنيا بالنسبة للطرؼ اآلخر ،
ومثاؿ ذلك قياـ تاجر بشراء ؿبصوؿ من مزارع  ،فإف ىذا الشراء يعترب ذباريا بالنسبة للتاجر باعتبار أنو
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شراء من أجل البيع  ،ومدنيا بالنسبة للمزارع وفقا لنص اؼبادة ( )6من القانوف التجاري واليت نصت على
( كما ال يعد بيعا ذباريا بيع احملاصيل الزراعية من قبل صاحب األرض أو مستغلها) .
لقد أورد اؼبشرع اللييب مثاال ؽبذه األعماؿ يف اؼبادة ( )6ذباري واليت نصت على ( ال يعد التأمُت على
اغبياة وال التأمُت على أشياء ال تكوف ؿبل ذبارة أو منشآهتا عمبل ذباريا إال بالنسبة للمؤمن فقط  ) .فهنا
يكوف التأمُت عمبل ذباريا بالنسبة لشركة التأمُت فقط وعمبل مدنيا للطرؼ اآلخر.
وتثور بعض الصعوبات بالنسبة لؤلعماؿ اؼبختلطة من بينها ما يتعلق باالختصاص وقواعد اإلثبات
وسعر الفائدة  ،فبالنسبة لبلختصاص القضائي ( يف الدوؿ اليت توجد فيها ؿباكم ذبارية وؿباكم مدنية )
فهل زبتص احملكمة اؼبدنية أـ احملكمة التجارية بنظر اؼبنازع اليت تثور بشأف العمل اؼبختلط  ،وقد استقر
الرأي على أنو عندما يكوف العمل ذبارياً بالنسبة للمدعي عليو ومدنيا بالنسبة للمدعي فيجوز رفع
الدعوى أماـ احملكمة اؼبدنية أو التجارية  ،أما إذا كاف العمل مدنياً بالنسبة للمدعي عليو وذبارياً بالنسبة
للمدعي فيكوف االختصاص للمحكمة اؼبدنية وحدىا .
أما بالنسبة لقواعد اإلثبات فإف من يعترب العمل ذبارياً بالنسبة لو إثبات دعواه ضد خصمو وفقاً لقواعد
اإلثبات اؼبدنية  ،أما إذا أراد من يعترب العمل مدنياً بالنسبة لو إثبات دعواه ضد من يعترب العمل ذبارياً
بالنسبة لو  ،فلو إثبات دعواه وفقا لقواعد اإلثبات التجاري .
وبالنسبة إُف سعر الفائدة فقد استقر الرأي يف حالة كوف العمل ـبتلطاً أي ذبارياً لطرؼ ومدنياً بالنسبة
للطرؼ اآلخر على اعتبار الدين مدنياً أو ذبارياً حبسب صفتو بالنسبة للمدين فإذا اقًتض شخص للقياـ
بعمل ذباري فإف ىذا القرض يعترب ذبارياً ويدفع عنو سعر فائدة الدين التجاري  ،وإذا اقًتض شخص
لشراء منزؿ لسكناه فإف ىذا القرض يكوف مدنياً وال يدفع عنو إال السعر اؼبدين للفائدة .

المبحث الثاني:
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اكتساب صفة التاجر:

المطلب األول:

الشروط الالزمة الكتساب صفة التاجر :

عرفت اؼبادة ( )5من القانوف التجاري التاجر بأنو ( كل شركة ذبارية وكل من يباشر أعماال ذبارية
ويتخذىا حرفة معتادة لو )
وبينت اؼبادة ( )18من القانوف التجاري السن القانونية ؼبزاولة التجارة  ،وبناء على ذلك فإنو يشًتط
لكي يكتسب الشخص صفة التاجر أف يباشر األعماؿ التجارية وأف يكوف ذلك على وجو االحًتاؼ و
أف يكوف مباشرة الشخص لؤلعماؿ التجارية غبسابو اػباص  ،وباإلضافة إُف ىذه الشروط فإنو هبب
الكتساب صفة التاجر أف تتوافر يف الشخص األىلية البلزمة ؼبمارسة العمل التجاري  ،وسوؼ نتناوؿ
الشروط البلزمة الكتساب الشخص صفة التاجر وذلك وفق اآليت :
 1ـ مباشرة األعمال التجارية :
لكي يكتسب الشخص صفة التاجر فإنو يلزـ أف يقوـ باألعماؿ ذات الطبيعة التجارية  ،ويقصد
باألعماؿ التجارية يف ىذا اجملاؿ ىي األعماؿ حبكم القانوف وتستبعد األعماؿ التجارية بالتبعية ألف ىذه
األعماؿ ىي أعماؿ مدنية بطبيعتها إال أهنا تتحوؿ إُف أعماؿ ذبارية نظرا لقياـ التاجر هبا  ،فهي تتطلب
مقدما اكتساب صفة التاجر بالنسبة ؼبن يقوـ هبا .

 2ـ احتراف العمل التجاري:
يقصد باحًتاؼ العمل التجاري ازباذ ىذا العمل حرفة معتادة أي أف يكوف ىدؼ الشخص من القياـ
بالعمل التجاري ازباذه وسيلة لكسب عيشو  ،وىذا يقتضي تكرار مباشرتو ؽبذه األعماؿ بصفة معتادة
ومكررة  ،فإذا قاـ هبذه األعماؿ بصورة عرضية ومؤقتة فإف ىذا الشخص ال يعترب تاجرا وكذلك لو قاـ
هبذا العمل دوف أف يكوف وسيلة للحصوؿ على الدخل .
ويًتتب على استلزاـ شرط االحًتاؼ اعتبار كل من ال يقوـ بالعمل التجاري على سبيل االحًتاؼ من غَت
التجار أنو ال يكتسب صفة التاجر  ،ىذه ىي القاعدة ولكن اؼبشرع أورد عليها بعض االستثناءات نصت
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عليها اؼبادة ( )11من القانوف التجاري حيث نصت على ( يُعد تاجرا وإف َف يتخذ التجارة مهنة مألوفة
لو كل من أعلن يف الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن احملل الذي أسسو وفتحو لبلشتغاؿ
باؼبعامبلت التجارية )  ،ويستنتج من ىذه اؼبادة أنو يبكن للشخص اكتساب صفة التاجر إذا ما أعلن عن
افتتاح ؿبل ؼبمارسة أعماؿ ذبارية حىت ولو َف وبًتؼ القياـ هبذه األعماؿ  ،أي أف شرط اإلعبلف وبل ؿبل
شرط االحًتاؼ .
وقد نصت اؼبادة ( )10من القانوف التجاري على ( ال تعد من التجار الدولة ودوائرىا والبلديات
واللجاف والنوادي واعبمعيات ذات الشخصية االعتبارية اليت ليس ىدفها الكسب وإف قامت دبعامبلت
ذبارية ،إال أف معامبلهتا اؼبذكورة تكوف خاضعة ألحكاـ القانوف التجاري ).
 3ـ ممارسة األعمال التجارية للحساب الخاص :

لكي يعترب الشخص تاجرا هبب أف يباشر األعماؿ التجارية غبسابو اػباص  ،فإذا باشر شخص
أعماال ذبارية غبساب شخص آخر فإنو ال يعترب تاجرا وإمبا الذي يكتسب ىذه الصفة ىو الشخص
الذي يستفيد من نتائج ىذه األعماؿ  ،فالعامل الذي يشتغل يف ؿبل ذباري أو شركة ذبارية ال يعترب تاجرا
ألنو يقوـ هبذا العمل غبساب شخص آخر ىو صاحب العمل  ،ولكن يبلحظ أف الوكيل بالعمولة أو
السمسار يعترب تاجرا يف نظر القانوف التجاري  ،ألف الوكالة بالعمولة تعترب من األعماؿ التجارية بناء على
نص اؼبادة ( )88-9من القانوف التجاري .

 4ـ توفر األىلية القانونية الالزمة لممارسة العمل التجاري :
يلزـ لصحة تصرفات التاجر أف تتوفر فيو األىلية القانونية البلزمة للقياـ هبذه التصرفات  ،أي أف يكوف
بالغا لسن الرشد وأال يكوف بو عيب من عيوب األىلية كاعبنوف أو العتو أو السفو أو الغفلة ،وقد بينت
اؼبادة ( )18من القانوف التجاري الصفة القانونية ؼبمارسة أو مزاولة العمل التجاري حيث نصت على
(يسوغ ؼبن بلغت سنو إحدى وعشرين سنة كاملة أف يشتغل بالتجارة ) ويبلحظ أف اؼبشرع اللييب قد عدؿ
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سن الرشد بالقانوف رقم ( )16لسنة  1558حيث أنقص ىذه السن من إحدى وعشرين سنة إُف شبانية
عشر سنة  ،فهل ينطبق ىذا التعديل على األىلية التجارية أـ أنو ىبتص باألىلية اؼبدنية ؟ .
لئلجابة عن ىذا السؤاؿ نقوؿ أف اؼبسألة ؿبل خبلؼ ،ولكن يبدو من النصوص البلحقة وبالتحديد
البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر يف شأف مزاولة األنشطة االقتصادية اؼبعدؿ
بالقانوف رقم ( )1لسنة  1168و.ر الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )161لسنة 1160و.ر
أف سن الرشد ؼبمارسة األعماؿ التجارية ىي بلوغ الشخص شبانية عشر سنة كاملة  ،وىى السن اليت
اشًتطتها البلئحة اؼبذكورة ؼبمارسة األنشطة االقتصادية اليت نظمتها ىذه البلئحة .
وتنطبق الشروط البلزمة الكتساب صفة التاجر على الرجاؿ والنساء أما بالنسبة للنساء األجنبيات فإف
اؼبادة ( )11من القانوف التجاري قد حددت شروطا خاصة ؼبزاولتهن العمل التجاري يف ليبيا ونبلحظ
أنو بالنسبة لؤلجنيب فإنو يبنع عليو فبارسة األعماؿ التجارية يف ليبيا إال يف حاالت استثنائية وبشروط
خاصة .

المطلب الثاني:
آثار اكتساب صفة التاجر:

تًتتب على اكتساب صفة التاجر آثار متعددة يأيت يف مقدمتها تكليف التجار ببعض األعباء اليت من
أنبها  :مسك الدفاتر التجارية ػ القيد يف السجل التجاري .

أوال  :مسك الدفاتر التجارية :
 1ـ أىمية الدفاتر التجارية :

للدفاتر التجارية أنبية قانونية تسهل عملية القياـ باألعماؿ التجارية بطريقة صحيحة تضمن حقوؽ
التاجر وربدد التزاماتو ذباه الغَت ،ومن أىم فوائد ووظائف الدفاتر التجارية ما يلي:
( )1ػ يستطع التاجر االستناد إُف دفاتره التجارية إلثبات ما لو من حقوؽ لدى الغَت ،كما أف الغَت هبوز
لو االستناد إُف دفاتر التاجر إلثبات حقوقو لدى ىذا التاجر.
( )8ػ تستند مصلحة الضرائب عند تقديرىا ألرباح التاجر على البيانات اؼبدرجة يف دفاتره التجارية إذا
اقتنعت بصحة ىذه البيانات .
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وهبوز ؼبصلحة الضرائب اللجوء إُف طريقة التقدير اعبزايف يف حالة عدـ وجود ىذه الدفاتر وىو ما قد
يكوف ضارا دبصلحة التاجر.
( )1ػ إذا ما أفلس التاجر وكانت دفاتره منتظمة يتفادى اغبكم عليو بعقوبة اإلفبلس بالتقصَت ػ اؼبادة
( )658ذباري ػ.
( )0ػ عن طريق الدفاتر التجارية يستطيع التاجر معرفة أحواؿ ذبارتو وىل ىي تسَت يف طريق النجاح أو
الفشل.
 2ـ االلتزام بمسك الدفاتر التجارية :

نصت اؼبادة ( )96من القانوف التجاري على أف كل تاجر ملزـ دبسك دفًت اليومية ودفًت اعبرد
واؼبيزانية ويستوي أف يكوف ىذا التاجر فردا أو شركة  ،وعلى ذلك يستبعد غَت التجار من األفراد وكذلك
الشركات اؼبدنية من بُت اؼبلزمُت دبسك الدفاتر التجارية وقد أعفى اؼبشرع اللييب صغار التجار من مسك
الدفاتر التجارية  ،واؼبقصود بصغار التجار كما نصت على ذلك اؼبادة ( )18من القانوف التجاري األفراد
الذين يتعاطوف ذبارة صغَتة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زىيدة حبيث يعتمدوف يف الغالب على
مساعيهم البدنية للحصوؿ على أرباح قليلة لتأمُت معيشتهم أكثر من استنادىم إُف رأس ماؽبم النقدي
كالبائع الطواؼ أو الذين يقوموف بنقليات صغَتة على الرب أو سطح اؼباء .

 3ـ أنواع الدفاتر التجارية :

أوجب اؼبشرع اللييب على كل تاجر أف يقوـ دبسك دفًتين على األقل ونبا دفًت اليومية ودفًت اعبرد واؼبيزانية
 ،وىذا يعٍت أف اؼبشرع قد وضع اغبد األدىن لعدد الدفاتر  ،وىذا ما نستخلصو من نص اؼبادة ( )96من
القانوف التجاري واليت جاءت بعنواف (الدفاتر اإللزامية) واليت نصت يف فقرهتا األوُف على (هبب أف
يكوف لدى كل تاجر الدفًتاف اآلتياف على األقل  1:ػ دفًت اليومية ػ  8ػ دفًت اعبرد واؼبيزانية )  ،وباإلضافة
على ىذين الدفًتين أوجبت اؼبادة ( )95ذباري على كل تاجر أف يرتب ووبتفظ يف ملفات خاصة بصور
ما يرسلو من مكاتبات وبرقيات تتعلق بنشاطو التجاري وكذلك ما يتسلمو منها .
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وقد ترؾ اؼبشرع اغبرية للتاجر يف إضافة ما يشاء من دفاتر أخرى مثل دفًت األستاذ  ،إذا رأى أف مصلحة
نشاطو تستدعي ذلك  ،وسوؼ نتكلم عن الدفاتر اإللزامية اليت يلتزـ التاجر دبسكها مث نتناوؿ مثاال
للدفاتر االختيارية اليت يقوـ التجار عادة دبسكها  ،وبعد ذلك نتناوؿ بالشرح ملف اؼبراسبلت .

(أ) ـ الدفاتر اإللزامية:
كما ذكرنا فإف الدفاتر اإللزامية اليت هبب على التجار مسكها ىي دفًت اليومية ودفًت اعبرد واؼبيزانية.

( )1ـ دفتر اليومية :

بينت اؼبادة ( )96ذباري البيانات اليت هبب ذكرىا يف ىذا الدفًت وىي:
(1ػ )1صبيع األعماؿ اليت تتعلق بالنشاط التجاري :
بناء على نص اؼبادة ( )96ذباري فإنو هبب أف يقيد يف دفًت اليومية صبيع األعماؿ اليت تعود بوجو من
الوجوه إُف النشاط التجاري الذي يبارسو التاجر وأف يكوف تقييد ىذه األعماؿ على أساس يومي  ،فبل
هبوز للتاجر أف هبمل أعماؿ عدة أياـ ؾبتمعة مث يقوـ بتقييدىا مرة واحدة يف دفًت اليومية  ،والسبب الذي
دعا اؼبشرع إ ُف استلزاـ القيد اليومي يف دفًت اليومية ىو حرصو على قيد كل عملية يف نفس اليوـ لتفادي
الوقوع يف عملية السهو أو النسياف يف حالة عدـ إتباع طريقة القيد اليومي  ،واؼبقصود باألعماؿ اؼبتعلقة
بالتجارة كل ما يكوف لو صلة بالنشاط التجاري مثل البيع والشراء ػ عمليات نقل البضائع والتأمُت عليها
ػوغَتىا من األعماؿ اؼبتعلقة بالنشاط التجاري .
(1ػ ) 8ػ اؼببالغ اليت أنفقها التاجر على نفسو وعلى أسرتو :
وىنا يكوف قيد ىذه اؼببالغ على أساس شهري فبل يلزـ قيد ىذه اؼبصاريف بشكل يومي
وقد نصت الفقرة األوُف يف هنايتها على وجوب أف يقوـ التاجر بقيد اؼببالغ اليت أنفقها على نفسو وأسرتو
وأف يكوف قيدىا (صبلة شهر فشهر)  ،وقصد اؼبشرع من ضرورة قيد ىذه اؼبصاريف ىو معرفة مدى
التوازف بُت أرباح التاجر وما ينفقو على نفسو وعلى أسرتو  ،إذ هبب أف تكوف ىذه النفقات متناسبة مع
حالة ذبارتو  ،فإذا أسرؼ يف اإلنفاؽ وترتب على ذلك سوء حالتو اؼبالية ومت إشهار إفبلسو فيحكم عليو
باعتباره مفلسا بالتقصَت .
( )2ـ دفتر الجرد والميزانية:
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نصت الفقرة الثانية من اؼبادة ( )96ذباري على أنو يقيد يف دفًت اعبرد واؼبيزانية صورة قائمة اعبرد
واؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر مرة على األقل كل سنة  ،وتشمل قائمة اعبرد على ما يكوف لدى
التاجر من بضائع عند إعداده ؽبذه القائمة  ،وهبب أف يذكر ذلك تفصيبل  ،فعليو مثبل أف يذكر نوع
البضاعة ووزهنا وكمياهتا وشبنها وصبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة هبا  ،وقد الزـ اؼبشرع التاجر القياـ بعملية اعبرد مرة
كل سنة على األقل  ،وعلى ىذا األساس يستطيع أف يقوـ بعملية اعبرد أكثر من مرة يف السنة الواحدة
أما قائمة اؼبيزانية فهي تتضمن قسمُت :
القسم األوؿ وبتوي على اغبقوؽ واألمواؿ اؼبستحقة للتاجر والقسم الثاين يشمل الديوف اليت يلتزـ هبا
التاجر ذباه الغَت ،وعلى التاجر إعداد قائمة اؼبيزانية مرة كل سنة على األقل.

(ب) ـ الدفاتر االختيارية:

يأيت دفًت األستاذ العاـ أىم مثاؿ للدفاتر االختيارية  ،وىذا الدفًت ال يلزـ بو التاجر إال أنو نظرا لفائدتو
العملية وبرص بعض التجار على االحتفاظ بو  ،ووبتوي ىذا الدفًت على كافة العمليات التجارية اليت يقوـ
هبا التاجر وىي ترصد من الدفاتر األخرى اليت قيدت هبا  ،وال يتم قيدىا طبقا للتاريخ الذي سبت فيو ،
وإمبا تنظم على حسب أظباء العمبلء أو نوع العملية التجارية  ،وؽبذا الدفًت فائدة عملية كبَتة فإذا مت
تنظيمو تبعا ألظباء العمبلء فإنو يسهل على التاجر معرفة فيما إذا كاف عميلو دائنا أو مدينا لو دبجرد
االطبلع على الصفحة اؼبخصصة لو دوف حاجة إُف الرجوع إُف دفًت اليومية .

(ج) ـ ملف المراسالت :
باإلضافة إُف دفًت اليومية ودفًت اعبرد واؼبيزانية اليت يلتزـ كل تاجر دبسكها فرض اؼبشرع على كل تاجر
االحتفاظ دبلف يتضمن مراسبلتو اػباصة بتجارتو  ،فقد نصت اؼبادة ( )95ذباري على ( هبب على كل
تاجر عبلوة على مسك الدفًتين اؼبذكورين أف يرتب ووبتفظ قدر اؼبستطاع يف ملفات خاصة بصور ما
يرسلو من مكاتبات وبرقيات تتعلق على أي وجو بنشاطو التجاري  ،وكذلك دبا يستلمو من مثل تلك
احملررات ) .
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وبناء على ىذا النص فإف ملف اؼبراسبلت وبتوي على اؼبراسبلت واؼبكاتبات الصادرة عن التاجر
والواردة إليو بشرط أف تكوف متعلقة بتجارتو ،وعلى ىذا األساس فبل يلتزـ التاجر بأف وبتفظ دبراسبلتو
الشخصية طاؼبا أهنا ال تتصل بتجارتو.
إذ أف مثل ىذه اؼبراسبلت ال تفيد يف ربقيق الغرض اؼبقصود من االحتفاظ هبذه اؼبراسبلت وىو التحقق
من مدى حسن سَت النشاط الذي يقوـ بو التاجر  ،كما أنو ومن خبلؿ ملف اؼبراسبلت يستطيع التاجر
أف يلجأ إُف اؼبستندات اؼبوجودة بو إلثبات ما يدعيو أو ما يطلبو منو الغَت  ،وقد جعل اؼبشرع اللييب
للمراسبلت والربقيات نفس قوة اإلثبات اؼبعطاة لؤلوراؽ العرفية إذا كاف موقعا عليها من قبل مرسليها ،
وكذلك بالنسبة للربقيات إذا كاف أصلها اؼبودع يف مكتب التصدير موقعا عليو من مرسلها
 4ـ تنظيم الدفاتر التجارية :

حرص اؼبشرع اللييب على أف تكوف الدفاتر التجارية وكذلك ملف اؼبراسبلت منظمة حىت يبكن
االطمئناف إُف صحة البيانات الواردة هبا  ،وىذا ما أكدتو اؼبادة ( )78من القانوف التجاري واليت نصت
على ( هبب أف تكوف ىذه الدفاتر واؼبلفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة يف اغبواشي أو ؿبو أو
ربشيو بُت السطور على ما يًتؾ من البياض يف اؼبلف الذي ربفظ فيو صور اػبطابات وؿبتوياتو .
وهبب قبل بدء الكتابة يف دفًت اليومية ودفًت اعبرد أف ترقم كل صحيفة منها وتوضع على كل ورقة بدوف
مصاريف عبلمة اؼبأمور الذي تعينو احملكمة االبتدائية لذلك .
وهبب على اؼبأمور أف وبرر يف أوؿ صفحة من كل دفًت إشهادا بعدد صفحاتو وبيانا بإعطائو الصفة
الرظبية يوقع عليو ويؤرخو ) .
وبناء على ىذا النص هبب تنظيم الدفاتر التجارية وملف اؼبراسبلت وذلك حسب ما يلي:
( )1هبب أف تكوف ىذه الدفاتر واؼبلفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة يف اغبواشي أو ؿبو أو
كتابة بُت السطور  ،واؼبقصود بذلك ىو عدـ إتاحة الفرصة للتاجر يف أف يغَت أو يعدؿ من البيانات
اؼبوجودة يف الدفاتر فإذا قاـ بقيد بياف وكاف ىذا القيد بو خطأ وأراد تصحيحو فعليو أ يًتؾ اػبطأ كما ىو
مث يقيد البياف الصحيح مشَتا إُف اػبطأ الذي سبق الوقوع فيو .
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وقد أجاز اؼبشرع ترؾ بياض يف ملف اؼبراسبلت وتفسَت ذلك أف التاجر عندما يقوـ برصد صورة اػبطاب
الصادر منو أو الوارد إليو على أحد صفحات ملف اؼبراسبلت قد ال يكوف حجم ىذا اػبطاب مساويا
غبجم الصفحة اليت لصق عليها وبالتاِف فإف جزء من ىذه الصفحة يظل فارغا.
( )8هبب قبل بدء الكتابة يف دفًت اليومية ودفًت اعبرد واؼبيزانية أف ترقم كل صفحة منها وتوضع على كل
ورقة عبلمة اؼبأمور الذي تعينو احملكمة االبتدائية بذلك كما هبب على اؼبأمور أف وبدد يف أوؿ صفحة من
كل دفًت إشهادا بعدـ صفحاتو وبيانا بإعطائو الصفة الرظبية ويوقع عليو ويؤرخو وال يتقاضى اؼبأمور رسوما
نظَت قيامو هبذا العمل والغرض من ترقيم الصفحات ووضع عبلمة اؼبأمور على كل منها ىو منع التاجر
من قيامو بإضافة صفحات جديدة إُف الدفًت أو نزعها أو تغيَتىا بأخرى  ،والقصد من قياـ اؼبأمور بوضع
بياف عن عدد صفحات الدفًت يف أوؿ صفحاتو وتوقيعو على ىذا البياف وتارىبو منع التاجر من نزع
الصفحات األخَتة من الدفًت .

 5ـ مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية والملفات :
نصت اؼبادة ( )70ذباري على ( هبب على التاجر أف وبتفظ هبذه الدفاتر واؼبلفات ؼبدة ( )9سنوات
).
واؼبقصود بالدفاتر اليت أشارت إليها اؼبادة ىي دفًت اعبرد واؼبيزانية ودفًت اليومية  ،واؼبقصود باؼبلفات ىي
اؼبراسبلت واحملررات اؼبتعلقة بالعمليات التجارية  ،ويًتتب على ذلك أف التاجر لو قاـ دبسك دفاتر ذبارية
اختيارية كدفًت األستاذ فبل يُلزـ باالحتفاظ بو حسب اؼبدة اؼبذكورة  ،وقد حدد اؼبشرع مدة االحتفاظ
بالدفاتر واؼبلفات خبمس سنوات  ،وَف يبُت اؼبشرع بداية ىذه اؼبدة فهل تبدأ اػبمس سنوات من تاريخ
فتح الدفًت أو من تاريخ قفلو  ،بعض التشريعات نصت على أف حساب ىذه اؼبدة يبدأ من تاريخ قفل
دوف فيو أما بالنسبة للخطابات واحملررات اؼبوجودة دبلف
الدفًت أي من التاريخ إِف وبملو آخر قيد ّ
اؼبراسبلت  ،فإف ىذه اػبمس سنوات ربسب بالنسبة لكل خطاب من تاريخ ربريره  ،وال يعٍت أنو إذا
مرت طبس سنوات عن الدفًت أو على مراسلة سقوط اغبقوؽ الثابتة هبا  ،بل إف ذلك يعٍت انو دبجرد مرور
ىذه اؼبدة تفقد ىذه اغبقوؽ وسيلة ىامة من وسائل إثباهتا وكاف من اؼبمكن االستفادة منها وإجبار التاجر
على تقديبها للمحكمة قبل مرور اػبمس سنوات دوف أف يقبل منو أي عذر بإتبلؼ الدفاتر أو اؼبراسبلت
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 ،أما إذا مرت ىذه اؼبدة فمن اؼبمكن أف تقبل احملكمة من التاجر ىذا العذر ألنو ال يلتزـ باالحتفاظ هبذه
الدفاتر إال يف اؼبدة احملددة قانونا مع ذلك إذا أثبت خصم التاجر أف الدفاتر التجارية مازالت موجودة
عنده حىت بعد انقضاء اػبمس سنوات فللمحكمة أف تطالبو بتقديبها

 6ـ حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات :
جعل اؼبشرع اللييب الدفاتر التجارية وسيلة ىامة من وسائل اإلثبات اليت يبكن أف يلجأ إليها التجار
إلثبات حقوقهم اؼبدونة هبا  ،ومن جهة أخرى فإف الغَت الذي يتعامل مع ىؤالء التجار يبكنو أف يستند
إُف ىذه الدفاتر للمطالبة فيما يدعيو  ،وقد نصت اؼبادة ( )71ذباري على حجية الدفاتر واؼبلفات
لئلثبات حيث جاء نصها كما يلي ( الدفًتاف واؼبلفات اليت هبب على التاجر مسكها تكوف حجة أماـ
احملاكم مىت كانت مستوفية للشروط السابق ذكرىا ) .
وقد يفهم من النص السابق أف الدفاتر التجارية اإللزامية وملف اؼبراسبلت ىي وحدىا اليت تكوف ؽبا
حجية أماـ احملاكم دبعٌت أف احملكمة ترجع ؽبا لتستخلص منها األدلة فيما يتعلق بالنزاع اؼبطروح عليها دوف
حاجة إُف البحث يف وسيلة أخرى لئلثبات  ،ولكن يوجد رأي يف الفقو هبيز للقاضي أف يستند إُف
الدفاتر االختيارية أو أية أدلة أخرى لئلثبات تطبيقا غبرية اإلثبات يف اؼبواد التجارية .
ولكي يكوف للدفاتر وملف اؼبراسبلت حجية يف اإلثبات هبب أف تكوف مستوفية للشروط اليت نصت
عليها اؼبادة ( )78ذباري أي الشروط الواجب توافرىا العتبار الدفاتر منتظمة.
ويبلحظ أف الدفاتر التجارية حىت وإف كانت منتظمة ال تعترب دليبل مطلقا يف اإلثبات دبعٌت أف الدليل
اؼبستخلص منها هبوز إثباتو بدليل عكسي مثل شهادة الشهود أو أية وسيلة أخرى لئلثبات وذلك بناء
على حرية اإلثبات يف اؼبسائل التجارية  ،وهبذا اػبصوص يبكن التفرقة بُت الفروض اآلتية :

الفرض األول ػ أف يتم رفع الدعوى ضد التاجر استنادا إُف البيانات الواردة يف دفاتره ويف ىذه اغبالة يعترب
ما ورد يف ىذه الدفاتر دليبل كامبل ضد التاجر ألهنا دبثابة إقرار منو بوجود اغبق الذي يدعيو خصمو وىو
ما أكدتو اؼبادة ( 160ػ  ) 8مدين واليت نصت على (  ...وتكوف دفاتر التجار حجة على ىؤالء التجار
 ،ولكن إذا كانت ىذه الدفاتر منتظمة فبل هبوز ؼبن يريد أف يستخلص منها دليبل لنفسو أف هبزئ ما ورد
فيها ويستبعد منو ما كاف مناقضا لدعواه ) .
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فبناء على ىذه النص فإف ما ورد يف دفاتر التاجر تكوف حجة عليو بشرط أف يلتزـ خصم التاجر الذي
يريد االستناد إُف دفاتر التاجر إلثبات دعواه بكل ما ورد فيها بشأف حقو فبل يتمسك دبا يراه يف صاغبو
ويستبعد ما يراه عكس ذلك وىو ما عنتو اؼبادة اؼبذكورة بذكرىا عدـ التجزئة  ،ولكن يشًتط لعدـ جواز
ذبزئة الدليل الوارد يف دفاتر التجار ؼبن يريد االستناد إليها ضد التاجر أف تكوف ىذه الدفاتر منتظمة  ،فإف
كانت الدفاتر غَت منتظمة فإف قاعدة عدـ ذبزئة الدليل الوارد هبا ال تنطبق دبعٌت أف خصم التاجر يستطيع
أف يتمسك جبزء من اإلقرار ويستبعد اعبزء اآلخر .

الفرض الثاني ػ أف يتم رفع الدعوى من قبل التاجر مستندا إُف دفاتره إلثبات حقو لدى خصمو غَت

التاجر وىنا تنطبق القاعدة اليت تقضي بأنو ػ ال هبوز للشخص أف ينشئ دليبل لنفسو ػ وىو ما أكدتو
اؼبادة ( )160مدين واليت نصت على ( دفاتر التجار ال تكوف حجة على غَت التجار )  ،ولكن يرد على
ىذه القاعدة استثناء يبكن من خبللو أف تكوف دفاتر التجار حجة على غَت التجار وىو ما أوضحتو
الفقرة الثانية من اؼبادة ( )160نفسها واليت نصت على (  ...غَت أف البيانات اؼبثبتة فيها ( أي الدفاتر
التجارية ) عما ورده التجار تصلح أساسا هبيز للقاضي أف يوجو اليمُت اؼبتممة إُف أي من الطرفُت وذلك
فيما هبوز إثباتو بالبينة ) ولتطبيق ىذا االستثناء هبب توافر الشروط اآلتية:
* أف يكوف موضوع الدعوى متعلقا بأشياء موردة من قبل التاجر ػبصمو أما إذا كاف موضوعها ال يتعلق
بأشياء موردة مثل القرض فبل ؿبل لتطبيق ىذا االستثناء.
* أف يكوف موضوع الدعوى فبا هبوز إثباتو بالبينة ،أي أال ذباوز قيمة األشياء ؿبل اإلثبات عشرة دنانَت (
اؼبادة  )161مدين.
* االستناد إُف دفاتر التاجر يف ىذه اغبالة ليس إلزاميا للمحكمة بل أف االستناد إليها حق مطلق ؽبا وإذا
استندت إليها احملكمة فتعترب دليبل ناقصا هبب تكملتو باليمُت اؼبتممة.
الفرض الثالث ـ أف يتم رفع الدعوى من قبل التاجر مستندا إُف دفاتره إلثبات دعواه ضد خصمو التاجر
الذي يريد ىو آلخر أف يستند إُف دفاتره أيضا إلثبات دعواه  ،وىنا يبكن للمحكمة أف تستند إُف الدفاتر
التجارية لكل من التاجرين بشرط أف تكوف ىذه الدفاتر منتظمة  ،ويف حالة كوف دفاتر أحد التجار غَت
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منتظمة ودفاتر التاجر اآلخر منتظمة فإف احملكمة تفضل دفاتر التاجر اؼبنتظمة وتستبعد دفاتر التاجر غَت
اؼبنتظمة  ،أما إذا كانت دفاتر كل من التاجرين منتظمة أو غَت منتظمة فبل أفضلية ألي منهما على
األخرى  ،وعلى احملكمة يف ىذه اغبالة االلتجاء إُف طريق آخر لئلثبات .

 7ـ تقديم الدفاتر التجارية أمام المحاكم :
يبكن أف يتم فحص الدفاتر التجارية أماـ احملاكم بأف تقوـ احملكمة بنفسها أو بواسطة خبَت بذلك
وىو ما يطلق عليو العرض  ،وإما أف تأمر احملكمة التاجر بتسليم دفاتره إُف خصمو ليقوـ ىذا األخَت
بفحصها وىو ما يطلق عليو االطبلع وىو ما سوؼ نشَت إليو بإهباز .
( )1ػ العرض:
نصت اؼبادة ( )71ذباري (  ...يبكن على الدواـ عرض الدفاتر التجارية واؼبطالبة بإبرازىا الستخبلص
ما يتعلق منها بالنزاع ).
فبناء على ىذا النص هبوز للمحكمة من تلقاء نفسها أوبناء على طلب خصم التاجر أف تأمر التاجر
بتقدًن دفاتره التجارية لفحصها بنفسها أو تقوـ بتسليمها على أحد اػبرباء اؼبختصُت للقياـ بذلك.
( )8ػ االطبلع :
نصت اؼبادة ( )78ذباري على ( ال هبوز للمحكمة يف غَت اؼبنازعات التجارية أف تأمر باالطبلع على
الدفًتين اؼبذكورين واؼبلفات إال يف أحواؿ األمواؿ الشائعة أو الًتكة أو القسمة أو اإلفبلس  ،ويف ىذه
األحواؿ هبوز للمحكمة أف تأمر من تلقاء نفسها باالطبلع ) .
وطريقة االطبلع تعٍت فحص الدفاتر التجارية من قبل خصم التاجر بعكس طريقة العرض اليت يتم فيها
الفحص عن طريق احملكمة أو اػببَت الذي تنتدبو لذلك  ،ويبلحظ أف اؼبشرع اللييب قد توسع يف السماح
باالطبلع على دفاتر التاجر حبيث مشل كل اؼبنازعات التجارية باإلضافة إؿ األربع مسائل اليت نص عليها
صراحة وىي <  1ػ األمواؿ اؼبشاعة  8ػ الًتكة ػ  1ػ قسمة الشركات  0ػ اإلفبلس > .
 8ـ الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية أو على عدم انتظامها :
قبل أف نشَت إُف ىذه اعبزاءات نبلحظ أهنا تتعلق بالدفاتر اإللزامية وملف اؼبراسبلت سواء يف حالة
عدـ مسكها أو يف حالة انتظامها  ،وال تتعلق ىذه اعبزاءات بالدفاتر االختيارية .
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أ ـ الجزاءات المدنية :
إذا َف تكن الدفاتر مستوفاة للشروط اؼبذكورة يف اؼبادة ( )78ذباري فإهنا تعترب غَت منتظمة وبالتاِف ال
يستطيع القاضي االستناد إليها كدليل كامل يف اإلثبات أماـ احملاكم  ،إال أنو هبوز للمحكمة اعتبار ىذه
الدفاتر غَت اؼبنتظمة ؾبرد قرائن أي كدليل ناقص يبكن تكملتو بأدلة أخرى كشهادة الشهود  ،وكما أف
مصلحة الضرائب تفرض على التاجر الذي ال يبسك الدفاتر أصبل أو يبسكها بطريقة غَت منتظمة
الضرائب بطريقة التقدير اعبزايف والذي يكوف غالبا مبالغا فيو وىو ما يضر دبصلحة التاجر .
ب ـ الجزاءات الجنائية :
ال توقع اعبزاءات اعبنائية على التاجر يف حالة عدـ قيامو دبسك الدفاتر التجارية أو مسكها بطريقة غَت
منظمة إال يف حالة شهر إفبلسو وىو ما نصت عليو اؼبادتاف (  651ػ  ) 658ذباري .
ثانيا  :القيد في السجل التجاري :

 1ـ المقصود بالسجل التجاري :
ىو السجل الذي زبصصو جهة إدارية عامة ( اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار)
لقيد األشخاص الذين يبارسوف عمبل ذباريا حبيث زبصص صفحة هبذا السجل لكل تاجر يقيد فيها كل
ما يتعلق بنشاطو التجاري .
 2ـ أىمية السجل التجاري :
تكمن أنبية السجل التجاري يف النقاط التالية /
( )1ػ يبكن عن طريق السجل التجاري حصر عدد األشخاص الذين يبارسوف العمل التجاري (األنشطة
االقتصادية) .
( )8ػ يبكن عن طريق السجل التجاري أيضا التعرؼ عن حجم ومدى النشاط االقتصادي داخل الدولة
 ،فزيادة القيد يف السجل التجاري تعٍت كثرة األشخاص الذين يبارسوف العمل التجاري  ،أي الذين
يقوموف بنشاطات اقتصادية داخل الدولة .
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( )1ػ باعتبار أف السجل التجاري تقيد فيو البيانات اػباصة بكل تاجر واؼبتعلقة دبمارسة نشاطو  ،فإف من
شأف ذلك سهولة التعرؼ على ظروؼ وحجم النشاط الذي يبارسو التاجر ،وبالتاِف فإف من يتعامل مع
التاجر يستطيع اإلطبلع على السجل التجاري لبلطمئناف على سبلمة مركز ىذا التاجر ووجود نشاطو من
الناحية القانونية  ،فمثبل يتم عن طريق السجل التجاري التعرؼ على شهر إفبلس التاجر أو عدـ شهره .
( )0ػ تكتسب الشركات التجارية الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري .
 3ـ شروط القيد في السجل التجاري :

نص اؼبشرع اللييب يف الباب اػبامس من القانوف التجاري على األحكاـ اػباصة بالسجل التجاري
(اؼبواد  68ػ  ، )51وبناء على ىذه النصوص فإنو يلزـ لكي يتم القيد يف السجل التجاري توفر الشرطُت
التاليُت :
( )1ػ أف يكوف طالب القيد يف السجل التجاري مكتسبا لصفة التاجر :
نصت اؼبادة ( )66ذباري على ( هبب على كل من يعترب تاجرا حبكم ىذا القانوف أف يطلب قيد اظبو إُف
مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطو الرئيسي يف دائرتو خبلؿ ثبلثُت يوما من تاريخ افتتاح ؿبلو
أو تاريخ سبلكو لو . ) ...
فبل هبوز أف يقيد يف السجل التجاري إال الشخص الذي يكتسب صفة التاجر ويستوي أف يكوف فردا أـ
شركة وكل شركة تعترب ذبارية طاؼبا أف نشاطها يتعلق بعمل ذباري  ،وبناء على ذلك فإف الشركات اؼبدنية
تستبعد من القيد يف السجل التجاري ألهنا ال تعترب تاجرا ولكن اؼبشرع فرض على الشركات اؼبدنية القيد
يف السجل التجاري إذا ازبذت يف تكوينها أحدى صور الشركات التجارية  ،وقد نصت اؼبادة ()58
ذباري على ( زبضع لفرض القيد يف السجل التجاري الشركات اليت مت تأسيسها على مبط احد األنواع
اليت ينظمها ىذا القانوف وكذلك الشركات التعاونية حىت ولو َف تزاوؿ نشاطا ذباريا ).
وتنظم أحكاـ ىذا القانوف قيد الشركات يف السجل التجاري  ) .وبالنسبة لقيد اؼبنشآت العامة فإف اؼبادة
( )51ذباري نصت على ( زبضع اؼبنشآت العامة اليت يكوف غرضها األوحد أو الرئيسي نشاط ذباري
لفرض القيد يف السجل التجاري . ) .
وكما ذكرنا فإف اؼبشرع قد أعفى صغار التجار من واجب القيد يف السجل التجاري ػ مادة ( ) 18ذباري
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( )8ػ أف يكوف للتاجر ؿبل ذباري يف ليبيا :
واؼبقصود باحملل التجاري كل مكاف يتخذ كمركز للقياـ باألعماؿ التجارية  ،وبناء على ذلك تعترب
مكاتب السماسرة وؿببلت البيع والشراء واؼبصانع والوكاالت واؼبركز الرئيسي لشركة ما وفروعها من احملاؿ
التجارية  ،ويستبعد من القيد يف السجل التجاري التاجر اؼبتجوؿ حيث ال يوجد لو ؿبل ذباري ثابت .
 4ـ الجهة المعهود إليها مسك السجل التجاري :
يتوُف القياـ هبذه اؼبهمة مكتب خاص يسمى مكتب السجل التجاري  ،ويكوف ؽبذا اؼبكتب فروع يف
اؼبناطق اؼبختلفة  ،ويتبع حاليا اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار .

 5ـ البيانات الواجب تقديمها لطلب القيد في السجل التجاري :
حىت يتم القيد يف السجل التجاري فإف على التاجر أف يقوـ بتقدًن طلبو إُف مكتب السجل التجاري
اؼبختص  ،وتتضمن البيانات النقاط التالية ( اسم التاجر ولقبو ػ اسم أبيو ػ جنسيتو ػ االسم التجاري ػ
اؼبقر الرئيسي لنشاطو ػ نوع النشاط ػ اسم ولقب وكبلئو ػ التوقيع اػبطي للتاجر ػ التوقيع اػبطي لوكيل
التاجر أو من يبثلو يف إدارة احملل إذا كاف التاجر ال يقوـ بنفسو بذلك وإذا كاف النشاط التجاري يتخذ
شكل الشركة التجارية فيتم قيد البيانات اػباصة باألشخاص الذين يبثلوف الشركة ومبوذج توقيعاهتم ) .
أما بالنسبة لقيد الفرع وذلك يف حالة قياـ التاجر بتأسيسو فرعا لو يتبع ؿبلو الرئيسي سواء كاف ىذا
األخَت ( احملل الرئيسي ) موجودا يف ليبيا أو يف اػبارج فعليو تقدًن طلب إُف مكتب السجل التجاري
الذي يقع ىذا الفرع يف دائرتو  ،وعليو أف يشَت يف طلب القيد إُف وجود ؿبل رئيسي يتبعو ىذا الفرع كما
عليو أف يبُت اسم ولقب الشخص الذي عينو لتمثيلو يف إدارة الفرع  ،وعلى ىذا اؼبمثل إيداع توقيعو
اػبطي يف مكتب السجل التجاري اؼبقيد فيو الفرع .
 6ـ إجراءات القيد في السجل التجاري :

يتم القيد يف السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليو صاحب الشأف ويرفق هبذا الطلب اؼبستندات
اؼبطلوبة للقيد ويتم دفع الرسوـ اؼبطلوبة للقيد وفقا لئلجراءات واالستمارات والنماذج اؼبعموؿ هبا يف
مكتب السجل التجاري  ،ويتم شطب القيد يف السجل التجاري بناء على طلب يقدـ من التاجر يف
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حالة اعتزالو القياـ بالعمل التجاري أو من مورثتو يف حالة وفاتو وقد يتم الشطب بناء على أمر صادر من
اعبهة اإلدارية اؼبختصة .

 7ـ اآلثار المترتبة على القيد في السجل التجاري :
( )1ػ يًتتب على قيد الشركة يف السجل التجاري اكتساهبا الشخصية القانونية ( اؼبعنوية ) .
( )8ػ تعترب البيانات الواردة يف السجل التجاري حجة على الغَت وال يستطيع الغَت أف وبتج بعدـ علمو هبا
طاؼبا أهنا بُت البيانات اليت فرض اؼبشرع اللييب على التاجر ذكرىا عند طلب القيد.
( )1ػ إذا كانت ىناؾ بيانات يلزـ قيدىا يف السجل التجاري وقد أنبل التاجر ذكرىا فبل هبوز أف يتمسك
هبذه البيانات يف مواجهة الغَت إال إذا أثبت أف الغَت كاف على علم هبذه البيانات.
( -)0ال يًتتب على القيد يف السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي أي اثر يف اكتساب ىذا
الشخص صفة التاجر إذا َف يكن ىذا الشخص مكتسبا ؽبذه الصفة بناء على توافر الشروط اؼبطلوبة ،
ولكن قد تعترب واقعة القيد يف السجل التجاري قرينة على ثبوت صفة التاجر للشخص اؼبقيد إال أهنا قرينة
قابلة إلثبات العكس .
( -)9ال يًتب على القيد يف السجل التجاري االستغناء عن وسائل الشهر األخرى اليت يتطلبها القانوف .
 -8الجزاء المترتب على عدم االلتزام بالقيد في السجل التجاري :

نص اؼبشرع على العقوبات اؼبالية ( الغرامة ) اليت توقع على التاجر يف حالة عدـ تقديبو لطلب القيد
يف السجل التجاري يف اؼبوعد احملدد  ،وكذلك عند عدـ تقديبو لطلب تعديل البيانات اليت قيدىا من قبل
يف السجل التجاري – ( اؼبادة  66ذبارى ).

 -9الحصول على مستخرجات من قيود السجل التجاري :

هبوز لكل شخص أف يستخرج صورة من صحيفة قيد التاجر  ،إذ أف من بُت األغراض األساسية
إلنشاء السجل التجاري ىي خدمة كل من يتعامل مع التاجر لتعريفو جبميع البيانات اليت هتمو واليت
يستلزـ قيدىا يف السجل التجاري  ،واألصل أف اؼبستخرج يتضمن كافة البيانات اؼبوجودة يف صفحة القيد
 ،ومع ذلك ال هبوز أف يذكر يف مستخرجات القيد اليت يطلبها األشخاص أحكاـ شهر اإلفبلس إذا
حكم برد االعتبار  ،وكذلك أحكاـ اغبجز إذا قضي برفعها .
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والذي دفع اؼبشرع على النص على عدـ ذكر ىذه البيانات يف اؼبستخرج ىو عدـ وجود مصلحة يف إفشاء
العيوب اليت كانت تصيب نشاط التاجر وأىليتو طاؼبا أف أسباهبا قد زالت .

******************

الفصل الثاني

مقدمة

( حقوق الملكية التجارية والصناعية )

يقصد باؼبلكية التجارية ما يكوف للتاجر من حقوؽ على احملل التجاري بكل ما يتضمنو ىذا احملل من
عناصر مادية ومعنوية  ،وىذا يقتضي دراسة احملل التجاري ؼبعرفة مدى حقوؽ التاجر عليو كما أف
اؼبلكية الصناعية تتمثل يف اغبق الوارد على براءات االخًتاع والرسوـ و النماذج الصناعية والعبلمات
التجارية واألظباء التجارية

المبحث األول :

المحل التجاري :
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عرؼ اؼبشرع اللييب احملل التجاري يف اؼبادة ( )79ذباري بأنو ؾبموعة من األمواؿ اليت ينظمها التاجر ؼبزاولة
نشاطو التجاري واغبقوؽ اؼبتصلة هبا  ،ويشمل ؾبموعة عناصر مادية وغَت مادية  ،ومنها على األخص
الزبائن واالسم والشعار والعبلمة وحق اإلهبار واإلجازات والرسوـ والنماذج واألثاث واآلالت الصناعية
والبضائع .

المطلب األول :

عناصر المحل التجاري :

أوال  :العناصر المادية :

من بُت عناصر احملل التجاري اؼبادية ذكر اؼبشرع اللييب األثاث و اآلالت الصناعية والبضائع وىذا
الذكر ورد على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر  ،ويبلحظ أف ىذه العناصر ليست واحدة يف كل احملبلت فقد
يوجد عنصر البضاعة يف احملل إذا كاف يبارس نشاط البيع وال يوجد يف ؿبل آخر إذا كاف ىذا احملل عبارة
عن شركة نقل مثبل .
المهمات والبضائع :

يقصد بالبضاعة اؼبواد اليت تكوف ؿببل لبلستغبلؿ التجاري  ،أما اؼبهمات فيقصد هبا الوسيلة البلزمة
ؼبمارسة النشاط التجاري  ،وتتضمن اؼبهمات كل اؼبنقوالت اؼبستخدمة الستغبلؿ احملل مثل اآلالت
الصناعية وأدوات الوزف والقياس وأجهزة التربيد والعرض  ،ويدخل أيضا يف اؼبهمات األثاث طاؼبا انو
موجود يف احملل التجاري  ،وأما البضائع فتشمل اؼبنقوالت اؼبادية اؼبعدة للبيع واليت يتكوف منها ؿبل
االستغبلؿ  ،وىي سبثل أقل العناصر ثباتا يف احملل إذ تزيد وتنقص حسب الظروؼ .
وقد تثور مشكلة التفرقة بُت البضائع واؼبهمات تبعا لظروؼ االستغبلؿ فقد يوصف الشيء بأنو بضاعة
وأحيانا يقاؿ على نفس الشيء بأنو من قبيل اؼبهمات فمثبل تعترب سيارة النقل اليت يستعملها تاجر اؼبواد
الغذائية من قبيل اؼبهمات بالنسبة لو وتعترب بالنسبة لتاجر السيارات من قبيل البضاعة  ،كما تعترب اؼبواد
األولية اليت تدخل يف تركيب السلعة اؼبنتجة من قبيل البضاعة أما اؼبواد اليت تستعمل يف تشغيل اآلالت
البلزمة لئلنتاج مثل الوقود من قبيل اؼبهمات  ،وتظهر أنبية التفرقة بُت اؼبهمات والبضائع يف بعض
40

القوانُت حيث يتم التفرقة بُت البضاعة واؼبهمات فيما يتعلق برىن احملل التجاري حيث يكوف الرىن على
اؼبهمات وال يشمل البضاعة كما زبضع البضاعة اعبديدة يف حالة البيع لنظاـ ضرييب خاص هبا أما يف
القانوف اللييب فبل يوجد ما يشَت إُف ىذه التفرقة وعلى ىذا األساس تتساوى البضاعة واؼبهمات يف اغبكم
سواء من ناحية البيع أو من ناحية الرىن .

ثانيا  :العناصر المعنوية :
أورد اؼبشرع أمثلة للعناصر اؼبعنوية اليت يبكن أف تدخل يف ترتيب احملل التجاري فذكر منها الزبائن
واالسم والشعار والعبلمة وحق اإلهبار واإلجازات والرسوـ والنماذج .

1ـ حق اإليجار :
اؼبقصود بو حق اؼبستأجر يف شغل العقار ؿبل اإلهبار  ،وعندما نكوف بصدد إهبار العقار بفتحو ؿببل
ذباريا يصبح حق اؼبستأجر على العقار عنصرا معنويا من عناصر احملل التجاري سباما كحقو يف االسم
التجاري  ،ويعترب حق اإلهبار ذا أنبية بالغة بالنسبة لبعض احملبلت اليت تعتمد يف نشاطها على موقعها
كما لو كانت واقعة يف شارع ذباري ىاـ فيصبح اإلهبار يف ىذه اغبالة عنصرا جوىريا بالنسبة ؽبا ،وتذىب
أحكاـ القضاء إُف أف التنازؿ عن اإلهبار يف مثل ىذه األحواؿ يعترب تنازالً عن احملل التجاري ذاتو .
ويشَت نص اؼبادة ( 951مدين) إُف أنو ال هبوز لصاحب احملل التجاري عند بيعو أف يتنازؿ عن حقو
يف اإلهبار إذا كاف قد نص يف عقد اإلهبار على منعو من التأجَت من الباطن ،كما أف النص على منعو من
التنازؿ يقتضي أيضا منعو من التأجَت من الباطن .إال أف اؼبشرع قد استثٌت من ذلك إهبار العقار الذي
أنشئ بو مصنع أو متجر إذا اقتضت الضرورة بيع اؼبستأجر للمصنع أو للمتجر ففي ىذه اغبالة هبوز
للمحكمة بالرغم من وجود الشرط اؼبانع من التنازؿ عن اإلهبار أف تقضي بإبقاء اإلهبار بشرط أف يقدـ
اؼبشًتي ضماناً كافياً وَف يلحق اؼبؤجر من ذلك ضرر ؿبقق ).
 2ـ االتصال بالعمالء والسمعة التجارية :

ذكر اؼبشرع عنصر االتصاؿ بالعمبلء من بُت أوؿ العناصر اليت أشارة إليها اؼبادة ( )79ذباري وىذا
يرجع إُف اعتباره من أىم عناصر احملل التجاري بل إنو لدى البعض يعترب كافيا لوحده لوجود احملل
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التجاري دوف استلزاـ وجود عناصر إضافية أخرى  ،ويبيز البعض بُت االتصاؿ بالعمبلء والسمعة التجارية
 فالسمعة التجارية تنشأ نتيجة لبعض اؼبزايا اؼبوجودة يف احملل نفسو كموقعو .أما االتصاؿ بالعمبلء فَتجع إُف اؼبزايا اؼبوجودة بصاحب احملل نفسو كأمانتو وحسن معاملتو للزبائن
الشراح إُف اعتبار عنصر االتصاؿ بالعمبلء ىو العنصر الرئيسي يف احملل التجاري إذ أف
ويذىب غالبية ُّ
اؽبدؼ األساسي من شراء احملل ىو االستفادة من زبائنو الذين تكونوا لو من قبل فاالسم التجاري ال يهم
اؼبشًتي إال أنو يعترب من بُت وسائل جذب العمبلء للمحل  ،كما أف قيمة حق اإلهبار نفسو تتغَت
حبسب أثره يف تكوين العمبلء واالحتفاظ هبم وطبقا ؽبذا الرأي فإف ملكية احملل التجاري يكوف ؼبن يبلك
حق االتصاؿ بالعمبلء ويًتتب على ذلك أف اغباصل على امتياز القياـ خبدمة عامة كمرفق النقل ال يعترب
مالكا للمحل التجاري ألنو ال يبلك حق االتصاؿ بالعمبلء  ،إذ أف ىذا اغبق يتعلق دبن منحو االمتياز ،
وكذلك ال يعترب مستغل اؼبقهى يف اؼبطارات مالك للمحل التجاري ألف حق االتصاؿ بالعمبلء ملكا
إلدارة اؼبطار وحق ملكية االتصاؿ بالعمبلء يعترب من طبيعة خاصة زبتلف عن حق ملكية االسم التجاري
والتسمية وحق اإلهبار  ،فالزبائن يكوف ؽبم كل اغبرية يف عدـ استمرار التعاوف مع احملل التجاري وصاحب
احملل ليس لو اغبق على زبائنو وال أي احتكار يبكن أف وبتج بو يف مواجهة منافسيو إال أنو مع ذلك يكوف
لو اؼبيزتاف اآلتيتاف  :ػ
( )1يكوف لو رفع دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة على كل من وباوؿ بأية وسيلة أخذ عمبلئو منو .
( )8لصاحب احملل أف يتنازؿ عن حق االتصاؿ بالعمبلء إال أف التنازؿ ال يعٍت أف اؼبتنازؿ يضمن
للمتنازؿ إليو استمرر عمبلئو معو  ،وكل ما يًتتب على ىذا التنازؿ ىو التزاـ اؼبتنازؿ بتقدًن اؼبتنازؿ إليو
إ ُف العمبلء وتعريفو هبم ولو يف سبيل ذلك إتباع طرؽ النشر  ،كما يلتزـ اؼبتنازؿ بعدـ منافسة اؼبتنازؿ إليو
.
 3ـ حقوق الملكية الصناعية :
وىي تشمل اغبقوؽ اؼبتعلقة برباءات االخًتاع وأسرار اؼبهنة  ،وىذه اغبقوؽ يبكن أف تكوف ؿببل للتنازؿ
عن ملكيتها  ،ويشًتط لكي تكوف ىذه اغبقوؽ من بُت عناصر احملل التجاري أف تكوف متعلقة بالنشاط
الذي يبارسو التاجر .
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 4ـ حقوق الملكية األدبية والفنية :
واؼبقصود هبا حق اؼبؤلف على إنتاجو األديب أو الفٍت  ،وىذا اغبق باعتبار أف لو قيمة مالية تنتج من
نشر العمل أو من األداء العلٍت أو من التوزيع يبكن أف يكوف من بُت عناصر احملل التجاري  ،بل إف مثل
ىذه اغبقوؽ قد تعترب من أىم عناصر احملل التجاري إذا كاف احملل مثبل ىو عبارة عن دار للنشر إال أنو
يف بعض األحياف ال يكوف لو قيمة من بُت عناصر احملل إذا كانت غَت الزمة الستعماؿ احملل .
 5ـ الرخص أو اإلجازات :

الرخصة أو اإلجازة ىي اإلذف البلزـ للحصوؿ عليو من جهة اإلدارة ؼبباشرة أنواع معينة من األنشطة
التجارية  ،وىذا اإلذف أو الًتخيص يعترب عنصرا من عناصر احملل التجاري وينتقل إُف اؼبتنازؿ إليو إال إذا
أتفق على خبلؼ ذلك  ،وانتقاؿ الرخصة بانتقاؿ ملكية احملل يفًتض أف الرخصة َف سبنح للمرخص لو
بناء على توافر صفات شخصية  ،كما أف الرخصة ال تكوف ؿببل للتنازؿ إذا كاف اؼبرخص لو قد التزـ بعدـ
التنازؿ عنها.

 6ـ االسم التجاري أو الشعار:
يقصد باالسم التجاري االسم الذي يطلقو صاحب احملل على ؿبلو  ،وقد يكوف ىو نفس اسم
صاحب احملل وقد يكوف اسم آخر وإذا ما اختار صاحب احملل اظبو لكي يكوف اظبا ذباريا فإف ىذا يدؿ
على مدى تأثَت النشاط التجاري على النشاط اؼبدين  ،فاالسم اؼبكتوب على الفواتَت أو اػبطابات أو
على واجهة احملل يعترب وسيلة عبذب الزبائن وبالتاِف يعترب عنصرا من عناصر احملل ونتيجة لذلك تتغَت
طبيعتو فبينما االسم ىو عبارة عن حق متعلق بالشخصية وبالتاِف فإنو ال هبوز التنازؿ عنو فإف االسم
التجاري يصبح ؿببل للتنازؿ .
وال يتم التنازؿ عن االسم التجاري إال عند التنازؿ عن احملل كأي عنصر من عناصره ،فبل هبوز التنازؿ
عن االسم التجاري منفصبل عن احملل التجاري ،ولكن يبلحظ أف انتقاؿ ملكية احملل التجاري ال تعٍت
بالضرورة نقل ملكية االسم وىذا ما أكده اؼبشرع يف اؼبادة ( )69ذباري واليت نصت على ( ويف حالة
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انتقاؿ احملل التجاري دبوجب عقد بُت األحياء فبل ينتقل االسم التجاري للمتصرؼ لو دوف موافقة
اؼبتصرؼ ) .
أما إذا كاف انتقاؿ اؼبلكية قد مت عن طريق اإلرث أو الوصية فينتقل االسم التجاري إُف اػبلف دوف
اغباجة على النص على ذلك صراحة يف عقد الوصية ما َف يوجد نص يقضي بغَت ذلك.

المطلب الثاني :
الطبيعة القانونية للمحل التجاري :
احملل التجاري عبارة عن ماؿ ؾبرد ال يبثل ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر  ،فاغبقوؽ والديوف الناذبة من
االستغبلؿ التجاري تعترب حقوقا والتزامات شخصية على التاجر وليست واقعة على احملل نفسو وبالتاِف
فهو يلتزـ هبا حىت يف حالة كونو غَت مالك للمحل كما لو كاف مستأجرا لو فقط  ،ويضاؼ إُف ذلك أف
التنازؿ عن احملل ال يًتتب عليو انقضاء االلتزامات الواقعة على البائع يف مواجهة الغَت فاغبقوؽ والديوف
اؼبتعلقة باالستغبلؿ التجاري تدخل ضمن عناصر ذمة التاجر كما أف أموالو كلها تعترب ضامنة لكل ديونو
سواء كانت ذبارية أو مدنية  ،وبعبارة أخرى فإف الشخص الواحد ال تكوف لو إال ذمة مالية واحدة ،
ويعترب احملل التجاري عنصرا من عناصر ىذه الذمة  ،وىناؾ رأي يذىب إُف أف احملل التجاري يعترب متميزا
عن العناصر األخرى اليت ت ّكوف الذمة اؼبالية للتاجر  ،بناء على ذلك فإف احملل التجاري يبثل ذمة مالية
مستقلة بالنسبة للتاجر ـبصصة لبلستغبلؿ التجاري  ،ولكن يبلحظ أف القانوف اؼبدين اللييب قد اخذ
بوحدة الذمة اؼبالية وليس بتعددىا فاؼبادة ( )816مدين نصت على (أمواؿ اؼبدين صبيعها ضامنة للوفاء
بديونو ) .
يعترب احملل التجاري من اؼبنقوالت  ،الف كل العناصر الداخلة يف تركيبتو ىي أمواؿ منقولة ويوصف بأنو
منقوؿ معنوي مع انو قد يتضمن منقوالت مادية كالبضائع الف العناصر اؼبعنوية كحق االتصاؿ بالعمبلء
وحق اؼبلكية الصناعية ىي األساس من وجود ىذا احملل وىي األصل يف تكوينو  ،ويًتتب على كوف احملل
التجاري منقوال انو ال يتقرر عليو حق ارتفاؽ كما ال يكوف ؿببل لرىن عقاري كما ال ينطبق على بيع احملل
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التجاري اؼبادتُت ( )019-010مدين اػباصتُت بدعوى تكملة الثمن بسبب الغنب الف ىذه األحكاـ
خاصة حبالة العقار اؼبملوؾ للشخص القاصر .

المطلب الثالث :

بيع المحل التجاري :
 -1الطبيعة القانونية لبيع احملل التجاري :
تعددت اآلراء حوؿ الطبيعة القانونية لعملية بيع احملل التجاري فالبعض اعترب عملية بيع احملل التجاري
عمبل ذباريا بالتبعية إذا كاف البائع تاجر  ،ولكن إذا مت البيع بواسطة ورثة التاجر الذين ال يعتربوف من
ضمن التجار فإف البيع يف ىذه اغبالة يعترب عمبل مدنيا ويذىب رأى آخر إُف اعتبار بيع احملل التجاري
عمبل ذباريا بطبيعتو الف ؿبل العقد يرد على ماؿ لو الصفة التجارية وىو احملل .
ويًتتب على اعتبار عملية بيع احملل التجاري عمبل ذباريا إف إثبات عقد البيع ال ىبضع لقواعد القانوف
اؼبدين

 -8الشروط البلزمة النعقاد عقد بيع احملل التجاري :
( -)1الرضا -يلزـ رضا البائع واؼبشًتي اػباِف من اى عيب النعقاد عقد بيع احملل التجاري  ،وهبب أف
ينصب الرضا على العناصر األساسية لعقد البيع وىي الشيء اؼببيع والثمن  ،أما اؼبسائل الثانوية األخرى
كوقت التسليم ومكانو فبل يبنع عدـ االتفاؽ عليها من جانب الطرفُت من سباـ البيع .
وتطبق األحكاـ اػباصة بعيوب الرضا واإلرادة اؼبنصوص عليها يف اؼبواد (  )118-181مدين على
عملية بيع احملل التجاري  ،ويبلحظ أف القضاء قد اعترب أف الغلط يعترب جوىريا إذا انصب على اى
عنصر من العناصر اليت يتضمنها احملل التجاري .
( -)8األىلية ػ هبب أف تتوافر لدى طريف عقد بيع احملل التجاري األىلية البلزمة ؼبمارسة العمل التجاري
إذا كاف البيع والشراء ذباريا  ،أما إذا كاف البيع أو الشراء مدنيا فيجب أف تتوافر األىلية اؼبدنية ( يف حالة
وجود اختبلؼ بينهما ) .
45

( -)1احملل والسبب ػ يشًتط أف يكوف لعقد البيع ؿبل وسبب وأف يتوافر فيهما الشروط القانونية البلزمة
لصحة العقد ومن مث ال هبوز أف يكوف الشيء ؿببل لتجارة غَت مشروعة أو ـبالفة لآلداب العامة  ،فمثبل
أبطل القضاء عقود بيع بيوت الدعارة وحكم بإعادة الثمن إُف اؼبشًتي  ،كما يشًتط أف يكوف سبب
البيع مشروعا .
 1ػ إثبات عقد بيع احملل التجاري :
نصت اؼبادة ( )77من القانوف التجاري على ( هبب أف تثبت بالكتابة العقود اؼبتعلقة بنقل ملكية ؿبل
ذباري خاضع للتسجيل أو حىت االنتفاع وذلك مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ أي قانوف يقضي بإتباع طرؽ
معينة لنقل ملكية كل أو بعض األمواؿ اليت تكوف مقومات احملل التجاري اػباصة بطبيعة العقد .
وهبب أف يقوـ اؼبتعاقدوف بإببلغ العقد إُف مكتب السجل التجاري قصد قيده لديو خبلؿ ثبلثُت يوما
من إبرامو .
فاؼبشرع اللييب أوجب إثبات العقود اؼبتعلقة بنقل ملكية احملل التجاري أو تقرير حق االنتفاع عليو
بالكتابة ويبلحظ أف الكتابة ىنا شرط إلثبات العقد وليست شرطا النعقاده  ،ويشتمل عقد بيع احملل
التجاري عادة على البيانات اليت من شأهنا التعريف بطريف العقد و احملل التجاري ؿبل العقد واغبقوؽ
احململة عليو وعقود اإلهبار اؼبرتبط هبا .
 0ػ آثار عقد بيع احملل التجاري :
يًتتب على بيع احملل التجاري اآلثار اآلتية :
( )1ػ نقل ملكية احملل التجاري ػ يًتتب على عقد بيع احملل التجاري نقل ملكية احملل دبجرد انعقاد العقد
بُت الطرفُت ويتم يف بعض األحياف التمييز بُت ملكية احملل نفسو ونقل ملكية عناصره اؼبكوف منها واليت
يقع عليها البيع وذلك فيما يتعلق باالحتجاج بنقل اؼبلكية يف مواجهة الغَت فمثبل لكي وبتج بنقل ملكية
بعض العناصر يف مواجهة الغَت هبب إتباع اإلجراءات اؼبنصوص عليها حىت يتم االحتجاج بنقل ملكية
ىذا العنصر كما ىو اغباؿ يف براءة االخًتاع والرسوـ والنماذج الصناعية فيجب إسباـ إجراءات تسجيلها
ونشرىا حىت يتم االحتجاج بنقل ملكيتها فعلى سبيل اؼبثاؿ لو قاـ بائع احملل ببيع براءة االخًتاع إُف مش ًٍت
آخر وقاـ ىذا األخَت بتسجيلها ونشرىا فإنو يفضل على مشًتي احملل التجاري .
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( )8ػ نقل اغبقوؽ وااللتزامات اؼبنصوص عليها يف العقود السابقة على نقل ملكية احملل التجاري ػ تنتقل
إُف اؼبشًتي العقود اؼبربمة واػباصة بنشاط احملل التجاري فيكوف لو كل اغبقوؽ اليت زبوؽبا لو ىذه العقود
كما أنو يلتزـ دبا تضمنتو من التزامات  ،إال أنو هبوز االتفاؽ بينو وبُت البائع على عدـ سرياف ىذه العقود
عليو .
ويف ىذا اػبصوص تنص اؼبادة ( )76من القانوف التجاري على ( وبل من آلت إليو ملكية احملل التجاري
ؿبل اؼبتصرؼ يف العقود اؼبربمة واػباصة بنشاط احملل التجاري نفسو واليت ليست ؽبا صبغة شخصية ما َف
يتفق على خبلؼ ذلك .
ومع ذلك هبوز للطرؼ الثاين يف العقود اؼبربمة قبل التصرؼ يف احملل التجاري أف يتحلل لسبب معقوؿ من
العقد خبلؿ ثبلثة أشهر من علمو باالنتفاع وذلك مع عدـ اؼبساس دبسؤولية اؼبتصرؼ .
وتطبق األحكاـ ذاهتا على اؼبنتفع واؼبستأجر طيلة مدة قياـ حق االنتفاع أو اإلهبار . ) .
( )1ػ ترتيب التزامات يف حق البائع ػ يًتتب على بيع احملل التجاري التزامات متعددة على عاتق البائع
يأيت يف مقدمتها تسليم احملل التجاري ؿبل عقد البيع  ،ويتم تسليم احملل التجاري بتسليم كل العناصر اليت
تضمنها وزبتلف طريقة تسليم كل عنصر حبسب طبيعتو  ،فاؼبنقوالت اؼبادية يتم تسليمها باليد أو بتسليم
اؼبخزف الذي توجد بو أو بطريقة أخرى  ،وإذا َف يتمكن اؼبشًتي من استبلـ احملل فلو أف يطالب إما
بفسخ أو بتنفيذ االلتزاـ بالتسليم الواقع على البائع  ،أما إذا اقتصر األمر على عدـ تسليم عنصر من
عناصر احملل فللمحكمة السلطة التقديرية يف اغبكم بفسخ البيع أو زبفيض الثمن أو بالتعويض وذلك
على حسب أنبية العنصر الذي َف يتم تسليمو .
ومع تسليم احملل فإف البائع يظل مسئوالً عن الديوف اؼبتعلقة بنشاط احملل التجاري حىت بعد نقل ملكيتو
بشرط أف تكوف ىذه الديوف قبل تاريخ نقل اؼبلكية إال إذا وافق الدائنوف على إبراء ذمتو  ،وباإلضافة إُف
مسؤولية البائع فإف اؼبشًتي يظل مسئوال أيضا عن ىذه الديوف إذا كانت ثابتة يف الدفاتر التجارية عند
نقل ملكية احملل التجاري مادة ( )68ذباري  ،كما يلتزـ البائع بضماف العيوب اػبفية اؼبوجودة يف احملل
التجاري أو أحد عناصره .
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ويضمن البائع أيضا عدـ قيامو بأي فعل من شأنو استعادة كل أو بعض زبائن ؿبلو الذي تنازؿ عنو ويف
ىذا اػبصوص تنص الفقرة األوُف من اؼبادة ( )76ذباري على ( هبب على من تصرؼ بنقل ملكية ؿبل
ذباري أف يبتنع ؼبدة طبس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنو أو موقعو أو ظروفو األخرى تظليل زبائن
احملل اؼبنقوؿ . ) .
وهبوز للمتعاقدين االتفاؽ على عدـ اؼبنافسة بتضمُت عقد بيع احملل التجاري شرط عدـ اؼبنافسة وفقا
للضوابط الواردة يف الفقرة الثانية من اؼبادة ( )76ذباري واليت نصت على ( ويقع صحيحا الشرط القاضي
باالمتناع عن اؼبنافسة على نطاؽ أوسع فبا نصت عليو الفقرة السابقة حبيث ال يصل ذلك إُف حد منع
اؼبتصرؼ من مزاولة أي نشاط مهٍت  ،على أال تتعدى مدة الشرط طبس سنوات من تاريخ نقل اؼبلكية ،
فإف عُت االتفاؽ مدة أطوؿ أو َف يعُت اعترب اغبظر عن اؼبنافسة قائما ؼبدة طبس سنوات فقط  ،ويف حالة
وجود حق االنتفاع باحملل التجاري أو تأجَته فاغبظر على اؼبنافسة يسري على اؼبالك أو اؼبؤجر طيلة مدة
قياـ حق االنتفاع أو التأجَت .
( )0ػ ترتيب التزامات يف حق اؼبشًتي ػ يًتتب على بيع احملل التجاري ترتيب التزامات على عاتق اؼبشًتي
يأيت يف مقدمتها استبلـ احملل ودفع الثمن وقد يكوف الثمن مؤجبل يدفع على أقساط  ،ووفقا لقواعد
القانوف اؼبدين فإف للبائع حق امتياز على احملل اؼببيع باعتبار احملل التجاري منقوؿ إال أف ىذا االمتياز ال
يعطي للبائع حق تتبع احملل يف يد الغَت وبالتاِف يبكن للمشًتي أف يبيع احملل التجاري قبل سداد الثمن وال
هبوز للبائع أف يباشر أي حق على احملل يف يد اغبائز حسن النية .
وباإلضافة إُف التزاـ اؼبشًتي بدفع الثمن يلتزـ بدفع نفقات عقد البيع ورسوـ الدمغة والتسجيل والقيد
وغَت ذلك من اؼبصروفات ما َف يوجد اتفاؽ أو عرؼ يقضي بغَت ذلك مادة ( )091مدين .
وتطبق القواعد العامة فيما يتعلق بضمانات البائع يف حالة عدـ قياـ اؼبشًتي بالوفاء بالثمن مثل حق
االمتياز على احملل اؼببيع الستيفاء حقو وكذلك رفع دعوى الفسخ واؼبطالبة باسًتداد احملل .

المطلب الرابع :

إيجار المحل التجاري :
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يبكن أف يقع اإلهبار على أي ؿبل ذباري  ،وَف يشر القانوف اؼبدين إُف جواز تأجَت اؼبنقوالت اؼبعنوية إال
أف ذلك ال يفهم منو منعها  ،ويعٍت تأجَت احملل التجاري قياـ اؼبستأجر باستغبلؿ احملل التجاري غبسابو
يف مقابل دفع مبلغ معُت من اؼباؿ  ،وبذلك وبصل الفصل بُت ملكية احملل التجاري واستغبللو  ،وقد
يكوف مقابل إهبار احملل ليس مبلغا ؿبددا وإمبا عبارة عن اشًتاؾ اؼبالك يف جزء من أرباح احملل والقانوف َف
يشًتط شكبل معينا لعقد إهبار احملل التجاري ومن مث فإف عدـ كتابة العقد ال يعترب سببا لبطبلف عقد
اإلهبار إال إذا أراد اؼبتعاقداف قيد ىذا العقد يف السجل التجاري فهنا هبب أف يكوف ثابتا بالكتابة .
وال يًتتب على عقد إهبار احملل نقل ملكيتو أو إنشاء حق عيٍت عليو إال أف ملكية البضائع اؼبوجودة
يف احملل التجاري تنتقل إُف اؼبستأجر مقابل دفع شبنها إُف اؼبؤجر أو مقابل رد ما يباثلها عند انتهاء عقد
اإلهبار .
وينتهي عقد اإلهبار بانتهاء مدتو أو هببلؾ احملل التجاري ىبلكا كليا وكذلك دبوت اؼبستأجر أو
إفبلسو .
ويبكن إنشاء حق انتفاع على احملل التجاري وفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة ( )61ذباري واليت نصت على
(هبب على اؼبنتفع باحملل التجاري أف يباشر نشاط احملل مع استيفاء اظبو التجاري ودوف أف يغَت من
أىدافو ومع احملافظة على النظم اػباصة بأعماؿ احملل واؼبعدات الثابتة واؼبنقولة وكذلك البضائع .
ويف حالة عدـ قيامو دبا ذكر من التزامات أو أهنى بدوف مربر نشاط احملل طبقت عليو األحكاـ اؼبقررة
للحاالت اؼبماثلة يف حق االنتفاع  .وتدفع نقدا الفروؽ بُت اؼبوجودات عند اعبرد وقت بداية حق االنتفاع
وبُت اؼبوجودات عند انتهائو على أساس القيمة اعبارية وقت االنتهاء ) .

المطلب الخامس :

حماية المحل التجاري :

َف ينص اؼبشرع اللييب على قواعد خاصة بالنسبة للمسؤولية يف حالة اؼبنافسة غَت اؼبشروعة  ،واألساس
الذي يستند إليو القضاء لقبوؿ ىذه الدعوى ىي قواعد اؼبسؤولية التقصَتية اؼبنصوص عليها يف اؼبػادة
( )177مدين واليت تنص على (كل خطأ سبب ضررا للغَت يلزـ من ارتكبو بالتعويض ) .
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وبناء على ىذا النص يبنح القضاء اغبماية التاجر الذي سبت منافستو بطريقة غَت مشروعة  ،وىذه الدعوى
تفًتض وجود عمل من أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة وأف يًتتب على ىذا العمل ضرر واف توجد عبلقة
سببية بُت الضرر والعمل غَت اؼبشروع .

 1ػ المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة :
يبلحظ وجود اختبلؼ بُت اؼبنافسة غَت اؼبشروعة واؼبنافسة اؼبمنوعة ألف اؼبنافسة غَت اؼبشروعة تتضمن
القياـ بأعماؿ غَت سليمة وال تتفق مع القواعد القانونية ويكوف من شاهنا التأثَت على عمبلء احملل مثل
تقليد العبلمات التجارية  ،أما اؼبنافسة اؼبمنوعة فهي اليت تقضي حبظر القياـ بنشاط معُت بناء على اتفاؽ
اؼبتعاقدين وإما دبقتضى نص يف القانوف  ،ومن بُت حاالت اؼبنافسة اؼبمنوعة اليت أشار إليها اؼبشرع ما
نصت عليو اؼبادة ( )76ذباري واليت منعت بائع احملل التجاري من القياـ بأعماؿ اؼبنافسة ؼبدة طبس
سنوات من تاريخ البيع  ،وأيضا ما نصت عليو اؼبادة ( )769مدين واليت أجازت للعامل وصاحب العمل
أف يتفقا على عدـ قياـ العامل دبنافسة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل بشروط خاصة .
 2ـ الشروط الالزمة لدعوى المنافسة غير المشروعة :

( )1ػ وجود عمل من أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة  ،أي أف تكوف اؼبنافسة عن طريق وسائل غَت مشروعة
وىذه الوسائل ال تقع ربت أي حصر وىي اليت تشمل األعماؿ اليت يكوف ارتكاهبا ـبالفة للقواعد أو
اللوائح أو اليت يعتربىا العرؼ التجاري إخبلال بالنزاىة والشرؼ الذي هبب أف يسود بُت التجار  ،وقد
يكوف الغرض من أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة التشهَت بسمعة صاحب احملل أو منتجاتو وذلك بتوزيع
اإلشاعات عن منتجات احملل وظروؼ اإلنتاج والعمل فيو  ،وقيد يكوف القصد من اؼبنافسة غَت اؼبشروعة
إحداث بلبلة يف النظاـ الداخلي للمحل اؼبنافس مثاؿ ذلك ػ إفشاء األسرار الصناعية أو ربريض العماؿ
على ترؾ عملهم أو شطب العبلمات اؼبوجودة على منتجات احملل أو سبزيق إعبلناتو  ،وقد يكوف اؽبدؼ
من األعماؿ اليت يقوـ هبا اؼبنافس إيقاع الزبائن وعمبلء احملل يف اػبلط بُت ؿبل التاجر اؼبنافَس حىت يعتقد
الزبائن أف كبل احمللُت واحد كاستعماؿ اؼبنافس نفس االسم التجاري للتاجر  ،وقد تكوف أعماؿ اؼبنافسة
من شأهنا إحداث اضطرابا يف السوؽ واألسعار مثاؿ ذلك اإلعبلف اؼببالغ فيو عن وجود بعض السلع أو
القياـ بتخفيض كبَت يف األسعار إُف درجة بيعها خبسارة كبَتة حىت تسبب ضررا للتجار .
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( ) 8ػ الضرر ػ ال هبوز رفع دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة إال إذا ترتب عن أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة
ضرر للتاجر  ،وقد يكوف ىذا الضرر ضررا ماديا مثل فقد التاجر لزبائنو وقد يكوف ضررا معنويا كما لو
أغبقت أعماؿ اؼبنافسة ضررا بسمعة التاجر  ،وقد يكفي الضرر االحتماِف للحكم يف دعوى اؼبنافسة غَت
اؼبشروعة  ،كما لو ترتب على اؼبنافسة غَت اؼبشروعة حدوث اضطراب عاـ يف السوؽ نتج عنو إيذاء
للتجار الذين يتاجروف يف نفس السلع فيكوف لو اغبق يف رفع الدعوى دوف اغباجة إُف إثبات أف ذلك
العمل ترتب عليو اجتذاب لزبائن ؿبل معُت .
ويذىب فريق من الشراح القانوف إُف التفرقة بُت الدعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة ودعوى اؼبسئولية اؼبدنية
فاألخَتة الغرض منها تعويض الضرر فقط أما األوُف فأهنا باإلضافة إُف تعويض الضرر هتدؼ إُف ضباية
احملل من أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة يف اؼبستقبل  ،لذلك أجيز رفع ىذه الدعوى دوف اشًتاط وقوع
ضررا بالتاجر إذا كاف ىبشى وقوع ىذا الضرر يف اؼبستقبل  ،ويف ىذه اغبالة وبكم القاضي بوقف أعماؿ
اؼبنافسة غَت اؼبشروعة عن طريق غرامة هتديديو إذا زبلف اؼبنافس عن تنفيذ اغبكم ولكن ال هبوز اغبكم
بأي تعويض إال يف حالة وقوع ضرر بالتاجر من جراء أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة .
( )1ػ رابطة السببية ػ إذا كاف الغرض من رفع دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة ىو اغبصوؿ على تعويض
للضرر الذي حدث بالتاجر اؼبدعي فعليو إثبات وجود رابطة السببية بُت العمل غَت اؼبشروع والضرر الذي
أصابو  ،أي أف ىذا الضرر قد وقع ضد اؼبدعى نتيجة أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة اليت قاـ هبا التاجر
اؼبنافس اؼبدعى عليو .
أما إذا كاف اؽبدؼ من رفع الدعوى ىو وقف أعماؿ اؼبنافسة بالنسبة للمستقبل فبل ؿببل إلثبات
رابطة السببية حيث َف يًتتب أي ضرر فعلى باؼبدعى .
( -)0اغبكم يف دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة ػ للمحكمة اؼبرفوعة أمامها دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة أف
ربكم بوقف ىذه األعماؿ وؽبا أيضا أف ربكم لتعويض اؼبدعي عن الضرر الذي أصابو نتيجة ألعماؿ
اؼبنافسة غَت اؼبشروعة  ،فمثبل للمحكمة أف ربكم بتعديل االسم التجاري للمدعى عليو حىت ال وبدث
خلط بينو وبُت االسم التجاري للمدعي  ،كما أف للمحكمة أف ربكم بإزالة االسم التجاري كلية
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واستبدالو بغَته  ،وإذا تضرر اؼبدعي من أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشروعة فلو أف يطلب من احملكمة اغبكم لو
بالتعويض .
ويبلحظ أف دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة ال يبكن قبوؽبا إال إذا كانت ربمي مصاٌف مشروعة وعلى
ذلك فإذا تبُت أف اؼبدعي كاف يقوـ بتجارة غَت مشروعة فبل هبوز لو االستفادة من اغبماية عن طريق
دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة .

المبحث الثاني:

حقوق الملكية الصناعية :

مقدمة :

اؼبلكية الصناعية تشمل اغبقوؽ الواردة على بعض اؼبنقوالت اؼبعنوية وىي براءات االخًتاع والرسوـ
والنماذج الصناعية والعبلمات التجارية واألظباء التجارية  ،وما يبيز اغبقوؽ الواقعة على اؼبخًتعات
اعبديدة أهنا تعطي لصاحبها اغبق يف االحتكار الكامل لبلستغبلؿ بينما اغبقوؽ اليت ترد على
الشارات اؼبميزة مثل االسم التجاري والعبلمة التجارية ال تتضمن ىذا النوع من االحتكار فكل ما
سبنحو لصاحبها ىو اغبق يف سبيز منتجاتو أو ؿبلو .

المطلب األول :

براءات االختراع :

 -1اؼبقصود برباءة االخًتاع :
نظم القانوف رقم ( )6لسنة  1595األحكاـ اػباصة برباءات االخًتاع  ،وقد عرؼ االخًتاع يف مادتو
األوُف بأنو كل ابتكار جديد قابل لبلستغبلؿ الصناعي سواء كاف متعلقا دبنتجات صناعية جديدة أـ
بطرؽ أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرؽ أو وسائل صناعية معروفة .
ويكوف للمخًتع اغبق يف احتكار استغبلؿ اخًتاعو دوف غَته من الناس إال أنو يشًتط لذلك وجود
براءة اخًتاع لديو يكوف قد حصل عليها وفقا للشروط اليت حددىا القانوف.
 -8شروط منح براءة االخًتاع :
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(أ) ػ الشروط اؼبوضوعية :
( )1ػ أف يكوف ىناؾ اخًتاع – وفقا لنص اؼبادة األوُف من القانوف رقم ( )6لسنة  1595اؼبذكور
يشًتط لكي سبنح براءة اخًتاع هبب أف يكوف ىناؾ ابتكار جديد أي اخًتاع يستحق اغبماية القانونية
وقد يتعلق االبتكار باكتشاؼ منتج جديد أو استحداث وسيلة جديدة إلنتاج سلعة من السلع اؼبوجودة
من قبل أو تطبيق جديد لوسيلة معروفة من قبل .
( )8ػ أف يكوف االخًتاع جديدا  ،واؼبقصود بذلك أال يكوف االخًتاع معروفا من قبل  ،وال يعترب االخًتاع
جديدا كلو أو يف جزء منو يف اغبالتُت اآلتيتُت :
* إذا كاف خبلؿ ( )98سنة سابقة على تاريخ تقدًن طلب الرباءة قد سبق استعماؿ االخًتاع بصفة
علنية يف ليبيا .
* إذا كاف خبلؿ ( )98سنة سابقة على تاريخ تقدًن طلب الرباءة قد سبق إصدار براءة يف ليبيا عن
االخًتاع ذاتو آو جزء منو لغَت اؼبخًتع أو لغَت من آلت إليو حقوقو .
( )1ػ أف يكوف االخًتاع صاغبا لبلستغبلؿ :
أي أف يكوف االخًتاع قاببل لبلستغبلؿ اؼبادي سواء كاف يف ؾباؿ الصناعة أو غَتىا .
( )0ػ أف يكوف االخًتاع مشروعا -أي أف هبيز القانوف منح الرباءة عن االخًتاع اؼبقدـ الطلب عنو
فاؼبشرع مثبل منع منح براءة اخًتاع عن االخًتاعات اليت ينشأ عن استغبلؽبا إخبلؿ باآلداب العامة أو
النظاـ العاـ وكذلك االخًتاعات الكيميائية اػباصة باألغذية والعقاقَت الطبية أو اؼبركبات الصيدالنية  ،إال
إذا كانت ىذه اؼبنتجات تصنع بطريقة أو عملية خاصة  ،ويف ىذه اغبالة ال سبنح الرباءة إُف اؼبنتجات
ذاهتا بل إُف طريقة صنعها مراعاة ؼبصلحة الناس وتفضيلها على مصلحة اؼبخًتع .
(ب) ػ الشروط الشكلية :
( -)1تقدًن طلب تسجيل براءة االخًتاع :
هبب على اؼبخًتع تقدًن طلب براءة االخًتاع إُف اعبهة اإلدارية اؼبختصة ( مركز البحوث الصناعية )
وتقدًن البيانات اؼبطلوبة حىت يتم قيد وتسجيل براءة االخًتاع  ،وهبب أف يشتمل طلب الرباءة على
وصف تفصيلي لبلخًتاع وطريقة استغبللو  ،كما هبب أف يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر
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اعبديدة اليت يطلب صاحب الشأف ضبايتها  ،وبعد تقدًن الطلب على النحو اؼبتقدـ يقوـ مكتب ضباية
اؼبلكية الصناعية بالتحقق من استيفائو للشروط اليت يتطلبها القانوف وىي :
* أف يكوف الطلب مقدماً وفقاً لئلجراءات اليت وبددىا القانوف .
* أف يكوف الوصف مصوراً لبلخًتاع بكيفية تسمح بتنفيذه .
* أف تكوف العناصر اؼببتكرة اليت يطلب صاحب الشأف ضبايتها واردة يف الطلب بطريقة ؿبددة وواضحة
و إذا تبُت إُف اؼبكتب أف االخًتاع يبكن استخدامو بطريقة تتعارض مع النظاـ العاـ أو اآلداب جاز
ؼبكتب اؼبلكية الصناعية أف يعلق قبوؿ الطلب على تنازؿ صاحب الشأف عن حق استخداـ االخًتاع
بطريقة تتناىف مع النظاـ العاـ أو اآلداب العامة .

( -)8نشر براءة االخًتاع :
إذا قبل مكتب ضباية اؼبلكية الصناعية طلب تسجيل براءة االخًتاع يقوـ باإلعبلف عن تسجيل ىذه الرباءة
يف مدونة اإلجراءات ويشمل النشر البيانات اآلتية :
* اسم الطالب ولقبو وجنسيتو ومهنتو – و إذا كاف شركة أو ىيئة فيذكر اظبها أو عنواهنا ونوعها والغرض
من إنشائها ومركزىا الرئيسي .
* تسمية االخًتاع .
* تاريخ تقدًن الطلب .
( -)1التعديبلت الواردة على طلب تسجيل براءة االخًتاع :
قد يرى مكتب ضباية اؼبلكية الصناعية تكليف الطالب بإجراء بعض التعديبلت اليت يرى إدخاؽبا على
الطلب بتكملة ما قد يكوف بو من نقص  ،وذلك بكتاب مصحوب بعلم الوصوؿ موضحاً فيو أساس
طلب التعديل وعلى الطالب أف يقوـ بإجراء التعديل يف خبلؿ ستة أشهر من تاريخ اإلخطار وإال اعترب
متنازال على طلبو  ،وهبوز التظلم من طلب التعديل أماـ اللجنة اؼبختصة وفقا لئلجراءات احملددة .
 -1اؼبعارضة يف إصدار براءة االخًتاع :
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هبوز لكل ذي شأف أف يقدـ ؼبكتب اؼبلكية الصناعية يف خبلؿ شهرين من تاريخ نشر طلب براءة
االخًتاع إخطارا كتابياً دبعارضتو يف إصدار الرباءة وهبب أف يشتمل ىذا اإلخطار على األسباب اليت
يستند إليها يف معارضتو  ،ويتم الفصل يف ىذه اؼبعارضة من قبل عبنة ـبتصة ووفقاً إلجراءات ؿبددة ،
ويبكن للجنة أف تعُت خبَتاً لدراسة اعبوانب الفنية اػباصة باؼبعارضة يف منح براءة االخًتاع  ،وبعد أف يتم
الفصل يف طلب اؼبعارضة يف منح براءة االخًتاع يقوـ مكتب ضباية اؼبلكية الصناعية بإخطار ذوى الشأف
بو بقرار اللجنة بالفصل يف طلب اؼبعارضة يف خبلؿ مدة عشرة أياـ من تاريخ صدوره .
 -0منح الرباءة :
إذا َف تقدـ أية معارضة يف إصدار براءة االخًتاع أو قدمت وصدر قرار هنائي برفضها يقوـ مكتب
ضباية اؼبلكية الصناعية باستصدار قرار من اعبهة اؼبختصة ( مدير مركز البحوث الصناعي ) دبنح الرباءة
وهبب نشر ىذا القرار يف اعبريدة الرظبية ( مدونة اإلجراءات )  ،وهبب أف يشتمل القرار الصادر دبح
الرباءة على البيانات اآلتية :
( رقم الرباءة ػ اسم اؼبخًتع ػ اسم مالك الرباءة وجنسيتو وؿبل إقامتو ) .
وإذا كاف اؼبالك شركة أو ىيئة يذكر اظبها وعنواهنا و مركزىا الرئيسي ػ تسمية اؼبخًتع ػ مدة اغبماية ػ تاريخ
براءهتا وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها .
وبالنسبة للرباءات اإلضافية يشار يف القرار إُف رقم وتاريخ الرباءة األصلية وتاريخ انتهاء ضبايتها  ،واؼبقصود
بالرباءة اإلضافية ىي اليت يًتتب عليها إدخاؿ ربسينات أو تطويرات على االخًتاع األصلي.
وإذا ظهر ؼبكتب ضباية اؼبلكية الصناعية أف االخًتاع خاص بالشؤوف العسكرية فعليو أف يطلع اعبهة
اؼبختصة بطلب تسجيل الرباءة اػباصة بو وللجهة اؼبختصة أف تعارض يف إشهار الرباءة إذا رأت يف ذلك
مساساً بشؤوف األمن والدفاع وؽبا أيضا أف تعارض يف نشر وإعبلف القرار الصادر دبنح الرباءة لصاحب
االخًتاع كما ؽبا أيضا يف ظرؼ ثبلثة أشهر من تاريخ تقدًن طلب الرباءة اؼبعارضة يف منح براءة االخًتاع
للطالب مقابل شراء االخًتاع منو واالتفاؽ معو على استغبللو .
 -9حق استغبلؿ الرباءة :
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زبوؿ الرباءة مالكها دوف غَته اغبق يف استغبلؿ االخًتاع جبميع الطرؽ أي أنو وبتكر اغبق يف استغبللو
وال هبوز للغَت أف يعتدي على ىذا اغبق واؼبدة اليت وبتكر فيها اؼبالك ىذا اغبق ليست أبدية وإمبا ىي
ؿبددة دبدة طبس عشرة سنة تبدأ من تاريخ تقدًن طلب تسجيل الرباءة ومن اعبائز التجديد ؼبدة أخرى ال
ذباوز طبس سنوات بشروط خاصة ومدة االحتكار يف الرباءات اؼبتعلقة باالخًتاعات الكيميائية اػباصة
باألغذية والعقاقَت الطبية أو اؼبركبات الصيدلية ىي عشر سنوات فقط غَت قابلة للتجديد وال يسري حق
احتكار اؼبخًتع على مكاف يستغل االخًتاع صناعيا أو قاـ باألعماؿ البلزمة باستغبللو حبسن نية قبل
تقدًن طلب الرباءة ويكوف لو اغبق يف أف يستمر يف االستغبلؿ ولكن يف حدود حاجات منشأتو وكوف لو
حق نقل حق االستغبلؿ مستقبل عن اؼبنشأة ذاهتا .

 -7التزامات صاحب الرباءة :
يلتزـ صاحب الرباءة باستغبلؿ االخًتاع الذي يتم تسجيل براءة اخًتاعو  ،وإذا َف يقم بذلك خبلؿ
مدة ثبلث سنوات تبدأ من تاريخ منح الرباءة فإنو هبوز للجهة اإلدارية اؼبختصة إلغاء براءة االخًتاع
اؼبمنوحة  ،ويستوي أف يكوف استغبلؿ الرباءة يف ليبيا أو يف البلد األصلي للمخًتع  ،وهبوز منح صاحب
الرباءة مدة أخرى ال ذباوز سنتُت إذا كاف عدـ استغبلؿ الرباءة راجعا ألسباب خارجة عن إرادة صاحب
الرباءة .
 -6انتقاؿ ملكية الرباءة ورىنها واغبجز عليها :
تعترب الرباءة من اغبقوؽ اؼبالية وبالتاِف فهي تنتقل بالطرؽ اؼبقررة النتقاؿ ىذا النوع من اغبقوؽ فينتقل
اغبق يف الرباءة يف اؼبَتاث أو الوصية كما انو ينتقل بُت األحياء بعوضا أو بغَت عوض  ،كما هبوز رىن ىذا
اغبق واغبجز عليو .
 -6انقضاء براءة االخًتاع :
تنتهي براءة االخًتاع إما بالبطبلف أو بالسقوط  ،ووبدث السقوط بانتهاء اؼبدة اليت حددىا اؼبشرع
غبماية الرباءة كما يتم ذلك عن طريق تنازؿ صاحب الرباءة عنها وكذلك بعدـ دفع الرسوـ اؼبستحقة عنها
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وبعدـ استغبلؿ االخًتاع يف خبلؿ الثبلث سنوات التالية لصدور الرباءة ويًتتب على السقوط إلغاء الرباءة
دوف اثر رجعي .
وهبوز ؼبكتب اؼبلكية الصناعية ولكل ذي شأف أف يطلب من احملكمة اؼبختصة اغبكم ببطبلف براءة
االخًتاع إذا كاف ينقصها أحد الشروط اؼبوضوعية البلزمة لصحتها  ،ويًتتب على اغبكم بالبطبلف زواؿ
الرباءة واعتبارىا كأف َف تكن سواء بالنسبة للحاضر أو بالنسبة للمستقبل .
 -5ضباية ملكية الرباءة :
( )1ػ اغبماية اعبنائية :
نص اؼبشرع على عقوبات جنائية توقع على كل من قلّػد موضوع اخًتاع ُمنحت عنو براءة وفقا ألحكاـ
قانوف براءات االخًتاع رقم ( )6لسنة  ، 1595واؼبقصود بالتقليد ىنا ىو صنع الشيء موضوع الرباءة وال
يلزـ أف يكوف التقليد قد بلغ درجة معينة من الدقة  ،كما يعاقب القانوف كل شخص قاـ ببيع أو عرض
للبيع أو للتداوؿ أو استورد من اػبارج أو حازا بقصد االذبار منتجات مقلدة مع علمو بذلك مىت كاف
االخًتاع مسجبل يف ليبيا  ،كما أف القانوف يعاقب كل من وضع بغَت حق على اؼبنتجات أو اإلعبلنات
أو العبلمات التجارية أو أدوات التعبئة أو غَت ذلك بيانات تؤدي إُف االعتقاد حبصولو على براءة االخًتاع
.
( )8ػ اإلجراءات التحفظية :
أجاز اؼبشرع لصاحب الرباءة أف يطلب من احملكمة اؼبختصة بازباذ اإلجراءات التحفظية الكفيلة حبفظ
حقوقو  ،وذلك بطلب توقيع اغبجز على اؼبنتجات أو البضائع اؼبقلدة واآلالت واألدوات اليت استخدمت
أو قد تستخدـ يف ارتكاب اعبريبة  ،والبضائع اؼبستوردة من اػبارج ولصاحب الرباءة أف يقوـ بطلب
استصدار األمر من احملكمة اؼبختصة بازباذ ىذه اإلجراءات قبل رفع الدعوى القضائية .
( )1ػ اعبزاءات اؼبدنية :
هبوز للمحكمة أف ربكم بتعويض صاحب الرباءة عندما يلحقو ضرر بسبب االعتداء على اخًتاعو وذلك
تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التقصَتية كما ال هبوز للمحكمة أف ربكم دبصادرة األشياء احملجوزة وؽبا
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أف تأمر بإتبلفها عند االقتضاء  ،وال يتوقف ازباذ اإلجراءات اؼبدنية السابقة على اغبكم بإدانة الشخص
اؼبعتدى على براءة االخًتاع  ،وهبوز للمحكمة أف تأمر بنشر اغبكم على نفقة احملكوـ عليو .

المطلب الثاني :

الرسوم والنماذج الصناعية :
 1ػ اؼبقصود بالرسوـ والنماذج الصناعية :
جسم بألواف أو بغَت ألواف الستخدامو يف اإلنتاج
يقصد بالرسوـ ػ كل ترتيب للخطوط وكل شكل ّ
الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية اؼبادة ( )11من قانوف براءة االخًتاع والرسوـ والنماذج
الصناعية رقم ( 1595 )6مسيحي .
وعلى ذلك فإف الرسم ىو كل ترتيب للخطوط يعطي السلعة وصفا فبيزا كرسوـ السجاد واألقمشة وال هتم
الطريقة اليت تستخدـ يف تنفيذ ىذا الرسم فقد تكوف آلية كالطباعة كما قد تكوف يدوية كالتطريز أو
كيماوية كما يف اؼبنسوجات  ،ويستوي أف يتم تطبيق الرسم على أقمشة أو معدف أو زجاج إُف غَت ذلك
من اؼبواد اؼبختلفة .
ويقصد بالنموذج ػ كل شكل جسم  ،أي القالب الذي يتم فيو صب السلعة كقطع األثاث وشكل
السيارات وأدوات الزينة .
وىبتلف النموذج عن الرسم من ناحية انو وبتوي دائما على ؾبسم معُت أما الرسم فمن اؼبمكن وضعو
على سطح أي شيء .
 8ػ شرط تسجيل الرسوـ والنماذج الصناعية :
يشًتط يف الرسم أو النموذج الصناعي اعبدير حبماية اؼبشرع أف يكوف جديدا أي يبثل عمبل جديدا أصيبل
 ،وقد أثار ىذا الشرط صعوبة يف التطبيق من الناحية العملية ولكن يبلحظ أنو ال أنبية للمستوى الفيت
للرسم أو النموذج فقد يكوف مرتفعا أو متوسطا  ،وال يشًتط أف يكوف الرسم أو النموذج مبتكرا فمن
اعبائز أف يتم االقتباس من الرسم اؼبوجود يف السابق إال أنو هبب أف يضيف اؼبصمم أي شيء من عنده
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يربز اجملهود أو العمل الذي أضافو إُف االقتباس ومن اعبائز أف يتكوف الرسم من عدة عناصر معروفة من
قبل إال أنو يشًتط أف يًتتب على ىذا اعبمع من العناصر رسم جديد يتميز بأصالتو
 1ػ إجراءات تسجيل الرسوـ والنماذج الصناعية :
يتم تقدًن طلب تسجيل الرسم والنماذج الصناعية إُف اعبهة اإلدارية اؼبختصة وفقا لئلجراءات احملددة
وتقوـ ىذه اعبهة بتسجيل الرسوـ والنماذج الصناعية عن طريق قيد الطلبات اؼبقبولة يف سجل خاص
يسمى سجل الرسوـ والنماذج الصناعية  ،ويتم شهر التسجيل بنشره يف اعبريدة الرظبية ( مدونة
اإلجراءات ) .
 0ػ ملكية الرسم أو النموذج الصناعي :
يعترب الرسم أو النموذج الصناعي ملكا ؼبن ابتكره  ،ويبلحظ أف التسجيل يعترب قرينة على اؼبلكية فإذا كاف
اؼبسجل أو الذي قاـ بالتسجيل ىو غَت اؼبالك اغبقيقي فيجوز للمالك أف يشطب التسجيل إذا أثبت
ملكيتو للرسم أو النموذج الصناعي  ،ويتم نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي بكل طرؽ نقل اؼبلكية
بصفة عامة  ،ولكن يبلحظ أف نقل اؼبلكية ال وبتج بو يف مواجهة الغَت إال بعد التأشَت بو يف السجل
اػباص بقيد الرسوـ والنماذج الصناعية ونشره .
 9ػ اغبماية القانونية للرسم أو النموذج الصناعي :
وفر اؼبشرع ضباية للرسم أو النموذج عن طريق توقيع اعبزاء اعبنائي يف حالة تقليد رسوـ أو مباذج صناعية ،
وكذلك يف اغباالت اليت يتم فيها بيع أو تداوؿ مواد عليها رسوـ أو مباذج صناعية مقلدة  ،كما هبوز
لصاحب الرسم أو النموذج أف يطلب من احملكمة اؼبختصة ازباذ إجراءات ربفظية وذلك حبجز اؼبنتجات
أو البضائع اؼبقلدة واآلالت واألدوات اليت استخدمت أو قد تستخدـ يف ارتكاب اعبريبة باإلضافة إُف
اعبزاءات اعبنائية فإنو يكوف ؼبالك الرسم أو النموذج الصناعي اؼبعتدى عليو رفع دعوى اؼبنافسة غَت
اؼبشروعة غبماية حقو ولو أيضا طلب تعويض عن الضرر الذي أصابو من جراء ىذا االعتداء .
 7ػ مدة اغبماية القانونية للرسوـ والنماذج الصناعية :
إذا مت تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وفقا لئلجراءات احملددة فإنو يتمتع باغبماية القانونية  ،ومدة
ىذه اغبماية ىي طبس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل  ،ومن اعبائز ذبديد ىذه اؼبدة مرتُت
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متتاليتُت كل منهما طبس سنوات إذا قدـ مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد يف خبلؿ السنة األخَتة
من كل مدة .

المطلب الثالث :

العالمات التجارية :
 1ػ تعريف العبلمة التجارية :
أشار اؼبشرع يف اؼبادة ( )1من قانوف العبلمات التجارية رقم ( )08لسنة  1597مسيحي إُف أنو
فيما يتعلق بأحكاـ ىذا القانوف ( تعترب عبلمات ذبارية األظباء اؼبتخذة شكبل فبيزا أو اإلمضاءات
والكلمات واغبروؼ واألرقاـ والرسوـ والرموز وعنوانات احملل والدمغات واألختاـ والتصاوير والنقوش البارزة
أو أية عبلمة أخرى أو أية ؾبموعة منها إذا كانت تستخدـ أو يراد أف تستخدـ إما يف سبييز منتجات عمل
صناعي أو استغبلؿ زراعي أو استغبلؿ للغابات أو ؼبستخرجات األراضي أو أية بضاعة  ،وإما للداللة
على مصدر اؼبنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضماهنا أو طريقة ربضَتىا . ) .
ويبكن تعريف العبلمة التجارية بصفة عامة بأهنا الشارة اليت يضعها الصانع أو التاجر لتمييز منتجاتو
أو بضاعتو عن غَتىا  ،فهي وسيلة سبكن اؼبستهلك من التعرؼ على السلعة وربميو من عملية التضليل.
كما أهنا أصبحت األداة اليت يستخدمها التاجر غبماية منتجاتو من اؼبنافس الذي يقوـ باستخداـ عبلمة
مشاهبة .
 8ػ موضوع العبلمة التجارية :
حدد اؼبشرع موضوع العبلمة التجارية يف اؼبادة األوُف من قانوف العبلمات التجارية حيث ذكر بأهنا ىي
اليت ( ...تستخدـ أو يراد أف تستخدـ إما يف سبييز منتجات عمل صناعي أو استغبلؿ زراعي أو استغبلؿ
للغابات أو اؼبستخرجات من األراضي أو أية بضاعة وإما للداللة على مصدر اؼبنتجات أو البضائع أو
نوعها أو مرتبتها أو ضماف طريقة ربضَتىا ) .
فاؼبشرع هبيز وضع العبلمة على كافة اؼبنتجات سواء كانت صناعية أو زراعية أو استخراجية أو طبيعية
 1ػ شكل العبلمات التجارية :
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( )1ػ األظباء واإلمضاءات :
الصورة األوُف اليت نص عليها اؼبشرع لشكل العبلمة التجارية ىي صورة األظباء اؼبتخذة شكبل فبيزا  ،مثاؿ
ذلك االسم الذي على أجهزة التلفزيوف ( قار يونس ) أو اسم ( ليبو) على السيارات ...اٍف ولكي
يعترب االسم عبلمة ذبارية هبب أف تكوف حروفو مكتوبة بشكل معُت أو يكتب يف صورة دائرة أو مثلث
أو مربع  ،ويبكن أف تكوف العبلمة من إمضاء التاجر بشرط أف تأخذ شكبل فبيزا  ،كما يبكن أف يكوف
االسم الذي ازبذه التاجر عبلمة ذبارية ليس ىو اسم التاجر وإمبا عبارة عن تسمية مبتكرة مثل ( سجائر
الرياضي ػ طبلء اؼبدينة ػ زبادي النسيم ػ بسكويت السنبلة ) و ال يلزـ طاؼبا أف التسمية مبتكرة أف تتخذ
شكبل فبيزا وذلك بعكس االسم الشخصي للتاجر إذا ازبذ كعبلمة ذبارية فيجب أف يتخذ شكبل فبيزا .
( )8ػ اغبروؼ واألرقاـ:
يبكن أف تكوف العبلمة التجارية من اغبروؼ أو األرقاـ  ،فَتاعى أف تكوف ىذه اغبروؼ فباثلة للحروؼ
األوُف السم التاجر أو أية حروؼ أخرى  ،كما قد تكوف العبلمة مكونة من أرقاـ وحروؼ كما لو أطلق
على سلعة معينة اسم ( . ( L110
( )1ػ الرسوـ والرموز والتصاوير :
من اعبائز أف تكوف العبلمة التجارية عبارة عن رسم أو رمز أو صورة مثل ازباذ صورة حيواف معُت أو
شجرة أو أي شيء آخر لتمييز سلعة التاجر عن غَتىا من السلع اؼبشاهبة  ،ويًتتب على ثبوت التاجر
على رسم معُت ثبوت حقو أيضا على التسمية الدالة عليو وعلى ذلك لو ازبذ تاجر معُت من صورة
حيواف معُت عبلمة ذبارية لسلعتو فإنو ُيبنع على تاجر آخر ازباذ نفس صورة أو اسم ذلك اغبيواف كعبلمة
لسلعتو  ،كما إف التاجر لو ازبذ لفظا عبلمة لو يبنع على تاجر آخر أف يتخذ كعبلمة لو الرسم الذي يعرب
عنو ىذا اللفظ .
( )0ػ الدمغات واألختاـ والنقوش البارزة :
ذكر اؼبشرع ىذه الصورة كأمثلة للعبلمات التجارية ويقصد هبا الطرؽ اليت توضع هبا العبلمات على
اؼبنتجات  ،ويتم ذلك بطريق الدمغ أو اػبتم أو النقش أو بلصق بطاقات مطبوعة عليو .
( )9ػ صور أخرى للعبلمات التجارية :
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العبلمات التجارية اليت ذكرناىا ليست على سبيل اغبصر إذ أنو من اؼبمكن وجود صور أخرى غَت اليت
ذكرنا من ذلك الغبلؼ اػباص الذي يستعمل لتمييز سلعة عن أخرى أو شكل العبوة اليت توضع فيها
اؼبنتجات إُف غَت ذلك من العبلمات اػباصة .
 0ػ شروط العبلمات التجارية :
يشًتط يف العبلمات التجارية لكي تتمتع باغبماية القانونية عدة شروط من أنبها أف تكوف ؽبا صفة فبيزة
وأف تكوف جديدة وأف تكوف مشروعة وأال تتضمن ما من شأنو تضليل اعبمهور .

( )1ػ الصفة اؼبميزة :
ال يعتد قانوف العبلمات التجارية بالعبلمة اػبالية بأي صفة فبيزة  ،وعلى ذلك ال تعترب عبلمة ذبارية ما
تسمى بالعبلمة النوعية أي اليت ال ربتوي إال على االسم اؼبعتاد للسلعة إذ أف ىذا االسم يعترب ملكا
للجميع  ،ومثاؿ ذلك إطبلؽ اسم الدواء تبعا للمادة اليت يًتكب منها فلو ظبي دواء معُت باسم فيتامُت
فإف ذلك ال يعترب دبثابة عبلمة ذبارية ىبتص هبا ىذا الدواء  ،كما ال يعد عبلمة ذبارية الشكل العادي
اؼبألوؼ مثل صورة فبلح لييب أو ينتمي إُف جنسية أخرى ووضعو على منتج معُت وكذلك ال يعد من قبيل
العبلمات التجارية العبلمة اليت تكوف من لفظ أو إشارة تدؿ على نوع السلعة أو صفتها أو مصدرىا مثاؿ
ذلك وصف النب بأنو برازيلي أو يبٍت أو وصف اعبنب بأنو ىولندي أو فرنسي للداللة على اؼبصدر الذي
تكوف عبلمة يف حد ذاهتا إال أهنا من
مت شراء ىذا اؼبنتج منو  ،ويبلحظ أنو إذا كانت اإلشارة العادية ال ّ
اؼبمكن أف تكوف كذلك إذا أصبح ؽبا شكل فبيز ومثاؿ ذلك أف تستعمل طريقة خاصة يف كتابتها كاف
تكوف الكتابة يف صورة دائرة أو مربع أو حبروؼ خاصة أو بلوف خاص .
( )8ػ أف تكوف العبلمة التجارية مشروعة :
ال تعترب العبلمة عبلمة ذبارية إذا كانت ـبلة باآلداب أو ـبالفة للنظاـ العاـ  ،كما ال هبوز أف تكوف
العبلمة التجارية الشعارات العامة واإلعبلـ وغَتىا من الرموز اػباصة بالدولة أو بإحدى البلداف اليت تعامل
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ليبيا معاملة اؼبثل  ،وكذلك العبلمات اؼبقلدة والعبلمات اؼبطابقة أو اؼبشاهبة لرموز ذات الصبغة الدينية
البحثة .
( )1ػ أال يكوف شأف العبلمة التجارية تضليل اعبمهور :
ال هبوز أف ربتوي العبلمة التجارية على بيانات كاذبة عن مصدر إنتاجها أو عن صفاهتا األخرى ،
وكذلك العبلمات اليت ربتوي على بياف اسم ذباري ونبي أو مقلد أو مزور .
( )0ػ أف تكوف العبلمة التجارية جديدة :
ويعٍت ذلك أال تكوف العبلمة قد سبق استعماؽبا من قبل شخص آخر  ،فإذا استخدمت العبلمة من قبل
لتمييز سلعة ما فبل هبوز استعماؿ نفس العبلمة لتمييز سلعة أخرى مشاهبة لؤلوُف أو فباثلة ؽبا  ، .إال أنو
من اعبائز استعماؿ العبلمة التجارية لتمييز سلعة أخرى ـبتلفة عن األوُف مثل استخداـ عبلمة ذبارية
لتمييز مشروبات معينة فإنو يبكن استعماؿ ىذه العبلمة من قبل مصنع لؤلحذية أو اؼببلبس نظرا
الختبلؼ السلعتُت .
وال يعٍت أف تكوف العبلمة جديدة أال تكوف قد استعملت من قبل بشكل مطلق بل يبكن اعتبارىا
جديدة إذا كاف قد سبق استعماؽبا من قبل شخص آخر ولكن أوقف ىذا االستعماؿ فًتة طويلة وكذلك
إذا انتهت مدة اغبماية الناذبة عن تسجيل العبلمة وَف يقم صاحبها بتجديد اؼبدة .
 9ػ تسجيل العبلمة التجارية :
( ) 1ػ من لو حق تسجيل العبلمة التجارية :
نصت اؼبادة ( )0من قانوف العبلمات التجارية على األشخاص الدين ؽبم حق تسجيل العبلمات التجارية
وحددهتم
وفقا ؼبا يلي :
* كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر لييب اعبنسية .
* كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بليبيا أو لو فيها ؿبل حقيقي .
* كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر ينتمي لببلد تعامل ليبيا معاملة اؼبثل أو مقيم هبا أو لو فيها ؿبل
حقيقي .
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* اعبمعيات أو صباعات أرباب الصناعة أو اؼبنتجوف أو التجار اليت تكوف مؤسسة يف ليبيا أو يف إحدى
الببلد اؼبذكورة آنفا إذا كاف يبكن اعتبارىا متمتعة باألىلية اؼبدنية .
* اؼبصاٌف العامة .
( )8ػ إجراءات التسجيل :
يقدـ طلب تسجيل العبلمة التجارية إُف اعبهة اإلدارية اؼبختصة ( اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة
واالستثمار ) ويتضمن طلب التسجيل على بيانات أنبها  :ػ العبلمة اؼبطلوبة تسجيلها ػ بيانات البضائع
أو اؼبنتجات اؼبطلوب تسجيل العبلمة عنها مع ذكر رقم فئة اؼبنتجات اليت تتبعها  ،ويتم قيد الطلب يف
دفًت خاص بأرقاـ متتابعة  ،وبعد قيد الطلب يف الدفًت تتم إحالتو إُف اؼبكتب اؼبختص وبعد قبوؿ طلب
العبلمة يقوـ اؼبكتب اؼبختص باإلشهار عنها يف مدونة اإلجراءات ويتضمن اإلشهار اسم الطالب
وجنسيتو ومهنتو وصورة طبق األصل للعبلمة والرقم اؼبتتابع لطلب التسجيل والبضائع واؼبنتجات اؼبطلوب
تسجيل العبلمة عنها مع ذكر رقم فئة اؼبنتجات اليت تتبعها واعبهة اليت يوجد هبا العمل التجاري أو
مشروع االستغبلؿ الذي يستخدـ العبلمة أو يراد أف تستخدـ يف سبييز بضائعو أو منتجاتو .
( )1ػ اؼبعارضة يف التسجيل :
هبوز لصاحب الشأف أف يقدـ إُف مكتب العبلمات التجارية إخطارا باؼبعارضة يف تسجيل العبلمة
مشتمبل على أسباب اؼبعارضة  ،وهبب أف يقدـ ىذا اإلخطار يف ظرؼ ثبلثة أشهر من تاريخ شهر
العبلمة يف مدونة اإلجراءات ويقوـ اؼبكتب بعد ذلك بإعبلـ طالب التسجيل أو وكيلو بصورة من إخطار
اؼبعارضة وذلك خبطاب موصى عليو بعلم الوصوؿ يف ميعاد ثبلثة أشهر من تاريخ استبلـ اإلخطار .
وهبب على طالب التسجيل أف يقدـ رده الكتايب على اؼبعارضة يف ميعاد ثبلثة أشهر من تاريخ إعبلنو
باإلخطار متضمنا األسباب وإال أعترب متنازال عن طلبو  ،وعلى اؼبكتب أف يقوـ بإعبلف اؼبعارض بصورة
من الرد يف خبلؿ سبعة أياـ من تاريخ استبلمو  ،ويقوـ مكتب العبلمات بإخطار الطرفُت بالقرار الذي
يصدر يف اؼبعارضة سواء بقبوؽبا أو برفضها وذلك يف خبلؿ ثبلثة أشهر من تاريخ صدوره
وإذا َف يعًتض أحد على تسجيل العبلمة أو مت االعًتاض ورفض فعلى مكتب العبلمات التجارية أف يقوـ
بتسجيل العبلمة يف سجل العبلمات التجارية وتعطى شهادة ؼبالك العبلمة دبجرد إسباـ تسجيلها وبعد سباـ
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عملية التسجيل يقوـ اؼبكتب بشهره يف مدونة اإلجراءات  ،ويقتصر اإلشهار على بيانات الرقم اؼبتتابع
للعبلمة يف السجل وتاريخ تسجيلها واسم مالكها ورقم مدونة اإلجراءات اليت حصل فيها اإلشهار ،
وينتج التسجيل أثره من تاريخ تقدًن الطلب وهبوز لصاحب العبلمة بعد تسجيلها تقدًن طلب بتعديلها
بشرط أال يًتتب على ذلك مساساً جوىريا بالعبلمة .
ومدة اغبماية اؼبًتتبة على تسجيل العبلمة التجارية عشر سنوات  ،جوز ذبديد ىذه اؼبدة بناء على
طلب من صاحب الشأف يقدـ خبلؿ السنة األخَتة من مدة العشر سنوات اؼبذكورة  ،ويتم شهر التجديد
يف مدونة اإلجراءات .
وهبوز شطب تسجيل العبلمة التجارية إذا انتهت مدة الثبلثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء اغبماية دوف
أف يقوـ صاحب العبلمة بتقدًن طلب لتجديدىا كما هبوز للمحكمة االبتدائية بناء على طلب صاحب
الشأف أف تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أف العبلمة َف تستعمل بصفة جدية مدة طبس سنوات
متتالية  ،إال إذا قدـ مالك العبلمة ما يربر عدـ استعماؽبا .
 7ػ ملكية العبلمة التجارية :
نصت اؼبادة ( )1من قانوف العبلمات التجارية على ( يعترب من قاـ بتسجيل العبلمة التجارية مالكا
ؽبا دوف سواه  ،وال ذبوز اؼبنازعة يف ملكية العبلمة إذا استعملها من قاـ بتسجيلها بصفة مستمرة طبس
سنوات على األقل من تاريخ التسجيل دوف أف ترفع عليو بشأهنا دعوى حكم بصحتها ) .
ويبلحظ أف اؼبشرع قد اعتد بالنسبة ؼبلكية العبلمة باستعماؿ العبلمة وليس بتسجيلها فملكية
العبلمة تعترب ؼبن سبق لو استعماؽبا بشرط أف يكوف ىذا االستعماؿ عاما وظاىرا وأف تكوف لو صفة
االستمرار ومشتمبل على مكونات العبلمة بأكملها وليس على بعض أوصافها ويعترب التسجيل قرينة على
ملكية العبلمة التجارية وعلى من يدعي العكس عليو أف يثبت ذلك  ،وإذا قاـ مسجل العبلمة باستعماؽبا
استعماال ظاىرا بصفة مستمرة طبس سنوات على األقل من تاريخ التسجيل دوف أف ترفع عليو دعوى
بشأهنا وحكم بصحتها فإف التسجيل يف ىذه اغبالة يعترب منشئ ؼبلكية العبلمة لصاٌف من قاـ بو  ،وال
ذبوز منازعتو يف ملكيتها من قبل الغَت .
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ويتميز حق ملكية العبلمة التجارية بأنو حق دائم بعكس اغبق الوارد على براءة االخًتاع إذ هبوز
ذبديد تسجيل العبلمة ؼبدة غَت ؿبدودة .
 6ػ نقل ملكية العبلمة التجارية ورىنها واغبجز عليها :
نصت اؼبادة ( )17من قانوف العبلمات التجارية على ( ال هبوز نقل ملكية العبلمة أو رىنها أو
اغبجز عليها إال مع احملل التجاري أو مشروع االستغبلؿ الذي تستخدـ العبلمة يف سبييز منتجاتو ) .
والسبب يف تقرير اغبكم الذي أوردتو اؼبادة اؼبذكورة يرجع إُف ضباية اعبمهور من الوقوع يف اللبس إذ لو
جاز التصرؼ يف العبلمة دوف احملل فقد يظل اعبمهور معتقدا أف السلعة اليت ربمل العبلمة ال تزاؿ من
إنتاج احملل األوؿ ولكن هبوز االتفاؽ على نقل ملكية احملل التجاري أو مشروع االستغبلؿ بدوف العبلمة
التجارية ويف ىذه اغبالة هبوز لبائع احملل أف يستمر يف صناعة نفس اؼبنتجات اليت سجلت العبلمة من
أجلها ما َف يتفق على خبلؼ ذلك .
 6ػ ضباية ملكية العبلمة التجارية :
( )1ػ اعبزاءات اعبنائية :
نص اؼبشرع يف قانوف العبلمات التجارية على عقوبات جنائية ضد كل من ارتكب أفعاال مع سوء
قصد يكوف من شأهنا تزوير عبلمات ذبارية أو تقليدىا أو استعمل عبلمة مزورة أو مقلدة أو وضع على
منتجاتو عبلمة فبلوكة للغَت أو باع أو عرض للبيع أو للتداوؿ أو حاز بقصد البيع أو أدخل للببلد بقصد
االذبار عبلمة مزورة أو مقلدة أو منتجات عليها عبلمة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغَت حق أو عمل
بأي شكل آخر على تداوؿ العبلمة أو اؼبنتجات اؼبذكورة .
( )8ػ اإلجراءات التحفظية :
حفاظا على حقوؽ مالك العبلمة التجارية أجيز لو أف يطلب ازباذ بعض اإلجراءات التحفظية اليت
من شأهنا منع تداوؿ السلع اؼبقلدة أو اؼبوزورة أو ؼبنع استمرار عملية التزوير أو التقليد وذلك قبل قيامو
برفع أية دعوى مدنية أو جنائية ويتم طلب اإلجراءات التحفظية بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رظبية
دالة على تسجيل العبلمة ترفع إُف رئيس احملكمة االبتدائية لطلب ازباذ اإلجراءات التحفظية  ،ومن أمثلة
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ىذه اإلجراءات ( عمل ؿبضر حصر ووصف تفصيلي عن اآلالت واألدوات اليت تستخدـ أو تكوف قد
استخدمت يف االعتداء على العبلمة التجارية ػ توقيع اغبجز على األشياء اؼبذكورة .
( )1ػ اعبزاءات اؼبدنية :
هبوز لصاحب الشأف باإلضافة إُف الدعوى اعبنائية أف يرفع دعوى بالتعويض عن الضرر الذي
أصابو من جراء االعتداء على العبلمة التجارية اليت يبلكها  ،وىناؾ جزاءات تكميلية نصت عليها اؼبادة
( )86من قانوف العبلمات التجارية تتمثل يف اغبكم باؼبصادرة ونشر اغبكم يف إحدى اعبرائد وإتبلؼ
العبلمات غَت القانونية وإتبلؼ اؼبنتجات واألغلفة ومعدات اغبزـ وغَتىا من األشياء اليت ربمل العبلمات
اؼبزورة وكذلك اآلالت واألدوات اليت استعملت يف عملية التزوير .

المطلب الرابع :

البيانات التجارية البيانات:
 1ػ تعريف البيانات التجارية :
عرفت اؼبادة األوُف من القانوف رقم ( )8لسنة  1578مسيحي بشأف البيانات التجارية (البياف التجاري)
بأنو ( إيضاح يتعلق مباشرة أو غَت مباشرة دبا يأيت :
* عدد البضائع ومقدارىا أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزهنا .
* اعبهة أو الببلد اليت صنعت أو أنتجت فيها .
* طريقة صنعها .
* العناصر الداخلة يف تركيبها .
* اسم أو صفات البائع أو اؼبنتج .
* وجود براءات اخًتاع أو غَتىا من حقوؽ اؼبلكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو فبيزات ذبارية
أو صناعية .
* االسم أو الشكل الذي تعرؼ بو بعض البضائع أو تقوـ عادة .
 8ػ األحكاـ اػباصة بالبيانات التجارية :
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( )1استلزـ اؼبشرع أف يكوف البياف مطابقا للحقيقة من صبيع الوجوه سواء كاف موضوعا على نفس
اؼبنتجات أـ على احملاؿ أو اؼبخازف أو هبا أو على عنواناهتا أو األغلفة أو الفواتَت أو أوراؽ اػبطابات أو
وسائل اإلعبلف أو غَت ذلك فبا يستعمل يف عرض البضائع على اعبمهور ػ اؼبادة ( )8من القانوف .
( )8إذا أراد البائع وضع اظبو أو عنوانو على منتجات واردة من اػبارج فيجب أف يكوف االسم أو العنواف
مقًتنا ببياف دقيق مكتوب حبروؼ ظاىرة عن الببلد أو اعبهة اليت صنعت أو أنتجت فيها ػ اؼبادة ( )1من
القانوف .
( )1ال هبوز لؤلشخاص اؼبقيمُت يف جهة ذات شهرة خاصة يف إنتاج بعض اؼبنتجات أو صنعها والذين
يتجروف يف منتجات مشاهبة واردة من جهة أخرى أف يضعوا عليها عبلماهتم إذا كاف من شأهنا أف تضلل
اعبمهور فيما يتعلق دبصدر تلك اؼبنتجات حىت ولو كانت العبلمات ال تشتمل على أظباء ىؤالء
األشخاص أو عناوينهم ما َف تتخذ تدابَت كفيلة دبنع كل لبس .
( )0ال هبوز للصانع أف يستعمل اسم اعبهة اليت يوجد لو هبا مصنع رئيسي فيما يصنع على حسابو من
منتجات يف جهة أخرى  ،ما َف يقًتف ىذا االسم ببياف اعبهة األخَتة بشكل يبتنع معو كل ٍ
لبس .
( )9من اعبائز أف يطلق على بعض اؼبنتجات أظباء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة يف اصطبلح التجاري
على جنس الناتج ال على مصدره مثل استعماؿ اسم مدينة ػ كولونيا للداللة على نوع من الروائح ػ حيث
أصبح ىذا االسم يدؿ على السلعة نفسها .
( )7ال هبوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كاف إال بالنسبة
للمنتجات اليت تنطبق عليها ىذه اؼبميزات وبالنسبة لؤلشخاص واألظباء والتجار الذين اكتسبوىا أو ؼبن
آلت إليهم حقوقهم .
 1ػ اعبزاءات :
نص اؼبشرع يف قانوف البيانات التجارية على عقوبات جنائية ( اغببس الذي ال يزيد على سنة وبغرامة ال
تقل على عشرة دنانَت وال تزيد على مائة دينار أو بإحدى العقوبتُت ) تطبق على كل من خالف أي
حكم من األحكاـ اؼبذكورة  ،ويف حالة العود هبب اغبكم بعقوبة اغببس ونشر اغبكم أو إلصاقو أو
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إغبلؽ اؼبصنع أو احملل التجاري مدة ال تقل عن طبسة عشر يوما وال تزيد على ستة أشهر ػ مادة ()6
من القانوف .

المطلب الخامس :
االسم التجاري :

 1ـ تعريف االسم التجاري ػ االسم التجاري ىو االسم الذي يستعملو التاجر لتمييز ؿبلو عن غَته من

احملبلت التجارية األخرى .
وىبتلف االسم التجاري عن االسم اؼبدين إذ ىذا األخَت يستخدـ لتمييز الشخص عن غَته وىو يتكوف
من اسم الشخص ولقبو ػ اؼبادة ( )16من القانوف اؼبدين أما االسم التجاري فالغرض منو سبييز ؿبل التاجر
عن غَته ويتميز االسم الشخصي باعتباره من اغبقوؽ الشخصية البحتة اليت ال زبضع للتقييم اؼباِف
وبالتاِف ال هبوز التنازؿ عنها أو التصرؼ فيها وال تنقضي بالتقادـ وال تدخل يف عناصر الذمة اؼبالية
للشخص .
أما االسم التجاري فيعترب من اغبقوؽ اؼبالية وبالتاِف فإنو هبوز التعامل فيو .
 2ـ االسم التجاري للتاجر الفرد ػ إذا كاف التاجر فردا فإف االسم التجاري اػباص بو هبب أف يشتمل

على لقب التاجر أو اغبروؼ األوُف من اظبو على األقل  ،وقد يكوف للتاجر اسم شهرة غَت اظبو اغبقيقي
ويف ىذه اغبالة هبوز استخداـ ىذا االسم كاسم ذباري لو  ،وقد يضاؼ إُف االسم التجاري بعض
البيانات اؼبميزة لو  ،ويف ىذه اغبالة هبب أف تكوف ىذه البيانات مطابقة للحقيقة فبل هبوز للتاجر أف
يضيف إُف اظبو بيانات غَت مطابقة للحقيقة مثل أف يذكر أنو اؼبورد الوحيد لسلعة معينة بينما ىو يف
اغبقيقة ليس كذلك .
وال هبود ما يبنع من إضافة بيانات أخرى على االسم تتعلق بنوع التجارة كاف يقاؿ ؿبل فبلف لبيع
اؼبعدات الكهربائية  ،وإذا كاف التاجر وبمل اظبا مطابقا السم تاجر آخر أو مشاهبا لو ويبارس نفس ذبارة
اآلخر ويف نفس اؼبكاف وجب أف يضيف إُف اظبو ما يبيزه عن االسم التجاري للتاجر اآلخر .

 3ـ االسم التجاري للشركة ػ يتكوف اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مع ذكر العبلقة
القانونية بُت الشركاء ػ اؼبادة ( )007ذباري  ،واألصل أف يشطب اسم الشريك الذي يتكوف اسم الشركة
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من اظبو دبجرد انسحابو منها ومع ذلك أجاز القانوف للشركة أف تستبقي يف اظبها اسم الشريك الذي
انسحب منها أو توىف إذا قبل الشريك اؼبنسحب أو ورثة الشريك اؼبتوىف .
أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فيجب أف يشمل اظبها اسم أحد الشركاء العاملُت على األقل مع
بياف اسم الشركة بأف يذكر بعد اسم الشريك بأهنا شركة توصية بسيطة .
وَف يستلزـ اؼبشرع بالنسبة السم الشركة اؼبسانبة إال بأف يذكر جبانبو بياف نوعها بأهنا شركة مسانبة فيقاؿ
مثبل شركة  ...اؼبسانبة .
ويتكوف اسم شركة التوصية باألسهم من اسم شريك من الشركاء العاملُت على األقل مع بياف وصفها
بأهنا توصية باألسهم ػ مادة ( )785ذباري .
وترؾ اؼبشرع للشركة اغبرية يف اختيار اسم الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة إال أنو استلزـ أف يتضمن االسم
وصفها بأهنا ذات مسؤولية ؿبدودة ػ اؼبادة ( )785ذباري .

 4ـ ملكية االسم التجاري ػ إذا اختار التاجر اظبا ذباريا ومت تسجيلو وفقا لئلجراءات القانونية فيكوف
لو دوف غَته اغبق يف استعماؿ ىذا االسم ػ مادة ( )61ذباري  ،ويستفاد من اؼبادة ( )60ذباري بأف
اغبق يف ملكية االسم التجاري يكوف قاصرا على نوع التجارة اليت يزاوؽبا صاحب االسم حبيث هبوز لتاجر
آخر استعماؿ نفس االسم يف نوع آخر من التجارة فمثبل لو أطلق تاجر على ؿبلو اسم ؿببلت حسُت
عبد اهلل للمبلبس اعباىزة فبل مانع من قياـ تاجر آخر بأف يطلق على ؿبلو اسم ؿببلت حسُت عبد اهلل
للمواد الغذائية ويبلحظ أف اغبق يف ملكية االسم قاصر على اؼبكاف الذي يباشر فيو التاجر ذبارتو فلو
ظبي ؿبل يف مدينة طرابلس باسم حسُت عبد اهلل فبل مانع أف يوجد ؿبل آخر وبمل نفس االسم ويباشر
نفس التجارة يف مدينة مصراتة طاؼبا أنو ال يًتتب على ذلك خلط بُت احمللُت أما إذا كاف أحدنبا وىو
اؼبوجود يف مدينة طرابلس مثبل بلغ من الشهرة لدرجة معرفة الناس بو يف مدينة مصراتة فإف فتح ؿبل يف
مصراتة وبمل نفس االسم ويباشر نفس التجارة سوؼ يًتتب عليو اعتقاد الناس خطأ بأف احملل اؼبوجود يف
مدينة مصراتة تابع للمحل اؼبوجود يف مدينة طرابلس .
 5ـ نقل ملكية االسم التجاري ػ نصت اؼبادة ( )69ذباري على ( ال هبوز نقل االسم التجاري منفصبل
عن احملل التجاري  ) .واؽبدؼ من ذلك ىو ضباية الغَت من الوقوع يف اللبس أو اػبلط إذ لو جاز بيع
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االسم التجاري مستقبل عن احملل فقد يعتقد الناس أف احملل الذي اشًتى االسم تابع للمحل األوؿ الذي
باع االسم .
وإذا مت انتقاؿ احملل التجاري دبوجب عقد بُت األحياء فيجب موافقة اؼبتصرؼ على انتقاؿ االسم التجاري
تبعا النتقاؿ احملل التجاري ويف حالة انتقاؿ احملل التجاري عن طريق اإلرث أو الوصية فإف االسم التجاري
ينتقل إُف اػبلف بالتبعية إال إذا نصت الوصية على خبلؼ ذلك ػ مادة ( )69ذباري
 6ـ حماية االسم التجاري ػ َف ينص اؼبشرع اللييب على ضباية االسم التجاري بدعوى خاصة وعلى ذلك

فإف وسيلة ضبايتو تكوف برفع دعوى اؼبنافسة غَت اؼبشروعة للحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن
استعماؿ االسم التجاري بدوف وجو حق  ،كما قد يكوف اغبكم فيها دبنع استعماؿ االسم التجاري من
جانب اؼبعتدي أو إلزامو بإضافة ما يبيزه عن االسم اؼبعتدى عليو .

 7ـ االسم التجاري والعنوان التجاري ػ يقصد بالعنواف التجاري التسمية اؼببتكرة أو الرمز الذي يستخدـ
لتمييز ؿبل التاجر عن غَته من احملبلت مثاؿ ذلك ػ ؿببلت القمر اؼبضيء ػ والعنواف التجاري يتشابو مع
االسم التجاري من ناحية أف كل منهما الغرض منو سبييز احملل التجاري عن غَته  ،على أف الفارؽ بينهما
ىو أف االسم التجاري للتاجر يتكوف دائما من االسم الشخصي للتاجر أما العنواف التجاري فهو عبارة
عن تسمية مبتكرة أو رمز ػ ويف اغبقيقة فإف العنواف التجاري ما ىو إال صورة خاصة من االسم التجاري
فقد يتكوف االسم التجاري للمحل من اسم صاحبو فقط  ،كما قد يكوف ذلك يف صورة تسمية مبتكرة
على أنو يف ىذه اغبالة األخَتة هبب إضافة لقب التاجر أو األحرؼ األوُف من اظبو على األقل كأف يقاؿ
ؿببلت بن عمر ؼببلبس األطفاؿ .
ويظهر أف اؼبشرع اللييب َف يفرؽ بُت اسم الشركة وعنواهنا التجاري بل أراد أف يكوف ؽبما نفس اؼبعٌت
ويستدؿ على ذلك من نص اؼبادة ( )007ذباري واليت تنص على ( تعمل شركة التضامن ربت اسم
وبمل اسم شريك واحد أو أكثر...وهبوز للشركة أف تستبقي يف عنواهنا اسم شريك انسحب منها ) .
ففي ىذه اؼبادة نبلحظ أف اؼبشرع استعمل يف الفقرة األوُف لفظ ػ االسم ويف الفقرة الثانية ذكر لفظ (
العنواف ) للداللة على نفس اؼبعٌت .
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الفصل الثالث

( الشركات التجارية )
المبحث األول :

األحكام العامة المتعلقة بالشركات :

أوال  :التعريف بالشركة وتحديد أىميتها -:

1ـ تعريف الشركة :

َف يعرؼ القانوف التجاري الشركة  ،وبالرجوع إُف القانوف اؼبدين اللييب قبد أف اؼبادة ( )050مدين عرفت الشركة بأهنا

( عقد دبقتضاه يلتزـ شخصاف أو أكثر بأف يساىم كل منهم يف مشروع اقتصادي بتقدًن حصة من ماؿ أو عمل
القتساـ ما قد ينشأ عن ىذا اؼبشروع من ربح ) .
ومن خبلؿ ىذا التعريف نبلحظ ما يلي :
( )1الشركة عقد بُت شخصُت فأكثر  ،فاؼبشرع اللييب استبعد إمكانية قياـ شركة من شخص واحد  ،ويستثٌت
من ذلك الشركات اؼبملوكة للمجتمع أو الدولة  ،فقد تكوف ملكية الشركة للدولة دبفردىا .
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( )8نظرا لكوف الشركة عقد فيجب أف يتوافر فيو كل الشروط البلزمة لصحتو  ،أي يلزـ رضا اؼبتعاقدين وكماؿ
أىليتهم واف يكوف ؽبذا العقد ؿبل فبكن ومشروع  ،وكذلك لو سبب مشروع .
( )1االلتزاـ األساسي الذي يقع على عاتق الشركاء ىو تقدًن حصة يف الشركة سواء كانت حصة نقدية أو
عينية أو قياـ أحد الشركاء بتقدًن حصتو يف الشركة متمثلة يف التزامو بتقدًن عمل معُت للشركة .
( )0اؽبدؼ األساسي من تكوين الشركة ىو اقتساـ ما ينتج عن الشركة من أرباح  ،فاؽبدؼ األساسي من
تكوين الشركة ىو ربقيق الربح  ،ولكن من اؼبمكن أال ربقق الشركة أية أرباح بل قد ينتج عن فبارسة
نشاط الشركة ربقق خسائر معينة  ،ويف ىذه اغبالة فإف الشركاء يتحملوف اػبسارة .
( )9وجود نية الشراكة بُت الشركاء يف إدارة اؼبشروع واإلشراؼ عليو  ،وىذه النية ىي اليت سبيز عقد الشركة عن
غَته من العقود اؼبشاهبة  ،وعلى األخص عقد العمل .
عليو فإنو لكي تكوف ىناؾ شركة فيجب توافر العناصر التالية :
أ ػ تقدًن حصة يف رأس ماؿ الشركة .
ب ػ اقتساـ ما ينشأ عن اؼبشروع من أرباح أو خسارة .
جػ ػ نية االشًتاؾ يف إدارة اؼبشروع واإلشراؼ عليو .
د ػ تعدد الشركاء .
وىذه العناصر يطلق عليها األركاف اػباصة لتكوين عقد الشركة  ،وباإلضافة إليها هبب توافر نفس الشروط البلزمة
لصحة العقود بصفة عامة  ،ويطلق عليها األركاف العامة لتكوين عقد الشركة .

 2ـ أىمية الشركات :

عرفت اجملتمعات الشركات منذ القدـ  ،وقد نظمت التشريعات القديبة بعض أنواع الشركات  ،كما أف الشريعة
اإلسبلمية عرفت الشركات وأوردت تنظيما ؽبا  ،وتكمن أنبية الشركات يف أهنا تشكل الوسيلة اؼبناسبة عبمع األمواؿ
اليت ال يستطيع أف يقدمها شخص دبفرده إلقامة مشروع اقتصادي معُت  ،فثروة الشخص الطبيعي تكوف غَت كافية
عند اغباجة إُف إقامة مشروع اقتصادي تتطلب إقامتو توفَت مبالغ مالية كثَتة  ،لذلك البد من إهباد وسيلة ؼبسانبة
العديد من األشخاص يف إقامة اؼبشاريع االقتصادية اليت ال يستطيع الشخص الطبيعي إقامتها دبفرده .
ولقد زادت أنبية الشركات التجارية يف الوقت اغباضر وأصبحت تسيطر على أىم اؼبشروعات الصناعية والتجارية ألهنا
ىي القادرة وحدىا على القياـ باؼبشروعات الضخمة  ،نظراً ؼبا سبتلكو من أمواؿ ومن إمكانيات يعجز الفرد الواحد
على سبلكها .
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 3ـ تقسيم الشركات :

أ ػ الشركات التجارية والشركات اؼبدنية :
تنقسم الشركات إُف ذبارية ومدنية  ،فالشركة تعترب ذبارية إذا كاف النشاط الذي تقوـ بو ذباريا  ،كما لو قامت
بعمليات النقل أو التأمُت أو الصناعة وغَتىا من األعماؿ التجارية  ،فاؼبادة ( )008ذباري تنص على أف (تأسيس
الشركات اليت غرضها القياـ بنشاط ذباري هبب أف يتم وفقاً لنوع من األنواع اليت ينظمها ىذا القانوف .
وتنظم القوانُت اػباصة شركات التأمُت اؼبتبادؿ والرابطة ( كونسورزيوـ ) . ) .
فالقانوف اللييب اعتمد معيار اؼبوضوعية لتمييز الشركات التجارية عن الشركات اؼبدنية  ،وتنقسم الشركات التجارية إُف
شركات أشخاص وشركات أمواؿ .
أما الشركة اؼبدنية فهي اليت تقوـ بعمل غَت ذباري مثل أعماؿ الزراعة  ،والشركات اؼبدنية ال تقيد يف السجل التجاري

 ،ولذلك فهي ال تكتسب الشخصية اؼبعنوية  ،وقد تتخذ الشركة اؼبدنية يف تكوينها أحد أشكاؿ الشركات التجارية
اليت نص عليها القانوف التجاري  ،ويف ىذه اغبالة زبضع الشركة ألحكاـ القانوف التجاري  ،دبا يف ذلك القيد يف
السجل التجاري ػ اؼبادة ( )001ذباري  ،إال أهنا ال زبضع لنظاـ التفليس  ،ورغم ازباذ الشركة اؼبدنية أحد األشكاؿ
اؼبنصوص عليها يف القانوف التجاري فإف ذلك ال يغَت من طبيعتها فتظل شركة مدنية .
ب ػ تقسيم الشركات حسب ملكية رأس اؼباؿ :
تنقسم الشركات تبعا ؼبلكية رأس اؼباؿ إُف شركات فبلوكة كليا للمجتمع  ،أي شركات عامة وىي الشركات اليت سبلك
الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية التابعة ؽبا رأس ماؽبا بالكامل  ،وإُف شركات فبلوكة جزئيا للمجتمع وىو ما يعرؼ
بالشركات اؼبختلطة  ،وىي الشركات اليت سبلك الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية التابعُت ؽبا جزءاً من رأس ماؽبا ،
وإُف شركات خاصة وىي الشركات اليت يبلك األفراد اػباصُت كامل رأس ماؽبا  ،وقد تكوف شركات وطنية بالكامل
أي أف رأس ماؽبا يبلكو الليبيوف بالكامل  ،أو شركات مشًتكة وىي اليت تكوف ملكية رأس ماؽبا موزعة بُت أفراد أو
شركات ليبية وأفراد أو شركات أجنبية .

ثانيا  :القواعد العامة التي تحكم تأسيس الشركات :

زبضع الشركات مهما اختلفت أنواعها إُف أحكاـ عامة البد من توافرىا  ،فلكي تقوـ الشركة هبب وجود عقد تتوافر
فيو األركاف اليت يتطلبها القانوف يف اؼبادة ( 050مدين ) يضاؼ إُف ذلك ضرورة توافر األركاف اػباصة لقياـ عقد
الشركة  ،وإف توافرت األركاف العامة واػباصة يف عقد الشركة فإنو تنشأ عن ىذا العقد شخصية معنوية جديدة ىي
شخصية الشركة  ،ويشًتط أف تقيد يف السجل التجاري .
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أ ـ األركان الموضوعية العامة :

( )1الرضا :
باعتبار أف الشركة عقد فيجب رضا اؼبتعاقدين على كل الشروط اليت يتضمنها العقد  ،وعلى وجو اػبصوص فيما
يتعلق برأس ماؿ الشركة وغرضها وكيفية إدارهتا  ،وهبب أف يكوف الرضا صادرا عن إرادة خالية من أي عيب من
عيوب اإلرادة .
( )8األىلية :
أي هبب أف يكوف الرضا يف عقد الشركة صادرا عن شخص لو أىلية التعاقد  ،أي بالغا سن الرشد وغَت ؿبجوز عليو
 ،وىنا هبب التفريق بُت نوعُت من الشركاء فيما ىبص توافر األىلية  ،فالشركاء اؼبتضامنوف وىم اؼبلتزموف شخصيا
وعلى وجو التضامن هبب أف تتوافر فيهم أىلية التاجر .
أما فيما يتعلق بالشركاء اآلخرين مثل الشركاء اؼبسانبُت  ،فبل يشًتط فيهم أىلية االذبار وبالتاِف فالقاصر اؼبأذوف لو
باإلدارة دوف االذبار يبكن أف يكوف شريكا مسانبا .
( )1احملل والسبب :
اؼبقصود باحملل ىو الغرض الذي تسعى الشركة إُف ربقيقو  ،وىو تنفيذ اؼبشروع الذي تكونت الشركة من أجلو وهبب
أف يكوف ىذا احملل فبكنا ومشروعا ومعينا أو قاببل للتعيُت .
كما هبب أف يكوف سبب التزاـ الشريك بتقدًن حصة يف رأس ماؿ الشركة مشروعا .

ب ـ األركان الموضوعية الخاصة :

( )1تقد ًن حصة يف رأس ماؿ الشركة ػ يلتزـ كل شريك بتقدًن حصة من ماؿ أو عمل  ،وقد يكوف ىذا اؼباؿ نقدا
أو عينا .
فاغبصة النقدية ىي عبارة عن مبلغ معُت من النقود يقدمو الشخص إُف الشركة يف نظَت كونو شريكا فيها  ،وقد تكوف
اغبصة اليت يساىم هبا الشريك يف الشركة عينية  ،ويستوي يف ذلك أف تكوف اغبصة العينية عقارا أو منقوال كما أف
اؼبنقوؿ قد يكوف منقوال ماديا أو معنويا كرباءة اخًتاع  ،أما بالنسبة للحصة اؼبكونة من عمل فإنو دبقتضى ىذه اغبصة
يتعهد الشريك بتقدًن عمل لصاٌف الشركة  ،ويف مقابل ذلك يكوف لو حصة من أرباحها  ،ولكن ال هبوز أف تقتصر
حصة الشريك على ما يكوف لو من نفوذ أو على ما يتمتع بو من ثقة مالية .
ويتكوف رأس ماؿ الشركة من ؾبموع اغبصص النقدية واغبصص العينية .
( )8اقتساـ األرباح واػبسائر :
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تعترب مسانبة الشركاء يف الشركة على أساس اقتساـ ما ينتج عنها من أرباح وربمل ما ينشأ عنها من خسائر  ،ويعترب
ىذا الركن من أىم األركاف اعبوىرية اليت تقوـ عليها الشركة ويًتتب على زبلفو بطبلف عقد الشركة .
( )1نية االشًتاؾ :
ويعٍت ذلك مسانبة الشركاء يف إدارة الشركة على قدـ اؼبساواة فيما بينهم حىت يتحقق الغرض الذي من أجلو تكونت
الشركة  ،وبالنسبة لشركات األشخاص فإف الذي يقوـ باإلدارة ىم الشركاء أنفسهم  ،أما يف شركات األمواؿ يتكوف
اشًتاؾ اؼبسانبُت يف إدارة الشركة عن طريق حضورىم اجتماعات اعبمعية العمومية والتصويت على القرارات اؼبعروضة
عليهم .
ونية االشًتاؾ ىي اليت سبيز عقد الشركة عن بعض العقود اؼبشاهبة لو .

جـ ـ األركان الشكلية الالزمة لتأسيس الشركة :

( )1الكتابة :
هبب يف الشركات التجارية أف يكوف العقد مكتوبا وأف تكوف الكتابة رظبية ػ اؼبادة ( )71من البلئجة التنفيذية للقانوف
رقم ( )81لسنة  1175و.ر الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )161لسنة  1160و.ر  8887مسيحي
.
( )8شهر الشركة :
أوجب القانوف ضرورة شهر الشركة التجارية  ،وذلك عن طريق قيدىا يف السجل التجاري  ،وتكتسب الشركة
الشخصية اؼبعنوية من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري .

د ـ الشخصية المعنوية للشركة :

اعًتؼ اؼبشرع اللييب للشركات التجارية فيما عدا شركة احملاصة بالشخصية اؼبعنوية دبجرد قيدىا يف السجل التجاري ،
ويًتتب على منح الشركة الشخصية اؼبعنوية النتائج التالية :
( )1سبتع الشركة بذمة مالية مستقلة ػ ويعٍت ذلك أف تكوف للشركة ذمة مالية مستقلة كل االستقبلؿ عن ذمم
الشركاء اؼبكونُت ؽبا  ،فتعترب أمواؿ الشركة فبلوكة ؽبا وضامنة لكل ما عليها من ديوف  ،وال يكوف لدائن
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الشركاء الشخصيُت التنفيذ على أمواؿ الشركة  ،ألف األمواؿ اليت يساىم هبا الشركاء يف الشركة أصبحت
فبلوكة للشركة وانتقلت من ذمة الشركاء إُف ذمة الشركة .
( )8يكوف للشركة أىلية أداء يف حدود الغرض الذي تكونت من أجلو ػ يًتتب على سبتع الشركة بالشخصية
القانونية اكتساهبا ألىلية األداء حيث يكوف ؽبا اكتساب اغبقوؽ وربمل االلتزامات  ،بشرط أف يكوف
ذلك يف حدود الغرض الذي تكونت الشركة من أجلو  ،وىذا ما أكدتو اؼبادة ( 91مدين ) واليت نصت
على ( يكوف للشخص اؼبعنوي أىلية يف اغبدود اليت يعينها سند إنشائو أو اليت يقررىا القانوف ) وبناء
على ذلك فإذا كاف غرض الشركة اليت أنشئت من أجلو القياـ بنشاط صناعي فبل هبوز ؽبا مباشرة نشاط
االستَتاد والتصدير قبل تعديل العقد  ،وتسأؿ الشركة وفقا لقواعد اؼبسؤولية اؼبدنية .
( )1وجود من يبثل الشركة قانونا ػ الشركة باعتبارىا شخص معنوي ال تستطيع القياـ باألعماؿ البلزمة ؼبباشرة
نشاطها  ،فبلبد من وجود شخص طبيعي يبثلها  ،ويقوـ بإدارهتا  ،أي وجود نائب عنها يعرب عن إرادهتا
 ،وىو ما يتواله اؼبفوض أو رئيس ؾبلس اإلدارة .
( )0وجود موطن للشركة ػ يعترب موطن الشركة اؼبكاف الذي يوجد فيو مركز إدارهتا  ،وما يسمى باؼبركز الرئيسي
 ،ويعٍت مركز اإلدارة أو اؼبركز الرئيسي اؼبكاف الذي تباشر فيو الشركة شؤوهنا اإلدارية  ،وتربـ فيو العقود
والصفقات .
ويف حالة وجود اؼبركز الرئيسي للشركة خارج ليبيا  ،فإف اؼبكاف الذي توجد فيو اإلدارة احمللية يف ليبيا يعترب ىو
موطن الشركة فيما يتعلق بنشاطها داخل ليبيا .
( )9ربديد جنسية الشركة :
وجدت عدة آراء حوؿ ربديد جنسية الشركة  ،فذىب الرأي األوؿ إُف القوؿ بأف العربة تكوف دبوطن الشركة أما
الرأي الثاين فيذىب إُف القوؿ بأف جنسية الشركة ربدد تبعا عبنسية غالبية الشركاء  ،أما الرأي الثالث فيذىب إُف
القوؿ بأف جنسية الشركة تكوف تبعا للمكاف الذي سبارس فيو الشركة أعماؽبا .
والقانوف اللييب يشًتط توافر شرطُت العتبار الشركة تتمتع باعبنسية الليبية نبا ػ أ ػ أف يكوف مركز إدارة الشركة يف
ليبيا ػ ب ػ أف يتوافر يف الشركة النسبة القانونية من رأس اؼباؿ اؼبملوؾ لليبيُت .
ويبلحظ أف القانوف اللييب قد وضع بعض الضوابط والقيود بالنسبة ؼبسانبة وسبلك األجانب للشركات يف ليبيا
(اؼبواد 91ػ  78من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر سالف الذكر) .

77

المبحث الثاني :

تقسيم الشركات التجارية :

تنقسم الشركات التجارية إُف شركات أشخاص وشركات أمواؿ .
ولقد أطلق على بعض الشركات بأهنا شركات أشخاص نظرا ألف شخص الشريك فيها يكوف لو االعتبار األوؿ ،
فالدافع إلنشاء الشركة ىو وجود الثقة اؼبتبادلة بُت عدة أشخاص  ،وعلى أساس ىذه الثقة تقوـ الشركة  ،أما رأس
اؼباؿ يكوف لو االعتبار الثاين  ،وقد يوجد عدة أشخاص لديهم أمواؿ طائلة ومع ذلك ال يقبلوف بتكوين شركة
من شركات األشخاص بينهم ألنو ينقصهم العنصر األساسي لقيامها وىو الثقة اؼبتبادلة بينهم  ،أما يف شركات
األمواؿ ال يعتد بشخصية الشريك وإمبا دبا يقدمو من رأس ماؿ يف الشركة .
ويًتتب على ىذا التقسيم نتائج ىامة نوردىا يف التاِف :
 1ػ رأس اؼباؿ يف شركات األشخاص يقسم إُف حصص يف حُت يقسم رأس اؼباؿ يف شركات األمواؿ إُف أجزاء
متساوية تسمى األسهم .
 8ػ بالنسبة لشركات األشخاص توجد قيود على دخوؿ شريك جديد بالشركة أو خروجو منها  ،باعتبارىا تعتمد
على الثقة اؼبتبادلة بُت الشركاء  ،وؽبذا تسمى بالشركات اؼبغلقة  ،أما شركات األمواؿ فإنو ال توجد قيود على نقل
ملكية السهم  ،فيصبح من يشًتي السهم مسانبا يف الشركة  ،وتنتهي مسانبة من يبع أسهمو يف الشركة ،
ولذلك تسمى بالشركة اؼبفتوحة .
 1ػ شركات األشخاص اليت تعتمد على ظبعة الشركاء فيها  ،يتوجب أف يتضمن اظبها اسم شريك فيها أو أكثر
فبن تعتمد الشركة على ظبعتهم يف عبلقاهتا مع اآلخرين  ،أما شركات األمواؿ فبل يظهر اسم أي عضو فيها مهما
كاف حجم مسانبتو فيها  ،بل يتكوف االسم من شيء مبتكر يرتبط بنشاطها عادة .
 0ػ يسأؿ الشركاء يف شركات األشخاص مسؤولية مطلقة وتضامنية عن التزاماهتا  ،فاؼبادة ( )009ذباري تنص
على ( يف شركات التضامن كل الشركاء مسئولوف بوجو التضامن والتكافل عن التزامات الشركة  ،وكل اتفاؽ
ىبالف ذلك ال ينفذ يف حق الغَت ) ومعٌت اؼبسؤولية اؼبطلقة جواز امتداد اؼبطالبة إُف األمواؿ الشخصية للشركاء ،
أي أهنا ال تقتصر على مقدار مشاركتهم يف رأس اؼباؿ  ،ومسؤولية الشركاء يف شركات األشخاص مسؤولية
تضامنية فبعضهم ضامن للبعض اآلخر فيما يتعلق بديوف الشركة  ،وهبوز الرجوع على بعضهم لسداد صبيع الديوف
اؼبًتتبة يف ذمة الشركة .
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أما يف شركات األمواؿ  ،فتتحدد اؼبسؤولية دبقدار مسانبة كل شريك يف رأس ماؿ الشركة  ،وال تتعداىا إُف أمواؽبم
الشخصية .

المطلب األول :

أنواع شركات األشخاص في القانون الليبي :

تشمل شركات األشخاص يف القانوف اللييب ػ شركة التضامن  ،وشركة التوصية البسيطة وشركة احملاصة والتشاركيات .

أوالً  :شركة التضامن :

 1ـ تعريف شركة التضامن :

عرفت اؼبادة ( )090ذباري شركة التضامن بأهنا الشركة اليت يكوف فيها كل الشركاء مسؤولُت بوجو التضامن والتكافل
عن التزامات الشركة .

 2ـ اسم شركة التضامن :
يكوف لشركة التضامن اسم يتكوف من اسم شريك أو أكثر من الشركاء  ،مع ذكر العبلقة القانونية بُت الشركاء وال
هبوز أف وبتوي اسم الشركة على اسم شخص غَت شريك فيها  ،ولكن هبوز للشركة أف تستبقي يف عنواهنا اسم شريك
انسحب منها  ،أو توىف إذا قبل ذلك الشريك اؼبنسحب أو ورثة الشريك اؼبتوىف ػ مادة ( )007ذباري .

 3ـ تأسيس شركة التضامن وشهرىا :

لتأسيس شركة التضامن هبب توافر األركاف العامة واػباصة البلزمة لصحة عقد الشركة واليت أشرنا إليها سابقاً ،
ويضاؼ إُف ذلك أف اؼبشرع اللييب قد استلزـ يف نص اؼبادة ( )006ذباري أف وبتوي عقد تأسيس شركة التضامن
على البيانات اآلتية :
 اسم ولقب كل شريك  ،واسم أبيو  ،وموطنو  ،وجنسيتو .
 اسم الشركة .
 اسم الشركاء اؼبنوط هبم إدارة الشركة وسبثيلها .
 مقر الشركة  ،مع ذكر ما قد يكوف ؽبا من الفروع .
 أغراض الشركة .
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 حصة كل شريك  ،والقيمة اليت تقدر هبا  ،وطريقة تقديريها .
 بياف ما يلتزـ بو الشريك الذي يقدـ حصتو عمبلً .

 القواعد الواجب إتباعها لتوزيع األرباح  ،ومقدار نصيب كل شريك يف األرباح واػبسائر .
 مدة الشركة .
ويقوـ اؼبديروف بإيداع عقد تأسيس الشركة اؼبتضمن للشروط القانونية مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر الشركة
يف دائرتو  ،وذلك خبلؿ ثبلثُت يوماً لقيده يف السجل التجاري .
وتثبت الشخصية االعتبارية لشركة التضامن دبجرد قيدىا يف السجل التجاري .
كما هبب قيد فروع الشركة يف السجل التجاري والتغَتات اليت ربدث على عقد التأسيس الحقاً .

 4ـ الشركاء في شركة التضامن ومسئوليتهم :

استلزـ القانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي أف يكوف الشريك يف شركات التضامن ليبياً  ،وشركة التضامن
باعتبارىا من شركات األشخاص فإف رأس ماؽبا ال يقسم إُف أسهم بل إُف حصص  ،وبالنظر إُف االعتبارات
الشخصية والثقة اؼبتبادلة بُت الشركاء يف ىذه الشركة فإنو ال هبوز أف يتنازؿ الشريك عن حصتو للغَت دوف موافقة بقية
الشركاء .
ويكتسب الشريك يف شركة التضامن اليت تقوـ بعمل ذباري صفة التاجر دبجرد دخولو الشركة  ،إذا َف تكن لو ىذه
الصفة من قبل  ،لذلك هبب أف تتوافر فيو األىلية البلزمة ؼبمارسة التجارة  ،ويعترب الشركاء يف شركة التضامن مسئولُت
مسؤولية تضامنية وشخصية عن أعماؿ الشركة  ،وىذا معناه أنو عندما تتوقف الشركة عن دفع ديوهنا فإف الشركاء يف
شركة التضامن يعتربوف متوقفُت عن الدفع  ،ولذلك فإف شهر إفبلس شركة التضامن يًتتب عليو شهر إفبلس كل
الشركاء  ،وىذا ما أكدتو اؼبادة ( )666ذباري واليت نصت على (إذا أشهر إفبلس شركة ػ ال حد ؼبسؤولية شركائها ػ
سرى الشهر على أولئك الشركاء أيضا ) ولكن ال يًتتب على شهر إفبلس أحد الشركاء يف شركة التضامن شهر
إفبلس الشركة  ،وذلك ألف الشركة ليست مسئولة عن دفع ديوف الشركاء الشخصية حىت يبكن القوؿ بأف توقف
الشريك عن دفع ديونو معناه أف الشركة تعترب عاجزة أيضا عن دفع ديوهنا .
واؼبسؤولية غَت احملدودة يف شركة التضامن معناىا أف الشركاء يعتربوف مسئولُت مسؤولية تضامنية عن ديوف الشركة يف
صبيع أمواؽبم  ،وال تقتصر مسؤوليتهم على حدود اغبصة اؼبقدمة من كل منهم إُف الشركة  ،فعندما ال تكفي أمواؿ
الشركة لسداد ما عليها من ديوف فيكوف لداننيها اغبق يف اغبجز على أمواؿ الشركاء اػباصة  ،واستيفاء حقهم منها ،
وقد أكد اؼبشرع على اؼبسؤولية التضامنية للشركاء يف شركة التضامن يف اؼبادة ( )009ذباري اؼبشار إليها آنفا .
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وبناء على اؼبسؤولية التضامنية فإف الشريك يف شركة التضامن يعترب مسئوالً عن ديوف الشركة بصفتو كفيبلَ متضامناً ،
واؼبسؤولية التضامنية تعٍت أف الشركاء يعتربوف متضامنُت يف سداد كل ما على الشركة من ديوف .
ولكن يبلحظ أف اؼبشرع التجاري َف يطبق قواعد التضامن اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدين واليت ذبيز يف اؼبسؤولية
التضامنية أف يقوـ الدائن دبطالبة أي شريك على حدة  ،كما أف من حقو مطالبة الشركة والشركاء يف دعوى واحدة ،
بصورة مطلقة  ،بل وضع قاعدة جديدة تطبق على الشركاء يف شركة التضامن دبقتضاىا انو ال هبوز مطالبة الشركاء يف
شركة التضامن بسداد ما على الشركة من ديوف إال إذا قاـ دائن الشركة دبطالبتها أوالً والتنفيذ على أمواؽبا  ، ،وإذا َف
ِ
تكف أمواؿ الشركة لسداد ما عليها من ديوف ففي ىذه اغبالة هبوز لدائن الشركة مطالبة الشركاء دبا تبقى لو مع
الشركة ػ اؼبادة ( )098ذباري .
ومسؤولية الشركاء تضامنية يف شركة التضامن ال هبوز االتفاؽ على خبلفها  ،وإذا مت ىذا االتفاؽ فإنو ال ينفذ يف حق
الغَت.
ويعترب الشريك يف شركة التضامن مسئوالً على وجو التضامن عن ديوف الشركة اليت تسبق تاريخ انضمامو إليها إال إذا
كاف ىناؾ اتفاؽ ينص على أف تكوف مسؤولية الشريك قاصرة على ديوف الشركة منذ تاريخ انضمامو إليها على أف
يقيد ىذا الشرط يف السجل التجاري ليكوف نافذاً يف حق الغَت  ،وإذا انسحب الشريك من شركة التضامن فإنو يكوف
مسئوالً عن ديوف الشركة السابقة عن انسحابو  ،أما الديوف اليت تنشأ بعد انسحابو فبل يكوف مسئوالً عنها بشرط قيد
انسحابو يف السجل التجاري .

 9ػ واجبات الشركاء في شركة التضامن :

( )1ال هبوز للشريك يف شركة التضامن أف يبارس غبسابو أي نشاط يتعارض مع نشاط الشركة .
( ) 8ال هبوز للشريك يف شركة التضامن أف يكوف شريكاً متضامنا يف شركة أخرى تكوف منافسة للشركة األوُف.
( )1على الشريك أف يبتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة  ،أو يكوف ـبالفاً للغرض الذي أنشئت من أجلو.
( )0على الشريك أف يبذؿ من العناية يف تدبَت مصاٌف الشركة ما يبذلو يف تدبَت مصاغبو اػباصة .

 6ـ إدارة شركة التضامن :

يف العادة يتضمن عقد تأسيس شركة التضامن النص على القواعد اػباصة بإدارهتا  ،فيحدد األعماؿ اليت تدخل يف
اختصاص مدير الشركة  ،واألعماؿ األخرى اليت ال وبق للمدير القياـ هبا إال بعد اخذ رأي الشركاء  ،وهبذا اػبصوص
فإف اؼبادة ( )091ذباري نصت على ( للمدير اؼبنوط بو سبثيل الشركة اغبق يف القياـ بعمل كل ما يدخل ضمن
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أغراضها إال ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل اؼبعطى لو  ،وال هبوز التمسك هبذه االستثناءات قبل الغَت ما َف
تقيد يف السجل التجاري  ،أو ما َف يثبت أف الغَت كاف على علم هبا . ) .
وينص عقد تأسيس شركة التضامن عادة على تعيُت مدير أو أكثر ؽبا من بُت الشركاء  ،وال يوجد ما يبنع من تعيُت
مدير من خارج الشركاء  ،وإذا َف يعن مدير لشركة التضامن فيكوف من حق كل شريك سبثيل الشركة حىت قبل قيدىا
يف السجل التجاري  ،ويكوف من حق كل شريك أيضا االعًتاض على كل عمل يقوـ بو الشركاء اآلخرين قبل سبامو
 ،ويف ىذه اغبالة هبب عرض األمر على كل الشركاء ألخذ رأيهم يف ىذا االعًتاض  ،ويكوف التصويت على أساس
غالبية اغبصص يف األرباح ال على أساس غالبية عدد األصوات ػ مادة ( )986مدين  ،إذا وجد اتفاؽ وبرـ على
بعض الشركاء القياـ بنوع معُت من أعماؿ اإلدارة أي ربد من سلطة بعض الشركاء يف سبثيل الشركة ال تعترب نافذة يف
حق الغَت ما َف يثبت أف الغَت كاف على علم هبا .
وإذا مت تعيُت مدير لشركة التضامن فيجب أف يقوـ بإيداع مكتب السجل التجاري مبوذجاً لتوقيعو اػبطي يف ظرؼ
طبسة عشر يوماً من علمو بالتعيُت .
وبالنسبة لعزؿ اؼبدير يف شركة التضامن فهنا نفرؽ بُت حالتُت ػ الحالة األولى ىي عزؿ اؼبدير الشريك اؼبعُت دبقتضى
عقد تأسيس الشركة ػ هبب لعزلو أف يقوـ سبب معقوؿ يربر طلب العزؿ  ،ويتم رفع الطلب إُف احملكمة اؼبختصة ،
كما يكوف للشركة عزلو إذا وافق الشركاء على ذلك باإلصباع  ،دبن فيهم الشريك اؼبدير نفسو  ،وال هبوز للشريك

اؼبدير التنحي أو االستقالة من إدارة الشركة إال دبوافقة صبيع الشركاء ػ الحالة الثانية ىي اؼبدير الشريك اؼبعُت
دبقتضى اتفاؽ الحق  ،واؼبدير غَت الشريك اؼبعُت دبقتضى عقد الشركة  ،أو دبوجب اتفاؽ الحق .
يف ىذه اغبالة يعترب اؼبدير وكيبلً عن الشركة  ،ومن مث هبوز عزلو يف أي وقت دوف اغباجة إُف رضاه  ،أو صدور حكم
قضائي  ،كما هبوز لو أف يطلب إعفاءه يف أي وقت  ،مع مراعاة ظروؼ العمل بالشركة .

 6ـ الدفاتر التي تلتزم الشركة بمسكها :

يلتزـ القائموف بإدارة شركة التضامن دبسك الدفاتر التجارية اؼبقررة قانوناً  ،وىي دفًت اليومية ودفًت اعبرد واؼبيزانية
وملف اؼبراسبلت  ،وال يوجد ما يبنع من مسك دفاتر أخرى وفقاً لؤلصوؿ احملاسبية اؼبعموؿ هبا .

 8ـ توزيع األرباح والخسائر في شركة التضامن :

ينص عقد الشركة يف الغالب على قواعد توزيع األرباح واػبسائر  ،ويف ىذه اغبالة هبب مراعاة ىذه القواعد  ،علماً
بأنو ال هبوز أف يتم النص على حرماف أحد الشركاء من الربح أو إعفائو من اػبسارة  ،وإال اعترب العقد باطبلً وإذا َف
يتضمن عقد الشركة طريقة توزيع األرباح واػبسائر فيكوف نصيب كل شريك فيها حبسب نصيبو يف رأس اؼباؿ .
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واؼبقصود باألرباح ىي الزيادة يف أصوؿ الشركة على خصومها  ،وىذه الزيادة تعترب أرباحاً إصبالية  ،وقبل توزيع ىذه
األرباح ىبصم منها مبلغ لتكوين احتياطي للشركة إذا نص عقد التأسيس على ذلك  ،أو اتفق الشركاء عليو  ،أما إذا
َف يوجد نص أو اتفاؽ فإف شركة التضامن ال تلزـ بتكوين احتياطي قانوين كما ىو اغباؿ يف الشركة اؼبسانبة .
وال هبوز توزيع مبالغ على الشركاء ما َف تكن حصلت عليها الشركة فعبلً  ،فبل هبوز توزيع أرباح صورية على الشركاء
.
وإذا حققت الشركة خسارة أي زادت خصومها على أصوؽبا وىنا يكوف رأس ماؽبا قد نقص بقدر ىذه اػبسارة فبل
هبوز القياـ بتوزيع أرباح قبل أف يعاد رأس اؼباؿ إُف ما كاف عليو  ،والبفض رأس ماؿ الشركة بنسبة ىذه اػبسارة ،
وهبب يف ىذه اغبالة تعديل عقد الشركة  ،وذكر رأس اؼباؿ اعبديد بعد التخفيض .

 9ـ تعديل عقد شركة التضامن :

يبكن للشركاء تعديل عقد شركة التضامن وفقاً لؤلسس اؼبنصوص عليها يف ىذا العقد  ،وإذا َف يتضمن عقد الشركة
ىذه األسس فبل يكوف التعديل إال عن طريق إصباع كافة الشركاء  ،و إذا مت تعديل عقد الشركة فيجب قيد ىذا
التعديل يف السجل التجاري يف خبلؿ ثبلثُت يوماً من االتفاؽ عليو  ،حىت يكوف حجة يف مواجهة الغَت  ،ويبلحظ
أف اؼبشرع قد وضع قيوداً على تعديل عقد شركة التضامن إذا كاف ىذا التعديل بتخفيض رأس ماؿ الشركة أو مد
أجلها .
 تعديل عقد شركة التضامن بتخفيض رأس ماؽبا :
قد تطرأ ظروؼ تؤدي إُف زبفيض رأس ماؿ الشركة إما بسبب زيادة رأس ماؿ الشركة عن حاجتها فيتم إرجاع
اعبزء الزائد إُف الشركاء أو بسبب وجود خسارة غبقت بالشركة  ،فيخفض رأس ماؿ الشركة بنسبة ىذه
اػبسارة  ،وقد وضع اؼبشرع بعض القيود يف حالة زبفيض رأس ماؿ الشركة بسبب إرجاع اغبصص إُف الشركاء
 ،وىذه القيود ىي :
( )1ال هبوز تنفيذ قرار زبفيض رأس ماؿ شركة التضامن عن طريق إرجاع اغبصص أو اإلعفاء من اؼبتبقي
منها إال بعد انقضاء ثبلثة أشهر من يوـ قيد قرار التخفيض يف السجل التجاري .
( )8أال يكوف دائن الشركة الذي يرجع تاريخ دينو إُف ما قبل تاريخ قيد قرار التخفيض قد قدـ اعًتاضاً
على ىذا التخفيض خبلؿ األجل اؼبذكور .
وعلى الرغم من رفع ىذا االعًتاض هبوز للمحكمة أف تأمر بتنفيذ القرار مع تكليف الشركة بتقدًن
ٍ
ٍ
مناسب .
ضماف
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 زبفيض عقد شركة التضامن دبد أجل الشركة :
قد يتفق الشركاء على مد أجل الشركة  ،وقد وضع اؼبشرع يف اؼبادة ( )078ذباري بعض القيود على ىذا
التمديد  ،واليت من أنبها :
( )1من حق الدائن الشخصي ألحد الشركاء االعًتاض على مد أجل الشركة  ،وذلك خبلؿ ثبلثة أشهر
من تاريخ قرار مد أجل الشركة يف السجل التجاري .
( )8إذا قُبل اعًتاض الدائن فيجب على الشركة القياـ بتصفية حصة الشريك اؼبدين  ،وذلك خبلؿ ثبلثة
أشهر من تبليغ اغبكم بقبوؿ االعًتاض .
( )1قد يُنص مقدما على أف مدة الشركة تتجدد ضمناً دوف حاجة إُف قرار بذلك  ،ويف ىذه اغبالة وبق
لكل شريك أف ينسحب قبل بداية اؼبدة اعبديدة بشرط إببلغ رغبتو يف ذلك بإعبلف ال تقل مدتو عن
ثبلثة أشهر قبل بداية اؼبدة اعبديدة .
( )0يف حالة التجديد الضمٍت يستطيع الدائن الشخصي للشريك أف يعًتض على استمرار الشركة بالنسبة
للشريك اؼبدين  ،ويطلب تصفية حصتو قبل بداية اؼبدة اعبديدة .

 11ـ انقضاء شركة التضامن :

بيّنت اؼبادة ( )071ذباري اغباالت اليت ُربل فيها شركة التضامن  ،وىذه اغباالت ىي :
( )1انقضاء أجل الشركة .
ُسست من أجلو  ،أو باستحالة ذلك .
( )8ربقيق الغرض الذي أ ْ
( )1اتفاؽ صبيع الشركاء .
( )0إذا زاؿ تعدد الشركاء وَف يستكمل العدد بعد انقضاء ستة أشهر من ذلك .
( )9لؤلسباب األخرى اليت ينص عليها عقد الشركة .
( )7بناء على أمر من اعبهات اإلدارية اؼبختصة يف اغباالت اليت ينص عليها القانوف .
( )6بإشهار إفبلس الشركة ما َف يكن غرضها غَت ذباري .

 11ـ تصفية شركة التضامن :

التصفية ىي كافة العمليات اليت يقصد منها ربديد ما للشركة من حقوؽ وما عليها من ديوف بعد اكببلؽبا  ،وذلك
لدفع ىذه الديوف  ،وتقسيم ما تبقى بعد ذلك على الشركاء  ،وقد ينص عقد الشركة على طريقة التصفية  ،وإذا َف
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يوجد نص يف عقد التأسيس فيتم تطبيق القواعد اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدين يف اؼبواد من ( ) 911إُف ()919
باعتبار أف القانوف التجاري َف يتضمن نصاً يتعلق هبذا اعبانب .
أحالت اؼبادة ( )006ذباري فيما يتعلق بشركات التضامن إُف أحكاـ القانوف اؼبدين اػباصة بالشركات البسيطة
وقد
ْ
فيما َف يرد بشأنو نص خاص يف اؼبواد اؼبنظمة لشركات التضامن يف القانوف التجاري .
وقد نظم اؼبشرع يف القانوف التجاري يف اؼبواد من ( )078إُف ( )079األمور اؼبتعلقة بتعيُت اؼبصفُت  ،وسبثيل الشركة
يف دور التصفية  ،واؼبيزانية اػبتامية  ،ومشروع التوزيع  ،وإلغاء الشركة .

ثانياً  :شركة التوصية البسيطة :

 1ـ تعريف شركة التوصية البسيطة :

ىي شركة يسأؿ الشركاء العاملوف بوجو التضامن والتكافل عن التزاماهتا  ،وبينما تنحصر مسؤولية الشركاء اؼبوصُت يف
حدود ما قدموه من حصص  ،وال هبوز أف تأخذ حصص الشركاء صورة األسهم (مادة ( )077ذباري .

 2ـ الشركاء في شركة التوصية البسيطة :

تتميز شركة التوصية البسيطة بوجود نوعُت من الشركاء :
ػ الشركاء العاملوف  ،وىم سباما كالشركاء اؼبتضامنُت يف شركة التضامن  ،فيسألوف بوجو التكافل والتضامن عن
التزامات الشركة .
ػ الشركاء اؼبوصوف وتنحصر مسؤوليتهم عن ديوف الشركة يف حدود اغبصة اؼبقدمة من كل منهم  ،فبل يسألوف يف
أمواؽبم اػباصة .
فهذه الشركة تؤسس بُت شريك أو أكثر مسؤولُت ومتضامنُت عن التزامات الشركة وإدارهتا يف صبيع أمواؽبم  ،وبُت
شريك واحد أو اكثر يكونوف أصحاب أمواؿ فيها وخارجُت عن اإلدارة يسموف اؼبوصُت  ،وال يكوف أي منهم
مسؤوال عن التزامات الشركة إال دبقدار حصتو يف رأس اؼباؿ .
وقد اعترب اؼبشرع اللييب شركة التوصية البسيطة من بُت شركات األشخاص  ،ألهنا تقوـ على الثقة اؼبتبادلة بُت الشركاء
 ،فالشريك اؼبوصي يثق يف الشريك العامل من حيث مقدرتو على إدارة الشركة بطريقة سليمة  ،كما أف الشريك
العامل يثق يف الشريك اؼبوصي من حيث وفائو بتعهداتو قبل الشركة بتقدًن اؼباؿ البلزـ ؽبا .
ويتكوف اسم شركة التوصية البسيطة من اسم شريك أو أكثر من الشركاء العاملُت  ،مع ذكر أية عبارة تدؿ على أف
الشركة ىي شركة توصية بسيطة  ،وإذا قبل أحد الشركاء اؼبوصُت وضع اظبو يف االسم التجاري للشركة ترتب على
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ذلك اعتباره مسئوال عن التزامات الشركة ذباه الغَت بوجو التضامن  ،كما لو كاف شريكا عامبل  ،وهبب أف يبُت عند
التأسيس أظباء الشركاء العاملُت وأظباء الشركاء اؼبوصُت .
ػ وتثبت لشركة التوصية البسيطة الشخصية االعتبارية دبجرد قيدىا يف السجل التجاري .

 3ـ رأس مال شركة التوصية البسيطة :

يكوف اغبد األدىن لرأس ماؿ شركة التوصية البسيطة ثبلثوف ألف دينار تدفع بالكامل عند التأسيس  ،وال يقسم رأس

ماؿ ىذه الشركة إُف أسهم ػ اؼبادة ( )08من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .

 4ـ الهيئات التي تتكون منها شركة التوصية البسيطة :
أ ـ الجمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة :

تتكوف اعبمعية العمومية لشركة التوصية البسيطة من صبيع الشركاء ( العاملُت واؼبوصُت ) وتسري األحكاـ اؼبتعلقة
باعبمعية العمومية يف الشركة اؼبسانبة على اعبمعية العمومية يف شركة التوصية البسيطة .
وال هبوز للجمعية العمومية أف تقوـ بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغَت أو اؼبصادقة عليها إال دبوافقة اؼبديرين (الشركاء
اؼبتضامنُت)  ،كما ال هبوز للجمعية العمومية غَت االعتيادية إدخاؿ أية تعديبلت على نظاـ الشركة إال دبوافقة صبيع
الشركاء اؼبتضامنُت وتوافر النصاب القانوين ػ اؼبادة ( )01من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر
.

ب ـ مجلس اإلدارة :

يتكوف ؾبلس إدارة الشركة من الشركاء العاملُت شريطة أف يكوف أعضاء ؾبلس اإلدارة متفرغُت إلدارة الشركة وال
يشغلوف أية وظائف عامة  ،ومن ذوي اػبربة أو اؼبؤىل العلمي وفقا لنشاط الشركة .
وال هبوز تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارة ألكثر من ثبلث سنوات  ،كما ال ذبوز إعادة تعيينهم إال إذا نص عقد التأسيس
على خبلؼ ذلك  ،وعلى اؼبديرين أف يطلبوا قيد قرار تعيينهم يف السجل التجاري خبلؿ طبسة عشر يوما من تاريخ
تعيينهم  ،مع بياف اسم كل واحد منهم  ،ولقبو واسم أبيو وموطنو .
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ويعد رئيس ؾبلس اإلدارة فبثلها لدى الغَت  ،ويعترب توقيعو كتوقيع ؾبلس اإلدارة يف عبلقة الشركة بالغَت ما َف ينص
النظاـ األساسي على اشًتاؾ عضو آخر أو من يفوضو ؾبلس اإلدارة مع رئيس ؾبلس اإلدارة  ،ووبل نائب الرئيس
ؿبل الرئيس يف غيابو ػ اؼبادة ( )00من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .
فبل هبوز إسناد إدارة الشركة لغَت الشركاء العاملُت  ،ويشًتط لصحة تعيُت القائمُت باإلدارة وإقالتهم إذا َف يعنوا يف
عقد التأسيس نفسو  ،اغبصوؿ على قبوؿ الشركاء العاملُت وموافقة عدد من الشركاء اؼبوصُت يبثل أكثرية ما اكتتبوه
من رأس اؼباؿ كل ىذا ما َف ينص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك ػ اؼبادة ( )068ذباري .
وال هبوز للشركاء اؼبوصُت أف يقوموا بأعماؿ اإلدارة  ،وال أف يتعاقدوا  ،أو يربموا صفقات ذبارية باسم الشركة إال
بتوكيل خاص لكل تعاقد أو صفقة معينة بالذات .
والشريك اؼبوصي الذي ىبالف ىذا اغبظر هبعل نفسو مسئوالً بوجو التضامن والتكافل ذباه الغَت عن كل التزامات
الشركة  ،كما هبوز فصلو منها .
ومع ذلك فللشركاء اؼبوصُت أف يسانبوا يف أعماؿ الشركة ربت إشراؼ اؼبديرين .
وإذا كاف عقد التأسيس يبيح ذلك جاز ؽبم أف يبنحوا سلطات ويُعطوا توجيهات ألعماؿ معينة  ،واف يقوموا بأعماؿ
التفتيش واؼبراقبة .
وعلى كل حاؿ ؽبم اغبق يف أف يبلغوا كل سنة باؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر  ،ومن حقهم كذلك التأكد من
صحتها  ،واإلطبلع عل دفاتر حسابات الشركة ومستنداهتا ػ اؼبادة ( )061ذبارى .

 5ـ أغراض شركة التوصية البسيطة :

تكوف مزاولة األنشطة لشركات التوصية البسيطة يف اجملاالت اإلنتاجية واػبدمية اؼبختلفة  ،دبا يف ذلك أنشطة التعليم
والتدريب والصحة واستَتاد وتصدير السلع واألنشطة اؼبهنية األخرى ( .اؼبواد 08ػ  09من البلئحة التنفيذية للقانوف
رقم ( )81لسنة  1175و.ر) .
 6ـ توزيع األرباح والخسائر في شركة التوصية البسيطة :

تنطبق القواعد اؼبتعلقة بتوزيع األرباح واػبسائر يف شركة التضامن على عملية توزيع األرباح واػبسائر يف شركة التوصية
البسيطة .
ولكن يبلحظ أف اؼبشرع يف اؼبادة ( )060ذباري قد نص على أف (الشركاء اؼبوصوف غَت ملزمُت برد ما قبضوه من
أرباح عن حسن نية بناء على اؼبيزانية اليت سبت اؼبوافقة عليها موافقة قانونية . ) .
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وىذا يعٍت أف الشركاء اؼبوصوف ال يلزموف برد اؼببالغ اليت قبضوىا عن حسن نية حىت ولو كانت ال سبثل أرباحاً حقيقية
حققتها الشركة بشرط أف تكوف ىذه األمواؿ قد أدرجت يف ميزانية الشركة اؼبصادؽ عليها وفقاً لئلجراءات القانونية ،
أما الشركاء العاملوف فيلزموف برد اؼببالغ اليت ال سبثل قيمة األرباح اغبقيقية اليت حققتها الشركة يف صبيع األحواؿ حىت
ولو كانوا حسٍت النية .

 7ـ انقضاء شركة التوصية البسيطة :

تنحل شركة التوصية البسيطة بنفس األسباب اليت تنحل هبا شركة التضامن  ،وباإلضافة إُف ذلك فإف اؼبشرع يف اؼبادة
( )067ذباري قد أورد أسبابا أخرى تنحل دبوجبها شركة التوصية البسيطة  ،وىذه األسباب ىي :

يبق يف شركة التوصية البسيطة إال شركاء عاملوف وحدىم  ،أو شركاء موصوف فقط .
 إذا َف َ
وهبوز يف ىذه اغبالة االستعاضة عن الشريك الذي خبل ؿبلو يف غضوف ستة أشهر .
عُت الشركاء اؼبوصوف خبلؿ مدة الستة أشهر اؼبذكورة مديراً
 إذا كاف الشركاء اؼبنسحبُت ىم الشركاء العاملوف ّ
مؤقتاً للقياـ باألعماؿ اإلدارية العادية  ،وال يكتسب اؼبدير اؼبؤقت صفة اؼبدير العامل .
وهبوز لدائٍت الشركػة الذين َف يتمكنوا من استيفػػاء حقوقهم من تصفية الشركة عبلوة على مطالبة
الشركاء العاملُت واؼبصفُت أف يتمسكوا دبا ؽبم من حقوؽ حىت على الشركاء اؼبوصُت يف حدود ما يؤوؿ
ؽبم من نصيب يف التصفية ػ اؼبادة ( )066ذباري .

ثالثا  :شركة المحاصة :

 1ـ تعريف شركة المحاصة :

ىي عبارة عن عقد ال ىبضع إلجراءات الشهر اؼبفروضة على الشركات التجارية يشارؾ دبقتضاه تاجر شخصا آخر يف
نصيب معُت من أرباح حركتو التجارية  ،أو من أرباح صفقة أو أكثر  ،لقاء حصة متفق عليها يقدمها الشريك
احملاص ػ اؼبادة (  )761ذباري .

 2ـ الطبيعة القانونية لشركة المحاصة :

أعترب اؼبشرع اللييب نظاـ احملاصة شركة وليس صبعية  ،وتتكوف شركة احملاصة دبوجب عقد بُت شركتُت أو أكثر يساىم
باح أو خسائر وفقاً ؼبا
كل منهما يف مشروع اقتصادي حبصة من اؼباؿ أو العمل  ،واقتساـ ما ينشأ عن اؼبشروع من أر ٍ
وبدده العقد اؼبربـ بينهم (اؼبادة ( )91من البلئحة التنفيذية للقانوف ( )81لسنة  1175و.ر .
وتتميز شركة احملاصة دبا يلي :
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()1
()8

()1

()0

إهنا تقوـ على االعتبار الشخصي ػ فاحملاصة تقوـ على أساس الثقة اؼبتبادلة بُت الشركاء .
إهنا يف الغالب شركة مؤقتة ػ يرجع السبب يف إنشاء شركة احملاصة إُف القياـ بعملية أو أكثر ال تستغرؽ
عادة وقتا طويبل  ،ألنو من الصعب القياـ دبشروع طويل األجل دوف االستعانة بالشخصية اؼبعنوية اليت
تشرؼ عليو .
ال تتمتع شركة احملاصة بالشخصية اؼبعنوية ػ شركة احملاصة شركة خفية ال وجود ؽبا يف الظاىر فعقدىا يربـ
بُت الشركاء فقط  ،وال يكوف لو أي اثر بالنسبة للغَت  ،فاؼبادة ( )761ذباري أعفت عقد احملاصة من
اػبضوع إلجراءات الشهر اؼبفروضة على الشركات التجارية  ،وىي القيد يف السجل التجاري .
ال هبوز لشركة احملاصة إصدار سندات أو أسهم قابلة للتداوؿ .

 3ـ إدارة شركة المحاصة :

يًتتب على عدـ االعًتاؼ بالشخصية اؼبعنوية لشركة احملاصة عدـ وجود مدير يبثلها ويقوـ بأعماؽبا نيابة عنها وباظبها
 ،والذي يقوـ بإدارهتا ىو صاحب اؼبشاركة األصلي  ،وىذا ال يبنع من قياـ كل شريك باإلدارة منفردا أو ؾبتمعا مع
غَته من الشركاء إال أف كل من يتعامل مع الغَت يتعامل باظبو الشخصي دوف اإلشارة إُف وجود شركاء آخرين معو أو
شركة يبثلها  ،وقد نصت اؼبادة ( )98من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر بشأف مزاولة
األنشطة االقتصادية اؼبعدؿ بالقانوف رقم ( )1لسنة  1168و.ر يف ىذا اػبصوص على أنو (يتوُف إدارة شركة احملاصة
احد الشركاء باظبو اػباص يف مواجهة الغَت  ،كما هبوز أف يتوُف اإلدارة كل الشركاء  ،شريطة التزامهم بكل تعاقد مع
الغَت  ،ويسألوف باعتبارىم متضامنُت للوفاء بديوهنم ) .

 4ـ تقسيم األرباح والخسائر الناتجة عن شركة المحاصة :

نصت اؼبادة ( )769ذباري على ( يتحمل الشريك احملاص نصيبا يف اػبسائر بنسبة نصيبو يف األرباح  ،على أال يتعد
ىذا النصيب مقدار حصتو يف اؼبشاركة ما َف يتفق على خبلؼ ذلك ) .

 5ـ انقضاء شركة المحاصة :

تنتهي شركة احملاصة بتحقق الغرض الذي تكونت من أجلو  ،فإذا تكونت للقياـ بعملية معينة فإهنا تنتهي بانتهائها
كما يبكن إهناؤىا باتفاؽ األطراؼ أو اإلرادة اؼبنفردة ألي شريك  ،بشرط أال يكوف ذلك عن سوء نية من جانبو أو
يف وقت غَت مناسب .

رابعاً ـ التشاركيات :
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 1ـ تعريف التشاركية :

استحدث اؼبشرع اللييب نظاـ التشاركيات بالقانوف رقم ( )85لسنة  1569بشأف األحكاـ اػباصة بالتشاركيات وقد
عرفت اؼبادة ( ) )11من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر بشأف مزاولة األنشطة االقتصادية
مسيحي اؼبعدؿ بالقانوف رقم ( )1لسنة  1168و.ر  ،والصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )161لسنة
1160و.ر  8887التشاركيات بأهنا :
األشخاص االعتبارية اليت يشارؾ فيها األفراد الوطنيوف مباشرة فيما بينهم باعبهد أو باعبهد واؼباؿ معا حسب طبيعة
النشػاط  ،وتكوف سلطػة القػرار صباعية بينهم  ،وال ينفرد أحد هبا  ،وذلك ؼبزاولة األنشطة االقتصادية ( اإلنتاجية
واػبدمية اؼبختلفة دبا يف ذلك أنشطة التعليم والتدريب والصحة واستَتاد وتصدير السلع واألنشطة اؼبهنية األخرى ) .

 2ـ شروط تأسيس التشاركية :

يشًتط لتأسيس التشاركية ومنح الًتخيص البلزـ ؼبمارسة نشاطها عدة شروط أنبها :
( )1أف تكوف التشاركية من شركاء متفرغُت .
( )8أال يقل عدد الشركاء اؼبكونُت للتشاركية عن اثنُت  ،واف يكوف اؼبؤسسوف ىم أصحاب التشاركية .
( )1أف يراعى يف ربديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص .
( )0أف يكوف الشركاء متمتعُت باعبنسية الليبية .
( )9أف يكوف كل شريك من الشركاء كامل األىلية .
( )7أف يكوف كل شريك الئقا صحيا ؼبزاولة النشاط اؼبرخص بو .

 3ـ رأس مال التشاركية :

اغبد األدىن لرأس ماؿ التشاركية (  19888د.ؿ ) تدفع بالكامل عند التأسيس  ،ويتم إيداعها يف اغبساب الذي
يفتح باسم التشاركية لدى أحد اؼبصارؼ العاملة باعبماىَتية العظمى .
وذبوز اؼبشاركة كحصص عينية يتم تقدير قيمتها من قبل خبَت يتم ندبو ؽبذا الغرض من احملكمة االبتدائية اليت يقع يف
نطاقها اإلداري مقر التشاركية  ،ويقسم رأس ماؿ التشاركية إُف حصص وليس إُف أسهم .

 4ـ أغراض التشاركية :

يكوف غرض التشاركية القياـ باألنشطة اإلنتاجية واػبدمية اؼبختلفة دبا يف ذلك أنشطة التعليم والتدريب والصحة
واستَتاد وتصدير السلع  ،وكما ذكرنا فإنو هبب مراعاة وحدة الغرض والتخصص .

 5ـ إدارة التشاركية :
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( ) 1يكوف الشركاء صبعية يطلق عليها ػ صبعية الشركاء ػ وىي فباثلة للجمعية العمومية يف الشركات اؼبسانبة وزبتص
ىذه اعبمعية بازباذ القرارات اػباصة بالتشاركية  ،ويكوف عبميع الشركاء اؼبكونُت للتشاركية حق ازباذ القرار عن طريق
صبعية الشركاء .
( )8تعُت اعبمعية مفوض التشاركية الذي يتوُف إدارة التشاركية ربت رقابة صبعية الشركاء .

 6ـ مسؤولية الشركاء :

الشركاء يف التشاركية مسئولوف مسؤولية تضامنية فيما بينهم حياؿ االلتزامات اؼبالية والقانونية والفنية للتشاركية و
االتفاؽ خبلؼ ذلك ال يكوف نافذاً يف حق الغَت .

 7ـ الطبيعة القانونية للتشاركية :

التشاركية ىي نوع من أنواع شركات األشخاص وبالتحديد فهي شركة تضامن ػ وفبا يؤكد ذلك أف اؼبادة ( )86من
القانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر بتقرير بعض األحكاـ يف شأف فبارسة األنشطة االقتصادية قد نصت على (
وتطبق فيما َف يرد بشأنو نص خاص يف القانوف رقم ( )85لسنة  1569مسيحي بشأف التشاركيات وأحكاـ ىذه
القانوف النصوص اؼبنظمة لشركات التضامن يف القانوف التجاري ) .

 8ـ الشخصية االعتبارية للتشاركية :

حسم اؼبشرع اللييب اعبدؿ الذي كاف قائما حوؿ مدى سبتع التشاركية بالشخصية االعتبارية حيث نص يف الفقرة
األخَتة من اؼبادة ( )19من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر سالفة الذكر على (وتكتسب
التشاركية الشخصية االعتبارية بقيدىا يف السجل التجاري) .

المطلب الثاني :
أنواع شركات األموال في القانون الليبي :
أوالً  :شركة التوصية باألسهم :

 1ـ تعريف شركة التوصية باألسهم :
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ىي شركة تؤسس من قبل األفراد واعبهات االعتبارية الوطنية  ،ويقسم رأس ماؽبا إُف أسهم متساوية القيمة وقابلة
للتداوؿ حسب نوع أسهم اؼبؤسسُت  ،وتتكوف من نوعُت من الشركاء :
ػ الشركاء العاملُت وىم الشركاء اؼبتضامنُت اؼبسئولُت بالتضامن مسؤولية غَت ؿبددة عن التزامات الشركة .
ػ الشركاء اؼبوصُت الذين ال يسألوف عن التزامات الشركة إال بقدر حصصهم يف رأس اؼباؿ .
وتثبت لشركة التوصية باألسهم الشخصية االعتبارية بقيدىا يف السجل التجاري ػ اؼبادة ( )07من البلئحة التنفيذية
للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .

 2ـ رأس مال شركة التوصية باألسهم :

يكوف اغبد األدىن لرأس ماؿ شركة التوصية باألسهم ( )188.888مائة ألف دينار لييب  ،على أال يقل اؼبدفوع منو

عند التأسيس عن ثبلثة أعشار رأس اؼباؿ  ،ويستكمل سداد باقي رأس اؼباؿ يف مدة ال تتجاوز طبس سنوات من
تاريخ القيد يف السجل التجاري .
وتسري يف شأف قيمة السهم وعدد اؼبسانبُت وؾباالت مزاولة النشاط االقتصادي أحكاـ الشركات اؼبسانبة ػ اؼبادة
( )06من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر فرأس ماؿ شركة التوصية باألسهم يقسم إُف
أسهم .

 3ـ الهيئات التي تتكون منها شركة التوصية باألسهم :

( )1الجمعية العمومية لشركة التوصية باألسهم :

تتكوف اعبمعية العمومية لشركة التوصية باألسهم من صبيع الشركاء (متضامنُت وموصُت)  ،وتسري عليها األحكاـ
اؼبتعلقة باعبمعية العمومية يف الشركة اؼبسانبة .
وال هبوز للجمعية العمومية أف تقوـ بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغَت أو تصادؽ عليها إال دبوافقة اؼبديرين (الشركاء
اؼبتضامنُت)  ،كما ال هبوز للجمعية العمومية غَت االعتيادية إدخاؿ أية تعديبلت على نظاـ الشركة إال دبوافقة صبيع
الشركاء اؼبتضامنُت وتوافر النصاب القانوين ػ اؼبادة ( )06من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر.

( )2مجلس إدارة شركة التوصية باألسهم :

يعهد بإدارة شركة التوصية باألسهم إُف شريك متضامن أو اكثر  ،وتذكر أظباؤىم يف نظاـ الشركة  ،وتكوف
مسؤوليتهم باعتبارىم مؤسسُت للشركة  ،ويشًتط أف يكونوا متفرغُت إلدارة الشركة  ،وأال يشغلوا وظائف عامة
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واف يكونوا من ذوي اػبربة أو اؼبؤىل البلزـ لنشاط الشركة ػ اؼبادة ( )05من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ()81
لسنة  1175و.ر  ،وقد نصت اؼبادة ( )711من القانوف التجاري على (هبب أف يتضمن عقد تأسيس شركة
التوصية باألسهم أظباء الشركاء العاملُت ( اؼبتضامنُت )  ،ويًتتب على وصفهم بالشركاء العاملُت اعتبارىم قانوناً
مديري الشركة  ،وعليهم نفس الواجبات اؼبقررة يف شأف مدير الشركات اؼبسانبة  ،عدا فرض تقدًن الضماف . ) .
ويفصل اؼبديروف بقرار يصدر باألغلبية اؼبطلوبة يف اعبمعيات غَت االعتيادية للشركة اؼبسانبة  ،وإذا وقع قرار الفصل
بدوف مربر جاز للمدير اؼبفصوؿ أف يطاؿ بالتعويض ػ اؼبادة ( )718ذباري .
وتتوُف اعبمعية العمومية غَت االعتيادية تعيُت مدير بدالً من اؼبدير الذي ىبلو مكانو ألي سبب كاف  ،وذلك
باألغلبية اؼبقررة لصحة اعبمعيات العمومية غَت االعتيادية  ،وإذا تعدد اؼبديروف وجب أف يوافق على تعيُت مدير بدالً
من اؼبدير الذي خبل مكانو بقية اؼبديرين  ،ويكتسب اؼبدير اعبديد صفة الشريك العامل دبجرد قبولو التعيُت  ،واألثر
القانوين اؼبًتتب على خلو منصب اؼبديرين بأجبمعهم ىو اكببلؿ الشركة إذا َف تتمكن اعبمعية العمومية للشركة من
تعيُت مديرين جدد بدالً منهم واستمرت اإلدارة شاغرة مدة ستة أشهر من وقت خلو اؼبنصب .
ويف ىذه اػبالة فإف على عبنة اؼبراقبة بالشركة تعيُت مدير مؤقت لتصريف األمور العامة للشركة خبلؿ فًتة الستة أشهر
اؼبذكورة  ،وال يكتسب اؼبدير اؼبؤقت صفة الشريك العامل ػ اؼبادة ( 711ػ  )710ذباري .
( )3لجنة المراقبة بشركة التوصية باألسهم :
* تشكيل لجنة المراقبة :

يكوف لشركة التوصية باألسهم عبنة مراقبة تتكوف من ثبلثة أعضاء أو طبسة عاملُت من اؼبسانبُت أو من غَتىم
زبتارىم اعبمعية العمومية  ،وعضوين احتياطيُت  ،على أف يكونوا كاملي األىلية وتتوفر يف أحدىم على األقل اػبربة
يف الشؤوف اؼبالية أو احملاسبية أو القانونية أو الفنية .
وال يكوف للشركاء اؼبتضامنُت حق التصويت على قرارات اعبمعية العمومية اؼبتعلقة بتعيُت أعضاء عبنة اؼبراقبة أو
فصلهم  ،وال دبمارسة دعوى اؼبسؤولية .

* مهام لجنة المراقبة :

تتوُف عبنة اؼبراقبة بالشركة التوصية باألسهم القياـ باؼبهاـ اآلتية :
 مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سَت أعماؽبا قانونيا .
 التأكد من مسك دفاتر الشركة اغبسابية  ،ومطابقة اؼبيزانية حسب األصوؿ اؼبقررة قانونا أو نظاما .
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حضور اجتماعات ؾبلس اإلدارة واعبمعية العمومية  ،وتقدًن تقاريرىا للجمعية العمومية  ،وعليها أف ترسل إُف اللجنة
الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار صورا طبق األصل من ؿباضر اجتماعاهتا وتقاريرىا  ،وذلك خبلؿ أسبوع
على األكثر من تاريخ توقيعها ػ اؼبادة ( )98من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر.

 4ـ تعديل عقد تأسيس شركة التوصية باألسهم :

هبوز إدخاؿ تعديبلت على عقد تأسيس شركة التوصية باألسهم  ،وذلك بقرار من اعبمعية العمومية غَت االعتيادية

للشركة  ،وهبب لصحة ىذا القرار توافر األغلبية اؼبطلوبة يف صحة قرارات اعبمعيات العمومية غَت االعتيادية يف
الشركة اؼبسانبة  ،وباإلضافة إُف ذلك هبب اغبصوؿ على موافقة صبيع الشركاء العاملُت .
وعلى ذلك فإف تعديل عقد تأسيس شركة التوصية باألسهم ال يكفي فيو موافقة اعبمعية العمومية غَت االعتيادية
للشركة باألغلبية اؼبطلوبة  ،بل هبب عبلوة على ذلك موافقة صبيع الشركاء العاملُت ػ اؼبادة ( )717ذباري .

 5ـ مسؤولية الشركاء في شركة التوصية باألسهم :

تضم شركة التوصية باألسهم كما ذكرنا نوعُت من الشركاء وىم :
ػ الشركاء العاملوف ػ ويكونوا ىؤالء مسئولُت بالتضامن مسؤولية غَت ؿبدودة عن التزامات الشركة ف وتنظم مسؤوليتهم
قبل الغَت األحكاـ اؼبقررة بشأف أعضاء الشركات التضامنية  ،فهم يسالوف مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديوف
الشركة وفقاً ؼبا مت ذكره خبصوص مسؤولية الشركاء يف شركة التضامن .
وإذا اكتسب الشريك صفة الشريك العامل باعتباره مديراً ففي ىذه اغبالة فإنو ال يسأؿ عن التزامات الشركة اليت
انتهت بعد قيد انتهاء وظيفتو يف السجل التجاري ػ اؼبادة ( )786واؼبادة ( )716ذباري .
ػ الشركاء اؼبوصوف ػ ويعترب ىؤالء الشركاء يف مركز اؼبسانبُت  ،وتنطبق عليهم األحكاـ اؼبتعلقة باؼبساىم يف الشركات
اؼبسانبة ف فهم ال سألوف عن التزامات الشركة إال دبقدار نصيبهم يف رأس ماؽبا الذي اكتتبوا بو ف ويف حدود ىذا
النصيب ػ اؼبادة ( )786ذباري .

 6ـ انطباق القواعد الخاصة بالشركات المساىمة على شركة التوصية باألسهم :
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تطبق على شركة التوصية باألسهم القواعد اليت أوردىا اؼبشرع خبصوص الشركات اؼبسانبة بالقدر الذي ال يتعارض
مع األحكاـ اػباصة هبذه الشركة واليت أشرنا إليها آنفاً ػ اؼبادة ( )718ذباري .
فاؼبشرع أورد يف اؼبواد من ( 786إُف  ) 716ذباري األحكاـ اػباصة بشركة التوصية باألسهم ف وأحاؿ فيما َف يرد
بشأنو نص خاص إُف األحكاـ اليت أوردىا خبصوص الشركات اؼبسانبة  ،فمثبلً يتم الرجوع خبصوص إجراءات
تأسيس الشركة وؿبتويات عقد التأسيس والنظاـ األساسي وإصدار األسهم وتداوؽبا وعملية توزيع األرباح واػبسائر
واألمور اؼبتعلقة بالتصفية وانقضاء الشركة لؤلحكاـ اليت أوردىا اؼبشرع خبصوص الشركة اؼبسانبة واليت سنشَت إليها
الحقاً .

ثانياً  :الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

 1ـ تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
ىي شركة تتكوف من عدد من األفراد الوطنيُت ال يقل عن ثبلثة وال يزيد على طبسة وعشرين  ،ويقسم رأس ماؽبا إُف
حصص متساوية  ،وال يكوف الشركاء فيها مسؤولُت عن التزامات الشركة إال بقدر حصتهم يف رأس اؼباؿ  ،وال هبوز
أف تكوف حصص االشًتاؾ على أساس األسهم ػ اؼبادة ( )16من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة
 1175و.ر .
فالشركا ء يف الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة ال يسألوف إال يف حدود نصيبهم يف الشركة  ،وتتشابو يف ىذه الناحية
الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة مع الشركة اؼبسانبة  ،إال أهنا زبتلف عنها من جهة أهنا تقوـ على االعتبار الشخصي
 ،أي على الثقة اؼبتبادلة بُت الشركاء  ،فهي تقوـ عادة بُت ؾبموعة صغَتة من الناس ذبمعهم رابطة الصداقة حيث
يكوف لكل منهم يف اؼبشروع حصة مساوية ؼبا قدمو لبلشًتاؾ يف الشركة  ،وتتحدد مسؤوليتو يف حدود ىذه اغبصة ،
وال يسأؿ عن ديوف الشركة يف أموالو اػباصة  ،ويعترب ىذا من أىم صفات الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة اليت تقرهبا
من الشركة اؼبسانبة  ،كما أهنا تقًتب من شركات األشخاص حيث أنو ال هبوز ذبزئة رأس ماؽبا إُف أسهم قابلة
للتداوؿ  ،وال يكوف التنازؿ عن ىذه اغبصص للغَت إال دبوافقة بقية الشركاء وىذا بعكس الشركة اؼبسانبة واليت يبكن
لكل شخص قادر على شراء أسهمها أف يدخل فيها دوف اعتبار لشخصو  ،فالشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة ربمل
صفات شركات األمواؿ وبعض صفات شركات األشخاص ويرى بعض الشراح أف قياـ الشركة ذات اؼبسؤولية
احملدودة على االعتبار الشخصي هبعلو أقرب إُف شركات األشخاص منها إُف شركات األمواؿ  ،ويف التشريع اللييب
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تعترب الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة من ضمن شركات األمواؿ إذ أف اؼبشرع اللييب قد أخضعها ؼبعظم قواعد الشركة
اؼبسانبة .

 2ـ تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشروط الالزمة لذلك :

يشًتط لصحة تأسيس الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة نفس الشروط اؼبطلوبة لتأسيس أية شركة بصفة عامة وىي
الرضا واحملل والسبب وتعدد الشركاء وتقدًن حصة يف رأس اؼباؿ ووجود نية اؼبشاركة  ،باإلضافة إُف ذلك هبب توافر
الشروط اؼبطلوبة اليت نص عليها القانوف خبصوص ىذه الشركة .
وقد نص القانوف التجاري على وجوب أف تؤسس الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة بعقد رظبي  ،ويجب أن يحتوي

ىذا العقد على ما يلي :
* اسم كل شريك ولقبو واسم أبيو وموطنو وجنسيتو .
* اسم الشركة ومقرىا الرئيسي  ،وما قد يكوف ؽبا من مقار فرعية .
* غرض الشركة .
* مقدار رأس اؼباؿ اؼبكتتب بو واؼبدفوع ػ ( معدلة بالقانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي ) .
* مقدار ما يقدمو كل شريك يف رأس اؼباؿ  ،وقيمة ما يقدـ عيناً  ،أو عن طريق ربويل ديوف .
* األسس اؼبقررة لتوزيع األرباح .
* عدد اؼبديرين وسلطتهم  ،وذكر من لو حق سبثيل لشركة منهم .
* عدد أعضاء ىيئة اؼبراقبة إذا ما وجب تعيينهم .
* مدة الشركة .
وقد مت اعتماد مبوذج عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة من قبل أمُت اللجنة الشعبية
العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار .
وهبب أف يكوف الشركاء وفقاً لنص اؼبادة ( )17من القانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي بتقرير بعض األحكاـ
اػباصة بالتجار والشركات التجارية كاملي األىلية  ،وأال يزيد عددىم عن طبسة وعشرين وال يقل عن ثبلث  ،فإذا
كاف بينهم زوجاف وجب أال يقل عدد الشركاء عن أربعة  ،وإذا قل العدد أو زاد عن النصاب اؼبذكور فتعترب الشركة
منحلة حبكم القانوف إف َف تبادر خبلؿ شهرين على األكثر إُف توفيق أوضاعها مع حكم ىذه اؼبادة ف ويكوف من
يبقى من الشركاء يف حالة نقص العدد عن النصاب مسئوالً يف صبيع أموالو عن االلتزامات اليت تنشأ من تعاملو باسم
الشركة خبلؿ اؼبدة اؼبذكورة .
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وبطبيعة اغباؿ هبب أف يصدر إذف خاص بتأسيس الشركة من اعبهات اإلدارية اؼبختصة وفقاً لئلجراءات اؼبعموؿ هبا
.

 3ـ اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشخصيتها المعنوية :

نصت اؼبادة ( )715ذباري على ( هبب أف يتضمن اسم الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة كيفما مت اختياره وصفها
بأهنا شركة ذات مسؤولية ؿبدودة ) فاسم الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة هبب أف يضاؼ إليو وصفها بأهنا شركة
ذات مسؤولية ؿبدودة حىت يتبُت الشخص الذي يتعامل معها طبيعة ىذه الشركة .
وتثبت ؽبذه الشركة الشخصية اؼبعنوية دبجرد قيدىا يف السجل التجاري ػ اؼبادة ( 061ػ  )788ذباري .

 4ـ أغراض الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

تقوـ الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة بالنشاطات صغَتة اغبجم واؼبتوسطة  ،لذلك قبد أف اؼبشرع قد قيد عدد
اؼبسانبُت يف ىذه الشركة  ،وقيد أيضا رأس ماؽبا حبيث ال يزيد على ثبلثُت ألف دينار لييب  ،وربدد اجملاالت اليت
وبظر على الشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة مزاولتها بقرار من أمُت اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة
واالستثمار ػ اؼبادة ( )16من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر

 5ـ رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

يكوف اغبد األدىن لرأس ماؿ الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة طبسة آالؼ دينار لييب  ،وال يزيد على ثبلثُت ألف دينار
لييب تدفع بالكامل عند التأسيس  ،وهبب أف يتناسب رأس ماؿ الشركة مع غرضها ػ اؼبادة ( )16من البلئحة
التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .
ففي الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة هبب أف يثبت الوفاء بكامل رأس ماؽبا عند التأسيس  ،فبل هبوز االكتتاب العاـ
يف حصص الشركة  ،كما يلزـ الوفاء بالكامل بقيمة اغبصص سواء كانت عينية أو نقدية عند التأسيس  ،وىذا ما
يبيز الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة عن الشركة اؼبسانبة اليت يكفي فيها الوفاء بثبلثة أعشار قيمة األسهم النقدية عند
االكتتاب ػ اؼبادة ( )16من القانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي .

97

وقد كانت اؼبادة اؼبذكورة تشًتط أال يقل ما يبلكو الليبيوف عن ( )%91من رأس ماؿ الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة
 ،ولكن حالياً فإنو ال هبوز لغَت الليبيُت االشًتاؾ يف الشركات التجارية صورة عامة باستثناء الشركات اؼبشًتكة  ،واليت
سنشَت إُف األحكاـ اػباصة هبا الحقاً .
ٍ
حصص متساوية ال تقل قيمة كل منها عن عشرين دينار
ويقسم رأس ماؿ الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة إُف
واؼبقصود بتساوي اغبصص ىو أف يكوف لكل مها قيمة واحدة  ،فإذا كاف رأس ماؿ ىذه الشركة ثبلثوف ألف دينار
فيمكن تقسيمو إُف ثبلشبائة حصة  ،قيمة كل منها مائة دينار  ،واغبصة تكوف غَت قابلة للقسمة  ،أي أهنا كالسهم
يف الشركة اؼبسانبة غَت قابلة للتجزئة  ،وإذا تعدد اؼبالكوف غبصة واحدة فإف عليهم أف ىبتاروا من بينهم من يعترب
مالكاً منفرداً للحصة يف مواجهة الشركة  ،وإال جاز للشركة أف توقف استعماؿ اغبقوؽ اؼبتعلقة هبذه اغبصة ت اؼبادة
( )15من القانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي .
ويتم إيداع اؼببالغ اؼبدفوعة من قبل الشركاء يف الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة لتأسيس الشركة يف مؤسسة مصرفية
باسم الشركة  ،وبعد إيداع ىذه اؼببالغ تسلم إُف اؼبديرين عندما يتم قيد الشركة يف السجل التجاري وإذا َف يتم ىذا
القيد يف خبلؿ سنة من تاريخ اإليداع ترد ىذه اؼببالغ اؼبدفوعة إُف الشركاء .
وال هبوز للشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة أف تصدر سندات قرض .

 6ـ الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

ذكرنا أف رأس ماؿ ىذه الشركة يقسم إُف حصص متساوية القيمة  ،وحصة الشريك ؽبا قيمة اظبية سبثل نصيبو يف
الشركة  ،وىذه اغبصة غَت قابلة للقسمة ف وصاحب اغبصة يف الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة لو نفس حقوؽ
اؼبساىم يف الشركة اؼبسانبة من حيث االشًتاؾ يف اإلدارة  ،واقتساـ أرباح الشركة  ،والبقاء فيها شريك  ،إال أف ىذه
اغبصص غَت قابلة للتداوؿ مثل األسهم يف الشركة اؼبسانبة ،وىذا ما يبيز الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة عن الشركة
اؼبسانبة  ،وإذا كانت اغبصة اؼبقدمة من الشريك عينية وليست نقدية وجب إتباع اإلجراءات اؼبقررة قانونا لتقدير
قيمتها واليت سنشَت إليها عند الكبلـ عن اؼبسانبة العينية يف الشركة اؼبسانبة .
وانتقاؿ حصص يف الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة أحاطو اؼبشرع ببعض القيود نصت عليها اؼبادة ( )16من القانوف
رقم ( )79لسنة  1569مسيحي واليت نصت على :
 أف يكوف التنازؿ عن اغبصص دبقتضى ؿبرر رظبي ما َف ينص عقد تأسيس الشركة على خبلؼ ذلك  ،وعند
التنازؿ يكوف لباقي الشركاء أف يسًتدوا اغبصة اؼببيعة بالشروط نفسها  ،ويف حالة التنازؿ بغَت عوض يكوف
االسًتداد مقابل الثمن العادؿ .
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 وعلى من يعتزـ التنازؿ عن حصتو  ،أف يبلغ ذلك إُف سائر الشركاء عن طريق اؼبديرين  ،مع تقدًن بياف و ٍ
اؼ
بالعرض الذي وجو إليو .
 وإذا انقضى شهر على التبليغ دوف أف يستعمل أحد الشركاء حقو يف االسًتداد فيكوف الشريك حراً يف
التصرؼ يف حصتو .
 وإذا استعمل حق االسًتداد أكثر من شريك آلت اغبصة إليهم بنسبة حصص كل منهم يف رأس ماؿ الشركة
.
 وتنتقل حصة كل شريك إُف ورثتو  ،ويكوف اؼبوصي لو يف حكم الوارث .
 وال يكوف انتق اؿ اؼبلكية نافذا بالنسبة إُف الشركاء أو الغَت إال من تاريخ قيده يف سجل الشركاء  ،وهبب أف
يتضمن ىذا السجل توقيع اؼبتنازؿ واؼبتنازؿ إليو يف حالة التصرؼ بُت األحياء  ،وتوقيع من آلت غليو اغبصة
يف حالة انتقاؿ اغبصة بسبب بيعها جرباً أو بسبب الوفاة .
ويبلحظ أنو ال هبوز للشركة بأي حاؿ من األحواؿ أف تشًتي حصصها وال أف ترىن ىذه اغبصص .

 7ـ الهيئات التي تتكون منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
( )1الجمعية العمومية :
تتكوف اعبمعية العمومية للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة من صبيع الشركاء  ،ولكل شريك حق حضور اجتماعاهتا
مهما كاف عدد اغبصص اليت يبلكها  ،ويرأس اعبمعية العمومية رئيس ؾبلس اإلدارة  ،وعند غيابو أو عدـ تشكيل
ؾبلس اإلدارة يرأسها أحد اؼبديرين ػ اؼبادة ( )15من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .
وهبب أف يقوـ اؼبديروف بدعوة اعبمعية العمومية إُف االنعقاد بكتب مسجلة تسل إُف الشركاء يف موطنهم اؼببُت يف
سجل الشركة يف موعد ال يقل عن شبانية أياـ قبل ميعاد االنعقاد  ،وذلك مع عدـ اإلخبلؿ بنصوص عقد التأسيس
.
وهبب أف يذكر يف الكتاب اليوـ واؼبكاف والساعة احملددة لبلجتماع  ،وجدوؿ األعماؿ ػ اؼبادة ( )786ذباري.
وتصدر قرارات اعبمعية العمومية االعتيادية بأغلبية رأس ماؿ الشركة ما َف ينص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك.
وتصدر قرارات اعبمعية العمومية غَت االعتيادية بأغلبية عدد من الشركاء يبثلوف ثلثي رأس ماؿ الشركة على األقل .
( )2إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
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يقوـ بإدارة الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة مدير أو أكثر من بُت الشركاء أو من غَتىم  ،شريطة أف يكوف كامل
األىلية  ،ومتفرغا إلدارة الشركة  ،ومن ذوي اػبربة  ،أو متحصبل على مؤىل علمي يف ؾباؿ نشاط الشركة ػ اؼبادة
( )08من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .
( )3لجنة المراقبة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة :
ـ تشكيل لجنة المراقبة :
تشكل عبنة اؼبراقبة بالشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة من ثبلثة أعضاء أو طبسة عاملُت من الشركاء أو من غَتىم
وعضوين احتياطيُت  ،ويكوف تعيينهم ألوؿ مرة يف عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم اعبمعية العمومية  ،ويكوف تعيُت
عبنة اؼبراقبة ؼبدة ثبلث سنوات  ،وهبب أف يكوف أعضاء عبنة اؼبراقبة كاملي األىلية  ،وأف تتوافر يف أحدىم على
األقل اػبربة بالشؤوف اؼبالية أو احملاسبية أو القانونية أو الفنية  ،ويشًتط لصحة تعيينهم أال يكوف ألي منهم صلة
قرابة أو مصاىرة إُف الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة  ،وإذا مت تعيينو وجب فصلو  ،وهبب على اؼبديرين
أف يقوموا بقيد قرار تعيُت اؼبراقبُت وانتهاء مهمتهم يف السجل التجاري خبلؿ طبسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
ـ مهام لجنة المراقبة :

تتوُف عبنة اؼبراقبة بالشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سَت أعماؽبا قانونا  ،ومن مسك
دفاتر الشركة اغبسابية  ،ومطابقة اؼبيزانية حسب األصوؿ اؼبقررة قانونا أو نظاما  ،وحضور اجتماعات عبنة اإلدارة
واعبمعية العمومية  ،وتقدًن تقارير للجمعية العمومية  ،وعليها أف ترسل إُف اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة
واالستثمار صورا طبق األصل من ؿباضر اجتماعاهتا وتقاريرىا  ،وذلك خبلؿ أسبوع على األكثر من تاريخ توقيعها .

 8ـ الدفاتر التي تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمسكها :

بينت اؼبادة ( )710ذباري الدفاتر اليت هبب على الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة دبسكها وىذه الدفاتر ىي :
* الدفاتر واحملررات اغبسابية اليت يفرض القانوف على التجار مسكها  ،وىي ( دفًت اليومية ػ دفًت اعبد واؼبيزانية ػ ملف
اؼبراسبلت ) .
* سجل الشركاء ػ وتقيد فيو أظباء الشركاء واؼببالغ اؼبدفوعة من قبلهم كحصص يف الشركة  ،ما وبصل من تغيَتات
بالنسبة إُف أشخاصهم .

* سجل ؿباضر اعبمعية العمومية  ،وقراراهتا .
* سجل جلسات وقرارات ؾبلس اإلدارة .
* سجل جلسات وقرارات عبنة اؼبراقبة .
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واؼبديروف ملزموف دبسك الدفاتر والسجبلت األربعة األوُف  ،ويبسك اؼبراقبوف السجل اػبامس .

 9ـ ميزانية الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

تعد ميزانية الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة طبقاً لؤلحكاـ اؼبنصوص عليها يف شأف ميزانيات الشركات اؼبسانبة ،
وهبب على اؼبديرين أف يودعوا صورة من اؼبيزانية مقر الشركة الرئيسي من حساب األرباح واػبسائر  ،وتقرير منو يف
ميعاد ال يقل عن طبسة عشر يوماً من انعقاد اعبمعية العمومية للشركة ػ اؼبادة ( )719ذباري .
وهبب على اؼبديرين أف يطلعوا عبنة اؼبراقبة بالشركة على اؼبيزانية  ،وعلى تقريرىم  ،وما يتبعها من وثائق ومستندات
خبلؿ ثبلثُت يوماً على األقل قبل اليوـ احملدد النعقاد اعبمعية العمومية اليت ستتناوؿ البت يف شأهنا ،وعلى عبنة
اؼبراقبة أف تعرض على اعبمعية العمومية تقريراً عن نتيجة السنة اؼبالية تبُت فيو رأيها واقًتاحاهتا يف شأف سَت أعماؿ
الشركة  ،وصحة حساباهتا  ،واؼبيزانية والتصديق عليها .
وهبب إيداع صورة من اؼبيزانية مرفقة بتقارير اؼبديرين واؼبراقبُت يف مركز الشركة الرئيسي طيلة اػبمسة عشر يوما السابقة
الجتماع اعبمعية  ،وتبقى مودعة إُف أف تتم اؼبصادقة عليها  ،وهبوز للمسانبُت االطبلع عليها خبلؿ الفًتة اؼبذكورة ػ
اؼبادة ( )968ذباري .

 11ـ توزيع األرباح والخسائر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

تقرر اعبمعية العمومية للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة اليت تصادؽ على اؼبيزانية توزيع األرباح على الشركاء  ،ويتم
تقسيم األرباح على كل حصة بالتساوي  ،أي حبسب نصيبها يف رأس اؼباؿ  ،وتطبق ىذه القاعدة أيضاً يف حالة
تصفية الشركة  ،حيث توزع األمواؿ الفائضة بعد سداد ديوف الشركة على أصحاب اغبصص كل بقدر نصيبو من رأس
اؼباؿ  ،إال أنو من اعبائز أف ينص عقد التأسيس على تعديل ىذه النسبة بشرط أال يًتتب على ىذا التعديل حرماف
أحد الشركاء من األرباح أو إعفاؤه من اػبسارة أو ربميلو هبا دبفرده .
وإذا ظهرت خسائر يف رأس ماؿ الشركة فبل هبوز القياـ بتوزيع أرباح إال بعد إعادة رأس اؼباؿ إُف أصلو أو خفضو
بقدر اػبسائر .
وَف ينص القانوف على تكوين احتياطي قانوين بالنسبة للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة  ،إال أنو من اعبائز تكوين مبلغ
احتياطي للشركة إذا نص عقد تأسيسها على ذلك  ،أو بناء على موافقة اعبمعية العمومية للشركة  ،وقد نصت اؼبادة
( ) 11من مبوذج النظاـ األساسي اؼبعتمد للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة على ( تتكوف أرباح الشركة الصافية من
دخلها بعد خصم اؼبصاريف ومقابل االستهبلؾ واالحتياطي وتوزع األرباح بعد ذلك على الشركاء بنسبة كل منهم يف
رأس ماؿ الشركة ) .
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 11ـ تعديل عقد التأسيس وحل وانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

نصت اؼبادة ( )717ذباري على ( فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس وزيادة رأس اؼباؿ وزبفيضو وحل الشركة
وتصفيتها تطبق القواعد اؼبنصوص عليها يف شأف الشركات اؼبسانبة ) فاؼبشرع َف يورد أية أحكاـ خاصة بالشركة ذات
اؼبسؤولية احملدودة فيما يتعلق بإدخاؿ تعديبلت على عقد التأسيس سواء كانت ىذه التعديبلت تتعلق بزيادة رأس
ماؿ الشركة أو بتخفيضو أو تعديبلت أخرى  ،وكذلك اغباالت اليت تنقضي فيها ىذه الشركة  ،وأحاؿ هبذا اػبصوص
إُف القواعد اليت أوردىا خبصوص الشركة اؼبسانبة  ،واليت سنشَت إليها الحقاً .
وقد نصت اؼبادة ( )11من النظاـ األساسي اؼبعتمد للشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة على ( ربل الشركة بتحقق أحد
األسباب اؼبنصوص عليها يف القانوف التجاري والقانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي بشأف التجار والشركات
التجارية واإلشراؼ عليها )  ،ونصت اؼبادة ( )10من ىذا النظاـ على ( عند انتهاء مدة الشركة أو يف حالة حلها
قبل األجل احملدد تعُت اعبمعية العمومية غَت االعتيادية بناء على طلب اؼبديرين طريقة التصفية  ،وتعُت مصفياً أو
أكثر  ،وربدد سلطتهم .
وتنتهي سلطة اؼبديرين بتعيُت اؼبصفُت  ،أما سلطة اعبمعية العمومية فتبقى قائمة طواؿ مدة التصفية إُف أف يتم إخبلء
عهدة اؼبصفُت .

ثالثاً ـ الشركة المساىمة :

 1ـ تعريف الشركة المساىمة :

ىي الشركة اليت يقسم رأس ماؽبا إُف أسهم وال يتحمل الشريك فيها اػبسارة إال يف حدود ما يبلكو من أسهم كما
أف الشركة اؼبسانبة ال تسأؿ إال يف حدود رأس ماؽبا .
وقد نصت اؼبادة ( )066ذباري على ( يف الشركات اؼبسانبة ال تسأؿ الشركة عن التزاماهتا إال دبا توفر لديها من
ذمة مالية  ،وسبثل األسهم اغبصص اليت يقدمها الشركاء ) .

 2ـ أىم أوصاف الشركة المساىمة :

( )1ال تتضمن الشركة اؼبسانبة إال شركاء ذوي مسؤولية ؿبدودة  ،وتكوف مسؤولية كل شريك يف حدود ما يبلكو
من أسهم .
( ) 8سبثل أنصبة الشركاء يف الشركة اؼبسانبة بواسطة أسهم قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية  ،وىذا خببلؼ الشركة ذات
اؼبسؤولية احملدودة اليت ال يقسم رأس ماؽبا إُف أسهم بل إُف حصص .
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( )1تعترب الشركة اؼبسانبة من أىم شركات األمواؿ على اإلطبلؽ  ،وىذا يعٍت بالضرورة أف شخصية الشريك ليس
ؽبا دور كبَت يف تكوين الشركة اؼبسانبة  ،بل إف اؼبعوؿ عليو ىو ما يقدمو الشريك من أمواؿ للمسانبة يف الشركة ،
ولذلك فإف الشريك يف الشركة اؼبسانبة تكوف لو اغبرية الكاملة يف التصرؼ يف أسهمو اليت يبلكها يف الشركة اؼبسانبة
 ،فبل يهم يف الشركة اؼبسانبة من ىو مالك األسهم بل اؼبهم ىو دفع قيمتها  ،وىو الوضع البارز يف أسواؽ األوراؽ
اؼبالية اليت يتم فيها تداوؿ أسهم الشركات  ،فيتم داخل ىذه األسواؽ بيع وشراء أسهم الشركات اؼبسانبة  ،أي
خروج مسانبُت ودخوؿ آخرين جدد دوف أف يكوف لذلك تأثَت على الشركة  ،مع التأكيد على حق الشريك
اؼبساىم يف حضور اجتماعات اعبمعية العمومية للشركة .

 3ـ أىمية الشركات المساىمة :

لعبت الشركات اؼبسانبة دوراً مهماً يف النشاط االقتصادي منذ هناية القرف التاسع عشر  ،وزادت أنبية ىذه الشركات
باعتبارىا الوسيلة الفعالة لتجميع اؼبدخرات وتكوين رؤوس األمواؿ الضخمة اليت تستطيع تنفيذ اؼبشروعات
االقتصادية الكبَتة  ،كما أف للمصارؼ دور يف إنشاء الشركات اؼبسانبة وتسهيل عملية اؼبسانبة فيها وقد أدى
ظهور األسواؽ اؼبالية والبورصات إُف اؼبساعدة يف عملية بيع وتداوؿ أسهم الشركات فبا يسهل على الشريك اؼبساىم
بيع أسهمو اليت يبتلكها يف الشركة دوف اغباجة لبلنتظار لفًتات طويلة  ،كما يستطيع األفراد اؼبسانبة يف الشركات يف
أي وقت يشاءوف .

 4ـ أغراض الشركات المساىمة :

تزاوؿ الشركات اؼبسانبة كافة األنشطة االقتصادية التجارية والصناعية وكذلك اػبدمات مثل ( النقل والتعليم والصحة
...اٍف )  ،وهبب يف ربديد أغراض الشركة اؼبسانبة مراعاة وحدة الغرض والتخصص  ،ويعٍت ذلك أف يكوف الغرض
خاصاً بفرع واحد فقط من فروع االستثمار  ،فبل هبوز أف يكوف الغرض عاماً  ،كما لو نص يف نظاـ الشركة على
قيامها باؼبشروعات التجارية والصناعية  ،فيجب ربديد نوع التجارة أو الصناعة اليت سبارسها الشركة  ،وربدد اللوائح
الفئات السلعية اليت هبوز للشركات اؼبسانبة فبارسة النشاط التجاري اػباص هبا .

تأسيس الشركات المساىمة :
5ـ
ُ

يقصد بتأسيس الشركة اؼبسانبة القياـ باألعماؿ القانونية واؼبادية البلزمة إلخراج الشركة إُف حيز الوجود وإعطائها
الصفة القانونية .
وقد نظم القانوف التجاري والقانوف ( )81لسنة 1175و.ر بشأف مزاولة األنشطة االقتصادية والئحتو التنفيذية
اإلجراءات اػباصة بتأسيس الشركات اؼبسانبة .
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( )1األشخاص المؤسسون :

يقصد باألشخاص اؼبؤسسُت األشخاص الذين يبادروف بتأسيس الشركة ويقع عليهم صبع األمواؿ والقياـ باإلجراءات
البلزمة لتكوين الشركة  ،وقد عرفت اؼبادة ( )051من القانوف التجاري األشخاص اؼبؤسسُت بأهنم ىم األشخاص
الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق االكتتاب العاـ أو الذين تسببوا يف إنشائها  ،وهبب
أف يكوف اؼبؤسسوف كاملي األىلية .
( )2التزامات المؤسسين ومسؤولياتهم :

اؼبؤسسوف مسئولوف بالتضامن قبل الغَت عن االلتزامات اليت تعهدوا هبا إلنشاء الشركة  ،وعلى الشركة أف تعفي
اؼبؤسسُت من تلك االلتزامات  ،وأف ترد ؽبم اؼبصاريف اليت تكبدوىا يف حدود ما تطلبو تأسيس الشركة  ،أو ما أقرتو
اعبمعية العمومية .
وإذا َف يتم تأسيس الشركة ألي سبب كاف فليس للمؤسسُت الرجوع على اؼبكتتبُت .
ويكوف اؼبؤسسوف مسئولوف بالتضامن قبل الشركة  ،وقبل الغَت عن اؼبسائل اآلتية :
* االكتتاب يف رأس اؼباؿ بالكامل  ،ودفع األقساط اؼبطلوبة لتأسيس الشركة .
* توافر اؼبقدمات العينية طبقا لتقرير اػببَت .
* صحة البيانات اليت أذاعوىا على اعبمهور لتأسيس الشركة .
ويعد مسئوال بالتضامن بنفس الدرجة قبل الشركة والغَت أولئك الذين تعامل اؼبؤسسوف باظبهم .
وهبوز للمؤسسُت أف ىبصصوا ألنفسهم دبقتضى عقد التأسيس قسماً من األرباح الصافية طبقا للميزانية ال هباوز يف
ؾبموعو عشر تلك األرباح وؼبدة أقصاىا طبس سنوات  ،وال هبوز ؽبم أف يشًتطوا أية منفعة أخرى .
اؼبواد ( 051ػ  ) 057ذباري .
( )3المركز القانوني للشركة المساىمة تحت التأسيس  ،والطبيعة القانونية لتصرفات المؤسسين :
يذىب رأي إُف اعتبار اؼبؤسس فضولياً  ،فهو ال يربـ التصرفات البلزمة إلنشاء الشركة غبسابو وإمبا غبساب الشركة .

وقد اعًتض على ىذا الرأي بأف الفضوِف يعمل باسم شخص موجود والشركة يف دور التأسيس َف توجد بعد  ،وقد
رد أصحاب نظرية الفضالة على ذلك بأنو يبكن االعًتاؼ بالشركة وىي يف دور التكوين بالشخصية اؼبعنوية استنادا
إُف أف اؼبشرع قد اعًتؼ ؽبا بالشخصية اؼبعنوية وىي يف دور التصفية  ،وقياساً على الشخصية القانونية اليت يعًتؼ
هبا للجنُت  ،حيث يعًتؼ لو القانوف بالشخصية القانونية كلما كاف ذلك يف مصلحتو  ،كما أف القانوف قد ألزـ
الشركة يف اؼبادة ( )050ذباري بإعفاء اؼبؤسسُت من االلتزامات اليت تعهدوا هبا يف سبيل إنشاء الشركة  ،وال يبكن
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تصور التزاـ الشركة هبذه االلتزامات اليت أبرمت أثناء فًتة التأسيس دوف االعًتاؼ ؽبا بالشخصية اؼبعنوية يف ىذه
الفًتة  ،ويضاؼ إُف ذلك أف اؼبشرع قد ألزـ بأف يتم إيداع اؼببالغ اؼبدفوعة عند االكتتاب يف أسهم الشركة باظبها يف
إحدى اؼبؤسسات اؼبصرفية  ،وىذا يعٍت أف للشركة اسم تتعامل بو أثناء فًتة التأسيس  ،واالسم كما ىو معروؼ
يعترب من نتائج منح الشخصية اؼبعنوية .
ويبلحظ أنو إذا أخذنا بالرأي الذي يذىب إُف أف للشركة أثناء فًتة التأسيس الشخصية اؼبعنوية فإف ىذه الشخصية
ليست كاملة  ،بل تكوف بالقدر الضروري البلزـ لتأسيس الشركة .

( )4إجراءات تأسيس الشركات المساىمة :

* يعترب اغبصوؿ على شهادة سلبية باالسم من قبل اعبهات اؼبختصة اػبطوة األوُف للبدء يف تأسيس الشركة اؼبسانبة
وقد نصت اؼبادة ( ) 068ذباري على ( هبب أف يرافق اسم الشركة التجاري كيفما مت اختياره بياف صفتها بأهنا شركة
مسانبة ) .

* االكتتاب في الشركات المساىمة :

يقصد باالكتتاب يف الشركة اؼبسانبة القياـ بالعمل القانوين الذي يلتزـ دبقتضاه شخص بأف يكوف شريكاً يف شركة ،
وذلك بتعهده لتقدًن مبلغ يساوي القيمة االظبية  ،وقد يكوف االكتتاب يف أسهم الشركة خاصاً  ،وقد يكوف عاماً .

أ ـ االكتتاب العام :

يقصد باالكتتاب العاـ ىو توجيو الدعوى للجمهور ( أي إُف أشخاص غَت ؿبددين سلفا ) لبلكتتاب يف أسهم
الشركة .
ويتم االكتتاب العاـ على أساس برنامج يبُت أىداؼ الشركة  ،ورأس ماؽبا  ،واألحكاـ الرئيسية الواردة يف عقد
التأسيس  ،وما خصص للمؤسسُت من نصيب يف األرباح  ،واألجل الذي هبب أف يربـ خبللو عقد التأسيس ،
ويودع الربنامج قبل إعبلنو للجمهور دبكتب ؿبرر عقود أو بسوؽ األوراؽ اؼبالية موقعاً من قبل اؼبؤسسُت  ،ومصدقاً
على صحة التوقيعات رظبيا .
ويثبت االكتتابات يف ورقة رظبية أو يف ورقة عرفية موقعاً عليها اؼبكتتب ومصدقا عليها رظبيا من ؿبرر العقود  ،مبيناً
فيها اسم اؼبكتتب ولقبو وموطنو أو مقر عملو  ،مع ذكر عدد األسهم اؼبكتتب هبا وتاريخ االكتتاب .

* االكتتاب في رأس مال الشركة ( تكوين رأس مال الشركة ) :

يقصد باالكتتاب يف رأس ماؿ الشركة القياـ بالعمل القانوين الذي يلتزـ دبقتضاه شخص بأف يكوف شريكا يف شركة ،
وذلك بتعهده بتقدًن مبلغ ماِف يساوي القيمة االظبية لؤلسهم اليت يرغب يف امتبلكها يف الشركة .
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* شروط صحة االكتتاب في رأس مال الشركة :

( )1هبب أال يقل عدد اؼبكتتبُت يف الشركة اؼبسانبة عن عشرة أفراد .
( )8أف يكتتب بكامل رأس ماؿ الشركة .
( )1أال يزيد ما يبلكو الفرد عن ( )%18من رأس ماؿ الشركة .
( )0أف يتناسب رأس ماؿ الشركة مع أغراضها احملددة يف عقد تأسيسها .
( ) 9هبب أال يقل رأس ماؿ الشركة اؼبكتتب بو عن اغبد األدىن لرأس ماؿ الشركة اؼبسانبة الذي ربدده اعبهات
اؼبختصة  ،وىو ؿبدد حاليا دببلغ مائة ألف دينار .
( )7أال يقل اؼبدفوع من رأس ماؿ الشركة عند التأسيس عن ثبلثة أعشار رأس اؼباؿ اؼبكتتب بو ( إذا كانت اؼبسانبة
نقدية  ،وتودع ىذه اؼببالغ يف مؤسسة مصرفية  ،وهبب أف تسلم ىذه اؼببالغ إُف اؼبديرين عندما يثبتوف قيد الشركة يف
السجل التجاري  ،وإذا َف يتم القيد يف حبر سنة من تاريخ اإليداع وجب رد اؼببالغ اؼبدفوعة إُف اؼبكتتبُت  ،وهبب
استكماؿ سداد باقي رأس ماؿ الشركة يف مدة ال ذباوز طبس سنوات من تاريخ القيد يف السجل التجاري .
حصص عينية تدخل يف تأسيس الشركة فيجب على من قدـ اؼبسانبة العينية أف يقوـ بتقدًن تقرير
وإذا كانت ىناؾ
ٌ
من خبَت خالف لليمُت يعينو رئيس احملكمة االبتدائية  ،وؿبتويا على بياف اؼبقدمات العينية  ،والقيمة التقديرية لكل
صنف منها  ،واألسس اليت بٍت عليها التقدير  ،ويلحق ىذا التقرير بعقد التأسيس  ،وهبب على اؼبديرين واؼبراقبُت أف
يتأكدوا من صحة ىذا التقرير  ،كما يكوف عبمعية اؼبكتتبُت اغبق يف إقرار التقدير النهائي للحصص العينية باألغلبية
العددية اغبائزة لثلثي األسهم النقدية على األقل  ،ويف ىذه اغبالة هبب دفع قيمة اؼبسانبة بأكملها .
* دعوة جمعية المكتتبين لالنعقاد :

بعد صبع االكتتابات هبب على اؼبؤسسُت أف وبددوا للمكتتبُت بكتب مسجلة  ،أو بالطريقة الواردة بالربنامج أجبل
ال يزيد على شهر للقياـ بأداء ثبلثة أعشار قيمة السهم النقدية اؼبكتتب هبا إُف مصرؼ معًتؼ بو .
وإذا انقضى ىذا األجل بدوف أداء القيمة جاز للمؤسسُت إما رفع الدعوى على اؼبكتتبُت اؼبتأخرين  ،وإما إعفائهم
من االلتزاـ .
ويف اغبالة األخَتة ال يشرع يف تأسيس الشركة إال بعد إسباـ زبصيص األسهم اليت اكتتب هبا وزبلّف أصحاهبا عن
الدفع .
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وعلى اؼبؤسسُت أف يدعوا اؼبكتتبُت إُف صبعية تنعقد خبلؿ عشرين يوما تلي األجل احملدد للقياـ بالدفع اؼبنصوص
عليو آنفاً ما َف وبدد برنامج اإلنشاء أجبلً آخرا وذلك بكتاب مسجل يرسل لكل مكتتب خبلؿ مدة ال تقل عن
عشرة أياـ على األقل قبل اؼبوعد اؼبضروب النعقاد اعبمعية  ،ويبُت يف الدعوى اؼبواد اؼبراد البت فيها .
وتتناوؿ صبعية اؼبكتتبُت البت يف األمور التالية :
( )1التأكد من توافر الشروط اؼبطلوبة لتأسيس الشركة .
( )8ؿبتويات عقد التأسيس .
( )1زبصيص األرباح اليت احتفظ هبا اؼبؤسسوف ألنفسهم .
( )0انتخاب أعضاء ؾبلس اإلدارة  ،وىيئة اؼبراقبة .
ويعترب اجتماع اعبمعية صحيحاً إذا حضره من يبثل نصف رأس اؼباؿ على األقل  ،ولكل مكتتب صوت واحد مهما
بلغ عدد األسهم اؼبكتتب هبا  ،ويتطلب لصحة القرارات موافقة أغلبية اغباضرين  ،ومع ذلك فلتغيَت ؿبتويات برنامج
التأسيس هبب أف يصدر القرار من أغلبية اؼبكتتبُت  ( .اؼبواد  058ػ  051ذباري ) .

 2ـ االكتتاب الخاص :

يقصد باالكتتاب اػباص االنضماـ إُف عقد الشركة بتقدًن قيمة السهم سواء من اؼبؤسسُت أنفسهم أو أشخاص
غَتىم  ،وتوجو الدعوة لتأسيس الشركة ( يف االكتتاب اػباص ) إُف أشخاص ؿبددين سلفا .
وهبب أف تتوافر يف االكتتاب اػباص الشروط اؼبطلوبة يف االكتتاب وتكوين رأس ماؿ الشركة سالفة الذكر .

* عقد تأسيس الشركة المساىمة ونظامها األساسي :

إذا مت تأسيس الشركة عن طريق االكتتاب العاـ فإف اؼبؤسسُت يقوموف بتحرير ؿبضر يسمى ؿبضر اعبمعية التأسيسية
 ،وإذا كاف تأسيس الشركة عن طريق االكتتاب اػباص فيحرر اؼبكتتبوف ؿبضراً لتأسيس الشركة .
وبعد القياـ باإلجراءات السابقة اؼبذكورة واؼبتعلقة باالكتتاب يف الشركة يربـ اغباضروف ( الجتماع صبعية اؼبكتتبُت )
عقد التأسيس  ،ىذا بالنسبة لتأسيس الشركة وفقا لبلكتتاب العاـ  ،أما إذا كاف تأسيس الشركة وفقا لبلكتتاب
اػباص فإف اؼبكتتبُت احملددين يربموف عقد التأسيس .
فتأسيس الشركة اؼبسانبة هبب أف يتم بعقد تأسيس  ،وهبب أف يكوف ىذا العقد رظبياً  ،وأف يشتمل على البيانات
اآلتية /
( )1اسم ورقم كل من الشركاء  ،واسم أبيو وموطنو  ،وؿبل إقامتو  ،وجنسيتو  ،وعدد األسهم اليت اكتتب هبا
( )8اسم الشركة ومقرىا الرئيسي  ،وفروعها إذا وجدت .
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( )1غرض الشركة .
( )0مقدرا رأس اؼباؿ اؼبكتتب بو واؼبدفوع منو .
( )9القيمة االظبية لؤلسهم وعددىا وبياف ما إذا كانت اظبية أـ غباملها .
( )7قيمة اغبقوؽ واألمواؿ اؼبقدمة عيناً .
( )6القواعد الواجب إتباعها لتوزيع األرباح .
( )6تعيُت نصيب يف األرباح ؼبنشئي الشركة ومؤسسيها إذا تقرر ذلك .
( )5عدد اؼبديرين ومدى سلطتهم مع ذكر من لو منهم حق سبثيل الشركة .
( )18عدد أعضاء ىيئة اؼبراقبة .
( )11مدة الشركة .
ويعد النظاـ اؼبشتمل على القواعد اليت هبب إتباعها لتسيَت دفة أعماؿ الشركة جزءاً ال يتجزأ من عقد التأسيس
وملحقاتو  ،حىت ولو أبرـ يف ورقة مستقلة  ( .اؼبادة  061ذباري )  ،وىو ما يطلق عليو النظاـ األساسي للشركة.
ويتم عادة إصدار مبوذج من أمُت اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار لعقد تأسيس الشركة اؼبسانبة
ونظامها األساسي كما ىو اغباؿ يف قرار أمُت اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار رقم ()856
لسنة  1161و.ر بشأف اعتماد مبوذجي عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة اؼبسانبة .
ويتضمن النظاـ األ ساسي للشركة اؼبسانبة البيانات التفصيلية لنظاـ الشركة  ،وتتوزع البيانات اؼبذكورة يف اؼبادة
()061ذباري على عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة .
ويعترب النظاـ األساسي للشركة اؼبسانبة جزءاً ال يتجزأ من عقد التأسيس حىت ولو أبرـ يف ورقة مستقلة .
* الحصول على إذن التأسيس :

نصت اؼبادة ( )065ذباري على ( اعتباراً من نفاذ ىذا القانوف ال هبوز تأسيس الشركات اؼبسانبة أو تبديلها أو
إدماجها إال بعد اغبصوؿ على إذف بذلك  ،ويقع باطبل بطبلنا مطلقا كل تأسيس أو تبديل أو إدماج يتم دوف
اغبصوؿ مقدماً على اإلذف اؼبذكور ) .
ويتم اغبصوؿ على ىذا اإلذف من قبل أمُت اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار بعد تقدًن طلب
لئلدارة اؼبختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة لبلقتصاد عن طريق مكتب الرخص باؼبدينة متضمنا رغبة اؼبؤسسُت
بإنشاء الشركة  ،مرفقاً دبستندات معينة أنبها ( ثبلث نسخ أصلية من عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة ػ
شهادة مصرفية بسداد قيمة رأس اؼباؿ اؼبدفوع ما يفيد خربة أحد أعضاء ؾبلس اإلدارة على األقل يف النشاط اؼبراد
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مزاولتو  ،أو اؼبؤىل العلمي إذا تطلب النشاط ذلك ) ػ اؼبادة ( )78من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة
 1175و.ر .

* قيد الشركة في السجل التجاري واآلثار المترتبة عنو :
بعد إذف اعبهات اؼبختصة بتأسيس الشركة اؼبسانبة  ،يتم قيدىا يف السجل التجاري  ،ويًتتب على قيد الشركة
اؼبسانبة يف السجل التجاري االعًتاؼ ؽبا بالشخصية اؼبعنوية ػ اؼبادة ( )061ذباري .

 5ـ ىيئات الشركة المساىمة :

تشًتؾ يف إدارة الشركة اؼبسانبة ثبلث ىيئات ىي :
 اعبمعية العمومية .
 عبنة أو ىيئة اؼبراقبة .
 ؾبلس اإلدارة .
أ ػ اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة :
يوجد نوعاف من اعبمعيات العمومية ونبا ( اعبمعية العمومية االعتيادية واعبمعية العمومية غَت االعتيادية ) والفارؽ
األساسي بينهما يرجع إُف اختصاص كل منهما  ،فتقوـ اعبمعية االعتيادية بأعماؿ ؿبددة نص عليها اؼبشرع يف اؼبادة
( ) 917ذباري  ،وأنبها التصديق على اؼبيزانية  ،وأما اعبمعية غَت االعتيادية فعليها النظر فيما يقًتح من تعديبلت
يراد إدخاؽبا على عقد التأسيس  ،وىي اليت تقوـ بإصدار سندات القرض وتعيُت اؼبصفُت وربديد سلطاهتم وفقا
ألحكاـ القانوف ػ اؼبادة (  )916ذباري .
وىناؾ اختبلفات أخرى بُت اعبمعيتُت فيما يتعلق بنصاب اغبضور واألغلبية اؼبتطلبة للتصويت على القرارات .
( )1تشكيل الجمعية العمومية :

تتكوف اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة من صبيع اؼبسانبُت يف الشركة  ،وقد نصت اؼبادة ( )988ذباري على (هبوز
حضور اعبمعية للمسانبُت اؼبثبتة أظباؤىم يف سجل الشركة من مدة ال تقل عن طبسة أياـ سابقة على يوـ االجتماع
.
وكذلك للمسانبُت الذين أودعوا خبلؿ نفس اؼبدة أسهمهم مقر الشركة الرئيسي أو أحد اؼبصارؼ اؼببينة يف دعوة
االجتماع) .
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فاؼبساىم يباشر حقو يف إدارة الشركة عن طريق حضور اجتماعات صبعيتها العمومية واؼبشاركة يف التصويت على
القرارات اليت ستتخذىا اعبمعية العمومية .
ويكوف لكل مساىم اغبق يف حضور اجتماعات اعبمعية العمومية دوف سبييز بُت ـبتلف أنواع األسهم  ،فإذا كانت
األسهم اظبية فعلى مالكها الذي يريد اغبضور أف يسجل اظبو يف سجبلت الشركة يف خبلؿ مدة ال تقل عن طبسة
أياـ سابقة على يوـ االجتماع  ،وإذا كانت األسهم غباملها فعلى اؼبالك إيداع أسهمو يف مقر الشركة الرئيسي أو
أحد اؼبصارؼ اؼببينة يف دعوة االجتماع .

( )2اإلنابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية :

قد ال يتمكن اؼبساىم من اغبضور شخصياً يف جلسة اعبمعية العمومية فيجوز لو يف ىذه اغبالة إنابة غَته يف اغبضور
بدال عنو  ،فقد نصت اؼبادة ( )980ذباري على (هبوز للمسانبُت أف ينيبوا عنهم من يبثلهم يف اعبمعية العمومية ما
َف ينص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك .
وهبب أف تكوف اإلنابة ومستنداهتا اػباصة كتابيةً  ،وربفظ يف مكتب الشركة  ،وال هبوز للمديرين وؼبوظفي الشركة أف
يبثلوا اؼبسانبُت يف اعبمعية ) .
( )3دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد :
تتم دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد من قبل ؾبلس إدارة الشركة  ،وقد تكوف دعوة االنعقاد من قبل عبنة اؼبراقبة يف
حالة الضرورة  ،كما أنو على ؾبلس إدارة الشركة دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد بدوف تأخَت إذا طلب ذلك عدد
من الشركاء يبثل طبس رأس ماؿ الشركة على األقل  ،ويبينوا يف طلبهم اؼبسائل اؼبراد حبثها  ،فإذا َف يقم ؾبلس اإلدارة
بذلك أو اؼبراقبوف بدال منهم دعا رئيس احملكمة االبتدائية اعبمعية العمومية لبلنعقاد بناء على أم ٍر يصدره  ،ويبُت فيو
الشخص الذي هبب أف يرئس اعبلسة .
وتكون طريقة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد على النحو اآلتي /
قد يبُت عقد التأسيس الطريقة اليت تتم هبا دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد  ،وإذا َف يتم النص على ذلك يف عقد
التأسيس فيتم إتباع الطريقة اليت حددهتا اؼبادة ( )916ذباري بشأف إجراءات الدعوة لبلجتماع  ،وذلك عن طريق
إعبلف يف إحدى الصحف اليومية يبُت فيو يوـ االجتماع  ،والساعة  ،واحملل  ،وجدوؿ األعماؿ .
وإذا َف تراع ىذه اإلجراءات فتعترب اعبمعية منعقدة انعقاداً صحيحاً إذا ُمثل فيها رأس اؼباؿ بالكامل وحضر االجتماع
ؾبلس اإلدارة وعبنة اؼبراقبة بكامل أعضائها .
ومع ذلك هبوز لكل عضو من اغباضرين االعًتاض على البت يف اؼبسائل اليت ليس لديو معلومات كافية عنها .
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ويف كل األحواؿ هبب أف تدعى اعبمعية العمومية االعتيادية لبلجتماع مرة يف السنة على األقل  ،على أف يكوف
االجتماع خبلؿ أربعة أشهر من انتهاء الدورة اؼبالية للشركة  ،إال إذا نص عقد التأسيس على مدة أطوؿ  ،أو كانت
ىناؾ ظروؼ خاصة تستدعي ذلك  ،على أنو يف صبيع األحواؿ هبب أال تتجاوز ىذه اؼبدة ستة أشهر من تاريخ
انتهاء الدورة اؼبالية للشركة .

( )4اجتماع الجمعية العمومية :

يرأس اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة الشخص اؼبعُت بعقد التأسيس  ،وإذا َف ينص العقد على ذلك أو تغيّب
الشخص اؼبعُت فللحاضرين اختيار الرئيس  ،ويساعد الرئيس أمُت سر يعُت بنفس الطريقة  ،ويتوُف أمُت السر تدوين
ؿبضر اعبلسة  ،واختياره يكوف غَت ضروري عندما يقوـ ؿبرر عقود بتدوين ؿبضر اعبلسة ػ مادة ( )981ذباري .
وهبب أف تثبت قرارات اعبمعية العمومية يف ؿبضر يوقعو رئيس اعبلسة وأمُت السر أو ؿبرر العقود  ،وهبب أف يدوف
يف احملضر ملخص أقواؿ اؼبسانبُت إذا طلبوا ذلك  ،وهبب أف وبرر ؿباضر اعبمعيات غَت االعتيادية ؿبرر عقود رظبي ػ
مادة ( )987ذباري .
( )5اختصاصات الجمعية العمومية للشركة المساىمة :

* اختصاصات الجمعية العمومية االعتيادية :
 التصديق على اؼبيزانية . انتخاب وتعيُت ؾبلس اإلدارة ومراقيب اغبسابات ورئيس عبنة اؼبراقبة . ربديد اؼبكافأة جمللس اإلدارة وؼبراقيب اغبسابات إذا َف ينص عليها يف عقد التأسيس . التداوؿ يف سائر اؼبسائل اليت يعرضها عليها ؾبلس اإلدارة  ،وكذلك الشؤوف اػباصة دبسؤولية اؼبديرين ومراقيباغبسابات .
وهبب أف تدعى اعبمعية العمومية االعتيادية لبلنعقاد مرة يف السنة على األقل خبلؿ أربعة أشهر من انتهاء الدورة
اؼبالية للشركة ٍ.
وهبوز أف ينص يف عقد التأسيس على مدة أطوؿ إذا استدعت ذلك ظروؼ خاصة على أف ال ذباوز يف أي حاؿ
من األحواؿ ستة أشهر ػ مادة ( )917ذباري .
* اختصاصات الجمعية العمومية غير االعتيادية :

تنعقد اعبمعية العمومية غَت االعتيادية للنظر فيما يقًتح من تعديبلت يراد إدخاؽبا على عقد التأسيس وإصدار
سندات القرض وتعيُت اؼبصفُت وربديد سلطاهتم وفقا ألحكاـ القانوف ػ مادة ( )916ذباري .
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( )6النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية وصحة اتخاذ القرارات :

تعترب اعبمعية العمومية االعتيادية منعقدة انعقاداً صحيحاً إذا حضر عدد من األعضاء يبثل نصف ماؿ الشركة على
األقل باستثناء األسهم احملدودة التصويت .
وتتخذ اعبمعية قراراهتا باألغلبية اؼبطلقة إال إذا كاف عقد التأسيس وبتم توافر أغلبية أعلى  ،وهبوز أف يتضمن عقد
التأسيس قواعد خاصة لتعيُت الوظائف يف الشركة  ،وتتخذ اعبمعية غَت االعتيادية قراراهتا بأغلبية سبثل أكثر من
نصف رأس ماؿ الشركة إال إذا نص عقد التأسيس على وجوب اغبصوؿ على أغلبية أعلى ػ مادة ( )988ذباري .
وإذا َف يتكامل النصاب القانوين وفقا ؼبا ىو مقرر يف اؼبادة السابقة فإنو هبب أف تدعى اعبمعية العمومية إُف االنعقاد
من جديد .
وهبوز أف وبدد يوـ االجتماع الثاين يف اإلعبلف األوؿ  ،على أال وبصل االجتماعاف يف يوـ واحد  ،وإذا خبل
اإلعبلف األوؿ من ذكر موعد انعقاد اعبمعية الثاين وجب أف ينشر إعبلف جديد خبلؿ ثبلثُت يوما من تاريخ
االجتماع األوؿ .
ويكوف االجتماع الثاين للجمعية االعتيادية صحيحاً مهما كاف عدد اغباضرين ومهما كانت قيمة رأس اؼباؿ الذي
يبثلونو  ،وال هبوز النظر يف غَت ما تضمنو جدوؿ األعماؿ األوؿ  ،وبالنسبة إُف االجتماع الثاين للجمعية العمومية
غَت االعتيادية هبب لصحة قراراهتا أغلبية تزيد على الثلث من رأس ماؿ الشركة  ،ماَف ينص عقد التأسيس على
وجوب اغبصوؿ على أغلبية أعلى .
وعلى كل حاؿ إذا تضمن جدوؿ أعماؿ اعبمعية العمومية تغيَت أغراض الشركة أو تبديلها أو حلها قبل األجل اؼبقرر
أو نقل مقرىا الرئيسي للخارج أو إصدار أسهم فبتازة  ،فالنصاب القانوين لصحة القرارات اليت تتخذ يف االجتماع
الثاين ال يتم إال دبوافقة ما يزيد على نصف رأس ماؿ الشركة ػ مادة ( )981ذباري .
وال هبوز للمساىم التصويت يف القرارات اليت لو مصلحة مباشرة فيها أو غَت مباشرة لنفسو أو للغَت تتعارض مع
مصلحة الشركة .
ويف حالة اإلخبلؿ باغبظر اؼبقرر يف الفقرة السابقة فالقرار الصادر قابل للطعن إذا تبُت أنو لوال تصويت اؼبسانبُت
الذين كاف عليهم أف يبتنعوا عنو ؼبا حصلت األغلبية اؼبطلوبة وكاف من شأف القرار إغباؽ ضرر بالشركة .
وال هبوز جمللس اإلدارة التصويت يف القرارات اؼبتعلقة دبسؤولية أعضائو .
وال ربسب األسهم اليت ال زبوؿ حق التصويت إال لغرض اغبصوؿ على النصاب القانوين اؼبطلوب لصحة تشكيل
اعبمعية ػ مادة ( )989ذباري .
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( )7الطعن على قرارات الجمعية العمومية للشركة المساىمة وإجراءاتو :
القرارات اليت تتخذىا اعبمعية العمومية طبقاً للقانوف ولعقد التأسيس ملزمة لكل اؼبسانبُت الغائبُت منهم واؼبعارضُت .
وهبوز للمديرين وؼبراقيب اغبسابات وللمسانبُت الغائبُت واؼبعارضُت أف يطعنوا يف صحة القرارات اؼبتخذة إذا وقعت
ـبالفة للقانوف أو لعقد التأسيس .
وفيما يتعلق بقرارات اعبمعية العمومية االعتيادية فيخوؿ نفس اغبق أيضا للشركاء أصحاب األسهم احملدودة اغبق يف
التصويت  ،وعليهم أف يبارسوا ىذا اغبق يف ظرؼ ثبلثة أشهر من تاريخ القرار أو من تاريخ القيد إذا كاف القرار
خاضعاً للقيد يف السجل التجاري .
وتسري آثار إبطاؿ القرار على كل اؼبسانبُت  ،واؼبديرين ملزموف بازباذ ما يًتتب على اإلبطاؿ من إجراءات .
وعلى كل حاؿ ال سبس اغبقوؽ اليت اكتسبها الغَت عن حسن نية تنفيذا للقرار .
وال يسري إبطاؿ القرار إذا أبدؿ بقرار آخر وفقاً للقانوف ولعقد التأسيس .
ويرفع الطعن على قرارات اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة إُف احملكمة االبتدائية اليت يقع مقر الشركة الرئيسي يف
دائرهتا  ،وال يقبل الطعن إال إذا أودع الطاعن سهما واحدا على األقل قلم كتاب احملكمة .
ولرئيس احملكمة أف يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقدًن ضماف مناسب ؼبواجهة ما قد وبتمل حصولو من أضرار
تستوجب التعويض .
وهبب أف ترفع الدعوى خبلؿ ثبلثة أشهر من تاريخ القرار أو من تاريخ القيد إذا كاف القرار خاضعا للقيد يف السجل
التجاري وفقا ؼبا مت ذكره آنفاً  ،وينظر يف كل الطعوف اؼبتعلقة بنفس القرار صبلة واحدة  ،ويبت فيها حبكم واحد .
ولرئيس احملكمة أو القاضي القائم بالتحقيق أف يوقف تنفيذ القرار اؼبطعوف فيو بقرار مسبب يعلن للمديرين إذا طلب
الطاعن ذلك وقامت أسباب جسيمة تقتضي ازباذ مثل ىذا القرار بعد اإلستماع إُف أقواؿ اؼبديرين ومراقيب
اغبسابات .
وعلى اؼبديرين أف يقوموا بقيد منطوؽ القرار الصادر باإليقاؼ ومنطوؽ اغبكم الذي يفصل يف الطعن يف السجل
التجاري ػ مادة ( 986ػ  )985ذباري .
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ب ـ مجلس اإلدارة أو لجنة اإلدارة للشركة المساىمة :

( )1تشكيل لجنة إدارة الشركة :

يتوُف إدارة الشركة اؼبسانبة ؾبلس يطلق عليو ؾبلس إدارة الشركة أو عبنة إدارة الشركة  ،وينكوف ؾبلس إدارة الشركة
اؼبسانبة من أعضاء زبتارىم اعبمعية العمومية لتوِف اإلدارة الفعلية للشركة  ،وذلك دبوجب عقد التأسيس والنظاـ
األساسي من بُت أعضائها أو من غَتىم  ،على أف يكوف احدىم على األقل من ذوي اػبربة يف ؾباؿ نشاط الشركة
أو متحصل على مؤىل علمي  ،وهبوز جمللس اإلدارة إذا صرح عقد التأسيس أو اعبمعية العمومية بذلك أف يفوض
سلطاتو للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائو أو لعضو أو أكثر منو مع ربديد مدى التفويض  ،وال هبوز أف يبتد
إُف ما يتعلق بتحرير اؼبيزانية وبزيادة رأس اؼباؿ أو بتخفيضو .
( )2األسباب المانعة من التعيين  ،وأسباب اإلقالة :

ال هبوز أف يعُت مديراً لشركة مسانبة وال عضواً يف ؾبلس إدارهتا من كاف ؿبجوراً عليو أو عدًن األىلية أو مفلساً أو
ؿبكوما عليو حبكم يستوجب اغبرماف ولو مؤقتاً من اغبقوؽ اؼبدنية أو الوظائف اإلدارية الرئيسية  ،وإذا عُ ُّت واحد من
ىؤالء وقع تعيينو باطبل  -مادة ( )918ذباري .

( )3تعيين المديرين :

زبتص اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة بتعيُت اؼبديرين باستثناء اؼبديرين األولُت  ،فإهنم يعينوف دبقتضى عقد
التأسيس ما َف يكن واحد أو أكثر منهم ؿبتفظاً للدولة أو للمؤسسات العمومية حبق تعيينو  ،وال هبوز تعيُت اؼبديرين
ألكثر من ثبلث سنوات  ،كما ال ذبوز إعادة تعيينهم إال إذا نص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك .
وهبوز للجمعية العمومية إقالتهم يف أي وقت ولو كانوا معينُت يف عقد التأسيس مع حفظ حقهم يف اؼبطالبة
بالتعويض إذا كانت اإلقالة غَت مربرة .
وعلى اؼبديرين أف يطلبوا قيد قرار تعيينهم يف السجل التجاري يف ظرؼ طبسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم  ،مع
بياف اسم كل واحد منهم ولقبو واسم أبيو وموطنو وجنسيتو  -مادة ( )911ذباري .

( )4اختصاصات مجلس اإلدارة :
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يعد رئيس ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبة فبثلها لدى الغَت  ،ويعترب توقيعو كتوقيع ؾبلس اإلدارة يف عبلقة الشركة بالغَت
ما َف ينص النظاـ األساسي على اشًتاؾ عضو آخر أو من يفوضو ؾبلس اإلدارة مع رئيس ؾبلس اإلدارة  ،ووبل
نائب رئيس ؾبلس اإلدارة ؿبل الرئيس يف غيابو .
وللمدير اؼبنوط بو سبثيل الشركة اغبق يف القياـ بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها إال ما استثناه عقد التأسيس أو
التوكيل اؼبعطى لو  ،وال هبوز التمسك هبذه االستثناءات قبل الغَت ما َف تقيد يف السجل التجاري  ،أو ما َف يثبت
أف الغَت كاف على علم هبا .
وهبب على اؼبديرين الذين يبثلوف الشركة أف يودعوا مكتب السجل التجاري مباذج من توقيعاهتم اػبطية يف ظرؼ
طبسة عشرة يوما من علمهم بالتعيُت .

( )5صحة قرارات مجلس اإلدارة :

يشًتط لصحة قرارات ؾبلس اإلدارة حضور أكثرية اؼبديرين القائمُت  ،ما َف يقض عقد التأسيس بوجوب حضور
عدد أكرب  ،ويتخذ ؾبلس اإلدارة قراراتو باألغلبية اؼبطلقة  ،ما َف ينص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك  ،ويقع
باطبل أي صوت يعطى نيابة عن أي عضو .
( )6منع المنافسة وتضارب المصالح :

ال هبوز للمديرين أف يبارسوا نشاطاً غبساهبم اػباص أو غبساب الغَت يتعارض مع مصاٌف الشركة نفسها إال بإذف من
اعبمعية العمومية  ،ويدخل يف ذلك تقلد منصب شريك ذي مسؤولية غَت ؿبدودة قي شركة منافسة  ،وإذا خالف
اؼبدير ىذا اغبظر جازت إقالتو من منصبو وإلزامو بالتعويض .
كما ال هبوز للمدير أف يشًتؾ يف اؼبداوالت اػباصة بعملية تكوف لو فيها مصلحة خاصة غبسابو أو غبساب الغَت
تتعارض مع مصلحة الشركة وإال أصبح مسئوال عن اػبسائر اليت تلحق بالشركة من جراء ىذه العملية .

( )7واجبات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساىمة مسؤوليتهم :

على اؼبديرين أف يقوموا بواجباهتم اؼبفروضة عليهم قانونا  ،ويكونوا مسئولُت بوجو التضامن قبل الشركة عما يلحقها
من أضرار من جراء عدـ القياـ بتلك الواجبات  ،فاؼبديروف مسئولوف بوجو التضامن عن عدـ سهرىم على حسن
سَت أعماؿ الشركة عموما  ،وعن عدـ القياـ دبا يف وسعهم للحيلولة دوف وقوع أو إزالة أو زبفيف وطأة نتائج أعماؿ
ضارة  ،على الرغم من علمهم هبا .

جـ ـ ىيئة أو لجنة المراقبة بالشركة المساىمة :

( )1تشكيل ىيئة أو لجنة المراقبة :
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تشكل عبنة اؼبراقبة من ثبلثة أعضاء عاملُت أو طبسة سواء أكانوا مسانبُت أـ غَت مسانبُت  ،وعضوين احتياطيُت -
مادة ( )906ذباري .

( )2تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم :
يعُت مراقبو اغبسابات ألوؿ مرة يف عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم اعبمعية العمومية ما َف زبتص إحدى اعبهات
العامة حبق تعيُت مراقب أو أكثر  ،ويكوف تعيينهم ؼبدة ثبلث سنوات  ،وال هبوز إقالتهم إال لسبب معقوؿ ،
ويتطلب لصحة القرار القاضي بفصل مراقب أو أكثر موافقة احملكمة االبتدائية بقرار تصدره بعد االستماع إُف أقواؿ
اؼبراقب اؼبراد فصلو .
وهبب على اؼبديرين أف يقوموا بقيد قرار تعيُت اؼبراقبُت وانتهاء مهمتهم يف السجل التجاري خبلؿ أجل طبسة عشر
يوما – مادة ( )998ذباري .
وهبب أف يكوف أعضاء عبنة اؼبراقبة بالشركة كاملي األىلية  ،وأف تتوفر يف أحدىم على األقل اػبربة بالشؤوف اؼبالية
أو احملاسبية أو القانونية أو الفنية ػ اؼبادة ( )88من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة 1175و.ر
( )3موانع التعيين وأسباب اإلقالة :

ىبضع اؼبراقبوف لشروط عدـ قابلية التعيُت وشروط بطبلف العضوية اؼبقررة يف شأف اؼبديرين  ،وال يصح تعيُت شخص
يف ىيئة اؼبراقبة تكوف لو صلة قرابة أو مصاىرة إُف الدرجة الرابعة مع أحد اؼبديرين وإذا عُُت ربتم فصلو  ،وكذلك
اغباؿ بالنسبة إُف من كاف مرتبطاً مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة إلشرافها بعبلقة عمل مستمرة بأجر –
( )905ذباري .
( )4رئاسة لجنة المراقبة :
زبتص اعبمعية العمومية للشركة اؼبسانبة بتعيُت رئيس عبنة اؼبراقبة .
( )5واجبات لجنة المراقبة :
هبب على عبنة اؼبراقبة القياـ باؼبهاـ اآلتية :
* مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سَت أعماؽبا سَتاً قانونياً .
* التأكد من صحة عقد التأسيس وشرعيتو .
* التأكد من مسك دفاتر الشركة اغبسابية حسب األصوؿ اؼبقررة قانوناً ونظاماً .
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* التأكد من مطابقة اؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر للنتائج اؼبثبتة يف سجبلت الشركة اغبسابية ودفاترىا .
* التأكد من مراعاة األحكاـ اؼبقررة قانوناً لتقدير مقومات الشركة .
* التأكد مرة كل ثبلثة أشهر على األقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات سواءً كانت ملكا ؽبا أو
مرىونة أو ؿبفوظة لديها على سبيل الضماف أو اغبراسة .
* حضور جلسات ؾبلس اإلدارة واعبمعيات العمومية  ،كما هبوز ؽبم حضور جلسات اللجنة التنفيذية  ،وتقدًن
تقاريرىا للجمعية العمومية للشركة  ،وإذا زبلف اؼبراقبوف بدوف عذر مقبوؿ عن حضور جلسات اعبمعية العمومية
أو عن حضور جلستُت من جلسات ؾبلس اإلدارة خبلؿ السنة اؼبالية للشركة اعتربوا متخلفُت عن مهمتهم .
* دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد والقياـ بنشر اإلعبلنات اليت يفرضها القانوف كلما قصر اؼبديروف يف ذلك .
وهبوز للجنة اؼبراقبة أف تطلب من اؼبديرين معلومات حوؿ سَت أعماؿ الشركة أو حوؿ عمليات معينة  ،ويثبت ما مت
من ربقيق وربريات يف السجل اػباص باجتماعات عبنة اؼبراقبة وقراراهتا .
وهبوز لكل مساىم أف يبلغ عبنة اؼبراقبة دبا يراه موجباً للشكوى  ،وعلى اللجنة أف تعَت الشكوى اىتمامها  ،وأف
تشَت إليها يف تقريرىا إُف اعبمعية العمومية .
وإذا تبُت من تصرؼ اؼبديرين أو اؼبراقبُت يف شؤوف الشركة ما يدعو إُف الريبة  ،وأهنم مقصروف يف القياـ بواجباهتم جاز
للشركاء الذين يبثلوف عشر رأس اؼباؿ أف يرفعوا شكواىم إُف احملكمة اؼبختصة ػ اؼبادة ( 991ػ  999ػ  997ػ )996
.
وعلى عبنة اؼبراقبة أف ترسل للجنة الشعبية العامة لبلقتصاد والتجارة واالستثمار صورا طبق األصل من ؿباضر
اجتماعاهتا وتقاريرىا  ،وذلك خبلؿ أسبوع على األكثر من تاريخ توقيعها ػ اؼبادة ( )88من البلئحة التنفيذية
للقانوف رقم ( )81لسنة 1175و.ر .
( )6مسؤولية لجنة المراقبة :

هبب على اؼبراقبُت أف وبسنوا القياـ بواجباهتم وعلى الوجو الذي يتطلبو القانوف بشأف الوكالة  ،وىم مسئولوف عن
صحة شهاداهتم  ،وعليهم احملافظة على سرية األعماؿ واؼبستندات اليت يطلعوف عليها حبكم وظيفتهم  ،ومسئولوف
كذلك بوجو التضامن مع اؼبديرين عما يصدر من ىؤالء من عمل أو تقصَت إذا تبُت أف الضرر ما كاف ليحدث لو
قاـ اؼبراقبوف دبا ىو مطلوب منهم من يقظة واىتماـ دبهمتهم ػ اؼبادة ( )996ذباري .

( )7اجتماعات لجنة المراقبة وقراراتها :
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على عبنة اؼبراقبة أف ذبتمع كل ثبلثة أشهر مرة على األقل  ،وإذا تغيب عضو بدوف عذر مقبوؿ عن حضور
اجتماعُت يف نفس الدورة اؼبالية اعترب متخلياً عن مهمتو .
وربرر اللجنة ؿباضراً الجتماعاهتا يدوف يف السجل اػباص هبا  ،ويوقع عليها من حضر االجتماع  ،وتصدر اللجنة
قراراهتا باألغلبية اؼبطلقة  ،ومن حق العضو اؼبعارض أف يثبت أسباب معارضتو .

 6ـ األوراق المالية التي تصدرىا الشركة المساىمة :

تقوـ الشركة اؼبسانبة بإصدار أوراؽ مالية ـبتلفة أنبها األسهم وسندات القرض وحصص التأسيس .

أوالً  :األسهم :

يبثل السهم حق اؼبساىم يف الشركة اؼبسانبة  ،وىو يساوي نصيبو يف رأس اؼباؿ  ،ويبلحظ التفرقة بُت السهم
وحصة الشريك يف الشركة  ،فبعض الشركات كشركة التضامن ال يقسم رأس ماؽبا إُف أسهم بل إُف حصص
واؼبعيار الذي يبكن األخذ بو لتمييز األسهم عن اغبصص يتمثل يف حرية تداوؿ األسهم وحرية التنازؿ عنها ،
فهذه اػباصية سبيز الشركة اؼبسانبة عن شركات األشخاص إذ التنازؿ عن اغبصص يف ىذه الشركات (شركات
األشخاص) ال يتم إال بقيود معينة .
ولتحقيق اؼبساواة بُت اؼبسانبُت هبب أف يكوف لكل مساىم نفس اغبقوؽ اؼبمنوحة للمساىم اآلخر  ،واألسهم
اليت ال سبيز بُت مساىم وآخر فيما سبنحو من حقوؽ تسمى باألسهم العادية  ،وقد يتدخل عقد التأسيس وينص
على منح امتيازات لبعض األسهم  ،وقد تقوـ اعبمعية العمومية غَت االعتيادية بإنشاء مثل ىذه األسهم عن طريق
تعديل العقد التأسيسي  ،ويطلق على ىذه األسهم اسم (أسهم االمتياز)  ،وقد نصت اؼبادة ( )988ذباري على
( هبب أف تكوف قيمة السهم واحدة وتعطي ألصحاهبا حقوقاً فباثلة  ،ومع ذلك هبوز إصدار أسهم زبوؿ
أصحاهبا حقوقاً ـبتلفة سواء دبقتضى عقد التأسيس أو بناء على تعديبلت تدخل عليو ) .

أ ـ البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادات األسهم :

تستخرج األسهم أو الشهادات اؼبمثلة لؤلسهم من سجل ذي قسائم تعطى أرقاـ مسلسلة ويوقع عليها اؼبفوضوف
بالت وقيع وزبتم خبتم الشركة  ،كما يكوف للسهم قسائم (كوبانات) ذات أرقاـ مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم
السهم ( اؼبادة  18من النظاـ األساسي اؼبعتمد للشركات )  ،وهبب أف تتضمن الشهادات اؼبمثلة لؤلسهم البيانات
أو األركاف اعبوىرية للسهم واليت نصت عليها اؼبادة ( )987ذباري وىي :
( )1اسم الشركة ومقرىا ومدهتا .
( )8تاريخ عقد التأسيس وتاريخ قيده  ،واسم مكتب السجل التجاري اؼبقيدة فيو الشركة .
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( )1قيمة األسهم االظبية  ،ورأس ماؿ الشركة .
دفعت بالكامل .
( )0قيمة األقساط اؼبدفوعة إذا َف تكن قيمة األسهم قد ْ
( )9اغبقوؽ والواجبات اػباصة .
وهبب أف يوقع على األسهم اؼبفوضوف بالتوقيع  ،وتطبق نصوص ىذه اؼبادة أيضا على الشهادات اؼبؤقتة اليت توزع
على الشركاء قبل إصدار األسهم النهائية .

ب ـ أنواع األسهم :

( )1األسهم النقدية ػ وىي سبثل اغبصص النقدية اليت قدمها الشريك يف رأس ماؿ الشركة  ،وقد اشًتط اؼبشرع
دفع ماال يقل عن ثبلثة أعشار قيمة ىذه األسهم عند تأسيس الشركة.
( )8األسهم العينية ػ وىي سبثل اغبصص العينية اليت تقدـ من الشركاء إُف الشركة  ،فهي عبارة عن عقارات أو
منقوالت  ،وهبب لتقدير قيمة ىذه اغبصص إتباع القواعد احملددة قانوناً  ،كما هبب الوفاء هبذه األسهم
بالكامل عند تأسيس الشركة اؼبسانبة  ،وذلك على خبلؼ اغبصص النقدية اليت هبب كما ذكرنا دفع
ثبلثة أعشار قيمتها عند التأسيس .
( )1أسهم التمتع ػ وىي األسهم اليت تسلم إُف اؼبساىم الذي اسًتد قيمة أسهمو نتيجة الستهبلؾ جزء من
رأس ماؿ الشركة  ،فقد ترى الشركة أف ىناؾ فائدة من استهبلؾ أسهمها كما لو كانت صاحبة امتياز
ؼبدة معينة  ،وبعد ىذه اؼبدة تؤوؿ صبيع موجودات الشركة إُف الدولة اليت منحت االمتياز  ،وذلك دوف
مقابل  ،ويف ىذه اغبالة تكوف الوسيلة الوحيدة أماـ الشركة ىي رد قيمة األسهم أثناء حياهتا  ،إذ تكوف
عاجزة عن ردىا إذا انتظرت حىت هناية مدهتا  ،وال زبوؿ أسهم التمتع أصحاهبا حق التصويت يف اعبمعية
العمومية ما َف ينص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك  ،إال أهنا زبوؿ صاحبها حق اؼبشاركة يف توزيع
األرباح الصافية بعد أف يدفع لؤلسهم اليت َف ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية ويف حالة التصفية
تعطيو حق اؼبشاركة يف اقتساـ موجودات الشركة اؼبتبقية بعد تسديد األسهم األخرى وقيمتها االظبية ػ
اؼبادة ( )989ذباري .
( )0أسهم االمتياز ػ وىي أسهم سبنح أصحاهبا بعض اؼبزايا اليت ال تكوف لباقي أصحاب األسهم األخرى
وتسمى األسهم اليت ال تتمتع هبذه اؼبزايا األسهم العادية  ،وقد خرج اؼبشرع على قاعدة تساوى األسهم
يف اغبقوؽ وأجاز إصدار أسهم زبوؿ أصحاهبا حقوقاً ـبتلفة  ،سواء دبقتضى عقد التأسيس  ،أو بناء
على تعديبلت أخرى عليو ػ اؼبادة ( )988ذباري  ،واعبمعية العمومية غَت االعتيادية للشركة ىي اليت
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زبتص باؼبوافقة على إصدار ىذه األسهم  ،واغبقوؽ اؼبختلفة اليت سبنحها األسهم اؼبمتازة قد تكوف عبارة
عن منح أسهم االمتياز نسبة أعلى يف االمتياز  ،وقد تكوف اؼبيزة اليت تعطى ؽبذه األسهم عبارة عن فائدة
ثابتة سبنح ؽبا أوالً مث تشًتؾ يف األرباح مع باقي األسهم العادية  ،وقد تتميز عن غَتىا فيما يتعلق بنصيبها
يف موجودات الشركة يف حالة تصفيتها  ،وال هبوز أف تكوف اؼبيزة اليت سبنحها ىذه األسهم زيادة عدد
األصوات غبامليها  ،ألف اؼبشرع اللييب َف هبز إصدار أسهم زبوؿ أصواتاً متعددة ػ الفقرة األخَتة من اؼبادة
( )981ذباري .
وهبوز غبملة أسهم االمتياز أف يكونوا فيما بينهم صبعية خاصة للنظر يف كل اؼبسائل اليت تتعلق هبذه
األسهم  ،ويعترب من الضروري موافقة ىذه اعبمعية لتعديل نظاـ أسهم االمتياز ػ اؼبادة ( )986ذباري .

جـ ـ أشكال األسهم :

( )1األسهم االسمية :
ويقصد هبا األسهم اليت يذكر هبا أظباء مالكيها  ،ويتم نقل ملكية ىذه األسهم عن طريق إثبات التنازؿ عنو كتابة يف
سجل خاص يطلق عليو (سجل نقل ملكية األسهم) وذلك بتقدًن إقرار موقع عليو من اؼبتنازؿ واؼبتنازؿ إليو  ،ويكوف
من حق الشركة أف تطلب التصديق على صحة التوقيع رظبيا  ،ويتم نقل اؼبلكية هنائياً باؼبصادقة من ؾبلس اإلدارة
وإثبات ذلك خلف شهادة السهم .
( )2السهم لحاملو :

ىي األسهم اليت ال ربمل أظباء مالكيها  ،وإمبا تصدر غباملها وربمل أرقاماً مسلسلة  ،ويتم تداوؽبا دبجرد التسليم من
يد ألخرى دوف اغباجة إُف إجراء معُت  ،وهبوز للجمعية العمومية للشركة ربويل األسهم من اظبية إُف حاملها أو
بالعكس طبقاً ألحكاـ القانوف التجاري .

( )3السهم ألمر :

وىذا السهم يذكر جبانب اسم صاحبو عبارة ألمر  ،ويتم تداوؿ ىذا السهم بطريقة التدوير  ،أي يكتب على ظهره ما
اؼبدور إليو .
يدؿ على انتقاؿ ملكيتو إُف ّ
د ـ خصائص األسهم :

( )1يبثل السهم حصة الشريك يف رأس ماؿ الشركة .
( ) 8تتحدد مسؤولية اؼبساىم يف حدود نصيبو يف رأس ماؿ الشركة ػ فالقيمة االظبية للسهم ىي أقصى ما ىبسره
صاحبو .
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( )1األسهم قابلة للتصرؼ دوف قيد أو شرط إال إذا نص عقد التأسيس على خبلؼ ذلك ػ مادة ( )986ذباري .
( )0السهم الواحد غَت قابل للتجزئة ػ األسهم غَت قابلة للتجزئة  ،وإذا اشًتؾ أكثر من شخص يف ملكية سهم واحد
وجب أف يبارس حقوقهم فبثلهم اؼبشًتؾ  ،واؼبشًتكوف يف سهم مسئولوف بوجو التضامن عن االلتزامات الناشئة عنو ػ
مادة ( )055ذباري .

ىـ ـ حقوق المساىم :

( )1للمساىم اغبق يف نصيب من أرباح الشركة  ،ويتم توزيع األرباح وفقا ؼبا ينص عليو النظاـ األساسي للشركة
( )8يكوف للمساىم يف حالة تصفية الشركة نصيبو يف اؼبوجودات الصافية الناذبة عن عملية التصفية .
( )1للمساىم حق االشًتاؾ يف التصويت على القرارات اليت تصدرىا اعبمعية العمومية .
( )0للمساىم حق التصرؼ يف أسهمو اليت يبلكها يف الشركة وفقاً للطرؽ احملددة قانونياً .

مع األخذ يف االعتبار القيود القانونية اؼبتعلقة بتداوؿ األسهم مثل القيود الواردة يف نص اؼبادة ( )987ذباري ػ اؼبادة
( )916ذباري ػ اؼبادة ( )961ذباري .
كما أف اؼبادة ( )986ذباري قد أجازت أف يُنص يف عقد تأسيس الشركة على وضع قيود معينة هبب على كل
مساىم مراعاهتا عند التصرؼ يف أسهمو .
و ـ التزامات المساىم :

يلتزـ اؼبساىم بالوفاء بقيمة حصتو يف رأس ماؿ الشركة  ،فإذا كانت ىذه اغبصة عينية وجب الوفاء بقيمتها بالكامل
عند تأسيس الشركة ػ مادة ( )9من القانوف رقم ( )79لسنة  1568مسيحي  ،أما إذا كانت اغبصة نقدية وجب
الوفاء بثبلثة أعشار قيمتها على األقل عند التأسيس  ،ويسري نفس اغبل يف حالة زيادة رأس اؼباؿ  ،ويتم الوفاء
بالباقي أثناء حياة الشركة  ،وقد ينص عقد التأسيس أو النظاـ األساسي للشركة على اؼبدة اليت هبب أف يتم فيها
الوفاء بباقي قيمة األسهم  ،وقد تتخذ اعبمعية العمومية قراراً يف ىذا الشأف  ،وإذا َف يتم الوفاء بالباقي من قيمة
األسهم فللشركة اؼبطالبة بالوفاء  ،ويكوف صاحب السهم اغباِف مسئوالً بالتضامن مع صاحبو األوؿ عن الوفاء بباقي
قيمة السهم  ،وذلك ؼبدة ثبلث سنوات اعتباراً من تاريخ انتقاؿ ملكية السهم ػ اؼبادة ( )986ذباري
حددت اؼبادة ( )066ذباري اإلجراءات اليت هبب أف تتخذىا الشركة يف مطالبة الشريك بالوفاء بباقي قيمة
وقد
ْ
حصتو حيث نصت على ( إذا َف يقم الشريك بدفع ما على األسهم اليت خاصتو بعد إخطاره بكتاب مسجل  ،وبعد
انقضاء ثبلثُت يوما من تاريخ نشر ىذا اإلخطار جاز للمديرين بيع أسهمو عن طريق أحد عمبلء األسواؽ اؼبالية أو
أحد اؼبصارؼ  ،وذلك على حسابو ومسئوليتو اػباصة .
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وإذا َف يتم البيع لعدـ وجود مش ًٍت جاز للمديرين أف يقرروا سقوط حق الشريك ووبتفظوا باؼببالغ اؼبدفوعة فضبل عن
اؼبطالبة بالتعويض عند االقتضاء .
وإذا تعذر تداوؿ األسهم اليت َف يتم بيعها خبلؿ السنة اؼبالية اليت أعلن فيها سقوط حق الشريك اؼبتخلف ربتم
إلغاؤىا وخفض رأس ماؿ الشركة بقدر قيمتها  ،وال يكوف للشريك اؼبتخلف عن الدفع حق التصويت ) .

ثانياً  :سندات القرض :

أ ـ المقصود بسندات القرض :
سندات القرض ىي عبارة عن أوراؽ قابلة للتداوؿ تصدرىا الشركة اليت ربتاج إُف قروض كبَتة  ،وتكوف ىذه
القروض عادة طويلة األجل  ،ويقسم ىذا القرض إُف عدد من السندات  ،ويعترب كل صاحب سند دائناً للشركة
وذلك بعكس مالك السهم  ،إال أف ىذا الدين ال يعترب حق فردي لصاحبو على الشركة بل إف ؾبموع ىذه
الديوف سبثل كل عبلقة قانونية واحدة .

ب ـ التمييز بين صاحب سند القرض والمساىم :

( )1صاحب السند يعترب دائناً للشركة وليست لو صفة الشريك .
( )8باعتبار أف صاحب السند دائناً للشركة فإف لو اغبق يف اغبصوؿ على فائدة على قيمة سند القرض الذي
يبلكو حىت يف حالة عدـ ربقيق الشركة ألية أرباح بعكس اؼبساىم الذي ال يستحق أية مبالغ إال إذا حققت
الشركة أرباحاً .
( ) 1يستطيع صاحب سند القرض أف يسًتد قيمة القرض عند حلوؿ أجلو بينما اؼبساىم ال يكوف لو إال نصيب
يف صايف موجودات الشركة .
وإذا كاف صاحب السند يعترب يف مركز الدائن إال أنو دائن من نوع خاص  ،أي دائن لقرض صباعي ذي أجل
طويل  ،فالشركة اليت اقًتضت مثبلً مائة ألف دينار وأصدرت هبا ألف سند ال تكوف مدينة بألف دين  ،وإمبا
تكوف مدينة بدين واحد قيمتو مائة ألف دينار  ،وصاحب سند القرض ال يستطيع مناقشة شروط القرض إذ
الشركة اؼبقًتضة اليت أصدرت سندات ٍ
قرض ىي اليت ربدد شروط ىذا القرض  ،وؽبذا السبب نظم اؼبشرع اجتماع
ضبلة سندات القرض يف شكل صبعية حىت يتمكنوا من الدفاع عن مصاغبهم يف مواجهة الشركة .

جـ شروط إصدار سندات القرض :

هبوز للشركة أف تصدر سندات قرض غباملها أو اظبية وفقاً للشروط اآلتية :
( )1هبب أال تزيد مبالغ سندات القرض على رأس ماؿ الشركة اؼبدفوع وفقاً آلخر ميزانية مصدؽ عليها .
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( )8أف توافق اعبمعية العمومية غَت االعتيادية للشركة على كل إصدار لسندات القرض .
( )1أف يودع قرار اعبمعية العمومية غَت االعتيادية باؼبوافقة على إصدار سندات القرض مكتب السجل
التجاري خبلؿ ثبلثُت يوماً لقيده بعد التثبت من الشروط القانونية  ،وال هبوز تنفيذ قرار اعبمعية العمومية
غَت االعتيادية بإصدار سندات القرص إال بعد قيده يف السجل التجاري  ،وهبوز التظلم من قرار القيد
أماـ احملكمة اؼبختصة يف ظرؼ ثبلثُت يوماً من تاريخ تبليغو .
( )0ال هبوز للشركة اليت أصدرت سندات ٍ
قرض أف تقرر زبفيض رأس ماؽبا إال بقدر السندات اليت مت
استهبلكها ػ اؼبواد من ( )978إُف ( )978ذباري .

د ـ محتويات سندات القرض :

هبب أف ربتوي سندات القرض على :
()1
()8
()1
()0

اسم الشركة  ،وغرضها  ،ومقرىا الرئيسي  ،وبياف مكتب السجل التجاري اؼبقيد فيو .
رأس ماؿ الشركة اؼبدفوع واؼبوجود وقت إصدار سندات القرض .
تاريخ قرار اعبمعية العمومية غَت االعتيادية باؼبوافقة على إصدار سندات القرض  ،وتاريخ قيده يف السجل
التجاري .
ؾبموع السندات الصادرة  ،والقيمة االظبية لكل سند  ،وسعر الفائدة  ،وطريقة الدفع  ،واالستهبلؾ .

( )9الضمانات اليت تستند إليها ػ اؼبادة ( )971ذباري .

ىـ ـ جمعية حملة سندات القرض :

تتناوؿ صبعية ضبلة سندات القرض البت يف اؼبسائل اآلتية :
( )1تعيُت فبثل عاـ ؽبم وإقالتو .
( )8تعديبلت شروط القرض .
( )1اقًتاح الصلح الواقي مع الشركة .
( )0تكوين رصيد ماِف ؼبواجهة اؼبصاريف الضرورية غبماية مصلحتهم اؼبشًتكة وطريقة تقدًن حساب عنو .
( )9اؼبواد األخرى اؼبتعلقة دبصاغبهم .
وتتم دعوة صبعية ضبلة سندات القرض لبلنعقاد من قبل عبنة إدارة الشركة  ،أو فبثل ضبلة سندات القرض عندما يروف
ذلك ضرورياً  ،أو بناء على طلب ضبلة السندات يبثل جزءاً من عشرين ٍ
جزء من السندات الصادرة واليت مازالت
قائمة  ،وهبوز ؼبديري الشركة ومراقبيها حضور صبعية ضبلة السندات .
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وهبوز الطعن يف القرارات اليت تصدرىا صبعية ضبلة سندات القرض أماـ احملكمة االبتدائية اؼبختصة ػ اؼبادة ( 970ػ
 )979ذباري .
ٍ
شخص من غَت ضبلة السندات ليكوف فبثبلً مشًتكاً ؽبم  ،وذلك لتنفيذ قرارات صبعية ضبلة السندات
وهبوز اختيار
وضباية مصاغبهم اؼبشًتكة يف عبلقتهم مع الشركة  ،ولو اغبق يف عملية سحب السندات اؼبراد استهبلكها  ،كما لو
اغبق يف حضور صبعية اؼبسانبُت  ،وللممثل اؼبشًتؾ حق التقاضي نيابة عن ضبلة السندات ضباية ؼبصاغبهم حىت يف
صلح و ٍاؽ مع الشركة أو شهر إفبلسها ػ اؼبادة ( 977ػ  )976ذباري .
حالة عقد ٍ
وهبوز غبملة السندات رفع دعاوى شخصية  ،بشرط أال تتعارض ىذه الدعاوى مع قرارات صبعية ضبلة سندات
القرض اؼبتخذة طبقاً لنص اؼبادة ( )970ذباري .

و ـ حقوق حاملي سندات القرض :

( )1وبق غبامل سند القرض اغبصوؿ على فائدة مقابل دينو  ،وتكوف ىذه الفائدة عادة ثابتة  ،وقد يُنص يف سند
القرض على اشًتاؾ صاحب سند القرض يف جزء من أرباح الشركة ويسمى ىذا اعبزء بالفائدة اإلضافية .
( )8وبق غبامل سند القرض اؼبطالبة باسًتداد القيمة االظبية للسندات عند حلوؿ اجل الوفاء هبا  ،ويعترب أصحاب
سندات القرض دائنُت للشركة  ،وبالتاِف فلهم استيفاء قيمة سنداهتم قبل توزيع صايف موجودات الشركة على
اؼبسانبُت .

ز ـ استهالك سندات القرض ( رد قيمة السندات ) :

يعٍت استهبلؾ سندات القرض الوفاء بقيمتها إُف أصحاهبا  ،ووبدد عقد القرض طريقة رد الدين  ،وعادة ينص على
الوفاء سنويا ٍ
جبزء من سندات القرض  ،والسندات اؼبستهلكة ُزبتار عن طريق االقًتاع  ،فاؼبادة ( )975ذباري نصت
على أنو ( هبب أف ذبرى عمليات االقًتاع لرد قيمة السندات حبضور اؼبمثل اؼبشًتؾ غبملتو ) .
وقد تلجأ الشركة إُف طريقة أخرى لرد قيمة السندات عن طريق قيامها بشراء ىذه السندات يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،
ويف ىذا اغبالة عليها إلغاء ىذه السندات .
ويًتتب على استهبلؾ سندات القرض أنو ال هبوز للشركة زبفيض رأس ماؽبا إال بقدر السندات اليت مت استهبلكها ،
وإذا كاف السبب يف زبفيض رأس اؼباؿ ىو وجود خسارة غبقت بالشركة فيجب االستمرار يف تقدير االحتياط
القانوين على أساس رأس اؼباؿ القائم قبل التخفيض  ،وذلك حىت يصبح ؾبموع رأس ماؿ الشركة واالحتياط القانوين
مساوياً ؼببلغ السندات اؼبتداولة ػ اؼبادة ( )978ذباري .
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ثالثاً  :حصص التأسيس :

أ ـ المقصود بحصص التأسيس :

حصص التأسيس عبارة عن أوراؽ قابلة للتداوؿ إال انو اليكوف ؽبا قيمة اظبية وتصدرىا الشركة يف نظَت بعض
اػبدمات اليت يكوف قد أداىا إليها اؼبؤسسوف عند إنشائها أو أثناء حياهتا.
وغالباً التتفق مصلحة اؼبسانبُت مع مصلحة أصحاب حصص التأسيس فأصحاب اغبصص اليقدموف شيئاً يف رأس
اؼباؿ ويكوف ؽبم نصيباً يف األرباح ،كما انو قد وبدث يف بعض األحياف أف سبنح حصص التأسيس بدوف سبب
معقوؿ ،وقد منعت بعض التشريعات إصدار حصص التأسيس  ،أما القانوف التجاري اللييب فقد أجاز إصدارىا إال انو
وضع حداً لؤلرباح اليت سبنحها فبل هبوز أف تتجاوز عُشر األرباح الصافية للشركة وؼبدة أقصاىا طبس سنوات ػ اؼبادة
( )057ذباري.

ب ـ إنشاء حصص التأسيس:

يتم إنشاء حصص التأسيس عادة عند تأسيس الشركة حيث ينص عقد التأسيس علي ىذه اغبصص وقد يتم إنشاء
حصص التأسيس أثناء حياة الشركة وذلك عن طريق تعديل عقد التأسيس بقرار من اعبمعية العمومية غَت االعتيادية .

جـ ـ الطبيعة القانونية لحصص التأسيس:

تعددت اآلراء حوؿ الطبيعة القانونية غبصص التأسيس فذىب البعض إِف اعتبار صاحب حصص التأسيس شريكا
من نوع خاص واعتربه البعض اآلخر يف مركز الدائن وتذىب بعض أحكاـ القضاء إِف اعتبار صاحب حصص
التأسيس دائناً حبصة من األرباح وتذىب أراء بعض الفقو إِف اعتباره شريكا دائنا .

د ـ حقوق أصاحب حصص التأسيس:

يكوف ألصحاب حصص التأسيس نصيب يف األرباح اليت ربققها الشركة ،وقد نصت اؼبادة ( )057ذباري علي _
(هبوز للمؤسسُت أف ىبصصوا ألنفسهم دبقتضى عقد التأسيس قسماً من األرباح الصافية طبقاً للميزانية الهباوز يف
ؾبموعو عشر تلك األرباح وؼبدة أقصاىا طبس سنوات  ،وال هبوز ؽبم أف يشًتطوا أي منفعة أخرى .
وقد حدد اؼبشرع نسبة أرباح التأسيس ٍ
حبد أقصى قدره ( )%9من صايف أرباح الشركة أي بعد خصم االستهبلكيات
واالحتياط القانوين والنظامي .
وتقوـ اعبمعية العمومية للشركة بإقرار عملية توزيع األرباح وفقاً ؼبا ينص عليو عقد التأسيس  ،ووبدد ىذا األخَت نسبة
األرباح اليت تؤوؿ إُف أصحاب حصص التأسيس وفقاً للقيود اؼبذكورة  ،ويعترب أصحاب حصص التأسيس دائنُت
للشركة هبذا اغبق منذ صدور قرار بالتوزيع .
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وإذا قررت اعبمعية العمومية للشركة عدـ توزيع األرباح وزبصيصها لعمل احتياطي للشركة فإف ذلك قد يؤدي إُف
اعًتاض أصحاب حصص التأسيس ألهنم ال يستفيدوف من ىذا االحتياطي بعكس اؼبسانبُت  ،وغبل ىذه اإلشكالية
يتم النظر يف عقد التأسيس والنظاـ األساسي للشركة  ،فإذا كانا ينصاف على تكوين احتياطي غَت عادي للشركة فإف
اعبمعية العمومية ملزمة دبراعاة ذلك  ،ويكوف قرارىا ملزماً ألصحاب حصص التأسيس  ،كما أنو ال هبوز ألصحاب
حصص التأسيس االحتجاج على تكوين االحتياطي طاؼبا كاف اؽبدؼ منو ربقيق مصلحة الشركة حىت يف حالة عدـ
وجود نص يف نظامها األساسي  ،أما إذا كاف الغرض من تكوين االحتياطي ؾبرد ربقيق مصلحة خاصة للمسانبُت
على حساب مصلحة ضبلة سندات التأسيس فيجوز ؽبؤالء االعًتاض على تكوين االحتياطي  ،وذلك باللجوء إُف
القضاء وطلب بطبلف قرار اعبمعية العمومية اؼبتعلق بتكوين االحتياطي  ،أو مطالبة الشركة بتعويض الضرر الذي
أصاهبم من قرار اعبمعية العمومية بتكوين االحتياطي .
فيت أمواؽبا فبل يشًتؾ أصحاب حصص التأسيس يف توزيع أمواؿ الشركة  ،كما أف أصحاب
ص ْ
وإذا ُح ْ
لت الشركة أو ُ
حصص التأسيس ال يتحملوف نصيبهم يف اػبسائر اليت تلحق بالشركة  ،وال يشًتؾ أصحاب حصص التأسيس يف
التصويت يف اعبمعية العمومية  ،وؽبم اغبق يف حضور جلساهتا بصفتهم مستمعُت  ،وؽبم اغبق يف الطعن يف قرارات
اعبمعية العمومية اليت سبس مصاغبهم .

ىـ ـ تداول حصص التأسيس :

تصدر حصص التأسيس يف شكل سندات ال ربتوي على قيمة اظبية  ،وقد تصدر باسم صاحبها أو غباملها أو ألمر
ويتم تداوؽبا بالطرؽ التجارية أي بالقيد يف سجبلت الشركة إذا كانت اظبية  ،أو بطريق التسليم إذا كانت غباملها أو
بطريق التدوير إذا كانت ألمر  ،وقد وضع اؼبشرع قيوداً على تداوؿ حصص التأسيس يف اؼبادة ( )7من القانوف رقم
( )79لسنة  1568مسيحي حبيث ال هبوز تداوؿ ىذه اغبصص إال بعد نشر اؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر
والوثائق اؼبلحقة هبا عن سنتُت كاملتُت  ،وإذا وقع تداوؿ ىذه اغبصص قبل مضي السنتُت اؼبذكورتُت كاف ذلك باطبلً
 ،والغرض من ىذا القيد ىو منع تداوؿ حصص التأسيس قبل استقرار حالة الشركة وإمكاف معرفة اعبمهور حبقيقة
مركزىا  ،وذلك باطبلعهم على حساب األرباح واػبسائر عن السنتُت األوليتُت  ،وهبوز للجمعية العمومية للشركة أف
تصدر قراراً بإلغاء حصص التأسيس .

 7ـ النظام المحاسبي للشركات المساىمة :

أوالً  :دفاتر الشركات :

أ ـ الدفاتر الواجب على الشركات المساىمة مسكها :
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هبب على الشركات اؼبسانبة أف سبسك الدفاتر اآليت بياهنا :
( )1سجل اؼبسانبُت ػ وتقيد فيو أرقاـ األسهم  ،واسم ورقم أصحاهبا إذا كانت اظبية  ،وسائر ما يطرأ على
األسهم من انتقاالت وقيود وما ُدفع من قيمتها.
دت قيمتها  ،واسم ورقم
( )8سجل سندات القرض ػ ويقيد فيو مبلغ السندات الصادرة والسندات اليت ُر ْ
أصحاب سندات القرض االظبية  ،وسائر ما يطرأ على السندات من انتقاالت وقيود .
( )1سجل ؿباضر اعبمعيات العمومية وقراراهتا  ،وتدوف فيو أيضا احملاضر احملررة بورقة رظبية .
( )0سجل ؿباضر جلسات ؾبلس اإلدارة وقراراتو .
( )9سجل ؿباضر جلسات عبنة اؼبراقبة وقراراهتا .
( )7سجل ؿباضر اللجنة التنفيذية وقراراهتا لو ُوجدت .
( )6سجل ؿباضر جلسات صبعيات ضبلة سندات القرض وقراراهتا إذا كانت الشركة قد أصدرت سندات
قرض .
ؾبلس اإلدارة مسئوؿ عن مسك الدفاتر الواردة يف البنود ( 1ػ  8ػ  1ػ )0بينما تُسأؿ عبنة اؼبراقبة عن مسك السجل
الوارد ربت البند رقم ( ، )9كما تُسأؿ اللجنة التنفيذية عن السجل رقم ( )7أما السجل الوارد ربت البند رقم ()6
فيكوف مسئوال عن مسكو اؼبمثل اؼبشًتؾ غبملة سندات القرض  ،وهبب قبل استعماؿ السجبلت اؼبذكورة أف ترقم
بأرقاـ متسلسلة  ،وأف تدمغ كل صفحة منها  ،واف يؤشر بالتصديق عليها كل سنة
نصت على أف الشركة هبب أف سبسك الدفاتر واحملررات
وباإلضافة إُف الدفاتر اؼبذكورة فإف اؼبادة ( )968ذباري ْ
اغبسابية األخرى اؼبفروض على التجار مسكها واؼبنصوص عليو يف اؼبادة ( )96ذباري  ،وىي دفًت اليومية  ،ودفًت
اعبرد واؼبيزانية  ،وملف حفظ اؼبراسبلف واحملررات .

ب ـ حق فحص دفاتر الشركة :

وبق للشركاء فحص السجلُت الواردين ربت البندين ( 1ػ  )1سالفي الذكر واغبصوؿ على ملخصات منهما على
نفقتهم  ،وىبوؿ ىذا اغبق كذلك للممثل اؼبشًتؾ ؽبيئة ضبلة سندات القرض بالنسبة إُف السجلُت الواردين يف البندين
( 8ػ  )1اؼبذكورين  ،وكذلك غبملة سندات القرص فيما ىبتص بالسجل اؼبذكور ربت البند رقم ( )6ػ مادة ()961
ذباري .

ثانياً  :ميزانية الشركات المساىمة :
أ ـ إعداد الميزانية :
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تكوف حياة الشركة اؼبسانبة عادة ؼبدة طويلة  ،وال يبكن أف تنتظر إُف آخر اؼبدة لكي تقوـ بتوزيع األرباح احملققة أثناء
حياهتا  ،بل ىذه اؼبدة ذبزأ إُف سنوات مالية  ،ويف هناية كل سنة توزع األرباح على اؼبسانبُت  ،ومبدأ تقسيم حياة
الشركة إُف سنوات مالية أشار إليو اؼبشرع بطريقة غَت مباشرة عندما استلزـ يف اؼبادة ( )917ذباري دعوة اعبمعية
العمومية مرة يف السنة على األقل خبلؿ أربعة أشهر من انتهاء الدورة اؼبالية للشركة  ،كما أف الشركة اؼبسانبة
باعتبارىا ربمل الصفة التجارية تلتزـ بتحرير قائمة اعبرد واؼبيزانية وحساب األرباح واػبسائر يف كل سنة على األقل
وفقاً لنص اؼبادة ( ) 96ذباري  ،كما أف مبوذج النظاـ األساسي للشركات اؼبسانبة اؼبعتمد استلزـ ربديد تاريخ بداية
وهناية السنة اؼبالية للشركة .
وللميزانية أنبية خاصة إذ أهنا تبُت حالة أصوؿ الشركة وخصومها  ،وتبُت بالتاِف فيما إذا كاف ىناؾ ربح أو خسارة ،
ويستنتج اؼبسانبوف من االطبلع على اؼبيزانية اؼبركز اؼباِف للشركة والقيمة اغبقيقية ألسهمهم .
لذلك أوجب اؼبشرع على الشركات اؼبسانبة إعداد ميزانية خاصة هبا  ،فقد نصت اؼبادة ( )968ذباري على ( هبب
على اؼبديرين أف يقوموا بتحضَت ميزانية السنة اؼبالية للشركة  ،وحساب األرباح واػبسائر حبيث يتبُت منها بوضح ودقة
حلت هبا .
حالة الشركة اؼبالية  ،واألرباح اؼبتحصل عليها أو اػبسائر اليت ْ
وعليهم كذلك أف يرفقوا باؼبيزانية تقريراً يشرحوف فيو سَت أعماؿ الشركة ) .
فلجنة إدارة الشركة يقع عليها االلتزاـ بإعداد ميزانية السنة اؼبالية للشركة  ،وإعداد تقرير عن سَت نشاط الشركة لعرضو
على اعبمعية العمومية للشركة  ،وعليهم بعد ذلك دعوة اعبمعية العمومية االعتيادية لبلنعقاد خبلؿ مدة ال ذباوز
استدعت ظروؼ خاصة
أربعة أشهر من انتهاء السنة اؼبالية للشركة  ،وهبوز زيادة ىذه اؼبدة يف عقد التأسيس إذا
ْ
ذلك  ،بشرط أال ذباوز اؼبدة اليت هبب فيها دعوة اعبمعية العمومية لبلنعقاد ستة أشهر بعد انتهاء السنة اؼبالية .
وهبب على ؾبلس اإلدارة إطبلع عبنة اؼبراقبة بالشركة على اؼبيزانية  ،وعلى التقرير اػباص بسَت نشاط الشركة ،
والوثائق واؼبستندات اؼبتعلقة هبا خبلؿ مدة ثبلثُت يوماً على األقل قبل موعد انعقاد اعبمعية العمومية  ،وتودع
األوراؽ اؼبذكورة وتقرير عبنة اؼبراقبة يف اؼبركز الرئيسي للشركة طيلة اػبمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع اعبمعية
العمومية إلطبلع اؼبسانبُت عليها .

ب ـ محتويات ميزانية الشركات المساىمة :

نصت اؼبادة ( )961ذباري على ( مع عدـ اإلخبلؿ بالقوانُت اػباصة بالشركات اليت سبارس نشاطاً معيناً  ،هبب أف
يثبت يف اؼبيزانية األقبلـ اآليت بياهنا بقيمتها اإلصبالية  ،وكل قلم على حدة :
( )1في األصول :
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* اؼببالػغ اؼبطلوبػة مػن اؼبسانبػُت وَف تدفع بعد .
* العقارات .
* اؼبنشآت الثابتة واآلالت .
* حقوؽ الرباءات الصناعية  ،وحقوؽ استغبلؿ اؼبنتجات الفكرية .
* االمتيازات والعبلمات اؼبسجلة وقيمة احملل التجاري االقتصادية .
* اؼبنقوالت .
* اؼبواد اػباـ والبضائع .
* النقود واألوراؽ اؼبالية اؼبوجودة يف الصندوؽ .
* السندات اؼبالية .
* اؼبشاركات مع بياف ما قد اشًتتو الشركة من أسهمها .
* الديوف على عمبلء الشركة .
* ديوف الشركة على اؼبصارؼ .
* الديوف اؼبطلوبة من شركات مرتبطة هبا .
* الديوف األخرى اؼبطلوبة من الغَت .
( )2في الخصوم :

* رأس ماؿ الشركة وقيمتو االظبية مع بياف األسهم العادية منفصلة عن األنواع األخرى من األسهم  * .الرصيد
االحتياطػي القانوين .
* االحتياطػي اؼبنصوص عليو يف العقد واالحتياطي االختياري .
* مبالغ االستهبلؾ والتجديد والضماف ضد خطر ىبوط قيمة اؼبوجودات .
* اؼببالغ اؼبخصصة لتعويض مستخدمي الشركة .
* الديوف اؼبقيدة بضمانات عينية .
* الديوف اؼبطلوبة للموردين .
* ديوف الشركة للمصارؼ أو للممولُت اآلخرين .
* الديوف اؼبطلوبة للشركات اؼبرتبطة هبا .
* سندات القرض الصادرة واليت مازالت قائمة .
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* الديوف األخرى اؼبطلوبة من الشركة .

( )3في األصول والخصوم :

* الضمانات اؼبقدمة من اؼبديرين ومن موظفي الشركة .
* ما يودع من األغيار إيداعاً اختيارياً أو إلزامياً  ،وال ذبرى اؼبقاصة بُت أقبلـ اؼبيزانية مطلقاً .
ويبلحظ على نص اؼبادة ( )961ذباري أنو يف بعض األحياف َف ير ِاع اؼبعايَت احملاسبية وخاصة من حيث ترتيب
األصوؿ واػبصوـ  ،كما أنو قد ظهرت بعض البنود يف جانب األصوؿ بينما ىي يف اغبقيقة حسب اؼبتعارؼ عليو
ؿباسبيا يف جانب اػبصوـ  ،وكذلك بالنسبة لبعض البنود يف جانب اػبصوـ واليت توضع عادة يف جانب األصوؿ

د ـ قواعد تقدير األقالم التي تتركب منها أصول الشركة :

وضعت اؼبادة ( )960ذباري قواعد معينة هبب إتباعها عند القياـ بتقدير األقبلـ اليت تًتكب منها أصوؿ الشركة
وذلك وفق اآليت :
( )1ال هبوز أف تقدر العقارات واؼبنشآت الثابتة واآلالت واؼبنقوالت بقيمة أعلى من شبن كلفتها  ،ويف كل دورة
مالية هبب زبفيض القيمة بنسبة االستهبلؾ اغباصل يف تلك الدورة  ،وذلك بإدراج رصيد االستهبلؾ يف قلم
خاص من اػبصوـ .
( )8ال تقدر اؼبواد األولية والبضائع بثمن أعلى من أدىن شبن لقيمة مشًتاىا أو بثمن أعلى من شبن السوؽ الرائج
عند اختتاـ الدورة .
( )1ال تقدر الرباءات الصناعية وحقوؽ استغبلؿ االخًتاعات واالمتيازات والعبلمات اؼبسجلة بثمن أعلى من شبن
مشًتاىا  ،وىبفض ىذا الثمن يف كل دورة مالية بنسبة ما مضى على تلك اؼبقومات من الزمن أو بنسبة
سقوط حق استغبلؽبا .
( )0قيمة األسهم واألوراؽ اؼبالية ذات اإليراد الثابت يقدرىا اؼبديروف مستوحُت يف ذلك اليقظة واغبكمة ومراعُت
فيما ىبص باألوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف البورصة شبنها يف السوؽ  ،وهبب إعبلـ عبنة اؼبراقبة بالقواعد اليت اتبعت
يف التقدير  ،وعلى عبنة اؼبراقبة أف تبلحظ ىذه القواعد يف تقريرىا للجمعية العمومية.
( )9تقدر اؼبشاركات اليت ليس ؽبا صفة أسهم دببلغ ال يزيد عما يظهر يف آخر ميزانية تتعلق هبا .
( )7ويكوف تقدير الديوف اؼبطلوبة للشركة على أساس ما يقًتض من إمكانية استيفائها .
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( )6هبوز أف يقيد يف قلم خاص من خانة األصوؿ ما قد وبصل من فرؽ بُت اؼببالغ اؼبستحقة على سندات
القرض الصادرة عند حلوؿ أجلها وبُت اؼببالغ اؼبتحصل عليها وقت اإلصدار  ،ويف ىذه اغبالة هبب يف كل
دورة استهبلؾ قسم من الفرؽ طبقاً للطرؽ احملددة لبلستهبلؾ .
وهبوز أف نثبت زبفيضات عناصر األصوؿ يف بنود خاصة منفصلة يف اػبصوـ لكل من تلك العناصر .
وجدت أسباب خاصة ربوؿ دوف إتباع القواعد اؼبقررة سالفة الذكر وجب على اؼبديرين وعبنة اؼبراقبة أف يبينوا
وإذا
ْ
تفصيبلً األسباب اليت دعتهم للعدوؿ عن تلك القواعد يف تقريرىم اؼبعروض على اعبمعية .

ثالثاً :االحتياطي المالي للشركة :
أ ـ تعريف االحتياطي المالي :

يقصد باالحتياطي وفقاً للمعٌت الضيق اؼببالغ اليت تقابل األرباح اليت حققتها الشركة وَف تقم بتوزيعها حىت تتمكن من
تثبيت مركزىا اؼباِف  ،أما وفقاً ؼبعناه الواسع فهو يشمل كل زيادة يف أصوؿ الشركة الصافية واليت تصبح ربت تصرؼ
الشركة  ،وتظهر ىذه األصوؿ عند حل الشركة وبعد دفع ما عليها من ديوف واسًتداد الشركاء قيمة حصصهم يف رأس
اؼباؿ .

ب ـ تكوين االحتياطي :

تقوـ اعبمعية العمومية يف االجتماع الذي تعقده لدراسة ميزانية الشركة دبهمة توزيع األرباح على اؼبسانبُت وىي بالتاِف
تقرر تكوين االحتياطي اؼباِف للشركة  ،إال أف اعبمعية العمومية للشركة ليست حرة يف عملية تكوين االحتياطي اؼباِف
للشركة إذ يفرض عليها القانوف تكوين احتياطي ماِف معُت وىو ما يطلق عليو االحتياطي القانوين كما أف عقد
التأسيس أو النظاـ األساسي للشركة قد ينص على ضرورة تكوين احتياطي ماِف وىو ما يسمى باالحتياطي النظامي
 ،ويضاؼ إُف ذلك أف اعبمعية العمومية االعتيادية للشركة قد تقرر إنشاء احتياطي باإلضافة إُف االحتياطيُت
اؼبذكورين إذا رأت ضرورة لذلك  ،ويسمى ىذا النوع باالحتياطي االختياري .
( )1االحتياطي القانوني :
نصت اؼبادة ( )966ذباري على (هبب أف ىبصم من صايف األرباح السنوية مبلغ ال يقل عن جزء من عشرين
منها لتكوين رصيد احتياطي إُف أف يبلغ ىذا الرصيد طبس رأس ماؿ الشركة  ،وإذا نقص الرصيد االحتياطي ألي
سبب كاف عن ىذا القدر وجب إكمالو  ،كل ذلك مع مراعاة أحكاـ القانوف اػباص) .
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فاغبد األدىن الذي تلتزـ بو الشركة ىو خصم مبلغ ال يقل عن جزء من عشرين من أرباحها الصافية لتكوين
االحتياطي القانوين إُف أف يبلغ طبس رأس ماؽبا  ،وىذه النسب ىي اغبد األدىن الذي هبب أف تلتزـ بو الشركة
قانوناً  ،وهبوز ؽبا أف تزيد ىذه النسب  ،وإذا قل االحتياطي القانوف عن ىذه النسب وجب إكمالو دبا يعادلو .
ويستعمل االحتياطي القانوين لتعويض اػبسائر اليت قد تلحق بالشركة .

( )2االحتياطي النظامي :

االحتياطي النظامي ىو الذي يُنص عليو يف عقد تأسيس الشركة  ،فقد ينص عقد تأسيس الشركة على خصم
نسبة معينة من األرباح لتكوين ىذا االحتياطي قبل القياـ بتوزيعو  ،ويف ىذه اغبالة يتم مراعاة ىذه النسبة لتكوين
ىذا االحتياطي قبل توزيع األرباح .
والغرض من تكوين االحتياطي النظامي ىو تقوية مركز الشركة اؼباِف  ،ويكوف وسيلة فعالة لتعويض االستهبلؾ
الذي وبدث يف رأس ماؿ الشركة  ،كما هبوز استخدامو يف زيادة رأس ماؽبا وقد ينص عقد التأسيس على كيفية
استعماؿ ىذا االحتياطي .

( )3االحتياطي االختياري :

وىو الذي تقرر اعبمعية العمومية تكوينو إذا رأت عدـ توزيع كل األرباح الناشئة عن السنة اؼبالية .
فه و عبارة عن خصم اختياري يقع على األرباح القابلة للتوزيع  ،ويكوف من شأف تكوين ىذا االحتياطي مواجهة
اؼبخاطر اليت قد تتعرض ؽبا الشركة مستقببلً  ،أو ؼبواجهة استهبلؾ رأس اؼباؿ  ،أو لزيادة رأس ماؿ الشركة وتوسيع
نشاطها  ،واعبمعية العمومية للشركة ؽبا صبلحية تكوين ىذا االحتياطي إال أف قرارىا هبذا اػبصوص قد بتعارض
مع مصلحة بعض اؼبسانبُت الذين يريدوف اغبصوؿ على نصيب أكرب من األرباح بصورة فورية  ،كما أف من شأف
ىذا القرار اؼبساس دبصلحة أصحاب حصص التأسيس الذين ؽبم اغبق يف نسبة األرباح بينما ليس ؽبم نصيب من
االحتياطي  ،ويبكن حل ىذا التعارض بُت مصاٌف ذوي الشأف بالرجوع إُف األسباب اليت أدت إُف تكوين ىذا
االحتياطي  ،فإذا كاف الدافع لو ىو مصلحة الشركة فإف ذلك يدخل يف صبلحيات اعبمعية العمومية  ،أما إذا
كاف القصد منو اإلضرار ببعض اؼبسانبُت أو بأصحاب حصص التأسيس أو كاف ىناؾ تعسف يف استعماؿ ىذا
اغبق بأي شكل من األشكاؿ فيمكن إبطاؿ قرار اعبمعية العمومية بتكوين االحتياطي االختياري من قبل احملكمة
اؼبختصة .
وقد تقرر اعبمعية العمومية عدـ توزيع جزء من أرباح السنة اؼبالية وإضافتو إُف أرباح السنة اؼبالية التالية  ،وىذا
الربح اؼبؤجل توزيعو يعترب قانوناً من قبيل االحتياطي  ،ويكوف من حق اعبمعية العمومية للشركة تأجيل توزيع كل
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األرباح أو جزء منها على السنة التالية دوف حاجة لوجود نص يف عقد التأسيس  ،ولكن بشرط عدـ التعسف يف
استعماؿ ىذا اغبق  ،وأف يكوف القصد منو دائما مراعاة مصلحة الشركة .
وهبوز توزيع االحتياطي االختياري على اؼبسانبُت  ،كما هبوز استعماؿ ىذا االحتياطي يف شراء حصص التأسيس
أو أسهم الشركة  ،ولكن ال هبوز توزيع ىذا االحتياطي إذا كاف ناشئاً عن عملية إصدار أسهم بثمن أعلى من
قيمتها االظبية إال بعد تكوين االحتياطي القانوين بالكامل  ،فمثبل لو أصدرت الشركة ألف سهم جديد بنفس
القيمة االظبية للسهم مع عبلوة إصدار قيمتها طبسة دنانَت لكل سنة فإنو يتكوف احتياطي قدره ( )9888طبسة
آالؼ دينار ناذبة عن الزيادة يف القيمة االظبية للسهم ففي ىذه اغبالة ال هبوز توزيع ىذا اؼببلغ إال بعد أف يتم
تكوين االحتياطي القانوين بالكامل أي عندما يصل رصيد االحتياطي القانوين طبس رأس ماؿ الشركة على األقل
ػ اؼبادة ( )966ذباري .

رابعاً  :توزيع األرباح والخسائر :
أ ـ توزيع األرباح :

نصت اؼبادة ( )961ذباري على (تقرر اعبمعية اليت تصادؽ على اؼبيزانية توزيع األرباح على اؼبسانبُت وال هبوز أف
تدفع أرباح عن األسهم إال على أساس األرباح الناذبة طبقاً للميزانية اؼبصدؽ عليها  ،وإذا ظهرت خسائر يف رأس
ماؿ الشركة فبل هبوز القياـ بتوزيع أرباح إال بعد إعادة رأس اؼباؿ إُف أصلو أو خفضو بقدر اػبسائر) .
وباإلضافة إُف توزيع األرباح الصافية الناذبة عن السنة اؼبالية يكوف للجمعية العمومية أف تقوـ بتوزيع جزء من
االحتياطي االختياري الذي سبق تكوينو يف السنة السابقة  ،كما ؽبا أف تأمر بتوزيعو كلو دبراعاة القيود اؼبذكورة يف
اؼبادة ( )966ذباري اؼبشار إليها سابقاً  ،ويتم توزيع األرباح بُت اؼبسانبُت وفقاً للنسب اليت نص عليها عقد
التأسيس  ،واألصل أف تكوف ىناؾ مساواة بُت األسهم يف توزيع األرباح فيكوف لكل سهم نفس الربح الذي يكوف
للسهم اآلخر  ،إال أف ىذه اؼبساواة ترد عليها بعض القيود يف حالة وجود أسهم سبتع أو أسهم امتياز  ،ففي حالة
جدت أسهم امتياز يكوف ؽبذه
وجود أسهم سبتع يكوف ؽبذه األسهم نسبة أقل من األرباح اليت لؤلسهم العادية  ،وإذا ُو ْ
األسهم نسبة من األرباح قبل توزيعها على األسهم األخرى  ،مث تشًتؾ بعد ذلك مع باقي األسهم األخرى يف التوزيع
التاِف  ،أو أف يتم التوزيع مرة واحدة لكن يكوف ؽبا نسبة أعلى من األسهم العادية  ،وقد بينت اؼبادة ( )91من
مبوذج النظاـ األساسي اؼبعتمد للشركات اؼبسانبة الطريقة اليت يتم هبا توزيع أرباح الشركة على اؼبسانبُت .
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وقد تقرر اعبمعية العمومية توزيع األرباح فوراً  ،وقد تقرر تأجيل ذلك إُف تاريخ الحق  ،كما قد تًتؾ جمللس اإلدارة
حرية ربديد وقت التوزيع  ،إال أنو ال هبوز للجمعية العمومية أف تتنازؿ عن سلطتها فيما يتعلق بازباذ قرار توزيع
األرباح .
وَف ينص اؼبشرع اللييب على التاريخ الذي هبب أف يتم فيو توزيع األرباح بعد التصديق على اؼبيزانية .
ويعترب اؼبساىم دائناً بنصيبو يف الربح منذ وقت صدور قرار اعبمعية العمومية بالتوزيع وقبل ذلك يكوف جملموع
اؼبسانبُت دين صباعي يقابل ما هبب على الشركة دفعو ؽبم من األرباح  ،إال أف قرار وبدد نصيب كل مساىم ،
وهبعلو مستحق األداء يف الوقت الذي ربدده اعبمعية العمومية للشركة  ،وعلى ذلك يكوف للمساىم باعتباره دائن
للشركة أف يدخل يف التفليسة إذا أفلست الشركة يف الفًتة بُت صدور قرار التوزيع وقبل استبلـ قيمة األرباح  ،كما وبق
للمساىم اغبجز على أمواؿ الشركة يف مقابل حصولو على نصيبو من األرباح .

ب ـ األرباح الصورية :

إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح على مسانبيها رغم عدـ ربقيقها ألية أرباح فإهنا بذلك تقوـ برد جزء من رأس ماؽبا
يكوف الضماف العاـ للدائنُت ،
وىو ما ىبالف االلتزاـ القانوين اؼبفروض عليها وىو عدـ اؼبساس برأس ماؽبا  ،إذ أنو ّ
وإذا قاـ اؼبديروف بتوزيع أرباح صورية فإهنم يرتكبوف جريبة توزيع األرباح الصورية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ()766
ذباري .
وتعترب األرباح صورية أو ونبية إذا كانت ال سبثل أرباحاً حققتها الشركة بالفعل .

جـ ـ توزيع الخسائر :

يف حالة وجود خسارة أصابت الشركة فإف ىذه اػبسارة تغطى من االحتياطي  ،ويعترب ذلك من الوظائف األساسية
لو  ،فإذا َف يكف ىذا االحتياطي فإف اػبصم يكوف بعد ذلك من أصل رأس اؼباؿ  ،وإذا ما حققت الشركة أرباحاً
يف السنوات التالية وجب عليها خصم قيمة اػبسارة السابقة  ،وذلك قبل تكوين االحتياطي القانوين  ،وعادة ينص
عقد التأسيس على أنو هبب دعوة اعبمعية العمومية غَت االعتيادية لبلنعقاد إذا بلغت خسائر الشركة حداً معيناً  ،وقد
نصت اؼبادة ( ) 91من مبوذج النظاـ األساسي للشركات اؼبسانبة اؼبعتمد على أنو ( ربل الشركة قبل انتهاء مدهتا إذا
خسرت نصف رأس ماؽبا على األقل ما َف تقرر اعبمعية العمومية غَت االعتيادية استمرارىا بالرغم من ذلك )  ،وإذا
ما مت حل الشركة بناء على قرار من صبعيتها العمومية غَت االعتيادية أو بناء على حكم قضائي ربمل كل مساىم
نصيبو يف اػبسارة يف حدود ما يبلكو من أسهم  ،فإذا َف تكف أمواؿ الشركة لسداد ما عليها من ديوف فبل هبوز
الرجوع على الشركاء يف أمواؽبم اػباصة .
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 8ـ تعديل عقد تأسيس الشركة المساىمة :

القاعدة أف يبقى عقد التأسيس ثابتاً دوف اؼبساس بو احًتاماً للصفة التعاقدية للشركة  ،إال أف ىناؾ ظروؼ معينة قد
تستدعي إدخاؿ تعديبلت على عقد تأسيس الشركة  ،لذلك قبد أف كثَتاً من التشريعات قد أخذت دببدأ اؼبوافقة
على إدخاؿ تعديبلت على عقد تأسيس الشركة  ،ومن ضمنها القانوف التجاري اللييب والذي أجاز إدخاؿ تعديبلت
على عقد تأسيس الشركة اؼبسانبة  ،وأعطى ىذا االختصاص للجمعية العمومية غَت االعتيادية ػ اؼبادة ( )916ذباري
.
والتعديبلت اليت ترد على عقد تأسيس الشركة اؼبسانبة متنوعة  ،فقد تعدؿ الشركة من غرضها  ،كما قد تغَت الشركة
اؼبسانبة شكلها القانوين  ،وقد تزيد من رأس ماؽبا أو زبفضو .

أ ـ صحة قرار الجمعية العمومية غير االعتيادية بتعديل عقد الشركة المساىمة :

ذكرنا أف اعبمعية العمومية غَت االعتيادية ىي اليت زبتص بالنظر يف تعديل عقد تأسيس الشركة اؼبسانبة ويلزـ لصحة
قرارىا أف يكوف صادراً من عدد من الشركاء يبثلوف أكثر من نصف رأس ماؿ الشركة إذا كاف التعديل متعلقاً باآليت :
( )1تغيَت غرض الشركة  ،أو تبديلها إُف شركة أخرى .
( )8حل الشركة أو تصفيتها قبل األجل اؼبقرر .
( )1نقل مقر الشركة الرئيسي للخارج  ،أو إصدار أسهم فبتازة .
وفيما عدا ذلك من تعديبلت فإف النسبة اؼبطلوبة لصحة قرار التعديل ىي أغلبية سبثل أكثر من نصف رأس ماؿ
ودعيت اعبمعية العمومية غَت العادية
الشركة يف االجتماع األوؿ  ،فإذا َف يكتمل النصاب القانوين يف االجتماع األوؿ ُ
لبلنعقاد مرة ثانية فإف النسبة اؼبطلوبة لصحة القرار ىي األغلبية اليت تزيد على ثلث رأس اؼباؿ  ،وتطبق القواعد
السابقة إذا َف ينص عقد التأسيس على ضرورة توافر أغلبية أعلى .

ُدخلت على عقد التأسيس :
ب ـ إيداع وقيد التعديالت التي أ ْ

إذا صدر قرار اعبمعية العمومية غَت االعتيادية للشركة اؼبسانبة بتعديل عقد تأسيس الشركػة فيجب إيداع ىذا القرار
وقيػده يف مكتب السجل التجػاري اؼبختص  ،وذلك خبلؿ ثبلثُت يوما من صدور القرار  ،وال يقػوـ مكتب السجل
التجاري بالقيد إال بعد التأكد من توافر الشروط القانونية .
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جـ ـ حق المساىم من االنسحاب من الشركة :

َف يلزـ اؼبشرع اؼبسانبُت بالبقاء يف الشركة يف حالة تعديل عقد تأسيسها بل أعطى اغبق للمساىم يف االنسحاب ،
ويف ىذا اػبصوص نصت اؼبادة ( )969ذباري على (هبوز ؼبن اعًتض على قرارات اعبمعة العمومية القاضية بتغيَت
أغراض الشركة أو نوعها أو بنقل مقرىا الرئيسي للخارج أف ينسحب من الشركة ويسًتجع منها قيمة أسهمػو مقػدرة
دبتوسط شبنها يف الستة األشهر األخَتة إذا كانت األسهم متداولة يف األسواؽ اؼبالية وإال فبنسبة موجودات الشركة
حسب آخر ميزانية .
وهبب على اؼبسانبُت الراغبُت يف االنسحاب أف يعلنوا عن رغبتهم خبلؿ عشرة أياـ تلي تاريخ انعقاد اعبمعية
العمومية إذا حضروىا أو خبلؿ طبسة عشر يوما من قيد القرار يف السجل التجاري إذا َف وبضروا  ،ويكوف اإلعبلف
عن طريق الربيد اؼبسجل .
ويقع باطبلً كل اتفاؽ وبوؿ دوف حق االنسحاب أو هبعل فبارستو مرىقة ) .

د ـ أنواع التعديالت التي يمكن إدخالها على عقد التأسيس :

ذكرنا أف التعديبلت اليت يبكن إدخاؽبا على عقد تأسيس الشركة اؼبسانبة متعددة  ،وسوؼ نقتصر على حالتُت من
حاالت تعديل عقد التأسيس اللتُت تناوؽبما اؼبشرع بالنص ونبا ػ تعديل عقد التأسيس لزيادة رأس ماؿ الشركة ػ تعديل
عقد التأسيس لتخفيض رأس ماؿ الشركة .
( )1تعديل عقد الشركة بزيادة رأس مالها :

يبكن زيادة رأس ماؿ الشركة بعدة وسائل تبعاً لنوع احتياجات الشركة واألسباب الدافعة إُف زيادة رأس ماؽبا  ،فقد
ربتاج الشركة إُف أمواؿ لتعاًف سوء مركزىا  ،وقد تريد الشركة الناجحة التوسع يف أعماؽبا فتقوـ بإصدار أسهم جديدة
لزيادة رأس ماؽبا أو إدماج احتياطها يف رأس اؼباؿ  ،أو بتحويل حصص التأسيس  ،أو السندات إُف أسهم  ،فتوجد
ثبلث طرؽ لزيادة رأس ماؿ الشركة وىي :
* إصدار أسهم جديدة .
* ربويل فائض االحتياطي إُف رأس ماؿ .
* ربويل حصص التأسيس أو سندات القرض إُف أسهم .
ـ إصدار أسهم جديدة :

فعت
اشًتط اؼبشرع اللييب لزيادة رأس ماؿ الشركة عن طريق إصػدار أسهػم جديدة أف تكوف األسهم القائمة قد ُد ْ
قيمتها بالكامل ػ اؼبادة ( )967ذباري .
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ويًتتب على ـبالفة ىذا الشرط بطبلف ىذا اإلصدار .
وزبتص اعبمعية العمومية غَت االعتيادية للشركة بازباذ قرار زيادة رأس ماؿ الشركة  ،وبعد ذلك يًتؾ األمر جمللس
اإلدارة لتنفيذ ىذا القرار ويكوف لو اغبرية يف اختيار اللحظة اؼبناسبة لذلك .
وتكوف أولوية االكتتاب يف األسهم اعبديدة للمسانبُت الفعليُت يف الشركة حىت يتمكنوا من احملافظة على مكاسبهم
ومركزىم اؼباِف يف الشركة  ،وخاصة عندما تكوف الشركة ناجحة وربقق أرباحاً كثَتة فإهنا يف العادة تكوف احتياطي من
ىذه األرباح  ،لذلك فإف زيادة رأس اؼباؿ يكوف يف غَت صاٌف اؼبسانبُت القدامى إذا ما مت االكتتاب يف األسهم
اعبديدة بواسطة أجانب عن الشركة  ،إذ يكوف ؽبؤالء نصيب يف االحتياطي اؼبوجود قبل دخوؽبم الشركة  ،ولذلك
اتبعت طريقتُت األولى منح األولوية للمسانبُت القدامى يف االكتتاب يف األسهم اعبديدة ،
ولتفادي ىذا الوضع فقد ْ

والطريقة الثانية ىي فرض عبلوة إصدار يدفعها من يكتتب يف األسهم اعبديدة  ،باإلضافة إُف دفعو لقيمتها االظبية
وقد أخذ اؼبشرع اللييب يف اؼبادة ( )965ذباري بالطريقة األوُف  ،فقد نصت ىذه اؼبادة على (هبب عرض ما يصدر
من أسهم جديدة عادية على اؼبسانبُت ليباشروا حق اػبيار بنسبة عدد األسهم اليت يف حيازهتم ما َف يوجب قرار
اعبمعية العمومية أداء قيمة األسهم كلياً أو جزئياً على أساس مقدمات عينية ػ ويبنح اؼبسانبوف أجبلً ال يقل عن طبسة
عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعبلف اؼبتعلق باستعماؿ حق اػبيار وذلك ليتمكنوا من فبارسة ىذا اغبق .
وهبوز أف يبنع اػبيار أو أف وبد من أدائو يف القرار القاضي بزيادة رأس اؼباؿ إذا دعت إُف ذلك ضباية مصاٌف الشركة
بشرط صدوره من عدد من اؼبسانبُت يبثل أكثر من نصف رأس ماؿ الشركة حىت ولو ازبذ القرار يف االجتماع الثاين
للجمعية العمومية ) .
فاؼبشرع اللييب أعطى حق اػبيار للمسانبُت القدامى يف االكتتاب يف األسهم اعبديدة اليت تطرحها الشركة  ،وذلك
بنسبة عدد األسهم اليت يف حوزهتم  ،ويكوف أجل حق اػبيار مدة ال تقل عن طبسة عشر يوما من تاريخ نشر
اإلعبلف اؼبتعلق بو  ،وال يتم اللجوء إُف حق اػبيار إذا كانت زيادة رأس اؼباؿ كلو أو جزء منو يف مقابل تقدًن حصص
عينية  ،كما قد تدعو مصاٌف الشركة إُف التضحية دبصلحة اؼبسانبُت الفعليُت وحرماهنم من حق األولوية من االكتتاب
يف األسهم اعبديدة  ،كما لو عرض مصرؼ معُت تقدًن مساعداتو للشركة إذا اكتتب يف أسهمها اعبديدة  ،ففي ىذه
اغبالة من اعبائز عدـ أعطاء حق األولوية للمسانبُت  ،إال أنو هبب صدور القرار يف ىذه اغبالة من عدد من اؼبسانبُت
يبثل أكثر من نصف رأس اؼباؿ حىت لو ازبذ يف االجتماع الثاين للجمعية العمومية غَت االعتيادية .
ـ تحويل فائض االحتياطي إلى رأس المال :
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هبوز للجمعية العمومية أف تقرر زيادة رأس ماؿ الشركة عن طريق ضم الفائض من الرصيد االحتياطي وعن طريق
ربويل األرصدة اػباصة الواردة يف اؼبيزانية إُف رأس ماؿ الشركة  ،وتتم ىذه الزيادة بطريقتُت ػ أف تقوـ الشركة بتسليم
كل مساىم عدداً من سندات األسهم اعبديدة بدوف مقابل وذلك دبقدار نصيبو يف الفائض االحتياطي بشرط أف
تصدر األسهم اعبديدة بنفس الشكل والوضع الذي لؤلسهم اؼبتداولة  ،أو ربويل فائض االحتياطي إُف رأس ماؿ عن
طريق رفع القيمة االظبية لؤلسهم القديبة دوف حاجة إُف إصدار أسهم جديدة .
ـ تحويل حصص التأسيس و سندات القرض إلى أسهم :
َف ينظم اؼبشرع اللييب طريقة زيادة رأس ماؿ الشركة اؼبسانبة عن طريق ربويل حصص التأسيس أو سندات القرض إُف
أسهم إال أف ىذا ال يبنع من النص على ىذه الطريقة يف عقد التأسيس  ،أو أف يصدر بذلك قرار من اعبمعية
العمومية غَت االعتيادية للشركة بشرط موافقة صبعية ضبلة سندات القرض يف حالة ربويل سندات القرض إُف أسهم
وموافقة أصحاب حصص التأسيس يف حالة ربويل حصصهم إُف أسهم .
وربويل سندات القرض إُف أسهم يعٍت أف يصبح أصحاب سندات القرض مسانبُت يف الشركة  ،ويتم الوفاء باألسهم
اعبديدة عن طريق اؼبقاصة مع الديوف اليت سبثلها سندات القرض  ،وقد ينص يف سند القرض نفسو عند إنشائو على
قبوؿ صاحب السند مقدماً عملية ربويل سند القرض إُف أسهم  ،ويف ىذه اغبالة يكفي قرار اعبمعية العمومية غَت
االعتيادية بشأف عملية التحويل  ،أما إذا َف يوجد نص يف سند القرض يشَت إُف ىذا التحويل هبب يف ىذه اغبالة
صدور موافقة كل صاحب سند قرض على ربويل سنده إُف أسهم  ،فبل يبكن ربويل وتغيَت طبيعة حقو من دائن
بسندات القرض إُف مساىم يف الشركة .
أما بالنسبة لتحويل حصص التأسيس إُف أسهم فإف األمر ىبتلف بعض الشيء عن عملية ربويل سندات القرض إُف
أسهم باعتبار أف الشركة ال تعترب مدينة يف مواجهة أصحاب حصص التأسيس  ،وبالتاِف ال يبكن القوؿ حبدوث
التحويل عن طريق اؼبقاصة  ،وال تتم ىذه العملية إال إذا كانت الشركة سبتلك احتياطياً يبكن إدماجو يف رأس ماؽبا
فهي تقوـ بشراء حصص التأسيس من ىذا االحتياطي وتدفع القيمة إُف أصحاب حصص التأسيس يف صورة أسهم
جديدة بدالً من أف تقوـ بدفع قيمة حصص التأسيس نقداً إُف صاحبها  ،وبعد ذلك يقوـ بدفع ىذا اؼببلغ نظَت
شرائو لعدد من األسهم اعبديدة اليت تصدرىا الشركة .
( )2تعديل عقد الشركة بتخفيض رأس مالها :
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يرجع زبفيض رأس ماؿ الشركة إُف أسباب ـبتلفة  ،فقد يتبُت للشركة أف رأس ماؽبا يزيد عن حاجتها بكثَت فتقوـ برد
جزء منو للمسانبُت  ،وقد يرجع سبب زبفيض رأس ماؿ الشركة إُف وجود خسائر غبقت بالشركة  ،وقد أشار اؼبشرع
اللييب إُف السببُت الرئيسيُت لتخفيض رأس ماؿ الشركة .
* تخفيض رأس مال الشركة بسبب زيادتو عن الحاجة :

نصت اؼبادة ( )951ذباري على (إذا تبُت أف رأس ماؿ الشركة يفيض عما تقتضيو أغراضها جاز زبفيضو عن طريق
إعفاء اؼبسانبُت من أداء األقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسط من رأس اؼباؿ إليهم يف اغبدود اليت يسمح هبا
القانوف .
وال ينفذ قرار التخفيض إال بعد مضي ثبلثة أشهر من قيده يف السجل التجاري دوف اعًتاض أحد من دائٍت الشركة
الذين نشأ دينهم قبل قيد القرار اؼبذكور .
وللمحكمة رغم االعًتاض أف تأمر بإجراء التخفيض مع إلزاـ الشركة بتقدًن ضماف مناسب ) .
ونص مبوذج النظاـ األساسي اؼبعتمد للشركات اؼبسانبة على أف اعبمعية العمومية غَت االعتيادية ىي اعبهة اؼبختصة
بتخفيض رأس ماؿ الشركة يف ىذه اغبالة  ،ويكوف ذلك بناء على اقًتاح من ؾبلس اإلدارة  ،ويبُت يف القرار مقدار
التخفيض وكيفيتو وإذا ما صدر ىذا القرار هبب تقدًن طلب إُف اعبهات اإلدارية اؼبختصة للحصوؿ على إذهنا بتعديل
النظاـ األساسي للشركة .
* تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر :

نصت اؼبادة ( )950ذباري على (عندما يتبُت أف رأس ماؿ الشركة قد نقص دبقدار يزيد على ثلثو نتيجة خسائر
وجب على اؼبديرين أف يدعوا اعبمعية العمومية إُف االنعقاد على وجو السرعة الزباذ التدابَت اؼبناسبة .
وهبب أف يعرض على اعبمعية تقرير عن حالة الشركة اؼبالية مشفوع ببياف يتضمن مبلحظات اؼبراقبُت.
وتودع مقر الشركة صورة من تقرير اؼبديرين وبياف عبنة اؼبراقبة مدة شبانية أياـ سابقة على موعد انعقاد اعبمعية العمومية
حىت يتمكن اؼبسانبوف من االطبلع عليها .
وإذا تبُت خبلؿ السنة اؼبالية التالية أف اػبسائر َف تنزؿ إُف أقل من الثلث فعلى اعبمعية اليت تنظر ميزانية تلك السنة
اؼبالية أف تقرر زبفيض رأس اؼباؿ بنسبة اػبسائر اليت ثبت حصوؽبا وإال كاف على اؼبديرين واؼبراقبُت أف يستصدروا أمراً
من احملكمة بتخفيضو بنسبة اػبسائر اؼبثبتة يف اؼبيزانية .
وللمحكمة أف تأمر بتخفيض رأس اؼباؿ اؼبطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة  ،وعلى اؼبديرين
أف يقوموا بقيد القرار يف السجل التجاري .
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وهبوز التظلم من ىذا القرار أماـ ؿبكمة االستئناؼ يف ظرؼ ثبلثُت يوماً من تاريخ القيد .

 9ـ انقضاء الشركة المساىمة و تصفيتها :
أ ـ أسباب حل الشركة المساىمة :

نصت اؼبادة ( )959ذباري على أسباب حل الشركة اؼبسانبة  ،وىذه األسباب ىي :
( )1انقضاء أجل الشركة .
تنحل الشركة اؼبسانبة دبجرد حلوؿ األجل احملدد يف عقد التأسيس  ،ومع ذلك يبكن مد أجل الشركة إذا وافقت
صبعيتها العمومية غَت االعتيادية على ذلك  ،وذلك قبل انتهاء أجل الشركة .
ويبكن اعتبار أف أجل الشركة قد مت مده ضمنياً وألجل غَت ؿبدد إذا استمر الشركاء يف القياـ بأعماؿ الشركة بعد
انقضاء مدهتا ػ مادة ( )981مدين  ،وهبوز لدائٍت أحد الشركاء االعًتاض على ىذا التمديد .
( )8ربقيق الغرض الذي أنشئت من أجلو الشركة أو استحالة ربقيقو :
عندما تؤسس شركة مسانبة لتحقيق غرض معُت ويتم ربقيق ىذا الغرض فإف أجلها قد انقضى دبجرد ربقيق
الغرض الذي أسست من أجلو إال إذا وافقت صبعيتها العمومية غَت االعتيادية على مد أجلها  ،كما يعترب أجل
الشركة قد انقضى إذا كاف ربقيق غرض الشركة مستحيبلً  ،وىذه االستحالة قد تكوف ألسباب قانونية مثل صدور
قانوف أو قرار يبنع مزاولة نشاط الشركة  ،وقد تكوف ىذه االستحالة ألسباب مادية كما لو ىلكت كل موجوداهتا
أو معضمها حبيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً ؾبدياً .
( )1صدور قرار من اعبمعية العمومية غَت االعتيادية حبل الشركة :
باعتبار أف الشركة ناذبة عن توافق إرادة الشركاء اؼبكونُت ؽبا فإنو هبوز ؽبؤالء الشركاء االتفاؽ على حل الشركة
وتصفيتها قبل انتهاء أجلها احملدد ؽبا  ،وهبب لصحة ىذا القرار أف يصدر من اعبمعية العمومية غَت االعتيادية
للشركة وفقاً للنصاب الذي حدده القانوف لصحة قرارات اعبمعية العمومية غَت االعتيادية .
( )0استحالة تسيَت أعماؿ الشركة  ،أو عجز اعبمعية العمومية عن القياـ بأعماؽبا باستمرار :
قد يتعذر تسيَت أعماؿ الشركة لوجود خبلؼ مستمر بُت أعضاء ؾبلس إدارهتا وَف تستطع صبعيتها العمومية وضع
ٍ
حد ؽبذا اػببلؼ أو تعيُت ؾبلس إدارة جديد للشركة  ،أو تعجز اعبمعية العمومية عن القياـ دبهمتها باستمرار ،
كما يف حالة عدـ انعقاد اعبمعية العمومية الزباذ قرارات مهمة يف حياة الشركة بسبب عدـ حضور أحد من
اؼبسانبُت  ،فهنا يقوـ سبب غبل الشركة وتصفيتها قبل انتهاء مدهتا .
( )9أحد األسباب األخرى اؼبنصوص عليها يف عقد تأسيس الشركة :
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قد ينص عقد تأسيس الشركة على حل الشركة وتصفيتها إذا توافرت أسباب معينة  ،ويًتتب على وجود سبب من
ىذه األسباب حل الشركة وتصفيتها .
( )7أمر السلطات اإلدارية اؼبختصة حبل الشركة وتصفيتها :
قد تأمر اعبهات اإلدارية اؼبختصة حبل الشركة وتصفيتها وفقاً لؤلسباب اليت وبددىا القانوف .
( )6شهر إفبلس الشركة :
إذا كاف غرض الشركة اؼبسانبة ذبارياً وتوقفت عن دفع دين ذباري جاز طلب شهر إفبلسها  ،وإذا ما صدر ىذا
اغبكم تعُت حلها  ،ويبلحظ انو ال يًتتب على إفبلس الشركة اؼبسانبة إفبلس الشركاء اؼبسانبُت وذلك بعكس
شركات األشخاص  ،إذ يًتتب على إفبلس شركة التضامن إفبلس الشركاء اؼبكونُت ؽبا  ،كما يًتتب على إفبلس
شركة التوصية البسيطة إفبلس الشركاء العاملُت دوف الشركاء اؼبوصُت .

ب ـ تصفية الشركة المساىمة :
( )1آثار حل الشركة :

نصت اؼبادة ( )957ذباري على اآلثار اؼبًتتبة على حل الشركة اؼبسانبة  ،ومن أىم ىذه اآلثار أنو ال هبوز للمديرين
أف يباشروا أعماالً جديدة وإال أصبحوا مسئولُت عنها بوجو التضامن والتكافل  ،وعليهم دعوة اعبمعية العمومية غَت
االعتيادية لبلنعقاد يف ظرؼ ثبلثُت يوماً الزباذ القرارات اؼبتعلقة بتصفية الشركة  ،ويكونوف مسئولُت عن صيانة
موجودات الشركة إُف أف يتم تسليمها للمصفُت .

( )2المقصود بتصفية الشركة :

يقصد بتصفية الشركة ؾبموعة العمليات اػباصة بتحصيل ما للشركة من حقوؽ ودفع ما عليها من ديوف  ،مث توزيع
صايف موجوداهتا على الشركاء  ،وتعترب التصفية ضرورية لتقسيم ما تبقى من أمواؿ الشركة على اؼبسانبُت .
وتعترب الشركة اؼبنحلة متمتعة بشخصيتها اؼبعنوية أثناء فًتة التصفية بالقدر البلزـ لعمليات التصفية  ،ويعترب بقاء
الشخصية اؼبعنوية ضرورياً غبفظ أمواؿ الشركة إُف أف يتم تقسيمها  ،وقد افًتضت القواعد اؼبنظمة بتصفية الشركة
اؼبسانبة يف القانوف اللييب احتفاظ الشركة بشخصيتها اؼبعنوية  ،فمثبل َف يستلزـ اؼبشرع ضرورة شطب الشركة من
السجل التجاري دبجرد حلها  ،وإمبا بعد انتهاء التصفية  ،وىذا يعٍت بالضرورة بقاء شخصية الشركة ألهنا اكتسبت
ىذه الشخصية بالقيد يف السجل التجاري وال تفقدىا إال بشطب ىذا القيد .
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ولكي هبب مبلحظة أف احتفاظ الشركة اؼبنحلة بشخصيتها القانونية إُف حُت تصفيتها ال يكوف ذلك إال بالقدر
الضروري إلسباـ عملية التصفية  ،وىو ما يؤكده عدـ إجازة اؼبشرع للمديرين أف يباشروا أعماال جديدة باسم الشركة
دبجرد حلها  ،وإال أصبحوا مسئولُت عنها مسؤولية شخصية .
ويًتتب على بقاء الشخصية اؼبعنوية للشركة أثناء التصفية عدة نتائج أنبها :
 احتفاظ الشركة دبركزىا الرئيسي  ،إال أنو ال هبوز ؽبا تغيَته .
 هبوز ؽبا التقاضي كمدعية أو مدعى عليها .
 يبكن أف تربـ العقود البلزمة للتصفية باظبها .

جـ ـ تعيين المصفين وفصلهم :

زبتص اعبمعية العمومية غَت االعتيادية للشركة بتعيُت اؼبصفُت  ،ويف حالة عدـ حصوؿ على األغلبية اؼبطلوبة  ،أو يف
حالة تعذر انعقاد اعبمعية العمومية يتم تعيُت اؼبصفُت بقرار من رئيس احملكمة االبتدائية بناء على طلب اؼبسانبُت أو
اؼبديرين أو اؼبراقبُت .
وهبوز فصل اؼبصفُت بقرار من اعبمعية العمومية باألغلبية اؼبطلوبة للجمعيات غَت االعتيادية  ،أو بقرار من احملكمة
بناء على طلب اؼبسانبُت أو اؼبراقبُت أو النيابة العامة إذا كاف ىناؾ ما يدعو لذلك .

د ـ إلغاء الشركة :

بعد اؼبوافقة على اؼبيزانية اػبتامية للتصفية هبب على اؼبصفُت طلب شطب الشركة من السجل التجاري .
وبعد إسباـ عملية التصفية وتوزيع اؼبوجودات أو إيداع اؼببالغ اػباصة باؼبسانبُت واليت َف يقبضوىا يف أحد اؼبصارؼ
هبب أف تودع دفاتر الشركة السجل التجاري  ،وربفظ فيو ؼبدة عشر سنوات ػ مادة ( 788ػ  )780ذباري .
وقد نظم اؼبشرع األمور اؼبتعلقة بسلطة اؼبصفُت وواجباهتم ومسؤولياهتم وميزانية التصفية اػبتامية واؼبوافقة عليها ػ اؼبواد
( 955ػ  788ػ  )781ذباري .
 11ـ أنواع خاصة من الشركات المساىمة :

نص اؼبشرع اللييب يف القانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر بتقرير بعض األحكاـ يف مزاولة األنشطة االقتصادية
اؼبعدؿ بالقانوف رقم ( )1لسنة  1168و.ر والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )161لسنة
 1160و.ر  8887 /على ( الشركة القابضة واغباضنة وشركات البيع أإلهباري والشركات اؼبشًتكة )  ،وىذه
الشركات تعترب أنواعاً خاصة من الشركات اؼبسانبة  ،وسوؼ نشَت إُف أىم األحكاـ اؼبتعلقة هبا حسب ما يلي :

أوالً  :الشركة القابضة :

142

أ ـ تعريف الشركة القابضة :

الشركة القابضة ىي عبارة عن شركة مسانبة اؽبدؼ من تأسيسها سبلك كامل رأس ماؿ شركة أخرى أو أكثر  ،أو
نسبة من األسهم ال تقل عن ( )%91والعمل على إدارهتا .

ب ـ طريقة تأسيس الشركة القابضة :

تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطريقتُت اآلتيتُت :
( )1تأسيس شركة مسانبة يكوف غرضها من البداية تأسيس وسبلك شركات أخرى  ،أي أف تكوف أغراض الشركة
اؼبسانبة من البداية ىي أغراض الشركة القابضة واليت سنشَت إليها .
( )8تعديل أغراض شركة مسانبة قائمة إُف شركة قابضة :
وهبب أف يطرح ماال يقل عن ( )%91من رأس ماؿ الشركة القابضة لبلكتتاب العاـ  ،وىذا يعٍت أف الشركة
القابضة هبب أف تؤسس عن طريق االكتتاب العاـ فيما يتعلق جبزء من رأس ماؽبا ال يقل عن (. )%91
واستثناء من ذلك هبوز للوحدات اإلدارية واؼبؤسسات واؽبيئات العامة أف تؤسس دبفردىا أو باؼبشاركة مع الغَت
شركات قابضة بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة .
ويبلحظ أف اؼبسانبة يف الشركة القابضة تقتصر على اؼبواطنُت فقط  ،فبل هبوز لؤلجانب تأسيس شركات قابضة
داخل ليبيا دبفردىم  ،أو حىت اؼبسانبة يف ىذه الشركات .
وتنطبق على الشركة القابضة اإلجراءات اػباصة باالكتتاب وربرير عقد التأسيس والنظاـ األساسي وغَتىا من
اإلجراءات اليت ذكرناىا خبصوص الشركة اؼبسانبة  ،مع مراعاة القواعد اػباصة بالشركة القابضة اليت كبن بصدد
اغبديث عنها .

جـ ـ رأس مال الشركة القابضة :

يكوف اغبد األدىن لرأس ماؿ الشركة القابضة مليوف دينار لييب  ،تدفع بالكامل عند التأسيس  ،يدفع ( )%05منها
من قبل اؼبؤسسُت  ،ويطرح ماال يقل ( )%91منو لبلكتتاب العاـ  ،وىنا نبلحظ أف اؼبشرع قد اشًتط دفع رأس ماؿ
الشركة القابضة بالكامل عند التأسيس بعكس الشركات اؼبسانبة العادية واليت اكتفى فيها اؼبشرع بدفع ثبلثة أعشار
قيمة األسهم النقدية عند التأسيس .

د ـ أغراض الشركة القابضة :

( )1إدارة الشركات التابعة ؽبا أو اؼبشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساىم فيها وتوفَت الدعم البلزـ ؽبا .
( )8تأسيس شركات مسانبة دبفردىا أو باالشًتاؾ مع الغَت .
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( )1استثمار أمواؽبا يف األسهم والسندات واألوراؽ اؼبالية .
( )0تقدًن القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة ؽبا .
( )9تكوين صناديق إلدارة األوراؽ اؼبالية للشركة دبا تتضمنو من أسهم وصكوؾ ومستندات وأوراؽ مالية .

ىـ ـ الشخصية االعتبارية للشركة القابضة :

تتثبت الشخصية االعتبارية للشركة القابضة اعتباراً من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري  ،ووبدد عقد تأسيسها اظبها
ومقرىا الرئيسي ومدهتا ورأس ماؽبا  ،وهبب أف تذكر عبارة (شركة قابضة) يف صبيع األوراؽ واإلعبلنات واؼبراسبلت
وسائر الوثائق اليت تصدر عنها  ،إُف جانب االسم التجاري والرقم الضرييب ؽبا .

و ـ تأسيس شركات تابعة للشركة القابضة :

هبوز للشركة القابضة أف تؤسس شركات تابعة ؽبا دبفردىا أو باالشًتاؾ مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية
عامة أو أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة .
وهبوز أف تكوف األنشطة اليت تزاوؽبا الشركات التابعة ألية شركة قابضة متماثلة أو متكاملة أو متباينة  ،وىذا خروج
على مبدأ وحدة الغرض والتخصص بالنسبة للشركات اؼبسانبة العادية .
وتعترب شركة تابعة للشركة القابضة كل شركة سبلك الشركة القابضة نسبة ( )%91من رأس ماؽبا على األقل  ،وتأخذ
شكل الشركة اؼبسانبة  ،ويتبع يف شأف تأسيس الشركة التابعة للشركة القابضة إجراءات تأسيس الشركات اؼبسانبة ،
وتثبت ؽبا الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري .
وهبب أف ربمل األوراؽ واؼبستندات واإلعبلنات واؼبطبوعات وغَتىا اسم الشركة وعنواهنا ورأس ماؽبا ورقمها الضرييب
مسبوقاً أو مردفاً بعبارة (شركة تابعة مسانبة) وذلك حبروؼ واضحة مقروءة  ،مع بياف اسم الشركة القابضة اليت تتبعها
الشركة ومقرىا الرئيسي .

و ـ عالقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها :
( )1تكوف للشركة القابضة على الشركات التابعة ؽبا سلطة اعبمعية العمومية يف حدود ما سبلكو من رؤوس أمواؽبا
( )8يكوف للشركة القابضة حق تعيُت فبثليها يف ؾبلس إدارة الشركة التابعة ؽبا بنسبة مسانبتها فيها .
فالشركة القابضة تعُت فبثلُت ؽبا يف اعبمعية العمومية للشركة التابعة ؽبا وفقاً لنسبة ما سبلكو من رأس ماؽبا  ،وكذلك
بالنسبة لتعيُت فبثلُت ؽبا يف ؾبلس إدارة الشركة التابعة  ،وإذا كاف رأس ماؿ الشركة التابعة فبلوكاً بالكامل للشركة
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القابضة فإف الشركة القابضة يكوف ؽبا سلطة اعبمعية العمومية على الشركة التابعة  ،وتنفرد بتعيُت أعضاء ؾبلس إدارهتا
.
( )1ال هبوز للشركة التابعة أف سبتلك أسهماً يف الشركة القابضة التابعة ؽبا .
( )0يكوف للشركة التابعة رأس ٍ
ٍ
مستقل عن رأس ماؿ الشركة القابضة .
ماؿ
اؼبواد من ( )81إُف ( )85من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .

ثانياً  :الشركة الحاضنة :

أ ـ تعريف الشركة الحاضنة :

ىي شركة مسانبة ترعى اؼبشاريع االقتصادية اإلنتاجية واػبدمية  ،وتوفر مكاف عمل أو التمويل يف ؾباؿ اػبدمات
االستشارية والفنية واإلدارية واإلنتاجية والتسويقية والقانونية واؼبالية وغَتىا من اػبدمات وصوالً إُف تأسيس مشاريع أو
إقباح مشاريع قائمة .

ب ـ طريقة تأسيس الشركة الحاضنة :

تؤسس الشركة اغباضنة وفقاً لطريقة تأسيس الشركات اؼبسانبة باعتبار أف الشكل القانوين للشركة اغباضنة يأخذ شكل
الشركة اؼبسانبة .
وتثبت للشركة اغباضنة الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري  ،ووبدد عقد تأسيسها اظبها ومقرىا
الرئيسي ورأس ماؽبا ورقمها الضرييب .

جـ ـ أغراض الشركة الحاضنة :

تتحدد أغراض الشركة اغباضنة يف رعاية مشاريع األنشطة االقتصادية واػبدمية اؼبختلفة  ،ويوضح العقد اؼبربـ بُت
الشركة واؼبشاريع اؼبقامة أو اؼبراد إقامتها حقوؽ والتزامات الطرفُت  ،ومدة التعاقد  ،وطبيعتو .
اؼبواد ( 18ػ  )11من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .

ثالثا  :شركة البيع اإليجاري :

أ ـ تعريف شركة البيع اإليجاري :
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ىي شركة مسانبة متخصصة سبتلك بشكل مباشر العقارات أو اآلالت أو اؼبعدات أو وسائل النقل أو غَتىا  ،وتقوـ
بتأجَتىا دبوجب عقود تربـ بينها وبُت اؼبنتفع بالبيع بأقساط لغرض التمليك إذا ما استوفيت األقساط عند انتهاء أجل
ِ
تستوؼ األقساط أو رغب اؼبشًتي يف إهناء العقد اعتربت األقساط اؼبدفوعة مقابل انتفاع بالعقار أو
العقد  ،وإذا َف
األصل اإلنتاجي .

ب ـ الشكل القانوني لشركة البيع اإليجاري :

تأخذ شركة البيع اإلهباري شكل الشركة اؼبسانبة  ،ووبدد عقد تأسيسها اظبها ومقرىا الرئيسي ومدهتا  ،ورأس ماؽبا ،
ورقمها الضرييب  ،وتثبت ؽبا الشخصية االعتبارية من تاريخ قيدىا يف السجل التجاري .
اؼبواد من ( )18إُف ( )17من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .

رابعاً  :الشركة

المشتركة :

أ ـ تعريف الشركة المشتركة :

ىي شركة مسانبة تؤسس بُت شركة ليبية وشركة أجنبية أو أكثر  ،أو بُت أفراد ليبيُت وأجانب  ،أو بُت شركات وأفراد
ليبيُت وأجانب .
فاؼبشرع اللييب َف هبز لؤلجنيب اؼبسانبة يف الشركات التجارية أو تأسيسها داخل ليبيا إال وفقاً لنظاـ الشركة اؼبشًتكة ،
ووفقاً للشروط احملددة يف ىذا النظاـ .

ب ـ رأس مال الشركة المشتركة ونسبة مساىمة الليبيين :

هبب أف يكوف اغبد األدىن لرأس ماؿ ا لشركة اؼبشًتكة اؼبكتتب بو مليوف دينار لييب  ،وهبب أف يدفع ثبلثة أعشار
قيمة األسهم عند التأسيس  ،وهبب أال يقل عدد اؼبسانبُت يف الشركة اؼبشًتكة عن عشرة أفراد  ،وهبب أال تقل نسبة
ما يبلكو الليبيوف يف رأس ماؿ الشركة عن ( )%19طيلة مدة الشركة .

جـ ـ النشاطات التي يجوز تأسيس شركات مشتركة لمزاولتها :

( )1إنشاء وإدارة اؼبرافق واؼبنشآت اػبدمية دبا يف ذلك التعليمية والصحية .
( )8إنشاء وإدارة اؼبشروعات اإلنتاجية .
( )1إنشاء وإدارة اؼبناطق اغبرة  ،وذبارة العبور .
( )0إنشاء وإدارة اؼبرافق السياحية .
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( )9اػبدمات اؼبصرفية واؼبالية .
( )7البناء والتشييد واؼبقوالت والنقل .
( )6التصدير .
وال هبوز تأسيس الشركات اؼبشًتكة يف ؾباالت ذبارة التجزئة واعبملة واالستَتاد .

د ـ الشروط المطلوبة لمساىمة األجانب في الشركات المشتركة :

( )1هبب على اؼبساىم األجنيب أف وبضر شهادة صادرة من أحد اؼبصارؼ العاملة يف ليبيا تفيد ربويل
قيمة مبلغ مسانبتو يف رأس ماؿ الشركة اؼبشًتكة من اػبارج إُف ليبيا .
واؽبدؼ من ذلك ىو ضماف االستفادة من رؤوس األمواؿ األجنبية يف تأسيس الشركات داخل
ليبيا .
( )8إذا كاف الشريك األجنيب شركة مسانبة أو ؿبدودة اؼبسؤولية هبب أف يصدر قرار من ؾبلس إدارهتا باؼبوافقة على
اؼبسانبة يف تأسيس الشركة اؼبشًتكة  ،ووبدد القرار نسبة ىذه اؼبسانبة وقيمتها  ،وإحضار نسخة من عقد تأسيس
الشركة األجنبية  ،ونظامها األساسي  ،ومستخرج حديث من قيد الشركة يف السجل التجاري  ،وهبب أف تكوف ىذه
اؼبستندات مصدؽ عليها من اعبهات القنصلية الليبية يف البلد اليت هبا مقر الشركة األجنبية  ،وتقدًن ترصبة قانونية ؽبا
بعد التصديق عليها .

ىـ ـ ىيئات الشركة المشتركة :

تتكوف الشركة اؼبشًتكة من اؽبيئات اآلتية :
( اعبمعية العمومية للشركة ػ ؾبلس إدارة الشركة ػ عبنة اؼبراقبة بالشركة ) .
وتنطبق على ىذه اؽبيئات القواعد اليت ذكرناىا خبصوص ىيئات الشركة اؼبسانبة .
اؼبواد من ( )91إُف ( )78من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم ( )81لسنة  1175و.ر .
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