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ملخ�ص البحث:

التكرار وتتخذ . 1 تتم على وجه  التي  االأعمال  باملقاولة:  التجارية  باالأعمال  يق�سد   
املحكمة  نظام  الثانية من  للمادة  وفقا  اأعمال  �سبعة  املنظم، وهي  امل�رشوع  �سكل 
بالعمولة،  الوكالة  ومقاولة  التوريد،  ومقاولة  ال�سناعة،  مقاولة  هي:  التجارية 
التجارية، ومقاولة  الربي والبحري، ومقاولة املحالت واملكاتب  النقل  ومقاولة 

حمالت البيع باملزاد، ومقاولة اإن�ساء املباين.
يق�سد باالأعمال امللحقة باالأعمال التجارية باملقاولة: االأعمال التجارية التي ا�ستجدت . 2  

بعد �سدور نظام املحكمة التجارية ال�سادر عام  1350 ه� ، واأهم هذه املقاوالت: 
مقاولة التاأمني ،ومقاولة االإيداع يف املخازن العامة، ومقاولة الن�رش وغريها.

 يرتتب على اإ�سباغ ال�سفة التجارية على االأعمال التجارية - ومنها اأعمال املقاولة . 3
االأ�سلية وامللحقة بها- اأثر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�سة باالأعمال التجارية، 
كمعرفة جهة االخت�سا�س بنظر الدعوى، و�رشيان اأحكام االإفال�س ،ومنع املهلة 

الق�سائية ،وغري ذلك.
ثت بع�س الدول قوانينها التجارية ن�ست فيها �رشاحة على االأعمال . 4  عندما حدَّ

امل�ستجدة واأما املنظم ال�سعودي فقد �سكت عنها رغم اأهميتها ،ويقع العبء يف 
اإحلاقها على الق�ساء التجاري بحيث ُيلِحق هذا الق�ساء بطريق القيا�س اأي مقاولة 

م�ستجدة تتفق مع املقاوالت املن�سو�س عليها يف ال�سفات والغايات.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف االأنبياء واملر�سلني نبينا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم اأما بعد:

فقد �سدر نظام املحكمة التجارية عام 1350هجرية، ون�سَّ يف املادة الثانية منه على 

ال�سناعة، ومقاولة  اأعمال هي: مقاولة  املقاولة وعددها �سبعة  التجارية بطريق  االأعمال 

التوريد، ومقاولة الوكالة بالعمولة، ومقاولة النقل الربي والبحري، ومقاولة املحالت 

واملكاتب التجارية، ومقاولة حمالت البيع باملزاد، ومقاولة اإن�ساء املباين)1).

املوجودة  للمقاوالت  جمارياً  كان  اإمنا  املقاوالت  هذه  على  اقت�رش  حينما  والنظام 

التاأمني  كمقاولة  املقاوالت  من  العديد  ذلك  بعد  ا�ستجدت  اأنه  غري  �سدوره،  وقت 

االإعالمي  والبث  االإنتاج  واأعمال  الن�رش  ومقاولة  العامة  املخازن  يف  االإيداع  ومقاولة 

الفنادق  واأعمال  االآيل  احلا�ضب  برامج  وا�ضتغالل  واإ�ضدار  و�ضحافة  واإذاعة  تلفاز  من 

باملقاوالت  االأجنبي  والق�ساء  ال�رشاح  اأحلقها  امل�ستجدة  املقاوالت  وه��ذه  وغريها، 

القواعد  �رشيان  االإحلاق  هذا  على  وترتب  القيا�س،  بطريق  عليها  املن�سو�س  االأ�سلية 

وتطبيق  عنها،  النا�سئة  الدعاوى  بنظر  التجاري  الق�ساء  كاخت�سا�س  عليها  التجارية 

قواعد االإفال�س التجاري على القائم بها، وغري ذلك من القواعد التجارية، وتال هذه 

املرحلة �سدور بع�س القوانني التجارية االأجنبية احلديثة والتي مل ترتك احلكم بتجارية 

هذه امل�ستجدات لالجتهاد، بل ن�ست �رشاحة على جتاريتها.

وقد مت درا�سة هذه املقاولت الأ�سلية من قبل الباحث يف بحث م�ستقل عن�انه: »الأعمال التجارية باملقاولة   (1(
يف النظام والق�ساء ال�سع�دي«.
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النظام  املقاوالت من حيث موقف  املتعلِّقة بهذه  االإ�ضكاالت  يتناول  البحث  وهذا 

ال�سعودي من اإحلاقها باملقاوالت االأ�سلية، و�سوابط هذا االإحلاق، كما يتناول البحث 

درا�ضة الأبرز هذه املقاوالت امل�ضتجدة.

باإيجاز  فيه  فاأعرف  التمهيد  فاأما  ومبحثني،  متهيد  اإلى  البحث  ق�ضمت هذا  وقد 

املقاولة  فيه  اأعرف  كما  بها،  اخلا�سة  والقواعد  اأق�سامها،  واأبني  التجارية،  االأعمال 

االأعمال  اإحل��اق  اأ�سا�س  فيه  فاأبنّي  االأول  املبحث  واأم��ا  �رشوطها،  واأب��نّي  التجارية 

اأبرز االأعمال  فاأتناول فيه  الثاين  باملقاولة باالأعمال االأ�ضلية، واأما املبحث  التجارية 

يف  االإي��داع  ومقاولة  التاأمني،  مقاولة  وهي  باملقاولة،  التجارية  باالأعمال  امللحقة 

املخازن العامة، ومقاولة الن�رش.

التمهيــد

اأعمال  على  ت�رشي  االأ�ضلية  التجارية  باالأعمال  املتعلِّقة  وال�رشوط  القواعد  اأن  مبا 

وبيان  االأ�سلية  التجارية  باالأعمال  التعريف  ي�ستلزم  هذا  فاإن  بها،  امللحقة  املقاولة 

اأق�ضامها، وبيان القواعد املرتتبة عليها والتي متيِّزها عن االأعمال املدنية، ثم نتبع ذلك 

بالتعريف باملقاولة التجارية و�رشوطها، وذلك على النحو التايل:
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املطلب الأول: التعريف ب�لأعم�ل التج�رية واأق�س�مه�:

يق�سد باالأعمال التجارية: الت�رشفات املن�سو�س عليها نظاماً والتي تهدف اإلى الربح 

غالباً، وجَتري عليها القواعد التجارية.

بالتبعية،  جتارية  واأعمال  اأ�سلية،  جتارية  اأعمال  اإلى  التجارية  االأعمال  وتنق�سم 

وبيانها كالتايل:

اأوًل: الأعم�ل التج�رية الأ�سلية: 

ويق�ضد بها االأعمال التي عددها املنظم وتُعدُّ تارية بذاتها دون اأن ت�ضتمد �ضفتها 

التجارية من عمل اآخر)))، وتنق�سم هذه االأعمال اإلى ق�سمني:

ولو  واحدة  ملرة  بو�رشت  ولو  جتارية  تعد  التي  االأعمال  وهي  منفردة،  اأعمال  اأ- 

التجارية يف  املحكمة  نظام  عليها  ن�س  اأعمال  تاجر)3)، وهي خم�سة  �سدرت من غري 

واأعمال  وال�سم�رشة،  التجارية،  واالأوراق  البيع،  الأجل  ال�رشاء  وهي:  الثانية  مادته 

ال�رشف والبنوك، واأعمال التجارة البحرية.

التكرار  وجه  على  تتم  التي  االأعمال  وهي  املقاولة،  وجه  على  تتم  اأعمال  ب- 

وتتخذ �سكل امل�رشوع املنظم)4)، وهي �سبعة اأعمال وفقاً للمادة الثانية من نظام املحكمة 

بالعمولة، ومقاولة  الوكالة  التوريد، ومقاولة  ال�سناعة، ومقاولة  مقاولة  التجارية هي: 

البيع  التجارية، ومقاولة حمالت  واملكاتب  املحالت  والبحري، ومقاولة  الربي  النقل 

اأخرى  مقاوالت  باملقاولة  التجارية  باالأعمال  وُيلحق  املباين،  اإن�ساء  ومقاولة  باملزاد، 
القان�ن التجاري، علي جمال الدين ع��س 30، القان�ن التجاري، حممد ح�سني عبا�س 88  (((

املراجع ال�سابقة  (3(
القان�ن التجاري، م�سطفى طه 4)  (4(
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م�ضتجدة كمقاولة التاأمني، ومقاولة االإيداع يف املخازن العامة وغريها - وهذه االأعمال 

امللحقة هي حمل هذا البحث-.

ث�نيً�: الأعم�ل التج�رية ب�لتبعية: 

بها  قام  اإذا  التجارية  ال�سفة  تكت�سب  لكنها  بطبيعتها  املدنية  االأعمال  وهي 

الأجل  �ساحنات  ي�سرتي  الذي  النقل  مقاول  ومثالها:  جتارته)5)،  حلاجات  تاجر 

ا�ستعمالها يف نقل ب�سائع الغري، ف�رشاوؤه يعد يف االأ�سل عماًل مدنياً الأنه ا�سرتاها 

لي�ستهلكها ال ليتجر بها من خالل اإعادة بيعها؛ لكن هذا ال�رشاء انقلب اإلى عمل 

جتاري تابع للعمل االأ�سلي للتاجر- النقل- واأخذ اأحكامه نظراً ل�سدوره من 

تاجر حلاجات جتارته.

التي  االأعمال  بها:  ويق�سد  املختلطة  االأعمال  وهي  االأعمال  من  اآخر  نوع  وهناك 

ق�سماً  تعد  االأعمال ال  للطرف االآخر)))، وهذه  لطرف ومدنياً  فيها جتارياً  العمل  يكون 

ثالثاً لالأعمال التجارية، بل هي مندرجة حتت االأق�سام املذكورة.

املطلب الث�ين: القواعد اخل��سة ب�لأعم�ل التج�رية:

يرتتب على اإ�سباغ ال�سفة التجارية على االأعمال التجارية - ومنها اأعمال املقاولة 

التجارية،  باالأعمال  اخلا�سة  القواعد  تطبيق  وهو  مهم  اأثر  بها-  وامللحقة  االأ�سلية 

ميزة  وهما  التجاري،  النظام  مزايا  من  مهمتان  ميزتان  بها  يتحقق  القواعد  وهذه 

القان�ن التجاري، م�سطفى طه ))  (5(
القان�ن التجاري، علي جمال الدين ع��س 30  (((
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ال�رشعة التي ت�سكل مطلباً مهما للتجار يف تعامالتهم، وميزة دعم االئتمان اأي تقوية 

الثقة بني اأطراف العمل التجاري عند املعاو�سة اأو االإقرا�س باالآجل)))، وتتلخ�س 

هذه القواعد فيما يلي:

االأعمال،  هذه  عن  النا�ضئة  املنازعات  بنظر  التجاري  الق�ضاء  اخت�ضا�ض   -1

ديوان  يف  التجارية  الدوائر  بني  حالياً  م�ستت  الق�ساء  هذا  فاإن  للمملكة  وبالن�سبة 

املظامل - والتي تعد حالياً �ساحبة الوالية العامة يف الق�ساء التجاري- وبني اللجان 

املنازعات  وجلنة  التجارية  االأوراق  كلجنة  التجاري  االخت�ضا�ض  ذات  الق�ضائية 

امل�رشفية وغريها، ومبوجب نظام الق�ساء ال�سادر عام 142٨ه� ف�سينتقل اخت�سا�س 

املحاكم  اإلى  التجارية  اللجان  بع�س  واخت�سا�س  الديوان  يف  التجارية  الدوائر 

التجارية التابعة للق�ساء العام)8) .

اأحكام االإفال�س التجاري ال�سارمة على التاجر الذي يعجز عن الوفاء  2- تطبيق 

بديونه النا�سئة عن اأعماله التجارية.

3- الت�سدد يف اإعطاء املهلة الق�سائية؛ فال ُيعطى املدين بدين نا�سئ عن عمل جتاري 

مهلة للوفاء اإال يف حدود �سيقة جداً يقدرها القا�سي.

4- التقادم الق�سري يف الديون النا�سئة عن عمل جتاري.

5- افرتا�س الت�سامن بني املدينني بدين جتاري، فالدائن خمرّي يف مطالبتهم جمتمعني 

اأو االقت�سار على اأحدهم.

القان�ن التجاري، م�سطفى طه )1.  (((
نظام الق�ساء رقم م/8) وتاريخ )1/)/8)14هـ، امل�اد )، )) من اآلية العمل التنفيذية للنظام، الق�سم الثالث/).  (8(



54

الأعمال امللحقة بالأعمال التجارية باملقاولة

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

با�ستثناء حاالت  كتابة  الإثباتها  التجارية دون حاجة  االأعمال  االإثبات يف  6- حرية 

حمدودة قررها النظام.

٧- وجوب االإنذار امل�سبق من قبل الدائن للمدين بدين جتاري بكافة الطرق، وذلك 

قبل ال�رشوع يف رفع الدعوى �سده))).

املطلب الث�لث: تعريف املق�ولة التج�رية و�سروطه�:

الفرع الأول: التعريف ب�ملق�ولة التج�رية:

�سكت نظام املحكمة التجارية عن تعريف املقاولة التجارية وبيان ماهيتها، ومن ثم 

اح واأحكام الق�ساء، وبا�ستقراء ما كتب يف  ُيرجع يف بيان املق�سود بها اإلى اآراء ال�رشَّ

لها باأنها: »الت�رّشف اأو الفعل الذي ي�ستهدف الربح،  ذلك ميكن اأن ن�ستخل�س تعريفاً 

وُيوؤدى ب�سكل متكّرر وم�ستمر، ويتخذ �سكاّل منظماً تتوافر فيه عنا�رش مادية وقانونية، مما 

يرتب جريان القواعد التجارية عليه«.

وُيفهم من هذا التعريف اأن املقاولة يف القانون التجاري ال بد اأن يتوافر فيها التكرار، 

واأن ت�ضتمل على تنظيم يتوافر فيه عنا�رش مادية وب�رشية اأبرزها: راأ�ض املال، ومقر للقيام 

بالن�ضاط، وت�ضغيل الغري، واالأدوات اأو االآالت)10) .

ا�ُستمد  الذي   entreprise الفرن�سي  للفظ  دقيقة  ترجمة غري  م�سطلح مرتجم  واملقاولة 

وتف�سيل هذه الق�اعد يط�ل، ولي�س هذا جمال بحثها، وقد تناولها الباحث يف بحث م�ستقل عن�انه »الق�اعد   (((
اأكثم  اأي�سًا: درو�س يف القان�ن التجاري ال�سع�دي،  اخلا�سة بالأعمال التجارية«، ولال�ستزادة فيها ينظر 
القان�ن التجاري، م�سطفى طه  ال�سع�دي، حمم�د بريري 33،  التجاريــة  اخل�يل )1، قانــ�ن املعامالت 

108، القانــ�ن التجاري، علي ي�ن�س 53.
درو�س يف القان�ن التجاري ال�سع�دي، اأكثم اخل�يل 35، القان�ن التجاري، علي جمال الدين ع��س 51.  (10(
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»امل�رشوع«)11)، وهذا  م�سطلح  له هي  ال�سحيحة  الرتجمة  اإذ  التجارية،  املحكمة  نظام  منه 

امل�سطلح اأو�سح يف الداللة على املق�سود من م�سطلح املقاولة، لكن �سن�سري يف هذا البحث 

على م�سطلح املقاول��ة بو�سفه امل�سطلح الذي ن�س عليه نظام املحكمة التجارية ال�سعودي، 

ول�سيوع ا�ستعماله بني امل�س��تغلني بالنظام التجاري ال�سعودي من �رشاح وق�ساة وغريهم))1).

الفرع الثاين: �شروط املقاولة التجارية:

هي  ال�رشوط  وهذه  تارياً،  العمل  ُعدَّ  توافرت  ما  متى  �رشوط  التجارية  للمقاولة 

تكرار العمل، ووجود تنظيم متوافر العنا�رش، واأن يكون هناك م�ساربة على عمل الغري 

يف املقاوالت التي تتطلب ذلك، وتف�ضيل هذه ال�رشوط كالتايل:

ال�شرط الأول: تكرار العمل، ويعرّب عنه ب�«االحرتاف«، فال بد للحكم على عمل ما 

باأنه جتاري بطريق املقاولة اأن يتكرر على نحو مت�سل ومعتاد، واأما من يقوم بالعمل مرة 

فاإن معنى املقاولة هنا ال يتحقق، فالناقل الربي  اأو مرات ولكن ب�سكل عار�س  واحدة 

الذي يقوم بعمليات النقل على �سبيل التكرار يعد عمله جتارياً بخالف من قام بعملية 

نقل ملرة واحدة فال يعد كذلك)13).

ال�شرط الثاين: اأن يوجد تنظيم يحقق ا�ستمرارية امل�رشوع، وهذا التنظيم ال بد اأن يحتوي 

على عنا�رش اأبرزها: وجود خطة مر�ضومة مكتوبة اأو �ضمنية تهدف اإلى حتقيق االأرباح من خالل 

والرتجمة مل�سطلح »امل�سروع« هي الرتجمة التي ارت�ساها قان�ن التجارة اللبناين ال�سادر عام )4)1م،   (11(
وامل�ستمد من القان�ن الفرن�سي وذلك يف املادة ال�ساد�سة منه، وانظر: ال�جيز يف القان�ن التجاري، �سمري 

عاليه 31، 8)، القان�ن التجاري، علي البارودي 53.
واأما الق�انني التجارية احلديثة كامل�سري والإماراتي والقطري فنجد اأنها ا�ستبدلت م�سطلح املقاولة مب�سطلح   (1((
»الحرتاف«، واأرى باأن هذا ال�شتبدال حمل نظر لأن الحرتاف يف اللغة يفيد اأحد �شروط املقاولة ل كلها، فهو يفيد 

تكرار التك�شب فقط ول يدل على بقية �شروط املقاولة من وجود تنظيم وراأ�س مال وعمالة ُي�شاَرب على عملهم.
درو�س يف القان�ن التجاري ال�سع�دي، اأكثم اخل�يل 35، القان�ن التجاري، م�سطفى طه 5).  (13(
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ملزاولة  مقر  ووجود  املال،  راأ�س  ووجود  ال�سوق،  يف  املقاولة  حمل  اخلدمة  اأو  ال�سلعة  طرح 

الن�ضاط، وتوافر االأدوات اأو االآالت، وهذه العنا�رش قد يتحقق بع�ضها اأو كلها)14)، والقا�سي 

له �سلطة يف تقدير ذلك وفقا لنوع العمل الذي تعلقت به الدعوى؛ فقد يرى اأن بع�س هذه 

العنا�رش كاف يف اإ�سباغ ال�سفة التجارية على العمل، وقد يرى اأهمية توافرها جميعاً.

خا�ض  ال�رشط  وهذا  عملهم)15)،  على  وامل�ساربة  الغري  ت�سغيل  الثالث:  ال�شرط 

اإن�ساء  ومقاولة  النقل  ومقاولة  ال�سناعة  كمقاولة  مادياً  عماًل  تت�سمن  التي  باملقاوالت 

العامل وبني  اأجر  الفارق بني  التاجر من  ا�ستفادة  امل�ساربة هنا من خالل  املباين، وتتم 

الربح الذي يجنيه من بيع نتاج العمال اأو ثمرة جهدهم، الأن هذه امل�ضاربة هي التي متّيز 

التاجر املحرتف لهذه املقاوالت عن احلرفيني و�سغار ال�سنَّاع كاحلداد والنجار الذين 

لو  ُيعدون جتاراً وال يعد عملهم جتارياً حتى  يبيعونه، فهوؤالء ال  ما  باأنف�سهم  ي�سنعون 

ا�ستعانوا بعدد حمدود من العمالة))1) .

تكون  اأن  ينبغي  ال�رشط  هذا  فيها  يتوافر  اأن  يجب  التي  املقاوالت  فاإن  هذا  وعلى 

على قدر من ال�سخامة والوفرة يف العمالة، ومعيار تقدير هذه الوفرة مرتوك للقا�سي، 

وبع�س القوانني تقدره بتوافر ع�رشة من العمالة فاأكرث))1) .

القان�ن التجاري، حمم�د �سمري ال�سرقاوي 41، القان�ن التجاري، م�سطفى طه 5).  (14(
يق�سد بامل�ساربة يف ال�سطالح القان�ين: الجتار اأو العمل الذي يتم بق�سد حتقيق الربح، وتعد امل�ساربة اأحد   (15(
املعايري التي متيِّز العمل التجاري عن العمل املدين، وهي تختلف بناء على هذا املفه�م عن �سركة امل�ساربـة يف 

الفقه الإ�سالمي والتي يق�سد بها ال�سركة التي يك�ن فيها راأ�س املال من طرف والعمل من طرف اآخر.
القان�ن   ،54 البارودي  علي  التجاري،  القان�ن   ،35 اخل�يل  اأكثم  ال�سع�دي،  التجاري  القان�ن  يف  درو�س   (1((

التجاري، علي جمال الدين ع��س 51.
ومن ذلك: قان�ن غرف ال�سناعة التقليدية املغربي ال�سادر 3))1م، حيث �سمى يف الف�سل الثاين منه   (1((
احلريف بـ«ال�سانع التقليدي«، وو�سع له �سابطًا للتفريق بينه وبني ال�سانع املحرتف وه� األ يتجاوز عدد 

عماله عن ع�سرة، واأن ل ي�ستخدم اآلت تف�ق قدرتها احل�سانية ع�سرة اأح�سنة، وه� �سابط وجيه.
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بالعمولة  والوكالة  كالتوريد  مادية  اأعمااًل  تت�سمن  ال  التي  االأخرى  املقاوالت  واأما 

وغريها فاإنها تعد �ضمن املقاوالت لكنها ال تخ�ضع لهذا ال�رشط الأن الغالب فيها هو اأنها 

.(1( ت�رشفات قانونية ال اأعمال مادية)18)

ومن اأمثلة املقاوالت التي حتققت فيها هذه ال�رشوط جمتمعة: مقاولة النقل الربي؛ 

وجه  على  له  مزاواًل  كان  باأن  للعمل  حمرتفاً  كان  اإذا  جتارياً  فيها  املقاول  عمل  ُيعد  اإذ 

اإدارة هذا  للنقل، ومكتب ميار�س من خالله  �سيارات  التكرار، وا�ستمل م�رشوعه على 

الن�ضاط، و�ضائقني ي�ضارب على عملهم، ومثله عمل �ضاحب امل�ضنع، اإذ يعد تارياً متى 

ما توافر يف م�سنعه العمال واالآالت)0)).

التاجر  و�سف  يكت�سب  املقاولة  وجه  على  بالعمل  القائم  اأن  اإلى  ننّبه  اأن  بقي 

م حتى واإن مل ي�سدر له �سجل اأو  املحرتف وذلك لقيامه به على وجه م�ستمر ومنظَّ

ترخي�س ر�سمي بذلك)1)).

درو�س يف القان�ن التجاري ال�سع�دي، اأكثم اخل�يل 35، القان�ن التجاري، حمم�د �سمري ال�سرقاوي )).  (18(
يختلف حمل العمل يف العق�د باختالف العقد، فقد يك�ن حمل العمل يف العقد ه�: العمل املادي، )وه� ما   (1((
ا�ستمل على فعل وحركة)، كمقاولة البناء وعق�د الت�سنيع وعق�د العمل، وقد يك�ن حمل العمل يف العقد 
ت�سرفا قان�نيًا: وه� العمل الذي اجتهت اإرادة الأطراف فيه لإحداث اأثر قان�ين معني غري مادي، كالبيع 
وال�كالة، وانظر: ال��سيط يف �سرح القان�ن املدين، عبدالرزاق ال�سنه�ري )/14، وهذا يقابل ما درج عليه 
امل�سرتك،  والعقد مع الأجري  ال�سنائع  العمل كعق�د  ال�اردة على  العق�د  الإ�سالمي من تفريق بني  الفقه 

والعق�د ال�اردة على الت�سرفات كال�كالة والبيع والهبة وغريها.
القان�ن التجاري، م�سطفى طه 5)، القان�ن التجاري، علي البارودي 5.  ((0(

وهذا ما ا�ستقر عليه الق�ساء التجاري يف دي�ان املظامل، ومن ذلك: احلكم املدقق رقم )0)/ت/4 لعام   ((1(
ه »و�سف العمل باأنه جتاري ل يت�قف على �سدور ترخي�س من اجلهة املخت�سة  )140هـ، وجاء فيه ما ن�سّ
مبزاولة مهنة التجارة، واإمنا العربة يف ذلك هي باحرتاف التجارة وتوافر �شروط اكت�شاب ال�شفة التجارية 
يف حق من يزاولها، فمتى حتققت هذه ال�شروط اأ�شبح العمل جتاريًا وخ�شع من يزاوله للأحكام املنظمة 
لالأعمال التجارية التي تخت�س الدوائر التجارية بدي�ان املظامل بتطبيقها.....«، وانظر: جمم�عة املبادئ 

التجارية لدي�ان املظامل، جمع: اإبراهيم بن عبداهلل العجالن، 8)14هـ )غري من�س�رة).
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املبحث الأول
اأ�شا�ض اإحلاق اأعمال املقاولة امل�شتجدة بالأعمال الأ�شلية

املطلب الأول:

مدى جواز اإحل�ق الأعم�ل امل�ستجدة ب�لأعم�ل الأ�سلية:

عدد نظام املحكمة التجارية – وكذا قانون التجارة امل�رشي والفرن�سي القدميان 

- االأعمال التجارية املنفردة واأعمال املقاولة يف املادة الثانية منه، وقد ن�ساأ خالف 

بني ال�رشاح حول هذا التعداد، فجمهورهم على اأنه جاء على �سبيل التمثيل، وقلة 

منهم قالوا باأنه جاء على �سبيل احل�رش، وتظهر ثمرة اخلالف يف اإحلاق االأعمال 

باالأعمال  التجارية  املحكمة  نظام  �سدور  بعد  والتي ظهرت  امل�ستجدة  التجارية 

التاأمني، واالإيداع يف  اأعمال  التجارية املن�سو�س عليها يف النظام، ومن ذلك: 

تلفاز  من  االإعالمي  بالعمل  املتعلِّقة  واالأعمال  الن�رش،  واأعمال  بالعامة،  املخازن 

واإذاعة و�ضحافة، واالأعمال املتعلِّقة بالبث الف�ضائي، واإ�ضدار وا�ضتغالل برامج 

احلا�ضب االآيل، واأعمال الفنادق، والوكاالت التجارية بكافة اأنواعها، واالأعمال 

املتعلِّقة باالأعمال اال�ضتخراجية للرثوات الطبيعية.

القانون  ب��اأن  فحجتهم:  احل�رش  �سبيل  على  جاء  التعداد  ب��اأن  القائلون  فاأما 

التجاري يعد قانوناً ا�ستثنائياً ومن ثم يجب ح�رشه يف احلدود التي ُو�سعت له 

وعدم التو�سع يف تف�سريه اأو القيا�س عليه، ويرتتب على هذا الراأي منع اإ�سافة 
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اأي عمل جتاري م�ستجد على االأعمال الواردة بالن�س. 

واأما القائلون باأنه جاء على �سبيل التمثيل واأنه ميكن للق�ساء اأن يجتهد يف اإ�سافة 

التجاري  القانون  باأن  فعّللوا  عليها  املن�سو�س  االأعمال  على  قيا�ساً  جديدة  اأعمال 

يحكم الن�ضاط االقت�ضادي، وهذا الن�ضاط قائم على التجديد والتطور، ولهذا يع�رش 

على املنظم ح�رش جميع االأعمال التجارية عن طريق التعداد وذلك لطروء اأعمال 

تارية جديدة كلما تطور االقت�ضاد، ومن ثم فاإن اإغالق الباب دون البت يف نوازل 

االأعمال التجارية يوؤدي اإلى �سعوبات عملية واإلى جمود �سار بالتجارة)))).

الثانية من نظام املحكمة  املادة  باأن  الراأي  ُي�ستدل الأ�سحاب هذا  اأن  اأي�ساً  وميكن 

التجارية عددت االأعمال التجارية على وجه التبعي�س ال احل�رش وذلك باإيرادها من 

التبعي�سية، حيث ن�ست على اأنه: »يعترب من االأعمال التجارية كل ما هو اآت : ....«.

وهذا الراأي هو االأجدر باالأخذ به يف ظل قدم نظام املحكمة التجارية ال�سعودي 

وعدم مواكبته للتطور االقت�سادي، وهو الراأي الذي اأخذ به اأي�ساً الق�ساء يف فرن�سا 

وم�رش قبل حتديث القوانني التجارية لهاتني الدولتني، حيث تو�سع ق�ساوؤهما يف 

تف�سري الن�س الذي عدد هذه االأعمال، فاأ�ساف بطريق القيا�س العديد من املقاوالت 

احلديثة التي ظهرت ا�ستجابة للتطورات االقت�سادية املتالحقة.

فيها  ت  ن�سّ اأنها  جند  التجارية  قوانينها  بتحديث  ال��دول  هذه  قامت  ملا  ثم 

اأن  على   - حداثتها  رغم   - ت  ن�سّ بل  امل�ستجدة،  االأعمال  هذه  على  �رشاحة 

»كل عمل ميكن قيا�سه  على االأعمال التجارية املن�سو�س عليها يعد عماًل جتارياً 
القان�ن التجاري، علي جمال الدين ع��س، ))، القان�ن التجاري، م�سطفى طه، )4.  ((((
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اإذا ت�سابه يف ال�سفات والغايات »)3))، ويفيد هذا الن�س رفع احلرج عن الق�ساة 

وذلك مبنحهم ف�سحة ملواكبة م�ستجدات االأعمال التجارية وعدم االقت�سار على 

ُين�س عليه  بعمل جتاري مل  الدعوى  تعّلقت  ما  فمتى  املن�سو�س عليه،  التعداد 

فيُق�سى بتجاريته بطريق القيا�س عند احتاد علته مع عمل جتاري من�سو�س  عليه، 

االأ�ضل  امل�ضتجد( وبني  )العمل  الفرع  بني  التي تمع  العلة  القا�ضي يف  فينظر 

املقي�ض عليه )االأعمال املن�ضو�ض على تاريتها( فيوّحد بينهما يف احلكم )تارية 

العمل()4)).

ومثال ذلك: التاأمني التجاري الربي )الفرع(، وهو عمل م�ضتجد �ضكت عنه 

التجارية  باالأعمال  االأجنبي  والق�ساء  ال�رشاح  واأحلقه  التجارية،  املحكمة  نظام 

االأ�ضلية)االأ�ضل( بطريق القيا�ض لوجود علتي امل�ضاربة والتو�ضط فيه.

واأما اململكة فاإنه يف ظل عدم �سدور نظام جتاري �سعودي جديد لها يواكب 

ال�سعودي  التجاري  الق�ساء  على  يقع  العبء  فاإن  املقاولة،  اأعمال  م�ستجدات 

الفرن�سي وامل�رشي قبل حتديث  الق�ساء  اأن ي�سري على ما �سار عليه  الذي يوؤمل 

قوانينهما من التو�سع يف تف�سري الن�س املقرر الأعمال املقاولة، بحيث ُيلِحق هذا 

املادة ) من قان�ن التجارة امل�سري ال�سادر عام )))1م، وانظر اأي�سًا:املادة 8 من قان�ن التجارة القطري.  ((3(
اأربعة هي:  واأركانه  بينهما)،  لعّلة جامعة  باأ�سل، يف حكم،  فرع  )ت�س�ية  باأنه:  القيا�س  الأ�س�لي�ن  `ُيعرف   ((4(
الفرع، وه� املقي�س: وه� احلادثة التي مل ياأت لها حكم، والأ�سل املقي�س عليه: وه� احلادثة التي جاء ال�سارع 
بحكمها اإما بالن�س اأو بالإجماع، وحكم الأ�سل: وه� ما اقت�ساه الدليل كال�ج�ب اأو التحرمي، والعلة: وهي 
املعنى اأو ال��سف اجلامع بني الفرع والأ�سل والذي ثبت ب�سببه حكم الأ�سل، ومثال ذلك: حترمي النبيذ قيا�سًا 
على اخلمر لعلة الإ�سكار، فالنبيذ فرع مقي�س، واخلمر اأ�سل مقي�س عليه، وحكم الأ�سل ه� التحرمي، وهذا 
احلكم انتقل من الأ�سل اإلى الفرع ل�سرتاكهما يف العلة التي هي الإ�سكار، وهي التي من اأجلها �سرع احلكم 

يف الأ�سل، وانظر: �سرح خمت�سر الرو�سة للط�يف، 3/)1)، معامل اأ�س�ل الفقه، حممد اجليزاين 180.



61

د. عارف بن �صالح العلي

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

الق�ساء بطريق القيا�س اأي مقاولة م�ستجدة تتفق مع املقاوالت املن�سو�س عليها 

يف ال�سفات والغايات.

اأعمااًل جتارية  – ب  املادة 35/اأ  واأما نظام املرافعات اجلديد فلم ي�سف يف 

جديدة، وهذا مما ُيحمد للمنظم الأن تعداد االأعمال التجارية يكون �سمن قانون 

التجارة الرئي�سي وهو بالن�سبة للمملكة نظام املحكمة التجارية، وال يدخل تعدادها 

�سمن قوانني املرافعات.

املطلب الث�ين: 

�س�بط اإحل�ق الأعم�ل امل�ستجدة ب�لأعم�ل الأ�سلية )علة الأ�سل(:

اأعمال  من  ي�ستجد  ما  اإحلاق  بالق�ساء  االأج��در  باأن  ال�سابق  املطلب  يف  قلنا 

جتارية باالأعمال االأ�سلية بطريق القيا�س، وقد �سكت القانون الفرن�سي وامل�رشي 

القدميان عن تعريف العمل التجاري بحيث يكون هذا التعريف مر�سداً للعلة اأو 

ال�سابط الذي ميكن بوا�سطته اإحلاق العمل امل�ستجد باالأعمال التجارية )5))، وهنا 

يرد ال�سوؤال عن علة االأ�سل اأو كما ي�سميه ال�رشاح ب� »�سابط االأعمال التجارية« 

حيث  عليها،  املن�سو�س  االأ�سلية  التجارية  االأعمال  جميع  يف  يتوافر  والذي 

اختلفوا يف ماهية هذا ال�سابط اإلى اآراء اأهمها ما يلي:

ويرى  الربح،  حتقيق  الأج��ل  ال�سعي  وهي  امل�ساربة،  �سابط  االأول:  الراأي 

االآخذون بهذا ال�سابط جتارية كل عمل يتحقق فيه هذا ال�سابط وكل عمل يخلو 
القان�ن التجاري، علي ي�ن�س ))1، امل�جز يف القان�ن التجاري، حم�سن �سفيق )4 .  ((5(
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منه يعد مدنياً.

الراأي الثاين: �سابط التداول، حيث اأخذ اأ�سحاب هذا ال�سابط بتجارية كل 

ل تداولها من وقت خروجها من  عمل يتعلق بتقليب الرثوات اأو ال�ضلع اأو ُي�ضهِّ

يد املنتج حتى و�سولها اإلى يد امل�ستهلك، اأما االأعمال التي ترد على ال�سلع وهي 

يف مرحلة الركود والثبات فال تتقّرر لها ال�سفة التجارية، بل املدنية.

الراأي الثالث: �سابط الو�ساطة، ويرى اأ�سح�اب هذا ال�س�ابط اأنه يعد جتارياً 

كل عمل يتعلق بالو�ساط��ة بني منتج وم�ستهلك، في�سمل نقل ال�سلع��ة وال�سم�رشة 

عليها وبيعها، و�س��ابط الو�ساط�ة يقرتب من �س��ابط الت��داول اإال اأن الو�س�اط�ة 

اأو�سع دالل��ة من التداول ومن ذلك اأعمال ال�سم�رشة التي ال يرتتب عليها حتريك 

لل�سلعة.

الراأي الرابع: �سابط املقاولة، فالعمل يعد جتارياً وفقاً الأ�سحاب هذا ال�سابط 

االأعمال  تعداد  �سمن  وارداً  يكن  مل  ولو  املقاولة،  عنا�رش  فيه  توافرت  ما  متى 

التجارية املن�سو�س عليها، واأما العمل الذي ال تتوافر فيه عنا�رش املقاولة فيعد 

عماًل مدنياً)))).

على  متفقون  ال�رشاح  لكن  ال�سوابط،  هذه  ملناق�سة  البحث  هذا  يت�سع  وال 

باءت  �سليم  �سابط  لو�سع  حماولة  كل  واأن  النقد،  من  جميعاً  �سالمتها  عدم 

بالف�سل، وذلك الأن القانون التجاري لي�س مبنياً على قواعد مو�سوعة ابتداًء، 

بل هو نتاج للتطور التاريخي يف البيئة التجارية، ولذ ال ميكن اإيجاد �سابط اأو 

القان�ن التجاري، علي ي�ن�س ))1، امل�جز يف القان�ن التجاري، حم�سن �سفيق 50.  ((((
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علة ميكن بوا�سطتها اإحلاق ما يجد من اأعمال بهذا ال�سابط.

ورغم ما �سبق فاإن للقا�سي اأن يجتهد يف االأخذ بهذه ال�سوابط جميعها اأو 

بع�سها يف حتديد طبيعة العمل الذي مل ُين�س عليه نظاماً، باأن يعتمد عليها يف 

اإ�سدار حكمه بتجارية عمل ما اأو عدم جتاريته))))، وهو املنهج الذي �سار عليه 

الفقه والق�ساء يف بع�س الدول وذلك قبل حتديث قوانني نلك الدول كما �سبق 

بيان ذلك، وهو املنهج الذي يوؤمل من الق�ساء ال�سعودي االأخذ به يف ظل عدم 

مواكبة نظام املحكمة التجارية لالأعمال امل�ستجدة.

القان�ن التجاري، علي ي�ن�س )13، القان�ن التجاري، م�سطفى طه 50.  ((((
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املبحث الثاين
اأبرز الأعمال امللحقة بالأعمال التجارية باملقاولة

اأبرز هذه  �ضبق اأن عددنا بع�ضاً من املقاوالت امل�ضتجدة، و�ضرنكز احلديث هنا عن 

املقاوالت وهي مقاولة التاأمني، ومقاولة االإيداع يف املخازن العامة، ومقاولة الن�رش.

املطلب الأول: 

مق�ولة الت�أمني:

الفرع الأول: تعريف الت�أمني، وبي�ن ح�لته، وطبيعته:

ف التاأمني باأنه عقد يلتزم املوؤمن مبقت�ساه اأن يوؤدى اإلى املوؤمن له اأو اإلى امل�ستفيد  ُيعرَّ

الذي اُ�ضرتط التاأمني ل�ضاحله مبلغاً من املال اأو اإيراداً مرتباً اأو اأي عو�ض مايل اآخر يف 

حالة وقوع احلادث اأو حتقق اخلطر املبني بالعقد وذلك نظري ق�سط اأو اأية دفعة مالية اأخرى 

يوؤديها املوؤمن له للموؤمن)8)).

ولبيان طبيعة التاأمني نبنّي اأواًل حاالته، فالتاأمني له حالتان فقد يكون جتارياً وقد يكون 

تعاونياً )تبادلياً(، وبيان هاتني احلالتني كالتايل:

املوؤمن  ي�سمى  �سخ�س  يتعهد  اأن  و�سورته  التجاري:  التاأمني  االأولى:  احلالة 

)ك�رشكة التاأمني( باأن يوؤدي للموؤمن له مبلغاً من املال يف حال وقوع حادث له اأو 

حتقق اخلطر املوؤمن منه وذلك نظري ق�سط يوؤديه املوؤمن له للموؤمن، ويحقق املوؤمن 

م)4) من القان�ن املدين امل�سري.  ((8(
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املوؤمن  يدفعها  التي  االأق�ضاط  وبني  يدفعها  التي  التعوي�ضات  بني  الفرق  من  الربح 

لهم، وعلى هذا فاإن التاأمني التجاري يعد عقد معاو�سة مالية ي�ستهدف الربح من 

التاأمني نف�سه)))).
وقد اقت�رش نظام املحكمة التجارية على تقرير جتارية التاأمني التجاري البحري)30)، 

و�سكت عن التاأمني التجاري الربي واجلوي ب�سبب �سعف انت�سار العمل بهما وقت �سن 

ال�رشاح  عند  التجارية)31)، واملتقّرر  املحكمة  نظام  منه  ا�ُستمد  الذي  الفرن�سي  القانون 

اأن التاأمني التجاري بكافة اأنواعه يعد عماًل جتارياً لوجود امل�ساربة من خالل ا�ستهداف 

اأموالهم  اإدارة  املوؤمن لهم؛ فيتو�سط يف  الو�سيط بني  املوؤمن للربح، والأنه يقوم بدور 

متّيز  التي  ال�ضوابط  اأحد  تعد  والو�ضاطة  امل�ضاربة  من  وكل  منهم،  املت�رشر  وتعوي�ض 

العمل التجاري عن العمل املدين))3).

املقاولة، واأما لو قام  بُو�رش على وجه  اإذا  اإال  التجاري عماًل جتارياً  التاأمني  وال يعد 

�سخ�س بتحّمل املخاطر التي تقع على عاتق �سخ�س اآخر فال يعد عمله جتارياً، اإذ تعد 

عاتق  اإلى  له  املوؤمن  عاتق  من  اخلطر  نقل  على  القائم  القمار  من  نوعاً  ال�سورة  هذه 

املوؤمن)33).

القان�ن التجــاري، م�سطفى طــه )8، تاأ�سي�س واإدارة �سركات التاأمني التعــاوين والتكافلي، �سمري ال�ساعر )).  ((((
كما  البحرية،  بالتجارة  املتعلِّقة  املقاولت  جميع  جتارية  على  )هـ)  الفقرة  الثانية  مادته  يف  ن�س  حيث   (30(
اأفرد ذات النظام ف�ساًل كاماًل للتاأمني البحري ه� الف�سل احلادي ع�سر منه، ونظام املحكمة التجارية 
ي�سمي التاأمني بـم�سطلح قدمي ه� »ال�سك�رتاه«، وه� م�سطلح تركي«sigorts »، وللعالمة حممد جنيب 

املطيعي ر�سالة �سماها »اأحكام ال�سك�رتاه« ن�سرت عام )0)1م.
امل�جز يف القان�ن التجاري، حم�سن �سفيق 1).  (31(

درو�س يف القان�ن التجاري ال�سع�دي، اأكثم اخل�يل )4، القان�ن التجاري، م�سطفى طه 88.  (3((
القان�ن التجاري، م�سطفى طه )8.  (33(



66

الأعمال امللحقة بالأعمال التجارية باملقاولة

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

ويعد التاأمني التجاري عماًل جتارياً بالن�سبة للموؤمن فقط، وال فرق يف ذلك بني اأن 

يكون التاأمني على الب�سائع، اأو على املحال، اأو على احلياة، اأو غري ذلك.

اأما املوؤمن له فال يعد العمل جتاريا بالن�سبة له اإال اإذا كان تاجرا وتعلق عقد التاأمني 

.(35 بتجارته كاأن يوؤمن على الب�سائع اأو على حمله التجاري )34)

احلالة الثانية: التاأمني التعاوين اأو التباديل: وله �سورتان:ب�سيطة، ومتطورة، فاأما 

ال�سورة الب�سيطة فتتمثل يف قيام جماعة يتفق اأفرادها على تعوي�س االأ�رشار التي قد 

تنزل باأحدهم نتيجة خطر معني وذلك من جمموع مبالغ اال�سرتاك التي يتعهد كل 

فرد منهم بدفعها، فاإن فا�س �سيء بعد التعوي�سات اأُعيد هذا الفائ�س اإليهم بن�سبة ما 

دفعه كل منهم، اأو ُجعل الزائد ر�سيداً لهم يف امل�ستقبل، ومثال هذه ال�سورة تكوين 

بع�س  قيام  اأو  وموا�سيهم،  حما�سيلهم  على  للتاأمني  الفالحني  بني  تعاونية  جمعية 

االأ�رش بو�سع �سندوق تعاوين لتغطية االلتزامات اأو املخاطر التي تلحق اأيا من اأفراد 

االأ�رشة.

والتاأمني التعاوين يف هذه ال�سورة يهدف اإلى التكاتف والتعاون من خالل تفتيت 

تعدُّ  التي يدفعونها، ولذا ال  االأق�ضاط  امل�ضرتكون عن طريق  لها  يتعر�ض  التي  املخاطر 

املعامالت  قان�ن  مبادئ  احلا�سية،   11((/( ال�سنه�ري  عبدالرزاق  املــدين،  القان�ن  �سرح  يف  ال��سيط   (34(
التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة، فايز نعيم ر�س�ان140.

�سدر نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�س�م رقم م/)3 عام 4)14هـ، وهذا النظام يف حقيقته   (35(
قائم على التاأمني التجاري ل التعاوين، وه� ما تفيده املادة 0)/1 من الالئحة التنفيذية للنظام، حيث 
ت على اإعادة 0)% من فائ�س اأم�ال التاأمني اإلى م�ساهمي ال�سركة ولي�س اإلى امل�ؤّمن لهم، وهذا يخالف  ن�سَّ
وم�ساهميها  ال�سركة  دور  ويك�ن  لهم،  امل�ؤمن  اإلى  الفائ�س  اإعادة  على  تق�م  التي  التعاوين  التاأمني  فكرة 

جمرد اإدارة اأم�ال التاأمني مقابل ن�سبة مئ�ية.



67

د. عارف بن �صالح العلي

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

هذه ال�سورة عمال جتاريا النتفاء فكرة امل�ساربة وحتقيق الربح))3).

التعاوين  التاأمني  �رشكات  خالل  من  فتتم  التعاوين  للتاأمني  املطورة  ال�سورة  واأما 

احلديثة، وهي �رشكات حمرتفة �سخمة االأ�سول، وتعتمد على ذات الفكرة التي يقوم 

عليها التاأمني التعاوين يف �ضورته الب�ضيطة، فت�ضع االأق�ضاط يف ح�ضاب خا�ض ل�ضالح 

واإذا  منهم،  اأي  اإذا وقع �رشر على  احل�ساب  التعوي�سات من هذا  وتدفع  لهم  املوؤمن 

ُي�ستثمر هذا  اأو  اأ�سهمها،  اأو حلملة  لل�رشكة  للموؤمن لهم ولي�س  فيعاد  فائ�س  كان هناك 

الفائ�س- وهو الغالب - ل�سالح املوؤمن لهم يف اأوجه اال�ستثمار املختلفة، وعلى هذا 

فاإن �رشكات التاأمني التعاوين هدفها الرئي�ض لي�ض الربح بل توزيع اخل�ضائر بني املوؤمن 

ن�سبة مئوية من  اأجر معلوم وهو عبارة عن  تقا�سي  ال�رشكة �سوى  لهم، ولي�س الإدارة 

التاأمني  التاأمني، وهذا بخالف �رشكات  لعمليات  اإدارتها  التاأمني مقابل  مبالغ  جمموع 

التجاري التي تتملك الفائ�س من عمليات التاأمني ل�سالح اإدارتها وم�ساهميها))3).

الرئي�سية  الفكرة  عن  م�سمونها  يف  تخرج  ال  التعاوين  التاأمني  �س��ركات  اأن  ورغم 

للتاأمني التعاوين اإال اأنني اأرى اأن عمل هذه ال�رشكات يعد عمال جتاريا ال مدنيا وذلك 

، فهذه  قيا�سا على االأعمال التجارية املن�سو�س عليها بجامع امل�ساربة والو�ساطة يف كلٍّ

لعمليات  اإدارتها  اأن  كما  لهم،  املوؤمن  ل�سالح  التاأميني  الفائ�س  يف  تتاجر  ال�رشكات 

متيز  التي  ال�ضوابط  اأحد  تعد  والو�ض���اطة  لهم،  املوؤمن  بني  الو�سيط  مبثابة  يجعلها  التاأمني 

التجاري  القان�ن  يف  درو�س   ،88 طه  م�سطفى  التجاري،  القان�ن   ،(0 البارودي  علي  التجاري،  القان�ن   (3((
ال�سع�دي، اأكثم اخل�يل 43.

اللتزام بالتربع وت�زيع الربح وحتمل اخل�سارة، عجيل الن�سمي، �س) وما بعدها، الرقابة ال�سرعية على   (3((
�سركات التاأمني التعاوين، ي��سف ال�سبيلي �س4 .
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العمل التجاري عن العمل املدين)38).

ويوؤكد هذا الراأي اأي�ساً ما درج�ت عليه القوانني احلديثة، حيث جعلت التاأمني بكافة 

اأنواع��ه عماًل جتارياً بالن�س�بة للموؤمن ومل تفّرق بني اأن يكون تاأميناً جتارياً اأو تعاونياً متى 

ما متت ممار�ضته على وجه االحرتاف))3).

الفرع الث�ين: الخت�س��ص الق�س�ئي ب�لدع�وى الن��سئة عن الت�أمني:

نظراً الأن االخت�ضا�ض الق�ضائي يعد اأحد اأبرز القواعد اخلا�ضة باالأعمال التجارية، 

نظام  اأ�ضند  حيث  التاأمني،  دعاوى  يف  بالف�ضل  املخت�ضة  للجهة  باإيجاز  ف�ضنتطرق 

عام  عليه  ال�سادر  والتعديل  عام 1424ه  ال�سادر  التعاوين  التاأمني  مراقبة �رشكات 

1434ه� االخت�سا�س الق�سائي بدعاوى التاأمني اإلى جلان ابتدائية وا�ستئنافية خمت�سة 
قد يقال يف معر�س ال�ستدلل على جتارية اأعمال �سركات التاأمني التعاوين باأن مزاولة اأعمال التاأمني يف اململكة   (38(
التاأمني التعاوين، وبناًء على  التاأمني امل�ساهمة وذلك وفق ما قرره نظام مراقبة �سركات  قا�سر على �سركات 
ر يف املادة الثانية منه �سريان  ذلك يعد عمل �سركات التاأمني التعاوين جتاريًا بناء على اأن نظام ال�سركات قرَّ
اأحكامه على جميع اأن�اع ال�سركات املن�س��س عليها يف النظام بغ�س النظر عن ن�ساطها، كما اأن املادة 443/هـ 
من نظام املحكمة التجارية قررت بعم�مها اخت�سا�س الق�ساء التجاري بنظر دعاوى ال�سركات دون تفرقة بني 
ال�سركة ذات الغر�س التجاري اأو املدين؛ اإل اأن هذا ال�ستدلل يف غري حمله، اإذ َيرد عليه اأن نظام ال�سركات 
واملادة 443/هـ من نظام املحكمة التجارية يفيدان فقط جتارية العقد املربم بني ال�سركاء فقط، مما يرتب 
�سريان اأحكام نظام ال�سركات و�سريان الق�اعد التجارية املتعلقة بالأعمال التجارية مبا فيها ق�اعد الخت�سا�س 
على النزاع بني ال�سركاء، واأما العق�د التي تربمها ال�سركات مع الغري فاإن املعترب يف حتديد طبيعة هذه العق�د 
هو النظر اإلى ن�شاط ال�شركة، فاإن كان ن�شاطها عمل مدنيا كالزراعة فتطبق القواعد املدنية على عقود هذه 
ن�شاط  كان  واإن  العقود،  هذه  عن  النا�شئة  املنازعات  بنظر  العامة  املحاكم  اخت�شا�س  ذلك  يف  مبا  ال�شركة، 
واإعادة بيعها فاإن عملها يعد جتاريًا، وتطّبق  التي تتاجر يف �سراء املنق�لت  ال�سركة عماًل جتاريًا كال�سركات 

القواعد التجارية على عقودها مع الغري ب�شرط اأن يكون العمل جتاريًا اأو جتاريًا بالتبعية بالن�شبة لهذا الغري.
واخلال�سة: اأن نظام ال�سركات لي�س ه� املحدد للطبيعة التجارية اأو املدنية للعق�د التي تربمها ال�سركة مع   
التي  الثانية  مادته  يف  التجارية  املحكمة  نظام  وه�  الرئي�سي  التجاري  النظام  ه�  يحددها  الذي  بل  الغري، 
فاإن  التعاوين  التاأمني  اأعمال  �سكت عن جتارية  التجارية  املحكمة  نظام  اأن  ومبا  التجارية،  الأعمال  �سردت 
ال�ستدلل على جتارية هذا العمل يك�ن باأدلة اأخرى كالقيا�س، وانظر: املادة الأولى/13 من الالئحة التنفيذية 

لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، املادة الثانية من نظام ال�سركات رقم م/) ال�سادر عام 1385هـ.
ومن ذلك: قان�ن التجارة امل�سري م 5/هـ، والقطري م5/).  (3((
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بالف�ضل يف منازعات وخمالفات التاأمني، وتتبع هذه اللجان موؤ�ض�ضة النقد)40).

للمادتني  ووفقاً  االخت�سا�س،  ذوي  من  اأع�ساء  ثالثة  من  اللجان  هذه  وت�سكل 

الع�رشين والثانية والع�رشين من هذا النظام، فاإن لهذه اللجان اخت�سا�سني:

املنازعات  يف  الف�ضل  يف  يتمثِّل  تاري  اخت�ضا�ض  وه�و  االأول:  االخت�سا�ص 

اأو بني �رشكات  التاأمني،  �سواء كانت بني �رشكات  التاأمني،  ب�سبب عقود  تقع  التي 

التاأمني واإعادة التاأمني)41)، اأو بني �رشكات التاأمني وعمالئها، اأو بني �رشكات التاأمني 

وبني املت�سبب يف اإحداث ال�رشر، فتحل �رشكة التاأمني حمل املوؤمن له يف مطالبته 

بالتعوي�س.

واالأجدر يف نظري هو انتقال هذا االخت�سا�س اإلى املحاكم التجارية املتفرعة عن 

الق�ساء العام نظراً ملا اأ�سلفناه من اأن اأعمال �رشكات التاأمني بنوعيه التجاري والتعاوين 

تعد يف حقيقتها اأعمااًل جتارية بطريق املقاولة مما يوجب تطبيق القواعد التجارية على 

اأعمالها مبا يف ذلك اخت�سا�س الق�ساء التجاري بنظر الدعاوى النا�سئة عنها.

الف�سل يف خمالفات  ويتمّثل يف  اإداري،  اخت�سا�س  الثاين: وهو  االخت�سا�ص 

�سدر نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين مب�جب املر�س�م امللكي رقم م/)3 عام 4)14هـ، ثم �سدر   (40(
تعديل على املادتني 0) و)) من النظام باملر�س�م امللكي رقم م/30 وتاريخ ))/1434/5هـ، اإذ كانت هاتان 
املادتان قبل تعديلهما جتيزان التظلم من قرارات هذه اللجان اأمام دي�ان املظامل، فجاء التعديل مت�سمنًا 

اإن�ساء جلان ا�ستئنافية يتم التظلم اأمامها واأُلغي اخت�سا�س الدي�ان بذلك.
اإعادة التاأمني: )ه� قيام �سركة التاأمني )امل�ؤمن املبا�سر) بالتاأمني لدى �سركة اأخرى ت�سمى �سركة )اإعادة   (41(
التاأمني) عن ما يلحقها من تع�ي�ســات تلزم ب�سدادها، مع بقاء امل�ؤمن املبا�سر مدينا ل�حده يف م�اجهة 
اأكرث من  اإعادة التاأمني ه� ت�زيع مبالغ التع�ي�س النا�سئة عن احل�ادث على  امل�ؤمن لهم)، والهدف من 
�سركة وذلك تفتيتًا للمخاطر التي قد تلحق ال�سركة املبا�سرة للتاأمني عند حدوث خ�سائر كبرية قد ت�ؤدي 
اإلى اهتزاز و�سعها املايل ل� مل تقم باإعادة التاأمني، وانظر: ال��سيط يف �سرح القان�ن املدين، عبدالرزاق 
الإ�سالمية،  التاأمني  �سركات  يف  التاأمني  اإعادة  لعمليات  ال�سرعية  ال�س�ابط  بحث:   ،11(1/( ال�سنه�ري 

اأحمد اخلاليلة، املبحث الأول.
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�رشكات التاأمني لالأنظمة واللوائح والتعليمات، وكذا الف�ضل يف خمالفات مزاويل 

املهن احلرة املتعلقة بن�ضاط التاأمني كالو�ضطاء واال�ضت�ضاريني يف جمال التاأمني))4)، 

�ساحبة  اجلهة  بو�سفه  املظامل  ديوان  اإلى  االخت�سا�س  هذا  يوؤول  اأن  االأولى  وكان 

الوالية العامة يف الدعاوى االإدارية)43).

املطلب الث�ين: 

مق�ولة الإيداع يف املخ�زن الع�مة:

يق�ضد باملخازن العامة: املخازن املرخ�ضة التي يودع التجار اأو االأفراد ب�ضائعهم فيها 

ق�رش  142٧ه�)44) مت�سمناً  العامة عام  االإيداع يف املخازن  اأجر، وقد �ضدر نظام  لقاء 
م0)، )) من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين بعد تعديلهما.  (4((

اأو مدنيتها، ولي�س بيان  الذي يعنينا يف هذا البحث ه� حتديد طبيعة اأعمال التاأمني من حيث جتاريتها   (43(
باإيجاز، حيث  للتاأمني  ال�سرعي  بيان احلكم  لكن هذا ل مينع من  للتاأمني،  والقان�نية  ال�سرعية  الأحكام 

اختلف الفقهاء املعا�سرون يف حكم التاأمني التجاري اإلى اأق�ال اأ�سهرها ما يلي:
- الق�ل الأول: اأنه عقد حمّرم ملا فيه من غرر، وبهذا �سدرت قرارات عدد من املجامع والهيئات ال�سرعية،   
ومن ذلك قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سع�دية رقم 51 وتاريخ 4/4/))13هـ، وقرار جممع 
الفقهي  واملجمع   ،13(8 �سعبان  يف  الأولــى  دورته  يف  الإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابع  الإ�سالمي  الفقــــه 

الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي، يف القرار رقم ) ))/)) �سنة )140هـ/ 85)1هـ.
- الق�ل الثاين: اإن التاأمني التجاري عقد جائز، وقال به م�سطفى الزرقا وعلي اخلفيف وعبد ال�هاب خالف.  
واأما التاأمني التعاوين فقد اتفقت املجامع الفقهية على ج�ازه لأنه عقد تربع يق�سد به التعاون ول ي�ستهدف جتارة ول   
ربحًا، ول ي�سر جهل امل�ساهمني فيه مبا يع�د اإليهم من النفع لأنهم متربع�ن؛ فال خماطرة ول غرر ول مقامرة فيه.

ولال�ستزادة يف حكم التاأمني وب�سط اأدلة كل ق�ل ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر   
من  التاأمني،  بحث  اأي�سًا:  وانظر  بعدها،  وما   545 الثاين �س  الثاين )140هـــ، اجلزء  العدد  الإ�سالمي، 
اإعداد اللجنة الدائمة للبحــ�ث العلميـــة والإفتاء، من�س�ر يف جملة البح�ث الإ�سالمية، العددان )1 و0)، 
كتاب: نظام التاأمني حقيقته، والراأي ال�سرعي فيه، م�سطفى الزرقا، كتاب: التاأمني يف ال�سريعة والقان�ن 
د. غريب اجلمال، كتاب: الإ�سالم والتاأمني، د. حممد �س�قي الفنجري، ر�سالة م�جزة بعن�ان: التاأمني بني 

احلالل واحلرام، عبداهلل بن منيع.
�سدر هذا النظام باملر�س�م رقم )م/))) وتاريخ 5/10/))14هـ، وعرفت املادة الثانية منه الإيداع يف   (44(

املخازن العم�مية باأنه: العقد الذي يلتزم مب�جبه اخلازن 
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هذه املقاولة على من توافرت فيه �رشوطها)45).

يوفر  كما  ال�ضياع،  اأو  التلف  من  ب�ضاعته  حفظ  املخازن  هذه  يف  املوِدع  وي�ضتفيد 

تكلفة حتمل اأعباء حفظ ب�ضائعه يف خمازن يقيمها ل�ضاحله، واأما اخلازن في�ضتفيد اأجرته، 

وله يف �سبيل ا�ستيفائها �سمانات عدة قررها النظام.

كما  بياناتها،  يت�ضمن  الب�ضاعة  بتخزين  اإي�ضااًل  ي�ضدر  اأن  اخلازن  النظام  األزم  وقد 

اأجاز له النظام رهن الب�ضاعة املحفوظة وتقدميه قرو�ضاً مكفولة بهذا الرهن، كما اأجاز 

النظام اأي�ساً تداول الب�ساعة من خالل تداول وثائقها وذلك بتظهريها للغري دون حاجة 

لنقلها من املخزن))4).

يقال  وقد  املقاولة؛  لهذه   - لقدمه  نظراً   - التجارية  املحكمة  نظام  يتطرق  ومل 

املقاوالت  اأحد  وهي  التجارية«  واملكاتب  »املحالت  مقاولة  حتت  اإدراجها  باإمكانية 

غري  لكنه  وجيه،  اإدراج  وهو  التجارية))4)،  املحكمة  نظام  عليها  ن�س  التي  االأ�سلية 

فالن�س �رشاحة على جتارية  ولذا  االآراء،  وتفاوت  لالجتهاد  يبقى حماًل  اإذ  حا�سم، 

هذه املقاولة عند �ضن نظام تاري جديد اأو عند تعديل النظام احلايل يعد اأمرا قاطعا 

للنزاع حول طبيعتها.

م3-3) من النظام املذك�ر.  (45(
م5، 4 من النظام، واملادة 18من الالئحة التنفيذية للنظام، وقد ن�ست املادة ) من الالئحة التنفيذية على   (4((
اأنه: »ل يج�ز اأن يت�سمن عقد القر�س اأي نفع للخازن مقابل القر�س مبا يف ذلك الف�ائد والر�س�م، ويعترب 

كل �شرط يف عقد القر�س جرَّ نفعًا باطًل«.
الفقرة )ب) من املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية، وهي املحال واملكاتب التي حترتف تقدمي خدمات   (4((
للجمه�ر مقابل اأجر معني اأو نظري ن�سبة من قيمة ال�سفقات التي تت��سط ب�ساأنها، وبناء على هذا املفه�م 
املثال ل احل�سر:  �سبيل  اإذ يدخل حتتها على  التجارية تطبيقا،  الأعمال  اأو�سع  تعد من  املقاولة  فاإن هذه 
ومكاتب  )التعقيب)،  املعامالت  تخلي�س  ومكاتب  الدي�ن،  ومكاتب حت�سيل  التخلي�س اجلمركي،  مكاتب 

ال�ستقدام، ومكاتب الإعالن، ومكاتب الربيد، وغريها.امل�جز يف القان�ن التجاري، حم�سن �سفيق 8).
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واأما الفقه والق�ضاء االأجنبي فقد عدَّ هذه املقاولة تارية بالن�ضبة للخازن نظراً لتوافر 

االأموال  تداول  ي�ضاعد يف  اأنه  الربح، كما  ي�ضتهدف  فاخلازن  فيها،  والتداول  امل�ضاربة 

وتي�سري عمليات االئتمان.

على  �رشاحة  فن�ست  والقطري  امل�رشي  كالقانون  احلديثة  التجارية  القوانني  واأما 

وجه  على  ذلك  مت  ما  متى  بها  املت�ضلة  الرهن  اأعمال  وتارية  للخازن  بالن�ضبة  تاريتها 

املقاولة، ويكفي يف ذلك اأن يتوافر خمزن واحد لدى اخلازن ب�رشط اأن يكون على قدر 

من التنظيم)48).

واأما املوِدع فال يعد التخزين عماًل جتارياً بالن�سبة له اإال اإذا كان تاجراً وتعلق االإيداع 

ب�سوؤون جتارته وهو الو�سع الغالب يف عمليات التخزين))4).

املطلب الث�لث: 

مق�ولة الن�سر:

يعد النا�رش و�سيطاً بني املوؤلف وبني املتلقي، اإذ يقوم بناًء على عقد مربم بينه وبني 

املوؤلف بت�سويق الكتاب يف منافذ البيع، وقد يكون النا�رش جامعاً بني الطباعة والن�رش اإال 

اأن هذا اجلمع قليل يف الوقت احلا�رش.

وال يقت�رش الن�رش على الكتب، بل ي�سمل املجالت اأو االأفالم اأو املحتوى االإلكرتوين 

اأو غري ذلك.

التجاري،  القان�ن  ال�جيز يف  القطري م 5/5،  التجاري  قان�ن  امل�سري اجلديد م 5/ز،  التجارة  قان�ن   (48(
�سمري عاليه 1).

القان�ن التجاري، حممد ح�سني عبا�س 5)1، ال��سـيط يف �سرح القان�ن التجاري، عزيز العكيلي 1/)).  (4((
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ووفقاً للفقه والق�ساء االأجنبي - وقبل �سدور القوانني التجارية االأجنبية احلديثة - 

فاإن الن�رش ُيلحق باأعمال املقاولة متى ما توافرت فيه �رشوطها، فيعد حينئذ عماًل جتارياً 

بالن�سبة للنا�رش فقط، واأما املوؤلف فيعد عقد الن�رش مدنياً بالن�سبة له بو�سفه بائعاً لنتاج 

ذهنه وقد ا�ستقر ال�رشاح والق�ساء على مدنية االأعمال الذهنية )50).

ووجه اإحلاق عمل النا�رش باأعمال املقاولة هو القيا�س على االأعمال التجارية املن�سو�س 

املوؤلف  من  الن�رش  حق  ب�رشاء  يقوم  فالنا�رش   ، كلٍّ يف  والو�ساطة  امل�ساربة  بجامع  عليها 

النا�رش  اأن  ذلك  اإلى  وي�ساف  اجلمهور،  على  بيعه  اإعادة  خالل  من  الربح  حتقيق  بق�سد 

و�سيط بني املوؤلف وبني اجلمهور والو�ساطة تعد اأحد املعايري املهمة التي يتميز بها العمل 

التجاري عن العمل املدين.

واأما ا�ضرتاط املقاولة فيها فالأنه ي�ضعب على النا�رش القيام بها على وجه االنفراد، بل 

ال بد من توافر عنا�رش امل�رشوع يف عمله كالتكرار ووجود راأ�س املال واملقر الذي ميار�س 

فيه الن�ضاط وغري ذلك)51).

وعندما �سدرت القوانني التجارية االأجنبية احلديثة جند اأنها ن�ست �رشاحة على 

على  ن�سَّ  كما  الأدبية،  لقيمتها  واحرتامًا  �ساحبها،  ب�سخ�سية  ولت�سالها  ب�سراء،  ت�سبق  لأنها مل  وذلك   (50(
عليه  ا�ستقر  ما  وه�  والقطري،  الإماراتي  القان�ن  ومن ذلك  التجارية احلديثة،  الق�انني  بع�س  مدنيتها 
الق�ساء التجاري ال�سع�دي اأي�سًا، ومن ذلك احلكم املدقق ال�سادر من الدوائر التجارية يف دي�ان املظامل 
اأو طابع جتاري ل من قريب ول  لي�ست ذات �سفة  املنازعة املطروحة   »: رقم 4)/ث/لعام )141 ون�سه 
من بعيد فهي منازعة على نتاج ذهني والإنتاج الذهني لي�س له �سفة جتارية«، وانظر: جمم�عة املبادئ 
املادة 11 من  العجالن، 8)14هـ )غري من�س�رة)،  اإبراهيم بن عبداهلل  املظامل، جمع:  لدي�ان  التجارية 
قان�ن التجارة القطري، املادة 8 من قان�ن املعامالت التجارية الإماراتي، القانــ�ن التجاري، علي ي�ن�س 

))، مبـادئ قانـ�ن املعامالت التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة، د. فايز نعيم ر�س�ان 104.
لدولــة  التجاريـــة  املعامــالت  قانــ�ن  مبــادئ   ،41 اخل�يل  اأكثم  ال�سع�دي،  التجاري  القان�ن  يف  درو�س   (51(

الإمارات العربية املتحــدة، د. فايز نعيم ر�س�ان 5)1.
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نظرا  فقد �سكت -  ال�سعودي  التجارية  املحكمة  نظام  واأما  املقاولة))5)،  جتارية هذه 

لقدمه - عن جتاريتها، ولذا يقال فيها ما قيل يف املقاوالت ال�سابقة من حيث اأهمية 

نظام  �سن  عند  اأو  التجارية  املحكمة  نظام  تعديل  عند  جتاريتها �رشاحة  على  الن�س 

جتاري جديد، واأال يرتك ذلك لالجتهاد والق�ساء درءا لتفاوت االجتهاد يف اإحلاقها 

باالأعمال التجارية.

املادة 5/ح من قان�ن التجارة امل�سري لعام )))1 ون�سها: »تعد الأعمال الآتية جتارية اإذا كانت مزاولتها   (5((
على وجه الحرتاف: ...اأعمال الدور واملكاتب التي تعمل يف جمالت الن�سر ...«، ومثلها املادة 14/5 من 

قان�ن التجارة القطري.
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اخلـــامتـــة:

يف ختام هذا البحث اأبنينّ اأبرز نتائجه وهي كالتايل:

	 يق�سد باالأعمال التجارية باملقاولة، االأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ �سكل •

امل�رشوع املنظم، وهي �سبعة اأعمال وفقاً للمادة الثانية من نظام املحكمة التجارية 

هي: مقاولة ال�سناعة، ومقاولة التوريد، ومقاولة الوكالة بالعمولة، ومقاولة النقل 

البيع  حمالت  ومقاولة  التجارية،  واملكاتب  املحالت  ومقاولة  والبحري،  الربي 

باملزاد، ومقاولة اإن�ساء املباين، وُيلحق باالأعمال التجارية باملقاولة مقاوالت اأخرى 

م�ضتجدة كمقاولة التاأمني، ومقاولة االإيداع يف املخازن العامة وغريها.

	 يرتتب على اإ�سباغ ال�سفة التجارية على االأعمال التجارية - ومنها اأعمال املقاولة •

االأ�سلية وامللحقة بها- اأثر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�سة باالأعمال التجارية.

	 للمقاولة التجارية �رشوط متى ما توافرت ُعدَّ العمل تاريا بطريق املقاولة، وهذه •

هناك  يكون  واأن  العنا�رش،  متوافر  تنظيم  ووجود  العمل،  تكرار  هي  ال�رشوط 

م�ساربة على عمل الغري يف املقاوالت التي تتطلب ذلك.

	 عدد نظام املحكمة التجارية يف املادة الثانية منه - وكذا قانون التجارة امل�رشي •

والفرن�سي القدميان - االأعمال التجارية املنفردة واأعمال املقاولة، وقد ن�ساأ خالف 

بني ال�رشاح حول هذا التعداد، فجمهورهم على اأنه جاء على �سبيل التمثيل، وقلة 

منهم قالوا باأنه جاء على �سبيل احل�رش، والراأي الراجح هو اأن هذا التعداد جاء 

على �ضبيل التمثيل، ومن ثم يجوز اإحلاق االأعمال امل�ضتجدة باالأعمال املن�ضو�ض 
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عليها، ويوؤّيد هذا الراأي قدم نظام املحكمة التجارية ال�سعودي وعدم مواكبته 

للتطور االقت�سادي، وهو الراأي الذي اأخذ به اأي�سا الق�ساء يف فرن�سا وم�رش قبل 

حتديث القوانني التجارية لهذه الدول، حيث تو�سع هذان الق�ساءان يف تف�سري 

املقاوالت  من  العديد  القيا�س  بطريق  فاأ�سافا  االأعمال،  هذه  عدد  الذي  الن�س 

احلديثة التي ظهرت ا�ستجابة للتطورات االقت�سادية املتالحقة.

	 االأعمال • على  �رشاحة  فيها  ن�ست  التجارية  قوانينها  ال��دول  بع�س  ثت  حدَّ عندما 

امل�ستجدة واأ�سافت لها مقاوالت عديدة اأخرى كاملقاوالت املتعلقة بالعمل االإعالمي 

واإ�ضدار وا�ضتغالل  الف�ضائي،  بالبث  املتعلقة  واإذاعة و�ضحافة، واالأعمال  تلفاز  من 

برامج احلا�ضب االآيل، واأعمال الفنادق، والوكاالت التجارية بكافة اأنواعها، واالأعمال 

املتعلقة باالأعمال اال�ستخراجية للرثوات الطبيعية، بل ون�ست هذه القوانني - رغم 

عليها  املن�سو�س  التجارية  االأعمال  قيا�سه  على  ميكن  عمل  »كل  اأن  على  حداثتها- 

يعد عماًل جتارياً اإذا ت�سابه يف ال�سفات والغايات«، ويفيد هذا الن�س رفع احلرج عن 

الق�ساة وذلك مبنحهم ف�سحة ملواكبة م�ستجدات االأعمال التجارية وعدم االقت�سار 

على التعداد املن�سو�س عليه، فمتى ما تعّلقت الدعوى بعمل جتاري مل ُين�س عليه 

فيُق�سى بتجاريته بطريق القيا�س عند احتاد علته مع عمل جتاري من�سو�س  عليه.

	 يف ظل عدم �سدور نظام جتاري �سعودي جديد يواكب م�ستجدات اأعمال املقاولة، •

فاإن العبء يقع على الق�ساء التجاري ال�سعودي الذي يوؤمل منه اأن ي�سري على ما �سار 

عليه الق�ساء الفرن�سي وامل�رشي قبل �سدور قوانينهما التجارية احلديثة من التو�سع 

يف تف�سري الن�س املقرر الأعمال املقاولة، بحيث ُيلِحق هذا الق�ساء بطريق القيا�س اأي 

مقاولة م�ستجدة تتفق مع املقاوالت املن�سو�س عليها يف ال�سفات والغايات.
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	 على • ي�ستوجب  عليها  املن�سو�س  باالأعمال  امل�ستجدة  االأعمال  من  اأيٍّ  اإحل��اق 

القا�ضي االأخذ بالقيا�ض فينظر يف العلة التي تمع بني الفرع )العمل امل�ضتجد( 

وبني االأ�سل املقي�س عليه وهو: كافة االأعمال التجارية املن�سو�س عليها، ولي�س 

واحداً منها، فيوحد بينهما يف احلكم لوجود علة القيا�س التي جتمع بني الفرع 

�سابطاً  االأعمال  هذه  كافة  يف  توافرت  التي  القيا�س  علة  من  فيجعل  واالأ�سل، 

مر�سداً للتفرقة بني العمل التجاري والعمل املدين.

	 االأعمال • اإحلاق  ميكن  اأ�سا�سه  على  الذي  ال�سابط  اأو  القيا�س  علة  ال�رشاح يف  اختلف 

امل�ستجدة باالأعمال التجارية املن�سو�س عليها، فقيل باأن ال�سابط هو امل�ساربة وال�س�عي 

للربح، وقيل باأنه التداول، وقيل باأنه الو�ساطة، وقيل باأنه املقاولة، وقد ف�سل ال�رّشاح 

يف الو�س����ول اإلى �س�ابط من�سبط، غري اأن القا�سي يجتهد عند اإحلاق عمل م�ستجد 

بعمل جتاري من�سو�س عليه وذلك مبراعاته لهذه ال�سوابط جميعها اأو بع�سها.

	 اقت�رش نظام املحكمة التجارية على تقرير جتارية التاأمني التجاري البحري، و�سكت عن •

التاأمني التجاري الربي واجلوي ب�سبب �سعف انت�سار العمل بهما وقت �سن القانون 

الفرن�سي الذي اُ�ستمد منه نظام املحكمة التجارية، واملتقرر عند ال�رّشاح اأن التاأمني 

التجاري بكافة اأنواعه يعد عماًل جتارياً قيا�ساً على التاأمني البحري، والأن املوؤمن يقوم 

بدور الو�سيط بني املوؤمن لهم؛ فيتو�سط يف اإدارة اأموالهم وتعوي�س املت�رشر منهم، 

والو�ضاطة تعد اأحد املعايري التي متّيز العمل التجاري عن العمل املدين .

	 ال يعد التاأمني التجاري عماًل جتارياً اإال اإذا بو�رش على وجه املقاولة، واأما لو قام �سخ�س •

اإذ تعد هذه  بتحمل املخاطر التي تقع على عاتق �سخ�س اآخر فال يعد عمله جتارياً، 

ال�سورة نوعاً من القمار القائم على نقل اخلطر من عاتق املوؤمن له اإلى عاتق املوؤمن.
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	 يعد • فال  له  املوؤمن  اأما  فقط،  للموؤمن  بالن�سبة  جتاريا  عمال  التجاري  التاأمني  يعد 

العمل جتارياً بالن�سبة له اإال اإذا كان تاجراً وتعلق عقد التاأمني بتجارته كاأن يوؤمن 

على الب�سائع اأو على حمله التجاري.

	 الرئي�سية • الفكرة  التعاوين ال تخرج يف م�سمونها عن  التاأمني  �س��ركات  اأن  رغم 

للتاأمني التعاوين اإال اأنني اأرى اأن عمل هذه ال�رشكات يعد عماًل جتارياً ال مدنياً 

وذلك قيا�ساً على االأعمال التجارية املن�سو�س عليها، بجامع امل�ساربة والو�ساطة 

، فهذه ال�رشكات تتاجر يف الفائ�ض التاأميني ل�ضالح املوؤمن لهم، كما اأن  يف كلِّ

اإدارتها لعمليات التاأمني يجعلها مبثابة الو�سيط بني املوؤمن لهم، والو�س���اطة تعد 

اأحد ال�ضوابط التي متيز العمل التجاري عن العمل املدين.

ويوؤكد هذا الراأي ما درجت عليه القوانني احلديثة، حيث جعلت التاأمني بكافة 

اأو تعاونياً  تاأميناً جتارياً  اأن يكون  بالن�سبة للموؤمن ومل تفّرق بني  اأنواعه عماًل جتارياً 

متى ما متت ممار�ضته على وجه االحرتاف.

	 اأ�سند نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين االخت�سا�س الق�سائي بدعاوى التاأمني •

اإلى جلان ابتدائية وا�ضتئنافية خمت�ضة بالف�ضل يف منازعات وخمالفات التاأمني، 

وتتبع هذه اللجان موؤ�س�سة النقد، ولهذه اللجان اخت�سا�سان هما:

اأ-االخت�ضا�ض التجاري: ويتمّثل يف الف�ضل يف املنازعات التي تقع ب�ضبب عقود التاأمني، 

�رشكات  بني  اأو  التاأمني،  واإع��ادة  التاأمني  �رشكات  بني  اأو  التاأمني،  �رشكات  بني  كانت  �سواء 

�رشكة  فتحل  ال�رشر،  اإحداث  يف  املت�سبب  وبني  التاأمني  �رشكات  بني  اأو  وعمالئها،  التاأمني 

التاأمني حمل املوؤمن له يف مطالبته بالتعوي�س، واالأجدر يف نظري هو انتقال هذا االخت�سا�س 

عة عن الق�ضاء العام الأن اأعمال �رشكات التاأمني بنوعيه التجاري  اإلى املحاكم التجارية املتفرِّ
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التجارية  القواعد  املقاولة مما يوجب تطبيق  اأعمااًل جتارية بطريق  والتعاوين تعد يف حقيقتها 

على اأعمالها مبا يف ذلك اخت�سا�س الق�ساء التجاري بنظر الدعاوى النا�سئة عنها.

ب-االخت�سا�س االإداري: ويتمّثل يف الف�سل يف خمالفات �رشكات التاأمني لالأنظمة 

واللوائح والتعليمات، وكذا الف�ضل يف خمالفات مزاويل املهن احلرة املتعلقة بن�ضاط 

التاأمني كالو�سطاء واال�ست�ساريني يف جمال التاأمني، واالأجدر اأن يوؤول هذا االخت�سا�س 

اإلى ديوان املظامل بو�سفه اجلهة �ساحبة الوالية العامة يف الدعاوى االإدارية.

	 مل يتطرق نظام املحكمة التجارية - نظراً لقدمه - ملقاولة االإيداع يف املخازن العامة؛ •

اإال اأن هذه املقاولة تعد تارية بالن�ضبة للخازن نظراً لتوافر امل�ضاربة والتداول فيها، 

فاخلازن ي�ضتهدف الربح، كما اأنه ي�ضاعد يف تداول االأموال وتي�ضري عمليات االئتمان.

وقد يقال باإمكانية اإدراج هذه املقاولة حتت مقاولة »املحالت واملكاتب التجارية«، 

وهي اأحد املقاوالت االأ�سلية التي ن�س عليها نظام املحكمة التجارية، وهو اإدراج 

فالن�س  ولذا  االآراء،  وتفاوت  لالجتهاد  حماًل  يبقى  اإذ  حا�سم،  غري  لكنه  وجيه، 

�رشاحة على جتارية هذه املقاولة عند �سن نظام جتاري جديد اأو عند تعديل النظام 

احلايل يعد اأمراً قاطعاً للنزاع حول طبيعة هذه املقاولة.

	 �رشاحة • والقطري  امل�رشي  كالقانون  احلديثة  االأجنبية  التجارية  القوانني  ت  ن�سّ

الرهن  اأعمال  وتارية  للخازن  بالن�ضبة  املخازن  يف  االإيداع  مقاولة  تارية  على 

املت�سلة بها متى ما مت ذلك على وجه املقاولة، ويكفي يف ذلك اأن يتوافر خمزن 

واحد لدى اخلازن ب�رشط اأن يكون على قدر من التنظيم.

وتعلق  تاجراً  كان  اإذا  اإال  له  بالن�سبة  جتارياً  عماًل  التخزين  يعد  فال  املوِدع  واأما 

االإيداع ب�سوؤون جتارته وهو الو�سع الغالب يف عمليات التخزين.
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	 احلديثة • االأجنبية  التجارية  القوانني  �سدور  وقبل  االأجنبي  والق�ساء  للفقه  وفقاً 

فاإن الن�رش ُيلحق باأعمال املقاولة متى ما توافرت فيه �رشوطها، فيعد حينئذ عمال 

جتاريا بالن�سبة للنا�رش فقط، واأما املوؤلف فيعد عقد الن�رش عماًل ذهنياً بالن�سبة له، 

واالأعمال الذهنية تعد اأعمااًل مدنية ال جتارية.

	 ن�ست القوانني التجارية االأجنبية احلديثة �رشاحة على جتارية مقاولة الن�رش، واأما •

لقدمه - عن جتارية هذه  نظام املحكمة التجارية ال�سعودي فقد �سكت - نظراً 

املقاولة، ولذا يقال فيها ما قيل يف املقاوالت ال�سابقة من حيث اأهمية الن�س على 

جتاري  نظام  �سن  عند  اأو  التجارية  املحكمة  نظام  تعديل  عند  �رشاحة  جتاريتها 

جديد، واأال يرتك ذلك لالجتهاد والق�ساء درءا لتفاوت االجتهاد يف هذا االإحلاق.

التو�سي�ت:

املقاوالت  العديد من  لقدمه - عن جتارية  نظرا  التجارية -  املحكمة  نظام  �سكت   -1

امل�ستجدة مما اأدى اإلى تفاوت اجتهاد ال�رشاح والق�ساء يف اإحلاقها باالأعمال التجارية، 

ويوؤمل من املنظم الن�س على جتاريتها �رشاحة عند تعديل نظام املحكمة التجارية 

اأو عند �سن نظام جتاري جديد، خا�سة اأنه ينبني على جتارية هذه االأعمال تطبيق 

القواعد اخلا�سة باالأعمال التجارية عليها واأهمها قواعد االخت�سا�س الق�سائي.

التجارية  االأعمال  �رشد  يف  احلديثة  االأجنبية  التجارية  القوانني  بع�ض  متّيزت   -2

املنظم  من  ويوؤمل  والقطري،  امل�رشي  التجارة  قانون  ذلك  ومن  امل�ستجدة 

اال�ستفادة من هذه القوانني عند تعديل املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية 

اأو عند �سن نظام جتاري جديد.


