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إعداد د.عارف بن صالح العيل
أستاذ النظام التجاري املشارك باملعهد العايل للقضاء

األعمال التجاريـة باملقاولة يف النظام السعودي
ملخص البحث

يق�صد بالأعمال التجارية باملقاولة :الأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ
�سبع وفقا للمادة الثانية من نظام
�شكل امل�شروع املنظم ،و يبلغ عدد هذه املقاوالت ٌ
املحكمة التجارية ،و ُيلحق بهذه املقاوالت مقاوالت �أخرى بطريق القيا�س.
ويرتت��ب على �إ�سباغ ال�صف��ة التجارية على الأعمال التجاري��ة  -ومنها �أعمال
املقاولة � -أثر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�صة بالأعمال التجارية على القائم بها
متى ما توافرت �ضوابط ذلك ،و�أبرز هذه القواعد اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري بنظر
الدع��اوى النا�شئة عن هذه الأعمال ،وتطبيق �أحكام الإفال�س التجاري بحق القائم
به��ا �إذا �أفل�س ،والت�شدد يف �إعطائه املهل الق�ضائية يف حال ت�أخره عن الوفاء بديونه
التجارية ،وغري ذلك من القواعد.
وتث�ير الأعمال التجارية باملقاولة العديد من الإ�ش��كاالت لدى كثري من ال�شراح
والق�ض��اة ،و�أبرز هذه الإ�ش��كاالت حتديد �ضوابط الطبيع��ة التجارية لهذه الأعمال
بالن�سب��ة للمق��اول القائم بها ،وحتدي��د �ضوابط اعتبارها جتاري��ة بالن�سبة للطرف
املتعاق��د مع��ه ،وهذا البح��ث �س ُيعنى بتحري��ر هذه اجلوان��ب امل�شكلة م��ع �إيراد
التطبيقات الق�ضائية لذلك.
وتبني من خالل هذا البحث وجود العديد من الإ�شكاالت املتعلقة بالأعمال التجارية
باملقاولة ،ومرد هذا الإ�شكال قدم نظام املحكمة التجارية ال�صادر عام 1350هـ ،وعدم
مواكبت��ه للم�ستج��دات التجارية ومن ذلك الأعمال التجاري��ة باملقاولة ،فن�ص املادة
الثاني��ة الذي قرر جتارية هذه الأعم��ال انطوى على العديد من العموم وعدم التف�صيل
مم��ا �أوقع ال�ش��راح والق�ض��اء يف �إ�ش��كاالت ترتب عليها تف��اوت يف االجته��اد الفقهي
والق�ضائي ،وي�ؤمل تفادي هذه الإ�شكاالت من قبل املنظم ال�سعودي.
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مقدمــة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم �أما بعد:
يق�ص���د بالأعم���ال التجاري���ة باملقاولة :الأعمال الت���ي تتم على وج���ه التكرار وتتخذ
�سبع وفقا للمادة الثانية من نظام املحكمة
�شكل امل�رشوع املنظم ،وعدد ه���ذه املقاوالت ٌ
التجاري���ة هي :مقاولة ال�صناعة ،ومقاولة التوريد ،ومقاول���ة الوكالة بالعمولة ،ومقاولة
النقل ،ومقاول���ة املحالت واملكاتب التجارية ،ومقاولة حم�ل�ات البيع باملزاد ،ومقاولة
�إن�ش���اء املباين((( ،و ُيلحق بهذه املقاوالت مقاوالت �أخرى بطريق القيا�س� ،أبرزها مقاولة
الت�أمني ،ومقاولة الإيداع يف املخازن العامة ،ومقاولة الن�رش وغريها (((.
ويرتتب على �إ�سباغ ال�صفة التجارية على الأعمال التجارية  -ومنها �أعمال املقاولة -
�أث���ر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�صة بالأعمال التجارية على القائم بها متى ما توافرت
�ضوابط ذلك ،و�أبرز ه���ذه القواعد اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري بنظر الدعاوى النا�شئة
عن هذه الأعمال ،وتطبيق �أحكام الإفال�س التجاري بحق القائم بها �إذا �أفل�س ،والت�شدد
يف �إعطائ���ه امله���ل الق�ضائية يف حال ت�أخره عن الوفاء بديون���ه التجارية ،وغري ذلك من
القواعد.
((( نظ ��ام املحكم ��ة التجاري ��ة ال�سعودي ال�صادر ع ��ام 1350هـ ،املادة الثانية منه ،عجز الفق ��رة (�أ) والتي ن�صت على مقاولة
ال�صناعة ،وعجز الفقرة (د) والتي ن�صت على مقاولة �إن�شاء املباين ،والفقرة (ب) والتي ن�صت على بقية املقاوالت.
((( وه ��ذه املق ��اوالت امللحق ��ة خارجة عن نط ��اق هذا البحث ،وقد مت درا�ستها من قبل الباح ��ث يف بحث عنوانه" :الأعمال
التجارية امللحقة ب�أعمال املقاولة يف النظام ال�سعودي".
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ون��ض�رب مث���ا ًال على �أهمية املق���اوالت التجاري���ة بالناقل الربي ال���ذي يحرتف نقل
امل�سافرين من خ�ل�ال م�رشوع منظم يتوافر له احلاف�ل�ات ،وال�سائقني ،فالناقل يف هذه
احلالة يعد عمله جتارياً بالن�سبة له بطريق املقاولة بو�صفها مقاولة نقل ،فت�رسي على عمله
القواعد التجارية ومنها اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري بنظر املنازعات النا�شئة عن عقوده
التي يربمها مع الغري متى ما حتققت يف هذا الغري �أي�ضا �ضوابط االخت�صا�ص الق�ضائي،
و�أما لو ق���ام �شخ�ص بنقل الركاب َع َر�ضا دون توافر ل�رشوط املقاولة� ،أي دون احرتاف
ودون تواف���ر لعنا�رص امل�رشوع املنظم كمن يقوم بعملية نق���ل واحدة �أو ب�شكل متقطع؛
ف����إن عمله ال يكت�سب ال�صفة التجاري���ة بل ال�صفة املدنية ،ومن ثم يخ�ضع كل نزاع ن�ش�أ
عن عمله الخت�صا�ص املحاكم العامة ال التجارية ،و ُيجري القا�ضي على �أطراف النزاع
الأنظمة والقواعد املدنية ال التجارية.
وتث�ي�ر الأعم���ال التجارية باملقاول���ة العديد م���ن الإ�شكاالت لدى كث�ي�ر من ال�رشاح
والق�ضاة ،و�أبرز هذه الإ�شكاالت حتديد �ضوابط الطبيعة التجارية لهذه الأعمال بالن�سبة
للمقاول القائم بها ،وحتديد �ضوابط اعتبارها جتارية بالن�سبة للطرف املتعاقد معه ،وهذا
البحث �س ُيعنى بتحرير هذه اجلوانب امل�شكلة مع �إيراد التطبيقات الق�ضائية لذلك.
وقد ق�سم���ت هذا البحث �إلى متهيد ومبحثني ،ف�أما التمهيد ف�أتناول فيه ب�إيجاز تق�سيم
الأعم���ال التجارية ،والقواع���د اخلا�صة بها ،و�أم���ا املبحث الأول ف�أع���رف فيه باملقاولة
التجاري���ة و�أبني �رشوطها ،و�أما املبحث الثاين ف�أبني في���ه الطبيعة التجارية لكل عمل من
�أعم���ال املقاولة املن�صو�ص عليها ،مع مقارنة م�سائل البحث مبا تي�رس من �أحكام ق�ضائية،
�سائ ًال اهلل العون والتوفيق.
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التمهيد
املطلب األول :تقسيم األعمال التجارية

�سنتناول يف هذا املطلب تق�سيم الأعمال التجارية ونبذة موجزة عن كل ق�سم ،وذلك
لكي ْنع ِرف مو�ضع �أعمال املقاولة من الأعمال التجارية الأخرى ،ولكي نبني �أي�ضاً مدى
ال�صلة بني �أعمال املقاولة وبني غريها من الأعمال.
فالأعمال التجاري���ة تنق�سم �إلى ق�سمني ،الق�سم الأول :الأعم���ال التجارية الأ�صلية،
والق�سم الثاين :الأعم���ال التجارية بالتبعية ،ف�أما الأعمال التجارية الأ�صلية فتنق�سم �إلى
ق�سمني هما� :أعمال جتارية منفردة ،و�أعمال جتارية باملقاولة  -وهي حمل هذا البحث،-
وهن���اك نوع �آخر من الأعمال وهي الأعم���ال املختلطة ويق�صد بها :الأعمال التي يكون
العمل فيها جتارياً لطرف ومدنيا للطرف الآخر ،وهذه الأعمال ال تعد ق�سما ثالثاً للأعمال
التجاري���ة بل هي مندرجة حتت الأق�سام املذك���ورة((( ،و�سنتناول هذه الأق�سام ب�إيجاز,
وذلك من خالل الفروع الآتية:
الفرع األول :األعمال التجارية األصلية:

تع��� َّرف الأعمال التجاري���ة الأ�صلية ب�أنه���ا :الأعمال التي تع ُد جتاري���ة دون �أن ت�ستمد
�صفته���ا التجارية م���ن عمل �آخر ،ومثال ذلك :ال�رشاء بق�صد البي���ع� ،إذ يعد عم ًال جتارياً
�أ�صلي���اً يرتتب عليه �رسيان القواعد التجارية علي���ه ،والتقييد الوارد يف التعريف بعدم

ا�ستمداد �صفتها التجارية من عمل �آخر �إمنا هو لإخراج الأعمال التجارية بالتبعية.
وق���د ورد تع���داد الأعمال التجاري���ة الأ�صلية �ضم���ن املادة الثانية م���ن نظام املحكمة
((( القانون التجاري ،م�صطفى طه  ،99،52القانون التجاري ،حممد ح�سني عبا�س.87
(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
ـ  51ـ

األعمال التجاريـة باملقاولة يف النظام السعودي

التجارية ,ومن ثم ت�رسي عليها القواعد املتعلقة بالأعمال التجارية.
وتتن���وع الأعمال التجاري���ة الأ�صلية �إلى نوعني هما� :أعم���ال جتارية منفردة ,و�أعمال
جتارية بطريق املقاولة ،بيانهما كالتايل:
�أو ًال :الأعم���ال التجاري���ة املنفردة :وه���ي الأعمال التي تعد جتاري���ة ولو بو�رشت ملرة
واح���دة ولو �صدرت من غري تاجر ،ومثاله���ا :ال�رشاء بق�صد البيع ،كمن ي�شرتي ب�ضاعة
لأجل �إعادة بيعها بربح ،فيعد عق���د ال�رشاء بالن�سبة للم�شرتي عم ًال جتارياً منفردا يرتتب
عليه �رسيان القواعد التجارية حتى و�إن كان امل�شرتي غري تاجر.
والأعم���ال التجارية املنفردة وفقا لنظام املحكمة التجارية خم�سة �أعمال هي :ال�رشاء
لأج���ل البي���ع ،والأوراق التجاري���ة ،و�أعمال البن���وك ،وال�سم�رسة ،و�أعم���ال التجارة
البحرية ،ولي�س هذا جمال بحث هذه الأعمال.
ثاني���اً :الأعمال التجارية بطريق املقاولة :ويق�صد به���ا الأعمال التي تعد جتارية متى ما
مت���ت على وجه التكرار واتخذت �شكل امل��ش�روع املنظم ،وتنق�سم �إلى ق�سمني ،الأول:
�أعم���ال من�صو�ص عليها  -وهي حمل هذا البحث  ،-وهي �سبع مقاوالت ن�صت عليها
امل���ادة الثاني���ة من نظام املحكمة التجاري���ة ((( هي :مقاولة ال�صناع���ة ،ومقاولة التوريد،
ومقاول���ة الوكالة بالعمولة ،ومقاولة النقل الربي والبحري ،ومقاولة املحالت واملكاتب
التجاري���ة ،ومقاولة حم�ل�ات البيع بامل���زاد ،ومقاولة �إن�ش���اء املب���اين ،والق�سم الثاين:
مق���اوالت �أُحلقت بالأعمال املن�صو�ص عليها بطريق القيا����س -وهذه املقاوالت خارجة
ع���ن نطاق هذا البح���ث ،-و�أبرزها مقاولة الت�أمني ومقاولة الإي���داع يف املخازن العامة
ومقاولة الن�رش وغريها .
((( املادة الثانية ،عجز الفقرة �أ والتي ن�صت على مقاولة ال�صناعة ،وعجز الفقرة د والتي ن�صت على مقاولة �إن�شاء املباين،
والفقرة ب والتي ن�صت على بقية املقاوالت.
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فهذه املقاوالت جميعا لو قام بها �شخ�ص عر�ضا بغري احرتاف لها ودون توافر ل�رشوط
املقاولة الآتي بيانها ف�إنها ال تكت�سب ال�صفة التجارية بل ال�صفة املدنية ،ومثاله من يقوم
بعملي���ة نقل واحدة �أو ب�شكل متقطع ف�إن عمله ال يع���د جتارياً بل مدنيا ،ويخ�ضع النزاع
املتولد عن هذا العمل للقواعد التجارية ال املدنية مبا يف ذلك اخت�صا�ص املحاكم العامة
بنظر هذا النزاع ِ.
الفرع الثاني :األعمال التجارية بالتبعية:

وهي الأعمال املدنية بطبيعتها لكنها تكت�سب ال�صفة التجارية �إذا قام بها تاجر حلاجات
جتارت���ه ،ومثالها :مقاول النقل الذي ي�شرتي �شاحنات لأجل ا�ستعمالها يف نقل ب�ضائعه،
ً
عم�ل�ا مدنياً لأنه ا�شرتاها لي�ستهلكه���ا ال ليعيد بيعها؛ لكن هذا
ف��ش�را�ؤه يعد يف الأ�صل
ال�رشاء انقلب �إلى عمل جتاري و�أخذ �أحكامه ل�صدوره من تاجر حلاجات جتارته ،وعلى
ه���ذا لو ن�ش�أ نزاع بني ه���ذا الناقل وبني التاجر الذي ا�شرتى من���ه ال�سيارات حول عقد
ال�رشاء املربم بينهما ف����إن هذا النزاع يخ�ضع الخت�صا�ص الق�ضاء التجاري وجتري عليه
القواعد التجارية.

وي�شرتط العتبار العمل جتارياً بالتبعية �رشطان هما:
�أن تتوافر �صفة التاجر يف القائم بالعمل.

�أن يك���ون العمل تابعا لتجارة التاجر :ف�أعمال التاجر املدني���ة املنبتة ال�صلة بتجارته ال
تعد جتارية بالتبعية ،ك�رشائه �أثاثا مل�سكنه� ،أو �سيارات لأبنائه.
ومل يتطرق نظام املحكمة التجارية للأعمال التجارية بالتبعية مما حدا بالق�ضاء التجاري
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�إل���ى �رصف النظر عن املنازعات النا�شئة عنه���ا((( وذلك حتى عام 1423هـ حيث �صدر
قرار جمل�س الوزراء ب�إحلاقها بالأعمال التجارية ،و�أناط اخت�صا�ص الق�ضايا النا�شئة عنها
�إل���ى ديوان املظامل((( ،ثم �صدر نظام املرافع���ات اجلديد عام 1435هـ وقرر اخت�صا�ص
املحاكم التجارية بنظر املنازعات النا�شئة عنها(((.
وي��ب�رر للأخذ بنظري����ة الأعمال التجاري����ة بالتبعية باحلاجة �إلى توحي����د النظام القانوين
والق�ضائي للأعمال املتباينة املدنية والتجارية التي يقوم بها التاجر وت�صب يف جناح حرفته
بحيث تكت�سب هذه الأعمال املتباينة ال�صفة التجارية دائماً فال يت�شتت التاجر يف الدعاوى
النا�شئ����ة عن �أعماله بني الق�ض����اء العام تارة والق�ض����اء التجاري تارة �أخ����رى ،وال يت�شتت
القا�ضي يف تطبيق القواعد التجارية تارة واملدنية تارة �أخرى على �أعمال التاجر(((.
املطلب الثاني :األعمال املختلطة

الأعمال املختلطة هي الأعمال الت���ي يكون العمل جتارياً بالن�سبة لأحد طرفيها ومدنيا
بالن�سبة للطرف الآخر ،ومن �أمثلتها :بي���ع التاجر �سلعة على امل�ستهلك ،وتعاقد امل�سافر
م���ع الناقل ،فالعمل يعد جتاري���اً يف هذه الأمثلة بالن�سبة للتاج���ر والناقل ومدنيا بالن�سبة
للم�ستهلك وامل�سافر(((.
((( وم ��ن ذل ��ك احلك ��م ال�ص ��ادر م ��ن هيئ ��ة التدقي ��ق التج ��اري يف ديوان املظ ��امل رق ��م /197ت 4/لع ��ام 1412هـ،وج ��اء فيه:
"التزام ��ات التاج ��ر النا�شئ ��ة ع ��ن امل�سئولية التق�صريي ��ة والتي يتحملها مبنا�سبت ��ه ن�شاطه التجاري ه ��ي من الأعمال
التجاري ��ة بالتبعي ��ة ولي�ست م ��ن الأعمال التجارية الأ�صلية" مما يفيد �صرف النظ ��ر عن الدعوى ،حكم غري من�شور
،وانظر :جمموعة املبادئ التجارية لديوان املظامل ،جمع� :إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
((( ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م  261وتاري ��خ 1423/11/17ﻫ ،وجاء فيه م ��ا ن�صه" :يتولى ديوان املظ ��امل ممثال يف دوائره
التجارية النظر يف الق�ضايا النا�شئة عن الأعمال التجارية بالتبعية �إلى حني �إن�شاء املحاكم التجارية".
((( املادة �/35أ ،ب من نظام املرافعات اجلديد.
((( القانون التجاري ،علي البارودي .73
((( املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق  ،78القانون التجاري ،م�صطفى طه .99
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والأعمال املختلطة ال تعد نوعا قائما بذاته بجانب الأعمال التجارية الأ�صلية والتبعية،
ب���ل هي مندرجة �ضم���ن �أي منهما ،ونطاقها هو نطاق الأعم���ال التجارية بنوعيها ،فيعد
العمل جتارياً �أو جتارياً بالتبعية لطرف واحد فقط ،ويعد مدنيا للطرف الآخر(.((1
وق���د ي�شتبه الأمر على البع�ض فيظن �أن العمل املختل���ط هو الذي يكون �أحد طرفيه
تاجراً ،وال�صحيح �أن النظر يف العمل املختلط �إمنا يكون �إلى �صفة العمل ال �صفة القائم
به؛ فال يلتفت لكونه تاجراً �أو غري تاجر(.((1
وق���د تباينت القوانني الأجنبية يف القانون الواج���ب التطبيق على الأعمال املختلطة
�إل���ى اجتاهني ،الأول :وه���و ما �أخذ به القانون الفرن�سي وامل��ص�ري والأردين ،و ُيخ�ضع
ه���ذا االجتاه العمل املختل���ط لنظام مزدوج مقت�ض���اه تطبيق �أح���كام القانون التجاري
عد العم���ل جتارياً بالن�سبة له ،وتطبيق �أح���كام القانون املدين على
عل���ى الطرف الذي ُي ُّ
الطرف الذي يعد العمل مدنيا بالن�سبة له ( ،((1واالجتاه الثاين :و�أخذ به القانون الأ�سباين
والكويت���ي والقطري و ُيخ�ضع هذا االجت���اه العمل املختلط لأح���كام القانون التجاري
دائما ،فالطرف املدين َيخ�ضع للقواعد التجارية ال املدنية ،و�إذا ُوجد لدى الدولة ق�ضاء
جتاري فالدعوى ترفع �أمامه دائما(.((1
ومل يتط���رق نظ���ام املحكم���ة التجارية ال�سعودي لأح���كام الأعم���ال املختلطة ،و�أما
( ((1القانون التجاري ،علي البارودي  ،76درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل .55
( ((1القانون التجاري ،علي عو�ض  ،70القانون التجاري ،حممد ح�سني عبا�س .195
( ((1الو�سي ��ط يف �ش ��رح القان ��ون التجاري ،عزيز العكيلي  ،113وقد ن� ��ص قانون التجارة امل�صري يف مادته الثالثة على �أنه:
"�إذا كان العق ��د جتاري� �اً بالن�سب ��ة �إل ��ى �أحد طرفيه فال ت�سري �أح ��كام القانون التجاري �إال عل ��ى التزامات هذا الطرف
وحده ،وت�سري على التزامات الطرف الآخر �أحكام القانون املدين ما مل ين�ص القانون على غري ذلك".
( ((1الو�سي ��ط يف �ش ��رح القان ��ون التجاري ،عزيز العكيلي  ،113وق ��د ن�ص قانون التجارة الكويتي ال�صادر عام  1980يف املادة
 12من ��ه عل ��ى �أن ��ه" �إذا كان العق ��د جتاري� �اً بالن�سب ��ة �إلى �أح ��د العاقدي ��ن دون الآخر� ،س ��رت �أحكام قان ��ون التجارة على
التزام ��ات العاق ��د الأخ ��ر النا�شئ ��ة من ه ��ذا العقد ،ما مل يوج ��د ن�ص يق�ضي بغري ذل ��ك" ،ومثلها امل ��ادة  10من قانون
املعامالت التجارية الإماراتي ،واملادة  10من قانون التجارة القطري.
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الق�ضاء التج���اري يف ديوان املظامل فكان ي�رصف النظر عنه���ا� ،إذ كان ي�شرتط �رشطني
لنظ���ر الدعوى التجاري���ة� ,أولهما� :أن يك���ون العمل جتارياً لطريف الدع���وى ،وثانيهما:
�أن يك���ون كالهم���ا تاجرين ،وترتب على هذين ال�رشطني ن�ش���وء اجتاه ثالث م�شدد يف
الأعم���ال املختلطة مفاده �إخ�ضاعها للقواعد املدني���ة دائماً ،مبا يف ذلك اخت�صا�ص النظر
فيها للمحاكم العامة.
وميك���ن �أن يف�رس ت�شدد الديوان يف ذل���ك ب�أن واليته للق�ضاء التج���اري تعد ا�ستثناء
م���ن الوالية العامة املنعقدة للق�ضاء العام ول���ذا – ف�إنه من وجهة نظر الديوان  -ينبغي
ت�ضيي���ق نطاق ه���ذه الوالية قدر الإمكان ،كما ي�ستند الدي���وان �إلى املادة  443من نظام
املحكمة التجارية والتي تن�ص على �أن " الق�ضايا التي يحال �أمر النظر فيها �إلى املحكمة
التجارية ويج���ري بالفعل بتها عن طريقها و�ضمن اخت�صا�صه���ا هي :كل ما يحدث بني
التجار.".....
وينتظر �إلغاء العمل بهذين ال�رشطني بعد �صدور نظام املرافعات اجلديد عام 1435هـ؛
والذي �أناط نظ���ر الأعمال املختلطة جزئيا باملحاكم التجارية املزمع �إن�شا�ؤها حتت والية
الق�ضاء العام وذلك يف ح���ال كان املدعى عليه هو التاجر ،حيث ن�صت املادة /35ب
م���ن النظام املذكور على �أنه" :تخت�ص املحاك���م التجارية بالنظر يف الآتي - :الدعاوى
التي تقام على التاجر ب�سبب �أعماله التجارية الأ�صلية والتبعية" ،ويفهم من هذا الن�ص
�أن الدعاوى النا�شئة عن الأعمال املختلطة لها ثالث حاالت:
احلال���ة الأولى� :أن يكون املدعى عليه هو التاجر ب�سبب عمله التجاري ،وكان املدعي
غري تاج���ر ،ف�إن االخت�صا�ص بنظر هذه الدعوى منعق���د للمحكمة التجارية ،وهذا يعد
�إ�سقاطا جزئيا ل�رشط الديوان ب�أن يكون طرفا الدعوى تاجرين.
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احلالة الثانية� :أن يكون املدعي بالدعوى النا�شئة عن عمل جتاري هو التاجر ،واملدعى
عليه هو الطرف املدين ،كادعاء التاج���ر على امل�ستهلك بعدم وفائه بقيمة الب�ضاعة ،فال
ينعقد االخت�صا�ص يف هذه احلالة للمحكمة التجارية.
احلال���ة الثالثة� :أن يكون املدعى عليه غري مكت�س���ب لو�صف التاجر لكنه يزاول عم ًال
جتاري���اً منفرداً بغري احرتاف ،ف����إن املحكمة التجارية ال تخت�ص بنظر ه���ذا النزاع �أي�ضاً
ومثال���ه املعلم الذي يقوم بعمل جتاري منفرد بغري اح�ت�راف كال�رشاء لأجل البيع ،فهذا
املعل���م ال ي�صدق عليه و�صف التاجر الذي ا�شرتطته املادة �آنفة الذكر ،وهذا معنى قولنا
�أن نظام املرافعات جع���ل اخت�صا�ص املحاكم التجارية بنظ���ر الأعمال املختلطة جزئيا،
فجعل االخت�صا�ص لهذه املحاكم يف احلالة الأولى فقط دون احلالة الثانية والثالثة.
املطلب الثالث :القواعد الخاصة باألعمال التجارية

يرتتب على �إ�سب���اغ ال�صفة التجارية على الأعمال التجاري���ة  -ومنها �أعمال املقاولة
 �أث���ر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�صة بالأعم���ال التجارية ،وهذه القواعد يتحقق بهاميزت���ان مهمتان من مزايا النظام التجاري ،وهما مي���زة ال�رسعة التي ت�شكل مطلباً مهماً
للتجار يف تعامالتهم ،ومي���زة دعم االئتمان �أي تقوية الثقة بني �أطراف العمل التجاري
عند املعاو�ضة �أو الإقرا�ض بالآجل(.((1
وهذه القواعد قررتها العديد من القوانني الأجنبية ،و�أما النظام التجاري ال�سعودي
فل���م ي�أخذ بها جميعا ،بل �أخذ ببع�ضها ،وبع�ضه���ا الآخر ُي�ست�رشف من املنظم الأخذ بها
م�ستقبال نظرا ملا يحققه ذلك من م�صالح.
( ((1القانون التجاري ،م�صطفى طه .12
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وتتلخ�ص هذه القواعد فيما يلي:
-1اخت�صا����ص الق�ضاء التجاري بنظ���ر املنازعات النا�شئة عن ه���ذه الأعمال ،وهذا
الق�ض���اء م�شتت حالياً بني الدوائر التجارية يف ديوان املظامل  -والتي تعد حاليا �صاحبة
الوالية العامة يف الق�ضاء التجاري -وبني اللجان الق�ضائية ذات االخت�صا�ص التجاري
كلجن���ة الأوراق التجارية وجلن���ة املنازعات امل�رصفية وغريه���ا ،ومبوجب نظام الق�ضاء
ال�ص���ادر عام 1428هـ ف�سينتق���ل اخت�صا�ص الدوائر التجاري���ة يف الديوان واخت�صا�ص
بع�ض اللجان التجارية �إلى املحاكم التجارية املتفرعة عن الق�ضاء العام(.((1
-2تطبي���ق �أحكام الإفال����س التجاري ال�صارمة على التاجر ال���ذي يعجز عن الوفاء
بديونه النا�شئة عن �أعماله التجارية.
-3الت�ش���دد يف �إعطاء املهلة الق�ضائي���ة ؛فال ُيعطى املدين بدين نا�شئ عن عمل جتاري
مهلة للوفاء �إال يف حدود �ضيقة جدا يقدرها القا�ضي.
-4التقادم الق�صري يف الديون النا�شئة عن عمل جتاري.
-5افرتا�ض الت�ضامن بني املدينني بدين جتاري فالدائن خمري يف مطالبتهم جمتمعني
�أو االقت�صار على �أحدهم.
-6حرية الإثبات يف الأعمال التجارية دون حاجة لإثباتها كتابة ،وهذ القاعدة �أخذت
بها القوانني التجارية الأجنبية ،و�أما النظ���ام والق�ضاء ال�سعودي ف�إن الإثبات فيهما حر
من �أي قيد وال فرق يف هذه احلرية بني احلق املدين �أو التجاري فكالهما يجوز �إثباته ب�أي
من طرق الإثبات ،وي�ستثنى من ذلك ح���االت حمدودة قررت بع�ض الأنظمة التجارية
ثبوتها بالكتابة.
( ((1نظام الق�ضاء رقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ  ،املواد �،22 ،9آلية العمل التنفيذية للنظام ،الق�سم الثالث.2/
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-7وج���وب الإنذار امل�سبق من قب���ل الدائن للمدين بدين جت���اري بكافة الطرق قبل
اتخ���اذ �إجراء ق�ضائ���ي �ضده ،وهذ القاعدة �أخ���ذت بها بع�ض القوان�ي�ن الأجنبية ،و�أما
النظام ال�سعودي فلم ي�أخذ بهذا الإنذار ال يف املعامالت املدنية وال التجارية ،ومل يجر
(((1
به العرف التجاري.
املبحث األول :التعريف باملقاولة التجارية وبيان شروطها
املطلب األول :التعريف باملقاولة التجارية

�سك���ت نظام املحكمة التجارية عن تعريف املقاول���ة التجارية وبيان ماهيتها ،ومن ثم
ُيرجع يف بيان املق�صود به���ا �إلى ال�رشاح و�أحكام الق�ضاء ،وبا�ستقراء ما كتب يف ذلك
ميكن �أن ن�ستخل�ص تعريفا لها ب�أنها" :الت�رصف �أو الفعل الذي ي�ستهدف الربح ،و ُي�ؤدى
ب�ش���كل متكرر وم�ستمر ،ويتخذ �شك ًال منظماً تتوافر فيه عنا�رص مادية وقانونية ،مما يرتب
جريان القواعد التجارية عليه".
ويفهم من هذا التعريف �أن املقاولة يف القانون التجاري البد �أن يتوافر فيها التكرار،
و�أن ت�شتمل على تنظيم يتوافر فيه عنا�رص مادية وب�رشية �أبرزها :ر�أ�س املال ،ومقر للقيام
بالن�شاط ،وت�شغيل للغري ،والأدوات �أو الآالت(.((1
واملقاول���ة م�صطلح مرتجم ترجمة غ�ي�ر دقيقة للفظ الفرن�سي ال���ذي اُ�ستمد منه نظام
( ((1وتف�صي ��ل ه ��ذه القواع ��د يطول ،ولي�س هذا جم ��ال بحثها ،وقد مت درا�ستها يف بحث م�ستقل م ��ن قبل الباحث عنوانه
"القواع ��د اخلا�ص ��ة بالأعم ��ال التجاري ��ة" ،ولال�ستزادة فيه ��ا �أي�ضا ينظر :درو�س يف القانون التج ��اري ال�سعودي� ،أكثم
اخل ��ويل  ،16قانــ ��ون املعامالت التجاريــة ال�سعودي ،حممود بريري  ، 33القانون التجاري ال�سعودي ،حممد اجلرب 35
 ،القانون التجاري ،م�صطفى طه  ،108القانــون التجاري ،علي يون�س .53
( ((1درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ، 35القانون التجاري ،علي عو�ض .51
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املحكم���ة التجاري���ة� ،إذ الرتجم���ة ال�صحيحة له ه���ي م�صطلح "امل��ش�روع"( ،((1وهذا
امل�صطل���ح �أو�ضح يف الداللة على املق�صود من م�صطل���ح املقاولة ،لكن �سن�سري يف هذا
البح���ث على م�صطلح املقاولة بو�صفه امل�صطلح الذي ن�ص عليه نظام املحكمة التجارية
ال�سع���ودي ،ول�شي���وع ا�ستعماله بني امل�شتغلني بالنظام التج���اري ال�سعودي من �رشاح
وق�ضاة وغريهم(.((1
( ((1والرتجمة مل�صطلح "امل�شروع" هي الرتجمة التي ارت�ضاها قانون التجارة اللبناين ال�صادر عام 1942م ،وامل�ستمد من
القانون الفرن�سي يف املادة ال�ساد�سة منه ،وانظر :الوجيز يف القانون التجاري� ،سمري عاليه  ،78 ،31القانون التجاري،
علي البارودي .53
( ((1املقاول ��ة يف القان ��ون له ��ا �إطالق ��ان� ،إط�ل�اق يف القان ��ون التج ��اري ويراد بها كما بين ��ا يف املنت :امل�ش ��روع الذي يحتوي
عل ��ى عنا�ص ��ر مادي ��ة وب�شرية ،وهي به ��ذا املعنى تختلف عن عق ��د املقاولة يف القانون املدين وه ��و" العقد الذي يتعهد
مبقت�ض ��اه �أح ��د املتعاقدي ��ن �أن ي�صن ��ع �شيئا �أو �أن ي� ��ؤدي عمال لقاء �أجر" م  646من القانون امل ��دين امل�صري ،فاملقاولة
يف القان ��ون امل ��دين وفق ��ا له ��ذا التعري ��ف تتفق م ��ع مفهوم املقاول ��ة يف القانون التج ��اري يف �أن حمل املقاول ��ة يرد على
�صناع ��ة �أو عم ��ل به ��دف التك�سب ،غ�ي�ر �أن امل�صطلَحني يختلف ��ان يف �أن القانون التجاري يَ�ش�ت�رط يف املقاولة �أن تكون
على م�ستوى من التنظيم ,و�أن تكون على وجه التكرار ،و�أن يتوافر لها عنا�صر مادية وب�شرية ،وهذه ال�شروط ال يلزم
توافره ��ا يف املقاول ��ة املدنية ،وعلى هذا ف�إن املقاول ��ة التجارية التي تتخلف �شروطها تتحول �إلى مقاولة مدنية تطبق
ب�ش�أنه ��ا �أح ��كام املقاول ��ة يف القان ��ون املدين ،فت�س ��ري عليها القواعد املدني ��ة ال التجارية ومن ذل ��ك اخت�صا�ص الق�ضاء
امل ��دين بنظ ��ر املنازع ��ات النا�شئ ��ة عنها ،ومث ��ال ذلك مقاولة البن ��اء� ،إذ تعد مقاولة جتارية متى م ��ا كانت على قدر من
ال�ضخامة ،ب�أن ا�شتملت على تنظيم ور�أ�س مال وعدد كبري من العمال  ،وتنقلب �إلى مقاولة مدنية �إذا مل تكن كذلك
ب� ��أن خل ��ت م ��ن وج ��ود التنظيم ,وكان ر�أ�س امل ��ال فيها ي�سريا� ،أو كان املق ��اول يعمل بنف�سه �أو مب�ساع ��دة عدد �ضئيل من
العم ��ال ،وق ��د �سك ��ت املنظم ال�سعودي عن و�ضع معي ��ار للتفرقة بني املقاولة التجارية واملدني ��ة تبعا ل�سكوته عن و�ضع
معيار للتفرقة بني العمل التجاري والعمل املدين ،ولذا ف�إن املرجع يف �إك�ساب املقاولة ال�صفة التجارية �أو املدنية يعود
لتقدير القا�ضي ،وي�سرت�شد باملعايري ال�سابق ذكرها .
وما �سبق هو يف بيان الطبيعة التجارية �أو املدنية للمقاولة �،أما يف جمال �أحكام املقاولة املدنية من حيث تكييفها و�أطرافها
والتزاماته ��م وم�س�ؤولياته ��م ف� ��إن القوانني املدني ��ة  -يف غري اململكة – ف�صلت هذه الأحكام ،وع ��ددت �أنواعا عدة لهذه
املق ��اوالت املدني ��ة �أبرزه ��ا :مقاولة البناء ،ومقاول ��ة الإعالن ،ومقاول ��ة الن�شر ،وغريها ،وجرى �ش ��راح القانون املدين
عل ��ى الب ��دء بب�س ��ط �أحكام مقاولة البن ��اء بو�صفها �أهم �أنواع املق ��اوالت املدنية ثم يحيلون بقية �أح ��كام املقاوالت �إليها،
و�أم ��ا مقاول ��ة النق ��ل ف�إن املقنن امل�ص ��ري �أحال �أحكامها �إلى القانون التجاري ،و�أم ��ا اململكة فلم ي�صدر لها نظام مدين
حت ��ى الآن يب�ي�ن �أح ��كام املق ��اوالت املدنية ومنها مقاول ��ة املباين ،ولذا ف�إن مرج ��ع القا�ضي يف ا�ستم ��داد �أحكامها يكون
للعق ��د والع ��رف مامل يخالف ��ا ال�شرع �أو يخالفا ن�صاً نظامي� �اً �آمراً ،وانظر :الو�سيط �شرح القان ��ون املدين،عبد الرزاق
ال�سنهوري .325/7
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و�أما القوانني التجارية احلديثة كامل��ص�ري والإماراتي والقطري فنجد �أنها ا�ستبدلت
م�صطلح املقاول���ة مب�صطلح "االحرتاف"( ،((2و�أرى ب�أن ه���ذا اال�ستبدال حمل نظر لأن
االحرتاف يف اللغة يفيد �أحد �رشوط املقاولة ال كلها،فهو يفيد تكرار التك�سب فقط وال
يدل على بقية �رشوط املقاولة من وجود تنظيم ور�أ�س مال وعمالة ُي�ضا َرب على عملهم،
فال�سائ���ق الذي يحرتف نقل الغري ب�سيارته يعد عمله وف���ق م�صطلح "االحرتاف" عم ًال
جتاري���اً وال�صحيح �أن عمله يعد مدنياً لأنه و�إن توافر االحرتاف –التكرار -يف عمله �إال
�أن ال��ش�روط الأخرى للمقاولة كالتنظيم واملح���ل ور�أ�س املال وال�سائقني الذين ي�ضارب
عل���ى عملهم مل تتوفر ،وكان الأولى بهذه القوانني الأخذ مب�صطلح "امل�رشوع" بو�صفه
امل�صطلح ال���ذي يتطلب توافر كافة عنا�رص املقاولة من تك���رار وتنظيم وعمالة ي�ضارب
املقاول على عملهم.
املطلب الثاني :شروط املقاولة التجارية

للمقاولة �رشوط متى ما توافرت ُع َّد العمل جتارياً بطريق املقاولة ،وهذه ال�رشوط هي
تكرار العمل ،ووجود تنظيم متوافر العنا�رص ،و�أن يكون هناك م�ضاربة على عمل الغري
يف املقاوالت التي تتطلب ذلك ،وتف�صيل هذه ال�رشوط كالتايل:
ال�رشط الأول :تك���رار العمل ،ويعرب عنه بـ"االحرتاف" ,فال بد للحكم على عمل ما
ب�أن���ه جتاري بطريق املقاولة �أن يتكرر على نحو مت�صل ومعتاد ،و�أما من يقوم بالعمل مرة
واحدة �أو م���رات ولكن ب�شكل عار�ض ف�إن معنى املقاولة هن���ا ال يتحقق ،فالناقل الربي
( ((2االحرتاف يف اللغة :االكت�ساب ،م�أخوذ من احلرفة ،وهي ال�صنعة التي يُرتزق منها ،واالحرتاف يف القانون التجاري:
مزاولة العمل التجاري على وجه التكرار ب�صفة منتظمة ال عار�ضة ،وانظر :ترتيب القامو�س املحيط ،ول�سان العرب،
مادة حرف ،القانون التجاري ،علي عو�ض  ،79املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق .83
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ال���ذي يقوم بعمليات النقل على �سبي���ل التكرار يعد عمله جتارياً بخالف من قام بعملية
نقل ملرة واحدة فال يعد عمله كذلك(.((2
ال�رشط الث���اين� :أن يوجد تنظيم يحقق ا�ستمرارية امل��ش�روع ،وهذا التنظيم ال بد �أن
يحت���وي على عنا�رص �أبرزها :وجود خط���ة مر�سومة مكتوبة �أو �ضمنية تهدف �إلى حتقيق
الأرباح من خالل طرح ال�سلعة �أو اخلدمة حمل املقاولة يف ال�سوق ،ووجود ر�أ�س املال،
ووج���ود مقر ملزاولة الن�ش���اط ،وتوافر الأدوات �أو الآالت ،وه���ذه العنا�رص قد يتحقق
بع�ضه���ا �أو كلها( ،((2والقا�ضي له �سلطة يف تقدير ذلك وفقاً لنوع العمل الذي تعلقت به
الدعوى؛ فقد يرى �أن بع�ض هذه العنا�رص كاف يف �إ�سباغ ال�صفة التجارية على العمل،
وقد يرى �أهمية توافرها جميعا.
ال��ش�رط الثالث :ت�شغي���ل الغ�ي�ر وامل�ضاربة على عمله���م( ،((2وه���ذا ال�رشط خا�ص
باملق���اوالت التي تت�ضم���ن عم ًال مادياً كمقاول���ة ال�صناعة ومقاولة النق���ل ومقاولة �إن�شاء
املب���اين ،وتتم امل�ضاربة هن���ا من خالل ا�ستفادة التاجر من الف���ارق بني �أجر العامل وبني
الربح الذي يجنيه من بيع نتاج العمال �أو ثمرة جهدهم ،لأن هذه امل�ضاربة هي التي متيز
التاجر املحرتف لهذه املقاوالت عن احلرفي�ي�ن و�صغار ال�صناع كاحلداد والنجار الذين
ي�صنع���ون ب�أنف�سهم م���ا يبيعونه ،فه�ؤالء ال ُيعدون جتاراً وال يع���د عملهم جتارياً حتى لو
ا�ستعانوا بعدد حمدود من العمالة(.((2
( ((2درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ، 35القانون التجاري ،م�صطفى طه .75
( ((2القانون التجاري ،حممود �سمري ال�شرقاوي  ،41القانون التجاري ،م�صطفى طه .75
( ((2يق�ص ��د بامل�ضارب ��ة يف اال�صط�ل�اح القان ��وين :االجت ��ار �أو العم ��ل الذي يتم بق�صد حتقي ��ق الربح ،وتع ��د امل�ضاربة �أحد
املعاي�ي�ر الت ��ي متي ��ز العمل التجاري عن العمل املدين ،وهي تختلف بناء على هذا املفهوم عن �شركة امل�ضاربـة يف الفقه
الإ�سالمي والتي يق�صد بها ال�شركة التي يكون فيها ر�أ�س املال من طرف والعمل من طرف �آخر.
( ((2درو� ��س يف القان ��ون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ،35القانون التجاري ،علي البارودي  ،54القانون التجاري ،علي
عو�ض .51
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وعل���ى هذا ف����إن املقاوالت التي يج���ب �أن يتوافر فيها هذا ال��ش�رط ينبغي �أن تكون
على قدر من ال�ضخامة والوفرة يف العمالة ،ومعيار تقدير هذه الوفرة مرتوك للقا�ضي،
وبع�ض القوانني تقدره بتوافر ع�رشة من العمالة ف�أكرث(.((2
و�أما املق���اوالت الأخرى التي ال تت�ضم���ن �أعما ًال مادية كالتوري���د والوكالة بالعمولة
وغريها ف�إنها تعد �ضمن املقاوالت لكنها ال تخ�ضع لهذا ال�رشط لأن الغالب فيها هو �أنها
ت�رصفات قانونية ال �أعمال مادية(.((2 ((2
ومن �أمثلة املقاوالت التي حتققت فيها هذه ال�رشوط جمتمعة :مقاولة النقل الربي؛ �إذ
ُيعد عمل املقاول فيها جتارياً �إذا كان حمرتفاً للعمل ب�أن كان مزاوال له على وجه التكرار،
وا�شتم���ل م�رشوعه على �سيارات للنقل ،ومكتب ميار�س م���ن خالله �إدارة هذا الن�شاط،
و�سائقني ي�ضارب على عملهم ،ومثله عمل �صاحب امل�صنع� ،إذ يعد جتارياً متى ما توافر
يف م�صنعه العمال والآالت(.((2
بق���ي �أن ننبه �إلى �أن القائم بالعمل على وجه املقاولة يكت�سب و�صف التاجر املحرتف
وذلك لقيامه به على وجه م�ستمر ومنظم ،بالإ�ضافة �إلى اكت�ساب العمل ال�صفة التجارية.
( ((2وم ��ن ذل ��ك :قان ��ون غ ��رف ال�صناع ��ة التقليدي ��ة املغرب ��ي ال�ص ��ادر 1963م  ،حيث �سم ��ى يف الف�صل الث ��اين منه احلريف
بـ"ال�صان ��ع التقلي ��دي" ،وو�ض ��ع ل ��ه �ضابط ��ا للتفري ��ق بينه وب�ي�ن ال�صانع املحرتف وه ��و �أال يتجاوز ع ��دد العمال عنده
ع�شرة عمال ،و�أن ال ي�ستخدم �آالت تفوق قدرتها احل�صانية ع�شرة �أح�صنة ،وهو �ضابط وجيه.
( ((2درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ،35القانون التجاري ،حممود �سمري ال�شرقاوي .72
( ((2يختل ��ف حم ��ل العم ��ل يف العقود باخت�ل�اف العقد ،فقد يكون حمل العمل يف العقد هو :العم ��ل املادي ،وهو ما ا�شتمل
عل ��ى فع ��ل وحرك ��ة ،كمقاولة البن ��اء وعقود الت�صنيع وعقود العم ��ل ،وقد يكون حمل العمل يف العق ��د ت�صرفا قانونياً:
وهو العمل الذي اجتهت �إرادة الأطراف فيه لإحداث �أثر قانوين معني غري مادي ،كالبيع والوكالة ،وانظر :الو�سيط
يف �شرح القانون املدين ،عبدالرزاق ال�سنهوري  ،14/7وهذا يقابل ما درج عليه الفقه الإ�سالمي من تفريق بني العقود
ال ��واردة عل ��ى العم ��ل كعقود ال�صنائع والعقد م ��ع الأجري امل�شرتك ،والعق ��ود الواردة على الت�صرف ��ات كالوكالة والبيع
والهبة وغريها.
( ((2القانون التجاري ،م�صطفى طه  ، 75القانون التجاري ،علي البارودي .5
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املبحث الثاني :الطبيعة التجارية لألعمال التجارية باملقاولة

تتع���دد املقاوالت التي ن�ص عليه���ا نظام املحكمة التجارية �إل���ى �سبع مقاوالت هي:
مقاول���ة ال�صناعة ،ومقاولة التوري���د ،ومقاولة الوكالة بالعمول���ة ،ومقاولة النقل الربي
والبحري ،ومقاولة املحالت واملكاتب التجارية ،ومقاولة حمالت البيع باملزاد ،ومقاولة
�إن�شاء املباين(،((2وثم �ضوابط عدة لتحديد الطبيعة التجارية لك عمل من هذه الأعمال
وهو ما �سنف�صله يف املطالب الآتية:
املطلب األول :مقاولة الصناعة

اختل���ف ال��ش�راح يف طبيعة مقاولة ال�صناع���ة فهناك من ُيلحقه���ا بالأعمال التجارية
املنف���ردة ،وهناك من يرى �إحلاقها ب�أعمال املقاولة ،و�إحلاقها باملقاوالت هو الر�أي الراجح
( ((2ج ��اء الن� ��ص عل ��ى ه ��ذه املقاوالت يف امل ��ادة الثانية من نظام املحكم ��ة التجارية ،لكنها جاءت مفرق ��ة يف �أكرث من فقرة
�ضم ��ن ه ��ذه املادة ،فالفقرة �أ �أوردت يف �آخرها مقاول ��ة ال�صناعة ،ثم �أوردت الفقرة ب خم�سا من هذه املقاوالت ،و�أوردت
الفقرة د مقاولة املباين.
ون�ص املادة الثانية " :يعترب من الأعمال التجارية كل ما هو �آت :
�أ  -كل �شراء ب�ضاعة �أو �أغالل من م�أكوالت وغريها لأجل بيعها بحالها �أو بعد �صناعة وعمل فيها.
ب -كل مقاول ��ة �أو تعه ��د بتوري ��د �أ�شي ��اء �أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة �أو النقل بر�أ �أو بح ��راً �أو يتعلق باملحالت واملكاتب
التجارية وحمالت البيع باملزايدة يعني احلراج.
ج  -كل ما يتعلق ب�سندات احلوالة ب�أنواعها �أو بال�صرافة والداللة ال�سم�سرة.
د  -جميع العقود والتعهدات احلا�صلة بني التجار واملت�سببني وال�سما�سرة وال�صيارفة والوكالء ب�أنواعهم وجميع املقاوالت
املتعلقة ب�إن�شاء مبان ونحوها متى كان املقاول متعهداً بتوريد امل�ؤن والأدوات الالزمة لها .
ه� �ـ -كل عم ��ل يتعل ��ق ب�إن�ش ��اء �سف ��ن جتاري ��ة �أو �شراعية و�إ�صالحه ��ا �أو بيعه ��ا �أو �شرائه ��ا يف الداخل واخل ��ارج وكل ما يتعلق
با�ستئجاره ��ا �أو ت�أجريه ��ا �أو بي ��ع �أو ابتي ��اع �آالته ��ا و�أدواته ��ا ولوازمه ��ا و�أجرة عماله ��ا ورواتب مالحيه ��ا وخدمها وكل
�إقرا� ��ض �أو ا�ستقرا� ��ض يج ��رى عل ��ى ال�سفين ��ة �أو �شحنها وكل عق ��ود ال�ضمانات املتعلق ��ة بها وجميع املق ��اوالت املتعلقة
ب�سائر �أمور التجارة البحرية".
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عند جمهور ال�رشاح وهو ما �أخذت به �رصاحة القوانني التجارية احلديثة(.((3
ويق�ص���د بال�صناعة حتويل امل���واد الأولية �إلى �سلع تق�ضي حاج���ات الأفراد،ك�صناعة
الأقم�ش���ة من القط���ن� ،أو ال�سكر من الق�ص���ب� ،أو الآالت من احلدي���د� ،أو الأثاث من
اخل�شب( ،((3وقد تو�سع ال�رشاح يف مفهوم ال�صناعة ،ف�أ�ضافوا �إليها كل تعديل للأ�شياء
( ((3ا�ست ��دل القائل ��ون ب�إحلاقه ��ا بالأعم ��ال التجارية املنفردة بن�ص امل ��ادة الثانية فقرة "�أ" التي تق ��رر جتارية":كل �شراء
ب�ضاع ��ة �أو �أغ�ل�ال م ��ن م�أكوالت وغريها لأج ��ل بيعها بحالها �أو بعد �صناعة وعمل فيه ��ا" ،فالن�ص هنا قرن ال�صناعة
ب�أه ��م عم ��ل جت ��اري منف ��رد وهو ال�ش ��راء لأجل البي ��ع ومن ثم تع ��د ال�صناعة عم�ل ً�ا جتاري� �اً منفردا فتكت�س ��ب ال�صفة
التجاري ��ة ول ��و مور�ست مل ��رة واحدة ،ومن �أن�صار هذا ال ��ر�أي :د:حممود بريري :قانون املعام�ل�ات التجارية ال�سعودي
 ,40والدكتور �سعيد يحي،الوجيز يف النظام التجاري ال�سعودي .50
و�أما جمهور ال�شراح فيُلحقون ال�صناعة بالأعمال التجارية بطريق املقاولة ،وي�ستدلون على ذلك مبا يلي:
�-1أن الن� ��ص الفرن�س ��ي ال ��ذي اُ�ستم ��د منه نظام املحكم ��ة التجارية �أدرج ال�صناع ��ة �ضمن �أعمال املقاول ��ة يف معر�ض تعداده
لأنواعها ،و�إيراد نظام املحكمة التجارية لها بعد ال�شراء لأجل البيع يعد خط�أ من املنظم خالف فيه الأ�صل الفرن�سي.
�-2أن ال�صناع ��ة املذك ��ورة يف ن� ��ص الفقرة �أ التي تناولت الأعمال التجارية املنفردة ال يق�صد بها ال�صناعة مبعناها الفني بل
املق�ص ��ود به ��ا التعدي ��ل والتحوير الذي يَرد على ال�سلع ��ة امل�شرتاة بق�صد تداول بيعها فالتحوي ��ر جاء هنا تبعا لل�شراء
بق�صد البيع.
�-3أن التعاقد على �شراء مواد �أولية لأجل �صنعها ملرة واحدة يُعد �أمرا نادر الوقوع ،فالعادة �أن هذا التعاقد يقع عند القيام
مب�شروع �صناعي.
ومم ��ن �أخ ��ذ به ��ذا االجتاه من �شراح النظ ��ام ال�سعودي الدكتور :حممد اجل�ب�ر :القانون التجاري ال�سع ��ودي  ،64وقد وقع
نف� ��س الإ�ش ��كال يف ن� ��ص قانون التجارة امل�صري الق ��دمي وامل�ستمد من قانون التجارة الفرن�س ��ي ،وممن �أخذ من �شراح
القان ��ون امل�ص ��ري بتجارية ال�صناعة على وج ��ه املقاولة الدكتور :حم�سن �شفيق :املوج ��ز يف القانون التجاري،65،56 :
والدكت ��ور  :حمم ��د ح�سن ��ي عبا�س :القانون التجاري  ،144والدكتور م�صطفى ط ��ه :القانون التجـاري  ،76والدكتور:
حمم ��ود ال�شـرق ��اوي :القانــ ��ون التج ��اري ،70وغريهم ،ثم جاء قان ��ون التجــارة امل�صري اجلديــد ،امل ��ادة /5ب منه وع َّد
ال�صناعة �ضمن الأعمال التجارية على وجه املقاولة -االحرتاف ، -ومثله قانون التجاري القطري ،م.15/5
( ((3املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق  ،65التاجر وقانون التجارة باملغرب ،حممد لفروجي  ،45ومن ال�صناعات
�أي�ض ��ا عم ��ل �صاح ��ب املطبع ��ة ،وهو ما �أخذ ب ��ه الق�ضاء التج ��اري يف ديوان املظ ��امل يف احلكم املدقق ال�ص ��ادر من هيئة
التدقي ��ق التج ��اري برق ��م /123ت 4/لعام1416ه� �ـ ،وجاء فيه" :املطبع ��ة م�شروع �صناعي جتاري وم ��ا تنفذه من �أعمال
الطباع ��ة يعت�ب�ر عم�ل ً�ا جتارياً �أ�صلياً ومن ثم ف�إن املدعي يعترب تاجراً،كما �أن العمل حمل النزاع يعترب كذلك جتارياً
حم�ض� �اً بالن�سب ��ة للم�ؤ�س�س ��ة املدعى عليها."...حكم غ�ي�ر من�شور ،وانظر :جمموعة املب ��ادئ التجارية لديوان املظامل،
جمع� :إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
ـ  65ـ

األعمال التجاريـة باملقاولة يف النظام السعودي

يزيد من قيمتها ك�إ�صالح ال�سلع امل�صنوعة �أو تعبئتها �أو تغليفها(.((3
وتعد مقاولة ال�صناعة عم ًال جتارياً ل�سببني:
-1تواف���ر امل�ضاربة فيها من خ�ل�ال الربح الذي يحققه مال���ك امل�صنع من الفرق بني
�رشائه امل���واد الأولية ودفع �أجور العم���ال و�رشاء الآالت ،وبني الدخ���ل الناجت عن بيع
املنتج ،وامل�ضاربة تعد �أحد املعايري التي متيز العمل التجاري عن العمل املدين.
-2-2قيامه���ا عل���ى الو�ساطة بني عمل العم���ال وجمهور امل�ستهلك�ي�ن بق�صد حتقيق
الرب���ح( ،((3والو�ساط���ة تعد �أي�ضا �أح���د املعايري الت���ي متيز العمل التج���اري عن العمل
املدين(.((3
والع���رف و�إن درج على التمييز بني التاجر وال�صانع� ،إال �أن القانون التجاري ا�ستقر
عل���ى �أن ال�صانع يعد تاجراً ت�رسي عليه �أحكام القانون التجاري ،فكالهما يف احلقيقة
يرتب���ح من خالل بي���ع املنتجات� ،إال �أن التاجر يرتبح من الف���رق بني ثمن ال�رشاء وثمن
البي���ع مع بقاء �شكل املادة كما هو� ،أم���ا ال�صانع فيرتبح من خالل حتويل املادة الأولية ثم
بيعها مراعياً يف حتديد ثمنها نفقات املواد والعمال(.((3
وال ف���رق يف جتارية مقاولة ال�صناعة ب�ي�ن �أن يقوم ال�صانع ب�رشاء املواد ثم حتويلها �أو
�صيانته���ا وبيعها حل�سابه وهذا هو الأكرث وقوع���ا� ،أو �أن يقوم امل�ست�صنع بتزويد ال�صانع
( ((3وه ��ذا التو�س ��ع يف مفه ��وم ال�صناع ��ة يتفق مع تعري ��ف امل�شروع ال�صناعي املن�ش� ��أة ال�صناعية ،وال ��وارد يف نظام التنظيم
ال�صناع ��ي املوح ��د واملواف ��ق علي ��ه باملر�س ��وم امللكي رق ��م م 20/وتاري ��خ 1427/4/4هـ حيث ُع� � ِّرف ب�أن ��ه :كل من�ش�أة يكون
غر�ضها الأ�سا�سي حتويل اخلامات �إلى منتجات كاملة ال�صنع �أو ن�صف م�صنعة �أو حتويل املنتجات ن�صف امل�صنعة �إلى
منتجات كاملة ال�صنع مبا يف ذلك �أعمال املزج والف�صل والت�شكيل والتجميع والتعبئة والتغليف� ،شريطة �أن تتم كل �أو
معظم هذه العمليات بقوة �آلية ،وال�صناعات املعرفية والبيئية ،وال�صناعات الأخرى التي حتددها الالئحة التنفيذية.
( ((3القانون التجاري ،م�صطفى طه .76
( ((3القانون التجاري ،علي يون�س .131،129
( ((3القانون التجاري ،م�صطفى طه .76
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بامل���واد ليحولها �إلى منتج ،وتطبيق���اً لذلك ف�إنه يدخل يف مقاول���ة ال�صناعة عمل مالك
ور�شة الأخ�ش���اب الذي يتولى قطع �أخ�شاب الغري( ،((3وعم���ل �صاحب م�صنع التمور
الذي يقوم بتعبئة متور الغري وتغليفها.

طبيعة عمل احلريف:

م���ن امل�سائل الهامة يف مقاولة ال�صناعة حتديد طبيعة عمل احلريف� ،أي متى يعد عمله
جتاري���اً فيلحق بال�صانع ،ومتى يعد عمله مدنياً ،وبا�ستقراء �آراء ال�رشاح يف هذه امل�س�ألة
نخل�ص �إلى التفرقة بني حالتني:

احلالة الأولى:

�أن يقت�رص احلريف على مزاولة �صناعة يدوية مبفرده �أو مب�ساعدة عدد قليل من ال�صبية
�أو �أفراد عائلته� ،أو �أن ي�ستعني ب�آالت حمدودة يديرها بنف�سه( ،((3ففي هذه احلالة ال يعد
عمله جتاري���اً ( ،((3ومن �أمثلته النجار والكهربائي وامليكانيكي ونحوهم من ذوي الور�ش
ال�صغ�ي�رة ،وذلك لأن ال�صناعة ال تعد عم ًال جتارياً �إال �إذا كانت على قدر من ال�ضخامة،
وه���ذا ال يتحق���ق �إال بتوافر �رشوط املقاولة ومن �أبرز تل���ك ال�رشوط امل�ضاربة على عمل
الغري يف املقاوالت التي يكون حمله���ا عم ًال مادياً ،وهذا ال�رشط منتف هنا( ،((3كما �أن
احلريف يف هذه احلالة �إمنا يعتمد على مهارته ال�شخ�صية وموهبته ولي�س على الرتبح من
( ((3القانون التجاري ،حممد ح�سني عبا�س  ،144القانون التجاري ،م�صطفى طه .77
( ((3وقد �سبق القول �أن بع�ض القوانني تفرق بني احلريف وال�صانع يف �أن احلريف هو من ي�ستخدم عماال ال يزيد عددهم
عن ع�شرة �،أو �أن ي�ستخدم �آالت ال تزيد قدرتها احل�صانية عن ع�شرة �أح�صنة.
( ((3وهذا ما قرره �أي�ضا قانون التجارة امل�صري حيث ن�صت املادة  16منه على �أنه "ال ت�سرى �أحكام القانون التجاري على
�أرباب احلرف ال�صغرية".
(� ((3سب ��ق �أن بين ��ا عن ��د تناول �شروط املقاولة �أن املقاولة التي تت�ضمن عم�ل�ا ماديا ي�شرتط لها ت�شغيل الغري بحيث يتم
الرتب ��ح م ��ن عمله ��م  ،وم ��ن ذلك مقاولة ال�صناع ��ة ومقاولة البناء ،وه ��ذا بخالف املقاوالت الأخ ��رى التي ال تت�ضمن
عمال ماديا كالتوريد والوكالة بالعمولة وغريها� ،إذ ال ي�شرتط لها هذا ال�شرط.
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خالل �رشاء املواد الأولية و�إعادة بيعها(.((4
و�أم���ا �إذا زاول احل���ريف مهنته على وجه املقاول���ة ب�أن ا�ستعان بع���دد كبري من العمال
والآالت وغريه���ا فال ي�ص���دق عليه و�صف احلريف يف هذه احلال���ة بل و�صف ال�صانع،
ويع���د عمله جتاري���اً داخ ًال �ضمن مقاول���ة ال�صناعة ،وم���ن �أمثلة ذل���ك الور�ش الكربى
املتخ�ص�صة يف �إ�صالح ال�سيارات ،وحمال اخلياطة الكربى التي تقوم بتف�صيل املالب�س
اجلاهزة وت�ستعني بعدد كبري من اخلياطني.

احلالة الثانية:

�أن ال يقت��ص�ر احلريف على ت�صنيع �أو �إ�صالح املواد ،بل ي�ضيف �إلى ذلك �رشاء املواد
الأولي���ة وبيعها بحالتها �أو بعد ت�صنيعها ،كاخلياط الذي ي�ش�ت�ري الأقم�شة ليبيعها قما�شاً
�أو يبيعه���ا ثياباً بعد خياطتها ،والنجار الذي ي�شرتي الأخ�ش���اب ويبيعها �أثاثا ،فهنا ُينظر
يف الن�شاط الغالب ف����إن غلب ن�شاط احلرفة على �رشاء املواد و�إعادة بيعها ف�إن عمله يف
هذه احلالة يعد مدني���ا ،لأن �رشاءه للمواد لأجل بيعها هنا يعد عمال ثانوياً تابعاً للن�شاط
الأ�صل���ي ،و�أما �إن غلب الن�شاط املتعلق ب��ش�راء املواد لأجل بيعها على حرفته ف�إن عمله
يف هذه احلالة يعد جتارياً ،لكنه يدخل �ضمن الأعمال التجارية املنفردة ،وال يدخل �ضمن
�أعمال املقاولة �إال �إذا توفرت �رشوطها بالن�سبة له(.((4
املطلب الثاني :مقاولة التوريد

ُيع��� َّرف عقد التوريد ب�أنه" :العق���د الذي يتعهد مبقت�ضاه �شخ�ص ب����أن ُي�سلم �سلعاً �أو
( ((4القانون التجاري ،حممود �سمري ال�شرقاوي ، 70،الوجيز يف القانون التجاري� ،سمري عاليه.82 ،
( ((4املوج ��ز يف القان ��ون التج ��اري ،حم�س ��ن �شفي ��ق  ،65القانون التج ��اري ،م�صطفى ط ��ه  ، 76درو�س يف القان ��ون التجاري
ال�سعودي� ،أكثم اخلويل .36
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يق���دم خدم���ات معينة ،ب�صفة دوري���ة ومنتظمة خالل فرتة معينة ل�شخ����ص �آخر ،مقابل
مبل���غ معني"( ،((4وي�ستفاد من هذا التعريف �أن حمل التوريد قد يكون �سلعاً وقد يكون
خدم���ات ،ومن الأمثلة على عقد توريد ال�سلع :توري���د الأغذية للمدار�س �أو الفنادق،
وتوريد الأدوية للم�ست�شفيات ،وتوريد الوقود للم�صانع ،ومن الأمثلة على عقد توريد
اخلدم���ات :عقود التعهد بنظافة و�صيانة املدار�س وامل�ست�شفيات ،وعقود توريد الكهرباء
والغاز واملياه للم�ستهلكني(.((4
ويهدف امل�شرتي -امل�ستورد -من عقد التوريد �ضمان ح�صوله على املواد �أو ال�سلع
املطلوب���ة يف الآجال املتفق عليها لال�ستفادة منها يف �أعم���ال جتارية �أو �صناعية �أو زراعية
�أو خدمي���ة؛ وهو بذلك يقلل من نفق���ات التخزين وخماطره بالن�سب���ة لل�سلع �أو املواد
ال�رسيع���ة التلف �أو ذات املدة املحددة ب�سبب عمرها �أو ق���دم ت�صميمها �أو الأغذية التي
يراد �أن تكون طازجة قدر الإمكان.
ويه���دف امل���ورد  -وي�سمى عرفا باملتعهد -من عقد التوري���د حتقيق الربح عن طريق
تلبي���ة طلبات امل�شرتين ،وهو بذلك يقلل من خماط���ر ك�ساد ب�ضاعته ،لأنه ال ي�شرتيها �أو
ي�صنعها �إال بعد �أن يتعاقد عليها مع طالب التوريد،ومن ثم يكون �رشا�ؤه �أو ت�صنيعه قد
مت بالقدر املطلوب فعال(.((4
���د نظام املحكمة التجارية التوريد عم ًال جتاري���اً بالن�سبة للمورد �إذا زاوله على
وقد َع َّ
وج���ه املقاولة ،حيث ن�صت الفق���رة ب من املادة الثانية من النظ���ام على �أنه" يعترب من
الأعم���ال التجارية كل مقاولة �أو تعهد بتوري���د �أ�شياء" ،وهذا ما قررته الدوائر التجارية
( ((4القانون التجاري ،علي البارودي  ،60الو�سيط يف �شرح القانون التجاري ،عزيز العكيلي .87 /1
( ((4القانون التجاري ،علي البارودي  ،61درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل .83
( ((4بحث :عقود التوريد واملناق�صات ،رفيق امل�صري ،من�شور يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،العدد  ،12اجلزء الثاين.
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يف ديوان املظامل يف العديد من الأحكام املتعلقة بعقود التوريد(.((4
وعقد التوريد يف حقيقته ُيعد بالن�سبة للمورد �رشا ًء لأجل البيع ،وال�رشاء لأجل البيع
هو �أحد الأعمال التجارية املنفردة وال يدخل يف الأ�صل �ضمن الأعمال التجارية بطريق
املقاولة؛ �إال �أن املنظم �أدرجه �ضمن املقاوالت لأن البيع فيه لي�س فورياً بل يتم يف مواعيد
منتظم���ة يف امل�ستقبل ،وه���ذا البيع املنتظم ال يقوم به غالب���اً �إال تاجر توافرت يف عمله
�رشوط املقاولة(.((4
وق���د اختلف ال�رشاح حول ما �إذا كان ُي�ش�ت�رط العتبار التوريد عم ًال جتارياً �أن ُي�سبق
ب�رشاء ،ومثاله املزارع الذي يتعهد بتوريد حم�صوله من الفاكهة مل�صنع تعليب الفاكهة
عل���ى دفعات منتظمة ،حي���ث انق�سم ال���ر�أي يف حتديد طبيعة التوري���د يف هذه احلالة
بالن�سبة للمزارع �إلى قولني:

القول الأول:

�أن عمل����ه ال يع����د جتارياً لتعار�ض����ه مع �رصيح امل����ادة الثالثة من نظام املحكم����ة التجارية
الت����ي ت�ستبعد الأعم����ال الزراعية من نطاق الأعمال التجارية ،حي����ث ن�صت على �أنه�" :إذا
ب����اع مال����ك الأر�ض �أو املزارع فيه����ا غلتها  ...فال يع����د �شيئا من ذلك عم��ل� ًا جتارياً "(،((4

( ((4ومن التطبيقات الق�ضائية لذلك :احلكم امل�ؤيد من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /44ت1415/4/ﻫ
� ،إذ ت�ص ��دت الدائ ��رة التجاري ��ة االبتدائية لنظر دعوى توريد خال�صتها :اخت�ل�اف املتعاقدين على �أجور ال�شحن وهل
تكون على املورد �أو امل�ستورد؟ فحكمت الدائرة ب�أن " :العرف التجاري يق�ضي ب�أن �أجور ال�شحن تقع على املدعى عليه
امل�ست ��ورد  ...وللمدع ��ى علي ��ه ميني املدعية على نف� ��س االتفاق معه على �أن �أجور ال�شحن م ��ن م�س�ؤوليتها "،حكم غري
من�شور ،وانظر :جمموعة املبادئ التجارية لديوان املظامل ،جمع� :إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
( ((4القانون التجاري ،م�صطفى طه  ، 83القانون التجاري ،حممد ح�سني عبا�س .154
( ((4وممن �أخذ بهذا الر�أي الدكتور حم�سن �شفيق ،املوجز يف القانون التجاري .66
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وهذا القول هو ما ا�ستقر عليه الق�ضاء التجاري يف ديوان املظامل.

(((4

القول الثاين:

�أن عمله يعد جتارياً ولو مل ي�سبق ب�رشاء لعموم ن�ص الفقرة ب من املادة الثانية والتي
عدت كل مقاولة توريد عم ًال جتارياً.
والقــول الثاين هو ما اختـاره جمهور ال�رشاح وهو الأجـدر بالرتجيح ،وذلك ملا يلي:
�-1أن امل���و ِّرد يف هذه احلالة خرج من عباءة املزارع�ي�ن وتلب�س بلبا�س التجار ،فعقد
التوريد فيه ن�سبة من املجازفة التي يعتادها التجار نظراً ملا قد يطر�أ على العقد من تقلب
يف الأ�سعار.
�-1أن �صورة التوريد يف هذه احلالة غلبت على ال�صورة املدنية الب�سيطة لبيع املزارع
حم�صوله الزراعي ،فاملزارع يف �ص���ورة التوريد مل يلتزم ببيع حم�صوله ملرة واحدة،
و�إمنا التزم ببيعه ب�صفة دورية منتظمة.
�-2أن���ه يندر �أن يقوم مزارع ب�سيط بااللتزام بعقد توريد ،فالغالب �أن عقود التوريد
الزراع���ي تُربم مع كبار املزارعني الذين ال يعتمدون على جهودهم ال�شخ�صية بل على
جه���ود عدد كبري من العمالة والآالت التي ي�ستخدمونه���ا يف الإنتاج الزراعي وعندئذ
يكون العم���ل جتارياً نظرا لتوافر �رشوط املقاولة التجاري���ة يف عملهم مما يجعلهم �أجدر
بو�صف التجار من و�صف املزارعني ،وي�صدق ذات احلكم على موردي امل�ستخرجات
( ((4وم ��ن ذل ��ك احلكم امل�ؤيد من هيئ ��ة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /160ت 7/لعام  ، 1429ويتلخ�ص احلكم
يف ن ��زاع ادع ��ت في ��ه م�ؤ�س�س ��ة زراعية ب�أنها اتفق ��ت مع املدعى عليها عل ��ى �أن تورد لها  5000طن م ��ن �أعالف الرب�سيم
املخ ��زن مببل ��غ ق ��دره مليونان ومائتان وخم�س ��ون �ألف ريال ,وبعد �أن قامت املدعية بتوري ��د كامل الكمية املتفق عليها
ماطل ��ت املدع ��ى عليه ��ا يف �سداد باقي املبلغ وقدره مليون وخم�سمائة �ألف تقريب ��ا� ،إذ مل تلتزم باجلدولة التي �أر�سلتها
للمدعي ��ة ،فحكم ��ت الدائ ��رة بع ��دم االخت�صا�ص ،وعلل ��ت ب�أن "هذا العمل ين ��درج �ضمن الأعمال الزراعي ��ة التي ال تعد
عم�ل�ا جتاري ��ا وف ��ق ما ن�صت عليه املادة الثالث ��ة من نظام املحكمة التجارية...وعليه فه ��ذا العمل ال يعد عمال جتاريا
بالن�سبة للمدعي" ،وانظر :جمموعة الأحكام التجارية لعام 1429ه�،إ�صدار ديوان املظامل 166/1
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كاملياه �أو الرمل �أو غريها(.((5 ((4
املطلب الثالث :مقاولة الوكالة بالعمولة

الوكي���ل بالعمولة هو من يتعاقد مع الغري ب�صفته �أ�صي�ل�ا فيكت�سب احلقوق ويتحمل
االلتزامات ثم ينق���ل هذه احلقوق وااللتزامات �إلى موكله تنفي���ذاً لعقد الوكالة املربم
( ((4القانون التجاري  ،حممود �سمري ال�شرقاوي  ،74الو�سيط يف �شرح القانون التجاري ،عزيز العكيلي  ، 87/1درو�س يف
القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ،39القانون التجاري ،علي البارودي .61
( ((5الذي يعنينا يف هذا البحث هو بيان الطبيعة التجارية لعقد التوريد فقط ،وذلك لأن حتديد جتاريته يرتتب عليها
تطبي ��ق القواع ��د التجارية علي ��ه ومنها :اخت�صا� ��ص الق�ضاء التجاري بنظ ��ر الدعاوى النا�شئة عن ��ه ،وتطبيق قواعد
الإفال� ��س التج ��اري عل ��ى املورد يف حال �إفال�سه ،والت�شدد يف �إعطائه املهلة الق�ضائي ��ة؛ ولي�س املق�صود من هذا البحث
بي ��ان �أح ��كام عق ��د التوريد الفقهية والقانونية ،لكن ذلك ال مينع م ��ن �إيجاز �أبرز �أحكامه يف الفقه الإ�سالمي ،فالعقد
له �صورتان:
ال�صورة الأولى�:أ� -أن يُعجِّ ل امل�ستورد الثمن بكامله عند العقد ،فالعقد يف هذه احلالة ي�أخذ حكم ال�سلم فيجوز ب�شروطه
املعتربة �شرعا.
ُ
ال�ص ��ورة الثاني ��ة� :أن ال يعج ��ل امل�ستورد الثمن بكامله عند العقد ،وهذه هي ال�ص ��ورة الغالبة يف عقود التوريد ،وقد اختلف
فيها على قولني:
القول الأول :عدم جواز هذه ال�صورة لأنها مبنية على املواعدة امللزمة بني الطرفني فتكون من بيع الكالئ بالكالئ  ،وهو
ما �أخذ به جممع الفقه الإ�سالمي.
وامل ��راد ببي ��ع الكال ��ئ بالكالئ :بيع الن�سيئة بالن�سيئ ��ة� ،أو بيع الدين امل�ؤخر بالدين امل�ؤخر ،ول ��ه �صور متعددة عند الفقهاء،
منه ��ا :بي ��ع دي ��ن �سابق التقرر يف الذمة للمدين نف�سه �إلى �أجل �آخر بزيادة عليه ،وهي ال�صـــورة امل�شهورة يف اجلاهلية:
تق�ض ��ي �أو ترب ��ي ،ومنه ��ا بيع دي ��ن م�ؤخر �سابق التقرر يف الذمة لغري املدين بثمن مو�ص ��وف يف الذمة م�ؤجل ،وي�سمي
املالكية هذه ال�صورة :بيع الدين بالدين.
الق ��ول الثاين:ج ��واز ه ��ذه ال�صورة لأنها ال تدخل يف النهي عن بيع الكال ��ئ بالكالئ ،و�أما حديث "نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم عن بيع الكالئ بالكالئ" فرواه الدار قطني ،لكنه �ضعيف ،و�أما الإجماع على النهي عن بيع الدين بالدين
فل ��م يثب ��ت يف جمي ��ع ال�صور ،كم ��ا �أن �أهل العلم ج ��وزوا عقوداً متعددة ت�شبه عق ��د التوريد يف ت�أجي ��ل العو�ضني ومنها
عقد اال�ست�صناع الذي ن�ص على جوازه فقهاء احلنفية ،ومنها بيعة �أهل املدينة :وهي ال�شراء من دائم العمل كاخلباز
واجل ��زار بثم ��ن م�ؤج ��ل غالباً ،وي�ضاف �إلى ما �سبق عموم احلاجة �إلى هذا العق ��د يف هذا الع�صر ،وممن قال باجلواز:
عب ��داهلل املطل ��ق يف بح ��ث له بعنوان" :عقد التوريد درا�سة �شرعية" �ص  33وما بعدها ،من�شور يف جملة جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،العدد العا�شر ،وعبدالوهاب �أبو �سليمان يف كتابه "فقه املعامالت احلديثة"� ،ص  100وما
بعدها ،وانظر :قرار جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي رقم  12/1071ب�ش�أن عقود التوريد
واملناق�صات ،وبحث بعنوان" :بيع الكالئ بالكالئ" لنزيه حماد � ،ص  14وما بعدها.
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بينهم���ا ويتقا�ضى يف مقابل ذلك �أج���راً ي�سمى عمولة تكون عادة ن�سب���ة مئوية من قيمة
العملية التي ُيتمها(.((5
وق���د يك���ون كال من الوكيل وامل���وكل يف عقد الوكال���ة بالعمولة م���ن دولة واحدة،
وق���د يكونان من دولت�ي�ن خمتلفتني ،ومن الأمثل���ة :وكالء بيع ال�سي���ارات �أو الأجهزة
الكهربائي���ة� ،إذ يتعاقد كل منهم م���ع الغري بو�صفه �أ�صيال ال وكيال ،وم���ن الأمثلة �أي�ضا:
وكي���ل ال�سفر؛ وهو الوكيل ال���ذي يقوم ب�إبرام عقود نق���ل امل�سافرين حل�ساب �رشكات
النقل التي ميثلها(.((5
وق���د ن�صت الفقرة ب من املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية على جتارية الوكالة
بالعمول���ة بالن�سبة للوكيل و�سمته���ا "التجارة بالعمولة" ،كم���ا �أدرجتها الفقرة املذكورة
�ضمن �أعمال املقاولة ،وهي على هذا ال تكون جتارية �إال �إذا توافرت فيها �رشوط املقاولة
ومنها التكرار ،فال تعد جتارية �إذا وقعت منفردة(.((5
وال ي�ش�ت�رط يف الوكالة بالعمولة �أن يتوافر فيها �رشط امل�ضاربة على عمل الغري ،لأنها
تعد من الت�رصفات القانونية ال الأعمال املادية(.((5
وي�ب�رر لتجارية الوكالة بالعمولة �أنها تعد نوعاً من �أنواع التو�سط يف �إمتام ال�صفقات
لأن التاجر �أو امل�صنع غالبا ما ي�ستعني بطائفة من الأ�شخا�ص لت�رصيف منتجاته والتو�سط
بين���ه وبني العم�ل�اء( ،((5والو�ساطة تعد �أح���د املعايري التي يمُ َّيز به���ا العمل التجاري عن

( ((5الوجي ��ز يف النظ ��ام التج ��اري ال�سع ��ودي� ،سعي ��د يحي ��ى ، 53كم ��ا عرفت امل ��ادة  18من نظ ��ام املحكمة التجاري ��ة الوكيل
بالعمول ��ة ب�أن ��ه "ال ��ذي يتعاط ��ى التج ��ارة بالو�صاي ��ة والنيابة ويج ��ري معامالته با�سم ��ه �أو بعنوان �شرك ��ة ما حل�ساب
موكله".
( ((5املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق .67
( ((5القانون التجاري ،حممود �سمري ال�شرقاوي .74
( ((5راجع �شروط املقاولة يف التمهيد.
( ((5مبادئ القانون التجاري� ،سميحة القليوبي .23
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العمل املدين(.((5
ويختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي يف �أن الوكيل العادي يربم العقد با�سم
الأ�صي���ل وحل�سابه ،وبناء على ذل���ك ف�إن كل ما ين�ش�أ عن العقد م���ن حقوق والتزامات
تن��ص�رف �إلى الأ�صيل� ،أما الوكيل بالعمولة ف ُيربم العق���د با�سمه اخلا�ص ولكن حل�ساب

موكل���ه ،ف�إذا باع ب�ضاعة �أو ا�شرتاها فيتم ذلك با�سم���ه اخلا�ص وال يظهر ا�سم املوكل يف
ً
جه�ل�ا تاماً ،ويرتتب على ذل���ك �أن االلتزامات وامل�س�ؤوليات
العق���د ،وقد يجهله الغري
النا�شئ���ة عن العقد يق���ع عبء تنفيذها �أو الإخ�ل�ال بها على الوكي���ل بالعمولة ال على
موكله ،ولي�س للمتعاقد مع الوكيل بالعمولة �إقامة دعوى مبا�رشة على املوكل وال املوكل
على املتعاقد مع الوكيل(.((5
كم���ا يختلف الوكي���ل بالعمولة عن ال�سم�س���ار يف �أن ال�سم�سار تقت��ص�ر مهمته على
التقري���ب بني طريف العقد الذي تو�سط في���ه دون حتمله لأي من االلتزامات الواردة يف
العقد�،أم���ا الوكيل بالعمول���ة فيربم العقد با�سمه اخلا�ص حل�س���اب �شخ�ص �آخر ال يظهر
ا�سمه يف العقد ،وهو ما يجعله م�س�ؤو ًال عن تنفيذ االلتزامات الواردة العقد(.((5
( ((5القانون التجاري ،علي يون�س .131
( ((5القانون التجاري ،م�صطفى طه  ، 79القانون التجاري ،علي يون�س  109ومن الفوارق الأخرى بني الوكيل بالعمولة
وب�ي�ن الوكي ��ل الع ��ادي �أن العمل الذي يكلف ب ��ه الوكيل بالعمولة هو عمل ذو طبيعة جتاري ��ة دائماً ،والوكيل فيها يعد
تاجراً دائماً متى ما مار�س عمله على وجه التكرار ،وهو ما قررته املادة  18من نظام املحكمة التجارية من �أن الوكيل
بالعمولة هو من "يتعاطى التجارة بالو�صاية والنيابة"� ،أما الوكيل العادي فال يُ�شرتط �أن يكون العمل املكلف به ذو
طبيعة جتارية وال يُ�شرتط ات�صافه بو�صف التاجر،كما �أن الوكيل بالعمولة �إمنا يقوم بالعمل لأجل العمولة ،بخالف
الوكال ��ة العادي ��ة فالأ�ص ��ل فيها �أنها م ��ن عقود التربع مامل يُتفق على غري ذلك ،وانظر :ال ��وكاالت التجارية يف الفقه
والنظام ،عبد املح�سن الزكري .220
( ((5القانون التجاري ،م�صطفى طه  ،80القانون التجاري ،علي يون�س .109
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كما يختل���ف ال�سم�سار عن الوكي���ل بالعمولة يف �أن ال�سم�سار وفق���ا لنظام املحكمة
التجاري���ة يعد عمله جتارياً ولو وقع منفرداً بخالف الوكيل بالعمولة فال يعد عمله جتاريا
�إال �إذا �صدر على وجه التكرار(.((5
وتعد الوكالة بالعمولة عم ًال جتارياً دائماً بالن�سبة للوكيل بالعمولة حتى و�إن كان حمل

ال�صفقة عم ًال مدني���اً ،ومثاله توكيل املزارع للوكيل بالعمول���ة يف بيع حم�صوله ،فيعد
العم���ل يف هذا املثال جتاري��� ًا بالن�سبة للوكيل بالعمولة ومدني��� ًا بالن�سبة للمزارع ،وذلك

لأن الن�ش���اط املق�صود بو�صفه جتارياً يف نظر القانون ه���و حرفة الوكالة بالعمولة ولي�س

ال�صفقة التي تكون حمال لها(.((6

و�أم���ا املوكل فتتفاوت طبيعة الوكالة بالعمولة بالن�سب���ة له ،فقد تكون عم ًال مدنياً كما

يف املثال ال�ساب���ق فت�أخذ هذه احلالة حكم الأعمال املختلط���ة( ،((6وقد تكون بالن�سبة له
ً
عم�ل�ا جتارياً كتوكيل �صاح���ب امل�صنع للوكيل بالعمولة ليقوم ببي���ع منتجات م�صنعه،
فف���ي هذه احلالة تعد الوكالة بالعمولة عم ًال جتاري���اً �أ�صلياً للطرفني ،ومن ثم جتري على

املنازع���ات النا�شئة عن عقد الوكالة امل�ب�رم بينهما القواعد التجاري���ة ومنها اخت�صا�ص

( ((5حيث ن�صت املادة الثانية /ج من النظام على �أنه" :يعترب من الأعمال التجارية كل ما هو �آت  - :كل ما يتعلق ب�سندات
احلوال ��ة ب�أنواعه ��ا �أو بال�صراف ��ة والدالل ��ة ال�سم�س ��رة" ،وهذه التفرقة حم ��ل انتقاد لدى ال�ش ��راح لأن كال من الوكيل
بالعمول ��ة وال�سم�س ��ار ي�ؤديان دوراً جتاري� �اً واحداً وهو التو�سط بني املتعاملني تو�سطا ي�ساعد على كرثة و�سهولة �إبرام
العقود و�إمتام ال�صفقات ،ولهذا كان الأجدر امل�ساواة بينهما با�شرتاط �أن تتم ال�سم�سرة على وجه املقاولة �أي�ضا للحكم
بتجاريتها .وانظر :درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ، 41القانون التجاري ،م�صطفى طه .80
( ((6املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق  ،68القانون التجاري ،حممود �سمري ال�شرقاوي .72
( ((6وقد �سبق بيانها يف التمهيد.
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املحاكم التجارية بنظر النزاع(.((6
كما تتفاوت طبيعة الوكال���ة بالعمولة بالن�سبة للمتعاقد مع الوكيل ،فقد يكون العمل
جتاري���اً �أ�صلياً بالن�سبة له ،كالتاجر الذي ي�شرتي ب�ضاعة من الوكيل بالعمولة لأجل �إعادة
بيعها ،وق���د يكون العمل جتارياً بالتبعية بالن�سبة ل���ه( ،((6كالتاجر الذي ي�شرتي �سيارات
م���ن الوكيل بالعمول���ة بق�صد ا�ستعمالها لأغرا�ض جتارته ،فيك���ون العمل جتارياً يف هذه
احلالة لكال الطرفني ،وجتري على العقد املربم بينهما القواعد التجارية مبا فيها اخت�صا�ص
الق�ض���اء التجاري بنظر املنازع���ات النا�شئة عن العقد ،وقد يك���ون العمل مدنيا بالن�سبة
للمتعاق���د ،ومثال���ه امل�ستهلك امل���دين -غري التاج���ر -الذين ي�ش�ت�ري �سيارته من وكيل
ال�سي���ارات ال�ستخدام���ه ال�شخ�صي ،فالعمل هنا خمتلط ،وقد �سب���ق بيان االخت�صا�ص

( ((6ومن التطبيقات الق�ضائية للدعاوى بني الوكيل بالعمولة وموكله والتي ت�صدت الدوائر التجارية يف ديوان املظامل
لنظرها :احلكم املدقق ذو الرقم /317ت 3/لعام 1428هـ ،وخال�صته تدور حول نزاع بني املدعي وهو وكيل بالعمولة،
وبني املدعى عليها وهو املوكل ،حيث مت التعاقد بينهما على �أن يقوم الوكيل بالعمولة ح�صريا بتوزيع وترويج ب�ضاعة
امل ��وكل يف دول ��ة الكويت� ،إال �أن املدعى عليها قام ��ت بافتتاح منفذ مبيعات خا�ص بها هناك ،مما �سبب �إ�ضراراً بالوكيل،
وطال ��ب املدع ��ي بالتعوي�ض عن الأ�ضرار املالية والأدبي ��ة التي حلقته ومقدارها �ستة ماليني ريال �سعودي ،وقد �صدر
احلك ��م برف� ��ض دعوى املدعي لعدم ثبوت الوكالة احل�صرية بينهما ،وانظر :جمموعة الأحكام واملبادئ التجارية لعام
1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص 883
ومن التطبيقات �أي�ضاً :احلكم امل�ؤيد من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /96ت 4/لعام 1410هـ ،وخال�صته:
قي ��ام وكي ��ل ال�شركة الأجنبية برفع ق�ضية �ضده ��ا لتعوي�ضه عن الأ�ضرار النا�شئة عن ف�سخها عقد الوكالة من طرف
واحد ،حيث حكمت الدائرة االبتدائية برف�ض الدعوى وا�ستندت على �أن املدعي الوكيل مل يلتزم ب�شروط العقد حيث
�أنه كان يتعامل مع �شركة مناف�سة ،كما �أنه كان يقوم بت�صنيع نف�س املنتج  ،وهذا يربر للمدعى عليها ف�سخ العقد دون
حاج ��ة �إل ��ى �إخط ��ار املدعي ،حكم غري من�شور ،وانظ ��ر :جمموعة املبادئ التجارية لديوان املظ ��امل ،جمع� :إبراهيم بن
عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
( ((6وقد �سبق بيان الأعمال التجارية بالتبعية يف التمهيد.
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الق�ضائي بنظر الأعمال املختلطة(.((6
ويالح���ظ �أن املنظم اقت��ص�ر على جتارية الوكال���ة بالعمولة فقط و�سك���ت عن جتارية
ال���وكاالت التجارية الأخرى رغم �أهميتها كوكالة العق���ود وعقد االمتياز التجاري(،((6
وي�ؤم���ل من املنظم تدارك ذلك عن���د �سن نظام جتاري جديد �أ�س���وة بالقوانني التجارية
احلديثة التي قررت جتارية جميع �أنواع الوكاالت التجارية(.((6
املطلب الرابع :مقاولة النقل

يعرف عقد النقل ب�أنه :العقد الذي يتعهد مبقت�ضاه الناقل بنقل �أ�شخا�ص �أو ب�ضائع من
( ((6وذل ��ك عن ��د حديثنا يف التمهيد عن تق�سي ��م الأعمال التجارية ،حيث بينا �أن الق�ضاء التجاري يف ديوان املظامل جرى
عل ��ى �ص ��رف النظر عن دع ��اوى الأعمال املختلطة و�إحالته ��ا للمحاكم العامة ،و�سيتم العدول ع ��ن ذلك مبجرد �إن�شاء
املحاك ��م التجاري ��ة حي ��ث �ستخت�ص بنظر الأعمال املختلط ��ة جزئيا �أي دعاوى الأفراد على التج ��ار� ،أما دعاوى التجار
عل ��ى الأف ��راد فاالخت�صا� ��ص فيه ��ا منعق ��د للمحاك ��م العامة ولو كان حم ��ل النزاع عم�ل�ا جتاريا وذل ��ك مبوجب نظام
املرافعات اجلديد الذي قرر ذلك متى ما كان املدعى عليه تاجراً.
وم ��ن التطبيق ��ات الق�ضائي ��ة ملا كان عليه العم ��ل قبل �صدور نظام املرافع ��ات اجلديد من اخت�صا�ص املحاك ��م العامة بنظر
دع ��اوى املدني�ي�ن – غ�ي�ر التج ��ار� -ضد ال ��وكالء بالعمولة؛ احلك ��م امل�صدق من حمكم ��ة التمييز برق ��م /151ق�/3أ يف
1427/3/27هـ ،وخال�صته :قيام املدعي ب�شراء �سيارة من �أحد وكالء ال�سيارات ثم تبني له وجود عيوب م�صنعية فيها،
وبع ��د �أن ثب ��ت للقا�ض ��ي �أن هذه العيوب غ�ي�ر معتادة حكم ب�إلزام املدع ��ى عليه الوكيل ب�إعادة مبلغ �ش ��راء ال�سيارة وهو
ت�سعون �ألفا و�ستمائة ريال ،وانظر :مدونة الأحكام الق�ضائية ،من�شورات وزارة العدل� ،ص .260
( ((6تع ��رف وكال ��ة العقود ب�أنه ��ا "الوكالة التي يقوم فيها �شخ�ص باحرتاف ت�صري ��ف الب�ضائع حل�ساب الغري ،وال يتعاقد
الوكي ��ل فيه ��ا با�سم ��ه ال�شخ�ص ��ي ب ��ل با�سم موكل ��ه الذي يعمل حل�ساب ��ه" ،ويفهم من هذا التعري ��ف �أن الفرق بني هذه
الوكالة وبني الوكالة بالعمولة �أن الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغري با�سمه ال�شخ�صي ،الوجيز يف القانون التجاري،
�سمري عاليه .96
و�أما عقد االمتياز التجاري فله �أ�سماء �أخر كعقد الرتخي�ص التجاري ،وعقد التوزيع ال�شامل ،ويُع ّرف ب�أنه" :العقد الذي
ي�سمح مبقت�ضاه مانح الرتخي�ص للمرخ�ص له باال�ستفادة من النجاح الذي حققه يف �أحد الأن�شطة االقت�صادية �سواء
كان ��ت جتاري ��ة �أو �صناعي ��ة �أو خدمية عن طريق التعاون يف ا�ستخدام حقوق امللكي ��ة ال�صناعية �أو الو�سائل الفنية التي
كان ��ت �سبب ��ا لنجاح مانح الرتخي�ص" ،انظر :الوكاالت التجاري ��ة ،عبداملح�سن الزكري ،ون�سب هـذا التعريف للدكتــور
فايز نعيم ر�ضوان يف كتابه :عقد الرتخي�ص التجاري.17 ،
( ((6قانون التجارة امل�صري م /5د ،قانون التجارة القطري م .3/5
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مكان �إلى �آخر مقابل �أجر(.((6
ويتف���اوت النقل ب�ي�ن نقل �أ�شخا�ص �أو نق���ل ب�ضائع ،كما تتف���اوت القواعد القانونية
املتعلقة بكل منهما ،وهي قواعد مطولة يحكمها املعاهدات الدولية �إذا كان العقد دولياً،
والنظام الداخلي للدولة �إذا كان النقل داخلياً(.((6
والذي يعنينا يف هذا املقام بي���ان جتارية مقاولة النقل ،حيث قررت ذلك املادة الثانية
الفق���رة ب من نظام املحكمة التجارية ،وذلك بالن�ص على جتارية مقاولة "النقل بحراً �أو
ب���راً" ،ويقا����س عليهما النقل جواً ،فالفقرة املذكورة و�إن �سكتت عنه لأنه مل يكن معروفاً
وق���ت و�ضع التقنني التجاري الفرن�سي امل�أخوذ عنه نظام املحكمة التجارية ال�صادر عام
1350ﻫ؛ �إال �أن ال�رشاح متفقون على �إحلاقه بالنقل الربي والبحري بطريق القيا�س(.((6
وي�شم���ل النقل الربي كل عمليات النق���ل على الأر�ض كال�سي���ارات �أو احلافالت �أو
القط���ارات ،و�أما النقل البحري واجلوي في�شمل النقل بكاف���ة ال�سفن �أو الطائرات مهما
كان حجمها.
وي�ب�رر لتجارية مقاولة النق���ل �أنها ت�ساعد على تداول ال�ث�روات ،والتداول يعد �أحد
يعد يف
املعاي�ي�ر التي متيز العمل التجاري ع���ن العمل املدين ،كم���ا �أن الناقل املحرتف ُّ
حقيقته تاجراً ي�سعى �إلى الربح(.((7
وال يعد النقل جتارياً �إال �إذا بو�رش على وجه املقاولة بحيث يتوافر له التنظيم والو�سائل
والعاملني� ،أم���ا �أعمال النقل املنفردة كعمل �سائق �سيارة الأج���رة فال يعد جتارياً لتخلف
( ((6العقود وعمليات البنوك التجارية ،علي البارودي ،184،بت�صرف.
( ((6القانون التجاري ،علي البارودي .59
( ((6املوج ��ز يف القان ��ون التج ��اري ،حم�س ��ن �شفيق  ،66قان ��ون املعامالت التجاري ��ة ال�سعودي ،حممود بري ��ري  ،44وانظر:
املبحث الثاين من هذا البحث.
( ((7القانون التجاري ،م�صطفى طه .81
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�رشوط املقاولــة ،ولأنــه واحلالة هذه يعد من طائفــة احلرفيني( ،((7وهذا بخالف مكاتب
الأجرة التي تبا�رش عملها على وجه املقاولة الليموزين ف�إن عملها يعد جتارياً.
وال يغ�ي�ر من جتاري���ة النقل ب�أنواعه �أن يك���ون املالك فردا ً�أو �رشك���ة ،كما ال يغري من
جتاريته �أن يكون مملوكا للقطاع احلكومي �أو القطاع اخلا�ص (.((7
وبالن�سب���ة للمملكة ف�إن ن�شاط النقل فيها يقوم به القط���اع احلكومي والقطاع اخلا�ص
مع���ا ،ف�أما القطاع احلكومي فتنح��ص�ر مزاولة النقل فيه بني امل�ؤ�س�س���ة العامة للخطوط
اجلوي���ة ال�سعودية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية ،وهاتان امل�ؤ�س�ستان بالرغم من
مزاولتهم���ا عم ًال جتارياً �إال �أن ديوان املظامل درج عل���ى نظر الدعاوى النا�شئة عن عقود
النق���ل املتعلقة بهما يف دوائره الإداري���ة ال التجارية بو�صفهم���ا م�ؤ�س�ستني حكوميتني،
وهذا حمل نظر لأن املعترب يف حتديد االخت�صا�ص هو طبيعة العمل ،وطبيعة عقود النقل
تعد جتارية ال �إدارية ،مما ُيرتب خ�ضوع املنازعات النا�شئة عن هذه العقود لقواعد النظام
التجاري مبا يف ذلك قواعد االخت�صا�ص(.((7
�أم���ا �رشكات النق���ل غري احلكومية ك�رشكات النقل اجل���وي �أو البحري �أو الربي التي
له���ا ن�شاط يف اململكة �سواء كانت وطنية �أو �أجنبية ف�إن عقود النقل التي تربمها مع الغري
تع���د جتارية بالن�سبة لها ،و�أما الطرف املتعاقد مع هذه ال�رشكات ف�إن حتديد طبيعة العقد
( ((7وقد �سبق بيان �أحكام احلرفيني عند احلديث عن مقاولة ال�صناعة  ،وانظر :قانون التجارة امل�صري اجلديد ال�صادر
ع ��ام 1999م حي ��ث ق ��رر يف املادة  16منه ا�ستبعاد �صغار احلرفيني من �سريان �أحكام القانون التجاري عليهم  ،درو�س يف
القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل .40
( ((7املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق  ،66القانون التجاري ،علي البارودي .60
( ((7القان ��ون التج ��اري ،عل ��ي الب ��ارودي  ، 60وه ��ذا االجت ��اه هو م ��ا �أخذت ب ��ه القوانني التجاري ��ة احلديث ��ة ،ومنها قانون
التج ��ارة امل�ص ��ري يف امل ��ادة  20منه ،حيث ن�صت على �أنه" :ال تثبت �صف ��ة التاجر للدولة وغريها من �أ�شخا�ص القانون
العام ،ومع ذلك ت�سرى �أحكام هذا القانون� -أي القانون التجاري -على الأعمال التجارية التي تزاولها �إال ما ي�ستثنى
بن�ص خا�ص" ،ومثلها املادة  15من قانون التجارة القطري ،واملادة  15من قانون املعامالت التجارية الإماراتي.
(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
ـ  79ـ

األعمال التجاريـة باملقاولة يف النظام السعودي

بالن�سبة له يختلف باختالف احلاالت الآتية:
احلالة الأولى� :أن يربم عقد النقل بني الناقل وبني امل�سافر ،ف�إذا ن�ش�أ نزاع بينهما حول
العق���د ك�أن يت�أخر الناقل يف القيام بال�سفر يف موع���ده فيطلب امل�سافر تعوي�ضاً عن هذا
الت�أخ�ي�ر� ،أو �أن تُفقد �أمتعة امل�ساف���ر فيطلب تعوي�ضا عنها ،فهنا ُينظ���ر :ف�إن كان امل�سافر
تاج���راً وكان �سفره لعم���ل متعلق بتجارته كعقد �صفقة جتارية ف����إن العقد يعد بالن�سبة له
عم ًال جتارياً بالتبعي���ة( ،((7فتجري على الطرفني القواعد التجارية ،وينعقد االخت�صا�ص
الق�ضائ���ي يف هذه احلالة للق�ضاء التجاري� ،أم���ا �إذا كان امل�سافر �شخ�صا مدنيا �أو تاجراً
لك���ن كان �سفره لغري حاج���ات جتارته ف�إن العقد يعد مدنيا بالن�سب���ة له ،ومن ثم يندرج
العمل �ضمن الأعمال املختلطة.((7(.
احلال���ة الثانية� :أن يك���ون العقد مربما بني الناق���ل وبني �صاح���ب الب�ضاعة ال�شاحن،
ف ُينظر :ف�إن كان ال�شاحن تاجراً وكان تعاقده لأجل حاجات جتارته ك�أن يكون غر�ضه من
الب�ضاعة املنقولة �إعادة بيعها فيعد النقل بالن�سبة له عم ًال جتارياً بالتبعية( ،((7ومن ثم جتري
( ((7القانون التجاري ،علي يون�س  ،113و�سبق بيان املق�صود بالأعمال التجارية بالتبعية عند حديثنا عن تق�سيم الأعمال
التجارية يف التمهيد.
( ((7وقد �سبق بيان �أحكامها يف التمهيد.
( ((7وم ��ن التطبيق ��ات الق�ضائي ��ة لذلك احلكم امل�ؤيد م ��ن هيئة التدقيق التجاري بديوان املظ ��امل برقم /111ت 4 /لعام
1414هـ  ،حيث ت�صدت الدائرة التجارية االبتدائية لنظر دعوى نقل خال�صتها رفع املدعي التاجر دعوى على الناقل
لت�سبب ��ه يف �إت�ل�اف الب�ضاع ��ة املنقول ��ة ب�سب ��ب و�ضعه ��ا يف درج ��ة حرارة غ�ي�ر منا�سبة ،ث ��م ق�ضت "بتحمي ��ل الطرفني
امل�سئولي ��ة بن�سب ��ة  %50ل ��كل منهما ا�ستن ��ادا �إلى خط�أ كال الطرف�ي�ن يف ذلك ،وذلك �أن الناقل و�ض ��ع احلرارة يف ناقلته
ح�سبم ��ا وردت علي ��ه الإر�سالي ��ة من بلد امل�صدر ،والثابت �أن ال�سائق و�ضعه ��ا على درجة حرارة  20بناء على تعليمات مل
يح ��دد م�صدره ��ا" .حك ��م غري من�شور ،وانظر :جمموعة املبادئ التجارية لدي ��وان املظامل ،جمع� :إبراهيم بن عبداهلل
العجالن،غري من�شورة.
وم ��ن التطبيق ��ات عل ��ى ه ��ذه احلالة �أي�ضاً :احلك ��م املدقق من هيئة التدقي ��ق التجاري يف ديوان املظامل رق ��م  /4/119لعام
1414ه� �ـ ،حي ��ث ت�ص ��دت الدائ ��رة التجاري ��ة االبتدائي ��ة لنظ ��ر دع ��وى تتعلق بعق ��د نقل بح ��ري خال�صته قي ��ام �صاحب
الب�ضاع ��ة برف ��ع دع ��وى على الناقل البحري يدعي فيها فق ��دان ب�ضاعته امل�شحونة بحراً ،لكن ��ه عجز عن تقدمي �سند
ال�شحن الذي يثبت قيامه بت�سليم الب�ضاعة للناقل ف�صدر احلكم برد الدعوى .حكم غري من�شور
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على العقد القواعد التجارية ،وينعق���د االخت�صا�ص بنظر الدعوى النا�شئة عنه للق�ضاء
التج���اري ،و�أما �إذا كان ال�شاحن غري تاجر �أو كان تاجرا لكن �إبرامه لعقد النقل مل يكن
حلاجات جتارته بل حلاجاته ال�شخ�صية ف�إن العمل يعد مدنياً بالن�سبة له ،ومن ثم ي�أخذ هذا
العمل حكم الأعمال املختلطة.
احلالة الثالثة�:أن يكون النزاع بني �رشكتي �أو م�ؤ�س�ستي نقل حول عقود النقل املتبادلة
بينهم���ا� ،أو بني وكيل النقل وبني الناقل ،فالعم���ل هنا جتاري للطرفني ،واالخت�صا�ص فيه
منعقد للق�ضاء التجاري.
املطلب الخامس :مقاولة املحالت واملكاتب التجارية

(((7

ن�ص���ت الفقرة ب من املادة الثانية من نظام املحكم���ة التجارية على جتارية كل مقاولة
تتعل���ق "باملح�ل�ات واملكات���ب التجارية" ،وهي املح���ال واملكاتب الت���ي حترتف تقدمي
خدم���ات للجمهور مقاب���ل �أجر معني �أو نظري ن�سب���ة من قيمة ال�صفق���ات التي تتو�سط
ب�ش�أنها( ،((7وبن���اء على هذا املفهوم ف�إن هذه املقاولة تعد م���ن �أو�سع الأعمال التجارية
تطبيقا� ،إذ يدخل حتتها على �سبيل املثال ال احل�رص :مكاتب التخلي�ص اجلمركي ،ومكاتب
حت�صيل الديون ،ومكاتب تخلي�ص املعامالت التعقيب ،ومكاتب اال�ستقدام ،ومكاتب

( ((7ويطل ��ق عليه ��ا بع� ��ض ال�شراح م�سمى "وكاالت الأ�شغ ��ال" وفق مدلول الن�ص الفرن�سي الذي ق ��رر جتاريتها ،القانون
التجاري ،علي البارودي  ،62القانون التجاري ،م�صطفى طه .84
( ((7املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق .68
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الإعالن ،ومكاتب الربيد ،وغريها(.((7
والأعم���ال التي متار�سها ه���ذه املحال واملكاتب تعود يف �أ�صله���ا لأعمال ذات طبيعة
مدني���ة ،فهي ال تقوم على تداول ال�سلع بل على بيع اخلدم���ات ،لكن ملا كان القائم بها
يزاول تقدمي خدماته على وجه التكرار �صارت حرفته ذاتها هي التجارية(.((8
واملنظ���م حينما قرر جتارية هذه الأعمال بالن�سبة ملحرتفه���ا كان له غاية مهمة يف ذلك
وه���ي حماي���ة املتعاملني معه عند �إخالل���ه بالتزاماته جتاههم ،ف�أ�سبغ علي���ه �صفة التاجر،
و�أك�س���ب التزاماته ال�صفة التجارية ،مما يعني تطبي���ق القواعد التجارية على عمله ومن
ذل���ك خ�ضوعه لقواعد االخت�صا�ص التجاري ،وتطبيق �أح���كام الإفال�س التجاري عند
توقفه عن الوفاء بديونه(.((8
( ((7وك ��ذا :مكات ��ب التوظي ��ف ،ووكاالت الأنب ��اء ،ومكات ��ب �إدارة الأم�ل�اك ،وغريه ��ا م ��ن الأن�شط ��ة الت ��ي يجته ��د الق�ضاء
وال�شراح يف �إحلاقها بها.
وم ��ن التطبيق ��ات الق�ضائي ��ة لهذه املقاولة احلك ��م املدقق من هيئة التدقي ��ق التجاري بديوان املظامل رق ��م / 84ت 3/لعام
1418هـ والذي ت�ضمن نق�ضا للحكم ال�صادر من الدائرة االبتدائية التي ق�ضت بعدم اخت�صا�صها بنظر دعوى متعلقة
مبكت ��ب تخلي� ��ص جمرك ��ي ،وعللت الهيئة نق�ضها ب� ��أن " الفقرة ب من املادة الثانية من نظ ��ام املحكمة التجارية ن�صت
عل ��ى �أن ��ه :يعت�ب�ر م ��ن الأعمال التجارية كل م ��ا يتعلق باملحالت واملكات ��ب التجارية ،وقد قرر �ش ��راح النظام �أن مكاتب
التخلي� ��ص اجلمرك ��ي تع ��د من قبيل املكاتب التجارية" .حكم غري من�شور ،وانظر :جمموعة املبادئ التجارية لديوان
املظامل ،جمع� :إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
وك ��ذا احلك ��م رقم �/108أ�س 3/لعام  ،1430ال�صادر من حمكم ��ة اال�ستئناف بديوان املظامل ،ويتلخ�ص يف دعوى مقامة من مكتب
ا�ستقدام �ضد �شركة جتارية ،حيث قام املكتب با�ستخراج  298ت�أ�شرية ومل تدفع له ال�شركة �أتعابه ،فانتهت الدائرة االبتدائية
�إل ��ى احلك ��م بع ��دم االخت�صا�ص نظرا لأن املدعي ال ميلك ترخي�صا وال مكتب ��ا ملزاولة هذا العمل ،و ُنق�ض احلكم من حمكمة
اال�ستئناف مت�ضمنا �إلزام الدائرة االبتدائية بنظر الدعوى والف�صل فيها بناء على �أن املدعي �أثبت يف الئحته االعرتا�ضية
�أن لدي ��ه مكتب ��ا ر�سمي ��ا لال�ستقدام وميتهنه ب�شكل نظامي ،وجاء يف حيثي ��ات النق�ض ما ن�صه�" :أنه متى كان املدعي ميتهن
ويح�ت�رف مهن ��ة ا�ستخ ��راج ت�أ�شريات ا�ستق ��دام عمالة �أو غريها من خ ��دم و�سائقني ف�إن ذلك كاف لإ�سب ��اغ ال�صفة التجارية
بالن�سبة له ...وهذا العمل يدخل يف م�سمى املكاتب التجارية وفقا للفقرة "ب" من املادة الثانية من النظام التجاري ،فهو
عمل جتاري حم�ض بالن�سبة للمدعي.....كما �أنه عمل جتاري ولكن بالتبعية بالن�سبة للمدعى عليها ،وهـــذا من اخت�صا�ص
الدوائ ��ر التجاريـــ ��ة يف الدي ��وان مبوج ��ب ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء رق ��م ،261يف  ، 1423/11/17وم ��ن ثم ف�إن م ��ن املتعني على
الدائرة �أن ت�ضفي ال�صفة التجارية على الدعوى مما يتحتم معه نق�ض احلكم" ،حكم غري من�شور.
( ((8القانون التجاري ،م�صطفى طه  ،84املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق .68
( ((8القانون التجاري ،م�صطفى طه  ،84القانون التجاري ،علي يون�س .119
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ومقاول���ة املحال واملكاتب التجارية ال تكت�س���ب ال�صفة التجارية �إال �إذا متت مزاولتها
يف �ص���ورة املقاول���ة ،ويكفي يف ذلك �أن يكون القائم بها حمرتف���اً ب�أن يكون مزاو ًال لها
على وجه التك���رار ،و�أن تتوافر يف عمله بع�ض �أو كل عنا�رص التنظيم ب�أن يوجد مكتب
ميثل مركزاً لن�شاطه ،ور�أ�س مال ،دون ا�شرتاط لوجود عمالة ي�ضارب على عملهم ،لأن
ت�شغيل الغري �إمنا ُي�شرتط يف املقــاوالت التي تتطلب ذلك كما �سبق بيانه عند حديثنا عن
�رشوط املقاولة.
وقد ا�ستق���ر الق�ضاء التجاري يف ديوان املظامل على عدم اخت�صا�صه بنظر املنازعات
النا�شئة عن هذه املقاولة �إال �إذا توافر يف الطرف املتعاقد مع هذه املكاتب �رشوط الأعمال
التجارية بالتبعية ب�أن كان تاجراً وتعاقد مع هذه املكاتب حلاجات جتارته(� ،((8أما �إذا كان
املتعاق���د مدنياً �أو تاجراً لكنه قام بالتعاق���د مع هذه املكاتب واملحال لغري حاجات جتارته
ف�إن الدوائر التجارية يف ديوان املظامل ا�ستقرت على عدم اخت�صا�صها بنظر هذا النوع
م���ن الدعاوى لدخولها �ضمن الأعمال املختلطة( ،((8وهو الأمر الذي �سيتغري بعد تطبيق
نظ���ام املرافعات اجلديد والذي �أحال النظر يف الأعمال املختلطة للمحكمة التجارية �إذا
( ((8وم ��ن التطبيق ��ات الق�ضائية لذل ��ك :احلكم ال�سابق ال�صادر من حمكمة اال�ستئناف بديوان املظامل برقم �/108أ�س3/
لعام  ، 1430وكذا احلكم االبتدائي امل�ؤيد من هيئة التدقيـــق التجاري يف ديوان املظامل برقم /141د/جت  21لعام ،1427
وخال�صتـ ��ه ت ��دور ح ��ول نزاع بني املدعى عليه "مكتب تعقيب" ،وبني املدعي الذي ميـلك وكالة �سفر و�سياحـة� ،إذ طلب
املدع ��ي رد املبال ��غ الت ��ي دفعها للمدع ��ي عليه لقـاء قيامه بنقل كفال ��ة بع�ض العمالة ،حيث ت�ص ��دت الدائرة االبتدائية
لنظ ��ر الدع ��وى وعللت هذا الت�صدي ب�أن العمـل يعد جتارياً بالن�سـبة للمدعى عليـه "مكتب التعقيب" لدخوله �ضمن
مقـاولة املكاتب التجاريــة ،كما �أن التعقيب يعد عم ًال جتارياً بالتبعية بالن�سبة للمدعي عليه لتعلقه بحاجات جتارته.
وانظر :جمموعة الأحكام واملبادئ التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص 918
( ((8ومن التطبيقات الق�ضائية لذلك :احلكم االبتدائي امل�ؤيد من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /32د/
جت1428/ه� �ـ ،ويتلخ� ��ص يف ن ��زاع بني مدع مدين ال يحمل �صفة التاجر وبني مكتب ا�ستقدام حول عقد ا�ستقدام عاملة
منزلي ��ة ،حي ��ث ق�ض ��ت الدائرة التجاري ��ة االبتدائية بع ��دم اخت�صا�ص الق�ضاء التج ��اري بنظر الدع ��وى لأن املدعي ال
يحم ��ل �صف ��ة التاجر ،ومن ثم ف�إن اال�ستقدام يف هذه احلالة يع ��د عم ًال مدنياً بالن�سبة له .وانظر :جمموعة الأحكام
واملبادئ التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص .33
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كان املدعى عليه فيها هو التاجر(.((8
وينبغ���ي التنبيه �إلى الفرق بني مقاولة املح���ال واملكاتب التجارية ،وبني مكاتب املهن
احلرة كاملكاتب الهند�سية ومكاتب املحاماة واملحا�سبة؛ فهذه املكاتب ال تعد جتارية ،لأنها
و�إن كان���ت حترتف تقدمي اخلدمات للجمه���ور مقابل �أجر �إال �أنها تق���وم على ا�ستغالل
الن�شاط الذهني والعلم���ي ل�صاحبها ،وقد تظافرت القوان�ي�ن التجارية و�رشاحها وكذا
الق�ض���اء التجاري ال�سعودي على مدنية هذه الأعم���ال(� ،((8أما مقاولة املحال واملكاتب
التجارية فتق���وم على تقدمي خدمات ال تعتمد على ن�ش���اط ذهني بل على جهد خدمي
متكرر الطبيعة غالباً.
املطلب السادس :مقاولة البيع باملزاد

ن�ص���ت الفقرة ب من املادة الثانية من نظام املحكم���ة التجارية على جتارية "حمالت
البي���ع باملزاي���دة" ،وهي املكاتب التي تق���دم خدمة بيع املنق���والت �أو العقارات باملزاد
( ((8وقد �سبق بيان ذلك يف التمهيد.
( ((8يع ��رف �صاح ��ب املهن ��ة احلرة ب�أن ��ه" :ال�شخ�ص امل�ؤهل الذي يق ��وم بتقدمي خدماته الذهنية م ��ع متتعه بحرية كاملة
يف تق ��دمي خدمات ��ه" ،وم ��ن الأمثلة :مهنة الطبيب واملحامي واملحا�سب وامل�ست�ش ��ار واملهند�س ،فالأعمال التي يقدمها
ه� ��ؤالء تع ��د مدني ��ة ال جتارية لقيامها على العمل الذهني ولأنها مل ت�سبق ب�شراء وال تنطوي على ربح ،فاملقابل الذي
يح�صل عليه �صاحب املهنة ي�سمى �أجرا �أو مقابل �أتعاب ال ربحا ،ويعد الطابع الذهني واملواهب والقدرات ال�شخ�صية
املعي ��ار الأك�ث�ر ثبات� �اً يف متييز �صاحب املهنة احلرة ع ��ن غريه ،ومن القوانني التي قررت �صراح ��ة مدنية املهن احلرة
قان ��ون التج ��ارة القط ��ري يف امل ��ادة  3/11منه ون�صه ��ا" :ال تعد �أعماال جتاري ��ة ممار�سة �أ�صحاب امله ��ن احلرة ملهنهم،
كالطبي ��ب واملهند� ��س واملحام ��ي ومن يف حكمهم" ،وم ��ن تطبيقات الق�ضاء ال�سعودي يف ذل ��ك؛ احلكم االبتدائي امل�ؤيد
م ��ن هيئ ��ة التدقي ��ق التجاري يف ديوان املظ ��امل برقم/34ت 3/لعام 1418ه� �ـ وجاء فيه" :تق ��دمي اال�ست�شارات ال يعترب
عم ًال جتارياً و�إمنا هو من قبيل الأعمالاملهنية" ،وكذا احلكم رقم /133ت 4/لعام  ،1409وجاء فيه" :ممار�سة مهنة
الط ��ب ول ��و بفت ��ح عيادة �أو م�ست�شفى ال يعد من الأعمال التجارية" ،حكم ��ان غري من�شوران ،وانظر :جمموعة املبادئ
التجاري ��ة لدي ��وان املظ ��امل ،جمع� :إبراهيم بن عب ��داهلل العجالن،غري من�شورة ,وانظر �أي�ض ��ا  :القانون التجاري ،علي
يون�س  ،118قانون املعامالت التجارية ال�سعودي ،حممود بريري  ،51/1القانون التجاري  ،م�صطفى طه .58
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العلن���ي ويتم البيع فيها ملن يدفع �أعلى ثمن نظري �أجر يك���ون عادة ن�سبة مئوية من ثمن
املبيع.
وتع���د مقاولة البيع بامل���زاد عم ًال جتارياً بالن�سبة ملحل امل���زاد بو�صفه و�سيطا يف تداول
املنق���والت فهو يعمل على التقريب ب�ي�ن الراغب يف البيع والراغ���ب يف ال�رشاء(،((8
والو�ساطة تعد �أحد املعايري التي متيز العمل التجاري عن العمل املدين.
وتطبيقاً لذلك :فلو ن�ش�أ نزاع بني حمل املزاد وبني �صاحب الب�ضاعة التي متت املزايدة
عليه���ا ب�ش�أن �إخالل �أي منهما بالتزامات���ه وكان �صاحب الب�ضاعة تاجراً وتعلق هذا البيع
بحاجات جتارته ف����إن كال الطرفني يخ�ضعان يف هذه ال�صورة لقواعد النظام التجاري،
ومنها اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري بنظر الدعوى.
وال يغ�ي�ر من جتارية ه���ذه املقاولة بالن�سبة ملحل املزاد �أن تت���م املزايدة على منقول �أو
عق���ار( ،((8فلو �أن �شخ�ص���اً تعاقد مع حمل املزاد على بيع عقار ل���ه يف املزاد ،ف�إن عقد
ً
عم�ل�ا مدنياً بالن�سبة
املزاي���دة املربم بينهم���ا يعد عم ًال جتارياً بالن�سب���ة ملحل املزاد ،ويعد
ل�صاح���ب العقار بناء على مدني���ة �أعمال العقار ،ومن ثم ف����إن العمل يف هذه ال�صورة
ي�أخذ حكم الأعم���ال املختلطة( ،((8فالنظر هنا �إمنا يكون لذات حرفة املزايدة ال الأعيان
التي متت املزايدة عليها.
ويج���ب �أن يتوافر يف عمل حمل املزاد �رشوط املقاولة ومنها تكرار القيام بها� ،أما �إذا
قام باملزايدة ملرة واحدة فال يعد عمله جتارياً (.((8
وحم���ال البيع باملزاد �إمن���ا يعد عملها جتارياً بطريق املقاول���ة �إذا قامت ببيع الب�ضائع �أو
( ((8القانون التجاري ،م�صطفى طه .85
( ((8القانون التجاري ،علي يون�س .120
( ((8وقد �سبق بيان حكم الأعمال املختلطة عند حديثنا عن تق�سيم الأعمال التجارية.
( ((8املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق .68
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العق���ار للغري ،وهذه احلالة هي الأكرث وقوعا يف عملها ،و�أما �إذا قامت ب�رشاء املنقوالت
ل�صاحلها ثم بيعها بامل���زاد فال يعد عملها داخال يف �أعمال مقاولة البيع باملزاد ،بل يدخل
�ضمن �أعمال ال�رشاء بق�صد البي���ع ،وال�رشاء بق�صد البيع يعد من الأعمال املنفردة التي
تعد جتارية ولو مور�ست ملرة واحدة وال يندرج �ضمن �أعمال املقاولة(.((9
ومم���ا يجدر التنبيه عليه �أن حمال البيع باملزاد تن���درج �أعمالها �ضمن مقاولة املحالت
واملكاتب التجارية التي تقدم اخلدمات ومن ّثم مل يكن هناك مربر للن�ص عليها ا�ستقال ًال
يف النظام(.((9
وقد ظهرت يف الآونة الأخرية مواق���ع �إلكرتونية على �شبكة الإنرتنت تقوم باملزايدة
عل���ى الب�ضائع الت���ي يعر�ضها �أ�صحابها ،وهذه املواقع ت�أخذ حك���م حمال املزاد العادية
من حيث احلكم بتجارية عمله���ا وتطبيق القواعد التجارية عليها متى ما كان عمل هذه
املواق���ع داخال �ضمن اخت�صا�ص الق�ضاء ال�سع���ودي ،لأن املعترب هو احرتافها للمزايدة
بغ�ض النظر عن الو�سيلة التي يتم من خاللها �إجراء املزاد.

( ((9درو�س يف القانون التجاري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل .39
( ((9مبادئ القانون التجاري� ،سميحة القليوبي .29
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املطلب السابع :مقاولة إنشاء املباني

(((9

ن�ص���ت الفق���رة د من املادة الثاني���ة من نظام املحكم���ة التجارية عل���ى جتارية "جميع
املقاوالت املتعلقة ب�إن�شاء مبان ونحوها متى كان املقاول متعهداً بتوريد امل�ؤن والأدوات
الالزمة لها " ،وهذا الن�ص و�إن اقت�رص على جتارية �إن�شاء البناء فقط وفق التف�صيل الآتي
بيان���ه؛ �إال �أن ال�رشاح متفقون على �أنه يلحق بالإن�ش���اء من حيث احلكم بتجارية العمل
جمي���ع املقاوالت املت�صلة بالعقار كرتميمه �أو هدمه �أو �إن�شاء الطرق �أو حفر الآبار �أو غري
ذلك ،وهو ما قررته �رصاحة القوانني التجارية احلديثة(.((9
وقد �أثارت مقاولة �إن�شاء املباين  -وال تزال  -العديد من الإ�شكاالت املتعلقة بتحديد
طبيعتها التجارية واملدنية ،و�أرى �إمكانية تفادي كثري من هذه الإ�شكاالت عند النظر �إلى
( ((9يتن ��اول فقه ��اء ال�شريع ��ة املعا�ص ��رون عق ��د مقاول ��ة البن ��اء لبيان احلك ��م ال�شرعي للعقد� ،أم ��ا �شراح النظ ��ام التجاري
فيتناول ��ون مقاول ��ة البن ��اء يف ه ��ذا املو�ض ��ع لأجل تقري ��ر جتاريتها و�ص ��وال لتطبيق القواع ��د التجارية عليه ��ا ،ومنها
اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري بنظر الدعاوى النا�شئة عنها ،وتطبيق �أحكام الإفال�س التجاري على املقاول الذي يعجز
ع ��ن الوف ��اء بديون ��ه ،وهذا ال مينع من �إطاللة �سريعة نبني فيها موقف الفقه الإ�سالمي من هذا العقد؛ فنقول :ب�أن
عق ��د املقاول ��ة يف الفقه �إما �أن يق ��دم فيه املقاول العمل فقط ويقدم رب العمل الأدوات ،فهنا يكون التعاقد على املنفعة
فقط ،فيكيف العقد يف هذه احلالة ب�أنه عقد مع �أجري م�شرتك ،والأجري امل�شرتك هو :الذي ال يعمل ل�شخ�ص واحد
خم�صو� ��ص ،و�سم ��ي م�ش�ت�ركا لأنه يتقبل �أعماال الثن�ي�ن �أو ثالثة ف�أكرث يف وقت واحد ،و�أما �إذا مت العقد على �أن يقدم
املق ��اول العم ��ل والأدوات مع ��ا  -ومن ��ه م ��ا تع ��ورف عل ��ى ت�سميت ��ه بـ "ت�سلي ��م املفتاح"  -ف� ��إن العقد يكيف هن ��ا ب�أنه عقد
ا�ست�صن ��اع واال�ست�صن ��اع يف اال�صط�ل�اح الفقه ��ي" :عق ��د على مبي ��ع يف الذمة مع �صان ��ع على �صناعة �ش ��يء" ،فالعامل
�صان ��ع وامل�ش�ت�ري م�ست�صن ��ع وال�شيء م�صنوع ،واال�ست�صناع نوع من ال�سلم ،غري �أن ��ه يفارق ال�سلم يف �أن ال�صنعة �شرط
فيه� ،أما ال�سلم فهو عام يف امل�صنوع وغريه ،كما �أنه ال يلزم يف اال�ست�صناع �أن يكون الثمن فيه مدفوعا مقدما بخالف
ال�سلم.
واال�ست�صن ��اع خمتل ��ف في ��ه ب�ي�ن الفقهاء والراجح جوازه ب�ضواب ��ط  ،وهو ما قرره جممع الفق ��ه الإ�سالمي بجدة يف دورته
ال�ساد�س ��ة ،ق ��رار رق ��م ، 7/3 65 :وج ��اء في ��ه" �إن عق ��د اال�ست�صن ��اع – وه ��و عق ��د وارد عل ��ى العمل والع�ي�ن يف الذمة –
ملزم للطرفني �إذا توافرت فيه الأركان وال�شروط  ،وي�شرتط يف عقد اال�ست�صناع بيان جن�س امل�ست�صنع ونوعه وقدره
و�أو�صاف ��ه املطلوب ��ة ،و�أن يح ��دد في ��ه الأج ��ل" ،وانظ ��ر :بدائع ال�صنائ ��ع للكا�س ��اين  ،2/5املادة  124من جمل ��ة الأحكام
العدلية  ،عقد املقاولة ،عبدالرحمن العايد  107وما بعدها.
( ((9املوجز يف القانون التجاري،حم�سن �شفيق  ، 67القانون التجاري ،علي يون�س  ،124القانون التجاري ،علي عو�ض ،55
م/5ل من قانون التجارة امل�صري ،م  16/5من قانون التجارة القطري.
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طبيعة هذه املقاولة بالن�سبة لأطرافها ،وهو ما �سنبينه يف الفروع الآتية:
الفرع األول :طبيعة مقاولة املباني بالنسبة للمقاول:

تع���د مقاولة البناء عم ًال جتاري���اً دائما بالن�سبة للمقاول ،وال فرق يف ذلك بني �أن يقدم
املقاول العمل واملواد الالزمة للبناء وه���و ما تعورف على ت�سميته بعقد ت�سليم املفتاح،
�أو �أن يق���دم العمل فقط دون تق���دمي الأدوات ،و�أما عجز الفقرة د م���ن املادة الثانية من
نظام املحكمة التجارية �آنفة الذكر والتي ا�شرتطت لتجارية عمل املقاول �أن يقدم العمل
وامل���واد معا فقد �أُلغي العمل بها وذلك مبوجب املر�سوم امللكي الذي ت�ضمن �إقرار نظام
املرافعات اجلديد(.((9
و ُيعلل لتجارية عمل املقاول ب�أنه ي�ضارب على املواد التي ي�شرتيها ،فهو يعيد بيعها من
خ�ل�ال ا�ستخدامها يف البنــــاء ،كما �أنه ي�ضارب عل���ى عمل العمال في�ستفيد من الفرق
بني الأجر الذي يدفعه لهم وبني ما يقب�ضه من رب العمل ،وي�ضاف �إلى ذلك �أن املقاول
هنا يقوم بتوريد العمال واملــــواد ،والتوريد يعد عم ًال جتارياً كما �سبق بيان ذلك(.((9
ويج���در التنبيه �إلى �أن مقاولة البناء ال تكت�سب ال�صف���ة التجارية بالن�سبة للمقاول �إال
�إذا زاوله���ا على وجه التك���رار وت�ضمنت قدرا من ال�ضخامة ووف���رة يف العمالة� ،أما �إذا
مل ميار�سه���ا على وجه التكرار� ،أو با�رش عمليات البن���اء بنف�سه �أو مبعاونة عدد �ضئيل من
( ((9املر�س ��وم امللك ��ي رق ��م م 1/يف 1435/1/22هـ ،حيث ن�ص �صَ ْد ُر هذا املر�س ��وم يف الفقرة �أوال�/2/أ على �أنه يلغى من نظام
املحكم ��ة التجاري ��ة "العب ��ارة ال ��واردة يف الفقـــرة د من املادة  2التي جاء فيها  ...مت ��ى كان املقاول متعهدا بتوريد امل�ؤن
والأدوات الالزم ��ة له ��ا"  ،وه ��و �إلغ ��اء وجي ��ه من قب ��ل املنظم  ،حيث كان القول مبدنية عمل املق ��اول الذي يقدم العمل
فق ��ط حم ��ل نقد ل ��دى ال�شراح  ،لأن املقاول يف هذه احلالة يتجر وي�ضارب على عم ��ل العمال في�ستفيد من الفرق بني
الأج ��ر ال ��ذي يدفع ��ه له ��م وبني ما يقب�ضه من رب العمل  ،كم ��ا �أن املقاول واحلالة هذه قد ب ��اع منفعته للغري ،وهناك
العدي ��د م ��ن املقاوالت الت ��ي عدها النظام جتارية رغم اقت�صار املقاول فيها على بي ��ع املنافع ومن ذلك مقاولة النقل ،
وجتارية هذه احلالة هو ما قررته �أي�ضا القوانني التجارية احلديثة كالقانون امل�صري م /5ل  ،والقطري م .16/5
( ((9القانون التجاري ،علي يون�س .126
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العمال ف�إن عمله ي�أخذ ال�صفة املدنية لأنه يعد يف هذه احلالة حرفيا(.((9
و�إذا ُكلف املقاول بالإ�رشاف على العمل و�إدارته فقط دون تقدمي املواد �أو العمال ف�إن
العم���ل يعد مدنيا بالن�سبة له ،لأنه اقت�رص على تق���دمي عمل مهني وهو خربته ال�شخ�صية
ومل ي�ضارب على �شيء(.((9
الفرع الثاني :طبيعة مقاولة البناء بالنسبة لرب العمل:

�إذا توافرت �رشوط املقاولة يف مقاول البناء وكان العقد جتارياً بالن�سبة له ،ف�إن هذا ال
يعني جتارية العمل بالن�سبة لرب العمل� ،إذ تتفاوت طبيعة العمل بح�سب �صفته وغر�ضه
من البناء ،وميكن ح�رص هذا التفاوت يف احلاالت الآتية:

احلالة الأولى:

�أن يك���ون رب العمل تاجراً وتعاق���د مع املقاول لإن�شاء عقار بق�ص���د بيعه �أو ت�أجريه،
فالعم���ل يف هذه احلالة يعد جتارياً بالن�سبة له ،ومن ذلك ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العقارية
الت���ي تقوم ببناء املجمعات ال�سكنية وبيعها ،وهذا خ�ل�اف ما كان عليه النظام �سابقاً� ،إذ
كان���ت هذه احلالة تعد عم ًال مدنياً بالن�سبة له ،حيث ن�صت املادة الثالثة من نظام املحكمة
التجاري���ة يف عجزه���ا على �أن..." :دع���اوى العقارات و�إيجاراته���ا ال تعد من الأعمال
التجاري���ة " ،وهذا م���ا كان م�ستقراً عليه يف الق�ضاء التجاري يف ديوان املظامل �أي�ضاً(،((9
( ((9درو� ��س يف القان ��ون التج ��اري ال�سعودي� ،أكثم اخلويل  ، 38وقد �سبق تقرير مدنية �أعمال احلرفيني عند بيان �شروط
املقاولة،وعند احلديث عن مقاولة ال�صناعة.
( ((9املوجز يف القانون التجاري ،حم�سن �شفيق  ، 67وانظر :القانون التجاري  ،علي عو�ض .55
( ((9ومن ذلك :احلكم االبتدائي امل�ؤيد من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /994ت1428/7/هـ ،وخال�صته
ن ��زاع ح ��ول م�ستحق ��ات مالية بني �شركة مقاوالت املدعي ،وب�ي�ن املالك املدعى عليها وهي �شرك ��ة جتارية �أبرمت عقداً
م ��ع املق ��اول لتنفيذ " "51فيال �سكنية ،حيث ق�ضت الدائ ��رة االبتدائية بعدم اخت�صا�ص الديوان والئياً بنظر الدعوى
لأنها"متعلق ��ة بعق ��ار والثاب ��ت �أن دع ��وى العقار خارج ��ة عن اخت�صا�ص الدي ��وان مبوجب ن�ص امل ��ادة الثالثة من نظام
املحكمة التجارية" ،وانظر :جمموعة الأحكام واملبادئ التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص 58
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�إلى �أن �صدر املر�سوم امللكي الذي ت�ضمن �إقرار نظام املرافعات حيث �أَلغى هذا املر�سوم
عج���ز هذه املادة( ،((9ومن ثم يعد �رشاء العقار �أو بنا�ؤه بق�صد �إعادة بيعه �أو ت�أجريه عم ًال
جتاري���اً بالن�سبة لرب العم���ل ،ويجري على النزاع بينه وبني املق���اول القواعد التجارية،
ومن ذلك اخت�صا�ص املحاكم التجارية بنظر هذا النزاع.
واحلك���م بتجارية ه���ذه احلالة بالن�سبة لرب العمل يتفق مع بع����ض القوانني التجارية
احلديث���ة ومن ذلك قانون التج���ارة امل�رصي ،حيث ن�ص يف املادة /5م منه على �أنه تعد
الأعم���ال الآتية جتاري���ة �إذا كانت مزاولتها عل���ى وجه االحرتاف :ت�شيي���د العقارات �أو
�رشا�ؤه���ا �أو ا�ستئجارها بق�صد بيعها �أو ت�أجريها ،...مما يعن���ي جريان القواعد التجارية
مب���ا فيها قواعد االخت�صا����ص والإفال�س على رب العمل الذي يه���دف �إلى �إعادة البيع
�أو الت�أج�ي�ر ،وهذا االجتاه من قبل القوان�ي�ن التجارية احلديثة مبني على االجتاه احلديث
الذي ي�أخذ بتجارية �رشاء العقار �إذا ق�صد م�شرتيه �إعادة بيعه �أو ت�أجريه(.((10

احلالة الثانية:

�أن يكون رب العمل تاجراً وكان هدفه من البناء حاجات جتارته – ولي�س �إعادة البيع
�أو الت�أج�ي�ر ،-ك�أن يكون الغر�ض من املبنى جعله مقراً مل�ؤ�س�سته التجارية ،فالنظام وفق

( ((9حي ��ث ن� ��ص �ص ��د ُر هذا املر�سوم يف الفق ��رة �أوال/2/ب على �أنه يلغى من نظام املحكم ��ة التجاريـة ما ي�أتي ....":العبارة
ال ��واردة يف عج ��ز املـــ ��ادة  3التي جاء فيها"..كما و�أن دع ��اوى العقارات و�إيجاراتها ال تعد من الأعمال التجارية"،وخريا
فعل املنظم بهذا الإلغاء ،لأن هذه احلالة كانت يف ال�سابق ت�أخذ حكم الأعمال املختلطة التي درج الديوان على �صرف
النظ ��ر عنه ��ا ونظرها من قبل املحاكم العام ��ة التي مل ت�سر على تطبيق الأحكام والقواعد املدنية على الطرف املدين
وتطبي ��ق الأح ��كام والقواعد التجارية على الطرف التجاري كما هو عليه ال�ش�أن يف الأعمال املختلطـــة يف غري اململكة،
ب ��ل كان ��ت تجُ ��ري على الطرفني دائما �أحكام الفقه الإ�سالمي� -إذ مل ي�ص ��در للمملكة نظام مدين حتى الآن ، -والأمل
هو �أن ال يُكتفى ب�إقرار جتارية هذه املقاولة يف املر�سوم �سالف الذكر والذي ت�ضمن �إقرار نظام املرافعات،بل من خالل
الن� ��ص عل ��ى ذل ��ك �صراحة عند �سن نظام جتاري جديد،لأن النظام التج ��اري الرئي�سي هو الذي يُن�ص فيه على تعداد
الأعمال التجارية ولي�س نظام املرافعات.
( ((10وال جم ��ال هن ��ا لب�س ��ط م�س�أل ��ة �شراء العقار لأج ��ل بيعه �أو ت�أجريه ،فمح ��ل درا�ستها هو الأعم ��ال التجارية املنفردة،
وبحثنا هنا قا�صر على درا�سة �أعمال املقاولة.
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املر�س���وم امللكي امل�شار �إليه يف احلالة ال�سابقة يق���رر جتارية هذه احلالة �أي�ضا ،وهذا على
خ�ل�اف امل�ستقر عليه �سابقا من جعل ه���ذه احلالة عم ًال مدنياً(� ،((10إال �أن الفرق بني هذه
احلال���ة واحلالة ال�سابق���ة �أن العمل يف هذه احلالة يعد عم ًال جتاري���اً بالتبعية بالن�سبة لرب
العمل ،بخالف احلالة ال�سابقة فيعد بالن�سبة له عم ًال جتارياً �أ�صلياً(.((10

احلالة الثالثة:

�أن يكون رب العمل ف���رداً �أو تاجراً وتعاقد مع مقاول البناء لغري حاجات جتارته ك�أن
يكون البن���اء لل�سكنى ف�إن العمل يعد مدنيا بالن�سبة له وفق���ا لن�ص املادة الثالثة من نظام
املحكم���ة التجارية التي تق���رر مدنية �أعمال العقار ،وهو ما قررت���ه �أي�ضا بع�ض القوانني
التجاري���ة الأخرى يف غري اململكة( ،((10وعلى هذا ف����إن هذه احلالة ت�أخذ حكم الأعمال
املختلطة التي �سبق بيانها( ،((10وتطبيقا لذلك ف�إذا ن�ش�أ عن هذه احلالة نزاع وكان املدعى
عليه هو املق���اول فاالخت�صا�ص منعقد للمحكمة التجارية ،و�أما �إذا كان املدعى عليه هو
رب العمل فينعقد االخت�صا�ص للمحكمة العامة(.((10
( ((10ومن ذلك احلكم املدقق من هيئة التدقيق التجاري بديوان املظامل برقم /118ت 4/لعام 1416هـ وجاء فيه ":قيام
التاجر ببناء �أو �شراء عقار ليمار�س فيه جتارته يعد عمال غري جتاري" .حكم غري من�شور ،وانظر :جمموعة املبادئ
التجارية لديوان املظامل ،جمع� :إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
( ((10وقد �سبق بيان الأعمال التجارية بالتبعية يف التمهيد.
( ((10ومن ذلك املادة /5م من قانون التجارة امل�صري ،وقد �سبق �إيرادها �ضمن احلالة ال�سابقة.
( ((10وذلك عند حديثنا عن تق�سيم الأعمال التجارية يف التمهيد.
( ((10وم ��ن التطبيق ��ات الق�ضائي ��ة له ��ذه احلال ��ة احلك ��م االبتدائ ��ي امل�ؤي ��د من هيئ ��ة التدقي ��ق التجاري بدي ��وان املظامل
برقم/140ت1428/7/هـ ،وجاء فيه�" :أن النزاع القائم بني طريف الدعوى ين�صب على مقاولة �إن�شاء مبنى خا�ص على
عق ��ار ممل ��وك للمدع ��ي ،وهذا و�إن كان بالن�سب ��ة للمدعى عليه -املقاول -يعترب عم ًال جتاري� �اً �إال �أنه بالن�سبة للمدعي
يتعل ��ق ب�إقام ��ة �سك ��ن خا�ص  ...وق ��د ا�ستقر الديوان عل ��ى اعتبار مثل هذه الدع ��وى بالن�سبة للمدع ��ي مدنية ولي�ست
جتاري ��ة  ...وحي ��ث �إن م ��ن �شروط اعتبار الديوان خمت�ص ��ا بنظر الدعاوى التجارية �أن تكون ب�ي�ن تاجرين و�أن يكون
مو�ض ��وع الن ��زاع بينهم ��ا جتاري� �اً  ،ومب ��ا �أن امل ��ادة الثالثة م ��ن نظام املحكم ��ة التجارية ن�ص ��ت على �أن دع ��اوى العقارات
و�إيجاراتها ال تعد من الأعمال التجارية ،لذا ف�إن الديوان ال يخت�ص بنظر هذا النزاع  ."...وانظر :جمموعة الأحكام
واملبادئ التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص 36
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الفرع الثالث :طبيعة املقاولة بالن�سبة ملقاويل البناء:
تع���د عقود البناء املربمة بني املقاولني ،ومنها عق���ود البناء املربمة بني املقاول الرئي�سي
واملقاول من الباطن عم ًال جتارياً لكليهما ،وهذا ما قرره الق�ضاء التجاري بديوان املظامل
مت���ى كان املق���اول من الباطن ملتزما بتق���دمي العمل واملواد مع���ا( ،((10و�سبق �أن بينا يف
الفرع ال�سابق �إلغاء املنظم لهذا ال�رشط ،مما يعني جتارية هذه ال�صورة مطلقا.
ونخل����ص فيما �سبق �إلى �أن الق�ضاء التج���اري يف ديوان املظامل كان ي�ضيق كثرياً من
دائرة تطبيق الن�ص املقرر لتجارية �أعمال مقاولة البناء ،فلم ُيعمل هذا الن�ص �إال يف عقود
البناء بني املقاولني.
وه���ذا الت�ضييق �سببه ما بيناه عند احلديث عن الأعمال املختلطة من ا�ستقرار الديوان
عل���ى ا�شرتاط �رشطني لنظ���ر الدعوى التجارية ،الأول� :أن يك���ون حمل الدعوى عم ًال
جتارياً بالن�سبة للطرفني ال �أحدهما ،وال�رشط الثاين� :أن يكون طرفا الدعوى تاجرين ،غري
( ((10وم ��ن ذل ��ك احلك ��م املدقق من هيئ ��ة التدقيق التج ��اري بديوان املظامل برق ��م /179ت /3/لعام 1428ه� �ـ ،وخال�صته
قيام �أحد البنوك ب�إبرام عقد ا�ست�صناع مع وزارة املعارف لتنفيذ م�شروع مدر�سة ،وقام البنك بالتعاقد مع مقاول من
الباطن لتنفيذ العقد ،ثم ادعى املقاول من الباطن على املقاول الرئي�سي -البنك  -يطالبه ب�أجور م�ستحقة له جراء
�أعمال �إ�ضافية ،فت�صدت الدائرة التجارية االبتدائية لنظر النزاع وق�ضت ب�إلزام املدعى عليه -البنك -ب�أن يدفع �أجور
هذه الأعمال ،وانظر :جمموعة الأحكام واملبادئ التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص .675
وكذا احلكم املدقق ال�صادر من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /120ت 4/لعام 1411هـ حيث ت�صدت الدائرة
االبتدائي ��ة لنظ ��ر ن ��زاع بني مقاول رئي�سي و�آخر من الباطن ثم ق�ضت مبا يلي" :وملا كان املقاول من الباطن مل يكمل
العم ��ل املكل ��ف ب ��ه حت ��ى الآن ،و�أن هناك نواق�ص ومالحظ ��ات يف عمله  ،وعليه ف�إنه ال ي�ستح ��ق باقي �أجره ما مل يكمل
عمل ��ه وي�سلم ��ه ل�صاحبه ح�س ��ب االتفاق"،حكم غري من�شور ،وانظر :جمموعة املبادئ التجارية لديوان املظامل ،جمع:
�إبراهيم بن عبداهلل العجالن،غري من�شورة.
وك ��ذا احلك ��م املدق ��ق من هيئة التدقيق التجاري يف ديوان املظامل برقم /147ت /3/لعام 1428هـ ،وجاء فيه" �أن من�ش�أ هذه
الدع ��وى ه ��و عقد املقاول ��ة من الباطن املربم بني الطرفني ،وحيث �إن عقود املقاول ��ة املربمة بني الأ�شخا�ص اخلا�صة
للأغرا�ض التجارية تعترب من الأعمال التجارية ح�سب ن�ص املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية؛ ف�إن هذا النزاع
يعت�ب�ر م ��ن قبي ��ل املنازعات التجارية التي يخت�ص ديوان املظامل والئياً بنظره ��ا" .وانظر :جمموعة الأحكام واملبادئ
التجارية لعام 1428ه � ،إ�صدار :ديوان املظامل �ص .675
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�أن هذي���ن ال�رشطني �سيلغى العمل بهما بعد انتقال عمل هذه الدوائر للمحاكم التجارية
وتطبي���ق نظام املرافعات اجلديد الذي قرر اخت�صا����ص املحكمة التجارية بالدعوى التي
يرفعه���ا الطرف املدين على التاجر متى م���ا كان حمل الدعوى عمال جتاريا بالن�سبة لهذا
التاجر.
الخـــاتمـــة

يف ختام هذا البحث �أخل�ص �أهم نتائجه ،وهي كالتايل:
 تُع��� َّرف املقاولة التجارية ب�أنها ":الت�رصف �أو الفعل الذي ي�ستهدف الربح ،و ُي�ؤدىب�ش���كل متكرر وم�ستمر ،ويتخذ �شكال منظما تتوافر فيه عنا�رص مادية وقانونية ،مما يرتب
جريان القواعد التجارية عليه ".
 يرتتب على �إ�سباغ ال�صفة التجارية على الأعمال التجارية -ومنها �أعمال املقاولة-�أثر مهم وهو تطبيق القواعد اخلا�صة بالأعمال التجارية ،و�أبرز هذه القواعد اخت�صا�ص
الق�ضاء التج���اري بنظر املنازعات النا�شئة عن هذه الأعم���ال ،وتطبيق �أحكام الإفال�س
ال�صارمة على التاجر الذي يعجز عن الوفاء بديونه التجارية ،والت�شدد يف �إعطاء املهلة
الق�ضائية للمدين بدين نا�شئ ٍعن عمل جتاري.
 يتحق���ق بتطبيق القواعد التجارية على الأعمال التجارية  -ومنها �أعمال املقاولة -ميزت���ان مهمتان من مزايا النظام التجاري ،وهما مي���زة ال�رسعة التي ت�شكل مطلباً مهماً
للتجار يف تعامالتهم ،ومي���زة دعم االئتمان �أي تقوية الثقة بني �أطراف العمل التجاري
عند املعاو�ضة �أو الإقرا�ض بالآجل.
���د العمل جتارياً بطريق املقاولة ،وهذه ال�رشوط
 للمقاولة �رشوط متى ما توافرت ُع َّ(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
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هي تكرار العم���ل ،ووجود تنظيم متوافر العنا�رص ،و�أن يكون هناك م�ضاربة على عمل
الغري يف املقاوالت التي تتطلب ذلك.
 املقاول���ة م�صطلح مرتجم ترجمة غري دقيقة للفظ الفرن�س���ي الذي اُ�ستمد منه نظاماملحكم���ة التجارية ال�سعودي� ،إذ الرتجمة ال�صحيحة له هي م�صطلح "امل�رشوع" ،وهو
�أو�ضح يف الداللة على املق�صود من م�صطلح املقاولة.
 تنق�س���م الأعمال التجاري���ة باملقاولة �إلى ق�سمني ،الق�س���م الأول� :أعمال من�صو�صعليها وهي �سبع مقاوالت ن�صت عليها املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية هي مقاولة
ال�صناعة ،ومقاولة التوريد ،ومقاولة الوكالة بالعمولة ،ومقاولة النقل الربي والبحري،
ومقاول���ة املحالت واملكات���ب التجارية ،ومقاولة حمالت البيع بامل���زاد ،ومقاولة �إن�شاء
املب���اين ،والق�سم الثاين :مق���اوالت �أُحلقت بالأعمال املن�صو�ص عليه���ا بطريق القيا�س،
�أبرزها مقاولة الت�أمني ومقاولة الإيداع يف املخازن العامة ومقاولة الن�رش.
 تع���د مقاولة ال�صناعة عم ًال جتارياً ل�سببني :ال�سب���ب الأول :توافر امل�ضاربة فيها منخالل الربح الذي يحققه مالك امل�صنع من الفرق بني �رشاء املواد الأولية و�أجور العمال
و�أ�سع���ار الآالت وب�ي�ن الدخل من بيع املنت���ج ،والثاين :قيامها عل���ى الو�ساطة بني عمل
العمال وجمه���ور امل�ستهلكني بق�صد حتقيق الربح ،والو�ساطة تعد �أحد املعايري التي متيز
العمل التجاري عن العمل املدين.
 ال ف���رق يف جتارية مقاولة ال�صناعة بني �أن يقوم ال�صانع ب�رشاء املواد ثم حتويلها �أو�صيانته���ا وبيعها حل�سابه وهذا هو الأكرث وقوع���ا� ،أو �أن يقوم امل�ست�صنع بتزويد ال�صانع
باملواد ليحولها �إلى منتج.
 احلريف له حاالت ،ف�إن مار�س �صناعة يدوية مبفرده �أو مب�ساعدة عدد قليل من ال�صبية(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
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�أو �أفراد عائلته� ،أو �إذا ا�ستعان ب�آالت حمدودة يديرها بنف�سه فال يعد عمله جتارياً يف هذه
احلالة ،ومن �أمثلته امليكانيكي والنج���ار ونحوه ،و�أما �إذا زاول حرفته على وجه املقاولة
فيعد عمله جتارياً داخال �ضمن
وذل���ك من خالل عدد كبري من العمالة والآالت وغريه���ا ُّ
مقاولة ال�صناعة .
ً
عم�ل�ا جتارياً بطريق املقاولة ،وال يندرج �ضم���ن الأعمال املنفردة لأن
 يع���د التوريدالبيع فيه لي�س فوريا بل يتم يف مواعيد منتظمة يف امل�ستقبل.
 ال تكون الوكالة بالعمولة عم ًال جتارياً بالن�سبة للوكيل بالعمولة �إال �إذا توافرت فيها��ش�روط املقاولة ومنها التكرار ،فال تعد جتارية �إذا وقع���ت منفردة ،ويربر لتجاريتها ب�أنها
تعد نوعا من �أن���واع التو�سط يف �إمتام ال�صفقات ،والو�ساطة تعد �أحد املعايري التي يمُ َّيز
بها العمل التجاري عن العمل املدين.
تتفاوت طبيع���ة الوكالة بالعمولة بالن�سبة للموكل ،فقد تك���ون عم ًال مدنياً كتوكيلامل���زارع للوكي���ل بالعمولة يف بيع مزروعاته ،وقد تكون ً
عم�ل�ا جتارياً كتوكيل �صاحب
امل�صنع الوكيل بالعمولة يف بيع منتجات م�صنعه.
تتفاوت طبيعة الوكالة بالعمول���ة بالن�سبة للمتعاقد مع الوكيل بالعمولة ،فقد يكونالعمل جتارياً �أ�صلياً �أو بالتبعية بالن�سبة له ،وقد يكون مدنيا.
 اقت��ص�ر املنظ���م على جتارية الوكال���ة بالعمولة فقط و�سكت ع���ن جتارية الوكاالتالتجاري���ة الأخرى رغم �أهميتها كوكال���ة العقود وعقد االمتياز التج���اري ،وي�ؤمل من
املنظ���م تدارك ذلك عند �سن نظام جتاري جديد �أ�س���وة بالقوانني التجارية احلديثة التي
قررت جتارية جميع �أنواع الوكاالت التجارية.
 ال يعد النقل جتارياً �إال �إذا بو�رش على وجه املقاولة بحيث يتوافر له التنظيم والو�سائل(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
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والعاملني� ،أم���ا �أعمال النقل املنفردة كعمل �سائق �سيارة الأج���رة فال يعد جتارياً لتخلف
�رشط املقاولة ،ولأنه واحلالة هذه يعد من طائفة احلرفيني.
 تعد عقود النقل التي تربمها �رشكات النقل غري احلكومية التي لها ن�شاط يف اململكةم���ع الغري �أعماال جتارية بالن�سبة لها� ،س���واء كانت هذه ال�رشكات �رشكات نقل جوي �أو
بحري �أو بري و�سواء كانت �رشكات وطنية �أو �أجنبية.
 تتف���اوت طبيعة العم���ل بالن�سبة للمتعاقد م���ع �رشكات النقل بح�س���ب غر�ضه منالتعاقد ،وبح�سب كونه تاجراً �أو غري تاجر.
 تعد مقاولة املحال واملكاتب التجارية من �أو�سع الأعمال التجارية تطبيقا. الهدف من تقرير جتارية مقاول���ة املحال واملكاتب التجارية �إك�ساب حمرتفها �صفةالتاج���ر ،و�إك�ساب التزاماته ال�صف���ة التجارية ،وهذا ي�ؤدي �إلى حماي���ة املتعاملني معه
عن���د �إخالله بالتزاماته جتاههم ،ومن ذلك �إ�شه���ار �إفال�سه عند توقفه عن الوفاء بديونه،
وخ�ضوعه لقواعد االخت�صا�ص التجاري والإثبات.
 ال تكت�س���ب مقاولة احلال واملكاتب التجاري���ة ال�صفة التجارية �إال �إذا متت مزاولتهايف �صورة املقاولة.
 يتف���اوت اخت�صا�ص الق�ضاء التجاري يف ديوان املظامل بنظر الدعاوى النا�شئة عنمقاولة املحالت واملكاتب التجارية بالن�سبة للمتعاقد مع هذه املحال بح�سب غر�ضه من
التعاقد ،وبح�سب كونه تاجراً �أو غري تاجر.
 تع���د مقاولة البيع باملزاد عم ًال جتارياً بالن�سبة ملح���ل البيع باملزاد بو�صفه و�سيطا يفتداول املنقوالت فهو يعمل على التقريب بني الراغب يف البيع والراغب يف ال�رشاء.
 وفق���ا للمر�سوم امللكي الذي ت�ضمن �إقرار نظام املرافعات اجلديد تعد مقاولة البناء(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
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عم ًال جتارياً دائما بالن�سبة للمقاول ،وال فرق يف ذلك بني �أن ُيقدم املقاول العمل واملواد
الالزمة للبناء وهو ما تعورف على ت�سميته بعقد ت�سليم املفتاح� ،أو �أن يقدم العمل فقط
دون تقدمي الأدوات.
 ال تكت�س���ب مقاولة البناء ال�صفة التجارية بالن�سبة للمقاول �إال �إذا زاولها على وجهالتك���رار وت�ضمنت ق���درا من ال�ضخامة ووفرة يف العمالة� ،أم���ا �إذا مل ميار�سها على وجه
التك���رار� ،أو با�رش عمليات البناء بنف�سه �أو مبعاونة عدد �ضئيل من العمال ف�إن عمله ي�أخذ
ال�صفة املدنية لأنه يعد يف هذه احلالة حرفيا .
 تتفاوت طبيعة مقاولة البناء بالن�سبة لرب العمل بح�سب غر�ضه من البناء وبح�سبكونه تاجراً �أو غري تاجر.
 تعد عقود البناء املربمة بني املقاولني ،ومنها عقود البناء املربمة بني املقاول الرئي�سيً
عم�ل�ا جتارياً لكليهما ،ووفقاً للمر�سوم امللك���ي الذي ت�ضمن �إقرار
واملق���اول من الباطن
نظ���ام املرافع���ات اجلديد ف�إنه ال فرق يف ذل���ك بني �أن يقدم املقاول م���ن الباطن العمل
واملواد معا �أو يقدم العمل فقط.
 يلحق مبقاولة �إن�شاء املباين من حيث احلكم بتجارية العمل جميع املقاوالت املت�صلةبالعق���ار كرتميم���ه �أو هدمه �أو �إن�شاء الط���رق �أو حفر الآبار �أو غري ذل���ك ،وهو ما قررته
�رصاحة القوانني التجارية احلديثة.

التو�صيات

تبني من خالل هذا البحث وجود العديد من الإ�شكاالت املتعلقة بالأعمال التجاريةباملقاول���ة ،ومرد هذا الإ�شكال قدم نظام املحكمة التجارية ال�صادر عام 1350هـ ،وعدم
(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
ـ  97ـ

األعمال التجاريـة باملقاولة يف النظام السعودي

مواكبته للم�ستجدات التجارية ومن ذلك الأعمال التجارية باملقاولة ،فن�ص املادة الثانية
الذي قرر جتارية هذه الأعمال انطوى على العديد من العموم وعدم التف�صيل مما �أوقع
ال�رشاح والق�ض���اء يف �إ�شكاالت ترتب عليها تفاوت يف االجته���اد الفقهي والق�ضائي،
وي�ؤم���ل تفادي هذه الإ�ش���كاالت من قبل املنظم ال�سعودي باتخ���اذه �إجراءين� ،،إجراء
عاج���ل و�آخر � ٌ
ٌ
آج���ل  ،ف�أما العاجل فهو تعدي���ل املادة الثانية من نظ���ام املحكمة التجارية

و�صياغته���ا �صياغة حمكمة تف�صل العموم ،وتق�ضي عل���ى مواطن اخلالف واالجتهاد،
وتواكب اجلديد من هذه الأعمال ،و�أما احلل الآجل فهو �سن نظام جتاري جديد يواكب
النه�ضة االقت�صادية احلديثة ويرتقي بحماية احلق التجاري.
ح�سم���ت بع����ض القوانني التجاري���ة احلديثة كقان���ون التجارة امل��ص�ري والقطرياجلدي���دان كثريا م���ن امل�سائل التي كانت مث���ار �إ�شكال قانوين ،وم���ن ذلك الإ�شكاالت
املتعلقة بالأعمال التجارية ،ولذا ف�إن هذين القانونني جديران با�ستفادة املنظم ال�سعودي
منهما عند �سن نظام جتاري �سعودي جديد.
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