
 األعمال التجارية الشكلية : 11الدرس

األعمال التجارية الشكلية هي األعمال التي يعتبرها المشرع تجارية بالنظر إلى الشكل الذي 

تفرغ فيه، بغض النظر عن موضوعها أو صفة الشخص القائم بها، إذ العمل هنا يكتسب 

 الصفة التجارية ملجرد إفراغه في شكل قانوني معين.

ألنها وجدت كأعراف وعادات انبثقت  ،1تجارية عرفية هذه األعمال أعماال وتعتبـر كذلك

عن الممارسة العملية قبل أن يقننها المشرع، ومن هذه األعمال األوراق التجارية، والشركات 

ولو لم  ،التجارية ماعدا شركة املحاصة، فكل هذه األعمال اعتبرها المشرع تجارية ملجرد شكلها

.2العمل التجاري من مضاربة أو وساطة أو تداول  تتوفر فيها مقومات

 : األوراق التجاريةالفقرة األولى

صرف النظر عن المادتين بيعد عمال تجاريا » ارة على أنه: من مدونة التج 9تنص المادة 

:7و 6

الكمبيالة، -

 «.السند ألمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية -

ويالحظ سكوت المشرع عن ذكر الشيك، رغم أنه أدرج ضمن األوراق الموصوفة بأنها 

 . 3تجارية

وقد ثار خالف فقهي حاد حول هذا الموضوع، إال أن قانون املحاكم التجارية نص في 

ص تخت -والشيك يدخل ضمنها -على أن الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية  3الفقرة  5المادة 

 التجارية. بها املحاكم 

جال ي موسوف نقتصر على معالجة الكمبيالة في هذا المقام لعدم إثارتها ألي إشكال ف

أما السند ألمر فإنه ليس عمال تجاريا شكليا مطلقا، وإنما يشترط  ،األعمال التجارية الشكلية

 لتجاريته إن صدر من غير تاجر، أن يترتب عن معاملة تجارية، وكذلك قاس االجتهاد الفقهي

الشيك على السند ألمر.

تعريف الكمبيالة -1

تجارية تعتبر أداة للوفاء واالئتمان، وحتى تقوم صحيحة البد فيها من  ورقة هي الكمبيالة

من المدونة. 959بيانات شكلية جوهرية حددها المشرع في المادة 

.8أدوات االئتمان، صالوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية،  شكري السباعي،، - 1
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لى إالساحب، ويوجه من شخص يسمى  أمرا صادرا تتضمن ولتعريفها فهي: "ورقة تجارية

خر يسمى المسحوب عليه، من أجل أداء مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى آ

 أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين". ،المستفيد بمجرد االطالع

 طبيعة الكمبيالة -2

عليها بصرف النظر عن صفتهم أو  4توقيع الكمبيالة يعد عمال تجاريا تجاه كل الموقعين

الهدف من توقيعها، ألنها عمل تجاري شكلي، ويخضعون في ذلك لقواعد تسمى قواعد القانون 

تزاما وااللتزام الناش ئ عنها يسمى ال ،في األصل لتؤدي وظيفة صرف النقودالصرفي، ألنها وجدت 

 يا أو تجاريا.صرفيا يتميز بالقسوة والشدة عن االلتزام العادي سواء كان مدن

وقد وجدت لتؤدي وظيفة الوفاء واإلئتمان معا، لذلك فإنها تمنح من أجل الوفاء بدين أو 

ذلك ل ،من أجل ضمان االلتزام األصلي بخالف الشيك الذي أراده المشرع أن يكون مثل النقود

 .5جرم استخدامه لإلئتمان أو إعطائه كضمانة

 : الشركات التجاريةالفقرة الثانية

المشرع الشركة باسم الشركة التعاقدية تمييزا لها عن الشياع أو شبه الشركة عرف 

بأنها:" عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم 

 . 6بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"
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 على ما يلي: 5.967من القانون رقم  2وتنص المادة 

ات موضوع األبواب الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية تعتبـر الشرك »

بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، وال تكتسب الشخصية المعنوية إال من تاريخ تقييدها في 

 السجل التجاري...

 «.تعد شركة املحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا

 يستخلص من النص أعاله مالحظتين أساسيتين:

أن الشركات موضوع األبواب الثاني والثالث والرابع وهما شركة التضامن األولى: 

أي ،والتوصية بنوعيها والمسؤولية املحدودة شركات تجارية بحسب شكلها ال بحسب غرضها

بحيث ينظر إلى شكلها التجاري دون العمل الذي تقوم به حتى ولو  ،حتى ولو كان غرضها مدنيا

 كان مدنيا.

 ألنها خفية وال تظهر للعموم، ،أن شركة املحاصة ليست شركة تجارية شكلية: الثانية 

 إذ يشترط أن تقوم ،إذا كان غرضها أو موضوعها تجاريا أي ،وإنما تكون تجارية بحسب غرضها

 بنشاط تجاري على سبيل االعتياد أو االحتراف.

 97.95من قانون رقم  9أما شركة المساهمة فإنها بدورها تجارية شكلية بموجب المادة

 التي استهلها المشرع بما يلي:

 «.شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها...»

 إذن فالشركات من حيث صفتها التجارية نوعين:

 * شركات تجارية من حيث الغرض: 

، ر وهي شركات املحاصة، وهي ال تتوفر على الشخصية المعنوية، وال تكون معلنة للجمهو 

 تكون تجارية إذا كان غرضها تجاريا ومدنية إذا كان غرضها مدنيا.

 وشركات تجارية من حيث الشكل: *

وهي شركات المساهمة، والتضامن، والتوصية بنوعيها والمسؤولية املحدودة، وهي دائما   

 تجارية بغض النظر عن موضوعها، أي حتى ولو كان موضوعها مدنيا. 

 وهو: ،همية في دراسة الشركاتوهناك تصنيف آخر أكثر أ
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: وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة واملحاصة، يكون فيها شركات أشخاص -

 ا لتأثرها بما يحدث للشركاء.ر االعتبار الشخص ي للشركاء نظ

 ،ؤولية املحدودة والتوصية باألسهم: وهي شركات المساهمة وذات المسشركات أموال -

وتكون قابلة  ،8ي للشركاء وإنما للحصص واألسهم التي يملكونهاال يكون فيها االعتبار الشخص 

 للتداول.

 :هو ،والسؤال المطروح في هذا املجال

 هل يعتبرون تجارا بدورهم أم ال؟ ،ما هي صفة الشركاء 

، فيها المسؤولية مطلقة وبالتضامنالجواب بحسب نوع الشركة، فشركة التضامن تكون 

 تجارا.وعليه فإن الشركاء كلهم 

أما شركات المساهمة والمسؤولية املحدودة، فالشركاء فيها ال يحملون صفة تجار، ألنها  -

 تعتمد على تداول األموال ال على األشخاص المشاركين. 

وشركات التوصية، يتم التمييز فيها بين شركاء متضامنين يكونوا مسؤولين مسؤولية  -

يتهم تكون محدودة بحسب حصصهم وبالتالي مطلقة وهم تجارا، وآخرون موصين ألن مسؤول

 9ليسوا تجارا.
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 الجمهور لإلكتتاب ويمكن أن يمنع النظام األساس ي قابلية األسهم للتفويت لمدة محددة وغيرها من الخصائص التي تجعلها شركات ذات اعتبار

 شخص ي مع انها من شركات األموال.
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