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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  
  
  

 بطاقة تعريفیة* 
 .عیسى محمد العماوي :االسم 

 0080694 :الرقم الجامعي
  .العقود التجارية :المادة 

 االتفـاق  فـي  الـسعر  تحديـد  عـدم  اثـر   :عنوانال
  .التجاري

  
  
  

 الحـديث عـن العقـود التجاريـة فـي األثـر القـانوني               دعل التساؤل يدور عنـ    
فمـا ھـو العقـد التجـاري     . م تحديد الثمن في مثل ھـذه العقـود       المترتب على عد  

  ابتداًء ؟ وما ھي االثار المترتبه على تخلف االتفاق المسبق على الثمن ؟
  

ان االتفاق التجاري من حیث اصله العام ال يعدو كونه عقد يخضع في ركنه     
ــض        ــاة بع ــع مراع ــدني م ــانون الم ــي الق ــذكورة ف ــة الم ــام العام وشــروطه لألحك

ــود    ا ــي علــى بعــض العق ــا المــشرع االردن ــات(لخــصوصیات التــي افردھ ) االتفاقی
  .التجارية

ا عقـد   مـن حیـث اصـله العـام    التجـاري  االتفـاق  عـد وتأسیسا على ذلـك فی  
حیث ال يلـزم شـكل معـین او رسـمیة            بالقبول االيجاب ارتباط بمجرد ينعقد رضائیا

   . اال في احوال خاصة رسمھا المشرعمعینة لتمام العقد
  

، فقـد اتـى المـشرع االردنـي فـي         ) الـسعر (وبالتطرق الى مفھوم الـثمن      
 منـه لیبـین موقـع الـثمن        199/1 بنص المادة    1976 لسنة   43 رقم   القانون المدني 

  :بوصفه حكما للعقد فقال 
  

 دون انعقـادة  بمجـرد  وبدلـه  علیـه  المعقـود  في العقد حكم يثبت " 

   ".ذلك غیر على نالقانو ينص لم ما اخر شيء اي قبض على توقف

  

 ولـو  حتى للدائن ثابت حق  او الثمن كما سبق في المادة اعاله ھو  فالبدل
 1966 لـسنة    12قانون التجارة رقـم      في المشرع جاء وايضًا.  علیه االتفاق يتم لم
 ماالقیـ  بـه  يقـصد  تجـاري  التـزام  كـل  ذكر انـه  ف ، االجر معنى لیحدد 55 المادة في
  .بخدمه او بعمل

  
 علـى  معقـودا  دعي ال التجاري العمل ان  في ذات القانون   لمشرعا كما بین و
 على االتفاق عدم حال وفي الربح  ھو التجاري العمل من فالقصد المجاني الوجه
 او المبیـع  تسلیم وقت السوق في الدارج الثمن فكرة على المشرع اعتمد الثمن
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مـن قـانون    55 المـادة  وھـذا مـا نـصت علیـه     .  خدمـة  كـان  اذا بالعمـل  القیام قتو
  : حین قالت  االردنيالتجارة

  
 معقـوداً  يعـد  ال بخدمـة  او بعمـل  القابم به يقصد تجاري التزام كل" 

 سمسرة او عمولة او اجرة الفريقان يعین لم واذا مجاني وجه على

  . "المھنة في المعروف االجر الدائن فیستحق

  
بـاب االحكـام   ھـو فـي    )  من قانون التجـارة    55المادة  (وموضوع النص اعاله    

العامة الخاصة بالعقود التجارية مما يعني ان المشرع قد قصد التحرز لفكرة اغفال     
  .االتفاق على الثمن في العقود التجارية لما تستدعیه ھذه العقود من سرعه 

  
 والتي من مجلة األحكام العدلیة237 وبذلك فان االستناد على نص المادة 

  :تنص
تـسمیة ثمـن كـان     زمة فلـو بـاع بـدون   تسمیة الثمن حین البیع ال"

  ."البیع فاسدا

  : والتي تنص على من المجلة ايضا 238  او المادة
  

  ."معلوما يلزم أن يكون الثمن" 

نـص خـاص   والـذي ھـو    ال يعد استنادا صحیحا لتوافر الـنص التجـاري بدايـة            
 مقدمة على نص مجلـة االحكـام       )199نص المادة   (ولتوافر ارضیة تشريعیة مدنیة     

 العقــد  ممــا يعنــي ان . مــن القــانون المــدني1448لعدلیــة ســندا لــنص المــادة  ا
  .  باطًال يعد ال التجاري الذي لم يحدد به عنصر الثمن

  
 وبعــد ان وصــلنا الــى ھــذه النتیجــة ، فحــري بنــا االنتقــال نحــو عملیــة امــا

  . تحديده عدم حالة في االجر حديدتصیحي العقد عبر الخوض في كیفیة ت
   : من قانون التجارة للحديث عنه ، فنصت 54فردت ألجله المادة وھذا ما ا

  
 البورصــة اســعار علــى الــدارج والــثمن العــدل اثبــات فــي يعتمــد " 

   "مخالف اتفاق يوجد لم ما وجدت ان والتسعیرات

  

 االتفـاق  فـي  المتعاقـدان  علیـه  يتفـق  مـا  ھـو   الوارد ھنـا   المخالف واالتفاق
 ھـو  الشك حال في السوق سعر ويتعبر )تعاقدينالم شريعة العقد مبدأ( التجاري
 ، للمـشتري  المبیـع  تـسلم  فیھمـا  يجـب  الـذين  والزمان المكان في السوق سعر
 فـي  الـسوق  سـعر  الـى  الرجـوع  وجـب  سـوق  تـسلیم ال مكـان  فـي  يكـن  لم فإذا

 البیـع (الـسنھوري [ الـسارية  ھـي  اسـعاره  تكـون  بـأن  العـرف  يقضي الذي المكان
   ]4ج 317 ص )والمقايضه

  
 الـثمن  تحديـد  عـدم  حـال  في صحیح اتفاق ھو التجاري االتفاق فإن  اخیرا  وعلیه 

ويتبع في اعـادة تحديـده القواعـد الـواردة فـي قـانون التجـارة علـى ان يـتم ذلـك                      
 .بالتراضي بین الطرفین وفي حال االختالف فیتم اللجوء الى القضاء 


