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شٌدت نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبٌعة على ٌد الفقه والقصاء باالستناد الى اعتبارات
منطقٌة والى بعض النصوص التشرٌعٌة وهً تهدف امام العجز عن وضع معٌار للعمل
التجاري الى خلع الصفة التجارٌة على طائفة من االعمال لم ٌتبناها المشرع وسوف
نعرض المقصود بهذه النظرٌة لبٌان فحواها ثم نعرج على دراسة اساسها وعلى التعرف
على تطبٌقاتها واخٌرا نجٌب على التساؤل الذي ٌقفز بدٌهٌا الى الذهن .
ٌ -ا ترى مامدى الترتٌب التً وضعه القضاء لصالح من ٌتعامل مع التاجر؟

المبحث األول  :مـاهية االعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب االول :تعريف االعمال التجارية بالتبعية:
االصل ان االعمال التجارٌة بالتبعٌة هً االعمال مدنٌة ومن ثم فان االعمال التجارٌة ال
تقتصر على الجانب الموضوعً فقط كً تصنف ان العمل تجارٌا وانما تعتمد اٌضا على
الجانب الشخصً وهذا ما نجده مجسدا فً نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة وبالتالً هذا
العمل ال ٌمكن بطبٌعة وانما فً حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرٌة
اٌضا تسمٌة االعمال التجارٌة النسبٌة او ال>اتٌة او الشخصٌة
والغرض من وراء هذه النظرٌة هو تطبٌق نظام قانون موحد على جمٌع االعمال التً
تصدر عن التاجر ومن امثلة هذه االعمال
 التعاقد مع شركات تزوٌد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري شراء التاجرسٌارة لنقل بضائعه الى العمالء او شراء الوقود واآلالتالتجارٌة .......الخ
ولقد نص المشرع الجزائري علٌها فً المادة  4من القانون التجاري بقوله ٌ":عدعمال
تجارٌا بالتبعٌة  -:االعمال التً ٌقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
 اإللتزامات بٌن التجار.وهذا ٌقودنا الى أن هناك شروط ٌجب توافرها لتطبٌق هذه النظرٌة.

المطلب الثاني :شروط نظرية االعمال التجارية بالتبعية
 -1توفر صفة التاجر:
فال بد من توافر صفة التاجر الذي ٌقوم بهذه االعمال ولقد عرفت المادة االولى من القانون
ال تجاري بقولها "ٌعد تاجر كل من ٌباشر عمال تجارٌا وٌتخذه حرفة معتادة له " ولقد جاء
فً المواد 5و 8الزامٌة توافر اهلٌة معٌنة فً الشخص التاجر وهً 18سنة وٌمكن ان ٌكون
فردا او شركة.
 -2أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة او انشئا عن االلتزامات بين التجار:

ال ٌعتب ر كل عمل ٌقوم به التاجر فً حٌاته تجارٌا النه شخص طبٌعً وله حاجات متنوعة
كبقٌة االشخاص الطبعٌٌن وبالتالً اشترط المشرع ان تكون االعمال التً ٌقوم بها التاجر
لها عالقة بتجارته حتى ولو لم ٌكن القصد منه المضاربة وتحقٌق الربح وبالتالً ٌكون
العمل تجارٌا اذا وقع بمناسبة عمله التجاري بحٌث لو ال هذا النشاط لما وقع العمل.
المطلب الثالث :أساس نظرية األعمال التجارية بالتبعية:
 -1هناك االساس المنطقً لهذه النظرٌة بتاتً هذا المبدا القائل "ان الفرع ٌتبع االصل "
فالمنطق ٌقضً ان تكون الحٌاة التجارٌة وحدة ال تتجزء ٌخضع فٌها العمل االصلً والعمل
التبعً لنظام قانونً واحد.
 -2أما بالنسبة لالساس القانونً نجده فً نص المادة  44من القانون التجاري وال ٌهم أن
ٌحصل العمل بٌن تاجرٌن بل ٌكفً ان ٌكون احد طرفً العمل تاجرا ٌعد تجارٌا.

المبحث الثاني  :تطبيقات نظرية االعمال التجارية بالتبعية
المطلب االول  :تطبيقاتها على االلتزامات التعاقدية:

االلتزامات التعاقدٌة للتاجر التً ٌقوم بها من اجل تجارته كثٌرة ومتنوعة اال ان بعض
العقود التً ٌبرمها التاجر تثٌر صعوبات منها :
عقد الكفالــــة :نصت علٌه المادة  664من القانون المدنً "عدة ٌبذل بمقتصاه شخص تنفٌذ
التزام بان ٌفً بهذا االلتزام اذا لم ٌفً به المدٌن ".
 االصل ان عقد الكفالة مدنً وال تهدف الى المصاربة وتحقٌق الربح النهها من العقودالتبرع أي تقدم خدمة مجانٌة.
لكن فً بعض الحاالت تعتبر الكفالة تجارٌة بالتبعٌة اذا قام بها الكفٌل لمصلحة تجارته مثل
 :ان ٌكفل تاجرا احد عمالئه التجار لٌدر عنه االفالس وٌحفظ به كعمٌل اذا تعلقت بضمان
اوراق تجارٌة ضمانا احتٌاطٌا.
 اذا تعلقت بتظهٌر هذه االوراق وكل كفالة صدرت كان ٌقوم بكفالة احد عمالئه مقابلعمولة المادة 42من القانون التجاري .14/
 عقد العمـــــل :فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه ٌقول انه مدنً على اساس ان العالقةمابٌن رب العمل والعامل تخصع النظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبٌة الفقه ترى
عقد العمل بالنسبة لرب العمل تجارٌا استنادا الى نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة
 العقـــود المتعلقة بالعقارات :المادة 42من القانون التجاري "ٌعتبر عمال تجارٌا كل شراءللعقارات العادة بٌعها " وبالتالً اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او
التعاقد مع مقاول من اجل ترمٌم عقار محل تجاري مثال فتعتبر اعمال تجارٌة بالتبعٌة
 عقـــد القرض :وهو عمل مدنً سواء للمقرض اما بالنسبة دٌنك فهو عمل تجاري حسبالمادة 2من القانون التجاري وٌمكن ان ٌكون عمال تجارٌا بالتبعٌة فً حالتٌن :
 اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته . اذا كان المقرض غٌر تاجرا واقترض من اجل القٌام بعملٌات تجارته كالمضاربة فًالبورصة.
 شراء وبٌـــع المحل التجاري  :شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عملتجاري بالتبعٌة اما شراء المحل التجاري غٌر التاجر الراي :1قال انه ال ٌعتبر عمل
تجاري بالتبعٌة الن المشتري لم ٌكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي  :2والراجح
اعتبره كذلك ال ن عملٌة الشراء هً الخطوة االولى قصد احتراف التجارة اما البٌع التاجر

لمحله التجاري فٌعد عمال تجارٌا بالتبعٌة النه اخر عمل تجاري ٌقوم به فً حٌاته
التجارٌة.
المطلب الثاني :تطبيقاتها على االلتزامات غير التعاقدية:
وهً االلتزامات الناشئة عن المسؤولٌة التقصٌرٌة حسب المادة 4من القانون التجاري
فاذاارتكب التاجر عمل غٌر مشروع اثناء ممارسة تجارته فٌلتزم بالتعوٌض عن الضرر
الناشئ وٌعتبر عمال تجارٌا بالتبعٌة كان ٌقوم التاجر بحادث وهو ٌسلم بصاعة لعمٌل له.
اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرٌة على االعمال الفضالة و الدفع الغٌر
المستحق مثال :كما لو تسلم تاجرا مبلغا ٌزٌد على ثمن البضاعة التً باعها فان التزامه
برد مازاد على الثمن النه غٌر مستحق فٌعتبر عمال تجارٌا بالتبعٌة النه متصل بالشؤون
التجارٌة كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولً بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل
كما لو تدخل الفضولً لٌدفع عن التاجر دٌنا اولٌضمنه حتى ال ٌشهر افالسه.
المطلب الثاني  :اثبات تجارية االعمال التجارية:
هناك قاعدة اصلٌة فً االثبات تقول ان البٌنة على من ادعى و الٌمٌن على من انكر
وبالتالً على االثبات على ان العمل المدنً هو عمل تجاري بالتبعٌة تقع على المدعً أي
الشخص المتعامل مع التاجر أي ان ٌثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق
بممارسته إال أنه عملٌا ٌصعب االثبات ذلك مما حاول القضاء التخفٌف من هذا العبئ
بتسهٌل عملٌة االثبات بوضع ما ٌعرف بالقرٌنة التجارٌة ومفادها أن كل عمل صادر عن
تاجر ٌعد عمال تجارٌا ومتعلق بتجارته وعلى من ٌدعً مدنٌة العمل وهو التاجر أي التاجر
أي المدعً علٌه أن ٌثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبئ االثبات على عاتق المدعً وبهذا
غاٌرت القرٌنة التجارٌة القاعدة االصلٌة وٌكون االثبات بكافة الطرق االثبات.

ونستخلص مما قٌل ،أن األعمال المدنٌة التً كٌفت على أنها أعمال تجارٌة بالتبعٌة ساعد
كثٌرا القضاء من تكٌٌف بعض األعمال وتحدٌد اإلختصاص الواجب التطبٌق علٌها كما
خففت العبئ على الشخص غٌرالتاجر من إثبات تجارٌة األعمال التجارٌة إستنادا إلى
القرٌنة التجارٌة حسب نص المادة  44من القانون التجاري .

