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التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
ظهور التجارة و تطورها :تعد التجارة أحد الفركع اذلامة يف النشاط االقتصادم ك لقد مرت بعدة مراحل
مهدت

لظهورىا يشكلها احلايل ك أىم ىذه ادلراحل ىي:
-1مرحلة اجلمع ك االلتقاط :حيث كاف اإلنساف يعيش منفردا معتمدا على ما غلمعو بيديو ك ما يلتقطو من
شبار األشجار ك األعشاب.
-2مرحلة الصيد ك االقتناص :يف ىذه ادلرحلة اكتشف اإلنساف حلوـ بعض احليوانات الصغَتة ك الطيور ك
األمساؾ فبدا يف تتبعها ك صيدىا ة بالتايل نوع غذائو ك مل يعرؼ اإلنساف االستقرار يف ىذه ادلرحلة ك مل
توجد عالقة بُت نشاط كل فرد ك آخر.
 -3الزراعة البسيطة :بدأ اإلنساف يكتشف عمليا الزراعة اليت استلزمت استقراره جبوار األهنار ك األكدية ك يف
ىذه ادلرحلة أحس اإلنساف فائض يف إنتاجو ك يف نفس الوقت احتاج إىل استهالؾ أنواع أخرل مل يكن
ينتجها نظرا الستقراره ،لذلك دعت احلاجة إىل مبادلة كمية من فائض إنتاجو دبا ػلتاجو من سلعة أخرل
من فائض غَته ك بذلك ظهر دبا يسمى بالمقايضة ك ىي استبداؿ سلعة بسلعة أخرل ضلتاجها ك تعترب
بذلك أكؿ صورة من صور التجارة.
 -4مرحلة الزراعة الكثيفة :زبصص بعض األشخاص ك استقركا جبوار األرض اخلصبة ك مصادرة ادلياه العذبة
ك تكونت لديهم خربات يف الزراعة استغلوا كل ىذه الظركؼ إلنتاج زراعي كبَت دعاىم إىل البحث عن
أسواؽ الوسع لتصريف متوجهم ك ىنا عجزت ادلقايضة عن مسايرة ىذا التوسع يف التجارة لذلك اضطر
اإلنساف إىل ابتكار كسيلة اكسر تطورا ك سباشيا مع األحداث كظهر ما يسمى بالعملة شلثلة النقود ك
بظهورىا اتسعت التجارة ك ظهرت طبقة متخصصة من التجار.
 -5مرحلة الصناعة :كاف نتيجة ثراء كبار التجار إذ شجعوا ك مهدكا لظهور الثورة الصناعية اليت أدت إىل
التغَت الشامل يف نشاط اإلنساف ك زيادة أعلية التجارة كتشعب فركعها ك نشاطاهتا.
 -6مرحلة التكنولوجيا :كانت نتيجة التقدمي العلمي الذم أدل إىل ازدياد احلاجات ك تنوعها ك بالتايل
تطورت التجارة ك اتسع قطاعها ك أصبحت اىتماماهتا ال تقتصر على الشراء لغرض البيع ك ربيق الربح
فحسب ك إظلا اىتمت بتقدمي السلع بالكمية ك النوعية ادلناسبة ك يف الوقت ك ادلكاف احملدد.
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تقسيـ ــم التجـ ــارة

تعريف التجارة :ىو احد الفركع اذلامة يف النشاط االقتصادم ك تتميز بتبادؿ سلع ك خدمات بُت األفراد ك
ادلؤسسة
ك ؽلكن تقسيمها من عدة أكجو.
-1من الناحية الجغرافية :يقصد بو ادلكاف الذم يتم فيو التجارة إذ أهنا تتم إما داخل القطرم الوطٍت
فتسمى بالتجارة الداخلية أك أهنا تتعدل حدكده ك تسمى بالتجارة اخلارجية.
أ-التجارة الداخلية Le commerce Nationale :ك يقصد هبا رلموعة ادلبادالت اليت تتم بُت
التجار ك عمالئهم داخل البلد الواحد ك تتميز بأهنا:





تتم بلغة كاحدة ك ىي اللغة الوطنية.
تتم بعملة كاحدة ك ىي العملة الوطنية.
زبضع للقوانُت اليت تصدرىا الدكلة لتنظيم التجارة الداخلية.
تستخدـ كسائل النقل الداخلية :نقل برم – سكك حديدية....

ب-التجارة اخلارجية Le commerce Internationale :ك يقصد هبا صبيع العمليات اليت تتم
بُت دكؿ
كمتعاملُت اقتصاديُت ينتموف لبلداف سلتلفة كتتميز دبايلي:
 اختالؼ لغة األطراؼ ك يتوجب ذلك كجود لغة ذبارية يتعارؼ عليها الطرفُت.
 يتم التعامل فيها بوحدات نقدية سلتلفة ك بالتايل يصبح من الضركرم ربويل النقود الوطنية إىل نقود دكلية
حىت يتم التبادؿ فيما بينهم.
 ػلكم التجارة اخلارجية أظلاط إقتصادية سلتلفة ك زبتلف كاألىداؼ اليت تسعى كل دكلة لتحقيقها عن
طريق نظامها االقتصادم.
 ك تقسم التجارة اخلارجية بدكرىا إىل ذبارة تصدير ك ذبارة إسًتاد
 -2تجارة العبور:
أ -العبور ادلباشر :فيها تقتصر خدمات التجارة على عبور احلدكد السياسية من نقطة ألخرل بشرط عدـ
إحداث تغَت للسلعة.
ب -العبور غَت ادلباشر :ك ىي انتقاؿ السلعة إىل دكؿ معينة مع إحداث ربويالت عليها مث ترجع إىل البلد
األصلي.
 -3تقسيم التجارة من ناحية أهمية األعمال :يقصد بأعلية األعماؿ نوع السلعة اليت يتخصص فيها النشاط
التجارم ككميتها.
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أ -من حيث نوع السلعة :تقسم التجارة من حيث نوع السلعة إىل رئيسية ك أقساـ فرعية فاألقساـ الرئيسية
مثل :ذبارة احلليب ك مشتقاتو – ذبارة اللحوـ – ذبارة األلبسة إىل غَت ذلك.
ب -من حيث كمية السلعة :يهدؼ ادلنتجوف أساسا إىل توصيل سلعهم إىل ادلستهلك ،إذ كاف ادلنتج يف
ادلاضي يستطيع إف يتصل مباشرة بادلستهلك نظرا لقلة كمية اإلنتاج ،لكن مع تطور الصناعة ك الزراعة ك زيادة
حجم اإلنتاج صعب على ادلنتج االتصاؿ ادلباشر بادلستهلك ك أدل ذلك إىل ظهور رلموعة من التجار
يتخصصوف يف ىذا النشاط.


خطوات كصوؿ السلعة من ادلنتج إىل ادلستهلك:

كميات كبيرة

المنتج



كميات متوسطة

تاجر الجملة

كميات صغيرة

تاجر نصف الجملة

تاجر التجزئة

الوحدات

المستهلك

القانون التجاري

تعريف القانون :ىو رلموعة القواعد ك األحكاـ اليت يتبعها الناس يف عالقاهتم ادلختلفة ك تنفذىا الدكلة عن
طريق احملاكم ك ينقسم إىل قانوف عاـ ك قانوف خاص.


القانون العام :ىو الذم ينظم الركابط القانونية اليت تكوف الدكلة طرفا فيها ،من فركعو :القانوف

الدستورم ،القانوف الدكيل.


القانون الخاص :قانوف حديث النشأة استقل عن القانوف ادلدين منذ كقت ليس ببعيد حيث كاف القانوف

ادلدين يطبق غلى صبيع األفراد دكف تفرقة أيا كانت صفاهتم أك األعماؿ القانونية اليت يقوموف هبا ك يعود سبب

االنفصاؿ إىل طبيعة القواعد التجارية ك شليزاهتا إذ تتسم بالكثرة ك السرعة ،االئتماف ك ادلركنة ،ك شلا سبق ؽلكن
أف نضع التعريف التايل :ىو فرع من فركع القانوف اخلاص يتضمن القواعد القانونية اليت ربكم طائفة معينة من
األعماؿ ىي األعماؿ التجارية كطائفة معينة من األشخاص ىي طائفة التجار.
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العالقة بين القانون المدني و القانون التجاري:القانوف ادلدين ىو الشريعة العامة اليت تنظم الركابط
القانونية بُت األفراد ك العالقات يف اجملتمع بينما القانوف التجارم فيتضمن قواعد استثنائية زبرج على ادلبادئ

العامة الواردة يف القانوف ادلدين إذ تطبق على فئة األعماؿ التجارية ك القانوف التجارم على ىذا النحو تابع
للقانوف ادلدين بصفة عامة حيث يعترب ىذا األخَت دبثابة ادلرجع العاـ الذم يرجع إليو يرجع يف كل مرة ال صلد
فيها حكما خاصا يف القانوف التجارم.
مصادر القانوف التجارم :تفيد كلمة مصدر من حيث اللغة األصل أك ادلنبع الذم يستمد من الشئ .فما

ىو األصل الذم تصدر عنو القاعدة القانونية التجارية؟
إف مصادر القانوف التجارم نصت عليها ادلادة الصادرة بأمر رقم  96/27بتاريخ  96/12/9اليت تقوؿ :يسرم
القانوف التجارم على العالقات بُت التجار ك يف حالة عدـ كجود نصا فيو يطبق القانوف ادلدين ك أعراؼ ادلهنة
عن االقتضاء.
يستفاد من النص السابق أف ادلصادر الرمسية اليت غلب أف تصدر عنها القاعدة التجارية ىي :التشريع التجارم،
التشريع ادلدين ،العرؼ ،العادات التجارية.
أ -التشريع التجارم :يقصد بالتشريع التجارم رلموع النصوص ادلكتوبة اليت تعا ج احلياة التجارية ك الصادرة
عن السلطة التشريعية للدكلة كاليت سبثل بالقانوف التجارم الصادر بأمر رقم  75/59بتاريخ .1975/99/26
ك ما صدر فيما بعد من أكامر ك قوانُت معدلة أك مكملة ألمر .75/59
ب -التشريع ادلدين :يعتب التشريع ادلدين تشريعا عاما تطبق أحكامو على ادلسائل التجارية اليت مل يرد فيها
نصا يف القانوف التجارم ،ك يف حالة كجود نص ذبارم ك نص مدين نعا ج مسألة معينة فإننا نطبق النص
التجارم عمال بالقاعدة اليت اخلاص يقيد العاـ.
ج -العرؼ :للعرؼ دكر كبَت يف رلاؿ التجارة ك مل ػلظى فرعا من فركع القانوف بالقواعد العرفية مثلما حظي بو
القانوف التجارم باعتباره قواعد كضعها التجار يف تنظيم معامالهتم ك نشأ نتيجة تعارفهم عليها.
بالتايل فالعرؼ ىو قاعدة قانونية غَت مكتوبة تنشأ عن تكرار سلوؾ مهُت يف مسألة ما بُت الناس مع االعتقاد أف
ىذا السلوؾ أصبح ملزما ذلم ك ال يستطيعوف االستغناء عنو يف تنظيم معامالهتم التجارية.
د -العادات التجارية :ىي أحكاـ أعتاد التجار على إتباعها يف معامالهتم دكف أف تصل إىل درجة اإللزاـ دبعٌت
أف العادات التجارية ىي عرؼ مل يتوفر فيو عنصر اإللزاـ ك إظلا تطبق إذا رغب أطراؼ التعامل يف األخذ
بأحكامها.
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التـاج ـ ـ ـ ـ ـ ــر:

تعريف :عرفت ادلادة األكىل من القانوف التجارم للتجار بقوذلا" :يعد تاجرا كل شخص طبيعي أك معنوم يباشر
عمال ذباريا ك يتخذه مهنة معتادة لو ما مل يقضي القانوف خبالؼ ذلك".

نالحظ من ادلادة السابقة انو غلوز أف يكوف التاجر شخصا طبيعيا أم إنساف أك شخصا معنويا (مؤسسة أك
شركة) بشرط أف ؽلارسا عمال ذباريا ضمن األعماؿ الواردة يف نصوص ادلواد  4-3-2من القانوف التجارم.
كلكن يكتسب الشخص صفة التاجر البد من شرطُت علا :شرط االحًتاؼ ك شرط األىلية.
تعريف االحًتاؼ :يقصد بو مزاكلة األعماؿ التجارية بصفة دائمة ك منظمة بقصد ازباذىا مهنة للكسب ك
االرتزاؽ.
عناصرها :يتكوف االحًتاؼ من العناصر التالية:
 شلارسة التاجر كسيلة للعيش ك االرتزاؽ.
 قياـ الشخص باألعماؿ التجارية بامسو ك حسابو دبعٌت أف يتحمل صبيع ادلخاطر الناصبة عن قيامو هبذا
العمل.


أف ؽلارس العمل بصورة علنية ك ظاىرة.

* األىلية :يقصد باألىلية صالحية الشخص لصدكر العمل التجارم منو ك نتناكؿ فمايلي  :أىلية الراشد ،أىلية
القاصر ،أىلية ادلرآة ادلتزكجة.
أىلية الراشد :مل يتضمن القانوف التجارم حكما خاصا بسن الرشد التجارم لذا سنطبق القاعدة العامة الواردة يف
القانوف ادلدين – ألنو يعترب مصدر من مصادره – ك اليت تنص على :كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية
ك مل ػلجر عليو يعترب كامل األىلية دبباشر حقوقو ادلدنية.
"احلجر ىو صدكر حكم من احملكمة دبقتضى دعوة مرفوعة سبنع الشخص من التصرؼ دبمتلكاتو إال بإذف من
القاضي".
القاصر ادلادكف :إف القاصر الذم مل يبلغ سن الرشد من ذكر أك أنثى ك يرغب يف مزاكلة التجارة ال يستطيع ذلك
إذا حصل على اإلذف من كالده أك من أمو أك من رللس العائلة عن انعداـ األب ك األـ.
أىلية ادلرأة ادلتزكجة :للمرأة ادلتزكجة يف القانوف التجارم األىلية الكاملة دبباشرة التجارة دكف قيد أك شرط شأهنا
شلن الرجل سباما تلتزـ بكافة االلتزامات ادلهنية للتجارة ك تطبيق عليها أحكاـ القانوف التجارم.
كاجبات التاجر
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بالنسبة لعامة الناس :على التاجر أف يؤدم خدمات التجارة بكل أماف فال يغش يف نوع السلع كال يقص من
الكيل ك ادليزاف ك ال يزيد يف األسعار احملددة يف بيع السلعة ك ال ؽلتنع عن بيع السلعة ادلوجودة لديو.
بالنسبة للدكلة :على التاجر أف يلتزـ دبايلى:
 يلتزـ بدفع الضرائب ك الرسوـ اليت تفرضها الدكلة ك أعلها الضريبة على األرباح التجارية.
 مراعاة تطبيق األحكاـ الصحية اخلاصة باستخداـ القول العاملة سواء يف ما يتعلق بساعات العمل –
األجر – التأمُت.


تطبيق األحكاـ اليت تفرضها القوانُت ادلدنية (تعليمات البلديات).

حقوق التاجر :يتمتع التاجر بالضمانات ك االمتيازات اليت قررىا القانوف التجارم لو كما يسم القانوف للتاجر باف
يضيف مبلغا من ادلاؿ إىل سعر الشراء كربح لو مقابل سلاطرتو بالتجارة.
تكلفة الشراء  +ىامش الربح = سعر البيع.


تاجر الجملة و تاجر التجزئة

 -1تاجر اجلملة :ىو الذم يقوـ بشراء البضاعة بكميات كبَتة من ادلنتج مث يعيد بيعها بكميات متوسطة إىل
تاجر نصف اجلملة ك ذبارة التجزئة يالحظ انو يتميز ب:
 ػلتاج إىل رأس ماؿ كبَت ك غالبا ما يتخصص يف سعة كاحدة أك عدة سلع متجانسة.
 يفصل السلع ذات األسعار ادلنخفضة ك األحجاـ الكبَت مث يقوـ بتعبئتها دبعرفة ك يضع عالمتو التجارية
عليها مث يبيعها إىل ذبار التجزئة بالسعار اليت ػلددىا.
 يعترب تاجر اجلملة حاقة كصل ين ادلنتج كتاجر التجزئة ك يعترب مفيدا لكل منهما فبالنسبة للمنتج يعمل
على تنشيط حركة البيع كما انو يساعد على فتح أسواؽ جديدة لو أما بالنسبة لتاجر التجزئة يؤمن لو احلصوؿ
على ما يلزمو من السلع بالطريقة اليت تناسبو دكف ضركرة اللجوء إىل ادلنتج األكؿ خاصة إذا مل يكن يف نفس
ادلنطقة.
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تاجر التجزئة :ىو الذم يشًتم السلعة من تاجر اجلملة بكميات صغَتة آك متوسطة مت يعيد بيعها

بالوحدات أك بالقطع للمستهلك.

كظائفو:
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يقوـ بتجميع السلع بغرض عرضها ك تقدؽلها إىل ادلستهلك يف الوقت ادلناسب لالستهالؾ.

 يقوـ بتجميع الطلب للمستقبل فيقوـ بشراء الكميات ادلناسبة أك ػلتفظ ادلخزكف السلعي ادلناسب ذلذا
الطلب.
 يقوـ بتحديد مصادر احلصوؿ على ىذه ادلنتجات ك األسعار ادلناسبة لذلك.
 يقوـ بوظيفة التخزين بعد استالمو السلعة من تاجر اجلملة ك يقوـ بفرز السلعة ك يقد يعيد ادلعيب منها
يتعرض تاجر التجزئة لبعض ادلخاطر نتيجة زبزين كميات كبَت من السلع ال يتمكن من تصريفها نتيجة تغَت
األذكاؽ مثال :شلا يؤدم بو اىل ربمل اخلسائر كبَتة نتيجة لتدىور اسعار ىذا ادلخزكف.
 كاف معظم ذبار التجزئة يعتمدكف على رؤكس أمواؿ صغَتة ك لكن مع تطور التجارة ك الزيادة الكبَتة ك
اخلدمات اليت يطلبها ادلستهلك ظهرت بعض ادلنشات اليت تزاكؿ ذبارة التجزئة معتمدة على رؤكس أمواؿ
كاألركقة ك األقساـ.


إلتزامات التاجر المهنية

فرض القانوف التجارم على التجار التزامُت لتنظيف مهنة التجارة ك علا:
-1مسك الدفاتر التجارية.
-2التسجيل يف السجل التجارم.
-1الدفاتر التجارية:
* تعريفها :ىي عبارة عن سجالت يقيد فيها التاجر عملياتو التجارية حقوقو ك التزاماتو ،مشًتياتو ،ك مبيعاتو،
مصاريفو ك مداخليو.

* أهميتها :ليس ىنالك خالؼ على أف مسك الدفاتر التجارية أمرا الغٍت عنو يف رلتمع التجارة للفائدة اليت
تعود عنها حيث أف مسك الدفاتر التجارية لو أعلية:
أ -بالنسبة للتاجر :غلب على التاجر تسجيل العمليات التجارية بشكل منظم ك دقيق حىت تكوف الدفاتر مرآة

عاكسة ك صادقة لنشاطو ك بالتايل يستطيع الوسع يف معامالت جديدة أك يقلص يف ادلعامالت اليت تعود عليو
بالفائدة.

ب -بالنسبة للضرائب :إذا كانت الدفاتر منظمة ك دقيقة فإهنا توحي بالثقة ك تبعت على اطمئناف ادلوظفُت
ادلكلفُت بتقدير الضريبة فتجعلهم يربطوف الضريبة على أساس األرباح ،أما إذا مل ؽلسك التاجر دفاتره ك كانت
غَت دقيقة ك منظمة فإهنم يقدركف الضريبة تقديرا جزافيا.
ج -بالنسبة لإلثبات :اعًتؼ القانوف التجارم بقوة على ما كرد يف ىذه الدفاتر يف رلاؿ اإلثبات ألهنا تساعد
على الفصل يف ادلنازعات اليت تنشا بُت التاجر ك كتعامليو.
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د -بالنسبة لإلفالس :إف التجارة تقوـ على أساس ادلخاطرة فقد يربح التاجر أرباحا طائلة ك قد ػلد ث
ك أف يفلس فإذا حدث ك أفلس فتوزع الديوف على اجلماعة الدائنُت كل حسب نسبة دينو حبيث تلعب الدفاتر
دكرا ىاما.
* أنواعها:
دفتر اليومية :نصت ادلادة  9من القانوف التجارم على ىذا الدفًت ك مقتضاه أف دفًت اليومية ىو دفًت
إجبارم ألنو يبُت حقيقة ادلركز ادلايل للمشركع باعتباره سجال يوميا يقيد فيو التاجر عملياتو من بيع ك شراء،
إقراض ك اقًتاض استالـ بضائع تسجيل مصاريف ك مدا خيل بصورة إصبالية دكف تفصيل.
دفتر الجرد :نصت ادلادة 19من القانوف التجارم على ىذا الدفًت بقوذلا" :غلب عليو أيضا أف غلرم
سنويا جردا لعناصر أصوؿ كخصوـ مقاكلتو ك أف يقفل كافة حساباتو بقصد إعداد ادليزانية ك حساب النتائج ك
تنسخ بعد ذلك ىذه ادليزانية ك حساب النتائج يف دفًت اجلرد.
الدفاتر االختيارية :اىل جانب الدفاتر اإلجبارية قد تفرض طبيعة التعامل التجارم أك حاجات التجارة

على التاجر أف ؽلسك دفاتر إضافية اختيارية لتساعده منها :دفًت ادلشًتيات ك ادلبيعات ،دفًت الصندكؽ ،دفًت
األستاذ ،دفًت ادلرسالت.
شروط تنظيم الدفاتر التجارية :نظرا ألعلية الدفاتر التجارية السابقة الذكر أخضعها ادلشرع لشركط تنظيمية ك ىي
على نوعُت:
أ-

قبل االستعماؿ:



إلزامية ترقيم كل صفحات الدفًت.



التوقيع عليها ك ختمها كاذلدؼ من ذلك ىو صيانتها ك عدـ نزع األكراؽ منها ك استبداذلا بدفاتر غَت

سلتومة.
ب -أثناء االستعماؿ:




عدـ ترؾ الفراغ بُت الكلمات عند كتابة القيد.
عدـ التغَت ك التشطيب ك عدـ الكتابة على اذلوامش.
غلب أف تكوف الكتابة فيها حسب التاريخ ك التسلسل الزمٍت ك يف حالة كقوع خطأ أثناء القيد فال

يشطب ك أف يصحح حبسب تاريخ اكتشاؼ اخلطأ.
مدة االحتفاظ بالدفاتر :حسب نص ادلادة  12من القانوف التجارم غلب أف ربفظ الدفاتر التجارية بعد قبوذلا
دلدة  19سنوات.
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السجل التجاري:

 -1تعريفو :ىو عبارة عن دفًت ؼلصص فيطو لكل تاجر طبيعي أك معنوم صفحة تدكف فيها البيانات اخلاصة

هبؤالء األشخاص ك نشاطهم التجارم ربت رقابة ك إشراؼ كالدكلة.
 -3ادللتزموف بالسجل التجارم :نصت ادلادة  29من القانوف التجارم على" :يطب ىذا اإللزاـ خاصة على:
* كل تاجر شخصا طبيعيا كاف أك معنويا.
* كل مقاكلة ذبارية يكوف مقرىا يف اخلارج كتفتح يف اجلزائر ككالة آك فرعا آك أم مؤسسة أخرل.
* كل شلثليو ذبارية أجنبية سبارس نشاطا ذباريا على الًتاب الوطٍت".
 -3أثار القيد يف السجل التجارم :يًتتب على القيد يف السجل التجارم النتائج التالية:
 اكتساب صفة التاجر :كل شخص طبيعي أك معنوم يسجل يف السجل التجارم يعترب مكتسبا لصفة
التاجر إال إذا ثبت خالؼ ذلك.
 إكتساب الشركة الشخصية ادلعنوية :إف قيد الشركة يف السجل التجارم يعٍت ميالدىا ك نشوء شخصيتها
ادلعنوية.
 ادلسؤكؿ عن االلتزامات التجارية ،غَت انو يف حالة التنازؿ عن احملل التجارم بالبيع أك اإلغلار فاف
ادلتصرؼ يبقى مسؤكال عن التزاماتو التجارية إىل أف يتم شطب امسو من السجل أك م حالة توقفو عن النشاط.


المحل التجاري

تعريفه :ىو رلموعة من الوسائل ادلادية ك ادلعنوية تآلفت معنا ك رتبت بقصد استغالؿ مشركع ذبارم معُت.
عناصره :نصت ادلادة  78من القانوف التجارم على":تعد جزءا من احملل التجارم األمواؿ ادلنقولة ادلخصص
دلمارسة نشاط ذبارم ك يشمل احملل التجارم إلزاميا عمالئو ك شهرتو ،كما يشمل أيضا سائر األمواؿ األخرل
الالزمة كعنواف احملل ،ك االسم التجارم ك احلق يف اإلغلار كادلعدات ك اآلالت ك البضائع ك حق ادللكية
الصناعية ك التجارية كل ذلك ما مل ينص على خالؼ ذلك".
أ-العناصر ادلادية:


المعدات و اآلالت :يقصد هبا تلك األمواؿ ذات الصيغة ادلادية اليت تستعمل يف االستغالؿ التجارم

دكف آف تكوف معدة للبيع مثل :السيارات ،أدكات الكيل ك القياس ك الوزف ،أثاث احملل ،ادلكاتب ،الزائن،
جاىزة إعالـ إيل....


البضائع :يقصد هبا ادلنقوالت ادلعدة للبيع سواء كانت مواد تامة الصنع أك نصف مصنع أك مواد أكلية قد

تشكل البضائع عنصر تساسي يف احملل التجارم كما ىو احلاؿ يف ذبارة ادلواد الغذائية ،ك قد ال تكوف كذلك
مثل يف البنوؾ ك ادلؤسسات التجارية.
ب-العناصر ادلعنوية:
-10-



العمالء :يقصد بالعمالء الزبائن ك ىم األشخاص الُت اعتادكا مع احملل التجارم لشراء مستلزماهتم ك

االستفادة خبدماتو ألسباب ىم يقدركهنا يف الشخص القائم على احملل كمهارتو ك حسن استقباؿ ذلم ك إرضائو
لرغباهتم ك إتقانو يف العمل ،ك كلما ازداد عدد العمالء زادت أرباح التاجر ك للعمالء احلرية ادلطلقة يف التعامل
مع احملل الًتدد عليو أك االبتعاد عنو.
السمعة التجارية (الشهرة ) :كيقصد هبا قدرة احملل على كسب العمالء بسبب ميزة يف احملل كموقعو

احلسن ،فخامتو مظهره ك دقة تنظيمية ك صباؿ عرضو ك كل ىذه الصفات تؤذم إىل كسب العمالء.


االسم التجاري  :ىو اسم يستخدمو التاجر دليزة زللو عن غَته من احملالت قد يكوف االسم الشخصي لو

أك امسا يستعملو شعارا حمللو كاف يقوؿ :زلل الفردكس ،احلذاء الذىيب ،صيدلية ابن سينا ....،كذلك للتأثَت يف
نفوس العمالء.


الحق في اإليجار :ك ىو من أىم العناصر احملل التجارم عندما يكوف التاجر للمكاف الذم يزاكؿ فيو



حق الملكية الصناعية و التجارية :ك ىي ثالث أنواع:

ذبارتو ك يقصد باحلق يف اإلغلار حق التاجر يف البقاء يف العقار الذم يباشر فيو حسب العقد ادلتفق عليو مع
مالك احملل.

أ -االخًتاعات ك االبتكارات( :براءة االخًتاع) :يقصد هبا كل ابتكار جديد قابل لالستغاللية الصناعي
بطرؽ أك كسائل جديدة أك بتطبيق جديد بطرؽ أك كسائل معركفة ،كسبنح الدكلة للمخًتع شهادة تسمى براءة
كالتنازؿ عنو للغَت

االخًتاع دبقتضاىا يصبح لو احلق يف احتكار أك استغالؿ اخًتاعو أك اإلفادة هبا
بتعويض أك بدكف تعويض ك القانوف ػلمى ىذا احلق لصاحبو من أم اعتداء عليو.
ب -الرسوـ كالنماذج الصناعية :يقصد هبا األشكاؿ ادلوضوعية للمنتجات اليت سبنحها مظهرا خارجيا شليزا ذلا ك
تكسبها ذكقا ك صباال شلا يساىم يف كسب العمالء ك غلب تقيدىا ىذا الرسم لدل ادلعهد الوطٍت للملكية
الصناعية.
ج -العالمات التجارية :يقصد هبا كل مسة مادية ك إشارة يضعها التاجر على ادلنتجات قصد سبييز العمالء ذلا
الف العالمة سبثل يف ذىن ادلستهلك دليال عن اجلودة ك النوعية.



البيع التجاري

تعريف البيع :البيع عبارة عن عقد بواسطتو يتعهد شخص يسمى البائع بتسليم شخص آخر يسمى ادلشًتم
سلعة زلددة بسعر متفق عليو.
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انعقاد البيع :يتحقق البيع طادلا أف البائع ك ادلشًتم متفقاف حىت ك لو مل يتم تسليم السلعة ا كاف السعر مل يدفع
بعد ىذا االتفاؽ ؽلكن أك عن طريق كساطة  ،ك يتم بالًتاضي بصفة مباشرة أك بتالقي ادلتعاقدين شخصيا أك

بادلراسلة أك عن طريق كساطة ،ك يتم البيع بادلزايدة ك يف ىذه احلالة تباع السلعة دلن يدفع أكثر ك قد يتم البيع
بتقدمي مبلغ من النقود يسمى العربوف.
أثار البيع :يصبح ادلشًتم مالكا للشئ ادلباع انطالقا من تاريخ البيع ك تسلمو للبضاعة ك يتحمل صبيع مسؤكلياتو
اثر ذلك.
التزامات البائع :غلب على البائع تسليم الشئ ادلباع ك ىذا يعٍت كضعو ربت تصرؼ ادلشًتم ماعدا يف
حالة االشًتاؾ ما ؼلالف ذلك.أف يضمن للمشًتم عدـ كجود عيوب خفية ( عيوب تبطل البيع ).
التزامات المشتري :غلب على ادلشًتم أف يتسلم الشئ ادلباع ك يدفع الثمن ادلتفق عليو.
نظم البيع األكثر انتشارا:
 -1البيع الفوري :يف ىذه العملية يكوف تسليم السلعة ك دفع شبنها متزامن ك يتم الدفع نقدا ك ينتقل ادلشًتم
سلعتو أك ؽلكن أف يتم النقل عن معرفة البائع.
 -2البيع على الحساب :يتم إسباـ الصفقة ك تسليم البضاعة أما الدفع فيؤجل يف ما بعد إىل تاريخ الحق ػلدد
مقدما.
 -3البيع بالتقسيط:ىو شراء بضاعة كاستالمها يف نفس الوقت لكن يتعاىد ادلشًتم بسداد شبنها على دفعات
خالؿ مدة معينة.
 -4البيع االيجاري :ال يعد ادلشًتم مالكا للشئ ادلباع إال بعد إسباـ تسديد اجلزء األخَت من الثمن ك يف ىذه
الفًتة تبقى ملكية السلعة للبائع.

 -5البيع اآلجل :يؤجل تسليم البضاعة ك الدفع إىل موعد الحق ػلدد يف العقد.

األسعار:
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السعػ ػػر

مثػ ػ ػ ػػاؿ

تعريف ػ ػػو

سعر الشراء
س–ش

ىو تكلفة الشئ كما يظهر لنا من فواتَت ادلوردين

س – ش = 1999دج

سعر تكلفة الشراء

ىو سعر الشراء مضاؼ إليو ادلصاريف أخرل

س،ت،ش=س،ش+ـ.ش

س–ت–ش

للمشًتيات(مصاريف النقل ،نفقات على البضاعة)

س،ت،ش=299+ 1999
س،ت،ش= 1299دج

سعر البيع

ىو سعر البضائع الذم يظهر يف الفواتَت

س.ب= 1899دج

ىامش الربح اإلصبايل

ىو الفرؽ بُت س.ب ك س.ت.ش

ق.ر.إ=س.ب-س.ت.ش
=1299-1899
= 699دج

ادلصاريف العامة

ك تتضمن مصاريف =التامُت ،ادلوظفُت ،الصيانة

ـ.ع= 159دج

الربح الصايف

ىو ىامش الربح اإلصبايل نطرح منو ادلصاريف

ر.ص= ق.ر.إ-ـ.ع

العامة

=159-699
ر.ص=  459دج



العرض و الطلب

العرض :ىو ما يقدمو ادلنتجوف اىو البائعوف يف السوؽ من سلع قصد بيعها بأسعار معينة.
الطلب :يتمثل يف ادلشًتين الراغبُت يف احلصوؿ على السلع ادلعركضة بأسعار معينة.
تأثير الثمن على الطلب :لتكن لدينا ادلعطيات التالية:

شبن السلعة(×) P

5

10

15

20

الطلب(كحدة) D

2000

1800

1400

1100
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عالقة ثمن السلعة و الطلب

من خالؿ ادلنحٌت السابق نالحظ أف ىناؾ عالقة عكسية بُت شبن السلعة (×) ك الطلب عليها(م) ك منو :يعترب
الطلب يف اذباه عكسي مع الثمن فكلما ارتفع الثمن قل الطلب ككلما اطلفض الثمن زاد الطلب.
تأثير الثمن على الطلب :لتكن لدينا ادلعطيات التالية:
شبن السلعة (×) ( Pكحدات نقدية)

5

19

15

29

العرض( ) S

1999

1599

2999

2599

عالقة الثمن بالعرض
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نالحظ أف ىناؾ تناسب طردم بُت شبن السلعة(×) كالكمية ادلعركضة()Sإذ يتغَت العرض بنفس االذباه الذم
يتخذه الثمن فإذا ارتفع الثمن زادت الكمية ادلعركضة ك إذا اطلفض الثمن قلت الكمية ادلعركضة.
تأثير كال من العرض و الطلب على الثمن :إذا زادت الكميات ادلعركضة من سلعة معينة بسبب من األسباب

كوفرة اإلنتاج مثال فاف السعر ؽليل إىل االطلفاض مثال إنتاج التمر يف فصل الصيف بينما إذا ارتفع الطلب على

سلعة معينة فاف سعرىا ؽليل إىل االرتفاع.
العناصر اليت تؤثر على كل من العرض ك الطلب:
 كمية احملاصيل الزراعية.
 كميات ادلنتجات الصناعية.




األزمات االقتصادية ك السياسية.
ادلنافسة.
تغَت األذكاؽ.



الوثائق التجارية



إثبات التدفقات الحقيقة

مقدمة :تؤثر العالقة بُت ادلؤسسة ك متعامليها من زبائن ك موردين ك عماؿ ك غَتىم إىل إنشاء كثائق تثبت
التزامات ك حقوؽ كل طرؼ من أطراؼ العالقة .فادلؤسسة تقوـ بعمليات ذبارية تتمثل يف البيع ك الشراء ،ك
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ىذه العمليات تتم بإتباع دكرة تبدأ بعملية طلب السلعة من ادلورد ك تنتهي ببيع السلعة للزبوف ،ك يف كل مرحلة
من ىذه الدكرة تستعمل ادلؤسسة كثائق ذبارية مثل كصل التسليم ك الفاتورة ك غَتعلا.
ك تقوـ ادلؤسسة بتسوية ادلبالغ اليت تقابل السلع اليت تشًتيها كما تقبض من الزبائن مبالغ السلعة ادلباعة ذلم ك
ذلك باستعماؿ الوسائل لدفع الفورم كالنقود أك الشيكات البنكية أك الربيدية ك قد تستخدـ كسائل أخرل
تسمى كسائل الدفع اآلجل كالكمبيالة ك السند ألمر.
فما ىو الوثائق اجلارية اليت تستعملها ادلؤسسة إلثبات التدفقات احلقيقة اليت تنشا عن عملياهتا؟
ك ماىي كسائل الدفع اليت تستعملها ادلؤسسة إلثبات التدفقات ادلالية اليت تنشا عن عملياهتا؟
كثائق إثبات عمليات البيع ك الشراء :تقوـ مؤسسة مسَت لتلفزيوف بشراء ك إعادة البيع سلتلف أنواع أجهزة
التلفزيوف ،من اجل قياـ مؤسسة بنشاطها يتوجو السيد مسَت إىل سلتلف ادلصانع( موردكف) من اجل طلب
األجهزة اليت يعيد بيعها لركاد زللو(الزبائن)الكائن باجلزائر العاصمة.
األجهزة ادلباعة ؽلكن أف تسلم مباشرة للزبائن كما ؽلكن تسليمها يف مقر الزبوف باستعماؿ سيارة التوزيع اخلاصة
بادلؤسسة.
عندما تتم عملية بيع ألحد الزبائن تقوـ مؤسسة مسَت بإعداد الفاتورة اخلاصة بالعملية.
من النشاط الذم تقوـ بو مؤسسة مسَت نتعرؼ على ادلراحل ادلختلفة لعمليات البيع ك الشراء
ك الوثائق ادلستخدمة يف كل مرحلة ك اليت يوضحها الشكل التايل:

الزبائن

تسليم األجهزة
(كصل تسليم)
بيع للزبائن

مؤسسة سمير
SAMIRلتلفزيونTélé

(الفاتورة)

طلب األجهزة
(كصل الطلب)
الشراء من ادلورد
(كصل التسليم ك الفاتورة)

من الشكل السابق أف تدفقات الشراء ك البيع تتم كفقا للدكرة التالية:
 تقدمي الطلب للمورد ك ذلك باستخداـ كصل الطلب.
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الموردون

 تنفيذ ادلورد للطلب ك ذلك بتسليم األجهزة دلؤسسة سليم مرفقة بوصل التسليم مث إعداد الفاتورة اخلاصة
بالعملية ك إرساذلا للمؤسسة من اجل تسديدىا.
 إعداد فاتورة البيع للزبوف ك إرساذلا لو من اجل تسويتها.
يف الواقع كل مؤسسة لديها سلسلة الوثائق اخلاصة هبا اليت تستعملها يف عملياهتا ادلختلفة ك ىذا يتعلق بطبيعة
نشاطها ،منتجاهتا ،كسائل التسليم اليت تستعملها بصفة عامة ؽلكن تلخيص ذلك يف مايلي:
الوثائق المستعملة

المورد

الزبون

كتالوج ،رسائل الرد على الطلب ،المعلومات

وصل الطلب

دراسة العرض ك تقدمي الطلبية
استقباؿ ك تنفيذ
وصل التسليم

مراقبة السلع ادلستلمة
الفاتورة
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تسجيل زلاسيب – تسديد الفاتورة.
وسائل الدفع

قبض ادلبلغ



وصل الطلب

تعريفه :ىو كثيقة ذبارية يستخدمها شخص مهُت (الزبوف) يطلب فيها شخصا أخر(ادلورد) باف يورد لو أك يبيع كمية
لو كمية معينة من السلعة بسعر غالبا ما يكوف زلددا.
نموذجه :يف مايلي النموذج الذم تستخدمو إحدل ادلؤسسات من الشكل النموذج السابق أف البيانات اليت ػلتوىا
كصل الطلب تتمثل يف:


رقم  :91اسم الوثيقة = كصل الطلب = Bond command



رقم  :92الرقم التسلسلي لوصل الطلب =002599



رقم  :93شعار الزبوف ك اسم ادلؤسسة =

..................................................


رقم  :94معلومات عن الزبوف = اسم ادلؤسسة /نوعها  /رأس ماذلا /

ص.ب  /اذلاتف


رقم  :95معلومات عن ادلورد

=............................................................


رقم  :96تاريخ ك مكاف ربرير كصل الطلب =

.............................................


رقم  :97تفاصيل عن السلعة ادلطلوبة

=....................................................
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 تعيُت البضاعة = ........................................................................... الكمية =  12كحدة سعر الوحدة=4417.9. ادلبلغ اإلصبايل خارج الرسم = 53915049 ادلبلغ بعد الرسم = ..........................................................................

رقم  :98توقيع ك ختم الزبوف ،اسم ادلوقع =

...............................................


رقم  :99معلومات مكملة(ادلرجع الذم اعد على أساسو كصل الطلب)

مالحظة :يتم إعداد كصل الطلب يف نسختُت على األقل.
-

نسخة ترسل للمورد.

-

نسخة ربتفظ هبا ادلؤسسة لإلثبات على طلبيتها.

تطبيق :بتاريخ  17مام  nقاـ زلمد بنام صاحب مؤسسة زلمد بنام لاللكًتكنيات  -152شارع ديدكش مراد –
اجلزائر -بتقدمي طلبية إىل شركة فليبس -اجلزائر -سطيف .ربتوم على مايلي:
مرجع  G 15/91جهاز تلفيزيوف فئة  ، 55سعر اجلهاز 16999

دج.

مرجع  G 29/92جهاز تلفيزيوف فئة  ، 37سعر اجلهاز 14299

دج.

الرسم على القيمة ادلضافة 17

العمل المطلوب:

استعمل ظلوذج كصل الطلب الثاين لتقدمي الطلب الذم قامت بو مؤسسة زلمد بنام.
كصل الطلب
ادلطلوب من :فليبس اجلزائر
ب  :سطيف
يف.../95/17 :

رقم:

Bon de commande
عنواف ادلؤسسة
زلمد بنام لاللكًتكنيات
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اجملموع
249999
284999

التعيُت

سعر الوحدة p.v
16999
جهاز تلفزيوف فئة ’55
14299
جهاز تلفزيوف فئة ’37

524999

ادلبلغ اإلصبايل خارج الرسم

89989

 Tv /17الرسم على القيمة ادلضافة

613989

ادلبلغ الرمسي

الكمية Q
15

مرجع Ref
1

29

2

مدير ادلؤسسة
اإلسم ك التوقيع ك اخلتم


وصل التسليم

تعريفه :ىو كثيقة يعدىا ادلورد لًتافق السلع ادلسلمة للزبوف ،ػلتفظ ىذا األخَت بنسخة منها كما ػلتفظ ادلورد
بنسخة موقعة من طرؼ الزبوف أك من ينوب عنو إلثبات التسليم.
نموذجه :ؼلتلف شكلو من مؤسسة إىل أخرل ك يف مايلي ظلوذج مستخدـ يف إحدل ادلؤسسات.
رقم  :11كصل التسليم
رقم  :12الرقم التسلسلي للوثيقة91274 :
رقم  :13معلومات عن ادلورد.
رقم  :14معلومات عن الزبوف.
رقم  :15تاريخ ك مكاف التسليم.
رقم  :16تفاصيل عن السلعة ادلسلمة.
رقم  :17معلومات عن ادلسلم (أمُت ادلخزف أك نائبو) باإلضافة إىل ادلراقب.
رقم  :18توقيع ادلسلم.
رقم  :19يف حالة استعماؿ كسيلة النقل يتم ربديد رقم تسجيلها.
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تطبيق :باعث مؤسسة " إعالـ إيل للمستقبل" ك مقرىا 4 :شارع االستقباؿ  -الدار بيضاء – اجلزائر .إىل الزبوف:
زلمودم لإلعالـ اآليل –القبة – اجلزائر.
الرمز

الزبوف

Z /11
E /29

لوحة مفاتيح GENIX
GENIX
فأرة

D /18
G /39

كحدة مركزية ORANGE
LG17
شاشة

الكمية
25
59
19
97

كبتاريخ  2998/95/18أعدت ادلؤسسة كصل تسليم رقم  957/94للزبوف ك سلمتو البضاعة .ك قد كقع
باالستالـ.
ادلطلوب :أصلز كصل التسليم اخلاص هبذه العملية.
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