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خاتمة

مـ ـق ـدمة:
أوردت م( )2من التقنني التجاري اجلزائري أنه لو صدر عمل من شخص غري تاجر احتفظ بصفته املدنية الحتتة
غري أنه إذا قام هبذا العمةل تةاجر لؤةنون تتع ةت بتجارتةه أصةح لةذا العمةل تةابش وةذو الؤةنون وبالتةاع ة ةذو التحعية ا تمية
الصف التجاري .

ةمصةةدر ةةةارا لةةذا العمةةل ع ي مةةن

هحيعتةةه وإهةةا

م ن ة القةةائ بةةه ؤ ةرا التةةاجر ا ةةا أو

الدةاتر حمل ه التجاري أو شرا الزيت والفت لآلعت..إخل.
ومنه جا ت نظري ا عمال التجاري اليت ع تقتصر ع ى الناحي املوضوعي ةتسب ي يعترب العمةل
ةاريا بل تتوسش

ذلك وتضفي الصف التجاري ع ى أساس شخصي حمض اسةتنادا صةح الؤةخص القةائ

بالعمةةل ولةةذو النظري ة أي نظري ة ا عمةةال التجاري ة بالتحيعي ة مةةن ء ةةت الفقةةه والقضةةا ال ةةذين وسةةعا

دائةةرا

ا عمال التجاري النسحي أو الذاتي أو الؤخصي دتييزا وا عن ا عمال التجاري املوضوعي ولقد أنةام القضةا
قرين ة لصةةا مةةن يتعامةةل مةةش التةةاجر مقتضةةالا أن ةةل مةةا يقةةوم بةةه التةةاجر مةةن أعمةةال ءارجي ة عةةن ا عم ةال
التجاري ة الةةيت ذ رلةةا ال ةةقانون ،وتعتةةرب أعمةةاع ةاري ة بالتحعي ة ةتخضةةش ح ةةام القةةانون التجةةاري مةةن حي ة
اإل حات واعءتصاص...إخل.
وليتض ذلك أ ثر:

 ةما لي لذو ا عمال التجاري بالتحعي وما لي شروه ا؟
 وما لي ا سس اليت تقوم ع ي ا؟
 وما لو نطاق تطحيق ا؟
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المبحث األول :تعريف األعمال التجارية بالتبعية وشروط تطبيقها
المطلب األول :تعريف األعمال التجارية بالتبعية
لناك هائف من ا عمال اليت تعد مرئي بطحيعت ةا ةة ن قةام هبةا شةخص مةد ل ةت حمتفظة

اجةات

ةاري ومثال ذلك أن يقدم شخص مد بالتعاقد ع ى تر يب ت فةون عسةتعماله الؤخصةي ةفةي لةذو ا الة
ة ن العمل يعد مدنيا إما إذا تعاقةد تةاجر ع ةى تر يةب ت يفةون

حم ةه التجةاري بالتحعية أي لةو العمةل الةذي

جيريةةه التةةاجر ـن ةةاسح أو حاجةةات ةاري ة وبعحةةارا أءةةرا ة ة ن أسةةاس ةاري ة لةةذو ا عمةةال يرت ةةز ع ةةى حرة ة
القةائ هبةةا و ونةةه تةةاجرا با رةة التجارية تطحةةش بصةةماملا ع ةةى ا عمةةال املدنية لتصةةح ةارية هاملةةا أ ةةا مرتحطة
حباجات التجارا اليت ديارس ا التاجر القائ هبا.1

المطلب الثاني :شروط تطبيق األعمال التجارية بالتبعية
ولناك شرهان جيب تواةرمها لتطحيت ا عمال التجاري بالتحعي :

الفرع األول :ضرورة اكتساب صفة التاجر.
ـوجب ا مر رق  97/96 :املنرخ

 99ديسمرب  6996م.6ق.ةاري.

<< يعد تاجرا ل شخص هحيعي أو معنوي يحاشر عمال ةاريا ويتخذو م ن معتادا له ،وي في أن ي ون
أحةةد أهةراع العالقة القائمة تةةاجرا حةةق دي ةةن أن ت تةةت هبةةذا العمةةل الصةةف التجارية ةمةةثال إذا اشة ا أحةةد
التجةار مؤةاتل أو أشةجار مةن أحةد املةزارعني لتةزيني مصةنعه أو حم ةه التجةاري ةة ن عم ية الؤةرا ت ةون عمةةال
مدنيا بالنسح ل مزارع.

1

 -د.جالل وفا محمدين ،المبادئ العامة في القانون التجاري ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع ،ص.62
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ما أنه يظ ر ج يا أن التاجر يحاشر أعماع ـناسح مزاول ةارته دين وذو ا عمال الطابش التجاري
ةتعةةد مةةا نتةةا مدينة حبسةةب أصة ا تصةةح ةارية ن التةةاجر قةةام هبةةا قصةةد ت م ة أعمالةةه التجارية ومةةن لنةةا
الؤرع واليت تنص ع ى أن ال واحت تتحش ا صل>>.

يالحظ أن لذا ا ل ع حيالف القاعدا املعمول هبا
مثـال :شرا سيارا النقل ل حضائش

ل ةةن إذا باشةةر التةةاجر لةةذو ا عمةةال لؤةةنونه اتاص ة أو العائ ي ة ةتحقةةى لةةذو ا عمةةال ذات هةةابش
مد .
مثـ ـال :شةرا سةةيارا لالسةةتعمال اتةةاص ويةةرا جانحةةا مةةن الفقةةه أنةةه ع يؤة ط

العمةةل التجةةاري بالتحعية أن

يقصد به املضارب وحتقيت الرب بل ي في أن ي ون متع قا حباجات التجارا.1

الفرع الثاني :ارتباط العمل بالمهنة التجارية
ع ي تسةةب العمةةل الصةةف التجارية بالتحعية إع إذا ةةان متع قةةا بالنؤةةاط التجةةاري حةةق ولةةوم ي ةن القصةةد منةةه
املضارب وحتقيت الةرب بةل ي فةي ارتحاهةه بتجةارا التةاجر أو حصةوله

نطةاق نؤةاهه التجةاري أو ـناسةح لةذا النؤةاط ةة ذا

ي ن ل عمل ص بالتجارا لل العمل حمتفظا بصفته املدني .

ول ن قد يصعب

بعةض ا حيةان معرةة مةا إذا ةان العمةل 2الةذي يقةوم بةه التةاجر متع قةا بتجارتةه

أم غري متع ت به ة ذا اش ا التاجر سيارا دون أن ي ون الؤرا مصتوبا بعقد الحيش ة نه يحقى التسةاؤل عمةا
إذا ان قد اش الا ليستعم ا غراضه الؤخصي أو لنقةل الحضةائش إا العمةال وإذا عقةد التةاجر قرضةا ةقةد
ي ون القرض لؤرا بضائش عزم لنؤاهه التجاري أو إلنؤا مس ن ءاص له.

1

 -د .فرحة زواوي صالح ،الكامل في القانون التجاري الجزائري ،د.م.ج ،بن عكنون ،الجزائر،ط ،2994 ،6ص.626.687
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 -شادلي نورالدين ،القانون الجزائري ،دار العموم لمطباعة والنشر والتوزيع ،2993 ،ص.55
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ولتفادي لذو الصعوبات وتيسريا إل حات أقةام القضةا الفرنسةي قرينة قانونية ع ةى أن ةل عمةل يقةوم
بةةه التةةاجر ءةةار نطةةاق ا عمةةال التجاري ة بطحيعت ةةا يف ة ض أنةةه قةةام بةةه اجةةات ةاري ة ةيعتةةرب عمةةال ةاريةةا
بالتحعي ولي قرين ةاري بسيط قاب لإل حات الع س ب اة هرق اإل حات.1

المبحث الثاني :أسس تطبيق األعمال التجارية بالتبعية
الفرع األول :األساس المنطقي
ةةةاملنطت يقتضةةي أساسةةا أن تضةةفى الصةةف التجاري ة ع ةةى ةةل ا عمةةال الةةيت تتحةةش م ن ة التجةةارا حةةق
ت ةةون ا يةةاا التجارية وحةةدا ع تتجةزأ خيضةةش ةي ةةا العمةةل ا صة ي والعمةةل التحعةةي لنظةةام قةةانو واحةةد تطحيقةةا
ملحةةدأ القائةةل بتحعي ة الفةةرع لكصةةل

ا ة ولةةذا املحةةدأ أو ا سةةاس املنطقةةي يتضةةمن قواعةةد لام ة تتفةةت مةةش

الدعائ اليت تقوم ع ي ا ا ياا التجاري من ناحي ت فل املتعام ني مش التاجر زتاي أ يدا مةن ناحية أءةرا،
و ما قال ا ستاذ ع ي الحارودي:
<< أن النؤاط القانو والعم ي ل تاجر ضخ ومعتقد وختت ط ةيه ا عمال ذات الصف التجاري الواضةت
با عمةةال املدنية الةةيت يقةةوم هبةةا اعرتحةةاط بالنؤةةاط املتؤةةعب ل ةةي يطحةةت القةةانون التجةةاري مةةرا والقةةانون املةةد
مرا أءرا ءاص النؤاط التجاري ومن ا ةضل إذا أن يطحت القانون التجاري ع ى عناصر لذا النؤاط.2

الفرع الثاني :األساس القانوني
ي من

نص م 4من التقنني التجاري اليت تةنص ع ةى أنةه <<:يعةد عمةال ةاريةا بالتحعية ا عمةال

اليت يقوم هبا التاجر واملتع ق ـمارس ةارته أو حاجات متجرو<< اعلتزامات بني التجار>>.1
1

 -شادلي نورالدين ،المرجع نفسه ،ص.56

2

 -نادية فوضيل ،القانون التجاري الجزائري ،د.م.ج ،بن عكنون ،ط ،2994،6ص.696

5

وقد توحي الفقةرا ا ءةريا بننةه يؤة ط ععتحةار العمةل ةاريةا بالتحعية أن يةت بةني تةاجرين غةري أن ةال
من الفقه والقضا

مصر و ةرنسا قد استقر ع ى اع تفا بنن ي ون أحد هر اعلتزام تاجرا حةق يعتةرب

العمل ةاريا بالتحعي بالنسح إليه بينما الطرع الثا يحقى حمتفظا بصفته املدني .2

المبحث الثالث :نطاق نظرية األعمال التجارية بالتبعية
إن نطةاق نظرية ا عمةال التجارية بالتحعية أ ثةر اتسةاعا مةةن ا عمةال التجارية املوضةوعي والؤة ي ،
ن نظري التحعي ع تقتصر ع ى العقود ةتسةب ول ن ةا تؤةمل رتيةش التزامةات التةاجر سةوا مصةدرلا العقةد
غري املؤروع أو إ را بال سحب أو التزاماته بدةش الضريح واش ا ات التنمينات اعجتماعي .3

المطلب األول :تطبيق النظرية على االلتزامات التعاقدية
تعتةةرب العقةةود الةةيت يربم ةةا التةةاجر أعمةةاع ةاري ة إذا اتص ة ت ـحاشةةرا امل ن ة التجاري ة وتع قةةت بؤةةنون
التجارا ولو انت لذو العقود تعترب أعماع مدني إذا أبرم ا غري التاجر لؤنونه اتاصة ذلةك أن التاجرية
لذو ا ال ع تناط بطحيع العمل ول ن بصف القائ به وبال رض املقصةود منةه ،وع ةى ذلةك تعتةرب أعمةاع ع
ةاري العقود اليت يعقدلا التةاجر مةن أجةل شةرا ا دوات واآلعت الالزمة ل متةل التجةاري أو شةرا السةيارا
اليت تنقل الحضاع إا منازل العمةال أو شةرا الةدةاتر التجارية أو التةنمني ع ةى احملةل التجةاري ضةد حريةت أو
السةرق ةةذلك تعتةةرب أعمةةاع ةارية القةةروض الةةيت يربم ةةا التةةاجر لؤةةنون ةارتةةه والعقةةود الةةيت يعقةةدلا مةةش شةةر
املياو أو النور ع ى توريةد امليةاو أو ال ةاز حمل ةه أو الةيت يعقةدلا مةش إحةدا منسسةات اإلعةالن مةن أجةل تةروي
بضائعه إا غري ذلك من العقود الةيت تتصةل ـحاشةرا التجةارا وختةدم أغراضة ا ومةش ذلةك ع تعتةرب ال فالة الةيت
 - 1القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائية وتعديالته إلى غاية 6فبراير  ،2995ص.96
2

 -نادية فوضيل ،المرجع السابق ،ص.696

3

 -د.شادلي نورالدين ،القانون التجاري ،دار العموم لمطباعة والنشر والتوزيع ،2993 ،ص.56
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يقوم هبا التاجر عمال ةاريا إع ع ى سةحيل اعسةتثنا  ،1مةا أن الةرأي خمت ةف حةول ةارية بعةض العقةود الةيت
يقةةوم هبةةا التةةاجر مةةا

عقةةد ال فال ة والعقةةود املتع ق ة بالعقةةارات وعقةةد بيةةش أو ش ةرا احملةةل التجةةاري وعقةةد

القرض ونحينه ةيما ي ي:
عقد الكفــالة:2
ال فالة

ا صةل مةةن عقةود التةربع ،ـعةةف أن ال فيةل يقصةد تقةةدن ءدمة ل مةدين دون أن يتقاضةةى

أجةرا ع ةى فالتةه ،وال فالة عقةد مةد ةةاري أو ةان ال فيةل تةاجرا وقةد اسةتفز القضةا ع ةى لةذا الةرأي إذا
انت ال فال قدمت من دون مقابل.
وإن انة ةةت ال فال ة ة

ا صة ةةال عمة ةةال مة ةةدنيا ،ةقة ةةد ت سة ةةب الصة ةةف التجاري ة ة وتسة ةةمى بالضة ةةمان

اعحتياهي وتعترب ةاريا إذا ان ا مر يتع ت بالسفتج

ا عمةال ةاريةا حبسةب الؤة ل ،إن القضةا ذلةب

إا أ ثر من لذا واعترب ال فال املقدم من هرع مدير الؤر ذات املسنولي احملدودا لصا أعمال الؤر
عمةةال ةاريةةا نةةه ع ديثةةل عمةةال ءةةريي ،مةةا يعتةةرب عمةةل ةةةاري عنةةد تقدديةةه مةةن هةةرع املةةدير العةةام لؤةةر
املسامه لضمان بعض تصرةات الؤر .
إنةةه مةةن الصةةعب تفسةةري لةةذا الت ييةةف ع ةةى أسةةاس نظري ة التجاري ة بالتحعي ة ن مةةدير الؤةةر ذات
املسنولي احملدودا واملدير العام لؤةر املسةامه ع يعتةربوا ةةار وإهةا الؤةر لةي الةيت دتةن وةا صةف التةاجر دمةا
جيعل غري صتي القول بنن الضمان الؤخصي الذي يقدمه دمث وا الؤر ات عمل ةاري بالتحعي .

1

 -د .عمي حسن يونس ،القانون التجاري ،بدون دار النشر ،بدون سنة النشر ،ص.664

2

 -د .شادلي نورالدين ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص.58-57
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أما لذو الصعوب حةاول بعةض الفق ةا تفسةري محة ع ةى نظرية ا عمةال التجارية املوضةوعي بالتحعية
إن ان من املم ن قحول لذا التفسري ةيما يتع ت بالؤر ات التجاري حسب املوضوع ة ن ا مر غري صتي
مةا خيةص الؤةةر ات التجارية الةيت دتةةارس نؤةاط مةد أ ةةا ةارية حسةب الؤة ل ولةيس حسةب املوضةةوع،
يةةف دي ةةن تفسةةري ةاري ة ال فال ة الةةيت يقةةدم ا مةةدير الؤةةر ذات املسةةنولي حمةةددا بصةةف شخصةةي لصةةا
الؤر ؟ إن اإلجاب غري مستقرا

لذا اجملال.

وبالتةةاع دتتةةد الصةةف التجاري ة إا رتيةةش الع ميةةات القانوني ة الةةيت تةةرد ع ةةى السةةفتج س ةوا مةةن حي ة
إنؤائ ا أو قحووا أو ضما ا.
تعترب ال فال ةاري إذا أصةدرت مةن أحةد املصةارع أو الحنةوك لعميةل مةن عمالئةه ،ةتعتةرب لنةا ةارية
مثال ي فل التاجر أحد عمالئه التجار ليجنحه ءطر اإلةالس وحيتفظ به عميل.
شراء وبيع المحل التجاري:1
إن شرا احملل التجاري قصد بيعه أو تنجريو لو عمل ةاري بطحيعته غري أن شرا التاجر حملل ةةاري
قصد استثمارو لو عمل ةاري بالتحعي  ،إع أن الفق ا من رجال القةانون اءت فةوا حةول شةرا احملةل التجةاري
من قحل غري تاجر ،ةذلب ةريت من إا اعتحار أن لذا العمل ع يعد عمال ةاريةا بالتحعية  ،ن املؤة ي
ي تسةةب بعةةد صةةف التةةاجر وقةةت الؤةرا ع ي تسةةب لةةذو الصةةف  ،أمةةا بيةةش التةةاجر حمل ةةه التجةةاري ةيعةةد عمةةال
ةاريا بالتحعي  ،نه آءر عمل يقوم به التاجر

حياته التجاري إما إذا ا تسب الؤخص احملل التجاري عن

هريةةت لحة أو مةريا أو وصةةي وباعةةه دون أن يةزاول ةيةةه التجةةارا ةة ن عم ية الحيةةش ت ةةون مدنية لعةةدم ارتحاهةةه

1

 -أعمار عمور ،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ،دار المعرفة ،الجزائر ،2999 ،ص.88
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ـزاولة التجةةارا أمةةا املؤةةرع اجلزائةةري ةقةةد اعتةةرب رتيةةش العم يةةات املتع قة باحملةةل التجةةاري مةةن بيةةش وشةرا ورلةةن
وتنجري من العم يات التجاري حبسب الؤ ل.

العقود الواردة على العقار:
إن العقةةود الةةيت تةةرد ع ةةى العقةةارات لةةي أعمةةال مدني ة  ،أمةةا إذا وردت لةةذو العقةةود ع ةةى عقةةارات
نطاق مقاول ةاري ة ي تعترب أعماع ةاري هاملا دتت

ش ل مقاول أم بالنسح ل عم يات املنفردا اليت ترد

ع ى عقار ة ذا ان شرا عقار من أجل الحيش وحتقيت الرب ة ي تعتةرب عمةال ةاريةا وةقةا لةنص املةادا2-2 :
من التقنني التجاري ،أما شرا العقار من أجل اعستعمال الؤخصي ة و عمل مد بطحيعته.1
أمةةا إذا انصةةب التعاقةةد ع ةةى العقةةار يقصةةد محاشةةرا التجةةارا ،أو تعاقةةد التةةاجر مةةش مقةةاول ع ةةى تةةرمي
احملةةل التج ةةاري ة ة ن الت ةزام الت ةةاجر

لةةذو ا ال ة ي ةةون متع ق ةةا بالتج ةةارا وبالتةةاع يع ةد م ةةن ض ةةمن ا عم ةةال

التجاري بالتحعي و ذلك إذا اتفت التاجر بالوةا بقيم لذو ا دوات يعد عمال ةاريا بالتحعي .2

عقد القرض:
يعةةد القةةرض عمةةال مةةدنا سةوا بالنسةةح ل مقة ض أو املقة ض غةةري أن القةةرض بالنسةةح ل مصةةرع يعةةد
عمةةال ةاريةةا بطحيعتةةه نةةه يةةدءل ضةةمن عم يةةات الصةةرع الةةيت تةةنص ع ي ةةا املةةادا  2مةةن التقنةةني التجةةاري
اجلزائري ،ول ن قد ي ون القرض عمال ةاريا بالتحعي ولذا

ةرضني:

1

 -د.شادلي نورالدين :القانون التجاري  ،المرجع السابق ،ص.59

2

 -د .نادية فوضيل ،القانون التجاري الجزائري ،د.م.ج ،الساحة المركزية ،ط ،2994 ،6ص.694
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إذا ةةان املقة ض تةةاجر واقة ض مح ةةا ماليةةا مةةن النقةةود اجةةات ةارتةةه ،ةفةةي لةةذو ا الة يعةةد عمةةال
ةاريا بالتحعي و ةذلك إذا ةان املقة ض غةري تةاجر واقة ض مح ةا مةن النقةود ليقةوم بعم يةات ةارية املضةارب
الحورص .1

عقد العمل:
عقةةد العمةةل يتع ةةد ـقتضةةاو أحةةد املتعاقةةدين بةةنن يعمةةل

ءدم ة املتعاقةةد اآلءةةر وحتةةت إدارتةةه أو

إشراةه مقابل أجر معني يتع د به املتعاقد اآلءر.
ةعقد العمل الذي يربمه التاجر مش عمالةه أو مسةتخدميه يعتةرب عمةال مةدنيا بالنسةح إلةي ذلةك نةه
اسةت الل لنؤةةاه وج ةودل ول ةةن مةا لةةي هحيعة لةةذا العقةد بالنسةةح لةرف العمةةل التةاجر ،ة ةةل يعةد عمةةال
مدنيا أو عمال ةاريا بالتحعي ؟
ذلةةب جانةةب مةةن الفقةةه إا القةةول بةةنن عقةةد العمةةل يحقةةى حمتفظةةا بطابعةةه املةةد بالنسةةح لةةرف العمةةل
ع ى أسةاس أن العالقةات القانونية بةني التةاجر وعمالةه ختضةش نظمة قانونية مسةتق عةن القةانون التجةاري،
ول ةن غالحية الفقةةه تةةرا أن عقةةد العمةةل بالنسةةح لةرف العمةةل تضةةفى ع يةةه الصةةف التجارية  ،ولةةذا اسةةتنادا إا
نظري ا عمال التجاري بالتحعي .2

1

 -د .نادية فوضيل :القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص.695

2

 -د .نادية فوضيل المرجع السابق ،ص.694
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المطلب الثاني :االلتزامات غير التعاقدية
إن نظري ة ا عمةةال التجاري ة بالتحعي ة ع تقتصةةر ع ةةى اعلتزامةةات التعاقدي ة ةتسةةب بةةل تؤةةمل أيضةةا
اعلتزامةةات غةةري التعاقدي ة أي اعلتزامةةات الناشةةي عةةن املسةةنولي التقصةةريي واإل ةرا بةةال سةةحب و ذا....ولةةذا
استنادا إا عموم نص املادا  4من ق ت .
وسنتطرق وذو اعلتزامات ةيما ي ي:

المسؤولية التقصيرية:
لقد تةردد القضةا

ةل مةن ةرنسةا ومصةر

تطحيةت نظرية التجارية بالتحعية ءةار دائةرا العقةود ن

صة اعلتزامةةات غةةري التعاقدية ـحاشةةرا التجةةارا ،أقةةل وضةةوحا مةةن صة اعلتزامةةات التعاقدية  ،غةةري أن القضةةا
انت ةةى إا تطحيق ةةا ع ةةى اعلتزام ةةات غ ةةري التعاقدية ة اس ةةتنادا إا غم ةةوض النص ةةوص ال ةةيت تقض ةةي باعتحارل ةةا
اعلتزامةةات الةةيت تةةت بةةني التجةةار عمةةال ةاريةةا ويقصةةد باعلتزامةةات ،ت ةةك الةةيت تنؤةةن عةةن العقةةد أو عةةن الفعةةل
الضار ،ومن مث ة ن التزام التاجر بالتعويض استنادا إا املسنولي التقصةريي

حالة ارت ابةه ءطةن عمةديا أو

غري عمدي أ نا دمارس نؤاهه التجاري أو ـناسحته انتتال اس ةةاري أو تق يةد عالمة ةارية ةة ن التزامةه
يعةةد عمةةال ةاريةةا بالتحعية و ةةذالك التزامةةه بةةالتعويض عةةن ا ةواد الةةيت تقةةش مةةن عمالةةه أو إتحاعةةه إ نةةا تندية
ول ةائف أو بسةةحح ا أو عةةن ا ض ةرار الةةيت حتصةةل أو تقةةش مةةن ا شةةيا الةةيت يسةةتخدم ا
ا يوانات اليت حتت حراسته ويعترب التزام التاجر بتعويض الضرر النات
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شةةنون ةاري ة أو

من لذو ا ءطا عمال ةاريا بالتحعي مق وقش أ نا دمارس امل ن التجاري أو بسحح ا.1

االلتزامات الناشئة عن اإلثراء بسبب:
يعةةد عمةةال ةاريةةا بالتحعية اعلتةزام الةةذي ي ةةون مصةةدر بةةال سةةحب بؤةةرط أن ي ةةون لنةةاك عالقة بةةني لةةذا
اإل ةرا وبةةني النؤةةاط التجةةاري مةةا يعتةةرب عمةةال ةاريةةا بالتحعية التزامةةات التةةاجر املحنية ع ةةى قواعةةد العدالة أو
الدةش غري املستتت مق انت متع ق بتجارته ومن أمث ذلةك :التةزام التةاجر بةرد املحةال الةيت دةعةت لةه ءطةن
و ذلك إلتزام التاجر برد ما صةرةه الفضةوع ـناسةح أعمةال تتع ةت بتجارتةه التةزام شةر النقةل بةرد محةال ت قت ةا
ءطن.2

التزامات التاجر بدفع الضريبة واشتراكات التأمينات االجتماعية :
ا صةةل أن وةةذو اعلتزامةةات الصةةف املدنية ة ة ن الت يةةف بةةدةش الضةرائب ملصة ت ءزين ة الدولة مفةةر ض
ع ةةى رتيةةش امل ةواهنني وع عالق ة وةةا ـ ةةن  ،وإن ةةان لةةذلك اعتحةةار عنةةد تقةةدن قيم ة الض ةريح ة ةةي

رتيةةش

ا حوال يعترب عمال مدنيا سوا امل ف به تاجر أم غري تاجر.
أما ةيما يتع ت بدةش التاجر اش ا ات التنمينات اعجتماعي  ،ةالرأي الراج يعتربلا عمةال ةاريةا بالتحعية
ا ترتحط بنؤاط التاجر وتتتدد هحيعت ا مش هحيع أجور العمال.
إن نظري ة التحعي ة موجةةودا

القةةانون املةةد لنةةاك أعمةةال ةاري ة بطحيعت ةةا تصةةح أعمةةاع مدني ة بالتحعي ة

عندما يقوم هبا مد ملمارس م نته مثال :شرا اآلعت الفالحي عست الل املزارع ،أو شرا املاشي لتسمين ا
أرض زراعي إا غري ذلك.
 -6د .نادية فوضيل  :القانون التجاري المرجع السابق ص .696-695
 -2شادي نور الدين :القانون التجاري  ،المرجع السابق ص. 69
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إن لذو النظري استقر ع ي ا الفقه رغ أنه يتعرض وا بالتفصيل.1

االلتزامات الناشئة على أعمال الفضالة والدفع غير المستحق
وتربز ما لو تس تاجر مح ةا يزيةد ع ةى ذتةن الحضةاع الةيت باعةا ،ةة ن التزامةه بةرد مةا زاد ع ةى الةثمن
يعترب ةاريا بالتحعي  ،إذا ي تزم برد املح ة الزائةد ع ةى الةثمن نةه غةري مسةتتت والتزامةه بةرد غةري املسةتتت ،يعتةرب
عمال ةاريا بالتحعي نه متصل بالؤنون التجاري ذلك التزام التاجر برد مةا صةرةوو الفضةوع ـناسةح أعمةال
تتع ت بتجارا رف العمل ،ما لو تدءل الفضوع ليدةش عن التاجر دينا أو ليضمنه حق ع يؤ ر إةالسه.2

1

 -د .شادلي نور الدين :القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص.69

2

 -د .نادية فوضيل :القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص.696
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خـ ـ ـ ـ ـاتمة:
و ا ءةةري نسةةتنت أن القةةانون التجةةاري أضةةفى الصةةف التجاري ة لةةيس ةقةةط ع ةةى ا عمةةال التجاري ة
بطحيعت ا أو ا عمال التجاري حبسب الؤ ل بل أيضةا ع ةى ا عمةال الةيت يقةوم هبةا التةاجر تاجةات ةارية
واعتةةربت لةةذو ا عمةةال ةارية بصةةرع النظةةر عةةن هحيعت ةةا الذاتية أي املدينة ومصةةر ةارية لةةذو ا عمةةال
م ن القائ هبا أي التجارا اليت يقوم هبا التاجر ةقنن املؤرع اجلزائري ما أنؤن الفقه والقضةا الفرنسةي والةذي
تناولناو

حديثنا عن شروط وأسس تطحيقات نظري ا عمال التجاري بالتحعي .

64

قائمة المراجع المعتمدة

 -1نادية فوضيل ،القانون التجاري الجزائري ،د.م.ج ،بن عكنون،ط2004. ،6
 -2د.شادلي نورالدين ،القانون التجاري ،دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع.2003 ،
 -3د .فرحة زواوي صالح ،الكامل في القانون التجاري الجزائري ،د.م.ج ،بن عكنون ،الجزائر1995. ،
 -4د.جالل وفا محمدين ،المبادئ العامة في القانون التجاري ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
 -5أعمار عمور ،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ،دار المعرفة ،الجزائر2000. ،
 -6الق ــانون التج ــاري ف ــي ض ــوء الممارس ــة القض ــائية وتعديالتـ ـ ل ــى غاي ــة 6فبراي ــر  2005ط -2005
.2006

65

