بحث فً القانون التجاري :األحكام القانونٌة الخاصة بالتجارة
________________________________________
مقدمة
بعد أن تعرضنا إلى تعرٌف األعمال التجارٌة  ,سنتناول األحكام القانونٌة
الخاصة بالتجارة
وعلٌه ٌنبغً تحدٌد الشروط الالزمة الكتساب صفة التجارة من جهة
وممارسة التجارة بصفة
قانونٌة من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابٌن تعرٌف كل
من التجارة والحرفً
والشروط الالزمة الكتساب صفة كل منهما ثم نعقد مقارنة بٌنهما.
مبحث تمهٌدي :
كل شخص ٌباشر عمال تجارٌا وعلٌه نتعرف على التجارة من خالل
األعمال التجارٌة .
المشرع الجزائريٌ :بنً النظرٌة الموضوعٌة مثل المشرع الفرنسً
والنظرٌة الشخصٌة فً آن واحد عندما أشارإلى األعمال التً تعتبر
تجارٌة .
فً القانون األلمانً :التاجر هو المفٌد فً السجل التجاري
ونرى أن المادة  /01جاء فٌها تعدٌل جدٌد  ,وهو تغٌٌر عبارة حرفً
بمهنً .
المشرع وضع مقاٌٌس جامد .•الفقه تولى مهمة القضاء وأتى بالنظرٌات
 /1نظرٌة المضاربة :وهو لشخص الذي ٌسعى إلى الربح (الربح هو
المقٌاس ) عٌوبها  :وقد تكون مبررة فاآلن دائما سعر للربح
 /2نظرٌة التداول:جاء بها الدكتور "تولر" حٌث
أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي ٌقوم بالواسطة ٌصبح تاجرا
انتقادات /التعاونٌات تقوم بدور الوساطة ولكنها خارجة عن إطار القانون
التجاري

فالتعاونٌة تبٌع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالً المفروض أنه
عمل تجاري ولكنه لسً تجارٌا
 /3نظرٌة المقاولة  :جاء بها األستاذ "اسكار " كل عمل منفرد قام به
شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
 /4نظرٌة الحرفة :جاء بها األستاذ "ربٌرت"
ٌعتبر تاجرا كل من ٌمارس حرفة أو مهنة ما .
تارٌخٌا  :إذا رجعنا الى نظام الطوائف فالحرفً ال ٌعتبر تاجرا إال إذا
كانت حرفته منظمة
/5النظرٌة المقترحة :
هً أن العمل التجاري هو العمل الذي ٌتعلق بالوسائط فً تداول األموال
بقصد المضاربة وتحقٌق الربح على أن ٌتم على درجة المشروع متى
ٌتطلب المشرع متى ٌتطلب المشروع ذلك ونالحظ أن هناك تفٌق بٌن كل
النظرٌات األخرى .
المبحـــــــث  : 1تعرٌف التاجر وشروط اكتساب صفحة التاجر .
تعرٌفــــه:
هو ذلك الشخص الذي ٌقوم بعمل تجاري معٌن أو بؤعمال تجارٌة معٌنة
على وجه االحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه االستقالل
وأن ٌتخذ القٌام بهذه األعمال كوسٌلة لكسب الرزق .
•المقصود باألعمال التجارٌة هنا لٌس األعمال التجارٌة بالتبعٌة ذلك ألنه
الكتساب الطابع التجاري بالتبعٌة ٌشترط فً الشخص أن ٌكون تاجرا قبل
ممارستها .
•إجازة إثبات القٌام باألعمال التجارٌة (االحتراف )وذلك باستعمال كل
وسائل بما فٌها القرائن مما ٌجعل لقضاة الموضوع سلطة تقدٌرٌة فً
هذا الشؤن إذ ٌعتبر ثبوتا االحتراف مسؤلة تقدٌرٌة1
ملحوظة:
االحتراف :توجبٌه النشاط اإلنسانً بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة
عمل معٌن ٌرتكز على عنصرٌن " االنتظام  ,االستمرار"
االعتٌاد :تكرار وقوع العمل من وقت آلخر دون وصول لدرجة االستمرار

واالنتظام
شروط اكتساب صفقة التاجر:
من خالل التعرٌف نستنتج الشروط األساسٌة الكتساب صفة التجارة .
 أن تكون مباشرة األعمال التجارٌة على وجه االعتبار أي وجب علىالتاجر أن ٌكون له عالقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن لذا ٌجب أن
ٌكون القٌام باألعمال التجارٌة متكررا ومستمرا .
 أن تكون مباشرة األعمال التجارٌة على وجه االستقالل وأن ٌحتملبنفسه كافة المخاطر وعلى هذا األساس ٌجب الكتساب صفة التجارة أن
ٌقوم الشخص باألعمال التجارٌة باسمه الشخصً ولحسابه الخاص على
وجه االستقالل .
األمر رقم  59/75:المتضمن القانون التجاري لم ٌكن ٌذكر صراحة فً
مادته األولى هذا الشرط أي قٌام الشخص باألعمال التجارٌة لحسابه
الخاص وباسمه الشخصً .
إال أن األحكام الحالٌة تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح. 2
فقد بٌنت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص ٌمتهن أعماال تجارٌة
باسمه ولحسابه الخاص وبالتالً ٌكون هنا التكامل بٌن المادتٌن :
األولى من ق ت ج والثانٌة من القانون رقم  22/90 :وذلك بوجوب
ممارسة األعمال التجارٌة على وجه االستقالل وهو ما ٌعتبر من األشٌاء
الطبٌعٌة المنطقٌة وتطبٌق هذا الشرط ٌسمح بتمٌٌز التاجر عن ذوي
األجور الذٌن هم تحت تبعٌة التجار .
 األهلٌة التجارٌة :تم منع عدٌم األهلٌة من مخاطر المعامالت التجارٌةلذلك فإنه ال ٌتحمل أٌة عقوبة إذا قام بعملٌات تجارٌة كما ٌجوز له طلب
بطالن العقد الذي أبرم فً ذلك الوقت .
ومن خالل إطالعنا على األحكام العامة للقانون المدنً 3نجد أن أشخاص
عدٌمً األهلٌة  :القاصر السفٌه ,ضعٌف العقل  ,المعتوه أو المجنون ,
كما ٌعتبر عدٌم األهلٌة كل شخص ٌحكم علٌه بعقوبة جنائٌة خطٌرة وذلك
بحكم القانون .
المبحث الثانً  :تعرٌف الحرفً وشروط إكتساب صفة الحرفً :
ٌعرف الفقٌه (سمٌر عالٌة ) الحرفً بقوله :هو شخص ٌمارس حرفة

ٌدوٌة متخذا شكل مشروع نوعا ما -وبما أن هذا التعرٌف للحرفً متغٌر
دائما حسب تطور الحٌاة ونظرة التشرٌعات منه .
كما أن الحرفً ٌجد ربحه ورزقه الرئٌسً فً عمله الٌدوي ال فً فارق
أسعار المواد األولٌة والمنتجات الصناعٌة وقد قضت محكمة النقض
الفرنسٌة بؤن الحرفً أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالً ٌستفٌد
من القوانٌن العالمٌة .
أمثال أصحاب الحرف :مصلح األحذٌة  ,الخٌاط  ,النجار  ,الحداد ,
الساعً ,الكهربائً  ,المٌكانٌكً  ,الحالق  ,فهإالء األشخاص تبقى
أعمالهم مدنٌة و استعانوا بآلة أو أكثر فً العمل مثل استعمال آالت
الخٌاطة بالنسبة للخٌاط وآالت غسل الشعر بالنسبة للحالق ....الخ
.....فإذا ما لجؤ الحرفً إلى شراء المواد األولٌة بكمٌات كبٌرة (مثل
شراء الخٌاط لألقمشة وعرضها للبٌع بحالتها أو بعد خٌاطتها فإن عمله
ٌعد تجارٌا على أساس كونه شراء ألجل بٌع وهو نشاط رئٌسً فً هذا
المجال وما الحرفة إال عمل ثانوي .
وفً التشرٌع الجزائري فإن تعرٌف الحرفً كان ٌشكل صعوبتا لغاٌة
قانون ق ( 12/82الصادر فً  28أوت  1) 1982حالٌا أصدر المشرع
ج أمر  01/ 96وفً المادة  10منه تعرٌف الحرفً ( الحرفً هو كل
شخص طبٌعً مسجل فً سجل الصناعات التقلٌدٌة والحرفٌة ٌمارس
نشاطا تقلٌدٌا كما هو فً المادة  5من هذا األمر وٌثبت تؤهٌله وٌتولى
بنفسه مباشرة تنفٌذ العمل وإدارة نشاطه وتسٌٌره وتحمل مسإولٌته
وٌتولى بنفسه مباشرة تنفٌذ العمل وإدارة نشاطه وتسٌٌره وتحمل
مسإولٌته .
كما ٌكمن أن تمارس الصناعات التقلٌدٌة والحرف فً شكل مقاولة
للصناعات التقلٌدٌة والحرف بحٌث ٌجب أن تتوفر فٌها شروط. 2
شروط إكتساب صفة الحرفً  :الحرفة هً ممارسة نشاط ٌحقق لمن
ٌقوم به سبٌل االرتزاق إلشباع الحاجٌات ,والحرفً هو شخص ٌمارس
صناعة ٌدوٌة تعتمد على مهارة فٌه بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال
.
– ممارسة صناعة ٌدوٌة :الحرفً ال ٌضارب على السلع أو البضائع

التً سٌستعملها فً إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله الٌدوي
.
 توفر مإهالت المهنة المطلوبة  :أي تمتع الحرفً بشهادة تؤهٌله تسلممن قبل مركز تقنً أو مهنً للقٌام بعمله.
 ممارسة الحرفة بصفة مستقلة:أي أن الحرفً ٌدٌر شإون عمله بنفسهوٌعمل لحسابه وٌتحمل مسإولٌاته كاملة ولكن هنا ال ٌمنعه من االستعانة
ببعض العمال لسٌر نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
 التسجٌل فً سجل الصناعات التقلٌدٌة والحرف :أمر  26حسب القانونالصادر فً أمر  01/96المتعلق بالحرف نجد أن مهمة الحرفً تترك لكل
شخص ٌمارس نشاطا تقلٌدٌا ومسجل فً سجل الصناعات التقلٌدٌة
والحرف فلقد جاء القانون رقم  22/90المإرخ فً  18أوت 1990
المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص فً م  ( 4ال ٌتصف
بصفة التاجر الحرفٌون فً مفهم القانون رقم  12 /82 :المإرخ فً 18
. 1982 /2/
المبحث الثالث  :المقارنة بٌن التاجر والحرفً :
أوجه التشابه بٌنهما :أوجه الشبه بن التاجر والحرفً تظهر ما ٌلً :
)1من حٌث شكل العمل ٌ )1 :عتبر التاجر مستقل وٌمارس مهنة باسمه
الشخصً ولحسابه الخاص (م 1/12.ق  )22-90وكذلك ٌعد الحرفً
أٌضا (م  3ق  12- 82ق 12/82م 2ق )16/88
ٌجوز أن ٌكون التاجر طبٌعٌا أو معنوٌا أي ٌكمن ممارسة التجارة
فردٌا أو جماعٌا م 54. 1ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف ٌمكن أن ٌمارس
العمل فردٌا أو جماعٌا (م 3معدل ق  12/82م و2ق ) 16/88
ارا أو متجوال وذلك الشؤن بالنسبة للحرفً فً (م2 1
ٌكمن للتاجر أن َق ً
 3المرسوم المتعلق رقم  237-93المإرخ فً 93-10-10
ٌجوز أن ٌكون التاجر مستؤجرا 1وكذلك األمر بالنسبة للحرفً2
 )2من حٌث طبٌعة وإجراءات العمل :
ٌجب استكمال إجراءات القٌد فً السجل التجاري فً مهلة شهرٌن من
بداٌة ممارسة النشاط التجاري م  22.ق .ت ج كذلك ٌجب على الحرفً
إتمام القٌد فً سجل الصناعات الٌدوٌة والحرفٌة مهلة شهر من بداٌة

ممارسة الحرفة.
ٌجب أن ٌكون طلب قٌد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد
المسئولٌن الذٌن ٌلتزم بٌانات اسمه وصفته الوثٌقة التً تإهله بؤن ٌطلب
قٌدا للشرك التجارٌة فً السجل التجاري كما ٌجب علٌه إٌداع القانون
األساسً ومحضر الجمعٌة العامة التؤسٌسٌة (م 10ق  )22-88كذلك
ٌجب على الحرفً أن ٌكون طلب قٌد التعاونٌة الحرفٌة من قبل أحد
أعضائها مرفقا بقانونها األساسً ومحضر مداولة الجمعٌة العامة
التؤسٌسٌة التً تفوضه للتصرف باسمها (م  16ق 12-82معدلة
6ق)16-88.
ٌلتزم التاجر بقٌة بعض البٌانات اإلجبارٌة( م24ومابعدها ق .تج م16
مرسوم  258- 83م  20و 21ق )22-90وكذلك على التاجر شخصٌا
طبٌعٌا أو معنوٌا أن ٌذكر عنوان فواتٌره وطلباته  )..وعلى المراسالت
الخاصة رقم والسجل التجاري (م 27ق تج ) و بالنسبة للحرفً (م 27ق
.تج ) وبالنسبة للحرفً ٌلتزم أٌضا بقٌد بعض البٌانات اإلجبارٌة (م98
مرسوم 230- 88م  3قرار مإرخ فً  6نوفمبر  )88وٌجب علٌه أن
ٌدون على جمٌع فواتٌره ووثائقه .
-3من حٌث االختصاص القضائً:
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر الختصاص القسم التجاري
ٌخضع إلجراءات التسوٌة القضائٌة واإلفالس مهم كان شخصا طبٌعٌا
أو معنوٌا المادة  215ق ت ج
-4من حٌث القانون الذي ٌخضع له كل منهما:
ٌخضع التاجر ألحكام القن التجاري ولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
ال ٌتوجب على الشرٌك ماعدا الشرٌك المتضا من توفر الصفقة التجارٌة
للمساهمة فً شركة تجارٌة
ٌجز أن ٌكون التاجر عضوا فً األقسام المختصة التابعة للفرق
التجارٌة .
من النزاعات المتعلق بالحرفً الختصاص القسم الحرفً .
ال ٌخضع إلجراءات التسوٌة القضائٌة واإلفالس إال إذا كان شخصا

طبٌعٌا
ٌخضع الحرفً لقانون والحكام الخاصة به الواردة فً أمر 01/96
وبعض أحكام القن التجاري ال ٌمكن ألي شخص االنضمام الى تعاونٌة
حرفٌة إال إذا كان حرفٌا
ٌجوز أن ٌكون الحرفً عضوا فً المنظمات المهنٌة ولذا ٌجب علٌه أن
ٌفً بواجباته إٌزائها .
المصرفٌة و االشهارٌة ومراسالته الخاصة رقم تسجٌله فً سجل
الصناعات الٌدوٌة والحرف المادة  28ق . 12-88
ٌكون وصل اإلٌداع المسلم للملزم بالقٌد بمثابة سجل تجاري طوال المدة
الالزمة لتسلٌم هذه الوثٌقة م  1- 34مرسوم  258-83وٌكون الوصل
المإقت للحرفً بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى ٌتسلم بطاقة
الحرفً (م  19ق . ) 12-82
ٌجب على مؤمور السجل التجاري أن ٌسلم خالصة السجل التجاري فً
مهلة ال تتجاوز لشهرٌن من تارٌخ تسلم وصل اإلٌداع م  2-34مرسوم
 258-83كما ٌلتزم ر م ش ب بتسلٌم بطاقة الحرفً فً أجل ال ٌتجاوز
شهرٌن من تارٌخ تسلم وصل اإلٌداع م  19ق . 12-82
ٌمسك مؤمور السجل التجاري سجلٌن األول خاص بالشخص الطبٌعً
والثانً خاص باألشخاص المعنوٌة م  12مرسوم  258-83كما سجل
الصناعات الحرفٌة ٌنقسم الى سجل الشخص الطبٌعً الحرفً وسجل
التعاونٌة الحرفٌة (م  2مرسوم )230-88
ٌجوز للتاجر المستؤجر أن ٌطلب تجدٌد اإلٌجار وكذلك ٌجوز للحرفً
المستؤجر .
 -5من حٌث إجراءات إنهاء العمل:
ٌجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري فً مهلة شهرٌن
ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م  36مرسوم 258-83
وكذلك ٌجب على الحرفً من سجل الصناعات الحرفٌة فً مهلة شهرٌن
من تارٌخ التوقف عن ممارسة الحرفة م  15مرسوم 16-88

ٌخضع التاجر لغرامة مالٌة وعقوبة الحبس فً حالة عدم استكمال
إجراءات القٌد فً السجل التجاري وتتراوح الغرامة من  5000إلى
 20000دج وتضاعف فً حالة العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من
 10أٌام الى  6أشهر م  26ق  22-80كذلك ٌخضع الحرفً لهذا ( م
15ق ) 12-82
ٌخضع التاجر الشخص المعنوي إلجراءات التسوٌة القضائٌة واإلفالس
م  215ق ت ج كذلك تخضع التعاونٌة الحرفٌة .
أوجه االختالف بٌنهما:
 )1من حٌث طبٌعة العمل:
إن الحرفً ٌجب أن ٌكون عمله ذو طبٌعة تتطلب مإهالت مهنٌة خاصة
فالحرفً هنا ممارس مهنة ٌدوٌة تعتمد على مإهالت وقدرات خاصة
عكس التاجر الذي ال ٌشترط وجود مإهل مهنً إذ أن التاجر ال ٌمارس
مهنة ٌدوٌة تتطلب مإهالت خاصة .
 )2من حٌث التزامات كل منهما :
ٌلتزم التاجر طبقا لمادة  12والمادة  20من القانون التجاري بالقٌد فً
السجل التجاري فً حٌث أن الحرفً عٌر ملزم بالقٌد فً السجل التجاري
 ,بل ٌخضع للقٌد فً سجل الصناعات الٌدوٌة والحرف م  07من القانون
16/88
وٌمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطنً للسجل التجاريأما الحرفً فٌمسك سجل الصناعات الٌدوٌة والحرف من طرف رئٌس
المجلس الشعبً البلدي .
 )3من حٌث االختصاص القضائً والقانونً الذي ٌخضع له كل منهما:
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر الختصاص القسم التجاري أما بالنسبة
للحرفً فتخضع للقسم المدنً (الغرفة االجتماعٌة ) حٌث أن الحرفً ال
ٌعد تاجرا  ,بالنسبة للقانون الذي ٌخضع له كل من التاجر والحرفً نجد
أن التاجر ٌخضع للقانون التجاري والقوانٌن المتممة والمعدلة له  ,فً
حٌن نجد أنه بالنسبة للحرفً فه ٌخضع للقانون المدنً ونص من
القانون التجاري باإلضافة إلى وجود أحكام خاصة به. 1

الخاتمة
من خالل تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفً
والتمٌٌز بٌنهما
وكذلك تطرقنا إلى أهمٌة التفرقة بٌن هاتٌن الصفتٌن حٌث أن التاجر
ٌخضع للقانون
التجاري بٌنما نجد أن الحرفً لم ٌعرف له قانون ثابت ومحدد ٌوضح
شروط اكتساب صفة الحرفً
والتزاماته لتحدٌد عمله ونشاطه .
لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفً وٌوضح
نشاطه والقانون الذي ٌخضع له .

المصدر :
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