المقدمة:
لم يكتف القانون التجاري تشررياا كران أم عرفرا عىرإ فار ال ال ر ة التجاريرة عىرإ ا عمرا
التي يتوفر فيها خ ائص التتجير مرن مارار ة أو اكتسرا الرر
شك مقاومة فقل

و ممارسرة النشرال التجراري فري

أا ت كذلك الو ف عىإ أعما أخرى

سماها "ا عما التجارية حس ال ّشرك " حي يارد الامر فري حرد ذاترت عمرا تجاريرا مجررد تروفر
شرررول ماينررة و دون النلررر فلررإ القررائم ررتت و نررد نررص التقنررين التجرراري عىررإ تىررك ا عمررا حسر
الشك في المادة الثالثة منت والتي تنص :
"ياد تجاريا حس الشك :
 التاام الس تجة ين ا شخاصت
 الشركات التجاريةت
- وكاالت و مكات ا عما مهما كان هدفهات
- الامىيات المتاىقة المحات التجاريةت
- ك عقد تجاري يتاىق التجارة ال حرية و الجويةت"
و هنا يثور اإلشكا المتمث في وجود مايار يمكن لى قيت أو القااي أن يل قت عىإ
الام لمارفة ما فذا كان تجاريا أو ال؟

الم ح ا و  :سند السح (الس تجة،الكم يالة)
المطلب األول:تعرٌف األوراق التجارٌة و خصائصها:
ال رع ا و  :تاريف ا وراق التجارية :لم ٌورد القانون الجزائري تعرٌف الورقة التجارٌة،و لعل
السبب فً هذا راجع إلى أن الفقهاء لم ٌتفقوا على تعرٌف واحد و قد جرت محااوات ثيٌارم مان قبال
المؤلفٌن للقانون إلٌجاد تعرٌف للورقة التجارٌة ،و ٌمثننا القول بأنها":عبارم عن سند محارر بالكاثل
المعٌن فً القانون ٌ،ثاون قاابل للتاداول و ٌت امن حقاا لحاملال أو للمساتفٌد منال ٌ،تميال فاً مبلا مان
النقود ٌدفع من قبل الملتزم بموجب السند فً أجل قصٌر أو عند اإلطلع"

()1

و لثً ٌعتبر السند ورقة تجارٌة فإنل ٌجب أن تتوافر فٌل خصائص.
ال رع الثاني :خ ائص ا وراق التجارية:
أ /أن ٌثون السند قابل للتداول الطرق التجارٌة بالتظهٌر أو بالمناولة الٌدوٌة.
ب /أن ٌت من السند حقا مو وعل مبلغا من النقود ،و أن ٌثون معٌن تعٌٌنا ثافٌا و غٌر معلق على
جا //ان ٌثااون الحاق الااذي ٌت اامنل الساند هااو مبلا مان النقااود مساتحق الاادفع فااً وقات معااٌن أو عنااد
اإلطلع.
المطلب اليانً :السفتجة(الثمبٌالة،سند السحب)
قباال تعرٌااف الساافتجة ثااان ماان الواجااب تعرٌااف األوراق التجارٌااة التااً تعتباار الساافتجة أحااد أنواعهااا
باإل افة إلى السند إلذن و الكٌك.
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 -أوظر:د  /فوزي محمد سامي":شرح القاوون التجاري(األوراق التجارية:سىد السحب،السىد ألمر ،الشيك)"ص3

و عرفها القانون األردنً بأنها "السفتجة هً محرر مثتوب وفق كرائط مذثورم فاً القانونٌ،ت امن
أمرا صادرا من كخص هاو السااحب إلاى كاخص هخار هاو المساحوب علٌال باأن ٌادفع ألمار كاخص
يالث هو المستفٌد أو حامل السند مبلغا معٌنا بمجرد اإلطلع أو فً مٌعاد معٌن أو قابل للتعٌٌن".

()2

ال رع ا و  :م هومها و شرولها:
 /1مفهومها :تعود تسمٌة السفتجة إلى أصل فارسً و ثان ٌطلق علٌها ثلمة السفتجة أي
الكًء المحثم و قد نقلها العرب والمسلمون الفرس وأعطوها تسمٌة السفتجة و حالٌا ٌطلق علٌها فاً
مصر ثمبٌالة للعبارم اإلٌطالٌة و معناها ورقة الصرف

()3

اعتبر المكرع الجزائري السفتجة من األعمال التجارٌة بحسب الكثل فعرفها بأنها:
"محرر مثتوب وفقا لقواعد حددها المكرع الجزائري فاً ناص الماادم 390مان القاانون التج////ا/اري
الجزائااري ،تت/اا /من أماارا صااادرا ماان كااخص هااو الساااحب إل/اا/ى كااخص هخ ا/ر هااو :المسح ا/وب
علٌ///ل ب//أن ٌدفع ألم///ر كخص يالث ه/و المستفٌ/ا/د مبلغاا معٌناا مان النقاود بمجارد اإلطالع أو فاً
)4(.

مٌعاد معٌد أو قابل للتعٌٌن ".

من خلل التعرٌف السابق للسفتجة أنها تفرض وجود يلث أكخاص :
* الساح  :وهو من ٌحرر الورقة و ٌصدر األمر الذي تت منل.

* المسحو

عىيت :وهو من ٌصدر إلٌل هذا األمر.

*المست يد :وهو من ٌصدر لصالحل األمر
و علٌل فثل من وقع على السفتجة بأي صفة ثانت بصافتل سااحب أو مساحوب علٌال قابال أو مظااهر
ٌعتبر عملل من األعماال التجارٌاة ساواء أثاان تااجرا أم غٌار تااجر وساواء أثانات الغاٌاة مان التوقٌاع
عمل مدنً أو تجاري
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/2كروطها
أ /المو وعٌة :ثل من و ع ٌده أو توقٌعال علاى السافتجة ملتزماا صارفٌا باأداء قٌمتال إلاى الحامال
(المستفٌد) و هذا االتزام ا ٌعتبر صحٌحا إا إذا توفرت الكروط المو وعٌة:
*األهلٌة القانونٌة.
*أن ٌثون االتزام مبنٌا على الر ى الخالً من عٌوب اإلرادم.
*أن ٌرد االتزام على محل ممثن ومكروع.
*وجود سبب مكروع لللتزام.
ب /الكثلٌة:سبق أن ذثرنا أن السفتجة عبارم عن سند محرر وهذا ٌعناً أنال ٌجاب أن ٌثاون مثتوباا
فالثتابااة كاارط ازم إلنكااائل وا ٌمثاان اإلدعاااء بسااند السااحب أي الساافتجة كاافاها و إيبااات ذلااك عاان
طرٌق الكهود.ولثن ٌجاوز إيباات

اٌاع الساند "السافتجة" الاذي اساتوفى الكاروط القانونٌاة بواساطة

الكهود.ألن اإليبات فً هذه الحالة ٌنصب على واقعة فقدان السفتجة و لٌس إنكاءها.
و التحرٌر عادم ٌثون على ورقة عادٌة فل ٌكترط أن ٌقوم الساحب بثتابتها بخط ٌده
بل جرت العادم أن تثون الصٌغة العامة مطبوعاة وجااهزم لثاً تصابم ثاملاة بعاد مان البٌاناات التاً
تتاااارك لنكااااخاص المااااوقعٌن علٌهااااا.فبمجرد التوقٌااااع و الماااان تصاااابم نافااااذم و قابلااااة للتااااداول و
التظهٌر.والسفتجة هً سند عرفً ا ٌكترط تويٌقل أو تصدٌقل من قبل جهة رسمٌة.
ال رع الثاني :توافرها عىإ ال يانات اإللزامية:
لثً تصبم السفتجة صحٌحة و متداولة بٌن األفاراد ٌجاب أن تتاوافر علاى بٌاناات إلزامٌاة و نكارحها
على التوالً:
ثلمة بولٌصة أو السفتجة أو ساند الساحب :وهاذا لثاً تتحادد طبٌعاة الورقاة التجارٌاة التاً  1ساٌوقع
علٌها الفرد و ٌثون لل علم ثا ٍ
ف عن نوع التصرف الذي ٌقاوم بال وعان طبٌعاة االتازام الاذي ٌترتاب
عن البولٌصة أو السفتجة و ٌنص الفقل أن هذه الثلمة بالذات لٌست هً المطلوبة من نص القانون بال
ٌجوز استبدالها بثلمة أخرى لها نفس المعنى
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فٌلحظ أن القانون التجاري األردنً استعمل ثلمة سند السحب إ افة إلى السافتجة أو البولٌصاة أماا
القااااانون اللبنااااانً و السااااوري اسااااتعمل ثلمااااة سااااند السااااحب فقااااط أمااااا القااااوانٌن التجارٌااااة فااااً
مصار،تونس،المغرب،لٌبٌا ،السااعودٌة،و قطار تطلااق علاى الورقااة التجارٌاة ثلمااة ثمبٌالاة،أما القااانون
الحالً العراقً ٌستعمل ثلمة حوالة تجارٌة ،األمر الذي ٌيٌر إكثالٌة جواز تحرٌار هاذه الورقاة بعادم
لغات؟
اختلف الفقهاء فمنهم من ٌذهب إلى بطلن الورقة التجارٌاة و مانهم مان ٌاذهب إلاى صاحتها ألنال ا
ٌوجد قانون ٌنص على ثتابتها بلغة واحدم لذلك فل مانع من ثتابتها بعدم لغات كرٌطة أن تثون ثلمة
السفتجة مثتوبة بلغة التحرٌر.
/2أمر غٌر معلق على كرط بأداء قدر معٌن من النقود:ألن القانون اكترط أن ٌثون األمر غٌر معلق
على كرط ألداء المبل المعٌن لذلك ٌجب أن تستوفً السفتجة ما ٌلً:
*األمر باألداء:تت من السفتجة عبارم تفٌد األمر باألداء ميل"ادفعوا "...أو "أطلب منك أن تسالم"...
أو" أدعوك أن تعطً"...ثل هذه العبارات تعنً األمر باألداء
* األمر باألداء ٌجب أن ٌثون مطلقا:أي أن السااحب ا ٌمثنال أن ٌعلاق أمار األداء علاى كاروط
مهما ثاان نوعال أو أن ٌقتارن باأمر والسابب فاً ذلاك أن ذلاك األمار ٌعرقال تاداول الورقاة التجارٌاة
بالسرعة التً تتطلبها المعاملت التجارٌة .وإذا ورد القٌد على أمر باألداء ٌؤدي إلى بطلن الورقة.
*أداء مبل معٌن بالنقود :تجب تحدٌد المبل الواجاب دفعال وا ٌمثان أن ٌثاون محال الورقاة التجارٌاة
غٌر مبل من النقود .وتجب أن ٌحدد المبل تحدٌدا ثافٌا ألن الورقة تميل أدام وفاء وإيمان.
/3اساام ماان ٌلزماال األداء(المسااحوب علٌاال) ٌ :جااب علااى الساااحب أن ٌعااٌن كخصااا  /طبٌعٌااا ثااان أم
معنوٌا  /لثً ٌستطٌع المستفٌد مطالبة بإٌفااء الادٌن المحادود (المبلا ) فاً السافتجة .وجارت العاادم أن
ٌذثر اسم المسحوب علٌل إا إذا قبل بإٌفاء المبل المطلوب .
/4تارٌخ ااساتحقاق ٌ:جاب أن ٌت امن الساند تارٌخاا اساتحقاقل ولهاذا التاارٌخ أهمٌاة ثبٌارم بالنسابة
للمستفٌد أو العامل فإذا حان وقت اإلٌفااء ٌحاق لال المطالباة بقٌماة الورقاة وإذا ت امنت السافتجة عادم
مواعٌد متعاقبة عدت باطلة.

/5مثااان األداءٌ:جااب أن ٌتعااٌن تعٌنااا ثافٌااا فاال ٌمثاان أن تااذثر أو تحاارر الساافتجة دون تحدٌااد مثااان
الوفاء.
/6اسم من ٌجاب األداء لال أو ألماره (الحامل):المساتفٌد أو المنتفاع هاو الحامال األول للساتفتجة وٌاأتً
ذثر اسمل فً الورقة لثً تدفع إلٌل و المستفٌد ٌمثن أن ٌثون كخصا طبٌعٌا أو كخصا معنوٌا.
/7تااارٌخ إنكاااء سااند السااحب ومثااان إنكاااء هٌ:جااب توفرهمااا ألن ذثرهمااا ٌحقااق نتااائ وعاادم فوائااد
*التحقق من أهلٌة الساحب عن إنكائل لهذا التصرف .
*التأثد من الحالة ااقتصادٌة للساحب(اإلفلس)عند تنظٌمل للسفتجة.
*مااان ال اااروري معرفاااة تاااارٌخ إنكااااء الساااند عنااادما تثااان مساااتحقة الااادفع بعاااد م اااً
فترم معٌنة من تارٌخ إنكائها.
/8توقٌع من أنكأ السند(السااحب) :فاً السافتجة ٌثاون السااحب ملتزماا قبال المساتفٌد أو الحامال بادفع
قٌمتها عند امتناع المسحوب علٌل عن الدفع و لثً ٌتقرر التزامل أمام الحامال (المساتفٌد) ٌجاب تاوفر
توقٌعل على السفتجة،والتوقٌع ٌعتبر بٌان إلزامً بدونل تصبم الورقة باطلة.
إذن إذا غاباات أحااد البٌانااات اإللزامٌااة أصاابحت الورقااة التجارٌااة باطلة،باسااتيناء غٌاااب تااارٌخ
ااستحقاق فتثون السفتجة مستحقة بمجرد اإلطلع.
و إذا خلاات ماان ذثاار مثااان الاادفع أعتباار المثااان المبااٌن بجانااب اساام المسااحوب علٌاال مثانااا للاادفع
وموطنا للمسحوب علٌل.
و إذا لم ٌتبٌن مثان إنكائها فإن المثان المذثور بجانب اسم الساحب ع َذ مثان اإلنكاء.
والتوقٌع على السفتجة ٌعتبر عمل تجارٌا .و من يمة إذا تم التوقٌاع علٌهاا مان طارف القاصار الغٌارمأذون لل بالتجارم ٌعد باطل لمصلحة القاصر و هاذا لحماٌتال مان القاوانٌن الصاارمة التاً ٌمتااز بهاا
القانون التجاري ثنظام اإلفلس الاذي تانجم عنال هياار قاساٌة و جازاءات متنوعاة لاذا اساتبعد المكارع
الجزائري اعتبار السفتجة التً تحرر عن القاصر عمل تجارٌا و إنما ٌمثن اعتبارها سند عادي(.)6

ال رع الثال  :الولي ة و الل ياة القانونية لىس تجة:

 /1وظٌفة السفتجة :من خلل ما سبق ٌت م لنا أن السفتجة لها وظٌفتان:
فهً أدام للوفاء :و هذا ما ثانت تقاوم بال عناد نكاؤها فاً العصاور الوساطى بمناسابة انعقااد األساواق
الموسمٌة فاً أوروباا فتاؤدي وظٌفاة نقال النقاود مان مثاان إلاى هخار دون أن ٌتعارض حاملهاا لخطار
ٌاع النقود أو السرقة و ٌتمثن عند وصاولل إلاى مثاان الوفااء مان تقادٌمها للمساحوب علٌال ،لٌتسالم
منل المبل المذثور فً هذه السفتجة فبما أن السفتجة موقاع علٌهاا مان طارف السااحب تت امن ألمارا
واجب التنفٌذ فً حق المستفٌد فبمجرد أن ٌظهرها ٌستوجب علاى المساحوب علٌال أن ٌاوفً المساتفٌد
حقل.
إ افة للوظٌفة ' '1أدت السفتجة ثذلك وظٌفة أهم وهً:
اإلئتمان :الذي ٌعد عمود من أعمدم التجارم بل األعمدم التً تسا ٌَر األعماال التجارٌاة فاٌمثن لكاخص
أن ٌكتري ب اعة دون أن تتوفر لدٌل السٌولة النقدٌة للوفاء بيمنها فٌحصل على ائتمان من دائنل بائع
الب اعة بتأجٌل دفع اليمن إلى ما بعد "خمسة أكاهر مان تاارٌخ البٌاع " و تسالٌم الب ااعة فٌحارر لال
الماادٌن المكااتري ساافتجة ٌااأمر فٌهااا مدٌناال الحااالً أو المسااتقبلً ثااأن ٌثااون بنثااا ماايل ثااأن ٌاادفع يماان
الب اعة الذي ٌذثره فً السفتجة لفائدم دائنل صاحب الب اعة و ذلك بعاد" خمساة أكاهر مان البٌاع "
و بواسطة هذه العملٌة ٌحصل هذا التاجر ساحب السفتجة على أجل الوفاء بيمن الب ااعة بعاد خمساة
أكهر.
و عن طرٌق هذه الوسٌلة (السفتجة ) تثاون األطاراف اليلياة قاد اساتفادت فالتااجر السااحب للسافتجة
تمثن من كراء الب اعة دون أن ٌعرقال أعمالال رغام تاوفر يمنهاا لدٌال أينااء عملٌاة الكاراء ،والباائع
المستفٌد من السفتجة تمثن من تسوٌق ب ااعتل متفادٌاا خموهاا وثساادها والمساحوب علٌال الاذي ٌعاد
تاجرا قام بالوفاء.
 /2الطبٌعة القانونٌة لها :
إن السفتجة هً ورقة تجارٌة فٌعد التعامل فٌها من سحب وتظهٌر و توقٌع و

امان و خصام عمال

تجارٌااا بحسااب الكااثل بغااض النظ ار عاان األطااراف و لااو ثااانوا ماان الخااواص ،علااى خاالف الكااٌك
،والسند اإلذنً اللذٌن ا ٌعدان عمل تجارٌا بحسب الكثل ،ثما تانص الماادم  3مان القاانون التجااري
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بالنسابة للسافتجة وإنماا ٌثوناان عماال تجارٌاا بالتبعٌاة أي إذا قاام بسااحبها تااجرا وم/ا/ن أج/ا/ل تجارتاال
،وهذا ما ٌمٌزهما من حٌث الطبٌعة القانونٌة عن السفتجة التً تعد عمل تجارٌا بحسب الكثل.
الم ح الثاني :الشركات التجارية ووكات ومكات ا عما مهما كان هدفها:
المطلب األول:الكرثات التجارٌة:
ا تقتصر مزاولة التجارم على التجار األفراد فحسب ،بل تمارسها أٌ ا الكارثات التجارٌاة بمختلاف
أنواعها ،ومن خلل دراستنا للكرثة سوف تتعرض ألحثامها و
أنواعها ومفهومها بكثل عام.
ال رع ا و  :تاري ها :عرفت المادم [م  416من القانون المدنً] "الكرثة بأنها عقد بمقت اه ٌلتزم
كخصان طبٌعٌان أو اعتبارٌان أو أثير على المسااهمة فاً نكااط مكاترك بتقادٌم حصاة مان عمال أو
مال أو نقاد بهادف اقتساام الاربم الاذي قاد ٌنات أو تحقٌاق اقتصااد أو بلاو هادف اقتصاادي ذو منفعاة
مكااترثة ثمااا ٌتحملااون الخسااائر التااً قااد تنجاار عاان ذلااك" ٌت اام ماان هااذا التعرٌااف أن الكاارثة عقااد
ر ائً و ٌنفرد عن غٌره من العقود ثونل ٌنكئ كخصا معنوٌا جدٌدا مستقل و ممٌزا عان كخصاٌة
الكرثاء ،لذلك فاإن ثلماة الكارثة تعناً فاً نفاس الوقات العقاد و الكاخص المعناوي الاذي ٌتولاد عنال
ثذلك ٌنبغً أن تتوفر فً الكرثة أرثان مو وعٌة عامة وهً:
/1الر ا :فل ٌقوم عقد الكرثة وٌثون صحٌحا إا إذا ر ً الكرثاء بل و ٌتم هاذا الر اا عان
طرٌق توفر اإلٌجاب و القبول و تطابقهما مع النٌة الباطنة للمتعاقدٌن ثما ٌجب أن ٌثون الر ا غٌار
مكوب بعٌب :ثاإلثراه ،التدلٌس ،الغلط و إا أعتبر العقد باطلَ.
 /2األهلٌااة :ا ٌثااون عقااد الكاارثة صااحٌحا إا إذا صاادر ماان ذي أهلٌااة فاألهلٌااة تماانم للكااخص حااق
التصرف و االتزام.
/3المحال :هاو النكاااط ااقتصاادي الاذي قاماات الكارثة مان اجلاال و هاو ٌختلاف عاان محال التازام ثاال
كرٌك هو تقدٌم حصة عٌنٌة أو نقدٌة أو بالعمل وٌجب أن ٌثون محل الكرثة ممثنا أي قابل للتحقٌاق
و جائز قانونا للكرٌك فإذا ما وجد مانع قانونً أو مادي ٌحول دون ذلك فان الكرثة تثون باطلة.
/4السبب :و ٌتميل فً إنجاز محلها بغٌة تحقٌق األرباح و اقتسامها فٌما بٌن الكرثاء

*و إظافة إلى األرثان المو وعٌة العامة وجدت أرثان خاصة تتميل فً:
 /1تحدٌد الكرثاء:من الكروط الواجب توفٌرها انعقاد عقد الكرثة أن تتثون مان كخصاٌن أو أثيار
وهذا أ ٌَا ثان نوع الكرثاء و ٌختلف عدد الكرثاء فً التكرٌع الجزائاري بااختلف أكاثال الكارثات
ففً كرثة المساهمة ٌكترط القانون التجاري الجزائري:
أن ا ٌثون عدد الكرثاء أقال مان سابعة ( )7أماا فاً الكارثة ذات المساؤولٌة المحادودم فنصات أنال ا
ٌجوز أن ٌتجاوز عدد الكرثاء عكرٌن كرٌثا فٌها
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 أما بالنسبة لكرثة الت امن فلم ٌنص القانون التجااري الجزائاري علاى عادد الكارثاء و علاى ذلاكٌجب أن ا ٌقل عددهم عن اينٌن.
 إا أننا فاً بعاض التكارٌعات األجنبٌاة ثالتكارٌع اإلنجلٌازي و التكارٌع األلماانً أجااز قٌاام كارثةالرجاال الواحااد  ،و بتااالً ٌحااق للكااخص الواحااد أن ٌقتطااع جاازءا ماان يروتاال للكاارثة فتحاادد بااذلك
مسئولٌتل عان دٌاون الكارثة بقادر ماا خصاص لهاا مان أماوال و تبقاى أموالال األخارى فاً ماأمن مان
رجوع دائنً الكرثة علٌها و لثان ثاساتيناء أجاازت بعاض التكارٌعات الحدٌياة ثالتكارٌع الجزائاري
قٌام كرثة الكخص الواحد ،بحٌث ٌحق للكخص الوحٌد تأسٌس كرثة ذات مسؤولٌة محدودم .
 /2تقاادٌم الحصص:إ ااافة إلااى تعاادد الكاارثاء فااً عقااد الكاارثة ٌكااترط القااانون أن ٌلاازم ثاال كاارٌك
بتقدٌم نصٌب معٌن من المال أو عمل ٌسمى بالحصص و هذه الحصص على يالث أناواع فقاد تثاون
نقدٌة أو عٌنٌة بالعمل.
أ /الحصة النقدٌة:إذا تعهد الكرٌك بتقدٌم مبل من المال ثالتزام بإنكاء عقاد الكارثة فٌجاب أن ٌدفعال
خلل المٌعاد المتفق علٌل.
ب/الحصة العٌنٌة :وقد ٌتعهد الكرٌك بتقدٌم حصة عٌنٌة و هاً أي ماال مقادم مان طرفال ثاان مان
غٌاار النقود،سااواء ثااان عقااارا أو منقوا،فالعقاار ثااأن ٌقااوم الكاارٌك بتقاادٌم قطعااة أرض أو مبنااى أمااا
المنقول ميل هات أو ب ائع ...الخ
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ج//الحصة بالعملٌ:جوز للكرٌك أن ٌقدم عملال ثحصاة فاً الكارثة دون أن ٌسااهم بحصاة نقدٌاة أو
عٌنٌااة  .كاارٌطة أن ٌثااون هااذا العماال ذو أهمٌااة فبنجاااح و تقاادم الكاارثة  .فهااو عماال فنااً ثالماادٌر ،
المهندس  ،وذو الخبرم الفنٌة .
 /3نٌة ااكتراك :و قد جعلها القانون رثن أساسً لتثوٌن الكرثة و ٌقصاد بهاا رغباة الكارثاء فاً
التعاون على قدر من المساوام لتحقٌق غرض الكرثة  .و تتجلى رغبتهم فاً اإلكاراف علاى اإلدارم
و تقدٌم الحصص و توزٌع الربم فٌما بعد بٌن الكرثاء.
/4رأس مال الكرثة و أصولهاٌ :تثون رأس مالها مان مجماوع الحصاص النقدٌاة و العٌنٌاة المقدماة
للكرثة و بما أن رأس مال الكرثة هو ال مان للدائمٌن فٌحق أن ٌنفذ علٌل .أماا حصاص العمال فال
تدخل فً تثوٌن رأس مال الكرثة .ألنها ا تقوم بالمال ،و من يمة ا تعتبر

مانا لدائنً الكرثة .و

بتالً ا ٌجوز تقدٌم الحصة بالعمال إلاى الكارثة ذات المساؤولٌة المحادودم أو إلاى كارثة المسااهمة.
ألن الكرثاء جمٌعا فً ثل هذٌن النوعٌن من الكرثات ٌسأل عن دٌون الكرثة مسؤولٌة محدودم أي
بقدر الحصص المقدمة للكرثة .إذن رأس مال هو عبارم عن حسابٌن تقدم عند إنكاء الكرثة.
أ/اقتسام األرباح و الخسائر :ا ٌثفاً قصاد ااكاتراك لوحادم انعقااد عقاد الكارثة أو تعادد أطرافال و
تقدٌم الحصص بل ا بد إ افة على ذلك أن تتوافر نٌة تحقٌق الربم اقتسامل و تحمل الخسائر التً
قد تنجر عن المكروع  ،و هذا ما نصت علٌل م  416ق .المدنً الجزائري و عامل الاربم هاو الاذي
ٌمٌز الكخص التجاري عن الكخص المدنً .
 من خلل ماا تقادم عان الكارثة و أرثانهاا التاً أعتبرهاا المكارع فاً الماادم 3الفقارم 2عمال ماناألعمال التجارٌة بحسب الكثل و ثذلك المادم  544من القانون التجاري الجزائري التً نصت علً
أنل":تعااد كاارثات الت ااامن و كاارثات التوصااٌة و الكاارثات ذات المسااؤولٌة المحاادودم و كاارثات
المساهمة تجارٌة بحثم كثلها و مهما ٌثن مو وعهاٌ ".ستخلص من هذا الانص أن الطاابع التجااري
للكرثة ٌتحدد بكثلها أو بمو وعها.
الفرع اليانً:التفرقة بٌن الكرثات التجارٌة و الكرثات المدنٌة:
أ /معٌار التفرقة :إن معٌار التفرقة بٌن الكرثات التجارٌة و المدنٌاة هاو ذات المعٌاار الاذي ٌساتعمل
للتفرقة بٌن التاجر و غٌر التاجر من األفراد  ،أي أنل من طبٌعة العمل الرئٌسً الذي تقوم بل الكرثة

و الغاارض الااذي تسااعى إلااى تحقٌقاال ،فااإذا ثااان الغاارض هااذا الغاارض هااو امتهااان األعمااال التجارٌااة
،ثعملٌات الكراء ألجل البٌع ...الخ،ثانت الكرثة كرثة تجارٌة  ،و أما إذا ثان الغارض هاو امتهاان
اإلعمال المدنٌة ثانت الكرثة مدنٌة.
 و إذا ثانت الكرثة تمتهن أعمال مدنٌة و تجارٌة فالعبرم بنكاطها الرئٌسً فإذا غلاب علاى نكااطهاالطابع التجاري اعتبرت تجارٌة  ،و العثس صحٌم  .هاذا و نجاد باأن القاانون لام ٌعطاً كاثل معٌناا
للكرثات المدنٌة ،ومن ُيم فإنها حرم فً اتخاذ الكثل الاذي تكااء وا ماانع مان أن تتخاذ الكارثة أحاد
األكثال الواردم فً القانون التجاري.
فإذا ما اتخذت الكرثة كثل كرثة الت امن أو كثل كرثة التوصٌة أو كثل ذات مسؤولٌة المحدودم
أو كااثل كاارثة المساااهمة .اعتباارت علااى أنهااا تجارٌااة بساابب الكااثل تبعااا ألحثااام القااانون التجاااري
الجزائري .
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-2أهمٌة التفرقة :تثمن األهمٌة فً تحدٌد نوع القانون الذي ٌحثم غرض و نكاط الكرثة وثاذلك فاً
التوجل إلى الق اء المختص فً الحسم المنازعات وثذلك حساب مدم التقادم و من خلل هذه التفرقاة
تنت لدٌنا عدم نتائ و ٌمثن حصرها فً :
/1الكرثات التجارٌة :وحدها دون الكرثات المدنٌاة تثتساب صافة التااجر و تلتازم بالتزاماات التااجر
المهنٌااة ثمسااك الاادفاتر و القٌااد فااً السااجل التجاااري و دفااع ال اارائب و ٌطبااق علٌهااا أحثااام القااانون
التجاري الخاص ب ااختصاص و بإجراءات الكهر و ن ام اإلفالس و اإليباات التجااري إلاى غٌار
ذلاك مان االتزاماات المهنٌاة التجارٌاة.فً حااٌن ا تثتساب الكارثة المدنٌاة صافة التااجر و ا تخ ااع
التزامات التاجر فهً تخ ع ألحثام القانون المدنً .
/2مسؤولٌة الكرثاء عن الدٌون التً تثف بالكرثة تختلف بحساب ناوع الكارثة التجارٌاة فاإذا ثانات
كرثة ت امن سئل فٌها الكرثاء جمٌعا عن دٌون الكرثة مسؤولٌة كخصٌة ت امنٌة و مطلقة.
و من هناا نساتنت أن الت اامن فاً الادٌون باٌن الكارثاء مفاروض فاً القاانون التجااري و هاذا علاً
عثس الكرثات المدنٌة ا ٌسألون بصفة كخصٌة عن دٌون الكرثة .فً أموالهم الخاصة.
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/ 3تتقادم الدعوى فً الكرثات التجارٌة بم ً خماس سانوات مان انق ااء الكارثة و حلهاا ،أماا فاً
الكرثات المدنٌة .فان الدعوى تتقادم بم ً خمس عكرم سنة.
ال رع الثاني :ت نيف الشركات التجارية:
حسااب نااص المااادم 544الفقاارم2منها"تعااد كاارثات الت ااامن و كاارثات التوصااٌة و الكاارثات ذات
المسؤولٌة المحدودم و كرثات المساهمة ،تجارٌة بحثم كثلها و مهما ٌثن مو وعها"
نجاااد أن الكااارثات التجارٌاااة تنقسااام إلاااى قسااامٌن رئٌساااٌٌن و هماااا :كااارثات األكاااخاص و كااارثات
األموال(.)10

أوا :كرثة األكخاص :تقوم كارثات األكاخاص فاً تثاوٌن علاً كخصاٌة كارثائها نظارا للتعاارف
القائم بٌنهم و لليقة التاً تاربط بع اهم بابعض ،و تاربطهم عاادم رابطاة امتهاان األعماال التجارٌاة أو
القرابة فتقوم الكارثة أساساا علاى ااعتباار الكخصاً ،و لاذلك أطلاق علاى هاذا الناوع مان الكارثات
تسمٌة كرثات األكخاص  ،و ٌكمل هذا النوع بالدرجة األولى :
 كاارثة الت ااامن:التً ٌقصااد بهااا أن الكاارثاء جمٌعااا ٌسااألون عاان دٌااون الكاارثة مسااؤولٌةت امنٌة و مطلقة و لٌس ثل واحد منهم بقدر حصتل فً رأس المال.
 ونجد ثذلك: كرثة التوصٌة البسٌطة :التً تت من نوعٌن مان الكارثاء :الكارثاء المت اامنٌن المساؤولٌنمسؤولٌة ت امنٌة و مطلقة،و كرثاء موصون ٌسأل ثال واحاد مانهم عان دٌاون الكارثة بقادر
حصتل فً رأس المال .
ثما نجد :
 كاارثة المحاصااة:و هااً كاارثة معدومااة الكخصااٌة المعنوٌااة  ،ولااٌس لهااا اساام خاااص بهااا أوموطن أو جنسٌة أو رأس مال و ٌترتب علٌها حقوق و التزامات بٌن الكرثاء و ٌظهار عملهاا
بالغرض الذي تقوم بل .
و ٌترتب على هذا النوع من الكرثات النتائ التالٌة:
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/1ا ٌجاوز للكاارٌك أن ٌتناازل عاان حصاتل للغٌاار إا بإجمااع الكاارثاء ألن المتناازل إلٌاال قااد ا
ٌحظى بيقة الكرثاء.
/2إن وفام أحد الكرثاء أو الحجز علٌل أو إفلسل أو خروجال مان الكارثة أو منعال مان مباكارم
المهنة التجارٌة ٌترتب علٌل انحالل الكارثة ثكاخص معناوي ،و ذلاك ألن الكارثاء ويقاوا بالكاخص
الكاارٌك و قااد ا تتعاادى هااذه اليقااة إلااى وريتاال أو إلااى مميلاال القااانونً ثمااا أن عاازل الماادٌر الكاارٌك
النظامً ٌؤدي أٌ ا ثأصل عام انق اء الكرثة.
ٌ/3ثتسب الكرٌك فً كرثة األكخاص صفة التاجر الكرٌك .فً كرثة الت امن ٌثتسب صافة
التاااجر بمجاارد ان اامامل إلااى الكاارثة  ،ثااذلك هااو الحثاام فااً كاارثة التوصااٌة بنوعٌهااا فٌمااا ٌتعلااق
بالكرثاء المت امنٌن .
/4إن الغلط فً كخص الكرٌك أي فً صفة جوهرٌة فٌل ٌترتب علٌل البطلن النسبً للكرثة .
يانٌااا :كاارثات األمااوال  :و تعتمااد علااى ااعتبااار المااالً بمعنااً أن الكاارثة قوامهااا ٌتمياال فااً تقاادٌم
الحصص المثونة لرأس مالها بصرف النظر عن كخصٌة الكرثاء ٌعنً أنال تحولهاا إصادار أنهام قابلاة
للتداول ثما أن وفام الكرٌك أو عزلل عن الكرثة بأي صفة ثان ا ٌؤدي انحلل الكرثة و تكامل هاذه
الكرثة.
 كرثة المساهمة  :و ٌقسم فٌها رأس المال إلى أسهم متساوٌة و قابلة للتداول  ،و سٌؤول فٌها الكارثاءعن الدٌون بقدر األسهم التً ٌمتلثها ثل كرٌك.
و كاارثة التوصااٌة باألسااهم :و تت اامن نااوعٌن ماان الكاارثاء :الكاارثاء المت ااامنٌن لهاام نفااس المرثااز
القانونً لكرثة التوصٌة البسٌطة  ،و الكرثاء الموصون ٌ :سألون عن دٌون الكرثة بقادر حصاتهم فاً
رأس مال الكرثة  .و لهم ذات المرثز القانونً للكرثاء المساهمٌن فً كرثة المساهمة :
الكرثة ذات الطبٌعة المختلطة  :الكرثة ذات المسؤولٌة المحدودم فهً مزٌ من كرثات األكخاص و
كرثات األموال  ،فهً تكابل كارثة األكاخاص مان أن عادد الكارثاء فٌهاا قلٌال ا ٌجاوز أن ٌفاوق عان
عكرٌن كرٌك  ،و أنل ا ٌجاوز تأسٌساها عان طرٌاق ااثتتااب العاام  ،و أنال ا ٌجاوز لهاا ساندات قابلاة
للتداول  ،و هً كرثة األموال خاصة فٌها ٌتعلاق بتحدٌاد مساؤولٌة الكارثاء و انتقاال حصاة ثال كارٌك
إلى وريتل و فٌها ٌتعلق بتأسٌس الكرثة و تجاورها .

الملى الثاني  :وكاالت و مكات ا عما مهما كان هدفها:
نصت المادم اليالية الفقرم اليالية من القانون التجاري أن وثالة و مثاتب األعمال تعتبر تجارٌة بحساب
الكثل بصرف الن ر عن طبٌعة النكاط التً تقوم بل تجارٌا أو مدنٌا ،و ٌقصد بتلك الوثاات و مثاتب
األعمال التً ٌقوم فٌها األكخاص بأداء كؤون الغٌر مقابل أجر ٌحدد بمبل يابت ٌتم ااتفاق علٌال مسابقا
أو ٌحدد بنسبة مئوٌة من قٌمة الصفقة التً تتوسط الوثاات و المثاتب إلبرامها و ميالها مثاتاب التخادٌم
 ،وثالة األنباء اإلعلن و مثاتب السٌاحة و الوساطة فً الزواج...الخ.
ال رع ا و  :تاريف الوكي  :من الصعب تعرٌف الوثٌل األعمال بصورم دقٌقة ألن األمر ٌتعلق مبدئٌا
بالكخص الذي ٌسٌر أعمال اآلخرٌن بمقابل  .وٌجوز تعرٌفل بالكخص الذي ٌتثلف على وجل
ااحتراف بمصالم الخواص وفاءا و استفاءا و تسٌٌرا و بمقابل ثما ٌتميل خطا الوثٌل بكخص ٌقوم
بدور الوسٌط التجاري باعتباره وثٌل مهنٌا مستقل دون أن ٌثون مرتبطا بعقد العمل فٌتعاقد باسم و
لحساب التجار

.

ال رع الثاني:الغاية من ت نيف الوكاالت و مكات ا عما :
*حماٌة الجمهور الذي ٌتعامل معها.
*إخ اعها لقواعد القانون التجاري و ا سٌما مان حٌاث ااختصااص الق اائً و اإليباات و االتازام
بالقٌد فً السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارٌة و الخ وع لنظام اإلفلس.
*تقوم هذه الكرثات بخدمات متنوعة للجمهور نظٌر أجر معاٌن مياال ذلاك تحصاٌل الادٌون  ،تساجٌل
براءات ااختراع ...الخ.
* تتعلق األعمال التً تقوم بها هذه الوثاات و المثاتب بتداول اليروات فلٌست بطبٌعتها تجارٌة،فهً
ا تخرج عن ثونها بٌعا أو تأجٌرا للخبرم ،مع الملحظة بأن الصافة التجارٌاة فاً القاانون الجزائاري
تنصب على العمل الذي تقوم بل وثاات و مثاتب األعمال ،ثما تنصب على الحرفاة ذاتهاا ،و ا تعاد
مثاتب أصحاب المهن الحرم ثاألطباء و المحامٌن من وثاات و مثاتب األعمال ألنها تعتبار أعماال
مدنٌة.

* الـخـلــة
*المــقـدمـة
*اإلشـكـالـية
* الم ح ا و

:سند السحب (السفتجة ،الثمبٌالة  ،البولٌصة).

 الملى ا و  :تعرٌف األوراق التجارٌة و خصائصها. ال رع ا و  :تعرٌفها ال رع الثاني  :خصائصها .الملى الثاني :السفتجة (الثمبٌالة ،البولٌصة ،سند السحب).ال رع ا و  :مفهومها و كروطها.أوال  :مفهومها .
ثانيا :كروطها  (.المو وعٌة  ،الكثلٌة).
 ال رع الثاني :توفرها على البٌانات اإللزامٌة. ال رع الثال  :الوظٌفة و الطبٌعة القانونٌة للسفتجة.أوال :وظٌفتها.
ثانيا :الطبٌعة القانونٌة لها.
* الم ح الثاني :الكرثات التجارٌة ،وثاات و مثاتب األعمال مهما ثان
هدفها.
 -الملى ا و  :الكرثات التجارٌة.

-ال رع ا و :

تعرٌفها بكثل عام.

 ال رع الثاني  :التفرقة بٌنها و بٌن الكرثات المدنٌةأوال :معٌار التفرقة
ثانيا  :أهمٌة التفرقة.
 -ال رع الثال

 :تصنٌف الكرثات التجارٌة

أوال :كرثة األكخاص.
ثانيا :كرثة األموال.
 الملى الثاني :وثاات و مثاتب األعمال مهما ثان هدفها. ال رع ا و  :تعرٌف الوثٌل. ال رع الثاني :الغاٌة من تصنٌف هذه الوثاات و مثاتب األعمال التجارٌة*الم حررر الثالررر  :العملٌاااات المتعلقاااة باااالمحلت التجارٌاااة و العقاااود المتعلقاااة
بالتجارم الجوٌة و البحري.
 الملى ا و :العملٌات المتعلقة بالمحلت التجارٌة. الملى الثاني :العقود المتعلقة بالتجارم البحرٌة و الجوٌة.*الخاتمةت

الم ح الثال  :الامىيات المتاىقة المحات التجارية و الاقود المتاىقة التجارة ال حرية و
الجوية :
المطلب األول :العملٌات المتعلقة بالمحلت التجارٌة.
اعتبر المكرع الجزائري فً نص المادم اليالية الفقرم الرابعة مان القاانون التجااري الجزائاري جمٌاع
العملٌات المتعلقة بالمحال التجااري مان بٌاع و كاراء و تاأجٌر و رهان مان األعماال التجارٌاة بحساب
الكااثل بصاارف النظاار عاان الكخصااٌة القائمااة بالعماال تاااجرا أو غٌاار تاااجر.و المحاال التجاااري " هااو
مجموعااة ماان األمااوال المادٌااة و المعنوٌااة مياال الب ااائع و ااساام التجاااري و الكااهرم التجارٌااة و
ااتصال باالعملء و باراءم ااختاراع...الخ  ،أي عباارم عان وحادم مساتقلة قانوناا ٌساتند إلٌهاا التااجر
بمباكاارم تجارتاال ()11إلااى أن إطاالق الاانص الجزائااري باعتبااار أن جمٌااع األعمااال المتعلقااة بالمحاال
التجاري أعماا تجارٌة ساٌؤدي ا مجاال إلاى اعتباار بٌاع كاخص لمحال تجااري ال إلٌال عان طرٌاق
اإلرث أو الهبة علً أنل من األعمال التجارٌة و إن ثاان الباائع مان غٌار التجاار و اخاتلف الفقال فاً
هذا المجال حٌث منهم من اعتبر العمل تجارٌا إذا ثان المكتري غٌر تاجر فاً األصال و لثنال ٌناوي
ااكتغال بالتجارم و الحجة أن كراء المحل ٌعتبر أدل حمل تجاري ٌقوم بال الكاخص فاً حاٌن ذهاب
رأي هخر أن هذا العمل ٌعتبار مادنٌا ألن المكاتري لام ٌثتساب صافة التااجر بعاد غٌار أن الفقال اساتقر
علااً أن البٌااع أو الكااراء للمحاال التجاااري ٌعتباار عماال تجارٌااا بالتبعٌااة إا فااً حالااة مااا ٌساابق العماال
التجاااري عماال ماادنٌا رغاام أناال ٌتعلااق بالمحاال التجاااري إذا تااوفً التاااجر  ،و انتقاال المحاال التجاااري
للورية و لم ٌثونوا تجارا و باعوا محل موريهم التجااري فاإن البٌاع ٌعتبار مادنٌا علاً أسااس أن ذلاك
العمل ٌعد تصفٌة لترثتل ( )12أو كراء محال تجااري لاٌس اساتغللل و إنماا لمنحال ثهباة طبقاا ألحثاام
القانون التجاري  ،و ٌعتبر ثل تصرف ٌتعلق بالمحلت التجارٌة عمل تجارٌا
سواء ثان ذلك بٌعا أو كراء للمحل التجاري بثافة عىاصري المادية أو المعىوية  ،أو إيجار أو رهه

11

-أوظر:د -وادية فوضيل"القاوون التجاري" ص 215- -A-Cohen :Traité des fonds de commerce, 2eme ed – p 153.

12

 ،أو سااواء نصااب التصاارف علااً أخااذ عناصاار المحاال المادٌااة أو المعنوٌااة  ،و سااواء ثااان البااائع أو
المكتري تاجرا أو غٌر تاجر.
المطلب اليانً  :العقود المتعلقة بالتجارم البحرٌة و الجوٌة :
طبقا لنص المادم اليالية الفقارم الخامساة تعتبار جمٌاع العقاود المتعلقاة بالتجاارم البحرٌاة و الجوٌاة مان
األعمال التجارٌة بحسب الكثل ،بصارف النظار عماا إذا ثاان أطاراف العقاد مان التجاار أو مان غٌار
التجار  .فالنص الجزائري جاء مطلقا ،من حٌث أنال ٌكامل جمٌاع العقاود التجارٌاة البحرٌاة و الجوٌاة
على كرط توفر عنصر الكثل الذي أراده المكرع.
ووفقا لمفهوم هذا النص لثً ٌثتسب العمل الصفة التجارٌة من حٌث الكاثل ٌجاب أن ٌتاوافر
فٌل كرطان:
 -/1أن ٌثون العمل عقد من حٌث الكثل و المو وع
 -/2أن ٌتعلق مو وع العقد بالتجارم البحرٌة أو الجوٌة و أن ٌثون الغرض من التعاقد
ااستغلل التجاري قصد الم اربة و تحقٌق الربم  ،أما إذا تعلق األمر بكراء سفٌنة للنزهة ميل فل
ٌعتبر عمل تجارٌا بالنسبة للمكتري و هذا اانتفاء لعدم قصد تحقٌق الربم
و من أميلة العقود المتعلقة بالتجارم البحرٌة و الجوٌة :
إنكاء الطائرات و كراؤها و بٌعها. استئجار أو تأجٌر السفن أو الطائرات.التأمٌن البحري أو الجوي.
عقود استخدام البحارم أو الملحٌة.عملٌة إقراض أو إستقراض بحري.كؤون ااستغلل الجوي.-ااتفاق على أجور البحارم و الملحٌن.

-

الـخـاتــمـة:
من خا ما س ق شرحت عن ا عما التجارية حس الشك و تقرديمها لهرا شرك م ار ارت ينرا
أن ورودها في "نص المادة الثالثرة "مرن القرانون التجراري الجزائرري كران عىري سر ي الح رر و
ليس المثا و هذا لاردم وجرود مايرار دنيرق و

رحي ي ررق لنرا مرا فذا كران الامر يكتسر ال ر ة

التجارية أوال ت
و هذا نكون ند نردمنا لرك أيهرا القرارا و اللالر الكرريم حثنرا المتواارع الرذي سراينا فيرت جاهردا
لن يد و نست يدت
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