األعمال التجارية وفق القانون الجزائري
مقدمة:
إن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص متعلق
بالعملٌات القانونٌة التً ٌقوم بها التجار فٌما بٌنهم أو مع
الزبائن فسمٌت هذه العملٌات بالعملٌات التجارٌة ألنها تتعلق
بممارسة التجارة غٌر أن القانون التجاري ال ٌنظم األعمال
التجارٌة التً ٌقوم بها التجار فقط و لكن كذلك األعمال
التجارٌة التً ٌقوم بها غٌر التجار.
ففٌما تتحدد هذه األعمال ؟
و هل هناك خاصٌات محددة تمٌز العمل التجاري عن غٌره
من األعمال؟
و ما هً األقسام المنبثقة عن هذه األعمال التجارٌة؟
كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها فً هذا البحث
متبعٌن الخطوات التالٌة:
المبحث األول :تحديد األعمال التجارية و أهميتها.
المبحث الثاني :أنواع األعمال التجارية.
المبحث األول :تحديد األعمال التجارية و أهميتها.
لقد عرفت المادة األولى من ق-ت-ج التاجر انه " ٌعد تاجرا
كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌباشر عمال تجارٌا و ٌتخذه
مهنة معتادة له ما لم ٌقضً القانون بخالف ذلك " ( [ )]1من

هذا نالحظ أن المشرع الجزائري استعمل عبارة العمل
التجاري لتحدٌد مفهوم التاجر ( [ )]2غٌر انه لم ٌعطً
تعرٌف للعمل التجاري و إنما قام بتعدادها فً المادة الثانٌة من
ق-ت-ج.
فالسؤال الذي ٌتبادر إلى الذهن و هو ما هً المعاٌٌر المعتمد
علٌها فً تحدٌد األعمال التجارٌة و كٌفٌة التمٌٌز بٌنها و بٌن
األعمال المدنٌة؟
لذلك قسمنا المبحث األول إلى مطلبٌن.
المطلب األول :معايير تحديد األعمال التجارية
لتحدٌد األعمال التجارٌة البد من الوقوف على المعاٌٌر المتفق
علٌها و على هذا األساس قمنا بتقسٌم هذا المطلب إلى ثالث
فروع.
الفرع األول :معيار المضاربة.
ٌعتبر العمل تجارٌا إذا كان ٌهدف إلى تحقٌق الربح و
الحصول على المنفعة نتٌجة البٌع بسعر أعلى من سعر الشراء
حٌث ٌعتبر العمل تجارٌا إذا توافر فٌه هذا القصد و إال كان
عمال مدنٌا لذلك ٌعتبر هذا المعٌار العامل الفاصل بٌن العمل
المدنً و العمل التجاري.
إال أن هذا المعٌار قاصرا على أساس أن هناك بعض األعمال
بالرغم من أنها تهدف إلى تحقٌق الربح و مع ذلك اعتبرها
المشرع مدنٌة كمهنة المحامً و الطبٌب...
الفرع الثاني :معيار التداول

طبقا لهذا المعٌار فان النقود و السلع و السندات ٌجري تداولها
و انتقالها من المنتج إلى المستهلك ( [ )]3و من ثمة ٌعتبر
عمال تجارٌا كل عمل ٌدخل فً هذا التداول أي فً عملٌات
الوساطة مع استبعاد جمٌع أعمال اإلنتاج و جمٌع أعمال
االستهالك.
إال أن هذا المعٌار لم ٌسلم من االنتقادات على أساس أن بعض
األعمال لٌست خاضعة مبدئٌا لفكرة تداول األموال و مثال ذلك
وكاالت الزواج ( [ )]4بمعنى آخر أن هناك أعمال خاضعة
لتداول األموال لكنها أعمال مدنٌة .
الفرع الثالث :معيار المقاولة
المقاولة هً استخدام وسائل اإلنتاج فً منظمة دائمة أسست
عل نشأة مادٌة فالعمل ٌعتبر تجارٌا اذاكان ٌتم على شكل
مشروع و هو موضوع ٌعتمد على فكرتٌن أساسٌتٌن :التكرار
و التنظٌم.
و ما ٌعاب على هذا المعٌار أن هناك بعض األنشطة التً
تمارس فً شكل مقاوالت لها طابع مدنً كالتعاونٌات الحرفٌة
( []) .5
المطلب الثاني :أهمية التمييز بين األعمال التجارية و
األعمال المدنية.
إن العمل التجاري ٌخضع لنظام قانونً مغاٌر للعمل المدنً و
توجد هناك تفرقة بٌن العمل التجاري و العمل المدنً( [) ]6
و منه فان اإلشكال المطروح هنا هو ما هً المعاٌٌر أو

األسس القانونٌة التً اعتمدها المشرع للتفرقة بٌن العمل
المدنً و العمل التجاري؟
الفرع األول :االختصاص القضائي.
إن الدول التً أخذت بقانون تجاري مستقل إلى جانب القانون
المدنً اعتنقت فً المجال القضائً مبدأ تخصٌص ٌختص
بالنظر فً المنازعات التجارٌة فقط و تأتً فرنسا على راس
هذه الدول فقد أخذت به سنة .1807
و نشٌر إلى أن الجزائر رغم اعتناقها لقانون تجاري مستقل
فإنها فً مجال القضاء تبنت وحدة القضاء بدال من مبدأ
التخصٌص و هذا ما ٌستخلص من المادة األولى من ق-ا-م
الصادر فًٌ 08ونٌو  " 1966إن المحاكم هً الجهات
القضائٌة الخاصة بالقانون العام و هً تفصل فً جمٌع
القضاٌا المدنٌة و التجارٌة أو دعاوى الشركات التً تختص
بها محلٌا".
فبالنسبة لالختصاص النوعً اذاعرض نزاع تجاري أمام
الدائرة المدنٌة فال ٌجوز الدفع بعدم االختصاص.
أما فٌما ٌتعلق باالختصاص المحلً فان المادة  08من نفس
القانون تقضً باالختصاص العام أي تطبق القاعدة األصلٌة
فً مجال التقاضً الذي ٌرجع إلى محكمة المدعى علٌه و
تؤكد المادة  09من نفس القانون كذلك عل هذا االختصاصان
ٌستطٌع التاجر أن ٌرفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى
علٌه و ٌعتبر بمثابة موطن للمدعى علٌه التاجر إلى جانب

موطنه األصلً المكان الذي ٌباشر فٌه تجارته( [] ).7
أما بالنسبة لألعمال المختلطة فاالختصاص المحلً فً المواد
التجارٌة ٌكون وفقا لتقنٌن اإلجراءات المدنٌة حٌث إن المدعً
له الحق فً أن ٌرفع دعواه أمام القضاء إحدى المحاكم الثالثة:
*محكمة موطن المدعى علٌهٌ :عتبر المكان الذي ٌباشر فٌه
تجارته موطنا بالنسبة لألعمال المتعلقة بهذه التجارة إلى جانب
موطنه األصلً( المادة  37من ق-م).
*محكمة إبرام العقد و تسلٌم البضاعة :و ٌشترط االختصاص
هنا أن ٌكون االتفاق أو التسلٌم الفعلً قد حصل فً دائرة
المحكمة و أن ٌكون التنفٌذ قد تم فعال كله أو جزئه فال ٌكفً
أن ٌكون متفقا على حصول التنفٌذ فً دائرتها.
*محكمة محل الدفع :و هو المكان الذي تم االتفاق بٌن
الطرفٌن على الوفاء فٌه( [] ) .8
أما بالنسبة لالختصاص النوعً فٌكون كما ٌلً:
المدعً
المدعى علٌه
القسم المختص
مدنًتجاريٌجوز االختٌار بٌن القسم المدنً و التجاري
تجاري مدنً ترفع أمام القسم المدنً ( [] )9
الفرع الثاني :اإلثبات.

تنص المادة  333من ق-م-ج انه " فً غٌر المواد التجارٌة
إذا كان التصرف القانونً تزٌد قٌمته على  1000دج او كان
غٌر محدد القٌمة فال تجوز البٌنة فً إثبات وجوده و انقضائه
ما لم ٌوجد نص ٌقضً بغٌر ذلك " إن صرٌح هذه المادة ٌفٌد
أن اإلثبات فً المجال المدنً كلما زادت قٌمة االلتزام عن
 1000دج أو كانت قٌمته غٌر محددة.
و تنص المادة  328من ق-م-ج على ما ٌلً " ال ٌكون العقد
العرفً حجة على الغٌر فً تارٌخه إال منذ أن ٌكون له تارٌخ
ثابت"
أما فً المسائل التجارٌة فقد أطلق المشرع حرٌة اإلثبات
بحٌث تجوز البٌنة أو القرائن مهما كانت قٌمة االلتزام
التجاري المراد إثباته بدلٌل ما جاء فً المادة  30من ق-ت-ج
انه " ٌثبت كل عقد تجاري:
بسندات رسمٌة /سندات عرفٌة /فاتورة مقبولة /الرسائل /دفاتر
الطرفٌن /اإلثبات /بالبٌنة أو بأٌة وسٌلة أخرى إذا أرادت
المحكمة وجوب قبولها".
و ٌجوز االحتجاج باألوراق العرفٌة متى و لو لم تكن ثابتة
التارٌخ و ال ٌحتج فً المسائل التجارٌة بقاعدة عدم جواز
إثبات عكس الكتابة إال بالكتابة ما لم ٌشترط المشرع فً
حاالت خاصة ضرورة الكتابة كعقود الشركات إذ تنص المادة
 545من ق-ت-ج " تثبت الشركة بعقد رسمً و إال كانت
باطلة "])10[ ( .

*األعمال المختلطة و اإلثبات:
أ ب اإلثبات
عمل مدنً عمل تجاري حرٌة اإلثبات
عمل تجاري عمل مدنً احترام طرق اإلثبات ( [])11
الفرع الثالث :االعذار
و مفاده أن الدائن ٌقوم بتوجٌه إنذار للمدٌن حتى ٌوفً ما علٌه
من التزام و ٌسجل على المدٌن التأخر فً الوفاء إذ من ٌوم
االعذار ٌبدأ ٌبدأ سرٌان المواعٌد بالنسبة للدول التً تأخذ
بنظام الفوائد القانونٌة أما فً الجزائر فان نص المادة 554من
ق-م-ج ٌحرم مثل هذه الفوائد إذ تقضً بما ٌلً " القرض بٌن
األفراد ٌكون دائما بدون اجر و ٌقع باطال كل نص ٌخالف
ذلك"
و االعذار فً المواد المدنٌة البد أن ٌتم بورقة رسمٌة بواسطة
االعوانالقضائٌون أما فً األعمال التجارٌة فقد سرى العرف
على أن ٌتم االعذار بخطاب عادي أو ببرقٌة دون االلتجاء إلى
األوراق الرسمٌة.
الفرع الرابع :المهلة القضائية أو النظرة الميسرة.
إذا حل اجل الوفاء و عجز المدٌن عن الوفاء به فالقواعد
العامة تقضً بان للقاضً ٌمنح للمدٌن أجال لتنفٌذ التزامه إذا
رأى ذلك ممكنا بشرط أن ال ٌسبب اجل الوفاء ضررا جسٌما
للدائن أما فً األعمال التجارٌة فال ٌجوز للقاضً أن ٌمنح
مثل هذه المهلة الن حلول اجل الدٌن له أهمٌة كبٌرة فً

المٌدان التجاري فلو تأخر مٌعاد الدٌن قد ٌسبب للدائن ضررا
كتفوٌت فرصة الربح علٌه أو قد ٌكون سببا فً تأخٌر الوفاء
بدٌونه التجارٌة مما قد ٌعرضه لشهر إفالسه.
الفرع الخامس :التضامن.
قد ٌتعدد المدٌنون بااللتزام فإذا كنا بصدد إعمال مدنٌة فان
المادة  217من ق-م-ج " التضامن بٌن الدائنٌن أو بٌن
المدٌنٌن ال ٌفترض و إنما ٌكون بناءا على اتفاق أو نص
قانونً"
أما فً األعمال التجارٌة فان التضامن مفترض حسب ما
نصت علٌه المادة  551من ق-ت-ج " للشركاء بالتضامن
صفة التاجر و هم مسؤولون من غٌر تحدٌد و بالتضامن عن
دٌون الشركة".
الفرع السادس :النفاذ المعجل.
و هو تنفٌذ الحكم رغم قابلٌته للطعن فٌه بطرق الطعن العادٌة
أو رغم حصول الطعن فٌه بإحدى الطرق و القاعدة العامة
تقضً بان األحكام ال تقبل التنفٌذ و ال ٌجوز النفاذ المعجل
فٌها إال فً حاالت استثنائٌة بٌنما فً المجال التجاري تكون
األحكام دائما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى و لو كانت قابلة
لالستئناف أو المعارضة أي ٌجوز تنفٌذها قبل أن تصبح
نهائٌة])12[ ( .
الفرع السابع :الرهن الحيازي.
بالرجوع إلى قواعد القانون المدنً فً المادة  973نالحظ أن

المشرع قد اشترط لبٌع األشٌاء المرهونة فً حالة عدم وفاء
المدٌن بالتزاماته الحصول على حكم قضائً نهائً على
خالف ما هو معمول به فً القانون التجاري المادة  33منه "
إذا لم ٌتم الدفع فً االستحقاق جاز للمرتهن خالل ٌ 15وما
من تارٌخ تبلٌغ عادي حاصل للمدٌن أو لكفٌل العٌن من الغٌر
إذا كان محل أن ٌشرع فً البٌع العلنً لألشٌاء المرهونة "( .
[])13
المبحث الثاني :أنواع األعمال التجارية.
فً تطرقنا إلى هذا المبحث السؤال الذي ٌتبادر إلى أذهاننا هو
انه هل اكتفى المشرع أو القانون تشرٌعا كان أو عرفا على
إضفاء الوصف التجاري على األعمال التً تتوفر فٌها
خصائص من المضاربة و ممارسة نشاط فقط أم مدد هذا
الوصف التجاري إلى أعمال أخرى؟ فما هً تلك األعمال و
كٌف صنفها؟.
لإلجابة على هاته األطروحات البد من التطرق إلى تبٌٌن هذه
األعمال التجارٌة و ما هً أنواعها لقد تناولناها فً بحثنا هذا
فً مطلبٌن و هذا ما سوف نراه الحقا .ففً المطلب األول
تطرقنا للبحث حول األعمال التجارٌة الموضوعٌة و الحدٌث
عن أقسامها أما المطلب الثانً سنخصصه للحدٌث األعمال
التجارٌة بالتبعٌة و المختلطة.
المطلب األول :األعمال التجارية الموضوعية.
هذا المطلب ٌنقسم بدوره إلى ثالث فروع .الفرع األول منه

ٌتحدث عن األعمال التجارٌة الموضوعٌة بصورة مطلقة أي
حسب الشكل و تعتبر امثل األعمال التجارٌة ألنها تخضع
دائما ألحكام القانون التجاري و لو قام بها شخص لٌس تاجرا
طبقا ألحكام المادة  03من ق-ت-ج " كل األعمال تتخذ شكل
سفتجة أو عقد شركة تجارٌة أو وكاالت و مكاتب األعمال
مهما كان هدفها أو العملٌات المتعلقة بالمحل التجاري أو
العقود الواردة على التجارة البحرٌة أو الجوٌة ".
أما النوع الثانً و الذي سنراه إن شاء هللا فً الفرع الثانً هً
األعمال التجارٌة الموضوعٌة بصفة نسبٌة و قبل التطرق إلى
مناقشة هذا األمر ٌجب لفت االنتباه حول أن الشخص الذي قام
بعمل تجاري بصفة مطلقة تاجر حتى و لو قام به ألول مرة
هو األمر الذي ٌنطبق على األعمال الموضوعٌة بصفة نسبٌة
أي فً هذه الحالة هل تكتسب العملٌات التً قام بها بصفة
منفردة و ألول مرة الطابع التجاري مثل الشراء من اجل البٌع
أو العملٌات المصرفٌة و عملٌات الصرف و السمسرة؟.
كان هذا عن الفرعٌن بصفة موجزة و اآلن سنتطرق إلى
تفصٌل كل جزء على حدا.
الفرع األول :األعمال التجارية الموضوعية بصفة مطلقة( .
حسب الشكل)
و سندرسه متبعٌن الخطوات التالٌة:
أوال /السفتجة :تعتبر السفتجة أو الكمبٌالة أو البولٌصة ورقة
تجارٌة و هً أداة و فاء و ائتمان ( [)]14التً بمقتضاها ٌأمر

شخص ٌسمى الساحب مدٌنه ٌسمى المسحوب علٌه بان ٌدفع
لشخص ثالث ٌسمى بالمستفٌد أو الحامل مبلغا معٌنا من النقود
فً تارٌخ معٌن( [)]15إذا هً ورقة ثالثٌة اإلطراف و بما أن
السفتجة هً أداة ائتمان فان المستفٌد ال ٌحتفظ بها إلى حلول
اجلها بل ٌقوم بتظهٌرها أي تحوٌلها إلى شخص آخر ٌسمى
الحامل و ٌقوم هذا األخٌر بتظهٌرها إلى أن تستقر فً ٌد
الحامل األخٌر الذي ٌقدمها إلى المسحوب منه للوفاء بقٌمتها(.
[])16
و تجدر اإلشارة إلى أن المواد من  390إلى  393من ق-ت-
ج تنص على البٌانات الواجب ذكرها فً السفتجة و على
نظامها القانونً و علٌه تشمل السفتجة البٌانات التالٌة:
*ذكر تسمٌة السفتجة فً متن السند نفسه و باللغة المستعملة
فً تحرٌره.
*أمر غٌر متعلق على قٌد أو شرط.
*اسم من ٌجب علٌه الدفع (المسحوب منه).
*تارٌخ االستحقاق.
*المكان الذي ٌجب فٌه الدفع.
*اسم من ٌجب علٌه الدفع أو آلمره ( المستفٌد).
*بٌان تارٌخ إنشاء السفتجة و مكانه.
*توقٌع من أصدر السفتجة.
ٌترتب على ذلك أن السفتجة التً خلت من إحدى البٌانات
الموضحة أعاله ال ٌعتد بها كورقة تجارٌة ( [ )]17لكن ٌجب

الذكر أن السفتجة الخالٌة من بٌان تارٌخ االستحقاق تكون
مستحقة األداء لدى اإلطالع علٌها و إذا لم ٌذكر فٌها مكان
الدفع فان المكان المبٌن بجانب اسم المسحوب علٌه ٌعد مكانا
للدفع و فً نفس الوقت ٌعتبر مكان موطن المسحوب علٌه.
غٌر انه ٌرد على هته الفكرة استثناء تناولته المادة  393من
ق-ت-ج التً اعتبرت السفتجة الموقعة من طرف القصر
الذٌن لٌسو تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم و ترمً هذه المادة
إلى حماٌة القاصر من القواعد الصارمة التً ٌمتاز بها القانون
التجاري كنظام اإلفالس و التسوٌة القضائٌة.
تحرر السفتجة عادة بالصور اآلتٌة ( [])18

