المحل التجاري
تعريف :ديكن تعريف احملل التجاري بأنو مال منقول معنوي سلصص الستغالل جتاري أو صناعة
معينة وقد يسمى بادلتجر أو ادلصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاولو الشخص ،واحملل التجاري وأن كان يشمل
عناصر مادية كالسلع وادلهمات وعناصر معنوية كالعنوان واإلسم التجاري واحلق يف اإلجارة واإلتصال
بالعمالء والسمعة التجارية وحقوق ادللكية الصناعية إال أن لو قيمة إقتصادية منفصلة ختتلف عن القيمة
الذاتية لكل من ىذه العناصر على حده ،فاحملل التجاري ديثل ىذه العناصر اجملتمعة منظورا إليها كوحدة
معنوية مستقلة بقواعدىا وأحكامها اخلاصة
عناصر المحل التجاري:

احملل التجاري يشمل رلموعة األموال ادلنقولة الالزمة لالستغالل التجاري وقد نصت على ذلك ادلادة
 78جتاري بأنو تعد جزءا من احملل التجاري األموال ادلنقولة ادلخصصة دلمارسة نشاط جتاري ىذه العناصر
قد تكون مادية مثل البضائع وادلهمات وقد تكون معنوية مثل االتصال بالعمالء واالسم التجاري واحلق يف
اإلجارة والتسمية ادلبتكرة وكذلك براءات االخًتاع وديكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة
جتارةالتاجر فليست ىذه العناصر سوى أمثلة دلا يتضمنو ادلتجر غالبا ولئن تفاوتت أمهية ىذه العناصر ادلشار
إليها وأصبح من الصعب حتديد العنصر اجلوىري الذي ال وجود للمحل التجاري
بدونو إال أنو ديكن الًتكيز أساسا على عنصري العمالء والشهرة فقد نصت ادلادة  78جتاري على أن
يشمل احملل التجاري إلزاميا عمالئو وشهرتو كما يشمل أيضا سائر األموال األخرى الالزمة الستقالل احملل
التجاري كعنوان احملل واإلسم التجاري كعنوان احملل واالسم التجاري واحلق يف اإلجيار وادلعدات واآلالت
والبضائع وحق ادللكية الصناعية
العناصر المادية

 ) 1البضائع :
عبارة عن رلموعة السلع ادلوجودة يف احملل التجاري وادلعدة للبيع مثل األقمشة يف زلل جتاري
لألقمشة واحلقائب يف زلل جتاري للحقائب وكذلك السلع ادلوجودة بادلخازن التابعة للتاجر كما تعترب من
قبيل البضائع ادلواد األولية اليت سوف تستخدم يف صناعة ما يقوم ادلتجر بيعو والتعامل فيو كاجللود بالنسبة
لصناعة احلقائب
) 2المهمات:

يقصد هبا ادلنقوالت اليت تستخدم يف تسهيل نشاط احملل التجاري وإعداده للغرض ادلقصود من
استغاللو مثل اآلالت اليت تستخدم يف اإلنتاج واآلالت احلاسبة واألثاث ادلعد إلستقبال العمالء والسيارات
اليت تسهل أعمال احملل

العناصر المعنوية
يقصد بالعناصر ادلعنوية األموال ادلنقولة ادلعنوية ادلستقلة يف النشاط التجاري للمحل وتلك
العناصر الزمة لوجود احملل التجاري خاصة عنصري العمالء والشهرة وال يقوم ادلتجر من
الناحية القانونية بدوهنا على خالف العناصر ادلادية وتتمثل العناصر ادلعنوية يف االتصال بالعمالء والشهرة
واالسم التجاري وحق االجيار وحقوق ادللكية الصناعية والرخص واإلجازات

( )1عنصري االتصال بالعمالء والشهرة (السمعة التجارية):
لكل تاجر إتصاالتو ومعامالتو مع عمالئو و زبائنو الذين اعتادوا الًتدد على زللو التجاري وحيرص
التاجر كل احلرص على أن تستمر عالقاتو مع عمالئو ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل ادلشروعة
حىت حيقق االقبال ادلنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غريه ادلشروعة إذا ما باشر الغري
ذات التجارة وترتب على ذلك حتول بعض عمالئو عنو،وعنصر االتصال بالعمالء يعترب أىم عناصر احملل
التجاري بصفة عامة بل انو يف الواقع ىو ادلتجر ذاتو وما العناصر األخرى اال عوامل ثانوية تساعد حتقيق
الغرض األساسي الذي يهدف اليو صاحب ادلتجر اال وىو دوام االتصال بزبائنو واقباذلم على متجره ويًتتب
على ذلك أن فكرة احملل التجاري مرتبطة أساسا بوجود ىذا العنصر وكلما توفر عنصر االتصال بالعمالء
توافرت فكرة احملل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره ،ويعتمد عنصر االتصال بالعمالء عن عنصر
الشهرة أو السمعة التجارية اليت تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيين متعلق باحملل التجاري وتكون ذلا
شأن يف إجتذاب العمالء كطريقة عرض البضائع وادلظهر اخلارجي للمتجر والديكور اخلاص مبواجهة احملل
وادلوقع ادلمتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل اآلخرلتحقيق ىدف واحد ىو احملافظة على استمرار اقبل
العمالء على ادلتجر وعنصري االتصال بالعمالء والشهرة حق مايل ديكن التصرف فيو وينظم القانون محايتو
عن طريق دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة

 ) 2اإلسم التجاري:
يعترب االسم التجاري أحد عناصر ادلتجر وىو من العناصر ادلعنوية ويقصد بو االسم الذي يتخذه
التاجر دلتجره لتمييزه عن احملال التجارية ادلماثلة ويتألف االسم التجاري من إسم التاجر ولقبو
 ) 3التسمية المبتكرة :
يقصد بالتسمية ادلبتكرة أو العنوان التجاري العبارات اجلذابة اليت يتخذىا التاجرلتمييز زللو التجاري
عن احملال ادلماثلة مثل تسميتو اذليلتون ،بالزا،الصالون االخضر ،ادللكة الصغرية ،والعنوان التجاري خيتلف
عن اإلسم التجاري فالتاجر غري ملزم باختاذ تسمية مبتكرة حمللو يف حني أنو ملزم باختاذ اسم جتاري كما وأن
العنوان التجاري ال يتخذ من االسم الشخصي للتاجر

 ) 4الحق في اإليجار:
يقصد باحلق يف اإلجيار حق صاحب ادلتجر أو ادلصنع يف االستمرار يف العقد كمستأجر واإلنتفاع
بادلكان ادلؤجر وديثل احلق يف االجاره أمهية كبرية إذا كان احملل التجاري يقع يف منطقة معينة إشتهرت
بصناعة معينة أو لقرب ادلوقع من األسواق واحملال ادلماثلة حيث يسهل على العمالء إجراء ادلقارنة واالقبال
على الشراء كما تظهر أمهية ىذا العنصر يف بعض أنواع النشاط التجاري اليت تعتمد يف ازدىارىا على
وجودىا يف موقع معني كادلقاىي وادلطاعم واجلراحات واحللول زلل البائع يف استغالل ادلتجر ىو الذي يؤكد
االستمرار يف االتصال بالعمالء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف يف ادلتجر يشمل أيضا التنازل
عن احلق يف االجيار اىل ادلشًتي وقد نصت ادلادة  172جتاري على أنو يف حالة التنازل عن ادلتجر فانو
جيوز للمحول إليو أن يتمسك باحلقوق ادلكتسبة من قبل ادلتنازل إلدتام مدة االستقالل كما نصت ادلادة
 176على أنو جيوز للمتجر أن يفرض جتديد االجيار غري انو ينبغي عليو يف ىذه احلالة أن يسدد للمستأجر
ادلخلى التعويض الذي جيب أن يكون مساويا للضرر ادلسبب نتيجة عدم التجديد
 ) 5الحقوق الملكية الصناعية:

يشمل تعبريادللكية الصناعية احلقوق اليت ترد على براءات االخًتاع والرسوم والنماذج الصناعية
والعالمات التجارية والصناعية ومجيع ىذه احلقوق معنوية ذات قيمة مالية جيوز التصرف فيها
 ) 6الرخص واالجازات:
ويقصد هبا التصريح اليت دتنحها السلطات االدارية ادلختصة ال مكان مزاولة نشاط جتاري معني كرخصة
إفتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع ادلشروبات الروحية ،وال تعترب الرخص واالجازات من عناصر ادلتجر
ادلكونة دلقوماتو اال اذا اشًتط دلنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غري متعلقة بشخص من منحت لو ويف
ىذه احلالة يكون لرخصو قيمة مالية وتعترب عنصرا من عناصر احملل يرد عليو ما يرد على احملل من تصرفات
ىل تنتقل إتفاقيات التاجر ادلتعلقة بتنظيم ادلنافسة مع ادلتجر؟
يثور التساؤل حول إنتقال احلقوق وااللتزامات الناشئة عن االتفاقيات اليت أبرمها البائع تنظيما
للمنافسة مع الغري ،فيما يتعلق باستقالل ادلتجر اىل ادلشًتي والواقع أن مثل ىذه احلقوق وااللتزامات تعترب
مكملة للمتجر اذا كسبها صاحب ادلتجر ليدر أخطر ادلنافسة عن متجره ومن مث تنتقل مع ادلتجر اىل
ادلشًتي اذ تقضي القواعد العامة بأنو إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك
اىل خلف خاص ىذه االلتزامات واحلقوق تنتقل اىل ىذا اخللف يف الوقت الذي ينتقل فيو الشيئ اذا كانت
مستلزماتو وكان اخللف يعلم هبا وقت انتقال الشيئ اليو ،ىذا فضال عن أن ىذه احلقوق واإللتزامات تتعلق
بأىم عنصر من عناصر احملل التجاري أال وىو عنصر اإلتصال بالعمالء
وأحيانا يتفق يف عقد البيع للمتجر على انتقال العقود اليت أبرمها بائع ادلتجر مع من يقوم بالتوريد
لو كعقود توريد ادلياه والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع ادلؤلفني كما يف حالة بيع دور النشر ويف ىذه
احلالة رغم االتفاق بني بائع ادلتجر وادلشًتي فإنّو ديكن لكل ىؤالء ادلطالبة بفسخ ىذه العقود إذا مل يرغبوا
يف االستمرارمع مشًتي ادلتجر
طبيعة المحل التجاري
إختلف الفقو يف التكليف القانوين للمحل التجاري وعلة ىذا اخلالف ىو ما يتميز بو من أحكام،
لذلك إنقسم الفقهاء يف تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إىل ثالث مذاىب:
( )1نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني:

و فحواىا إعتبار احملل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر ذلا حقوقها وعليها إلتزاماهتا
ادلتعلقة بادلتجر وادلستقلة عن بقية حقوق واإللتزامات التاجر ومقتضى ىذه النظرية أن الدائن بدين شخصي
للمدين وال عالقة لو باحملل التجاري (كدين الطبيب) ال يستطيع التنفيذ بو على احملل ومن مث ينفرد دائنوا
احملل التجاري بالتنفيذ عليو دون مزامحة الدائنني اآلخرين للتاجر ،فيصبح بذلك ادلتجر وحدة قانونية مستقلة
عن شخص التاجر ،وال زلل لألخذ هبذه النظرية يف القوانني اجلزائري وادلصري والفرنسي،أما يف أدلانيا فالفقو
يكاد يكون مستقرا على أن احملل التجاري يف حقيقتو رلموع قانوين وبالتايل لو ذمة مالية مستقلة
( )2نظرية المجموع الواقعي:
يرىأنصار ىذه النظرية أن احملل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونو وحقوقو وامنا ىو وحدة
عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغالل جتاري دون أن يًتتب على
ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكو أو وجود قانوين مستقل وبالتايل ال يًتتب على التنازل عن احملل
التجاري التنازل عن احلقوق واإللتزامات الشخصية ادلتعلقة باحملل التجاري ونشاطو التجاري إال إذا اتفق
على ذلك صراحة ويذكر أنصار ىذا الرأي أن يًتتب على ىذه الوحدة لعناصر ادلتجر ىو وجود مال منقول
ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره ادلكونة لو
بيد أنو يؤخذ على ىذه النظرية أن إصالح اجملموع الواقعي ليس لو مدلول قانوين فاجملموع اما أن يكون
قانونيا واما ال يوجد كما أهنا ال تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن
ادلتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة ادلتجر
( )3نظرية الملكية المعنوية:
تقوم ىذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بني احملل التجاري باعتبار وحدة مستقلة ،وبني عناصره
ادلختلفة الداخلية يف تكوينو وأن حق التاجر على زللو ليس إال حق ملكية معنوية يرد على أشياء غري مادية
مثلو يف ذلك مثل حقوق ادللكية الصناعية والفنية وخيتلف بالتايل عن حقو على كل عنصر من من عناصر
احملل التجاري ،ومقتضى ىذه النظرية أن يكون للتاجر حق االنفراد يف زللو التجاري واالحتجاج بو على
الكافة ،وحتميو دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة وتسمى ىذه ادللكية ادلعنوية بادللكية التجارية ويرجح الفقو ىذه
النظرية لنجاحها يف إجياد تفسري منطقي لطبيعة احملل التجاري
خصائص المحل التجاري

يتميز المحل التجاري بالخصائص اآلتية :
( )1إنه مال منقول:
دلا كان احملل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما ىو احلال بالنسبة
للبضائع أو األثاث أو حق االتصال بالعمالء وغريىا فهو منقول وال خيضع بالتايل للقواعد القانونية اليت
حتكم العقار
 ) 2أنه مال معنوي :

احملل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إال أنو ىو ذاتو مال
معنوي ديثل رلموعة ىذه العناصر مستقال عنها ومكونا وحدة ذلاخصائصها اليت ختتلف عن خصائص كل
عنصر من عناصره وبإعتباره ماال منقوال فانو ال خيضع لألحكام القانونية اخلاصة بادلنقول ادلادي
 ) 3أنه ذو صفة تجارية:

جيب لكي يعترباحملل جتاريا أن يكون إستقاللو ونشاطو ألغراض جتارية فاذا كان إستغالل احملل لغري ىذه
األغراض (كأغراض مدنية ) فانو ال يعترب زلال جتاريا
 ) 4ضرورة أن يكون نشاط ادلتجر أو ادلصنع مشروعا
حماية المحل التجاري
ادلنافسة ادلمنوعة
ىناك حاالت دتتنع فيها ادلنافسة كلية بطريق مشروع أو غري مشروع ووسيلة محاية تلك احلاالت ىي
دعوى ترفع دلنع ادلنافسة كلية وليس دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة وحاالت ادلنافسة ادلمنوعة إما أن يكون
أساسها نص ادلشرع أو إتفاق الطرفني ادلنافسة ادلمنوعة بنص القانون:
يف بعض ادلهن كالصيدلة قد يشًتط ادلشرع على من يعمل هبا احلصول على مؤىالت عملية معينة فاذا
قام الشخص مبباشرة أعمال الصيدلة دون احلصول على الدرجة العملية ادلطلوبة بو لذلك فانو يكون قد
خالف نصوص القانون و أعترب عملو من قبيل ادلنافسة ادلمنوعة بنص القانون و ليس ادلنافسة غري ادلشروعة،
و قد تتذخل الدولة بقوانني من نوع آخر دتنع هبا ادلنافسة قاصدة من ذلك محاية ادلستهلكني كما ىو احلال
بالنسبة للنصوص اليت تشًتط وزن معني و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشًتط وضع مواد معينة بنسبة
معينة يف السلع و ادلنتجات  ،و قد تكون ادلنافسة شلنوعة بناء على إحتكار قانوين كما ىو احلال يف أغلبية
ملتزمي ادلرافق العامة

المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور ادلنافسة ادلمنوعة باتفاق الطرفني مايأيت :
 1ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة ادلستأجر
تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر احملل التجاري بتأمني التمتع ادلستأجر بالعني ادلؤجرة  ،و حيق
ادلؤجر يف نفس الوقت أن يؤجر للغري يف ذات العقار الكائن بو احملل التجاري للمستأجر األول زلال جتاريا
آلخر ديارس فيو نفس نشاط ادلستأجر األول و لكن إذا اشًتط ادلستأجر األول على ادلؤجر حرمانو من
تأجري جزء من العقار للغري دلمارسة نشاط شلاثل فإنو ديتنع يف ىذه احلالة على ادلؤجر القيام بذلك إحًتاما
لإلتفاق
 2ـ قد يكون اإلتفاق بعدم ادلنافسة ناشئا عن عقد بيع احملل التجاري ذاتو :
يعترب إلتزام بائع احملل التجاري بعدم إنشاء جتارة شلاثلة من اإللتزامات اليت تنتج عن عقد بيع ادلدجر ،
و لذلك ينشأ ىذا الإللتزام على عاتق البائع دون حاجة إىل النص عليو يف عقد البيع و ىذا اإللتزام لعدم
إنشاء جتارة شلالثلة يعترب إلتزاما تعاقديا فال يكون اإلخالل بو من أعمال ادلنافسة الغري مشروعة اليت تستند
أساسا إىل ادلسؤولية التقصريية و لكن من أعمال ادلنافسة ادلمنوعة اليت تستند إىل أحكام ادلسؤولية العقدية
 3ـ اإلتفاقات بني ادلنتجني و التجار :
و من صورة ادلنافسة ادلمنوعة إتفاق الطرفني على أن يشًتي التاجر السلع اليت ينتجها ادلصنع دون غريه
من ادلصانع اليت تنتج نفس السلعة أو أال يبيع ادلصنع لغري التاجر حىت يتفادى ىذا األخري منافسة غريه من
التجار كما ىو احلال يف تعهد الشركة ادلنتجة بعدم البيع لغري صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معني و
مثل ىذه اإلتفاقية صحيحة بشرط أن تكون زلدودة ادلدة أو مبكان معني حىت ال تؤدي إىل إحتكار فعلي
 4ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :
قد يتضمن عقد العمل بني العامل و رب العمل إلتزاما على األول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء
جتارة شلاثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و ىو ما يطلق عليو بند عدم ادلنافسة و دلا
كان مثل ىذا الشرط ديثل قيد ال على حرية العامل قد يؤدي إىل إلتزامو بإستمرار يف خدمة رب العمل
مدى احلياة ،فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل زلددا من حيث الزمان أو ادلكان أو نوع التجارة
 5ـ حالة اإلتفاق بني ادلصانع على تنظيم إنتاج السلع :

من حيث كميتها و حتديد أسعارىا لتحديبد النشاط الذي يقوم بو كل مصنع و عدم جتاوزه بقصد
تنظيم ادلنافسة بني ادلنتجني و مثل ىذه اإلتفاقات تكون صحيحة يف حدود الفرض الذي تنظمو ّأما إذا
قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبري يف أسعار بيع ىذه السلع فهذه
اإلتفاقات تكون باطلة دلخالفتو النظام العام دلا ينتج عنها من إىدار دلصاحل ادلستهلكني مجيعا يف سبيل
مصلحة أصحاب ىذه ادلصانع

