تعرٌف القانون التجاري
 1ـ القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونٌة التً تطبق على األعمال التجارٌة وتنظم حرفة
التجارة .ومعنى ذلك أن القانون التجاري ٌنظم عالقات معٌنة فقط تنشؤ نتٌجة القٌام بؤعمال معٌنة هً
األعمال التجارٌة كما ٌنظم نشاط طابفة معٌنة هً طابفة التجار .وتشمل كلمة تجارة من الناحٌة
القانونٌة معنى أوسع منه من الناحٌة االقتصادٌة إذ ٌقصد من هذه الناحٌة األخٌرة كل ما ٌتعلق بتداول
وتوزٌع الثروات .أما من الناحٌة القانونٌة  :تشمل التجارة عالوة على ذلك العملٌات اإلنتاجٌة فالصانع
فً المعنى القانونً الذي سنتناوله فً هذا الخصوص لٌس إال تاجرا.
عالقة القانون التجاري بالقانون المدنً وفروع القانون
 2ـ القانون التجاري وفقا للتعرٌف السابق لٌس إال فرعا من فروع القانون الخاص شؤنه فً ذلك شؤن
القانون المدنً إلى جوار الفروع األخرى كقانون العمل وقانون األسرة وإذا كان القانون المدنً ٌنظم
أساسا كافة العالقات بٌن مختلف األفراد دون تمٌز بٌن نوع التصرف أو صفة القابم به أي قانونا عاما
فإن القانون التجاري ٌنظم فقط عالقات معٌنة هً العالقات التجارٌة وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من
القواعد القانونٌة الظروف االقتصادٌة والضرورات العملٌة التً استلزمت خضوع طابفة معٌنة من
األشخاص هم التجار ونوع معٌن من المعامالت هً األعمال التجارٌة لتنظٌم قانونً ٌتمٌز عن ذلك
الذي ٌطبق على المعامالت المدنٌة حٌث عجزت القواعد المدنٌة عن تنظٌم المعامالت التجارٌة التً
قوامها السرعة من جهة والثقة واالبتمان من جهة أخرى.
فالمالحظة أن المعامالت المدنٌة تتسم دابما بالثبات والتروي.
 3ـ وعلى عكس ذلك البٌبة التجارٌة التً تتطلب السرعة والثقة فً وقت واحد فطبٌعة العقود التً
تجرى فً مجال التجارة تختلف كل االختالف عن تلك التً تجرى فً البٌبة المدنٌة ذلك أن الصفقات
التً ٌب رمها التاجر ال تكون بقصد االستعمال الشخصً أو بقصد االحتفاظ بها وإنما إلعادة بٌعها
لتحقٌق ربح من فروق األسعار كما وأن مثل هذه الصفقات تعقد كل ٌوم مرات ومرات بالنسبة لكل
تاجر وهو ٌبرمها بؤسلوب سرٌع.
وقد ظهرت فعال عادات وتقالٌد معٌنة التزمت بها طابفة من التجار فً معامالتهم التجارٌة تختلف عن
تلك القواعد التً تنظم المعامالت المدنٌة واضطر المشرع إلى تقنٌن هذه العادات التجارٌة فً
مجموعات خاصة بالتجارة والتجار وظلت هذه القواعد الجدٌدة تزداد شٌبا فشٌبا حتى اصبح لها كٌان
مستقل.
 4ـ على أنه لما كان القانون المدنً هو الشرٌعة العامة لجمٌع األفراد وجمٌع التصرفات فإن أحكام
وقواعد القانون التجاري لٌست إال استثناء من أصل عام ٌجب الرجوع إلٌه فً كل حالة ال ٌحكمها نص
خاص .تظهر هذه الصلة الوثٌقة بٌن القانون المدنً والتجاري بوضوح فً معظم التشرٌعات ففً
القانون الفرنسً وكذلك الجزابري نجد المجموعة التجارٌة ال تتكلم عن البٌع إال فً مادة واحدة وتلجؤ
بالنسبة لباقً األحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدنً.
 5ـ على أننا نجد من جانب آخر أن القانون التجاري أثره فً القانون المدنً وٌتمثل فً عدة حاالت
منها اعتبار الشركات التً تؤخذ الشكل التجاري شركات تجارٌة تخضع للقانون التجاري أٌا كان
موضوع نشاطها كما قد ٌقرر المشرع اكتساب الشركة لصفة التاجر بصرف النظر عن طبٌعة نشاطها
سواء كان موضوع نشاطها تجارٌا أو مدنٌا ومن األمثلة شركات األسهم تجارٌة دابما وذلك بحسب
الشكل سواء كان موضوع نشاطها تجارٌا أو مدنٌا والتشرٌع التجاري الجزابري الصادر سنة 1975
والذي نصت المادة  544منه على أن تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة
والشركات ذات المسإولٌة المحدودة وشركات التضامن.
 6ـ المناداة بوحدة القانون الخاص :
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نظرا للصلة الوثٌقة بٌن أحكام القانون ٌن التجاري والمدنً ظهر اتجاه فً الفقه القانونً ٌنادي بإدماجهما
معا فً قانون واحد ٌطبق على جمٌع األفراد وفً جمٌع المعامالت دون تفرقة بٌن عمل مدنً أو
تجاري أو بٌن تاجر وغٌر تاجر وذلك بفرض الوصول إلى ما ٌسمى بوحدة القانون الخاص.
 7ـ وٌطالب أنصار هذا الرأي بسرٌان قواعد القانون التجاري من سرعة وبساطة ،فً اإلجراءات على
قواعد القانون المدنً كلما اقتضى األمر ذلك حتى ٌفٌد من ذلك التاجر وغٌر التاجر كما أنه إذا كانت
إجراءات القانون المدنً بها بعض القٌود والشكلٌات فً تصرفات معٌنة أو عقود خاصة نظرا ألهمٌتها
فإنه ٌمكن فرض هذه القٌود والشكلٌات فً تصرفات التجارٌة الهامة حتى تستقر بشؤنها المنازعات.
وٌرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري باعتباره قانون األعمال فً عصرنا هذا إنما ٌتضمن فً
الواقع النظرٌة العامة فً األموال وااللتزامات التً تطبق على جمٌع التصرفات التً تجرى بٌن األفراد
العادٌٌن وبٌن من ٌساهمون فً الحٌاة االقتصادٌة بصفة عامة.
 8ـ قد أخذت فعال بعض البالد بهذا االتجاه كما هو الحال فً الوالٌات المتحدة وإنجلترا وسوٌسرا
وإٌطالٌا حٌث استطاعت معظم هذه البالد إدخال العناصر والصفات التجارٌة للقانون المدنً ومثال ذلك
القانون المدنً اإلٌطالً الصادر عام  1942الذي رد القانون التجاري إلى حظٌرة القانون المدنً فؤلغى
مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها فً مجموعة القانون المدنً.
 9ـ ضرورة استقالل القانون التجاري :
إن فكرة المناداة بتوحٌد أحكام القانون التجاري مع القانون المدنً وإن كانت تعد منطقٌة فً ظاهرها
إال أنها تخالف فً جوهرها حقٌقة األوضاع والضرورات العملٌة فما من شك أن المعامالت التجارٌة
لها لما ٌمٌزها عن المعامالت المدنٌة مما ٌستتبع وضع نظام خاص بها فطبٌعة المعامالت التجارٌة
تقتضً السرعة وسهولة اإلجراءات.
ولٌس من المفٌد أن تنتقل هذه التسهٌالت إلى الحٌاة المدنٌة التً تتسم بطابع االستقرار والتروي وذلك
أن من شؤن تعمٌم هذه السرعة فً اإلجراءات زٌادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بٌن المدنٌٌن
وصعوبة اإلثبات أمام القضاء وخاصة أن مسك الدفاتر أمر ال ٌلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة
بنقل بعض اإلجراءات الرسمٌة والشكلٌة المدنٌة إلى العقود التجارٌة أمر ٌإدي فً الواقع إلى عرقلة
التجارة مهما بلغت أهمٌة عقودها أو ضخامتها .كما أن تشجٌع المدنٌون على التعامل باألوراق التجارٌة
خاصة الكمبٌاالت منها من شؤنه أن ٌدفع بهذه الطابفة من األفراد فً مجاالت ال شؤن لها بها.
 11ـ وٌالحظ أن البالد التً أخذت بتوحٌد كال القانونٌن لم تستطع إدماجها إدماجا كلٌا حٌث ظلت فٌها
بعض األحكام والقواعد المستقلة التً تنفرد بها المعامالت التجارٌة وطابفة التجار كما هو الحال فً
بالد األنجلوسكونٌة ومن األمثلة على ذلك إنجلترا حٌث أصبحت النظم التجارٌة منفصلة عن مجموع
القانون العام مثل قانون بٌع البضابع وقانون اإلفالس والشركات وكذلك الحال فً كل من القانون
السوٌسري واإلٌطالً الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر
التجارٌة واإلفالس.
إن للقانون ال تجاري أصالته فً عدة موضوعات ال نجد لها سندا إال بالمجموعة التجارٌة مثل اإلفالس
وتصفٌة األموال وعملٌات البنوك خاصة ما ٌتعلق منها بالحساب الجاري وخطابات الضمان والتحوٌل
المصرفً التً نشؤت نتٌجة المقتضٌات العملٌة واقرها القضاء التجاري.
 11ـ والواقع أنه ما من شك فً أن لكل من القانون المدنً والتجاري مجاله وأن فً إدماجهما فً
قانون واحد ال ٌتناسب مع طبٌعة معامالت كل منهما بل أن فٌه إنكار للواقع على أن استقالل القانون
التجاري ال ٌعنً إنكار الصلة الوثٌقة بٌنه وبٌن القانون المدنً إذ قد ٌعتمد القانون التجاري على بعض
أ حكام القانون المدنً اعتمادا كلٌا وٌكتفً باإلحالة علٌها وٌإدي هذا إلى اعتبار القانون المدنً األصل
العام الذي ٌرجع إلٌه كمصدر من مصادر القانون التجاري.
 12ـ عالقة القانون التجاري بعلم االقتصاد :
2

ٌتصل القانون التجاري اتصاال وثٌقا بعلم االقتصاد فهذا األخٌر ٌبحث إشباع الحاجات اإلنسانٌة عن
طرٌق موارد الثروة وعلم القانون ٌنظم وسابل الحصول على هذه الحاجات وتحقٌقها فاألشٌاء أو
األموال التً ٌهتم رجل االقتصاد بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزٌعها واستهالكها هً ذاتها التً ٌهتم
رجل القانون ببٌان نظامها من الناحٌة القانونٌة والقضابٌة واالتفاقٌة وهذه األشٌاء التً ٌتناولها رجل
القانون ورجل االقتصاد كل من ناحٌته هً تلك التً ٌراد استخدامها وتسخٌرها لخدمة اإلنسان فً
أجسادهم وأرواحهم.
والواقع أن هذه الصلة الوثٌقة بٌن القانون التجاري وعلم االقتصاد أساسها ما ٌتركه كل منهما من أثر
ع لى اآلخر فالنشاط االقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونٌة جدٌدة فً المجال التجاري
والجوي والصناعً والمالً مثل عقود النقل والتؤمٌن والتشرٌعات الصناعٌة وعملٌات البنوك كما وأن
هذه الصلة الوثٌقة بٌنهما جعلت البعض ٌرى فً القانون التجاري النشاط االقتصادي.
 13ـ عالقة القانون التجاري بالقانون الدولً :
للقانون التجاري صالت وثٌقة بالقانون الدولً الخاص فهو ٌقوم بتنظٌم العالقات التجارٌة الخارجٌة إذ
ٌحكم المعامالت التً تنشؤ بٌن أفراد الدولة مع رعاٌا الدول األخرى فً المعامالت الناشبة عن
التصدٌر واالستٌراد والتبادل ا لتجاري بٌن رعاٌا الدول المختلفة وللقانون التجاري أٌضا صلة بالقانون
الدولً تظهر فً حالة إبرام اتفاقٌات تجارٌة دولٌة وتعتبر هذه الصلة بٌن القانون التجاري وكل من
القانون الدولً الخاص والعام سببا فً اعتبار الحاجة ماسة إلى توحٌد حكم هذا الفرع من القانون،فنظرا
ال زدٌاد العالقات التجارٌة الدولٌة نتٌجة سهولة وسابل النقل وانشارها نشؤت الحاجة إلى توحٌد أهم
قواعد القانون التجاري نظرا الختالف القواعد الداخلٌة لكل دولة وذلك للقضاء على مشكلة تنازع
القوانٌن وقد لجؤت الدول والتجار إلى عدة وسابل لتوحٌد أحكام القانون التجاري ومن األمثلة على ذلك
ما ٌؤتً :
أ /ـ فً مجال التوحٌد اإلتفاقً ال التشرٌعً لجؤ التجار أنفسهم إلى وضع قواعد اتفاقٌة موحدة للعالقات
الدولٌة ٌإخذ بها إذا رغب أطراف التعاقد بمعنى أن توحٌد األحكام ٌتم بطرٌق إصدار نماذج عقود
دولٌة ٌلتزم المتعاقدٌن بها فً عقودهم الدولٌة ومن ذلك عقود البٌع الدولٌة النماذج المعدة لعقد التصدٌر
واإلستراد أو العقود التً تجرٌها الهٌبات المهنٌة كالنقابات والغرف التجارٌة.
ب /ـ فً مجال المعاهدات لجؤت الدول إلى توحٌد بعض أحكام القانون التجاري عن طرٌق المعاهدات
الدولٌة التً تضع أحكام قانونٌة موحدة تقبلها الدول الموقعة علٌها وتلتزم بها فً العالقات الدولٌة فقط
بمعنى أن العالقات الداخلٌة لهذه الدول الموقعة على االتفاقٌات ال تخضع ألحكام هذه األخٌرة وإنما
تخضع ألحكام القانون الداخلً ومن األمثلة على ذلك اتفاقٌة بون  1953فً حاالت النقل بالسكك
الحدٌدٌ ة إذ حددت هذه االتفاقٌة شروط وآثار عقد النقل فً حالة ما إذا كان النقل ٌتعدى الحدود
السٌاسٌة للبالد المتعاقدة.
ج /ـ كما لجؤت الدول إلى عقد اتفاقٌات دولٌة تإدي إلى إنشاء قانون موحد لجمٌع الدول المتعاقدة على
أن تتعهد هذه الدول بتعدٌل قانونها الداخلً بما ٌطابق أحكام هذه االتفاقٌات بحٌث تصبح هذه األخٌرة
بمثابة قانون داخلً ومن األمثلة على هذه االتفاقٌات اتفاقٌة جنٌف بخصوص توحٌد أحكام الكمبٌالة
والسند اإلذنً سنة  1931وأحكام الشٌك .1931
 IIـ عالقة القانون التجاري بفروع القانون األخرى :
هذا وباإلضافة إلى ما سبق ذكره ،فإن للقانون التجاري عالقة بفروع القانون األخرى التً سوف لم
نتطرق لهما هذا بسبب عدم أهمٌتها القصوى.
تطور القانون التجاري:
تطور القانون التجاري :
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عرفت التجارة قواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور األولى وكان القابمون بالتجارة ٌمثلون
طابفة خاصة فً ال مجتمع لها عاداتها وتقالٌدها .وما من شك فً أن التجارة كانت معروفة عند الكثٌر
من الشعوب القدٌمة خاصة تلك التً كانت تسكن سواحل البحر األبٌض المتوسط حٌث مكنها موقعها
الجغرافً من ممارسة التجارة ولن نتعرض فً هذا المقام إلى دراسة تفصٌلٌة لنشؤت القانون التجاري
فً مختلف العصور واألزمان لذلك سوف نقترح على إٌضاح تطور نشؤت القوانٌن واألحكام التجارٌة
بصفة عامة.
ـ فً العصور القدٌمة :
تمتد نشؤت القانون التجاري إلى زمن بعٌد فقد نشؤت األعراف التجارٌة عند شعوب البحر األبٌض
المتوسط وقدماء المصرٌٌن واآلشورٌٌن والكلدانٌٌن خاصة فً مجال التعامل بالنقد واالقتراض والفابدة
واستخدام بعض الصكوك التً تشبه إلى حد ما البولٌصة والسند لألمر ولعل أهم الدالبل على ذلك
ظهور عدة قواعد قانونٌة تجارٌة فً مجموعة حامورابً فً عهد البابلٌٌن  1111سنة قبل المٌالد منها
ما ٌتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلم تكن هذه القواعد سوى تقنٌن لألعراف التً كانت سابدة آنذاك.
وعرف الفٌنٌقٌون واإلغرٌق التجارة خاصة البحرٌة منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصة بالتجارة
البحرٌة وتركوا تراثا هاما فً ذلك الفرع من القانون مثل األحكام الخاصة بمبدأ الخسارة المشتركة أو
العوار المشترك.
وال ٌفوتنا التنوٌه بدور العرب فً مجال التجارة ابتداء من القرن السابع المٌالدي إذ ظهرت أنظمة
جدٌدة فً مجال التجارة كشركات األشخاص ونظام اإلفالس والكمبٌالة ( السفتجة ) فً عهد الرومان.
لما اتسعت رقعة اإلمبراطورٌة الرومانٌة وشملت معظم أوروبا وشمال إفرٌقٌا وبعض أجزاء آسٌا
ظهرت فٌها حركة تقنٌنٌة واسعة لتنظٌم المعامالت بٌن األفراد وتحدٌد الحقوق والواجبات غٌر أن هذه
التنظٌمات الكبٌرة لم تكن تحتوي على قواعد وأحكام تجارٌة رغم ظهور كثٌر من المعامالت التجارٌة
مثل الشركات ،كذلك ظهرت أعمال تجارٌة أخرى كالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنٌة وإمساك
الدفاتر التجارٌة.
ولعل السبب فً عدم إشمال المجموعات المدنٌة الرومانٌة لمثل هذه القواعد التً تنظم التجارة هو أن
الرومان كانوا ٌتركون القٌام بهذه األعمال للرقٌق واألغراب اعتقادا منهم أنها أعمال دنٌا.
على أنه لما اندمج القا نون المدنً وأصبح هذا األخٌر هو الشرٌعة العامة التً تطبق على جمٌع
التصرفات القانونٌة وعلى جمٌع األفراد أصبح القانون المدنً الرومانً ٌحتوي على جمٌع األحكام
والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرٌة أو البرٌة إلى جوار األحكام المدنٌة وكانت أحكام هذا القانون
تطبق على جمٌع الرومان دون تفرقة بٌن تاجر وغٌر تاجر ذلك أن الرومان كانوا ٌإمنون بفكرة قانون
موحد ٌحكم جمٌع التصرفات.
غٌر أنه وفً الفترة ما بٌن القرن  11وحتى القرن  16جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقالال
عن القانون المدنً وذلك نتٌجة زٌادة التجارة البرٌة والبحرٌة بسبب الحروب الصلٌبٌة فً القرن
الحادي عشر وٌمكن القول أن قواعد القانون التجاري والبحري قد وصلت فً تطورها فً هذا العصر
إلى مرحلة ٌمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالً ففً إٌطالٌا وجدت أسواق عالمٌة لتبادل
التجارة ومن ثم نشؤت طابفة من األشخاص فً ممارسة هذا النوع من النشاط وخضعت فً تنظٌم
أمورها إلى التقالٌد والعادات التً استقرت بٌنهم وقامت هذه الطابفة بانتخاب قناصل من كبار التجار
ٌختصون فً الفصل فً المنازعات التً تنشؤ بٌن التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقالٌد التً
استقرت بٌنهم)1*( .
ـ فً الفترة ما بٌن القرن  17حتى نهاٌة القرن :18
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أصبح القانون التجاري خالل هذه الفترة قانونا مهنٌا خلق بواسطة التجارة ولٌطبق على التجار كما
تمٌز القانون التجاري بؤنه قانون عرفً وأصبح أٌضا قانونا دولٌا ٌطبق خالل هذه الفترة على دول
أوروبا الغربٌة.
أما فً العصر الحدٌث فقد بدأ انتشار التقالٌد والعادات فً بالد أوروبا وخاصة المدن الفرنسٌة كان
وبارٌس ومرسٌلٌا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنٌن هذه العادات والتقالٌد فً مجموعات قانونٌة لتنظٌم
أعمال هذه الطابفة أصدر الملك لوٌس الرابع عشر أمرا ملكٌا بتقنٌن العادات والتقالٌد الخاصة فً
مجموعة مستقلة فصدرت فً مارس 1673ـ  1681وهً خاصة بالشركات واألوراق التجارٌة
واإلفالس وٌطلق علٌها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعة خاصة بالتجارة البحرٌة وتعتبر هذه األوامر
الملكٌة مرجعا وافٌا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات وكان القانون التجاري
فً أول أمره قانونا شخصٌا فكان ٌعد تاجرا كل من هو مقٌد فً السجل التجاري وبعد إلغاء نظام
الطوابف عقب الثورة الفرنسٌة  1789وإعالن مبدأ حرٌة التجارة تكونت لجنة عام  1811لوضع
مشروع القانون التجاري على أساس هذه المبادىء الجدٌدة فؤخد القانون التجاري طابعا موضوعٌا
حٌث وضعت فكرة العمل التجاري كؤساس لتطبٌق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من ٌتخذ
األعمال التجارٌة حرفة معتادة له ولم ٌعد التاجر من هو مقٌد بالسجل التجاري.
ـ نطاق ومجال القانون التجاري :
اختلف كثٌر من الفقهاء فً تحدٌد نطاق القانون التجاري وكان هذا االختالف عن عمد وذلك النتماء كل
فرٌق منهم إلى نظرٌة معٌنة دون غٌرها وكان نتٌجة هذا االختالف أن ثار التساإل ،هل القانون
التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي ٌحكم األعمال التجارٌة ؟ وٌمكن رد اآلراء التً قال
بها الفقهاء إلى نظرٌتٌن ،األولى وهً النظرٌة الموضوعٌة  Théorie Objectiveوالثانٌة هً
النظرٌة الشخصٌة  Théorie Subjectiveوسنتناولهما فٌما ٌلً :
ـ أوال ـ النظرٌة الموضوعٌة )1*( :
وفحوى هذه النظرٌة عند القابلٌن بها ،أن القانون التجاري تحدد دابرته باألعمال التجارٌة
 Actes de Commerceوتطبق أحكامه على هذه األعمال دون ارتباط بشخص القابم بها سواء كان
ٌحترف التجارة أو ال ٌحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي ٌمارسه الشخص وحتى ولو قام به
مرة واحدة ،أما إذا استمر الشخص فً مزاولة النشاط على سبٌل االحتراف فإنه ٌكتسب صفة التاجر،
وهً صفة ال ٌعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرٌة ،إال إلخضاع التاجر اللتزامات معٌنة كالقٌد
فً السجل التجاري والخضوع للضرابب التجارٌة وإمساك الدفاتر التجارٌة وشهر اإلفالس)2*( .
وكانت الدوافع التً أدت للقول بهذه النظرٌة لها جانبٌن فً نظر القابلٌن بها ،األول جانب فنً ٌستند
إلى نص المادتٌن  631 - 637من القانون التجاري الفرنسً ،وتقضً المادة  631من القانون المذكور
على عقد االختصاص بالمحاكم التجارٌة بالنظر فً المنازعات الخاصة بالمعامالت التجارٌة.
دون أن تحدد هذه المعامالت وأنواعها على سبٌل الحصر وكذلك ما قضت به المادة  638من ذات
القانون على أن المحاكم التجارٌة ال تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم
الخاصة أو شرابهم أشٌاء الستعمالهم الخاص بعٌدا عن نشاطهم التجاري.
ـ وكان تفسٌر هذه النصوص فً نظر القابلٌن بالنظرٌة الموضوعٌة ٌوحً بؤن العمل التجاري ،دون
سواه ،هو معٌار تحدٌد نطاق القانون التجاري.
ـ أما عن الجانب الثانً فهو ذو صٌغة سٌاسٌة ،لما تإدي إلٌه النظرٌة الموضوعٌة من تدعٌم لمبدأ
الحرٌة االقتصادٌة الذي ٌتمٌز بالقضاء على نظام الطوابف الذي كان سابدا فً العصور السابقة،
وطالما كان حابال ٌعوق ازدهار التجارة وتقدمها ،بسبب منع هذا النظام لغٌر طابفة التجار مباشرة
األعمال التجارٌة)1*( .
ـ ثانٌا ـ النظرٌة الشخصٌة )2*( :
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وٌرى القابلون بهذه النظرٌة ،أن نطاق القانون التجاري ٌتحدد تحدٌدا شخصٌا ،حٌث أن أصله قانون
مهنًٌ ،نظم نشاط من ٌحترفون مهنة التجارة دون سواهم ،ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرٌة ٌجب تحدٌد
المهن التجارٌة على سبٌل الحصر بحٌث ٌعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارٌة ٌعتبر تاجرا،
ٌخضع فً نشاطه للقانون التجاري ،وعلى ذلك فإن عنصر االحتراف فً مفهوم هذه النظرٌة ٌعتبر
المعٌار الذي ٌحدد نطاق القانون التجاري.
وقد ٌكون عنصر االحتراف مطاطا فً مفهومه وتحدٌده ،لذلك لجؤت بعض القوانٌن كالقانون األلمانً
باشتراط القٌد فً السجل التجاري كشرط الزم والكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمٌن الخولً المرجع
السابق صفحة  7حٌث ٌقول " وٌظهر طابع الشخص للقانون األلمانً هنا فً أن أعمال هذا الفرٌق من
التجار ،وٌسمون ال تجار بالقٌد فً السجل التجاري فً مباشرة حرفتهم ال تعتبر تجارٌة وال تخضع
للقانون التجاري إال لصدورها ممن قٌد فً سجل بحٌث تكون مدٌنة لو صدرت من شخص غٌر مقٌد.
وٌبرر أنصار هذه النظرٌة رأٌهم فً أن القانون التجاري فً أصل نشؤته ٌرجع إلى العادات والقواعد
والنظم ال تً ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارٌة األمر الذي أصبح به القانون التجاري قانونا
مهنٌا وأنه على الرغم من إلغاء نظام الطوابف ،وانتشار مبدأ الحرٌة االقتصادٌة الذي ٌعنً الحق لكل
شخص فً مزاولة ما ٌشاء من النشاط إال أن القواعد التجارٌة ظلت مستقرة كما كانت علٌه فً مجتمع
التجار الطابفً وكذلك أبقت التشرٌعات الحدٌثة على المحاكم التجارٌة تزاول اختصاصها فً الفصل
فً المنازعات التجارٌة دون سواها.
* موقف القانون الجزابري :
إذا نظرنا إلى القانون الجزابري الصادر باألمر رقم  59لسنة  1975نجد أن المادة األولى منه تنص
على أن " ٌعد تاجرا كل من ٌباشر عمال تجارٌا وٌتخذه حرفة معتادة له " وقضى فً المادة الرابعة بؤن
" ٌعد عمال تجارٌا بالتبعٌة ،تلك األعمال التً ٌقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات
متجرة وااللتزامات بٌن التجار ".
وعلى الرغم من أن المشرع الجزابري أخذ هذٌن النصٌن بالنظرٌة الشخصٌة إال أنه لم ٌلبث أن أخذ
بالنظرٌة الموضوعٌة حٌن عدد األعمال التجارٌة بحسب موضوعها فً المادة الثانٌة ،واألعمال
التجارٌة بحسب الشكل فً المادة الثالثة.
وفضال عن أن المشروع الجزابري حدد فً هذه المواد األربع مجال ونطاق تطبٌق القانون التجاري،
فإنه نظم بنصوص واضحة األحكام التً تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارٌة والقٌد
فً سجل التجاري ومالكا ذلك.
ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزابري أخذ بمذهب مزدوج ،حٌث ال نجد قواعده جمٌعا من طبٌعة
واحدة ،وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرٌة الشخصٌة ،والبعض اآلخر اعتنقت النظرٌة الموضوعٌة
ثالثا ـ مصادر القانون التجاري :
كلمة مصدر تعنً المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع استقى منها أساسه هو المصدر
الموضوعً أو المادي والمصدر التارٌخً والمصدر الرسمً والمصدر التفسٌري وٌقصد بالمصدر
المادي أو المو ضوعً للقانون الظروف االجتماعٌة التً استمد منها نشؤته على خالف المصدر
التارٌخً الذي ٌمثل الظروف التارٌخٌة التً تكون عبرها القانون وٌقصد بالمصدر الرسمً للقانون
المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خالف المصدر التفسٌري الذي ال ٌلزم القاضً
بالرجوع إ لٌه إنما ٌلجؤ له من قبٌل االستبناس وللقانون التجاري بصفة عامة كبقٌة فروع القانون عدة
مصادر نقتصر منها على المصادر الرسمٌة والمصادر التفسٌرٌة وهً الفقه والقضاء باعتبارهما
مصدرٌن تفسٌرٌٌن ٌلجؤ إلٌها القاضً إذا أعوزه التشرٌع ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة والعرف.
ـ أوال ـ التشرٌع :
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التشرٌع ٌجًء فً المرتبة األولى بٌن مختلف المصادر وعلى القاضً أن ٌرجع إلٌه أوال وال ٌرجع
إلى غٌره من المصادر إال إذا لم ٌجد نصا تشرٌعٌا ٌطبق على الحالة المعروضة.
وٌمثل التشرٌع كمصدر من مصادر القانون التجاري فٌما ٌلً :
أ) ـ المجموعة التجارٌة :
وٌقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام )1*( .1975
ب) ـ المجموعة المدنٌة :
وٌقصد بها قواعد وأحكام القانون المدنً الصادر عام .1975
فالقاعدة األساسٌة أن نصوص المجموعة التجارٌة هً التً تحكم أصال المواد التجارٌة على أنه إذا لم
ٌرد فً هذه القوانٌن التجارٌة نصوص خاصة بعالقات معٌنة تعٌن الرجوع إلى أحكام القانون المدنً
بإعتباره الشرٌعة العامة التً تنظم جمٌع العالقات سواء كانت تجارٌة أو مدنٌة فكما سبق أن ذكرنا
تعتبر أحكام وقواعد القانون التجاري استثناء من أصل عام ٌجب الرجوع إلٌه فً كل حالة ال ٌحكمها
نص خاص وإذا فرض ووجد تعارض بٌن نص تجاري ونص مدنً وجب أن ٌغلب النص التجاري
مهما كان تارٌخ نفاده وذلك تطبٌقا للقاعدة التفسٌرٌة التً تقضً بؤن النص الخاص ٌغلب على النص
العام بشرط أن ٌكون كال النصٌن على درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا واآلخر مفسرا وجب
األخذ بالنص اآلمر ألنه نص ال ٌجوز االتفاق على مخالفته.
ـ ثانٌا ـ الشرٌعة اإلسالمٌة :
اعتبر القانون المدنً الجزابري فً مادته األولى مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر الرسمً الثانً بعد
التشرٌع وقبل العرف ومعنى ذلك أن القاضً وهو ٌفصل فً منازعة تجارٌة إذا لم ٌجد حكمها فً
النصوص التشرٌعٌة فعلٌه الرجوع إلى مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة والمقصود بهذه المبادىء القواعد
المستقاة من القرآن الكرٌم والسنة واإلجماع واالجتهاد.
ـ ثالثا ـ العرف :
العرف التجاري هو ما درج علٌه التجار من قواعد فً تنظٌم معامالتهم التجارٌة بحٌث تصبح لهذه
القواعد قوة ملزمة فٌما بٌنهم شؤنها شؤن النصوص القانونٌة وإذا كان التشرٌع دابما مكتوبا فإن العرف
غٌر مدون كما أن هذا األخٌر هو قانون تلقابً ال إرادي على عكس التشرٌع الذي ٌعتبر مصدر إرادٌا
ومقصودا وٌبدأ العرف تكوٌنه عندما ٌتفق اثنان على تنظٌم تصرف ما على وجه معٌن ثم ٌتبع باقً
األشخاص نفس هذا التنظٌم فٌما ٌتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن لدرجة أنهم ٌشعرون بؤنه أصبح
ملزما لهم دون النص علٌه .فهو فً الواقع نوع من االتفاق الضمنً على ضرورة إتباع قواعد معٌنة
فً حاالت معٌنة على أن ذلك ال ٌعنً أن العرف واجب التطبٌق إذا ما انصرفت إرادة األفراد إلٌه فقط
بل إنه واجب التطبٌق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدٌن إلى استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم األطراف به.
ذلك ألن العرف ٌستمد قوته الملزمة من إٌمان الجمٌع به واعتباره حكما عاما كالتشرٌع تماما.
وٌتمتع العرف فً مجال القانون التجاري بمكانه كبٌرة عن بقٌة فروع القانون اآلخر وذلك رغم ازدٌاد
النشاط التشرٌعً وازدٌاد أهمٌته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشؤ أصال نشؤة عرفٌة ولم ٌدون إال فً
فترة متؤخرة عن بقٌة فروع القانون .
والعرف قد ٌكون عاما متبعا فً الدولة بؤسرها وقد ٌكون محلٌا وٌقع على الخصوم عبء إثبات العرف
وقد جرى العمل على استخراج شهادات من الغرف التجارٌة بوجوده ومن األمثلة على العرف التجاري
قاعدة افتراض التضامن بٌن المدٌنٌن بدٌون تجارٌة إذا تعددوا خالفا للقاعدة العامة المنصوص علٌها
فً القانون المدنً ( 7/2مدنً جزابري) والتً تقضً بؤن التضامن ال ٌفترض وإنما ٌكون بناء على
اتفاق أو نص فً القانون .
ٌعتبر العرف التجاري تالٌا فً المرتبة والشرٌعة اإلسالمٌة بمعنى أنه للقاضً األخذ به فً حالة عدم
وجود نص تشرٌعً أو حكم من الشرٌعة اإلسالمٌة ٌحكم العالقة المعروضة.
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وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري ،على القاضً الجزابري أن ٌتبع الترتٌب التالً فً
تطبٌقه لقواعد القانون.
 )1ـ النصوص اآلمرة الموجودة بالمجموعة التجارٌة.
 )2ـ النصوص اآلمرة الموجودة بالقانون المدنً.
 )3ـ مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة.
 )4ـ قواعد العرف التجاري.
 )5ـ العادات التجارٌة.
 )6ـ النصوص التجارٌة المفسرة.
 )7ـ النصوص المدنٌة المفسرة.
أما ما ٌتفق علٌه صراحة أطراف النزاع فٌؤتً قبل التشرٌع أو العرف إن لم ٌكن حكما آمرا.
* المصادر التفسٌرٌة :
ٌقصد بمصادر القانون التفسٌرٌة المصادر التً ٌتمتع القاضً إزاءها بسلطة اختٌارٌة إن شاء رجع
إلٌها للبحث عن حل النزاع المعروض أمامه دون إلزام علٌه بإتباعها فالمصادر التفسٌرٌة على خالف
المصادر الرسمٌة مصادر اختٌارٌة.
إن شاء رجع إلٌها للبحث عن حل النزاع أمامه دون إلزام علٌه بإتباعها وٌعتبر القضاء والفقه من
المصادر التفسٌرٌة.
 1ـ القضاء :
ٌقص د بالقضاء مجموعة األحكام الصادرة من مختلف المحاكم فً المنازعات التً عرضت علٌها كما
ٌقصد بها مدة الحجٌة التً تتمتع بها هذه األحكام وهو ما ٌطلق علٌه السابقة القضابٌة وهذه األخٌرة
تمثل األحكام التً تصدر فً المسابل القانونٌة الجدٌدة ذات األهمٌة الخاصة والتً لم ٌرد حلها فً
القانون وٌعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خالق ٌوسع بمقتضاها نطاق تطبٌق القانون حٌث
تإدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشؤنها فً المستقبل وٌالحظ أن دور القضاء فً
الجزابر كما هو الحال فً التشرٌعات األوربٌة حٌث ٌسود فٌها التشرٌع ٌقتصر على تفسٌر القاعدة
القانونٌة دون خلقها ذلك أن القضاء ال ٌعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشرٌع.
فاختصاص القاضً الجزابري هو تطبٌق للقانون فً الحاالت المعروضة علٌه دون أن تكون ألحكامه
قٌمة القاعدة الملزمة.
وٌختلف موقف القضاء فً القانون اإلنجلٌزي والبالد األنجلوسكونٌة بصفة عامة حٌث تسود قاعدة
السابقة القضابٌة والتً بمقتضاها تلزم المحاكم فً أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضابٌة أخرى
سواء كانت أعلى درجة منها أو مساوٌة لها وٌترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا
ملزما للقانون.
 2ـ الفقه :
ٌقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء فً هذا الفرع من القانون بشؤن تفسٌر مواده فالفقهاء ٌقومون
باستنباط األحكام القانونٌة من مصادرها بالطرق العلمٌة نتٌجة تكرٌس جهودهم لدراسة هذا الفرع من
فروع القانون والرأي السابد أن الفقه ال ٌعتبر مصدرا للقانون حٌث تقتصر وظٌفته على مجرد شرح
القانون شرحا علمٌا بدراسة النصوص القانونٌة وما ٌربطها من صالت ثم استنتاج مبادئ عامة فً
تطبٌقات مماثلة وذلك دون أن ٌكون مصدرا ملزما للقاضً.
وقد ساعد الفقه كثٌرا فً تطوٌر مواد القانون التجاري نتٌجة نقد الحلول القانونٌة والقضابٌة وإبراز
مزاٌا ها وعٌوبها وما بها من تناقض وأدى ذلك إلى سرعة مساٌرة مواد القانون للتطور فً المواد
القانونٌة.
سنتناول بالبحث األعمال التجارٌة والمحل التجاري واإلفالس والتسوٌة القضابٌة و األوراق التجارٌة.
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خطة البحث ـ
المبحث األول :أهمٌة التفرقة بٌن األعمال المدنٌة واألعمال التجارٌة .
عرفنا مما سبق أن القانون التجاري ٌختلف عن القانون المدنً من حٌث مجاله
( ٌحكم األعمال التجارٌة والتجار)  ،ومن حٌث مصادره .
إن االختالف القابم ما بٌن القانونٌن منا وضع الٌد على أهم المسابل الجهوٌة التً ٌظهر فٌما هذا
االختالف  ،والتً تتمثل بصفة أساسٌة فً :
 1ـ اإلثبات .
 2ـ االختصاص القضابً .
 3ـ التضامن .
 4ـ اإلعذار .
 5ـ مهاة الوفاء ( نظرة المٌسرة ) .
 6ـ حوالة الحق .
 7ـ اإلفالس .
 8ـ صفة التاجر .
 )1ـ اإلثبات  :إذا كان اإلثبات فً المسابل المدٌنة محدد  ،ونذكر فً هذا المجال مثال :
* عدم جواز اإلثبات بالبنٌة  ،إذا كان التصرف القانونً تزٌد قٌمة على ألف دٌنار جزابري أو كان
غٌر محدد القٌمة .
* ال ٌجوز اإلثبات بالبنٌة  ،ولو لم تزد القٌمة على ألف دٌنار جزابري فٌما ٌخالف أو ٌجاوز ما أشمل
علٌه مضمون عقد رسمً .
* إن المحررات العفوٌة ال تك ون حصة على الغٌر فً تارٌخها إال منذ أن ٌكون لها تارٌخ ثابت ثبوتا
رسمٌا .
أما اإلثبات فً المواد التجارٌة فال ٌعرف مثل هذه القٌود  ،حٌث أجاز المشرع اإلثبات بالبنٌة والقوابن
مهما كانت قٌمة التصرف  .كما ٌجوز االحتجاج بتارٌخ المحورات العفوٌة على غٌر أطرافها ولو لم
ٌكن هذا التارٌخ ثابتا  .كما أنه وإن كان من المزٌد أن ال ٌجوز للشخص أن ٌشٌا دلٌال لنفسه ،فقد أجاز
المشرع لخصم التاجر أي ٌحتج بتارٌخ بما ورد بدفاتر خصمه إلثبات حقه .
والسبب فً الخروج عنه القواعد العاملة فً المجال اإلثبات فً المسابل التجارٌة مرجعه إلى رغبة
المشرع فً تقوٌة االعتبارات التً أملتها الثقة واالبتمان والسرعة والمدونة التً تنطبع األعمال
التجارٌة .
 ) 2ـ االختصاص  :تخصص بعض الدول جهات قضابٌة خاصة تتكفل بالفصل فً المنازعات التجارٌة
.
هذا التخصٌص تملٌه االعتبارات المتعلقة بطبٌعة المعامالت التجارٌة  ،التً تستلزم الفصل فٌما على
وجه السرعة وبإتباع إجراءات غٌر تلك المتبعة أمام المحاكم العادٌة  .وتكون فً هذه الحالة أمام
محاكم تجارٌة.
أما بالنسبة للجزابر  ،فإن المشرع لم ٌؤخذ بنظام القضاء المتخصص  .وبذلك فإنه لم ٌوجد جٌهاتا
قضابٌة تجارٌة .
وقد منح االختصاص فً المواد التجارٌة للمحاكم العادٌة  ،التً تتولى الفصل فً المنازعات التجارٌة.
فالمحاكم فً النظام الجزابري هً الجهات القضابٌة الخاصة بالقانون العام  ،فهً تفصل فً جمٌع
القضاٌا المدنٌة والتجارٌة أو دعاوي الشركات التً تختص بها محلٌا.
على أن االختصاص ٌعود للمحاكم االبتدابٌة الكابن مقرها بالمجالس القضابٌة  ،دون سواها  ،فً
المسابل التالٌة :
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ـ الحجز العقاري .
ـ تسوٌة قوابم التوزٌع .
ـ حجز السفن .
ـ تنفٌذ الحكم األجنبً .
ـ بٌع المتاع .
ـ معاشات التقاعد الخاصة بالعجز .
ـ المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .
ـ دعاوي اإلفالس أو التسوٌة القضابٌة .
ـ طلبات بٌع المحالت التجارٌة المثقلة ٌقٌد الرهن الحٌازي .
هذا من حٌث االختصاص الموضوعً  ،أما فٌما ٌخص االختصاص اإلقلٌمً فإن االختصاص ٌنعقد
على النحو التالً :
ـ فً الدعاوي العقارٌة أو األشغال المتعلقة بالعقار أو دعاء اإلٌجارات المتعلقة بالعقار ،وإن كانت
تجارٌة  ،أمام المحكمة التً ٌقع العقار فً دابرة اختصاصها.
ـ فً مواد اإلفالس أو التسوٌة القضابٌة أمام المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها مكان افتتاح
اإلفالس أو التسوٌة القضابٌة .
ـ فً الدعاوي المتعلقة بالشركات  ،بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التً ٌقع فً دابرة
اختصاصها المركز الربٌسً للشركة .
ـ فً مواد الحجز  ،سواء كان بالنسبة لإلذن فً الحجز أو باإلجراءات التالٌة له  ،أمام محكمة المكان
الذي تم فٌه الحجز .
ونصت المادة  9من القانون المدنً  ،على أنه ٌجوز أن توقع الدعوى إما أمام المحكمة التً ٌقع فً
دابرة اختصاصه موطن المدعً علٌه أو مسكنه وإما أمام الجهة أو الجهات القضابٌة التالٌة :
ـ فً الدعاوي التجارٌة  ،غٌر اإلفالس والتسوٌة القضابٌة  ،أمام الجهة القضابٌة التً وقع فً دابرة
اختصاصها الوعد بتسلٌم البضاعة أو أمام الجهة القضابٌة التً ٌجب أن ٌتم الوفاء فً دابرة
اختصاصها .
ـ فً حالة اختٌار الموطن  ،أمام الجهة القضابٌة للوطن المختار .
ـ فً الدعاوي المرفوعة ضد شركة  ،أمام الجهة القضابٌة  ،التً تقع فً دابرة اختصاصها إحدى
مإسساتها .
ٌتضح مما سبق أن المحاكم العادٌة هً التً ٌعود لها االختصاص بالنسبة للمنازعات التجارٌة  .وفً
الواقع العملً جرى العمل على تخصٌص دوابر تجارٌة  ،على رأسها قضاء لهم خبرة فً هذا المجال
 ،تتولى الفصل فً المنازعات التجارٌة .
إال أن هذه الممارسة ال تجعلنا أمام قضاء تجاري مستقل  ،بحٌث ٌفتح لنا المجال بالدفع بعدم
االختصاص بمعناه القانونً .
 ) 3ـ التضامن  :تعد قاعدة التضامن بٌن المدٌنٌن فً حالة تعددهم من القواعد التً استقرت فً المسابل
التجارٌة  ،فاحترامها القضاء وطبقها .وذلك تدعٌما لعنصري الثقة واالبتمان فً المعامالت التجارٌة .
أما فً المعامالت المدٌنة فإن قاعدة التضامن ال توجد إال بؤقوامها بنص أو باتفاق .
وٌجوز فً المسابل التجارٌة إبعاد قاعدة التضامن فً أي تعامل  ،ما لم ٌكن هناك نص آمرٌ ،قضً
بوجوب قٌام التضامن بٌن المدٌنٌن  .ومثال ذلك نص المادة  551من القانون التجاري الجزابري التً
تقضً بؤن الشركاء بالتضامن صفة التاجر  ،وهم مإولون من غٌر تحدٌد وبالتضامن عن دٌون
الشركة.
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 ) 4ـ اإلعذار  :إن تنبٌه الدابن للمدٌن ٌ ،عد حلول آجل الوفاء بالدٌن  ،مع تسجٌل تؤخره عن الوفاء ،
ٌعوق بإلعذار  .وفً هذه الحالة و ٌحمله ما ٌترتب عن هذا التؤخٌر  ،خاصة مسإولة عن كل ضرر
ٌنشؤ عنه مستقبال .
واإلعذار فً المعامالت المدٌنة البد أن ٌتم بورقة رسمٌة تعلن بواسطة أدوات القضاء  .أما فً المسابل
التجارٌة فقد جرى العرف على أنه ٌكفً أن ٌتم األعذار بخطاب عادي دون حاجة إلى أي ورقة من
األوراق القضابٌة  .كل ذلك من أجل تحقٌق السرعة التً تتمٌز بها المعامالت التجارٌة .
 ) 5ـ مهلة الوفاء  :إذا عجز المدٌن ٌدٌن مدنً عن الوفاء به فً المٌعاد  ،جاز للقضاء أن ٌنظره إلى
أجل معقول أو آجال ٌنفذ فٌها إلزامه ،إذا استدعت حالته ذلك  ،ولم ٌلحق الدابن من هذا التؤجٌل ضرر(
المادة  211من القانون المدنً ).
أما القانون التجاري فال ٌعطً مثل هذه السلطة للقاضً نظرا اآلن ما تحتمه طبٌعة المعامالت التجارٌة
وما تقدم علٌه من سرعة وثقة تقتضً من التاجر ضرورة الوفاء بدٌنه فً المٌعاد وإال كان ذلك سببا
فً إثمار إفالسه .
 )6ـ حوالة الحق  :تقتضً المادة  241من القانون المدنً الجزابري على أنه ال ٌحتج بالحوالة قبل
المدٌن  ،أو أجز بها بإعالن غٌر قضابً  ،غٌر أن قبول المدٌن ال ٌجعلها نافذة قبل الغٌر إال إذا كان
هذا القبول ثابت التارٌخ .
أما القانون التجاري فإنه ال ٌشترط شٌبا من ذلك  ،ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة فً األوراق التجارٌة
بمجرد ا لتوقٌع علٌها بما ٌفٌد انتقالها  ،وبناء على ذلك ٌ ،حصل تداول السفتجة والشٌكات والسندات
اإلذنٌة بمجرد تظهٌرها أي التوقٌع علٌها  ،بما ٌفٌد تحوٌلها أو حتى بمجرد تسلٌم السند إذا كان حامله .
 )7ـ اإلفالس  :ال ٌجوز شهر اإلفالس التاجر إال إذا توقف عن دفع دٌونه التجارٌة  ،أما إذا توقف عن
دفع دٌن مدنً  ،فال ٌجوز شهر إفالسه  ،وإذا أجاز القانون للدابن بدٌن مدنً أي ٌطلب شهر إفالس
التاجر  ،إال أنه ٌجب أن ٌثبت أن التاجر قد توقف عن دفع دٌن تجاري علٌه  ،فإذا صدر حكم ٌشهر
اإلفالس تالفع ٌد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فٌها  ،وٌدخل جمٌع الدابنٌن فً اإلجراءات وٌعٌن
وكٌل عنهم تكون مهمته تصفٌة أموال المفلس وتوزٌع الناتج منها بٌن الدابنٌن كل بحسب قٌمة دٌنه ،
وبذلك تتحقق المساواة بٌنهم .
أما المدٌن المادي فإنه ٌخضع ألحكام القانون المدنً ( المادة  177إلى  ) 212التً ال تتم بالشدة
والصرامة التً ٌتصف بها نظام اإلفالس  .فلٌس فً المسابل المدٌنة حل ٌد المدٌن عن التصرف فً
أمواله وتصفٌتها تصفٌة جماعٌة وتوزٌع ثمنها على الدابنٌن .
ـ صفة التاجر  :التاجر هو الشخص الذي ٌباشر عمال تجارٌا وٌتخذه حرفة معتادة له  ،وذلك ما نصت
علٌه المادة  1من الق انون التجاري ومن ٌصبح تاجرا ٌ ،خضع إللزامات التجار  ،خاصة منها القٌد فً
السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارٌة  ،كما ٌخضع لنظام اإلفالس .
المبحث الثانً  :األعمال التجارٌة فً القانون التجاري الجزابري
رأٌنا أن المشرع الجزابري قد عدد األعمال التجارٌة من المواد من الثالثة إلى الرابعة من القانون
التجاري  ،ومعنى ذلك أن هذه األعمال هً التً حسم المشرع تحدٌد طبٌعتها  .ولم ٌعد ثمة شك فً
صفتها التجارٌة  ،حٌث أصبغ علٌها المشرع بنص صرٌح هذه الصفة وال ٌجوز لألفراد مخالفة هذا
الوصف وإال ٌتعرض للسجالت  ،باعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل لنظام قانونً معٌن  ،هو
القانون التجاري فال ٌجوز لهم إخضاعه لنظام قانونً آخر  ،ولذلك فإن وصف العمل والفصل فً
تحدٌد طبٌعته والنتابج المترتبة على ذلك تعتبر مسؤلة قانونٌة تخضع لوقاٌة محكمة النقض .
إال أننا نالحظ أن المشرع الجزابري  ،فً التعداد الذي وضعه لم ٌتبع معٌارا ثابتا  .فؤحٌانا ٌعتبر العمل
تجارٌا ولو وقع منفردا  ،وتارة أخرى ٌشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة  ،بحٌث أنه لو تم
مباشرة نفس العمل بصفة منفردة لما اعتبر تجارٌا .
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على أنه ٌجب اعتبار األعمال التجارٌة التً نص علٌها المشرع الجزابري واردة على سبٌل المثال ال
الحصر  ،وذلك ما ٌفهم صراحة من نص المادة الثانٌة من قولها " ٌعد عمال تجارٌا بحسب موضوعه
 "...ألن المشرع لو أراد اعتبار األعمال التجارٌة التً عددها على سبٌل الحصر  ،لكانت الصٌاغة كما
ٌلً:
األعمال التجارٌة بحسب موضوعه حً  .، ...وعلٌه فإن الرأي الراجح فً هذا المجال هو جواز
االجتهاد فً القٌاس على هذه األعمال وإضافة غٌرها إلٌها.
هذا بالنسبة لألعمال التجارٌة حسب موضوعها  ،ثم تناول المشرع الجزابري فبة من األعمال اعتبرها
أعماال تجارٌة من حٌث الشكل ( المادة  ، ) 3وطابفة ثالثة من األعمال اعتبرها تجارٌة بالتبعٌة
( المادة . )4
وعلى ذلك تقسم األعمال التجارٌة فً التشرٌع الجزابري على النحو التالً :
 1ـ األعمال التجارٌة بحسب موضوعها .
 2ـ األعمال التجارٌة بحسب شكلها .
 3ـ األعمال التجارٌة بالتبعٌة .
 4ـ األعمال المختلطة .
 )1ـ األعمال التجارٌة بحسب موضوعها :
وهً تلك األعمال التً تعتبر تجارٌة بصرف النظر عن الشخص القابم بها  ،ومعظم هذه األعمال
تتعلق بتداول المتقوالن  ،من مؤكوالت وبضابع وأوراق مالٌة  ،وتصدر بقصد تحقٌق الربح  ،والبعض
منها اعتبره القانون تجاري بالرغم من عدم تعلقه بتداول الثروات  .ثم إن من هذه األعمال ما ٌعتبر
تجارٌا ولو وقع منفردا والبعض منها ال ٌكون تجارٌا إال إذا صدر على وجه المقاولة .
وسنتناول فٌما ٌلً األعمال التجارٌة حسب موضوعها فً نصوص القانون التجاري الجزابري  ،سواء
تلك التً تقع منفردة أو تلك التً تتم ممارستها على سبٌل المشرع أ ـ األعمال التجارٌة المنفردة :
تشمل األعمال التجارٌة المنفردة ،
* شراء المنقوالت إلعادة بٌعها بعٌنها أو بعد تحوٌلها وشغلها .
* شراء العقارات إلعادة بٌعها .
* العملٌات المصرفٌة وعملٌات الصرف والسمرة .
* عملٌات الوساطة لشراء وبٌع العقارات والمحالت التجارٌة والقٌم العقار .
ب ـ األعمال التجارٌة على وجه المقاولة :
عددت المادة الثانٌة من القانون التجاري الجزابري األعمال التً ال تكتسب الصفة التجارٌة إال إذا
وقعت على سبٌل المقاولة  ،والمقاوالت التً اعتبرها المشرع الجزابري تجارٌة هً :
* تؤجٌر المنقوالت أو العقارات .
* البناء أو الحفر أو تمهٌد األراضً .
* استغالل المناجم السطحٌة أو مقالع الحجارة أو المنتجات األرض األخرى .
* استغالل النقل أو االنتقال .
* التؤمٌنات .
* بٌع السلع الجدٌدة بالمزاد العلنً بالجملة أو األشٌاء المتعلقة بالتجزبة .
* اإلنتاج أو التحوٌل أو اإلصالح .
* التورٌد أو الخدمات .
* استغالل المالحً العمومٌة أو اإلنتاج الفكري .
* استغالل المخازن العمومٌة .
 )2ـ األعمال التجارٌة بحسب الشكل :
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تنص المادة  3من القانون التجاري الجزابري على أنه " ٌعد عمال تجارٌا بحسب شكله :
 1ـ التعامل بالسفتجة بٌن كل األشخاص .
 2ـ الشركات التجارٌة .
 3ـ وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها .
 4ـ كل عقد تجاري ٌتعلق بالتجارة البحرٌة والجوٌة .
وٌتضح من هذا النص أن المشرع الجزابري أصبغ الصفة التجارٌة لٌس فقط على األعمال التجارٌة
حسب موضوعها  ،وهً التً تقدم عرضها  ،بل أٌضا على بعض األعمال التً تتخذ شكال معٌنا .
وبذلك ٌكون القانون الجزابري قد أخذ بالمعٌارٌن الوضعً والشكلً .
 ) 3ـ األعمال التجارٌة بالتبعٌة :
تنص المادة  4من القانون التجاري الجزابري على أنه ٌ :عد عمال تجارٌا بالتبعٌة :
ـ األعمال التً ٌقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة .
ـ اإللزامات بٌن التجار .
ٌتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزابري أضفى الصفة التجارٌة  ،لٌس فقط على األعمال
التجارٌة بطبٌعتها  ،أو األعمال التجارٌة بحسب الشكل  ،بل أٌضا على األعمال التً ٌقوم بها التاجر
لحاجات تجارٌه  ،واعتبر هذه األعمال تجارٌة بصرف النظر عن طبٌعتها الذاتٌة  ،اعتدادا بمهنة
الشخص الذي ٌقوم بها  ،فؤكتسبها الصفة التابعة بهذه المهنة  ،ولذلك أطلق المشرع التجاري على هذه
األعمال
ـ األعمال التجارٌة بالتبعٌة ـ .
 )4ـ األعمال المختلطة :
األعمال المختلطة لٌست طابفة رابعة من األعمال التجارٌة قابمة بذاتها  ،كاألعمال التجارٌة التً تقدم
عرضها  ،ولذلك لم ٌنص القانون التجاري علٌها  .ألن األعمال التجارٌة المختلطة ال تخرج عن نطاق
األعمال التجارٌة بصفة عامة .
والمقصود بالعمل التجا ري المختلط هو ذلك العمل الذي ٌعتبر تجارٌا بالنسبة ألحد طرفٌه  ،ومدنٌا
بالنسبة للطرف اآلخر  ،كالمزارع الذي ٌبٌع منتجات حٌواناته من ألبان إلى تاجر المواد الغذابٌة ،
والموظف الذي ٌشتري أجهزة منزلٌة أو مالبس من تاجر  ،وعقد النقل الذي ٌربط مقاول النقل
المسافرٌن ،والحقٌقة أن األعمال المختلطة كثٌرة ومتعددة وتقع فً الحٌاة الٌومٌة .
والعبرة فً تحدٌد العمل المختلط  ،بصفة العمل ذاته  .فال ٌشترط فً العمل المختلط أن ٌكون أحد
طرفٌه تاجرا  ،فمثال عقد البٌع الذي ٌبرمه شخصٌن مدنٌن ٌ ،بٌع أحدهما شٌبا ورثه وٌشتري اآلخر
بقصد بٌعه لٌربح  ،عمل تجاري مختلط  ،ولو أن الطرفٌن لٌسا بتاجرٌن
وسنتناول فٌما ٌلً كل هذه األنواع من األعمال التجارٌة بقلٌل من التفصٌل .
األعمال التجارٌة بحسب الموضوع :
األعمال التجارٌة بحسب الموضوع ٌ ،كون إما منفردة أو فً شكل المقاولة  .وٌمكن أن تقسم على
النحو التالً :
1ـ الشراء من أجل البٌع :
تقضً المادة  2الفقرة  1من القانون التجاري الجزابري بؤنه ٌعتبر عمال تجارٌا بحسب موضوعه " كل
شراء للمنقوالت إلعادة بٌعها بعٌنها أو ٌعد تحوٌلها وشغلها "
وتنص الفقرة الثانٌة من نفس المادة " كل شراء للعقارات إلعادة بٌعها "
مما سبق ٌتضح أن المشرع الجزابري ٌشترط ثالثة شروط العتبار عملٌة الشراء والبٌع عملٌة تجارٌة
وهً :
أ ـ حصول عملٌة الشراء .
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ب ـ أن ٌكون محل الشراء منقوال أو عقارٌا .
ج ـ أن ٌكون الشراء بقصد البٌع .
أ) ـ حصول عملٌة الشراء :
تعد عملٌة الشراء من أجل البٌع من أهم مظاهر الحٌاة التجارٌة  ،حٌث عن طرٌقها ٌتم التبادل وتوزٌع
الثروات  .ولو أن المشرع الجزابري اعتبر حدوثها ولو مرة واحدة عمال تجارٌا حتى ولو كان القابم
بها ال ٌكتسب صفة التاجر  ،مإسسا طبٌعة العمل من هذه الحالة على فكرة التداول .
وال ٌشترط أن ٌكون مقابل الشراء نقدا  .بل ٌكفً أن ٌكون بمقابل  ،كما فً القابضة  .أما إذا انتفى
المقابل فال ٌكون عنصر الشراء متحققا فً هذه الحالة  ،كما لو اكتسب الشخص أمواال عن طرٌق
الحٌة أو الوصٌة أو المٌراث .
ومنه فإن بٌع المنتج األول لمنتجاته التً لم ٌسبقها شراء ال تعد عملٌات تجارٌة  .كما فً حالة استغالل
الموارد الطبٌعٌة والمجهود الذهنً والبدنً  .إذن هذه الحاالت ٌنبغً عنصر الرباطة فً تداول
الثروات .
 /1ـ بالنسبة لألعمال الزراعٌة :
ومما سبق ٌتفاد من الزراعة ال تعد عمال تجارٌا  ،بالرغم من قٌام المزارع بشراء البذور واألسمدة ،
وكذلك بٌعه لمنتجاته الزراعٌة .
وتٌار على الزراعة استغالل الغابات والصٌد واستغالل الموارد الطبٌعٌة  ،كاستخراج اإلسفنج
والمالحات.
إال أن العمل الزراعً ٌصبح تجارٌا عندما ٌتخذ شكل المشروع االقتصادي  .وٌكون األمر كذلك عندما
تكون نشؤت إستغالالت زراعٌة كبٌرة  .ومثال ذلك قٌام مزارع لتربٌة قطاعات كبٌرة من األغنام على
أرضه  ،وقام باستخراج منتجاتها من ألبان وجبن وباعها بكمٌات وفرة فً السوق .أو حالة ما لم
ٌقتصر المزارع على زراعة القمح فً أرضه بل تجاوز ذلك واشترى طاحونة لطحن الغالل الناتج
على أرضه وكذلك غالل جٌرانه ،وقام ببٌع الدقٌق لدرجات جودته أو قام بتحوٌله إلى مواد غذابٌة
.واألمر كذلك بالنسبة الستغالل الغابات والمحاجر والمناجم .
 /2ـ المهن الحرة :
وفً تلك المهن التً ٌعتمد علٌها أصحابها على موهبتهم العلمٌة والمهادات الغنٌة التً تقوم أساسا على
نشاطهم الذهنً .واألمر كذلك بالنسبة لمهنة الطبٌب والمحامً والمهندس والمحاسب .
فكلهم لم ٌسبق لهم شراء العمل القدم  .كما أن عملهم ال ٌنطوي على مضاربة أو وساطة وٌختلف األمر
إذا قام المهندس بفتح مكتب للدراسات الهندسٌة واستخدم فرٌق من المهندسٌن والتقنٌن واإلدارٌٌن ،
وقٌامه بالمضاربة وبذلك لم ٌبق عمله ٌقتصر على الواجب التقنٌة  ،بل تجاوزها لتقرب بل لٌصبح
مشروعا اقتصادٌا .
واألمر كذلك بالنسبة للطبٌب الذي قام بفتح عٌادة .
 /3ـ اإلنتاج الذهنً والفنً :
وٌقصد بذلك إنتاج المإلفٌن فً مختلف فروع المعرفة المقدم فً مإلفاتهم  ،وإنتاج الرسامٌن فً
لوحاتهم  ،والملحنٌن فً ألحانهم والمصورٌن فً صورهم  .كل هذه األعمال تعد أعماال مدٌنة .
أما عمل الناشر  ،وهو الذي ٌشتري حق المإلف وٌقوم بتكلفة الطبع والنشر وٌبٌعه بقصد تحقٌق الربح
 ،فٌعد تجارٌا .
ب ـ أن ٌكون محل الشراء منقوال أو عقارا :
تنص المادة الثانٌة من القانون التجاري الجزابري فقرة  1و  2على أن كل شراء للمنقوالت والعقارات
ٌعد عمال تجارٌا  .وٌوجب أن ٌكون المنقول مادٌا  ،من بضابع على اختالف أنواعها  ،والحٌوانات ،
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أو معنوٌا كالمحل التجاري كالدٌون واألسهم والسندات وجزاءات االختراع والرسوم والنماذج
الصناعٌة .
وٌقر عمال تجارٌا كذلك شراء البناء ٌقصده وبٌعه إنقاضا أو شراء األشجار بقصد قطعها وبٌعها أخشابا
أو شراء المزروعات ألجل بٌعها بعد فصلها عن األرض  ،إذ ٌنصب هذا العمل على المنقول بحسب
المال .
ج ـ قصد البٌع وتحقٌق الربح :
الشراء سواء إنصب عن منقول أو ع قار ال ٌعد تجارٌا إال إذا كان قد تم بقصد البٌع  .وعنصر القصد
هنا هام  ،فهو الذي ٌمٌز البٌع التجاري عن البٌع المدنً  ،فإذا تم الشراء ٌقصد االستهالك أو
االستعمال الشخصً أو ألجل االحتفاظ به كان مدنٌا ولٌس تجارٌا .
 1ـ قصد البٌع :
ال ٌعتبر شراء المنقول أو العقار عمال تجارٌا إال إذا تم بقصد البٌع أو تحقٌق الربح.
وعنصر القصد ( النسبة ) هنا عنصر هام  .إذ هو الذي ٌمٌز البٌع التجاري عن البٌع المدنً  .فالشراء
الذي ٌتم ٌقصد االستهالك أو االستعمال الشخصً أو االحتفاظ  ،هو شراء مدنٌا ولٌس تجارٌا .
وحتى تتوفر الصفة التجارٌة للبٌع ٌجب أن ٌبرز قصد البٌع وقت الشراء  .وال ٌكفً وجود البٌع بعد
الشراء .
فإذا اشترى شخص شٌبا ألجل بٌعه ثم احتفظ به ألجل استعماله الخاص  ،تكون للشراء الصفة التجارٌة
 ،مادام قصد البٌع قد توفر وقت الشراء  .كما تظل للبٌع الصفة التجارٌة حتى وإن هلك الشًء .
أ ـ العملٌات المصرفٌة :
وهً عملٌات تختص بها عادة المصارف ( البنوك )  ،وهً متباٌنة  ،مثل فتح حساب جاري  ،واستالم
الردابع النقدٌة من المدخرٌن لقاء فابدة معٌنة  ،مع إعادة إقراضها بفابدة عالٌة  ،أو تؤجٌر الخزن
الحدٌدٌة  ،أو تحصٌل قٌمة األوراق التجارٌة  ،والعملٌات المتعلقة باألسهم والسندات المالٌة  .ولم ٌحدد
المشرع أشكاال معٌنة لها بل ترك المجال مفتوحا الستحداث أوراق مالٌة عند الحاجة  ،وذلك تماشٌا مع
التطور االقتصادي .
وقد اعتبر المشرع الجزابري جمٌع األعمال المصرفٌة أعماال تجارٌة إذ ٌتوفر فٌها عن الوساطة فً
تداول الثروات وعنصر المطاربة  ،أي قصد تحقٌق الربح  ،الذي عادة ما ٌتمثل فً العمولة أو فً
فابدة القرض التً تعود للمصرف  ،وٌظل عمل المصرف تجارٌا حتى إذا اقترن بضمانات معٌنة (
التؤمٌن العقاري مثال ) إذ ٌعتبر التؤمٌن تابعا لعملٌة القرض التً هً العمل المصرفً الربٌسً.
غٌر أنه إذا كان المتعامل مع المصرف غٌر تاجر ( شخص مدنً ) فٌكون العمل مدنً بالنسبة إلٌه
وٌبقى تجاري بالنسبة للبنك .
ومن النادر أن تؤتً العملٌات المصرفٌة بشكل منفرد  ،لكونها تتطلب تجمٌع خبرات متعددة  .لذا فإنها
غالبا ما تكون فً شكل مشروع .
ب ـ عملٌات الصرف :
إن إثبات قصد البٌع وقت الشراء  ،مسؤلة واقعٌة تخضع لتقدٌر محكمة الوضع (محكمة أولى درجة ) .
إن إثبات هذا القصد ٌقع على عاتق من ٌدعً الصفة التجارٌة لعملٌة الشراء والبٌع  .وله أن ٌثبت ذلك
بجمٌع طرق اإلثبات  ،بما فً ذلك الشهادة والقوابن ( عمل تجاري مثال ذلك اإلنسان الذي ٌشتري
كمٌة من بضاعة تفوق حدود حاجاته االستهالكٌة .
 2ـ قصد تحقٌق الربح :
ٌجب أن ٌتم الشراء من أجل البٌع وتحقٌق الربح  ،أي بنٌة المضاربة  .فقصد المضاربة وتحقٌق الربح
ٌعد عنصرا جوهرٌا من العمل التجاري  .ومنه توافرت شبه المضاربة عن العمل تجارٌا .
حتى ولو لم ٌحصل البٌع لسبب ما  ،أو تم بالخسارة ( البٌع بؤقل من السعر ).
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وٌخرج عمل الجمعٌات التعاونٌة من دابرة العمل التجاري  ،لٌعتبر مدنٌا  ،وذلك النتقاد قصد تحقٌق
الربح  .واألمر كذلك بالنسبة ألصحاب المصانع ( األكل ) والمداري الخاصة  .مادام البٌع ٌقتصر على
أعضابها.
 2ـ / 1العملٌات المصرفٌة وعملٌات الصرف والسمسرة أو الوساطة .
تحت المادة  2فقرة  13على أنه ٌعد عمال تجارٌا بحسب موضوعه كل عملٌة مصرفٌة أو عملٌة
صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة .
واعتبرت الفقرة  14من ذات المادة عمال تجارٌا بحسب الموضوع  ،كل عملٌة توسط لشراء وبٌع
العقارات أو المحالت التجارٌة ولو أتت بشكل منفرد  ،أي خارج المقاولة أو المشروع .
ـ األعمال التجارٌة على وجه المقاولة ( الشكل)
لقد نصت المادة  2من القانون التجاري الجزابري من أن بعض األعمال ال تكتسب الصفة التجارٌة إال
إذا وقعت على سبٌل المقاولة  ،وهً :
ـ تؤجٌر المنقوالت أو العقارات .
ـ البناء أو الحفر وتمهٌد األراضً  .استغالل النقل .
ـ التؤمٌنات .
ـ بٌع السلع الجدٌدة بالمزاد العلنً بالجملة أو األشٌاء المتعاملة بالتجزبة .
ـ اإلنتاج أو التحوٌل أو اإلصالح .
ـ التورٌد أو الخدمات .
ـ استغالل المالحً العمومٌة أو اإلنتاج الفكري .
ـ استغالل المخازن العمومٌة .
ولقد عرف المشرع الجزابري المقاولة بموجب المادة  549من القانون المدنً  ،على أنها عقد ٌتعهد
بمقتضاه أحد المتعاقدٌن أن ٌصنع شٌبا أو أن ٌإدي عمال مقابل أجر ٌتعهد به المتعاقد اآلخر .
ولكن المقصود بالمقاولة فً ظل القانون التجاري هو المشرع الذي ٌفٌد بقٌام النشاط على سبٌل التكرار
واالحتٌال  .وٌمكن أن ٌكون المشروع فردي أو جماعً ( شركة ) أو عام ( المشروع العام وهو
مملوك للدولة ) .
وٌقوم المشروع على التظافر  :رأس المال والعمل  ،أي جانب عنصر االحتراف والمضاربة .
وإذا ثبت للنشاط الصفة التجارٌة  ،فإنه ٌخضع للنظام القانون التجاري .
 1ـ تؤجٌر المنقوالت والعقارات :
اعتبرت المادة الثانٌة من القانون  ، 3تؤجٌر المنقوالت أو العقارات عمال تجارٌا إذا حدث على سبٌل
التكرار واتخذ شكال منظما .
وٌستوي أن ٌكون التؤجٌر واردا على منقوالت  ،كمن ٌقوم بتؤجٌر مظالت الشمس على شاطا البحر ،
أو تؤجٌر السٌارات والدراجات للسابق والمواطن  .أو كان التؤجٌر واردا على العقارات كالمنازل
لتؤجٌر فنادق أو عقارات لتؤجٌرها ألغراض الطب كالمستشفٌات الخاصة والتعلٌم كالمدارس الخاصة .
وقد أضفر المشرع على هذه األعمال الصفة التجارٌة  ،إذا تمت ممارستها من خالل مشروع منظم
ببغً المضاربة وتحقٌق الرد وهكذا أدخلها المشرع طابفة األعمال التجارٌة لحماٌة المتعاملٌن مع
أصحابها  ،الذٌن اعتبرهم تجارا  ،فٌخضعون بااللتزامات التجار من حٌث مسك الدفاتر التجارٌة والقٌد
فً السجل التجاري والخضوع لضرابب األرباح التجارٌة والصناعٌة وسمح المشرع بشهر إفالس
أصحابها إذا توقفوا عن دفع دٌونهم .
 2ـ مقاوالت التورٌد أو الخدمات :
اعتبر المشرع الجزابري تورٌد األشٌاء أو الخدمات الذي ٌتم عن طرٌق المقاولة عمال تجارٌا .
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وٌقصد بعملٌة التورٌد التعهد بتقدٌم سلع معٌنة أو خدمات إلى الغٌر بصورة دورٌة ومنظمة خالل فترة
معٌنة ومن أمثلة ذلك  :تورٌد األغذٌة للمدارس والمستشفٌات والفنادق والفحم والبترول إلى المصانع ،
وتورٌد الورق إلى الصحف .
وٌدخل من هذه الطابفة تورٌد الخدمات  ،مثل استغالل المقاهً والفنادق والنوادي  ،إن تتولى تورٌد
التسلٌة والراحة والخدمات إلى روادها مقابل مبلغ معٌن .
وٌشترط العتبار التورٌد عمال تجارٌا أن ٌتكرر وقوعه بشكل منظم حتى ٌصدق علٌه وصف المقاولة
 ،وٌنطبق علٌه وصف المشروع فتقدٌم شخص بضاعة معٌنة لمرة واحدة  ،فال تكتسب هذه العملٌة
الصفة التجارٌة .
وٌعتبر التورٌد تجارٌا حتى ولو لم ٌسبق شراء  .ذلك أنه عملٌة التورٌد ال تقتصر على عملٌة البٌع ،
إنما تتضمن المضاربة وتعرض المورد لتغلبات السوق واألسعار  ،وهو ٌقصد من وراء ذلك تحقٌق
الربح .
 4ـ األعمال التجارٌة بحسب الشكل :
تنص المادة  3من القانون التجاري الجزابري على أنه ٌعد عمال تجارٌا بحسب شكله:
ـ التعامل بالسفتجة .
ـ الشركات التجارٌة .
ـ وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها .
ـ العملٌات المتعلقة بالمحالت التجارٌة .
ـ كل عقد تجاري ٌتعلق بالتجارة البحرٌة والجوٌة .
أ /ـ التعامل بالسفتجة :
السفتجة عبارة عن أمر مكتوب من شخص ٌسمى الساحب إلى شخص المسحوب علٌه  ،بؤمره ٌدفع
مبلغ معتبر من تارٌخ محدد إلذنه أو تحت أمر شخص ثالث ٌسمى المستفٌد .
وقد نص القانون التجاري الجزابري من المادة  389على أنه تعتبر السفتجة عمال تجارٌا مهما كان
أشخاص المتعاملٌن بها  ،وأوجبت المادة  391من ذات القانون على البٌانات التً ٌجب أن تتضمنها
السفتجة  ،وهً :
* تسمٌة " السفتجة " فً مثل السند نفسه  ،وباللغة المستعملة فً تحرٌره .
* أمر غٌر معلق على قٌد أو شرط بدفع مبلغ معٌن .
* إسم من ٌجب علٌه الدفع ( المسحوب علٌه ) .
* تارٌخ االستحقاق .
* المكان الذي ٌجب فٌه الدفع .
* إسم من ٌجب الدفع له أو ألمره .
* بٌان تارٌخ إنشاء السفتجة ومكانه .
* توقٌع من أصدر السفتجة ( الساحب ) .
وٌتضح من هذا النص أن السفتجة لها صورة أو شكل معٌن ٌ ،تكون من البٌانات المذكورة  ،وٌترتب
على فقدان أحد عناصرها الصفة التجارٌة للورقة  ،التً تعتبر فً هذه الحالة سندا عادٌا .
وعلٌه  ،فإن السفتجة تتطلب وجود ثالث أشخاص .
األول  :الساحب .
وهو الشخص الذي ٌحرر األمر وٌوقع علٌه  ،وٌتضمن المحرر أمرا صادرا من الساحب إلى شخص
آخر ٌكلفه فٌه بالوفاء فً تارٌخ معٌن أو قابل للتعٌٌن بمبلغ من النقود .
الثانً  :المسحوب علٌه .
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وهو الشخص الذي ٌصدر إلٌه األمر من الساحب واألصل أن اإلنسان ال ٌكلف الغٌر بالوفاء أو القٌام
بالعمل إال إذا كان ذلك ٌستند إلى عالقة بٌن اآلمر والمؤمور تبرر إصدار هذا األمر .
والغالب أن ٌكون الساحب دابنا للمسحوب علٌه بمبلغ من النقود مستحق الوفاء فً مٌعاد االستحقاق
المذكور فً السفتجة  ،وهو ما ٌطلق علٌه مقابل الوفاء  .وٌترتب على حصول الوفاء من المسحوب
علٌه انقضاء عالقة المدٌونٌة التً بٌنه وبٌن الساحب .
الثالث  :المستفٌد .
وهو الشخص الذي ٌتلقى الوفاء من المسحوب علٌه .
والسفتجة أداة ابتمان  ،من أهم صفاتها التداول من حامل إلى آخر بالتظهٌر أو باالستالم  ،حتى تقدم
للمسحوب علٌه لقبولها ثم وفابها .
وقد نصت المادة  389من القانون التجاري الجزابري على الطابع التجاري للتعامل بالسفتجة  ،ومإدي
ذلك إلى كل ما ٌتعلق بالسفتجة ٌ ،عتبر عمال تجارٌا  ،سواء كان اإللزام مدنٌا أو تجارٌا  ،وإن كانت
صفة الموقعٌن علٌها  ،سواء كانوا مظهرٌن أو راهنٌن أو ضامنٌن  ،إال أن المشرع اكتفى القصر ،
فاعتبر السفتجة التً تظهر من قبلهم باطلة .
2األعمال المصرفٌة (أعمال البنوك)تشٌر المادة الثانٌة إلى األعمال المصرفٌة أو عملٌات البنوك بوصفها أعماال تجارٌة و بناء على ذلك
تعتبر جمٌع عملٌا ت البنوك تجارٌة ’ فعقود إٌداع النقود أو الصكوك و تؤجٌر الخزابن الحدٌدٌة و فتح
حسابات الودابع النقدٌة و التحوٌل المصرفً و القروض و فتح اإلعتمادات بؤنواعها تعتبر أعمال
تجارٌة و تعتبر عملٌات البنوك تجارٌة بصرف النظر عن طبٌعة العملٌات التً ٌتم التعامل علٌها أي
سواء كانت العملٌات مدنٌة أو تجارٌة.
و تعتبر عملٌات البنوك تجارٌة من جانب البنك دابما أما من جانب العمٌل فاألمر ٌختلف حسب كونه
تاجرا و تعلق العمل المصرفً بؤعماله التجارٌة أم غٌر تاجر.
 3ـ أعمال الصرف:
تعتبر أعمال الصرف أعماال تجارٌة وفقا لنص القانون التجاري بالمادة الثانٌة و هو نوع من
أعمال البنوك ٌقوم بها الصٌارفة المتخصصٌن أو البنوك ،والصرف هو مبادلة نقود وطنٌة بنقود أجنبٌة
مقابل عمولته .و الصرف نوعان أحدهما ٌدوي و هو الذي ٌتم بٌن المتعاقدٌن فورا و تسلٌم كل منهما
العملة التً قام باستبدالها و الثانً هو الصرف المحسوب و ٌتم فٌه استالم المبالغ المراد استبدالها من
مكان آخر ،و ٌتم هذا النوع من الصرف بخطاب من المستسلم (بنك فً الجزابر) إلى مراسل فً البلد
األخر ٌؤمره فٌه بتسلٌم شخص معٌن المبالغ المحددة فٌه.
و ٌعد عقد الصرافة تجارٌا دابما من جانب الصراف على خالف الطرف الراغب فً الصرف حٌث
الٌعد العمل بالنسبة إلٌه تجارٌا إال إذا كان من أجراه تاجرا و تعلق بؤعماله التجارٌة.
 4ـ السمسرة :
تعتبر المجموعة التجارٌة أعمال السمسرة من األعمال التجارٌة و السمسرة هً الوساطة فً التعاقد،
فهً تقرٌب بٌن الراغبٌن فً التعاقد حتى ٌتم هذا التعاقد فعال مقابل عموله  ،و ٌنتهً عمل السمسار أو
مهنته بمجرد تالقً اإلٌجاب و القبول حتى ٌبدأ نشاطه للتوسط فً عمل آخر  ،و ٌترتب على ذلك أنّ
السمسار ال شؤن له بمتابعة تنفٌذ العقد أو تسلٌم الثمن أو تسلٌم المبٌع إلى غٌر ذلك من اآلثار التً
تترتب على التعاقد ذلك ألنّ له بمتابعة تنفٌذ العقد أو تسلٌم المبٌع إلى غٌر ذلك من األثار التً تترتب
على التعاقد ذلك ألنّ السمسار لٌس وكٌال عن أطراف التعاقد أو أحدهم كما أنه ال ٌسؤل عن حسن تنفٌذ
العقد أو ضمانه  ،بل أنه ٌستحق أجره إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ولو لم ٌنفذ كله أو بعضه و
ٌتمثل هذا األجر فً عموله تحسب عادة بنسبة معٌنة من قٌمة الصفقة و هً تختلف بإختالف العرف و
العادات التجارٌة .
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و الوساطة فً التعاقد عمل تجاري منفرد بمعنى أنه ٌخضع ألحكام القانون التجاري و لو كان القابم به
غٌر محترف السمسرة بل و لو قام بها مرة واحدة أو عرضا .
كما تعتبر السمسرة عمال تجارٌا بصرف النظر عن طبٌعة العقد الذي ٌتوسط فٌه السمسار بمعنى أنه ال
أهمٌة لمدن ٌة أو تجارٌة العقد األصلً المراد التوسط فٌه  .و تعتبر أعمال السمسرة تجارٌة بالنسبة
للسمسار وحده أمّا فٌما ٌتعلق بؤطراف التعاقد األصلً فإنّ األمر ٌتوقف على طبٌعة هذا التعاقد.
 5ـ الوكالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة نوع من أنواع التوسط فً اتمام الصفقات إذ ان التاجر غالبا ما ٌستعٌن بطابفة من
األشخاص لتصرٌف منتجاته و بضابعه و التوسط بٌنه و بٌن غٌره من العمالء أو التجار أو أصحاب
المصانع او المتاجر التً لها عالقة بطبٌعة التجارة التً ٌباشرها وهإالء األشخاص هم الوكالء
بالعمولة ،فالوكٌل بالعمولة ال ٌقصر أعماله على تاجر معٌن ’بل ٌقوم بهذه المهمة لعدة تجار دون أن
ٌرتبط مع أحدهم بعقد عمل ،فعندما ٌتلقى توكٌال من تاجر فً مباشرة تصرف معٌن فهو ال ٌرتبط معه
بتبعٌة ما بل ٌباشر هذا العمل على وجه اإلستقالل ،كما ال ٌمنعه هذا التوكٌل من مباشرة توكٌل آخر
من تاجر آخر و تمثل الوكالة بالعمولة أهمٌة كبٌرة فً الحٌاة التجارٌة فهً تإدي خدمة للتاجر و
أصحاب المشروعات حٌث ٌقوم الوكٌل بالعمولة بدور الوساطة بٌنه و بٌن عمالبه خاصة فً المجال
الدولً حٌث ٌصعب إنتقال التاجر فً كل صفقة على حده و ٌعرف الوكٌل بالعمولة بؤنه ذلك الشخص
الذي ٌعمل عمال بإسمه بؤمر الموكل فً مقابل أجره أو عمولة.
و ٌتضح من هذا التعرٌف أن الوكٌل بالعمولة عندما ٌتعاقد مع الغٌر ٌعتبر أصٌال فً التعاقد فٌلتزم فً
مواجهته بكافة اإللتزامات التً تنشؤ عن العقد المبرم بٌنهما و ٌتلقى كافة الحقوق التً تترتب على هذا
التعاقد و لكن فً عالقته بالموكل ٌعتبر وكٌال عنه فً مباشرة التصرف و ٌلزم فً مواجهته بتنفٌد
أوأمر الوكالة وبؤن ٌنقل كافة آثار التعاقد.
و ٌختلف الوكٌل بالعمولة عن الوكٌل العادي الذي ٌتعاقد باسم الموكل بحٌث ٌبدو واضحا أمام الغٌر
المتعاقد أن الطرف األصلً هو الموكل كما ٌختلف بالعمولة عن السمسار فالوكٌل بالعمولة عندما
ٌتدخل فً تصرف معٌن فهو الذي ٌتعاقد مع الغٌر
أما السمسار فإن مهنته تقتصر على مجرد التقرٌب بٌن التاجر و الغٌر دون أن ٌتدخل كطرف فً العقد
األصلً الذي من أجله قام بالوساطة.
و تعتبر الوكالة بالعمولة تجارٌة بصرف النظر عن طبٌعة العقود التً ٌتوسط الوكٌل بالعمولة فً
إبرامها و التعاقد بشؤنها أي أنها تعتبر تجارٌة ولو كان العمل الذي وكل إبرامه مدنٌا.
األعمال التجارٌة على وجه المقاولة
ٌقصد باألعمال التجارٌة على وجه المقاولة األعمال التً ٌعتبرها المشرع تجارٌة إذا ما باشرها القابم
به ا على وجه اإلحتراف فً شكل مشروع منظم بحٌث تصبح حرفته المعتادة فالمقاولة هً مباشرة
نشاط معٌن فً شكل مشروع إقتصادي و هذا المشروع له مقومات أساسٌة هً غالبا عدد من العمال و
المواد األولٌة ٌضارب علٌها صاحب المشروع.
وقد ٌكون ممارسة المشروع لنشاطه من خالل الفرد و هو ما ٌطلق علٌه المشروع الفردي
وقد ٌشترك إثنان او أكثر ،فً إستغالل كمإسسة التسٌٌر اإلشتراكً.مشروع معٌن على هٌبة شركة
وٌمنحها القانون اإلستقالل القانونً فٌكون لها ذمة مالٌة مستقلة وشخصٌة معنوٌة و قد ٌكون المشروع
مملوك للدولة وٌسمى حٌنبد بالمشروع العام كمإسسات التسٌٌر اإلشتراكً.
وعلى ذلك فالمقصود بالمقاوالت تلك المشروعات التً تتطلب قدرا من التنظٌم لمباشرة
األنشطةاإلقتصادٌة سواء كانت صناعٌة أو تجارٌة أو زراعٌة أو خدمات و ذلك بتضافر عناصر مادٌة
(رأس المال) و بشرٌة (العمل) و ٌقتضً هذا التنظٌم عنصرا اإلحتراف و المضاربة و ٌعنً
اإلحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار كما تكون المضاربة على عمل الغٌر بقصد تحقٌق الربح
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فاذا لم ٌتحقق فً النشاط عنصري اإلحتراف والمضاربة ال ٌكتسب هذا النشاط شكل المشروع و ٌعتبر
القابم بالنشاط فً هذه الحالة حرفٌا ولٌس تاجرا فإذا ثبت للنشاط صفة التجارٌة فإنه ٌخضع القانونً
التجاري هذا و قد وردت المقاوالت بالقانون التجاري على سبٌل المثال ال الحصر لذلك فإنه ٌجوز أن
ٌضٌف القضاء غٌرها بطرٌق القٌاس أو اإلجتهاد كلما ظهرت الحاجة الى ذلك بسبب متغٌرات
الظروف اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة.
و قد عددت المادة الثانٌة تجاري األعمال التً تكتسب الصفة التجارٌة إال إذا وقعت على سبٌل المقاولة
وهً:
( )1كل مقاولة لتؤجٌر المنقوالت أو العقارات.
( )2كل مقاولة لإلنتاج أو التحوٌل أو اإلصالح.
( )3كل مقاولة للبناء الحفر أو لتمهٌد األرض.
( )4كل مقاولة للتورٌد أو الخدمات.
( ) 5كل مقاولة الستغالل المناجم أو المناجم السطحٌة أو مقالع الحجارة او منتوجات األرض األخرى.
( )6كل مقاولة الستغالل النقل أو اإلنتقال.
( )7كل مقاولة الستغالل المالهً العمومٌة او اإلنتاج الفكري.
( كل مقاولة للتؤمٌنات.
( )9كل مقالة الستغالل المخازن العمومٌة.
( )11كل مقاولة لبٌع السلع الجدٌدة بالمزاد العلنً أو األشٌاء المستعملة بالتجزبة بالجملة.
 1ـ مقاولة تؤجٌر المنقوالت أو العقارات
ٌعد تؤجٌر المنقوالت أو العقارات إذا حدث على سبٌل التكرار واتخذ شكل المشروع عمال تجارٌا طبقا
للمادة الثانٌة تجاري فٌستوي أن ٌكون التؤجٌر واردا على منقوالت كمن ٌقوم بتؤجٌر السٌارت أو
الدراجات أو كن التؤجٌر واردا على عقارات كالمنازل لتؤجٌرها ألغراض الطب كالمستشفٌات الخاصة
أو ألغراض التعلٌم بإفضاء المشرع على هذه األعمال الصفة التجارٌة ٌعتبر القابمون بها تجارا
فٌخضعون اللتزامات التجار من حٌث مسك الدفاتر التجارٌة و القٌد فً السجل التجاري و الخضوع
لضرابب األرباح التجارٌة و الصناعٌة.
 2ـ مقاولة اإلنتاج أو التحوٌل أو اإلصالح
ٌقصد بمقاوالت اإلنتاج أو التحوٌل أو اإلصالح مقاوالت الصناعٌة التً تقوم بتحوٌل المواد األولٌة أو
النصف مصنوعة ب حٌث تكون صالحة الشباع حاجات األفراد مثل صناعة السكر من القصب البنجر
أوالزٌت من الزٌوت أو صناعة النسٌج و األثاث و اآلالت بجمٌع أنواعها .و ٌدخل فً مدلول الصناعة
األعمال التً ٌترتب علٌها تعدٌل لألشٌاء ٌرفع من قٌمتها أو ٌزٌد فً استخداماتها كصناعة الصباغة و
إصال ح الساعات وور إصالح السٌارات وتعتبر مقاوالت الصناعة تجارٌة سواء كان المشروع ٌقوم
بشراء المواد األولٌة المراد تحوٌلها أو ٌقدمها من عنده أو تقدم له من الغٌر لتحوٌلها فإذا كان صاحب
المصنع ٌقوم بصناعة الجلود التً تنتجها ماشٌته و التً تقدم له من الغٌر فإن هذا ال ٌغٌر من طبٌعة
الحالة التجارٌة.
أصحاب الحرف:
الحرفً هو عامل مستقل ٌمارس حرفة ٌدوٌة متخذا شكل مشروع صغٌر نوعا و ٌختلف الحرفً عن
كل من العامل والتاجر فهو لٌس بعامل رغم أنه ٌباشر عمله بٌدٌه ألنه ال ٌرتبط بعالقة تبعٌة برب عمل
عالوة على أنه ٌبٌع ما قام بصنعه خالف العامل الذي ال ٌبٌع ما ٌقوم بانتاجه.
كما ٌختلف الحرفً عن التاجر أوالصانع رغم استقال كل منهما فً أنه ٌعمل بنفسه فً صنع الشًء أو
اصالحه فعمله الٌدوي هومصدر دخله ورزقه الربسً ،فالحرفً ال ٌضارب على عمل الغٌر.
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و المستقر علٌه فقهاء و قضاء أنه ٌشترط العتبار الصناعة عمال تجارٌا أن ٌكون على قدر من األهمٌة
بحٌث ٌمكن القول بوجود مضاربة على األالت و عمل العمال أما إذا اقتصرت الصناعة على مجرد
القٌام بواسطة الشخص نفسه أو بمعاونة عدد قلٌل من العمال أو أفراد أستره فان أعماله تخرج من
مجال القانون التجاري ألنه أقرب إلى طابفة الحرفٌٌن منه الى طابفة الصناع و مثال هإالء األشخاص
النجار أو الحداد أو النقا أو المنجد أو الخٌاط فهإالء جمٌعا ٌعتمدون اساسا فً تقدٌم أعمالهم على
مهارتهم الشخصٌة أو فنهم أكثر من اعتمادهم على تحوٌل ما ٌقدم الٌهم من مواد أولٌة بل أن أعمالهم
تظل مد نٌة حتى و لو إستعان أحدهم بآلة أو أكثر فً العمل كما هو الحال عند إستعمال آالت الخٌاطة
أما إذا لجؤ الحرفً الى شراء المواد األولٌة التً ٌستخدمها فً عمله بكمٌات كبٌرة كشراء الخٌاط
لألقمشة و عرضها للبٌع بحالتها أو بعد حٌاكتها فإن عمله ٌعد تجارٌا على أساس الشراء بقصد البٌع مع
توافر نٌة المضاربة هو نشاط الربٌسً و ما حرفته إال عامل ثانوي.
3ـ مقاوالت البناء أو الحفر أو تمهٌد األرض
إعتبر المشرع مقاوالت البناء أوالحفر أو تمهٌد األرض عمالتجارٌا أٌا كان نوع هذه األشغال و
أهمٌتها فٌدخل فً نطاق ذلك إنشاء المبانً و الجسور و الطرق و األنفاق و المطارات و حفر الترع و
القنوات و إنشاء السدود كما ٌدخل فٌها أعمال الهدم و الترمٌم بشرط أن ٌقدم المقاول المقاول األدوات و
األشٌاء الالزمة للعمل الموكول إلٌه ذلك أنه فً هذه الحالة ٌضارب على األدوات التً ٌقدمها اال أن
القضاء ٌعتبر المقا ول تجارٌا حتى إذا إقتصر على تقدٌم العمل إلنشاء المبانً اذ انه ٌضارب على عمل
العمال تماما كما ٌضارب على األالت و األشٌاء التً ٌقدمها فً إنشاء المبانً و تطبٌقا لذلك ٌعتبر
المقاول الذي ٌتفق مع صاحب األرض على تورٌد العمال الالزمة لإلنشاءات العقارٌة قابما بعمل
تجاري سواء قدم األدوات الالزمة أم لم ٌقدمها أما إذا اقتصر عمل المقاول على مجرد اإلشراف على
العمال الذٌن أحضرهم صاحب العمل فإن عمله ٌظل مدنٌا شؤنه فً ذلك شؤن من ٌقدم خبرته أو إنتاجه
الفكري .
4ـ كل مقاولة للتورٌد أو الخدامات
ٌقصد بالتورٌد أن ٌتعهد شخص بتسلٌ م كمٌات معٌنة من السلع بصفة دورٌة لشخص آخر نظٌر مبلغ
معٌن مثل احتراف تورٌد األغدٌة للمدارس أو المستشفٌات أو الجٌ أوتورٌد الفحم الى مصانع او
المالبس الى المسرح كذلك ٌعتبر تورٌد
 6ـ مقاوالت إستغالل النقل أو اإلنتقال
ٌعد عمال تجارٌا مقاوالت إستغالل النقل أو اإلنتقال و ٌقصد بالنقل نقل البضابع و ٌقصد بالنتقال انتقال
اإلنسان بوسابل النقل المختلفة و عملٌات النقل و اإلنتقال وفقا للمادة الثانٌة ال تعتبر تجارٌة إال إذا
باشرها الشخص على سبٌل اإلحتراف و نتٌجة لذلك إذا فرض وقام أحد أصحاب السٌارات بنقل
أصدقابه أو أقربا به فان عمله ٌعتبر مدنٌا حتى و لو تقاض عن هذا النقل أجر ذلك الن شرط اإلحتراف
هو أساس تجارٌة أعمال النقل و السبب فً ذلك أن عملٌات النقل و اإلنتقال ال تبدو ذات طابع تجاري
إال إذا تضمنت مضاربة على العمال و السٌارات بقصد تحقٌق الربح .ومقاوالت النقل تجارٌة أٌا كانت
وسٌلة النقل و أٌا كان المكان المراد النقل الٌه وأٌا كانت طبٌعة الشٌا المراد نقله .فالنقل برا ٌعتبر
تجارٌا أٌا كان نوع وسٌلة النقل الجوي وإذا كانت عملٌات النقل تجارٌة دابما من جانب الناقل فهً
تختلف من جانب الناقل فهً تختلف من جانب الطرف اآلخر حسب طبٌعة العمل بالنسبة الٌه فاذا قام
بها تاجر ألغراض تجارٌة اتخذت الصفة التجارٌة من جانبٌها.
 7ـ مقاوالت استغالل المالهً العمومٌة أواإلنتاج الفكري .
نصت المادة الثانٌة على تجارٌة مقاوالت المالهً التً من شؤنها تسلٌة الجمهور بمقابل عن طرٌق ما
ٌعرض علٌه فً دور السنٌما و المسرح والسٌرك و مجال الغناء و المسٌقى و سباق الخٌل..
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وتعتبر هذه األعمال تجارٌة على وجه المقاولة بمعنى أنها تكتسب صفتها التجارٌة من إحتراف القابم
بها و لٌس من طبٌعتها وبناء على ذلك ال ٌعتبر تجارٌا عرض األفالم والمسرحٌات فً المدارس و
الجامعات بمناسبة إنتهاء العام الدراسً أو بمناسبة األعٌاد وذلك بقصد الترفٌه عن طلبتها و أعضابها
ذلك ألن هذا العمل ال ٌتم على سبٌل اإلحتراف بل ٌظل هذا العمل مدنٌا و لو كان الدخول الى هذه
الحفالت بمقابل رمزي لتغطٌة تكالفها.
وتنطوي أعمال أصحاب دور العرض على المضاربة وقصد تحقٌق الربح فهم ٌضاربون على أعمال
الممثلٌن والموسقٌٌن كما ٌضاربون على المإلفات و المسرحٌات و األلحان التً ٌقومون بشرابها بل أن
معظم ما ٌقدمه هإالء األشخاص ٌنطوي على شراء بقصد البٌع و ٌتمثل موضوع الشراء فً المنقول
المعنوي وهو الفلم أو المسرحٌة أو المإلفات الموسٌقٌة على أنه ٌالحظ أن العقود التً ٌبرمها هإالء
األشخاص مع الممثل أو الفنان عموما لٌست تجارٌة بالنسبة لهذا األخٌر فالممثل إنما ٌتعاقد لٌقدم إنتاجه
الذهنً أو الفنً أو األدبً أما صاحب دار العرض فالتعاقد ٌعتبر تجارٌا من جانبه.
و ٌثور التساإل عن مدى تجارٌة أعمال صاحب دار العرض الذي ٌقدم انتاجه الفنً الخاص به
مستخدما فً ذلك مواهبه و فنه الشخصً كعازف البٌانو أو الكمان أو األورج كما ٌثور التساإل عن
مدى تجارٌة أعمال صاحب دار العرض الذي ٌقوم بالدور األول و الربٌسً فً المسرحٌة التً ٌقدمها
والرأي المستقر فً هذا الخصوص أن عازف الكمان أو البٌانو أوالمغنً الذي ٌقوم بعرض فنه دون أن
ٌضارب على أعمال غٌره من الموسٌقٌٌن و الفنانٌن ٌعتبر عمله مدنٌا إلنتفاء عنصر المضاربة على
أعمال الغٌر .أما اذا قام صاحب دار العرض باستخدام غٌره من الفنانٌن لعرض المسرحٌة فهو عمل
تجاري على أساس المضاربة على الغٌر حتى و لوكان ٌقوم بدور فً المسرحٌة .
كذلك ٌعتبر تجارٌا إستغالل اإلنتاج الفكري إذا تم على سبٌل المشروع كؤن ٌقوم  ،ناشر بشراء حقوق
المإلف فً إنتاجه األدبً أو الفنً أو العلمً ألجل نشره وبٌعه وتحقٌق الربح من وراء ذلك
8ـ مقاوالت التؤمٌنات
ٌعر ف التامٌن بؤنه عملٌة بمقتضاها ٌحصل أحد األطراف(المستؤمن) لصالحه أو لصالح الغٌر فً حالة
تحقق خطر ما على أداء من آخر (المإمن) مقابل أداء من المستإمن هو القسط ففكرة التؤمٌن تقوم على
أساس توزٌع الخسابر التً ٌصاب بها البعض نتٌجة تحقق خطر معٌن كخطر الوفاة أو المرض أو
الحوادث أو الحرٌق و غٌر ذلك و توزٌع نتابجه على الجماعة تلك الخسابر سهلة اإلحتمال ضبٌلة األثر
وٌقوم على التؤمٌن مشروع له مقوماته و إمكانٌاته الفنٌة المادٌة و البشرٌة و قد إعتبر المشرع
الجزابري فً المادة الثانٌة مقاوالت التؤمٌنات عمال تجارٌا ولم ٌفرض النص أو ٌخصص أنواعا معنٌة
من التامٌن و على ذلك فإن كل مشروع ٌباشر نشاط التامٌن تعتبر اعماله عمال تجارٌا سواء كان
التؤمٌن برٌا أو بحرٌا أو جوٌّا وأٌّا كان نوع التؤمٌن و طرٌقة ونظام األقساط و طبٌعة الخطر المإمن
علٌه فٌستوي أن ٌكون التؤمٌن ضد اإلصابات أو الحرٌق أو السرقة أوغٌر ذلك أمّا التؤمٌن التعاونً
ومإداة أن ٌتفق جماعة من األشخاص ٌتعرضون ألخطار متماثلة كالز ّراع الذٌن ٌتعرضون آلفات فً
مواسم معٌنة تقضً على محصوالتهم أو أمراض معٌنة تهدد حٌواناتهم فٌتفقون على تكوٌن جمعٌة فٌما
بٌنهم للتؤمٌن من األخطار التً تهددهم نظٌرا إشتراكات ٌدفعونها تكون هً بمثابة التعوٌض عن الخطر
الذي ٌحٌق بهم هذا النوع من التؤمٌن التعاونً ال ٌعتبر تجارٌا إلنعدام قصد المضاربة و تحقٌق الربح
كذلك الحال بالنسبة للتؤمٌن اإلجتماعً الذي تفرضه الدولة جبرا أو إختٌارا لبعض فبات القوى العاملة
المنتجة لحماٌتها وفقا لسٌاستها اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة ال ٌعتبر تجارٌا إلنعدام قصد المضاربة
وتحقٌق الربح.
و الخالصة أنه فٌما عدا التؤمٌن التعاونً والتؤمٌن اإلجتماعً تعتبر مقاوالت التؤمٌنات األخرى أعماال
تجارٌة و ٌعتبر العمل تجارٌا دابما بالنسبة للمإمّن علٌه فٌعتبر العمل مدنٌا مالم ٌكن المإمن علٌه تاجرا
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و قام بالتؤمٌن لحاجة تجارته كالتؤمٌن على البضاعة من السرقة أو خطر الطرٌق فٌؤخذ التؤمٌن فً هذه
الحالة الصفة التجارٌة بالتبعٌة .
9ـ مقاوالت استغالل المخازن العمومٌة
تعتبر مقاوالت المخازن العمومٌة عمال تجارٌا طبقا للمادة الثانٌة و هذا النوع من اإلستغالل وثٌق
الصلة بالحٌاة التجارٌة التً تعتبر المخازن العمومٌة من دعابمها األساسٌة و المخازن العمومٌة عبارة
عن محالت واسعة ٌودع فٌها ال ّتجار بضابعهم مقابل أجر بإنتظار بٌعها أو سحبها عند الحاجة و ٌعطى
صاحب البضاعة إٌصاال بها ٌ سمى سند التخزٌن و هو صك ٌمثل البضاعة و ٌمكن عن طرٌق تحوٌله
إلى الغٌر بٌع هذه البضاعة أو رهنها دون نقلها من مكانها.و تلحق بالمخزن العمومً عادة صاله لبٌع
البضاعة بالمزٌد فً حالة عدم وفاء صاحبها بالدٌن الذي تضمنه فً وقت اإلستحقاق.
 11ـ مقاوالت بٌع السلع الجدٌدة بالمزاد العلنً بالجملة أو األشٌاء المستعملة بالتجزبة
تعتبر هذه المقاوالت عمال تجارٌا طبقا للمادة الثانٌة فقد رأى المشرع حماٌة جمهور المتعاملٌن مع
محالت بٌع السلع الجدٌدة بالمزاد العلنً بالجملة أواألشٌاء المستعملة بالتجزبة
إنتهى.....
االعمال التجارٌة بالتبعٌة
المبحث األول  :مـاهٌة االعمــال التجــارٌة بالتـبٌعـٌة
المطلب االول :تعرٌف االعمال التجارٌة بالتبعٌة
المطلب الثانً :شروط نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة
المطلب الثالث :أساس نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة
المبحث الثانً  :تطبٌقات نظرٌة االعمال التجارٌة بالتـبٌعـٌة
المطلب االول  :تطبٌقاتها على االلتزامات التعاقدٌة
المطلب الثانً :تطبٌقاتها على االلتزامات غٌر التعاقدٌة
المطلب الثالث  :اثبات تجارٌة االعمال التجارٌة
مقدمة
شٌدت نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبٌعة على ٌد الفقه والقصاء باالستناد الى اعتبارات منطقٌة والى
بعض النصوص التشرٌعٌة وهً تهدف امام العجز عن وضع معٌار للعمل التجاري الى خلع الصفة
التجارٌة على طابفة من االعمال لم ٌتبناها المشرع وسوف نعرض المقصود بهذه النظرٌة لبٌان فحواها
ثم نعرج على دراسة اساسها وعلى التعرف على تطبٌقاتها واخٌرا نجٌب على التساإل الذي ٌقفز بدٌهٌا
الى الذهن .
 ٌا ترى مامدى الترتٌب التً وضعه القضاء لصالح من ٌتعامل مع التاجر؟المبحث األول  :مـاهٌة االعمــال التجــارٌة بالتـبٌعـٌة
المطلب االول :تعرٌف االعمال التجارٌة بالتبعٌة:
االصل ان االعمال التجارٌة بالتبعٌة هً االعمال مدنٌة ومن ثم فان االعمال التجارٌة ال تقتصر على
الجانب الموضوعً فقط كً تصنف ان العمل تجارٌا وانما تعتمد اٌضا على الجانب الشخصً وهذا ما
نجده مجسدا فً نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة وبالتالً هذا العمل ال ٌمكن بطبٌعة وانما فً حرفة
القابم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرٌة اٌضا تسمٌة االعمال التجارٌة النسبٌة او ال>اتٌة او
الشخصٌة
والغرض من وراء هذه النظرٌة هو تطبٌق نظام قانون موحد على جمٌع االعمال التً تصدر عن
التاجر ومن امثلة هذه االعمال
 التعاقد مع شركات تزوٌد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري شراء التاجرسٌارة لنقل بضابعه الى العمالء او شراء الوقود واآلالت23

التجارٌة .......الخ
ولقد نص المشرع الجزابري علٌها فً المادة  4من القانون التجاري بقوله ٌ":عدعمال تجارٌا بالتبعٌة -:
االعمال التً ٌقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
 اإللتزامات بٌن التجار.وهذا ٌقودنا الى أن هناك شروط ٌجب توافرها لتطبٌق هذه النظرٌة.
المطلب الثانً :شروط نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة
 -1توفر صفة التاجر:
فال بد من توافر صفة التاجر الذي ٌقوم بهذه االعمال ولقد عرفت المادة االولى من القانون التجاري
بقولها "ٌعد تاجر كل من ٌباشر عمال تجارٌا وٌتخذه حرفة معتادة له " ولقد جاء فً المواد 5و 8الزامٌة
توافر اهلٌة معٌنة فً الشخص التاجر وهً 18سنة وٌمكن ان ٌكون فردا او شركة.
 -2أن ٌكون العمل متعلقا بممارسة التجارة او انشبا عن االلتزامات بٌن التجار:
ال ٌعتبر كل عمل ٌقوم به التاجر فً حٌاته تجارٌا النه شخص طبٌعً وله حاجات متنوعة كبقٌة
االشخاص الطبعٌٌن وبالتالً اشترط المشرع ان تكون االعمال التً ٌقوم بها التاجر لها عالقة بتجارته
حتى ولو لم ٌكن القصد منه المضاربة وتحقٌق الربح وبالتالً ٌكون العمل تجارٌا اذا وقع بمناسبة عمله
التجاري بحٌث لو ال هذا النشاط لما وقع العمل.
المطلب الثالث :أساس نظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة:
 -1هناك االساس المنطقً لهذه النظرٌة بتاتً هذا المبدا القابل "ان الفرع ٌتبع االصل " فالمنطق ٌقضً
ان تكون الحٌاة التجارٌة وحدة ال تتجزء ٌخضع فٌها العمل االصلً والعمل التبعً لنظام قانونً واحد.
 -2أما بالنسبة لالساس القانونً نجده فً نص المادة  14من القانون التجاري وال ٌهم أن ٌحصل العمل
بٌن تاجرٌن بل ٌكفً ان ٌكون احد طرفً العمل تاجرا ٌعد تجارٌا.
المبحث الثانً  :تطبٌقات نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة
المطلب االول  :تطبٌقاتها على االلتزامات التعاقدٌة:
االلتزامات التعاقدٌة للتاجر التً ٌقوم بها من اجل تجارته كثٌرة ومتنوعة اال ان بعض العقود التً
ٌبرمها التاجر تثٌر صعوبات منها :
عقد الكفالــــة :نصت علٌه المادة  664من القانون المدنً "عدة ٌبذل بمقتصاه شخص تنفٌذ التزام بان
ٌفً بهذا االلتزام اذا لم ٌفً به المدٌن ".
 االصل ان عقد الكفالة مدنً وال تهدف الى المصاربة وتحقٌق الربح النهها من العقود التبرع أي تقدمخدمة مجانٌة.
لكن فً بعض الحاالت تعتبر الكفالة تجارٌة بالتبعٌة اذا قام بها الكفٌل لمصلحة تجارته مثل  :ان ٌكفل
تاجرا احد عمالبه التجار لٌدر عنه االف الس وٌحفظ به كعمٌل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارٌة ضمانا
احتٌاطٌا.
 اذا تعلقت بتظهٌر هذه االوراق وكل كفالة صدرت كان ٌقوم بكفالة احد عمالبه مقابل عمولة المادة12من القانون التجاري .14/
 عقد العمـــــل :فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه ٌقول انه مدنً على اساس ان العالقة مابٌن ربالعمل والعامل تخصع النظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبٌة الفقه ترى عقد العمل بالنسبة
لرب العمل تجارٌا استنادا الى نظرٌة االعمال التجارٌة بالتبعٌة
 العقـــود المتعلقة بالعقارات :المادة 12من القانون التجاري "ٌعتبر عمال تجارٌا كل شراء للعقاراتالعادة بٌعها " وبالتالً اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او التعاقد مع مقاول من اجل
ترمٌم عقار محل تجاري مثال فتعتبر اعمال تجارٌة بالتبعٌة
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 عقـــد القرض :وهو عمل مدنً سواء للمقرض اما بالنسبة دٌنك فهو عمل تجاري حسب المادة 2منالقانون التجاري وٌمكن ان ٌكون عمال تجارٌا بالتبعٌة فً حالتٌن :
 اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته . اذا كان المقرض غٌر تاجرا واقترض من اجل القٌام بعملٌات تجارته كالمضاربة فً البورصة. شراء وبٌـــع المحل التجاري  :شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاريبالتبعٌة اما شراء المحل التجاري غٌر التاجر الراي :1قال انه ال ٌعتبر عمل تجاري بالتبعٌة الن
المشتري لم ٌكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي  :2والراجح اعتبره كذلك الن عملٌة الشراء هً
الخطوة االولى قصد احتراف التجارة اما البٌع التاجر لمحله التجاري فٌعد عمال تجارٌا بالتبعٌة النه
اخر عمل تجاري ٌقوم به فً حٌاته التجارٌة.
المطلب الثانً :تطبٌقاتها على االلتزامات غٌر التعاقدٌة:
وهً االلتزامات الناشبة عن المسإولٌة التقصٌرٌة حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر
عمل غٌر مشروع اثناء ممارسة تجارته فٌلتزم بالتعوٌض عن الضرر الناشا وٌعتبر عمال تجارٌا
بالتبعٌة كان ٌقوم التاجر بحادث وهو ٌسلم بصاعة لعمٌل له.
اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرٌة على االعمال الفضالة و الدفع الغٌر المستحق مثال:
كما لو تسلم تاجرا مبلغا ٌزٌد على ثمن البضاعة التً باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن النه غٌر
مستحق فٌعتبر عمال تجارٌا بالتبعٌة النه متصل بالشإون التجارٌة كذلك التزام التاجر برد ما صرفه
الفضولً بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولً لٌدفع عن التاجر دٌنا اولٌضمنه
حتى ال ٌشهر افالسه.
المطلب الثانً  :اثبات تجارٌة االعمال التجارٌة:
هناك قاعدة اصلٌة فً االثبات تقول ان البٌنة على من ادعى و الٌمٌن على من انكر وبالتالً على
االثبات على ان العمل المدنً هو عمل تجاري بالتبعٌة تقع على المدعً أي الشخص المتعامل مع
التاجر أي ان ٌثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق بممارسته إال أنه عملٌا ٌصعب االثبات
ذلك مما حاول القضاء التخفٌف من هذا العبا بتسهٌل عملٌة االثبات بوضع ما ٌعرف بالقرٌنة التجارٌة
ومفادها أن كل عمل صادر عن تاجر ٌعد عمال تجارٌا ومتعلق بتجارته وعلى من ٌدعً مدنٌة العمل
وه و التاجر أي التاجر أي المدعً علٌه أن ٌثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبا االثبات على عاتق
المدعً وبهذا غاٌرت القرٌنة التجارٌة القاعدة االصلٌة وٌكون االثبات بكافة الطرق االثبات.
ونستخلص مما قٌل ،أن األعمال المدنٌة التً كٌفت على أنها أعمال تجارٌة بالتبعٌة ساعد كثٌرا القضاء
من تكٌٌف بعض األعمال وتحدٌد اإلختصاص الواجب التطبٌق علٌها كما خففت العبا على الشخص
غٌرالتاجر من إثبات تجارٌة األعمال التجارٌة إستنادا إلى القرٌنة التجارٌة حسب نص المادة  14من
القانون التجاري .
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