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 مقدمة

التقاليد التي  و  القانؾن التجاري هؾ قانؾن حديث الشذأة وليد البيئة التجارية ووليد العادات
، لييؼ هغ يير وقييانؾن لدييتقع لييل قؾايييدإ الخاعيية رييل إ   يي  ي ييد قرييي ، تعييارع يهي ييا التجييار

، التظيييؾرات الحديلييية لهشذيييا  التجييياري و  الحاجيييات ا قتريييادهةو  العسهييييةدييييل إلييييل الزيييرورات 
هيؾ  يرم ليؽ  يروم القيانؾن الخياص و   القانؾن التجاري قانؾن لتظؾر    حروية دامسية ولديتسرة

هذيسع لجسيؾم القؾاييد القانؾنيية التي  تظبيا يهيى التجيار وا يسيا  ، إلى جان  القانؾن السيدن 
قانؾن السدن  الذي هزؼ لجسؾية لؽ القؾايد القانؾنيية التي  هؾ أضيا نظاق لؽ ال، و التجارية

واليذي يتسييز راللبيات ، تظبا يهيى ا  يراد ر يض الشغير ييؽ نيؾم السعيال ت التي  هقؾليؾن   يا
وا سييييتقرار يلييييس القييييانؾن التجيييياري الييييذي التجيييياري يييييشغؼ السعييييال ت التجارييييية التيييي  قؾال ييييا 

 ا متسان واللقة.و  الدرية

 :  و سيتؼ تقديؼ دراستشا لهقانؾن التجاري إلى أربع  رؾ  رميدية

 يتشيياو  هييذا الترييع تعرييين القييانؾن التجيياري : مللل ا لانلل الن الي لل ر  : الفرللا الول
 لرادرإ.و  نظاق تظبيقل، خرامرل، تظؾرإو 

تؼ التظرق  يل إلى نغرييات تظبييا ا يسيا  التجاريية : العس ل الي  رية: الفرا الث اي
وتسييزهيييا ييييؽ ا يسيييا  السدنيييية ميييؼ أنيييؾام ا يسيييا  التجاريييية والستسلهييية  ييي  ا يسيييا  التجاريييية 

ا يسييييا  التجارييييية رالتبعييييية وا يسييييا  ، ا يسييييا  التجارييييية حديييي  الذييييلع، رحديييي  السؾضييييؾم
 السختهظة.

شيرو  اتتدياص عيتة التياجر ، تشاو  هذا الترع تعرين التاجر: الي جر: الفرا الث لث
القييد  ي  الديجع و  البحث    التزالات التاجر الستسلهية  ي  لديػ اليد اتر التجاريية رسا    ذلػ
 التجاري.
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 خرامرييييل، تسييييل دراسيييية تعرييييين السحييييع التجيييياري : السحللللا الي لللل ر  : الفرللللا الرا لللل 
، مؼ يشاعر السحع التجاري رسيا  ي يا العشاعير السادهية والعشاعير السعشؾيية، طبيعتل القانؾنيةو 

أخيييرا أهييؼ العسهيييات الييؾاردة يهييى و  تجيياري لييؽ السشا ديية مييير السذييرويةيهيييل حساهيية السحييع ال
 رهؽ السحع التجاري.و   يع السحع التجاري ، ه  إهجار السحع التجاري و  السحع التجاري 
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 للقاهون التجاري  مفهوم: الفصل ألاول 

 :  نقدؼ دراستشا    هذا الترع يهى الشحؾ اآلت 

  لاهية القانؾن التجاري : السبحث ا و 

  لرادر القانؾن التجاري : السبحث اللان 

 نظاق تظبيا القانؾن التجاري : السبحث اللالث 

 الن الن الي  ر  م هية : السبحث الول

خرييييامص ، سيييييتؼ تشيييياو  تعرييييين القييييانؾن التجيييياري وتظييييؾرإ التيييياريخ   السظهيييي  ا و  
 :  ذاتية القانؾن التجاري  السظه  اللالث  يهى الشحؾ اآلت ، القانؾن التجاري  السظه  اللان  

 تظلره الي ريخيو  تعريف الن الن الي  ر  : السظاب الول

 لي  ر  تعريف الن الن ا: الفرع الول

القييانؾن التجيياري هييؾ  ييرم لييؽ  ييروم القييانؾن الخيياص يتزييسؽ لجسؾييية القؾايييد القانؾنييية 
  ييييؾ هذييييسع جسيييييع ، تييييشغؼ الع قييييات القانؾنييييية  يييييؽ التجييييارو  التيييي  تحلييييؼ ا يسييييا  التجارييييية

، لقتزيييات الشغيياع العيياعو  وسييا يتساشييى، الشرييؾص القانؾنييية التيي  تييشغؼ السعييال ت التجارييية
ولتييى ، السعييال ت التجارييية لد ييراد لعسييل التؾضييى  نييل هحييدد لييؽ هييؾ التيياجر نييل لييؾ تروييل 

السحيييع و  الديييجع التجييياري و  هعتبييير العسيييع تجارييييا ويتزيييسؽ القؾاييييد الخاعييية راليييد اتر التجاريييية
 يشذييأ ، السدييت هػو  يزييبا القؾايييد لحساهيية السشييت و  وييذلػ يييشغؼ السشا ديية  يييؽ التجييار، التجيياري 

 .تشغيؼ التجارةو  انؾنية الت  تد ر يهى حدؽلؽ أجع ذلػ السؤسدات الق

القيييانؾن التجيييياري أضيييييا نظاقيييا لييييؽ القييييانؾن السييييدن  رايتبيييار أن القييييانؾن السييييدن  هييييؾ و 
يزؼ لجسؾية القؾايد القانؾنية الت  تحلؼ الع قات  يؽ ا  يراد ر يض الشغير و  الذريعة العالة
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أن القيانؾن السيدن  هظبيا يهيى  أي،  1 يؽ طبيعة الس يؽ أو نيؾم السعيال ت التي  هقؾليؾن   يا
أليييا القيييانؾن التجييياري   يييؾ لحريييؾر  ييي  نظييياق ، جسييييع ا  يييراد دون تترقييية أهيييا وانيييل عيييتات ؼ

تظبيقل يهى نؾم لعيؽ لؽ الشذا  هؾ الشذا  التجاري ويهى  ئة لعيشة هؼ التجار   يؾ قيانؾن 
يهيييى السعيييال ت بالتيييال   القيييانؾن التجييياري هيييؾ اليييذي هظبيييا ، و التجيييارو  السعيييال ت التجاريييية

إذا ليؼ يؾجيد ل يا حليؼ  ي  القيانؾن التجياري نظبيا حيشئيذ ، و التجارية رايتبار الخياص هقييد العياع
 القانؾن السدن  رايتبارإ الذريعة العالة.

 اليظلر الي ريخي لان الن الي  ر  : الفرع الث اي

ولهتييارير ، ذات يياوإنسييا ييرتبا تاريخييل  تييارير التجييارة ، إن القيانؾن التجيياري ليييس وليييد اليييؾع
أهسيييية خاعييية  ييي  القيييانؾن التجييياري  ن أنغسييية هيييذا القيييانؾن  ييي  تظيييؾر لديييتسر تبعيييا لتظيييؾر 

تقاليد تعارع يهي ا التجار لشيذ و   القانؾن التجاري  دأ    عؾرة يادات،  2 الحياة ا قترادهة
ر تظيييؾرت شيييييئا  ذييييئا  تظييييؾ و  أقيييدع العريييؾر إلييييى أن  يييدأ تيييدويش ا تييييدريجيا  ييي  شييييلع قيييؾانيؽ

 التجارة.

ع يرت اآلميار ا وليى لهقيانؾن التجياري  ي  لشظقية البحير ا  ييض   تي  العريؾر القدهسية
وسا يرع البا هيؾن أنغسية ، الستؾسا ل د الحزارات القدهسة  ازدهرت التجارة يشد السررييؽ

 قبييع السييي د أهس ييا لييا يتعهييا رييالقرض رتامييدة 22تجارييية تزييسش ا قييانؾن حسييؾرا    يي  القييرن 
تروييؾا نغالييا قانؾنيييا أعييي  هييؾ و  وتخرييص التيشيقيييؾن  يي  التجييارة البحرييية، الذييروةو  الؾدهعييةو 

 يذذا ، هؾ أعع نغرية الخدامر السذتروة السعرو ة    القانؾن البحري و  نغاع الرل     البحر
إنقاذهيييا ليييؽ ال يييرق اليييذي و  ألقييييل رزييياية أحيييد الذييياحشيؽ  ييي  البحييير لتختيييي  حسؾلييية الديييتيشة

                                                           
 .9، ص 2226لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، أعؾ  القانؾن التجاري، دار التكر الجالع ،  1 
  25لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق ، السرجع الدا ا، ص  2 
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أعيحاص البزيامع التي  أنقيذت رتزيع هيذإ التزيحية و  زع لاليػ الديتيشة أو لج زهياالتي، ي ددها
 . 1  تعؾيض عاح  البزاية الت  ألقيل    البحر

ا تييييديؾا نغيييياع قييييرض و  مييييؼ جييييا  ارمريييييا  بييييرزت ل ييييارات ؼ أهزييييا  يييي  التجييييارة البحرييييية
ة لييا يهزلييل طبقييا ل ييذا الشغيياع هقييؾع أحييد ا شييخاص رييذقراض لالييػ الدييتيش، و السخيياطرة الجديييسة

 ذذا لرت الرحهة البحريية ردي ع ويان يهيى ، ذلػ رتامدة لرتتعةو  شرا  البزامعو  لتج يز ستيشة
ألييييا إذا ههكييييل الدييييتيشة أمشييييا  رحهت ييييا لييييؼ هلييييؽ يهييييى ، السقتييييرض سييييداد لبهييييئ القييييرض و ؾامييييدإ
  2 السقترض أي التزاع  رد السبهئ أو  ؾامدإ

 ن يؼ ايتبيروا أن التجيارة ل شية ، نؾن التجياري ألا الرولان  هؼ هلؽ ل ؼ دور وبير    القيا
 ووييان القييانؾن السييدن  هييؾ الذييريعة العاليية التيي  تظبييا يهييى جسيييع ا  ييراد،   تهيييا را شييراع

استسر القانؾن التجاري    التظؾر حيث حقا تقيدلا لهحؾعيا خي   ، و يهى جسيع السعال تو 
 انتذير التبياد  التجياري ، أحلاليلو  العرؾر الؾسظى حيث  دأت تبيرز عيؾر الشذيا  التجياري 

ع يرت  ي  هيذإ ا سيؾاق الكسبيالية التي  اسيتخدلل لشقيع و  ا سؾاق التجاريةو  والسراتز التجارية
الشقييؾد لييؽ للييان آلخيير رظريييا التؾقيييع يهييى رسييالة الؾ ييا  وع يير  ي ييا أهزييا نغيياع ار يي س 

 . 3 واة  يؽ الدامشيؽيلتع السداو  تظريا لهتشتيذ يهى ألؾا  السديؽ هحقا الؾ ا  الدريع

الكدييي  و  قؾاييييد تحليييؼ التجيييارة وسيييؾرد لهيييرزق و  قيييد جيييا ت الذيييريعة ارسييي لية رسبييياد و 
" ي  أيه  الذين آمشلا ال تلكلالا أمللال ب نيلش ب : الح   حيث جا     القرآن الكريؼ قؾلل تعالى

يهييييل وهشييياح أحادييييث ولييييرة ييييؽ الشبييي  ،  4   لب طلللا أال أن ت للللن ت للل رة علللن تلللرا  ملللش ب"
 ون يييييل ييييييؽ ا حتكيييييار، الرييييي ة والدييييي ع تحيييييث يهيييييى اليييييرزق الحييييي    ييييي  لجيييييا  التجيييييارة

ال  للب " : قؾليلو  " ال يحي لر الظعل م أال  ل ط ": حيث قا  الرسؾ  يهييل الدي ع، ا ست   و 
                                                           

 32، ص 2223لباد  القانؾن التجاري،  سهسان  ؾذهاص، 1 

 12دمحم الديد التق ، لباد  القانؾن التجاري، لشذؾرات الحهب  الحقؾقية، لبشان، ص 2 
  29لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، السرجع الدا ا، ص  3 
 29سؾرة الشدا ، آهة  4 
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، ""أحا هللا البيعللحرم الرال : وسا حرلل الذريعة الربا لقؾلل تعالى، مرزوق والسحي ر ماعلن"
وذليػ لسيا ، تدتؾج  الذريعة ارس لية الكتارة لإلمبات رالشديبة لهسعيال ت التجارييةووذلػ لؼ 

" ي  أيهل  اللذين آمشللا : تتدؼ رل هذإ السعال ت لؽ سرية وتبديا    ارجرا ات لقؾلل تعالى
" أال أن ت لللن ت لل رة : إلييى قؾليل  1 ليكيلب نيللش ب ب تللب   لعللل   "و  أذا تللايشيب نلللين تلل ليبله

 (2)تليرواه  نيش ب تايس عايكب جش ح أال ت يبله "ح ضرة 

التيييدت الحروييية التجاريييية ليييؽ دو  حيييؾض البحييير ا  ييييض إليييى ،  ييي  العريييؾر الحديليييةو 
تظييييؾر و  نغييييرا لهكذييييؾع الج را ييييية، و السحيييييا ا طهديييي و  الييييدو  السظهيييية يهييييى رحيييير الذييييسا 

تظيييؾر القيييانؾن ع يييرت الحاجييية السهحييية إليييى ، و الريييشاية ع يييرت الذيييروات الرأسيييسالية الكبييير  
حيييث ، 14التجيياري ويرجييع أو  تقشيييؽ لهقييانؾن التجيياري الترنديي  إلييى ي ييد لييؾيس الرارييع يذيير

راريييا تتشييياو  لؾضيييؾيات  12ويحيييؾي ، يتزيييسؽ قؾاييييد التجيييارة البريييية 1673أعيييدر ألييير سيييشة 
يدييييسى هييييذا و  اخترييياص السحيييياتؼ التجاريييييةو  ار يييي سو  ا وراق التجاريييييةو  الذيييروات التجارييييية

و   ، ندبة إلى سا اري الذي وان لل التزع    وضعل Code Savaryشيؽ سا اري التقشيؽ تق
تيييؼ إعيييدار  1827 ييي  سيييشة ، و عيييدر ألييير آخييير يتزيييسؽ قؾاييييد التجيييارة البحريييية 1681سيييشة

اسيتسرت التجيارة و  1828جيانت   21لذروم القانؾن التجاري يهى أن يتؼ العسع رل ا تدا  لؽ 
ويعتبيير أو  وأيغييؼ يسييع تذييريع   يي  ،  3 هييذا التظييؾرو   يي  التظييؾر رذعييدار قييؾانيؽ تتساشييى
 ووان لل تأمير وبير    الدو  ا خر  ولش ا الجزامر.، القانؾن التجاري    العرؾر الحديلة

ألا رالشدبة لتظؾر القانؾن التجاري الجزامري  الجزامر وانيل تعسيع ريالقؾانيؽ الترنديية إ  
حييث تيؼ إعيدار القيانؾن التجياري الجزامييري ، 1975ليا ويان لش يا لعارضيا لهدييادة حتيى سيشة 

 28-93لعد  ولتسؼ رالسرسؾع التذريع  رقيؼ 26/29/1975السؤرخ    59-75رسؾج  ألر 

                                                           
 245سؾرة البقرة، آهة  1 
 .17، 16، الجز  ا و ، ص 2227 ؾزي دمحم سال ، شرح القانؾن التجاري، دار اللقا ة، يسان،  2 
 33رظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، السرجع الدا ا، ص ل 3 
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القييانؾن رقييؼ ، 1996دهدييسبر9السييؤرخ  يي   27-96ا ليير رقييؼ ، 1993أ ريييع  25السييؤرخ  يي  
 .2215 دهدسبر 32السؤرخ     22-15القانؾن رقؼ و  2225 يتري  6السؤرخ     25-22

  ر ئص الن الن الي  ر  ) مبررات وجلد الن الن الي  ر ( : السظاب الث اي

لبييررات وجييؾد القييانؾن التجيياريا لييا هيي  الخرييامص التيي  يتسيييز   ييا و  لييا هيي  أسييباص
التيييي  اسييييتؾجبل وجييييؾد قييييانؾن خيييياص   ييييا يهييييى الييييرمؼ لييييؽ وجييييؾد القييييانؾن و  الشذييييا  التجيييياري 

 السدنيالذي هحلؼ ي قات ا  رادا

 ييذن التجييارة  يي  حرويية ، وييذلػ الييبا و  ا سييتقرارو  وييان الشذييا  السييدن  هستيياز راللبييات إذا
ا متسييان  يي  جسيييع السعييال ت التيي  اسييتديل و  اللقييةو  هييذإ الحرويية أساسيي ا الدييرية، و لدييتسرة

وهيذا التشغييؼ الخياص يتسليع  ي  القييانؾن ، وجيؾد قيانؾن خياص يؾاتي  هيذإ الحروية ا قترييادهة
 التجاري.

 السرواةو  الدرعة: ولالفرع ال 

إن السعييييال ت التجارييييية هيييي  يسهيييييات لت حقيييية  يييي  حييييياة التيييياجر وهيييي   ييييذلػ يرضيييية 
ا ليير الييذي   هعظيي  ، تييرد يهييى أشيييا  يرضيية لهتهيي و  لهتقهبييات   يي  أيسييا  تت حييا ردييرية

لييذلػ تقتزيي  السعالهيية ، قبييع تشتيييذهاو  التييدقيا قبييع إ ييراع السعالهييةو   رعيية لهتيياجر  يي  التريييث
، الذييلهية  يي  العديييد لييؽ الحييا تو  السرونيية  يي  التشتيييذ رعيييدا يييؽ الرسييسيةو  رييية الدييريةالتجا

ذاح إ  و    هتعيع هيذاو    يبييع ليا لدهيل إ  لهزيرورةو   الذخص العادي   هذتري إ  ليدت هػ
 تروي لذلػ.و  رعد تتكير

 قيييد وضيييع القيييانؾن التجييياري تحيييل تريييرع التييياجر لجسؾيييية ليييؽ ارجيييرا ات القانؾنييييةو 
إقييرارإ لسبييدأ و  للييا  ذلييػ ايتسيياد السذييرم، تعقيييدات القييانؾن السييدن و  تييؾ ر يهيييل رظيي و  تشاسييبل

 .حرية ارمبات وقايدة يالة دون اشترا  الكتارة أو الرسسية
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 االئيس نو  الثنة: الفرع الث اي

هعد ا متسان الديالة اللانيية لهحيياة التجاريية  نيل هسليؽ التياجر لييس  حدي  ليؽ تحقييا 
وييذلػ لييؽ لزييايتة نذيياطل التجيياري دون لييا حاجيية لهؾ ييا   تع داتييل  يي  و   ييع، ليي  إليييللييا ير 
  1  ن ا متسان هعش  لشح السديؽ أج  لهؾ ا .، الحا 

تيييييتؼ هيييييذإ ، و  السعيييييال ت التجاريييييية تيييييربا  ييييييؽ الستعيييييالهيؽ رعشرييييير أساسييييي  هيييييؾ اللقييييية
  هقييدع و  لييؽ السشييت  حيييث أن الستعالييع هأخييذ رزيياية، السعييال ت يبيير آجييا  تتعهييا رالؾ ييا 

أو يؤجع الد ع إليى أجيع لديسى ، أو يد ع لل شيػ أو ورقة نقدهة أخر  لؽ أجع الؾ ا ، مسش ا
ولييؽ مسيية  ييذن السشييت  هلييؾن  يي  وضييعية قييد تييؤدي إلييى إ  سييل لييؾ  يشريير ، أو مييير لدييسى

، راص يييذذا أخيييع أحيييد الستعيييالهيؽ رالتزاليييات اللقييية  يييذن ذليييػ هخهيييا ا رتبييياح وا ضيييظ، ا متسيييان
ا متسيان و  ضيسانا ل متسيان ضيسؽ القيانؾن التجياري العدييد ليؽ ا حلياع التي  تيديؼ اللقيةو  لذلػ

 أشييي ر ، الست يبييييؽ ريييالحقؾق الستداوليييةو  تشغيت يييا ليييؽ التجيييار السيييزيتيؽو   ييي  البيئييية التجاريييية
وسيا قيرر السذيرم حساهية ، السذرم سي  ار  س    وجل التاجر الذي يتؾقي  ييؽ د يع ديؾنيل

 .مية لعشرر ا متسان وسا هؾ الحا     حالة إعدار شيػ دون رعيدجزا

 لثرة النلاعل اآلمرة: الفرع الث لث

حساهيية السرييهحة ا قترييادهة لهدوليية ديييل السذييرم لهتييدخع و  إن لقتزيييات الشغيياع العيياع
حساهيييية و  وهييييذا خدليييية، رالعديييييد لييييؽ القؾايييييد اآللييييرة التيييي    هجييييؾز لهستعييييالهيؽ الخييييروج يش ييييا

 قييد نييص السذييرم يهييى وجييؾص ، الستعييالهيؽ أنتديي ؼ أو ل يييرهؼ لييؽ السدييت هكيؽ أو حتييى لهدوليية
القييد  ي  الديجع التجياري و  إلزاع التاجر رسديػ اليد اتر التجاريية، إ راغ الذروة    شلع رسس 

ليييؽ دون لديييػ و  إذ أنيييل إذا تيييرح التييياجر ليييؽ دون قييييد  ييي  الديييجع التجييياري ، إليييى ميييير ذليييػ
   لؽ استيتا  حقؾق ا.و  لؽ تتسلؽ الدولة لؽ إحرا  التجار الحقيقييؽ لهد اتر التجارية

                                                           
 7دمحم الديد التق ، السرجع الدا ا، ص  1 
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 ذاتية الن الن الي  ر  : السظاب الث لث

ا متسيييان   يييع هلتييي  هيييذا و  رأيشيييا أن القيييانؾن التجييياري جيييا  أساسيييا تهبيييية لعييياله  الديييرية
جيييل  ييي  إدلاو   سيييتق   القيييانؾن التجييياري ييييؽ القيييانؾن السيييدن  أع هحتييياج ا لييير إليييى التؾحييييد

  سا لد  تبعية أو استق لية القانؾن التجاري لهقانؾن السدن ا ، القانؾن السدن 

 :  انقدؼ التق ا  إلى  ريقيؽ

 ييييي  جسييييييع و  تظبيقيييييل يهيييييى جسييييييع ا  يييييرادو  يشيييييادي  تؾحييييييد القيييييانؾنيؽ: الفريلللللل الول
رأي يؼ يديتشدون  ي  و  مير تياجرو  أو  يؽ تاجر، تجاري و  السعال ت دون تترقة  يؽ يسع لدن 

 :  إلى

 الشرييييؾص القانؾنييييية ، تييييؾن أن القييييانؾن التجيييياري ؾ نغيييياع قييييانؾن  مييييير والييييع -
إنسييا قييد نهجييأ إلييى أحليياع القييانؾن ، و التجارييية   تكتيي  وحييدها لهترييع  يي  السشازيييات التجارييية

 يقد ارهجار    القانؾن السدن .و  السقاهزة، السدن  للع القؾايد الت  تشغؼ يقد البيع

ا متسان   ريأس أن و  الستسلهة    الدريةو  قؾايد القانؾن التجاري تؾن أن لزاها  -
 تستيد إلييى القييانؾن السييدن  ليدييتتيد لش ييا الكا يية  يد  لييؽ تقتريير  قييا يهييى السعييال ت التجارييية

 تبدييييا القؾاييييد القانؾنييييةو  بالتيييال  ييييؤدي التؾحييييد إليييى تبدييييا ارجيييرا ات، و  ئييية التجيييار  قييياو 
 .نظاق تظبيا وع لؽ القانؾنيؽو  دحدؼ الخ ع القامؼ حؾ  حدو و 

التيي  هيي  أسيياس و  إذا وييان القييانؾن التجيياري حييدد  يي  قؾايييدإ الؾسييامع التجارييية -
،  يتح الحديارات التجاريية، الديتتجة، السعال ت التجارية والتعاليع ريا وراق التجاريية الذييلات

د لقتريرة يهيى  ئية  يذن هيذإ الؾسيامع ليؼ تعي، الديشداتو  شرا  ا س ؼ، التعالع را وراق السالية
 التجار  قا  ع أعبح لؽ حا أي شخص يادي أن يتعالع   ا 

إهظاليا استظايل الت ه  يهى الريعؾبات ، انجهترا، إن رعض البهدان ودؾيدرا -
السدنيية و   أعدرت قانؾن واحيد لؾحيد لهسعيال ت التجاريية، الت  يليرها ازدواج القانؾن الخاص
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.  1 بيييدون تسييييز  ييييؽ التيياجر وميييير التييياجرو  التجارييييةو  تشظبييا أحلاليييل يهييى ا يسيييا  السدنييية
 .يشت   الخ عو   هساذا   تعسؼ هذإ التكرة لد  جسيع الدو 

 رالرمؼ لؽ وجاهة هذإ الحجي  إ  أن هشياح  رييا لعيارض لتكيرة التؾحييد: الفريل الث اي
 القيييانؾن ، نييياد  إليييى وجيييؾص أن هليييؾن لهقيييانؾن التجييياري وييييان لديييتقع ييييؽ القيييانؾن السيييدن و 

التجيياري رمييؼ أنييل هدييتعيؽ العديييد لييؽ نرؾعييل لييؽ القييانؾن السييدن  إ  أن لييل ذاتيتييل السدييتقهة 
التي  تحتياج إليى قؾاييد خاعية تيت مؼ ليع و  وهيذا لرجعيل السؾضيؾيات التي  هعالج يا، يشترد   ا
ذليييػ و  التييي  تقيييؾع أساسيييا يهيييى يشاعييير لتعيييددة لتسلهييية  ييي  حساهييية ا متسيييان التجييياري و  التجييارة
وذلػ رالشدبة لإلمبات هشاح قؾاييد خاعية ، حساهة السدت هػو  تشغيؼ السشا دةو  ساهة الدامشيؽرح

 .ا متسانو  ال دع لش ا ضسان الدرية

إن وانييل رعييض الييدو  ل ييا قييانؾن أو تقشيييؽ واحييد و  الشقييد الييذي وجييل لشغرييية التؾحيييد أنييلو 
لبيييدأ و  حيييد أو تقشييييؽ واحيييد   يييد أن نتيييرق  ييييؽ وجيييؾد قيييانؾن وا، لهسعيييال ت التجاريييية والسدنيييية

حيييث ،  الييدو  التيي  أخييذت  تؾحيييد القييانؾنيؽ لييؼ تدييتظع إدلاج سييا إدلاجييا وهيييا،  2 ا زدواجييية
، طامتيية التجييارو  القؾايييد السدييتقهة التيي  تشتييرد   ييا السعييال ت التجاريييةو  عهييل رعييض ا حليياع

وحيييدة و  التقشييييؽ يشب ييي  ييييدع الخهيييا  ييييؽ وحيييدة ،  الؾحيييدة ليديييل إ  وحيييدة شيييلهية   جؾهريييية
 القانؾن الخاص.

لسييا سييبا نخهييص إلييى أن القييانؾن التجاريهييل ذاتييية لدييتقهة للهييل للييع القييانؾن الجشييام  و 
، إن ويان هديتق  أحلاليل ليؽ رعيض القيؾانيؽ ا خير  و  تجعهل لتسيز يؽ القؾانيؽ ا خر  حتيى

قيييؾ  أن  كيييرة ليييؽ مسييية هسليييؽ ال، و  القيييانؾن التجييياري   هسلشيييل ا سيييت شا  ييييؽ القيييانؾن السيييدن 
 ليدل لظهقة.و  استق   القانؾن التجاري ه  ندبية

 
                                                           

 .12يسار يسؾرة، الؾجيز    شرح القانؾن التجاري، دار السعر ة، ص  1 
 14ة، السرجع الدا ا، ص يسار يسؾر  2 
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 اظ ق تظبيل الن الن الي  ر  : السبحث الث لث

 :  هع القانؾن التجاري قانؾن السعال ت التجارية أو هؾ قانؾن التجار

هييييع أن القييييانؾن ، اختهتييييل اآلرا  التق ييييية حييييؾ  تحديييييد لجييييا  تظبيييييا القييييانؾن التجيييياري 
 التجاري هؾ قانؾن خاص رالتجار أو أنل هعد قانؾن خاص را يسا  التجارية ا 

 اختهتيل الييدو   يي  تحدييد نظيياق القييانؾن التجياري   شيياح لييؽ قريرها يهييى قييانؾن التجييار
يهيييى هيييذا ا سييياس و  ليييؽ اليييدو  ليييؽ ايتبيييروا نظييياق القيييانؾن التجييياري هيييؾ ا يسيييا  التجارييييةو 

   :ع رت هشاح نغريتان

 الشظرية السلضلعية: السظاب الول

، يشحرر نظاقل  قا  ي  ا يسيا  التجاريية ير  أنرار هذإ الشغرية أن القانؾن التجاري 
هييذا ررييرع الشغيير يييؽ و  رحيييث تظبييا أحلالييل رييالشغر إلييى السعالهيية التيي  ل ييا عييتة التجارييية

ؾم خزييؾم رسعشييى أن الشذييا  الييذي هسارسييل الذييخص هييؾ الييذي هحييدد لييد  لؾضيي، القييامؼ   ييا
 :  قد استشد دياة هذإ الشغرية لتدييؼ لؾقت ؼ إلى حجتيؽو  هذإ السعالهة لهقانؾن التجاري 

لتادهيييييا أن ايتبيييييار القيييييانؾن التجييييياري قيييييانؾن ، ذات عيييييب ة سياسيييييية: الح لللللة الولللللل 
ويذا لبيدأ ، و السعال ت التجاريية ليؽ شيأنل تجدييد لبيدأ السدياواة اليذي نيادت ريل الليؾرة الترنديية

حيث أن اللؾرة الترندية أل ل نغاع الظؾام  الذي ويان سيامدا  ي  التقشييؽ ، ا قترادهةالحرية 
هذا التقشيؽ الذي جعيع ا يسيا  التجاريية حليرا يهيى  ئية لعيشية ، 1673التجاري الدا ا لدشة 

أيظى حا ا ختراص لهترع    السشازيات التي  هليؾن  ي يا التجيار طر يا  ي يا و  هؼ التجار
 ة.لهسحاتؼ التجاري

قانؾنيية ترجيع إليى ويؾن التقشييؽ التجياري الترندي   ي  السيادتيؽ و  تاريخيية: الح ة الث ايلة
يقييد ا ختريياص لهسحيياتؼ التجارييية  يي  وييع لالييا يتعهييا  1827الرييادر سييشة  632 – 631

لييؽ ذات القييانؾن أخرجييل  632وسييا أن السييادة ، را يسييا  التجارييية دون تحديييد ل ييذإ ا يسييا 
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و  السر ؾيييية يهيييى التجيييار الخاعييية رالسعيييال ت التييي    تسيييل لديسيييا  السشازييييات أو اليييديا
بالتييال  هييذا القييانؾن يرليي  إلييى وضييع نغرييية ياليية لهعسييع التجيياري حتييى   ، و التجارييية ررييهة

 .ه  التجارو  تبقى هذإ أيسا  قاعرة يهى طامتة لعيشة لؽ ا شخاص

ليؼ و  ليؽ حييث أن يا ليؼ تحيددرالرمؼ لؽ وجاهة هذإ الحجي  إ  أن يا قاعيرة : انل الشظرية
ا ليير الييذي هحييدث ارتبيياح  يي  الحييياة ا قترييادهة ، تقييدع لشييا لعيييارا لتحديييد ا يسييا  التجارييية
 ن هييذا التظيييؾر لييؽ شيييأنل أن يشذييأ لعيييال ت   ، وهييذا ريييالشغر إلييى تظيييؾر الحرويية التجاريييية

ضييبظ ا تعييرض يهييى القزييا  لهترييع  ي ييا رحيييث   هسلييؽ لهقاضيي  و  تكييؾن طبيعت ييا واضييحة
 .ا جت اد    السؾضؾم الؾاحد وتحديدها    لعيار لتتا يهيل إذ يترت  يهى ذلػ تعدد

 الشظرية الذخرية: السظاب الث اي

إذا وانييل الشغرييية السادهيية تحريير نظيياق قييانؾن التجيياري لادهييا أي رييالشغر إلييى لؾضييؾم 
حيييث هظبييا ، االسعالهيية  ييذن الشغرييية الذخرييية تحييدد نظيياق القييانؾن التجيياري تحديييدا شخرييي

 أسيياس القييانؾن التجيياري هييؾ التيياجر رحيييث لييؾ قيياع ، هييذا القييانؾن يهييى  ئيية لعيشيية هييؼ التجييار
وو قيا ل يذإ ، شخص مير تاجر رعسع تجاري  ذن هذا العسع هخرج يؽ نظاق القيانؾن التجياري 

 الشغرية هج  تحديد الس ؽ التجارية يهى سبيع الحرر

هييؾ قييانؾن ل شيي  أو حر يي  ي ييتؼ  نؾن التجيياري يدييتشد أنرييار هييذإ الشغرييية يهييى أن القيياو 
 ن القييانؾن التجيياري  يي  أعييهل قبييع تقشيشييل وييان ،  تشغيييؼ السحتيير يؽ لس شيية التجييارة دون سييؾاهؼ

قييد و  التزلييؾا  تظبيق يياو  العييادات التيي  تعييارع يهي ييا التجييارو  يتسلييع  يي  لجسؾييية لييؽ ا يييراع
ع  يالتقشيؽ ا و   1673ليؾيس الراريع  تعار ؾا يهي ا ررتت ؼ تجيار إليى أن تيؼ تقشيش يا  ي  ي يد

 .جا     شلع قانؾن لهتجار

 ويؾن أن لهتياجر إضيا ة إليى السعيال ت التجاريية، تعد هذإ الشغرية قاعيرة: انل الشظرية
ليييييس لييييؽ السشظييييا أن نخزييييع أيسييييا  التجييييار السدنييييية لهقييييانؾن التجيييياري ، و تريييير اتل السدنييييية
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  ييا لييل عييتة التيياجر وييذلػ لييؽ الرييعؾبة أن  السحيياتؼ التجارييية رسجييرد أن الذييخص الييذي قيياع
 تحدد الس ؽ التجارية يهى سبيع الحرر.

 ملقف السذرع ال زائر  : السظاب الث لث

إذا تتحرييييشا القييييانؾن التجيييياري ن حيييين أن السذييييرم حييييدد نظيييياق القييييانؾن التجيييياري رتكييييرة 
هسارسييؾن ا وحر يية الييذيؽ و  هييؼ التجييارو  ا شييخاص القييامسيؽ   يياو  التجييارة أي ا يسييا  التجارييية

ليؽ القيانؾن التجياري  21 السذرم أيتشا السعيار السزدوج رحيث ييرع  ي  السيادة ، لعتادة ل ؼ
يتخييذإ ل شيية لعتييادة و  " هعييد تيياجرا وييع شييخص طبيعيي  أو لعشييؾي يباشيير يسيي  تجاريييا: التيياجر
" هعييد يسيي  : التيي  نرييل يهييى أنييل 24وييذلػ السييادة ، لييا لييؼ هقييض القييانؾن رخيي ع ذلييػ"، لييل

 3، 2وسييا حييدد السذييرم  يي  السييادتيؽ ، ا يسييا  التيي  هقييؾع   ييا التيياجر..." -: تجاريييا رالتبعييية
 القييانؾن التجيياري هيييؾ ، التيي  يترتييي  يهييى احترا  ييا اتتديياص عيييتة التيياجرو  ا يسييا  التجارييية

  يؾ لجسؾيية ليؽ القؾاييد التي  تحليؼ ، قانؾن ا يسا  التجاريية رالدرجية ا وليىو  قانؾن التجار
وذلػ اسيتخراج و  تداو و  تؾزيعو  التجارة الت  تتسلع    تهػ السعال ت الستعهقة رذنتاجو  رالتجا

 .اللروة لؽ راطؽ ا رض

 مر در الن الن الي  ر  : السبحث الث اي

 لا ه  السرادر الت  هعتسدها القانؾن التجاري    تشغيسل لهسعال ت التجارية ا

التيي  اسيييتحدم ا و  إلييى السيييادة ا ولييى لليييررلإلجاريية يييؽ هيييذا التديياؤ    يييد لييؽ الرجيييؾم 
ليييؽ القيييانؾن  1996دهديييسبر  29السيييؤرخ  ييي   96/27السذيييرم الجزاميييري رسؾجييي  ا لييير رقيييؼ 

تلي ح للة ، و "يدر  الن الن الي  ر  عا  العالق ت نين الي  ر: التجاري الت  تشص يهى أنل
ليؽ خي   نيص ، االقيزل ""أعراف السهشة عشلل و  علم وجلد اص تيه يظبل الن الن السلاي

 :  لرادر تتديريةو  السادة هسلؽ تقديؼ لرادر القانؾن التجاري إلى لرادر رسسية
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 السر در الرسسية: السظاب الول

 اليذري : الفرع الول

ويييع الشريييؾص و  يتسليييع  ييي  التقشييييؽ التجييياري و  هيييؾ السريييدر ا ساسييي  لهقيييانؾن التجييياري 
التيي  ت ييتؼ  تشغيييؼ التجييارة ررييتة يالييية   ، و أخيير   هشيياح  يي  قييؾانيؽو  القانؾنييية الستؾاجييدة هشييا
يتسلييع  يي  تهييػ ، و هيي  لييا هظهييا يهي ييا اسييؼ التذييريع التجيياري الترييي ، و القييؾانيؽ السلسهيية لييل 

قيييانؾن ، السجسؾيييية ليييؽ القؾاييييد التييي  هسليييؽ أن تؾجيييد  ييي  قيييانؾن الساليييية أو قيييانؾن ا سيييتلسار
قييانؾن ، قييانؾن السسارسييات التجارييية، ا دييةقييانؾن السش، قييانؾن السهكييية التكرييية، الدييجع التجيياري 

 ..،.لسارسة ا نذظة التجارية
 26/29/1975: السيييييييؤرخ  ييييييي  59-75 السريييييييدر التذيييييييريع  ا و  هيييييييؾ ا لييييييير رقيييييييؼ 

التي  جيا ت و  السعدلة السلسهة ل ذا ا لرو  وذا الشرؾص الستسسة، و الستزسؽ لهقانؾن التجاري 
 :  لتؾات  التظؾر    الحروة التجارية

 .25/24/1993: السؤرخ    28-93رقؼ  السرسؾع
 .29/12/1996: السؤرخ    27-96ا لر رقؼ 
 .26/22/2225: السؤرخ    22-25القانؾن رقؼ 
 2215/ 32/12: السؤرخ    22-15القانؾن رقؼ 

 ع هستد إلى ا تتاقييات الدوليية  ي  لجيا  التجيارة ،   هقترر التذريع يهى ذلػ  حد و 
الهيييؾامح الريييادرة ييييؽ و  ا واليييرو  ويييذلػ القيييرارات، السريييادقة يهي ييياالتييي  تريييبح تذيييريعا رعيييد 

 الدهظة التشتيذهة. 
يذسع التذريع وذلػ وسردر لهقيانؾن التجياري القيانؾن السيدن  رايتبيارإ الذيريعة العالية و 

لييؾطؽ القؾاييييد العاليية  يي  تشغييييؼ الع قييات الخاعيية  يسييا ليييؼ يييرد رييل نيييص و  لهقييانؾن الخيياص
 عشييدلا   يؾجييد نييص أو حلييؼ لسدييألة لعيشيية  يي  الشغيياع الخيياص  ، 1 خيياص  يي  قييانؾن آخيير
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 ي  السجيا  التجياري هعتبير القيانؾن السيدن  و   القانؾن التجاري  نهجأ إلى أحلاع القانؾن السدن 
ا حلييياع الخاعييية و  السديييؤولية،  قيييد نغيييؼ القيييانؾن السيييدن  نغريييية ا لتزاليييات، لريييدرا أساسييييا

إن وان قد تريد  و   ذذا رجعشا لهتقشيؽ التجاري ن حن أنل ،ا حلاع الخاعة رالرهؾن و  رالعقؾد
، ريييالتشغيؼ ليييبعض هيييذإ السديييامع إ  أنيييل ليييؼ هتيييرد نغريييية خاعييية جالعييية خاعييية لكيييع لديييألة

ليذا يتعييؽ يهيى القاضي  ،  ا سس العالة أو القؾاييد العالية تديتقى ليؽ أحلياع القيانؾن السيدن 
جيؾم إليى أحلياع القيانؾن السيدن  إذا ليؼ هجيد    حالة ليا إذا وقيع نيزام تجياري  ييؽ شخرييؽ الر 

إذا وقيييع نيييزام  ييييؽ القيييانؾنيؽ حيييؾ  لديييألة تجاريييية نظبيييا القيييانؾن ، و حليييؼ  ييي  القيييانؾن التجييياري 
 .  التجاري رايتبارإ قانؾن السعال ت التجارية   الخاص هقيد العاع  

 العرف: الفرع الث اي
بالتييال  هعتبيير العييرع لرييدرا ، و نعهييؼ أن أعييع القييانؾن التجيياري هييؾ يبييارة يييؽ أيييراع

هالييا لييؽ لرييادر القييانؾن التجيياري   ييؾ يبييارة يييؽ أيييراع تجارييية تعييارع يهي ييا التجييار لشييذ 
 القدع قبع أن تربح نرؾص قانؾنية لدونة.

لدييتسرة لييع و  أ عييا  لعيشيية  يي  لدييألة لييا  يي  عييؾرة لتكييررةو   ييالعرع هييؾ تكييرار لدييهؾح
، ة لهزليية تييشغؼ سييهؾح ا شييخاص  يي  السجتسييع  ييؾ لجسييؾم يييادات هاليي، ا يتقيياد رذلزاليت ييا

حييث أن العيادة التجاريية يبيارة ييؽ أحلياع يتبع يا ، العيادة ا تتاقييةو  ويج  التترقة  يؽ العيرع
 العيادة التجاريية هي  ، دون أن يتؾ ر ليدي ؼ ا يتقياد رذلزاليت يا، التجار    لعال ت ؼ التجارية

    ارلزاع.يرع ناقص هتتقد إلى الروؽ السعشؾي الستسلع 

  هلهي  و   ذنل هتترض يهيؼ القاضي  ريل، لسا وان العرع والتذريع لؽ حيث قؾة ارلزاعو 
لليا  ،  1 ويخزع لرقارة لحلسة الشقض  ن العرع لؽ قبيع القؾاييد القانؾنيية، الخرؼ رذمباتل

أليييا العيييادة ا تتاقيييية   ييي    ، ذليييػ ا تيييراض التزيييالؽ  ييييؽ السيييديشيؽ  ييي  السعيييال ت التجاريييية
تظبا لؽ قبع القاض   نل   هتتيرض يهيى القاضي  العهيؼ   يا إ  إذا اتج يل إرادة ا طيراع 
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يتعيؽ يهى الستسدػ   ا إقالية اليدليع يهيى وجؾدهيا رلا ية طيرق ارمبيات لليا  ذليػ و  إلى ذلػ
ذا تبييييؽ أن  ييي  حاليية ليييا إ اتتيياق شخريييان يهييى إنقييياص مسيييؽ البزيياية  يييد  ليييؽ  ديير العقيييد

 سردر ارلزاع    العادة ا تتاقيية هيؾ ، البزاية السدهسة أقع جؾدة لؽ الرش  الستتا يهيل
 يج  يهى القاض  تظبيا العرع    حالة يدع وجؾد نص تذريع . و  اتتاق ا طراع يهي ا

 السر در اليفديرية )االحيي طية(: السظاب الث اي

 النز ": الفرع الول
يقرييد رييل لجسييؾم السبيياد  القانؾنييية ، و لييؽ السرييادر ا حتياطيييةهعتبيير القزييا  لرييدر 

هدييتشد إلي ييا القاضيي  لهترييع  يي  الشزايييات التيي  تعييرض ، التيي  قررت ييا السحيياتؼ  يي  أحلال ييا
، تقريييير أحلييياع أخييير  و  وهيييؾ حييير  ييي  الرجيييؾم إلي يييا وسيييا هجيييؾز ليييل عيييرع الشغييير يش يييا، يهييييل

اع يهييى أن ذلييػ   هسشييع أن هدييتأنس  القاضيي  مييير لهييزع رييأن يتبييع لييا أعييدرإ ميييرإ لييؽ أحليي
 سيؽ الس حين ، هذا يلس الشغياع ا نجهؾساتديؾن  اليذي هأخيذ  شغياع الديؾا ا القزيامية، و   ا

 ييذذا أعييدر قيياض لعييروع رعهسييل وخبرتييل حلسييا ، أن لهقزيا   يي  هييذإ الييدو  دورا ل سييا له اهيية
الحيع اليذي انت يى إلييل  اع     لدألة لتشازم يهي ا تعيؽ يهى القزاة اآلخيريؽ أن هأخيذوا ر

 . 1    الحا ت السسامهة
 الفنله: الفرع الث اي

ولهتقييل دور وبييير ، لحيياليؽو   ق ييا و  قزيياةو  يقرييد رييل لجسييؾم آرا  التق ييا  لييؽ أسيياتذةو 
  يي  تتدييير أحليياع القييانؾن هدييتأنس   ييا القاضيي  يشييد الترييع  يي  الشزايييات السظروحيية ألالييل

هديييتعيؽ السذيييرم ريييهرا  التق يييا  يشيييد عييييامة لذيييرويات ولييييرا ليييا ، و تتديييير القؾاييييد القانؾنييييةو 
التحهييع و  وسيا يتشياو  التق يا  أحلياع القزياة رالشقيد، القؾانيؽ السختهتية أو إجيرا  تعيده ت يهي يا
 لسا يؤمر يهى أحلاع القزاة السدتقبهية.
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 ألاعمال التجارية: الفصل الثاوي

إنسييا نييص  يي  ، و لييؼ هزييع لعيييارا لحييددا لييلو  لييؼ هعييرع السذييرم الجزامييري العسييع التجيياري 
التقشيييييؽ التجيييياري يهييييى م ميييية أنييييؾام لييييؽ ا يسييييا  التجارييييية وهيييي  ا يسييييا  التجارييييية رحديييي  

ليييؽ  23ا يسيييا  التجاريييية رحدييي  الذيييلع السيييادة ، ن القيييانؾن التجييياري  22السؾضيييؾم السيييادة 
 .24ا يسا  التجارية رالتبعية السادة ، التجاري القانؾن 

العسيع اليذي   هليؾن ، و ذه  التقل إلى التترقة  ييؽ العسيع التجياري رالشديبة لظر ييلو  هذا
يدييسى هييذا العسييع رالعسييع و  لييدنيا رالشدييبة لهظييرع اآلخييرو  تجاريييا إ  رالشدييبة  حييد الستعاقييديؽ

الت  تزسشتل نرؾص التقشيؽ التجاري ورد يهيى  التعداد القانؾن  لديسا  التجارية ، السختها
سبيع السلا    الحرر  هؾ وان لؽ السسليؽ حرير ا يسيا  التجاريية لكيان ليؽ الدي ع يهيشيا 

 العسع السدن .و  التقل إلى وضع لعيار لهتترقة  يؽ العسع التجاري  اتجللذلػ ، التترقة  يش سا

 تسييزه  عن العس ل السلايةو  اظري ت تحليل العس ل الي  رية: السبحث الول

سييشتشاو   يي  هييذا السبحييث الشغريييات التيي  قيهييل حييؾ  تحديييد ا يسييا  التجارييية لهتسييييز 
 :   يش ا وبيؽ ا يسا  السدنية وذلػ يهى الشحؾ اآلت 

 اظري ت تحليل العس ل الي  رية: السظاب الول

 سييا هييؾ السبييدأ ، لسلييا إذا وييان تعييداد ا يسييا  التجارييية قييد ورد  يي  التقشيييؽ يهييى سييبيع ا
العاع اليذي تشيدرج تحتيل الحيا ت السيذوؾرة  ي  القيانؾن حتيى هسليؽ تظبيقيل يهيى الحيا ت التي  

وبعبيييارة ، التييي  أمته يييا واضيييعؾإ أو ليييؼ هليييؽ  ييي  وسيييع ؼ أن يتؾقعؾهييياو  ليييؼ يتعيييرض ل يييا القيييانؾن 
  1 العسع السدن و  أخر  لا هؾ ضارا التترقة  يؽ العسع التجاري 

 :  العسع السدن  أهس او  إلى وضع نغريات لتعددة لهتترقة  يؽ العسع التجاري  اتجل التقل

                                                           
 ، وانغر وذلػ: 68لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، السرجع الدا ا، ص 1 
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 اظرية السز راة: الفرع الول

يير  أعيحاص هيذإ  et Lyon CaenRenaultهيذإ الشغريية قيا    يا ا سيتاذان الترندييان 
السقرييؾد رالسزيياربة ، و الشغرييية أن العسييع التجيياري لييؽ الشاحييية الجؾهرييية هييؾ يسييع لزيياربة

 كع يسع هلؾن لؽ ورا إ تحقيا ود  لادي هؾ يسع تجياري أليا ، الدع  ورا  تحقيا الربح
قيييد ايتسيييد السذيييرم ، و  1 ا يسييا  التييي  تيييتؼ دون هيييدع تحقيييا ودييي  ليييادي تعيييد أيسييا  لدنيييية

هيؾ ، و ليؽ القيانؾن التجياري شيرا  ليؽ أجيع البييع 21 قيرة  22الجزامري هذا السعيار    السادة 
لكؽ يهيى اليرمؼ ، و لتجارية حيث هغ ر    العسع لعيار السزاربة واضحالؽ أ رز ا يسا  ا

ليييؽ وجاهييية هيييذإ الشغريييية إ  أن يييا ميييير وا يييية وحيييدها تحدييييد العسيييع التجييياري يهيييى أسييياس أن 
لكييؽ ليديييل رأيسييا  تجاريييية للييع الشذيييا  الزراييي  أعيييحاص و  هشيياح أيسييا  ت يييدع إلييى اليييربح

ليؽ ورام يا اليربح والتياجر اليذي هزيظر إليى  ييع هشاح أيسيا  تجاريية   هقريد ، و الس ؽ الحرة
وسيييا أن نيييية تحقييييا اليييربح ألييير ذاتييي  ليييؽ ، سيييهعة رأقيييع لسيييا اشيييتراها لتتيييادي تهييي  البزييياية

 الرع  يهى القاض  إمباتل.

ولييؽ مييؼ تخييرج لييؽ نظيياق القييانؾن التجيياري وييع العسهيييات التيي    تدييت دع تحقيييا الييربح 
تبيع ا  يزام ا ردعر التكهتية و  الت  تذتري السشتجاتتسا هؾ الذأن    الجسعيات التعاونية 

 هييس لييؽ شيػ  يي  أن يا أحييد يشاعييرإ ،  يذذا لييؼ تكيؽ السزيياربة وحيدها ضييارظا لهعسيع التجيياري 
  2 الجؾهرية.

 اظرية اليلاول: الفرع الث اي

 لتادهييا أن التجييارة تعشيي  التييداو  أي تييداو  الشقييؾدو  Thallerنيياد    ييذإ الشغرييية التقيييل 
 ا يسيييا  التجاريييية هييي  ا يسيييا  التييي  تتعهيييا رالؾسييياطة  ييي  تيييداو  ،  3 البزيييامع والديييشداتو 
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 كيع ا يسيا  ، اللروات لؽ وقل خروج ا لؽ ييد السشيت  إليى وقيل وعيؾل ا إليى ييد السديت هػ
تديتبعد هيذإ الشغريية ، و الت    تدخع    الؾساطة    تداو  اللروات     ليدل يسع تجاري 

 ن ،  1 ا سييت  تيةارنتيياج والزراييية الرييشاية ارسييتخراجية والعسهيييات لييؽ نظاق ييا يسهيييات 
ييييدع حروييية سيييؾا   ييي  ييييد السشيييت  أو و  هييي   ييي  حالييية رويييؾد، و الديييهعة ليييؼ تيييدخع التيييداو  رعيييد

ويييذلػ هيييذإ الشغريييية ميييير وا يييية لتحدييييد العسيييع ، بالتيييال    ييي  تعتبييير يسيييع ليييدن ، و السديييت هػ
هذييييسه ا التييييداو  ولكييييؽ ليدييييل رأيسييييا  تجارييييية للييييع نذيييياطات و  التجيييياري  ن هشيييياح أيسييييا 

 الخدلات الت  هقؾع   ا أعحاص الس ؽ الحرة.و  الشذاطات

 اظرية السذروع ) السن ولة (: الفرع الث لث

ترتكييز ، و وسعيييار لتحديييد ا يسييا  التجارييية  كييرة السذييروم Escarraاسييلارا تبشييى ا سييتاذ 
 ؾ قيا ل يذإ الشغريية العسيع التجياري ، لهعسع التجاري التشغيؼ و  هذإ الشغرية يهى يشرر التكرار

هيي  التكييرار الس شيي  لديسييا  اسييتشادا إلييى ، و هييؾ العسييع الييذي يتخييذ شييلع السقاوليية أو السذييروم
وييييذلػ لعيييييار السقاوليييية   هلتيييي  لتحديييييد العسييييع ، دوالييييلو  تشغيييييؼ لييييادي سييييا ا هلتييييع اسييييتسرارإ

سا  التجارية وسا أن ا تديتبعد العسيع التجياري التجاري  ن ا   تذسع وع التعداد القانؾن  لدي
 . 2 الذي هؾ شرا  لؽ أجع البيعو  السشترد

 اظرية الحرتة: الفرع الرا  

و قيا ل يذإ الشغريية العسيع التجياري و  George Ripertنياد    يذإ الشغريية التقييل الترندي  
الحر يية التجارييية هيي  ، و هييؾ ذلييػ العسييع الييذي هقييؾع رييل التيياجر ويلييؾن لتريي  رحر تييل التجارييية

السقريؾد   يذإ الحر ية هديتهزع أو  و  لديتسرةو  لباشرة الذخص لديسا  التجاريية رريتة لتكيررة
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والعسع التجاري يتحدد يهى ضؾ  الحر ة التجارية  ي  الؾقيل اليذي   ، تعرين العسع التجاري 
 . 1 هسلؽ لعل تعرين الحر ة التجارية إ  لؽ خ   ا يسا  التجارية السلؾنة ل ا

هذإ الشغرية تجعهشا ندور    حهقة لترمة   هسلؽ لؽ خ ل ا تحدييد العسيع التجياري  اإذ
 لؾ وقع لرة واحدة.و  تسا أن ا تدتبعد العسع الذي هعتبر تجاري 

لييييؽ خيييي   دراسييييتشا ل ييييذإ الشغريييييات   يؾجييييد لعيييييار ييييياع هزييييؼ جسيييييع و لجسييييع القييييؾ 
  شييياح يشريييريؽ هجييي  ، رسحاسيييؽ هيييذإ الشغريييياتوقيييد حييياو  التقيييل ا خيييذ ، ا يسيييا  التجاريييية

ويشب ييي  ، الؾسييياطة  ييي  تيييداو  الليييرواتو  هسيييا قريييد السزييياربةو  تؾا رهسيييا  ييي  العسيييع التجييياري 
إضييا ة يشرييير السقاولييية إليييى العشريييريؽ الديييارقيؽ رالشدييبة إليييى رعيييض ا يسيييا  السيييذوؾرة  ييي  

ي يتعهيا رالؾسياطة  ي  لؽ مؼ هسلؽ تعرين العسع التجاري يهى أنل ذليػ العسيع اليذ، و القانؾن 
تحقيييا الييربح يييع أن يييتؼ يهييى وجييل السقاوليية رالشدييبة و  ي ييدع إلييى السزيياربةو  تييداو  اللييروات

إ  أن هييذا التعرييين ليييس جالعييا أو لانعييا  ييع هييؾ ، لديسييا  التيي  يتظهيي   ي ييا القييانؾن ذلييػ
  .العسع السدنو  يشب  يؽ اتجاإ ياع  حد  هدت د  رل    التترقة  يؽ العسع التجاري 

 العس ل السلايةو  أهسية اليسييز نين العس ل الي  رية: السظاب الث اي

إن أهسيييية التسيييييز  ييييؽ ا يسيييا  التجاريييية وا يسيييا  السدنيييية هلسيييؽ  ييي  لعر ييية القيييانؾن 
حيييث تخزيع السعييال ت التجارييية لهقيانؾن التجيياري الييذي راييى  يييل السذييرم ، الؾاجي  التظبيييا

ويذلػ القؾاييد و  ارمبياتو  يتعها ا لر رقؾايد ا خترياص القزيام ، و يشرري اللقة وا متسان
 :  الخاعة را لتزالات التجارية نتظرق إلي ا يهى الشحؾ اآلت 

 اال ير ص النز ئي: الفرع الول

هقرييييد را ختريييياص القزييييام  الدييييهظة السخؾليييية لسحلسيييية لييييا لهشغيييير  يييي  السشازيييييات 
 نؾي .و  ه  نؾيان لحه و  السر ؾية ألال ا
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ليييؼ تأخيييذ الجزامييير  شغييياع السحييياتؼ التجاريييية التييي    تعيييرض : اال يرللل ص الشللللعي: أوال
 يييع جعيييع ، يهي يييا إ  اليييدياو  الشاشيييئة ييييؽ السعيييال ت التجاريييية وسيييا هيييؾ الذيييأن  ييي   رنديييا

التجاريييية يهيييى أن و  السذيييرم ا خترييياص لهسحييياتؼ العادهييية التييي  تتريييع  ييي  السديييامع السدنيييية
 القانؾن التجاري يهى السشازيات التجارية.و  السشازيات لدنيةهظبا القانؾن السدن  يهى 

، لدنييييية، تجارييييية، تتذييييلع لييييؽ أقديييياعو   السحلسيييية هيييي  الج يييية ذات ا ختريييياص العيييياع
ولكييؽ هييذا التقديييؼ هييؾ تقديييؼ شييله  داخهيي  ، قزيياها شييؤون ا سييرةو  رحرييية يقارييية، اجتسايييية

ن القاضييي  لييييس ليييل اليييد ع رعيييدع  يييذذا ليييا ر عيييل دييييؾ  تجاريييية ألييياع القديييؼ السيييدن   يييذ،  قيييا
 .  1 إنسا يهيل أن هحيع القزية إلى القدؼ التجاري ، و ا ختراص الشؾي 

 لييييؽ قييييانؾن ارجييييرا ات السدنييييية 37و قييييا لهسييييادة السييييادة : اال يرلللل ص السحاللللي: ث ايلللل 
لييؽ نتييس القييانؾن  ييذن لهسييدي  الخيييار  يي  أن ير ييع ديييؾاإ أليياع  4 قييرة  39السييادة و  ارداريييةو 

 : السحاتؼ التاليةإحد  

، وذليػ و قيا لهقؾاييد العالية  ي  ا خترياص السحهي : محكسلة مللطن السللع  عايله-1
يعتبر السلان الذي هسارس  يل الذخص تجارتل لؾطشا تجاريا رالشدبة لديسا  الستعهقية   يذإ و 

"يلوول اال يرلل ص ايقايسلي لا هللة اليلي ينلل  تلي دائللرة ،  2 التجيارة رجاني  لؾطشيل ا عييه 
 . 3 ..."ر صه  ملطن السلع  عايها ي

 السحكسة اليي تب اللعل أو تدايب البز عة تي دائرته -2

 السحكسة اليي ي ب أن ييب اللت " تي دائرته   -3

ليييؽ قيييانؾن ارجيييرا ات السدنيييية  42إ  أن هشييياح اسيييتلشا ات أوردهيييا السذيييرم  ييي  السيييادة 
 :  واردارية
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أو ديييياو  ارهجيييارات رسيييا  ي يييا ، رالعقييارأو ا شييي ا  الستعهقييية ، السييؾاد العقاريييية -1
أو ، التجارييييية الستعهقيييية رالعقارات...أليييياع السحلسيييية التيييي  هقييييع  يييي  دامييييرة اختراعيييي ا العقييييار

 السحلسة الت  هقع    دامرة اختراع ا للان تشتيذ ا ش ا .

ويييذا اليييدياو  الستعهقييية رسشازيييية و  التديييؾية القزيييامية لهذيييرواتو  ليييؾاد ار ييي س -2
السحلسية التي  هقيع  ي  داميرة اختراعي ا ا تتياح ار ي س أو التديؾية القزيامية ألياع ، الذروا 

 .أو للان السقر ا جتساي  لهذروة

  ييييي  السشازييييييات الستعهقييييية رالتؾرييييييدات 3ليييييؽ نتيييييس القيييييانؾن  قيييييرة  39و حدييييي  السيييييادة 
تييأجير الخييدلات التشيييةأو الرييشايية يييؤو  ا ختريياص لهج يية القزييامية التيي  هقييع و  ا شيي ا و 

 .دامرة اختراع ا للان إ راع ا تتاق أو تشتيذإ   

يتزيييح ليييؽ خييي   ليييا سيييبا أهسيييية تحدييييد ا يسيييا  التجاريييية لهؾقيييؾع يهيييى السحلسييية و 
وذلػ ه حن أن السذرم الجزامري وسع    تحديد السحلسية السخترية لحهييا ، السخترة لحهيا

 ة. لشغر السشازيات التجارية تيديرا يهى الستقاضيؽ يلس القؾايد العال

 ايثب ت: الفرع الث اي

  ييييؼ   هقؾلييييؾن رييييذ راع ، ا  ييييراد  يييي  الحييييياة السدنييييية تتدييييؼ أيسييييال ؼ راللبييييات وا سييييتقرار
 وبالتييال   الؾقييل ويياع لييدي ؼ رجييرا  لييا يهييزع لييؽ لتاوضييات، التريير ات أو العقييؾد إ  نييادرا

لشعيييا لكليييرة وذليييػ ،  حؾعيييات دقيقييية قبيييع إتسييياع هيييذإ الترييير ات أو تهيييػ العقيييؾدو  لدييياولاتو 
ليييذلػ جيييا ت قؾاييييد القيييانؾن ، تتادهيييا  ي ضيييرر قيييد يهحق يييؼ  ييي  السديييتقبعو  السشازييييات  ييييش ؼ

بييان و  السدن     ارمبات ل مسة لظبيعة الحياة الت  تحلس ا   دع حساهة ا طراع الستعاقيدة
  1 خظؾرة اآلمار السترتبة يهي ا.و  العقؾد الت  يبرلؾن او  أهسية الترر ات
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أذا ، " تلي ييلر السللاد الي  ريلةلؽ القانؾن السدن   333لؽ خ   السادة يتزح ذلػ و 
دج أو ب ن يير محللد النيسلة تلال ي للز  111.111ل ن اليررف الن الاي تزيل قيسيه عن 

 القايدة العالية ، ايثب ت   لذهلد تي وجلده أو اانز ئه م  لب يلجل اص ينزي  غير ذلك"
ليؽ  322ألا  ي  السيؾاد التجاريية و قيا لهسيادة ، أن هلؾن وتارةلإلمبات    السؾاد السدنية هج  

تشتيييذ و  لييس لقييدا لسييا تتظهبيل الحيياة ليؽ سييرية  ي  إ يراعو  القيانؾن التجياري هليؾن ارمبييات حيرا
" يثبل  بلا : ليؽ القيانؾن التجياري رقؾل يا 32هيؾ ليا نريل يهييل السيادة ، و ا لتزالات التجارية

 :  عنل ت  ر  

  دشلات رسسية -1

  دشلات عرتية-2

 ت تلرة منبللة-3

   لرس ئا-4

 نلت تر الظرتين -5

   يثب ت   لبيشة أو  كية وسياة أ رى أذا رأت السحكسة وجلب قبلله "-6

 يبعض السديامع ، إ  أنل هشاح قيؾد ترد يهى لبدأ حرية ارمبات    السعال ت التجارية
خاعييية نغيييرا لخظيييؾرة اآلميييار التييي  تترتييي  الترييير ات القانؾنيييية التجاريييية ل يييا أهسيييية و  التجاريييية
يقييد ، لييذلػ اشييتر  السذييرم أن تكييؾن رعييض التريير ات القانؾنييية للتؾبيية وعقييد الذييروة، يهي ييا
وييذلػ رالشدييبة ، يقييد التييأليؽ البحييري ، يقييد الشقييع البحييري ، رهييؽ السحييع التجيياري و  إهجييار،  يييع

لسييييا تتزييييسشل لييييؽ  يانييييات لييييدوراق التجارييييية  ن طبيعيييية هييييذإ السعييييال ت   تكييييؾن إ  وتاريييية 
 . 1 لعيشة
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 الحك م الخ صة   الليزام ت الي  رية: الفرع الث لث

رارضا ة إلى أهسية التسييز  ييؽ العسيع التجياري والعسيع السيدن   ي  تحدييد ا خترياص 
قؾايييييد ارمبييييات تبييييدو وييييذلػ أهسييييية هييييذإ التترقيييية  يييي  القؾايييييد الستعهقيييية را لتزالييييات و  القزييييام 
 :  أهؼ هذإ ا حلاعو  تخته  هذإ القؾايد يؽ تهػ الستعهقة را لتزالات السدنيةحيث ، التجارية

القاييدة العالية أن ارخي   ، و هقرد راريذار التشبيل يهيى السيديؽ رالؾ يا : ايعذار: أوال
، را لتزاليييات العقدهييية   يلبيييل إ  رعيييد أن هقيييؾع اليييدامؽ رذييييذار السيييديؽ رزيييرورة تشتييييذ التزاليييل

مؽ   هديييتظيع أن هظهييي   دييير العقيييد اسيييتشادا إليييى هيييذا ارخييي   أو أن هظالييي  رحييييث أن اليييدا
،  1 أيييذر السييديؽ رزييرورة الؾ ييا  رالتزالييلو   تعييؾيض لييا لحقييل لييؽ ضييرر إ  إذا وييان قييد سييبا

يؾجييل لييل إيييذار   تيي  حاليية الييديؾن السدنييية إذا تييأخر السييديؽ يييؽ تدييديد ديؾنييل أو تشتيييذ التزالييل
 يشسا الديؾن التجاريية هلتي  تبهي يل رسجيرد خظياص ييادي دون ، رالؾ ا لظالبتل و  رسس  رذنذارإ

 الحاجييية إليييى ورقييية رسيييسية لسيييا تتظهبيييل السعيييال ت التجاريييية ليييؽ سيييرية وعهيييػ حساهييية لهتييياجر
 تد ي  لل يسهية استيتا  ديؾنل.و 

 حتاعييا يهيى اليدامؽ ليؽ خظير إ ي س السييديؽو  ليديؼ ا متسيان التجياري : اليزل من: ث ايل 
أقييير العييرع التزيييالؽ  ييييؽ ، تذيييجيع القيييروض  يييؽ التجيييارو  لؾ يييا  راليييديؾن التجاريييةضييسان او 

السييديشيؽ دون حاجيية إلييى اتتيياق أو نييص  يي  القييانؾن أي أن التزييالؽ لتتييرض رخيي ع الحييا  
 إنسا هلؾن  شا  يهى نص أو اتتاق.و     السعال ت السدنية    هتترض التزالؽ

 ي  السيادة ، اري يهى رعيض حيا ت التزيالؽإن وان السذرم قد نص    القانؾن التجو
ا ليزل من علن و  هلب مدلووللن ملن ييلر تحليللو  " لاذرب "   ليزل من صلفة اليل جر: 551

تييذلػ التزيييالؽ  ييييؽ جسيييع السيييؾقعيؽ يهيييى الؾرقيية التجاريييية  ييي  الؾ يييا  ، وديللللن الذلللربة   "
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لاييدا هيذإ الحيا ت ، وقد وان ذلػ ر يراز أهسيية التزيالؽ  ي  هيذإ الحيا ت، رقيست ا لحاله ا
 . 1 لؼ يشص القانؾن التجاري يهى التزالؽ    السعال ت التجارية

 هؾ أخظر يقؾبية يتعيرض ل يا التياجرو  هؾ تؾق  التاجر يؽ د ع ديؾنل: ايتالس: ث لث 
يعيييؽ الؾويييع السترييرع و  إذا أعييدر حلييؼ رذيي ر إ  سييل التيياجر ر عييل يييدإ يييؽ إدارة ألؾالييلو 

قييييد نغييييؼ السذييييرم أحليييياع ، و تؾزيع ييييا يهييييى الييييدامشيؽو  ألييييؾا  الستهييييسالقزييييام  لهقييييياع  ترييييتية 
لييا يييداإ لييؽ جييرامؼ ار يي س  يي  الكتيياص و  التتهيييسو  رد ا يتبييارو  التدييؾية القزيياميةو  ار يي س

ار يي س   هظبييا إ  يهييى التجييار دون سييؾاهؼ هقا هييل  يي  و  388إلييى  215اللالييث السييؾاد لييؽ 
 السعال ت السدنية اريدار.

ويعهيؽ ، س رسعشاإ القانؾن  هؾ الؾضعية القانؾنية لتياجر تؾقي  ييؽ الؾ يا   ديؾنيلار   
وترييتية لؤسدييتل ، يشييل رسقتزييى حلييؼ   ييؾ إجييرا  تشتيييذي يييؤدي إلييى السييؾت التجيياري لهستهييس

يؽ طريا لجسؾية لؽ القؾايد الت  تدايد اليدامشيؽ يهيى تحرييع دييؾن ؼ ،  2 وبيع وع ألؾالل
  ؾ نغاع هدعى إلى تحقييا ماهيات لحيددة تتسليع  ي  حساهية ، السديؽلؽ ا لؾا  الت  هسهك ا 

  3 الدامشيؽ لؽ ترر ات السديؽ الستهس ووذلػ حساهة الدامشيؽ أنتد ؼ لؽ رعز ؼ البعض.

إليييى تسلييييؽ اليييدامشيؽ ليييؽ الحريييؾ  يهيييى ليييا تبقيييى ليييؽ أليييؾا  ي يييدع ار ييي س  شغييياع 
ت رييي  هييذإ ا لييؾا  وه ييا أو رعزيي ا إضييرارا وتجشيييب ؼ لييا قييد هحاولييل هييذا السييديؽ لييؽ ، السييديؽ
وذلػ حالة ار  س   د وأن تخها  يؽ الدامشيؽ نؾيا ليؽ التيزاحؼ والتشياحر يشيدلا هديعى ،   ؼ

، تييع لييش ؼ إلييى الحرييؾ  يهييى أتبيير قييدر لسلييؽ لييؽ حقييل ر ييض الشغيير يسييا هرييي  الييدامشيؽ

                                                           
 46يسار يسؾرة، السرجع الدا ا، ص  1 

القزامية    القانؾن التجاري الجزامري، ديؾان السظبؾيات الجالعية، راشد، ا وراق التجارية، ار  س والتدؾية  راشد - 2 
 217، ص 2224
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زييييع أليييؾا  السيييديؽ يهيييي ؼ ليييذلػ ت يييدع قؾاييييد ار ييي س إليييى تحقييييا السدييياواة  ييييش ؼ وتشغييييؼ تؾ 
 . 1 تشغيسا هزسؽ يدالة هذا التؾزيع

ويهيييل  ييذن نغيياع ار يي س أسييهؾص لهتشتيييذ يهييى ألييؾا  السييديؽ الستؾقيي  يييؽ د ييع ديؾنييل 
  دع ترتية ألؾاليل تريتية جساييية وتؾزييع اليلسؽ الشيات  يش يا  ييؽ اليدامشيؽ تؾزيعيا ، التجارية
 حقؾق ا لتياز.لا لؼ هلؽ حقل لقرونا رأي حا لؽ ، ياد 

أدا  اليديؽ هجي  أن ييتؼ  ي  لؾييد و  ا عيع أن ييتؼ الؾ يا   يؾرا: السهاة النزل ئية: را ع 
ليؽ  281هؾ لا نريل يهييل السيادة ، و ا ستحقاق لا لؼ يؾجد اتتاق أو نص هقز  ر ير ذلػ

لراييياة لهحاليية ا قترييادهة أن و  مييير أنييل هجييؾز لهقاضيي  نغييرا لسروييز السييديؽ، القييانؾن السييدن 
شيريظة أن هليؾن حديؽ ، هسشح السديؽ السعدر لدة لتشتييذ التزاليل يهيى أن   تتجياوز ليدة سيشة

ألييا رالشدييبة لهييديؾن التجارييية   هجييؾز لييشح هييذإ السييدة حساهيية لهييدامؽ  ن التجييارة قؾال ييا ، الشييية
 لشح ل هة قد يهحا أضرار رالتاجر.و  ا متسانو  الدرية

 لياع أن يا ميير قا هية لهتشتييذ حتيى تريبح ن امييةا عيع  ي  ا ح: الشف ذ السع لا:   مد 
يقرييييد رالشتيييياذ السعجييييع تشتيييييذ ا حليييياع رمييييؼ قا هيت ييييا لهظعييييؽ رظييييرق الظعييييؽ العادهيييية أو رمييييؼ و 

يهييييل  تييي  السعيييال ت السدنيييية   تكيييؾن ا حلييياع ، و حريييؾ  الظعيييؽ  ي يييا رذحيييد  هيييذإ الظيييرق 
يييل وقايييدة ياليية ألييا  يي  السييؾاد الرييادرة قا هيية لهتشتيييذ إ  رعييد أن تحييؾز قييؾة الذيي   السقزيي   

هييذا راجييع و  ا سييتئشاعو  التجارييية ا حليياع الرييادرة هيي  واجبيية الشتيياذ السعجييع رمييؼ السعارضيية
 لهستظهبات الت  تقتزي ا السعال ت التجارية لؽ سرية    اقتزا  الحقؾق.

 لسا وان هذا اليرهؽ ييرد ييادةو  الرهؽ التجاري يشعقد لزسان ديؽ تجاري : الرهن: س دس 
 تخزع لتقهبات ا سعار    الديؾق تحليؼ تشتييذإ إجيرا اتو  يهى رزامع أو سهع سريعة الته 

أذا لللب يلليب اللللت  تللي  ": لييؽ القييانؾن التجيياري  33ذلييػ و قييا لهسييادة و  سييريعةو  قؾايييد رديييظةو 
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االسلليحن ق جلل ز لالللائن  للالل  سدللة عذللر يلملل  مللن تلل ريل تبايلل  علل د ح صللا لاسلللين أو 
، الغير أذا ب ن له محا أن يذرع تلي البيل  العاشلي لاءلي " السرهلالة   "ال فيا العيشي من 
لعقدة لهتشتييذ و  الذي يشعقد لزسان ديؽ لدن    ؾ هدتؾج  إجرا ات طؾيهةو  ألا الرهؽ السدن 

 يهى السا  السرهؾن    حالة يدع و ا  السديؽ رالتزالل.

إ  إذا زاو  ا يسييا     هلتديي  الذييخص هييذإ الرييتة القانؾنييية: صللفة اليلل جر: سلل  ع 
يعلل عسلال ": اتخذها ل شة لعتادة ليل حدي  نيص السيادة ا وليى ليؽ القيانؾن التجياري و  التجارية

مل  للب ، ت  ري  با ءلخص طبيعلي أو معشلل  يب ءلر عسلال ت  ريل  وييخلذه مهشلة معيل دة لله
  يشص الن الن  خالف ذلك"

 أالاع العس ل الي  رية: السبحث الث لث

 :  التجاري الجزامري يهى م مة أنؾام لؽ ا يسا  التجاريةنص القانؾن 

  ليؽ القيانؾن  22ا يسا  التجارية رحد  السؾضؾم   أو طبيعت ا   حد  نص السادة
 التجاري 

  لؽ القانؾن التجاري  23ا يسا  التجارية رحد  الذلع حد  نص السادة. 

  لؽ القانؾن التجاري  24ا يسا  التجارية رالتبعية   الذخرية   حد  نص السادة. 

و ذه  التقل إلى القؾ   ؾجؾد أيسا  لختهظة رحيث هلؾن العسع الؾاحد تجاري رالشديبة 
 :  لدن  رالشدبة لهظرع اآلخر.نتشاول ا يهى الشحؾ اآلت و  لظرع لؽ أطراع العقد

 العس ل الي  رية  حدب السلضلع: السظاب الول

ة لتعهيا لؾضيؾي ا رست يؾع العسيع التجياري ه  تهػ ا يسا  التي  ايتبرهيا السذيرم تجاريي
التييي  ت يييدع إليييى ، و دون ايتبيييار لريييتة الذيييخص القيييامؼ   يييا سيييؾا  ويييان تييياجر أو ميييير تييياجر
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لييييؽ القييييانؾن التجيييياري تشقدييييؼ هييييذإ  22طبقييييا لهسييييادة و  تتعهييييا  تييييداو  اللييييرواتو  تحقيييييا الييييربح
 .ت رذلع لقاولةأيسا    تكؾن تجارية إ  إذا وردو  ا يسا  إلى أيسا  تجارية لشتردة

 العس ل الي  رية السشفردة: الفرع الول

 : تشقدؼ  دورها إلىو  لؾ وقعل لرةو  ه  تهػ ا يسا  الت  ايتبرها السذرم تجاريةو 

" يعللل : لييؽ القييانؾن التجيياري يهييى أنييل 22تييشص السييادة : الذللرا" مللن أجللا البيلل : أوال
 نيعهل  أو  عيشهل  أو تحلياهل  بلا ءلرا" لاسشنللالت يعل دة -: عسال ت  ري   حدب ملضللعه

الذرا  لؽ أجيع إييادة البييع ليليؾن  ويذتر    ، با ءرا" لاعن رات يع دة نيعه  " –ءغاه  و 
 :  يس  تجاريا تؾا ر الذرو  التالية

هعتبر الذرا   جع البيع ليؽ أهيؼ ا يسيا  التجاريية رحدي  السؾضيؾم  نيل : والذرا"-1
هي  الؾسياطة و  دقيقيا لست يؾع العسيع التجياري رعشاعيرإ السختهتيةيعتبير تظبيقيا و  ا تلر استعسا 
 ل يذا تديتبعد ليؽ نظياق التجيارة يقيؾد البييع، و تحقيا اليربحو  نية السزاربةو     تداو  اللروات

 الذخص الذي يبيع رزاية تحرع يهي ا يؽ طرييا ال بية   هعتبير ، إذا لؼ هلؽ هشاح شرا 
 :  ال الة وسا هؾ الحا  رالشدبة   يسهل تجاري وسا تدتبعد يدد لؽ ا نذظة

 ا سيسدةو  الزراية   تعد يس  تجارا رميؼ قيياع السيزارم رذيرا  البيذور: الشذ ط الزراعي-أ
إنسيا ل نتتيام   يا  ي  و  ا سسدة لؼ هلؽ رقرد  يع ياو  بيعل لسشتجاتل الزرايية  ن شرا  البذورو 

 عسع السزارم هؾ يسع لدن  هخزع  ي  ، لؼ هدبا لل شراؤهاو   السزارم يبيع لشتجاتل، الزراية
وسيا أن  كيرة اسيتبعاد الزرايية  كيرة قدهسية والديب   ي  ذليػ أن ، أحلالل لقؾايد القيانؾن السيدن 

أن القيانؾن السيدن  وجييد خريريا ليؽ أجه يا ميير أن اسيتبعاد الزراييية و  الزرايية سيبقل التجيارة
الستؾسيييظة  يييذن هيييذا   و  الرييي يرةليييؽ نظييياق ا يسيييا  التجاريييية إذا ويييان رالشديييبة لهسذيييرويات 

يشظبيا يهيى السذيرويات الزراييية الزيخسة التي  تدييتشد  ي  يسه يا إليى تشغييؼ لذيارل لهسقاوليية 
 .التجارية
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 تعهييؽ يييؽ السشتؾجيياتو  ل ييا حديياراتو  تعسييع لييع البشييؾحو  العسييا و  حيييث تدييتخدع اآل ت
انت ييى و  إيييادة  يع ياو  قيد طييرح تدياؤ  حييؾ  تريشيع السشتجييات الزراييية، و السحاعييع الزراييييةو 

الييرأي الييراجح يهييى أنييل إذا وييان الترييشيع للسييع لهشذييا  الزراييي  هعتبيير العسييع لييدن  ألييا إذا 
إييادة و  ت ه  التريشيع يهيى الشذيا  الزرايي  هعتبير العسيع تجياري وتريشيع السشتجيات الزراييية

ليع لشتجاتيل بيع يا و  ويذلػ شيرا  السيزارم لسشتجيات أرض ال يير،  يع ا  العبرة رالشذا  ا عيه 
 ذن تجارية أو لدنية هذا العسع تتحدد يهى ليا إذا وانيل وسيية السحاعييع التي  اشيتراها تتيؾق 
أو تقع ييؽ الكسييات التي  تشتج يا أرضيل  يذذا ويان ليا هذيتريل أتلير ليؽ لحاعييهل ويان العسيع 

 .تجاريا ألا إذا وانل لحاعيهل أتلر وان العسع لدن 

 يذذا قياع  تربيت يا يهيى أرضيل الزراييية ييد ، دة  يع ياالسزارم الذي هذتري السؾاشي  ريياو 
ألا إذا قاع  تربيت ا يهى أرض استأجرها تس يدا لبيع يا رديعر أيهيى ايتبير العسيع ، العسع لدنيا

 .تجاريا

إن ارنتيياج الييذهش  هعتبيير لييؽ ا يسييا  السدنييية  ييالسشت  الييذي يبيييع : ايايلل ج الللذهشي-ب
يخييرج ، و رسييؼ الهؾحييات، تالتييألي    هعييد يسيي  تجاريييالشتؾجييل التكييري الييذي لييؼ هدييبقل شييرا  

يعييد يسهييل تجاريييا  نييل اشييتر  و  الشاشيير الييذي هذييتري إنتيياج السؤليي  ليبيعييل لييؽ السجييا  السييدن 
 .رقرد الربح

السجي ت هعتبير يسي  تجارييا لتيى ويان و  إن  ييع الريح : ني  الرلح  والس لالت-ج
ألييا إذا وانييل الرييحيتة   ، ا خبييارو  ال ييرض لشييل تحقيييا الييربح يييؽ طريييا نذيير اري نييات

إنسيييا إليييى نذييير ا  كيييار الدياسيييية أو ا د يييية أو العهسيييية  ييي  ويييع و  ت يييدع إليييى تحقييييا اليييربح
 .ال يئات القزامية تعتبر لدنيةو  السجا ت والسج ت الرادرة يؽ الجالعات

اسيتلسار الس شة الحرة   تعد يس  تجاريا  ن العسيع الس شي  الحير هيؾ : السهن الحرة-د
  يؤ   يتقاضيؾن ، ال شدسيةو  السحالياةو  الذخص لسا اتتديبل ليؽ يهيؼ دون شيرا  سيا ا والظي 
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الخيييدلات التيييي  هقيييدلؾن ا لعس م ييييؼ دون الديييع  ورا  تحقيييييا اليييربح رييييالسعشى و  لقا يييع أتعييييا  ؼ
إ  أنل    حالية ليا إذا ليارس أعيحاص الس يؽ الحيرة يسي  تجارييا هدياوي أو ، الدقيا والتاجر

ل شتل ا عهية وقياع أحيد ا طبيا   بييع أدويية  شيخاص ميير لرضياإ أو قياليل رذنذيا   هجاوز
ا دوييية مييذا  طييؾا  ، لدتذييتى أو لروييز طبيي  هقييدع  يييل لسرضيياإ خدليية شييالهة ت ظيي  ارقاليية

الرميديييي  و   السزيييياربة يهييييى هييييذإ الخييييدلات عييييارت هيييي  السؾضييييؾم ا عييييه ،  تييييرة العيييي ج
القزيا  يهيى تجاريية و  بة لشذا  الريدل   قيد اسيتقر التقيليهى يلس لا تقدع رالشد، و لهظبي 

 يسع الريدل  يهى ايتبار أن الجان  ا تبر لؽ أيسا  الريدل  تقترر يهى شرا  ا دويية
 .بيع ا رحالت ا أو رعد تج يزها سعيا ورا  تحقيا الربحو 

د لكيي  هلييؾن الذييرا  يسيي  تجاريييا هجيي  أن ييير : ل محللا الذللرا" ) مشنلللل أو عنلل ر ( 2
السشقؾ  قيد هليؾن لادهيا والبزيامع ، و لؽ القانؾن التجاري  2يهى لشقؾ  أو يقار حد  السادة 

 الشسيياذج الرييشاييةو  الرسييؾع، بييرا ات ا ختييرامو  أو لعشؾيييا والسحييع التجيياري ا سيي ؼ الدييشدات
شيييرا  ا شيييجار ، و بيعيييل أنقييياضو  قيييد هليييؾن لشقيييؾ  رحدييي  السيييه  وذيييرا  لشيييز  رقريييد هدليييلو 

 .وذلػ هعد وع شرا  لهعقارات رقرد  يع ا يس  تجاريا، بيع ا أخذاصو  رقرد قظع ا

رضييتا  الرييتة التجارييية يهييى يسييع الذييرا  هجيي  أن : تحنيللل الللرا و  ل قرللل البيلل  3
تحقيييا الييربح وقييل حييدوث و  يلتيي  تييؾا ر قرييد البيييع، و تحقيييا الييربحو  هليؾن رقرييد إيييادة البيييع

القريد و  وجيؾد قريد البييع رعيد الذيرا   يالعبرة رالشييةو  هلت  ، لؾ لؼ يتحقا البيع  ع و  الذرا 
  ظالسا أن الذيخص قيد اشيتر  سيهعة رقريد  يع يا  يذن يسهيل هعتبير تجارييا حتيى، وقل الذرا 

، اسيييتبقى الذييي    سيييتعسالل الخييياص أو ههيييػ هيييذا الذييي   رعيييد شيييرا إو  ليييؾ ييييد  ييييؽ البييييعو 
أراد  يع ييا يهييى أسيياس يليس ذلييػ إذا اشييتر  شييخص سييهعة رقرييد ا سييت  ح الذخريي  مييؼ و 

ارتتام مسش ا لل   ذن العسع هعد لدنيا  نتتا  نية البيع وقل الذرا  وقد ييرد البييع يهيى سيهعة 
بييذلػ و  بيع ييا دقييياو  بيع ييا يهييى شييلع مييياص أو شييرا  الحبييؾصو  رعييد تحؾيه ييا وذييرا  ا قسذيية

 .تدخع الرشاية التحؾيهية    يداد ا يسا  التجارية
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هؾ لديألة واقعيية و  ية أو القرد هؾ ألر خت    هسلؽ الؾقؾع يهيلبالشدبة لعشرر الشو 
لييل أن يلبييل رلا يية وسييامع و  إمبييات القرييد يهييى لييؽ يييدي و  تخزييع لتقييدير لحلسيية السؾضييؾم

 : القرامؽو  ارمبات رسا    ذلػ البيشة

 العساي ت السررتية ل أعس ل الررف ل الدسدرة ل اللب لة  عسللة : ث اي 

" يعللل عسلللال : 13ليييؽ القييانؾن التجيياري  قييرة  2تييشص السييادة : تيةالعسايلل ت السرللر : 1
ت  ريللل   حدلللب ملضللللعه بلللا عسايلللة مرلللرتية أو عسايلللة صلللرف أو سسدلللرة أو   صلللة 

تتسليع  ي  و  يقرد رالعسهيات السرر ية ه  تهػ العسهيات التي  تقيؾع   يا البشيؾحو    لعسللة   "
 تحرييع ا وراق التجاريية، القيروض الؾداميع، تأجير الخيزامؽ الحديدهية،  تح الحدارات الجارية

ذلييػ لقيال ييا يهييى الؾسيياطة  يي  و  تعييد العسهيييات السريير ية لييؽ ا يسييا  التجارييية، و مييير ذلييػو 
ألييا ، تعييد يسيي  تجاريييا رالشدييبة لهبشييػ  قييا، و تحقيييا الييربحو  تييداو  اللييروات رقرييد السزيياربة

لريتة التجاريية إ  إذا ويان العسييع   تكتدي  او  رالشدبة لهعسيع  تغع العسهية السرير ية لدنيية
هيذا تظبيقيا لشغريية ا يسيا  و  وانل العسهية الت  أجراها لع البشػ تتعها رذيؤون تجارتيلو  تاجرا

 التجارية رالتبعية.

تحؾيييع و  هقريد رعسهييية الريرع لبادلية الشقييؾد ليؽ يسهية إلييى أخير  : أعسل ل الرللرف: 2
عييرع يييدوي لبادليية نقييؾد : ؼ إلييى قدييسيؽيشقدييو  يسهيية لحهييية إلييى يسهييية أجشبييية لقا ييع يسؾليية

 عيرع لديحؾصو  يقيدع نقيؾد ليؽ يسهية أخير   ي  ذات السليانو  وأن هدهؼ شخص نقؾد،  شقؾد
يييتؼ هييذا ، و هييؾ تدييهيؼ نقييؾد  يي  للييان لعيييؽ لقا ييع اسييت ع نقييؾد أخيير  رقيست ييا  يي  للييان آخييرو 

شييخص لعيييؽ الشييؾم لييؽ الرييرع رخظيياص لييؽ السدييتهؼ إلييى لراسييع  يي   هييد آخيير هييألر  تدييهيؼ 
أليا رالشديبة لهعسيع ، تعتبر يسهية الررع يس  تجاريا رالشدبة لهريراعو  السبالئ السحددة  ي ا

وييان و  السدييتتيد لييؽ الشقييؾد  العسييع هعتبيير يسيي  تجاريييا رالتبعييية رالشدييبة لييل  هسييا قيياع رييل تيياجر
 تارعا لذؤون تجارتل ألا إذا قاع رل مير تاجر العسع هعتبر رالشدبة لل لدنيا 
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 الرام     الررع حد  طبيعتل .  

ه  يقد هقيؾع رسقتزياإ الدسديار  تقريي  وج ية الشغير  ييؽ شخرييؽ ليؽ : الدسدرة: 3
ليييس طييرع  يي  و  أجييع إ ييراع يقييد لقا ييع أجيير هحييدد يييادة  شدييبة والدسدييار هييؾ لجييرد وسيييا

  يشت ي  يسيع الدسديار رسجيرد ت قيو  العقد يسهل تقري   يؽ الرامبيؽ    التعاقد لقا ع يسؾلية
يعييييد يسييييع و    هلييييؾن لدييييؤو  يييييؽ تشتيييييذ التزالييييات التيييي  نييييت  يييييؽ العقييييد، و القبييييؾ و  ارهجيييياص

بررع الشغر ييؽ الريتة لدنيية و  لؾ وقع لرة واحدةو  الدسدار يس  تجاريا رالشدبة لهدسدار
ألييييا رالشدييييبة لظر يييي  العقييييد عييييتت سا تتحييييدد و قييييا ،   ي ييييؼ عييييتة الذييييخصو  تانييييل أو تجارييييية
 .إذا وان لدنيا  العسع لدنيا رالشدبة للو  جرا  العسع تجاري رالشدبة لللظبيعت ا إذا وان تا

الؾوييع هييؾ اليذي هقييؾع ، و نييؾم ليؽ أنييؾام التؾسيا  يي  إ يراع الرييتقات: اللب للة  عسللللة: 4
الؾويع رعسؾلية يشيدلا يتعاليع ليع ال يير و  لحداص ا عيع لقا ع يسؾلةو  رعسع راسسل الخاص

الؾواليية رعسؾليية تعتبيير و  يتهقييى وا يية الحقييؾق و  رلا يية ا لتزاليياتيهتييزع ، هعتبيير أعييي   يي  التعاقييد
 .يسع تجاري رررع الشغر يؽ طبيعة الرتقة الت  يبرل ا الؾويع تجارية أو لدنية

ايتبييير السذيييرم  22إليييى  16ليييؽ خييي   التقيييرات : العسايللل ت الي  ريلللة البحريلللة: ث لثللل 
ر أو اقتيييراض أو قيييرض رحيييري ويييع تيييأجي، بييييع لعتييياد أو ليييؤن لهديييتؽو  الجزاميييري أن ويييع شيييرا 

 ويييييع ا تتاقييييييات، العقيييييؾد ا خييييير  الستعهقييييية رالتجيييييارة البحرييييييةو  تيييييع يقيييييؾد التيييييأليؽ رالس يييييالرة
ويع اليرح ت البحريية هي  أيسيا  تجاريية رحدي  ، إهجيارهؼو  ا تتاقات الستعهقية ريأجؾر الظياقؼو 

تحقييا و  السزياربةأن هلؾن ال رض لشيل و  شريظة أن يتعها العسع رالتجارة البحرية، السؾضؾم
 .الربح

 السن والت الي  رية: الفرع الث اي

ليؽ  2قيد نريل السيادة و  هشاح أيسا    تعتبر تجارية إ  إذا عدرت    شلع لقاو ت
لؼ هعرع السذرم الجزاميري ، و لقاولة 11يددها و  القانؾن التجاري يهى لجسؾية لؽ السقاو ت
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ا يسيا  التجاريية يهيى وجيل ا حتيراع  شيا ا يهيى  إنسا ير  ا التقيل أوسيلار " تكيرارو  السقاولة
تشغيؼ ل ش  سا ا أي   يد أن تتيؾا ر السقاولية يهيى وسيامع لادهية لليع اآل ت ووسيامع رذيرية 

 العسا  "

 ارع حو  ي وع لقاولة لإلنتاج أو التحؾيع

 .ي وع لقاولة لهبشا  أو الحتر أو لتس يد ا رض

 .ي وع لقاولة لهتؾريد أو الخدلات

وييييع لقاوليييية  سييييت    السشيييياجؼ أو السشيييياجؼ الدييييظحية أو لقييييالع الحجييييارة أو لتؾجييييات ييييي 
 .ا رض ا خر  

 .ي وع لقاولة  ست    الشقع أو ا نتقا 

 ي وع لقاولة  ست    الس ه  العسؾلية أو ارنتاج التكري.

 .ي وع لقاولة  ست    لهتأليشات

 .ي وع لقاولة  ست    السخازن العسؾلية

 ي وع لقاولة لبيع الدهع الجديدة رالسزاد العهش  رالجسهة أو ا شيا  السدتعسهة رالتجزمة.

 ي وع لقاولة لرشع أو شرا  أو  يع أو إيادة عشع لدتؽ الس حة البحرية.

 ي وع لقاولة لتأجير السشقؾ ت أو العقارات.

 العس ل الي  رية  حدب الذكا: لسظاب الث ايا

التيي  هذييتر  أن و  أعييبئ يهي ييا السذييرم الجزامييري عييتة التجارييية هيي  تهييػ ا يسييا  التيي 
" يعلل عسلال ت  ريل  : ليؽ القيانؾن التجياري  23تتخذ شل  لعيشا حدي  ليا نريل يهييل السيادة 

 :   حدب ءكاه
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 اليع ما   لدفي ة نين با الءخ ص -

 الذرب ت الي  رية -

 مك تب العس ل مهس  ب ن هلته و  وب الت -

 انة   لسحالت الي  ريةالعساي ت السيع -

  ال ليةو  با عنل ت  ر  ييعال   لي  رة البحرية -

 الدفي ة: الفرع الول

إنسا هدتس هل البيامع إليى أجيع و     السجتسع الجزامري التاجر   يد ع مسؽ لا هذتريل  ؾرا
تعتبيير الدييتتجة نييؾم ، و هدييتظيع خ لييل تدييديد الرييتقة لقا ييع تحرييير سييشد يلبييل لديؾنيتييل نحييؾإ

 ه  وسيهة لهؾ ا  تقؾع لقاع الشقؾد    السعال ت التجارية.، و أنؾام الدشدات التجارية لؽ

يبارة ييؽ ألير للتيؾص ، الدتتجة يبارة يؽ عػ لحرر و ا شلع لعيؽ حددإ القانؾن و 
لييؽ شييخص هدييسى الديياح  إلييى شييخص هدييسى السدييحؾص يهيييل هييألرإ  ييد ع لبهييئ لعيييؽ لييؽ 

قد تشياو  السذيرم الجزاميري أحلياع ، و ث هدسى السدتتيدالشقؾد    تارير لحدد رذن شخص مال
يهى أهؼ البيانيات الؾاجي   392حيث نرل السادة  464إلى السادة  389الدتتجة لؽ السادة 
 .تؾا رها    الدتتجة

 ل سيا ويان عيتة ا شيخاص الستعيالهيؽ   يارحدي  الذيلع تعتبر الدتتجة يس  تجاريا و 
 يي  أهسييية لسعر يية ا شييخاص الييذيؽ يتعييالهؾن ،  1 تجيياري ل سييا وييان طبيعيية ا لتييزاع لييدن  أو و 

  يي  يسييع تجيياري سييؾا  تعالييع   ييا التيياجر أو ،   السشاسييبة التيي  حييررت لييؽ أجه يياو  رالدييتتجة
 .لؾ وان ناش  يؽ يسع لدن و  الديؽ اللا ل ل ا هؾ دامسا تجاري حتى، و مير التاجر

                                                           
(1)

Alfred Jauffret , Droit Commercial, 22
e
 Edition par Jacque Mestre, Editions Delta 199, P31  
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 الذرب ت الي  رية: الفرع الث اي

الجزاميييري الذيييروات التجاريييية  ييي  الكتييياص الخيييالس ليييؽ القيييانؾن التجييياري تشييياو  السذيييرم 
السعيييد  والسيييتسؼ رالسرسيييؾع التذيييريع  رقيييؼ  1975سيييبتسبر26السيييؤرخ  ييي   75/59ا لييير رقيييؼ 

 1996دهديييييسبر29السيييييؤرخ  ييييي   96/27بيييييا لر رقيييييؼ و  1993أ رييييييع25السيييييؤرخ  ييييي   93/28
تعييييده ت التيييي  طييييرأت يهييييى وهيييي  ال، 2215دهدييييسبر32السييييؤرخ  يييي   15/22والقييييانؾن رقييييؼ 

 .842إلى  544السؾاد لؽ ، الذروات التجارية

ليييؽ القيييانؾن  23/2تعتبييير الذيييروات التجاريييية يسييي  تجارييييا حدييي  الذيييلع و قيييا لهسيييادة و 
 .التجاري 

 تعريف عنل الذربة: أوال

يقيييد  لكشيييل ييييرع، ليييؼ هعيييرع السذيييرم الجزاميييري الذيييروة التجاريييية  ييي  القيييانؾن التجييياري 
" الذربة عنل  سنيز ه يايزم ءخر ن طبيعيل ن : لؽ القانؾن السدن  416السادة الذروة    

أو اعيب ري ن أو ألثر عا  السد هسة تي اذل ط مذليرك نينلليب حرلة ملن عسلا أو مل ل أو 
انللل نهلللف اقيدلل م الللرا  الللذ  قللل يشلليص أو تحنيللل اقيرلل د أو ناللل  هلللف اقيرلل د  ذ  

 ليي قل تش ر عن ذلك" مشفعة مذيربة  بس  ييحسالن الخد ئر ا

 الظبيعة الن الاية لاذربة: ث اي 

 هع الذروة يقد أع نغاع قانؾن ا

ا عييع أن الذييروة ل سييا وييان نؾي ييا وطبيعيية نذيياط ا هحلس ييا يقييد تظبييا يهيييل القؾايييد 
وإذا وييان ا عييع  يي  العقييؾد لبييدأ ، العاليية  يي  العقييؾد السشرييؾص يهي ييا  يي  القييانؾن السييدن 

إ  أن ، يتيييرح السذيييرم لهذيييروا  حريييية تحدييييد شيييروط ؼ وتشغييييؼ شيييروت ؼحريييية التعاقيييد حييييث 
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حساهيية ، التذييريعات الحديليية أعييبحل تتييدخع  يي  تشغيييؼ الذييروات التجارييية  شرييؾص عييريحة
  1 لسبدأ اللقة وا متسان الذي هدؾد الع قات التجارية.

 ألر تحديييدإهدييتقع القييانؾن ريي، وقييد ايتبيير جانيي  لييؽ التقييل الذييروة رسلاريية تشغيييؼ قييانؾن 
ذلػ أن  كرة العقد   تدتؾي  وع اآلمار القانؾنية التي  ، هؾ أقرص إلى القانؾن لشل إلى العقدو 

 ن يقيد الذيروة لييس و ييرإ ليؽ العقيؾد هقترير أميرإ يهيى ترتيي  ، تترت  يهيى تكيؾيؽ الذيروة
نذيؾ   يع هيؾ يقيد يشبشي  يهييل  ي  مالي  ا حييان ، ا لتزالات يهى ياتا الذروا     الذروة

ويذلػ السذيرم ، شخص لعشؾي هؾ الذروة إلى جان  أشخاص الذروا ، شخص قانؾن  جديد
ويهيل  حدي  رأي هيؤ   الذيروة ، يتدخع رظريقة آلرة    تشغيؼ الذروة تحقيقا  هداع لعيشة

والشغاع القيانؾن  يتزيسؽ لجسؾيية ليؽ القؾاييد القانؾنيية التي  ت يدع إليى تحقييا ، نغاع قانؾن 
 . 2 يقترر دور ا  راد يهى الرمبة    ا نزساع إليلو  مرض لذترح

رمؼ وجاهة هذإ التكرة الشغالية إ  أنل لؽ اللا ل أن الذروة تشذأ رسقتزى يقد حقيقي  
وسيا أن العقيد   يترتي  يهييل دامسيا ، يخزع لهقؾايد العالية لهعقيؾدو  يتؼ  تؾا ا إرادتيؽ أو أتلر

تحلس يييا إرادة و  تتستيييع رالذخريييية السعشؾييييةنذيييؾ  شيييخص لعشيييؾي وذيييروة السحاعييية التييي    
الشغياع و  رارضا ة إلى أن تأمير وع ليؽ يياله  العقيد، ا طراع الحرة   لجسؾم قؾايد قانؾنية

 ت  شروات ا شخاص تحتتن  كيرة العقيد رديهظان ا رحييث هستشيع ، هخته  رحد  نؾم الذروة
بؾجييل أخييص  يي  و  ا لييؾا  تعييديع شييرو  يقييد الذييروة إ  رذجسييام الذييروا . ألييا  يي  شييروات

أن تتيييرض و  حييييث هليييؾن لدمهبيييية أن تعيييد  ليييؽ نريييؾص نغييياع الذيييروة، شيييروات السدييياهسة
 ييذن لتكييرة ، حيييث تشييتقص القؾايييد القانؾنييية السهزليية لييؽ الحرييية التعاقدهييةو  إرادت ييا يهييى ا قهييية

 . 3 ال هبة يهى  كرة العقدو  الشغاع الديادة

                                                           
 8أحسد لحرز، السرجع الدا ا، ص  1 

 198لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، السرجع الدا ا، ص   2 

 198لرظتى وسا  طل، وامع أنؾر  شدق، السرجع الدا ا، ص  3 
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  عض السف هيب السذ نهةتسييز الذربة الي  رية عن : ث لث 

 تتسيز الذروة التجارية يؽ رعض الستاهيؼ السذا  ة نتشاول ا يهى الشحؾ اآلت :

 تسييز الذربة الي  رية عن الذربة السلاية -1

لييؽ القييانؾن السييدن  يشظبييا  416إن التعرييين الييذي أوردإ السذييرم الجزامييري  يي  السييادة 
والتيرق ا ساسي   ييؽ  يش سيا أن الذيروة التجاريية ، يهى الذروات سؾا  وانل لدنية أو تجارية

 يشسييا الذييروة السدنيية ال ييرض لش ييا هييؾ ، هليؾن ال ييرض لييؽ تأسيدي ا القييياع را يسييا  التجاريية
تهتييزع رسدييػ الييد اتر و  الذييروة التجارييية هدييري يهي ييا القييانؾن التجيياري و  القييياع را يسييا  السدنييية

 ذلػ لؽ قؾايد القانؾن التجاري. القيد    الدجع التجاري إلى ميرو  التجارية

ولييييؽ الزييييروري وضييييع لعيييييار التترقيييية  يييييؽ الذييييروات التجارييييية التيييي  تخزييييع لهقييييانؾن 
وقييد سيياد  يي  هييذا الرييدد لعييياران ، التجيياري والذييروات السدنييية التيي  تخزييع لهقييانؾن السييدن 

السعييييار السؾضيييؾي  هأخيييذ رعييييؽ ا يتبيييار ا يسيييا  التييي  ، أحييدهسا لؾضيييؾي  واآلخييير شيييله 
وإن وانييل لدنيييية ،  يييذن وانييل هييذإ ا يسيييا  تجارييية يييدت الذيييروة تجارييية، تقييؾع   ييا الذييروة

، ألييا السعيييار الذييله   يأخييذ رعيييؽ ا يتبييار الذييلع الييذي تتخييذإ الذييروة، يييدت الذييروة لدنييية
 الذروة تعد تجاريية إذا اتخيذت أحيد ا شيلا  السشريؾص يهي يا قانؾنيا أهيا ويان ال يرض اليذي 

  1 أنذئل لؽ أجهل.

لييؽ  544وتعييد الذييروة تجارييية إذا اتخييذت أحييد ا شييلا  السشرييؾص يهي ييا  يي  السييادة 
تعللل ءللرب ت ، "يحلللد الظلل    الي لل ر  لذللربة أملل   ذللكاه  أو ملضلللعه : القييانؾن التجيياري 

ءلرب ت السدل هسة ت  ريلة و  الذلرب ت ذات السدلوولية السحللدةو  اليز من ءرب ت اليلصلية
  حكب ءكاه  ومهس  يكن ملضلعه "  

                                                           
 11، ص 2212يزيز العليه ، الؾسيا    الذروات التجارية، دار اللقا ة، ا ردن،  1 
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ويشييت  يييؽ التترقيية  يييؽ الذييروات التجارييية والذييروات السدنييية أن ا ولييى تخزييع  حليياع 
وتخزييع  حليياع التجييار لييؽ ضييرورة لدييػ الييد اتر التجارييية ، القييانؾن التجيياري وقايييدة ياليية

وتتحيييد لديييؤولية ، تيييل ييييؽ د يييع ديؾن ييياوالقييييد  ييي  الديييجع التجييياري وتتعيييرض لإل ييي س إذا تؾق
ألييييا اللانييييية أي الذييييروات السدنييييية ، ألييييؾا  ، الذييييريػ  ي ييييا رحديييي  شييييلع الذييييروة  أشييييخاص

و  تهتيزع رالتزاليات التياجر  القييد  ي  الديجع التجياري ولديػ ،  تخزع  حلاع القانؾن السدن 
 وتتحدد لدؤولية الذريػ  ي ا  شدبة نريبل.، الد اتر التجارية 

 تسييز الذربة الي  رية عن ال سعية -2

الستعهيييييييا  12/21/2212السيييييييؤرخ  ييييييي   12/26ليييييييؽ القيييييييانؾن رقيييييييؼ  2حدييييييي  السيييييييادة 
" تعيبلللر ال سعيلللة تلللي مفهللللم هلللذا النللل الن ت سللل  أءلللخ ص طبيعيلللين و أو : رالجسعييييات

ويذليرك هلوال" الءلخ ص تلي ، معشليين عا  أس س تع قلل  لسللة محللدة أو ييلر محللدة
تذل يعه  و  وس ئاهب تظلعل  ولغلر  ييلر ملرا  ملن أجلا ترقيلة الاذلظةو  تدخير مع رتهب

 الري ضللليو  الثنللل تيو  اليرالللل  و  اللللليشيو  العاسللليو  االجيسللل عيو  السلليس  تلللي الس للل ل السهشلللي
ي لب أن تعبلر تدلسييه  و  ي ب أن يحلد ملضلع ال سعية نلقلة، الخير  واياد ايو  البيئيو 

أهلللاته  ضللسن و  يشلللرج ملضلللع اذلل ط ته ييللر أالله ي للب أن ، عللن العالقللة نهللذا السلضلللع
 اآلداب الع مللةو  الشظلل م العلل مو  النلليب اللطشيللةو  وأن ال يكلللن مخ لفلل  لاثلانلل ، الرلل ل  العلل م

 (1)اليشظيس ت السعسلل نه "و  أحك م النلااينو 

 أوجييل الذييبل  يييؽ الجسعييية والذييروة التجارييية أن و هسييا هقؾلييان يهييى اجتسييام يييدد لييؽ 
، ولكيؽ هختهتيان ليؽ حييث هيذا ال يرض، تعاقدي لتحقييا ميرض لحيددا شخاص يهى أساس 

أليا الجسعيية ،  الذروة التجارية ال رض لؽ تأسيد ا هيؾ تحقييا اليربح وتقدييسل يهيى الذيروا 
 تربؾي...، ديش ، يهس ،   رض ا اجتساي 

                                                           
 2212يشاير15لؤرخة     2جريدة رسسية، العدد  1 
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 تسييز الذربة الي  رية عن الذيلع -3

" أذا ماللك اثشل ن أو ألثللر : مللن النل الن السللاي ال زائللر  عال  أاله 713السل دة  تلشص
تعيبللر الحرللص و  ب الل  حرللة بللا مللشهب تيلله ييللر منللررة تهللب ءللرب " عالل  الذلليلعو  ءلليئ 

 ميد وية أذا لب ينب دليا عا  يير ذلك" 

 :   الترق  يؽ الذروة التجارية والذيؾم هلسؽ    أن

اختيييارهؼ  يشسييا الذيييؾم هلييؾن  يي  ماليي  و   رضييى الذييروا يشعقييد يقييد الذييروة التجارييية -
وسا لؾ وانيل حالية الذييؾم ناتجية ييؽ الؾ ياة ليريبح الذيروا  ليالكيؽ لتروتيل ، ا حيان إجباري 
 يهى الذيؾم.

  1 الذروة حالة قانؾنية تدوع  ترة طؾيهة    حيؽ   يدوع الذيؾم طؾي .-

يدييتؾل  يهييى و  أن يترييرع  ي ييا لييلو  تييع شييريػ  يي  الذيييؾم هسهييػ حرييتل لهكييا تالييا-
لكيييؽ الذيييريػ  ييي  ،  2 أن هديييتعسه ا رحييييث   يهحيييا الزيييرر رحقيييؾق سيييامر الذيييروا و  مسارهيييا

 الذروة   هدتظيع ذلػ.

 أالاع الذرب ت الي  رية : را ع 

ايتبرت يا تجاريية رحليؼ و  لؽ القانؾن التجاري أنيؾام الذيروات التجاريية 544حددت السادة 
أليا ، هذا حساهة لهستعالهيؽ لع هذإ الذروةو  لؾضؾي ا حتى ولؾ وان لدنيال سا هلؽ و  شله ا

إنسييا هيي  شييروة رحديي  و  رالشدييبة لذييروة السحاعيية لييؼ هعتبرهييا السذييرم تجارييية رحديي  شييله ا
 لؽ القانؾن التجاري. 795السؾضؾم حد  السادة 

هيي  تهييػ التيي  و  شييروات ا شييخاص: التجارييية إلييى م ميية أنييؾامالذييروات يسلييؽ تقديييؼ و 
تقييؾع يهييى ا يتبييار الذخريي  ويلييؾن الذييروا  لدييؤولؾن لدييؤولية شخرييية لظهقيية تزييالشية 

                                                           
 18، ص2229لحسؾد الكي ن ، السؾسؾية التجارية والسرر ية، الذروات التجارية، دار اللقا ة، ا ردن،  1 

 لؽ القانؾن التجاري  714السادة  2 
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هيي  الذييروات التيي  تقييؾع يهييى ا يتبييار السييال  ويلييؾن و  شييروات ا لييؾا ، يييؽ ديييؾن الذييروة
والذيروات السختهظية والتي  تقيؾع ،  ي ا الذروا  لدؤولؾن  قا    حدود لا قدلؾإ لؽ حرص

 .السال  والذخر  يهى ا يتبار

تقيؾع يهيى ا يتبيار الذخري  ويليؾن  الذروات التي وه  تهػ : ءرب ت الءخ ص -1
 وتتسلع   : ؽ لدؤولية شخرية لظهقة تزالشية يؽ ديؾن الذروةيالذروا  لدؤول

 ليؽ القيانؾن التجياري  563-561أوردها السذرم  ي  السيؾاد ليؽ : ءربة اليز من-1-1
أورد  ي يا ا حلياع الخاعية وشيروة التزيالؽ لييؼ هعر  يا السذيرم الجزاميري ولكيؽ هسليؽ تعريت ييا 

ؽ لديؤولية شخريية لظهقية ييهى أن ا شروة تقؾع يهى شخرية  أتلر ويلؾن الذروا  لديؤول
 .تزالشية يؽ ديؾن الذروة وه    تخرج يؽ نظاق العام ت أو ا عدقا 

 :لتاليةوتتسيز شروة التزالؽ رالخرامص ا
يترتييي  يهيييى دخيييؾ  الذيييريػ : يكالسدلللوولية الذخرلللية اليزللل مشية السظانلللة لاذلللر -أ

 يؾ   يؽ ديؾن الذروة شخرية  لدؤولية لدؤو اتتدارل عتة التاجر ويلؾن  شروة التزالؽ
مييير لحييدودة رسقييدار حرييتل ويهيييل دامشيي   أيوهيي  لظهقيية  ،ألؾالييل الخاعيية حتييى  يي هدييأ  
 دامشؾن لهذروا . هؼالذروة 

 ،1لديؤولية تزيالشية ييؽ دييؾن الذيروة وه يالديؤو  تذلػ الذريػ    شيروة التزيالؽ 
وإذا أو ييى احييد  رعييدع تدييديدإ لهييديؽ، و  هجييؾز أن يييد ع احييد الذييروا   يي  لؾاج يية هييذا الييدامؽ

   .الذروا    ذا الديؽ لل أن هعؾد يهى الذروة وبقية الذروا  وع رقدر حرتل لؽ هذا الديؽ

 لسشدحب من الذربة: مدوولية الذريك ا-ب
التي   ا يسيا اندح  احيد الذيروا  ليؽ شيروة التزيالؽ  انيل   هليؾن لديؤو  ييؽ إذا 

عهييل لدييؤوليتل قامسيية وان  وإ  ،هييذا ا ندييحاص وحييذع اسييسل إشيي ارتقييؾع   ييا الذييروة ردييب  

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  551السادة  1
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 تانل هذإ الديؾن  حقة.
 تلاوله   أوعلم جلاز اليررف تي الحرص -ج

كيييؾن الحريييص سيييشدات قا هييية لهتيييداو  و  تهذيييتر  القيييانؾن  ييي  شيييروة التزيييالؽ أن   
از السذيرم الجزاميري جيقد أو  ،1انتقال ا لهؾرمة إ  إذا اتتا جسيع الذروا  أوهجؾز التشاز  يش ا 

السذيرم حساهية  قيرروقيد  ،إلى الؾرمة إذا رمي  الذيروا   ي  ا سيتسرار الستؾ ىحرص  انتقا 
 2الؾرمة القرر وجعع لدؤوليت ؼ لحدودة رقدر حرر ؼ.

يتييييأل  يشييييؾان شيييييروة التزييييالؽ لييييؽ أسيييييسا  جسيييييع الستزيييييالشيؽ :عشلللللان الذلللللربة-د
 3، أو لؽ اسؼ أحدهؼ أو أتلر لتبؾم رلهسة وشرواؤهؼ. الذروا  
 4الذيخص إليى الذيروة هلتدي  عيتة التياجر انزساعرسجرد صفة الي جر:  اليد ب-ه

 ويذتر  تؾا ر ا ههية. ،وه  قريشة لظهقة
 ن ييييا تقييييؾع يهييييى ا يتبييييار إ يييي س شييييروة التزييييالؽ يييييؤدي إلييييى إ يييي س الذييييروا  -و

والعلييس مييير الذخريي  والذييروا  لدييؤولؾن لدييؤولية تزييالشية لظهقيية يهييى ديييؾن الذييروة، 
يييؽ ، أي أن إ يي س الذييروا    يييؤدي إلييى إ يي س الذييروة  ن الذييروة مييير لدييؤولة عييحيح

 الديؾن الذخرية لهذروا .

هيي  شييروة تقييؾع يهييى ا يتبييار الذخريي  ولكييؽ هيي  : لصللية البدلليظةيءللربة ال-1-2
 الذيييروا  السؾعيييؾن ، ن ؾ تتكيييؾن ليييؽ نيييؾييؽ ليييؽ الذيييروا  شيييروا  لؾعيييؾن وشيييروا  لتزيييالش

 ؾن هدييألؾن الستزييالش ا والذييرو، لييؽ حرييص ؽ لدييؤولية لحييدودة  يي  حييدود لييا قييدلؾإليلدييؤو 
 انزييساع الذييريػ الستزييالؽبسجييرد ، و لدييؤولية شخرييية لظهقيية وتزييالشية يييؽ ديييؾن الذييروة

 .إلى شروة التؾعية البديظة هلتد  عتة التاجر رقؾة القانؾن 
                                                           

 لؽ القانؾن التجاري  560السادة  1

 لؽ القانؾن التجاري  562السادة  2
 لؽ القانؾن التجاري  552السادة  3
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   وتتسيز شروة التؾعية البديظة رسجسؾية لؽ الخرامص أهس ا:
 ،تتكؾن لؽ نؾييؽ لؽ الذروا  شروا  لتزالشيؽ وشروا  لؾعؾن -أ
ويلتديبؾن  ييؽ دييؾن الذيروة لؾن لديؤولية لظهقية تزيالشيةأالستزالشيؽ هديالذروا   -

لهذييروة ويهتزلييؾن رلييع لييا يترتيي  يييؽ هييذإ الرييتة  القيييد  يي   انزييسال ؼعييتة التيياجر رسجييرد 
   ..الدجع التجاري ولدػ الد اتر

الذيييروة لكيييع الستزيييالشؾن ليييا ليييؼ ييييشص القيييانؾن يهيييى ميييير ذليييػ وتكيييؾن  إدارةو تعيييؾد 
هجييؾز التشيياز  يييؽ جييز  لش ييا إلييى شييريػ  وإنسييا ،لستزييالؽ مييير قا هيية لهتييداو حريية الذييريػ ا

الستزييالشؾن والذييروا  السؾعييؾن  إلييى شييخص أجشبيي  رذيير  لؾا قيية جسيييع الذييروا  أولييؾص 
  1.لا  الذروة رأس السسلهيؽ  مهبية

 والتي لدؤولية لحدودة    حدود لا قدلؾإ ليؽ حريص  ويدألؾن الذروا  السؾعؾن: -
يسيع تدييير خيارج   ريأي  للؽ لهذريػ السؾعى ريان هقيؾع و  ،تكؾن حرة يسع أن  هسلؽ 

و ييي  حالييية العليييس يتحسيييع الذيييريػ السديييؤولية رالتزيييالؽ ليييع الذيييروا   ،وليييؾ رسقتزيييى ووالييية
  .الستزالشيؽ يؽ ديؾن الذروة

 أنانيل هسليؽ  إ جسييع الذيروا   إ  رسؾا قيةص الذيروا    ييؽ حريز   هجؾز التشيا-ص
لهذييييروة تحؾيييييع حرييييص الذييييروا  السؾعيييييؽ رلييييع حرييييية  يييييؽ  التأسيديييي لعقييييد هذييييتر   يييي  ا

 ييؽ الذيروة ا جاني  ا شيخاصوسا هجؾز تحؾيع حرص الذروا  السؾعييؽ إلى  ،الذروا 
ليييا    مهبيييية رأسرذييير  لؾا قييية جسييييع الذيييروا  الستزيييالشيؽ والذيييروا  السؾعييييؽ السسلهييييؽ 

 2الذروة.
تيؾ   احيد الذيروا  الستزيالشيؽ تديتسر  وإذا ،تدتسر الذروة رمؼ و اة شيريػ ليؾص-ج
ييشص العقيد  أنولكؽ شريظة  ،قرر اتانؾ  إذاورمتل ويتحؾلؾن إلى شروا  لؾعيؽ  عالذروة ل

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  7/3للرر563السادة  1
 لؽ القانؾن الجاري  7/1،2للرر 563السادة  2
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هؾ الذيريػ الؾحييد وويان ورميت ؼ  الستؾ ىوان الذريػ الستزالؽ  إذا ألا ،يهى ذلػ التأسيد 
تحؾييع الذيروة  ي  اجيع سيشة ليؽ تيارير  أوذيريػ لتزيالؽ جدييد رته ؼ قررا هجي  تعؾيزيل 

 1.ا جعانقزا   دحهل الذروة رقؾة القانؾن يش وإ الؾ اة 
الذيروا   إ ي سالذيروا  السؾعييؽ وييؤدي إليى  إ ي سالذروة   يؤدي إليى  إ  س -د

 .وتزالشية يؽ ديؾن الذروة لدؤولؾن لدؤولية لظهقة  ن ؼالستزالشيؽ 
وييع الذييروا   أسييسا يشييؾان الذييروة لييؽ  يتييأل عشلللان الذللربة اليلصللية البدلليظة: -ه

الذيييروا  السؾعيييؾن   هجيييؾز  أليييا  ؼ،امووشييير أو أتلييير لتبيييؾم ص  هؼاسيييؼ احيييد أوالستزيييالشيؽ 
 2 ؽ لدؤولية تزالشيةيحدث ذلػ هربحؾن لدؤول وإذا أسسام ؼ إدراج

السيؾاد ليؽ  28-93 ا لير  ي ه  يبارة يؽ شيروة لديتحدمة : ءربة السح صة -1-3
شييروة  أن ييايسلييؽ تعريت ييا يهييى و  ،السذييرم الجزامييري لييؼ هعر  يياو  5للييرر  795 1للييرر  795

قييؾع يهيى ا يتبيار الذخريي  ليديل ل يا شخرييية لعشؾيية تتعقيد  يييؽ ت ا شيخاص تليؽ شيروا
رالشديبة ل يير ، والخديامر ا ربياحاقتداع    دع أتلر أوتقؾع  شذا  تجاري  ،أتلر أوشخريؽ 

  وجؾد ل ذإ الذيروة   ي    تخزيع لهقييد  ي  الديجع التجياري ولديػ اليد اتر التجاريية وهي  
 .أجهللؽ  أنذأتشروة لؤقتة تشت   رسجرد انت ا  العسع الذي 

 :  التاليةخرامص ال وتتسيز شروة السحاعة رأهؼ
 شروة تقؾع يهى ا يتبار الذخر  -أ
 شروة لدتترة تعسع    الختا  -ص
 وجؾد ل ا رالشدبة له ير   -ج
   تتستع رالذخرية السعشؾية -د
  أههية أوجشدية  أوليس ل ا لؾطؽ -ه

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  9ررلل 563السادة  1

 2للرر 563السادة  2
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 الترر ات   تبرع راسؼ الذروة و  تقاض  ال ير و  هقاضي ا ال ير -و
  تخزييع لهترييتية ويترتيي  يهييى انح ل ييا ترييتية الحدييارات  يييؽ الذييروا  لييؽ اجييع -

 تحديد نري  وع شريػ .

 :  السخياظة  تذربال -2

 أتليير أوهيي  الذييروة التيي  تتكييؾن لييؽ شييخص و وهيي  الذييروة ذات السدييؤولية السحييدودة 
لدؤوليؽ يؽ ديؾن الذروة    حدود ليا  ويلؾن الذروا   ي ا ،1شريػ 52  تتجاوز  أنيهى 

الذلربة  وسلست :"يهيى أنيل ليؽ القيانؾن التجياري  564قدلؾإ لؽ حرص حييث تيشص السيادة 
تلي  أالال ييحساللن الخدل ئر  أءلخ صعللة  أوذات السدوولية السحلودة من ءخص واحل 

 طبنلل ب الل  الذللربة ذات السدللوولية السحلللودة السوسدللة  أذا  حلللود ملل  قلللمل مللن حرللص
موسدللة ذات "بذللريك وحيللل تدللس  هللذه الذللربة  اواحللل  ءخرلل أال تزللبالدلل  نة ال  ةلافنللر 

  "سحلودةالة سدووليالالذخص اللحيل وذات 

  الخرامص التالية:أهؼ و تتسيز الذروة ذات لدؤولية لحدودة ر
وتحييدد لدييؤوليت ؼ يهييى حديي  لييا  أتليير أوتتكييؾن لييؽ شييخص واحييد علللد الذللرب ": -أ

 50يتجياوز ييدد الذيروا   أن  هجيؾز و  ،بؾن عيتة التياجردي  هلت وهيؤ  قدلؾإ لؽ حريص 
 يي  اجييع  ةتحؾيييع هييذإ الذييروة لذييروة لديياهسن تجيياوز هييذا العييدد وجيي  وأحييدث إن و  ،شييريػ
قيياع  يذلػ تتحيؾ  الذيروة ليا ليؼ هريبح ييدد الذيروا   ي  تهيػ ييدع الويشد  ،سشة واحدة أقراإ

 اقع . أوشريػ  50التترة لداوية لييي 

القييانؾن  لييا  الذييروة رحرييية لييؽ طييرع الذييروا   يي  رأسهحييدد ملل ل الذللربة:  رأس-ب
تكيييؾن  ييي   أنو  هسليييؽ  ،2قيسييية اسيييسية لتدييياوية حريييص ذاتإليييى لهذيييروة ويقديييؼ ا ساسييي  

                                                           
1
المتضمن القانون التجاري جريدة رسمية رقم  50/09يعدل ويتمم األمر رقم  0550ديسمبر  05المؤرخ في  50/05من القانون رقم  095المادة  

  0550ديسمبر  05المؤرخة في  55

 
2
 السالف الذكر 50/05من القانون رقم  055المادة  
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 1سشدات قا هة لهتداو .

ص رجسيع الحريص ليؽ طيرع الذيروا  و  هجيؾز طيرح ايتؼ ا تتت :تنليب الحرص-ج
ذخرييي   ييييؽ لوال يييدع السحا غييية يهيييى ا يتبيييار ا ،الحريييص يهيييى الجس يييؾر راتتتييياص يييياع

ة وبالشديبة لهحريص الشقدهية هجي  ييوتيد ع قيست يا والهية  يسيا هخيص الحريص العيش ،الذروا 
وييييد ع السبهيييئ الستبقييي  يهيييى  التأسيدييي ،السيييا   رأسلبهيييئ خسيييس تيييد ع رقيسييية   تقيييع ييييؽ  أن

سييشؾات لييؽ  5 أقريياهالييؽ لدييير الذييروة وذلييػ  يي  لييدة  رييألريييدة لراحييع  أولرحهيية واحييدة 
يسييع يلييس لييا وييان قبييع حريية تقييدهؼ ويجييؾز  ،2لييد  الدييجع التجيياري  تييارير تدييجيع الذييروة

 ا ساسي القيانؾن   ي  أربياحتعديع القانؾن التجاري وتحدد ويتيات تقدير قيستل وليا هخؾليل ليؽ 
  .3لا  الذروة رأس تأسيس وهؾ   يدخع    ،لهذروة

ال يييير  أوذيييروة له يييير ليييؽ الذيييروا  ل  هجيييؾز التشييياز  ييييؽ حريييص الذيييروا   ييي  ا -د
 .ا قعلؽ لا  الذروة يهى 4 /3الذروا  الت  تسلع  أمهبيةرسؾا قة  إ يؽ الذروة  ا جشب 

رلييييع حرييييية  يييييؽ  إحالت يييياوسييييا هسلييييؽ  اررثلهحرييييص قا هييييية ا نتقييييا  يييييؽ طريييييا -ه
 أنانييل   هجييؾز  ا ساسيي هذييتر   يي  القييانؾن  أنمييير انييل هسلييؽ  ،والتييروم وا عييؾ  ا زواج

د قبؾليل ضيسؽ الذيرو  السشريؾص رع إ التروم شريلا  أو ا عؾ  أوالؾرمة  أوهربح الزوج 
  لؽ القانؾن التجاري. 570وهؾ لا نرل يهيل السادة  يهي ا

يشييؾان هلييؾن  أنهجيي   لييؽ القييانؾن التجيياري  564/4حديي  السييادة  يشييؾان الذييروة:-و
وتكييؾن هييذإ التدييسية لدييبؾقة رلهسييات  أتليير أولذييتسع يهييى اسييؼ واحييد لييؽ الذييروا  الذييروة 

لييييا   رأسلييييع  يييييان  "ش.ع.عا حييييرع ا ولييييى لش ييييا أي " " أوشييييروة ذات لدييييؤولية لحييييدودة"
 الذروة .

                                                           
1
 من القانون التجاري 059المادة  
 الدال  الذور 15/20لؽ القانؾن  567السادة  2
 الدال  الذور 15/20للرر لؽ القانؾن رقؼ  567السادة  3
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أو الحجيير يهيييل ولكييؽ تشتقييع إلييى  إيدييارإ أوحييد الذييروا  أتدييتسر الذييروة رمييؼ و يياة -ي
 الؾرمة.

هييي  الذيييروات التييي  تقيييؾع يهيييى ا يتبيييار السيييال  ويليييؾن  ي يييا و : المللللالءلللرب ت  -3
 وتتسلع   : الذروا  لدؤولؾن  قا    حدود لا قدلؾإ لؽ حرص

 :  ءربة السد هسة-3-1

تعتسيييييد التييييي  تقيييييؾع يهيييييى ا يتبيييييار السيييييال   ا ليييييؾا لذيييييروات  ا لليييييعتعتبييييير الشسيييييؾذج 
تقيييؾع يهيييى تجسييييع رؤوس ،  ؾعامت ييياالسيييا  لهقيييياع  رأسيهيييى ضيييخالة و ويات الكبييير  ر السذييي
يييؽ القييياع   ييا وتسؾيه ييا ررييتة  ا  ييرادلهقييياع   ييذإ السذييرويات الزييخسة التيي  هعجييز  ا لييؾا 
 ألؾا .العبرة رسا هقدلل وع شريػ لؽ  وإنسا  تؾل  ا يتبار الذخر  وه  لشتردة 

الذللربة ": أن ييايهييى لييؽ القييانؾن التجيياري  592ير  ييا السذييرم الجزامييري  يي  السييادة وقييد 
 نللللر  أالوتي للللن ملللن ءلللرب " ال ييحساللللن الخدللل ئر  أسلللهبم لهللل  ألللل   رأساليلللي يشندلللب 

 ينا علد الذرب " عن سبعة" أنحريهب وال يسكن 

 :  أهس اخرامص رسجسؾية لؽ ال وتتسيز شروة السداهسة
 رأسضييخسة هجسييع  ألييؾا تقييؾع الذييروة يهييى ا يتبييار السييال  تعتسييد يهييى رؤوس  -أ 

سييييس أييييؽ طرييييا الهجيييؾ  العهشييي  ل دخار الت تأسديييل إذالال يييا ييييؽ طرييييا ا تتتييياص العييياع 
، 2التيؾري  التأسييسدون الهجيؾ  العهشي  ل دخار تأسديل  إذادون ا تتتاص العياع و  ،1الستتارع 

ل ييييؽ دج و يي  الحاليية  5لييا    هقييع يييؽ رأسلبهييئ  ا ولييىلييذلػ اشييتر  السذييرم  يي  الحاليية 
  .  هقع يؽ لهيؾن دج أنهج   اللانية

التي  اتتتي   ي يا  أس سل   حدود  أي ،لا قدلل لدؤولية الذريػ لحدودة    حدود-ب

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  604إلى  595أنغر السؾاد لؽ  1

 لؽ القانؾن التجاري  609إلى  605انغر السؾاد لؽ  22
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 .التزاع رأيالتاجر و  يهتزع عتة ولؽ مؼ   هلتد  

الذيروة  وإ ي سالحجير يهييل،  أو إ  سيل أو  تشقز  الذيروة  ؾ ياة احيد الذيروا   -ج
  الذروا   إ  س  يؤدي إلى 

تكييؾن  أنهظهييا يهييى شييروة السديياهسة تدييسية الذييروة ويجيي   اسييؼ الذييروة ويشؾان ييا:-د
 أوييدرج اسيؼ شيريػ واحيد  أنويجؾز  ،لال ا رأسلتبؾية  ذور شلع الذروة ولبهئ  أولدبؾقة 
حالية إمتيا  ذوير هيذإ    يليؽ القيانؾن التجياري  833حد  السادة و  ،1   تدسية الذروة أتلر

هعاقييي  رمييييس الذيييروة والقيييامسؾن يهيييى العقيييؾد أو السديييتشدات الريييادرة ليييؽ الذيييروة البيانيييات 
   .ديشار جزامري  أل  50ديشار إلى  أل  20ولديروها ر رالة لؽ أ ولديروها العالؾن  رذدارت ا

ييييدد هقيييع  أن  هجييي  ليييؽ القيييانؾن التجييياري  592حدييي  السيييادة عللللد الذلللرب ": -ه
   ا قرى.السذرم الجزامري الحد  حدديؽ سبع شروا  ولؼ هشروا  شروة السداهسة 

 715قا هة لهتداو  حدي  ليا نريل يهييل السيادة  شروة السداهسةحرة الذريػ    -و
 للرر لؽ القانؾن التجاري.

لذيروم القيانؾن  إييداما تيدا  ليؽ تيارير  أشي ر 6الذيروة  ي  ليدة  تأسيسإذا لؼ يتؼ  -ي
القزيا    ليؽ اليهظ أنهجيؾز لكيع للتتي   ا ساس  رالسروز الؾطش  لهدجع التجياري ا ليؾا 

 2.ريادت ا لهسلتتبيؽ رعد خرؼ لرارين التؾزيعتعييؽ وويع هله  ردح  ا لؾا  

 :  ءربة اليلصية   لسهب-3-2

الستزيالشؾن الذيروا  ، شيروا  لؾعيؾن  3هلؾن  ي ا شريػ واحد يهى ا قع لتزيالؽ و
الذيروا  السؾعيؾن  ي  و ، التزيالؽ روةتدري يهي ؼ نتيس أحلياع الذيروا  الستزيالشؾن  ي  شي

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  593السادة  1
 لؽ القانؾن التجاري  604/2السادة  2
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تأسييييس هيييذإ الذيييروة و ،  ييي  شيييروة السدييياهسة تديييري يهيييي ؼ نتيييس أحلييياع الذيييروا  السؾعيييؾن 
 715ماللييا إلييى  715تشاول ييا السذييرم  يي  السييؾاد وقييد ، السديياهسة روةتخزييع لييشتس أحليياع شيي

 لؽ القانؾن التجاري. 12مالث 

 مك تب العس لو  وب الت: الفرع الث لث

للاتييي  ا يسيييا  تجاريييية رحدييي  الذيييلع رريييرع الشغييير ييييؽ طبيعييية و  تعتبييير الؾويييا ت
السلاتي  حييث تخزيع و  أو الشذا  الذي تقؾع رل حساهة لهستعالهيؽ ليع هيذإ الؾويا تا يسا  
الخزييؾم لشغيياع و  القيييد  يي  الدييجع التجيياري و  التجارييية للييع لدييػ الييد اتر التجارييية ل لتزالييات
للاتييي  ا يسيييا   تقيييدهؼ خيييدلات نغيييير أجييير لعييييؽ لليييع تديييجيع و  تقيييؾع الؾويييا ت، و ار ييي س

، وويا ت ا نبيا ، ا يسيا و  للات  الديياحة، البزامع لؽ الجسارحتخهيص ،  را ات ا خترام
يييييتؼ هييييذا الشذييييا  يهييييى سييييبيع ، ا ستذييييارة القانؾنييييية، شييييرا  العقييييارو   يييييع، للاتيييي  التؾعييييي 

 تحقيا الربح.و  ا حتراع رقرد السزاربة

 العساي ت السيعانة   لسحالت الي  رية: الفرع الرا  

 قيييية رالسحييييع التجيييياري أيسييييا  تجارييييية رحديييي  الذييييلعايتبيييير السذييييرم أن العسهيييييات الستعه
 هيييؾ لجسؾيييية ليييؽ ا ليييؾا  السادهييية ليييؽ القيييانؾن التجييياري  78السحيييع التجييياري حدييي  السيييادة و 
  السذرم الجزاميري ليؼ هعيرع السحيع التجياري ، السعشؾية الت  هدتخدل ا التاجر لسباشرة تجارتلو 
العسهيييات التيي  تتعهييا   ييذإ العشاعيير لييؽ وييع و  إنسييا اتتتييى  تعييداد يشاعييرإ التيي  يتكييؾن لش يياو 

تعتبيير يسهيييات تجارييية ل سييا وييان القييامؼ   ييا تيياجر أو مييير ،  يييع أو شييرا  أو إهجييار أو رهييؽ
 .، وسيتؼ التظرق إلى لؾضؾم السحع التجاري رالتتريع  حقاتاجر

 ال ليةو  العنلد السيعانة   لي  رة البحرية: الفرع الخ مس

الجؾييية أيسييا  تجارييية رحديي  و  د الستعهقيية رالتجييارة البحريييةايتبرهييا السذييرم جسيييع العقييؾ 
الذييلع ررييرع الشغيير يييؽ أطييراع العقييد شييريظة أن هلييؾن العسييع يبييارة يييؽ حييا لييؽ حيييث 
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أن هلييؾن ال ييرض و  أن يتعهييا لؾضييؾم العقييد رالتجييارة البحرييية أو الجؾييية، و السؾضييؾمو  الذييلع
العقيؾد : ليؽ أللهية هيذإ العقيؾدو  ربحتحقييا اليو  لؽ التعاقد ا سيت    التجياري قريد السزياربة

 .شرام ا أو تأجيرها، الظامرات  يع او  الؾاردة يهى إنذا  الدتؽ

 العس ل الي  رية   ليبعية: السظاب الث لث

 تعريف العس ل الي  رية   ليبعية: الفرع الول

" يعللل عسللال ت  ريلل    ليبعيللة العسلل ل : لييؽ القييانؾن التجيياري يهييى أنييل 24تييشص السييادة 
 السيعانة  سس رسة ت  رته أو مي ره و  اليي ينلم نه  الي جر

 ل االليزام ت نين الي  ر"

 ا يسيييا  التجاريييية رالتبعيييية هييي  أعييي  أيسيييا  لدنيييية رظبيعت يييا ولكش يييا تكتدييي  الريييتة 
   يي  أيسييا  تجارييية رالتبعييية لشذييا  التيياجر،  1 التجارييية لرييدورها لييؽ تيياجر لحاجييات تجارتييل

شييرا  ، الييؾرق لهسلاتيي و  وذييرا  ا ميياث، أن تكييؾن تارعيية لتجارتييلو  التيياجرشييريظة أن هقييؾع   ييا 
 التعاقييد لييع الذييروات يهييى تؾريييد الك ربييا ، آ ت السرييشعو  شييرا  وقييؾد، سيييارة لشقييع البزييامع

  تح الحدارات.و  ا قتراض لؽ البشؾح، التأليؽ يهى السحع التجاري ، السا و  ال ازو 

تبقيى خاضيعة و  تياجر  ي  تكتدي  الريتة التجارييةألا إذا قاع   ذإ العسهية شخص ميير 
لكيييؽ ليييؼ تكيييؽ تارعييية لذيييؤون و  ويييذلػ إذا قييياع   يييذإ ا يسيييا  تييياجر، و  2  حلييياع القيييانؾن السيييدن 

وييأن هذييتري تيياجر ،  3 تجارتييل  يي  هييذإ الحاليية تخزييع هييذإ ا يسييا   حليياع القييانؾن السييدن 
  لؾضيؾيية تتعهيا رذيخص   التبعيية ذاتيية  شخريية ، سيارة لؽ أجع ا سيتعسا  الذخري 

   هسلؽ حررها تخته  راخت ع نؾم التجارة.  ا يسا  التجارية رالتبعيةو  التاجر
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 أس س اظرية اليبعية: الفرع الث اي

هقتز  السشظا لد  التقل والقزا  التجياري أن تستيد : الس س السشظني) الشظر (: أوال
ذليػ أن الشذيا  ، تكيؾن  زلية ليلو  التجاري  الرتة التجارية إلى وع ا يسا  الت  تتبع الشذا 

  هدتقيؼ لشظقا أن تخزع رعض ا يسا  السلؾنة لل  حلاع القيانؾن و  التجاري وحدة   تتجزأ
السبييدأ القيييانؾن  و   1  ييي  حيييؽ هغيييع رعزيي ا اآلخييير خاضييعا  حلييياع القييانؾن السيييدن ، التجيياري 

هقيؾع ريل التياجر ليؽ يسيع لهحيا  وليؽ مسية  يذن ليا، السدتقر أن التيرم يتبيع ا عيع  ي  الحليؼ
ال يييرض هيييؾ تؾحييييد الشغييياع القيييانؾن  لديسيييا  و  أو تيييارع لهشذيييا  التجييياري هعيييد تجارييييا رالتبعيييية

 التجارية لك    هلؾن هشاح خهع    تظبيا القؾانيؽ.

 ث اي  الس س الن الاي

 لييييؽ القييييانؾن  4تجييييد نغرييييية ا يسييييا  التجارييييية رالتبعييييية أساسيييي ا القييييانؾن   يييي  السييييادة 
لتعهقية رذيؤون و  حييث ايتبير السذيرم الجزاميري أن ويع ا يسيا  التي  هقيؾع   يا تياجر، التجاري 
" يعلل عسلال ت  ريل    ليبعيلة ل العسل ل ، ويذلػ ا لتزاليات  ييؽ التجيار أيسيا  تجارييةو  تجارتيل

 السيعانة  سس رسة ت  رته أو مي ره ل االليزام ت نين الي  ر"و  اليي ينلم نه  الي جر

 تظبين ت اظرية اليبعية: الث لث الفرع

يتدييييع لجييييا  أو نظيييياق تظبيييييا نغرييييية ا يسييييا  التجارييييية رالتبعييييية ليذييييسع ا لتزالييييات 
 .ا لتزالات مير التعاقدهةو  التعاقدهة

ليؽ القيانؾن التجياري  يذن جسييع العقيؾد التي   24و قيا لهسيادة : االليزامل ت اليع قليلة: أوال
سا  تجارية رالتبعية رمؼ وؾن يا  ي  ا عيع لدنيية للهعقيد يبرل ا التاجر لحاجات لتجرإ ه  أي

إ  أن هشييياح ليييؽ العقيييؾد التجاريييية ليييا يليييير رعيييض التدييياؤ ت ، ...يقيييد شيييرا  ا مييياث، التييأليؽ
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وعقيييد الكتالييية العقيييؾد ، حيييؾ  ايتبارهيييا ليييؽ ا يسيييا  التجاريييية ريييالرمؼ ليييؽ عيييدورها ليييؽ تييياجر
 بيع السحع التجاري و  شرا ، الستعهقة رالعقارات

قييد نرييل السييادة و  هييؾ لييؽ يقييؾد التبييرم، و يقييد الكتاليية هييؾ يقييد لييدن : عنللل ال ف لللة: 1
" ال ف لللة عنللل يكفللا  سنيزلل ه ءللخص تشفيللذ اليللزام  لل ن : ليؽ القييانؾن السييدن  يهييى أنييل 644

رسعشيى أن الكتييع يتقييدع ، ييعهلل لاللائن  ل ن يفلي نهلذا االليلزام أذا للب يلف  له السللين افدله"
لسييييا وييييان لشييييا  ، و   خدليييية لهسييييديؽ دون أن يتقاضييييى أجييييرا يهييييى وتالتييييللهكتاليييية رقرييييد إسييييدا

ليؾ ويان و  تعيد يسي  ليدنيا تحقيا الربح  ذن وتالية اليديؽ التجياري و  ا يسا  التجارية السزاربة
 لؽ القانؾن السدن . 651/1حد  نص  الكتيع تاجرا

 2 قييرة  651هيؾ ليا نريل يهييل السيادة و  اسيتلشا ا هلتدي  يقيد الكتالية الريتة التجارييةو 
ييلللر أن ال ف للللة الش ءلللئة علللن ضلللس ن الوراق الي  ريلللة ضلللس ا  "...: ليييؽ القيييانؾن السيييدن 

 احيي طي  أو عن تظهير هذه الوراق تعيبر دائس  عسال ت  ري " 

إن شرا  السحع رقرد  يعل هيؾ يسيع تجياري رحدي  : اي  السحالت الي  ريةو  ءرا": 2
ميير أن شيرا  التياجر لسحيع تجياري قريد ، تجياري ليؽ القيانؾن ال 2طبيعتل حد  نص السيادة 

مير أن شرا  السحيع التجياري ليؽ قبيع ميير التياجر ميار ،  1 استلسارإ هؾ يسع تجاري رالتبعية
  شياح ليؽ   هعتبيرإ يسي  تجارييا رالتبعيية  ن السذيتري ليؼ هلتدي  رعيد الريتة ، حؾلل خي ع

 ن الذيييرا  هيييؾ الخظيييؾة ، تجارييييا رالتبعييييةلكيييؽ اليييرأي اليييراجح هعتبيييرإ ، و التجاريييية وقيييل الذيييرا 
أليا  ييع التياجر لسحهيل التجياري ، ا ساسية  حتراع التجارة الذي يؤدي  تتداص عتة التاجر

لؾ رقرد ايتزا  التجارة  نل آخر يسع هقيؾع ريل قبيع أن تيزو  يشيل و  هعد يس  تجاريا رالتبعية
يييؽ طريييا ال بيية مييؼ قيياع  بيعييل  ألييا إذا تحرييع الذييخص يهييى السحييع التجيياري ، عييتة التيياجر
ايتبيير أن وييع العسهيييات  بييالرجؾم إلييى القييانؾن التجيياري الجزامييري  ييذن السذييرمو   2  عسهييل لييدن 
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هيؾ  إهجار  لؽ ا يسا  التجاريية رحدي  الذيلع، رهؽ، شرا ، الستعهقة رالسحع التجاري    يع
 ع القانؾن التجاري. 3نرل يهيل السادة  لا

، هيي  ا لتزالييات الشاشييئة يييؽ السدييؤولية التقريييرية: و اليع قليللة االليزاملل ت ييللر: ث ايلل 
 ييي  هقترييير تظبييييا نغريييية ا يسيييا  التجاريييية رالتبعيييية يهيييى ا لتزاليييات ، ارميييرا  رييي  سيييب و 

التعاقدهة  ع هذسع أهزا ا لتزالات مير التعاقدهة الت  هقؾع   ا التاجر رسشاسبة تجارتيل حييث 
هيا  التياجر لديؤو  ييؽ العسيع ميير السذيروم اليذي هقيؾع لظو  جيا  شيالع 24أن نص السيادة 

سؾا  وانل هذإ السدؤولية يؽ أيسالل الذخرية أو يسع ال ير أو يسع الحيؾانات التي  ، و رل
،  التزاع التياجر  تعيؾيض الزيرر الشاشي  ييؽ ذليػ هعتبير يسي  تجارييا رالتبعيية، تحل حراستل

زييامع لهعسيي   أو تعييؾيض الزييرر تييأن ترييدع سيييارة التيياجر شييخص  يي  طريق ييا لتؾعيييع ر
وييذلػ التييزاع التيياجر رييالتعؾيض يييؽ ، الشاشيي  يييؽ اآل ت أو ا شيييا  التيي  هدييتخدل ا التيياجر

أيسييييا  السشا ديييية مييييير السذييييروية التيييي  ترييييدر يشييييل وتزوييييير أو تقهيييييد  ييييرا ات ا ختييييرام أو 
 .الع لات التجارية

  سيي  تجاريييا رالتبعييية ا لتييزاع تييذلػ هعتبيير ي: ا لتزالييات الشاتجيية يييؽ ارمييرا  ريي  سييب
بيييؽ الشذييا  و  الييذي هلييؾن لرييدرإ ارمييرا  ريي  سييب  رذيير  أن تكييؾن هشيياح ي قيية  يييؽ ارمييرا 

العسع هؾ التزاع التاجر  رد لا أمري رل يهى حداص ال ير والتزاع التياجر  يرد و  التجاري لهتاجر
الييد ع السدييتحا   وييذلػ السبييالئ التيي  د عييل لييل خظييأ زيييادة يهييى مسييؽ الدييهعة التيي  راي ييا   

التزاع التاجر تعؾيض التزيؾل  رسيا قياع ريل ليؽ يسيع لسريهحة التياجر وتيرليؼ لحيع أو تديديد 
 .لحع أو تدديد الديؾنالزريبية ليدل أيسا  تجارية ألا التأليشات تعد أيسا  تجارية رالتبعية

 العس ل السخياظة: الفرع الرا  

ليييدن  رالشديييبة و  تجييياري رالشديييبة  حيييد طر ييييلالعسيييع السخيييتها هيييؾ العسيييع اليييذي هعتبييير 
  هذلع هذا العسع نؾيا لديتق  ليؽ ا يسيا  التجاريية تزياع إليى ا يسيا  ، و لهظرع اآلخر
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رالشدييبة   ييع هيي    تعييدو أن تكييؾن لييؽ هييذا الشييؾم أو ذاح، الذخريييةو  التجارييية السؾضييؾيية
 . 1 شدبة لل حد ا طراع دون الظرع اآلخر الذي هلؾن ذات العسع لدن  رال

 قييد هلييؾن هييذا العسييع السخييتها  يييؽ ، إنسييا ي ييؼ طبيعيية العسييعو    ي ييؼ طبيعيية ا شييخاصو 
وييذلػ العسييع الييذي هلييؾن  يييؽ ، و تيياجريؽ وييأن هذييتري تيياجر سييهعة ل سييت  ح لييؽ تيياجر آخيير

مييير تيياجر والسدييت هػ الييذي هذييتري و  قييد هلييؾن العسييع السخييتها  يييؽ تيياجر، و الشاشيير والسؤليي 
ووييذلػ قيد هليؾن العسييع ، العسيع اليذي هلييؾن  ييؽ الشاشير والسؤلي ، و ليؽ التيياجر حاجياتيل يؾلييا

السختها  يؽ لدنييؽ وأن هذتري الظرع ا و  سيارة ليؽ أجيع إييادة  يع يا وتحقييا اليربح ليؽ 
 الظرع اللان .

 يلييير هييذا الشييؾم لييؽ ا يسييا  عييعؾبة تتسلييع  يي  تحديييد الشغيياع القييانؾن  الييذي هحلس يياو 
إخزيياي ا لشغيياع قييانؾن  واحييد تجيياري وييان أع لييدنيا  ن  يي  ت هييي  أحييد  ذلييػ لعييدع إللييانو 

وسا أن تظبيا الشغاليؽ لعقيد يتعيذر إجيرا إ ، الشغاليؽ يهى اآلخر هعتبر إهدار لقؾتل السهزلة
ليييذلػ ،  سيييتحالة تجزمييية العسيييع الؾاحيييد إليييى جيييزأيؽ هخزيييع ويييع لش سيييا لقؾاييييد قانؾنيييية لختهتييية

ص إتبام نغاع قانؾن  لزدوج لؽ خ ليل هظبيا القيانؾن التجياري القزا  يهى وجؾ و  استقر التقل
يظبا القانؾن السيدن  يهيى الظيرع اليذي و  يهى الظرع الذي هعتبر العسع رالشدبة إليل تجاري 

 . 2 هعتبر العسع رالشدبة لل لدنيا

 : و يلؾر ارشلا  خاعة    الحا ت التالية

القزييام    يلييار  يي  الجزاميير يهييى إن لذييلع ا ختريياص : اال يرلل ص النزلل ئي: 1
إنسيييا تأخيييذ رالتقدييييسات و  أسييياس أن الجزامييير   تأخيييذ  شغييياع القزيييا  التجييياري السديييتقع وترنديييا

قدييؼ تجيياري    ييذذا وييان لؾضييؾم الشييزام ، التشغيسييية الداخهييية  يي  نتييس السحلسيية   قدييؼ لييدن 
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تجيييياري ألييييا إذا وييييان تر ييييع الييييديؾ  أليييياع القدييييؼ السييييدن  أو ال، رالشدييييبة لهسييييديى يهيييييل تجاريييييا
ذليييػ لتجشييي  و  لؾضيييؾم الشيييزام رالشديييبة لهسيييديى يهييييل ليييدن  تر يييع اليييديؾ  ألييياع القديييؼ السيييدن 

 .الظرع الذي هعتبر العسع رالشدبة لل لدن  الؾقؾع ألاع قزا  لؼ هألتل

ألييا رالشدييبة ل ختريياص السحهيي  إذا وييان لؾضييؾم الشييزام رالشدييبة لهسييديى يهيييل تجاريييا 
تشتيييذإ   و  لؾطشييل ا عييه  أو للييان لسارسيية التجييارة أو للييان إ ييراع العقييدتر ييع الييديؾ  أليياع 
ألييا إذا وييان لؾضييؾم الشييزام رالشدييبة لهسييديى يهيييل لييدنيا تر ييع الييديؾ  ، قؾايييد ا ختريياص  

 .ألاع لؾطؽ السديى يهيل و قا لهقؾايد العالة

لعسيع رالشديبة إلييل القايدة العالة تظبا قؾايد ارمبات التجارية لسيؽ هعتبير ا: ايثب ت: 2
إذن الظيييرع اليييذي ، قؾاييييد ارمبييات السدنيييية يهييى ليييؽ هعييد العسيييع رالشدييبة إلييييل لييدن و  تجيياري 

هعتبييير العسيييع ليييدنيا رالشديييبة ليييل لدهيييل وا ييية قؾاييييد ارمبيييات التجاريييية  ييي  لؾاج ييية خريييسل أليييا 
ؾن الظرع الذي هعيد العسيع رالشديبة ليل تجياري هظبيا قؾاييد إمبيات السشريؾص يهي يا  ي  القيان

 .السدن  لسؾاج ة الظرع الذي هعد العسع رالشدبة لل لدنيا

الظرع الذي هعتبر العسع رالشدبة لل لدن  نظبيا يهييل ا ههيية السدنيية أليا : الهاية: 3
 .الظرع الذي هعتبر العسع رالشدبة لل تجاريا نظبا يهيل ا ههية التجارية



 التـــــاجر : الثالث الفصل

 

55 

 التـــــاحر: الفصل الثالث

 رعيييد أن ير شيييا أن القيييانؾن التجييياري هيييؾ لجسيييؾم القؾاييييد التييي  تحليييؼ ا يسيييا  التجاريييية
 شيييرو  اتتدييياص عيييتة التييياجرو  درسيييشا ا يسيييا  التجاريييية نيييأت  اآلن لدراسييية التييياجرو  التييياجرو 
 :  التزالات التاجر    لبحليؽو 

  شرو  اتتداص التاجر: السبحث ا و 

  التزالات التاجر : السبحث اللان 

 ءروط اليد ب صفة الي جر: السبحث الول

" يعلل تل جرا بلا ءلخص طبيعلي أو : تشص السادة ا ولى ليؽ القيانؾن التجياري يهيى أنيل
 ييخذه مهشة معي دة له م  لب يشص الن الن  خالف ذلك " و  معشل  يب ءر عسال ت  ري 

لؽ نص السادة أنل  تتداص عتة التاجر هج  القياع رأيسا  تجارية يهيى  و هدتخهص
 وجل ا لت ان سؾا  قاع   ذإ ا يسا  شخص طبيع  أو لعشؾي.

   تقترر ا يسا  التجاريية يهيى ا شيخاص الظبيعيية ليؽ التجيار ا  يراد  يع تقيؾع   يا 
روة هسهي ييا  ؾجييل ييياع أهزييا ا شييخاص السعشؾييية للييع الذييروات ويخزييع و هسييا لقؾايييد لذييت

ويتسلييع دييييؼ ا متسيييان  ؾجييل خييياص  ييي  إنذيييا  ، ا متسييان اليييذي قييياع القييانؾن التجييياري لتحقيقيييل
، الدييجع التجيياري الييذي تذيي ر  يييل جسيييع الؾقييامع التيي  تدييسح  تحديييد السروييز القييانؾن  لهتيياجر

و يي  ، ي و يي  إلييزاع التجييار رسدييػ الييد اتر التجارييية حتييى يتيديير الؾقييؾع يهييى نذيياط ؼ التجييار 
إخزيييام التجيييار لشغييياع ار ييي س اليييذي هلتيييع السدييياواة  ييييؽ اليييدامشيؽ  ييي  اسيييتيتا  حقيييؾق ؼ ليييؽ 

الرييشايية ول ييؼ وحييدهؼ و  هييذا ويخزييع التجييار لهزييريبة يهييى ا ربيياح التجارييية، ألييؾا  السييديؽ
 . 1 العزؾية  ي او  حا ا نتخاص له رع التجارية
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القيييييياع را يسيييييا  ، سيييييشتشاو   ييييي  هيييييذا السبحيييييث شيييييرو  اتتدييييياص عيييييتة التييييياجر ويهييييييل
ا يسيا  التجاريية  لزاولية، الت ان ا يسا  التجاريية السظه  الليان  ، التجارية السظه  ا و  

 ا ههية التجارية  السظه  الرارع . ، لهحداص الخاص   السظه  اللالث 

 الني م   لعس ل الي  رية: السظاب الول

التي  هقريد و  هذتر   تتداص عتة التاجر أن هقؾع الذخص رسسارسة ا يسا  التجارية
ليؽ القيانؾن التجياري  2السشرؾص يهي ا  ي  السيادة و    ا لسا تقدع ا يسا  التجارية رظبيعت ا

وويييذلػ ا يسيييا  التجاريييية رحدييي  ، سيييؾا  وانيييل أيسيييا  تجاريييية لشتيييردة أو السقييياو ت التجاريييية
ألييا ا يسييا  التجارييية رالتبعييية ، لييؽ القييانؾن التجيياري  3يهي ييا  يي  السييادة الذييلع والسشرييؾص 

ويجييي  أن هليييؾن العسيييع التجييياري لذيييرويا ميييير ،  ذن يييا تتظهييي  اتتدييياص عيييتة التييياجر لديييبقا
 اآلداص العالة.و  لخال  لهشغاع العاع

 اميه ن العس ل الي  رية: السظاب الث اي

لديييتسرة و  القيييياع را يسيييا  التجاريييية رريييتة لشتغسيييةو  التكيييرارو  هقريييد را لت يييان ا يتيييياد
 قيياع الذيخص رعسيع تجياري ليؽ حييؽ ، يهى أن ا يتياد وحدإ   هلت   تتدياص عيتة التياج

حتيى هريع ا يتيياد إليى لديتؾ  ا حتيراع هجي  أن هليؾن ، و آلخر   يرقيى لسرتبية ا حتيراع
ع لدييييألة لؾضييييؾيية تخزييييع ا حتييييراو  لدييييألة ا يتييييياد، و  1 وديييي  العيييييشو  وسيييييهة ل رتييييزاق

يجيي  أن يشريي  ا حتييراع يهييى ا يسييا  و  لهدييهظة التقديرييية لهقاضيي    قاضيي  السؾضييؾم  
 التجارية و قا لهسادة ا ولى لؽ القانؾن التجاري.

  يا حتراع وذيير   تتديياص عيتة التيياجر هجيي  أن يشريي  يهيى أحييد ا يسييا  التجارييية
رظبيعت يا وسيا هجي  أن هليؾن لحيع ا حتيراع  السقرؾد   يذإ ا يسيا  هي  ا يسيا  التجارييةو 

تؤدي إلى وضع عاحب ا    لروز قيانؾن  و  ه  لؽ خها القانؾن و  لذرويا  ن عتة التاجر
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 أ عيييا    هديييسح   يييا القيييانؾن لسخالتت يييا لهشغييياعو  يهيييى نحيييؾ   هجيييؾز لعيييل أن يباشييير أيسيييا 
 . 1 اآلداص العالة و 

 لحد  هو  الي  رية   سسهاميه ن الذخص العس ل : السظاب الث اي

 هجيي  أن هقييؾع رالعسييع راسييسل، إضييا ة إلييى قييياع ا يسييا  التجارييية يهييى وجييل ا حتييراع
ليييؽ مسييية   هعتبييير تييياجر العاليييع أو السديييتخدع اليييذي هقيييؾع ، و يهيييى وجيييل ا سيييتق  و  لحديييارلو 

رالعسع لحداص رص العسع وسا   تلبل عتة التياجر لسيدير شيروة تجاريية  نيل هعسيع لحدياص 
يدتلشى لؽ ذلػ السدير الذريػ    شروة التزالؽ حيث هلتدي  و  الذروة   لحدارل الخاص

ويذلػ رالشديبة لهيؾو   ، ميير لحيدودةو  عتة التاجر لكؾنل لدؤو  ييؽ ديؾن يا لديؤولية لظهقية
حديياص السؾوييع   هلتدييبؾن عييتة التيياجر ألييا رالشدييبة لهؾويييع و  العيياديؾن الييذيؽ يتعاقييدون راسييؼ

أحيانييا هحتييرع شييخص ا يسييا  ، و لييؾ أنييل هقييؾع رالعسييع لحديياص ال يييرو  تيياجر رعسؾليية  يعتبيير
التجارية لدتترا ورا  شخص آخر تحاه  يهى القيؾانيؽ  ي  ا حيؾا  التي  هليؾن  ي يا الذيخص 

 يدييتعيؽ رذييخص آخيير هعسييع  يي  ، ...القاضيي ، الظبييي ، لحغييؾرا يهيييل ا تجييار والسحييال 
قيد ميار خي ع ، و ع ال ير يهى أنل التاجر الحقيقي يغ ر ألاو  لحدارل الخاصو  الغاهر راسسل

 يييييذه  رأي أن ، حيييييؾ  ليييييؽ هلتدييييي  عيييييتة التييييياجر الذيييييخص الدييييياتر أع الذيييييخص السديييييتتر
يغ ير ألاليل و  الذخص السدتتر هؾ لؽ هلتدي  عيتة التياجر  نيل هيؾ ليؽ يتعاليع ليع ال يير

، جرلكييييؽ الييييرأي الييييراجح و هسييييا هلتديييي  عييييتة التيييياو  تسييييا لييييؾ وييييان هعسييييع لحدييييارل الخيييياص
الذيييخص و  ييييتؼ ا تجيييار لحديييارل  يلتدييي  عيييتة التييياجرو   الذيييخص السديييتتر هزيييارص رألؾاليييل

الغييياهر هلتديييب ا أهزيييا حساهييية للقييية الجس يييؾر اليييذي تعاليييع لعيييل ليييؽ خييي   ع يييؾرإ رسغ ييير 
 .التاجر
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 الهاية الي  رية: السظاب الث لث

 ييع هجيي    هلتيي  لهذييخص الظبيعيي  لسارسيية ا يسييا  التجارييية ليلتديي  عييتة التيياجر 
أن تتيييؾ ر  ييييل ا ههيييية القانؾنيييية  حتيييراع التجيييارة تجعهيييل قيييادرا يهيييى لؾاج ييية أيبيييا  الشذيييا  

إن وانييل و  تقتيرص وليييرا أحلياع ا ههييية التجاريية لييؽ أحلياع ا ههييية السدنييةو  لخيياطرإو  التجياري 
يقرييييد را ههييييية قييييدرة ، و  1 هشيييياح قؾايييييد خاعيييية رأههييييية القاعيييير لسزاوليييية ا يسييييا  التجارييييية

 ي  ذلتيل رحييث و  لذخص يهى التعبير  شتدل يؽ إرادتل تعبيرا لشتجا  مارإ القانؾنية    حقيلا
ا ههيييية التجاريييية نعشييي    يييا عييي حية الذيييخص ، و هليييؾن لديييؤو  ييييؽ ا يسيييا  التييي  هقيييؾع   يييا

ليؼ يتعيرض السذيرم ، و  2 لا يشت  ييؽ ذليػ ليؽ آميار قانؾنيية هاليةو   حتراع ا يسا  التجارية
أههية و  إنسا تعرض  قا  ههية القاعر السرشدو  القانؾن التجاري إلى أههية الراشد الجزامري   

 .السرأة الستزوجة لذلػ وج  يهيشا الرجؾم إلى القؾايد العالة

 أهاية الراءل: الفرع الول

سيشة والهية هليؾن أهي   19لؽ القانؾن السدن  وع شخص إذا  هئ سؽ  42حد  السادة 
إذا احتيييرع هيييذا ، و ا يسيييا  التجاريييية يهيييى حيييد سيييؾا و  ا يسيييا  السدنييييةلسباشيييرة وا ييية أنيييؾام 

يخزييع لكا يية ا لتزالييات التيي  هترضيي ا القييانؾن و  الذييخص التجييارة  ذنييل هلتديي  عييتة التيياجر
    يرق  ي  ذليػ  ييؽ الرجيع، و لدػ الد اتر التجاريةو  والقيد    الدجع التجاري ، يهى التجار

لييؾ و  جزامريييا وييان أع أجشبيييا حتييى، أليييا وييان أو لتعهسييا، جلتزوجييا وييان أو مييير لتييزو ، السييرأة و 
يديتشد هيذا و  تان  هؾمل هذا الديؽ هعتبيرإ قاعيرا طبقيا لقيانؾن الدولية التي  يشتسي  إلي يا ا جشبي 

الحلؼ إلى ضرورة السحا غة يهى استقرار السعال ت التجارية حييث هريع  يهيى الستعيالهيؽ 
نؾنييل الييؾطش  رذييأن أههيتييل التجارييية إضييا ة إلييى شييخص أجشبيي  لعر يية حلييؼ قا  يي  الجزاميير لييع

 .يدع تقرير حساهة خاعةو  الرمبة    التدؾية  يؽ جسيع ا شخاص
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لكيييييؽ قيييييد هرييييييبل ييييييارض ليييييؽ ييييييؾارض و  سيييييشة 19وقيييييد يبهيييييئ الذيييييخص سيييييؽ الرشيييييد 
 ا يسا  الت  هقؾع   ا او  ال تهة    سا حلؼ الترر ات، الجشؾن ، العتل، ا ههية الدتل

  و  راطهيية رظ نييا لظهقييا إذا وييان لجشييؾن أو لعتؾهييا  ن إرادتييل لعدولييةتكييؾن تريير اتل 
تكيؾن راطهية رظ نيا نديبيا إذا ويان سيتي ا أو و  هجؾز لل أن يباشير التجيارة أو أي تريرع آخير
و   ، و   هعييدل ا وذلييػ طبقييا لهقؾايييد العالييةو  ذا متهيية  ن الدييتل وال تهيية يييي  يهحييا ريياررادة

 قييد هسشيييع ، حغيير لسارسييية ا يسييا  التجارييييةو   ر ا ههييية التجارييييةيشب يي  الخهييا  ييييؽ يييدع تيييؾ 
 ال ييييرو  القيييانؾن رعيييض ا شيييخاص ليييؽ لسارسييية ا يسيييا  التجاريييية حساهييية لهسريييهحة العالييية

تأميرإ يهى حرية التعاقد لؽ جرا  الؾعام  ال الة الت  هحتهؾن ا  ي  و  تتادها  ست    الشتؾذو 
قيال ؼ   ا يهى نحيؾ و  تترم ؼ ل او  أيسال ؼو  أدا  وعامت ؼوالحتاظ يهى استق ل ؼ    ، الدولة
  سا الحلؼ إذا احترع أحدهؼ التجارة ا  1 ورالت ا.و  يتتا

يتعيرض لعقؾبيات تأديبيية و  أيسالل عحيحة حساهة لهستعيالهيؽ لعيلو  هلتد  عتة التاجر
وذييييظ  اسييييؼ ، التيييي  هقييييدرها القييييانؾن الييييذي هخزييييع لييييل الذييييخص السخييييال  أي قييييانؾن ل شتييييل

 أو  رع لؾع  لؽ وعيتتل.، السحال  لؽ جدو  القيد  شقارة السحاليؽ

 أهاية الن صر السرءل: الفرع الث اي

ا عع أنل   هجؾز لسيؽ هيؾ دون التاسيعة يذير لزاولية ا يسيا  التجاريية طبقيا لهقؾاييد 
إ  أن السذييرم الجزامييري أجيياز لهقاعيير الييذي  هييئ لييؽ العسيير مسانييية يذيير سييشة والهيية ، العاليية

لباشييييرة ا يسييييا  التجارييييية شييييريظة حرييييؾلل يهييييى إذن لييييؽ والييييدإ أو ألييييل أو لجهييييس العامهيييية 
يخزيع و  يلتد  عتة التياجرو   تكؾن أيسالل عحيحة، لرادق يهيل لؽ السحلسة السخترة

وإذا تؾقييي  ييييؽ د يييع ، لديييػ اليييد اتر التجارييييةو   لتزالييات التييياجر والقييييد  ييي  الديييجع التجييياري 
 ديؾنل هذ ر إ  سل. 
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" ال ي لز لان صر السرءل ذبلرا بل ن أم : لؽ القانؾن التجاري يهى أنيل 25السادة  تشص
اللذ  يريلل مزاوللة الي ل رة أن يبللأ تلي العسايل ت الي  ريلة و  سلشة 18أاث  البل ل  ملن العسلر 

  لس  ال يسكن اعيب ره راءلا   لشدبة لايعهلات اليي يبرمه  عن أعس ل ت  رية

ن ملن واللله أو أمله أو عال  قلرار ملن م الس الع ئالة أذا لب قل حرا مدلبن  عال  أذ
مرلل دق عايلله مللن السحكسللة تيسلل  أذا بلل ن والللله ميلللتي أو ي ئللب أو سللنظ  عشلله سللاظيه 

ي للب أن ينلللم أذن و  الب أو الم ااعلللامالنليللة أو اسلليح ل عايلله مب ءللرته  أو تللي حلل ل 
  ال ي ني دعس  لظاب اليد يا تي الد ا الي  ر  

سيييشة  19ليييؽ نيييص السيييادة أن السذيييرم أجييياز لهقاعييير اليييذي ليييؼ يبهيييئ ليييؽ الديييؽ  يتزيييح
 :  اتتداص عتة التاجر  تؾ ر الذرو  التاليةو  لباشرة أيسا  تجارية

 خهؾإ لؽ يؾارض ا ههية.و  سشة والهة 18أن هلؾن القاعر قد  هئ -1

 الحرؾ  يهى إذن لدبا لؽ والدإ أو ألل أو لجهس العامهة.-2

 ن لرادق يهيل لؽ السحلسة السخترة.أن هلؾن ارذ-3

 اتزانييل وقدرتييلو  حلسيية اشييترا  ارذن ترجييع إلييى وجييؾص التأتييد لييؽ رجاحيية يقييع القاعييرو 
وسا أن السقريؾد ليؽ لشحيل ارذن هيؾ تدريبيل يهيى القيياع ، استعدادإ لهدخؾ  إلى يالؼ التجارةو 

واليع ا ههيية  ي  حيدود ا يسيا   ويليؾن القاعير السيأذون ليل را تجيار،  1 رالعسهيات التجاريية
 السأذون   ا. 

ارذن السسشيييؾح لهقاعييير السرشيييد قيييد يتزيييسؽ تحدييييد دقييييا لديسيييا  التجاريييية السيييرخص و 
قيد هليؾن ، و ا ع أو لجهس العامهة سهظة تقديرية  ي  ليشح هيذا ارذنو   ا ص، لهقاعر احترا  ا

لهقاعييير السرشيييد واليييع و  التجيييارةقيييد هليييؾن قاعيييرا يهيييى نيييؾم لعييييؽ ليييؽ ، و لظهقيييا ليييؽ ويييع قييييد
إ  وانيييل أيساليييل ميييير عيييحيحة هجيييؾز و    هجيييؾز ليييل الخيييروج يشيييلو  الحريييية  ييي  حيييدود ارذن
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لكيييؽ رذييير  أن   هريييظدع نظييياق هيييذا ارذن را حلييياع ، و قا هييية لإلرظيييا  لسريييهحتلو  إرظال يييا
 القانؾنية اآللرة السقررة لحساهة القاعر.

ع  يي  ا لييؾا  العقارييية إ  رذتبييام ارجييرا ات  قييد لشييع السذييرم القاعيير السرشييد التريير 
لكيؽ هجيؾز ل يؼ أن يرتبيؾا التزاليا أو رهشيا يهيى و  الستعقهة  بيع ألؾا  القرر أو ييدهس  ا ههيية

" ي للز لاي ل ر النرلر السلر ص لهلب : ليؽ القيانؾن التجياري  26هذا تظبيقا لهسيادة و  يقارات ؼ
اليزاملل  أو رهشلل  عالل  عنلل راتهب  ييللر أن أن يرتبلللا  15طبنلل  لاحكلل م اللللاردة تللي السلل دة 

اليرللرف تللي هللذه الملللال سلللا" بلل ن ا يي ريلل  أو جبريلل  ال يسكللن أن يلليب أال   تبلل ع أءللك ل 
 ايجرا"ات السيعانة نبي  أملال النرر أو عليسي الهاية" 

 أهاية السرأة السيزوجة: الفرع الث لث

الستزوجية ليا لهرجيع ليؽ حريية التريرع  ي  ليؽ القيانؾن التجياري السيرأة  28طبقيا لهسيادة 
سييشة والهيية أن  18لسارسيية التجييارة  سييا قيييع يييؽ الرجييع هقييا  يييؽ السييرأة لتييى  ه ييل و  ألؾال ييا

تهتييزع رلا يية ا لتزالييات لييؽ لدييػ و  تكتديي  عييتة التيياجرو  ا يسييا  التجاريييةو  تسييارس التجييارة
العسيع لحديارل  ي  و  دة زوج يابسجيرد قيياع الزوجية لديايو  القيد    الديج تو  الد اتر التجارية

لييؽ القييانؾن  27هييذا تظبيقييا لهسييادة و  لتجييرإ وييأن يتييؾلى البيييع رالتجزميية   هلدييب ا عييتة التيياجر
 التجاري.

 اليد ب الذربة الرفة الي  رية: الفرع الرا  

تحسييييع و  يترتيييي  يهييييى اتتديييياص الذييييروة الذخرييييية السعشؾييييية أههيت ييييا  تتديييياص الحقييييؾق 
ول يا أن تقيؾع رجسييع الترير ات القانؾنيية ، ال رض الذي أنذأت لؽ أجهلا لتزالات    حدود 

ويذلػ تكيؾن الذيروة لديؤولة ليدنيا ، تيأليؽ...و  إهجيار ورهيؽو  ال زلة لسباشرة نذياط ا ليؽ  ييع
التقريييرية التيي  تشييت  يييؽ لباشييرت ا  يسال ييا أو تهييػ الؾاقعيية لييؽ أحييد و  يييؽ ا خظييا  العقدهيية



 التـــــاجر : الثالث الفصل

 

62 

وتقؾع را لتزالات التجارية والقيد    الدجع التجياري ، اشرة نذاط السلهي ا أو يسال ا أمشا  لب
 ولدػ الد اتر التجارية.

حدييي  السيييادة ا وليييى ليييؽ القيييانؾن التجييياري هذيييتر  السذيييرم  تتدييياص الذيييروات عيييتة 
لؾضييؾي ا و  ويتحييدد طبيعيية يسييع الذييروة، أن هلييؾن لؾضييؾي ا القييياع رأيسييا  تجارييية التيياجر

 ذذا وان ال يرض اليذي قاليل ليؽ أجهيل الذيروة هيؾ القيياع ، ؽ أجهل   ال رض الذي أنذئل ل
ألييا إذا وييان ال ييرض هييؾ القييياع رأيسييا  لدنييية يييدت ، رأيسييا  تجارييية يييدت الذييروة تجارييية

وقد وان تظبيا لعيار مرض الذروة لهؾقؾع يهى عتت ا يؤدي إليى عيعؾبات ، شروة لدنية
 سيييييسا وأن السذييييرم ، جاريييييا أو لييييدنياولييييا إذا وييييان ت، تتعهييييا  تحديييييد طبيعيييية يسييييع الذييييروة
وييذلػ قييد هرييع  تحديييد ال ييرض الرميديي  لهذييروة نغييرا ، الجزامييري لييؼ هعييرع العسييع التجيياري 

 . 1 تداخع أيسال ا الت  تقؾع   او  لتعدد

ولييييؽ الزييييروري وضييييع لعيييييار التترقيييية  يييييؽ الذييييروات التجارييييية التيييي  تخزييييع لهقييييانؾن 
وقييد سيياد  يي  هييذا الرييدد لعييياران ، لهقييانؾن السييدن التجيياري والذييروات السدنييية التيي  تخزييع 

السعييييار السؾضيييؾي  هأخيييذ رعييييؽ ا يتبيييار ا يسيييا  التييي  ، أحييدهسا لؾضيييؾي  واآلخييير شيييله 
وإن وانييل لدنيييية ،  يييذن وانييل هييذإ ا يسيييا  تجارييية يييدت الذيييروة تجارييية، تقييؾع   ييا الذييروة

، الذييلع الييذي تتخييذإ الذييروة ألييا السعيييار الذييله   يأخييذ رعيييؽ ا يتبييار، يييدت الذييروة لدنييية
 الذروة تعد تجاريية إذا اتخيذت أحيد ا شيلا  السشريؾص يهي يا قانؾنيا أهيا ويان ال يرض اليذي 

  2 أنذئل لؽ أجهل.

لييؽ  544وتعييد الذييروة تجارييية إذا اتخييذت أحييد ا شييلا  السشرييؾص يهي ييا  يي  السييادة 
تعللل ءللرب ت ، ملضلللعه "يحلللد الظلل    الي لل ر  لذللربة أملل   ذللكاه  أو : القييانؾن التجيياري 
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ءلرب ت السدل هسة ت  ريلة و  الذلرب ت ذات السدلوولية السحللدةو  اليز من ءرب ت اليلصلية
  حكب ءكاه  ومهس  يكن ملضلعه "  

 أثب ت صفة الي جر: الفرع الخ مس

وليؽ ، لكشل هلتد  هذإ الريتة لتيى تيؾا رت شيروط او  ا عع أن الذخص ليس  تاجر
يتسدييػ ررييتة التيياجر أن يلبييل هييذإ الرييتة رلا يية و  ا عييعمييؼ  عهييى لييؽ يييدي  خيي ع هييذا 

وسا أن السحلسة تخزع يشيد تقيديرها لهسحلسية ، يرجع الحلؼ لقاض  السؾضؾمو  طرق ارمبات
  1 العهيا

 اليزام ت الي جر: السبحث الث اي

رعيييد أن هلتدييي  الذيييخص عيييتة التييياجر   يييؾ لهيييزع رسديييػ اليييد اتر التجاريييية والقييييد  ييي  
 :  سيتؼ التظرق    هذا السبحث هذيؽ ا لتزاليؽ يهى الشحؾ اآلت و ، الدجع التجاري 

 مدك اللت تر الي  رية: السظاب الول

 ييرض السذييرم الجزامييري يهييى التيياجر أن هسدييػ الييد اتر التجارييية وهييؾ لييا نرييل يهيييل 
 لؽ القانؾن التجاري. 18إلى السادة  29السؾاد لؽ 

 أهسييه و  تعريف اللت تر الي  رية: الفرع الول

يبيارة ييؽ سيج ت هقييد  ي يا التياجر يسهياتيل : يهى أن يا يسلؽ تعرين الد اتر التجاريةو 
حيث هدجع  ي ا وا ة البيانات الستعهقة  تجارتل حتى هسليؽ الرجيؾم إلي يا  ي  الؾقيل ، التجارية

أو تغ ييير أهسيييية لديييػ اليييد اتر التجاريييية رظريقييية ، اليييذي هغ ييير  ييييل أهسيييية إمبيييات ليييا ورد  ي يييا
 ؾامييد يديييدة سييؾا  رالشدييبة لهتيياجر نتدييل أو ال ييير لسييؽ يتعييالهؾن    يي  تحقييا، لشتغسييةو  يقييةدق

 :  لعل أو الدولة ذات ا لسلهة    لرهحة الزرام  حيث تعتبر

                                                           
 أنغر    ذلػ أهزا: 122سهيسان  ؾذهاص، السرجع الدا ا، ص  1 
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ي لرآة عادقة لشذا  التاجر يتؼ تدجيع جسييع العسهييات التجاريية رذيلع ليشغؼ  تبييؽ  21
ليييا حققيييل ليييؽ و  لييا حققيييل ليييؽ ربييح، و ؽ دييييؾن ليييا يهيييل ليييو  لاليييلو  حالييية تجارتييلو  لروييزإ السيييال 

 .خدارة

حييييث هجيييؾز تقيييدهس ا لهعدالييية ويييأداة إمبيييات ، لشغسيييةو  ي أداة إمبيييات إذا وانيييل دقيقييية 22
وذلػ ضد مير التاجر    أحيؾا  لعيشية وسيا سشؾضيح ذليػ ، و لسرهحتل ضد ميرإ لؽ التجار

  حقا.

 يييا  يي  مييير لرييهحة حتييى   هلييؾن تقييديرها جزا، ي تذييسع يسهييية تقييدير الزييرام  23
 .التاجر  قد يتحسع التاجر ضرام   ؾق قدراتل

ذليييػ ليييؽ خييي   د ييياترإ و  ي  ييي  حالييية ار ييي س إذا اتزيييح أن التييياجر حديييؽ الشيييية 24
 عيييروع طارمييية أيتبييير إ  سيييل رديييياو  أن إ  سيييل جيييا  نتيجييية سيييؾ  الحيين، و الدقيقيييةو  السشغسيية

 .د اترإ مير لشتغسة هعد لتهدا رالتقريريسلشل ا ستتادة لؽ الرهح الؾاق  ألا إذا وانل و 

 الءخ ص السازملن  سدك اللت تر الي  رية: الفرع الث اي

ليييؽ القيييانؾن التجييياري ويييع ليييؽ هلتدييي  عيييتة التييياجر شيييخص  29حدييي  نيييص السيييادة 
والعيييرع التجيييياري قييييد تدييييالح لييييع التجييييار ، طبيعييي  أو لعشييييؾي لهييييزع رسدييييػ الييييد اتر التجارييييية

لرييارين   تتشاسيي  تسالييا لييع و  وييذا تكييالي و  إضيياية وقييت ؼالريي ار لسييا يتظهبييل ذلييػ لييؽ 
  ؼ مير لهزليؽ رسديػ اليد اتر التجاريية إ  أن يؼ ، التامدة السرجؾة لؽ لدل ؼ لهد اتر التجارية

 .يد عؾن الزرام  جزا يا

تييييذلػ رالشدييييبة لهذييييروات التجارييييية   يييي  لهزليييية رسدييييػ الييييد اتر التجارييييية لييييع العهييييؼ أن 
ليؾ أن يؼ هلتديبؾن عيتة التياجر إ  أنيل ميار خي ع و   ي  شيروة التزيالؽالذروا  الستزالشيؽ 

ذهييي  رأي إليييى أن يييؼ ميييير لهيييزليؽ ، حيييؾ  ليييا إذا ويييانؾا لهيييزليؽ رسديييػ اليييد اتر التجاريييية أع  
إ  إذا ليييارس أحيييد الذيييروا  الستزيييالشيؽ تجيييارة ، إنسيييا هلتتيييؾن  يييد اتر الذيييروةو  رسديييػ اليييد اتر
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، ذيروة  ي  هيذإ الحالية هيؾ لهيزع رسديػ اليد اتر التجارييةلديتقهة إليى جاني  وؾنيل شيريػ  ي  ال
ألا الرأي اآلخير  يير  إلزاليية لديػ الذيريػ الستزيالؽ لهيد اتر التجاريية هقييد  ي يا لريرو اتل 

 ييييذذا تعرضييييل الذييييروة لإل يييي س  ذنييييل هدييييتتيد لييييؽ الرييييهح الييييؾاق  لييييؽ ، أرباحييييلو  الذخرييييية
 . 1 ار  س

 الي  ريةأالاع اللت تر : الفرع الث لث

، أهسيت ياو  ترح السذرم لهتاجر حرية لدػ الد اتر التجارية التي  تديتهزل ا طبيعية تجارتيل
يتعيييؽ و   ؾضييع حييدا أدنييى ل ييذإ الييد اتر   هسلييؽ لهتيياجر الشييزو  يشييل رييأي حييا  لييؽ ا حييؾا 

هيي  الييد اتر ارلزالييية طبقييا ، و  2 أهسييية الشذييا  الييذي يزاولييلو  يهيييل لدييل ا ل سييا وانييل طبيعيية
ذلييػ لظبيعيية و  تسييا تييرح لييل السجييا  لسدييػ د يياتر أخيير   لييؽ القييانؾن التجيياري  12و 29ؾاد لهسيي

 .العسع الذي هسارسل

تتسليع  ي  د تير ، و ه  د اتر لتروضية يهيى التياجر رقيؾة القيانؾن : اللت تر ايلزامية: أوال
 الجرد.و  اليؾلية

يبييارة يييؽ سييجع وهييؾ ، يعتبيير الييد تر اليييؾل  أهييؼ الييد اتر التجارييية: و دتيللر اليلميللة: 1
، اقتيراضو  شيرا و  يؾل  لشذا  التاجر ييدون  ييل يؾلييا جسييع العسهييات التي  هقيؾع   يا ليؽ  ييع

يهييى أنيييل إذا اتديييع نذيييا  التيياجر هسليييؽ ليييل ا سيييتعانة ، د ييع أو قيييبض أوراق نقدهييية أو تجاريييية
رسدييػ د يياتر يؾلييية لدييايدة رمبييات التتاعييييع السختهتيية لهعسهيييات التيي  هقييؾع   ييا  يخريييص 

و  ، اليد عو  واآلخر لهسبيعيات وآخير لهسريرو ات وآخير  وراق القيبض،  تر يؾل  لهسذترياتد
إنسيييا هلتتييي  رقييييد و  حاجييية لهتييياجر رييييادة قييييد تتاعييييع هيييذإ العسهييييات  ييي  د تييير ييييؾل  أعيييه 

 لكؽ     ترات لشتغسة و  إجسال  ل ذإ العسهيات    د تر يؾل  أعه 
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القانؾن التجاري التاجر لهيزع ريأن هجيري ويع لؽ  12حد  نص السادة : دتير ال رد: 2
حرير ليا و  تقؾيس او  لا لهتاجر لؽ ألؾا  لشقؾلة أو ما تة، سشة جرد ا لؾا  لشذهتل أو تجارية

الحدييارات  ي  ن اهية الدييشة و  يهتييزع  ؾقي  جسييع العسهييات، و لييا يهييل ليؽ دييؾن و  ليل ليؽ حقيؾق 
يجي  يهييل أن ييدون و  لسيال  لهتياجرر ية وضيع ليزانيية سيشؾية التي  تعبير ييؽ حقيقية السرويز ا

 .السيزانية    د تر الجرد

هيي  سييج ت هسدييل ا التيياجر رذرادتييل و قييا لحاجييات يسهييل : و اللللت تر اال يي ريللة: ث ايلل 
 :  أهؼ الد اتر الت  جر  العسع   ا ه ، و طالسا وانل تدتهزل ا طبيعة نذاطل التجاري 

 تخرج لش ا و  لئ الت  تدخع الخزيشةهدجع  ي ا وع السبا: دتير الخزيشة أو الرشلوق : 1

هديجع  ي يا لؾايييد اسيتحقاق ا وراق الؾاجي  تحرييه ا ليؽ : دتير الوراق الي  ريلة: 2
 تهػ الت  يتعيؽ الؾ ا  رقيست ا له ير.و  ال ير

 ييييتؼ  ييييل تحريييير العسهييييات رديييرية ميييؼ نقه يييا  ييي  د تييير اليؾليييية  دقييية: دتيلللر السدللللدة: 3
 .انتغاعو 

 تخرج لؽ السخزن.و  هدجع  يل وع البزامع الت  تدخع: دتير السخزن : 4

هعييد لييؽ أهييؼ الييد اتر التيي  جيير  العييرع التجيياري يهييى لدييل ا نغييرا : ودتيللر السللي ذ: 5
 يدييجع  يييل الشتييام  الش امييية ، لكؾنيل لجسييع لكا يية العسهيييات السقييدة  يي  الييد اتر التريييية الديارقة

 الدشؾية لؽ لهخص الحدارات الؾاردة  يل.يسلؽ لهتاجر أن هدتخرج ليزانيتل و  لشذا  التاجر

 تشظيب اللت تر الي  رية: الفرع الرا  

دتيللر ال للرد و  "يسدللك دتيللر اليلميللة: لييؽ القييانؾن التجيياري يهييى أنييل 11تييشص السييادة 
تللرقب و  الللون تللرك نيلل   أو تغيللر مللن أ  الللع بلل ن أو انللا أللل  الهلل مشو   حدللب اليلل ريل

 من طرف ق ضي السحكسة حدب ايجرا" السعي د" يلق  عايهس  و  صفح ت با من اللتيرين
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ليييذلػ أخزيييع ، خاعييية  ييي  لجيييا  ارمبييياتو  لهيييد اتر التجاريييية أهسيييية رال ييية ألييياع القزيييا 
عيييحة ليييا ييييرد  ي يييا ليييؽ و  السذيييرم التجييياري اليييد اتر التجاريييية لتشغييييؼ خييياص هزيييسؽ انتغال يييا

وييدع تيرح لديا ات لشعيا ، ويهيل هج  تدجيع العسهيات التجارية حد  تارير وقؾي ا،  يانات
، يقتز  تشغيس ا أهزا لشيع السحيؾ رزالية  ييان أو ت ييير، و لإلضا ة أو التحذير  يؽ الدظؾر

إذا أراد تريييحيح أو إل يييا  أو ت ييييير  ييييان لخظيييأ  ييييل  يليييؾن رقييييد آخييير  ييي  تيييارير اتتذييياع و 
اسييتعسا   قبييع، و وسييا هجيي  أن تكييؾن اليد اتر التجارييية خالييية لييؽ الكتارية يهييى ال ييالش، الخظيأ

أن يؾقييع يهي ييا قاضيي  السحلسيية السختريية التيي  هقييع  يي  دامرت ييا و  الييد اتر هجيي  أو  ترقيس ييا
ذلػ لسشع الت ي   شزم رعض الرتحات أو ت يرها  ؾضع عيتحات أخير  ، و الدجع التجاري 

 . 1 لحه ا

 ملة االحيف ظ   للت تر الي  رية: الفرع الخ مس

السدلليشلات السذلل ر و  ي للب أن تحفللد اللللت تر ": لييؽ القييانؾن التجيياري  12تييشص السييادة 
ادلل و  سشلات بس  ي ب أن تحيفد السراسلالت الللاردة 11لسلة  11، 19أليه  تي الس دتين 

 الرس الت السلجهة طياة افس السلة "

سييشؾات لييؽ تييارير  12حديي  نييص السييادة يييتؼ ا حتتيياظ رالييد اتر التجارييية ارلزالييية لييدة 
بانقزيا  هيذإ السيدة لهتياجر الحيا  ي  أن و  لإلمبات خي   هيذإ السيدةتدتعسع وؾسيهة ، و إقتال ا
تكيؾن و  إ  أن ليل الحيا رسديػ   يا إذا أراد،   يهزع التياجر  تقيدهؼ اليد اتر إليى القزيا ، و يتهت ا

 . 2 لؽ هشا تبدو لرهحتل    ا حتتاظ   ا، و ل ا حجيت ا

                                                           
 134الدا ا، ص سهيسان  ؾذهاص، السرجع  1 
 135سهيسان  ؾذهاص، السرجع نتدل، ص  2 
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 علم مدك اللت تر الي  رية أو علم اايظ مه  ال زا" السيرتب عن: الفرع الد دس

قييد و  إن يييدع لدييػ الييد اتر التجارييية أو يييدع انتغال ييا يترتيي  جييزا ات قييد تكييؾن لدنييية
 تكؾن جزامية.

تتسلييييع الجييييزا ات السدنييييية السترتبيييية يييييؽ يييييدع لدييييػ الييييد اتر : ال للللزا"ات السلايللللة: أوال
 :  التجارية  يسا يه 

ويييدع ا سييتشاد إلي ييا وييدليع لإلمبييات ، ال ييير لشتغسييةحرلييان التيياجر لييؽ تقييدهؼ د يياترإ -1
    عالحل.

 حرلان التاجر لؽ الرهح الؾاق  لؽ ار  س.-2

 التقدير الجزا   لهزرام .-3

  ذنييل 26لييؽ القييانؾن التجيياري  قييرة  372حديي  نييص السييادة : ال للزا"ات ال زائيللة: ث ايلل 
لظارقيية لعييرع الس شيية تييؤدي  يي  حاليية تؾقيي  التيياجر يييؽ د ييع ديؾنييل لييع يييدع لدييػ حدييارات 

بيدد أو و  وان قد أختى حداراتلو  إذا إذا تؾق  التاجر يؽ د ع ديؾنل، و إلى ار  س رالتقرير
اخييتهس وييع أو رعييض حرييؾلل أو هلييؾن رظريييا التييدليس قييد أقيير رسديؾنيتييل رسبييالئ ليدييل  يي  

ل هعيد لتهديا ذلتل سؾا  ويان هيذا  ي  لحرراتيل ريأوراق رسيسية أو تع يدات ير يية أو  ي  ليزانيتي
 .لؽ القانؾن التجاري  374هؾ لا نرل يهيل السادة و  رالتدليس

 يي  حاليية تؾقيي  الذييروة يييؽ الييد ع تظبييا العقؾبييات الخاعيية رييار  س رالتييدليس يهييى و 
السديييريؽ أو السرييتيؽ لذييروة و  القييامسيؽ ريياردارة أو السييديريؽ أو السرييتيؽ  يي  شييروة لديياهسة

ى ويع الستؾضيييؽ ليؽ قبييع الذييروة هلؾنيؾن قييد اختهدييؾا بؾجيل ييياع يهيي، و ذات لديؤولية لحييدودة
رظريا التدليس د اتر الذروة أو  ددوا أو أختؾا جز ا لؽ أعؾل ا أو الذيؽ قيد أقيروا سيؾا   ي  
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السحييررات أو ا وراق الرسييسية أو التع ييدات العر ييية أو  يي  السيزانييية رسديؾنييية الذييروة رسبييالئ 
  1 ليدل    ذلت ا.

 حييييدد السذييييرم الجزامييييري العقؾبييييات الؾاجيييي  تظبيق ييييا  يييي  حييييا  ار يييي س رالتقرييييير وقييييد
 لؽ قانؾن العقؾبات. 383التدليس    السادة و 

 :  وتتسلع   : ال زا"ات السلاية: 2

 يدع ا يتداد رالد اتر التجارية وؾسيهة لإلمبات-

 التقدير الجزا   لهزريبة-

 ايثب تدور اللت تر الي  رية تي : الد   : الفرع

 لا هؾ دور الد اتر    ارمبات ا

  أن و  القايدة العالية  ي  السجيا  التجياري أنيل   هجيؾز لهذيخص أن يشذي  دليي  لشتديل
 مقيةو  ميير أن ليا تقتزييل التجيارة ليؽ سيرية  ي  التعاليع، هجبر يهى أن هقدع دلي  ضد نتدل

وجييؾد أدليية ل يييأة لدييبقا امتسييان  يي  السجييا  التجيياري قييد يييؤدي  يي  أمهيي  ا حيييان إلييى يييدع و 
وبالتييال   قييد أجيياز القييانؾن حرييية ، لظر يي  الترييرع القييانؾن  الييذي هعييد لييؽ ا يسييا  التجارييية

وتعيد اليد اتر التجاريية ليؽ وسيامع ارمبيات التي  هجيؾز لهقاضي  ، ارمبات    السدامع التجاريية
  2 ا خذ   ا أو إهسال ا

 ع لروييز التيياجر إذا وييان لييديى أو تختهيي  حجييية الييد اتر التجارييية  يي  إمبييات ريياختو 
رسعشييييى أن حجييييية الييييد اتر ، بيييياخت ع خرييييسل إذا وييييان تيييياجر أو مييييير تيييياجرو  لييييديى يهيييييل

التجارييية  يي  ارمبييات قييد تكييؾن لسرييهحة التيياجر ضييد خرييسل الييذي قييد هلييؾن تيياجر أو مييير 
 .قد تكؾن ضدإو  تاجر

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  379السادة  1 
 136 ؾزي دمحم سال ، السرجع الدا ا، ص   2 
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 ح ية اللت تر الي  رية لي جر ضل الغير : أوال

لييؽ القييانؾن التجيياري يهييى  13تييشص السييادة : اللللت تر الي  ريللة نللين تلل جرينح يللة : 1
" ي لز لان ضي قبلل الللت تر الي  ريلة السشظسلة ب ثبل ت نلين الي ل ر   لشدلبة لاعسل ل : أنيل

 يقييدع دليييع لشتدييلو   ا عييع  يي  القؾايييد العاليية أنييل   هجييؾز لذييخص أن هرييظشع، الي  ريللة"
 :  هقدع د اترإ التجارية وذمبات لرالحل رذر  لكؽ خ ع لذلػ هجؾز لتاجر أنو 

 .أن هلؾن الشزام  يؽ تاجريؽ: أ

 .أن هلؾن لؾضؾم الشزام لتعها رأيسا  تجارية: ص

 .أن تكؾن الد اتر التجارية لشتغسة: ج

ليؽ  332تيشص السيادة : ح ية اللت تر الي  ريلة لسرلاحة اليل جر ضلل ييلر اليل جر: 2
"دتل تر الي ل ر ال ت للن ح لة عال  ييلر الي ل ر  ييلر أن : أنيليهيى  1القانؾن السدن  التقرة 

ي للز لان ضلي تلجيله ، هذه اللت تر عشلم  تيزسن ني ا ت تيعالل نيلريللات قل م نهل  الي ل ر
رسعشييى أن د يياتر التجييار   ، اليسللين السيسسللة أللل  أحللل الظللرتين تيسلل  يكلللن أثب تلله   لبيشللة "

يجيؾز لهقاضي  و  تكيؾن حجية يهيى ميير التجيار، و تكؾن حجية يهيى ميير التجيار وقاييدة يالية
هي  لجيرد  داهية ، و ا ستعانة  د اتر التاجر  ستخراج قرامؽ هدتشد إلي ا    الحلؼ  ي  اليديؾ  
 :  لكؽ رذر و  أو إمبات هج  أن هلسهل القاض   تؾجيل اليسيؽ الستسسة إلى أحد ا طراع

 أن هلؾن لؾضؾم الشزام يتعها  تؾريدات قاع   ا التاجر: أ

 دج  122.222أن هلؾن لؾضؾم الشزام لسا هجؾز إمباتل رالبيشة أي   تزيد قيست ا يؽ:ص

هيييييؾ ليييييؽ و  تسلش يييييا  تؾجييييييل اليسييييييؽ الستسسيييييةو  ا خيييييذ راليييييد اتر التجاريييييية  ييييي  ارمبيييييات: ج
 .  هجؾز لل تكسهة الدليع إلى تؾجيل اليسيؽ الستسسةو  ع حيات القاض 
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ليؽ القيانؾن السيدن   قيرة  332تيشص السيادة : اليل جرح ية الللت تر الي  ريلة ضلل : ث اي 
ل للن أذا ب الل  هللذه و  ت لللن دتلل تر الي لل ر ح للة عالل  هللوال" الي لل ر و     ": يهييى أنييل 22

اسليبع د و  اللت تر مشيظسة تال ي لز لسن يريل اسيخالص دليا لشفده أن ي زئ م  ورد تيهل 
 مشه م  هل مش قض للعلاه"  

ؾ  أنل هجؾز لذخص أن هرظشع دليع ضدإ  ذن البيانيات خ ع لهقايدة العالة الت  تق
الييؾاردة  يي  د يياتر التيياجر حجييية والهيية  يي  ارمبييات ضييدإ أي وييان الخرييؼ الييذي يتسدييػ   ييا 

،   هذييتر  أن تكييؾن الييد اتر لشتغسييةو  سييؾا  وييان الييديؽ تجاريييا أو لييدنياو  تيياجر أو مييير تيياجر
نتيجة ليذلػ و  ارة إقرار وتا   عادر لؽ التاجر البيانات الؾاردة    الد اتر التجارية تعتبر رسل

 ي  هسليؽ أن هأخيذ لش يا ليا هيؾ  ي  ،   هسلؽ لخرؼ التاجر تجزأت ارقرار لتى ويان لشتغسيا
لليا  ذليػ ، يدتبعد لش ا لا وان لشاقض لديؾاإ ألا أن هأخيذها رأتسه يا أو أن يترو ياو  عالحل

 يي  هجييؾز ، أنييل لييؼ هقييبض الييلسؽو  إذا دون تيياجر  يي  د تييرإ أنييل رييام رزيياية إلييى شييخص لييا
يديتبعد  ي  نتيس و  يظالي   تديهيؼ البزيايةو  لهسذتري أن هدتشد إلى اليد تر رمبيات وقيؾم البييع

يقييدع و   عهيييل أن يتسدييػ رسييا ورد  يي  الييد تر وهييل أو أن ير زييل وهييل، الؾقييل أن الييلسؽ لييؼ يييد ع
 دليع آخر.

 دع عحة البيانات اليؾاردة  ي ياألا إذا وانل الد اتر مير لشتغسة  ذلػ هعد قريشة يهى ي
ا لر الذي هلؾن لعل لهقاضي  سيهظة تقيدير ليد  عيحة هيذإ البيانيات ، السراد ا حتجاج   او 

،  1 ا خييذ رسييا هظسييئؽ لييل لش ييا  قييا دون التقيييد رقايييدة يييدع جييؾاز تجزميية ارقييرارو  لييؽ يدلييل
عيادر لشيل هسشيع تجزمتيل  ي حن أن البيانات السدونة    د تر التاجر رمؼ وؾن ا رسلارة إقرارو 

  هعييد حجيية قاطعيية يهيييل وسييا هييؾ الحلييؼ رالشدييبة لإلقييرار السييدن   ييع لهقاضيي  أن هقييدر لييد  
 . 2 هذإ الحجة    ارمبات ضد لرهحة التاجر

                                                           
 189دمحم الديد التق ، السرجع الدا ا، ص 1 
 148هان  دويدار، دمحم  ريد العريش ، السرجع الدا ا، ص  2 
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 ليفية تنليب اللت تر لاسحكسة: الفرع الث من

إجبيارإ يهيى   هسلؽ و  تقز  القايدة العالة أنل   هجؾز لهذخص تقدهؼ دليع ضد نتدل
بالشديييبة لهسعيييال ت التجاريييية أجييياز السذيييرم تقيييدهؼ اليييد اتر و  لكيييؽ  ييي  القيييانؾن التجييياري ، و ذليييػ

وسيا ، لهقاضي  سيهظة قبيؾ  الظهي  أو ر زيلو  التجارية لهقزا   شا  يهيى طهي  أحيد الخريؾع
هييؾ لييا نرييل و  اسييتخ ص لييا يتعهييا رييالشزامو  أن لهسحلسيية طهيي  تقييدهؼ د يياتر لييؽ تهقييا  نتديي ا

إذا التشيييع التييياجر ييييؽ تقيييدهؼ د ييياترإ التجاريييية لهقزيييا  ويييان و  ليييؽ القيييانؾن التجييياري  16 السيييادة
تظبيقيا و  لهقاض  أن هجبرإ يهى التشتيذ يؽ طريا  يرض مرالية ييؽ ويع ييؾع ليؽ أهياع التيأخير

لييؽ القييانؾن التجيياري يشييد التشييام التيياجر يييؽ تقييدهؼ د يياترإ لهسحلسيية أن تعتبيير هييذا  18لهسييادة 
الرجيييؾم و  يسليييؽ أن يؾجيييل اليسييييؽ لهخريييؼ اآلخيييرو  ليييا يديييييل الخريييؼ التييياجرا لتشيييام دليييي  

 لهد اتر قد هلؾن رارط م الكه  أو الجزم .

هيؾ وضيع اليد اتر تحيل تريرع السحلسية  سيتخ ص لشيل ليا : وايطالع ال زئلي: أوال
، السحلسييية هييي  التييي  تبحيييث  ييي  اليييد اتر  شتدييي ا أو  ؾاسيييظة خبيييير تعيشيييل، و يتعهيييا رالخريييؾلة

تحيل و  يليؾن ذليػ رحزيؾر التياجر، و يس لهخرؼ أن هظهع يهي ا حتاعا يهى أسرار التياجرلو 
يهي يا  ي   لؽ القانؾن التجاري إذا وانل الد اتر السظهؾص ارطي م 17تظبيقا لهسادة ، و رقا تل

ألييياتؽ رعييييدة ييييؽ السحلسييية السخترييية أجييياز القيييانؾن لهقاضييي  أن يؾجيييل إنارييية قزيييامية ليييد  
 تحرييير لحزييير رسحتؾاهييياو  السحلسيية التييي  تؾجييد   يييا الييد اتر أو هعييييؽ قاضييييا لإلطيي م يهي يييا

 .إرسالل إلى السحلسة السخترة رالديؾ  و 

، ر أو التخهيي  يش ييا لهقزييا هييؾ إجبييار التيياجر يهييى تدييهيؼ الييد ات: ايطللالع ال اللي: ث ايلل 
بيذلػ يتزيسؽ ارطي م الكهي  ، و يدتخهص لش ا لا يلبل دييؾاإ و  يدهس ا لهخرؼ ليظهع يهي او 

خظييؾرة رال يية رالشدييبة لهتيياجر عيياح  الييد اتر التجارييية  نييل هسلييؽ خرييسل لييؽ ارطيي م يهييى 
 ت ليييؽ القيييانؾن التجييياري  قيييد أجيييازإ السذيييرم  ييي  حيييا 15حدييي  نيييص السيييادة و  ليييذلػ، أسيييرارإ
 .قدسة الذروة، ار  س، قزاها اررث: لحددة
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 يي  حاليية و يياة التيياجر هجييؾز لهؾرميية أن هظهبييؾا ارطيي م الكهيي  يهييى : قزلل ي  ايرث: 1
 .د اتر الستؾ   لسعر ة نريب ؼ    التروة

الكه  يهى د ياتر الذيروة  إذا انحهل الذروة هجؾز لهذروا  ارط م: قدسة الذربة: 2
 لسعر ة نري  وع شريػ    الذروة.

إذا أ هييس التيياجر جيياز لهؾويييع السترييرع القزييام  ارطيي م الكهيي  : ح لللة ايتللالس: 3
 القياع رعسهية الترتية.و  يهى الد اتر التجارية لسعر ة الؾضع السال  لهتاجر

 ت السشريؾص يهي يا  ي    هجؾز ارط م الكه  يهى الد اتر التجارية    ميير الحياو 
إ  أنيييل هجيييؾز ا تتييياق يهيييى ارطييي م الكهييي   ييي  ميييير هيييذإ ، ليييؽ القيييانؾن التجييياري  15السيييادة 

الحييا ت وسييا هييؾ الحييا  رالشدييبة لهبشييؾح التيي  تذييتر  يييادة ارطيي م يهييى د يياتر التيياجر  يي  
اتر ويييذلػ رالشديييبة لسريييهحة الزيييرام  التييي  هسلش يييا ارطييي م يهيييى اليييد ، حالييية  يييتح ا يتسييياد

 .التجارية وذلػ لتقدير القيسة الزريبية

 النيل تي الد ا الي  ر  : السظاب الث اي

 تعريف الد ا الي  ر  وأهسييه: الفرع الول

يرع الدجع التجاري لشيذ العريؾر الؾسيظى حييث وانيل طؾامي  التجيار تديجع أسيسا  
 ي   العيالهيؽلحرير أسيسا  و  أيزام ا    سجع خياص رقريد التشغييؼ الس شي  لتهيػ الظؾامي 

الدييجع  لكييؽ رعييد ذلييػ تظييؾرت وعيتيية، و تييع طامتيية لييؽ طؾاميي  التجييار  يي  الس ييؽ السختهتيية
وسيا تعتبير ، ل سيتتادة لشيل  ي  التخظييا ا قتريادي لرجعياو  أداة لإلشي ارالتجاري  أعيبحل 

  1 .البيانات الت  يتزسش ا حجة يهى ال ير

لكؽ هسلؽ تعريتل يهيى ، و التجاري لؼ يتعرض التقشيؽ التجاري الجزامري لتعرين الدجع و 
أنييل يبييارة يييؽ د تيير هدييجع  يييل البيانييات الخاعيية رالتجييار أ ييرادا وييانؾا أع شييروات لييؽ أجيييع 

                                                           
 149الدا ا، ص   ؾزي دمحم سال ، السرجع  1 
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  يييؾ رسلاريييية ليييرآة حقيقييييية له يييير تعلييييس ليييل عييييؾرة واضيييحة لكا يييية ، تشغييييؼ السجتسيييع التجيييياري 
 لييييية لييييؽ أهييييؼ تعتبيييير الؾعيتيييية اري، و القييييانؾن  لهتيييياجرو  الجؾانيييي  الستعهقيييية رييييالسروز السييييال 

اللقية و  يترت  يهي ا ديؼ ا متسانو  الؾعام  الت  يؤدي ا الدجع التجاري    لعغؼ التذريعات
وسييا أن لهدييجع التجيياري دور اقترييادي  التجييارة تعييد أحييد ،  يي  نتييؾس الستعييالهيؽ لييع التجييار

 السختريييييؽ يشييييدو  بالتييييال  تعيييييؽ الخبييييرا ، و الييييديالات التيييي  يرتكييييز يهي ييييا ا قتريييياد الييييؾطش 
 بشييا ا، و رسييس ؼ لهدياسيية العاليية ا قترييادهة لهدوليية رلا يية السعهؾلييات التيي  تزييسشت ا الدييج ت

يهييى هييذإ السعهؾلييات تدييتظيع الدوليية تؾجيييل الشذييا  التجيياري سييؾا   تذييجيع رعييض ا نذييظة 
التجارييية أو الحييد لييؽ رعييض ا نذييظة السعيشيية تبعييا لسرييهحة ا قتريياد الييؾطش  وييذلػ لهدييجع 
 التجاري وعيتة قانؾنية رايتبار أن القيد    الدجع التجاري هلد  الذخص عتة التاجر.

 الن الاي لاد ا الي  ر   الشظ م: الفرع الث اي

خزيع نغياع الديجع التجياري الجزاميري قبييع ا سيتق   إليى القيؾانيؽ الترنديية التي  عهييل 
 1975سارية الستعؾ  حتى رعيد ا سيتق   طالسيا ليؼ تتعيارض ليع الدييادة الؾطشيية حتيى سيشة 

 لراسيييؼ تتعهيياو  الستزييسؽ القييانؾن التجيياري مييؼ عييدرت يييدة قييؾانيؽ 59-75رسقتزييى ا ليير 
 :   تشغيؼ الدجع التجاري أهس ا

 الستعهيا رالديجع التجياري السعييد و  1992أوت  18السيؤرخ  يي   22-92القيانؾن رقيؼ  -
 12السييييؤرخ  يييي   96/27ا ليييير و  14/29/1991السييييؤرخ  يييي  14-91السييييتسؼ رالقييييانؾن رقييييؼ و 

أوت  14السييييؤرخ  يييي   28-24تييييؼ إل ييييا  هييييذا القييييانؾن رسؾجيييي  القييييانؾن رقييييؼ ، 1996جييييانت  
السيؤرخ  26-13تعها رذرو  لسارسة ا نذظة التجارية السعد  والستسؼ رالقيانؾن رقيؼ ي 2224
، 31، 25، 18 2لليرر 15، 1لليرر 15، 8، راسيتلشا  السيؾاد ا وليى 2213جؾيهيية  23   
 .33و 32
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الستعهيييا رذيييرو  القييييد  ييي   1997جيييانت  18 السيييؤرخ  ييي  41-97يييي السرسيييؾع التشتييييذي 
، 2223سيبتسبر  11السؤرخ  ي   453-23الستسؼ رالسرسؾع التشتيذي و  الدجع التجاري السعد 

 .2215لاي  12السؤرخ     113-15تؼ إل اؤإ رسؾج  السرسؾع التشتيذي رقؼ 

تشغييييؼ الديييجع التجييياري لج ييية إداريييية هييي  و  و قيييد أوويييع السذيييرم الجزاميييري ل سييية لديييػ
 21للييرر15السييادةرقاريية القزييا  حيييث تييشص و  السرويز الييؾطش  لهدييجع التجيياري تحييل إشييراع

" يعل السربز الللطشي لادل ا الي ل ر  السكال   رلصل  نيدلايب : لؽ قانؾن الدجع التجياري 
تدللييره موسدللة أداريللة مدلليناة  يزللبأل ق الالله الس سللي وتشظيسلله عللن و  الدلل ا الي لل ر  
 طريل اليشظيب " 

 "ملكملرو السربللز الللطشي لادلل ا الي ل ر     يعيشلللن : 22للييرر 15تسيا تيشص السيادة 
بيفيل ت يحللده  و  يوهالن بزب ط عسلميين ييسيعلن  رفة مد عل  النز " وتنل  لظلرق و 

 اليشظيب "  

ويعتبيير الدييجع التجيياري ا لكترونيي  سييجع جديييد، شييرم  يي  تشتيييذإ ا تييدا  لييؽ الدداسيي  
رعييد أن سيجع تييأخير  يي  انظ قيل، ودخييع الخدليية  ي  وييع لييؽ الجزاميير  2214ا و  ليؽ سييشة 

وشسؾذج إلى ماهة تعسيؼ استعسالل يهى لدتؾ  اليؾطؽ، وهيؾ يبيارة ييؽ  العاعسة وو هة تيبازة
رظاقيية ر سييتيلية تحسييع رلييزا لذييترا وذلييػ لهقزييا  يهييى التجييارة السؾازييية وتذييجيع ا سييتلسار، 
ولزيايتة ارنتيياج وإل يا  التعالييع رالديجع التقهيييدي أي اليؾرق ،  يي  الدداسي  ا و  لييؽ سييشة 

ة و هات الؾطؽ، وي دع رالدرجة ا ولى إليى للا حية ال يش تؼ تعسيؼ استعسالل    وا  2217
   1والتزوير والتحلؼ    يسهيات الرقارة لؽ أجع وضع حد لهسسارسات مير الذريية.

                                                           
 العدد اللالث يذر  ؾوسؾش سرور، واقع الحلؾلة ا لكترونية    الجزامر، لجهة البحؾث والدراسات القانؾنية والدياسية، 1

 -لؾنيد  يه  -2جالعة البهيدة 
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 املحل التجاري : الفصل الرابع

 :  سشتظرق    هذا الترع إلى العشاعر التالية

  لت ؾع السحع التجاري : السبحث ا و 

  يشاعر السحع التجاري : السبحث اللان 

 حساهة السحع التجاري : السبحث اللالث 

 أهؼ العسهيات الؾاردة يهى السحع التجاري : السبحث الرارع 

 السحا الي  ر   م هية: السبحث الول

،  ا و  السظهييي  تظؾرإو  سييييتؼ التظيييرق  ييي  هيييذا السبحيييث إليييى تعريييين السحيييع التجييياري 
خرامص السحيع التجاري السظهي  اللاليث  ، الظبيعة القانؾنية لهسحع التجاري السظه  اللان  

 :  يهى الشحؾ اآلت 

 مفهلم السحا الي  ر  : السظاب الول

 تعريف السحا الي  ر  : الفرع الول

" تعلل : ليؽ القيانؾن التجياري  78رالرجؾم إ  القانؾن التجاري نجيدإ أورد  ي  نيص السيادة 
يذلسا السحلا و  جز"ا من السحا الي  ر  الملال السشنللة السخررة لسس رسة اذ ط ت ل ر  

   " الي  ر  ألزامي  عسال"ه وءهرته

إنسييييا اتتتييييى السذييييرم  تعييييداد يشاعيييير السحييييع و  لييييؼ تعييييرع السحييييع التجيييياري  78 السييييادة 
القزييا لؼ و  لهسحييع التجيياري القزييا  و  وييذلػ الذييأن رالشدييبة لهتقييل، و السعشؾيييةو  التجيياري السادهيية
،  القزا  اتتذ   كرة السحع ليؽ واقيع السشازييات التي  وانيل تعيرض يهييل، يرد ل سا تعرين

أليييا التقيييل  قيييد اختهتيييل آرا  التق يييا  حيييؾ  تحدييييد لت يييؾع السحيييع التجييياري  سيييش ؼ ليييؽ رأ  ريييأن 
 جاريييةالسحييع التجيياري هييؾ "يبييارة يييؽ وتهيية لييؽ ا لييؾا  السشقؾليية تخرييص لسسارسيية ل شيية ت
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، قييد تذييتسع يهييى لقؾلييات أخيير  لادهيية"و  تتزييسؽ ررييتة أعييهية رعييض السقؾلييات السعشؾيييةو 
السعشؾيية تخريص و  رأ  آخرون رأن "السحع التجياري يبيارة ييؽ لجسيؾم ليؽ ا ليؾا  السادهيةو 

قييد هدييسى رييالستجر أو السرييشع رحديي  لييا إذا وييان لخرييص لسزاوليية و  لسزاوليية ل شيية تجارييية
يدييييسى أهزييييا رالسشذييييئة  يييي  تظبيييييا قييييؾانيؽ و  أو لسزاوليييية الرييييشاية التجييييارة رييييالسعشى الزيييييا

ألا  ق ا  آخرون هعر ؾن السحع التجاري يهيى أنيل "لجسؾيية ليؽ ا ليؾا  السشقؾلية ، الزرام "
، الحرييؾ  يهييى يسيي  "و  رتبييل رقرييد اسييت    لذييروم تجيياري و  لادهيية أو لعشؾييية تهلتييل لعييا

تجاري يهى أنل وحدة لتكالهة ل ا ويان قيامؼ  ذاتيل ألا الرأي الحديث لهتقل   ؾ هعرع السحع ال
نتيجيية لييذلػ يبقييى السحييع التجيياري لحتتغييا رسقؾلاتييل يهييى و  يييؽ السقؾلييات التيي  يتكييؾن لش ييا

الييرمؼ لييؽ نقرييان رعييض يشاعييرإ هييذا لييا جييا  يهييى لدييان التق ييا   يي  تحديييد لت ييؾع السحييع 
 التجاري دامسا لؽ خ   يشاعرإ السادهة والسعشؾية.

السحييع التجيياري هعتبيير وسيييهة أساسييية لهتيياجر  يي  لزاوليية الشذييا  التجيياري وهييؾ يهيييل  و 
تحقييا و  يشاعير لعشؾيية ت يدع إليى جيذص العسي  و  يتكؾن لؽ يشاعر لادهة لعدات رزيامع

 ذلػ  ؾضع ي لة تجارية أو رسؼ أو نسؾذج خاص.و  الذ رة التجارية

 أهسية السحا الي  ر  : الفرع الث اي

هييي  القيسييية التييي  يرييييد السذيييرم إضيييتا ها يهيييى السحيييع التجييياري ليييؽ خييي   تعيييدادإ  ليييا
 لسخته  العشاعر الت  يتكؾن لش ا ا

لييؼ هحييدد طبيعتييل القانؾنييية إ  أنييل و  إن السذييرم رييالرمؼ لييؽ أنييل لييؼ هعييرع السحييع التجيياري 
ضيييتا  لييؽ خييي   تعيييدادإ لهعشاعييير التيي  يتكيييؾن لش يييا سيييؾا  السادهيية أو السعشؾيييية ي يييدع إليييى إ

حساهيييية قانؾنييييية يهييييى هييييذا السحييييع رحيييييث تأخييييذ هييييذإ العشاعيييير  يييي  الحدييييبان  يييي  يديييييد لييييؽ 
 :  الحا ت
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إذا وييان لهسحييع التجيياري اسييؼ لعيييؽ أو : للل الحس يللة مللن السش تدللة ييللر السذللروعة11
السذييييرم نغييييؼ قؾايييييد حساهيييية السحييييع ، ي ليييية تجارييييية لعيشيييية   هسلييييؽ له ييييير ا يتييييدا  يهي ييييا

  السشا دة مير السذروية وذلػ رزسان حيا التياجر رزيسان السهكيية التجاري لؽ خ   ديؾ 
 .الت  تشذأ نتيجة است    السحع التجاري و  التشيةو  ا د ية

ي ا يتيييداد رعشاعييير السحيييع التجييياري لهتعيييؾيض ارسيييتحقاق  يشيييد ر يييض تجدييييد  22
هعؾضيل يشيد خيروج السديتأجر ليؽ السحيع و  قيسيةو   ن السحع التجياري هلدي  سيسعة، ارهجار

 السؤجر أو يترول    السحع.

ي  ي  حالية إ يراع الترير ات القانؾنيية يهيى السحيع التجياري هيذإ العشاعير هليؾن ل يا  23
 وسا هسلؽ التشاز  يؽ إحد  هذإ العشاعر.، دور    تحديد لقا ع هذإ الترر ات

 تظلر ت رة السحا الي  ر  : الث لثالفرع 

ديلييية لييؼ تغ يير رست ؾل يييا السعاعيير إ   ييي  إن  كييرة الستجيير أو السحيييع التجيياري  كييرة ح
يهييى السج ييؾد ن اهيية القييرن اللييالؽ يذيير ذلييػ أن التكييرة القدهسيية لهسحييع التجيياري وانييل تتروييز 

  هعتسيد يهيى يشاعير أخير  و  حيث وان هسيارس يسهيل التجياري رذيلع حر ي ، التردي لهتاجر
ا لييؾا  السادهيية و  يهييى رعييض السعييدات سهييليعتسييد  يي  يو  ل ييا أهسييية وبيييرة  يي  نذيياطل التجيياري 

 كييرة ا يتسيياد يهييى العشاعيير مييير السادهيية وييالعشؾان  ولييؼ تكييؽ هشيياح، التيي  تدييايدإ  يي  يسهييل
بييييرا ة ا ختييييرام والتيييي  أعييييبحل  يييي  الؾقييييل و  الع ليييية التجاريييييةو  الذيييي رة التجاريييييةو  التجيييياري 

وتؾسييييع نذيييا   ل يييا دور وبيييير  ييي  ا سيييتلسار التجييياري و  الحاضييير ليييؽ أهيييؼ يشاعييير الستجييير
  1 التاجر.

الدييب   يي  تييأخر ع ييؾر  كييرة السحييع التجيياري وسييا هيي  لعرو يية اآلن هييؾ تييأخر ع ييؾر و 
ا ختراييييات الحديلييية التييي  هذيييلع جانييي  لش يييا العشاعييير السعشؾيييية لسحيييع التجييياري لليييع  كيييرة 

                                                           
 184 ؾزي دمحم سال ، السرجع الدا ا، ص   1 
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تير  لكيؽ ليع التظيؾر زاليل هيذإ التكيرة القدهسية التي  وانيل ، و بيرا ة ا ختيرامو  الع لة التجارية
اتج يل ا نغيار إليى العشاعير السعشؾيية التي  يتذيلع ، و    السحيع التجياري لجيرد وييان ليادي

أهس ا يشرر ا ترا  رالعس   أو الزبامؽ  نل لؽ خ   هذا العشرير و  لش ا السحع التجاري 
إنسيا لرجعيل ليا يتيؾا ر و  هذا ا جتيذاص   هيأت  ليؽ العيدع، و يتسلؽ التاجر لؽ اجتذاص العس  

ليذلػ تبهيؾرت ، و السحع التجاري لؽ سيسعة يرليز ل يا  رليؾز لعيشية لليع الع لية التجاريية يهيل
أعييبح يشغيير إليييل يهييى أنييل وحييدة لدييتقهة يييؽ التيياجر تتكييؾن لييؽ جسهيية و   كييرة السحييع التجيياري 

حيييث اسييتبعد العقييار الييذي هسييارس  يييل التيياجر تجارتييل لييؽ ، لييؽ العشاعيير ذات طبيعيية لعشؾييية
أعيييبح السحيييع التجييياري لجيييرد وتهييية ليييؽ العشاعييير و  هة لهسحيييع التجييياري داميييرة العشاعييير السذيييل

السعشؾييية ل ييا أهسيت ييا  يي  الشذييا  التجيياري مييير لرتبظيية رذييخص التيياجر يهييى يلييس لييا وييان 
 .سامد سارقا

 الظبيعة الن الاية لاسحا الي  ر  : السظاب الث اي

ي يهيى ايتبيار أن هيذا اختهتل اآلرا  التق ية حؾ  تحديد الظبيعة القانؾنية لهسحع التجيار 
هيييع أن السحييع التجييياري هذيييلع وحيييدة ، السعشؾييييةو  ا خييير هيييؾ لجسؾيييية ليييؽ العشاعيير السادهييية

لكيع يشرير قيستيل و  لدتقهة قامسة أع أنل هذلع وحدة لتترقية ريالشغر إليى العشاعير السلؾنية ليل
 :  القانؾنية

 اظرية الس سلع الن الاي أو الذمة السديناة: الفرع الول

هذإ الشغرية أن السحع التجاري هؾ يبارة يؽ لجسؾم قانؾن  ليؽ ا ليؾا  ير  أعحاص 
هييؾ   ييذا السشغييؾر يبييارة يييؽ ذليية ، و الحقييؾق الشاشييئة يييؽ ا سييت    التجيياري و  هذييسع الييديؾن 

بالتييال  الحقييؾق الداخهيية  يي  السحييع ، و  1 لالييػ السحييع التجيياري  لالييية لدييتقهة يييؽ ذليية التيياجر
 يهى السحع التجاري دون السداس رألؾا  التاجر.التجاري ضالشة لهديؾن الت  
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إن ا خذ   ذإ الشغرية هجعع ألؾا  التاجر ليدل ضالشة لهديؾن السرتبظية : انل الشظرية
هيييذا يتشييياقض ليييع تذيييريعات القيييانؾن الجزاميييري التييي    تأخيييذ رتكيييرة تجزمييية ، و رالسحيييع التجييياري 

" أملللال السلللين جسيعهلل  : السييدن  لييؽ القييانؾن  188الذليية السالييية حيييث تقييرر ذلييػ  يي  السييادة 
ل يييذا   هسليييؽ  ريييع أليييؾا  السيييديؽ التييياجر سيييؾا  وانيييل تجاريييية أو و  ضللل مشة للتللل " ديلاللله "

تخريرييي ا تبعيييا لدنذييييظة و  يليييس التذييييريع ا لسيييان  اليييذي هجيييييز لبيييدأ تعيييدد الييييذلؼ، لدنيييية
يترتيي  ، و ةأخيير  تجاريييو  السختهتيية التيي  هسارسيي ا الذييخص الؾاحييد وييأن تكييؾن ذليية لالييية لدنييية

يهيييى ذليييػ أن تريييبح أليييؾا  الذيييخص التييي  تذيييتسع يهي يييا ويييع ذلييية ضيييسانا ياليييا  لتزالاتيييل 
 . 1 الستعهقة   ا  قا دون ميرها    تدأ  وع ذلة إ  يؽ ديؾن ا

 اظرية الس سلع الفعاي أو اللاقعي: الفرع الث اي

اتحيييدت و  حدييي  هيييذإ الشغريييية السحيييع التجييياري هيييؾ لجسيييؾم واقعييي  ليييؽ ا ليييؾا  تهلتيييل
ليع احتتياظ ويع يشرير رظبيعتيل وخرامريل ، لتحقيا مرض لذيترح هيؾ ا سيت    التجياري 

 بالتال  هلؾن السحيع التجياري لحي  لترير ات قانؾنيية ويالبيع، و الستسيزة يؽ العشاعر ا خر  
تخزع  حلاع خاعة تخته  يؽ ا حلياع التي  تخزيع ل يا العسهييات التي  و  ارهجارو  الرهؽو 

  هعتبييير السحيييع التجييياري ، و ر ليييؽ يشاعييير السحيييع التجييياري يهيييى حيييد تيييرد يهيييى ويييع يشرييي
 حد  هذإ الشغرية ذلة لشترهة يؽ ذلة عاح  السحع.

لييا يؤخييذ يهييى هييذإ الشغرييية أن اعييظ ح السجسييؾم الييؾاقع  لييؽ ا لييؾا  : انللل الشظريللة
 هييييس ل يييذإ الشغريييية ليييدلؾ  قيييانؾن  ، يلبيييل وجيييؾد وضيييعية واقعيييية دون تحهييييع ل يييذإ الؾضيييعية
  السجسؾم الؾاقع  لؽ ا لؾا  إن وجد هلؾن قانؾنيا.
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 اظرية السا ية السعشلية: الفرع الث لث

هؾ ال ال     التقل أن العشاعر السلؾنية لهسحيع التجياري   و  ير  أعحاص هذا ا تجاإ
  يييع يبقيييى لكيييع يشرييير لش يييا ذاتيتيييل السديييتقهة، تتقيييد خرامرييي ا رسجيييرد اشيييترات ا  ييي  تكؾيشيييل

يي وة يهيى ذليػ هجيؾز التريرع  ي  ، و يخزع لهشغاع القانؾن  الخاص رلو  طبيعتل الخاعةو 
رعييييض هييييذإ العشاعيييير دون الييييبعض اآلخيييير يهييييى الييييرمؼ لييييؽ أن ييييا تييييدخع  يييي  تكييييؾيؽ السحييييع 

  تيييؤدي رعيييض الترييير ات يهيييى رعيييض يشاعييير السحيييع التجييياري إليييى زواليييل أو ، و التجييياري 
و أن يييييرهؽ قظعيييية أرض وييييأن إنقاعيييل وييييأن يبيييييع عيييياح  السحييييع التجيييياري  ييييرا ة ا ختييييرام أ

بيييؽ يشاعييرإ السختهتيية و   يي  يشب يي  الترييع  يييؽ السحييع وؾحييدة، هدييتخدل ا وسخييزن لبزييايتل
حييا التيياجر يهييى لحهييل   هعييدوا أن هلييؾن و  السحييع التجيياري لهكييية لعشؾييية، السعشؾيييةو  السادهيية

 الريشايية حا لهكية لعشؾية يرد يهى أشيا  مير لادهة وسا هؾ الحا  رالشديبة حقيؾق السهكيية
 اسيييييت  للو  تخيييييؾ  السهكيييييية السعشؾيييييية لهتييييياجر يهيييييى لحهيييييل حيييييا اسيييييتعسالل، و التشييييييةو  ا د ييييييةو 
، حسايتييل  يديؾ  السشا دية ميير السذييرويةو  التريرع  ييل يهيى نحيؾ لشتييرد  ي  لؾاج ية ال ييرو 

  السحع التجاري يبارة يؽ لهكية لعشؾية تتسلع    حا ا ترا  رالعس  .

 السحا الي  ر   ر ئص : السظاب الث لث

 :  يتسيز السحع التجاري رسجسؾية لؽ الخرامص ندرج ا  يسا يه 

 السحا الي  ر  م ل مشنلل: الفرع الول

، لعشؾيييية تتديييؼ جسيع يييا رالظبيعييية السشقؾليييةو  يتكيييؾن السحيييع التجييياري ييييؽ يشاعييير لادهييية
اسيؼ ، شي رة تجاريية، يشاعر لعشؾية لؽ يسي  و  آ تو  العشاعر السادهة لؽ رزامع ولعدات

 يي  هسلييؽ ، وه ييا يشاعيير لشقؾليية تدييري يهيييل ا حليياع القانؾنييية الخاعيية رييالسشقؾ ، تجيياري...
، أن هليييؾن السحيييع التجييياري لؾضيييؾم رهيييؽ رسيييس   يييع هسليييؽ أن هليييؾن لؾضيييؾم رهيييؽ حييييازي 
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يهيييل   و  بيييع السشقييؾ و  قؾايييد رهييؽو  رهييؽ السحييع التجيياري هخزييع  حليياعو  بالتييال   ييذن  يييعو 
 .لقؾايد الرهؽ الرسس و  دجيع العقاري لشقع السهكيةهخزع رجرا ات الت

 السحا الي  ر  م ل معشل  : الفرع الث اي

هييذا ، و لعشؾييية إ  أنييل لييا  لعشييؾي و  رمييؼ أن السحييع التجيياري للييؾن لييؽ يشاعيير لادهيية
جعيع و  الذ رة التجارييةو   ذلزالية وجؾد يشرر ا ترا  رالعس  ، تبعا لظبيعة مالبية يشاعرإ

هييذإ الخاعييية جعهتييل هخزييع ، و ي لؾجييؾدا  ؾجييؾدإ جعييع لشييل لييا  لشقؾ لعشؾييياالسحييع التجييار 
 ي  هخزيع السحيع التجياري لقاييدة الحييازة ،  حلاع قانؾنية خاعة تخته  يؽ أحلاع السشقؾ 

 ييذذا  ييع السحييع التجيياري لذخرييؽ يهييى التييؾال   يذن لهكييية السحييع ،  ي  السشقييؾ  سيشد السهكييية
 لؾ وان اللان  قد حاز السحع أو .و  تلبل لهسذتري ا و  حتى

 السحا الي  ر  ذو صفة ت  رية: الفرع الث لث

وتجيرد السحيع ليؽ هيذإ ، الرتة التجارية    السحع عتة أساسية  تتداص وجؾدإ قانؾنا
الرييتة هعشيي  اسييتبعادإ لييؽ نظيياق السحيي ت التجارييية حتييى  يي  حاليية احتؾامييل يهييى العشاعيير 

،  1 ا ميياثو  الحييا  ي  ارهجييارو  ي وعشريير ا تريا  رييالعس  التي  يتكييؾن لش ييا السحيع التجييار 
يهيييييل هذييييتر  لكيييي  هلييييؾن السحييييع التجيييياري ذو عييييتة تجارييييية أن هلييييؾن اسييييت  لل ونذيييياطل و 

تديييتخدع و  الحيييا  يي  ارهجيييارو   ييبعض الس يييؽ تديييتؾج  ا ترييا  ريييالعس  ،  مييراض تجاريييية
 لكش ا تقؾع رأيسا  لدنية. و  رعض السعدات

 مذروعية الشذ ط: الفرع الرا  

 هج  أن هلؾن نذا  السحع التجاري لذرويا وقانؾنيا 
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 عش صر السحا الي  ر  : السبحث الث اي

ليييؽ القيييانؾن  78التييي  حيييددت ا السيييادة و  ريييالرجؾم إليييى العشاعييير السلؾنييية لهسحيييع التجييياري 
العشاعييير السادهييية جيييا ت يهيييى سيييبيع ، و يشاعييير لعشؾييييةو  التجييياري يهيييى أن يييا يشاعييير لادهييية

ألييا رخرييؾص العقييار ، اآل ت والبزييامعو  الستسلهيية  يي  السعييداتو  يهييى سييبيع الحرييرالسلييا  
خرؾعيا ،  قد اختهتل اآلرا  التق ية حؾ  لا إذا وان العقار يدخع ضسؽ السحع أو   ييدخع

، اليرأي اليراجح هيؾ ليا اتبعيل السذيرم، و إذا لا وان التاجر لالكا لهعقار الذي يباشر  ييل تجارتيل
ليؾ اتتيا الظر يان يهيى خي ع و  تبعاد العقار لؽ يشاعر السحع التجاري يذه  إلى وجؾص اس

 .ذلػ

أهس يييا يشرييير و  أليييا رالشديييبة لهعشاعييير السعشؾيييية  يييايتبرت هييي  جيييؾهر السحيييع التجييياري 
الحيا ، العشيؾان التجياري ، ا سيؼ التجياري ، ا ترا  رالعس   إضا ة إلى ذلػ الديسعة التجاريية

 الحقيييؾق ا د يييية، الع لييية التجاريييية،  يييرا ة ا ختيييرام حقيييؾق السهكيييية الريييشايية،  ييي  ارهجيييار
 ...ارجازاتو  الرخص، و التشيةو 

 العش صر الس دية: السظاب الول

"    لييؽ القييانؾن التجيياري يهييى العشاعيير السادهيية  78نييص السذييرم الجزامييري  يي  السييادة 
   " البز ئ و  لس  يذسا أيز  السعلات واآلالت

  ييييؤمر و  ليييؽ العشاعييير الزيييرورية  ييي  السحيييع التجييياري إن العشاعييير السادهييية   تعتبييير 
تختهيي  أهسيت ييا لييؽ لحييع تجيياري إلييى آخيير  يأخييذ أحييد ، و ميا  ييا يهييى وجييؾد السحييع التجيياري 

 يي  حيييؽ   ، العشاعيير أهسييية رال يية والبزييامع  يي  السحييع التجيياري السخرييص لتجييارة التجزميية
  1 هلؾن لهبزامع وجؾد دور    دور الديشسا.
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 اآلالتو  السعلات: الفرع الول

هقريييد رالسعيييدات السشقيييؾ ت التييي  تديييتخدع  ييي  تدييي يع نذيييا  السحيييع التجييياري وإييييدادإ 
، والدييارات التي  تدي ع ارنتياجله رض السقرؾد لؽ است  لل، للع اآل ت الت  تدتخدع  ي  

أيسييا  الستجيير وقييد ترييبح هييذإ السعييدات يقييارا رالتخريييص رمييؼ وؾن ييا لشقؾليية رظبيعت ييا، إذا 
تانل لخررة لخدلة السحع التجاري ولسهؾوة لهتاجر لاليػ العقيار اليذي يباشير  ييل نذياطل 

بيييار   التجييياري ولليييا  ذليييػ الدييييارات والذييياحشات وأدوات اليييؾزن والقيييياس.  ييييد أن هيييذا ا يت
 1.هحؾ  دون وؾن ا يشررا لؽ يشاعر السحع التجاري هسلؽ رهش ا وبيع ا لعل

يقرييد   ييا السشقييؾ ت السادهيية التيي  تدييتعسع  يي  السحييع التجيياري ويياآل ت التيي  تدييتعسع و 
 يييي  عييييشع السشتجيييييات أو إعيييي ح ا وييييذلػ سييييييارات الشقييييع ا ميييياث السديييييتخدع  يييي  التجيييييارة   

..  الس ؼ أن تكؾن وع هذإ السعيدات ل يئية خريريا .الكيع أدوات، خزامؽ، السقايد، السلات 
 .ليدل لهبيع وإ  يدت رزايةو   ست    السحع التجاري 

 البز ئ : الفرع الث اي

يقرد   ا السشقؾ ت السادهة السعدة لهبيع سؾا  وانل لؾاد لرشؾية أو لؾاد أولية لعيدة و 
السحييييع التجيييياري  ن ييييا لحييييع لهتبييييديع والبزييييامع ليدييييل لييييؽ العشاعيييير اللا تيييية  يييي  ، لهترييييشيع

ليذلػ هعتيد رقيسية البزيامع السؾجيؾدة رالسحيع وقيل ، السدتسر لؽ طبيعة يسهييات البييع والذيرا 
 . 2   هجؾز ايتبارها لؽ يشاعر رهؽ السحع التجاري لذات الدب و  إ راع يقد البيع

                                                           
عاشوري وهيبة، تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، جامعة دمحم لمين دباغين،  1

 50، ص0550/0555، -0سطيف
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 العش صر السعشلية: السظاب الث اي

 االتر ل   لعسال": الفرع الول

لؽ القانؾن التجاري الجزامري السذيا  ة لهسيادة ا وليى ليؽ قيانؾن  78رالرجؾم إلى السادة 
و كرة العس    كرة ليؽ ، الترند  نجد القانؾنيؽ هسيزان  يؽ العس   والذ رة 1929لارس  17

وإذا وييان القييانؾن الترنديي  والقييانؾن ، وقييد مييار حؾل ييا جييد  وبييير لييد  التقييل، الرييع  تحديييدها
حيييث حيياو  اتجيياإ لييؽ التقييل أن ، ري قييد  رييع الحييا  يي  العسيي   يييؽ الذيي رة التجاريييةالجزاميي

هعظ  أساسا ل ذا الترع والتسييز رحيث ايتبر الحا    العس   يتسلع    ا شيخاص اليذيؽ 
يتيييرددون رايتيييياد يهيييى لحيييع تجييياري رديييب  وتيييا ة أو حديييؽ لعالهييية التييياجر  ييي  حييييؽ تتسليييع 

  1 العا ريؽ السشجذ يؽ رجؾدة السشتؾج أو قرص السحع.الذ رة التجارية    العس   

يتظهي  لج يؾد وبيير ليؽ و  هؾ أهؼ يشرر لؽ يشاعر السحيع التجياري  عشرر العس   
لجسييؾم ا شييخاص الييذيؽ ايتييادوا التعالييع لييع  العسيي   هييؼ، و التيياجر حتييى يزيييد يييدد يس مييل

، ل اراتيل، و دقة لؾاييدإ، السحع التجاري لدب  يرجع إلى عتة    شخص التاجر للع ألانتل
تحقييا رمبيات ؼ  تيؾ ير الديهعة الجييدة ل يؼ لسيا ييؤدي و  حدؽ استقبالل العس  ، جؾدة لشتؾجاتل

يتزيهؾن التعاليع لعيل ييؽ و  جعه ؼ يترددون يهى السحيع التجياري و  إلى رعث اللقة    نتؾس ؼ
 التعالع لع ميرإ لسا يؤدي إلى الزيادة    أرباح التاجر.

ؤ  حؾ  لا إذا وان ا ترا  رالعس   هؾ هدع التاجر أع أنل يشرر ليؽ أمير تداوقد 
يشاعيير السحييع التجيياري، وع يير اتجاهييان  يي  هييذا الذييأن، ييير  ا تجيياإ ا و  ويهييى رأسيي ؼ 

Ripert Georges  أن العسييي   ليديييؾا رعشرييير  ييي  السحيييع التجييياري رحييييث   هسليييؽ لهتييياجر
تسهك ؼ، إذ أن ل ؤ   الحرية    ا ترا  رالتاجر الذي يريدونل، وسا   هسليؽ ايتبيارهؼ قانؾنيا 

                                                           
 .178، ص 2212يه   ؽ مانؼ، الؾجيز    القانؾن التجاري وقانؾن ا يسا ، لؾ ؼ لهشذر، الجزامر،   1 
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تسيا  رسيا أن ييؼ هسلهيؾن لييزة للييع نتيجية  تحياد لختهيي  العشاعير السلؾنية لهسحييع التجياري  يي  
 هة  تحاد هذإ العشاعر. الؾاقع، أو يهى ا قع وش ا

ير  أن ا تريا  ريالعس   هيؾ يشرير ليؽ يشاعير السحيع التجياري،  ألا ا تجاإ اللان 
ولكييؽ إلزاليي    هجييؾز اسييتبعادإ لشييل، إذ هعتبيير الحلييؼ الرييادر يييؽ لحلسيية الييشقض الترندييية 

 أو  حلؼ هحدؼ ا لر    هذا السؾضيؾم، رحييث ايتبير أن ا تريا  1937 يتري  15 تارير 
   1رالعس   يشرر أساس     السحع التجاري ودونل   يؾجد.

إنسييييا لهتيييياجر ر ييييع ديييييؾ  السشا ديييية مييييير و  يسيييي  إاحتكييييار وليييييس لهتيييياجر حييييا يهييييى 
، السذروية يهى ال يير اليذي هقيؾع رريرع العسي   ييؽ السحيع التجياري رظيرق ميير لذيروية

 .تأن هدتعسع اسؼ السحع التجاري أو ي لاتل التجارية

 الذهرة الي  رية: الث اي الفرع

، اجتيذاص العسي   يهيىيقرد   يا قيدرة السحيع و  ه  يشرر قري  لؽ يشرر العس  و
 عييؽ طرييييا الديييسعة التجاريييية هليييؾن تزاييييد ييييدد العسييي   رديييب  عيييتات ييشيييية تتعهيييا رالسحيييع 

الييدهلؾر ، و  خاليية السغ يير الخييارج ، وسؾقعييل الستسيييز، ليييس رذييخص عيياحبلو  التجيياري ذاتييل
هشيياح للييا  شييامع لهتييدليع يهييى هييذا ، و ...دقيية تشغيسييل، رواج عيييتل،  ؾاج يية السحييع الخيياص

 حديؽ اسيتقبا  العسي  و  يعيرع التياجر رلرليل، و الرأي وأن يشذأ تاجر لظعسا    لديشة لعيشة
الخبييرة  يي  اختيييار أنييؾام و  الشغا ييةو  الدقيية  يي  ل حغيية الذييرو  الرييحيةو  الدييع  ررضييام ؼو 

يعتادون لع لرور الزلؽ يهى ايتيياد و  زيرها  يقبع أهع السديشة يهيلالس ارة    تحو  ا طعسة
 هذا هؾ يشرر ا ترا  رالعس  .، يربحؾن يس   دامسيؽو  لحهل

                                                           
، السجهة ا تادهسية لهبحث القانؾن ، السجهد  -دراسة لقارنة- ريد، ا ترا  رالعس   يشرر    السحع التجاري  وروادن 1
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أو ييي  لليييان آهيييع ، قيييد هستييياز السحيييع رتخالييية السغ ييير أو  ؾقؾييييل يهيييى لتتيييرق الظيييرق و 
يع  ييذلػ أن هجتييذص رالدييلان أو  ييداخع السحيي ت التجارييية التارعيية لهسظييارات والسييؾان   يدييتظ

الذييي رة جعيييع السذيييرم الجزاميييري هجسيييع و  هيييذا التيييداخع  ييييؽ وعيييت  العسييي  ،  1 الزبيييؾن العيييا ر
  سيا ، يجعع لشل واج  التؾا ر يهى وجل ارلزاع  ي لحيع تجياري و   يش سا تحل يشرر واحد

 .يشرران لرتبظان لؽ حيث أن تردد الزبامؽ يهى لحع تجاري هعظ  سسعة تجارية

  يييا الزبيييامؽ العرضيييييؽ ميييير اليييدامسيؽ السيييرتبظيؽ  قيييا رسؾقيييع  هقريييدالذييي رة التجاريييية  
الرتات الخاعة رالتاجر وإنسيا تجيذ  ؼ يؾاليع لادهية لرتبظية السحع التجاري،   ؼ   تجذ  ؼ 

 ي  حي  هعبير لشيل الشياس أو لؾقعيل رجاني  لحظية السيتيرو ليل ...،  رالسحع التجاري وسؾقعيل
 2ن لؾضع الؾ ا .      هسلؽ أن تكؾ 

هييذا الحييا ، هيي  وجييل لعشريير الحييا  يي  العسيي  الذيي رة التجارييية لييد  التقييل السييرجح و 
وويع يشاعير ، الستكؾن لؽ لجسؾم ا شخاص الذيؽ يدخهؾن  ي  التعاليع ليع السحيع التجياري 

، و ي  ازدهياد قيستيل وانختاضي ا، السحع التجياري ا خير  تيؤمر  ي  وجيؾد وانعيداع هيذا العشرير
 يي  حيييؽ تجييد هييذا الحييا يتييأمر  يي  ، لرتبظييا رسؾقييع السحييعو  الحييا  يي  العسيي   لتييأمرا قييد تجييد 

و  وجيؾد لهسحيع التجياري  يدون ارتباطيل ريالعس   ليع ، الع لاتو  لحع آخر  برا ات ا خترام
  3 اشترا  أن هلؾن هؤ   العس   حقيقييؽ ولؤوديؽ.

 العشلان الي  ر  : الفرع الث لث

 شييلع أو عييؾرة تؾضييع  ييؾق السبشييى الييذي تسييارس  يييل التجييارةهييؾ يبييارة يييؽ وعيي  أو 
هؾ وسيهة لتذخيص أو تسيييز السؤسدية وسيا أنيل هذيلع رليؾز أو وهسيات أو ي لية  جتيذاص و 

 وسا هسلؽ أن هلؾن العشؾان التجاري اسسا لبتكرا لليرا أو شعارا.، العس  

                                                           
 11لقدع لبروح، السرجع الدا ا، ص   1 
 157وروادن  ريد، السرجع الدا ا، ص 2
 181ا، ص يه   ؽ مانؼ، السرجع الدا   3 
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 السشا دية ميير السذيروية بالتال   ذن أسبقية ا ستعسا  لهعشؾان التجاري لحسية  ديؾ  و 
 ع لؽ ا  زع ليل اسيتعسا  ، ل ذا ليس لؽ لرهحة التاجر استعسا  تدسية يادهة أو شامعةو 

إذا وجييد العشييؾان التجيياري  ذنييل يؾضييع يهييى ، و تدييسية لبتكييرة حتييى هدييتتيد لييؽ الحساهيية السقييررة
شيي رة لييد   يهييى سيييارات العسييع التارعيية لهسحييع التجيياري ليلتديي  هييذا العشييؾانو  واج يية السحييع
لقيييييد هخيييييتها العشيييييؾان را سيييييؼ التجييييياري إذا ليييييؼ هليييييؽ هيييييذا ا خيييييير ليييييرتبا را سيييييؼ ، و الجس يييييؾر
يشرر العشؾان التجاري قد يؾجد أو  يؾجد ضسؽ يشاعر السحيع التجياري يليس ، و الذخر 

 .ا سؼ التجاري 

 االسب الي  ر  : الفرع الرا  

قييد ، و حيي ت التجارييية السذييا  ةهييؾ اسييؼ هدييتعسهل التيياجر لسحهييل لكيي  هسيييزإ يييؽ ريياق  الس
قييد هلييؾن اسييسا آخيير هدييتعسهل التيياجر وذييعار و  هلييؾن ا سييؼ التجيياري هييؾ اسييؼ شييخص التيياجر

 ا سييييؼ التجيييياري هختهيييي  يييييؽ ا سييييؼ السييييدن  ، ...جييييزار الرحسيييية، لسحهييييل للييييا  لق ييييى ا لييييع
 لهذييييخص حيييييث أن ا و  هعتبيييير لييييؽ الحقييييؾق السالييييية وهييييؾ قا ييييع لهتييييداو  أو الترييييرع  يييييل

  يؾ ليؽ الحقيؾق الهرييقة رالذخريية    أليا ا سيؼ السيدن ، كتد  لهكيتل ردبا ا سيتعسا تو 
ليييا ه حييين أن ا سيييؼ التجييياري هيييؾ العشرييير اليييذي يتحقيييا ريييل ارتبيييا  العسييي   رسحيييع ، و يشتقيييع

رللانييية ، و   هجييؾز الترييرع  يييل  بيعييل أو رهشييل لدييتق  يييؽ ريياق  العشاعييرو  تجيياري لعيييؽ
 .ا سؼ التجاري هج  أن هلؾن لقيدا    الدجع التجاري ردا الحساهة يهى 

 الي  ريةو  حنلق السا ية الرش عية: الفرع الخ مس

هيي  تهييػ الحقييؾق السعتييرع   ييا لرييالح وييع شييخص يييؽ نذيياطاتل ا  تكارييية ولشجزاتييل 
، الرسييييؾع، تذيييسع هيييذإ الحقيييؾق  يييرا ة ا ختيييرامو  التكريييية السديييتعسهة  ييي  الريييشاية أو التجيييارة

تعتبييير هيييذإ الحقيييؾق ذات طبيعييية لعشؾيييية لعيييدع ، و ...الع ليييات التجارييييةو  لريييشاييةالشسييياذج ا
تعؾيزيا و  جشي  مسيار نذياطل السبتكيرو  تسشح لرياحب ا احتكيار اسيت  ل او  تعهق ا رألؾا  لادهة
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ووييع لييؽ هييذإ الحقييؾق تخزييع ، لسييا عيير ل لييؽ ألييؾا  ووقييل لييؽ أجييع إنجيياز تهييػ العشاعيير
 لشغاع قانؾن  خاص   ا.

 : نرا"ة اال يراع: أوال

 . كرة لسخترم تدسح يسهيا رذهجاد لحع لسذلع لحدد    لجا  التقشية: ي ا خترام

 .ه  وميقة تدهؼ لحساهة السخترم: ي البرا ة أو  را ة ا خترام

 . 1 السع د الؾطش  الجزامري لهسهكية الرشايية: ي السرهحة السخترة

ش  الجزاميييري لهسهكيييية الريييشايية إليييى  بيييرا ة ا ختيييرام هييي  شييي ادة هسشح يييا السع يييد اليييؾط
سيشة ا تيدا  ليؽ تيارير  22عاح  ا خترام تخؾ  لل الحا    احتكار است    اخترايل لسيدة 

يحيا  ي  يرد أو شيروة ا سيتتادة لشيل و  مؼ هعؾد رعدها ا  تكار إليى السجتسيع،  2 إيدام الظه 
ويان لؾضيؾم ا ختيرام لشتؾجيا    حالة لا إذا : للا ،  3 دون التعرض  ي جزا و  دون لقا ع

هسشع ال ير لؽ القياع ررشاية السشتيؾج أو اسيتعسالل أو  يعيل أو يرضيل لهبييع أو اسيتيرادإ ل يذإ 
 لرياح  البيرا ة الحيا  ي  التشياز  يش يا أو تحؾيه يا ييؽ طرييا اررثو  ا مراض دون رضياإ

 إ راع يقؾد تراخيص.و 

إدخييا  ت ييييرات أو تحديييشات أو  وطييؾ  عيي حية البييرا ة هحييا لسالك ييا أو ذوي الحقييؾق 
تشت ييييي  عييييي حيت ا رانقزيييييا  البيييييرا ة و  تديييييهؼ ليييييل شييييي ادة ارضيييييا ةو  إضيييييا ات يهيييييى اختراييييييل

 . 4 الرميدية

  العدالييية تقتزيييي  أن هلييييؾن لهسختيييرم حييييا يهييييى اخترايييييل هديييسح لييييل راحتكييييار اسييييت  لل
 . 1 ار ادة لشل لاليا لقا  لا  ذلل لؽ ج د    سبيع الؾعؾ  إليلو 

                                                           
 يتعها  برا ة ا خترام. 19/27/2223السؤرخ   :  23/27لؽ ا لر رقؼ:  22السادة  1 
 لؽ نتس ا لر 9لسادة  2 
 69تالران الرالح ، السرجع الدا ا، ص  3 

 لؽ نتس ا لر 15السادة  4 
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... السترييرع  يي  السحييع التجيياري رييالبيع أو الييرهؽ يهييى . ييذن السذييرم الجزامييري  و يهيييل
 ذور يشرر  را ة ا خترام    العقد.

 الشس ذج الرش عيةو  الرسلم: ث اي 

الستعهييييا  28/24/1966: السييييؤرخ  يييي  66/86حديييي  السييييادة ا ولييييى لييييؽ ا ليييير رقييييؼ 
ألللان ينرلل  له أعظل " مظل هر " يعيبر رسس  محلا تربيلب  ظللط أو :  2 الشساذج و  رالرسؾع

 يعيبر اسلذج  با ءكا ق نا لايذكيا، و   ص لذي" صش عي أو   ص   لرش عة الينايلية
مربلللب  لللكللان أو نللللواه  أو بلللا ءلللي" صلللش عي أو  للل ص   لرلللش عة الينايليلللة يسكلللن و 

يسيلل ز عللن الشسلل ذج السذلل نهة للله  ذللكاه و  اسلليعس له برلللرة أصللاية لرللش  وحلللات أ للرى 
الشسل ذج الصلاية ال ليللة و  الحس ية السسشلحة  سلجب هذا المر تذسا الرسللمالخ رجي أن 
 يعيبر رسس  جليلا با رسب أو اسلذج لب يبي ر من قبا   " و  دون ييره  

إنسيييا تتعهيييا رييياخترام شيييلع جدييييد و  اتتذييياع جدييييدو  الشسييياذج   تتعهيييا رييياخترامو  الرسيييؾعو 
  3 سيشؾات ليؽ تيارير ارييدام 12ل ا لسيدة هي  تسيشح لرياحب ا احتكيار  سيت  و  لسشتؾج لؾجيؾد

 يي  حاليية الترييرع  يي  السحييع التجيياري ورميي  عيياح  السحييع التجيياري  يي  الترييرع  يي  و 
 الشساذج الرشايية يهيل الشص عراحة يهى ذلػ    العقد. و  الرسؾع

هياتيييييع ، الرسيييييؼ يهيييييى ا وانييييي  التخاريييييية أو الزجييييياج، اليييييشقش يهيييييى السشتؾجيييييات: أللهييييية
 العظؾر. قشيشات، الديارات

                                                                                                                                                                                     
 299لرظتى وسا  طل، السرجع الدا ا، ص 1 

 23/25/1966السؤرخة   :  35 جريدة رسسية رقؼ 2 

 الستعها رالرسؾع والشساذج 28/24/1966السؤرخ   :  66/86ا لر رقؼ لؽ  13السادة  3 
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 العالمة الي  رية: ث لث 

الستعهيييييييا  19/27/2223: السيييييييؤرخ  ييييييي  26-23ليييييييؽ ا لييييييير رقيييييييؼ  2حدييييييي  السيييييييادة 
السلليس  ال اسلل ت  سلل  تيهلل  ، لللا الرملللز الن ناللة لايسثيللا الخظللي: "   العالملل ت 1 رالع لييات

الءللك ل السسيللزة لادللا  أو و  الرقلل م والرسلللم ت أو الرلللرو  الحللرفو  أسللس " الءللخ ص
اليلي تدليعسا باهل  ليسييلز سلا  أو  للم ت ءلخص ، الللان  سفرده  أو مرببلة، و تلضيبه 

تدييسح الع ليية التجارييية رييالتعرع يهييى ، و   "،  لللم ت ييللرهو  طبيعللي أو معشللل  عللن سللا 
  هسليؽ و  السشت  لهدهعة رسجرد الشغر إلي ا     الؾسيهة الت  يهجيأ إلي يا التياجر لجهي  الزبيامؽ

ي لية لديهع يبير ارقهييؼ اليؾطش  إ  رعيد تديجيه ا أو إييدام طهي  تديجيع شيأن ا استعسا  أي 
  يييي  لهييييػ ، يشييييد السرييييهحة السخرريييية   السع ييييد الييييؾطش  الجزامييييري لهسهكييييية الرييييشايية  

الع ليية التجاريية لسييدة  تحسيىو  الذيخص ا و  اليذي اسييتؾ ى الذيرو  السحيددة لرييحة ارييدام
 12: يسليؽ تجدييد التديجيع لتتيرات لتتاليية تقيدر  ييو  لظهي سشؾات ا تدا  لؽ تيارير إييدام ا 12

 .إذا تؼ التررع    السحع هج  ذور ذلػ عراحة    العقدو  سشؾات

 الفشيةو  حنلق السا ية الدنية: الفرع الد دس

لكييؽ نييص  يي  آخرهييا يهييى و  لييؽ القييانؾن التجيياري  78لييؼ يييتكهؼ يش ييا السذييرم  يي  السييادة 
لييؽ القييانؾن التجيياري رعشاعيير  119ذلييػ وجييا ت السييادة  القييؾ  لييا لييؼ يييشص القييانؾن رخيي ع

 حقؾق السهكية ا د ية والتشية .، إضا ية   ا ماث

تأخيييذ حقيييؾق و  هييي  حقيييؾق التييي  لهسيييؤلتيؽ ا د يييييؽ أو التشيييييؽ يهيييى لريييشتات ؼ السبتكيييرةو 
الس هيي  ، التشييية أهسييية وبيييرة  يي  رعييض أنييؾام لحيي ت تجارييية وييدور الشذييرو  السهكييية ا د ييية

 .قايات السؾسيقىو  شسايدور الدو  عسؾلية لؽ لدارحال

                                                           
 23/27/2223لؤرخة     44جريدة رسسية رقؼ  1 
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الحقييؾق السجييياورة و  الستعهييا رحقيييؾق السؤليي  25-23ليييؽ ا ليير  24قييد نرييل السييادة و 
السحيياو ت : التشييية لييؽ  يش ييا السرييشتات ا د ييية السلتؾبيية للييعو  يهييى أنييؾام السرييشتات ا د ييية

السرييشتات السؾسيييقية ، لدراليييةالسرييشتات او  وييع لرييشتات السدييرح، القرييامد الذييعرية، ا د ييية
 ...الديشسامية

لتاميدة ذوي الحقيؾق ليدة ، و تحغيى الحقيؾق ا د يية رالحساهية لتاميدة السؤلي  طيؾا  حياتيلو 
يتكهييي  اليييديؾان اليييؾطش  لحقيييؾق و  ليييؽ لظهيييع الديييشة السدنيييية التييي  تهييي  و اتيييل ا تيييدا سيييشة  52

 .هج  ذور ذلػ عراحة    العقديشد التررع  ي ا و  السؤل  لهحساهة القانؾنية ل ذإ الحقؾق 

 :ايعيس داتو  الر ص: الفرع الد   

هشاح رعض السسارسات وا نذيظة التجاريية التي  ت يدد سي لة ا  يراد سيؾا   ي  عيحت ؼ 
أو أخ ق ييؼ نغييرا لسييا تشظييؾي يهيييل لييؽ خظييؾرة هييذإ ا نذييظة التجارييية، وحتييى تبقييى خاضييعة 

اشيتر  السذيرم يهيى التجيار اليذيؽ يرييدون لزاولت يا لرقارة وتؾجيل اردارة والدهظات السخترية 
استردار تراخيص لؽ الج ات السعشية حتى يتسلؽ ليؽ لباشيرة اسيت  لل التجياري رليع حريية 

 1.و   إطار التذريع والتشغيؼ السعسؾ    سا

 ييييع   القيييانؾن هتيييرض الحريييؾ  يهيييى رخرييية لسسارسييية رعيييض ا نذيييظة التجاريييية لليييع
 السذروبات الكحؾلية، است    لق ى، است    ووا ت ا ستار والدياحة....

 الحل تي ايي  ر: الفرع الث من

هيؾ ذليػ الحيا السسشيؾح لهتياجر ل نتتيام رالسليان اليذي : تعريف الحلل تلي ايي ل ر: أوال
يشييدلا هلييؾن ، و يييزاو   يييل تجارتييل حييا التيياجر  يي  البقييا   يي  العقييار الييذي يباشيير  يييل التجييارة

هييؾ لييؽ و  التيياجر لالكييا لهعقييار الييذي يييزاو   يييل تجارتييل  يي  وجييؾد لعشريير الحييا  يي  ارهجييار

                                                           
، 2013-2012، 1 ؽ زواوي ستيان،  يع السحع التجاري    التذريع الجزامري، رسالة لاجدتير، جالعة قدشظيشة 1

 39ص



 التجاري  املحل : الرابع الفصل

 

93 

قد أقر   ا السذرم الجزاميري  شريؾص قانؾنيية السيؾاد و  العشاعر السعشؾية الت  ل ا أهسية وبيرة
 .تتعها رارهجارات التجاريةلؽ القانؾن التجاري  222إلى169لؽ 

ارهجييار تجييد أساسيي ا  يي  الييدور الييذي يهعبييل اجتييذاص الزبييامؽ  أهسييية يشريير الحييا  يي و 
يبرز هيذا  ي  رعيض السحي ت التجاريية وسيا ليؾ ويان السحيع لظعيؼ ، و رالشغر إلى لؾقع السحع

 ألاع الدلػ الحديدهة أو لق ى وسا السديشة.

وقد يسد السذيرم إليى حساهية هيذا العشرير رسيشح السديتأجر الحيا  ي  تعيؾيض يياد  إذا 
هييؾ لييا هعييرع رييالتعؾيض ارسييتحقاق  قبييع و  جر تحديييد ارهجييار يشييد انت ييا  السييدةر ييض السييؤ 
 .التعديع

 ءروط ايي  ر الي  ر  : ث اي 

إن السذيرم الجزاميري حيدد ارطيار اليذي هجي  أن هليؾن  ييل : ل وجلد عن ر أو محا 11
يت ييؼ و  ،ذلييػ  تحديييد لجييا  تظبيييا أحليياع ارهجييارات التجارييية يهييى العقيياراتو  ارهجييار تجيياري 
و  هظبيا يهيى ارهجيارات الستعهقية را راضي  العاريية  يدون ، العقارات السبشية: لؽ وهسة يقار
إ  إذا شيييدت يهي ييا ، تييأجير أرض يارييية لييؽ أجييع اسييت  ل ا وسؾقيي  لهديييارات: ت يئيية للييع
وسيييييا   تخزيييييع لشغييييياع ، اسيييييت هل ل سيييييتعسا  الخيييييارج  أو الريييييشاي  أو الحر ييييي و  البشاهيييييات
ا ليياتؽ الست يييرة راسييتسرار وسييا هييؾ ، التجارييية ا ليياتؽ التيي  تدييت ع ررييتة لؤقتيية ارهجييارات

اليذي يشتتيع ريل و  السحيدد  دقيةو  الحا     ا سؾاق الكبر  وؾن ا تتتقد إلى  كيرة السليان السيؤجر
 السدتأجر ررتة دامسة.

إن السديييتأجر هيييؾ ذليييػ الذيييخص اليييذي هقيييؾع : ل وجللللد اسللليغالل ت للل ر  مدلللينا 12
  التجاري لحديارل  ي  ا لياتؽ التي  أجرهيا ليؽ السيؤجر لسيا هخيؾ  ليل حيا ا نتتيام را ست  

يجي  أن ، و لؽ  يش يا الحيا  ي  ارهجيارو  طؾا  لدة ارهجار رعشاعر السحع التجاري لجتسعة
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لييؽ القييانؾن التجيياري لكيي   169هلييؾن التيياجر لقيييد  يي  الدييجع التجيياري حديي  نييص السييادة 
 .تجاريةهدتتيد لؽ نغاع ارهجارات ال

إن تؾا ر شير  وجيؾد يقيد   هلتي  لسيشح الحيا  ي  : ل وجلد عنل أي  ر لسلة معيشة 13
لؽ القانؾن التجاري هج  أن تكؾن لدة يقيد ارهجيار سيشتيؽ  172إنسا حد  السادة و  ارهجار

هييذا لييا وييان لعسييؾ  رييل ، لتتيياليتيؽ إذا وييان العقييد للتؾبييا أو أربييع سييشؾات إذا وييان العقييد شييتؾيا
السيييادة  26/22/2225السيييؤرخ  ييي   22-25: بسقتزيييى القيييانؾن رقيييؼو  أليييا رعيييدإ التعيييديعقبيييع 
يهتييييزع ، و للييييرر  ييييذن السييييدة أعييييبحل تخزييييع ررادة الستعاقييييديؽ و ييييا الذييييلع الرسييييس  187

السدتأجر رس ادرة ا للشة السدتأجرة رانت يا  ا جيع السحيدد  ي  العقيد دون الحاجية إليى تؾجييل 
، الحرييؾ  يهييى تعييؾيض اسييتحقاق  لييا لييؼ هذييتر  ا طييراع خيي ع ذلييػدون و  تشبيييل رييارخ  

أي أنييل إذا اتتييا طر يي  العقييد يهييى أن إخيي    22للييرر  قييرة  187هييذا لييا جييا   يي  السييادة و 
 .تعؾيض استحقاق  يشتذ لا اتتا يهيلو  السلان السدتأجر هلؾن رعد تؾجيل تشبيل رارخ  

تييزاع السدييتأجر  يي  يقييد ارهجييار أي السبهييئ هييؾ لحييع ال: نلللل ايي لل ر ) الجللرة (: ث لثلل 
قيد حيدد السذيرم الجزاميري  ي  ، و يهتزع السدتأجر  د عيل لهسيؤجر لقا يع ا نتتيام ريالعيؽ السيؤجرة

ولكييؽ ارشييلا  يلييار يشييد ، أسييس تقييدير  ييد  ارهجييارو  لييؽ القييانؾن التجيياري ويتييية 192السييادة 
حييث هجيؾز لراجعية  يد  ارهجيار ويع  ،لراجعة  د  ارهجار أو إيادة الشغير  ي   يد  ارهجيار

 يي  حاليية يييدع اتتيياق الظيير يؽ يهييى  ييد  ارهجييار ، و سييشؾات رسؾجيي  رسييالة لؾعييى يهي ييا 23
حديي  السييادة ، و هعييرض ا ليير يهييى الج يية القزييامية السخرريية طبقييا لإلجييرا ات السدييتعسهة

طامهية  هج  تحديد لبهئ  د  ارهجار السظهؾص أو السعيروض تحيل لؽ القانؾن التجاري  192
 .إ  وان الظه  راط  رظ نا لظهقاو  البظ ن

يييؾع تقييدهؼ الظهيي  إ  إذا اتتييا الظر ييان قبييع  ارهجييار الجديييد هلييؾن لدييتحا ا دا  لييؽو 
 ر ع الديؾ  أو أمشا ها يؽ تارير أرعد أو أقرص.
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ا عع أنل   هسليؽ لهسديتأجر : ايي  ر من الب طن ) اليش زل عن حل ايي  ر (: را ع 
أو  ي  حالية لؾا قية السيؤجر رعيد ، التشاز  يؽ الحيا  ي  ارهجيار إ  إذا اشيتر  ذليػ  ي  العقيد

ذلػ ليتعرع السؤجر يهى الستشاز  ليل ييؽ حيا ارهجيار لهحتياظ يهيى حقؾقيل الستسلهية ، و يهسل
 ييد  ارهجييار لييؽ البيياطؽ يييؽ  ييد   يجييؾز لهسالييػ   السييؤجر   يشييدلا يزيييد، و  يي   ييد  ارهجييار

 ا عه  أن هظال   زيادة لظارقة لبد  ارهجار ا عه .ارهجار 

ذلييػ إلييا رعقييد ، و  عهييى السدييتأجر أن هحيييا السالييػ يهسييا  شيتييل  يي  التييأجير لييؽ البيياطؽ
يهيى الساليػ أن هخبير  ي  ، و ميير قزيام  أو  رسيالة لؾعيى يهي يا ليع طهي  العهيؼ رالؾعيؾ 

د ارهجييار لييؽ البيياطؽ  ييذذا يييؾع لييؽ اسييت ع الرسييالة يسييا إذا وييان سيذييارح  يي  يقيي 15عييرع 
  1 ر ض السؤجر أو التشع يؽ ارجارة عرع الشغر يشل.

 : اايه " عنل ايي  ر:   مد 

يهجيأ السديتأجر  ي  أمهي  ا حييان و  يشت   يقد ارهجار رانت ا  السيدة السحيددة  ي  العقيد
 يذذا جييدد السييؤجر يقيد ارهجييار  يي  إشييلا  ، إليى السظالبيية  تجديييد ارهجيار لهحتيياظ يهييى لحهييل

لكشييل لهييزع و  التجديييدألييا إذا ر ييض السييؤجر التجديييد هشييا يلييؾر ارشييلا  أن لهسييؤجر حييا ر ييض 
 د ع تعؾيض يؽ ا ضرار الت  ستهحا السديتأجر  تعيؾيض اسيتحقاق   رذير  أن تكيؾن ليدة 

أن   هليؾن ، و العقيد ير يياإذا ويان سيشؾات  24و ارهجار سشتيؽ لتتاليتيؽ إذا وان العقد وتا  
 يعييرض يهيييل  يييلو  السييؤجر  تؾجيييل تشبيييل رييارخ   لهسدييتأجر التييزاعقييد ارتكيي  أي لخالتيية لييع 

 .ألا    حالة ارتكاص لخالتة  ذن ارخ   دون تعؾيض، تعؾيض استحقاق 

يهييزع القييانؾن السييؤجر  يي   لييؽ القييانؾن التجيياري  173و قييا لهسييادة : اليشبيلله  لل ي ال"-1
ليؾن يو  أشي ر قبيع انت يا  العقيد 26حالة ر زل تجديد ارهجيار تؾجييل تشبييل ريارخ    ي  ليدة 

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  188السادة  1 
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و ا هيداع التي  تؾخاهيا السذيرم و  رعقد مير قزام  تبيؽ  يل ا سباص التي  أدت إليى تؾجي يل
 :  لؽ التشبيل رارخ   ه 

 تأتيد نية السؤجر    يدع تجديد ارهجاري 

 .ت يئة السدتأجر لهخروج لؽ السحع التجاري  ي

 .له ير نحؾإي لشع السدتأجر لؽ التررع    القايدة التجارية رالبيع أو 

 ...ي إيظا  ل هة لهسدتأجر لهبحث يؽ لحع لسامع أو  يع أو تحؾيع السعدات

وانيييل السيييدة لدييياوية لديييشتيؽ و   ييي  حالييية انت يييا  ارهجيييار: لللل اليعلللليض ايسللليحن قي 2
أو أربع سشؾات  ي  حالية العقيد الذيتؾي   ليؼ لإلهجار السقيد رعقد رسس  لتتاليتيؽ دون انقظام 

لكييؽ جييا    يا القزييا    ييذن لهسييؤجر حييا ر يض التجديييد لقا ييع د ييع تعييؾيض و  هحيددها القييانؾن 
 استحقاق  

قاق  هحييييدد إلييييا  يييي  حاليييية اسييييتعداد السدييييتأجر إخيييي   السلييييان  ييييذن التعييييؾيض ارسييييتحو
 التعجييع  ر يع دييؾ  ألياعلسؽ ي سل ا لير  عهى ، أو الهجؾ  إلى القزا  ارستعجال  را تتاق
كؾن هشياح دييؾ   ي  تأن  رذر تقدير التعؾيض ارستحقاق  لستعجال  لتعييؽ خبير القدؼ ا 

أن هلييييييؾن السدييييييتأجر قييييييد طاليييييي  رييييييالتعؾيض ، و السؾضييييييؾم سييييييارقة أليييييياع قاضيييييي  السؾضييييييؾم
 .ارستحقاق 

ويعتسيييد  ييي  التعيييؾيض ارسيييتحقاق  يهيييى القيسييية التجاريييية لهسحيييع التجييياري و يييا أييييراع 
الؾاجي   لريارين وحقيؾق التحؾييعو  ويي إييادة التر و  السرارين ا خر  ليؽ نقيع ووذاالس شة 

يحييييا ، و ليييؽ القييييانؾن التجيييياري  197وو قييييا لهسييييادة ، لسحييييع تجيييياري لييييؽ نتيييس القيسييييةتديييديدها 
ذلييػ و  ر زييل لتجديييد ارهجييار إذا خديير الييديؾ  يهييى أن يبهييئ السدييتأجر لهسييؤجر العييدو  يييؽ

لكيؽ رذير  أن هليؾن السديتأجر ليا زا  ، و يؾع ا تدا  ليؽ عيدور الحليؼ الش يام  15   عرع 
تكييؾن ، و لييؼ هلييؽ قييد اشييتر  أو اسييتأجر لحيي  آخيير لسسارسيية التجييارة  يييلو  لؾجييؾدا  يي  السلييان
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عسع السيؤجر حقيل  يي  العيدو  ييؽ ر يض التجديييد إذا لييؼ هديتو  لريارين اليديؾ  يهيى السيؤجر
 ق.ت . 197يؾع هلؾن لهزلا  ر ع التعؾيض السحلؾع رل   السادة  15خ   لدة 

هجييؾز لهسييؤجر أن ييير ض تجدييييد : اايهلل " عنللل ايي للل ر دون تعللليض اسللليحن قي -3
 :  ارهجار دون أن يد ع التعؾيض ا ستحقاق 

اتتيياق طر يي  العقييد يهييى ل ييادرة السدييتأجر لهسلييان دون تعييؾيض اسييتحقاق   ي حاليية 21
 .  2225للرر رعد  187رسجرد انت ا  لدة ارهجييار   ع 

لذيييروم تجييياإ و  بيييرهؽ السيييؤجر ييييؽ سيييب  خظييييرو  ي إذا أخيييع السديييتأجر رالتزالاتيييل 22
 :    تتسلع و  السدتأجر

 .رذنذار رسس يلبل ذلػ و  التأخير    تدديد  د  ارهجارأو يدع -

، الشذا   يدون تيرخيص ليؽ السيؤجر إذا ويان العقيد للتيؾص ويحيدد الشذيا طبيعة ت يير -
   هجؾز ت ييرإ إ  رسؾا قة السؤجر.و  ا لتزاعيج  احتراع  

السييادة  ارهجييار لييؽ البيياطؽ مييير لييرخص رييل لييؽ السييؤجر إ   يي  الحييا ت الييؾاردة  يي -
 لؽ القانؾن التجاري  188

لذييروم ويلبييل ذلييػ و      السحييع ا تليير لييؽ شيي ر دون سييب  جييديالتؾقيي  يييؽ اسييت-
 .رذنذار رسس 

 .السؤجر أو السذاجرة لع ال يرو  لذاجرة  يؽ السدتأجر-

السذييروم سييهظة تقديرييية لهقاضيي  يهييى حديي  ا دليية السقدليية و  إن تقييدير الدييب  الخظييير
 .لؽ قبع الظر يؽ

هجيؾز ، اللذ  يلجلل  له السحلال رتض ت ليل ايي  ر تكسيد  عا  وضعية السعشي  13
إذا مبيل وجيؾد هييدع ، لهسيؤجر أن يير ض تجدييد ارهجييار دون أن يهيزع  يد ع تعيؾيض اسييتحقاق 



 التجاري  املحل : الرابع الفصل

 

98 

  ي  حالية إييادة  شام يا هليؾن لهسديتأجر حيا ا ولؾيية، و هعسارة أو أن تكؾن آيهة لهديقؾ لتالع 
 .لهسؤجر الحا    ر ع  د  ارهجارو 

 من السش تدة يير السذروعة حس ية السحا الي  ر  : السبحث الث لث

 ا عع    التجارة حريية السشا دية  التياجر يرمي  دامسيا  ي  اجتيذاص السزييد ليؽ العسي  
 قيد هحيدث أن ، الشزي يةو  لكؽ هج  أن هليؾن ذليػ  ي  حيدود السشا دية الذيريتةو  تروي  سهعتلو 

يديييب  أضيييرار و  ا ييييراع التجارييييةو  العييياداتو  أسيييالي  لشا يييية لهقيييانؾن و  هدييتخدع التييياجر طيييرق 
ا لانييية التجاريييية ضيييبا قؾاييييد لسؾاج ييية لليييع هيييذإ و  ل ييييرإ ليييؽ التجيييار ليييذلػ تقتزييي  الشزاهييية
السشا دة مير لذروية   تكيؾن إ   ييؽ هسيارس ، و ا سالي  الت  تذلع لشا دة مير لذروية

يتبيار التعيع    هذيتر  ، و تقيدير ذليػ لتيروح لهقزيا و  نتس الشذا  أو يهى ا قع لذا  ا لل
سليييؾن لهسشا دييية ميييير لذيييروية أن هليييؾن لرتكبيييل لتعسيييد أو سييي   الشيييية  يييع هلتييي  أن هليييؾن ال

لشحر يييا ييييؽ الديييهؾح السيييألؾع لهذيييخص العيييادي ميييؽ ميييير قريييد حتيييى هعتبييير خظيييأ لؾجييي  
 .لهسدؤولية يهى أساس ديؾ  السدؤولية ال ير لذروية

ة ييؽ طرييا قد أ يرد السذيرم الجزاميري حساهية خاعية لهسحيع التجياري رعشاعيرإ السختهتيو 
هييي  الظريقييية الؾحييييدة التييي    يييا ييييتسلؽ التييياجر ليييؽ حساهييية و  سذيييرويةالدييييؾ  السشا دييية ميييير 

 . ا ضرار لتعددة قد تسس جسيع يشاعر السحع أو قد تسس يشررا لحدد، السحع التجاري 

لؼ هقرر السذرم الجزامري نغالا قانؾنييا لهسحيع التجياري وؾحيدة لاليية وجيا ت نريؾص و 
 .تحس  رعض العشاعر السعشؾيةقانؾنية لتترقة 

 .الستعها رحقؾق السؤل  19/27/2223السؤرخ     25-23: تا لر رقؼ

 .الستعها رالع لة التجارية 19/27/2223 26-23: ا لر رقؼ

 .ا خترامالستعها  برا ة  19/27/2223 27-23: ا لر رقؼ
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لؼ هقر ل ا السذرم الجزاميري أحلياع خاعية  ي  حالية التعيدي الت  ألا العشاعر السعشؾية 
 ..   شرجع إلى القؾايد العالة السشرؾص يهي ا    القانؾن السدن ..ا سؼيهي ا   

الييذي جييا  لتشغيييؼ السشا ديية تييؼ  19/27/2223: السييؤرخ  يي  23-23قييد عييدر ا ليير و 
ذا ا ليير إلييى تحديييد وي ييدع هيي 25/26/2228: السييؤرخ  يي  12-28تعديهييل رسقتزييى القييانؾن 

لراقبييييية التجسيعيييييات و  تتيييييادي ويييييع لسارسيييييات لقييييييدة لهسشا ديييييةو  شيييييرو  السشا دييييية  ييييي  الديييييؾق 
 .   1 تحديؽ عروع لعيذة السدت هكيؽو  ا قترادهة قرد زيادة التعالية ا قترادهة

هحييدد القؾايييد السظبقيية يهييى السسارسييات التجارييية تييؼ  22-24: تييذلػ عييدر ا ليير رقييؼ
وي ييدع هييذا القييانؾن إلييى ، 28/26/2212: السييؤرخ  يي  26-12: ا ليير رقييؼتعديهييل رسقتزييى 

 لبياد  شيتا ية ونزاهية السسارسيات التجاريية التي  تقيؾع  ييؽ ا ييؾان ا قتريادييؽو  تحديد قؾايد
 . 2 وذا حساهة السدت هػ وإي للو  السدت هػو  بيؽ هؤ  و 

 :صلر السش تدة يير السذروعة: السظاب الول

   هسليييؽ حريييرها ليييع تظيييؾر الشذيييا  التجييياري و  السشا دييية ال يييير لذيييرويةتتشيييؾم أيسيييا  
الخيييدلات لسيييا ييييؤدي إليييى ع يييؾر أنيييؾام ليييؽ ا يسيييا  ليييؼ تكيييؽ و  ياهييية لهديييهعدتظييؾر وسيييامع الو 

 :  لعرو ة لؽ قبع إ  أن التقل التجاري ير  أن لهسشا دة مير السذروية ترد    م مة عؾر

هقريد   يا قيياع السشيا س رأيسيا  : أو الالبس ل العسل ل السوديلة ألل  أحللاث الخالأل 11
 انريييراعيترتييي  يهيييى ذليييػ و  تجييياتشالسو  ليييؽ شيييأن ا إحيييداث الخهيييا أو الهيييبس  ييييؽ السشذيييهت

واتخياذ اسيؼ لذيارل ، العس   يؽ السحيع التجياري إليى لحيع التياجر لرتكي  ا يسيا  السشا دية
أو أن ، الشسياذج الريشايية التجارييةأو الرسؾع أو التجارية أو تقهيد الع لة  سا اتجاري   سؼ

                                                           
لؤرخة     43الستعها رالسشا دة  جريدة رسسية العدد  19/27/2223السؤرخ    23-23السادة ا ولى لؽ ا لر  1 

السؤرخة     36 جريدة رسسية العدد 25/26/2228السؤرخ     12-28  السعد  والستسؼ رالقانؾن 22/27/2223
  .18/28/2212السؤرخة     46 جريدة رسسية العدد  15/28/2212السؤرخ     12/25  وبالقانؾن رقؼ 22/27/2228

-12هحدد القؾايد السظبقة يهى السسارسات التجارية السعد  رسقتزى ا لر رقؼ  22-24السادة ا ولى لؽ ا لر رقؼ:  2 
 28/26/2212السؤرخ     26
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الزبييامؽ  تييؾا ر شييرو  لعيشيية  يي  البزييامع الستشييا س  ي يياعهزييع  يانييات مييير عييحيحة قرييد إ
يهي يييا راردييييا ات الس يييايرة لهحقيقييية خاعييية لشذيييأ رزيييايتل أو أوعيييا  ا قريييد انتيييزام يسييي   

 . 1 تاجر آخر يشا دل

د التياجر إليى عيرع العسي   سيقيد هع: ملن السشل تسألل  الحلأل ل العسل ل السوديلة  12
  يييذور إدييييا ات واذرييية ميييير لظارقييية لهؾاقيييع تتزيييسؽ طعشيييا  ييي  شخريييلوذليييػ ييييؽ لشا ديييل 

نؾيييييية ، الدييييسعة قييييد تكييييؾن لرتبظيييية ررييييتة أو طبيعيييية التجييييارة، و دييييسعتل التجاريييييةلتذييييؾي ا و 
 كيع يسيع هليؾن ال يدع لشيل السدياس   يذإ العؾاليع هيؾ لدياس رالديسعة ، ا سيعارو  البزاية
إضييييا ة إلييييى ذلييييػ السديييياس رذييييخص التيييياجر وا ديييييا  رييييأن التيييياجر يهييييى ، رييييية لهتيييياجرالتجا

 . 2 تلالظعؽ    وطشيار  س أو 

إن هييذإ ا يسييا  هلييؾن : ل أعسلل ل مللن ءللكاه  أحلللاث اضللظراب السحللا السشلل تس 13
ريض يسيا  التياجر السشيا س حيتو،    السحع التجاري السشيا س ا ضظراصال رض لش ا إمارة 

اسيييتخداع يالييع ويييان هعسييع يشيييد تييياجر آخيير قريييد اجتيييذاص ، و ارضيييراص أو تييرح العسيييعيهييى 
تعسد السشا س إمرا  العاليع لهسحيع اآلخير رالسيا  لسعر ية أسيرار أيسيا  ، و يس   السحع ا و 

القييياع ، أو  يييع لشتجييات رأقييع لييؽ الييلسؽ الستتييا يهيييل  يييؽ التجييار،  يي  عييشاية لعيشيية للشا ديي
الس ؼ أن تكؾن وع هيذإ ا يسيا  التي  ليؽ شيأن ا عيرع ، السدتعسهة لهتروي  تسزيا ال  تات 

 . 3 يس   لحع تجاري آخر ه  لؽ قبيع السشا دة مير السذروية

ويظرح تداؤ   يسيا هخيص  ييع السشتؾجيات رأقيع ليؽ الديعر الجياري هيع تعتبير ليؽ قبييع 
تبيير هييذإ ا يسييا  لييؽ تعييددت اآلرا  واختهتييل هشيياح لييؽ اي، أيسييا  السشا ديية مييير السذييروية

، قبيع السشا دة مير السذروية   د  ا تحؾيع العس   لؽ لحع تجاري إلى لحيع آخير لشيا س

                                                           
 2لؽ نتس القانؾن التقرة  28والسادة  8، 3، 2التقرات  24/22لؽ القانؾن رقؼ  27أنغر السادة  1 

 .1 قرة  27والسادة  21 قرة  22-24قانؾن لؽ ال 28أنغر السادة  2 
 6، 5، 4التقرات  24/22لؽ القانؾن  27أنغر السادة  3 
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لذروية  ع ه  أساس السشا دة السذروية إ     حالة لا إذا ورأي آخر هعتبر هذإ ا يسا  
 . 1 نص القانؾن رقؾايدإ السهزلة يؽ يدع الشزو  يؽ سعر لعيؽ    الدؾق 

 إنسا لدتخهرة لؽ قزاها السحاتؼ الترندييةو  ا نسا  ليدل يهى سبيع الحررإن هذإ 
 يسلؽ إضا ة أهة أنسا  أخر  تتؾا ر يهى لؾجبات السشا دة مير السذروية.و 

ربسا تكؾن أخظر لؽ السشا دة مير السذروية  ن يا ييادة ليا تكيؾن : السش تدة الظفياية
لسارسية ، يظرح سهعة  لسؽ رخيسو  تاجرا لتجؾ لشا دة خاطتة وأن هحزر ألاع لحع التاجر 

 التجارة  دون سجع تجار .

 أس س دعلى السش تدة يير السذروعة: السظاب الث اي

نغيييرا لخظيييؾرة السشا دييية ميييير السذيييروية اتجيييل رعيييض التقيييل لهقيييؾ  رأن يييا رسلارييية إسيييا ة 
أو لقبييييؾ  يييييادة إذا لييييا اتبعييييل  يييييل  الشذييييا  الييييذي هلييييؾن جييييامز  يييي  لسارسيييية ااسييييتعسا  الحييييا 

 .ؾ    اسا يراع السعو  ا سالي  العادهة الت  استقر يهي ا العسع التجاري 

بييالشغر إلييى ذلييػ ايتبرهييا القزييا  الترنديي  الييذي أ ييدي ا  عيي  تقريييريا هدييتؾج  إقييرار و 
ج ية نرؾعا خاعة لسؾا عالسذرم الجزامري لؼ هزو ، لرتكبل لجبر ا ضرار الشاجسةلدؤولية 

السشا دية ميير السذيروية ليذلػ  يذن هيذإ اليديؾ  تخزيع لهقؾاييد العالية التي  تحليؼ السديؤولية 
" بللا عسللا يدللبب ضللرر لاغيللر ياللزم صلل حبه : القييانؾن السييدن لييؽ  124التقريييرية السييادة 

 السشا ديية مييير السذييروية تبشييى أساسييا يهييى  كييرة الخظييأ الييذي يرجييع إلييى إسييا ة   لل ليعليض "
قيد هليؾن ، و شيةإلحاق الزرر رال ير رررع الشغر يؽ الو  لسارسة التجارة استعسا  الحا   

لسييا  ا حتيييا يييدع و  وقييد هلييؾن لجييرد إهسييا ، سييؾ  الشيييةو  الخظييأ يسييدي القرييد لشييل ارضييرار
القزييا  هذييتر  ارتكيياص و  هدييتؾج  السدييا لة يييؽ هييذإ الدييهؾوات رايتبارهييا سييهؾوات تقريييرية

 .العادات السدتقرة    السجتسع لهتجارةو  لهقؾانيؽالخظأ أن يتؼ  ؾسامع لشا ية 

                                                           
 24/22لؽ القانؾن  19السادة  1 



 التجاري  املحل : الرابع الفصل

 

122 

 السشا دة مير السذروية ه  حالة خظر تشذر  ضرار لديتقبهية لهسحيع التجياري يتعييؽ 
وبيديؾ   ي  السؾضيؾم لهسظالبية ، تتادهيا لدخظيارو  لؾاج ت ا رذجرا  استعجال  لؾضيع حيد ل يا
ويلبييل رييأن  دي  أن هقيييؼ الييدليعيتعيييؽ يهييى السيي، و رجبيير ا ضييرار الشاجسيية يييؽ هييذإ السشا ديية

 .يبقى يهى اآلخر نتي ا، و الزرر الذي لحقل وان ردب  يدع لذرويية السشا دة

وإذا تبيييؽ لهقاضيي  أن هشيياح سييهؾوات تشظييؾي تحييل السشا ديية مييير السذييروية وأن هشيياح 
ي قييية سيييببية  ييييؽ الخظيييأ والزيييرر اليييذي أعييياص السيييدي   ذنيييل هقزييي  يهيييى الظيييرع اآلخييير 

إضييا ة إلييى ، ذا ليييس رييا لر الديي ع خرؾعييا إذا وييان الزييرر لحتسييع الؾقييؾموهيي، رييالتعؾيض
 التعؾيض إللانية الحلؼ رحغر استعسا  ا سؼ التجاري أو الع لة التجارية.

هشييياح حيييا ت تسشيييع  ي ييا السشا دييية وهيييية رظرييييا لذيييروم أو ميييير : السش تدلللة السسشلعلللة
قيد تكيؾن أساسي ا ، و السشا دية وهييةلذروم ووسيهة حساهية ذليػ الحيا ت هي  دييؾ  تر يع لسشيع 

الشرييؾص التيي  ، نييص السذييرم أو اتتيياق الظيير يؽ وسشييع السشا ديية رقييؾانيؽ حساهيية السدييت هكيؽ
 .وذلػ السشتؾجاتو  لؾاعتات لعيشة لهدهعو  تذتر  وزن لعيؽ

هشيياح السشا ديية السسشؾييية راتتيياق و  يهييى احتكييار قييانؾن  شييا  قييد تكييؾن السشا ديية لسشؾييية و 
 إلزاع العالع رعدع لشا دة رص العسع.، لؤجر العقار رعدع لشا دة السدتأجر الظر يؽ والتزاع

 أهب العساي ت اليي ترد عا  السحا الي  ر  : السبحث الرا  

 ني  السحا الي  ر  : السظاب الول

هيي  يسهييية لعقييدة يهييى ، و هعتبيير  يييع السحييع التجيياري لييؽ أهييؼ التريير ات التيي  تييرد يهيييل
قيسيية لالييية مييير ما تيية تت ييير حديي  و  الييذي هييؾ لشقييؾ  لعشييؾي  أسيياس طبيعيية السحييع التجيياري 

 .العشاعر السلؾنة لل

 التشيياز  يييؽ لحييع تجيياري هييؾ يسهييية تعييد أتليير تعقيييد يهييى  يييع شيي   لييادي يقيياري  
لشقييؾ  وبالتعييع  ذنييل هقييع يهيييل تييأليؽ الحساهيية لكييع السرييالح    وبييا خص إذا وييان هييذا الذيي
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لتظارقية.  سيؽ ج ية، هجي  حساهية ريامع السحيع  ن مسيؽ  السؾجؾدة وهذإ السرالح ليدل دامسيا
البيع مالبيا ليا   ييتؼ د عيل جسهية واحيدة، ويجي  رالتيال  لشحيل حيا اسيترجام السحيع  ي  حالية 
 إ يي س أو إيدييار السذييتري رييالرمؼ لييؽ أن هييذا السحييع   يشييت  مسييارإ إ   يي  حاليية  يييع يقييار

لسحع هتقيد جيز ا وبييرا ليؽ قيستيل وإن البيامع   لل .  ذذا تبيؽ أن السذتري وان لت اونا،  ذن ا
هدييترد شيييئا وبييييرا  يي  حيييؽ أن  دييير يقييد  يييع ليييا  لييادي هدييسح لهبيييامع راسييترداد لهكييية هيييذا 

 . السا ، أي هعؾد إلى الحالة الت  وان يهي ا قبع العقد

ولييييؽ ج يييية أخيييير ،  ييييذن العسهيييييات التيييي  تييييرد يهييييى السحييييع هيييي  ا خيييير  خظيييييرة يهييييى 
وان السذتري مير لهيزع  يديؾن البيامع وهيؾ ليا هعيد حساهية ليل،  يذن قيسية السحيع السذتري،  ذذا 

تخزع  ؾجل أساسي  لحشكية عياحبل، وأتلير ليؽ ذليػ  يذن تقيييؼ هيذا السيا  السشقيؾ  عيع  إذ 
أن لجسييؾم رقييؼ ا يسييا  وا ربيياح تختهيي  لييؽ سييشة  خيير  وتتبييع التظييؾر ا قترييادي ررييتة 

السحييع، وأخيييرا هقييع يهييى السذييرم حساهيية دامشيي  البييامع  ياليية وحاليية نسييا الشذييا  السسييارس  يي 
 ن السحييع يييادة هلييؾن هييؾ السييا  ا تبيير أهسييية لهتيياجر، لييذا إذا حرييع التشيياز  ررييؾرة ختييية 

 1سيسس ذلػ رحقؾق الدامشيؽ.

 الظبيعة الن الاية لبي  السحا الي  ر  : الفرع الول

رحديي   ا" هعييد يسيي  تجارييي: يهييى أنييللييؽ القييانؾن التجيياري  21 قييرة  22تييشص السييادة 
سحيع يييرد اليقيد  ييع و  سشقيؾ ت رييادة  يع يا أو رعيد تحؾيه يا أو شي ه ا "لهلؾضيؾيل ويع شيرا  

" هعييد يسيي  تجاريييا رحديي  : يهييى أنييللييؽ نتييس القييانؾن  23السييادة تييشص  وسييا، يهييى لشقييؾ 
لتجياري هيؾ عقيد  ييع السحيع ا  ويهييل، شلهل ل سا وانيل العسهييات الستعهقية ريالسح ت التجاريية

 وقل التعاقد. ؼ عتتو  وانل أطرا ل ايقد تجاري أه

                                                           
، 12يبد العزيز، أهؼ العقؾد الؾاردة يهى السحع التجاري، لجهة البحؾث والدراسات القانؾنية والدياسية، العدد لقتؾلج  1

 144،145لؾنيد  يه ، ص-2البهيدة–جالعة 
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  ر ئص عنل ني  السحا الي  ر  : الفرع الث اي

خرييامص تسيييز يقييد  يييع السحييع التجيياري يييؽ يقييد البيييع السشرييؾص يهيييل  يي   هشيياح
القانؾن السدن  لذلػ وضع لل السذرم أحلاع خاعة تختهي  ييؽ تهيػ ا حلياع العالية الستعهقية 

 رعقد البيع.

 :  وهذإ الخرامص ه 

وييؾن السحييع ، و ي إن لؾضييؾم البيييع يييرد يهييى السحييع التجيياري  ؾعييتل وحييدة لالييية 21
كييؾن لييؽ لجسؾييية لييؽ العشاعيير ليييس رالزييرورة أن تذييسع يسهييية البيييع وييع هييذإ التجيياري يت
البييع إذا ورد ، و ريالعس   والذي رة التجاريية يشرير ا تريا إ  أنل هج  أن هذيسع ، العشاعر

كيؾن رريدد  ييع السحيع التجياري   ي  ييتؼ التريرع ناآل ت  قيا   و  السعيداتو  يهى البزيامع
 .اآل ت لهتجديدو  تخزع لهتداو و   ي ا راستسرار

ي تعتبر يسهيية  ييع السحيع التجياري يسهيية تجاريية ر يض الشغير ييؽ عيتة ا طيراع  22
    العقد.

 ءروط ااعن د عنل ني  السحا الي  ر  : الفرع الث لث

تظبيا   يذا ، و الديب و  السحيع، الرضيا: هي و  ا ساسية لهعقدو  ا روان العالةهج  تؾا ر 
 :  إتباي اى ذلػ نص السذرم يهى إجرا ات خاعة هج  الذأن القؾايد العالة إضا ة إل

هيييذا ليييا أتدتيييل ، و إ  ويييان رييياط و  شيييتر  السذيييرم أن هليييؾن البييييع رعقيييد رسيييس ا .1
وقييد قزييل السحلسيية العهيييا  يي  قرارهييا  قييانؾن تجيياري. 79والسييادة  21للييرر  قييرة  324السييادة 

أن العقد العر   الستزسؽ  يع لحع تجاري هعد راط  رظ نيا  18/22/1997الرادر  تارير 
لظهقا لكؾنل هخزع رجرا ات قانؾنية لؽ الشغياع العياع، و  هسليؽ تبعيا لسيا تقيدع أن هريحح ا 

البيع، وسا قزيل  ي  قيرار  القاض  رحلسل يهى ا طراع التؾجل ألاع السؾما رتساع إجرا ات
آخير "لييؽ السقييرر قانؾنييا أنييل هجيي  ارمبييات رعقيد رسييس  وإ  وييان ريياط ، وييع تشيياز  يييؽ لحييع 
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لعهيييا يهييى شييير ، أو عييادرا رسؾجييي  يقييد ليييؽ نييؾم آخييير، أو وييان هقزييي  تجيياري وليييؾ وييان 
رانتقييييييا  السحييييييع التجيييييياري رالقدييييييسة، أو السزايييييييدة، أو رظريييييييا السديييييياهسة رييييييل  يييييي  رأس لييييييا  

ة...لذا  ذن القرار الذي  رع    طه  الظايشيؽ رالرجؾم إلى ا للشية وقزيى ريالر ض الذرو
     1عدر لدتؾجبا لهشقض واررظا .

هجيي  أن يتزييسؽ يقييد البيييع  يانييات حساهيية لهسذييتري لييؽ رييامع السحييع التجيياري  .2
 إذاييؤدي إليى إرظيا  يقيد البييع  ويع إهسيا  ذورهيا، و هيذإ البيانيات 79قد حددت السادة و  دقيقة

 :     هذإ البيانات تكسؽ، و لؽ تارير العقد طال  السذتري ذلػ خ   سشة

إ دتييارير سييشو  اسييؼ البييامع الدييا ا، لهتأتييد لييؽ لهكييية السحييع التجيياري ذلييػ و  اسييؼ البييامع -
 السعدات.و  البزامعو  نؾيل وقيسة الذرا  رالشدبة لهعشاعر السعشؾيةو  الخاص رالذرا 

، حيييث تدييسح هييذإ البيانييات السترتبيية يهييى السحييع التجيياري الرهييؾن و  ا لتيييازاتقامسيية  -
ليييؽ لعر ييية الؾضيييعية الحقيقيييية لهستجييير حتيييى يتديييشى لهسذيييتري تقيييدير قيسييية السحيييع  دقييية نغيييرا 

يهييى يهييؼ رلا يية الرهييؾن التيي  لسعر يية حجييؼ الييديؾن التيي  تقييع يهيييل، ويجيي  أن هلييؾن السذييتري 
 2.ذتري رذرا  الستجر أع  تلقع السحع والت  قد تهع  دورا جؾهريا    قرار الس

الييل ث ا خيييرة أو لييؽ  ا سييت   رقييؼ ا يسييا  التيي  حقق ييا  يي  وييع سييشة لييؽ سييشؾات  -
و  شييػ أن اشييترا  السذييرم  لشييذ أتليير لييؽ ميي ث سييشؾات. را سييت   تييارير شييرامل إذا لييؼ هقييؼ 

ل ييييذا البيييييان لييييل حلستييييل ولقرييييل ا قترييييادي والزييييريب  إذ يبيييييؽ لسرييييهحة الزييييرام  حقيقيييية 
ا رباح الت  وان هحقق ا السحع، وهع ه  لظارقة لسا وان هررح   ا التاجر سيارقا أع   لسيا 

يشييد  يعييل  قييد هعرضييل لهستارعيية الجزامييية إذا وجييد  ييارق وبييير  يييؽ حجييؼ ا يسييا  السرييرح   ييا
لهسحع التجاري وبيؽ لا وان هررح رل قبع البيع، وهذا ليا هجعيع التجيار يتؾخيؾن الريدق  ي  

                                                           
لشرؾر داود، الذلهية وهلية لتحقيا الحساهة القانؾنية لهسحع التجاري، لجهة الحقؾق والعهؾع ارندانية، السجهد اللان ،  1
 429ص، ، جالعة الجهتة25عددال
 430لشرؾر داود، السرجع الدا ا، ص  2
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الترريح رأرباح ؼ لسرهحة الزرام   ن ؼ يدروؾن انل    حالة تشيازل ؼ ييؽ السحيع التجياري 
 ييذور الييرقؼ الحقيقيي  لديسييا  ترميبييا لهستشيياز  لييل  يي  شييرا  السحييع التجيياري  ن   ييؼ لهزلييؾن 

 1السذتري يهى ضؾ  هذإ ا رقاع هقدع يهى الذرا  أو يتراجع يشل.

 ي ا رباح الت  حرع يهي ا    نتس السدة. -

يسليؽ أن يترتي  يهيى و  يشيؾان السيؤجرو  اسيؼو  لدتيلو  تاريخيلو  ارهجيار ا قتزا يشد و  -
ويان طهبيل إهسا  ذور البيانات السقررة آنتا رظ ن يقد البيع رظه  رظي ن السذيتري لهعقيد إذا 

 واقعا خ   سشة.

ليييؽ القيييانؾن التجييياري ضيييرورة  83تسيييا اشيييتر  السذيييرم الجزاميييري و قيييا لهسيييادة  .3
ييييؾع ليييؽ تيييارير إ يييراع العقيييد  ييي  الشذيييرة الرسيييسية  15إيييي ن يسهيييية البييييع   ارشييي ار   خييي   

 يقييع ذلييػ يهييىو  لإلي نييات القانؾنييية  يي  الييدامرة أو الؾ هيية التيي  هدييت ع  ي ييا السحييع التجيياري 
يجييدد ارييي ن لييؽ اليييؾع اللييالؽ إلييى و  إ  وييان ريياط و  يجيي  تدييجيع العقييد، و ييياتا السذييتري 

 .اليؾع الخالس يذر لؽ تارير أو  نذر

تسا رت  السذرم حا لهسذتري راسيتعسا  دييؾ  الزيسان رديب  العييؾص الختيية الشاتجية 
 التجيياري  يييؽ ترييريحات مييير عييحيحة تتعهييا رالبيانييات الؾاجيي  ذورهييا  يي  يقييد  يييع السحييع

 لؽ القانؾن السدن . 379ذلػ خ   سشة لؽ تارير حيازتل طبقا لهسادة و 

 أثب ت عنل ني  السحا الي  ر  : الفرع الرا  

القيرامؽ وذليػ لسيا و  إن العقد التجاري هسلؽ إمباتل رجسيع طرق ارمبات رسا    ذلػ البيشة
إ  أنييييل ، القييييانؾن التجيييياري   32لرونيييية   السييييادة و  السعييييال ت التجارييييية لييييؽ سييييرية تتظهبييييل

يهيى وجيؾص إمبيات  القانؾن التجياري  79هؾ لا نرل يهيل السادة و  استلشا ا يهى هذإ القايدة
 عقد  ييع السحيع التجياري ليؽ العقيؾد الذيلهية ، إ  وان راط و   يع السحع التجاري رعقد رسس 

                                                           
1
 005المرجع نفسه، ص 
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إنسيا اشيتر  شيلهية أخير  و  ليؼ هلتي  السذيرم رالكتاريةو  لجيرد التراضي   نعقادهياالت    هلت  
يترض يهى السذيتري القيياع  شذير ، و يؾلا لؽ إ راع العقد 15إي ن التررع خ      تتسلع 

 .إي نل رالشذرة الرسسية لإلي نات القانؾنيةو  لهخص العقد

 آث ر عنل ني  السحا الي  ر  : الفرع الخ مس

السذيتري و  يهى  يع يقيد السحيع التجياري آميارا رالسشديبة لدطيراع الستعاقيدة البيامع تترت 
 :  تسا يرت  آمار لدامش  البامع

 اآلث ر   لشدبة لاب ئ : أوال

 :  الب ئ  اليزام تل  11

البيامع القانؾنيية  يترتي  يهيى  التزاليات هعتبر لؽ أهيؼ: نيدايب السحا الي  ر   االليزامأ ي 
لع العهيؼ ، إش ارإ انتقا  لهكية السحع لؽ البامع إلى السذتري و  انعقاد السحع التجاري وتدجيهل

الت  هذتر  القانؾن إتبام إجيرا ات لعيشية و  أن العشاعر الت  تدخع    تكؾيؽ السحع التجاري 
حقيؾق و  الع ليات التجارييةو  ا ختيرامهيذإ ارجيرا ات وبيرا ات  إتبياملهكيت ا  ذنيل يهيزع   نتقا 

 تسيييا هجييي  تبهييييئ يسهيييية  ييييع السحيييع التجييياري إليييى عييياح  العقيييار 1 التشييييةو  السهكيييية ا د يييية
 تسليؽ السذتري لؽ وا ية العشاعير الستعهقية رعشرير  ا لتزاعو ، السؤجر هلؾن يهى يهؼ أهزاو 

، يشياويش ؼو  أسيسا هؼ، طهبيات ؼو  الذ رة التجارية وذط يل يهى السراس ت لع زبامشلو  العس  
 وظريقيييةنيييؾم الخدلييية التييي  تعيييؾدوا التعاليييع   يييا و  رمبيييات ؼ الخاعيييةو  أسيييباص تعهق يييؼ ريييالستجر

ميرها ليؽ السعهؾليات التي  ليؽ شيأن ا إرشياد السذيتري إليى الكيتيية التي  تزيسؽ و  الد عتد يع 
رعشرييير  تييياظا حتبيييذلػ ييييتسلؽ السذيييتري ليييؽ و  اسيييتسرارهؼ  ييي  التعاليييع ليييع السحيييع التجييياري 

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  147السادة  1 
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ويييذلػ وضيييع اليييد اتر التجاريييية تحيييل تريييرع السذيييتري لإلطييي م ، الذييي رة التجارييييةو  العسييي  
  1 .ا نتتامسشؾات لؽ تارير  د   23يهي ا لسدة 

طبقا لهقؾايد العالة لهسيادة : علم مش تدة السذير  و   زس ن السحا الي  ر   االليزامص ي 
ييدع التعيرض و  يهتيزع البيامع رزيسان العييؾص الختيية لؽ القانؾن السيدن  379إلى السادة  371

   هحا أن ييزاو  تجيارة لسامهية  ي  داميرة نذيا  السحيع السبييع ، يدع لشا دتل ووذلػلهسذتري 
ييال   يتعييؽ أن   هليؾن هيذا الذير و   ن ذلػ لؽ شأنل أن هحؾ  الزبامؽ يؽ السحع السبييع

يجي  أن هليؾن و  الستسلهة    حريية التجيارةو   ن ذلػ هعتبر خروجا يؽ القايدة العالة، لظهقا
 .الزلان لزرورة حساهة السذتري و  الذر  لحددا    السلانهذا 

 :  ل ضس ا ت الب ئ  حنلق أو اميي ز الب ئ  12

أيظيييى السذييييرم ضييييسانات وا ييييية لبيييامع السحييييع التجيييياري  يييي  تحرييييع مسييييؽ السبيييييع لييييؽ 
 ا لتيييياز  يلبيييل هيييذا و  التيييياز خييياصلشحيييل و   زيييهل يهيييى رقيييية اليييدامشيؽ، و السذيييتري السعدييير

لييد  وتاريية السحلسيية التيي  يسييؾل  لقيييد  يي  سييجع و  لهبييامع إ  إذا وييان البيييع ما تييا رعقييد رسييس 
هجي  أن هليؾن يهيى البيامع  ا لتييازلؽ أجيع التسديػ   يذا و  هقع السحع    دامرة اختراع ا

 سيشؾات 12لسيدة  ا لتييازيحتين هيذا و  إ  ويان رياط و  يؾلا لؽ تيارير العقيد 32قيدإ    أجع 
 .إ  تؼ شظبل تهقامياو  يسلؽ تجديدإ قبع انقزا  السدةو 

ا ولؾييية  يييسلؽ لييل أن يتقاضييى و  هسلييؽ البييامع لييؽ لسارسيية حييا ا  زييهية ا لتيييازهييذا و 
حقؾقل قبيع دامشي  السذيتري يشيد  ييع السحيع التجياري  ي  السيزاد العهشي  وسيا ليل الحيا  ي  تتبيع 

لسارسية حقيل  ي  اسيتيتا   لؽ لهػ السذتري    أي يد ويان ليؽ أجيع السحع التجاري إذا خرج
 ن يا تظبيا    هسلؽ له ير ا حتجاج رقايدة الحيازة  ي  السشقيؾ  سيشد السهكييةو  ديشل را  زهية

 السادي.   لجا  السشقؾ  
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 أليا، الت  وانل لؾضؾم قييدو  التياز البامع   يترت  إ  يهى العشاعر السبيشة    يقدو 
 هقييع يهييى يشييؾان السحييع التجيياري  ا لتيييازإذا لييؼ تحييدد العشاعيير السبيشيية  يي  يقييد البيييع  ييذن 

 .الذ رة التجاريةو  العس  ، الحا    ارهجارو  اسسلو 

العشاعير و  السعيدات، البزامعوه  إلى م مة أجزا   ا لتيازتجزمة  و قد قزى السذرم 
  و  هحييدد مسييؽ لدييتقع لكييع لييؽ هييذإ ا جييزا  أوجيي  القييانؾن أنتحقيقييا ل ييذإ التجزميية و  السعشؾييية

لييا ييد ع لييؽ اليلسؽ هخرييؼ لشيل أو  مسييؽ البزيامع مييؼ ، و هزيسؽ ويع لش ييا إ  اليلسؽ السقا ييع ليل
ب يذإ الظريقية أراد السذيرم تحريير العشاعير ا وليى ، و مسؽ السعدات مؼ مسيؽ العشاعير السعشؾيية

البزيييامع وهسيييا تقييؾ  السذيييتري وأعيييبح  ييي   كهسيييا تحييررت ، التيي  ل يييا ي قييية لباشييرة راليييدامشيؽ
 ييذذا انقزييى التييياز البييامع يش ييا لييؼ ،  عاليية تجيياإ الييدامشيؽ اآلخييريؽو  عييحيحة يييةعييروع امتسان

هليييؽ التشتييييذ يهي يييا إ  رريييتتل دامشيييا يادهيييا شيييأنل  ييي  ذليييػ شيييأن مييييرإ ليييؽ اليييدامشيؽ العيييادييؽ 
يسلشيييل الشجييياح  ييي  و  سذيييتري  يقديييسؾن اليييلسؽ  يسيييا  ييييش ؼ قديييسة مرليييا  وبيييذلػ هقيييؾ  امتسيييان ال

 .تجارتل

البزييامع رظبيعت ييا يشاعيير مييير لدييتقرة  يي  الستجيير حيييث أن ييا ل يييأة لهتييداو  تسييا أن 
تخهيرييي ا قبيييع ميرهيييا ليييؽ الستييياجر ليييؽ التيييياز و   سيييؽ الزيييروري تيديييير العسيييع رالشديييبة إلي يييا

ليلسؽ خاعيا سا أن السرهحة   البيامع أو السذيتري   تقزي   بقيا  الجيز  ا خيير ليؽ او، البامع
 يدع است  ت ا.و  رالسشقؾ ت السعشؾية  ن ا ما تة

هذا خ  ا لهقؾايد العالة الت  تقتز  رعيدع تجزمية الزيسانات  التيياز البيامع و ييرإ ليؽ و 
حقؾق الزسان   يتجزأ وع جز  لؽ السبيع هؾ ضالؽ لهلسؽ وهل وسيا أن ويع جيز  ليؽ اليلسؽ 

 .لزسؾن رالسبيع وهل
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 :    لشدبة لاسذير  اآلث ر  ث اي :

يهتزع السذتري  د ع اللسؽ الستتا يهيل  ي  يقيد  ، ه  د ع اللسؽو  تخزع لهقؾايد العالة
  أقدييا  أو د عيية واحييدة  وسييا يهتييزع  ييد ع يهي يياالظريقيية الستتييا و  البيييع حديي  الؾقييل السحييدد

يهتيزع ، و  1 رسؾع اري نو  الظارع، التدجيع، نتقات العقد السرارين ارضا ية الستعهقة رالبيع
تييذلػ أليياع عيياح  العقييار رسؾاعييهة تشتيييذ  شييؾد العقييد رحديي  الذييرو  التيي  وانييل  يييؽ لالييػ 

 .بامع السحع التجاري يهى ايتبار أن الحا    ارهجار انتقع إلى السذتري و  العقار

 :  دعلى الفدل

 البييعإذا لؼ هقؼ السذتري  د ع اللسؽ    ا جع الستتيا يهييل جياز لهبيامع أن هظهي   دير 
  و  السبيييؽ  يي  يسهيييات قيييؾدهؼو  هييؾ لهييزع  تبهيييئ الييدامشيؽ السقيييديؽ  يي  لحييع ارقاليية السختييارو 

 يي  حاليية يييدع إخظييارهؼ   ، و هجييؾز أن هرييدر الحلييؼ إ  رعييد لزيي  شيي ر لييؽ تييارير التبهيييئ
 ي  ليؾاج ت ؼ وتيتؼ دييؾ  التدير رذتبيام إحيد   ل  هجؾز ا حتجياج ريو  هدري التدر    حق ؼ

 :  الظريقتيؽ

الؾ ييا  ريياللسؽ يييؽ و  التزالييلي ييدع إلييى إجبييار السذييتري يهييى تشتيييذ : ل اليشفيللذ العيشلليألل
 .طريا الحجز أو البيع

اسيترداد السحيع التجياري خالييا ليؽ الحقيؾق و  ايتبار البيع وأن لؼ هليؽ: وتدل العنلب ل 
السعدات  تيرد يهيى و  السذتري اللسؽ الذي د عل يهى أقدا  ألا البزامعيدترد و  السقررة له ير

حساهييية له ييير  يييرض و  حالت ييا التيي  تكيييؾن يهي ييا وقيييل التديير سييؾا  ازدادت قيست يييا أو نقرييل
دييؾ  التدير أمارهيا أن يؤشير  تشيت لؽ القانؾن التجاري لك   129القانؾن التجاري    السادة 

 .إذا لؼ هذر إلي ا    يقد البيع ا لتيازتحتن ررتة عريحة    قيد و  يهي ا    العقد
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يقيد   ي لهستعاقديؽ  يؽ الشص يهى دييؾ  التدير عيراحة  ا ختيارأي أن السذرم ترح 
ليؽ 129السيادة وسا نريل ، وإ  سقا حا البامع    التسدػ رالتدر ا لتيازو    قيد أالبيع 

أمشييا إ وتشت يي  لييدة  ييع  ا لتيييازديير يشييد انقزييا  يهييى يييدع ر ييع ديييؾ  الت القييانؾن التجيياري 
 سشؾات. 12ا لتياز رسرور 

الزييسانات السقييررة لييدامش  رييامع السحييع التجيياري  إن:اآلثلل ر   لشدللبة للللائشي البلل ئ ث لث :
تسلؽ الدامشيؽ لؽ استيتا  حقؾق ؼ ووضع حد لكع تجياوز قيد يبيادر ريل ريامع السحيع التجياري ، 

 أوحقييؾق ؼ وبيييع السحييع التجيياري  ييلسؽ رخييس  وإهييدار ييذلت ؼ السالييية  ارضييراررسييا لييؽ شييانل 
هعهؼ الدامشيؽ رسا هؾ جاري لؽ ورام ؼ لؽ تررع قانؾن  لل امير  أنالتررع  يل ردرية دون 

تعهقيييل   يييا حقيييؾق أخييير  ليييدامشيؽ ل يييؼ  يريييبح  إذاخرؾعيييا  ،لباشييير يهيييى حقيييؾق ؼ الساليييية
ؽ  قا  ع ا متسان التجاري    حد ذاتل اليذي يبقيى الزحية هشا ليس التجار الدامشيؽ السباشري

   1ظؾر ا قترادي لرهؾن  تؾا رإ وقيالل    السشاخ ا قترادي والتجاري رذلع خاص.الت

لؽ القانؾن التجياري  84السادة نص السذرم     لذلػ وحساهة لدامش  رامع السحع التجاري 
هسليييؽ لكييع داميييؽ لهساليييػ الديييا ا سييؾا  أتيييان أو ليييؼ هلييؽ ديشيييل لديييتحا ا دا   ييي  يهييى أنيييل " 

خ   خسدة يذر يؾلا ا تدا  لؽ تيارير آخير يؾليا تيارع لإليي ن أن هعيارض  ي  د يع اليلسؽ 
 ؾاسيييظة يقيييد قزيييام  ويجييي  أن تتزيييسؽ السعارضييية وإ  وانيييل راطهييية  ييييان السبهيييئ وأسيييباص 

حساهيية " ة ا ختريياص التيي  يؾجييد  ي ييا السحييع التجاري الييديؽ ووييذلػ اختيييار السييؾطؽ  يي  داميير 
 79طبقيا لهسيادة و  لدامش  البامع لؽ اآلمار الت  لسلؽ أن تهحا   ؼ نتيجة  ييع السحيع التجياري 

و قييا ألييزع السذييتري و  ألييزع البييامع  ييذور لجسؾييية لييؽ البيانييات الزييرورية لييؽ القييانؾن التجيياري 
الحيييا  ييي  أيظيييى السذيييرم ليييدامش  البيييامع ، و البيييامعإيييي ن يسهيييية  ليييؽ نتيييس القيييانؾن  83لهسيييادة 

يؾلا ا تدا  لؽ تيارير أو   15خ   يهى د ع اللسؽ  ا يتراضو  يسهية البيعيهى  ا يتراض
 .يؾع تارع لإلي ن
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إ  وانيييل و  تحدييييد السيييؾطؽ السختيييارو  سيييببلو  يجييي  أن تتزيييسؽ السعارضييية لبهيييئ اليييديؽو 
، لسؽ إذا ليا تهقيى لعارضية  ي  اآلجيا  السيذوؾرةالسذتري لهزع رعدع د ع الي، و السعارضة راطهة

يييؾع ا تييدا  لييؽ تييارير ر ييع السعارضيية هجييؾز لهبييامع ر ييع ديييؾ  قزييامية  15بعييد انت ييا  ل هيية و 
ستعجالية ألاع رمييس السحلسية هظهي   ي يا ارذن رقيبض اليلسؽ ريالرمؼ ليؽ السعارضية شيريظة ا

ا لانيات أو له يير و  هحة الؾداميعوضع لبهئ لاليا وا   لت ظيية اليديؾن السظالي    يا ليد  لري
يليييؾن ل يييا حيييا و  ا ل ييياالسشتيييدص ل يييذا ال يييرض ضيييسانا لهيييديؾن التييي  ر عيييل السعارضيييات تأليشييي

 .يهى ميرها ا لتياز

ا تدا  لؽ تشتيذ ا لر الرادر يؽ القزا  السديتعجع تبيرأ ذلية السذيتري رذير  إدخيا  و 
دامشيييؽ آخييريؽ مييير الييدامشيؽ الييذيؽ السذييتري  يي  الييديؾ  وتقدهسييل إشيي ادا عييريحا رعييدع وجييؾد 

لييؼ و  وانييل راطهيية شييل و  إذا لييؼ تكييؽ السعارضيية لؤسديية يهييى سييشد أو سييب ، و  1 شييسه ؼ الشييزام
تر ع ديؾ  أعيهية  ي  السؾضيؾم جياز لهبيامع ر يع دييؾ  لديتعجهة لهحريؾ  يهيى إذن قيبض 

 . 2 اللسؽ رالرمؼ لؽ السعارضة

السحييع التجيياري الييذيؽ قييدلؾا السعارضيية ضييسؽ اآلجييا   لييدامش  رييامع الييشح السذييرم حقييو 
الحقيقيية القيسية  هسليع  و  رأوا أن مسؽ البييع ميير ويا   لتديديد ويع اليديؾن ليؽ ج يةو  السظهؾبة

السقيييد رذيير  أن و  لهسحييع التجيياري طهيي  شييرا  السحييع رذضييا ة الدييدس إلييى الييلسؽ السعهييؽ يشييل
لدييدس رعييد البيييع القزييام  لهسحييع التجيياري أو  يي  تكييؾن السزايييدة را، البيييع تييؼ رالتراضيي هلييؾن 

و التديؾية القزيامية أو ليؽ الذيروا  يهيى أظه  وويع ار  س رالبيع الذي يتؼ رالسزاد العهش  
 . 3 الذيؾم    السحع التجاري 
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 رهن السحا الي  ر  : السظاب الث اي

ا متسيان هعتبر الرهؽ  شؾيييل رسيس  ويان أو حيازييا أحيد الؾسيامع ال الية لهحريؾ  يهيى 
 السرهؾن.السا  زسان ر

 . ديؽرهؽ السا  هؾ حبدل و  اللباتو  هؾ الدواع: الرهؽ ل ةو 

 .هؾ جعع لا  وميقة لزسان: الرهؽ    لرظهح التق ا و 

 .يشد يجز السديؽ يؽ الؾ ا  أو ضسان ييؽ لؾجؾدة يشد آخر يشد التشايل يؽ ردها

يلؾن لل رسقتزياإ ، و ييشيا يهى يقار لؾ ا  ديشل االرهؽ الرسس  يقد هلد  الدامؽ حقو
شخص ضسانا لديؽ يهيل أو يهى ميرإ أن هدهؼ إلى أجشب  هعيشل الستعاقدان شيئا يرتي  يهييل 

 أن يتقيدع يهيى اليدامشيؽ العيادييؽو  الدامؽ حا ييش  هخؾلل حبس الذ   إلى أن هديتؾ   اليديؽ
 قل    هذا الذ   ي    أي يد هلؾن.الدامشيؽ التالييؽ    السرتبة ي    أن يتقاضى حو 

 يليييؾن رهشيييل حيازييييياو  بسيييا أن السحيييع التجييياري لييييؽ السشقيييؾ ت  يخزيييع لهقؾاييييد العالييييةو 
انتقيا  هيذإ الحييازة إليى و  يقتز  تخه  السديؽ الراهؽ يؽ حيازتل لهسيا  اليذي هقدليل وزيسانو 

 .الدامؽ السرت ؽ

قييد أجيياز السذييرم رهييؽ و  لعشييؾي هظبيعيية الخاعيية لهسحييع التجيياري رايتبييارإ لشقييؾ  لنغييرا و 
السحع دون أن يرت  ذليػ نقيع حيازتيل إليى اليدامؽ السيرت ؽ حتيى   هحيرع التياجر اليراهؽ اليذي 

 التيياجر   هسلييؽ لييل سييداد الييديؽ ، رزييسان لحهييل التجيياري لييؽ اسييت  لل ا متسييانحرييع يهييى 
  هخزيع لقاييدةهيذا خي ع لهقؾاييد العالية  السحيع التجياري  ، و إ  رسسارسة لذياطل التجياري 

والييدامؽ  ا متسييان ييالرهؽ هسلييؽ التيياجر لييؽ الحرييؾ  يهييى ، السشقييؾ  سييشد السهكييية الحيييازة  يي 
السيرت ؽ الحريؾ  يهيى الزييسان دون أن هتقيد التياجر حييازة السحييع التجياري قيد يبقيى لدييت   

تسشحييل و  تبقييى لهييدامؽ نتييس الزييساناتو  لييل وسييا هسلييؽ الترييرع  يييل  يعييا أو رهشييا أو لقاهزيية
 .ا البيع لهحامز ل سا وانل طريقة حيازتل لهسحع التجاري ح
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 .و را  زهية يهى ميرإ لؽ الدامشيؽ

 ءروط ااعن د رهن السحا الي  ر  : الفرع الول

ليييس لشقييؾ  لييادي   تشتقييع و  رهييؽ حيييازي  نييل لشقييؾ  لعشييؾي هييؾ  السحييع التجيياري رهييؽ 
يهيى ويع  ييرديبقى    حيازة  ي  ييد السيديؽ لكي  هديترد ديؾنيل  هيرهؽ السحيع التجياري و  الحيازة

 ا شيا  لا يد  البزامع  ن ا يرضة لهتداو .

:  رهؽ السحع التجاري يقد و يرإ لؽ العقيؾد هخزيع إليى القؾاييد العالية التي  تتسليع  ي 
لخرؾعيية السحيع شيرو  خاعية تتسييز ييؽ رياق  العقيؾد نغيرا و  التراضي  ي السحيع ي الديب 

 .التجاري 

هي  الذيرو  التي  هجي  أن تتيؾ ر  ي  : وعنلل اللرهن الاعن دالذروط السلضلعية أوال: 
يييدع تييؾ ر هييذإ العشاعيير تييؤدي إلييى يييدع و  الييديؽ السزييسؾن و  العيييؽ السرهؾنييةو  السييديؽ الييراهؽ
 وه  عحة الرهؽ

 هج  أن هلؾن الراهؽ   السديؽ ي التاجر  لتستعا را ههية القانؾنية.  -1

 .أن هلؾن الرهؽ لؽ أجع سب  لذروم  -2
 أن تكؾن إرادة الراهؽ خالية لؽ العيؾص.  -3

 ي  هديتظيع التياجر ، أن هلؾن الراهؽ لالػ لهعيؽ السرهؾنية أو  حيد يشاعيرإ السرهؾنية -4
الذي هسارس التجارة    شلع إهجار تديير أو لا هديسى رالتدييير الحير أن هقيؾع  يرهؽ 

وسيا   ، ليس لالكلو  هؾ لجرد لدت ع لهسحع التجاري السحع التجاري  ن هذا التاجر 
هدتظيع أن هتعع ذلػ أحد الذروا  إذا وان لؤهع لهتررع  ي  لستهكيات الذيروة دون 

 .لؾا قة الجسعية حد  شلع الذروة
ق.ت    هجيييؾز  119هجييي  أن تكيييؾن العييييؽ السرهؾنييية لحييي  تجارييييا   السيييادة  -5

الحييا  يي  ، التجيياري  ا سييؼ، هيي  يشييؾان السحييعو  الييرهؽ إ  يهييى العشاعيير السييذوؾرة  يي  السييادة
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التشييييية و  ا د يييييةو  حقييييؾق السهكييييية الرييييشايية، الشسيييياذج الرييييشاييةو  الرسييييؾع، الزبييييامؽ، ارهجييييار
السرتبظيية رييل إذا لييؼ يتعيييؽ  يي  السحييع  دقيية يشاعيير السحييع التجيياري  ييذن الييرهؽ   هذييسع إ  

أي ، الذييي رة التجاريييية و  العسييي  و  الحيييا  ييي  ارهجييارو  التجييياري  وا سييؼ يهييى العشيييؾان التجييياري 
العشاعييير السعشؾيييية السألؾ ييية أليييا رالشديييبة لهبزيييامع  يييذن القيييانؾن التجييياري اسيييتبعدها ييييؽ رهيييؽ 

 إجيييازة رهش يييا هجعه يييا لجسيييدة نذيييا  التييياجرو  التيييداو و  السحيييع التجييياري رلؾن يييا لعيييدة لهتريييرع
ه  نتيجية ليديل  ي  و  بالتال  وق  السحع التجاري و  يترت  يؽ ذلػ يدع جؾاز التعالع  ي او 

      عالح الدامؽ السرت ؽ.و  عالح التاجر الراهؽ

  هسليييؽ لهسيييديؽ اليييراهؽ أن يبيييرع اليييرهؽ  سعيييدة لهبييييعاليييي وة يهيييى ذليييػ  يييذن البزيييامع و 
يييؽ  ا نترييا هيي  لشقييؾ ت لادهيية سيي هة و  رذييأن ا  يحييتتن   ييا رعيييدا يييؽ التييداو    السرهييؾن 

أعبحل وديامر السشقيؾ ت السادهية التي  هديتشد حامزهيا إليى إذا انترهل يشل ، و السحع التجاري 
  ليؽ الشاحيية العسهيية و     هسلؽ ليؽ الشاحيية القانؾنيية، قايدة الحيازة    السشقؾ  سشد السهكية

أن تسليؽ اليدامؽ السيرت ؽ ليؽ تتبيع البزيامع إذا خرجيل ليؽ حييازة السيديؽ إليى السذيتري حديؽ 
 الشية.

 الرسسية () : الذروط الذكاية ث اي :

أن يشذير ، و هذتر  السذرم الجزامري أن هلؾن يقد رهؽ السحع التجاري    شيلع رسيس 
اشيتر  أن ، ال ييرو  حرعيا ليؽ السذيرم يهيى حساهية ا طيراع الستعاقيدةو  حد  القؾايد السقررة

 ق.ت . 122يقد الرهؽ الرسس  وأن يشذر حد  القؾايد السقررة   السادة  غهتر 

 : تجاري قيد العقد    الدجع ال

هجيي  أن تقيييد رهييؽ السحييع التجيياري  يي  الدييجع العسييؾل  لسدييؾح لييد  لرييالح الدييجع 
إ  وقيع تحيل طامهية اليبظ ن   و  يؾليا ليؽ تيارير إ يراع يقيد اليرهؽ الرسيس  32التجاري خ   

  ق.ت 121السادة 
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 اآلث ر السرتبة عن رهن السحا الي  ر  : الفرع الث اي

  يترتيي  يهيى الييرهؽ انتقييا  الحيييازة لييؽ السييرت ؽ إذ : آثلل ر الللرهن   لشدللبة لاسلللين: أوال
لؽ لزاها يقد الرهؽ رالشدبة لهسديؽ الراهؽ هي  إرقيا  السحيع التجياري  ي  حييازة السيديؽ اليراهؽ 

ا لييير اليييذي هتيييرض يهيييى ، يتستيييع رحيييا تدييييير السحيييع التجييياري السرهيييؾن و  اسيييت  للليؾاعيييع 
 التيزاعيقع يهيى السيديؽ أو  و  ة السحع التجاري الراهؽ يدع القياع رأيسا  لؽ شأن ا إنقاص قيس

العبييرة  يي  ذلييػ حساهيية لرييالح : ضييرورة السحا غيية يهييى جسيييع يشاعيير السحييع التجيياري : هييؾ
إذ يترتي  يهيى إسيا ة اسيت    السحيع إنقياص ضيسان ؼ ل يذا يتؾجي  يهيى ، الدامشيؽ السرت شيؽ

هخزييع لعقؾبييات جشامييية وييع إ   ذنييل ، و السييديؽ الييراهؽ السحا غيية يهييى السحييع لؾضييؾم الييرهؽ
لييؽ قيياع رييذت ع ا لييؾا  السرهؾنيية أو لحاوليية إت   ييا أو اخت سيي ا رييأي طريقيية وانييل ر ييرض 

تظبا نتس العقؾبات يهى وع لؽ هقؾع ريأي لحاولية له يش ت يدع إليى ، و تعظيع حقؾق الدامؽ
اعييل حيييث الييذي يهييى ا لييؾا  السلقهيية رالييديؽ أو إلييى إنق ا لتييياز يي   حقييلحرلييان الييدامؽ لييؽ 

لييؽ  376العقؾبييات السشريؾص يهي يا  ي  السيادة " تظبيا : ق.ت يهيى أنيل 167تيشص السيادة 
و قيا ل يذا القيانؾن هقيدع ، قانؾن العقؾبات يهى وع لذتر أو وع حامز لدليؾا  السرهؾنية حيازييا

يهى إت   ا أو لحاولة إت   ا أو هختهد ا أو هحاو  اخت سي ا أو هتديدها أو هحياو  إ ديادها 
 "أي طريقة وانل ر رض تعظيع حقؾق الدامؽر

د السيييديؽ  ييييع ويييع أو جيييز  ليييؽ ا ليييؾا  اإذا أر ليييؽ القيييانؾن التجييياري  157وو قيييا لهسيييادة 
هجي  يهييل لؾا قية اليدامؽ السيرت ؽ أو ، السلقهة رالديؽ قبع د يع السديتحا ليؽ البيامع السزيسؾنة

هؽ لهيييزع رالسحا غييية يهيييى يترتييي  يهيييى ذليييػ أن اليييرا ، و ذن ليييؽ قاضييي  ا ليييؾر ارسيييتعجاليةار
ل ييذا  ييذن ، و رييالعس   ا ترييا يشاعيير السحييع التجيياري التيي  هذييسه ا الييرهؽ خاعيية يشريير 

انرييرا  ؼ و  التيياجر هدييأ   يي  لؾاج يية الييدامؽ السييرت ؽ يييؽ أي  عييع لييؽ شييأنل اسييتبعاد العسيي  
يهييى وييع يهتييزع التيياجر الييراهؽ أو السييديؽ الييراهؽ رالسحا غيية يهييى وا يية ، و يييؽ السحييع التجيياري 

 التجاري أو الحا    ارهجار. وا سؼالعشاعر الت  هذسه ا الرهؽ 
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يؾع قبيع  15خ    ا نتقا يهى السديؽ القياع رذر غ الدامؽ السرت ؽ    حالة رمبتل    
 تربح لدتحقة.و  دون إر مل هدقا الديؽ ا نتقا إذا تؼ ، و إي لل رالسلان الجديدو  ا نتقا 

تعتبييير لزاهيييا يقيييد اليييرهؽ رالشديييبة لهيييدامؽ : آثللل ر اللللرهن   لشدلللبة لاللللائن السلللرتهن: ث ايللل 
ليل حيا  ي  تتبييع و  ل يا أهسيية رال ية   يؾ يتستيع رحيا ا ولؾيية  ي  اسيتتا  ديشيلو  السيرت ؽ يدييدة

   هجؾز له ير التسدػ رحيازة الستجر.و  ديشل    أي يد وان

 :  الائن السرتهنل االميي زحل  -1

هقرييد رييل تقرييير ا ولؾييية لهييدامؽ السييرت ؽ  يي  اسييتتا  حقييل لييؽ مسييؽ السحييع : حللل الولليللة -
التجاري    حالة  يعل يؽ رياق  اليدامشيؽ اآلخيريؽ أعيحاص الحقيؾق السزيسؾنة التياليؽ ليل 

لهيدامشيؽ الحيا  ي  أن حيث لشح السذيرم الجزاميري ، الدامشيؽ العادييؽو     السرتبة    القيد
 أن هأخييذ حقيل لييؽ مسييؽ البيييع، و هظهي  لييؽ السحلسيية  ييع السحييع التجيياري  يي  السيزاد العهشيي 

ييؾع ليؽ تيارير تؾجييل ارنيذار السؾجيل لهسيديؽ أو الحيامز ليؽ ال يير لسظالبتيل  32ذلػ رعد و 
 .رالبالئ السدتحقة

يهيى مييرإ ليؽ اليدامشيؽ   الدامؽ السرت ؽ الحا    التشتيذ يهيى السحيع التجياري را ولؾيية
 السرت شيؽ  يسا  يش ؼ يهى حداص ترتي  تارير قيؾدهؼ.

هيييذا و قيييا و  رتبييية واحيييدة لتدييياوية، و هليييؾن اليييدامشيؽ السيييرت شيؽ السقييييديؽ  ييي  نتيييس الييييؾع
 ق.ت. 126-125-122لهسؾاد 

البامع طه   يع السحيع التجياري أيشسيا وجيد  مرارهجؾز لهدامؽ السرت ؽ يهى : حل الييب -
هحيا لهيدامؽ ، ويهيل إذا قاع السديؽ الراهؽ رالتررع    السحع التجياري اليذي هسهكيل  بيعيل

، السيييرت ؽ لباشيييرة إجيييرا ات التشتييييذ  ييي  لؾاج ييية السذيييتري رريييتتل حيييامز لهسحيييع التجييياري 
 لسرهيييؾن لهبييييعتجيييري الستارعييية ييييؽ طرييييا القزيييا  وسيييا هديييتظيع السيييديؽ ييييرض السيييا  او 
تقيرر السحلسية *** ليؽ اليدامؽ القيادع و  طه   يع السحع التجاري  ي  حالية ييدع التديديدو 
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رالس حقييية أنيييل  ييي  حالييية ييييدع قيييياع السيييديؽ راليييد ع  ييي  الس هييية السحيييددة هقيييع  ييييع السحيييع 
 ق.ت 127ذلػ رعد القياع رارجرا ات السقررة  ي  السيادة و  التجاري  شا  يهى طه  الدامؽ

 تس الذ   رالشدبة لهديؾ  السر ؾية لؽ طرع السديؽ يحدث نو 

ويذلػ اليدامشيؽ السقييديؽ قبيع و  يذتر  أن هقؾع طال  البييع رذنيذار لاليػ السحيع التجياري و 
أهياع يهيى ا قيع  12ييتؼ البييع رعيد ، و ييؾع يهيى ا قيع ليؽ البييع 15قبيع و  عدور الحلؼ ريالبيع

ذليػ و  اري نات الستزسشة اسؼ الذخص الستارع لالػ السحع التجياري    ي ن ارلؽ تارير 
 ق.ت. 127السادة  حد 

تجييييدر ارشييييارة إلييييى أنييييل هجييييؾز لهسترييييرع إليييييل الييييذي انتقييييع إليييييل السحييييع التجيييياري   و 
قييع ديييؾن ؼ السحييع التجيياري تلالسذييتري  أن هحسيي  نتدييل لييؽ ل حقيية الييدامشيؽ السقيييديؽ الييذي 

ذلييػ  تبهييي  ؼ جسيعييا  يي  لحييع إقييالت ؼ السختييار ، و دييديد وا يية ديييؾن ؼرالترييريح أنييل لدييتعد لت
و  يد أن هليؾن التبهييئ لتزيسؽ ، يؾلا لؽ ارنيذار السبهيئ ليل 32قبع الس حقة رالد ع أو خ   

 ق.ت. 132البيانات السشرؾص يهي ا    السادة 

يعييرض ر ييع و  و هخييؾ  القييانؾن لهييدامؽ السييرت ؽ طهيي   يييع السحييع التجيياري رييالسزاد العهشيي 
ويجيي  تحييل طامهيية سييقؾ   الييلسؽ السقييدع لييؽ السذييتري رسقييدار العذيير ليرييبح الييلسؽ ا ساسيي 

، الحييا إر مييل لهسذييتري ولهسييديؽ ولهسالييػ الدييا ا  يي  عييرع خسديية يذيير يؾلييا لييؽ التبهي ييات
بعيد الذيروم  ي  السزاييدة هريبح و   1 التكهي  رالحزؾر ألاع لحلسية لؾقيع السحيع التجياري  لع

، لييل الحييا  يي  القييياع رأيسييا  اردارةو  ق.ت 134السذييتري وحييارس  يي  حلييؼ القييانؾن السييادة 
ويعد الدامؽ السرت ؽ الذي قدع يرضا لذرا  السحع التجاري لدتتيدا لؽ السزايدة ليا ليؼ يتيدخع 

شييل الحيييازة وا يية يهتييزع رييأن يييد ع لهسذييتري الييذي انتزيييل ل، و يزيييد يهييى السبهييئو  شييخص آخيير
 139طبقييييا لهسييييادة و  ق.ت   137السرييييارين التيييي  تحسه ييييا هييييذا ا خييييير   السييييادة و  الشتقييييات
 ي  هيذإ الحالية إذا انت يى و  إن القانؾن   هسشع السذتري لؽ التيدخع  ي  السيزاد رالزييادة، ق.ت

                                                           
 لؽ القانؾن التجاري  133السادة  1 
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 يي   البيييع لرييالح السذييتري هحييا لييل الرجييؾم يهييى البييامع طالبييا سييداد لييا هتييؾق الييلسؽ السييذوؾر
 .سشدإ

 :  آث ر الرهن   لشدبة لالائشين الع ديين :ث لث 

لا هزر رهيؽ السحيع التجياري راليدامشيؽ العيادييؽ ذليػ أن لهيدامؽ السيرت ؽ اسيتيتا   ي وليرا
حقل رالكالع لؽ  يع السحع التجاري     يبقى لهدامشيؽ العادييؽ ش     را ولؾيية يهيى سيامر 

 .الدامشيؽ ذلػ سؾا  وانل حقؾق ؼ ناشئة قبع نذأة حا الدامؽ السرت ؽ أو رعد ذلػ

زاميييري لهيييدامشيؽ العيييادييؽ الديييارقيؽ يهيييى قييييد اليييرهؽ لتيييى وانيييل ليييذلػ أجييياز السذيييرم الج
 يي  حاليية لييا إذا ، أعييا  ؼ ضييرر لييؽ ترتييي  الييرهؽو   ؼ لتعهقيية راسييت    السحييع التجيياري نديييؾ 

لؼ تكؽ لهسيديؽ أليؾا  أخير  ميير و  تان الديؽ السزسؾن رالرهؽ هدتؾي  قيسة السحع التجاري 
سيداد دييؾن ؼ قبيع لؾايييد و  ا  الحلؼ رديقؾ  ا جيرالسحع التجاري   ؤ   أن هظالبؾا لؽ القز

 ق.ت. 123استحقاق ا حساهة ل ؼ السادة 

 :  للل آث ر الرهن   لشدبة لسوجر العن ررا ع 

إن لؤجر العقار الذي لل السحع التجياري لؾضيؾم قييد اليرهؽ ليل الحيا  ي  ر يض تجدييد 
بالتال   يذن  ي  اسيتعسا  السيؤجر و  ارهجار أو طه   در يقد إهجار العقار لع السديؽ الراهؽ

لاليييػ العقيييار لحقيييل  ييي   دييير أو ر يييض تجدييييد ارهجيييار تيييأمير لباشييير يهيييى السحيييع التجييياري 
هذا لا جعع السذرم الجزامري يهزع السؤجر قانؾنا ريذر غ اليدامشيؽ  ي  لحيع إقيالت ؼ ، و السرهؾن 
  الحتيياظ يهييى السعيييؽ  يي  قيييد وييع واحييد لييش ؼ حتييى هسلييش ؼ لييؽ اسييتعسا  حق ييؼ  ييو  السختييار

  هسليؽ لهسحلسية و  ق.ت 124هيؾ ليا نريل يهييل السيادة و  يشرر ارهجار لد ع  د  ارهجيار
وسا هجي  يهيى السيؤجر ، أن تترع رتدر يقد ارهجار إ  رعد انقزا  ش ر لؽ تارير التبهيئ

  هريبح التدير و     حالة  در العقيد ييؽ طرييا التراضي  إري غ اليدامشيؽ السيرت شيؽ السقييديؽ
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ا ذا إ  رعيد ليرور شي ر ليؽ تيارير التبهييئ حتيى هسليؽ لكيع داميؽ لقييد ليؽ اسيتعسا  حقيل  ي  ن
 .طه   يع السحع التجاري يؽ طريا السزاد العهش 

 المعذات الخاصة بالتجهيسو الرهن الحيازي لألدواتالفرع الثالث: 

رييالتجس ر أجيياز السذييرم إللانييية تؾقيييع الييرهؽ الحيييازي يهييى السعييدات واآل ت الخاعيية 
رستردها دون حاجة إلى قيد الرهؽ يهى السحع التجاري ولع نغيرا لحاجية السحيع التجياري  ي  

أجييياز السذيييرم الجزاميييري أن هليييؾن هيييذا اليييرهؽ ، و رعيييض ا حييييان إليييى تجدييييد أدواتيييل أو لعداتيييل
 يسلؽ أن هعقد الرهؽ الحييازي لتاميدة البيامعو  الحيازي شلع رسس  أو ير   هدجع  رسؼ لحدد

يقييد ، و يؤسيس يهيى يقيد القيرضو  يسلؽ أن هعقد لتامدة السقرضو  س هشا يهى يقد البيعيؤسو 
يترتيييي  يهييييى إتسيييياع و  ق.ت 122الييييرهؽ الحيييييازي يهييييى هييييذإ السعييييدات و ييييا ا حليييياع السييييادة 

سيييشؾات قا هييية لهتجدييييد  25إجيييرا ات القييييد السقيييررة قانؾنيييا حتييين التيييياز اليييدامؽ السيييرت ؽ لسيييدة 
   .لرتيؽ

 التنفيذ الجبريالفرع الرابع: 

 125ذليػ و يا لهسيادة و  لؼ هقؼ السديؽ الراهؽ رالؾ ا  لهيدامؽو  إذا حع أجع الؾ ا  رالديؽ 
لهسيديؽ و  لا يهي ا لهدامؽ السرت ؽ أن هقيؾع راتخياذ إجيرا ات التشتييذ الجبيري أو الحجيز التشتييذيو 

 يييع السحييع  السعييرض ل ييذا ارجييرا  أن هظاليي  لييؽ السحلسيية التيي  هقييع  ييدامرة السحييع التجيياري 
تقيرر السحلسية رظهي  ليؽ اليدامؽ ، و التجاري السحجؾز يهييل ليع السعيدات والبزيامع التارعية ليل

لهقامؼ رالس حقة أنل    حالة يدع قياع السيديؽ راليد ع رالس هية السحيددة لهبييع رظهي  ليؽ اليدامؽ 
سييديؽ يلييؾن وييذلػ رالشدييبة له، و ق.ت 127رعييد إتسيياع ارجييرا ات السشرييؾص يهي ييا  يي  السييادة 

 .أو رالشدبة لهديؾ  السر ؾية لؽ السديؽ  يسا إذا طه  الدامؽ لتارعة  يع السحع التجاري 
 الرهن : انقضاءالخامسالفرع 

 .يشقز  الرهؽ إلا ررتة تبعية أو أعهية 
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لكي  و  انقزياملو  اليرهؽ يتبيع اليديؽ ا عيه   ي  نذيأتل: اانز " الرهن  رلفة تبعيلةي  1
وهل ألا إذا انقزى الديؽ جزميا يبقى الرهؽ يسي  رعيدع تجزمية قز  هج  أن يشقز  الديؽ شي

 ...إلر.التقادع، السقاعة، قزا  الديؽ الؾ ا  رالديؽ ا عه نلؽ راص او  الرهؽ

 السزيسؾن  ا لتيزاعيشقزي  اليرهؽ رريؾرة لديتقهة  ي   :اانز " اللين  رلفة أصلايةي  2
زوا   ا نقزييا لييؽ أسييباص و  السييديؽيقرييد رييل انقزييا  الييرهؽ لييع رقييا  الييديؽ قامسييا  يي  ذليية و 

 .الر.. .ه ح الذ   السرهؾن ، تشاز  السرت ؽ    الرهؽ، الرهؽ تبعا لبظ نل

 أي  ر السحا الي  ر  ل أي  ر اليديير ل اليديير الحر : السظاب الث لث

 الفرع الول:تعريف عنل أي  ر اليديير أهسييه وتسييزه عن ييره من العنلد

 عنل أي  ر اليديير أوال: تعريف

ق.ت يهييى أنييل  يقييد أو  223يييرع السذييرم الجزامييري يقييد إهجييار التديييير  يي  السييادة 
اتتييياق يتشييياز   ؾاسيييظت سا الساليييػ أو السديييت ع لهسحيييع التجييياري ييييؽ ويييع أو جيييز  ليييؽ التيييأجير 
السدير رقرد اسيت  لل يهيى ي دتيل  رسعشيى آخير أن تيأجير تدييير هيؾ اتتياق يبيرع  ييؽ لاليػ 

هسيييشح رسقتزيياإ السييؤجر لحهييل التجيياري لهسديييتأجر ، السدييتأجرو  التجيياري ررييتة لييؤجرالسحييع 
تحيل لديؤوليتل و  لحديارل لسيدة لتتيا يهي ياو  لكؽ راسيسلو  است  للو  السدير الذي هقؾع  تدييرإ

 .تحل طامهة البظ نو  لقا ع  د  إهجار لحدد رسؾج  يقد رسس 

 ث اي : أهسية عنل أي  ر اليديير

 :  تكسؽ أهسيتل  يسا يه و  الترر ات القانؾنية ال الةهعتبر لؽ 

السرييييهحة يهيييى لالييييػ السحيييع التجيييياري أن يتعاقيييد لييييع و  تلييييرا ليييا تؾجيييي  الزيييرورة -1
 شييخص آخيير يهييى اسييت    وتديييير السحييع التجيياري  ييد  لييؽ إم قييل  يشرييرع لشييل العسيي  

سحييع التجيياري ذلييػ لييا إذا تعييرض التيياجر إلييى سييب  طييار  هحييؾ  دون اسييت  لل لهو  يييشختضو 
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أو يشييد حرييؾ  وارث لهسحييع التجيياري وييأن  ا يتييزا لشتدييل وييالسرض أو الؾ يياة أو ال ييياص أو 
 .هلؾن قاعرا

أو أن تكؾن لراح  السحع التجاري لرهحة إذا وان هسهػ لحي ت لتعيددة  يليؾن  -2
رسهكييية لحهييل لييع إللانييية اسييت  لل يييؽ  ا حتتيياظيقييد تديييير التييأجير خييير وسيييهة تسلشييل لييؽ 

 رل لقا ع أجرة. ا نتتامطريا تسليؽ ال ير لؽ 

قد هستهػ يدة شيروا  السحيع التجياري يهيى الذييؾم : حالة لهكية السحع يهى الذيؾم -3
نتيجة لإلرث أو يشد شرا  شخريؽ أو أتلر لسحع تجياري   شيا يليؾر ارشيلا  حيؾ  اسيت    

لظبيعييية السحيييع التجييياري وؾنيييل لشقيييؾ  لعشيييؾي ميييير قا يييع لهتجزمييية ريييل نغيييرا  ا نتتيييامو  السحيييع
 .استق لل هلؾن نغاع تديير التأجير أحدؽ حعو  ضسان رستسراريتلو   تحدبا ل ها السحع

قيد هليؾن ليؽ لريهحة جسايية اليدامشيؽ تيأجير السحيع التجياري : حالة إ ي س التياجر -4
لكيييؽ رذييير  تيييرخيص القاضييي  و  ضيييس ا إليييى ألييؾا  التتهيديييةو  رللانييية الحريييؾ  يهيييى ا جيييرة

السشتييدص السلهيي  لسراقبيية إجييرا ات التتهيديية حتييى   هدييتعسع هييذا ارجييرا  لإلضييرار رسرييالح 
 .جساية الدامشيؽ

 :  تسييز عنل تكجير اليديير عن ييره من العنلد ث لث :

  :ايي  ر الي  ر  و  تكجير اليدييري  21

السدييتأجر و  يهييى أنييل العقييد الييذي يبييرع  يييؽ لالييػ العقييار هعييرع 1يقييد ارهجييار التجيياري 
التيياجر الييذي هسييارس نذيياطا تجاريييا  يي  السلييان السييؤجر لقا ييع  ييد  ارهجار. ارهجييار التجيياري 

 .يتعها رالعقار

السعشؾيية رسيا و  هقع يهى السحع التجاري رجسييع يشاعيرإ السادهية 1ألا يقد تأجير التديير
حييا و  يدييتتيد السدييتأجر  يي  ارهجييار التجيياري لييؽ حييا التجديييد، و  يي  ذلييػ الحييا  يي  ارهجييار

                                                           
 202إلى  169السؾاد لؽ  1
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وذليػ رالشديبة لإلهجيارات الؾاقعية  الحرؾ  يهى التعؾيض ارستحقاق     حالة ر ض التجديد
لييييدة العقييييد  يييي  إهجييييار التديييييير  2225، ألييييا ارهجييييارات لهسحيييي ت التجارييييية رعييييد 2225قبييييع 

لؾعييؾ  إلييى السدييير دون أن يهتييزع انة تخزييع لهحرييية التعاقدهيية ويشت يي  رسجييرد رسييالة لزييسؾ 
 .السؤجر  د ع تعؾيض يؽ ارخ  

نتيييس الذييي   و  التجييياري  ا تجيييارسيييشؾات  ييي   23يييي  يييد  ارهجيييار هعييياد الشغييير  ييييل ويييع 
 لؽ القانؾن التجاري. 213حد  السادة  رالشدبة لتأجير التديير

 إن يقيد ووالية إدارة :اسليغالل السحلا الي ل ر  و  عنلل وب للة أدارةو  ل تكجير اليدليير 12
لحديييارل ييييؽ طرييييا ياليييع أجيييير أو ووييييع و  اسيييت    السحيييع لذيييخص هعسيييع راسيييؼ الساليييػو 

  هلتد  عتة التاجر لقا يع أجير يد عيل ليل الساليػ يليس السديتأجر و  إشرا لو  هخزع لرقا تل
 .السدير الذي يتؾلى إدارة السحع التجاري لحدارل الخاص

 دييرءروط عنل تكجير اليالفرع الث اي: 

ليييؽ القيييانؾن  225ريييالرجؾم إليييى السيييادة  :الذلللروط السلضللللعية الخ صلللة  للل لسوجر أوال:
 :  اشتر  السذرم تؾا ر شرطيؽ التجاري 

سيشؾات لييؽ لسارسية التجييارة أو لسارسية أيسييا  لديير أو لييدير  25يي إلزالييية تيؾ ر لييدة 1
 .أو تقش 

أجيييازت و  رالتديييييرسيييشتيؽ يهيييى ا قيييع ليييؽ اسيييت    لتجييير خييياص  22يييي إلزاليييية تيييؾ ر 2
ق.ت اريتييا  لييؽ هييذإ السييادة أو تختيزيي ا رييألر لييؽ رميييس السحلسيية  شييا ا يهييى  226السييادة 

طهيييي  السعشيييي  يشييييدلا هلييييؾن هشيييياح لبييييرر هسشييييع السييييؤجر لييييؽ اسييييت    لحهييييل التجيييياري وسييييا 
يشيييدلا هليييؾن  قيييانؾن تجييياري  225تظبييييا أحلييياع السيييادة  قيييانؾن تجييياري  227اسيييتبعدت السيييادة 

، السحجيييييؾز يهيييييي ؼ، ليييييؤجر السحيييييع هيييييؾ الدولييييية أو البهدهييييية أو الؾ هييييية أو السؤسديييييات الساليييييية
                                                                                                                                                                                     

 214إلى  203السؾاد لؽ  1
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الؾرمية السؾعيى ، السحجؾر يهي ؼ أو ا شخاص الذيؽ هعيؽ يهيي ؼ وعييا قزيام ، السعتؾهيؽ
 ل ؼ.

   الذروط السلضلعية الخ صة   لسديكجرث اي : 

 ي هج  أن تتؾ ر لدهل ا ههية التجارية.1

 لقيدا    الدجع التجاري.و  ي هج  أن هلؾن تاجر2

 :  الذروط الذكايةث لث : 

  يهيى أن هحيرر يقيد  223/24اشتر  السذرم الجزامري    القانؾن التجياري   السيادة 
يؾلييا لييؽ تييارير إ رالييل  يي   15يشذيير خيي   و  تديييير السحييع التجيياري  يي  شييلع رسييس 

يهتييزع السييؤجر  تدييجيع العقييد  يي  الدييجع الشذييرة الرسييسية  يي  اري نييات القانؾنييية وسييا 
 .تعديع قيدإ إذا وان لدج  لتأجير التدييرو  عتة التاجر  تتداصالتجاري 

 آث ر عنل أي  ر اليديير الفرع الث لث:

  آث ر عنل ايي  ر   لشدبة لاسديكجر السدير أوال:

 .السحعوأنل لالػ و  هؾ لدؤو و  ي هقؾع السدتأجر راست    السحع التجاري  21

ي يهزع السدتأجر  د ع  د  ارهجار إلى سح  السحع التجاري يهى أنل هجيؾز الشغير  22
يج  يهى الظرع الذي يرم     الظال  إيادة الشغر  ي  و  سشؾات 23    د  ارهجار وع 

 .ارهجار أن يبهئ الظرع اآلخر رسؾج  رسالة لؾعى يهي ا لع طه  العهؼ رالؾعؾ 

 .القيد    الدجع التجاري ي هج  يهى السدتأجر  23

 ي هجؾز ش ر إ  س السدتأجر إذا تؾق  يؽ د ع ديؾنل. 24



 التجاري  املحل : الرابع الفصل

 

125 

 ييدع ت ييير الشذيا و  ي هج  يهى السدتأجر السحا غة يهى يشاعير السحيع التجياري  25
  هجييييؾز لييييل الترييييرع  يييي  السحييييع  بيعييييل أو رهشييييل أو هقييييؾع رعسييييع يييييشقص لييييؽ قيسيييية السحييييع و 

 التجاري.

 بدون تعؾيض.و  لؽ حا التجديد إ  إذا أراد السؤجري   هدتتيد السدتأجر  26

 آث ر العنل   لشدبة لاسوجر ث اي :

 .ي ضرورة تدهيؼ السحع التجاري لهسدتأجر رلا ة يشاعرإ 21

ي هجي  يهيى السيؤجر قييد نتديل  ي  الديجع التجياري أو تعيديع قييدإ إذا ويان لديج   22
 لؽ قبع رأن يبيؽ عراحة يسهية تأجير التديير.

ي يهتزع السيؤجر رعيدع لسارسية الشذيا  تجياري لساميع لهشذيا  اليذي هسارسيل السديتأجر  23
 السدير.

إن لييييؤجر السحييييع التجيييياري لدييييؤو   :آثلللل ر العنللللل   لشدللللبة للللللائشي السدلللليكجر ث لثلللل :
رالتزيالؽ ليع السديتأجر السديير ييؽ اليديؾن التي  هعقيدها هيذا ا خيير ل اهية نذير يقيد تييأجير 

هذا لتسليؽ السدتأجر ليؽ الحريؾ  ردي ؾلة يهيى و  ش ر لؽ تارير الشذرأ 26لسدة ، و التديير
 .حساهة لهدامشيؽو  ا متسانو  اللقة

يشييد انت ييا  يقييد إهجييار التديييير الييديؾن التيي  قيياع السدييتأجر رعقييدها لييدة التديييير ترييبح 
 .حساهة ل ؼو  الخظر الذي قد يتعرض لل دامؽ السدتأجر  ذلػ لدر و  حالة التشتيذ  ؾرا

يتعيرض دامشي  السيؤجر إليى الخظير إذا أسيا   :آث ر العنل   لشدبة للائشي السلوجر را ع :
   حالة  قدان هذا ا خيير أحيد يشاعيرإ  يذن ؼ يتعرضيؾن و  السدتأجر السدير است    السحع

.اليييييييييييذي هديييييييييييتهزع حسيييييييييييايت ؼا لييييييييييير ، ل يييييييييييذإ الحالييييييييييية إليييييييييييى انختييييييييييياض قيسييييييييييية ضيييييييييييسان ؼ
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 املراحعاملصادر و  قائمة

 السر درأوال: 

-93لعد  ولتسؼ رالسرسؾع التذريع  رقؼ 26/09/1975السؤرخ    59-75ألر  -1
السؤرخ     27-96، ا لر رقؼ 1993 أ ريع 25السؤرخ     08
والقانؾن رقؼ  2005 يتري  6السؤرخ     02-05، القانؾن رقؼ 1996دهدسبر9
 .2015دهدسبر  30السؤرخ     15-20

 قانؾن ارجرا ات السدنية واردارية  -2
 يتعها  برا ة ا خترام. 19/07/2003السؤرخ   :  03/07ا لر رقؼ:   -3
الستعها رالرسؾع والشساذج، جريدة  28/04/1966 السؤرخ   : 66/86ا لر رقؼ   -4

 03/05/1966السؤرخة   :  35رسسية رقؼ 
الستعها رالع لات، جريدة  19/07/2003السؤرخ   :  06-03ا لر رقؼ   -5

 23/07/2003لؤرخة     44رسسية رقؼ 
 الستعها رحقؾق السؤل  والحقؾق السجاورة 05-03ا لر   -6
هحدد القؾايد السظبقة يهى السسارسات التجارية السعد   02-04ا لر رقؼ:   -7

 28/06/2010السؤرخ     06-10رسقتزى ا لر رقؼ 

 السراج ث اي : 

 ال يب-1

أسالة نامع السحيدؽ، الؾجيز    الذروات التجارية وار  س، دار اللقا ة لهشذر -
 2008والتؾزيع، 

ار  س والتدؾية القزامية    القانؾن التجاري اشد راشد، ا وراق التجارية، ر -
 2004الجزامري، ديؾان السظبؾيات الجالعية، 
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 2003سهسان  ؾذهاص، لباد  القانؾن التجاري، -

 يسار يسؾرة، الؾجيز    شرح القانؾن التجاري، دار السعر ة،-

عة الجديدة، يه  البارودي، دمحم  ريد العريش ، ا وراق التجارية وار  س، دار الجال-
2004، 

 2010يزيز العليه ، الؾسيا    الذروات التجارية، دار اللقا ة، ا ردن، -

يه   ؽ مانؼ، الؾجيز    القانؾن التجاري وقانؾن ا يسا ، لؾ ؼ لهشذر، الجزامر، -
2012 

 ، الجز  ا و 2007 ؾزي دمحم سال ، شرح القانؾن التجاري، دار اللقا ة، يسان، -
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