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 شكر و تقدير

  

مرنا تعالى أوال و نحمده كثيرا على أن يسر لنا أنشكر اهللا سبحانه و 
  .في القيام بهذا العمل 

  "كاد المعلم ان يكون رسوال ***قم للمعلم ووفه التبجيال " 

راشد / د.إلى أستاذي الفاضل أ متنانيإتقدم بخالص و عظيم أ
نعم المشرف ن يكون مشرفي ، فالذي كان لي الشرف أراشد 

دين له بدين الناصح و الصابر الذي أ الذي وجهني ، ونعم األستاذ
  .ين سيبقى ليوم الد

ساتذتي أ لجنة المناقشة ، التقدير إلى أعضاءتوجه بالشكر و كما أ
، شاكرا عبد الحفيظ  طاشور /د.أو  محمد زعموش /د.أ: الكرام 

لهم كل المجهودات المبذولة في مجال التدريس و التكوين فيما 
  .العلمي يخص التعليم العالي و البحث 
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هداءإ  

 

ي العزيزين الغالييندإلى وال  

 إلى جدتي الحنونة رحمها اهللا

 إلى إخوتي األعزاء

 وإلى كل من مد لي يد العون في إنجاز هذه الرسالة
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: ة ـدمـقـمـال                          

:أمهية املوضوع  – 1  

يكتسي احملل التـجاري أمهـية بالـغة يف ممارسة األنشطة الـتجارية املـختلفة ،      
و هلذا تـعرف احلياة التجارية يـوميا ظهور العديد من احملال التجارية ذات األنشطة  

املتنوعة ، نظرا ملا يعرفه النشاط الصناعي و التجاري من تطور سـريع مرتـبط بـما 
لوجيا الـحديثـة ، كل ذلك جعل الـمحال التجارية تكتـسب وصلت إليه آخر التكن

قيمة مالية و إقـتـصادية هامة فـي إقتصاد أي بـلد ، و هو األمر الذي اْدى مبـعظم  
الـتشريعات التجارية املقارنة مبا فـيها التشريع التجاري اجلزائري إىل معــالـجة هذا 

حسب  –ه من آثار إيـجابية أو سلبية املوضوع بشيء من التفـصيل و الدقة ، ملـا لـ
.على النمو اإلقتصادي ألي بلد  - احلالة   

 136فـالـمشرع الـجزائري وضع للمحل التجاري نـظاما قانــونـيا يـضم حوايل       
املـعدل و املتمـم بالقانون  1975مادة ، وردت فـي الـقـانون  الـتجـاري الـصادر سـنة 

، كما اْفرد له عـدة مواد قانونـية اْخـرى جاءت  06/02/2005: املؤرخ يف  02- 05رقم 
املتعلق  14/08/2004: املؤرخ يف  04/08فـي نـصوص مـتفرقـة كالقانون رقم 

 19/07/2003: املؤرخ يف  03/06:بـشروط مـمارسة االْنـشـطة التجارية ، و االْمر رقم 
الـمتعلق برباءة  19/07/2003: الـمؤرخ فـي  03/07الـمتعلق بالعالمات و االْمـر رقم 

الـمتعلقة بـحقوق الـمؤلف  19/07/2003: الـمؤرخ يف  03/05اإلختراع ، و االْمر رقم 
الـمتـعلق  18/08/1990: الـمؤرخ فـي  90/22و الـحقوق  الـمجاورة ، و القانون رقـم 

رتبطة به ، و الـقانون بالسجل التجاري املعدل و املتمم ، و الـمراسيم التطبيقية امل
املتعلق بالـنقد و الـقرض املعدل و املتمم إىل غري  14/04/1990: املؤرخ يف  90/10رقم 

  .ذلك من النصوص األخرى 

كـما اْن الـقضاء الـجزائـري مبختلف درجاته يعاجل يوميا العديد من القـضايـا       
.        النصوص القانونية  التجارية املتعلقة باحملال التجارية على ضوء خمتلف  
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ن املشرع اجلزائري سلك مسلك املشرع ستقراء القانون التجاري اْإالحظ من ـو ي      
قانونية اليت ترد على احملل التجاري ـصرفات الـتـعض الـة بـدقـو نظم ب ، الفرنسي

التجاري محل ـم الـو كذلك تقدي ، حرـمليات البيع و الرهن و التسيري الـمهها عو اْ
را ـظـاصة نـحكام خخضع ألـعمليات تـافة هذه الـن كإو  ، ركةـي شـسهام فـإك

و فيما خيص التصرفات ، عنويا ـر ماال منقوال مـمحل التجاري الذي يعتبـلطبيعة ال
حكام العامة املنصوص عليها يف نتفاع لقد تركها املشرع لالْإلو اهبة اْـرى كالـخاالْ

.القانون املدين   

و إذا كانت االْهـمية اإلقـتصادية الـيت يـحقـقها الـتاجـر عـن طريق إستغالله       
للمحل الـتجـاري تـربز يف إستمداد اإلئتمان منه إنطالقا من خمتلف االْنشطة اليت 
تـدار فيه ، فـإن التـصرف يف احملل التجاري بالبيع يعد اْحد اْهم و اْبرز املظاهر االْكثـر 

ة التجارية حيث اْن التاجر ال يقتصر يف إستـغالله للمحل الـتجاري شيوعا يف البيئ
بنفسه بإعتباره املشرف على إدارته و حتريك وتريته اإلقتصادية ، إذ ميكنه إسـتغالله 

. باعتباره ملكية معنوية من شاْا إدرار دخل ال يستهان به   

صل عام يكفي لقيامه تطابق اْـوالت كـقـلى املنـوارد عـبيع الـذا كان عقد الإو       
جوهرية ـمجيع املسائل ال فـيو جادتني ، اليتني من العيوب ـو خ ، هليةأن ذاتا ـرادتيإ

ضيات البيئة توافق مع مقتـق ما يـي العقد و ذلك طبعا وفـمهمة فـو العناصر ال
ا تتسم حكام املنظمة لبيع احملل التجاري جيدهمل لالْن املتتبع و املتاْإجتماعية ، فاإل
ا العمل و املطبقة يف عقد ميزها عن بقية القواعد العامة اجلاري ـخصوصية تـب

ي ـفراغ عقد بيع احملل التجاري فإمشرع على وجه ملزم ضرورة ـرط الـشتـي ، والبيع 
ذه اإلجـراءات و ه ، قـمي الحـراء حتـجـإلب رمسي مع وجوب تسجيله و شهره كقا

جراءات القانونية املطبقة على عيد بتلك اإلـد بـى حـلإجراءات شبيهة إ بدون شك ،
محل التجاري فقد ـين الـخصوص دائـا بـماْ ، عقاراتـلى الـواردة عـيع الـقود البـع
مايل ـى تعزيز مركزهم الـلإية معينة سعيا منه ـانونـحاطهم املشرع بضمانات قاْ

متياز على إبائع ـل للجعـف ، مس مبصاحلهم املاليةـد يـي تصرف قو محايتهم من اْ
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يكون له ممارسة هذين احلقني رغم و ، بيع كما قرر له احلق يف فسخ البيع ـالشيء امل
خرى فتسري عليها القواعد حكام البيع االْعدا ذلك من اْ مـا مااْ ، مشتريـالس الـفإ

قل ـنــاره كـثآبيع و ـعقاد الـنإخاصة بـقواعد الـي الـو ه، العامة يف القانون املدين 
.لتزامات البائع و املشتري إملكية و ـال  

بعد ىل اْإجلى يف كونه يرتبط ـتـوع تـموضـة هذا الـميـهاْيضاف إلـى ذلك ، اْن       
 ةـاريـتجـالت الـيع احملـمليات بـيها عـشيع فـيت تـمال التجارية الـعاحلدود ببيئة االْ

ة ـقتصاديحكمة اإلـالتعرف على المكننا ـموضوع يـجتنا هلذا الـنا مبعالـنكما اْ ،
ن ـعاقديـلزام املتإىل جتسيدها من خالل إمشرع التجاري ـى الـونية اليت سعـو القان

يل ـى تسجـلإة ـضافإ يـقد رمسـي عـفراغه فإتجاري ضرورة ـمحل الـعند بيع ال
اقدية ـة التعـحرة للحريـاللى املساحة ـرف عـعـتـنـا سـنـنم اْـث، ره ـيع و شهـبـال
 متجر و حدود مبداْـرامهما لعقد بيع الـبإمناسبة ـمشتري بـمنوحة للبائع و الملـا

جوانب ـتكشف الـبحث سـهذا الـتنا لـجـعالـن مكما اْ ، ي ذلكـرادة فان اإلـسلط
ة الدين و املركز ائن لبائع املتجر حبسب طبيعدضمانات املمنوحة لكل ـخاصة بالـال

يت ـهية الـراء و التوجهات الفقختلف اآلـلى مـتعرف عـن الـناهيك ع، املايل للتاجر 
ؤيد ـفكار املنظرة له بني موها يف حميط االْـدلـت بـدلتجاري و اْـلمحل الـست لـسأ

ات ـن خالل هذه النظريـذ مإ ، قولة لهـنـوية و املـمعنـيعة الـطبـارض حول الـو مع
اضت ـفمتجر و اْـالنظام القانوين للهم احملطات اليت شرحت مكننا الوقوف عند اْـي

.الغموض على اجلوانب املرتبطة به  حملرء و يزيما يقنع اـاحلجج حوله ب  

:اإلشكالية  – 2  

يث ـى به احملل التجاري من حظحـذي يـعلى ما تقدم ذكره حول التميز ال ناءـو ب      
 ، من القواعد العامةتثنائية ـسإكام ححق اْـعد بـيت تـليه و الـسارية عـم الحكااأل
ـرى بـاْن تجاري من ضمانات نـمحل الـين بائع الـمشرع دائـه الـب خـصما ـبعا لـو ت

:إشكالية البحث ، ميكن التعبري عنها بطرح السؤال التايل   
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 محل التجاري قواعد خاصة غري مكتفيـبيع اللجزائري ـمشرع الـفرد الماذا اْـل      
منقولة ـو ذلك على الرغم من طبيعته ال ،  القانون املدينبالقواعد العامة الواردة يف

.و ما مدى كفاية الضمانات املقررة مبوجبها لصاحل مجاعة الدائنني ؟   

: تاليةمجلة من التساؤالت الفرعية ال تستتبعشكالية الرئيسية إلاهذه و         

.ماهي حقيقة احملل التجاري ؟  -  

.ثباته ؟ إان بيع احملل التجاري و كيف يتم ركماهي اْ -  

.كيف يتم نقل ملكية احملل التجاري مبشتمالت عناصره املادية و املعنوية ؟  -  

.طراف عقد بيع احملل التجاري ؟ لتزامات اْإماهي  -  

.ماهي الضمانات الناشئة عن عقد بيع احملل التجاري للوفاء بالثمن للبائع ؟  -  

.ناشئة عن بيع احملل التجاري  حلماية دائين البائع ؟ ماهي الضمانات ال -  

:املنهج املتبع  – 3  

قة ثجابة على خمتلف التساؤالت الفرعية املنبالية و لإلشكمعاجلة هذه اإلـو ل      
حيث  ، حليل املضمونـان الغالب فيها منهج تـتمدنا عدة مناهج كـعإنها فقد ـع
يت ـضمانات الـوضيح الـجل تاملراسيم و كذا الْعتمدناه لتحليل مجلة القوانني و إ
منهج ـخصوص الـو ب. محل التجاري و الدائنني له ـشرع لفائدة بائع الـمـررها الـق

.حكام احملل التجاري ملام مبختلف اْغرض اإلـالوصفي فقد مت توضيفه ل  

:اخلطة  – 4  

   :ثالثة فصول ، هي  ىلقسم البحث إ

د ـو قتعريف الـمحل التجاري و خصائصه ، حت عنوان ـجاء ت اْولصل ـف      
و ، تعريف احملل التجاري و عناصره لول املبحث االْ خـصصنان ـحثيـىل مبإسمناه ـق
  .صائص احملل التجاري و طبيعته القانونية خلمبحث الثاين ـال
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مناه ـسـو ق، محل التجاري ـيع الـباْركان حت عنوان ـفجاء ت ثاينا الفصل الـماْ      
اين ـث الثـمبحـو ال ،موضوعية ـركان الالْلول حث االْـاملب خصصناىل مبحثني إ
  . الشكلية ركانالْل

و ـو ه ، تجاريـحل الـمـيع الـار بـثآ عنوانحت ـفقد جاء ت لثما الفصل الثااْ      
لتزامات املتعاقدين يف بيع احملل إلول املبحث االْخصصنا ىل مبحثني إدوره قسم ـب
لنا ـخري ذيلضمانات بيع احملل التجاري ، و يف االْ مبحث الثاينـال خصصناتجاري و ـال
لهامها ـستإنتائج و التوصيات اليت متكنا من م الـهأخامتة خلصنا فيها ـبحث بــال

  .نا فيها خالصة القول و صفوته ـدرجو اْ
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 الفـصل األول

 تعريف المحل التجاري و خصائصه
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:فصل االول لا  

:تعريف احملل التجاري و خصائصه    

إن حاجة الـمجتمع إىل الـتجارة ترجـع إىل عـهد بعيد ، كما اْن التاجر إستخدم       
الـمحل التجاري منذ القديـم عندما ظهرت حاجته إىل الـمكان الـذي يـمـارس فيه 
تـجارتـه و إىل االْدوات و الـمـعدات اليت يـستـخدمها فـي اإلستغالل التجاري و إىل 

  .ور السلع اليت يبيعها للجمه
وال شك يف اْن التاجر كان يعلق اْمهية كبرية على العمالء ، كما اْنه كان يسعى       

  . )1(للتعرف على رغبام و إرضائهم من اْجل احملافظة عليهم 
و بالرغم من ذلك فـإن فكرة إعتبار الـمحل التجاري ماال معنويا مسـتـقال عـن       

العناصر اليت يتكون منها فكرة حديثة مل تستقر تشريعيا إال فـي غـضون القـرن 
  العشرين ،

و ذلك عندما ازدادت اْمهـية العناصر املعنوية كـالعنوان و اإلسـم التـجاري ، إذ       
ت النظرة إىل احملل التجاري نظرة مادية تقتصر على املقـومات الـمادية قبل ذلك كان

اليت يـتـالف منها احملل التجاري و اْمهها البضائع و اآلالت و املعدات ، و ليس معىن 
ذلك اْن فكرة املتجر املعنوية مل تربز إال بظهور التشريعات املنظمة للمحل التجاري 

الـمحـال التجارية قـبل ذلك عندما اضطروا إلـى  ، إذ كـانت معروفة لـدى اْصحاب
اإلقتراض بضمان احملل التجاري مع عدم التخلي عن حيازته إىل الدائن املـرن حىت 
ال تتوقف جتارم ، االْمر الذي كان يـخضعه لقواعد شبيهة برهن العقار رغـم اْنه 

صحاب احملال التـجارية مال منقول كما ، عرفت فكرة احملل التجاري اْيضا عند قيام اْ
  . )2(ببيع احملل حيث ظهر بوضوح اْثر عنصر اإلتصال بالعمالء عند تقرير الثمن 

و الفضل يف ظهور فكرة الـمحل التجاري ترجع إىل التجار اْنفسهم ال إىل رجال         

  
. 4ص  ، 1974علي حسن يونس ، احملل التجاري ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،   (1) 

. 6ص  ، بدون سنة ، 4ط  مسيحة القليويب ، احملل التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،) 2(  
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القـانون ، الـذين تـصوروا الْول مـرة إمكانية إنتقال الـمحل التـجاري إىل الغري بكل 
.عناصره و بكل القيم اليت ينطوي عليها   

لى التطرق بـنوع من التحليل عـ  على ما تقـدم سنعمل يف هـذا الفصل وبناء      
و ذلـك مـن خـالل تعـريـفـه  ،  تعريف احملل التجاري و خصائصهسـتـفـاضة لـو اإل

ول ، وكـذلـك تبـيان خصائصه و طبيعته القانونية يف وبيان عـناصره فـي مبحث اْ
  .مبحث ثان 
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:املبحث االول   

:تعريف احملل التجاري و عناصره   
مـخـصصة ـــمـوال املـنـقـولة الاحملـل الـتجاري باعـتـباره جمـمـوعـة مـن االْ      

ـهـر إال بـيا لـم تـظـسجـارية هــي فـكـرة حـديـثـة العهـد نـملـمارسـة مهـنـة ت
ر ـى اْن التاجلخـر ظهورها إع السـبـب فـي تاْـرجفـي اْواخر القرن الـتاسع عشر ، وي

ط كـل واحد منها عـلى مادية فـقــتمد على الـعـناصر الـر كان يعـمفـي بداية االْ
ات التجـارية كـانـت ـمـشـروعن الكـمـا اْ، رتـباط بـيـنها حـدى و دون إدراك وجـود إ

هـمـية كـبـرية يف حـياة التاجر بل كانت ذاتية حمـدودة لذلك لـم يـكـن لـلمتجـر اْ
  . )1(و شخصية 

ة ة و اتـسـعــت دائـرة املنافـسرت الـتجـارالتاسـع عــشـر إزدهي الــقـرن وفـ      
ية لـثـورة الصناعـ، عـلى إثـر الـنـتـائج الـبـاهـرة لتجاريـة ـمشـروعـات الـبـيـن ال

ـاجـر نتاج و تعـدد املـصانع و املتوماتـرتـب عـليها مـن ظهور اإلختراعات و غـزارة اإل
صبح املـتجـر يـتكـون مـن الـعـناصر املعـنوية فـاْ هـمـية بعـضت تظهـر اْ، إذ بدأ

ستغالل ـمعـنويـة تآلـفـت معـا بقـصد اإلة و الـعـناصر املاديـن الـجـموعـة مـم
  . )2(التجاري 

 الـكتاب زائـري الـمحل الـتجـاري يفلـقـد تـنـاول الـمـشـرع الـجــ و      
وتبعا لذلك نقسم  168ىل املادة إ 78دة انـون الـتجـاري من املــاالــثـانـي مـن الق

الْول تـعـريـف احملـل التجاري يف لـى مطلبني نـتـناول فـي اإ دراسـتنا يف هذا املبحث
  . ناول فـي الـثـانـي عـناصر احملل التجاري حني نـت

 
  

. 127سنة، اجلزائر ، ص عمورة عمار ، العقود و احملل التجاري يف القانون اجلزائري ، دار اخللدونية ، بدون ) 1(  
. 196، ص  2008ردن ، انون التجاري ، دار الثقافة ، األعزيز العكيلي ، الوسيط يف شرح الق) 2(  
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:تعريف احملل التجاري : ول املطلب األ  

حملـل التـجاري ، اْداة العـمل اليت يسـتخـدمها داول لفـظ ايقصد العامة من ت      
  . )1(ستغالل التجاري التاجر فـي اإل

هة بصفـة ـسية تعاريـف متشابـل التجاري يف قـواميـس اللغة الفرنـللمح و      
ن مـن جـمـلة اْمـوال و عـناصر جمـوع مـتـكوـما عـضها باْـرفه بـامة ، فـيعـع

  . )2(و جتـاري ستغـالل صناعي اْمـخصـصة إل

صفة عـامـة الــتــجـاري يــعــد بـ ـمـحـلن الوامـيــس اْوورد فـي بـعض الق      
مـارســة و الـتاجـر ملصانـع اْيكـرسهـا ال ون من مجلـة عنـاصـركموع مـتـمجـك
  . )3(تـه نهم

فــيـعـرفـه الـبـعــض  ، ن الـفـقه قـد عــرفـه تـعـاريـف مـتـشـابـهةكـما اْ      
و مـعـنـويـة يـجـمـعـها الـتاجر و نـه جمـمـوعـة عـناصـر مـنــقـولة مـاديـة اْبـاْ

  . )4(يستعملها بغرض تلبية حاجيات عمالئه 

مـوال املنقـولة ختـصـص ملـمارسة مهـنة نه كـتـلة مـن االْخـرون باْـعـرفـه آي و     
و قـد تشـتـمل ، صلـية بعـض العـناصـر املعـنـويـة جتـاريـة و تـتضمـن بصفـة اْ

  . )5( خـرى ماديةعـلى عـناصر اْ

ذي ـذهـن املـكـان الـلـى الـتـبـادر إصطالح احملـل التجـاري ال يـعـين كـما يإن إ      
  وو الـبـضاعـة املـوجـودة بداخـل احملـل ، اْه التجارية ، اْـعـمالارس فـيـه الـتاجـر اْـمي

 
. 199التوزيع ، بدون سنة ، ص بو حلو ، القانون التجاري ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و حلو أ) 1(   

(2) Dictionnaire de droit , 2 éme édition , 1966 , Dalloz , p 702 . 

(3) Petit dictionnaire de droit , publie en 1951 , Dalloz , p 635 . 

(4) R.Radiere et R.Hovin  A droit commercial 6 eme édition , 1970 , Dalloz , p 625 . 
. 751سكندرية ، ص ، دار الثقافة باإل 1949،  1، ج  حمسن شفيق ، القانون التجاري املصري) 5(  
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طوي حتـتها جمـموعـة ـل يقـصد بـه فـكـرة معـنويـة تنـاث الكائـن فـيـه ، بـثاالْ
 تال مـنـقـوالمـوال ال تـكـون إوهـذه االْ، غـالل ـسـتاإل مـوال املخـصصة لغـرضاالْ
ـن مـفـردات هــذه ـا عـسـتـقـلة تـمـامــوهـي م،  ) اديـةـو مكـانـت اْـعـنويـة م( 
عـنوي ـمـنـقول م نه مالعـريـف املـحـل التجاري باْـمـكـن تـمـوال ، ومـن ثـم يـاالْ
غــالل ـتـسماديـة و مـعـنـويـة و مـخـصص إل ضـمـن مـجـمـوعـة عـناصـرـتـي
و املـصنع تبعا لنوع النشاط يـسـمى باملتجـر اْو قـد  ، نةـو صـناعـة معيجـارة اْـت

  . )1(الـذي يـزاوله الشخص 
مـن  تعـد جـزء: "  مايليعـلى  78يف املادة لـقد نص القانون التجـاري اجلـزائري       

شـمل ـموال املنقـولة املخـصصة لـمـمارسة نشاط جتـاري ، ويـاملـحل التجاري االْ
خرى موال االْيضا سائر االْعمالءه و شهرته ، كما يشمل اْلزاميا ـتجاري إحـل الـمـال

جيار ، و ق يف اإلسم التجاري ، و احلالتجاري كعنوان احملل ، و اإل ستغالل احملـلالالزمة إل
  الت ، والـبـضـائـع ، و حـق الـمـلـكـية الصـنـاعــية و الـتجـاريـة ـعدات ، و اآلمـال

  . )2() نص على خالف ذلك كل ذلك مامل ي

ن الــمشـرع الـجـزائــري لـم يعـرف املـحـل ـذه الـمـادة اْـيــتـضـح مــن ه و      
ة عـته اْو خـصائصه القانـونـييـان لطـبـجـاري ، بـل عــدد عــناصـره دون بـيـتـال
اري كــفـكــرة ـون الــمــصـري فـلـم يــظـهــر الـمـحـل الـتجـمـا فـي القـان، اْ

الـصـادر  11ـــانـون رقــم صــري الـقـصــدار الـمـشــرع الـمــيـة إال بـإونــقــان
لـتجاريـة و الـماْخود ال ا، بـشـأن بـيـع و رهـن الـمح 1940فــبـرايــر  25اريـخ بـتـ

لـق بــبـيع و رهــن الـمـتـعـ 1909مارس  17لصادر يف رنـسـي اعـن الـقـانـون الـف
اء بـه بـتعريـف احملل التجاري بـل جت هــذا الـقـانـون م يـاْـمـحـل التجـاري ، ولـال

  و عـرفـه 34وىل مـن املادة بالفقـرة االْ 1999 سنة 17قانـون التجارة الـمصري رقم 
  
 

. 5املرجع السابق ، ص مسيحة القليويب ، ) 1(  
تضمـن الـقـانون ـمـ، ال 26/09/1975 :مـؤرخ فـي ،  ، املعدل و املتمم  75/58مـر رقـم مـن األ 78الـمادة ) 2(

  . 101 ، عدد 19/12/1975: التجـاري ، اجلريدة الرمسية الصادرة يف 
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  .      )1(املـنـقـولـة تـخـصص ملزاولة جتارة معينة باْنه جمموعة من االْموال 
فـي  سـم املـتجـرــمحـل التجـاري إطـلـق عـلى الردين ، فـقـد اْقانون االْـما الاْ      

موال املنقولة ه جمموعـة مـن االْـناْـب الـذي عـرفـه تجارةـون الـانـمـن ق 38الـمادة 
تجاري ، و جـذب العـمالء ـتغـالل الـسـمادية تآلفـت معا بقـصد اإلة و الـمعنويـال
قولة تشكل يف ـمنـموال الهـم ، و هـذه االْـحـتفـاظ بـنـميـتهم و اإلر وتـجـتـمـلل
خمـتلفة عـن قيمة ه قيمة مالية مستقلة و ـا لـقوال معنويـنـماال مموعها ـجـم

  . )2(ة يف تكوينه العناصر الداخل

ي ضا يقه و عـلى مـنتجاري ، باْـض املصرية احملل الـنقمة الوقـد عـرفـت حمك      
يـعتبـر منـقوال معـنـويا مـنفصال عن االْموال  1940لـسنة  11الـقانـون رقـم  هبـ

صة املستخدمة يف التجارة ، و يـشـمل جمموعة العناصر املادية و املعنوية املخص
جتاري سم ، و عنوان ملزاولة املهـنة الـتجـارية مـن إتـصال بالعـمالء ، وسـمـعة ، و إ

ردات املكونة بية و الفنية مسـتـقـلة عن املفدق امللكية االْجارة ، و حقو، و حق يف اإل
ت ، فهـو فكـرة معـنوية كالـذمة تـضــم اْمـواال عدة ولكنها هي ذاا لـيسهلا 

حــل ـصـرف فــي مـفـردات الـمـرتـيـبا عـلى ذلـك اليـكـون الـتـمـوال ، وتهـذه االْ
ي ته اْـيعـبـطـعـقـار بـ، وال يـعـتـبـر الفــي الـمـحـل ذاتـه  االــتـجـاري تــصــرف

ا ــلوكـه ، ولــو كـان مـمـمـتـجـر عـنـصرا فــيـغـل فـيـه الـسـتـناء الـذي يـالـب
ستقلة عن ـن يكون حمال مللكية ملـلمالـك نـفـســه وهـو بـهـذا الوصف يصح اْ

  . )3(العقار القائم به 

  :ة متييز احملل التجاري عن املؤسسة التجاري
ـقدمية و املعـروفـة عند رجال ن مفهـوم الـمؤسسة يعـترب مـن الـمفاهـيم الإ      

  ، فهي خـلية" فـر منه ـا ال مـيـاسـستصاديا اْـقكـائنا إ" ـصاد إذ يـرون فـيه تـقاإل
 

. 261، ص  2004سكندرية ، ي ، الدار اجلامعية اجلديدة ، اإلهاين دويدار ، القانون التجار) 1(  
. 189عزيز العكيلي ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
. 8، ص  2001جيار و بيع احملل التجاري ، دار الكتب القانونية ، حممد السيد ، إخلف ) 3(  
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سة ـؤسـصادي موحـد للمـقـتـف إعـريـه ال يـوجـد تـنر اْـيـساسية غقـتصادية اْإ
ن لفقه الـفرنسي القـدمي اْختالف التعريفات يف هذا اال ، فريى جـانب من اـظرا إلن
و اْ –موال و تداول االْل اْـويـو الـتحنـتاج اْـه اإلنظيم غـرضـي كـل تـسة هـمؤسـال

ذي جيـمع ـقتصادي و القانوين الا النشاط اإلو لذلك تعرف املؤسسة باْ –اخلدمات 
التنظيم ا يضا اْقتصادي ، كما قيل اْـشاط اإلة للنـماديـعـوامل الـبشرية و الـال

نتاج خرى إلموال و عمل من جهة اْجـمع عـوامل بـشـرية من جـهة و رؤوس اْـالذي ي
  .و ثروات قصد بيعها خدمات  اْ

تعريف ـجـانب هـذه املفاهـيم الـواسعة جنـد مـفاهيم ضيقة تسمح بـلكن ب      
  ترمي ىل الغـرض الذيـعـوامل الـيت تكـوا و بالـنظر إلـى الـسة بالنظر إمؤسـال
  سيسا عـلى هـذاليه و الذي يتمثل خاصة يف الـبحث عـن الـفائدة النقـدية ، و تاْإ
نتاج ـجمع يف نفـس الذمة عـوامل اإلها شكـل النتاج الذي يـنؤسسة باْـعـتربت املاْ

و موال اْع اْـيـصد بـذا قـشخاص يتميزون عن صاحب املؤسسة و هقدمة من اْـمـال
  .نقدي خدمات للحصول على دخل 

كـانت اْو ضـيقة اْن افـة هـذه  املفاهـيم واسعة و يـستـنـتج من ك      
مـوال الـمستـعملة ، سـاسـية هـي رؤوس االْجـمع ثـالث عـناصر اْـؤسـسة تامل

سـريها ، و لذا ـي يـهـيئات الـتـن و الـموظفيـعمال و الـن الـالعمل املقدم م
قـتصادي هي جمـموعـة مها اإلـون املؤسسة حـسب مفهنستطيع القـول اْ

نتاج ة مستعملة لتحقيق غرض معني هو اإلو ماديعـوامل خمـتـلفة بشرية اْ
   . و خدماتموال اْنتاج اْي إمبعناه الواسع اْ

كـثر قـتصادي اْه اإلمؤسسة يؤكد على مفهومـف الـن تعريذا اْـو يظهر من ه      
من  حديدهـعب تــن مصطلحا من الصىل يومنا الـراهمنه القانوين و لذلك يبقى إ

ستعمل هذا ول قانون قد إطايل كان اْـيـشريع اإلن الـتالـناحية الـقانونية ، و يـبدو اْ
ال الـقانون فـي فـرنسا بعـد احلـرب العاملية ـمام رجـهـتـهـر إما ظـينـفهوم بـمـال

ـر بـوضوح فـي قـراءة الـدراسات الـيت صدرت فـي هـذا ـة ، هـذا مـا يـظهـيـالـثان
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ن جنهل الـدراسـة الدقـيقة و الـبـناءة الـيت جاء ا ميكن اْال و على كل  ،جال ـالـم
ا فهي نظام ن املؤسسة تكتسي طابعا ثانيانب من الفقه الفرنسي و الذي يرى اْـج
خـريا خـلـية قتصادية و اْقرارات اإلـات و الـابـسـحـز الـركـع و مـوزيـتـاج و الـتـناإل

  .جـتـماعية إ
نشطة الـتجارية ن الـمؤسـسة ال تقتصر على االْو يـتبني مـن كـل مـا سـبق اْ      

جانب املؤسسات ـد بـوجـتاج لـذلـك تـنـيادين اإلفـحـسب فـهـي تشمل كـافـة م
العمليات احلرفية ، نشطة املدنية كالزراعة و تجارية مـؤسـسات مـدنية ختص االْـال

ذ تـشمل مـن بيـن ـهـوما واسـعا إعـد مـفـسة تـن الـمؤسـلى ذلك فـإالوة عـو ع
مـوال املـسـتعملة و الـيد العـاملة و يـبقى تجاري و رؤوس االْـمحل الـناصرها الـع

مؤسسة التجارية ، كـما يـطـبق هـذا ـسـاسي يف الشري الـركـن االْـامل الـبـالـع
ي سة اجلـماعية اْـي التاجـر الـفرد و الـمؤسم عـلى الـمؤسسة الـفردية اْالـمفهـو

و عمومية ، و البـد موال املستثمرة خاصة اْالشركات التجارية مهما كانت رؤوس االْ
ارية اْي ن تشتمل املؤسسة على عدة حمالت جتنه يـمكن اْلـى اْخـريا إمـن االشـارة اْ

كون للشركة ـن تن اْـمكر كما يتاجدة مثمار عستيـمكن اْن تـقـوم الـمـؤسسة با
  .  )1(التجارية عدة فروع 

محل التجاري ـمؤسسة ختتلف عن الـن الو يستنتج من كافة هذه املالحظات اْ      
عترب يف نه اْرغم من اْـة ، و بالـكـثر دقر من الناحـية القانونية مفهـوما اْـذي يعتبـال

ـعض التساؤالت و ر بـمصنع و غري مالئم فال زال يثي نه عبارة عن تركيبالستينات اْ
  .نتباه الفقهاء يلفت إ

محل التجاري يعترب ملكية غري مادية ـن الذا نستطيع القول باْـنطالقا من هو إ      
نه يـطلق عليه يف بعض ىل اْن نـشيـر إو ال يتمتع بالشخصية املعـنوية ، و يـجـب اْ

، و عـلى ذلـك تنص املادة ) الـمـؤسـسة الـتجارية ( سـمية ـجنبية تالتشريعات االْ
  عـلى  1967يـوليـو  11الـمؤرخ يف  11شتراكي اللـبناين رقـم ـوم اإلوىل من املرساالْ
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صـال من عناصر لف اْمشروع التجاري وهـي تـتاْـداة المـؤسسة التجارية اْـن الأ
غري مادية و تبعيا من عناصر مادية يرمي مجعها و تنظيمها ملمارسة مهنة 

ـجارية ال تتسم بطابع عام ، و من ثـم يستعمل الفقه اللبناين كلمة ت
لمة الـمشروع التجاري الـمـؤسـسة التجارية للداللـة على الـمحل الـتجاري و ك

التجارية ، و على كل سنحتفظ بعبارة احملل التجاري نظرا املؤسسة  لىـة عـدالللل
  .لدقتها 

غـراضها حـقـيـق اْـداة تستعملها املؤسـسة التجارية لتن الـمحل الـتجاري اْإ      
فـهي تظهـر كمجـموعة عـناصر خمـتـلفة مستعملة لنفس الغرض التجاري ، و 

جـل ممارسة حقوق و محل التجاري من اْـ تكـون الاليت عناصرـمشرع الـلقد حدد ال
 حـد الـعـناصر ومتيازات البائع و الدائن املرن ، و هـكذا جيـوز للـبائع فـصل اْإ

ن حـترام الشروط الشكلية اخلاصة به ، و ال ريـب فـي اْـتـنازل عـنه بإمـن هـنا ال
التجاري فـالوحـدة اجلوهري للمحل  مثل الطابعـت وحـدة هـذه العـناصر

ن ىل القـول باْدت إلفة اْـمخـتـالطـبيعـة ال ن هـذه الـعـناصر ذاتـالـموجـودة بـي
ي ذمة التاجر كتلة من ـذ يوجد ف، إ"  موعـة قـانـونيةجم" ـجاري هـو احملل الـت

تبـر احملـل التجاري ذمة ختصيص عذا اْهل صيص مشتركل جممعة من اْجل ختموااالْ
ال ، إ" كمجموعة واقعية " ض الفقهاء ي بعـحملل الـتجاري حـسب راْهر اـكما يظ

حكام القانونية ستقراء االْـتضح من إارة و يـنه يصعب حتديد و تعريف هـذه العباْ
 . )1(وحدة الذمة  حتفظ على غرار املشرع الفرنسي مببداْن مشرعنا إاجلزائرية اْ

    :الشفعة و عالقتها باحملل التجاري 

من القانون املدين اجلزائري و هو النص  794لـقـد جـاء تعريف الشفعة يف املادة       
 794مـن الـقانـون الـمدين الـمصري ، و قـد نـصت الـمادة  935مطابق لـلمادة ـال

  ة جتـيـز ـشـفـعة هـي رخـصـال: " ن ة الـذكـر عـلى اْـفـمـن القانون املدين الـسـال
  حوال و الشروط املنصوصـشتـري فـي بيـع العـقـار ضمـن االْمـحل الـحـلول مـال
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  ... " .عليها يف املواد التالية 

سباب كسب امللكية عد سببا من اْو يستخلص من هذا التعريف اْن الشفعة ت      
حل حمل ـالشفيع الذي ي ستعملها الشفيع لتملك عقار باعه صاحبه لغريإذا ما إ

ال يف بيع الشفعة ال تكون حبسب هذه املادة إهذا فـهذا املشتري بشروط معينة ، و ل
و طالب ـيع و هـفـشـحله الـل مـحـعقار و يسمى العقار املشفوع منه و الذي يـال
شفوع منه و الذي حيل حمله حواله ومن مـشتر هـو املشفعة ، وقد عني القانون اْـال

 يع و الذيـفـشـكه الـملـو البائع ، و عقارا مشفوعا به و هو العقار الذي يالشفيع 
  .ىل العقار املشفوع فيه يستند إليه يف طلب الشفعة لضمه إ

مد منه املشرع ـد واستـن الـمصدر الـتارخيي الذي استنو املالحظ مـما سـبق اْ      
ن املشرع ي اجلمهور حتديدا الْسالمية ، ومن راْـو الشريعة اإلها هـكامـحالشفعة و اْ

  . )1(حكامها الفرنسي مل يعرف الشفعة و مل يبني اْ

يع ، و هـذا ـخـذ بالشفـعة البـد من وجـود عـقار مـعه لـلبم االْـتـلكـي ي و      
ال على العقار ، ـرد إشفعة ال تـذ ال شفعة يف املنقول فالقـره املشرع اجلزائري إمـا اْ

رد ـنـها مـنقـول كما التـائـعة فـي الـسفـينة الْترد على بيع حصة ش لذا ال
اس للقلع ، و جتدر و غرللهدم اْ حسب املآل لبيع  بناء آيلـقول بـنـمـالشفعة يف ال

و خصيص هو منقول بطبيعته رصد خلـدمة الـعقار اْـتـعقار بالـن الىل اْاإلشارة إ
ذا بـيع ما إعترب منقوال و ال شفعة فيه ، اْاْذا بيع مستقال عن العقار إلستغالله فـإ

قا للقواعد العامة قرار رقم ـعقار وفـبعا للـفعة تـشـذه بالـخاز اْـار جـقـمـع الع
ون ـانـمن الق 794ن املادة يه اْـاء فـد جـ، و ق 18/11/1947: مؤرخ يف  155181

ال يف العقارات و ال ميكن ممارسته يف ـق الشفعة ال يكون إن حاْ" نص على ـمدين تـال
  " . احملالت التجارية 

  نــه مـناْ 19/11/1997: مـؤرخ فـي  150100اء فـي الـقـرار رقـم ـيـضا جو اْ      
 

جازة القضاء دين اجلزائري ، مذكرة حترج لنيل إالمية و القانون املـني الشريعة االسـعة بــاشور ، الشـعلي ع) 1(
. 8، ص  2004، اجلزائر ، ) الثانية عشر الدفعة (   
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  و مبقتضىنتفاع بالتعاقد بالشفعة و بالتقادم اْـق اإلنـه يـكتسب حاملقرر  قـانونا اْ
  :نه يثبت حق الشفعة يضا اْالقانون ومن املقرر اْ

  .نتفاع املناسب للرقبة و البعض من حق اإلذا بيع الكل اْملالك الرقبة إ – 1

  .جنيب ذا بيع جزء من العقار املشاع الْيوع إالشريك يف الش – 2

  .و بعضها ذا بيعت الرقبة كلها اْلصاحب حق اإلنتفاع إ – 3

فة الطاعنني ـن صمجلس قرروا باْـن قضاة الباْ -فـي قـضية الـحال  –ولـما ثـبت 
الـتمسك بـاْي حـق من حـقوق الشفعة هـم ـمكـنة ال تـسـمح لكمستاجرين لالْ

من القانون  844عـتبارهـم كذلك كـمنـتـفعني حـسب مـفهـوم املادة ، وال ميكـن إ
النعي على القرار املطعون  نقرارهم تسبيبا كافيا و بالتايل فإببوا ـم سـإاملدين ف

  . )1(سباب ليس يف حمله فيه بإنعدام األ
 جال للحديث عن الشفعة يف بيع احمللـه ال مـنو يـستنتج مـن كـل ما سبق باْ      

  التجاري ن احمللاْـطعا بلى العقارات و مـن الـمعروف قال عتـجاري إذ هـي تـسـري إال
ماديـة و مـعـنـويـة  ن مـجـمـوعـة عـناصـرهو عبارة عن مـنقـول معـنوي يتضم

  .   و صـناعـة معينة ستغــالل جتـارة اْو مـخـصص إل

  :عناصر احملل التجاري : املطلب الثاين 
حملـل التجـاري من جمموع من العـناصر الـماديـة و املعـنـوية ، لـكـن ركـب اـيت      

تلف ـخـل تـوال ، بـحل االْـي كـدة فـعناصر تكون واحـن هـذه اللـيس معىن ذلك اْ
ـوع التجارة و ظروف حل التجاري على حسب نـمـاصر الـيت تـلـزم لـوجـود الـالعـن

  خـتـراع عـنـصرا فـي بـعـض احملال فـي حني التغـالل ، فـقـد تـكـون بـراءة اإلساإل
  ني العناصر اليت تدخل ـخـرى ، وهـكـذا سـوف نبهـا وجـود فـي مـحـال اْـيكـون ل 
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  . )1(و معنوية مـا عـناصر مادية اْال الـتجارية بصفـة عامة وهـي إكوين احمليف ت

  :العناصر املعنوية : ول الفرع االْ

مـوال املـنقـولة يـقـصد بالعـناصـر املعـنـوية للمحـل التجـاري ، جمـمـوع االْ      
تمـثـل هـذه العـناصـر حـسـب ستغلة فـي النشاط التجـاري ، وتــعـنوية املـمـال

بالعـمالء ، و الشهـرة  تصالمـن الـقانون الـتجـاري فـي اإل 78لـيه املادة مانصت ع
جـار ، وحقـوق ـيـتجـاري ، و احلـق فـي اإلسم الة ، و العـنوان الـتجـاري ، و اإلالتجاري

العناصر اليت مل تذكرها هذه املادة و هي  ىل جانبـية و التجارية إصناعـلكية الـامل
  .دارية دبية و الفنية و الرخص و اإلعـتمادات اإلحقوق امللكية االْ

ناصر وردت عـلى سـبـيل ة آنـفا ، فإن العذكـورـمال 78حـسـب نـص الـمادة  و      
ي تكوين احملال ـدخل عادة فـيت تـعـناصر املعـنوية الـهـم العـتـبارهـا اْبإ مـثـالـال
ن حيـصر املشرع كافـة العـناصر يعي فمن غري املتصور اْـر طبـمذا اْـتجارية ، وهـال
ل التطور ـعوامـخر و ختضع لت آلالتجـاري ،كوا تتغري من وق معـنوية للمحـلـال

  .و الفـين  التكنولوجي
  : تصال بالعمالء اإل) 1

لـم يـبني الـمـشــرع الـجــزائـري عــلـى غــرار الـمــشــرع الـفــرنـسي مـا       
لـى موقـف ـرجـوع إتـصال بالـعـمـالء ، ولـذلك جيـب الـمـقـصود بـعـنـصــر اإلال

ن الـمـشــرع الـجــزائـري ي هــذا الـمـجـال ، عــلـى اْـاء فــقـضـــه و الــقـالـف
ـعنصر يعـد ن هـذا الـسـي عـلى اْـفـرنـمشرع الـنــص صـراحــة عــلى خـالف ال

، ويقصد ذا العنصر جممـوعة  من القانون التجاري 78وذلـك فـي املادة  ارياـجـبإ
عــيـن لـشـراء ـجاري مـحـل تـمـع معـامـل ـتـعـتـادون الـن يــخـاص الـذيــشاالْ

لـك اْنـهـم الزبائـن خـدماته ،  ويتـرتـب عـلى ذـتعـانـة بـه اْو اإلسـلـوازمـهـم مـن
  ازات ـمـتـيـل شـتـى هـي إعــوامـن مــع الـتـاجـر نـظـرا لومـتعاملــال الـثابـتـون
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تـه فـي اءـمستقيم ، و كـفـذاتية كـسلوكه الـي صفاته الالشخصية ، اْالـتاجـر 
  . )1(تسعت دائرة نشاطه رباح احملل التجاري وإدد العمالء زادت اْالعمـل ، و كلما زاد ع

ى حـسن تـواصله بالعـمالء ، و شـد احلـرص عـلن التاجـر حيـرص اْذلـك جند اْـل      
حـسن صورة قـصد مل وجـه و اْتنوعت ، و ذلك باْكتلبية طلبام مهما تعددت و 

ـي ذلك يلجاْ إلـى كل وسـيلة مشروعـة ضمان بقـاء ترددهـم عـلى حمله ، وهـو ف
حـتـفـاظ متكنه من إستقطاب وإجتذاب اْكرب عدد ممكن من العمالء العارضـيـن واإل

اْفـضل الشـروط  ، وتوفـري سـعارنتاج ، وختـفـيض االْعـن طريـق حتـسـيـن اإلبـهـم 
نه إستقطاب ي سلوك مـن شاْـم ، فـلكل تاجر احلـق فـي ممارسة اْو املستلزمات هل

منافسة ـال بداْـالسلوك ال يتناىف مع م و حمله مادام هذاالعـمالء و إجـتذام نـح
  . )2(املشروعة 

الـتجـاري نـوي بـالـمحـل مــالء كــعــنصـر مـعـــ يعين حق اإلتصال بالعوال      
الزبائن يـبـقى هلم  نالء ، ذلـك اْ، اْن للتاجر حـق إستئثـار و إحتـكار هلـؤالء الـعـم

مـام رغــبـتـهـم ن يـقـف اْـاؤون دون اْـي مـحـل يـشرتـياد اْمـطـلـق احلـريـة فــي إ
للـتاجـر كون ـخـر ال يـحـل آلـى مـائـن عـنه إزبـذا تـحـول الي حـائـل ، و عــلـيـه إاْ

فضاضهم كان نتيجة ني إحـتجـاج مـادام إنـجـذاب العمالء و إول مـمـارســة اْاالْ
  .ستعملها التاجر املنافس لوسيلة مشروعة إ

ـابعا فـعلـيا و اْكيدا والبحـث ن يكـتسي طتصال بالعـمالء جيب اْإن عـنصر اإل      
اش يـثـور حـول املـدة الواجـب لـى قـضاة الـموضـوع ، والـنقـعـود إمـر يذا االْيف ه

تـصال بالعمالء توافرها عـند إسـتـغـالل الـمـحـل الـتـجاري إلعــتـبار عـنصـر اإل
  .م ال ؟ ستغالل كاف اْم ال ؟ و هــل الشـروع يف اإلموجـودا اْ

  : خ ـصـادر بـتـاريـال 144927م ـا رقـيـعـلـحكمة الـمـرار الـى قـلـوع إالـرجـب      

  
.  4، ص املرجع السابق فرحة زراوي صاحل ، ) 1(  
ص  دون سنة ، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 1سني العطري ، شرح القانون التجاري ، جـعبد القادر ح) 2(

233  .  
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زوج (  و) من معها  و "ر -ح"رملة ب اْاْ( طروحة بني ـفـي القـضية امل 18/11/1997
ن احملـكـمة العـليا قد وضعـت حـدا للتساؤالت ، نــجـد اْ )1()  "ب -ن"رملة اْ "خ -ر"
نفا ، والـيت كـانـت نـتـاج جـدل فـقهي كـبيـر و كـذا تباين حـولـهـا ـمطروحة آال

اط قـد اْخـذ بالراْي القـائـل بالـنش ضاء اجلـزائـريكون القسي ، و يـفرنالـقـضاء ال
من القانون  78ادة املا جاء به املشـرع فـي نص كيد مي تاْالفعلي للمحل التجاري ، اْ

اري الء و الـشـهـرة فـي احملـل الـتجلـزامية تـوفـر عـنـصر العـمالتجاري اجلـزائري بإ
جـله احملـل نـشـيء مــن اْجـاري فـعـلي اْـال بــوجـود نـشـاط تتـى إ، و هــذا ال يـتـاْ

  . )2(الـتجـاري 

  : لشهرة التجاريةا) 2

مـن الـقـانون الـتجاري الـجزائري فإن املشرع مل يفرق  78حـسـب نـص الـمادة       
بـيـن لفظي العمالء و الشهرة رغم اْن اللفظني يستعمالن مـن الـناحـية العملية 
  بـمعىن مـترادف غري اْن الفقه إختلف حول هذه املساْلة فذهب البعض إىل التفرقة 

شـخاص الـذيـن عين جمموع االْـعمالء يـصال بالـتن اإلســيـسا عـلى اْاْبـيـنهما ت
ـفـة شـخـص الـتاجـر ذاتـه لـى صـعامـل مع احملـل لسـبـب يـرجـع إعـتـادوا الـتإ

مــانــته و دقـة مـواعـيـده و جـودة مـنـتجاته جتعـلهـم يفـضلون التعامل ل اْ، مث
عـة الـتجارية و اليت يـقـصد غريه من التجار ، بينما السم ـن الـتعامل مـعممعه 

جــتـذاب اجلـمهـور بســبـب صـفـات عـيـنـيـة تـتـعـلق ا قـدرة احملـل عـلــى إ
بالـمحل الـتجـاري ذاتـه ولـيـس بشـخـص صاحبه ، كـموقـعـه املتميز و مظهره 

  . )3(اخلارجي و الديكور اخلاص بواجهة احملل 
اْنــه بـالــرغــم مــن س وتـــرى بـــقــتـرح الـعـكـإال اْن آراء من الـفـقــه تــ      

  و اإلتـصال ) الـتجـارية  شهـرةـال( و جـاريــة اْاْن اإلصـطــالحـيـن ، الـسـمعة الـت
 

.ومابعدها  72ص  ، 1990سنة  ، 54ىل نشرة القضاء ، عدد ملزيد من اإلطالع أكثر الرجوع إ) 1(  
. 20السابق ، ص فرحة زراوي صاحل ، املرجع ) 2(  
 ، 1انون التجاري ، جـقـيضا حممود مسري الشرقاوي ، ال، وأنظر أ 164حسن ، املرجع السابق ، ص يونس علي ) 3(

. 92، ص  1975دار النهضة العربية ،   



- 26 - 
 

نـهــما يـسـتـعـمـالن غـالـبا فـي معنـى واحد بالعـمـالء غري مـتـرادفـــيـن ، فــإ
ـيصعب إثبات ما يـنهـما و خـاصة فـي جتـارة التجـزئة ، فنه يصعـب التميـيز بـالْ
  . )1(و زبون ثابت مر يتعلق مبشتر عابر اْذا كان االْإ

ق بـيـن العـنـصريـيـن ، إال يـر الـمـقـتـرحـة لـلـتـفـريــعايـورغـم كل هذه امل      
احملافظة علـى  ول اآلخر لتحـقـيق هدف واحد هـل عنصر منها يكماْنه يف الواقع ك

ر ، إذ يــقول البعض اْنه إذا كان عنصر اإلتـصال مالء على املتجإسـتـمرار إقـبال الع
ـقـبله ن السـمعة التجارية متـثـل مسـتبالعمالء يـمثل ماضي احملل و حاضره ، فـإ

  . )2(زدهار و مـا ينتظره مـن منـو و إ
ن ض ، بـاْالنق مةالصادرة عـن حمكوقـد قـرر الـقضاء املصري يف اْحد اْحكامه       

محـل الـتـجـاري ، ـتصال بالعمالء مها عماد فكـرة الالشهرة التجارية و مصدر اإل
رى قـصـد تـوظـيـف خـسـاسـه الــذي تــدور حـــولــه بـقــيـة الـعـناصـر االْو اْ

  . )3(ســتـغـالل الـتجـاري و تـدعـيـم اإل
ن اإلجتاه الفقهي الذي يعتبـر عنـصر العمالء و السمعة و مـما يـجدر بالذكر اْ      

االْساس الذي بدونه ال وجود للمتجر تعرض لنقد شديد يف املؤمتر الستني للمـوثقني 
و ظهر إتـجاه جديد يعترب عنصر اإلتصال  1962الفرنسيني مبدينة ستراسبورغ عام 

نصر الضروري الذي بالعمالء و السمعة صفة من صفات احملل التجاري و لـيس الع
  . )4(يدور معه املتجر وجودا و عدما على اْن هذا اإلجتاه مل يتبناه القضاء بعد 

و نـحن من جهتنا ال نؤيد هذا اإلتـجاه ، و نرى اْنه بالرغم من اْن عنصر اإلتصال       
  بالـعمالء و السـمعة لـيس العنصر الوحيد يف املتجر إال اْنه ال ميكن اْن يكون صفة 

 
. 162، ص  1994نادية فضيل ، القانون التجاري اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ) 1(  
. 23 – 22مسيحة القليويب ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
. 3، ص  2002ردين ، عمان ، افسة غري املشروعة يف القانون األيونس عرب ، النظام القانوين للمن) 3(  
. 336مسيحة القليويب ، املرجع السابق ، ص ) 4(  
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املتجر ، بل إنه العنصر الضروري الذي يتوقف عـليه وجـود املتجر و اْنه يفقد معناه 
الـقانوين إذا عـرض الـعمالء عنه ، كما اْنه ال يوجد قانونا حىت إذا إكتملت عناصره 

  .  مادام مل يبداْ اإلتصال بالعمالء 

  :سم التجاري اإل) 3

تسـمية الـيت يـخـتارهـا الـتاجـر لـيـطـلـقها عـلى ـجاري هـو الـم الـتـساإل      
ـتمل هـذه شـره من احملال املـشاة ، وغالـبا مـا تـمـيـيـزا لـه عـن غـيـمـحـلـه ت

يكون الشخص طبيعيا كما ميكن  سم الشخصي للتاجر عندماالتسمية عـلى اإل
  .بتكـرة و مكون تسمية مستعارة اْاْن ت

عـظـمها هــم عـناصـر احملـل التـجـاري و اْحــد اْسـم الـتجـاري اْـعـترب اإلو ي       
يـضا شـتمـل اْـكـما ي: " تجـاري ـقانون الـمـن ال 78مادة  ـقـيـمة ، حـيـث تنص ال

م ـسـمحل واإلعـنوان الـستغالل احملـل التجـاري كـة إلالزمـمـوال العـلى سـائـر االْ
  ..." .التجاري 

ســتاذ حمـمـد حـسنـيـن تبعـيـتـه ي االْب راْرتب عـلى هذا الـنص بـحسو يـت      
ي جـد هـذا الـراْـصـرف فـيه مسـتقـال عـنه ، ويـتـللـمحـل التجاري و عدم جواز ال

سـم يفرض عدم جـواز الـتـنازل عـن اإلمنطق ـذ الـرره فـي احلـياة العـمـلـية إمــب
  يقع فيه العمـالء خـرى ، بـما قـداري دون بـقـية عــناصـر احملـل التـجـاري االْالـتجـ

  ما ال يـخدم مصلحة ه وهوـمتنازل لـو حمـل التاجـر المـن تـضليـل وإجنـداب نـح
  . )1(مصلحة التاجر احمليل 

هــذا سـم الـمـدين ، حـيــث يـعـتـبـر ـلف عــن اإلخـتـاري يـجـتـم الـسواإل      
  سم العائلي الذي مييز لف من اإلخـيـر وســـيلة لتمييز شخص عن غريه وهو يـتاْاالْ

  شخـصي الذيـم الـسـق اإلسبـفـراد اتمع ، ويره مـن اْـهـذا الشخـص عـن غــي
 
 

. 220ص  بدون سنة ، حممد حسنني ، الوجيز يف امللكية الفكرية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،) 1(  
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اإلسم التجاري فهو كما  مـافــراد عـائـلـته ، اْمر عن بـاقـي اْمـعـين باالْـمـيـز الـي
ي عن غريه من تميـيز حمـله التجارـتاجر لـعـمله الـتـسـسم الذي يسبق القول اإل

  . )1(جتذاب الزبائن احملالت املشاة إل
حــيانا فــــي إجــتـذاب ـة كـبـرى اْســم الـتجـاري ذو فـعـالـيولــمـا كـان اإل      

ل ملـعـىن الـذي حيـمـله اْو الشكقـتـناصـهـم بـما يبـهـرهم به مـن االعـمـالء و إ
ن املـشـرع ـتجارية ، فـإة الـعـالمـسـم مـع الخـذه فـي حـالـة تـطـابـق اإلالـذي ياْ

مسه التـجـاري مـن نية متـكـن التاجر املعتدى عـلى إحماية قانوـصه بـالتجاري خ
مـباشرة دعـوى املـنافـسة غـيـر املشروعـة ضـد غـرميه التاجـر صاحـب الـفـعـل 

ن كـان ـتـقـرر له مـطـالـبة الـقـضاء بإزالة الـوضع غـري املشـروع إ، كـما ي اخلـطاْ
  . )2(لـه مقتضى 

لـلـمـشــتـري ســم صاحــبـه فـال يـجـوز وإذا كـان إســـم الـمـحــل هــو إ      
ـل ، وقـد غـراض املتعلقة بتجارة احملـال يف االْن يسـتعمله إفــي حــالــة الـشــراء اْ

مه ـسـابة إتـو يضـيف كسـمه مـقـتـرنا بكـلمة خـلفائه اْيضـيـف املـشــتـري إ
ـشتري و ورثته الرجـوع عـلى املحبـروف صغـيـرة ، و فـي هـذه احلـالة جيـوز للبـائـع اْ

  . )3(سم خل بإستعمال اإلذا اْإ

  :العنوان التجاري ) 4

التاجـر لتمييز حمـله التجاري  سـمية مـبـتـكـرة اْو شـعـار يسـتخدمههــو ت      
خـضر ، سـيـنما الرمال ، الصالون االْ: ة ، مثـل ـلـاثـممـمـحالت التجارية الـعـن ال

تجاري ، سم الالتعـريـف خيـتلف عـن اإلي ـذا العـنوان التجار هى السـالم ، ومـق
  نصـاري بـسم جتنه ملزم بإختاد إختـاد عـنوان جتـاري يف حني اْفـالتاجـر غـيـر ملـزم بإ

  
سكندرية ، دون سنة ، ص ري ، دار املطبوعات اجلامعية باإلاري و البحـتجـانون الـقـارودي ، مبادىء الـلي البـع) 1(
  163.  
. 222،الوجيز يف امللكية الفكرية ، املرجع السابق ، ص حممد حسنني ) 2(  

(3) Yves Guyon , droit des affaires , Tome 1 , droit general et  société 6 éme édition , p 641 . 
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  .القانـون 

سم ـعنوان التجاري ال يتخد من اإلسم الشخصي للتاجر ، يف حني اإلن الما اْكـ      
حـد كـل مـنهـما يف الـغـرض مـن تـه يـنال اْـتاجـر إسـم الـن إم خـداْـاري يـتجـال
قـد  ، و )1(مـحـل عـن غـريه منعا للخلط ـمـيـيز الـه والـعـمـل عـلى تـدامـتخسإ
خد شعار ، ن ياْعنوان الـتجـاري مثل العالمة التجارية كاْـن يكـون الحـيانا اْوافـق اْـي
خر خلـاص لكـل منهـما خيـتلـف عن اآلن الغـرض ااْ جسم ، غريـم مـسو إز ، اْـو رماْ

و الشعار الـعـنوان اْ قصد من العالمة متييز املنـتجات فإنكون الـن يـفي حيـ، ف
محل التجاري كمجموع معنوي عـن بـقـيـة احملـال ـمييز الـىل تالتجاري يهدف إ

التجاري على الفـتة نافـسة ، و عـادة ما يـوضع العـنوان ـمخـرى الالـتجـارية االْ
ى من اجلمهور إلمكانية التعرف عليه و اإلهتداء إليه بكل بساطة ي مراْـالـمحـل ف

  . )2(ذا تـعـددت احملال املمارسة لنفس النشاط التجاري خـصوصا إ
ـماية الـقـانونية اْن يـكـون عنوان التجاري حـىت يتمـتع باحلـي الـترط فـشـو ي      

ثـل ـداب الـعـامة ، و تـتـممـخـالـف للـنـظـام الـعـام و اآل و غريمـبـتكرا و مـميزا 
مـنافـسة غـيـر املـشـروعة و هـي تطبيق القواعد ـحـماية فــي دعــوى الـهـذه ال

  . )3( العامة يف املسؤولية التقـصريية عن اخلطاْ

ـحـلـه ، و ـهـة مـى واجـــلـعـــاري ـتـجــوان الــعــنــر الـيــضـع الــتـاجـ و      
عـمل ، لينال حمـله شهرة لدى ـارات الـيـى ســلـة ، و عـجاريـــتـوراق الى االْـعــلـ

ستعمال بصفة سـبقـية اإللـكـيـة احملـل الـتجـاري باْـسـب مـهور ، و تكـتـجمـال
  له ،ـحـمـتجـاري لـي عـلـى الـعـنـوان الـفـعـلية و ظاهـرة و للـتاجـر حــق نســب

 
. 39مسيحة القليويب ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
البحوث القانونية ، ، جملة ) ردين و العنوان التجاري يف التشريع األسم األحكام القانونية لإل( صالح أمسر ، ) 2(

. 20، ص  2000ردن ، ، األ 1العدد   
(3) Jean Derrupe , le fond de commerce , connaissance du droit , DALLOZ , 1994 , p6 . 
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لى الـنـطـاق اجلغـرافـي ـها و عــمـارسـتـي يـجـارة الـــوع الـتـصر عـلـى نـقـتـي
ـزوال تجاري بـالـالزم حلـمايـة شهـرة احملـل التجاري ، و ينقـضي احلـق يف العـنوان ال

  . )1(ستعماله إ

  :  جيار احلق يف اإل) 5

ب ـ، هــو ذلـك الـحــق املـمنـوح لصاحــار بـعنـصر الـحـق فـي اإلجي صـديق      
مـاكــن الـتـي يــزاول نـتـفـاع بـاالْـل الـتجــاري الـمـسـتاجـر للـمحـل فــي اإلاحمل

ــيان ال حنـه فـي بعـض االْهــمـيـة هــذا الـعــنـصـر فـإفـيـها تـجـارتـه ، ورغم اْ
كـان صـاحـب الـمحـل الـتجاري  إذا اري و ذلـك فـي حـالـة مـاجل التيـتوفـر يف احمل

الـبـنـوك فـي املشـروعـات الكبـرى كو الـمـالـك لـلـعـقـار ، و هــو مـا نـجـده هـ
  الـحـق فـي اإليـجـار نـجـد اْسـاسـها  رـصـنـة عـيـمـهمني ، و اْركـات الـتاْـو شـاْ
بـرر ـمـوقـعـه ، و يــر لـظـنـن بالـذاب الـزبائــتـجــي الــدور الــذي يـلعـبه فـي إف

ة وكذا ـزئـع بالـتـجـيـاريـة الـمـخـصـصـة فـي الـبـحـال الـتـجــي الـمـهــذا ف
  . )2(الفنادق 

ي اإلجيـار من بـني عـناصر هـمـية الـيت يكـتسـبها عـنـصر احلـق فـن االْكـما اْ     
إسـتمرارية الـتاجـر  يانا عـلىحـتجاري ، تكمن يف توقـف النشاط التجـاري اْـل الاحمل

 مكان يـجر واقعا فيف اإلنتفاع بالعيـن الـمؤجـرة ، خـصوصا إذا كان العقار املستأ
ه ـنـالء ، كـما أن قـبل العـمـهتمام و مقصد مو إستراتيجي جيعله حمل إعمومي اْ

  الـخاصـة اْن  ستـقـرارها و ظروفهاـكم إحب تـلـزمـنشطة اليت تستوجـد بعـض االْ
  . )3(الصيدلية  وقاري مثل بيع املواد الغذائية ، طار عيف إتباشر 

ستـفـيـد مـنها الـتاجـر ية ، يـونـانـحماية قـجار بـياإل حق فـيـحـضـى الـوي      
  مـؤجـرةـيـجـار ويـرفــض صاحـب العـيـن الـجــديد اإلـريـد تـجـر الـذي ياملـسـتأ

 
. 105 - 104فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
. 604، ص  1999سكندرية ، نون التجاري ، الدار اجلامعية اإلمصطفى كمال طه ، القا) 2(  
. 121، ص  2000عمال ، مكتبة احلليب احلقوقية ، بريوت ، نعيم مغبغب ، قانون األ) 3(  
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من  177باب الـيت اْوردتـها املادة سالـتجـديـد دون تـوافـر ســبـب مـشـروع مـن االْ
خالء ، وهــذه احلـمـاية تتمـثل فـي إلـزام املؤجر بدفع تعويض اإل قـانـون التجـاريال
هـو تعـويـض نـقـدي يـدفـع للـتاجر  سـتحـقـاقـي، وـمى التعـويض اإلا يسـو ماْ

ـاري كـمـقابـل قـل لـعـقـار يـباشـر فـيه نـشـاط جتتني على االْـاملستاجر منذ سن
ويـض ديد ، و جتدر اإلشارة إىل اْن هذا الـتععـما حلقه مـن ضـرر جـراء رفــض الـتجـ

 75/59ر معـد تعـديـل االْـتفاق عـلـيه يف العقـد بد اإلعـال بـزما إلـح مـلـم بـصب
  . )1( 05/02بالقانون رقم 

ها احلق فـي اإلجيار ، اليت اْحاط ية اليت يكـتسـبها عـنـصرو مما تقدم تربز االْمه      
سـتمـرارهـا عـلى قـدر احلـاجـة و بـما حيـقـق ـشرع التجاري حبـمـاية تـضـمـن إامل

، وعليه ال يستطيع املؤجر رفض ) مستـاجـر ـمـؤجـر و الـال( مـصلحة الطـرفـيـن 
التجاري  شرعجتديد االجيار دون توافر سبب جدي و مشروع ، و احلكمة اليت توخاها امل

جـار ـيـونـية عـلى عـنصر الـحـق فـي اإلضـفـاء حـماية قـانمن هذا احلـضر هـو إ
ذا كـان ـحـل التجـاري ، خـصوصا إمـال هـم عـناصرحــد اْحـيـانـا اْالـذي يـكـون اْ

ذاب ـتـجة فـي التشهري باحملل التجاري و إمـوقـع العـقار عـلى درجـة مـن الفـعالـي
  . )2(رضني على وجه خاص العمالء العا

و جـديـر باْن نشري إىل مدى إمكانية تاْجري الـمحل التجاري من الباطـن فاالْصل       
اْن الـمستاجر حيق له التنازل عن اإلجيار من الباطن مامل يقض اإلتفاق بغري ذلك كما 

جيار إال اْن اْن اإلتفاق على منع املستاجر للتأجري من الباطن يلزمه بعدم التنازل عن اإل
رغبة املشرع املصري يف محاية احلق يف اإلجيار لعنصر هام يف احملل التجاري قد دفـعه 

إذا كان االْمر خاصا بتاْجري عقار اْنـشئ : " مدين على اْنه  524/2إىل اْن يقرر يف املادة 
جـاز  به مصنع اْو متجر و اقتضت الضرورة اْن يبيع املستاْجر هذا املتـجر اْو املـصنع

  للمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع اْن تقضي بإبقاء اإلجيار إذا قـدم املـشـتري 
 
شغال التربوية ، ، الديوان الوطين لأل 1زائري ، ط جارية يف القانون التجاري اجلـتـارات الـجيـاليل اإلادي جيـجن) 1( 

. 7، ص 2001  
(2) Raymond Bonifassi , la propriété commerciale , imprimerie de l’avenir commercial , NICE , 
p 17 . 
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  ".ضمانا كافيا و مل يلحق املؤجر ضرر من ذلك 

و بذلك اْصبح بإمكان القضاء املصري مبا له من سلطة تقديرية اْن جييز للتاجر       
شـرط صـريح التنازل عن اإلجيـار اْو التاْجري مـن الباطن رغـم وجـود ) صاحب احملل ( 

 524/2( مينعه من ذلك ، و ذلك إذا توافرت الشروط املنصوص عليها يف الـمـادة 
  :و هي ) مدين 

وجـود ضـرورة تـقـتضي بيع احملل التجاري كما لو كانت اْحـوال صاحبه املادية : اْوال 
  .مضظربة و تقدير ذلك يرجع إىل قاضي املوضوع 

  .رر حمقق يلحق باملؤجر اْال يترتب على بيع احملل ض: ثانيا 

  .    )1(اْن يقدم املشتري الضمانات الكافية لصاحب العقار : ثالثا 

و من جـهـتـنا نرى باْن مادفع املشرع املصري إىل تشريع هذه املادة و إستثناء اْثر       
الـشرط املانع للتأجري من الباطن اْو من الرتول عن اإلجيار يف حالة البيع اإلضـطـراري 
للمـتجـر و رغبته يف محاية ملكية املتجر حبيث تبقى هذه امللكية قائمة ال تتفتت 

  .رط عندما يضطر صاحب املتجر إىل بيعه مشتمال على حق اإلجياربسبب هذا الش

   :عتراض مالك العقار على بيع احملل التجاري ثر إاْ
  نازلـعنوية اليت يشملها تـر املـناصـجيار من ضمن العقـد يـكـون الـحق يف اإل      

  لـتقـين حالةـله الـتجاري ، و هـذا الـوضع هـو الـغالب ففي هذه الالبائع عـن حم 
تفاق مسبق بني التاجر البائع ي إىل املشتري بالرغم من وجود اْعنصر احلق يف اإلجيار إ

ذا و الـتـنازل عـنه ، فـال حـاجـة إاطن اْـجار من الـبـيـظر اإلك العـقار عـلى حـو مال
  ذا كـانــتمرار خـصوصا إسـجاري لـإلشاط الـتـلـموافـقة املؤجر و هذا محاية للن

 سـاسـية الـيت يـتوقـف عليهاجيار من العناصر املهمة و االْـي اإلالـحـق فعـنصر 

 
،  ص   1998كـــامران الصاحلي ، بيع احملل التجاري يف التشريع املقارن ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ،  )1(

62 .  
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  ن املشتري الذي جتذاب العمالء ، غـري اْـمن يف إها دور مثـتجاري و لـمحل الـود الـوج
  ي مـواعـيدهاـجيار فـجرا جديدا للعقار يلتزم إزاء املؤجر بدفع بدالت اإليصبح مستاْ

  ترى ـشـجاري للمحل املـالنشاط الت يضا بعدم تغيرياملستحقة الدفع ، كما يلتزم اْ
  جيار قائما و مشروعا حبيث ال يوجدحقه يف املكوث يف العقار مدة اإل ذا حىت يبقىوه

  . )1(خالء العني املؤجرة ملي يربر طلب املؤجر من املشتري إو عمسوغ قانوين اْ ياْ 

ـي حق فـن الراد الـمؤجـر رغـم ذلـك طـلـب اإلخـالء فـفي هذه احلالة فإذا اْما إاْ      
ــديد ريد جتـجـر الـذي يـنونية يستفيد منها التاجر املسـتأجار حيضى حبماية قاـياإل
شروع ـي سبب مصاحب العـيـن الـمؤجـرة الـتجـديد دون تـوافـر اْ جيار ، و يرفضاإل

ـذه ري ، و هـجـزائـجاري الـون الـتـمـن الـقان 177ها الـمادة ـوردتسباب اليت اْمن االْ
ـسمى الـتعـويـض و مـا يـخـالء اْتعـويـض اإل عـمؤجر بدفـلزام الاحلماية تتمثل يف إ

ن على ـنتيـجـر منذ سـع للتاجر الـمسـتأدفـستحقاقي ، و هو تعويض نقدي ياإل
حقه من ضرر جـراء رفـض ـما لـل عـمقابـجاري كـيباشر فيه نشاط ت قل لعقاراالْ

تفاق ـعد اإلال بـزما إذا التعويض مل يصبح ملـن هشارة اْـدر اإلجـفقط ت. التجديد 
  . )2(عليه يف العقد 

على بيع احملل التجاري فقد وجد  مالـك العقارعـتراض ثـر إما فـيما يـتعـلق بـاْاْ      
  ى ـصول علـحـرط الـتـه ال يشـنجتهاد لـمحـكـمة الـنقض املصرية حيث قالت اْإ

  من القانون املدين 594/2ع الـمتجـر ، فـالنص يف املادة ـيـند بـر عـمؤجـقة الـمواف
  نـشـئ بـهار اْـجيار عـقبـإمـر خـاصا ذا كـان االْـك إع ذلـو م: " ه ـنلى اْـري عـمصـال

جر ، ـمتـو الجـر هذا املصنع اْن يبيع املـسـتأقتضت الضرورة اْو مـتجـر و إمـصنع اْ
ذا قـدم ن تقضي بإبقـاء اإليـجار إلمحكمة بالرغم من وجود الشرط القائم اْـاز لـج

ون ن القانالـمـشتري ضمانا كافيا و مل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق يدل على اْ
  ريه بالرغم من وجود الشرط املانع ، و بـالرغمـجيار لغن يتنازل عن اإلباح للمستاجر اْاْ
 

،  2000سكندرية ، و التوزيع ، اإلة املعارف للنشر ، منشأ 2حممد املنجي ، اإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار ، ط ) 1(
. 345ص   

. 7جنادي جياليل  ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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ذا كان العقار املؤجر قد ـنا إو ضمذا الشرط صراحة اْـن هـمؤجر عـتنازل المن عدم 
شروط املبينة فيه و ليس من بينها ـرت الـوافـىت تـر مـتجـو مصنع اْـه مـشئ بـناْ

التجاري  ن بـيع احمللال اْاملؤجـر و قـت الـتـنازل ، هـذا إذن خـاص مـن ـصول على إاحل
نتقل فيه امللكية مبجرد تالقي اإلرادة فال اق طرفيه و تتـفعقد رضائي يتم بـمجـرد إ

نعقاده ، و كل ما خوله القانون للمؤجر ي إجـراء معـني قـبل إاذ اْـختيتطلب املشرع إ
ى القضاء الذي ـلـا إن يـلجتـمامه اْو بـعد إوافقة على التنازل قـبل اْـعند رفضه امل

جـيـز هـذا البيع ، ال يـغـري من ـليت توافر الضرورة امللجئة اـيصبح له حق مراقبة ت
حصول على موافـقة ـع بالـن يتعهد البائع و املشتري يف عقد البيهـذه الـقاعـدة اْ

شتراطا للمصلحة يكسبه حقا حيل له التمسك نه ليس إنازل الْـر على التـمؤجـال
  .) 1(عماله باْ
  :حقوق امللكية الصناعية ) 6

ل ـمعترف بـها لـصاحل كوق الالـصناعية هي تـلك الـحقإن حـقوق الـملكية       
بـتـكـارية و مـنجـزاتـه الـفـكـرية املستعـملة فـي شخص عـلى نـشـاطـاتــه اإل

خـتـراع ، و الـعـالمـات ـحـقـوق بــراءة اإلال ذهلصـناعـة اْو الـتجـارة ، وتـشـمل ها
عية ، و تـعـتبـر هـذه لنماذج الصناا، و الرســوم و ) عــالمات املصنع ( الـتـجـارية 

وال ماديـة ، و متـنـح لصاحـبها مـا باْالـحـقـوق ذات طبيـعة معنوية لعدم تعلـقه
ا و جين مثار نشاطه املبتكر و تـعويض ملا ماهلثارا مؤقـتا إلستغالهلا اْو إستعستئإ

  .جناز تلك العناصر جل إموال و وقت من اْه من اْصرف
  ه اجلـوهـريـة فـي مـثـل هـذه ـل التجاري قـيمتـن جيـد احملـرا اْــويـحـدث كـثـي      

  وعليه نتعرض بإيـجـاز هلذهاليت خيضع كل منها لنظام قانوين خاص به احلقـوق ، 
  :احلقوق 

  :ختراع براءة اإل) ا
  ئة عـمومية خمتصة ـحها الـدولة بـواسطة هـيــنـشهادة مت" خـتراع براءة اإل      

 
. 272، ص  2000سكندرية ، ة املعارف باإلمحد حممود حسين ، قضاء النقض التجاري ، منشاْاْ) 1(  
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  راعه مالـيـا و لـمـدة زمنيةـخـتـه حق إحـتـكـار إستغالل إت لـترع كي يثبـخـللم
ـتـمع لذي تقـدمه الدولة و احمـدودة و ظـروف معـينة ، وبذلك فهي متثل املقابل ا

خترع تقديرا جلهوده و يصبـح له حق خاص و مطلق قانونيا على إختراعه ل للمكك
خـتـراع مـن طـرف الـدولة عـن طـريـق فـرض عـقـوبـات رادعـة ، وتـتـم حـمايـة اإل

  . )1(" ستخدامه دون موافـقة صاحبه و إختراع اْـقل اإلنـقوم بـعـلى كـل مـن ي
كـمـن فـي إعـتـبـارهـا اْداة فعالة خـتـراع ، تـو االْمهية اإلقـتصادية لـبـراءة اإل      

ـفـزهـا نـحـو التسابـق فـي يـن تنافـسية املؤســسات الـتجـارية بـما يـحيف حتس
لـعـة نـتـاج سـتكار قصد إستئثار اإلسـتغالل الـتجـاري يف إبـالبحث العلمي و اإل

مر الذي ة التجارية ، االْوب املـنشاْـعمالء صـجتـذاب التـسـمـح بإ بـجـودة معـيـنة
قدير القيمة ـها تـن تشكيل حـقـوق وقـيـم منقولة ميكـن عـلى ضوئمميكن معه 

  . )2(املستقبلية حملل جتاري ما 
ية القـانـونية ، بتكارات اليت حتضى باحلماوقد نـظم املشـرع اجلزائري اإل      

،  07/  03 مــر رقــمخــتـراع فـي االْيـمنـح صـاحـبها بــراءة اإلوتسـتحـق اْن 
، حـيـث تـنـص منه  07و  03خـتــراع و تــحــديـدا املادتني اإل اءةالـمــتـعــلـق بـرب

بـراءة  ن تـحـمى بـواسـطـةيـمـكـن اْ: " نـه لـى اْمــن هـذا االْمر ع 05املادة 
ختراعي قـابـل للتـطبـيق ـناجتة عـن نـشاط إدة و الـجديـختراعات الاإلخـتراع اإل

  . )3(" و طريقة خـتـراع مـنـتـوجـا اْن يـتـضـمن اإلالصناعي ، يـمـكـن اْ
وجـب املـشـرع خـتـراع باحلـمـايـة الـقـانـونـيـة الـالزمـة ، اْوحـتـى حيـضـى اإل      

  ائري للملكية الصناعيةصاحـبـه وجوب طلب قيده لدى املعهد الوطين اجلز عـلـى
  نص عـلىـحـيث ت 98/610مرسوم التنفيدي رقـم ـمن ال 08اال لـنص املادة ـعـم، إ

 
، ورقلة ، اجلزائر  4، جملة الباحث ، عدد ) قتصاديات ـراع مؤشر لتنافسية اإلتـخبراءة اإل( ـي ، تـم خبـيـراهـبإ) 1(

  . 149ص  ، 2006
  . 14، ص  1983امللكية الصناعية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، عباس حلمي املرتالوي ، ) 2(
ختراع ، اجلريدة الرمسية ـعلق برباءة اإل، يت 06/2003/ 19: ؤرخ يف ـ، امل 07/  03م ـر رقـممن االْ 03الـمادة ) 3(
  . 44، عدد  23/07/2003: لصادرة يف ا
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  : يت لـيه يقوم املعهد مبا ياْيف إطـار الـمـهـام املـوكـولة إ: " ه نـاْ
قـتـضـاء نشـرهـا ـراعـات و تسجـيـلهـا و عـنـد اإلخـتدراسة طلبات محايـة اإل -

  . )1(" سندات احلماية طبقا للتنظيم  و مـنـح
  :العالمة التجارية ) ب

جارية من حقوق امللكية الصناعية و التجارية ، ومضموا ـتـعالمة الـعد الـت      
ستعمال عالمة معينة ل اْو املنشاْة التجارية فـي إحتكار إو صاحب احملاملنتـج اْحـق 

يث ميكن العمالء من حتديد بلد اإلنتاج حـمتجره بـو بشعار يرمز لميز منـتجاته ، اْـت
حتفاظ بعمالئه عن طريق متكينهم من التعرف طالقا من العالمة مبا يسمح له اإلنإ

  .يسهولة على املنتوج 
تجات ادية يـضـعـها التاجـر عـلى املنة موقد تاْخد العالمة شكل شارة اْو مس      

لـيها التاجر عـليه فهي بال شـك وسيلة يـلجا إ الــيت يـقـوم بصنعها و بيعها ، و
عـد اإلنـتـقال إلـى لـيجـذب العـمـالء و جيعــلهم يف عالقة مستمـرة بـه حـتـى بـ

قليمية ال تسويقه ، وجيب لـه بـتوسـيع الدائـرة اإلـسـمـح رى ، و هـذا يجهة اْخ
خـرية متيز املنتجات ن نفرق بني العـالمة التجـارية و العـالمة الصـناعـية فهـذه االْاْ

اليت يقوم  املنتجات وىل تــميز ن االْصانع بتصنـيعها فـي حـيـن اْـقـوم الـي يـتـال
  . )2(التاجر ببيعها 

خر من العالمات ، هي عـالمـات اخلـدمـة و ـهـر نـوع آاحلـاضر ظ وقـتـو فـي ال      
كثر من عون طارها اْتكون متشاة و اليت يتنافس يف إ خدمات اليتـهـي تـمـيـز ال

  .قتصادي إ
 06/  03مـر رقــم مــن االْ 03جـزائري فـي الـمـادة ــشرع الـمـص الــد نـوقـ      

تج ـن مل يتول املنلى وجوبية عـالمة املـصنع حىت و إعـالـمـتـعـلــق بالـعـالمات ، 
  ن جـازـن وإيـخـتياريالمة اخلدمة و العالمة التجارية إن عتسويق منتجاته ، يف حني اْ

  مـر السابـقمن االْ 03قـرارات ، حـيـث نـصت املادة  بـموجــباريا بــجتـقـريرهـما إ
 

شاء املعهد ـنـمن إتضـ، ي 18/02/1992: ؤرخ يف ـ، امل 98/68رقــم  نـفـيـديـمن املـرسوم الت 08الــمادة ) 1(
. 11، عدد  01/03/1998: ساسي ، اجلريدة الرمسية الصادرة يف ين للملكـية الصناعية وحيدد قانونه االْـالوط  

. 15عباس حلمي املرتالوي ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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 و خدمةلزامية لكل سلعة اْدمة إو اخلاْ ةعالمة السلتعـتـبـر ع: " لذكـر عـلى اْنـه ا
ال يــطبق هـذا اإللزام ... ـحاء التراب الوطين نبـر اْمقـدمة بيعت اْو عرضت للبيع ع

ة ـالمـعـتها و خصائصها من وضع الالسلع اْو اخلدمات اليت ال تـسمح طبيعلى ع
   )1("  عليها و كذلك السلع اليت حتمل تسمية املنشاْ

سـتـقـال عـن ـوز مـجــارية ال يـي العـالمـة الـتجـصـرف فـن الـتظ اْـالحـو نـ      
مـن  18الـمادة ( حـل الـتـجـاري بالنسـبـة للقـانـون املـصـري ـامل رف فـيـالـتـص

ما التشريع اجلزائري فيشترط التصرف ، اْ )2() رية ـاملص عــالمة الـتجاريةـقـانـون ال
مـر مـن االْ 24الـمـادة ( محـل الـتجـاري ـلة عن الـستقة مـجاريـتـعالمة الـي الـف

ات ـعالمـمصنع و الـمـتـعـلـق بعالمات الـال 1966مـارس   19: ب  مــؤرخ 66/57
  . )3() التجارية 

  :الرسوم و النماذج الصناعية ) ج

و لـوان اْـسـم باْـو شـكـل جـرتـيـب للـخـطوط ، اْـويـقـصد بالــرسـم كـل ت      
 كـالطـبـاعـةة الـصناعـي بـوسيلة آلي اجـنـتلـوان ، إلسـتخـدامه فـي اإلغـيـر اْـب

 تلك الـتـي ترسم مـثـلة الـرسـومو كــيمـاوية ، ومـن اْـة كـالتـطـريز ، اْــدويـو ي، اْ
 فــهـو نمـوذجـا الـمزجـاج ، اْـو الة اْـاريـفخـجات الــتـنـمـة و الـشــمـقى االْـعـل

هــيـاكـل الســيارات ، الـسـلـعـة كـنـمـاذج االْزيـاء ، و  ع عـلىـنـصكـل جسم ي
ـزجــاجــات ـمنـتـجـات كـعـض الـب طــفــال ، و عـلىة ، و لـعـب االْـحـذيـو االْ

  .  )4(الكوكاكوال و العطور 
  ـمـوذجن الـنلى السلعة كنوع من التجـميل ، فـإع عــذا كـان الـرسـم يوضو إ      

  علـقـتــامل 66/86مر رقـم وىل من االْهـو شـكـل السلعة ذاا حيث تنص املادة االْ

 
عــالمـات ، اجلـريـدة الرسـمـيـة ــــيتـعلـق بال 19/07/2003: الـمـؤرخ يف  03/06مر رقم من االْ 03املادة ) 1(

. 44، عدد  23/07/2003: الصادرة يف   
. 36املرجع السابق ، ص مسيحة القليويب ، ) 2(  
. 120فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 3(  
ريوت ، طبعة ـر ، بـشـطباعة و النـلـ، دار النهضة العربية ل 1حـمد حمـرز ، الـقانون التـجـاري اجلزائري ، ج اْ )4(

. 177، ص  1981 -1980  
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و ا كل تركـيب خطوطا اْيعتـرب رمس: " الـنـمـاذج الـصناعية على اْنه  وم وبالـرسـ
ـاعـة نـصــاص بـالـو خاعي اْـنـيء صـشـر لــهـظـاء مـطـعـه إد بـصـقـوان يـلاْ

عـتـبـر نـمـوذجا كـل شـكـل قـابـل لـلـتــشـكـيـل و مـركـب الـتـقليدية به ، وي
بالصناعة التـقـليدية يـمـكـن  و خاصيء صناعي اْـو كل شها ، اْـدونـو بوان اْـلاْـب
نماذج املشاة له ـمتاز عن الـع وحـدات و يـصلـية لـصنعـماله كـصـورة اْـسـتإ

  . )1(بـشكله اخلارجي 
ـجاري تـمحـل الـما عـن الدور الذي تلعبه الرسوم و النماذج الصناعـية فـي الاْ      

را عـطاء املنـتجات مـظهــمالته املعـنوية ، فيـتمثل فـي إشتـد مـحا اْـارهـبـعـتبإ
عمالء بـما يـقـوي من ـجـتـذاب الحـد ما فـي إلـى فنـيا و طـابعا مجاليا يسهـم إ

بتكار و ف الرسوم و النماذج الصناعية باإلن تتصاملردود املايل الرحبي للتاجـر ، والبد اْ
ديرة فعال ـن تكون جهلها اْـصناعي مبا يؤعمال الـتـسـابـلة لإلكون قـن تجدة و اْـال

  .ونية باحلماية القان
 :دبية و الفنية حقوق امللكية االْ) 7

لى و الفنيني عاْ ـاءدبن االْـيؤلـفمـلل تـقـرر حـقـوق الـملكية االْدبـية و الـفنـية      
ـة و الفـنـية اْهـمـية دبـية االْـملكـيـقـوق الـخـذ حاْـبـتـكـرة ، و تـامل نفاممص

مومية ـي العمالهـشـر ، و الـالـتــجـارية كـدور النمحـال ـنـواع الاْ  بعـضكبرية يف
  . )2(السينما و قاعات املوسيقى  مـن مسارح و دور

اسب ج احلــرامــتـغـالل بـســشـاط إ نـة إىلبســهـمـيـتها بالـنن اْضال عفـ      
  . )3(حـمـايـة هـذه الربامج حتت مظلة حقـوق املؤلف ـظـرا لـلـي نـاآل

دبـية و زائري مل يـورد حـقـوق املـلـكـية االْـجـن املـشـرع الالرغـم مـن اْلى ــوع      
  من  78ه فـي املـادة ـشتـمالتـفـنـيـة ضـمـن عـناصر احملل التجاري عـند بيانه ملـال

 
، املتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية ، اجلريدة  28/04/1966: مؤرخ يف  66/86مر رقم من االْ 01الـمـادة ) 1(

.  35، عدد  03/05/1966: الرمسية الصادرة يف   
. 307نظر حمسن شفيق ، املرجع السابق ، ص اْ) 2(  
ريدة ـحقوق ااورة ، اجلـمؤلف و الـوق الـحقـ، يتعلق ب 19/07/2003: املؤرخ يف  03/05رقم  مرىل االْإرجع إ) 3(

. 4،عدد  23/07/2003: ادرة يف الرمسية الص  
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من اْهم  حـيانـان بـني مـكـوناته بـل اْحلقوق تعترب مذه االـقانـون الـتجاري ، إال اْن ه
فـي خـدمـة احملـل التجـاري من رهـا فـاعـلية عناصره و مكوناته و مقوماته ، و اْكث

تشتري حــقـوق النـشـر اليت عــمـالء خـصـوصا عـنـد دور حيث دورها يف جلب ال
بـعـها و نـشـرهـا صـنـفـاتـهـم ، ثـم تعـاود طؤلـفـيـن عـلـى دواويـنـهـم و مـامل

  .ى نفقاا اخلاصة و تضارب عليها و توزيعها عل
مل ترد على سبيل احلصر ورة فـي النص القانوين وحري بالذكر اْن العناصر املذك      

ضمـن  ذلك جـواز إدراج حقوق املؤلفلص من بل جاءت على سبـيل املثال ، و يستخ
  . )1(مشتمالت احملل التجاري بالنسبة لدور النشر 

ر نية تـعـد اْحـيانا من اْهم عناصدبـية و الفـن احلـقـوق االْلـى اْوجتدر اإلشـارة إ      
ـالل ـشـاطـها الـتـجـاري مـن خـاملـتجـر ، خـصوصا لـدى دور النشـر اليت تزاول نـ

د التنازل عـنها مـن طـرف ـعـكـارهم بـفدبـاء و اْصـنـفـات االْـع مــوزيــطـبـع و ت
تـمثـل فــي دار ـصحـاا ملـصلحة دار النـشـر ، و بالـتايل فـبيع احملـل التجاري املاْ

ية ، و هـذا ما ـنـفـدبية و الستثنيت احلقـوق االْالـنـشـر يـعـد بـيعـا للمـتجـر إذا إ
ويـعـود : " ـها ـحـد قـراراتـها بـقـولحمكمة النقض املـصريـة فـي اْناه ـدت معـكاْ

ـعروضة عـليها ناصر املـعـذا كـانت المـة املـوضوع سلـطة الفـصل فيما إحملـكـ
اْو بالوصف الذي  رره املتعاقـدانقن مبا يذا الشاْكـافية لوجود املتجر غري مفيدة يف ه

  . )2(" يضيفـانه عـلى التعاقد 

  :جازات لرخص و اإليـا) 8
الـتــي تــهــدد ســالمـة نـشـطـة الـتجـارية اك بـعـض املـمـارسـات و االْهن      
 عليه من خطورة خالقـهـم نـظرا ملا تنطـويو اْراد ، ســواء فـي صحـتـهـتـم اْاالْفـ

دارة اإلـعـة لرقـابة و توجـيه ـاضـتجـاريـة ، و حـىت تـبـقى خـشـطـة الـنـهـذه االْ
  الـذيـن يـريـدون  جـارـتـى الـــشـرع عـلـمـرط الـتـشـمخـتـصة إطات الـسـلـوال

 
. 124فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
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ســتـصـدار تراخــيـص مـن اجلهات املعنية ن يـريـدون مـزاولــتـها وجــوب إالــذيـ
طار الـتـشريع ـــكل حرية و يف إتجاري بـتغالله الـسـرة إاشـبـتمكن من مـ، حىت ي

  . )1(و التنـظـيـم الـمعـمـول بـهـما 
ى ـذا كانت متنح علـجـازات مـن عـناصر  الـمتجـر إيـعـتـبـر الرخـص و اإلو ال ت      

لى العكس من ـشخصية كالرخص اليت تعطى للصيدلية ، و ععـتبارات ـاس إساْ
شـتـرط ـة إذا إعـنويـمـتجـر الـمـجـازات مـن عـناصر الـص و اإلر الرخـبـك تعتـذل

ه ـلـمـنحها ضـرورة تـوافـر شـروط مـوضوعية غري متعلقة بشخص من منحت ل
جر و يشملها ـــت، و يف هذه احلالة يكون للترخيص قيمة مالية و تعترب عنصرا يف امل

  .ما يرد على املتجر من تصرفات 
منح لصفات ـي تـص التـعاد الرخـبـستـقـر القضاء املصري على إسـتو قـد إ      

ـحكمة القضاء جب تـوافـرها فـيمن حيـصل عليها ، حيث قـضت مــشخصية ي
مورة طبقا و خمن الترخيص اخلاص بـبـيع اخلـمور حملال بيع مشروبات روحية اْداري اْاإل

ذا ال العامة ، هو ترخيص شخصي يلغى إن احملبـشاْ 1956لسنة  271للقانون رقم 
جديد ـشتري الـرخـص فـي منحه للمـدارية تـتن اجلهة اإلاْ و تغري وتويف املرخص له اْ

  .سس اليت نص عليها القانون بسلطتها التقديرية مبراعاة الضوابط و االْ

جازات يف املادة ـص و اإلرخـى الــلـار إشصري الـذي اْـالـممـشـرع ـالف الـو بـخ      
تـبارها مـن عـناصـر الـمـحل ، عـبإ 1940لـسنة  11ن الـقانون رقـم عة مـتاسـال
ـوجد نه اليال اْلـم يـتـضمن اإلشارة إىل ذلك إ ن القانون التجاري العـراقي احلـديثفإ

ي ـعتبار شخصي متمثل فكانت ممنوحة إلما مينع إعتبارها من عناصر املتجر إال إذا 
  .صاحبها 

  رـــجـتـر املـاصـنـازات من عـص و اإلجيعـتـبـر الرخـي فـإنه إردنشـرع االْـا املماْ      
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ا شملهـية و تـوضوعـروط مـت قـائـمة عـلى شـذا كـان، إ)  38ـادة امل( ة ـراحـص
ـتبعادها و هذا سالتصرفات الواردة على الـمتجر إال يف حالة إتفاق املتعاقدين على إ

صي ـخـاس شـسذا كانت ممنوحة على اْاملشتري إ ىليعين عدم إنتقاهلا مع املتجر إ
  ) .البائع ( ملالكها 

اليت متنحها اجلهات الرمسية احمللية و ) اجلوائز ( ن ـياشيــداليات و الـنا املـيـماْ      
ـع املتجر قل مـتـا تنو معارض ، فإشـتراكهم يف مسابقات اْللمنـتجني إل الدولية

بعادها ـستق الـصريح بـني املتـعاقدين على إتـفايت اإلفـي حـال الإىل املالك اجلديد إ
  . )1(ذا كانت قد منحت للتاجر البائع بصفته الشخصية و إ، اْ

ن التمييز بني الرخص املرتبطة باحملل التجاري و الرخص املرتبطة بالشخص غري اْ      
ـوضوح ما بـالـمرخص له غـري واضح ، و هـذا راجع لـكون املشرع اجلزائري اليبني دائ

ن عدم تطرق ىل اْكـما جتدر اإلشارة إم ال ؟ ، نتقال اْما إذا كانت هذه الرخص قابلة لإل
طابع الشخصي ـراف بالـعتهذه املسألة ال يعين بالضرورة اإلىل حكام القانونية إاالْ

ه ال ـنعـض احلاالت الـتصرف فـيها ، و هـذا دلـيل على اْــفـي ب للرخـصة فـيمكـن
  .يوجد معيار دقيق للتفرقة بني النوعني من الرخص 

  ر ـنويا غيـنصرا معـبارها عـعتخـض ضمن عناصر املتجر يسمح بإالـردراج إن إ      
  ن غـالبية الـمحال التجارية ال تشملها ومحـل الـتجاري ، حـيـث يـالحظ اْـعادي لل

  .ذا وجد شرط صريح يف عقد البيع إذا كان كذلك فال تنتقل بإنتقال احملل إال إ

ـرخص اليت تسلمها السلطات م الهـناول دراسـة اْو عـلى ضوء ما سبق سنت      
  .م ال ؟ ذا كان التصرف يف احملل التجاري منصبا عليها اْاإلدارية لتبيان فيما إ

  :    سفار ستغالل وكالة للسياحة و االْرخصة إ* 
  اريـجـل تـغالل حمـستو معنوي الـذي يريد إيـجـب على كل شخص طبيعي اْ      

  لى رخصة تسلمها اهليئة املكلفةـصول عـحـفار الـسالة للـسـياحة و االْـوكـك
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ذه ـشـخاص مـن وجـوب حيازة هثـىن بعـض االْـتـسـشرع إمـن البالسياحة ، غري اْ
ضحـة بـشـاْن الـتـصرف فـي هذه ية واـحكام القانوناءت االْـد جـقـرخصة ، و لـال

ل مـلكيتها ، و هلذا يفرض جيوز التنازل فيها و ال جيوز نـقنه ال ذ تقضي باْالرخصة إ
ت اْو النهائي إعالم اإلدارة املكلفة بالسياحة مر يف حالة التوقف املؤقعلى املعين باالْ

عمل كوكالة سياحية و اْسفار ال جيوز للمـشتري ذا مت بيع حمل جتاري مستو هكذا إ
ص الـرخصة ، إن الـرخصة منحت لشخ نفس سـتفادة مـنمواصلة الـنشاط و اإل

ـهذا ال قانونية و لـروط الـشـمـحـدد بـعـد دراسـة ملفه و مراقبة مدى توفر فيه ال
يـمكـنه مـواصلة نـفـس النـشاط  لـى الـمشـتري ، فـالتنتقل الـرخص تلقـائـيا إ

للقانون صل على رخصة خاصة به طبقا ـن و حاْـشـذا الـي هـلب فـدم طـذا قإال إ
  .الساري املفعول 

ـي رار فـمـتـسـه اإلقوقـذوي حـن لـمكـو فـي حـالة وفـاة صـاحب الرخصة ي      
ثنيت عشرة شهرا املوالية رخصة خالل اإل ن يطلبواالة ، شريطة اْـوكـغالل الـتـسإ

  .لتاريخ الوفاة 
حقوق صاحب  و ذوي مشتري احملل اْإن عدم إنـتقال الرخصة بصورة مباشرة إىل      

حـتـرام الـتـشـريع الـخاص ذا النشاط ، و ساسه فـي ضـرورة إوكالة يـجـد اْـال
هلية ن يكون كامل االْواجب توافرها يف املترشح مثل اْـنا الـشـروط الـمقصود هـال

لتزاماته املهنية ، فيجب ون له ضمـان مايل يـخصص لتغـطية إن يكالقانونية ، و اْ
ل اْو فـي افة الشروط القانونية يف مشتري احملـدارية من توفر كة اإلكد السلطن تتاْاْ

راسة امللف ص بعد دـترخيـض الـالة رفـي حـوكالة ، لذا فـب الـاحـوق صذوي حـقـ
  . )1(مواصلة نفس النشاط يستحيل للمعنيني 

  : ستغالل احملالت اخلاصة ببيع املشروبات رخصة إ* 

  زاولة هذا ـكن مــمـتـخضع احملالت اخلاصة ببيع املشروبات لتنظيم دقيق ، وال ي      

 
. 130و  129فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  



- 43 - 
 

على رخصة يسلمها الوايل املختص إقليميا ، و يالحظ إذا  النشاط اال بعد احلصول
  .دارة بذلك اإل ذا مسحتال ميكن فتح حمل لبيع املشروبات إال إنه أ

و البد االشارة إىل أنه ال يوجد نص صريح بشأن التصرف يف الرخصة بالرغم       
ل التصرف يف جريه ، فهـملية بيع املتجر أو تأىل عـشرع تـطرق ضمنيا إمـن المن أ

  .م ال ؟ احملل التجاري يشمل أيضا التصرف يف الرخصة أ

محل ـالنشاط التجاري عنصر هام يف الي هذا النوع من ـرخصة فال شك أن الـ      
ـشروبات التجاري فـهي عـنصر معنوي جـوهـري ، حـيث ال ميكن وجود حمل لبيع امل

  .ن يكون صاحبه حائزا على رخصة دون أ

احملل الـخاص ببيع الـمـشروبات  نه ال يـمكـن منطقـيا بيعو يترتب عـلى ذلك أ      
ـصله عن احملل ، غري نـها عـنصر ال يـمكـن فألازل صاحـبه عـن الرخـصة ـال اذا تنإ
ار ـجـيلـمـستـفـيد مـن عـملـية البـيع أو كـذلك عملية إال يـكـون اـبغي أنـه يـنأ

  . )1(التسيري قد منع عليه مزاولة هذا النشاط 

  ) :  تاجر اجلملة يف اخلضر و الفواكه ( ستغالل نشاط مهنة الوكيل رخصة إ* 
  شـتـرط فـي مـن يـرغـب فـي مـمارسـة نشاط مهنة الوكيل تاجر اجلملة يف إ      

  اخلضر و الـفـواكـه و قـبل تـسجـيله فـي الـسجل التجاري احلصول على ترخيص
  قليميا ، و هذا ما نصت عليهـب مقرر عن وايل الوالية املختص إموجـبلي يصدر بـق

  . 06/02/1994: زاري الصادر يف من القرار الو 9و  5،  6،  7،  8،  4املواد 
محل ـتقال الترخيص عند التصرف يف الـنـة إلـسألى مـص القـرار عـو لـم يـن      

ـترك املذكور شـمـمـن القرار الوزاري ال 08حـكام الـمادة بـالـرجـوع إىل أ التجاري ، و
رسة ي مماـدمية فـقـة خاصية األعتبارات شخصية خاصآنفا فإن الترخيص مينح إل

يص ـرخـنه البد من احلصول على ت، مما يفيد أنه يف حالة التصرف بالبيع فإالنشاط 
  .جديد خاص باملشتري 
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  : ليفة ل نشاط مؤسسات حتوز حيوانات غري أستغالرخصة إ* 

ـفة قبل ليـر أغي يواناتـوز حـحـشاط فتح مؤسسات تـة نــوقـف مـمارسـيـت      
دارة املكلفة ـلي يصدر عن اإلىل ترخيص قبـتجاري إيل الـسجـتـراء الـجإخضاعه إل

قـلـيميا ، و هـذا مانـصت ـمخـتص إتـشارة الـوايل الـسـعـد إيعة بـظ الطبـحبـف
و الـرخـصة يف هـذا   321 – 95مـن الـمـرسـوم التـنفـيـدي رقـم  03عـليه املادة 

مـن  04ادة كدته صراحة الـمنازل عنها أو نقلها ، و هو ما أالـنـشاط ال يـمكـن الت
ملؤسسة اليت حتوز حيوانات متنح رخصة فتح ا: " نفا بقوهلا الـمـرسـوم الـمذكور آ

  " .و نقلها ة شخصيا و ال ميكن التنازل عنها أليفغري األ
انصت ـذا مـديدة و هـف يف احملل وجب احلصول على رخصة جذا تـم الـتـصرو إ      

  . )1(من نفس املرسوم  16عليه املادة 

  :ستغالل نشاط ممارسة مهنة وسيط الشحن رخصة إ* 

شاط ممارسة مهنة وسيط الشحن قبل إخضاعه للتسجيل بالسجل ضع نخي      
، و هذا مانصت عليه مـكلف بالنقل ـعـتماد قـبلي يـصدره الـوزيـر الإىل التجاري إ

 17/07/1994: الـمؤرخ فـي  321 – 94وم التـنفـيدي رقم ـرسـن املـم 03ادة ـمـال
وال يـمكن  عـقل البضائـوكيل ن ن وـشحـق بـشـروط مـهـنيت وسيط الـعـلـالـمت

  . نفا من املرسوم املذكور آ 30ه املادة كدتأعتماد و هذا ما التصرف يف اإل
  :وكيل نقل البضائع نشاط ممارسة مهنة * 

و املعنوي عـن وزيـر النقل للشخص الطبيعي أ عـتماد قـبلي صادرجيب تـوفـر إ      
بل التسجيل ـك قـل البضائع ، و ذلـقـل نـشاط وكيـمارسة نـذي يـرغـب فـي مـال

  . 44/231من املرسوم التنفيدي رقم  17كدته املادة ـا أذا مـتجاري و هـسجل الـبال
س ــفــن نـم 30ادة ـمــه الـدتـكـا أو مـاد و هـمـتـعـي اإلالتصرف ف مكنـما يـك
  . )2(وم ـمرسـال
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  :العناصر املادية : الفرع الثاين 

توجد إىل جانب العناصر املعنوية اليت يتألف منها الـمحل الـتجاري ، عـناصر       
ذات طبـيعة مادية و هي ال تقل أمهية عن العناصر الـمعـنوية ، بـل أحـيانا تكـون 
العـناصر املادية نـواة لـقـيـام املـحـل التجاري و مـباشرة إسـتـغـالله ، خـصوصا 

ـع و املـعـدات عـلى درجـة مـن الـتمـيز و الـتـفـوق الـفـين ملا تكون هـذه الـبـضائ
و الـتـكـنـولـوجي حبـيـث ترفـع مـن قـدرة احملل التـجاري ، و حتـديـدا ملـا يـحـتـكـر 
وحده بيـع هـذه البـضائع دون بـاقـي الـمحـال األخـرى ، األمر الذي يستقطب إليه 

  . ئعه أو خدماته العمالء الراغبني يف اإلستفادة من بضا
مـن الـقـانــون  78وتـشـمل العـناصر املادية للمحـل الـتجـاري وفـقا للـمادة       

الـتـجـاري عـلـى الـمعدات و اآلالت من جـهـة و البضائع من جـهة أخـرى ، و هـذه 
الـعـناصر الـماديـة الـيت ذكـرتـها الـمادة عـلى سـبـيل الـمثال ال الـحـصـر هـي 

، و نعرضها يف  )1(عقارية  مـثابة حـقـوق تـرد عـلى أشـيـاء مادية مـنقـولـة غـريبـ
  :مايلي 

  :املعدات و اآلالت )  1
يـقصد باملعدات التجهيزات اليت يستـعمـلـها الـتـاجـر فـي تسيـيـر نشاطه       

احلـديديـة ، و التجاري كاملكـاتـب ، و الــمـقـاعـد ، و أجـهـزة اإلتـصال ، و اخلـزائـن 
الـرفـوف ، و أدوات الـوزن و الـقــيـاس ، و اآلالت الـكـاتـبـة و احلاسبة ، و األسرة فـي 

  الـفـنـادق ، و األبـواب يف الـمطاعم و غـيـرها ، أمـا اآلالت فـهـي الـتـي تـسـتخدم
ات أو يف إستغالل احملـل الـتـجاري كالـمـاكـنـات الـيت تـسـتـعـمل يف صنع املنتج

إصالحها ، و الـسيارات الـمستخدمة فـي نقـل البضائع ، و هـي جـميعا منقوالت 
  .مادية تستعمل يف اإلستغالل التجاري دون أن تكون معدة للبيع 

ويــالحـظ أن كـال مــن الــبـــضائـع مـن جـهـة و الــمـعـدات و اآلالت مـــن       
  قـوالت مـاديـة ولــكـن الــفـرق بـــيـنهـماجـهــة أخـرى ، هـي عــبارة عــن مـنـ
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يتمـثـل فـي الغـرض من كل منهما ، فالبضـائـع هي مـنـقـوالت مـعـدة لـلـبـيع 
للعـمالء ، أما الـمعدات و اآلالت فـهـي غـيـر مـعـدة للبيع أي خمصصة لتسهيل 

  . )1(ط التجاري و تـسـيـيـر الـنـشـا

ونــالحــظ أن حالـة الـتـاجـر مسـتأجــر الـعـقــار الـــذي يــمــارس فــيــه       
تــجـــارتــه ، ال يــثيـر إشكـاال فـي إعـتـبـار الـمعـدات عـنصـرا مــن عــنـاصـر 

ها الـمحل الـتجـاري كـمنــقــول مـعــنـوي ألنـهــا تـحــتـفــظ بــطــبـيـعــتـ
كمـنقـول ، لكن اإلشكـال يـثور حـالـة مـا إذا كـان الـتـاجـر مـالــكــا لـلـعـقـار 
الـذي يـمـارس فـيه تــجــارتــه ، حــيـث تـصــبـح الـمــعـدات الـمـخـصــصة 
إلســتــغـالل الـمـحل الـتـجـاري عـقـارا بـالـتـخـصيـص عـمال بـنـص الــمـادة 

، فــهــل تــعــتــبـر فــي هــذه الـحــالة  )2(نــون الــمـدين مــن الــقــا 683/2
  .األخــيـرة الـمـعـدات عـنـصــر مـن عــناصـر الـمحـل التجـاري ؟ 

لقد ذهب املـشـرع الـفرنـسـي مـذهــبـا غـايـة فـي الـخــطـورة و الـتمـيـيز       
مـقارنة بالـتـشريعات اليت تـحذوا حـذوه ، حـيـث إعتبـر الـمـهـمات املخـصـصة 
لـخـدمـةالـعـقـار هـي عقار بالتخـصيص ليشملها الرهن أو التنازل بالبـيع ألا 

  . )3(ل التجاري ليست من مـقـومات الـمــحـ
أما يف الـتشريعني الـمصري و اجلـزائـري فـال حمل لألخـذ بـهـذا الـرأي ، إذ تعد       

املهمات من قبيل عناصر احملل التجاري و لو كانت عقارا بالـتــخصيص ، و ميكن 
التصرف فيها جبميع التصرفات الـقـانـونـيـة الواردة فـي الـقانـون الـتـجاري 

رهـن ، أو البيع ، أو التأجـيـر ، و لعـل املشـرع الـمـصري و الـجـزائري هـما سواءا بال
الـموفـقان فـي طـرحـهـما إذ إعـتبـرا الشيء من قـبـيـل الـعقارات بالتخصيص ، 
  إنـطالقا مـن فـكـرة أن  توافـر حاالت إستثنائـية يف الشيء ال يـخرجه مـن نـطاقه
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  . )1(القانوين مادامت طبيعته األصلية مل تتغـري 

  :البضائع )  2
هي األشياء اليت جيري عليها التعامل من سـلـع و مـنـتـجات تـجــاريـة تكون       

مـعـدة للـبـيـع ، و إعـداد األشـياء للبـيع هـو مايــميز البضائع و يستوي بعد ذلك 
أن متـثـل البضائع ســلعـا نـصـف مصنعة أو مواد أولية ، مثل األقمشة يف مـحل 

  . )2(ـذية فـي حمـل جتارة األحذية تـجارة األقـمشة ، و األح

و ينـظر إىل هذه البضائع كوحدة خاصة بـذاـا و لـيـسـت كـأجـزاء متنوعة       
، و هـذه الوحـدة هـي الـتـي جتعـل مـن البـضائـع عـنصرا ماديا مـن عناصر احملـل 

لـتجارة ، و التجاري ، وهي العنصر األقـل إستـقـرارا و ذلك وفـقا لـمـا تـقـتـضيه ا
ختــتـلف أهـمـية هــذا الـعـنـصر حبـسـب نـوع نـشـاط املـحـل الــتـجـاري فـإذا 
كـان الـمحــل الـتجاري مـن مـحالت بـيـع السلع للمستهلكني فـإن هذا العنصر 
يصبح من الـعناصر الـجوهرية للمحل التجاري ، يف حني تكـون أهـمـيـته ضئيلة 

فـي احملـالت التجـارية األخـرى ، كـمكـاتب السماسرة ، إو دور بـل قـد تنعدم أحيانا 
  .) 3(السينما ، أو منشآت النقل ، أو البنوك ، أو التأمني و غريها 

  و لـما كـانت الـبـضائـع مـعـدة للبـيع و كـان جمـمـوعـهـا يـتـغـري مـن يـوم      
مستـقـرا ، لذلـك إستـبعـدها  آلخـر فـإنـــه اليـمـكـن إعـتبارهـا عـنصرا ثابـتا و

الـقانون مـبـدئـيا من نـطاق رهـن الـمحـل الـتجـاري ، معـتـربا أن رهـنـها الجيــوز 
إال طـبـقـا للـقـواعـد الـعـامـة لـلـرهـن الـتجاري اليت تـشـتـرط إنـتـقـال حيازة 

  مـن 190راء املادة ، وهـذا ما سـيـنـتـج من إسـتـقـ )4(الـمرهـون إىل الدائن املرن 
  الـقـانـون الـتجـاري الـتـي لـم تـذكـر الـبضائـع ضـمـن العـناصر التـي جيــوز أن
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  .يشـملها الرهـن احليازي للمحل 

 :العناصر املستبعدة : الفرع الثالث 

من القانون التجاري عـناصر  78إن الـمحل التجاري يشمل طبقا ألحكام املادة       
رتب على ذلك ضرورة إستـبعاد منـقـولة مـاديـة و عـنـاصر منـقولة معنوية ، و يت

العـقارات مهـما كانت طبـيعتـها غيـر أن هناك عناصر منقولة ذات طابع معـنوي 
، جيـب هي األخرى إستبعادها من احملل التجاري و ال جيوز إعتبارها عنصرا من عناصر 

 . )1(املتجر ، و هـي الديون و احلـقـوق الشخصية 

  :العقار )  1
الفقه يف إعتيار العقار بطبيعته عنصرا من عناصر احملل التجاري، إختلفت آراء       

بينما يرى بعض الفقهاء أن العقار عنصرا من عناصر احملل الـتـجاري مــن الناحـية 
املنـطقـية ، خاصة إذا أنشـيء العقار خصيصا إلستغالل هذا الـمحل وال يـمكنه 

ض أحكام القضاء الفرنسي حيث إسـتعماله يف حمـل آخـر ،  و أخد ذا الرأي بع
قـضت بـوصف العـقـار مـنـقـوال إذا إتفـق أطراف العقـد على إدماجـه فـي كتلة 
األموال املـنـقـولة ، أو بـعـبارة أخـرى عــد مـنـقـوال بالتخــصيص قـيـاسـا عـلى 
  حـالة املـنـقـول الـذي يصـبح عـقارا بالـتخـصـيـص مـتـى رصـد خلـدمة عقـار ،

بينما يرى اإلجتاه الثاين أن العقار ال ميكن أن يعد عنصرا من عناصر احملل التجاري أوال 
  ، ألن احملل التجاري منقول و اليـشتمل عـلى عـقار ، أمـا عـن تـحـويـل العـقـار إلـى 
منـقـول بتخصيصه لـخدمة هذا املنقول فهي فكرة خمالفة ألحكام القانون ، ألن 

وضعها القانون املدين بني املنـقـوالت و الـعقارات تكتسب صيغة الـتـفـرقـة اليت 
  . )2(النظام العام 

غـيـر أنـه يـتـرتـب عـلى إسـتـبعاد العـقـار بطبـيعـته من عـناصـر الـمحـل       
  الـتجاري قـــيام بعـض املشكـالت التـي سعـى القـضاء و ال يـزال إلـى تدلـيـلها ،
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مـن ذلك أنه فـي حالـة بـيع احملـل التجاري إذا كـان البائع مالكـا للمحـل و العـقار 
الـذي جيـري فـيه اإلستغالل ، و باع احملـل التجاري و الـعـقار معـا لشخص واحد فإن 
ذلك سيـتـوجب إفراغ هـذا البـيع فـي عــقـدين خمـتلفـني يـخـضع كـل منهـما 

يف ذلك التمسك بأحـكام الغنب بالـنـسبة ألحـكـام عـقـد لـنظام خاص به ، و لـه 
  . )1(بيع العقار 

  :احلقوق و الديون )  2

قد تنشأ حـقـوق للتاجـر أو إلـتـزامات فـي ذمـته نـتـيجة إسـتغـالل الـمـحل       
الـتجـاري ، و لـما كـانت هـذه الـحـقـوق و اإللـتـزامات مـتـعـلقة بــذمة الـتاجـر 

لية ، ألنه لـيـس للمحل الـتجاري ذمة مالية مستـقلة أو مـجموعا قـانـونيا من املا
األموال لـه أصوله و خـصومه الـخاصة ، و ألن احلـقـوق و الـديون ليست من أدوات 
اإلستـغالل بل هي نتـيـجة إجيابـية أو سلبـية لإلستغالل ذاته ، و مـن مث فإن حقوق 

يتحمل ا نـتيجة اإلسـتغـالل التجاري ال تـدخل ضمـن التاجـر و اإللتـزامات اليت 
عناصر احملل التجاري ، و لذلك ال تنتقل إىل املشتري فـي حـالـة بيع احملل الـتجاري و 
يـظـل للبائع وحـده حـق إستـبـقاء تلـك احلـقـوق ، و عـلـيه وحـده أيــضا الـوفاء 

سابق على البيع ، إال أنه جيوز إيـقـاف باإللتزامات الناشئة عـن اإلستغالل التجاري ال
البائع و الـمشتري عـلى أن تنتقل احلقـوق و اإللـتـزامات الـسـابقة عـلى البيع إلـى 
املشتري مع الـمحل التجاري و بشرط إستيفاء حوالة الـحق إستبقاء حوالة احلق أو 

  .) 2(الدين 
يت تـكـون لـصاحـب الـمــحـل ال و إذا كـان األصل أن الـحـقـوق و الـديـون الـ      

تـدخل يف تـكويـن الـمحـل الـتجاري و ال تـنـتـقـل معه إىل الـمشتـري ، فإنه ثـمة 
  : إستثناءات ترد عـلى هـذا األصل أمهها ما يلي 
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اإللـتزامات الناشئة عن عقود العمل اليت أبرمها صاحب احملـل التجاري  احلـقوق و* 
إذا : " اليت تنص على مـايـلي  90/11من القانون رقم  74/01تـطبـيقا حلكم املادة 

حـدث تغيـري فـي الوضـعية القانونية للهيئة املستخدمة ، تـبقـى جـميع عالقات 
  . )1(" مة بني املستخدم اجلديد و العمال العـمل املعـمول ـا يـوم التغـيري قائ

تنتقل اإللتزامات املتعـلقـة بالتأمـني عـلى املتجـر ضد السرقـة أو احلـريـق مـثال * 
  .) 2(إىل ذمـة املشتري أو الورثة فقط 

  .إن الديون الضريبية تنتقل رغم طابعها الشخصي إىل مشتري املتجر * 

الـتجـاري ، الـحـقـوق و اإللـتـزامات الـناشئة ينتـقل إيضا إىل مشتري الـمـحـل * 
عـن االتـفـاقـات الـيت يعـقـدها الـبائـع تنـظـيما لـلمنـافـسة كحق الـبائـع فـي 

  .) 3(عدم منافسة شخص آخر حملله 

  :الدفاتر التجارية )  3

ثــم ال ال تـعد الـدفـاتـر الـتـجـاريـة مـن عـناصـر الـمحــل الـتـجاري ، و مـن       
  يـشـملها التنازل مـع بقية العناصر األخرى ، و الـحكمة من ذلـك واضحـة و هـي
  متــكـني التاجر من القيام بإلتزامه اخلاص باحلفاظ على الدفاتر التجارية ملدة معينة

يـجب أن تـحـفظ : " مـن القانون التجاري اليت تـنص على أنه  12طبقا لنص املادة 
سنوات ، كـما يـجـب  10ملدة  10و  09الدفاتر و املستندات املشار إليها فـي املادتني 

أن تـرتب و تـحـفـظ الـمـراسـالت الواردة و نسخ الرساالت الـمـوجـهة طيلة نفس 
  . )4(" املدة 
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كـما أن الـتاجـر مـطالـب بالدفـاتـر الـتجارية قـانونا عـند منازعـته قـضائـيا       
ـي وسيلة إثبات لـه بشأن أعـماله التجارية حىت بعد التصرف يف احملل التجاري ، وه

أو عليه و لـما كـانت الدفـاتـر التجارية و سـيلة هـامة إلثبات املركـز املايل للمحـل 
الـتجاري ، فـإن الـتاجـر البائع حملله ملزم قانونا بتمكني املشتري من اإلطالع عليها و 

يـث تفحصها حىت يتحقق عـلمه الكـافـي باملبيع إكماال للقـواعد الـعـامة ، بـح
يـمسك هـذه الـدفـاتـر مـدة مـعـلومة ثــم يـعـيـدها إلـى الـتـاجــر صـاحـبـها 

  .) 1(األصلي 

و إذا كانت القاعدة العامة عدم إدراج اخلصوم ضمن العناصر املعنوية للـمحل       
التجاري فيالحظ من إستقراء بعض أحكام القانون التجاري و الضرائب  الـمـباشرة 

غري قطعية ، مبعىن أن بعض الديون تدرج ضمن عناصر احملل التـجاري و أا قاعدة 
  :مثال ذلك مايلي 

  :يف حالة خمالفة املشتري إلتزامه بنشر عملية البيع : املثال األول 

يتحمل مشتري احملل التجاري يف حالة عــدم إمتام إجراءات النـشـر أو فـي حالة       
 95القيام ا بطريقة غري قانونية آثار صارمة ، لقد نص املشرع اجلزائري فـي املـادة 

ال تـربأ ذمة املشتري قبل الغري إذا مل يقم : " من القانون التجاري بوضوح عـلى أنـه 
ألشكال املقررة أو إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل إنقضاء بعمليات النشر ضمن ا

  " .مخسة عشرة يوما 

و يترتب على ذلك أن املشتري ملزم إزاء الغري يف حالة دفع مثن املتجر للـبائـع دون       
إستـيـفاء إجراءات اإلشهار القانونـية أو إذا دفع الثمن قبل إنقضاء املهلة املمنوحة 

املعارضة ويقصد بالغري كافة دائين البائع مهما كانت طبيعتهم أو للدائنني لرفع 
  درجتـهم أي سواء كانوا دائنني عاديني أو دائنني ممتازين يتميزون بإمتياز عام أو إمتيـاز 
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لى الـمتجر اذ حيق هلم متابعة املشتري و مطالبته بدفع الديون اليت تثقل خاص ع
  .احملل نظرا ملخالفة النص القانوين 

      :حالة تقدمي احملل التجاري كإسهام يف شركة : املثال الثاين 

يـجـوز ألي شـخـص اإلنـضمام إلـى شـركـة موجـودة أو إىل شركة عن طريـق       
التأسيـس بتقديـم مـحـل تـجـاري ، فـإذا قـدم احملـل كـإسهـام يف شركة يف حالة 
التأسيس تكون إجراءات الـنشـر الـخـاصة بـإنــشائـها كافـية و ال يـلتـزم املـقدم 

نما إذا كانت الـشركـة مكونة يـجب أن يـكون الـمال بإستكمال إجراءات أخـرى ، بي
املقدم حمل نشر خاص و ال ميكن حترير العقد النهائي الـذي يـثـبـت تـقـدمي املـتجـر 
لـلمـساهـمة يف الشركة إال بعد إنقضاء مهلة اخلمسة عشرة يـوما الـممـنـوحة 

مل يطلب شركاء املساهم للـدائـنيـن لـرفع معارضة ، و إذا إنقضت املهل احملددة و 
الـجـديد إلـغاء الـمال الـمقـدم أو إلـغاء الـشـركـة ، تعترب الشركة متضامنة مع 
مقدم املتجر و مسؤولة على أمواهلا اخلاصة عن تسديد الديون املترتـبة عـلى احملل 

  .التجاري 
ا األخـري إن تضامـن الـشـركـة مع مقدم املتجر عن وفـاء الديون اليت تثقل هذ      

يثـبـت لكل مبدأ إستثناء ، غيـر أن بـعض احملاكم الفرنسية جاءت مبوقـف خمتلف 
حيث إعتربت أن مقدم املتجر يبقى مسؤوال عن تسديد ديونه كمدين رئيـسي ، و أنه 
ال ميكن إعتبار احملل الـتجاري ذمة مستقلة مكونة من حقوق و ديون قـابلة لإلنتقال 

  . )1(يف حالة التصرف فيه 
  :احلقوق اجلبائية املترتبة على بيع احملل التجاري : املثال الثالث 

إن الـديـون الـضريـبـية تـنـتـقل رغم طابعها الشخصي إىل مشتري املتجر و       
هلذا تعترب إستثناءا لـمبدأ خـروج الــديـون و احلــقـوق الــشـخصية مـن الـمحل 

  تقـراء أحـكـام الـضرائـب الـمـبـاشرة و الرسومالتجاري ، هـذا ما يـتـبـيـن من إس
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املماثلة ، و اجلدير بالذكر أن املـشرع أخـضع األشخاص الطبيعـيني أو اإلعتــبارييـن 
ـها ، لـدفـع ضريـبة الـدخـل املتعلقة باألرباح الصناعية و التجارية اليت حيـقـقـون

و الـمتعلقة مبمارسة مهنتهم التجارية أو الصناعية كـما يـتضمـن هذا الـقانون 
تـأسـيس ضريـبة سـنوية عـلى جمـمل األرباح أو املداخـيل اليت حتققها الشركات 
و غـريها من األشخاص الـمعـنـوية الـمـحـددة قانونا ، و تـسـمى هـذه الـضريـبة 

ـشـركات ، إسـتـنادا إلـى هذا اإلطار القانوين يالحظ أنه بالـضريـبة عـلى أربـاح الـ
يتوجب على الشخص الطبيعي أو ما يقابله اخلاضع لنظام فـرض الضريبة عـلـى 
الدخـل حـسـب التـقديـر اجلزايف ، إعالم دائرة الضرائب يف غضون أجل مدته عشرة 

لزم ببيان التاريخ الذي أيام من التنازل عن املؤسسة الـيت كـان يـسـتـغـلها ، كما ي
أصبحت أو ستـصبح فـيه العـمـلية نـهائـية ، و يـسري أجـل الـعـشرة أيـام مـن 
تـاريـخ نـشـر بيع الـمحـل الـتجاري أو الـتنـازل عنه يف النشرة الرمسية لإلعالنات 

  . )1(القانونية 
ـتـجر بـمقابل الـحكم و البـد مـن اإلشـارة إىل أنه ميكن يف حالة التنازل عـن امل      

بـمسـؤولـيـة خـلـف التاجـر الـمكلف بالـضريـبة ، فيصبح خلف التاجر مسؤوال 
مسؤولية تضامنية سلفه فيما خيـص دفـع الـضرائـب املستحقة اخلاصة باألرباح 
اليت حـققها البائـع خـالل سـنة التوقف عن النـشاط إىل غـاية هـذا التـوقـف ، و 

لـمحقـقة فـي الـسنة السـابـقة فـي حـالة عـدم الـتـصريـح بـها كـذا األربـاح ا
قـبـل تـاريـخ الـتوقف عن النشاط ، لكن ليست هذه املسؤولية مـطـلقة حـيث ال 
  يعترب خلف املكلف بالضريبة مسؤوال إال يف حدود سعر التنازل ، و ال ميكن مطالبته

ريح إذا مت تقديره ضـمن األجـل سوى خـالل مـدة سـنة تسـري إبتداءا من يوم التص
  .احملدد قانونا أو إبتداءا من آخر يوم هلذا األجل يف عدم تقدير التصريح 

  كـما نـص املشرع على نفس القاعدة يف جمال الضريبة املـفـروضة على الربح      
  احلقيقي ، و تعـد هـذه األحـكام أحـكاما مشــتـركـة بـني الـضريـبة عـلى الدخل
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و الضريبة على أربـاح الـشـركـات ، و يـالحـظ إذا أنـه يـتوجب إعالم إدارة الضرائب 
بعملية التـنازل عن املـتجر ضمـن أجـل عـشـرة أيـام تـسـري إعـتـبارا مـن تـاريـخ 

نونية ، و لقد جـاء النص نـشـر البـيع أو الـتنازل يف النشرة الرمسية لإلعالنات القا
القانوين واضحا بالنسبة إلنتقال الضرائب و من ثـم إذا قام الـشـخص الطـبـيعي 
أو املعنوي اخلاضع للضريبة على الربح احلقيقي بالـتـنازل بالـمقابل أو بالـمجان ، و 
سواءا تعلق األمر ببـيـع إجـباري أو طوعي فإن املتنازل له يصبح مسؤوال مسؤولية 

ـضامنـية مع املـتنازل فـي دفع الضرائب املستحقة على األرباح اليت حققها هذا ت
األخيـر خـالل الـسـنة أو السـنة املالية للـتنـازل إلـى غـاية يـوم إجـراء الـتـنازل ، و 
كـذا عـلـى األرباح الـمحـققة فـي الـسـنة أو السنة املالية السابقة إذا مل يصرح 

 ... " .رباح قبل تاريخ التنازل املتنازل ذه األ

غري أن املـشرع وضع حـدا ملـسـؤولية الـمتنازل له ، حـيث ال يـكون مسؤوال إال       
يف حـدود ثـمن بـيع املتـجـر إذا متت العملية باملقابل و عند القيمة احملددة لتصفية 

و ال يكون مسؤوال عن  حق اإلنتقال بـني األحـيـاء إذا تـمـت عـملية التـنازل بـاان ،
أو ... إذا مت يف األجل احملدد ... ذلك إال خالل سنة واحدة تسري إبتداءا من يوم التصريح 

  . )1(" إبتداءا من آخر يوم هلذا األجل يف حالة عدم تقدير التصريح 

 157من قـانـون الضرائب رقم  30و فـي الـقانـون الـمصري فـقـد قـررت املادة       
، من )  1939لـسـنة  14مـن الـقانـون رقـم  59الـمقـابـلة للـمادة (  1981لسنة 

أن مشتري الـمحل الـتجاري يكـون مـسـؤوال بالتضامن مع البائع عما إستحق من 
  ضرائب على احملل التجاري حىت تاريخ البيع أو التـنازل ، و كـذلك عـما إستحق مـن

حقـق نـتيجة هـذا الـتنازل ، و قـد قـضت ضرائب على األرباح الرأسـمالية الـيت تت
 1939لسنة  14من الـقانـون رقـم  59أن الـنص فـي املادة : " مـحـكـمة الـنقـض 

يـدل عـلى أن مـسـؤولـيـة  1948لـسـنة  137بـعـد تـعـديـلـها بـالـقانـون رقـم 
  إستمرار الـمـتنازل عنها تتحقق بـمجرد حصول التنازل و ثبوته ، يـستوي فـي ذلك
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املـتــنازل لـه فـي مـمارسـة ذات الـنشاط الذي كانت متارسه املنشأة املتنازل عنها 
أو تغيريه ، ألن النص ورد عاما بغري ختصيص و ألن ذلك يتفق مع ما تغياه املشرع فـي 

ع حـد لـلتهـرب مـن الضرائب عن تقـديره هلذه املسؤولية الـتضامـنـية مـن وضـ
.) 1(طريق بيع املنشأة   
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 :املبحث الثاين 

 :خصائص احملل التجاري و طبيعته القانونية 

سبق و أن عرفنا أن احملـل الـتـجـاري لـيـس إال جمـمـوعة مـن األمـوال املنقولة       
املادية منها و املعنوية ، و اليت تآلـفت و رتبت بـقـصد إسـتـغالل مـشروع تـجـاري 
مـا و احلـصول على العـمالء ، و أن جتمع هـذه املقـومات و تـفـاعـلها فـيما بـيـنها 

تـالشــيها و فـقــداا لـخـصائـصها فـي حمـيط الـمحل التجـاري ال يـؤدي إىل 
، بل يبقى لكـل عـنصر ذاتـيـته و إسـتقـالله عـن بـقـية الـعـنـاصر األخــرى مـن 
حـيث خـضوعـه لـنـظامه الـقـانـوين الـخـاص بـه ، و كـذا إمكـانـيـة الـتـصرف 

صـر الـمـحـل الــتـجــاري األخـــرى فـي عـنـصر مـسـتـقـال عــن بـقــيـة عــنا
مـجـتـمـعة ، أمـا بـخـصوص طـبيعته الـقانـونـية فـقد ثار جدال فقـهي كبـيـر 
سـجال قـانـوين بـني خمـتـلـف الـتـشـريـعـات الـمـقارنة ، خـصوصـا و الـمـحل 

ا التجاري يضم عـناصر مـن طـبـيعة مادية و أخـرى ذات خـاصية معـنويـة ، مـمـ
أدى إىل الـتسـاؤل حول التكييف القانوين السليم فـي الـمحـل التجاري ، هـل هـو 
مـجـمـوع واقــعي أم مـاال  مـسـتـقـال عـن العـناصـر الـداخـلة فـي تـألـيـفـه و 
تـركـيـبه ، أم مـجـرد عـناصر متفـرقة بـحيث ال ينتـج عـن وجـودها مـع بعـضها 

و مـتمـيزة عـن أفــرادها ، سـنـفـصل الكـالم حــول البعـض وحـدة مـسـتـقـلة 
هـذه املناقـشات عـرب املطالب اآلتية حبـيث نوضح فيها خـصائص احملـل التجاري و 

  .طبيعته القانونية 
  :خصائص احملل التجاري : املطلب األول 

أنـه  يستـفـاد مـن التعـريفات السـابـقة اليت سقـناهـا للـمـحـل الـتجـاري ،      
مـال مـعـنـوي مـنـقـول تــم إسـتـغـالله فــي إدارة مـشروع تـجاري ، و غـين عـن 
الـبـيان أنـه يـتـعـيـن أن يـكـون الـنـشـاط املـدار عـلى مستوى احملـل مـشـروعـا ، 
مبـعـىن ال يـخـالـف مـوضـوعـه الـنـظام العـام و اآلداب ، و بـناءا عـلـيه ال وجــود 

يـزاول تـجـارة الـمـخـدرات ، أو يـديـر نـشـاط يـهـدد الـكـيـان األخـالقي أو  ملـتجـر
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، وبـنـاءا عـلى ذلـك فـإن احملـل التجاري يـتـمـيز باخلـصائــص ) 1(األمـين للمجتمع 
  :اآلتية 

  :مال منقول : الفرع األول 
سـم جـمـيـعـها يـتـكـون الـمـحـل الـتــجـاري مـن عـنـاصر مـتـعـددة تـتـ      

بالـطبيـعة الـمنقولة ، فــالــبــضائع ، و اآلالت، و الـمـعـدات عــنـاصــر مـاديـة 
مـن الـمـنـقــوالت ، و الـعـــمـالء ، و الشـهـرة ، و الـعـنوان الـتجـاري ، و اإلســم 

مـلـكـيـة الـتجـاري ، و حــق اإليـجـار ، و الرخـــص و اإلعــتـمـادات ، و حــقـوق الـ
الـصــناعــية و الــتــجــاريـــة ، و حــقـــوق الـمـلـكـيـة األدبــيـة و الــفـنـية 

و ألن الــقـانـون الـمـدين حدد بـوضوح مفهـوم ، ) 2(، كـلـها عـناصر مــنـقـولـة 
الـعقـار فـهـو كـــل شــيء مـــســتــقــر بـحــيــزه و ثـابـت فــيـه و ال يـمكن 

و لـهـذا  )3(ـقــلـه مـنـه دون تـلف وكـل مـاعـدا ذلـك مـن شـيء فـهـو منقول نـ
  . )4(ال يـعـد الـمحـل الـتجـاري عـقـار 

و بالـتايل يـمـكـن تـحـويـل الـمحـل التجاري من مكان إىل آخر دون أن يتـضرر       
  : ، و يترتب على إعتباره من املنقوالت النتائج التالية 

  . وصية جبميع املنقوالت تشمل احملل التجاري أن ال* 

أن رهـن و بيع الـمحل التجاري يـخـضع لقـواعـد بيـع و رهــن الـمنـقول ، و مـن * 
ثــم ال يــخـضع لـقواعد التسـجـيـل و الـشـهر الـعـقاري الـمعمول بـها بصدد 

  .العقارات 

إىل دعاوى احلـيازة ، ألا من قـبل  ال جيـوز حلائز احملل التجاري طلب احلماية باللجوء* 
  .الدعاوى العينية العقارية 
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  .) 1(يتقرر لبائع احملل التجاري إمتياز على منقول و ليس على عقار * 

  :مال معنوي : الفرع الثاين 

يـكـتــسـي الـمحــل الـتجـاري صـيغـة الــمـنـقـول مـن طبـيعة غـالـبـية       
و الـبـضائع ، إال  عـنـاصـره ، رغــم وجـود الـعنـاصر الـمادية كـالـمعدات و اآلالت

أن إلـزامـيـة وجـود عـنصـر اإلتـصال بالعمالء و الشهرة التجارية ، و جعل الـمحل 
التجاري موجودا بوجـوده جعـل مـنه ماال معنويا هـذا مـن جهة ، و من جهة أخـرى 
فـإن املـرء يـمـكـنه تـصور مـحـل الـتجـاري دون بضائع أو معدات ، كما هو 

تاجر الذي يقدم عـلى مستـوى حمله الـتجـاري خـدمات خـاصـة الـحال لدى ال
بالسياحة أو اإلتصاالت ، فـي حـني ال يـمـكـن تـصور مـحـل تــجــاري دون 
عـنـصر اإلتـصال بالـعـمـالء و الشـهــرة الـتـجـــارية ، إذ بـخـلــوه مـن هــذه 

لـيا و قـانونـيا ، و لذلـك العـنـاصر يـجـعـل الـمـتـجـر فـي حـكـم املعـدوم عـم
  .) 2(" احليازة يف املنقول سند امللكـية " ال يـخـضـع الـمحـل التجاري لقاعدة 

  لـذا إذا بــيـع الـمـحـل الـتـجـاري لـشــخـصـيـن عــلـى الــتــوالــي ، فــإن      
  الــثـانـي مـلــكــيـة الــمـحـل تــثــبـت لـلـمـشــتــري األول حـتـى و لـو كـان

قــد حـاز الـمـحـل األول ، ومـع ذلـك يـسـتطـيع احلائـز حــسـن الـنـيـة كـسـب 
ملكية العناصر املادية كالبضائع و اآلالت و الـمعـدات ، إسـتـنـادا إلـى الـقـاعـدة 

  .) 3(املذكـورة ألن هذه العناصر حتتفظ بطبيعتها اخلاصة داخل احملـل التجاري 

  :مال ذو صفة جتارية :  الفرع الثالث

يكتسب احملـل التجاري الصفة التجارية إذا كان الغرض الذي قام من أجلـه هو       
  مباشـرة بعـض األعـمال التجارية كـالشراء ألجل البيع ، وهو مايتجلى بوضـوح يف 
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  مـن القانون التجـاري ، اليت تعـتـبـر الـشـراء ألجـل البـيع أحـد 25مـفهـوم املادة 
األعـمال الـتجـارية حبـسـب املوضوع ، فتعد احملال اليت يكون غرضها شراء السلع 

  .) 1(نها أو بعـد شغلها أو حتويلها حمالت جتارية من أجل إعادة بيعها بعي

ولذلك التعـد مـكاتب احملـامني و األطباء و احملاسبني حمالت جتارية ، ألن هـؤالء ال       
يقـومون فـي أداء مهامهم بشـراء من أجـل البيع أو الـتأجـري ، كـما أنـهم يـعولون 
فـي إجـتذاب العـمالء عـلى مالـهـم مـن خبـرات ذهنية ، و على ما يـبـذلونـه مـن 

جمملها إىل فرض أنفسهم إنطالقا من ملكام الـذهـنية ذلك أن جهود ترمي يف 
  إتصال العمالء باحملال املعدة ملــهن مـدنيـة و حـرة مـا مـن شـك يكـون إلعـتـبارات
تـتعـلق بالـشخـص القــائـم عـلى هـذه املـهـن كالطبيب و احملامي الذي يستعني 

  .) 2(خبرباته و فنياته يف قضاء حاجات عمالئه 
وقد أصدرت حمكـمة النقض العديد من األحـكـام فـي هـذا الشأن نـكتـفـي       

املـهـنة أو احلـرفـة الـيت تقـوم أسـاسـا عـلى الـنـشاط " بإحداها حيث جاء فـيها 
  الذهـين و إسـتـثـمار الـمـلـكـات الـفـكـريـة و املعلوماتية املكتسبة لـصاحـبها

  حـا و إنـما يـحـصل مـن جـهـده املـبذول فـيها عــلى أجـرو اليت ال تدرو عـليه ربـ
  يدخـل فـي تـقـريـرهـا ظـروفـه الشخـصـية وظـروف عـمله ال تـعتـرب من قـبـيل

األعمال اليت يف مفهوم التجارة حىت ولو إقـتضت هـذه الـمـمارسـة شـراء بعـض 
لـتقـديـمها إلـيهـم إسـتـكـماال البضائع لبيعها للعمالء أو تصنيع بعـض املـواد 

لـمـطالب املهـنة أو احلـرفـة و خـدمة للعمالء فيما يعترب إمتدادا طـبيعيا اليـهـما 
مادام ذلـك داخـال فـي إطار التبعية كما و كيـفا إذ تـظل تـلـك األعـمـال الـتـي إذا 

مــن الـمـهـنـة أو نـظر إليها بذاا مستقـلة ألعـتـبـرت أعـمال تـجـارية فــرعـا 
  احلـرفـة تلحـق بـها و تأخـذ حـكـمها فـيخـضعان معا لنظام قـانـوين واحـد هـو
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  . )1(" الذي حيكم العمل األصلي الرئيسي 

  :لمحل التجاري الطبيعة القانونية ل: املطلب الثاين 

لقد تقدم أن الـمتجـر ينشـأ نـتـيجـة تـآلـف عـنـاصـره الـمـاديـة و املعـنوية       
تـخـصـيـصا لإلستغـالل الـتجـاري ، ألن تآلف هذه العناصر مـن شـأنه أن يسهم 
يف جذب العمالء للمتجـر و اإلحـتـفاظ م ، و من املسـلم بـه فـقها و قـضاءا أن 

العناصر و إنـدمـاجـها فـي جمموعة واحدة ، يشكل ماال مـعنويا خيضع تآلف هذه 
لقواعد قانونية خمتلفة عـن تـلـك الـقواعـد اليت تــحكم عـنـاصره ، غيـر أن آراء 
الفقهاء إختلفت يف حتديد الطبيعة القانونية هلـذه اـموعة ، فـقـال بـعـضهـم 

بـعـضهـم اآلخـر بـنـظـريـة الـمـجـمـوع  بنظـرية الـمـجـمـوع الـقانوين ، و قـال
، سنشـرح بإجيار  )2(الـواقـعي ، ورأي ثـالـث قـال بـنـظـرية الـمـلـكـية الـمعـنوية 

  .  مـفهوم هـذه النظريات تباعا 

  :نظرية اموع القانوين : الفرع األول 
نقل بـعـض الفـقـهاء الفـرنسـيني هـذه الـنظرية عـن الـفـقه األلـمـانـي ، و       

  مفادها أن احملل التجاري هو جمموع قانوين أو ذمة مالية مـخـصصة ، و مـؤدى هـذا 
  الرأي أن هناك فصل بني احملل التجاري و الذمة املدنية للتاجر ، و أن احملل التجاري يعد

بذاا هلا أصوهلا و خصومها ، و لذا يتضمن بيعها التنازل عن  ذمة مالية قائمة
  .احلقوق و الديون التابعة هلا 

و تعـد هـذه الـنظرية تطـبـيقا للمـبدأ السائـد فـي الـتشـريع األلـماين الـذي       
يـجـيــز تــعـدد الـذمـم بـالـنـسـبة للشخـص الـواحد ، فـتـخـصص كـل ذمـة 

يـنة كـأن تـكـون لـه ذمـة زراعـية و أخـرى خمـصصة لـمـبـاشـرة لعـمـلـيات مع
  الـتجـارة إلـى غــيــر ذلـك ، فـــيــكــون لــكــل ذمــة كــيـان خـــاص ووجـــود 
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  ال تـسـأل الـذمـة إال عـن ديـونـها ، وقـد تـعـسـر هـذهمـسـتـقـل عـن غـيـرها فـ

الـذمة و تـظـل الـذمة األخرى موسرة دون أن يكون لدائين الذمة املعـسرة احلـق يف 
  ) .1(التنفـيـد على الذمم األخرى 

عـلى أن نـظريـة الـمجـمـوع الـقانــونـي أو الـذمـة الـمالـية الـمسـتـقـلة و       
ة ، ال تـتــفـق و الــتـشـريـع الـجـزائـري الـذي يـأخـد بــمـبـدأ وحــدة املخـصـص

الــذمـة الـمالـيـة عـلى غــرار الـمــشـرعــيـن الـمـصـري و الـفـرنـسـي ، فــإذا 
باشر التاجر نـشاطه الـتجـاري عـن طـريــق مـحــلـه الـتجـاري ال يـتـرتـب عـلـى 

ـدة تـخـتـص بـالـنـتـائـج و اآلثـار الـمـرتـبـة عـلى هـذا ذلـك ذمــة مـالـيـة جـدي
النشاط ، حبيث يكون للتاجـر ذمة مالية مدنية و أخـرى تـجـارية ، و األخـذ بـهــذه 
النـظـريـة يـجـعـل األصــل فـي الـتـنـازل عــن الــمـحـل الـتـجاري لــيــشـمل 

م يـكـن هـنـاك إتـفـاق خــاص يــقـضي الـتـنازل عـن الـحـقــوق و الـديـون مـالـ
بإســتـبـعـادهـما ، و هــو مـا ال يـتــفــق يف الـغالب مـع الـمـصلحة الـتجـارية 

  . )2(خــصـوصا فـي حـالة الـركوض التجاري 

  :نظرية اموع الواقعي : الفرع الثاين 

  يـرى أنصار هذه الـنـظرية أن احملـل التجـاري و إن كـأن ال يعـد جممـوعا قانونيا      
مـن األموال على غرار الذمة ، فإنه يعترب جمموعا واقعيا نظرا لوجود رابـطة فعـلية 
أو واقـعـية بني خمتلف عناصره ، ترمي إىل ختصيص هـذا اــمـوع مـن الـعنـاصر 

حملل التجاري ، و يكون األخري ليس ذمة مستقلة عن ذمـة التاجـر لغـرض إسـتـثمار ا
بـل مـاال خاصا فـي هـذه الـذمـة لـه طـبيعة مـتمـيزة عـن طـبـيعـة الـعـناصر 
املكـونة لـه ، و يترتب على ذلك أن احملـل التجاري يـجوز أن يكون مـحال لـتـصرفـات 

دها عـن قواعد التصرفات اليت تـرد عـلى قانونية كالـبـيع و الرهـن ، ختـتلف قـواعـ
  كل عنصر من عناصره على حـدى ، مـثاهلـا رهـن احملـل التجاري يتم بدون نزع اليد
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نه تـخلي التاجر عـن عنه ، يف حيـن أن رهـن أحـد عـناصره كـالبضاعـة يـترتب عـ
  . )1(حيازة العنصر املرهون طبقا للقواعد العامة 

لـيـس لــهـذه الــنـظـرية مــدلول قــانـوين حــيـث أطـلقت عـلى الـمـحـل       
الـتــجـاري إصـطـالح الـمـجـمـوع الواقـعي ، و إقـتـصرت علـى اظـهـار اإلتـحـاد 
بـيـن عـنـاصـر الـمـحـل الـتـجــاري دون أن تـبــيــن الطـبـيـعـة الـقــانــونـيـة 

ـمـوع مـن األمـوال إذا وجـد ال يـمـكـن أن يـكـون إال قــانـونـيا للمــحـل ، فـالـمج
مــشــتـمال عـلـى حـقــوق وديـــون ناشــئة عـن اإلسـتـثـمـار الـتـجـاري ، و من 
الـثابـت أنه ال يـسـوغ إعـتـبار احملل مـن هـذا القبيل ألنه لـيس مـخـصص وحــده 

ة ، و ألن الـمـشـتـري ال تنتقل إليه احلقوق و الديون لـلـوفــاء بـالـديــون الـتـجـاريـ
  .) 2(بقوة القانون 

  :نظرية امللكية املعنوية : الفرع الثالث 

  يـذهـب الـرأي الراجـح يف الفقه إىل اعتبار احملل التجاري ملكية مــعـنـويـة ، و       
على عناصر  مـؤيـدهم يف هـذا الـوصف هـو أن حـق الـتاجـر عـلى متجـره ينصب

  غري مادية ، أي ذات طبيعة معنوية هلا ذاتية متميزة عن عناصره ، و حمل هذا احلـق
وجوهره يتمثل يف عـنصر اإلتصال بالعمالء ، و عليه فإن حق التاجر على متجره هو 
حـق ملكـية معـنـويـة يـنصب عـلى أشـياء غـيـر مـاديـة ، مـثله فـي ذلـك مـثل 

صناعية و احلقوق األدبية ، و هذه امللكية حيتج ا مع الكافة و حـقوق الـملكيـة ال
  .حيميها بدعـوى املـنافسة غـري الـمشروعة فـي حـال اإلعـتداء عليها 

و األمر الذي يـدفعـنا إلـى التـقــريـر بـأن حق التاجر على احملل التجاري ينصب       
ر الـذي يـعـد روح و جـوهـر احملــل بالذات على عنصر اإلتصال بالعمالء ، هـذا األخيـ

  التجـاري يـحـدد دلـيـله ، يف أن مجيع عناصر احملل مبا فـيها العـناصر املاديـة الـيت
 

( 1) Emmanuel Vérgé , et Roger de segogne ,  et SuzaneDalliguy ,  DALLOZ , nouveau 
répértoire de droit , 2 éme édition , Tome 2/1963 , p 661  
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تـعـد قـليـلة األهـمـية أمـام الـعـناصر الـمعنوية ، تـعـمل من خـالل تـآلـفـها و 
إنسجامها عـلى إجـتـذاب الـعـمـالء و إسـتـقطـاـم كـون الـعـمـالء يــمـثلون 

تـغــنـاء عــنـهم أو تـصـوره الـقـيـمـة الـحـقـيقية للمحل ، و ال يـمـكنه اإلسـ
  .) 1(بدوـم 

و ما يـؤيـد ما ذهـبنا إليه آنـفا قـرار مـحـكـمة الـنـقـض الـمصري فـي أحـد       
املنازعات أو الطعـون املـرفـوعـة إلـيها ، حـيث قـررت بـما يفـيد أن عنصر اإلتصال 
بالعمالء و السمعة الـتـجارية ، و هـما من صـمـيـم مـلكـيـة الـتـاجـر صـاحـب 

من الـمــقرر : " ـما أسـاس املـتجـر و عماده ، و هذا بقوهلا الـمـحـل الـتجـاري أ
قـانـونا أن الـمـتجـر يشمـل جـمـيـع عـناصره مـن ثابت و منقول ، و من مقومات 
مادية و معنوية ، و أن املـقـومات املعـنويـة هـي عــمـاد فـكـرتـه و أحـد عناصره ، 

تفي بوجـود بعـضها ، و يتوقـف حتـديـد و ال يلزم توافرها مجيعا لتكـوينه بـل يكـ
العناصر و املكونات اليت ال غىن عنها لوجود الـمحل التـجـاري عـلـى نـوع التجارة 
اليت يزاوهلا احملل ، إال أن العنصر الرئيسي و الذي ال غـىن عـن تـوافـره لـوجـود احملل 

، هــو عـنـصر اإلتــصال  الـتجـاري و الـذي ال يـخـتـلف بإخــتـالف نـوع الـتجــارة
بالـعـمالء و السـمــعة الـتـجــارية بإعـتـبـارها الـمحور الذي تدور حوله العناصر 

  . )2(األخرى 

 :خـــالصــة 

و بذلك نكون قد أينا الفصل األول من الدراسة ، و مـما ميكن إستنتاجه هو       
عناصر ماديـة و مـعنوية و أن احملل الـتجاري مال معـنوي منقول يتضمن جمموعة 

  مـخـصص إلســتـغالل تـجارة أو صـناعة مـعينـة ، كما يتـميـز بـمجـموعة مـن
  اخلصائص منها أنه مال منقول ، كما أنه يعترب مال معنوي ، و أخريا ذو صفة جتارية 
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  ، أمـا بالنسبة للطبيعة القانونية للمحل التـجاري فـقد ثـار فـي ذلك جدل فقهي
  .     كبري إال أن الرأي الذي قال بفكرة امللكية املعنوية هو الرأي الراجح يف الفقه 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ركان بيع المحل التجاريأ  
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  : الثاينالفصل 
  :بيع احملل التجاري أركان 

ـاري هـم الـمعامالت اليت ترد عـلى احملـل التجيعـتبـر بـيع احملـل التجـاري مـن أ      
و اليت عن طريـقها  قـتـصـاديـة، ألنـه أداة مـن أدوات تـسيـيـر حـركـة الـحـياة اإل

عملية رهـن  لى خالفبــني األفـراد ، كمـا أنه يـعد ع مـوال و الـقـــيميتم تبادل األ
مهـيته نظرا أل  احلياة العملية ، وإنتشارا يفكـثـر حملـل التجـاري مـن العـمليات األا

محـل ـع الـحكام بـيـجاري أزائري فـي القـانـون التـجو مكانته نـظم الـمـشـرع ال
تعلقة ـحــكـام الـقـواعـد العامة فـي الـقـانون الـمـدين املـجاري خـالفا عـن أالـت
ني فـي بـيع احملـل التجـاري و انونية يف خـدمة املـتعاملــائدة قـبيع ، ملا لـه مـن فبال
ة خــاصة ، بإعــتـباره منقـول معنـوي مـحــل الـتـجـاري بـطريــقــمتع التذا لك

الـمـدنـي ، حـيـث  حـكـام الـقـانونضوع الـتصرفـات الـواردة عـليه ألب خـيـصع
مادي بصفـة تفـوق تـنظيم ـلـتـنـظـيـم الـعــقـار و املـنـقـول المـر جـاء هـذا األ

  .املنقول املعنوي 

ام القواعد التجارية شرع خرج أيضا فـي بـيع احملـل التجاري عـن أحكن املكما أ      
ية بصفة عامة ، و جاء فـي ذلـك بأحـكام خـاصة تشـبه تعلقة بالعقود التجارـامل

  . )1(حكام بيع العقار يف القانون املدين فـي إجراءاا أ

ول مـن ـع احملـل التجـاري يف القسـم األيـحكام بلقد نظم املشرع اجلزائـري أ و      
ا ـو م 79الفـصل الـثـانـي مـن الكـتـاب الـثـاين مـن الـقـانـون الـتـجـاري يف املادة 

كـبـرية لبـيع احملـل الـتجـاري ، تشريـعات احلـديـثة عـنـايـة ـت الـولـما أعدها ، كـب
مـوال املـعـنوية املنقـولة و عـماد التجـارة ملا يتضمنه من عــتـباره مـن أهــم األبا

 لكـية الـصناعـية ، و بـضـائـع ، و ـمـوق الـالء ، و حـقـمـعـــصال بالـتـهـرة و إش

 
. 179 -178عمورة عمار ، املرجع السابق ، ص ) 1(  



- 67 - 
 

صدرت بـعــض الــدول تــشــريـعــات حقوق التـأليف و الفن ، و لقـد أمعدات ، و 
 1909/مارس/17 ونـتـجـاري مـنهـا فـرنـسـا بـقانخـاصـة بــبــيـع الـمـحــل ال

ـقـانون حــىت اآلن ، و ل، الـمتعلق ببيع و رهن الـمحل التجاري و مازال يعمل ـذا ا
رهـا سـنة آخ انمـنه مـنذ ذلـك احلـــيـن كـ يدةن كـان قـد تـعـرض لتعديالت عـدإ

ن بـيع املـحـالت الـتـجـاريـة و الـمتـعـلـق بـتحــديــد ثـم 1935، و قـانـون  1972
  . )1(حـمـايـة املشتري 

ل التـجاري بالـقـانـون رقـم ـمحـع الـيـقد نظم بـمصري فـريع الـشـتـا الـمأ      
ـة فيديـنـ، و صدرت الئحة ت 1940/فيرباير/25:  ، الصادر بتاريخ 1940لسـنـة  11

  ،  1940/فريلأ/24: لـه يف 
خوذ عن القانون الفرنسي يع و رهن احملال التجارية و هو مأعلق ببـتـذا القانون يـو ه

ل التـجـاري ـرط إلنـعـقـاد عـقـد بـيع الـمحيشـت ، و 1909/مارس/17: الصادر يف 
) السبب  الرضا ، احملل ،( امة املعـروفة يف العـقـود تـوافـر الشـروط املوضوعية الع

الرمسية ، ذكر البيانات ( اري ون الـتجو الشروط الشكلية املنصوص عليها يف القان
ل ـركان بيع احمللى التطرق ألو بناءا عـلى ذلك سنعمل يف هذا الفصل ع) جـبارية اإل
ـي مبحث أول و كذلك بيان فموضوعية ـه الـركانـالل بـيـان أتجاري و ذلك من خـال
  .ركان الشكلية يف مبحث ثان األ
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  :ول املبحث األ

  :ركان املوضوعية لبيع احملل التجاري األ
موضوعية ـركان الانون التجاري إىل األالـجـزائـري فـي الق املشرعرق ـطـم يتـل      

ذا األحكام العامة فـي الـبـيع ، و لمحل التجاري ، لذا تطبق عليه ـاخلاصة بـبيع ال
ـن جـب تـوافـر كـل مـذ يغـريه من عـقـود الـبـيع عـامـة إعقد على غرار ـنه ينــإف

ختالف يف الـسـبـب كـشروط لصـحـتـه ، ألن اإلهـلـية ، و الـمحـل ، و الرضا ، و األ
الـمـدنـي كــاد يـكون مـنـعدما مـن حـيـث اري عـن الـعقد د التجـن العقـويـكـت

يــلــزم لـهـا جارية ـتـود الـقـيع العـمـن جـعقد ، ألاد الـقـعـنـامة إلعـس الاألسـ
سوة بالعقود التجارية أعقود ـي الـوب الرضا و فطرفـيها كـمـا يعـتـد بـعـي ارضـ

: نه ين عـقـد البيع على أمـن القانون املد 351ـرفـت الـمادة د ع، و لـق )1(مدنية ـال
ـا قـو حـيء ، ألكية شـري مـتـمشـنقل للـن يـع أبائـلتـزم بـمقـتـضاه الـقد يـع" 

من القانون املدين  418لها املادة ـ، تقـاب )2(" دي ـقـمن نـل ثـابـقـي مـخـر فمالـيـا آ
ركان ــر األوافـــاري تـتـجـل الـحـمــع الـيـد بــي عـقرط فــتـشـذ يـري ، إصـمـال
ـمحل ، السبب ، و نذكر هذه د و هي الرضا ، الـقـعـلـامة لـعـة الـيـوعــوضــمـال
  :ركان يف املطالب التالية األ

  :التراضي : ول املطلب األ

ـجوهريـة فـي سائل الـجياب و القبول على مجيع امليقصد بالتراضي تطابق اإل      
جياب و القبول على كل من ماهية العقد يف عقد البيع البد أن يتطابق اإل قـد ، والـع

ـى لـعاقدين إمتـراديت الـمحـل ، و على الثمن ، حبيث يؤدي إنصراف إحدى إ، و على ال
  دمخـرى ، مـن القـضـايا و الـمسائل اآلنـفة الـذكـر علـيـه األـا إتـجهـت إالف مخ
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مهية التراضي التراضي ومن هنا يتبني لنا مدى أ نطالقا من عدم وجودقيام العقد إ
  . نشاء عقد البيع و قيامهلزومه يف إو مدى 

ل ـيع ، بـهرية يف عقد البنصبابه على املسائل اجلوال يكفي وجود التراضي و إ و      
الرضا من العيوب اليت قد تشوب اإلرادة ، و هي اإلكراه ، و الغلط ، و المة ـتعني سـي

  .بطال العقد اإلستغالل ، و التدليس ، مما يسمح بإمكانية إ

يت ـسليمة الـلة و الـهـليـة الكامـمتعاقـديـن باألكـذلـك يـتعـني تـمـتـع ال      
ة التصرفات القانونية ، و خباصة تلك التصرفات الدائرة بني النفع متكنهم من مزاول

  ن يكونا خاليني من مـوانـع وـي املتعاقدين أون فـانـقـهذا يشـترط الـضرر ، و بـو ال
  يث يترتب علىـهـلـيـة و هـي اجلـنون ، و العته ، و الغفلة ، و السفه ، حبعـوارض األ

  مـا عـن عـوارضــاسـا ، أسـا أرضـود الـدم وجـعـد لـعقـلية بطالن الـهـع األوانـم
يه سنحاول يف هلية ، و علـيكون العقد قابال لإلبطال ملصلحة ناقص األهـلـية فاأل

ي ـا فـول ، و كـذا صحة الرضـي فـرع ألـى وجـود الـتـراضي فهذا املطلب التطرق إ
  .فرع ثان 

  :وجود التراضي : ول الفرع األ
ـاب ـجـيــنعـقـد باإلرضائـية ت ة أنـها عـقـوداريــتجـقود الـعـالي ــل فـصاأل      

ن وجود أ بيع و الثمن ، وـد و الـعقـية الـني على ماهـرادتـق اإلطابـي بتالـقـبول ، أ و
تجه هذه ن تأ طراف العقد ، وعلى وجود اإلرادة لـدى كل طرف من أالتراضي يتوقف 

رادة القادرة ملن اليت يـعـتـد بـها القانون هي اإلرادة إلاإلرادة إىل إحداث أثر قانوين ، و ا
ذا كانت ـا يترتب على التعبري عنها من آثار ، لذا ال يعتد إعرفة مـلى مـقدرة عـه الـل

 غري املميز ، و انون ، و صادرة ممـن لـيـسـت لـه الـقـدرة عـلى الـتمـيـيز كالصيب
ـر ثـداث أحينعـقـد هلا العـقـد ألا التتجه إىل إاإلرادة الصورية ، فهـذه اإلراداة ال 

ال ـن ، فـيـرادة عمال نفـسيا ينعـقـد به الـعـزم عـلى شيء معقانوين ، و ملا كانت اإل
ن تتطابق أ عـبري ، وـر عنها مبظهر من مظاهر التن يعبـجب أما يـنإ يكفي وجودها و
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يف هذا الـفـرع عـن هـاتـني و نتكلم  ، )1(ن ـرادتيـابق إو تطـراضي هـن التـان ألرادتاإل
  .لتني املسأ

  :رادة التعبري عن اإل: أوال 

رادة عـمال كـامـال فـي النـفس حىت تتخد مظهرا خارجيا يدل عليها تـبقـى اإل      
ـها و ال يرتـب أثـرا تد بـقانون ال يعـن الـإي نفس صاحبها فـ، و طاملا بقيت كامنة ف

رادة هـو مـظهـرهـا ـر عـن اإلن التـعبـيـنها حيث أمـن التعبري ع ذ البـدعـلـيـها ، إ
كون ـد يـاخلـارجـي و عـنـصرها الـمـادي املخصوص ، و التعبري قد يكون صرحيا و ق

  رادة ، و مباشرة على املعىن املقصود من اإلدل ـا يـو مـضمنيا ، و التعبري الصريح ه
  رادةاملعىن الذي تنطوي عليه اإل اظ الدالة علىلفـراد األا يـي مـكالم أكون بالـد يـق

و باختاذ موقف ال تدعو ـتـداولـة عـرفـا أمـو باالشـارة الـما قـد يكـون بالكـتابة أ، ك
 مظهر ذا كانلى املقصود ، و يكون التعبري ضمنيا إته عـي داللـظروف احلال شكا ف

كنه مع ذلك يـدل عـليها رادة ، و لليس يف ذاته موضوعا للكشف عن اإل ختدهالذي إ
  . )2(بطريقة غري مباشرة 

  :رادة اإل السكوت و قيمته يف التعبري عن

س له ال يعـتـرب تعـبـريا ي ظـرف مالبــسكوت يف ذاته ، جمرد عـن أن الـل أصاأل      
: رادة قبوال ، و يقول فقهاء الشريعة االسالمية يف ذلـك عـن اإلرادة حىت إذا كانت اإل

مهما : ( ستاذ العالمة الدكتور السنهوري ، و يـقـول األ" نسب لساكـت قـول ال ي" 
ـاهل ال تسـن هذا المن التساهل يف إستخالص اإلرادة الضمنية ، فال شك يف أيكن 

و داللة ـحد الذي يعتـرب فـيه إمتناع الشخص عن إبداء رضائه صراحة أىل اليصل إ
ـة يـونـانـدما فـتصـبح الـروابط القـود عـــخـلق بذلـك مـن الوجـتـرضاءا منه ، ف

  ن ــأولـى أـيء فـضطراب ، و لئن دل السكوت ضمنيا عـلى شعرضة للتغلغل و اإل

 
.  1934، القاهرة ،  1، نظرية العقد ، ط  1لتزامات ، ج اق السنهوري ، النظرية العامة لإلعبد الرز) 1(  
. 138كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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  ن هذه القاعدة اليت، إ) ـبع إال العدم تـدم ال يـتكـون داللته الرفض ال القبول ، و الع
ستثناءات ، حـيث يعـتـبـر عـليها بعض اإلفقه و القضاء العـريب تـرد ـها الـخذ بيأ
يـتوقـع أن  ن املـوجـب الـسكوت فيها قبوال إذا البسته ظروف معينة يأخذ منها أال

ـض ، و مـن هـذه ي حالة الرفـقط فـله الرد فـن يصيـصلـه رد بالقبول ، إمنا يتوقع أ
قلها الـمـشـرع ـري ، نـي مصـمدن 98ستثناءات احلـاالت اليت نصت عليها املادة اإل

  . )1(عـن القـضـاء وقـد سـار عـلـيها القضاء الفرنسي 

  :رادتني التوافق بني اإل: ثانيا 

ـعقد العقد إذا صدر إجياب من أحد املتعاقدين و إقترن به قبول من املتعـاقـد ين      
ـني جياب و القبول مطابقة تامة ، و يكون التطابق فيما باآلخـر ، و جيب أن يتطابق اإل

ـزام من تـلـل إيه كـلـمن العقد ، و ما يشتمل ع اإلرادتني على اإللتزامات اليت تنشأ
  .لـتـزام و سببه ركن كموضوع اإل

  : جياب اإل

اقـد بصورة قاطعة على قبول التعاقـد عترادة املـن إعبري عـجياب التـقصد باإلي      
ـلى إرادة ائـية و يتـضمن العناصر األساسية نه يدل عو فـق شروط معينة ، أي أ

ال ينـتج ـدوره غري أنه جياب بوجود مادي مبجرد صللعـقد الـمزمع إبرامه ، و يتمتع اإل
  .ليه أثـره إال إذا إتـصل بعلم من وجه إ

تـشـريعني املصري و العراقي و األردين عدول املوجب عن ي الل فـصو إذا كـان األ      
ـي الـتشريع األلـماين ن املوجب يلتزم فجياب بالقبول ، فإجيابه طاملا مل يقترن هذا اإلإ

  .موال فترة معينة خيتلف قصرا و طوال بإختالف األ لتزامهبعـدم الرجوع يف إ

 
ـظروف تدل و غري ذلك من الإذا كانت طبيعة املعاملة ، أو العرف التجاري ، أ: " مـن القانون املدين  68ـمادة ال) 1(

ي وقت ـفجاب ـيـرفض اإلذا مل ين ليـنـتظـر تصريـحا بالقبول ، فإن العقد يعترب قد مت إن املـوجـب مـا كـاعلى أ
ـجاب يـمتعاقدين ، أو إذا كان اإلني الـابق بـتعامل سـجياب ب، و يعترب السكوت يف الرد قبوال إذا إتصل اإلمناسب 

" . ليه ملصلحة من وجه إ  
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ـجابه حىت ير الـموجـب مـيعـادا للـقـبول فـإنـه يلتزم البقاء على إذا صدأما إ      
ـيعاد إذ ذا املـن يكون املوجب قد حدد صراحة هضاء هذا امليـعاد ، و ال يشـترط أقـنإ

  . )1(ن يكون ذلك ضمنيا يستخلص من ظروف التعاقد جيوز أ

  : القبول 

من وجه إليه اإلجياب ، يفيد موافقته على اإلجياب و  رادةـن إر عـقبول هو تعبيـال      
  .قائما جياب ال يزال يترتب على وصوله إىل علم املوجب إمتام العقد إذا كان اإل

  ن كما كما يف التعاقد بالتلفون ، فإو حـي حالة إحتاد جملس العقد حقيقة أو ف      
برام لن يرتب القبول أثره يف إ الالقبول جيب أن يصدر فور صدور اإلجياب و العلم به و إ

اإلجياب : " أن مدين اليت تنص على  147ملاين يف املادة العقد ، و هذا ما قرره املشرع األ
ـطريق جياب الصادر بحاضر جيب قبوله فورا ، و كذلك األمر يف اإلىل شخص صادر إال

ـها أخـذت نإال أ كمـقرارها ذا احلالتقنينات املدنية العربية فرغم إمـا التلفـون ، أ
ـنـقـض ن جملس العقد مل يحكـم الشـريعة اإلسـالمـية الذي يقضي بأنه طاملا أ

  .)2(جيابه قبل ذلك مـامل يـتـبـني أن املوجب قد عدل عن إفـإن القـبول يـرتـب أثـره 

  :جياب مطابقة القبول لإل

الطرف اآلخـر تـمام عقد مطابقا لـرضاء ــريف الـد طـحـا أكون رضـن يـجب أي      
ـن يـرادتاملـطابقـة ، حـيـث أن عـقـد الـبـيع يتم مبجرد أن يتبادل طرفاه التعبري عن إ

ن كان ـري مطابق لإلجياب بأقبول غـان الـذا كـا إمأبول ، ـاب و الـقـجـيمتطالقتني اإل
  .جياب ـتضمن إضافة أو نقص أو تعديال لإلجياب فإن هذا القبول يعترب رفضا لإلي

ـيها شتمل عليف مجيع املسائل اجلوهرية اليت إ جابـيـطابق الـقبول و اإلذا تو إ      
ـد ، و عليه إذا رام العقـبلتفصيلية ال مينع من إالـمسـائل ان عـدم ذكـر ، فـإجياب اإل

  ل ـمسائـفظا بـمتجر ، و احتـع الـيـقد بـاملسائل اجلوهرية يف ع تفق الطرفان علىإ
 

. 140 – 139كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
. 1385، ص  1977عبد الودود حيىي ، دروس يف مبادئ القانون ، القاهرة ، ) 2(  
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  ن العـقـد غري منعقد عند يها فـيما بـعد و لـم يـشـتـرطا أفصيلية يتفقان علــت
يتـبـني مـن ذلـك كـله أن م ، و ـد تـقد قـعترب العـتفاق على هذه املسائل فيعدم اإل

اب معـني جيـن متطابـقـتـني ، أي وجود إرادتيـران إقـتإنعـقاد عـقد الـبيع يتـطلـب إ
  و منإقتران األخري باألول ، و يستوي صدور اإلجياب من الـبائع أ ، و قبول مطابق له ، و

و بائعا كان أخر ـجاب بقبول الطرف اآليـذا اإلتران هـقـو إم هـمهـن الـشـتري ألمـال
  . )1(مشتريا 

امـة الـواردة الع يـع الشروطو إذا كـان عقد بيع احملل الـتجـاري يـخـضـع لـجم      
إرادة البائع و الـمشتري على أن ينصب  ، فـال بـد مـن تـطابـقفـي نـظـرية العـقـد 

بارة عـن راء عـلى حمـل جتاري معني بالذات يف مقابل مثن معلوم يكون عالبيع و الش
ادتـيـن عـلى ماهـية الـعـقـد ، أما إذا رمـبـلغ من الـنـقـود ، أي البـد مـن تـوافـق اإل

ـقد ىل عبيع املتجر و اجتهت إرادة املتعاقد الثاين إ إتـجـهـت إرادة أحـد املتعاقدين إىل
عـلى بـيع حمـل  جياب و الـقـبولو البد أيضا من إتفاق اإل خر فال ينعـقد الـعـقـد ،آ

ـراء جياب عـلى بيع متجر معني و حصل القبول على شجتـاري معـني فـإذا حصل اإل
ـمتجر ع الـائع يـرغـب فـي بـيـذا كان البمتجر آخر فال ينعقد بيع املتجر ، و كذلك إ

مـشـتـري عـلـى ـذا وافـق الـمـشـتري ، أما إكرب من الـثمن الـذي يعـرضه البثمن أ
ـقد ينـعـقـد عـن الـإع فـكـبـر مـن الـثمـن الـذي طـلـبـه البـائــراء بـثـمـن أالـش

راضيا بالثمن  تري الـذي قـبل الشراء بالثمن األعلى يكونن املشبـأقــل الثـمنني ، أل
  . )2(قل األ

احملل التجاري أن يكـون التراضي نعقاد عقد بيع ـك كله أنه جيب إلن من ذلـبـتـي      
هائية ، ـستقرار هذا العقد بصفة نموجودا ، غري أن وجود التراضي بذاته ال يكفي إل

مشوب هلية ، و غري ـيحا بأن يكون صادرا من ذي أراضي صحـتـكون الـن يـد أبل الب
  .غالل ـتـسـراه ، و اإلكـتدليس ، و اإلغلط ، و الـرادة ، و هي الـوب اإلب من عـيـيـعـب
 

. 141كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
. 155علي حسن يونس ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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احلاالت ، ع ىل بطالن البيع التجاري يف مجيـغـلط ال يـؤدي إن الـالحـظ أما يو مـ      
حملـل ستقرار العرف الـتجاري عـلـى هـذا ابل قد يكون سببا يف إنقاص الثمن نظرا إل

ادة ـعون عـتـمـتـن التجار يتقرار املعامالت التجارية ، حيث أسملا يـترتـب عليه من إ
ـن حاالت جمردة مـكثر الـي أها تكون فـع اليت يربمونون البيـرة كـافية لـذا فـإخبـب

  .رات الشخصية عتبااإل

  وبـبطال بيع املتجر بسبب عيإال أن القـضاء الفـرنـسي ميـيـل إىل التوسع يف إ      
  . )1(بطال البيع بسبب الغلط الرضا للقضاء األملاين الذي مييل إىل تطبيق إ 

  :الوعد ببيع احملل التجاري: ثالثا 

د ـواعـزم الـتـلـود له يـموعـد و الـتفاق بني الواعالوعـد الـمتعـلق بالـبيع هو إ      
عـلن الـموعود له عـن رغـبته فـي ذلك فـي ظـرف مدة البيع إذا أ رامـبـمقتضاه بإب

قد حتدد أيضا كيفية تعبري  ل دقـيق ، وـشـكمدة بـحدد هذه الـن تـجب أمعينة و ي
طـريـق و عـن ـحل الـتجاري و ذلـك إما شـفاهة أبرام بيع املاملوعود له عن إرادته يف إ

خرى يتفق عليها ـليها مع وصل اإلستالم أو عن طـريـق وسـيلة أالة موصى عـرس
املتعلق بالبيع ال يعـترب جمـرد إجياب بالـبيع وعد ـن الـن ذلك أ، و ظاهر م )2(الطرفان 

ا ـتوسطة من شـألة مـرحـكنه مـل ىل درجة البيع النهائي وـه ال يصل إنـكـما أ
ـة يـصفـن تـحيـبـيع لـلـى الـوعـد بالالـبيع ، و يـلجا الـبائع إوقـوع تـمهـيد لــال

ه ، و يـلجا الـمشتـري لذلك ـفـالسـهار إشمدينا إذا أراد تـوقـي إ تبارهـعإلتزاماته بإ
 تـزاماتـلـحـقـوق و اإلحث عـن الـو يـبفة حجم عمالء املتجـر و سـمعـته ألـمعـر

ي و حـالـة كـد مـن حـالـة الـمـحل الـتجارلـتأاملترتبة نتيجة نشاطه السابق ، أو ا
  . )3(جيار هو اجلوهري يف التعاقد العـقـار و سـالمـته إذا كان عنصر اإل

  و الـوعـد الـمتعـلق بالبيع عـقـد يـخـتلف عـن عقد البيع ذاته الذي ال ينعقد       

 
. 142كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.  157محد حمرز ، املرجع السابق ، ص أ) 2(  
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  لى شرط وـا عـذ ال يعـترب الوعد بيعا معلقـموعـود لـه فـي إبـرامه ، إب الـذا رغإال إ
الوعد ، و ال يعتد بوجود البيع  ت حصولوقىل لذلك ال ينشأ البيع بأثر رجعي يعـود إ

  . )1(ال من الوقت الذي يعلن فيه املوعود له رغبته يف ذلك إ

القانون املدين  من 72و  71د نظم املشرع اجلزائري الوعد بالتعاقد يف املادتني ـو ق      
عد له كال ـذي يـاق الـفـتاإل: "  71/1ـمادة ي الـوىل شروطه كما يل، حيث تناولت األ

  ذا عينتـه أثر إال إمعني يف املستقبل ال يكون لبرام عقد ـتعاقدين أو أحدهـما بإمـال
  ، و يف..." برامه فـيهاملدة اليت جيب إبرامه و اــد املراد إمجيع املسائل اجلوهرية للعـق

: فـيه  ـاءـالـذي ج 22/12/1993: ـرار للمحكمة العـليا بتاريخ ـلة قهـذه الـمسأ
مشتري ـل للـن ينقمقتضاه البائع أـزم بـن الـبيع عـقـد يلتمـن الـمقـرر قـانونا أ" 

  .ملكية شيء يف مقابل مثن نقدي 

معني يف برام عقد تعاقدين أو أحدمها بإفاق الـذي يعد له كال املأن اإلت و      
املسائل اجلـوهرية للعقد املراد ذا عـينت جـميع املستقبل ، ال يكون لـه أثر إال إ

  .فيها  برامهـمدة اليت جيب إرامه و الــبإ
و شرط ـمن البيع و هـدفع ثـن الطاعـن لـم يأ –من قـضية احلال  - بت ــو ملا ث      

مجلس كانوا على صواب عندما ـن قضاة الفإ –ر غري املتوف –ن شروط العقد ـم
ض ـصرحوا ببطالنه و اعتربوا شروط الوعد بالبيع غري متوفرة و يتعني بذلك رف

  . )2(" الطعن 
إذا وعد : " شار إليها أعاله تنص على جزاء إخالل الواعد بإلتزامه امل 72و الـمادة       

خر طالبا تنفيد الوعد و كانت د اآلقد مث نكل و قاضاه املتعاقشخص بإبرام ع
ام احلكم ـالشروط الالزمة لتمام العقد و خاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ق

  " .مقام العقد 
  يف هـذه الـمادة تركيز على وجوب توافر شروط الوعد خاصة املتعلقة بالشكل       

 
.  188نادية فضيل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
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  جاء فيه 17/04/1996: الصادر بتاريخ  لة قرار للمحكمة العلياـذه املسأي هـ، و ف

نـون خيـول لـلقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام ذا كان الـقاإ: " مايلي 
شترط مع ذلك الـطرف اآلخـر عـن تنفـيد الوعـد ، فإنه إ ذا ما نكلالـعقد يف حالة إ

  .ضرورة توافر الشروط الشكلية يف الوعد بالبيع 

بيع الفيال و رفض نعدام وجود وعد رمسي لإ –ية احلال من قض -و مىت ثـبت       
ال ـي ، فليس أمام املطعون ضدها إمام املوثـق لـتوثـيق البيع العرفالبائع التوجه أ

وين ال تتوافـر فـيه الشكـلية لتزام قانتعويض أثر قانوين لعدم تنـفـيد إاملطالبة بال
عقد ال صدار حـكـم يـقـوم مـقامإالقانونية ، و أن باستجابة الـقضاة ملطـلـبها و 

جتهادات احملكمة العليا مما فهم إ ساؤوا تطبيق القانون والعـرفـي يكـونوا قد أ
  . )1(" حالة ـتوجب نقض قرارهم بدون إي

 الوعد امللزم جلانب واحد و هو إما وعد وىلــن األخد صورتيـد يأاقـو الـوعد بالتع      
  .انية الوعد امللزم جلانبني و هي وعد بالبيع و الشراء و وعد بالشراء ، و الثبالبيع أ

  :الوعد بالبيع  - 1

ن بأ) د له املوعو( خر شـخـصا آ) الواعد ( محـل التجاري ن يـعـد مالك الـهـو أ      
ـقع حالة يـذه الـي هـذا رغب يف شرائه خالل مدة معينة ، فـيعه حمـله التجاري إيب
ـه بالشراء بتـموعود له رغـعـلن العاتـق الـبائع وحـده إذا ما أـبيع على زام بالـتـلاإل
ـهو حر إن شاء ي مواجهة البائع فـزام فـلتـال يشغل ذمته أي إه فـود لـموعـما ال، أ
إن شاء إمتنع عـن  نهائي ، وال شراء فيتم البيعـي الـنها فـلن عـعـبته و أر رغـظهأ
زام ـتـلـوط إايل سقـبالت ع وـيـط الوعد بالبقوـى سـلـؤدي إعـالن هـذه الـرغـبة فيإ

  . )2(البائع 
 

 
.  99، ص  1996، سنة  1، جملة عدد  17/04/1996: الصادر بتاريخ  154760قرار احملكمة العليا رقم ) 1(  
اجلزائر ، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  4محد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ، ج خـليل أ) 2(

. 35، ص  2001  
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  :الوعد بالشراء  - 2

  محل ـراء الـشـب) وعود له ـامل( البائع ) الواعد ( و يقع ذلك عندما يعد املشتري       
اقـد ـعـعـلن الـبائع رغـبته بالبيع يف مدة حمددة ، و هذه الصورة للتالتجاري إذا ما أ

ي ال مشترـلتزام هنا على ذمة الاحلـالـة الـسابـقة حـيث يقـع اإلهـي صورة عكس 
شراء ـالـشتري بـلتزم املحرا يف إعالن رغبته فإن أعلنها إ خرالبائع ، و بالتايل يكون اآل

  ن مل يعـلن عـنها و مـضت الـمدة الـمحددةإ هما ، وـنـنهائي بيـنعقد البيع الـفي
  . )1(لتزام املشتري لك سـقـوط الوعد و بالتايل سقوط إيترتب عـلى ذ

  :   الوعد بالبيع و الشراء  - 3

بـرام بـيع احملل ـمشتري بإع  و الـيقع هـذا الوعـد عـندما يلتـزم كـل من الـبائ و      
خر ، و يف هذه احلالة ال يكون البائع مواجهة اآلي ـنة كل فـيـالل مدة معـالتجاري خ

منا الفترة احملددة و إبالـشراء خالل وحده ملتزما بالبيع عـندما يبدي املشتـري رغـبته 
بالبيع خـالل عـلن الـبائع عـن رغـبته ـشتري أيضا إلتزام بذلك إذا أمـلى الـع عـقـي

و بالشراء يف املدة احملددة اء بالبيع أي منهما رغبته سوالـمدة احملددة ، فإذا مل يبدي أ
شتري ، و ائع و الـملـتزامات الـبـد بالـتعاقـد و بالتايل تـسقـط إلذلك سـقط الوع

ائي طاملا توافرت مجيع شروطه  ن الوعد امللزم جلانبني هو عقد بيعهناك من يرى أ
  ) .2(ذا مل يقترن مبدة إ

  :صحة الرضا : الفرع الثاين 
القانونية املراد حتقيقها من اإلرتباط برابطة  ثـارهون التراضي منـتجا آللكي يك      

ـون طرفاه ذووا أهلـية كـن ييكون صحيحا و صحة التراضي تلزم أ نقانونية ، جيب أ
ى ـلـر عـؤثـيت تـوب الـيـل العـرادة كل منهما سليمة من كللـتعـاقـد و أن تكون إ

  .سالمتها 

 
. 42، ص  2000، سنة  3مل للطباعة والنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ط د البيع ، دار األزاهية سي يوسف ، عق )1(  
.  158علي حسن يونس ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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  :هلية األ: أوال 
ب وهي تعين ثبوت حقوق للشخص على اعتباره هلية وجواألهلية إما أن تكون أ      

داء ا ضمن هذا املقام ، و إما أن تكون أهلية آهلية ال يعنينإنسانا ، و هذا النوع من األ
هلية ترتبط بزمن أمواله ، و هذه األ ـشخص على التصرف يفدرة الـعـين قـو هـي ت

كـون بـبلوغـه سـنا ـشـخـص الـطـبـيعـي الـذي يـلل الـنسـبةـن بـعـيـري مـعم
  كـل مـن لـم قل ، و يف التشـريع الـجـزائـري يـعـدعلى األ معـينا قادرا على التمييز

ـكـم سنة كـامـلـة عـد فـي ح 13غ سن ـلـن بـما مسنة قـاصرا ، أ 19يـبلغ سن 
طال ـبـإلا لـتهـيـلـابـم قـية رغـقانـونـمـمـيز يـجـوز لـه عـقـد الـتـصـرفات الـال

  . )1(ملصلحته 
ن ـيـرة بئداـصرفات الـو لكـن بـيع و شـراء احملـل الـتجاري يدخل ضمن زمرة الت      

ن ذن مـتصدار إساملشرع املدين على القاصر وجوب إ بـوجـقد أضرر ، فـنفع و الـال
مادة ـص الـكـدتـه نـوليه عند رغبته فـي مـمارسة األعـمال الـتجـارية ، وهـذا ما أ

ـان أم را كـال جيوز للقاصر املرشد ذك: " مـن الـقـانون التـجـاري اجلزائري بقوهلا  05
 ـبدأن يـتجارة أسـنـة كاملة ، و الـذي يـريـد مـزاولـة ال 18نثى البالغ مـن العـمـر أ

النسبة للتعهدات اليت يربمها عتباره راشدا بالتجارية ، كما ال ميكن إ لعملياتيف ا
و على قرار ـد حصل مسبقا عـلى إذن والده أو أمه ، أكن قـذا مل يعن أعمال جتارية إ

  . )2(" من جملس العائلة مصادق عليه من احملكمة 
ة كاملة ، و سن 19جزائري هي ـع الـشريـتـانوين طبقا للـهلـية التصرف القفأ      

ـة قانونية سواءا البائع أو القـي عـبالتايل جيب عـلى الـشخـص الذي يريد الدخول ف
  زائريـانون املدين اجلـن القـم 40ن يكون بالغا سن الرشد طبقا لنص املادة املشتري أ

ـم حيجر عليه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و ل: " اليت تنص 
  . )3(" سنة كاملة  19هلية ملباشرة حقوقه املـدنية و سن الرشد يكون كامل األ

 
. 55محد حسن قدادة ، املرجع السابق ، ص خـليل أ) 1(  
.املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 05املادة ) 2(  
.املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/58مر رقم من األ 400املادة ) 3(  
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ورة ــداء التصرفات القانونية بصسن الرشد غري كاف لتمتع الشخص بأ و بلوغ      
فلة ، و ـهـلـية و هي اجلنون ، و الغل سـيـتـوجـب خـلوه من عـوارض األمطلقة ، بـ

  كدت املادةـذلك أنسان لـلبا على القوة العقلية لإلالعته ، و السفه ، و اليت تؤثر س
ىل سن ـقوة العقلية ، إضافة إص بالـخـمتع الشـوب تــفة الذكر عـلى وجـناآل 40

  لغـخص بـل شـما املرشد فهو كمباشرة حقوقه املدنية ، أالرشد حىت يتمكن من 
لة عدم وجود األب ، أو من احملكمة م حـاسنة و حصل على إذن من األب أو األ 18سن 

ـمحـل ع و شـراء الـيـها بـتـملـن جـيت مـعمال التجارية اليـجـوز لـه مـمارسة األ
ـا دون جارية كلهـعمال التاألذن قـد يكـون مطلق حبيث يشمل الـتجـاري ، و هـذا اإل

ام ـذا قـتمل إال األعمال احملددة سلفا ، فإشـذنا مفيدا ال يإسـتـثـناء ، و قـد يـكـون إ
ـونية فـي حدود ما أذن له أعتربت صحيحة ألنه يعـد كـامل ات قانـتصرفـالصيب ب

  . )1(ذن ألهلية ضمن إطار ذلك اإلا
  :عيوب الرضا : ثانيا 
األصل فـي الـتـصرفات الـتـعاقـدية أن االنـسان ال يلـزم إال ما إنـصرفـت إليه       

التجاري منقول معنوي ، و بالنظر إىل تعدد عناصره و إنفصال رادته ، و باعتبار احملل إ
رادة  ، فإنه يؤدي إىل سهولة تعيب اإلكل منهـما عن اآلخر من حيث النظام القانوين

يع احملل التجاري ، حيث بطال بايل يوسع من حاالت قبول القضاء إلعـيـوا و بالتـب
يع احملل بطال عقد بيالحظ األستاذ ريـبـري أن القضاء يف فرنسا مييل إىل التوسع يف إ

ية و هو ما معنوـنقوالت الــل التجاري من املـن احملالتجاري بسـبب عـيوب اإلرادة ، أل
مهية ـمشـتـري أو وقـوعـه فـي الغـلط إذا تـعلـق األمر بألى الييـسـر الـتدليس ع

  :رادة كما يلي ، و نتعرض لعيوب اإل )2(عناصر احملل التجاري 

  :الغلط )  1 
  ري معلوم ـن يكون ذلك غط كل قصور ال يطابق الواقع بشرط أو يقـصد بالـغل      

 
)1(  Michel Pédamon , droit commercial , Dalloz , PARIS , 1994 , p 203 . 

. 161، ص   1992،  2ردين ، ط حممد حسني إمساعيل ، القانون التجاري األ) 2(  



- 80 - 
 

و يقصد بالغلط ذلك الذي يعيب اإلرادة و جيعل العقد قابال  لط ،ـي غـع فـمن وقـم
      .   )1(بطال لإل

وقع يف  يـجـوز للمتعاقد الذي: " لى من القانون املدنـي ع 80و قد نصت املادة       
من  120، تقابلها املادة " بطاله جـوهـري وقـت إبـرام العـقـد أن يـطـلـب إ غلط

يكون الغلط  : "لى قانون مدين ع 82نصت املادة ما ـقانون الـمـدين املصري ، كال
برام العقد لو مل امة حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إاجلسن جوهريا إذا بـلـغ حـدا م

  " .يقع هذا الغلط 
الغلط جوهريا على األخـص إذا وقع يف صفة للـشيء يراها املتعاقدان  تـربو يـع      

ـحسن الـنية ، و إذا وقـع عقد و لـشروط الـعتبارها كذلك نظرا لجوهرية  ، أو جيب إ
و هذه الصفة السبب ـن صفاته و كانت تلك الذات أو يف صفة مفـي ذات املتعاقد أ

قـانـون مـدنـي مـصـري ،  121قـابـلها الـمادة ـ، تـ" ـد ـاقـعـتـي الـي فـسـيـرئـال
غلط ـمحل التجاري هو الـع الـيـال بـطـبلـغـلط الـجـوهـري الـذي يــؤدي إىل إفــا

فـيه املـتـعـاقـد لـمـا كـان اجلوهري الذي يبلغ حدا من اجلسامة حبيث لو لـم يـقـع 
ـوهريا إذا وقـع فـي أهـمـية ر الغلط جـعـقـد ، و تطبيقا لذلك قد يعتبـرم الـبـلـيـ

محـل التجاري ـن الـكـذا مل يـي نـوع نـشـاط احملل التجاري ، أو إو فعـمالء املـحـل أ
ر أو فـي مـدة ـي وجود احلق يف اإلجياو فـلنشاط أالزمة لـيص الـراخـتـحاصال على ال

  . )2(و يف مقداره أ يـجـاراإل
ما الـغـلط فـي صـفـة مـن ـيع أـبــفـة املـغـلـط فـي صـالـعلـق بـتـهـذا يـ      

ـتري شـن املـبت أذا ثاله غـلط املشتري يف شخص البائع إصفـات املتعـاقــد ، فـمث
ـي لقد قـضت احملاكم فو العكـس ، و لبائع يتميز مبميزات ليسـت فـيه أن اإعتقد أ

  مهية العمالء للـمحـل الـتجـاري ، و عـلـيه ـاص الثمن حالة الغلط يف أنقفرنسا بإ
  ن احملـلم الغـبـن فـي بـيع العـقار مـع أـبـقـوا يف هـذه احلالة حكــقـضاة طـالـف
 

. 64كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
،  1998، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  1الل وفاء حممدين ، القانون التجاري ، ج مـحـمد فـريـد الـعـريين و ج) 2(

. 403ص   
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  الـتجـاري مال منقول معـنوي يسـتـبعـد مـن عـناصـره الـعـقـار الـذي ميارس فيه
رض هذا القضاء للنقـد مـن حـيـث أنـه ال يـقـوم عـلـى د تعق النشاط التجاري ، و

ـول دون حـن ليس هناك ما يلكنه استقر ، و يـبـرره الفـقـه بـأأساس من القانون و 
ـع لـتـزام مـن وقـفـرعـي يـقـتـصر أثـره عـلى إنـقـاص إعـتـراف بـوجـود غـلـط اإل

  . )1(ىل البطالن فـي الغلط و ال يؤدي إ
يف غلط خيص احملل لـى حق املشتري يف طلب بيع احملل التجاري لوقوعه إضافـة إ      

ذا تـوافرت ـتجـاري ، فـإنه لـه طـلـب إبـطـال البـيع عـلى أسـاس خـيـار الـرؤيـة إال
، اليت تستوجب  )2(من القانـون الـمدين  352شروطه املنـصوص عـلــيها بالـمادة 

ساسية ـافه األوصــرؤيـته أو بـذكــر أباملبيع العـلم الكـافـي ب عـلم الـمـشـتـري
ذلك يكـون ملشتري احملل التجاري إمكانية طلب إبطال البيع ليف العـقـد ، و تطبيقا 

ـفي معه نتـوصاف احملـل التجاري العلم الكايف الذي يعلى أساس أنـه لـم يعـلم بأ
عقد ، و ـي الـك فـر ذلـن مل يرى موقع احملل التجاري و مل يذكوقوعه يف الغـلط ، كـأ

ثري على جذب املوقع الـذي ليس له تأمل يعجبه  برام البيعـعـد إمحـل بـعند رؤية ال
  . )3(العمالء 

  :التدليس )  2  
بـرام الـعقـد لجوء إىل حيل مـن شـأـا دفع املـتـعـاقــد إلـى إو الالتدليس ه      

طال العقـد ، و ـبـس إيـتدلـنتيجة تغـليط وقـع فـيه ، و ذا جيوز ملن و قع عليه ال
جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانـت : " من القانون املدين   86ـذا تـقـول الـمـادة

نه من اجلسامة حبيث لوالهـا و النائب عاملتعاقـديـن أحـد احلـيل الـيت لـجا إلـيـها أ
  .  )4(..." برم الطرف الثاين العقد ملا أ

 
. 163 – 162علي حسن يونس ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
مل ـذا اشتـافيا إعلم كـن يكون املشتري عاملا باملبيع علما كافيا و يعترب الجيب أ: " مدين  قـانون 352لـمادة ا) 2(

ـامل مشتري عـن الـيع أذا ذكر يف عقد البإساسية حبيث ميكن التعرف عليه و العقد على بيان املبيع و أهدافه األ
" .ثبت غش البائع أ باملبيع سقط حق األخري يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم إال إذا  

. 60محد حسن قدادة ، املرجع السابق ، ص خليل أ) 3(  
.، املعدل و املتمم ـ املرجع السابق  75/58من االمر  86املادة ) 4(  
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ري للتدليس جـاـحل تـع مـيـبطال بن التطبيقات القضائية املصرية بشأن إوم      
م ـالله قـد تـستغيثبت أن ترخيص إالصادر عـن البائع ، إبطال عقد بيع حمل جتاري 

م الـبائع ذلـك عـن الـمـشـتري ، كـذلك ـة و كـتـدارياإل ةـجهـسحـبه من قـبل ال
ـعنصر غ فـيها لـبالـية مـمهإسـتعمال البائع طـرقا مـن شـأا إيهام املشتري بأ

ريف و فـي حـالـة تقدمي البائع للمشتري مـستندات تثبت تصاإلتصال بالعـمـالء ، أ
  .مر هائلة من البضائع خالفا لواقع األاحملل التجاري لكمية 

ـى رقـو ينبغي يف هـذا الـمقـام التفـريق بني التدليس و الكـذب اـرد الـذي ال ي      
ىل تقـديـم معـلومات خـاطـئة بصفة إىل حد التدليس ، إذ يـلجا املتعاقـد أحـيانا إ

يف شراء حمله التجاري ، هذه املعلومات ميكن  خرـعاقد اآلشفوية بقصد ترغيب املت
في ـحقق منها ، فـتـللمشتري تبيان مدى صحتها نظرا لعدم خفائها و سهولة ال

ــوى التـدلـيس ،غـري بطال بدعز للمشتري املكـذوب عـليه طلب اإلهذه احلالة ال جيو
  . )1(ذي حلق به نه يتـقـرر له احلق يف الرجوع على البائع بتعويض كاف جيرب الضرر الأ

ن البائع ملزم حبسب ما تقضي به عويض املقـرر لفائدة املشتري هو أو مؤيد الت      
فية يف املمارسات التجارية ، يف أن يكـون صادقا مبا يصرح به قواعد الرتاهة و الشفا

ـتعويض ، ؤولية الـسـمله مـحـرا يـو تقصي فـإن خـالف ذلك يعترب قد إرتكب خطأ
ـع من كـان الضرر الناجـم عـن مراوغـته جسيما و لـيس هناك ما مين ذاخـصوصا إ

ـإذا ة ، فـجاريـة التـواعد الثقـحترام البائع لقأدبية يف إن يكون للمشتري مصلحة أ
شتري طبعا صاب املـي أدباملدين وهو البائع هـنا ذا اإللتزام جنـم عـنه ضرر أ خلأ

  . )2(ر مبوجـبه لـفائدته تعويض عادل مر الذي تـتقـريف كرامته و شعوره األ

  ب تدلـيـسية ـاليـسـى ألجا أحيانا إلـعـاقـد يـتـمـن الـى ألـارة إشو جـدير باإل      
  جرما حتـت تكـيـيفـجعل الفعل مـا يـجسامة ، مـد من الـىل حخمـتـلفة تصل إ

 
. 164علي حسن يونس ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
، ) دبـي فـي املسـؤولية العـقدية مدين أردين و التعويـض عن الضرر األ 320املادة ( احملـاسنة ىي حـمد حيــم) 2(
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  .حـتـيال و هـذا ما يـقع حتـت طائلة قانون العقوبات الـنصب و اإل

  :ستغالل اإل)  3 
ـد خـر و احلصول منه على عقاملتعاقد اآلـي ضعـف فـتهاز الـنـه إقـصد بـو ي      

يب ـعـتغالل كـسقد تناول املشرع اجلزائري اإل ، و )1(و عـلى تربع معاوضة فيه غـنب أ
حـد إذا كـانت إلـتزامات أ: " ـمدين من الـقانون ال 90مادة ـوب الرضا فـي الـيـمن ع

ـمتعاقد من فائدة لذا اـه هـالنسبة مع ما حصل علي املتعاقدين متفاوتة كـثريا يف
املتعاقد املغبون مل يربم العقد ن مبوجب العقد أو مع إلتزامات املتعاقد اآلخر و تبني أ

ستغل ما غـلب عـليه من طيش ، جاز للقاضي بناءا عـلى إال ألن املتعاقد اآلخر قد إ
جيب ـعاقـد املغبون أن يبطل العـقـد أو ينقـص إلتزامات هـذا املتعاقد ، و تـطلب امل

، و تطـبيقا  )2(" ال كانت باطلة ـاريخ العقد و إن تـالل سنة مـوى خـدعـع الـرفـن تأ
ـلب إبـطال العـقـد أو طـن يـه أغـالل لـتـسـمادة فـإن مـن وقـع عـليه اإلهـذه الـل

  . لتزاماتهإنـقـاص إ
إىل طلبه  ـجيبهن يـاضي إما أقـن الـإال فـبطـمغبون اإلذا طالب املتعاقد الـإف      

لتزامات هذا املتعاقد بدال من احلكم بالبطالن ينقص إ نأ وأبطال العقد ، فيقضي بإ
ع متجـر و رفـع ذا كنا بصدد عقد بيـقدير القاضي ، فإلق تـروك لـمطـتــيار مـو اخل

ـحكـم باإلبطال و يكـتـفي ـد ال يـن القاضي قالـبائع دعـوى اإلبطال إلستغالل فـإ
القاضي و إن كـان يـملك أن  نأر ـيـل الغنب الفاحش ، غـزيـذي يـالـثـمن النـقاص بإ

ـغـبون ، فإنه ال ميلك أن يزيد يف إلتزامات املتعاقـد عاقـد املـتـمـلـتـزامات الينقـص إ
ن حيكم بزيادة الثمن على املشتري ، املثال السابق ال يستطيع القاضي أخر ، ففي اآل

الـيت رفعها بـطال طيع من تلقاء نفسه أن يتوقى دعـوى اإلـستخري يـذا األو لكن ه
  .ذا قدم ما يراه القاضي كافيا لرفع الغنب البائع إ

  بـطال الـعقـد ،ــتعـاقـد املغـبـون دعـوى اإلنـقاص بـدال مـن إقـد يـرفـع املـ و      
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ذا الطلب و ال جيوز له احلكم عـني على القاضي احلكم ــحالة يـتـفـفي هـذه ال 
حتـكـم بالـبطالن النسيب  نأة مـكـمحـللصم ، كـما ال جيـوز ـثر مما طلبـه اخلـكبأ

تعاقد ذا كان املجر إلب ذي املصلحة ، ففي بيع املتمن تلقاء نفسها بل بناءا على ط
ـى لـته إابـجإب على القاضي ـاتـه ، وجـتـزامـلاملغبون هو املشتري و طلب إنقاص إ

ا ـاحش ، و سواء كنـعه الغـنب الفـرفـع مـىل احلـد الـذي يطلبه بإنقاص مثن املتجر إ
ـرفع الدعوى خالل سـنة مـن وقـت إبـرام ن تـجب أقاص يـنـطال أو إبـوى إبصدد دع

مدة سقوط ال تقبل الوقف و ال  ال كـانـت غـيـر مـقـبولة  ، وهـذه املدةالعـقـد و إ
  . )1(نقطاع اإل

  :كراه اإل)  4  

ـتعاقد رادة شخص فيحمله على الاه هـو ضغـط غـري مشروع يقع على إكـراإل      
و ـل هـبكراه ـي اإلعملة فـرادة لـيسـت الـوسائـل الـماديـة املست، و الذي يعـيب اإل

ذا خـضع ، و إ )2(الرهبة و اخلوف اليت تـولدها هـذه الـوسـائـل فـي نفـس املتعاقـد 
ـد عقـمـر الـذي جعـله يـبـرم الاملتعاقـد اآلخـر األ املتعاقد لرهبة بعثها فيه نظريه

عـماال إرادته ، فإن القانون أجاز له إبطال العقد حبجة اإلكراه إرف مل ميلك جل يف ظ
جيوز إبطال العقد لإلكراه و : " ـن القانون املدين الـيت تقـضي بأنه م 88ملادة لـنص ا

  .) 3(" خـر يف نفسه دون حق حتت سلطان رهبة بيـنة بعـثها اآل ذا تعاقد شخصإ

ثريه لسن املتعاقد و جنسه و الظـروف احملـيطة بـه ، و ينظر يف توافر اإلكراه و تأ      
جـماال لـما ــابة عـليه ، و إلـقاضي بتقـديـرها دون رقو هي مسائل واقعية خيتص ا

ـيث ن حـواء مـقديرها سـب تـكـان احملـل التجاري من املنقوالت املعنوية اليت يصع
  قدـنوية ، فـنصر من عناصره املعـمهية كل عية أو من ناحية أقـتـصادقيمـتها اإل

  وبـد العيـحبيعه لكل متعاقد وقع يف أ بطال عقدإسي يف ـرنـضاء الفـقـر الـسـي
 

.  153 – 152كامران الصاحلي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.  424عبد الودود حيىي ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
.، املعدل و املتمم ـ املرجع السابق  75/58مر من األ 88املادة ) 3(  



- 85 - 
 

د نـظرا ملا يتكبده املتعاق ذهقد أحسن يف سياسته التشريعية ه السابقة الذكر ، و
  . )1(نفة الذكر خـسائـر مالـية جـراء وقوعه يف إحدى عيوب اإلرادة اآل مـن

  :احملل : املطلب الثاين 

ـمحل يف عقد لقد نص املشرع اجلزائري يف القواعد العامة للقانون املدين على ال      
ـزام لتيلتزم به املدين و هو إما اإل، فاعتربه بأنه كل ما  96إىل املادة  92البيع من املادة 

  . )2(نشاء حق عيين أو بإعطاء شيء ، أو إمتناع عن عمل ، بعمل ،  أو اإل

ع و مشتري ، ـتباره عقدا جيري بني بائـلى اعـمحل التجاري عـع الـيـيف عقد ب و      
 ، ساسي لكل من الطرفنيـعقد ينظر إليه تبعا لإللتزام اجلوهري و األحـل الـن مـإف
لـتـزام ل التجاري لفائدة املشتري و حمل إقل ملكية احملـو نـتزام البائع هـلـمحل إف

يع يف ـاملشـتري هـو دفع الـثمـن املقـرر مبوجب العقد ، و تبعا لذلك فمحل عقد الب
وع ـنـبـيع فـي هـذا الـخـذان حـكـم املو احملل التجاري و الثمن الذين يأهذه احلالة ه
قواعد العامة يف القانون املدين الـيت تسـطـر ـو بالتايل جتري عليهما المن العقود ، 

فيهما ، و إال إنتفت عنهما وافرها ـواجب تـساسية الـعامة األشروط الـحـدد الـو ت
  .مر الذي جيعل العقد يف حكم املعدوم قانونيا صفة املبيع األ

رها الـشـروط الـيت يـجـب تـوافـيان تعـمـل فـي هـذا املطـلـب عـلى تـبو سن      
ي البيع طـبـقا لـنـصـوص الـقـواعــد العـامـة الـواردة الـذكـر فــي الـقـانـون ـف

  الـمـدنـي اجلـزائـري ،
كما سـنـتـطرق بـشـيء من الـتفصيل لكل من املبيع و الثمن املوجودان يف       

ليهما طبقا خلـاصة السارية عي ، و كذا معرفـة األحكـام ايع احملل التجارعـقـد ب
  :تية ة هذا العقد و ذلك عرب الفروع اآللطبيع

 

 
 (1) Sophie Durffine , les obligations , Galino éditeur , PARIS , p 89 .  
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  :  املبيع: ول الفرع األ

ن يكون أ كون احملل موجودا ، وـن يتـرط تطـبـيقا للقواعد العامة لإللتزام أيـشـ      
حد هذه الشروط كان أن يكـون مـشروعـا ، و إذا انعـدم أ و قابال للتعيني ، وـن أعيـم

  .البيع باطال بطالنا مطلقا 

  :ن يكون املبيع موجودا أ: وال أ

تحيال يف ـلتزام مسإذا كان حمل اإل: " القانون املدين على أنه من  93ملادة نص اـت      
  . )1(" ذاته كان العقد باطال بطالنا مطلقا 

ب القانون ـرتـبيع و يـد الـبرام عقيكون احملل التجاري موجودا وفق إ نإذ يشترط أ      
الكه ـنعدام املبيع هلشرط البطالن املطلق للعقد ، و يأخذ حكم إعـلى ختلف هذا ا

قار مبنيا مث يتبني هالكهما قبل ـو عـيارة أيع سـقدا لبـرم عـقبل التعاقـد كـمن يب
ـهـالك الكـلي للمـبـيع إنـتهـاء مـدة خـذ حكـم الـأاهـرة ، و يـوة قـقـد بــاقـالتع

ذا ـغـالل إستـصة إلغاء رخـرام العقد ، و حالة إبـل إستغالل امللكية الصناعية قبإ
 صة للنشـاطـمكانية ممارسة صاحب الرخـبارة عن ترخيص يفيد إع مـبيعـكـان ال

حتقيقه يف  والـمـحـدد مبـوجـبها ، و جيـوز أن يكـون املبيع شيئا مستقال يتم إجنازه أ
ـوز جيـ: " من القانون املدين اجلـزائـري بـقـولـها  92جازته املادة املستقبل ، و هذا ما أ

  . )2(" قا مستقبال لتزام شيئا حمقأن يكون حمل اإل

صاميم عرضـت عـلى لى تـاءا عـمارة بنـو عـارة أيـيع سـي بـحال فـكما هو ال      
جل املتفق املشـتـري و تلقي تعهدا من الصانع أو الشركة بتسليمها عند حلول األ

  .عليه بينهما 

  :و قابال للتعيني أن يكون املبيع معينا أ: ثانبا  
  ذاتهـن بـلتزام معيإذا مل يكـن حمـل اإل: " القانون املدين اجلزائري من  94مادة ـال      
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ن يكون و املثال هنا أ ،" ن العقد باطال ال كاأن يكون معينا بنوعه و مقداره و إب ـوج 
ائع تعـيـني ـلى البـبائع يـملـك عدة حمالت جتارية متارس نفس النشاط ، وجـب عـال

ـعه وقـتحـديـد مـالـبـيع مـن بـني جممـوع احملـالت املماثـلة ب احملـل التجـاري حمـل
  .وصافه اليت متيزه عن باقي احملالت مثال و إمسه التجاري ، أو بذكر أ

  :ن يكون املبيع مشروعا أ: ثالثا 

ـخـالـف زام مـلتـحـل اإلذا كان مإ: " ـلى أنه من القانون املدين ع 96تنص املادة       
ن يكون حمل النشـاط ـمعىن جيب أ، ب" اطال ـقد بـعـان الـداب كللـنظام العام أو اآل

ار فـي جـتـاطه اإلشـا كـان نـالـتجاري مشـروعـا فـيعـتـبـر غـري مشـروع حـالة م
و بضاعة يقضي القانون بضرورة املخدرات أجتار فيها ، مثال ـضاعة مينع القانون اإلب

  .صدور ترخيص للمحل الذي يـتم فـيه بيعها 

لتزام خمالفا للنظام ـليها يكون فيها حمل اإلمشـرع عـه حـاالت نـص الـو فـي      
حقوق املتنازع عليها و هذا ما عـوام و احملامني للالعام ، مثاله شـراء الـقـضاة و أ

  .قانون مدين  43و  42جاء باملادتني 
نفا من الشروط الواجب توافرها يف ـيه آلـرنا إشـا أن مـيه أه و مـما ال شك فـنإ      

ن هذه الشروط هي من مجلة ـضوع احملل التجاري هلا ، على اعتبار أاحملل البد من خ
ـون احملل كـن يالتشريع املدين ، حبيث يتوجب أ يفواعد العامة املـنصوص عليها ـقـال

بـرام عـقـد الـبـيع ، و نـظـرا لـكـونـه مال منقول التجاري موجودا أي قـائما وقـت إ
تصال بالعـمالء و الشهـرة الـتجاريـة كفيل وحده بقيام ـنصر اإلل عـمثـعنوي يـم

عمالء و ـتـصال بالصر اإلـوافـر عـنـن تجاري مرتبط بوجود هذا العنصر ، فإاحملل الت
الشهـرة الـتجارية كفـيل وحده بقيام احملل التجاري ووجوده من الناحيتني القانونية 

ذا ينصب عـلـيها الـبـيع إشياء اليت ـدد املتعاقـدان األحـادة ما يـواقعـية ، و عـو ال
ر حيانا على عـناصتجـاري هـو مـوضوع العـقد خصوصا أنه يشمل أكـان احملـل ال

ـلكية قـوق املـجيـار ، و السلع و البـضائع ، و حـددة و مـتـنوعـة كـاحلـق فـي اإلمتع
لف مـن عـناصر ختـضع كـل الصناعية و غـيـرهـا ، إذ معـلوم أن احملل التجـاري يتأ
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ن ن ترتبت بقصد حتريك مشروع جتاري ال ينجر عـقانوين ، و هي إها الـنظامـمـنها ل
  .اا خلصائصا و ذاتيتها لفه تالشيها و فقدتآ

ـدة قاعـماال لــعـومن مث كان للمتعاقـديـن إنطالقا من مـبدأ سلطان اإلرادة و إ      
ل ـن حيددوا العناصر اليت يشتملها البيع من مكونات احملالعقد شريعة املتعاقدين أ

ـصال تاإلمللكية الصناعية ، و جيار ، و حقوق اـي اإلحق فـدات ، و الـمعـالتجاري كال
م ـادام لـاري مـجـع حملل تـيـف بـن هذا البيع ال ينطبق عليه وصبالعمالء إخل ، غري أ

ن ـبارها مـتـتجارية ، باعـرة الـهـعـمالء و الشـتـصال بالــشتمل عـلى عـنصر اإلي
و وجود بدوا محل التجاري عـنها و ال قيام له أجبارية اليت ال غىن للـاصر اإلعنـال
)1( .  

ن عليها البيع و اكـتفـوا بالبيان أحدد املتعاقدان العناصر اليت يقع ـذا مل يأما إ      
رادم و ـحالة يتوجـب البحـث عـن إعـلى حمـل جتـاري ، فـفي هـذه ال العقـد يـرد

ـلى بيع عـن ينصب التعاقد إضافة أنه جيـب التذكـري أنه الجيوز أمقـصدهـم من ال
ـاصر أخـرى و عـنوحده ، بـل البـد أن يسـتـند إىل عـنصر أ عنصر اإلتصال بالعمالء

من طـبـيعة نشاط احملل و ظـروف  نطالقاو هـي مسألة مـوضوع حيددها القاضي إ
غالل ـتـسـدمة اإلي خـمهية كل عنصر من العناصر املعنوية فإسـتغالله و مدى أ

  .التجاري 
جاري ـتـون الـن الـقـانـم 02قـرة ـف 96ادة ـستفادة من نص املو هلـذا ميكـن اإل      

لى عناصر احملل التجـاري ـال عـبائع إياز الـمتاليترتب على إ: " ائـري اليت تنص جـزـال
ـع قـمتياز يه الدقة فإن اإلذا مل يعني على وجفـي عـقـد البيع و يف القيد ، فإ املبينة

تجارية ـالعمالء ، و الشهرة ال جيار ، وعلى عـنوان احملل التجاري و إمسه ، و احلق يف اإل
 ")2( .  

  مهاهلا من قبلـإمتياز بائع احملل التجاري و إتعلق بـتحديد يـذا الـن هوال شك أ      

 
.  203نادية فضيل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر من األ 96 املادة) 2(  
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تـصال بالعمالء و الشهـرة مشتمال إضافة إىل عنصر اإلـترب العقد عاملتعاقدين ، أ 
ـرد ي يــخـرى الـتــعـنوية األجبارية ، العناصر املتجاريـة الـلـذين مـن العناصر اإلال

  . )1(نف الذكر و احملـررة فـي النص القانوين اآلمتياز عـليها اإل

ـتجاري التنازل عن عنصر ل الـيع احملـن يشمل بـوجب أستـحوال يفـفي كـل األ      
صال ـتـيح ، إن اإلجاري صحـبيع حمل تـصدر لـكي تـكون مـعـمالء لـصال بالـتاإل

 حتديد قيمة ن دوره الفعال يفنوية إال أمحل املعـبالعمالء جمرد عنصر من عناصر ال
 ـشتـري احملـلا كـان ليـن املـشتـري ماحملـل التـجـاري و أهـمـيته العملية ، تـؤكـد أ

ـتقرر مفهوم املخالفة يـجتذاب العمالء ، و بالتجـاري إذا كـان مفتقدا لقدرته على إ
منا قد بيعا حملل جتاري و إتصال بالعمالء من دائرة البيع ال جيعل العإستبعاد عنصر اإل

    .      )2(وقات حمال جتاريا رقة كـانت تـشكـل فـي وقـت من األهو بيع لعناصر متف

ـاصر عـنـمتجـر لـال الـمـشـتـرورة إقضاء النقض املصري على ض كدـد أق و      
حكامه وصف بيع احملل التجاري ، ومن مث إعمال أى ينطبق على العقد ـساسية حـتأ

ن املتجر يشمل من املقرر قانونا أ: " اته مايلي حد قراراخلاصة به عليه حيث جاء يف أ
ن ـة ، و أاديـخرى مأ عنوية وـت مقوماـن مـنقول و مـميع عناصره من ثـابـت و مـج

ال يلزم توافرها مجيعا لتكوينه  هم عناصره وومات املعنوية هي عماد فكرته و أاملق
نها لوجود ـالعناصر اليت ال غىن ع بل يكتـفي بوجـود بعـضها ، و يتـوقـف حتـديد

سي و الذي ال ـيـن العنصر الرئإال أ احملل التجاري على نوع التجارة اليت يزاوهلا احملل ،
ختالف نوع التجارة ، هو ـذي ال خيتلف بإتجاري و الـوجود احملل الـوافره لـن تـىن عـغ
ـدور حوله ذي تـتجـارية باعـتباره احملـور الـشهرة الـعمالء و الـصال بالـتـصر اإلنـع

   . )3(" خرىالعناصر األ
 

 
.  206فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.  260هاين دويدار ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
   21حممد السيد خلف ، املرجع السابق ، ص ) 3(
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  :الثمن : الفرع الثاين 

ح لـنا مـن خــالل نـص املادة ـمدين يـتضتطبيقا للقواعد العامة يف القانون ال      
م املشتـري ـا أن الثمن مبلغ من النقود يلتزورة سابقمـن الـقـانـون املدين املذك 351

ـنقل مـلكية الـمبيع إليه ، ومـن هـذا ري بـخـذا األلتزام هـي مقابل إدفعه للبائع فب
ـد ال بوجوده و قـن أركان البيع ال ينعقد إساسي مـتبـني أن الـثمن ركـن أف يالتعري

  . )1(يراد ملدى حياة البائع يكون الثمن عـاجـال أو مـؤجـال مـقسـطا أو إ
ىل القواعد عـن شـروط ركن الثمن لذلك نعود إ و القانون التجـاري لـم يتكـلم      

  :العامة يف بيان ذلك 

 :ن يكون الثمن مبلغا من النقود أ: أوال 

فـال يـصح أن يكـون ثـمن احملـل التجـاري أوراقا مالية ، أو أسهم ، أو سندات ، و       
  .ال كان العقد مقايضة إ

  :و قابال للتعيني أن يكون الثمن معينا أ جيب: ثانيا 

و قابال ـكنا و معينا أن يكـون مشروعا و ممـحـل بصفة عـامة هـي أمـشروط ال      
ـمحققان دائما مكان فيما يتعلق بالثمن ف و فـيما يـخص املشـروعـية و اإلللتعيني

ن و قد يتم ذلك ما شرط التعيني فهو تقدير الثمـقود ممكنا و مشروعا ، أن دفع النأل
ـمتعاقدان فق الـتـن يتعـاقـدين مـباشرة و هـذا هـو األصل كما ميكن أمن طرف امل

 .  )2(سـس الـتـي يـتحـدد بناءا عـليها و هنا يكون الثمن قابال للتعيني عـلى األ

  :حرية املتعاقدان يف تقدير الثمن )  1

  ن يكونـفرض أن القانون ي، إال أ املتعـاقـدان فـي تقدير الثمنصل هـو حـرية األ      
  وعـجنبية يف البيـجوز بالعملة األلية يف البيوع الداخلية و يـمحـالثمن بالعملة ال 
 

. 59زاهية سي يوسف ، املرجع السابق ، ص  )1(  
.  60زاهية سي يوسف ، نفس املرجع ، ص ) 2(  
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ـالـه سعـر الـخبـز ، أمـا أمثـان حيانا تسعريا جـبـريا مـثيفرض القانون أ و .اخلارجية 
  .التجارية فلم جيعل هلا القانون تسعريا جربيا  بـيع احملـالت

  :طريقة تقدير الثمن )  2
سس ـان ألى بيـتصرا عـقـد حيدد الطـرفان الثمن يف العقد برقم معني و قد يق      

ن يقتصر تقدير جيوز أ : "ـن القانون املدين م 356جازته املادة ـثمن و هذا ما أقدير الـت
  ... " . سس اليت يتحدد مبقتضاها فيما بعد بيان األ مثن املبيع عـلى

  :سس تقدير الثمن بيان أ)  3
مين ـضـفاق الـتـى اإللقـد يكـون هـذا البيان صريـحا أو ضمنيا و قـد أشارت إ      

املتعاقدان مثن البيع فال يترتب ذا مل حيدد إ: " ن القـانـون املدين بقـوهلا مـ 357املادة 
عتماد على ـن من الظروف أن املتعاقدين قد نويا اإلبيـىت تـبيع مـعلى ذلك بطالن ال

  . )1(" و السعر الذي جرى به التعامل فـي التجارة أالسعر املتبادل 

تفـاق الضمين لـو سبق مثال التعامل بني الطرفني على شراء و نقـول ـذا اإل      
 تـذكـر صراحة فـي العقد سـس تقـدير الثمن اليت، أما أت التجارية املتماثلة احملال

  :سس فـمختلفة ، و قبل التطرق إليها نذكر شروط األ

رادة املتعاقدين سواء كـان ـحض إثمن متوقفا على مـقدير الـكون تـن يـشترط أي) ا
رادة متوقـف عـلى مـحض إـمن ثـر الـذا كـان تـقـديـه إنـع ، ألبائـو الـتـري أشـمـال

وقـفا عـلى ـتـذا كـان م، و إ )2(مدين ـانـون الـمن الق 205املشتـري خنالف نص املادة 
  .ساس لتقدير الثمن ـمعـناه لـم يتـفـق الطرفان على أرادة البائع فـحض إم
ال ينعـقـد بيع احملـل التجـاري ساس تقدير الثمن مـبـهما ، فــشترط أال يكون أي) ب
  .و ما يساويه املبيع أن الثمن يكون الثمن العادل أتـفـق الطرفان على إا ذإ
 

.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/58مر من األ 357املادة ) 1(  
ـل وجود اإللتزام متوقفا على ف جيعـذا علق على شرط واقال يكون اإللتزام قائما إ: " قـانون مـدين  205املادة ) 2(

" .امللتزم رادة حمض إ  
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ص ثالث غري املشتري و البائع ، ال يكـون الـثمـن هـو ما يـفـرضه شخــشترط أي) ج
من يتـفـق ـىل تواطؤ املتعـاقـد مع شـخـص ثـالـث لعـرض ثـفاق يؤدي إتألن هذا اإل

  .مع مصـلـحة هـذا املتعاقد 

    :سس التحديد الصرحية يف العقد فقد ذكرت بالقانون املدين منها أما أ
  :ساس سعر السوق حتديد الثمن على أ* 

و ـثمن هـن الإذا وقع اإلتفاق عـلى أ: " مـن الـقـانون املدين  365/2نـصت املادة       
ىل سعر السوق الذي يـقع فيه تسليم ـشك الرجوع إند الـب عـسوق ، وجـال عرـس

ـب وق وجـليم سـذا مل يكن يف مكان التسلمشتـري فـي الزمان و املكان ، فإاملبيع ل
سعاره سارية املكان الذي يـقضي العرف أن تكون أ لـى سعـر الـسـوق فـيالرجوع إ

اق على البيع بسعر تفإلرادة املتعاقدين يف حالة اإلو هذه الفقرة تعـترب تكملة  ، )1(" 
ليهما ـفاقهما ناقصا ال يبني املكـان أو الزمان اللذان يتعني الرجوع إتالسوق و كـان إ

  .   )2(ذلك يف 
  :جنيب عن العقد حتديد الثمن بواسطة أ* 

ـوجد نص من القانون املدين الفرنسي و ال ي 1592ساس املادة نصت على هذا األ      
رى العـمل بـه ـو املـصري خـاص ـذا املـوضوع ، و لكـن جـيف القـانـون اجلـزائري أ

تحـديد مثن البيع و يشترط لجـنـيب عـن العـقـد ـتعاقـديـن تـفـويض أفـجـاز للم
  .ن يعينه القاضي شخص املفوض أو يتفقا على أتفاق على تعيني الهنا اإل

ـعقد نـال يـق ، فـاق الحـفـتو إذا اتـفق الطرفان على أن تعيني املفوض يكون يف إ      
تفاق وال جيوز للقاضي يف هذه احلالة تعيني املفوض بدال البيع إال عند حصول هذا اإل

  .هما عن

   تفاق الالحـق كـان مسؤوال عن تعويضمام هـذا اإلـتـن إحـد الطرفـيإذا رفـض أ      

 
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/58مر من األ 356/2املادة ) 1(  
. 56ص ،  2001حممد حسنني ، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ) 2(  
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نتجت عن اإلخالل بعقد غري مسمى سؤولية عقدية ـاس مـسـلى أر عـخالطرف اآل 
ـستلزم تـفـاق بتعيني مفـوض و هـناك مـن ي، إلتزم فيه الطـرفـان بالـوصول إلـى إ

  . )1(ساس املسؤولية التقصريية التعويض على أ

خيـر القيام باملهمة األ ـوض لتحـديد الثمن وقـبل هـذاذا عـني الطـرفـان املفو إ      
يال تعاقـدين هـو عقـد غري مسمى ، فاملفوض ليس وكـاق بـيـن املـفـتــذا اإلن هـإف

ـادة امل( ة ـونيـعـمال القانعنهما وال حمكما وال خبريا ألن الوكالة ال تكون إال فـي األ
ي ألن رأ التحـكـيم يفتـرض وجـود نزاع ون أل مل مادي ، وبينما الثمن ع) مدين  571

ـوض ملزم ـحـديد الثمـن بـواسطة املفـستشاري ال يلزم الطرفني بينما تـخـبـري إال
ـما تبارهـللمشتري و البائع و ال جيوز للقاضي تعديله ، و يكـون مـلزما للطرفني باع

ىل ـعديل هذا التقـرير إال استنادا إذا تال جيوز هلما إ رتضيا سلفا مبا حيدده املفوض وإ
ـنا جيوز اإللتجاء كراه ، طبقا للقواعد العامة و هلغلط  ، أو التدليس ،  أو اإلأحكام ا

  . )2(ىل خبري يعينه القضاء و حتديد الثمن من جديد إ
علقا عـلى ـتحديد الثمن ينعقد البيع مـمفوض لـطرفان الـن الـعيـو عـندما ي      

خلف الشرط ـلى تـيترتب ع شـرط واقـف هـو قيام املفـوض بتحديد الثمن فعال ، و
عترب البيع ـقبل القيام باملهمة أو مل ياملفوض حتديد الثمن ألى ـو استحال عـما لـك

  . )3(كان مل يكن 
وض ـمفـو قـيام الـف هـن البيع ليس معلقا على شرط واقـرى أو هـناك مـن ي      

تايل ـالـالثمن ، و بال من تاريخ حتديد املفوض بتحديد الثمن بل البيع ال ينعقد أصال إ
  نـزم لكل مـلـديد الثمن هو غري مسمى يـالعـقـد الذي قـام بـيـن الطرفني قبل حت

  .      )4(ن يـبـرم البيع بالـثمن الـذي حيدده املفوض الطرفني أ

 
.  669زاهية سي يوسف ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
. 65اجلزائري ، املرجع السابق ، ص حممد حسنني ، عقد البيع يف القانون املدين ) 2(  
. 66حممد حسنني ، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري ، نفس املرجع ، ص ) 3(  
.  95محد حسن قدادة ، املرجع السابق ، ص خليل أ) 4(  
 



- 94 - 
 

   ) :جديا ( ن يكون الثمن حقيقيا أ: ثالثا 

  .و صوريا و يعترب الثمن جديا إذا مل يكن تافها أ      

  :الثمن الصوري )  1

ي ـمشتـري بـأال يلـتـزم اليكون إالتفاق على أ د تكون مطلقة حيثـالصورية ق      
ي هذه احلالة ينعدم ركن الثمن و بالتايل ال ـي العقد ، فـمذكور فـجـزء مـن الثمن ال

عـتـبار العقـد يف هـذه إن كـان فـي اإلمكان إ محل الـتجـاري وـينعقد عـقـد بيع ال
ىل نـقـل ملكـية الـمحل التجاري ـحـالة عقد هبة إذا اجتهـت إرادة املتعـاقـديـن إال
خر ، و الصورية قد تكون غري مطلـقة فـي احلالة اليت يكـون فـيها ـن أحدمها لآلم

قصانا ، فـي ـو نأادة ـعقد زيـالثمن املتـفـق عليه حقيقة خيالف الثمن املذكور يف ال
ن الثمن املتفق عليه ركن الثمن و إمنا يكون للمشتري إثبات أـحالة ال ينعقد هـذه ال

ساس بالتايل ينعقد عـقد البيع عـلى أ ل من الثمن املذكور ، وـقـني البائع أينه و بـب
ـوز للبائع أن يثبت ان الثمن املتفق عليه أكثر من الثمن املذكور ثمن احلقيقي و جيـال

  .شتري بالزيادة ن جنح يف ذلك له مطالبة امليف العقد فإ

ذا كان الثمن ثابتا يف عقد م العامة لإلثبات فـإحكـاو إثبات الصورية خيـضع لأل      
ما ـذي يتمسك بالصورية أن يثبت ذلك كتابة ، أتعاقد الـمـلى الـن عـعيـمكتوب ت

ـبات الصورية ثـا إمـوز هلـو الدائنني فيجلف اخلاص أاخلنسبة لغري املتعاقدين كالـب
  . )1(ن الصورية بالنسبة هلم واقعة مادية أساس أثبات على طرق اإلبكافة 

  :الثمن التافه )  2

ىل حد ـاقدان كثمن للمبيع يصل إمتعـفق عليه الـتـنقـود يـغ من الـهـو مـبل      
  ن البائع مل يتعاقد للحصول علىـاسبه و قـيمة املبيع ، و أنـالتفاهة بسبب عدم ت

  نـه قـد حـصل عـليه من املشتـري كأنمـن أ رغمـى الـلـثمن عـذا املقدار من الـه 
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دينار جزائري ، )  1.000.000(  راد بيعه تساوي مليون ـكـون قـيمة احملل التجاري املـت
، هـنا )  10.000( الف دينار جـزائـري ـفق املتعاقدان على أن تكون قيمته عشرة آفيت

  . )1(يعـتـرب ركـن الـثمن منعـدما و بالتايل بطـالن عقد البيع بطالنا مطلقا 

ا فـي دين اخلاصة بالثمن أمانون امليتعـلق بالقـواعد العامة فـي القهـذا فـيما       
ع احملـل التجاري ، مؤجل فـي بـيـالقـانون التجاري فيشترط املشرع يف حالة الثمن ال

ـع ن حيدد الثمن الـذي يـخص كـل صنف من عناصر احملل التجاري املبيالبائع أعـلى 
صـناف ن الـوفـاء بالـثـمن ، و هـذه األضماـحقه يف اإلمتياز لحتفاظ بعلى حدى لإل

، حبـيث يضـمن مهـمات ، و الـبضائع ـعناصر املعـنـوية ، و الـمـن العـناصر هي ال
، و هـذا ما تـؤكـده  )2(لـثمـن الـذي تـقـرر لـه صناف جزء من اكل واحد من هذه األ

سعار مميزة بالنسبة للعناصر وتوضع أ: " ... ن التجاري بقوهلا من القانو 96مادة ـال
متياز البائع الضامن ـعدات ، و البضائع ، و ميارس إتجاري ، و املـمحل الـمعنوية للـال
فة منفـصلة عـلى كـل أمثان ـقا منها بصو ما بـقي مستحـذه األمثان أكل من هـل
و هـذا ... " عناصر املعنوية للمحل التجاري ـمعدات ، و الـبضائع ، و الـيع الـادة بـعإ

فيعترب  و مقرر يف القواعد العامة ، حيث أن اإلمتياز فيها ال يتجزأاحلكم خيالف ما ه
ي جزء من الشيء ـمبيع حمل اإلمتياز و الحيرر أشيء الـضمون بالـميعه مـدين جـال

  .ال بسداد الدين مجيعه إاملبيـع 

ي الـمـذكــورة سـابـقا ـانـون الـتـجـارـمـن الـق 96و يـعـتـبـر حـكـم الـمادة       
: ادة ص هذه املـتــفــاق عــلـى مـخـالـفــتـها بـصريح نقـاعـدة آمـرة اليـجـوز اإل

ر الدفعات ـجــزئـية غيـالـدفـعات ال نو بالـرغـم مـن كـل إتـفـاق خمـالـف فـإ" ... 
  حـكـام و أ.  )3(... " بضائع ثـم مـن ثـمـن املعدات ـمن الـن ثـوال مـطرح أة تـفوريـال
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  .  ليها بالشرح يف الفصل الثاين اإلمـتـياز يـتـم الـتطرق إ

  :لسبب ا: املطلب الثالث 

نصار ــني أقارن بـمـلـقـد كـانـت فـكـرة السبب حمـل خالف كبري يف الفقه ال      
تبعاد ـسها الذين قالوا بإني خصومـب ليه نظرة مادية وـنظرية اليت كـانت تنظر إال
عـن هـذا اخلـالف نـشـوء نـظريـة جـديـدة تـسـمى  د متخضـب ، و قـسبـكرة الـف

و ظاهرة ـيا أفسـمرا نأشخصية و تعتربه  ىل السبب نظرةتنظر إالنظرية احلديثة و 
  .نفسية جيب توافره لصحة العقد 

ة ـائفـن ، طـىل طائفتيـظرية السبب إنـسبة لـو بـذلك تـنقسم القوانني بالن       
لـى ـجـوهـري الـذي دفـع إلـيه باعـتـباره الباعـث الـنـظـر إن الالتينية و تـيـقوانـال

ظرة مادية ـىل السبب نانية فتضم القـوانني الـيت تنظر إما الطائفة الثد ، أالتعاقـ
قـد قـال  سالمية ، وـرمانية ، و القانون اإلجنليزي ، و الـشريعة اإلن اجلـوانيـو هي الق

غلب فقهاء القانون ـليدية أتقـنظرية الـيها الـبق عـلـطـنظـرية الـيت تـهـذه الـب
  .  )1(الفرنسي القدمي 

خـص القانون التجـاري اجلـزائري ركـن السبب بنصوص جتعله يتميز عن ـلـم ي      
ـميز خري ال يتي القانون املدين ، و حىت هذا األالسبب فـي الـقـواعد العامة للبيع فـ

 98و  97ادتني ـىل نـص املام السبب فـي النظـرية العامة لإللتـزام فـنعود إحكعن أ
ـب غري سبـذا التزم املتعاقد لإ: " أنه عـلى  97يث تـنـص املادة من القانون املدين ، ح

  . )2(" داب العامة كان العقد باطال أو اآلو لسبب خمالف للنظام العام مشروع أ

من : " ء به مايلي عليا جـاـحكمة الـمـرار للـيه قـي فـنص فـيـيـدا هلذا الو تأ      
  داب كـان د لسـبـب خمـالف للنـظام العـام أو اآلذا الـتـزم املتعـاقـاملقرر قانون أنه إ
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و ملا " . يعد خرقا للقانون  أن القضـاء مبا خيالف هذا املبدـإم فـعقد باطال ، و من ثـال
ي ـه فـستغاللإجيار املرتل املتنازع عليه معد أن عقد إكان من الثابت يف قضية احلال 

د و اعتماده كوثيقة رتبوا هذا العقـمجلس ملناقـشتهـم لـن قـضاء الـإارة ، فـالدع
مىت كان الـفـوا القانون و م من بطالنه بطالنا مطلـقا ، خـرغـات بالـتزامـلعليها إ
  . )1(" ستوجب نقض القرار املطعون فيه كذلك إ

ن له سببا مشروعا ما مل يـقم كل إلتزام مفترض أ: " على أنه  98و تنص املادة       
حقيقي حىت ـب الـبـالدليل على غري ذلك و يعترب السبب املذكور يف العقد هو الس

ـعلى عـلى صـوريـة السـبـب فذا قام الـدليل الدليل على ما خيـالف ذلك ، فـإيقوم 
  .  )2(يه ام سبب آخر مشروع أن يثبت ما يدعلتزمن يدعي أن لإل

حـد ـزام أتـلـان إذا كـإشروعـيته فـب و مـبـمن نص املادتني يشترط وجوب الس      
ـاطال ، و كذلك عـقـد بـعـتـرب السـببا أاملتعاقـديـن يف بيع احملـل التجـاري ليس لـه 

ـر المها غيـو كأما ـحدهـبب إلتزام أان سـكن كـما لـكـالهـلتزام لاإل إن وجد سبب
ـاطال بيع بـان عـقـد الـداب العـامة ، كمشروع بأن كان خمالفات للنظام العام أو اآل

  . )3(ستغالله يف جتارة املخدرات مثال يشتري املتعاقد احملل التجاري إل نكأ
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  :املبحث الثاين 

 :احملل التجاري ركان الشكلية لبيع األ

لتاجـر نظرا لقيمته املالية و الك اـمأهـم أعـد مـن ـتجـاري يـما كـان احملـل الـل      
ساسيا جلـماعة أ قتصاية املعـتـربة ، و بالتايل فهـو ميـثل رصيدا وضمانا هـاما واإل

قاعـدة ـبتة لـث ال خيـضع الـىل طبيعـته املعـنوية اخلـالصة ، حبـيإضافة إالدائنني 
منقـوالت ـقـاعـدة هـي الـناط تطبيق هـذه الـن محليازة يف املنقول سند امللكية ألا

ىل تنظيم عـقد بيعه إدت باملـشـرع الـتجـاري أخرى أعتبارات و املادية ، كـل هـذه اإل
عماال و حتقيقا منه للحماية القانونية الالزمة إهذا  و التنازل و التفرغ عنه وأ

  .ني جلماعة الدائن

جماعة ـاصة لـانونية خـماية قـضفاء حإل ـججاري ألـشرع التـو سعـيا من امل      
راءات جإتباع إـاجـر بائع احملل التجاري ضرورة وجـب املـشـرع عـلى التأالدائنني ، فقد 

تجاري ، و ذلك ـل الـن احملـمهية عند رغبته يف التنازل عو قواعد شكلية غـاية يف األ
تناسب و ـقابل ال يـمـو بأن يتصرف فيه خفية أجتاوز قـد يبدر عنه كي لوضع حد أل

  . مر الذي يترتب عليه ضررا هلؤالء الدائنني قيمته احلقيقية األ

يـضا حـماية أيت فـرضها املشـرع تستهـدف ـشكلية الـجـراءات الن اإلأكـما       
ن ـتجاري عـئتمان الح لإلبل املـشـتـري ، و هـذا تـشيبـائع احملل التجـاري نـفسه قـ

الس ـفإند ـجيله و بصفة خاصة  عأسـتـيفاء الثمن عند تتقرير ضمانات كافية إل
قـانـون ـلوفـة فـي الأمـعـامة الـن الـقـواعـد الـروجا عـعد خـهذا ما ي املشتري ، و

  . حي ـساسها العملي و املصلأا و ها مربرات وجودهـاصة لـواعد خـالـمدين و هي ق
ب ـمطالـشكلية يف الـجراءات ال هذه اإلىلإحاول التطرق ـعلى ضوء ذلك سوف ن و

  :التالية 
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  :عالن الكتابة الرمسية و اإل: ول املطلب األ

الرضائية ، و جتنب  أئتمان ، و السرعة ، و مبدحياة التجارية هي اإلـن دعـامة الإ      
محل التجاري ـن عقد بيع الأرقل التصرفات القانونية ، و مبا فكرة الشكلية اليت تع
شىت ـثباته بإنه جيوز أصل ية فقد نص املشرع اجلزائري يف األيعترب من العقود التجار

من القانون  30نة و القـرائن ، و ذلك يف نص املادة ـبيـذلـك ال يـما فـبات بـثرق اإلـط
و أمية ، ــيثبت كل عقد جتاري بسندات رس"  :نه أى عل اري اجلزائري اليت تنصـتجـال

و أو بــدفـاتــر الـطـرفـيـن ، أو بـالـرسـائـل ، أ و بفاتورة مقبولة ،أبسندات عرفية ، 
  . )1(" ت احملكمة وجوب قبوهلا أر ذاإخرى أيـة وسـيلة أو أثـبات بالـبينة ، بـاإل
صه ـل التجاري و خـقد بيع احملـصل يف عن املشرع اجلزائري خرج عن هذا األأغري       

ه ذا ـلـى الطابع اخلاص للقانون التجاري كونإاعـد شـــكـلـية ، و هـذا راجـع بـقــو
نحاول ـنعقاده و سفـاشـتـرط الكـتابة الـرسـمية إل يمة العـقار ،ـز قـاهـنـقيمة ت

  :تـوضيح ذلـك فـي الـفـرعـيـن التاليني 

  :الرمسية وجوب الكتابة : ول الفرع األ
وب ـلى وجـمن القانون التجاري ع 79مادة ـلـقـد نـص املشـرع اجلـزائـري فـي ال      

ال كانت إعلى احملل التجاري بعقد رمسي و  تصـرفـات القـانونية الـيت تـردـبات الـثإ
ل ـو وعد بالبيع و بصفة عامة كأخـتياري إكل وعـد : " اليت تنص عـلى  لة ، وـاطـب
سـمال أو بـطريـق املساهـمة فـي رأو الـمزايدة ، أحمل جتاري بالـقـسمة ، نازل عن ت

  . )2(" ال كان باطال إثباته بعقد رمسي و إشركة جيب 
لة الـشـكـلـيـة الـمـفروضة يف أـتــدم جــدال فـقـهـي حـول مـسـحإقـد  و      

  الـتـصرفات الــقـانـونـيةمحل الـتجـاري و مــوقــعـها فـي مـجال ـع الـيـعقد ب
  م هي ركن ركني يف العقد حبيثأثبات عليـه ، هل هي رمسية مستوجبة لإل الـواردة
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  .يفضي ختلفها توقـيع البطالن الـمـطـلـق عليه ؟ 

حل ـع املـيـاد بـعقـنن إلـلـى اعـتبار الشكلية ركإول اه األــتـجحـيـث ذهـب اإل      
  اتـبـثإمة ـكلـطالنه ، فـلـى بإا يـؤدي ـالتجاري حيث عـدم كـتابـة العقـد رسـمـي

نعقاده و ال تعين إسابـقا تعين تثبيت العقد مبعىن  املذكورة 79مادة ـي الـالواردة ف
ثباته إ" راد املشـرع من عبارة أسترشاد بواقعة معينة ، فـلـو الدليل لإل اته مبعىنـثبإ

س ـىل بـطالن الـدلـيل و لـيإشار الدليل الذي يثبت واقعة معينة أل ،" بعقد رمسي 
من القانون التجاري  30ثبات وهو املادة ىل النص اخلاص باإلإشار أو أىل بطالن العقد إ
الـمـتعلـقة  من القانون التجـاري 96ى نص املادة ـلإي أرـذا الـند هـتـسـما يـك ،) 1(
متيازه على دائين إحتجاج البائع بو اليت تشترط رمسية عقد البيع إل مـتياز البائعإب

  .املشتري 

مر ذا األـن هأنعقاد ، و ثبات و ليس لإلاه الثاين فاعترب الرمسية شرط لإلجتما اإلأ      
رد ـمجـعقد بـنـالتجاري يعـد من العـقود الرضائية اليت تن بيع احملل أ به و مسلم
  . )2(و املشتري  راديت البائعإتطابق 

من القانون التجاري املذكورة سابقا و الذي  79مام هذا الغموض الوارد باملادة أو       
ي ـفصل فـرار يـصدار احملكمة العليا قإـنوات دون توضيح ، تدخل القضاء بدام لس

لف رقم ـ، م 18/02/1997: كلية فـي بـيع الـمحـل الـتجـاري بتاريخ لة الشأمس
تـضـمـن عـرفـي الـمـن الـعـقـد الأمعة ، قـضـت فـيـه ـتـجـغرف املـال 156136
جـراءات لـكونـه يـخـضـع إل ال تـجـاري يـعــد بـاطـال بـطـالنـا مـطـلـقـبـيع حم

قاضي ـها الـن يـصححأقدم ـيـمكـن تـبعا ملا تقـانـونـيـة مـن النظام العام ، و ال 
  . )3(جراءات البيع إمتام مام الـموثق إلأطـراف الـتـوجـه حبـكـمـه عـلى األ

 
 2000سـميـر جـميل حـسـني الفـتـالوي ، العـقود التجارية اجلزائرية ، ديوام املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ) 1(

. 128 – 127، ص   
. 208صاحل ، املرجع السابق ، ص  فرحة زراوي) 2(  
. 62، ص  2003محدي باشا ، القضاء التجاري ، دار هومة ، اجلزائر ، ) 3(  
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 18/02/1997: يـتـبـيـن مـن وقـائـع قـرار املـحـكـمة العـلـيا الصادر بتاريخ       
يف  مـؤرخ يـرف، بـاع بـمـوجب عـقد ع)  أ - ب( دعـو ن الطاعن الـمأنـفـا آاملذكور 

ن ـ، الـذي دفـع جـزءا م) ح  -ع ( حـال تـجاريـا للمـطـعـون ضـده ـم 1988وت أ 22
دين ، ــم 1مكـرر  324ثـر النـزاع الـذي قـام بـيـن الـطـرفـيـن و الـمادة إمثن البيع و 

 1992اي ـم 10قضت حمكمة احملمدية بـطـلب مـن البائع يف حكمها الصادر فـي 
ئناف ـتـر اسـثإلف الـشـكـل الـرسـمـي ، و عـلى بسبب ختـ بطـالن عـقـد البيعـب

هـذا احلكـم مـن طـرف املشـتـري قـضى جمـلس قضاء معسكر يف قراره املؤرخ ب 
بـصحـة بيع  1992ماي  10نف فـي أتـمسـاء حـكـم الـغـلإد ـعـب 1994اي ـم 03

ر ـمأد العـرفـي ، و الـعـقـجاري الـمـبـرم بـيـن الطرفـيـن بـمـوجـب ـالــمحل الـت
لزام املشتري بدفع ما إجـراءات نقل امللكية مع إمام املوثق للقيام بأبصرف الطرفني 

لـف أن تـيـن وخـمـسـيـأم(  250.000ي مـبـلغ أـيع ـبقي يف ذمته من قبيل مثن املب
يل ن قــبـديـنـار جـزائـري مـ) الف آتـسـعة (  9.000ديـنـار جـزائـري ، و كذا مبلغ ) 

يا مام احملكمة العليا مدعأعن البائع بالنقض يف هذا القرار جيار ، و طمـؤخـر بـدل اإل
ادة ـــمـن القـانـون الـتجاري ، و امل 79حكام املادتـني أخمالفة الـقانون فيه مبخالفة 

النقض يا فـي هذا الطعن بمـن القانون املدين و فـصلت احملكمة العل 1مكـرر  324
بـطل القـرار املطعون أالـذي  قـرار وصـدرت هــذا الـأرف اتمعة ، فـئة الغـــيبـه
ن ـشكال مـطـراف و القـضـية عـلـى مـجـلـس قـضاء معـسكر مال األـحأه و ـفي

  .  )1(خرى للفصل فيها أهيئة 
من : " وهلا ـقـب 80160حد قراراا حتت رقم أكـما قـضـت احملـكمة العليا يف       

اري ـال كان باطال ، كل تنازل عن حمل جتإثبات بعقد رمسي و نـه جيب اإلأقانونا  املقرر
و كـان يقـضي أخـر ، آو صادرا مبوجب عـقـد مـن نـوع أمعلق على شرط ،  و لو كان

  س مال أو بطريق املسامهة به يف رأو املزايدة ، أحل التجاري بالقسمة ، ـتـفال املـنـإب
  ىلإطاعـنيني بالرجـوع ـب الـقـرار الـذي فـصل فـي طـلـن الـإذا فــلـ... الـشركـة 

 
. 715، ص  35، جزء  1997سنة  03قتصادية ، رقم اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلالة ) 1(  
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  . )1(" بطال بـالرفـض صدر مستوجبا للنقض و اإلمكـنة و قـضي األ

عن  136139الـمـحكـمـة الـعـلـيـا تـحـت رقم خـر صـادر عـن آو هـناك قرار       
نه إروف فـظـذه الـن هــو ضـم: " ... بـمـا مـضـمـونـه  ضىغرف الـمجتمعة قـال

دة ـاعـقـن يقضوا ببطالن العقد العريف املتعلق ببيع الأيتعني على قضاة املوضوع 
قا ـبرام العقد وفإىل احلالة اليت كانوا عليها قبل إطراف رجاع األإمروا بأالتجارية ، و ي

راعي قـد لـم يـن الـقـرار املنتأمـدين  ، و بـما مـن الـقـانـون الـ 103حكام الـمادة أل
  .  )2(" نه يستحق النقض إعاله فأالقواعد القانونية املبينة 

احملل التجاري و ن بيع أثبات بشداة وحيدة لإلأعقد باشتراطه كـن الـإو حقيقة ف      
ة ـتصاديـقإية و ـماعـجتإراض ـغأالبطالن ، ميكن املشرع من حتقيق هذا حتت طائلة 

طراف أحماية ـجتماعية يسمح العقد الرمسي بمهية ، فمن الناحية اإلغاية يف األ
ادحة ـالية فـالعالقة القانونية من الوقوع فـي تصرف خطري قد ينجر عنه خسارة م

و شراء احملالت التجارية أقباهلما على بيع إي جيعل املتعاقدان يتريثان عـند مر الذ، األ
ول ـلـى مـا تـوفـره الرمسية من تـقـلـيـل القضايا القضائية الدائرة حإضـافـة إ، 

تجاري ، ناهـيك عن محاية البائع و تـوفـيـرها ضمان لـه بـما ميكنه ـمحل الـبيع ال
  .و الفسخ حال عدم وفاء املشتري بثمن املبيع أاز متيمـن ممارسة حقه يف اإل

حل ـن املـنازل عـد التـمهـية الرمسية يف عقألـى إن نـنـوه أكـما ال يـفـوتـنـا       
سجيل و ـتـوم الـالل رسـن خـهر مـظـقتصادية ، و هذا ما يالتجاري من الناحية اإل
ـاصـل ـة الـعـمومـية ، حـزيـنـجـراءات الـخإمـلة ـر مـن جـالضرائب اليت تـعـتـب

مكن ـال ي دين و على الغري وـمتعاقـن العقد الرمسي يعترب حجة على الإالـقـول ف
  ائز احملل ـدعـوى الـتـزويـر ، و هـي بذلك متكن حـال بإضمنه ـتـا يـالف مـخـالطعن ب

 
، الديوان الوطين  1، عدد  ئيةالة القضا 05/01/1992، املؤرخ يف  80160قرار احملكمة العليا رقم ) 1( 

  . 177، ص  1995شغال التربوية ، لأل
، الديوان الوطين  1ئية ، عدد الة القضا 18/02/1997، املؤرخ يف  136139قرار احملكمة العليا رقم ) 2(

  . 10، ص  1997شغال التربوية ، لأل
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ن أمعـلوم ـذ مـن الإنتفاعا كا مال و هادئا ، إاع مبحله التجاري ـفـتـناري من اإلـتجـال
  الـه مـنـيازة فـي املنقول سند امللكية ألالـمـحـل التجـاري ال خيـضع لقـاعـدة احل

  ) .1(عنوي حبسب طبيعته ـم

و ضمن أك ــي شأـن عـيـدة عــدد بـصورة دقـيـقـة بـن الرسـمـية تـحأكـما       
وة ـفـمشلها التنازل ، و صعناصر احملل التجاري الـيت دخـلت فـي نطاق العملية و 

د من حـل اجلـاري طـبقـا للتـشـريع اجلـزائري يعـمـع الـيـن عقد بأالقول و حاصله 
ـقـده صـحيحا ـكـون عـن بيع حمـل جتـاري مبـدئـبا يفإالعقود الرضائية ، و من مث 

 ليهاـاملقررة يف القواعد املنصوص ع طاملا توافرت فيه الشروط املوضوعية العامة و
ي ـتـيانات الـبـكون الـن تأشرط ـم دفع الثمن بني يدي املوثق بـيف القانون املدين ، و ت

و خمالفة لواقع أبها كاملة و صحيحة غري منـقـوصة وجأون و ـقانـها الـزمـتلـسإ
  .  )2(مر األ

  :عالن اإل :الفرع الثاين 

 83ص املادة ـحيث ذكره يف نعالن ، لـثاين الذي يشترطه املشرع هو اإلجـراء او اإل      
يف الوجه احملدد يف  كل تنازل عن احملل التجاري: " من القانون التجاري اليت تنص على 

ن ـسعي مـعـالنـه خالل مخسة عشرة يوما من تارخيه بإعـاله ، يـجـب أ 97الـمادة 
و ية ـونـقانـعالنات العالنه يف النشرة الرمسية لإلإو أي حتت شكل ملخص ، املشتر

و الـواليـة أعـالنـات القانونية فـي الـدائـرة ـريدة خمـتـصة باإلضال عن ذلك يف جـف
  ) .3(" الـيت يستغـل فـيها احملل التجاري 

  الن عملية البيع الواردة على احملل التجاري ـعإوب ـنص هـذه الـمادة على وجـو ت      

 
، الغرفة الوطنية للموثق ، املطبعة احلديثة ،  3املوثق ، عدد  ، جملة) حجية العقد الرمسي ( توين ، ـمر زيـع) 1(

  . 41، ص  2001سبتمرب 
  ، . 209فرحة زراوي صاحل املرجع السابق ، ص ) 2(
  .، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر من األ 83املادة ) 3(
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شتري ، و ذلك بسعي من امل سة عـشـرة يـوما مـن تـاريـخ التـصـرف وـالل خـمـخ
ي ـو الـواليـة الـتأدائرة ـي الـعالنات القانونية فعالن يف النـشرة الرمسية لإليتم اإل

  .ال كان باطال إ جيب تسجيل العقد و يتسغل فيها احملل التجاري و

  :عالنات حتت طائلة البطالن على مايلي يشتمل ملخص اإلن أو جيب 

   .    تواريخ و مقادير التحصيل و رقمه * 
  .يصال اخلاص بالتصريح البسيط تاريخ و رقم اإل* 

  .املكتب الذي متت فيه العملية * 

  .تاريخ العقد * 

سـم و لـقـب كل من املالك اجلـديـد و الـمالـك السابق و عنواما و نـوع احملـل إ* 
لتـقـديـرات املستعـملة روط و التكـالـيف و اـمشـثـمـن الـتجاري و مـركـزه و الـال

  . ستيفاء حقوق التسجيلكقاعدة إل

  .تبيان املهلة احملددة للمعارضة * 

ا ـذا مـر ، و هـشـول نأىل اخلامس عشر من تاريخ إعـالن من اليوم الثامن و حيـدد اإل* 
  :كدته احملكمة العليا يف عدة من قراراا نذكر منها أ

م ـ، فـي القضية رق 27/09/1994جـاء فـي قـرار احملـكـمة الـعـلـيا الـمؤرخ فـي 
نازل ـن كل تأمن املقرر قانونا : " مايلي ) ب  –م ( و ) م  –ب (املطـروحة بني  125118

النه يف ـعإثباته بعقد رمسي و إلـو كـان معـلقا على شرط ، جيب  عن حمل جتـاري و
ال كان باطال و إمحددة و ـال الـجالل اآلـقانونية خـالنات الـعمية لإلـرسـشرة الـنـال

  .) 1(" ثر أدون 

 
.و ما بعدها  163، صفحة  3، عدد  1994ىل الة القضائية ، سنة إرجع إ) 1(  
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، يف القضية رقم  25/07/1995ليا املؤرخ يف ـعـمة المحكـرار الـكـما جـاء فـي ق
  : مايلي ) ف  –ع ( و ) ه  –ت : ( بني  133143

حل ـن مـازل عـنـو بصفة عامة كل تأو وعد بالبيع ، أن كل بيع ، أمن املقـرر قانونا " 
ن املشتـري حتـت الشكل امللخص ، يـوما بـسـعي م 15عـالنـه خـالل إجاري جيـب ـت
  .عالنات القانونية شرة الرمسية لإلعالن يف النإو أ

يح و بالتصرأما بتسجيل العقـد املتضمن بالتحـويل ، إـبـوقا كـون مسـن يأجيب  و
  .ال كان باطال إنون التسجيل عند انعدام العقد و منصوص عليه يف قاـال

  . )1(" ول نشر أىل اخلامس عشر من تاريخ إعالن من اليوم الثامن توجب جتديد اإلـي

  :جبارية البيانات اإل: املطلب الثاين 
 العلم الكايف باملبيع ثابت له ن حق املشتري يفأقواعد العامة ـمقرر يف الـمن ال      

نطالقا مـن كـونه الطرف الضعـيف عادة يف العالقة العقدية ، و هدف املشرع من إ
حو تستنري ـحاطة الشاملة باملبيع على ناحلق هـو متكـني املشتـري من اإل تقرير هذا

ن ـه عـرادتإجه ـىت تتـسراره حأجيعله عاملا بكل خفايا املبيع و رادته ، مبا إمـن خالله 
  .برام العقد قناعة تامة إل

تجاري مال منقول معنوي حبيث يصعب على املشتري حتديد ـا كان احملل الـمـو ل      
ن إنوية ، و ـمعـمالته الـتـقيمته احلـقيـقية و خباصة القيمة املالية املستحقة ملش

ى ـتغالله عـلـة اسعـادإو أاره ـىل استثمإالتجاري يرمي من ورائه املشتري  شراء احملل
لى البائع حملـله التجـاري وجب املشـرع اجلـزائـري عأكثر ، لـذلك أحو يدر عليه رحبا ـن

دم ـو عأماهلا ـهإى ـوجـوب ذكر بعض البيانات املتعـلقة باحملـل ، حبـيث يـتـرتب عـل
دد ـهـر يـطيـي خـو التصريح ا على خالف احلـقيـقة و الواقع ، جزاء قانونأذكرها 

  يانـتالية بـحيانا قيام عقد البيع برمته ، و سنعمل يف هذا املطلب عـرب الـفـروع الأ

  
.و ما بعدها  157، صفحة  1، عدد  1996ىل الة القضائية ، سنة إرجع إ) 1(  
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ها ـدالء بجبار البائع على اإلإمة اليت توخاها املشرع من ـحكـعلومات و الـمـهـذه ال
  .حد هذه البيانات أ، و اجلزاءات املترتبة عن ختلف  صحيحة

  :وجوب ذكر البيانات : ول الفرع األ

سـعيا من املشرع اجلزائري حلماية مشتري احملل التجاري من الوقوع يف اخلديعة و       
حملـقـقة رباح امن خـالل رفع ثـمن املبيعات و األتاجـر دليس ، الذي قد يبادر به الـتـال

ترهق احملل عن طريق التالعب  عباء و الديون اليتخفاء األإو أفـي السنوات السابقة ، 
ىت يزيد ـجيار حو التخـفـيف من شروط اإلأـمدونة فـي دفاتـر احلـسابـات ، رقام الباأل

باب و ـسهذه األـ، ل )1(عه ـيـد بـمن قيمة احملل التجاري و حيصل على مثن مرتفع عن
ن ـم 02رة ـقـف 79زائري بنصه صراحة يف املادة ـوجب املشرع التجاري اجلستإخرى أ

  :القانون التجاري على وجوب تضمن العقد البيانات التالية 

سم البائع السابـق ، و تاريخ سنده اخلاص بالشراء ، و نوعه ، و يسمح هذا البيان إ* 
ائزا عـلى احملـل ـح هـث كونـبتمكني املشتري من التعرف على صفة البائع مـن حـي

ذا ما ـو متملكه بصفة عرضية و هأنونـية و مشروعة ، غري مغتصب له بصفة قا
ب امللكية ـبـن سأئع احلايل مما يطمئن املشتري من يثبت سالمة حيازته من قبل البا

ري ـسـن نية ال تـسـسباب امللكية و لو حبأزة كسبب من ن احلياأذ معلوم إصحيح ، 
  . )2(على احملل التجـاري نـظرا لطـبـيعته املعـنويـة اخلالصة 

ازات و الرهون املترتبة على احملـل التجاري ، فـتسمح هـذه ـتيـمة اإلـمـائـما عن قأ* 
ري ـتـشـمــىن للـالـبيانات بـتوضيح الوضعـية احلـقـيقـية للمـتجـر حـىت يـتس

ضا ـيأك ـه ، و ال شـليـالديون اليت تقع ع تقدير قيمة احملل بدقة نظرا ملعرفة حجم
  ثـقل احملـل و الـيتـن يكـون املشتـري عـلى عـلم بـكـافـة الـرهـون اليت تأنه جيب أ
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  . )1(م ال أاملتجر  قد تلعب دورا جوهريا يف قرار املشتري بشراء 

ي ـتـمال الـعم األـدراجه لرقإيـضا على التاجر البائع ضرورة أتوجـب املشـرع ـسإ* 
احملل و من تاريخ شراء أخرية ، ستغالل الثالثة األحققها يف كـل سنة من سـنوات اإل

ن اشتراط أوات ، و ال شك ـنـالثة سـن ثـر مـثـكأذ ـستغالله منإذا مل يقم التاجر بإ
يبني ملصلحة  ذإقتصادي و الضرييب ا البيان له حـكـمته و مقـصده اإلاملشرع هلذ

ان ـا كـمحل ، و هـل هي مطابـقة ملـرباح اليت كان حيققها الالضرائـب حـقيقة األ
ر ـارق كبيـذا وجد فإمما قد يعرضه للمتابعة اجلزائية م ال أا يـصرح ا التاجر سابق

ه ـصرح بـان يـا كـعند بيعه للمحل التجاري و بني م عمال املصرح ابني حجم األ
رباحهم ملصلحة ألتجار يتوخون الصدق يف التصريح بذا ما جيعل اـبل البيع ، و هـق

ون ـلـزمـهـم مـنه يف حالة تنازهلم عـن احملـل التجاري ، فأم يدركون الضرائب أل
تجاري ـمحل الـراء الـي شـعـمال ترغـيبا للمتنازل له فبذكـر الـرقـم احلـقـيقي لأل

  . )2(و يتراجع عنه أرقام يقدم على الشراء ن املشتري على ضوء هذه األأل

ه ، و ــدتـجيار ، و تارخيه ، و مقتضاء بيان اإلنه جيب عند اإلأكما تضمنت هذه املادة * 
زاء إائع ـبـظهار وضعية الإحمليل ، حيث تسمح هذه البيانات بسم و عنوان املؤجر و اإ

، كـما جـارتـه ـمارس فـيه تـذي يــجر و ليس مالكا للعـقـار الـأنه مستأي أالعقار 
ذا إة ما ـجيار و مدته  معرفإلطالع على تاريخ عقد اليستطـيع املشتـري بعـد اإل

  .قد يؤثر هذا على قراره يف شراء املتجر  م ال ، وأنتـهاء اإل ان العقد على وشكـك
ماية ـى حـلإانات ـيـذه البـة هـلزام البائع بذكر كافإو يـهـدف املـشرع من وراء       

ا ـباريـجإمرا أن ذكر هذه البيانات يعترب إامل التجارة ، ـي عـاملشتري و تدعيم الثقة ف
  را ـمأمشتري ـن الـنـظرا جلـوهـريـتـها ، لـهـذا يـجـب مـتابـعة البائع كلما كتم ع

  عدادـن التأىل إن نشري أالكتمان يعترب تدليسا ، كما جيب ن وضعية املتجر ألهاما يف 
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ل و البيان بل على سبيل ثاـبيل املـقـانوين لـم يـرد عـلى سـنص الـي الـذي ورد فـال
  .) 1(ن هذا املوقف مؤيد من قبل القضاء الفـرنسي أاحلصر ، 

جم ـدولة عـلى حـة الـسلـيط رقـابـىل ما متكـنه هـذه البيانات من تإضافـة إ      
عـدادها إي ـه فـيد بـفـستـعـمال احملـقـقة فـي عـامل التجارة ، و هذا ما ترقـام األأ
ـيـئـات الـدولـة حد هأسس أتت نأو أحصائـية عنـد حاجـتهـا ذلك ، اإل تقـاريـرهـال

قـل مـما هـو أعـمال أب الـتـجـار الـمـصرحـني حبـجـم كـطـرف مـدنـي و تـطـالـ
زائية ـجـوارد فـي الواقع امليداين بدفع مستحقات اخلزينة العمومية من الضرائب ال

  . )2(غري اتباة 

  :جزاء عدم ذكر البيانات : الفرع الثاين 

يت منحها املـشـرع الـتجاري اجلزائـري ملصلحة انـونـية الدوات القستكماال لألإ      
حـتــيـال الـذي قـد يـبادر بـه الـتــاجــر املـشتري قصد محايـته من الـتالعب و اإل

قد البيع ، و ـي عـف ةجبارينات اإليادالء بالـبـل الـتجـاري عـنـد قـيـامه باإلبـائـع احمل
حـكـمة مـن ـفـي معـرض الـحـديـث عـن مـضـمـوا و الوردناها سـابـقـا أاليت 

وى البطالن ـعطى املشرع التجاري اجلزائري للمشتري احلق يف مباشرة دعأتـقريـرها ، 
ة ـفــزاء عـلى مـخالـجـبـرام العـقـد كإنة املـوالية مـن تاريـخ ـسـ، و ذلك خالل ال

ادة ـي املـلـبـيـانات املنصوص عـليها فلتزام الواقع عليه و املتمثل يف ذكر االبائع لإل
الل ـمن خ ر ، وحـري بالـبـيان وـذكـنـفة الجـزائري اآلـاري الـون الـتجـمـن الـقان 79

 :لى ـص عـنـيت تـتجاري الـقانون الـمن ال 79خرية من املادة طالعـنا على الفقرة األإ
طلب من ـبطالن عـقـد البيع بن يترتب على عدم ذكر البيانات املقررة قانونا أميكن " 

  " .ذا كان طلبه واقعا خالل السنة إاملشتري 

  زم ـلـر مـيـمر غأوضوع ـصداره من قبل حمكمة املإن تقرير البطالن و أيفهم  و      
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وى ـدعـحكم لـضاة الــة قـابـتجـسإن أة قـويـة على ـي داللــه ، و" ب ـرتــتـين أ 
برام عـقـد ة إلـمواليـسـنة الـالل الـتري خـمشـبل الـن قـوعة مـمرفـطالن الـبـال
معـىن ـوازي بــر جـمأـو ـات ، هـانـبـيـال البائع ذكـر الـهـمإالقا مـن ـطــنإيع ـبـال
صالحية و مطـلـق السـلطة التـقـديرية ـا كـامل الـهـموضوع لـحكـمة الــن مأ

ضاة على ـقـار الـبـجإمشرع ـراد الأه لو ـنأرير الـبطالن مـن عـدمه ، ذلـك ـقـفـي ت
ه ـورد النص بلفظ يفهم منبطال العقد ألرامي إلـمشرع الـلب الـطـجابة لـتـساإل
رتب بدال من كـلمة ـة يتـاطـبسـو بأب ، ـتـرتــن يأجب ـوله يـقـلزام بكيد و اإلأتـال
ع و ال ـائـوقـدير الـقـي تـة فـريـديـقـتـة الـطـسلـي الـقاضـنا للـو ه ،) 1(مكـن ـي

قرر ـي مـبــسـالن نــطــه بــنأا ــمـيا ، و بــمحـكـمة العـلـيـخـضع لـرقـابـة ال
دعـيا ـتباره مـعـبايه ـقـع عـلـات يـبـثعـبء اإلــقط فـري فـتـشـمـمصلحة الــل

راره ــلى قـر عـثأة ـاريـبـجيانات اإلــمال البـهإن أبـيان ـلتـزم بــيـدعـوى ، فــفـي ال
غفل الـبائع أذا إال إالتدليس تمسك بـري الـمشتـق للـحــال ي ه ضررا وـب لـبـو س

رى ـو يجـباري ، و للمشـتري احلـق فـي طـلب البطالن خالل سنة إعـمدا ذكـر بـيان 
حـيازة ، ــاريخ الـن تـيس مـيع و لـخ البـاريـن تـب مـحسـها تـنأالقضاء الفرنسي 
من  10مادة ـال( طالن ـي طلب البـقه فـهذه املدة التنازل عن ح و للمـشتري خـالل

  . )2() القانون املدين 
  

  :خـــالصــة 

و بـذلك نكون قد أـينا الفصل الثاين من الدراسة ، و مـما يـمكن استنتاجه       
أنـه إلنـعقاد عـقـد بـيـع الـمحل الـتجاري يـشتـرط تـوفـر الشروط الـموضوعية 

  نالـعامـة الـمعروفة فـي العقود عـامة و هي الرضا ، و الـمحل ، و السبب ،  كما أ
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ائع احملل ـني  و بـضفاء محاية قانونية خاصة جلماعة الدائنإجل ـمشرع اجلزائري ألال
التجاري ، فقد أوجب على بائـع احملل التجاري ضرورة إتباع إجراءات و قواعد شـكلية 

و  ةـباريـجة الرمسية و اإلعالن و البيانات اإلكتابـإشتراط الية ، و هي مهغاية يف األ
   .     ت بـاطلة إال كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 111 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الفصل الثالث

ثار بيع المحل التجاريآ  
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: لثالفصل الثا  

:بيع احملل التجاري  ثارآ   
ى ـلإد بيع احملل التجاري نقل ملكيته قاـعـنإن ـمة عـاجـنـار الـثهـم اآلأن مـن إ      

ـنسبة الـفال تـنـتقل ملكـية احملل التجاري ال بالنسبة للمتعاقدين  و ال ب املشتري ،
ـد ذلك البـشكلية ، كـنـه مـن العـقود الللغري إال من تاريخ تـسجـيله و إشـهاره أل

دخل ـيت تـعناصر الخرى اليت يتطلبها القانون لنقل ملكية المن إختاذ اإلجراءات األ
كل ـحـكام اخلاصة املقررة لري و اليت ختضع نقل مـلكـيتها لأليف تكوين احملل التجا

يـتـم بالـمـعهد الـوطـين اصا ـدا خـيــها قـضـعــوجب بـتـسـث يـيـح ـها ،نـم
ماذج ـختراع و النكـالعالمات التجارية و براءات اإلية الـصناعـية ملكلالـجـزائـري ل

حل ـمـضائع الـبـزة لـميـمـارية الـلكية العالمة التجـالـصناعـية ، فـمثال نقل م
جراءات املنصوص عليها يف قانون العالمات ـتجاري املبيع يكون باتـباع الإلال

ل العالمات ى الغري إال بـعد الـتأشـري بـذلك يف سجيع علـج بالبـتـالتجارية فال حي
كل عنصر من عـناصر الـمحل الـتجاري ـبة لـسن بالنـشأكذا الـالتجارية و ه

زائري ـجـتجاري الـمن القانون ال 147ادة ـمـه الــا قضت بـعـلى حـدة ، و ذلـك م
ـول فعـمـساري الـريع الـشـتـبقا للـيانات طـد و البـيـقـراء الـجـتم إي: " قوهلا ـب
لى عالمات ـع ونشتمليو التنازالت عـن الـمحالت الـتجارية تـيع أان البـذا كإ

اذج الـصناعـية ، و كـانت رهـون هذه ـو الـنمـرسوم أو الـتجارة أو الـمصنع أال
  .أو عـالمـات أو رسـوم أو نـماذج ص ـو رخـراءات إختراع ألى بـاحملالت تشتمل ع

رام بــمـجـرد إمشتري بـو بالـنسبة لـلمعدات و الـبضـائـع تنتقل ملكيتها لل      
تم ـثال ال يـجار مـيـق اإلنصر حـقل عـا نـمـها ، أر لـخيحـيازة هذا األ عـقد الـبيع و

ي ـحق فـوالة الـحكام حـعقار طبقا ألب الـبليغ صاحـبـمجـرد الـعقـد بـل جيـب ت
ـؤجرة عـن طـريـق ني املـنتفاع بالعـمشتري من اإلتمكن الـمدين ، حىت يـقانون الـال

  .ـجـار يتـسليمه عـقد اإل
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ـتعماله ـعـد السملـحقات الـمحل الـتجاري و مـا أ شـمل الـتسليـمـكـما يـ      
ـها إذا ازتـمدة حيـو لـبيع ، أنه من توابع املة دائمة و كل ما جرى العرف عـلى أبصف

ـن مدة ثالث سنوات مـحت تصرفه لـوضعها ت قل من املدة املذكورة وكانت احليازة أ
مـن  82ادة ـل التجاري ، و هـذا مـا نـصت عـليه الـمنتفاعه باحملتاريخ بدأ املشتري إ

دفاتر ـمشتري جـميع الـائع و الـع البـند التخلي يوقـع: " قوهلا ـالقانون التجاري ب
لسنوات الـثالث ى اـلـبطها إرجع ضـائع و اليت يـبـمسكها الـالتجارية اليت كان ي

م تستمر ـكانت هذه احليازة ل ذاالـسابقة لـلبيع أو لـمدة حـيازته للمحل التجاري إ
  .الث سـنوات ث

لم ـطراف و تسـبل األن قـع مـرد توقـوضوع قائمة جـاتر مـذه الدفـكـون هـت و      
تري ـت تصرف املشـن يضع هذه الدفاتر حتلكل واحـد منهم ، و على احمليل أ نسخة

ل ـو يعترب الغيا كتجاري ـل الـه بـالـمـحـتـفاعـندة ثالث سنوات مـن تـاريخ بـدء إمل
اع التاجر حمله التجاري ـذا ب، و فـي حالة ما إ" عقد التنازل  شرط خمالف ملا جاء يف

ي ب على ذلك أن األولوية تـكون للمـشتري األسـبق فـلشخصني على التوايل فيترت
اعدة ـن قـمحل و حازه فعال ، ألخر قد تـسـلم الريخ البيع حىت لو كان املشتري اآلتا
نه منقول معنوي التجاري أل منقول سند امللكية ال تطبق على احمللـي الـزة فحياـال

 . )1(و هذه القاعدة تطبق على املنقوالت املادية فقط 

ي ـة فـام العامـحكن األإـذات فـنا بالـيـوال معـنقـل التجاري ممحـبار الو باعت      
ـرد ـمجـم بـتـته تـكـيـلـمقـل ـل نعـجـيع تبد الـقـمتعلقة بعـمدين الـالقانون ال

ما ـية سـواء فـيـلشكـموضوعية و الـانه الـركأاء ـيفـتـي باسأعه ، ــيـاد بــقـنعإ
قـواعـد ـري يف الـجزائـمشـرع الـن الأال إر ، ـو فـي مواجهة الغـيأبـني املتعـاقـديـن 

ملكية ـقال الـتـنإصر ـاري قـتجـون الـقانـي الـجاري فـتـمحل الـاصة ببـيـع الاخل
ة ـواجهـ ممـا يفأيما بـني املتعـاقـديـن ، نـعـقاد فـل الـتجاري مبجـرد اإلمحـلبيع ال
  ىلإضافة إي سـبق شـرحها ـتـشـهـر و الـجـراءات الإفاء ـيـتـسإرط ـتـاشـالغري ف
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ر ـتبـعـهو ال يـمحل التجاري فـيد بـيع الـرط قـا شـمأنعقاد ، روط اإلـسـتيفاء شإ 
ل التجاري ، بـل هـو شرط نعقاد البيع و بالتايل ال يشترط يف نقل ملكية احملنا إلـرك

ة ـالـثمن حـيفاء الـتـسمتياز الإعطائه إمثل يف ضمان بائع احملل بـر يتـخآثر ألقيام 
  .ل دفعه ـيـجأت

 توجدنعقاد بيع احملل التجاري ، إن ـعكأثر مـترتب ية ـملكـل الـقـن ىل جانـبإو       
ي ـكـمن فـت ري ، وـغــواجهة الـعاقـدين و فـي مـتـمـن الـيـيما بـنتج فـخرى تأثار آ

مبحث ـليها يف الإتطرق ـشتري نـمـق البائع و الـلى عاتـع عـقـيت تـزامات الـتـلـاإل
  .ليها يف املبحث الثاين إمانات نتطرق ـول و ضاأل
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:املبحث االول   

:لتزامات املتعاقدين يف بيع احملل التجاري إ   
ن ، ـيـبـجانـة لـزمـملـود الـقـعـن الــمحـل التجاري مــقـد بـيع الـن عأما ــب      

ب يف ـرتـتـيـمشتري فـة البائع و الـي ذمـادلة فـتبـتزامات مـلإنه ـع أشـنـه يـنـإـف
ـزامـا بـضـمان ـلتإمشتري ، و ـى الـلإع ـبيـمـم الـليـسـتـزاما بـتـلإع ـائـبـة الـذم
ة ـي ذمـب فـرتـتـي حني يـية ، فـوب اخلفـيـقـاق و ضمان العـستحتعـرض ، و اإلـال
تسليم ـتـزاما بـلإو دفـع مصروفـات العقـد ، و لـتزاما بـدفـع الـثمن ، إمشتـري ـال

  .املـبـيع 
ول صص األـخـن نـيـلبـىل مطإلـتزامات نقسم هذا املبحث دراسة هـذه اإلـو ل      

  .لتزامات املشتري لتزامات البائع و الثاين إلإل

  :لتزامات البائع إ: ول املطلب األ

 ـتهال ملكيـتقـقـق بانـتحـي من املبيع ال تمـشـتـرـفـادة الإن أمـن الـمعـلوم       
ن أو أه شخـص ـعـرض لـتـن يأدون ـه بـتفاع بـنيه فحـسب بل بـوضع يـده و اإلـلإ
زاء إع ـائـمشرع على البـنتفاع ، لـذا فـقـد رتـب الحـول عـائـق بينه و بينب هذا اإلـي
مشرع ـيت يقصدها الـىل حتـقيق الغاية الإؤدي تنفيدها ـتزامات يـلإمشتري عدة ـال

ستحقاق ، و إلو ضـمان ا يع ،ـاملبلتزامات يف تسليم ذه اإلـشراء ، و تنحصر هـمن ال
ع دون ـلـبيقد اـلى عـعتزامات ـلذه اإلـرتـب هـتـشخـصية ، و تـفـعال الان األـضم

فقا على ـن يتأجوز للطرفني ـيع ، كما يـبـقد الـي عـليها فـفـاق عـتلـى اإلإحـاجة 
ر الفروع ـبـع عـائـبـات الـزامـتـلرض إلـتعـوف نـس و ،) 1(رى ـخأات ـزامـتـلـر إريـقـت

  :  التالية 
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  :لتزام البائع بالتسليم إ: ول الفرع األ

عني لتزام حمله القيام بعمل مإسلـيم الـمحل التجـاري املـبيع هو ـتـزام بتلاإل      
تزام ـليعترب وفاء لإلنه أمهية التسليم ألـى املشتري ، و إيتم به نقل حـيازة املبـيـع 

   ) .1(ىل املشتري إنتقال تبعة هالك املبيع إنقضائه و يتوقف عليه و طريق إل

خـض عـن عـقد الـبـيـع كـونـه تـزامـات الـيت تـتـملهم اإلأيعد التسليم من       
لـتزام الذي يـقـع عـلى الـبائـع فـي مـقـابل دفـع الـثمـن ، و بـذلـك فـالتـسليم اإل

نـتـفاع ادية اليت يـباشـرهـا البائع لتحقـيـق غـايـة املـشـتري من اإلالعملية املهو 
س ـيـه ، و لـرائـن شـي غـايـتـه مـبـملكـية الشـيء الـمبيع على النحو الذي يـلـب

خاص بالتسليم عـن طريـق تـقـدمي ـلـتزامه الإام بن يباشر الـبائع للقـيأبالضرورة  
لـيم عـلى مـشـتري ، بـل قد يتم التـسـاللـى إو حـركـية  مـبيع بصفة عمـليةـال
ك بـمجرد التراضي احلاصل بني املتعاقدين ، حيث تؤول مـلكـية حـو حكـمي و ذلـن
دا بـيـد ، و لـو لـم يـقـدم لـه املـبيع ي لـية حـىتآمشـتـري بـصفة ـىل الإمبـيع ـال

ن أـفـيـد ـدراج فــي الـعـقـد مـا ين يـتـم اإلأـث يكـتـفي فـي هـذا الـمقـام بـحـي
حـت حـيازة الـبائع واقـعـيا ، و ـازال تـلــى املشتـري و لـو مإالـمبـيع قــد ســلـم 

من  367مادة ـىل نص الإود ننا نعإون التسلـيم و مفهومه قـانـونا فملعـرفـة مضم
حت ـمبيع تـبوضع اليتم التسليم : " نـه أدين اجلزائري ، التـي تـقـضي بـالقانون امل

م ـلو ل ائق ، وـه دون عـنـتـفاع به و اإلـتـصرف املـشـتري حبـيث يتـمكـن من حـيازت
نه مستعد لـتسـلـيـمه بـذلـك و أخربه بأا مادام البائع قد ـاديـسلما مـتسلمه تـي

بيع ، و قـد ـيـحـصل الـتـسـليم على النحـو الـذي يتـفـق مع طبيعة الـشـيء امل
وجودا ـبيع مـذا كـان الـمإرد تـراضي الطرفـني عـلى الـبيع الـتسلـيم بـمجـيـتـم 

سـتـبقى الـمبيع فـي حـيازته إو كـان الـبائع قـد أل البيع ، ـد املشتري قبـحـت يـت
   . )2(" خـر ال عالقة له بامللكية آبـعـد البيع لسبب 
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م بـطريقـة ـاري قـد يـتـــل التجن تسليم احملإسابقة فــمادة الـعـماال لـنـص الإو 
ن يدخـل أـيالء الـفـعـلي عـلى املتجـر بـسـت، و ذلـك عـن طـريـق اإل قانونـية مادية

نـه أتـصرف فـيه بـصورة تـعـبـر عـلى شـتري الـمحل يف الـمتجـر و يـــالتاجـر م
و يـتـم التـسليم بـصفـة حـكمـية كما أجديـد للمتجـر ، ـحقيقي الـالـمالـك ال

ذا نفذ البائع إصبح حتت تصرفه ، و بذلـك أ لن احملأعـلـم الـبائـع الـمشـتـري بـأذا إ
ي سبب على أمحل التجاري بـال نتـقـلت تبـعة هالكإخاص بالـتـسليـم ـلتزامه الإ

  . )1(عاتق املشتري 
معنوي يتكون من عدة  لاص وهو منقوـع خـتجاري ذو طابـمحل الـو باعـتبار ال      

 حـتـى يعـتـرب الـبائـع قـد قام بـتـنـفـيدنـه إخـرى مـعـنـوية ، فـأادية و ـعناصر م

قائم به ـكان الـمـلـتزامه بتسليم احملل الـتجـاري للـمـشـتري ال يكفي تسليم الإ
احملل و مفاتيحه بل يتوجب عليه تسليم عـناصره كـل بـما يـتـفـق و طـبـيعـته ، 

ري شتـكني املتمـالبضائع و املعدات يكون تـسليمها بفبالنسبة للعناصر املادية ك
و أاولة الـيـدويـة ـلـمـنـقول املادي بالـمنعـادة يـتم هـذا الـتـسلـيـم ل حبيازا ، و

ذا إجاري و مـخـازنـه الـملحـقة بـه عـن طـريـق تـسـلـيم مـفاتـيـح الـمحـل الـت
و أحويل سند الشحن ، ـتـو بأمحل ، ـكـانـت الـبـضائع و الـمعـدات مـوجـودة بـال

و مـودعـة ، أالعـناصر الـمادية مـشـحـونـة ، ذا كـانت هـذه إو التخـزين ، أاع ، يداإل
  ) .2(و مـخـزنة يف جهة ما أ

تفاق إذا مشلها البيع بناءا على إلتزاماته إعـنصر حـقوق البائع و ـالنسبة لـو ب      
مشتري كافة ـسلم للـن يألى البائع ـب عـو بناءا عـلى نـص الـقانون ، وجأالطرفني 

جراءات إستيفاء إلتزامات ، و جيب يف هذا املتعلقة ذه احلـقوق و تلك اإل املستندات
  ماكنجيار لألجيار ، بتسليم عقود اإلالة الدين و مت تسليم احلق يف اإلو حوأحوالة احلق 

  تسليم املستنداـو بتأتـوابـعه كـاملخازن ،  ها احملل التجاري ذاتـه وـاملؤجرة القائم ب
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فاتـيح هـذه ـار ، فـضال عـن تـسـليم مـجيقود اإلـدال من عـحق بـمثبتة لـهذا الـال
  . )1(ستثمار احملل إجيازات املتعلقة بالـمـؤجـرة كما تسلم الرخص و اإل ماكـناأل

منح املشتري كافة ـتـصال بالعـمالء فيلتزم البائع بالنـسـبة لعـنصر اإلـبما أ      
عرف عليهم قصد ـتصال بالعمالء للتكنه من اإلـمـمعلومات و املسندات اليت تـال
رت مع ـن يظهر للمشتري املبادالت اليت جأالبائع حتفاظ م ، و هلذا جيـب على اإل
خدمة خاصة يتميز ا هذا  ه ما تعودوه منـري و كذا طلبام ، و يـبني لـمشتـال

ائع عندما تنازل ـن البأشتهـر ا ، و هـذا بالرغم من إو تسهيالت الدفع اليت أاحملل 
حتمال حفظ إال عن إازل نـهو ال يتـعن هذا العنصر عن التصرف يف احملل التجار ي ف

ورات توزع ع بطبع منشن يـقوم البائأن أن ، و قد جرت العادة يف هـذا الشهؤالء الزبائ
  . )2(ىل املشتري إنتقال ملكية احملل إعلى العمالء مبا يفيد 

وضوع ــلعة مـنتاج سإخـتراع اليت يتوقـف عليها ضـمـن البيع براءة اإلـذا تإو       
مثبت للرباءة و ـن يسلم للمشتري السند الأري ، وجب على البائع تجاـستغالل الاإل

  . )3(عدت له أو كيفية تنفيدها فيما  سرارهاأيـطلعه عـلى 
تري ـمـشـتها للـحالإلـتجارية فـالـبائع غـري ملـزم بو فـيما يـتعلق بالـدفاتـر ا      

كـية الدفاتر التجارية تعد ــا ال تعترب عـنصرا مـن عـناصر احملـل التجاري ، و ملأل
حت تصرف املشتري ـتوضعها ـر بـخيلـزم هذا األأمشرع ـكن الـع لـمن حقوق البائ

، حيث اعتربها  نتفاعه باحملل التجاريإ أها ملدة ثالثة سنوات عن تاريخ بدطالع عليلإل
اتر ـدفـيع الـمـلى جـخري و جيب على البائع و املشتري التوقيع عمن ملحقات هذا األ

وات الـثـالثة لـى السـنإرجع ضـبطها ـاحلسابية اليت كان ميسكها البائع ، و اليت ي
  ذا كانت هذه احليازة مل تستمرإيازته للمحل التجاري ـمدة حـو لأالسابـقة لـلـبيع 

  ن قـبلـع مـوقـرد تـمة جـذه الدفاتر موضوع قائـكون هـكثر من ثالث سنوات ، و تأ
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لـزام الـمشرع للبائع بتسليم إطـراف و تسـلم لـكـل واحـد منهم ، و السر فـي ألا
ليها إرجوع ـي الـشتري فـحقيق مصلحة املـالدفاتر التجارية للمشتري يكمن يف ت

  . )1(للوقوف على املركز املايل للمحل التجاري يف املدة السابقة على البيع 

  :زمان ومكان تسليم املبيع : وال أ

ذا مل ـإذلك فـيـلـتـزم الـبائع بـتسليم املبيع يف الوقت الذي حدده املتعاقدان ، ل      
نه جيب تسليم املبيع يف الوقت الذي ينعقد إلة فأتفاق بينهما على هذه املسإيوجد 
دين ، تـقابلها ـمن القانون امل 281وىل من املادة البيع و ذلـك عـمال بالفـقـرة األفـيه 
ور ـاء فـوفـجب الـي: " نه أمن الـقـانون املدين الـمصري اليت تـنص على  346املادة 

  . )2(" و نص يقضي بغري ذلك أتفاق إائيا يف ذمة املدين ما مل يوجد لتزام ترتيب اإل

ن مل إحيددانه لذلك في يف املكان الذي كـما يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشتر      
  : نه جيب التفرقة بني حالتني إيتفقا على مكان التسليم ف

لـيمه يف الـمكان يجــب تسمبـيع شيئا معـيـنا بالـذات ، فـذا كان الإو هي : وىل األ
ذا كان مكان وجـوده غـري إ، فـ بــرام الـبـيعإ دا فــيه وقـــتوالذي كـان موجـ

ذا كــان إعــمـاله أمـركـز  و فـيأي مـوطـن الـبائـع معيـن يـكـون تــسلـيـمه فـ
  .عمال الـبـيـع مـتـعـلـقـا بـهـذه األ

و حقا من أنوعه ، ـمبيع غـري حمـدد بـذاته بـل بـذا كـان الإو هـي : ما احلالة الثانية أ
ذا إماله ـعأو يف مركز أبالتسليم يكون يف موطن البائع ، ن الوفاء إخرى فاألحقوق ـال

 282عمال و ذلك عمال بالقواعد العامة الواردة يف املادة ذه األ يع متعلقاـبـكان ال
  . )3(من القانون املدين 
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   :لتزام التسليم إجزاء عدم الوفاء ب: ثانيا 

بيعة ال يقف ـمـلتزام بتسليم العني الن اإلأشرنا يف مواطن سابقة أن أبق و ـس      
من ـيضا ضأبل يشمل نتفاع به ، ني املشتري من حيازة املبيع و اإلفقط عند حد متك
برام إمتفق عليها عند ـحالة الـدمي البائع للعني املبيعة باللتزام تقما يشمل هذا اإل

لتزام مـكانية حتقيق اإلإو لـضمان  ،تـفاق و اإلأمقررة يف العقد ـالعقد و بالكمية ال
ل خــن يـأمشتري النكول الذي يـبادر بـه الـبائع بـاخلاص بالتسليم و حىت يواجه ال

حد السبل أختيار إتري ـشـعطى املشرع للمأخاص بنقل امللكية ، فقد ـتزامه الـلإب
و أيستويف حقه من تسلـيم املبيع ،  القانونية اليت يباشرها بواسطة القضاء حىت

انا عليها ـيت كـىل احلالة الإحيانا لعودة املتعاقدين أيقاع جزاء قانوين قد يكون احلل إ
للمشتري ن كان له مقتضى ، و عليه إالبة البائع بالتعويض د و مـطبرام العقإقبل 

دين و هو ـر مرهق للمـمكـنا و غيـن كـان مإلتزامه عـيـنا إمطالبة البائع تـنـفـيد 
د و مـطالبة امة فـسخ العـقــبقا للـقـواعد العـري طـتـجوز للمشـالبائع ، كما ي

مقام ـحكم الـذا الن للقاضي فـي هأله مقتضي ، غري  ن كانإالـبـائع بالتعـويض 
ن يـرفـض أه ــذ لإ،  ابة لطلب املشتري خبصوص الفسخستجسلطة تقديرية يف اإل

اس الذي بىن ـسن األأضرار بالغة للبائع و أن توقيع الفسخ يلحق به أذا وجد إطلبه 
ستعمال إي ـعسف فـوي على تـطـنـخص الفسخ يـمشتري طلبه فيما يـعليه ال

  .حق ـال

ملبيع حـىت ولـو لتزامه اخلاص بتسـليم اإبائع يعـد خمال بـن الأصفـوة الـقـول       
ذا الواجب ـخالله إجـنـيب ، بـل حـىت لو كان سبب ألـى سـبب إكـان ذلـك راجع 

نـقاص إان للـقاضي سـلطة تقـديـرية فـي ن كإقاهرة ال قدرة له بـدفـعها ، و  قوة
  . )1(عماال لنظرية الظروف الطارئة إمسؤوليته حبسب كل حالة 
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  :لتزام البائع بالضمان إ: الفرع الثاين 

نـتـفاع به اإلمحـل التجاري و ـكـية الـن يضمـن للمشتري ملأيلـتـزم الـبائع ب      
ستحقاق ، و لتزام بضمان اإلاإل ضملن هيـلتزام بالادئا كامال ، و صور اإلـاعا هـنتفإ

  . لتزام بضمان العيوب اخلفية لتزام بضمان عـدم التعرض ، و اإلاإل

  :ستحقاق ضمان اإل: وال أ

محل التجاري املباع ـو جزئيا من الأسـتحقـاق حـرمان املشتري كليا يـقصد باإل      
تزام هو ـلعـلى عنصر منه ، و مضمون هذا اإل وأثـبوت حق الغري على املتجر  بسبب

حد أو على أـود حـق عيين للغـري على الـمحل التجاري ككل حمل البائع تبعة وجـت
ضمـن ـبائع يالـف نويةمعـو الأنها ـة مـماديـواءا الــيفه سـلأعناصره الداخلة يف ت

نـتـفاع إو أـية ـكـلــود حـق مـب وجـسـبـتري بـمـشـد الـلى زوال يـترتـب عــا يـم
عة العامة ـريـشـي الـي فـونـانـقـده الـنـساسه و سأذا الضمان له ــن و هــو رهأ

ن ـمة عـناجـعال الـفن األـمسـؤولية عـمل الـن يـتحأن الـبائع لـيس عـليه أ، غـري 
ـلطة ـسـك القوانني اليت تصدرها الـلـو تأروعة ، ـمشـر الـنافسة غيـمـري كالـالغ

و حـضر أجـاري ، محـل التـغـلـق الـضي بـقـيت تـدارية و العماهلا اإلأي ـالعامة ف
ي ـأيها بـلع فـي ضأع ـائـبـن للــكـرضات مل يـذه التعذ ان هإممارسة ـتجـارة الال

ه ـطاقـن نـة عـارجـا خـهــنيه ألـم ال تـتـرتـب عـلـرق ، و من ثـن الـطـة مـقـطـري
ه ـفـســتجـر نــمـب الـن صاحـة عـمـرضات ناجـتعـذه الـهون ـكـل غالبا ما تـب

مسـتهـلك مـما ـحماية الـمتعلقة بـقواعد الـو الأسة ، ـقواعد املنافـه لـرقـخـك
  . )1(رض عليه ـفـجيعـله متحـمال لطـائـلة العقوبات اليت ت

  سـتحقاق الكلي للمحل التجاري يؤدي و جـزئيا ، و اإلأما كـليـا إستحـقاق و اإل      

 
. 218عبد القادر حسني العطري ، املرجع السابق ، ص ) 1(  



- 122 - 
 

ه م يـلزمنتفاع به مبقـتضى حكو من اإلأري مشتري للمحل التجاـىل نزع ملكية الإ
و أاحلكم صادرا يف مواجهة البائع ، ما كان ـقاقـه طالستحإبترك احملل املبيع ملدعي 

مشتري قد ـن الأبت ـم يثـبالدعوى يف وقت مالئم و مل يتدخل فيها مالخطر البائع أ
تحقاق ـسـإم بـكـحـي الـبب فـسـما كـان هـو الـسـيـطا جـو خأا ـشـب غـكـرتإ

  .املبيع 

قاق ـستحوقت اإل سـتحـقاق الكـلي بـقـيمة املبيعو يلـتـزم البائع يف حـالة اإل      
مشتري بردها ـلزم الأستحقاق ، و قيمة الثمار اليت إل، و الفوائد القانونية من وقت ا

اوى ، و نفقها على املبيع ، و مصروفات الدعأتحق الـمبيع ، و املصروفات اليت سإملن 
محل ـستحقاق الإذا توقى املشتري إ ما حلقه من خسارة ، وتعويض املشتري ع

تخلص من ـن يأجوز للبائع ـخر يآيء ـي شأو أود ـنقـن دفع مبلغ من الأاملبيع كله ب
داه من الفوائد أو قيمة ما أن يرد للمشتري الـمبلغ الذي دفعه أتـائج الضمان  بـن

  . )1(القانونية و مجيع املصروفات 

حد عناصر نه قد يكون ألإجزئي بـالنـسبة للمحل التجاري فـقاق الستحما اإلأ      
شخـاص عـدة و أائع ـذا كان البإصة شائعة فيه ـو حأمعنوية ، ـمحل التجاري الـال
  .حد البائعني أستحقاق الغري حلصة إحصرت املنازعـة يف ـان

دا من اجلـسـامة حبـيث لـو عـلم به ـجزئي بالـغا حـحقاق الـتـسان اإلـذا كـإف      
قاق ـسـتحن يعـترب اإلأـتري برم العقـد ، جيـوز للمـشأالتعاقـد لـما  املـشـتري قـبل

رد احملل ـلـتزامه وفـاءا جـزئـيا و يـرفـض الـوفاء اجلـزئي و يإل وفاء البائع باجلـزئي جبع
اء الكلي و ـترتب على عدم الوفـىل البائع و يرجع عليه مبا يإستفاده منه إاملبيع و ما 

  .يطالبه بكافة التعويضات 

  للمشتريسـتحـقاق اجلـزئي ال يـبلغ هـذا احلـد من اجلسامة فيكون ذا كـان اإلإمـا أ
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  .  ) 1(ستحق ان يطلب التعويض عن اجلزء الذي أن حيتفظ بباقي املبيع و أ 

  :ضمان عدم التعرض : ثانيا 

 يتمكن تعرض للمشتري حىتـدم الـي عأنتفاع يلـتـزم الـبائع بـضـمان حق اإل      
عرض ـنتفاعا هادئا و كامال ، فالبائع ملزم بضمان التإنتفاع باملتجر خري من اإلهذا األ

عرض ـتـكون الـو من فعل الغري ، و يأاع سواءا كـان الـتعـرض من فعله فـتـني اإلـف
ماثل قرب املتجر املبيع ، و يعترب التعرض ـجـاري مـذا قام البائع بفتح حمل تإقانونيا 

مشـتري و ـعملية البيع و يكون مساسا حبقوق ال عتداءا على املتجر موضوعإ املادي
ىل ضمان املشتري إلتزام البائع بعدم التعرض إممنوحة لـه ، و يـرمي ـالضـمانات ال

منطق بظرورة ـستغالل املتجر الذي قام بشرائه و هلذا يقضي الإبعدم حرمانه من 
  . )2(حتفاظ بالعمالء منع البائع من اإل

دراج بعـض الـشروط يف عقد إىل إدى أنـتـفاع بـضـمان حـق اإل لـتزام الـبائعإن إ      
و كذلك عدم أم املنافسة املسمى عدم التعرض ، البيع حلماية املشتري ، كشرط عد

ال يكون أه جيب ـنأكان ميارسها البائع سابقا ، غري نشـاء تـجارة مماثلة للتجارة اليت إ
دد مـن حيـث التـجارة و غـري حم واعـنأكل ـشـرط مـنع التصرف مطلقا و شامال ل

ر من النظام ـتبـحرية التجارة الذي يع أن هـذا يـعـد مساسا مببدالـزمان و املـكان أل
ت ـانـذا كإال إي عقد البيع ـود الواردة فـام ، و على ذلك ال تعد صحـيحة الـبـنـعـال

مكان و ـال ن حيثـم ي طـبيعة النـشاط الـتجاري وأوع التجارة ـددة من حيث نـحم
  . ) 3(الزمان  

  :من حيث الزمان )  1

  ث الزمان كـانـيـحددا من حـكون مـن يأمنافسة ـيـجب لصحة شرط عدم ال      
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من تاريخ  أبدـجارة مماثلة خالل فترة معينة تـنشاء تإن يلتزم بعدم أيقضي الشرط ب
مدة ـانت الـو كـاطال لـشرط بـو عشر سنوات ، و يعترب الأحيـدده العـقـد كخمـس 

يكون هنا ن الشرط نة ألـاة  الشخـص العـادي كخمسني سيرق حــتغـسـطويلة ت
نـقـضاء إماثلة حـىت قـبـل ـجـارة مـنشاء تإنا ـحق للبائع هـنه يأمؤبدا ، و يالحظ 

لـتزام ، سباب هذا اإلأذا مازالت إلـتـزام و ذلـك لـمـدة الـمنـصوص عـليـها فـي اإلا
و تـوفـي و مل ألية ، ـعـتـزل صاحبه التجارة كإو أغـلق احملل املباع ائيا ، أكـما لـو 

ند ـثـر عتطـبـيـقا لـقاعـدة زوال األ ذلـكجـارة و ـيـســتـمر الـورثة فـي ممـارسـة ت
  . )1(زوال العلة  

  :من حيث املكان )  2

صال تن عنصر اإلإمنافسة حمددا من حيث املكان ، ـدم الن يكون شرط عأجيب       
منطقـة  مر الـذي يفـرض تعـينيحسب مكان وجود احملل التجاري األ بالعمالء يتغري

نطقة ـساع هذه املـتإلف ـتـخـمتجر مماثل فيها ، و ينشاء إمعـينة مينع على البائع 
   . )2(ىل مدى شهرة التاجر إذ جيب النظر إخر آىل إمن حمل  خرى وأىل إمن جتارة 

  :من حيث املوضوع )  3

يـمارسها  نأجب ـن يقـتصر املنع عـلى التجارة اليت يأنه جيـب أمـن الـبديهي       
و حـي فـقط أشطة اليت جيب محايتها فـي شـارع نمر ، فهناك بعض األاملعـين باأل
كـثر أو أمدينة ـي عـلى صعـيد الأـع ـوسأخرى تتطلب محاية أنشـطة أبل هـناك 

رط عدم ي تقدير صحة شـمحـاكم بسلطة واسعة فـتع الـتمـهـذا تـمـن ذلك ، ل
 بائع هل هوـبل الـي من حـيـث النشاط املمارس من قأاملنافسة من حيث املوضوع 

  . )3(م ال ؟ أمماثل للنشاط السابق 
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البائع فرض على ـمنافسة يـدم الدراج شـرط عإن أى ـلإشارة جـدر اإلـخـريا تأو       
سيس أذلك عن طريق تـو كأسم مستعار إتناع عن املنافسة بنفسه عن طريق ماإل

مـسامها فـيها و مـن ثـم يـجوز للمشتـري شركة متارس نـفـس التجارة ، و يـكون 
ن يـطـالـب أي عـقـد اليبع ـق عـليها فحترام البائع الـشروط الـمتفإيف حالة عدم 

  .الـالحـق بـه مـن جراء  ذلك الـبائع بتعـويض الضرر  

   :ضمان العيوب اخلفية : ثالثا 

خفية اليت تنقص من ـيضمن البائع للمشتري خلو احملل التجاري من العيوب ال      
و أذلك وقت البيع ـرط عدم علم املشتري بــو من نـفعه نـقصا واضحا بشأقيمته 

يوب اخلـفـية فـي حـالة بيع لعى تبينه بـمعايـنة الـمبيع ، و مثال اعـدم قـدرته عل
ل التجاري قد سحبت محـسـتثمار الالرخصة الـالزمـة إل ن تكونأمحل التجاري ـال
ن تكون العالمة أو أنقضت مدا ، إختراع قد إ ن احملل التجاري يقوم عـلى براءةأو أ، 

  . )1(التجارية ماال شائعا 

بالنسبة العـيوب ال تعد عـيوبا خفية ، فن هـذه أن بعض الفـقـهاء يـرون أغـري       
دارة املختصة ىل جهة اإلإتطيع الرجوع ـسـتجاري تـل الـمحـل التغالسإصة ـرخـل
تراع و العالمات ـخراءة اإلـر بالـنسبة لبـم، كـذلك األ )2(ة ذلك ـعرفـدارها و مـصـإب

فة ذلك و و معر حقوقـذه الـهـىل السجل اخلاص بإالرجوع التجارية حيث نستطيع 
  .ي لصوابه أحنن نؤيد هذا الر

يه عن ـذا قدم البائع رقما مبالغا فإالواضح عـلى العيب اخلفي ، فهو  ما املثالأ      
بة ـرباحه مث تبني بعد ذلك عـدم صحة ذلك فـيحق هـنا للمشـتري املطالأعماله و أ
ذا إا ـمأالعقـد و الـبائع ضامـن لـذلك ، و بالتعـويض مع فـسخ أنقاص الثمن إما بإ

  ن يـطالب ألمشتري ـكـان العـيـب اخلفي مـنصبا على البضائع و املعدات فقط فل
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  . )1(بالتعـويض دون الـفسخ و البائع ضامـن لـذلك وفقا للقواعد العامة 

  :لتزامات املشتري إ: املطلب الثاين 
نه ابلة ألـــلتزامات متقإبيع احملل التجاري هو عقد يرتب  ن عقدأمعـلوم ـمـن ال      

ذا ـيجة هـنت جمـونية تنـثار قانآرتب ـذي يـمر المن العقود امللزمة جلانبني ، األ يعترب
مول به ـحترامها املشتري ، كما يلتزم ا البائع حسب التنظيم املعإالعقد يلتزم ب

  .و ما يتطلبه العقد فـي حـد ذاته من مقتضيات 
مشتري ـق الـاتـزامات على عـلتإمحل التجاري ـقاد بيع النعإو لـذلك تنتج عن       

مصاريف تحمل ـلتزامه بإفع الثمن ، و بدلتزامه إلتزامه بتسليم احملل ، و إتتمثل يف 
  .تية ىل كل ذلك يف الفروع اآلإالبيع ، و سنحاول التطرق 

  : لتزام املشتري بتسلم احملل التجاري إ: ول الفرع األ
اجم عن ـوهـريا نلتزاما جإذمة املشتري محـل التجاري عـلى ـد بيع اليـرتب عق      

بل البائع ـفيه نقل امللكية للمشتري من قطبيعة العقد بصفة عامة ، و الذي يتم 
من  عتباره طرفا يف العالقة القانونية ، وإحتم على املشتري من جهته بـمر الذي ياأل

مر مفروض على أمبيع و هذا ـسلم الـليه تـزاء البائع يوجب عإمنطلق كـونه مدينا 
ن مل إلتفاق ، فمكان املعقود عليهما اـحقيقه فـي الـزمان و الـاملشتري جيب عليه ت

وجد ـن مل يـإه ، فـمعمول بـتفاق طـبق العـرف الن بني البائع و املـشتري هـذا اإليك
ي ـخري فن يتسـلم هذا األأمحـل التجاري ـشـتـري الـحكم يف العرف و جـب على م

  ر باسـتـثـناءـخـيأن يتسلمه دون تأمبيع وقت البيع و ـمكـان الذي يوجـد فـيه الـال
من الـقانون  394مادة ـاء بالـا جـلم ، و هـذا مـالذي تتطلبه عـملية التسالـوقـت 

لم فقات تســقانون مدين مصري ، و يتحمل املشتري ن 463الـمدين تـقابـلها املادة 
  . )2(تفاق يقضي بغري ذلك إو أاحملل التجاري مامل يوجد عرف 
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ون مدين ـقان 464مادة ـابلها الـقـي تـدنـقانون م 395و هـذا ما جاء بنص املادة       
رسوم ـحمالني ، و التفريغ ، و الـدخل فـي هـذه النفـقات مـصاريـف الـصري و يــم

ىل مكان غري مكان التسليم حتمل املشتري إلى نـقل املبيع ذا اتفقا عـإاجلمركية ، و 
  . )1(نفقات النقل بوصفها من نفقات التسلم 

بائع وفقا للقواعد محل التجاري جاز للـسلم الـتري بـتشـاذا لـم يـقـم الـم و      
مشتري ـجبار الإالقضاء ن يطلب من أمـشـتري بالتسلم ـن يعـذر الأالعامة و بعد 

ن يطلب احلكم عليه بغرامة أي سبيل ذلك ـه فـينا ، و لـزامه عـتـلإيد ـفـنـلى تـع
محل التجاري ، و ـخر فيه عـن تـسـلم الأو شهر يتأو اسبوع أوم ـديدية عن كل ي

فصل يف ـحراسة حىت تـن يطـلب من احملكـمة وضع احملـل التجـاري حتت الأللـبائع 
  . )2(الرتاع بينه و بني املشتري 

ن يطلب من القاضي ، و أبة بالتنفيد العيين ـالـمطـو جيـوز للـبائع بـدال من ال      
عـذر املـشـتري احلـكـم بـفسـخ العقد و للقاضي يف هذه إن يكـون قـد أذلك بعد 

و أواءا طلب البائع التنفيد العيين لطته التقديرية ، و سـدم سـخـستـن يأحالة ـال
خلف ـب تـسبـصابه من ضرر بأكون قـد ـويض عـما يعـتـن يطلب الأفسخ له ـال

  . )3(لتزامه إاملشتري عن تنفيد 

وقت الذي يدفع فيه الثمن ـن يتم التسلم يف نفس الأتفـق الطرفان على اذا إما أ    
 ر البيع مفسوخا بقوة القانون دونـجـل يعـتبع الـثمن عـند حـلول األـتم دفـو مل ي

 392اء بالـمادة ـتفاق عـلى خـالف ذلـك ، و هـذا ما جإم يوجد ـذار مالـعإىل إحاجة 
قانون مدين  1653دين مصري و املادة ـانون مـق 461مادة ـلها الـقابـدين تـون مـانـق

محل التجاري ، ـع الـثري خـالف حـول تطـبيـق هـذه املادة على بيأفـرنـسي ، و لـقد 
  صفة عامة سواءا كانت ـمنقـوالت بـالحكـم عـلى ـىل تطـبيق هـذا الإي أفذهب ر
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ي الراجح أرـني ذهـب الـالتجاري ، يف حمحل ـا الضع هلو معنوية و بالتايل خيأمادية 
  عروض وـالـاصة بـا خما ألإتجاري ـمحل الـحكم على الـىل عدم سريان هذا الإ

 تة من الـفـسخ بـقـوة القانون كثركـمن الـحما ألإ منقوالت الـماديـة ، وـال
  . )1(العروض و ال شيء من ذلك بالنسبة للمحل التجاري  سعار هذهأتقلبات 

  :لتزام املشتري بدفع الثمن إ: الفرع الثاين 
م املشتري بتسليم الثمن و هذا لتزاإـتـزام البائع بتسليم املبيع هو لإسـاس أن إ      

ي شكل ـكون فـا يـا مـالبـساط ، و غـقأجموع ـو مأخري قد يـكون دفـعـة واحدة األ
املشتري لصاحل البائع رر حـذ يإمحـل التجـاري ـيع الـساط نظرا لضخامته يف بـقأ

، ويكون  )2(ستحقة ـقساط املسفتجات تدعى سندات احملل بعدد األو أمر سندات أل
ال إفق عليه و ـجل املتالعامة لعقد البيع مـستحقا يف األدفع الثمن طبقا للقواعد 

ان ـحدد زمـرف يـو عأتفـاق إلـم يـكـن هـناك  نإن كان مـوجـودا ، فـإيعمل بالعرف 
، و هذا ما  )3(محل التجاري ـخري واجب الدفع وقت تسليم المن يكون هذا األدفع الث

دين ـقـانون م 455/01لها املادة ـقانون الـمدين تقـابـمن ال 188/01جاء بنص املادة 
جعل ـع الثمن فـمشتري يف دفـرية الـن الـقـانون الـتجاري قـد قـيد حأال إمـصري ، 

هم ، و ـذمته جتاه أاء مهـلة معارضة الدائنني ال يربنقضإالثمن الذي يـدفـعه قـبل 
  . )4(قانون جتاري  95هذا ما جاء باملادة 

خاصة ـعامة الـمكان فتطبق القواعد الـما من حيث الأهذا من حيث الزمان ،       
مل ـن عـثمـع الـكان دفـلى مـتفاق بني طريف البيع عإذا مل يوجد إبعقد البيع حيث 

  ون ـقـانـمـن ال 387مادة ـيضا عرف جتاري يف ذلك نطـبق الأمل يوجـد  ذاإبالعرف ، و 
  زامـلتظرية اإلـال نطـبق القواعد العامة يف نإن الـدفع هـو مكـان التسليم ، و مكـا
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قات نف مشتريـو يتحمل ال ،) 1(ستحقاق الثـمن إخذ مبكان موطن املشتري وقت أفن
            .           دين من القانون امل 233ص املادة لتزامه بالثمن طبقا لنإب الوفاء

ق ـطي للبائع طبقا للقـواعـد العامة احلناع املـشـتري عـن دفـع الثمن يعمتإ و      
سخ العقـد ، ـو احلق يف فأرا عن طريق احلجز و البيع ـفـي التنفيد العيين للعقد جب

تيفاء ـسحلـقني بقواعد خاصة متثل ضمانا إلحـاط املشـرع التجاري هذين األـقد  و
  .بالثمن و نتطرق لذلك من خالل املبحث الثاين البائع حقه 

ئا عن ــكون ناشـو الفـسخ يأمشتري بالتنفيد العيين ـائع على الو رجـوع الـب      
مـقـتضى دعوى ناشئة عن ـلـى ذلك الـرجـوع عـليه بإافـة ــضإعقد البيع ، و لـه 

وز ـحوال ال جيكل األ ى نفسه مببلغ الثمن ، و يفاملشـتري عل سندات احملل اليت حررها
قانون ـمن ال 281جـال للدفع املنصوص عـليه بـاملادة أللقاضي منح املشتري املدين 

ن هـذه الـمادة مـن الـقانون الـمدين املـصري أل 346/2قابلها املادة ـاملدين ، و اليت ت
لـى إوقـف عـن دفـع ديـن جتاري يـؤدي تـتـخص الـدين الـمدين دون التجاري ، حبيث ال

ص ـمن الـقانون الـتجاري ، و فـيما خي 215فـالس الـمدين طبقا لنص املادة إشـهـر 
من القانون  464/2جل للدفع بنص املادة أاء املنع من منح ـقد جـوراق الـتجارية فاأل

نفيد ـتـيت الـالـبائع حـنه الـستفيد مـة للتعويض الذي قد يـضافإ، و  )2(التجاري 
مدين تلزم ـن القانون الـم 186مادة ـضى ، فالـقتـه مـن كان لإو الـفسخ أالـعيين 

رر ـصابه من ضأا ـمـخـره فـي دفـع الـثمن عأعـويض الـبائع حـالـة تـتري تـمشـال
و أعرض ، ـه تـذا حـصل لإاملشتري فله احلق يف حبس الثمن  ماأخري ، أبسبب هذا الت

ل ـن املبيع به عيب خفي ، و يف كأذا ظهر إو أن ينتزع مـن يـده ، أذا خيف على املبيع إ
ن يـسـقط أحق فـي احلـبس يسـتطيع الـبائع ـاحلاالت اليت يكون فيها للمشتري ال

  ه يفـمينا كافيا ، كما للمـشـتري التنازل عن حقأذا قـدم للـمشتري تإق ـحـهـذا ال

  
. 170املدين اجلزائري ، املرجع السابق ، ص حممد حسنني ، عقد البيع يف القانون ) 1(  
.  197علي حسن يونس ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
 



- 130 - 
 

  .من القانون املدين  388، و هذا ما جاء باملادة  )1(نه ال يتعلق بالنظام العام احلبس أل

  :لتزام املشتري بدفع نفقات العقد و تكاليف املبيع إ: الفرع الثالث 

 ق علىـتصديـو الأره ، ـتحريـة لـمصاريف الالزمـعقد الـات الـقفـمل نـشـو ت      
يت ـها رسـوم نـقـل املـلكية الـشـهاره و نفـقات تسجـيله منإو أمضاءات فيه ، اإل
ضرائب على علم ـدارة الإكون ـدارة الضرائب بسبب بيع املتجر ، و تإحصل عليها ـت

قانون ـليها يف الــقـيد املنصوص عجراءات الشهر و الإمتام إنظرا لوجـوب بالعملية 
  .من القانون املدين  393لتزام جاءت به املادة التجاري ، و هذا اإل

املشتري كان له الرجوع عليه مبا دى الـبائع نـفـقات عـقـد البيع عن أاذا  و      
يـضا بـالـمـادة أقـات الـبـيع وارد لـتـزام الـمـشــتـري بـدفع نـفـإو ، ) 2(نفقه أ

  .مـن الـقانـون الـمـدين الفرنسي  1593

مـفـروضة ، و نـفـقات كـما يـلتزم الـمشــتري بتكاليف املبيع كالضـرائب الـ      
قات ـلحـ، و تعـتـبـر هـذه النـفـقات و التـكـالـيف من م )3(سـتغالله إصيانـته و 
واء ـع ســز الـبائياــمتإضـمـانـاته بـما فـي ذلـك حـق خـذ حـكـمه و أالثـمن ، و ت

  ) .4( القانون التجاري املنصوص عـليه يف وأنصوص عـليه فـي الـقانون املدين الـم
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:املبحث الثاين   

:ضمانات بيع احملل التجاري    
مصاحل خمتلفة و هي مصلحة ـمحل التجاري بالبيع ميس بـرف يف الإن الـتص      

لتجاري وجـب الـقانـون اغـش الـبائع ، لـذلك أـع ضـحـية مشتري الـذي قـد يـقـال
حقيقي ـركز الـجبارية بعقد البيع لوقوف املشتري على املمحاية له ذكر البيانات اإل

قر هلا ـصلحة البائع اليت أقا ، و فيه مـابـه سـنا لـطرقـذا تـتجاري و هـللمحل ال
احل الغري دائين متس مبص خريةتجاري ضمانات حلـمايـتها و بـما أن هـذه األالقانون ال

ضمانات بائع ـتطرق لـقـر لـها الـقـانون التجاري محابة خاصة ، و نالـبـائع فـقـد أ
ول لضمانات ـخـصص األطلبني التاليـني نـاحملل التجاري و دائين البائع  من خالل امل

  .البائع و الثاين لضمانات دائنيه 

  :ضمانات بائع احملل التجاري : ول املطلب األ

لـبـائع احملـل الـتجاري طـبقا للقواعد العامة مجلة من الضمانات اليت حتفظ       
ع مادام املشتري مل يتعـرض لإلفالس ، صول على مثن املتجر املبيــمبدئيا حقه يف احل

واجهة عدم ـعـمـال حـقـه فـي الـحـبـس لـمفـوفـقا لـلقواعـد العامة أن للبائع إ
يـده و بـحـوزته و حـل مـوعـد اإلسـتـحـقاق ، بيع الزال حتـت ـوفاء املشتري مادام امل

  .سترداد الثمن و مباشرة دعوى الفسخ كـما له إ

اعـد الـعـامة مـوجب الـقـوـائع املنقـول بــن هـذه الضمانات املقـررة لـبغـري أ      
ق البائع يف ـن حـماية الالزمة و املعتربة ، ذلك أحاطة الـبائـع باحلتبقى غـري كافية إل

حـقـاق ووجـود الـمـبـيع تـحـت ــحبس يـفـتـرض لـزوما حـلـول مـيـعاد االسـتـال
اشـرة ـن مـبـمحل التجاري ، كما أحــوزتـه و هـو مـا ال يـتـحــقـق غالـبا يف بيع ال

ـتنع ذي ميـستيفائه الثمن من قـبل املشتري اللـبائع لـدعـوى الـفسخ حبجة عدم إا
عـسار ، و هـذا اء ال يكـون هلا أي اثر إذا ما تعرض الـمـشتري لإلفـالس أو اإلعن الوف
ذ يبقـى غـري كايف بل و غـري لضمان املمنوح للبائع إمر ينقص من اـقـيقـة األفـي ح
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هـدار حــقوقـه الـمالـية الـمتـمثلة ـخطر الذي حيـدق به ، و هـو إفـعال مقارنة بال
  .غالبا ما يكون مرتفعا نظرا لقيمته املالية العالية  يف ثـمن املتـجر و الـذي

حمي ـة تـاصـونية خــحكام قانو عـلى هـذا األسـاس أفـرد الـمشرع اجلزائري أ      
يف دة ـقيـمتياز على العناصر اخلاصة باحملل و املاجر بائع املتجر ، تكمن يف حق اإلالت

تجاري ، و سوف ـل الـر احملـمن عناصسترداد ما بيع العـقـد ، و حـق فسخ العقد و إ
  .حاول التطرق لكل ذلك عرب الفروع التالية ـن

  : متياز بائع احملل التجاري إ: الفرع األول 

اصة مشرع اجلزائري على غرار نظريه الفرنسي و املصري محاية خـرد الـفـقد أل      
ـثمن ع الـية دفملصه من مسؤولـمشتري و تـفالس اللبائع احملل التجاري من خطر إ

متيازه على ة إحـق فـي مـباشرـعـطى للـبائع الحبكم إفالسه أو إعـسـاره ، حـيث أ
لية ــق الذي يعد يف واقع األمر آالعناصر اخلاصة باحملل و املقيدة يف العقد ، و هذا احل

تري ، ـقانونية ضامنة لدين البائع جتعله يتقدم على مجاعة الدائنني اخلاصني باملش
ي عـنصـر مـن ـتبع و الذي مـفاده إمـكانية إسـتـرداد الـبـائـع ألمينحه حق التكما 

ـري لـو كـان الـغ  وـمشتري للغري حـىتصرف فيها الـذا تـمحل املعنوية إناصر الـع
زاء الـبـائع بـقاعــدة الـحـيازة فـي ـحـتـج إن يحـسـن الـنية ، و ال ميكـن للحـائـز أ

قوالت ملـكـية ألن مناط تطبيق هـذه القـاعـدة يتعـلق بـالـمنـاملـنـقـول سـنـد ال
  .املادية فقط 

و ما بعدها من  96مواد ـبائع يف الـمتياز الالـجزائري إل مشرعـو لـقـد تـطـرق ال      
اجل ذلك كما ـثاره و محايته و نعالقانون الـتجاري ، نظم فيها وجوده و مضمونه و آ

  :   يلي 

  :متياز تقرير حق اإلشروط : أوال 

وافر ـمتياز املقرر لصاحله دون تـة اإلال يـحـق لـبـائع الـمحل الـتـجاري مـمارس      
حـقـيقـه ـراءات و تـجـجـملة مـن اإلجـب عـلـيه الـقيـام بـينة ، بل يـروط معـش
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متياز ى موضوعـية ، هي اليت تـتـيح له إمكانية مباشرته لإلرلـشـروط شكلية أخ
ـو و الغري و لـمشتري أاءا يف مواجهة الفاء الثمن سوستيـذي يضمن له حقه يف إال
  .فلس املدين أ

  :الشروط املوضوعية )  1
ـمكننا جزائري يـمـن القـانون التجاري ال 96سـتـقـراء معـمق لـنص الـمادة با      

ـجاري بائع احملـل الت وافرها حىت يستطيعـستخالص الشروط املوضوعية الواجب تإ
مـتـيازه املقـرر بـموجـب الـقانـون ، فهذه الشروط هي من النظام العام مـباشـرة إ

انوين معىن القـجاري بالـحل تـلى مـبيع عـرد الـن يأ و تتمثل يف كون البيع بيعا ، و
ناصر ـن يـكون الثـمن اخلاص بالبيع جمزءا على عو الواقـعي ، كـما يستلزم أ

تناول هذه ـحديدا العناصر املعنوية و املعدات و البضائع و سنـمحل التجاري و تـال
  :الشروط فيما يلي 

  :ن يكون العقد بيعا أ) ا
ـذا ود هــجـال لـوجـال فـال مـيع و إصباب العقد عـلى عـملية بـنـب إستوجـي      

عـن  قانون للبائع و لـيس لكـل مالك التنازلـرره الـقـق يـخري حـهـذا األمـتياز ، فاإل
ر عقد البيع ، كـما جيـب ـخر غيتجاري لـلغـري مبوجب عقد من نوع آملكـية حمله ال

ى ـلـب من األسباب اليت تـؤدي إي سبن عقـد البيع صحيحا و سلـيما من أن يـكوأ
ــي اب الـمعـلومة فـسـبـن األب مـي سـبـعقد أو زواله ألالن الـن بـطـه ، ذلك أزوال

و ما ـياز ، و هـتـمـرورة زوال اإلو التجاري يسـتـدعي بالضالـمدين أأحـكام الـقانـون 
  ـاؤه ـمـتـياز و بـقـعقد و سـالمـته و قـيام اإلة الـن صحـأر بـريـقـتـى الـلـودنا إقـي
  . )1(مران متالزمان أ

  :جتاري أن يرد البيع على حمل ) ب
  حيث مفهومها كانت و محل التجاري منـن فكرة العرفـنا يف مواطن سابقة أ      

 
 1996دارية ، اجلزائر ، ري ، معهد العلوم القانونية و اإلمتياز بائع احملل التجاري ، رسالة ماجستعبد اهللا وايف ، إ) 1(

  . 13، ص 
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ىل حد الساعة ملفهوم ـجدل ، و ألن الفقهاء مل يتوصلوا إال تزال تـثيـر الكثري من ال
ــري من الصعوبات إلعمال آلية ا قـد وضـع الكثجامع مانع للمحل الـتجاري فـهـذ

متياز البائع ثابت له ـمـا كان إمتياز كحق مقرر لفائدة بائع الـمحل الـتجاري ، و لاإل
عقد على بيع املتجر فـهذا يـطرح تـساؤال حـول الـعـناصر ـصب الـنـىت إانونا مـق

  .) 1(الـواجـب توافرها حىت تكون بصدد بيع حملل جتاري باملعىن القانوين 
ن و أابت و منقول ـفـالـمحل الـتجاري يـشـتـمل عـلى جـمـيـع عـناصره من ث      

كوينه بل يـكـتـفي ـتـلاملنقوالت املعنوية هي عماد فكرته و ال يلزم توافرها مجيعا 
عـنـصر ـن الـتجارة إال أوع الـحديد العناصر على نـتوقف تـبـوجـود بـعـضها ، و  ي

وع ـتالف نـتلف باخـخـتجر ، و الذي ال يـالرئـيـسـي و الـذي ال غـنـى عـنه لوجود امل
   . )2(التجارة هو العمالء و الـشهرة التجارية 

  :ن يكون الثمن جمزءا أ) ج

: نه ـجزائري يف فقرا الثالثة على أتجاري الـمن القانون ال 96مادة ـتقـضي ال      
عنوية للمحل التجاري و املعدات و البضائع ـمناصر التوضع أسعار بالـنسبة للع" 
ـل متياز بائـع احملـتجزئة تشكل اخلاصية املميزة إلذه الـن هـر فإم، و حقيقة األ )3(" 

جزئة الضمان ، فهذا النص يشترط ـعدم ت يعد خروجا عن مبدأ التجـاري و هـو مـا
مشتمالت ـلزاما جتزئة الثمـن املقـرر لـبـيع املتجر على كل من السلع و املعدات و ال

متيازات مستقلة عـن ـالث إى ثـلـائع إمـتياز البـجـزئ إمعنوية ، و بالتايل فهـو يـال
يت يضمن ـلى صنف العناصر الع يث ال ينـصب كل منها إالبعـضـها البعـض حب

  .الوفاء بثمنها 
  حكام ـجزئة الثمن يف عقد البيع طبقا ألسـتـلزم وجوب تو كـما أن الـمشـرع إ      

  من نفس 3فقرة  98ن نص املادة من القانون التجاري اجلزائري ، فإ 3فقرة  96مادة ـال
 

. 76هاين دويدار ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
. 76عبد التواب ، املرجع السابق ، ص معوض ) 2(  
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 3فقرة  96املادة ) 3(  
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ـبني يف ن يأمتياز ـخاذ إجراء قيد اإلتـى إدامه علـقـبائع عند إبت على الـوجالتقنني أ
دات ، و ـبـالنـسـبة لـلمعالـبيع عـلى وجـه الـتـفـصيل  مثاناجلدول اخلاص بالقيد أ

عـباء املعنوية للمحل التـجاري ، مع اإلشارة كـذلك إلـى األالـبضـائع ، و الـعناصر 
بلغ الدين احملدد يف ـو مـحـل أها مـذا كـان لاملـترتبة عـليه بعد تقـديرهـا إ مالـيةـال

  .  )1(ستحقاق السند و الشروط املتعلقة باإل
محل ـناصر الـن جتزئة الثمن على عنـصـني السـابقـني أـتخـلص مـن الو يـس      

ـي  كل من عقد معنوية فـحـديـد البـضائع و الـمعدات و العناصر الـجاري و تـالت
بائع من مكن الـجـل تالبيع و عند إجراء البيع ،  مـسـألة مـهـمة و ضـروريـة مـن أ

ذا الـصدد منحى املشرع مشرع الـمصري فـي هــى المـباشرة إمـتيازه ، و قـد نـح
خاص ببيع احملال التجارية و ـال 1940لسنة  11اجلزائري ، حيث خرج يف القانون رقم 

مكـانية ن البائع ، و الـيت تقـضي بعـدم إرهنها عن القواعد العامة اخلاصة بضما
ضـامـن و مـقـداره كل جزء من املبيع مهما كان نوعه أن البائع و بأ تيازـمـة إزئـجـت

 1940لسنة  11ن القانون رقم ـى مـولـمادة األن قـرر يف الللـثـمن كـله ، و ذلـك بـأ
هـمات كل ـوجوب حتديد مثن كل من املقومات غري املادية للمتجر و مثن البضائـع و امل

خذ اإلمتياز تـمادة الرابعة من ذات الـقانون يـقضي به الـنه طبقا ملا تأ على حدة ، و
ل محل املعنوية كــو مقومات اله من أمثان البضائع و املهمات أعلى ما هو ضامن ل

ن يتم الوفاء بكامل مثنها أىل منها عـلى حـدة يدفع من الثمن أوال من مثن البضائع إ
مـتـيازات ـذا تنـقـضي اإلعـناصـر املـعـنوية ، و بـهـمهـمات ثـم الم من ثـمن الـث

من و ـثـل الـدفع كـذكر بـنفة الصر اآلـعناالـثـالثة املنصبة على كل عنصر من ال
   . )2(ملحقاته من طرف املشتري 

  ي يكون نافذ يف حق املشرع اجلزائري هو ترتيب ملزم أ وردهو هـذا الـتـرتيب الذي أ      

  
  .، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 3فقرة  98املادة ) 1(
سيوط ، ن املصري ، رسالة ماجستري جامعة أوـقانـي الـمحل التجاري فـائع الـمانات بـمصري ، ضـناصر ال) 2(

  . 11كلية احلقوق ، ص 
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  تفاق خمالف ، فهو ترتيب من النظام العامالبائع و املشتري بالرغم من كل إ كل من
  تفاق على خمالفته ، و احلكمة من تقرير هذا الترتيب هوـاطال كل إكون بـو عـليه ي

ـبضائع هي مصدر هـام ن الـن حيث أىل محاية مصلحة الطرفيمن املشرع إسعي 
متياز ـحريرها من اإلن تـإايل فـتـن الـتداول جيري عليها عادة ، و باللإلئتـمـان نظـرا أل

ن ملدفوعة ملصلحة البائع ، إضافة إىل أر اـقـساط غيـن الوفاء باألمشتري مـميكن ال
عـرض إلرتـفاع و  إخنفاض سعرها لظروف السوق و ضائع هـي سـلع منقـولة تـتالب

شتري و ـمـنب الـمتياز جيـتـحريـرها مـن اإليضا هي معرضة للـتلـف ، و بـذلـك فأ
  . )1(البائع اخلسارة احملتملة 

مرتبة و تقدميها على العناصر ـعلها تالية يف الـن جـإهمات فـما بالنسبة للمأ      
مال الـتجارية خـصوصا دورها الفعال يف تسيري األع و مهيتهانظرا أل املعنوية يعود

  .ستغناء عنها البضائع حبيث ال ميكن للبضائع اإللـما تـكون خمـصصة خلدمة 
  :الشروط الشكلية )  2

ـواجب توافرها يف العقد لقيام اإلمتياز ، لـى الـشـروط املـوضوعـية الإضافـة إ      
البائع يفقد حقه  يف  نالغىن عنها و إال فإك هناك شروط شكلية ىل جانب ذلفإنه إ

الشروط هي ضرورة كتابة العقد و إفراغه يف شكل وثيقة  متياز ، و هذهمباشـرة اإل
  .) 2(متياز رمسية إضافة إىل وجـوب قيد اإل

  :كتابة العقد ) ا

 ال يثبت: " ـي فقرا األوىل على أنه مـن الـقانـون التجاري ف 96تـنـص الـمادة       
، و يستـفاد مـن نـص "  ذا كان البيع ثابتا بعقد رمسيـاز بائع احملل التجاري إال إمتيإ

ع مل يفرغ فـي شكـل رسـمي ، و ـد بيـل عقـي ظـاز فـتيـمـحل لإلنـه ال مالـمادة أ
  ي قالب ــعله فـاحلكـمة اليت تـوخاها املشرع من وجـوب كـتابـة العقد و ضرورة ج

 
. 80يد ، املرجع السابق ، ص خلف حممد الس) 1(  
.  232فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص ) 2(  
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  ئتمان فـي جمـتمع الـتجارة ، و ذلـكـحقيق دعم أفضل لإلرمسي هو العمل على ت
ري الـذي مر الـمحل الـتجـاـلى بينة من أمتعاملون عـجعل الـما يـعالن العقد ببإ 

حـيـث لـم ـمية بـوب الرسـلى وجـمشرع اجلزائري عـلـح اليـرتبـطون به ، لـذلـك أ
نتقال ملكية ـها أصال كأساس إلثبات إعـرفـية اليت يعتد بـكـتـف بالكـتـابـة الـي

از ـمتيال حق له يف مباشرة اإلثر للبائع و تـجاري ، و مـن حتـصيل حـاصل ال أاحملل الـ
  . )1(جرى البيع يف حمرر عريف أذا إ

ي هو ن عقد بيع احملل التجارأمـا الـمشـرع الـمصري و نـظـرا إلميانه القانوين بأ      
ـم ة لـو عرفيأن الكـتابة الرمسية سواءا رمسية كانت من العـقـود الـرضائية ، و أ

ـذا ما متياز و الفسخ ، و هاإلحتفاظ حبقه يف مباشرة اإلال لتمكني الـبـائع من تقرر إ
حيث  1940لسنة  11القـانون رقم  وىل مـنـص الـمادة األعبارة نـصريح الـده بـكأ

و بـعقـد عـرفـي أموجب عقد رسـمـي ـتقرر بـثبات عقد بيع احملل التجاري يأكد أن إ
كمة ـصوص احلـمتعاقدين ، و خبـخـتام الرون بالـتـصديق عـلى تـوقيــعات أو أمقـ

ـمية ي بطريقة رسـقـد البيع أصري من ضرورة خـطية عاليت توخـاها الـمشرع امل
د سواء ، ـلى حـرنسي عـجزائري و الفو عرفية فهو ال خيتلف عن مقاصد املشرع الأ
اصة الدائنني ـعاملـني مـع احملـل الـتجاري و خليه سابقا متكني املتهو كما أشرنا إ و

 ـمـثل الضمان العام و األساسين املتجر الذي يـام أي حسبـذ فـخورة األمن ضر
حتياط و ـدر من اإللى قـوا عـكـونـتـى يـبائع ، حـمـتـياز الهلـم أصبح مـثـقـال بـإ

هذا ـالس و بـفه الـتعـامل مـع املـشتري خصوصا إذا تعرض لإلالعلم مبا يترتب علي
ـند تياز و عـمهم فـي تـحـصيل ديـنه مبـقتضى اإلليـقدم البائع عـتفاجؤون بتـال ي

ـقة فإن الـغاية اجلـوهـرية من إعالن عقد قيـمر ، و حلزم األإحتجاجه به عليهم إن 
ـقطة غـايـة يف األمهية ، و هي جناز و حتقيق نإىل البيع بالرمسية أو باخلطية يرمي إ

  اقاتـتفاليت تنجم عن اإل ئتمان التجاري و كذا درء للرتاعاتإضفاء جانب محائي لإل

  
.  233فرحة زراوي صاحل ، نفس املرجع ، ص ) 1(  
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  .      )1(الشفوية 

  :متياز قيد اإل) ب

ولوية و حق التتبع و ميكن التمسك به ـق األليه حـمـتـياز الـبائـع يتـرتـب عإن إ      
فـالس املـشتري ، و بذلك يشكل ضمانا يف حـالة الـتـسـوية الـقـضائية أو إىت ـح
صاحل ـرا عـلى مـالـبـائع و خـطـين واحـد ، قـويـا فـي حـمـاية ـرا يف آويا و خطيـق

حل خر للمـمشتري اآلالغري الذي له حقوق على احملل الـتجـاري كدائين املشتري و ال
مشرع ـترط الـشالتجاري ، لذلك كان من العدل أن يعلم هـذا الغري باإلمتياز و هنا إ

  .قيده بالسجل العمومي املنظم لدى املركز الوطين للسجل التجاري 

لـة لـمـكـاتب الضبط و يـات املـخـوو لـقـد حـولـت لـهـذا الـمركـز الـصالح      
و أمـنـاء كتـاب الضبط فـي الـمحاكـم ، و الـمـتعلقـة بـمـسك  بطكـتاب الـض

حـيـازة الـمحـالت الـتجـارية و إجـراءات قـيـد جالت العمومية لبـيوع و رهـون الس
ـة أن يـطـلـب مـن مأمـوري ل ذي مـصلحيــجـوز لـكـمتصلة ا ، و متيازات الاإل

عـلى الـمـحـل الـتـجـاري مـع ل الـتجـاري كـشـف بـالـقـيـود الـواقـعـة الـسـج
و وجــوده شـهادة بعــدم وجـــود قـــيـد أ مـاالبـيانـات املـتعـلقة باألسبـقية ، و إ

جزائري ـمعهد الــي تـمـت بالو البيانـات الـتـقـيود أشف بالـو كـفصـيـل أبـدون ت
  . )2(من القـانـون التجاري  107للملكية الصـناعية ، و هذا ماورد بنص املادة 

يع بسجل ـبـيد الـمتـيـاز الـبائـع قانون الـمـصري فـاشـتـرط لقـيام إما الـقأ      
ظة اليت يقع ـمحافـلـاري لـجـتـغـرض فـي مكتب السجل الـهذا الـاص معد لـخ

  1940لـسنـة  11قـانـون رقـم  2ادة ـي الـمـذا فـاري ، و هـتجـحل الـمـبدائرا ال
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  .متياز يوجـب دراسـة النقاط التالية ، و قيد اإل) 1(الـمذكـور سابقا 
  :جراء القيد طلب إ* 

ـذا األخري و بواسطة الغري و هـتـياز ميـكـن أن يـطـلبه البائع بنفسه أمقـيـد اإل      
من  98/1و خلفائه ، و هذا ما جاءت به املادة يـكـون مـمثال جتاريا للبائع أ نيستوي أ

ن ـهن أمرتـدائن الـو الـبائع ألى الـيـجـب ع: " نه القانون التجاري الـتـي تنص على أ
و بواسطة إما بأنفسهم أموري السجل التجاري إجراء قيد إمتيازه إىل مأ ـقدم عندي

  ... " .الغري 
فظي ـحـراء تـجـتياز إمأهلية معينة ألن قيد اإلوال يـشـتـرط فـي طالب القيد       

  .هلية ز القيام به و لو من طرف ناقص األعمال النافعة فيجومن األ و
ـوكيل املتصرف مكن للـائع يـفالس البالـقـضائـية أو إـي حـالة الـتسـوية و ف      

ذلك ، ـحالة القيام بـذه الـمـتـياز ، كما جيوز للبائع و لو يف هالقضائي طلب قيد اإل
  . )2(من القانون التجاري  244هذا ما تؤكده املادة  و

  :جراءات القيد إ* 

مور ـمأبيع لـقد الـن عـم خةـم نسـمتـيازه تـقديجيــب عـلى الـبائـع لـقـيد إ      
ين للسـجل ـوطــمـركـز الــالسجل التجاري و حيـتفـظ بـهـذه الـنسـخة لـدى ال

حدد ـوغة يـدمـة مـلى ورقـرران عـحـن يـدوليـدم جـقـن يـه أيـلـا عـكم ، تجاريـال
ن وـقانــن الـم 98/1ادة ـمـر العـدل ، و هـذا ما جـاء بالــن وزيـــقـرار مـشكـلها ب

  . )3(تجاري ـال
  : من القانون التجاري و هي  98/2و يتضمن اجلدوالن البيانات الواردة يف املادة 

  نبياـجـان أن كـجاري إتـمحل الـو الـدائـن و مالك الإسـم الـبائـع أو الـمشـتري أ -
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  .ن كانت هلم مهنة عنهما مع ذكر ألقام و عناوينهم و مهنهم إ 

  .تاريخ السند و نوعه  -

بضائع و العناصر ـمعدات و الـلـثـمان الـبـيع عـلى وجـه الـتفـصيل بالنسبة لأ -
الية املترتبة عليه بعد عباء املكذلك إىل األـمحل التجاري ، مع اإلشارة معنوية للـال

ـاريخ يان تـستحقاق ، فيجب بـمتعلقة باإلشروط الـن كـان لـها حمل و التقديرها إ
ستحقاق كل ـديد موعد إقساط وجب حتاإلستحقاق و إذا كان دفع الثمن يف شكل أ

  .دفعة 

ل مع البيان الدقيق حـن كان هلا مـتابعة له إفروع الـتجاري و الـمحل الـتعيني ال -
عمليات اليت ـوع الـع ذكر نـبيع ، مـشملها الـيت يـتكون منها و الـللعناصر اليت ي

الل ـخها دون اإلـنـل مـركز كـه مـمكـان الـذي بـمحـل و فـروعـه و الـيباشـرهـا ال
يـتـناول بيـع ذا كـان الــها ، و إريف بـتعـا الـأن شـي مـتـادات الـرشـيع اإلمـجـب

جار و الزبائن فيجب ـياإل سم التجاري و احلق يفـمحل و اإلخرى غري عنوان العناصر أ
  .ذكرها بالتفصيل 

محل ـيت يقع فيها الـمحكمة الـختصاص الإختيار حمل اإلقامة للبائع يف دائرة إ -
 ن هذهـثر مـكرع التجاري مل يرتب البطالن على إغفال واحد أو أمـشــالتجاري ، و ال

ـهذا حكم بـطلب الـن يـجوز أر من وراء ذلك ، و اليـذا حصل ضرر للغيـانات إال إالبي
ـذا وارد ـهـمال و هـحـقهـم ضـرر مـن جـراء اإلذيـن لـشـخـاص الـألال لالـبـطالن إ

ـور السجل مـأفظ مـتـحـجراء القيد يـد إمـن القـانون التجاري ، و بع 200بالـمادة 
ـما يفيد ن يؤشر عليه بيسلم الثاين لـطالب القـيد بعـد أحد اجلدولني و التجاري بأ

ن عقـد البيعه ، و هذا ورد الرقم الذي مت مبوجبه مع نسخة م مام القيد و تارخيه وـتإ
  . )1(من القانون التجاري  101باملادة 
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  :ة القيد دم* 

ع ، و نعقاد البيـوما من إحت طائلة البطالن خالل ثالثني يـجـراء القيد تيـجـب إ      
تصرف املشتري يف احملل  متياز يبقى ممكنا حىت لوطاملا مل تنته هذه املدة فإن قيد اإل

ـروج عـن القاعدة مـشـتري و هـذا خـفالس اليف حالة إ ىتـغـري ، و حـىل الالتجاري إ
  . )1(الس فالعامة يف اإل

  :خر بطالن القيد املتأ* 

لكـل ذي  متياز بقوة القـانون وكعدم القيد يترتب عليه بطالن اإل القيد املتؤخر      
موضوع ـزم قاضي الـن كـان الـمدين نفـسه ، كما يلتمـصلحة التمـسـك بـه و إ
  . )2(باحلكم به من تلقاء نفسه 

   :متياز مضمون اإل: ثانيا 
  .متياز و احلقوق املضمونة به العناصر املثقلة باإلويتمثل يف 

  :متياز العناصر حمل اإل)  1
ي حالة ـمتياز و نص فتعاقدين يف حتديد العناصر حمل اإلترك املشرع احلرية للم      

ي عنوان احملل ــدىن من العناصر اليت يـقع عـليها و هاألعدم تـحـديدها عـلى احلـد 
ال ـتياز إمـقع اإلجيار ، و العمالء ، و الشهرة ، و ال يإسـمه ، و احلـق فـي اإل التجاري ، و

ـي أحدمها يان ذلك فـعلى العناصر املـبيـنة فـي عقد البيع و يف القيد و ال يكفي ب
تجـاري تعـادهلا ــون الــمـن الـقـان 96/2اء بـالـمـادة ـ، و هـذا مـاجدون اآلخر 

و العناصر مـحل  1940لسنة  11صري رقم ـمـون الـناـقـن الـم 4ادة ـمـال
   :هي اإلمتياز 
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  :البضائع ) ا

، و اإلمتياز  حل التعاملـها مـنـحكم طبـيعـتها تـتغري باسـتمرار ألبضائع بال      
لـى الـمـشـتـري بـل يـرتـبط ال يرتبط بـذات البـضائـع اليت إنـتقـلت مـن الـبائع إ

رها بالعقـد و الـقـيـد في ذكـالـمحـل وقـت التـنفيد ، و يكموجودة بـبضائع الـبال
  . )1(جـمالـيـة دون حتـديـد ملفرداا بـصـفة إ

  :املعدات ) ب

دد املشتري املعدات اليت انتقلت ذا حرة احللول العيين فإيضا فكتـطبق عليها أ      
  .متياز إليه من البائع أو أضاف معدات أخرى فكلها يثقلها اإل

جيب ذكرها يف عقد متياز بقوة القانون بل ــثقل باإلو كـل من البضائع و املعدات ال ت
  .متياز البيع و قيد اإل

  :العناصر املعنوية ) ج

ـؤثر ك ال يـن ذلات على العناصر املعنوية حمل اإلمتياز فإاملشتري بتغيريذا قام إ       
  .) 2(سم التجاري للمحل على نظام اإلمتياز كتغيري اإل

ديدة و هي اليت مل يشملها البيع إمنا املشتري هو الذي أضافها أما العناصر اجل      
و ) ـانون الـتجاري قـن الـم 96/5 املادة( مـتــياز الــبائـع ال يثقلها إىل احملـل ، فـإن إ

ـى لمـن الـذمـة املالـية للـبـائع إ موال اليت انـتـقـلتهـذا ألنـهـا ليست ضمن األ
بـوجـود هـذه العناصر  مـتـياز ، واس قـيـام اإلسالـمـشـتـري باعتـبار هـذا املعيار أ

لف الـعناصر خمتحل التجاري على مـعادة بيع الـجـب تـوزيـع ثـمن إنه ياجلديدة فإ
ياز و العناصر اليت يقع عليها متـعناصر املثقلة باإلنه للـخصص مـا يـتحديد مـب

  . )3(متياز اإل
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ـحل اإلمتياز تصحيح ذلك بقـيد ناصر مـعـمهال اللـألطـراف فـي حالة إو يـجـوز 
  . )1(متياز ط وقوع التصحيح خالل مهلة قيد اإلعلى عقد الحق بشرإضايف ينشأ 

  :متياز احلقوق املضمونة باإل)  2

و بعضه و ـمحل التجاري كله أمن الـلى ثـحصول عـياز يـضـمن للبائع الاإلمت      
  . كذلك ملحقاته

  :و بعضه الثمن كله أ) ا 

دفعه ـزم بـلتـو املايل الذي يبذله املشتري و يـمقابل النقدي أيـعـتـبـر الـثمن ال      
ليه ، و ملا كان الثمن عنصرا ـتـقال مـلكـية احملل التجاري إنـبائع مـقابل إفائدة الـل

ـتمان التجاري ئبه اإللـدائنـيـن بـحـيث يـرتـبط و اا و أساسيا لفائدة الـبائع أجوهري
ـحقوق الغـري و دعـما خرين و محاية ل، خصوصا إذا كان البائع مدينا إىل أشخاص آ

التجاري للبائع احلق يف مباشرة  ئـتـمان فـي جمـتمع التجارة ، فـقـد قـرر املـشرعلإل
 و يف القيد ، و بـذلـك يـكـون اإلمـتـيازقد ـي العـمحددة فـمتيازه على العناصر الإ

بــاقـي مـنه حـيـث يــضـمن اإلمتـياز ثـمـن الـمحل و الـضامـنا لـكـل الـثمـن أ
ذا كان البائع قـد ـددهـا الـطـرفـان فـي العقد ، فإو عـنـاصـره و الـيت حالـتـجاري أ

باقـي ، و هـذا ـاسـتـوفـى جـزءا مـن الـثـمـن فـيـكـون الـثمن ضـامـنا للـجـزء ال
جـزائـري ـمـن الـقانـون الـتجاري ال 96/3عـبارة الـمادة ــح المـا قضت بـه بـصري

و مــا ائـع الـضامـن لـكـل مـن هـذه األثــمان أمـــتـياز الـبويـمارس إ: " ــوهلا بـق
ادة ـعــن أثـمـان إبـقـي مــســتـحـقـا مــنـهـا بــصفة مـنفـصلة عـلى كـل م

  " .عنوية للمحل التجاري بـيع الـبـضائع و املعدات و العناصر امل

  ىل ثالثـمحل التجاري إع الـتياز بائـمـلل إشرع حـمـن الو يستخلص من ذلك أ      
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ذي ـجزء الـاء الـوفـسـتـقـالله ، و يـنـقـضـي كـل مـنـها بإمتيازات لكـل مـنها إ 
سـعـار مـمـيـزة بـالنـسـبة للـعـنـاصـر إذا وجب وضـع أقـابـله مـن الـثمـن ، و ـي

  .الـمـعـنـويـة لـلمحل التجاري و املعدات و البضائع 

ـد أو نصر واحـع عـيـاصال من بـان الثمن املعد للتوزيع حـذا كـلى أنه إو نـص ع      
ن مثن ـول ، فيتعني تقدير ما ينوب كل منها على حدة مأكـثـر لـم يشملها البيع األ

ـباط الـقـاعدة رتـفـيد إمـرة تـتدخل املـشـرع الـتجـاري بـصيغة آم ـعادة البيع ، ثإ
مـتـياز ، بـها اإلسترتال الـمدفـوعات الـيت يـنـقضي اآلمرة بالنظام العام لتنظيم إ

ـمن ــرا ثـخـيـمعدات ثـانـيا و أمن الـم ثـوال ثفـقـضى بـوجـوب دفع مثن البضائع أ
تيبه من النظام سترتال و ترـظيم املشرع كيفية هذا اإلمـعنوية ، و تنـالالـعـناصر 

  . )1(تفاق على خالفه العام ال جيوز اإل

  :ملحقات الثمن ) ب

ـدروسة يع املـمبـكاليف الـمـا مـلحـقات الـثـمن فـهـي نـفـقـات الـبـيع و تأ      
ـيما ضايف فـجيوز إختاذ قـيد إتذكر يف جداول القيد و ال  متياز وسابقا ، فيضمنها اإل

ان كـل مـن ـمثثالثة لـتحـديد ما يـضاف مـنها إىل أ ىلخيـصها ، و هذه املـبالغ جتزأ إ
ـد أصناف حـط بأذا كانت امللحقات ترتب، و إالبضائع و املعدات و العـناصر املعنوية 

  . )2(ىل مثن هذا الصنف العـناصر دون األخـرى فـإنـها تـضاف كاملة إ

   :متياز آثار اإل: ثالثا 

ية ـونـانـساسية و قـيد بصفة قانونية يعترب ضمانة أمـتـياز بـائـع احملـل املقـإ      
تجر ــبائع املـخول الـفالس املشتري ، يبائع احملل التجاري حىت يف حالة إحتفظ حقوق 

  و ا عاديني أـتري سواءا كانوولوية على دائين املشـمن باأله للثـقـتيفـاء حـسـيزة إم
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  د كانت مىت خرج من ملكـي يـي أبع احملل التجاري فـمتازين ، كما خيوله ميزة تـتـم
ـن ذيـن هـنتكلم عـخر ، و سشتري الذي قد يتصرف فيه بالـبيع أو بأي طريق آمـال 

  :يت احلقني بالترتيب عرب اآل

  :حق التقدم )  1

حصول على حقه ـي الـولـويـة يـسـتـفـيد مـنها صاحب احلـق املـمتاز فهـو أ      
  . )1(قبل الدائنني العاديني و الدائنني املقيدين التالني له يف املرتبة 

ـدها تقضي جـن خـرية مـن القانون التجاريفـقـرة أ 97و بالرجوع إىل نص املادة       
ـمكن ة ، و يـويـولإذا مت القيد بالطريقة املشار إليها فـتـكـون لـلـمشتري األ: " بأنه 

  . )2(" حتجاج به على التفليسة و التصفية القضائية للمشتري اإل

 متياز عن طريق قيده يف امليعادـسـتـفـاد مـن نـص الـمادة أن اإلحـتفاظ باإلو ي      
ـثمن الذي يـقع سـتـيـفاء ديـنه مـن الالـبائع حـق األولـويـة فـي إالقانوين يـخـول 

قدمهم البائع ـتـن يـذيـن الـفضلـية على مجاعة الدائنيعليه اإلمتياز ، و ذلك بـاأل
و ممتازا كالرهن الرمسي ـنا عاديا أان ديـن ، سواءا كـدائنيـمهما كانت طبيعة دين ال

سـتـيفاء املشرع حتـقيقـها من متكني البائع أوال مـن إحكمة اليت توخى ـمثال ، و ال
شـتري من مـكـني الـمي منع تدون مراعاة ألسـبـقـية القيد ، ه ةـويـولـاأله بـنـديـ
محل التجاري تستغرق ـلـى تقرير رهون على الر بـالـبائع و ذلـك بالـمـبادرة إضـرااإل
جراء القيد ل أن يتمكن البائع من إـبـيع مباشرة قـبـدوث الـعد حـيمته ، و ذلك بـق

  .متياز باإل اخلاص

د خرج عن ـق 1940لسنة  11ن الـقانـون رقم و فـي الـتـشريع الـمصري جنـد أ      
  شتري و ـمـفالس الالعامة ، اليت تـقـضي بـزوال اإلمتياز املقرر للبائع حال إ القواعد
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  ى دائـن عـادي مـثله مثل باقي دائين املشتري ، و يعترب هذا اخلروجـلـع إائـول البـحـت
ث ـيـحل ، حـبـائـع امل ساسية و جـوهـرية تـصب فـي مـصلحـةحتقيقا لضمانة أ

جري قيده يف امليعاد على كافة الدائـنـيـن مادام قد أ تيازه قائما و حيتج بهـمـبقى إي
هـم ـن يكـون لـمتياز ميثل حجة عـلى الـدائنني الذيدد ، ذلك أن شهر اإلالقانوين احمل
القات قانونية مع ـقدام على الدخول يف عق مبا يثقل احملل التجاري قبل اإلعـلم مسب

  . )1(مشتري احملل 

  :حق التتبع )  2

ـمقارن فإنه ال يثار حق ريع الـشـوفـقا لـلـقـواعـد الـعامة املعـمول بـها يف الت      
مشتري ، و ـو الـمالك وهـيازة الـذا خـرج الـمال مـن دائرة حاإلمتياز من التـتـبع إال إ

يازه يف تتبع احملل التجاري متـلـي الذي قيد إحبق التتبع هنا حـق الـبائـع األص يقصد
مشتري قبل سداد الثمن ـذا مـا تـصرف فـيه الـحوزه ، و ذلـك إانت تـد كـي يعند أ

عـلى مـا تـقـدم يترتب على قيد اإلمتياز  ناءاـداء ، و بـق اآلمستحـالواجب عليه و ال
عـند أي يـد كـانـت ، و  ـمتجربع الـتـق تـولوية  حلـصاحل البائع إضافة إىل حق األ

دفوع اليت قد ـيل بالـطـعـي تـما أجـراءات الـحجـز الـتـنفيدي عليه دونمـباشـرة إ
ـكـية ألن مناط يبديها حائز احملل التجاري ، و هي قاعدة احليازة يف املـنقول سـند املل

  .فقط  ليها كحجة فاعلة تكون يف املنقوالت املاديةإعمال هذه القاعدة و اإلستناد إ

مل يف العادة على منقوالت مادية إضافة إىل و لـما كـان الـمحـل التـجاري يش      
دة و ـقاعـالـحتجاج حائز املنقوالت بالعناصر املعـنـوية ، فإن هذا خيلق إشكاال بني إ

مؤكد ـتبع الـتـق الـقرير حـترتب عليه من تـمتياز و ما يـار اإلثـني آمتسكه ا ، و ب
ـوضع يقر ذا الـمتياز ، ففي هاإل لبائـع باعـتباره نتـيـجة منطقية لشهرملصلحة ا

ن يـحـتـفظ كثري من رجال الفقه أن للحائز حسن الـنية هلـذه املنقوالت الـمادية أ
  ةـسـترداد يف مواجهسلك طبقا للقواعد العامة دعوى اإلن يبائع أمبا حيوز و يبقى لل
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ـجز يلزمه حـجراء الـخصوص التنفيد على املتجر فإن البائع قبل إما باملشتري ، و إ 
و ـر أمر األبل صدوـه قـحائز لـو الـن و مالك املتجر أيـن ينبه كل من الدائنالقانون بأ

) مخسة عشرة (  15 ر ، و هذا التـنـبيه يـكـون قـبلـقاضي ببيع املتجـحكم الـال
ــبـيع ، و يوجـب الـمـشـرع ضـرورة اإلطـالع عـلى قـل مـن تـاريـخ اليـوما عـلى األ

اشرة عملية البيع بعد بـتم مـعتراضات الغري و مالحظام ، و يدفـتـر الشروط و إ
سم الشخص ـمنة إضـعـالنـات املتم حتـسـب مـن تـاريـخ لـصق اإليامـدة عـشر أ

  الحقة و مالك احملل التجاري ،القائم بامل

ـحكم القاضي مـع بـيان املعـلومات املتعلقة مبهنة كل من بائع و مشتري احملل و ال
جاري ـفتـتاحي و طبيعة احملل التبالبيع و حمل إقـامـتهـم ، إضافـة إىل السـعـر اإل

ع و ـمكلف بالبيـسم املوظف العمومي الض للبيع و مـركزه و نوع نشاطه و إاملعرو
  . )1(املؤمتن على دفتر الشروط 

  :متياز إنقضاء اإل: رابعا 

ـذا ىل هـؤدي إيت تـسباب الـتجاري إذا توافرت األمحل الـمتياز بائع اليـنقضي إ       
دين ــن زوال الضرورة زوال الدين يف حني أمـتياز ال يستتبع بالاإلنقضاء ، إذ أن زوال اإل

ـصلحة البائع مـخـري كحق مقرر لاإلمـتـياز ، و هـذا األـما إلـى إنقـضاء تـؤدي حـي
ا ـصلي حسب كل ظرف و هو ما سنتعرض له فيمينقضي بطريق تبعي أو بطريق أ

  :يلي 

  :الطريق التبعي ) 1

نقضاء الذي يضمنه و أسباب اإلنقضاء احلق ـتياز بإعتباره حق تبعي ينقضي بإماإل
  :هي 

  ي طبقاــكلـال بـالـوفاء الالـعــامة ال يـنـقـضي اإلمـتـياز إقـواعد يف الـ :الوفاء ) ا
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  قضيـكلي يـاء الـوفـالـف،  ةىل ثالثلقاعدة جتزئة الضمان لكن إمتياز البائع جمزأ إ 
ـيا و أول زئـمتياز جـضي على اإلقـيجزئي فـما الوفاء الاز بأجـزائه ، أمتيعلى كـل اإل

خريا ما يثقل العناصر ـمعدات و ألى الـبضائع ثـم يـقع عـواقع عـلى الـه الـزائـجأ
  . )1(املعنوية 

  .خر قام ذلك مقام الوفاء إذا قبل البائع إستيفاء حقه مقابل آ :الوفاء مبقابل ) ب

 291مادة ـال( ديد ، ـلتزام جأميناته و ينشأ عنه إلتزام بتي به اإلينقض :التجديد ) ج
  ) .من القانون املدين 

ن ـيـنه و بـدائـدين حـق الـمقاصة بني ماهـو مـسـتحق عـليه لـلـلم :املقاصة ) د
  ) .من القانون املدين  297املادة ( ماهو مستحق له جتاهه ، 

مدين فـي شخص واحد بالنسبة ـدائن و الو هـو إجتماع صفة ال :حاد الذمة ـتإ) ح
من  304املادة ( يه الذمة ، ـدت فـحـتلك الدين بالقدر الذي إفينقضي بذ لدين واحد

  ) .القانون املدين 

ـفـيد اإللـتـزام ال تـنـتحـذا اسـعه إتوابـق بـحـقـضي الـين :ستحالة التنفيد إ) خ
   ) .من القانون املدين  307املادة ( للمدين فيه ،  جـنـيب ال يـدلـسـبب أ

  ) .من القانون املدين  308املادة (   :التقادم ) ه

رفضه ـلـى الـمديـن و لـم يو هـو وسـيلة إلنـقـضاء احلـق مـىت وصـل إ :براء اإل) و
لقضائي تفاق و باحلكم ا، كـما يـنـقـضي احلـق باإل) دين من القانون امل 305املادة ( 

  . )2(و فسخه و مثاله بطالن عقد البيع أ
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  :   صلي الطريق األ) 2

ـمدين به و هو ة الـي ذمـما فـمتياز دون الدين الذي يبقى قائو يقصد به زوال اإل      
ن ـمشتري فإمتياز من قبل البائع لصاحل الاملشتري ، غـري أنـه إذا تـم الـتنازل عن اإل

ـقسمة نه لـصول على ديـىل دائن عادي خيضع يف احلذلك حيول البائع من دائـن ممتاز إ
ـة الدائـنني اآلخرين ، فـضلـية عـلـى جـمـاعتـقـدم أو أ أين يكون لـه الغرماء دون أ

 أيخطرة ـعد من التصرفات الـمتياز يو حـري بالـبـيان أنه لـما كـان الـتـنازل عن اإل
ـقد أوجب املشرع مني ، فأضاعة للتاها و هذا ال شـك فـيه ألا إتضر بصاحباليت 

ن ون املتنازل و هو بالطبع البائع أهال للتصرف يف ذلك ، و جيب أن يكالتجاري ضرورة أ
ـستخلص هذا ن تـمحاكم أيس للـموض فـيه و لـحة ال غـيتم التنازل بصفة صري

  .ال من مالبسات جتزم بوقوعه التنازل إ

ـنازل مثابة تـشـتراك الدائن يف التصويت على الصلح بـد إعـتـرب املـشـرع إو ق      
مادة ـفـالسه ، و هذا ما نصت عليه التياز لـفـائـدة الـمشـتـري حالة إممنه عن اإل

متمتعني ـدائـنني الب فـي إجـراءات الـصلـح أصوات الحـســو ال ت: " بقوهلا  319
نازلوا ـتـن يـمذكور إال أضمونة على الشكل المـين خبصوص ديوم الـمني عيـأبت
ـدائنون من تنازالت جريه الـجمعـية ما يـال يذكر يف حمضر هم ، وـاتـمينـأن تـع

  . )1(" مينام عن تأ

ن تتم ـشرط أقـانون بصويـت عـلى الـصلح إلـى ذلـك التـنازل بقوة الو يـؤدي الـت
  .املوافقة على الصلح و التصديق عليه 

  :حق الفسخ : الثاين  الفرع

  قيـو ما بـمستحق أذا مل يوف املشتري بالثمن التـقـضي القواعد العامة أنه إ      
  شتريـسترداد احملل حىت لو كان املو إمستحقا منه ، فـللبائع احلق يف طلب الفسخ 
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قول معـنـوي ال ـمحل التجاري منـكون الـخر حسن النية نظرا لـصرف فيه آلد تـق
إنه ضال عـن ذلـك فـملكية ، و فتـسـري عـليه قـاعـدة احلـيازة فـي املنقول سند ال

فلس لو أ سترداده حىت وفسخ احملل و إ فالس جيوز للبائع طلبإستثناءا من قواعد اإل
تـند الـبائع فـي طلب ذا اسـ، أمـا إ )1() التجاري  من القانون 144مادة ـال( ري ـاملشت

لـى ـع الثمن خضع طـلب الـفـسخ إمتناع عن دففسخ البيع إىل سـبب آخر غري اإل
ن يـمـتنع ، كـأ) ـقانون املدين من ال 119املادة ( القـواعد العامة يف عقد البيع املدين 

ـة هذه احلالة متعـذرا يف حال ـمحل التجاري و الفسـخ يفم الـمشتـري عـن تـسلال
ميع ـن جـيـساوي بـي تـتـالس الـفـي اإلحكام العامة فـقا لألمشتري وفـالس الـفإ

  .الدائنني 

ـاع متنـالة اإلر حـذا حـدث و اسـترد الـبائع الـمحل الـتجاري فـي حـاالت غـيو إ      
ـسبب يف ذلـك و ال ر ،ـقوق الغيـما عليه من حـنه يسترده حممال بعن دفع الثمن فإ

ن ـمن ال ميكـمتناع عن دفع الثيعـود إىل أن دعـوى الفسخ املستندة إىل سبب غري اإل
، و  )2(طريق القـيد بالـسجل التجـاري و من ثـم يـتعـذر عـلم الغري ا ـرها بـشه

  :موضوع الفسخ يوجب علينا دراسة النقاط التالية 

  :شروط ممارسة حق الفسخ : وال أ

فالس ـم من إعـطى الـمـشرع الـتجاري لـلبائع احلق يف الفسخ على الرغلـما أ      
طـته بالضمانات ، سـعى مـن جانب اـحإ ه حلـقــوق البائع وـاملشتري دعـما من

ـتلزم ـسمـن أجل ذلـك إ ىل توفـري الـحماية لـجمـاعـة دائـين املـشـتري وـر إخآ
ي ـجراء الفسخ فكامل األحقية يف اإلحتجاج بإعلى البائع حىت يكون له  مشرعـال
تباع مجلة من الشروط و ذلك حىت يكون الدائنون ـواجهة مجاعة الدائنني ، إم
  جعلهم ـمـر الذي يمـع املشتـري ، األمرهم قبل دخوهلم يف عالقات ـلى بينة من أع

 
.  84محد حمرز ، نفس املرجع ، ص أ) 1(  
. 96السابق ، ص مسيحة القليويب ، املرجع ) 2(  
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   . )1(مر ذلك يقدم عليه البائع من فسخ أو إمتياز إذا اقتضى األ ماـتفاجؤون بي ال

  :ضرورة قيد الفسخ )  1

د شرط صريح يف ـوجـذا مل يإ: " ري على أنه من القـانون التجا 109تـنص املادة       
ـحفظ بـصفة تها و ـن يؤشر عليلبيع ، جيب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أعقد ا

ـر ، و الجيوز رفعها على الغي 97ي املادة ـصوص عليه فـمتياز املنصرحية فـي قـيد اإل
يت ـعناصر الـمتياز نفسه بالـتـياز و تكون الدعوى منحصرة كاإلمبعد إنقـضاء اإل

  . )2(" مشلها البيع 

ن مل ـإفسخ فـحق يف الـحـقـية البائع يف مباشرة الو يـتضح من هذا النـص أ      
حـتفظ ـن يلى الفـسـخ ، يـسـتلزم عـلى الـبائع أيتضمن العقد نـص صـريـح عـ

ن ـم 97متياز ضمن امليعاد املنصوص عليه يف املادة باإل حبق الفسخ يف القيد اخلاص
ـتفاظ حيـوما مـن تاريخ البيع فإذا حصل اإل) الثني ث(  30خالل  أيالقانون التجاري ، 

  . )3(نه يكون باطال ملدة فإحبق الفسخ خارج هذه ا

قصود ـمتياز ال جيـوز التمسك بالفسخ يف مواجهة الغري ، و املو إذا انـقـضى اإل      
ـهـن ، أو مرتـالدائن الـمحل كـبالغري هنا كل من يقرر له املشتري حقا عينيا على ال

  .فالس املشتري املشتري الثاين ، أو مجاعة الدائنيني حالة إ

ـيـامه باإلجـراء الـذي يـقـيد ع عـند قـن عـلى البائـه يتعيـندر اإلشـارة أو تـجـ      
جال ـم أيدع ـحة ال تـن يقيد حقه يف الفسخ بصفة صريإحتفاظه حبق الفسخ ، أ

مكن ـمقصود منه فال يكفي أن يكون ذلك مفهوم ضمنيا كما إذا أول الـللشك ح
  خ الـن حق البائع يف الفساإلشارة إىل أداللـة مـن الـظروف ، و تـجدر اسـتخـالصه 

  بعضـنسبة لـع بالـائـبـمـتـياز الـإذا زال إلية ، فـياز كـمتإذا انقضى اإلال يسقط إ

  
. 279هاين دويدار ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 109املادة ) 2(  
.  75محد حمرز ، نفس املرجع ، ص أ) 3(  
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ـحق يد اخلاص بنسبة لـلعـناصر األخرى فـإن الـقعـناصر احملـل التجاري و بـقي بال
ل عـنه و ال ذا تـناز، كذلك يسقط حق البائع يف الفسخ إثره البائع يف الفسخ ينتج أ

 .    ) 1(صل احلق الذي يظل البائع دائنا به تأثري  من ذلك على أ

  :بالغ مجاعة الدائنني ب إوجو)  2

لى البائع القائم جب عـي: " نه مـن الـقانـون التجاري على أ 111ـص الـمادة تـن      
ي ـمخـتار منهم فـقـامة الغ الدائنني املقيدين فـي حمـل اإلن يبلبدعوى الـفـسخ أ

اريخ هذا ـن تـال بعد مضي شهر مـحكم إصدر الـن يـجوز أعمليات قيودهم ، و ال ي
  . )2(" التبليغ 

ـون قانـمن ال 112بت املادة ـوجـيث أتفاقي حـي الفسخ اإلحـال فـو كـذلـك ال      
ذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم إ: " التجاري على أنه 

 ـلى فسخذا تـراضى الـبائع و الـمـشـتري عـمتفق عـليه أو إل الـجالثمن يف األدفع 
ـر قـضائي و جـراء غـيغ الدائنني الـمقـيدين بـواسطة إبالالبيع ، وجب على البائع إ

ه ، و ال يصبح هذا متفق عليـو الـحاصل أقامتهم املختارة بالفسخ الفـي حمالت إ
حاصل عـلى الـشـكـل ـال بعد مضي شهـرين من تـاريخ التبليغ الالفسخ ائيا إ
الـتـبلـيغ ذكـر هـذه الـمـهـلـة تـحـت طـائـلـة  ن يـتـضمنـجـب أالـمذكـور ، و ي

  . )3(" البطالن 

ـحيث مشـرع هـو مراعاة حقوق الدائنني بـبه الو اهلـدف من الـتبليغ الذي أوج      
ي ـوقـه بالـتدخـل فـحماية حقن يتخد الدائن ما يراه مناسبا ليسمح هذا التبليغ أ

 حلـثمن للبائع و يـل الـجـعـن يكذلك أـه ، و له دعـوى الـفسخ دفـاعا عـن حقوق
  ذيـش و التواطؤ الـن الغـكشف عـن يـه فـي كـل األحـوال أحـله فـي الدين و لـم

 
. 90نور محادة ، املرجع السابق ، ص أمحد أ) 1(  
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 111املادة ) 2(  
. املعدل و املتمم ، نفس املرجع ، 75/59رقم مر من األ 112املادة ) 3(  
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  .ضرار به يؤدي إىل اإل

و تكملة إلجراء اإلعالن الذي إستلزمه املشرع أوجب كذلك هذا األخري نشر كـل       
شر ـمسة عـهلة خـالل مـبيع ، و ذلك خـتفاقي يقضي بفسخ الحكم قضائي أو إ

  .بصفة ائية يوما من التاريخ الـذي يلي صدور احلكم  بالفسخ 

ـقي مقيدين عمله بعد تـلـمصري ما يكون للدائنني الـو ال يوجد يف التشريع ال      
م طلب ـهـكون لـنه يـمقرر أمن الـع ذلك فـخطار السالف الذكر ، و ماإلعـالن أو اإل

ـائع بـسقاط حجة الالفسخ يف حالة الفسخ القضائي من أجل إالتدخل يف دعوى 
ن كوــذلك يـمشتري ، كـع و الـبائـجل كشف الـتواطؤ بني الأطالب الفسخ أو من 

ي ـحله فـلوا مـبائع و حـوفوا بالثمن املطلوب للللدائنني املذكورين منع الفسخ إذا أ
ـن مكن للدائنيال بالـتراضي أذا كان الـفسخ حاصاحلقوق اليت له لدى املشتري ، و إ

ـى اق عـلـتـفـي هـذا اإلذا بـنـمشتـري إلن الـبائع و اـتفاق الذي تـم بيالطعـن يف اإل
  .ضرارا حبقوق الدائنني الغش إ

من  06ادة ـمـي الـوارد فـذا مل يعـلم الـبائع الدائنني املقيدين على النحو الإما أ      
ـدر حتجاج عليهم بالفسخ سواءا صيكون له اإل ، فال 1940لسنة  11القانون رقم 

ـمحل ذا كان مشتري الم القانون أو بالتراضي ، فإبه حكم من الـقـضاء أو وقع حبك
ـائع األول طيع البـستـال يـديد فـىل مشتري جالـتجـاري قـد أعاد بيعه و تسـليمه إ

توجب ـسـا إليه ، كمـن الـفسـخ ال يسري عـمحـل الـتجاري من يـده ألستـرداد الإ
ـي حمال إقامتهم ف خـطار البائعني السابـقـنيـمقارن وجوب إتجاري الـمشرع الـال

مصفـي لصاحل  ـو الاملختارة إذا كان طالب بيع احملل التجاري أحد دائـين املـشـتري أ
ورده املشـرع التجـاري اجلـزائري فـي نص املادة كاء و دائين الشركة ، و هـذا ما أالشر
ذار غـري قـضائي بواسطة إعـ 113ـمادة خطار كما تقضي الـذا اإلم هـتـ، و ي 113

ـة امي يه جلـماعة البائعـني مبا يفـيد أنه إذا مل يباشروا دعـواهـم الرتـم التنويه فيـ
زاء ـفسخ إوى الـخطارهم ، سقط حقهم يف دعإىل  الـفسخ خالل شهر من تاريخ إ

مال ـعال فإن احلكمة من تقرير هذه اإلجراءات و إواقـع احل الراسـي عـليه املزاد ، و
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عمال و عدم ـي بيئة األتمان  فـئـم الـثـقة و اإلهذا احلكم و تكريسه هو دع
نة حل التجاري هذا من جهة ، و من جهة أخرى طمأمـالتقليل من قيمة ال

ن دعوى الفسخ لن تتهددهم ـي الدخول للمزاد العلين بأراغبني فـمشترين الـال
  . )1(راءات البيع و رسو املزاد ـجمتام إبعد 

   :ثار الفسخ آ: ثانيا 

ن مل يكن  حبيث يعود يـترتب عـلى الـفـسخ إعـتبار العـقـد الـخاص بالبيع كأ      
ائع الـمحل التجاري بكانا عليها قـبل التعاقد ، فيسترد ال متعاقدان للحالة اليتـال

ويض كما يـكون له مطالبة الـمشتري بـتـعمشتري منه ، ـاها الـيت جنو األرباح ال
ذي دفعه ـمبلغ الـمشتري الـالـفـسخ كذلك يسترد الصابه بسـبب ـضرر الذي أال
ـريع شـتـه الـقضي بـب ما ين ، فضال عن الفوائد القانونية حسثمـع من الـائـبـلل

ـمجرد عدم لقائية بـحدث هكذا بصفة تـن الفسخ ال ياملصري ، و جتدر اإلشارة إىل أ
هناك إتفاق مـسبق بني ثمن اخلاص باملتجر ، بل البد من أن يكون مشتري بالـيفاء الإ

  .ىل القضاء الطرفني على ذلك أو رفع األمر إ

حدر عنه من إعـتبار الـعقد الـمفسوخ كأن مل نإن األثر الرجعي للفسخ و ما ي      
ـما ميتد إىل الغري نـسب ، و إثر له ال يقتصر على املتعاقدين فحيكن و سـقوط كل أ

  . )2( ثارو سـنـتكـلم فيما يلي عن هذه اآل يضاأ

 :ثار الفسخ فيما بني املتعاقدين آ) 1

ـيا طبقا فاقـتالبيع سواءا كـان الـفسخ قضائيا أو إيترتب عـلى فـسخ عـقـد       
يت كـانا عـليها قـبل ـحـالة الـىل الـمتعاقـدين إعـادة الـقواعد العامة إام الـحكأل

  يرجع للمشتري ما يكـونتجاري من جديد و ـمحـل الـالبائع يسـترد ال أي ، التعاقـد

 
. 430، ص  1964، دار النهضة العربية ، بريوت ،  3مني اخلويل ، الوسيط يف القانون التجاري ، ج أكثم أ) 1(  
. 309، ص  1975، جملة البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة ، ) حالل العقد ـنإ( وحيد رضا سوار ، ) 2(  
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محـل ـناصر اللى البائع هنا أن يسترد مجيع عع جـبـجـزاء الثمن ، و يدفـعه من أ 
متيازه و حقه يف دعوى يها العـناصر اليت انقـضى فـيها إاليت مشـلها البيع مبا فـ

  .) 1() من القانون التجاري  110املادة ( الفسخ 

حل مـازة الـيتـكـون عـلـيها وقـت الـفـسخ و إعـادة حـ يتـالة الـحـو ذلك بال      
و بالـنقصان ، و ـيت طرأت عليها سواءا بالزيادة أمهـما كـانـت التعديالت الع ـبائلل

ذا استحدث ـا أخرى ، أما إعـلـو كانت سكـانت هـي ذات السـلع وقت البيع أسـواءا 
يخ ترة من تاريخ البيع حىت تارـفـالل الـحل خـمـرى فـي الـخـاصر أنـري عـمشتـال

ـتقل هذه ال تنـو نـموذج صناعي فراءة اإلختـراع أالـفـسخ كـالعالمة الـتجارية أو ب
  . )2(ىل البائع العناصر إ

  :ثار الفسخ بالنسبة للغري آ)  2
ل التجاري ــسـترداد احملـار الـفسخ فـي مواجهة الغـري فـإنه حيـق للبائع إثأمـا آ      

ـر طلب يـخـتري فـيه كـبـيعه ملشـتر ثان ، إذ ال يكون هلذا األتـصرف املـش حىت لو
ـملكـية قول سـند الـستنادا لقاعدة احليازة يف املنعدم سريان أثر الفسخ يف حقه إ

لى التصرف فـي ـمشتري عتصر الـاري منقـول معنوي أما ، إذا اقمحـل التجـن الأل
ـطيع ستـفسخ ال يـمادية فـفي حالة الـبعـض العناصر فـحـسـب كـالعناصر ال

ـي الـمنقـول اعدة احلـيازة فـقـخضع لـها تـناملتصرف إليها ألمن ستردادها البائع إ
ـحل التجاري فللبائع حالة مـشتري رهـنا على الـذا رتـب عـلى املسـند امللكـية ، و إ

خـيـر واقـعا عـلى مـال ليا من هـذا الرهـن و اعـتـرب األاـمحل خـسترداد الالفسخ إ
  . )3(مملوك للغري 

ر ـغييـة تـالـي حـىل بعض املشاكل فـؤدي حالة الفسخ أحيانا إن تـكن ألكن مي      
  من 110/2مادة ـوجب املشرع اجلزائري بالـمتجر ، لذا أعناصر اليت كانت تكون الـال
  
. 203نادية فضيل ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.  88محد حمرز ، نفس املرجع ، ص أ) 2(  
. 201نادية فضيل ، املرجع السابق ، ص  )3(  
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ية درا بالـتراضي عن العناصر املادنون التجاري على طريف الـمحل التجاري أن يقالقا
ـامل تعـو بالنـقصان بـسـبب الللمحل ، و هي العناصر اليت تتأثر سـريعا بالزيادة أ

حق يف تعيني ـمتها وقت الفسخ ، و هلا الـيـسـاس قالتجـاري و يـتحاسبان عـلى أ
تفاق ـقضاء يف حالة عدم اإلى الـلـتقـدير و هلـما اللجوء إستشاري لـذلك الخبري إ

من ما قد يستحقه ن يـطـرح من الـثـمن العناصر ، علـى أقدير ثـتـر لـلتعيني خبي
قي شيء ـذا بـمن كل من البضائع و املعدات و إمتياز الذي له على ثالبائع مبوجب اإل

  .فيكون ضمانا للدائنني العاديني زيادة عن ذلك 

جب القضاء الفرنسي عـلى املشتري وـخص العناصر املعنوية فقد أما فيما يأ      
ي حسب الثمن الـذي حـدد يف عـقـد البيع ، اعـها كما كانت عليه يوم شرائها أرجإ

  . )1(خنفاض قيمة العملة مـزايا بالنسبة للبائع يف حالة إ و هلـذا احلـل

حتفاظ ـمحل التجاري يقضي بإو يعـترب بـاطال كـل شـرط يـرد يف عـقـد بيع ال      
من القانون التجاري  116ة املاد( و بعضه ـي حالة الفسخ بثمن املبيع كله أالبائع ف

ضرار اليت تكـون قد ـمشتري بالتعويض عـن اإلطالب الـن يـجوز للبائع أخريا ي، و أ) 
ذا ـه ، و إصابي أذـبات مقـدار الضرر الـثلى البائع إبسـبب الـفسـخ ، و عـ حقـتهـل

  . )2(ىل احلد الالزم جلرب الضرر هـذا التعويض مبالغ فيه فللقاضي أن خيفضه إكـان 

  : ضمانات دائين بائع احملل التجاري : املطلب الثاين 

احـبه نوية يف ذمة صـمحل التجاري مبا يشمله مـن عناصر مادية و معاليعترب       
ر كـبري يف حجم حل و قدر عناصرها أثهـمـية الـمكضمان عام لدائنيه ، و يكون أل

ـمحل التجاري ، حيث ر مع مالك الـالـتجارية اليت يربمها الغي التعامل و التعاقدات
  ىـلـر عـخيـذا األين هـماد دائـر حجر الزاوية فـي ثـروة الـبائع و اعتـخييعترب هذا األ
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ـائع إال ذ ليـس هلم يف مواجهة البـي ، إحماية حقوقهم غري كافـالقواعد العامة ل
ان ـذا كـوافـر إتـد ال تـي قـروطها و هـرت شـوافـذا تإستعمال الدعوى البوليصية إ

ـك ، لـذل )1( ضرار بالغريية بريئا من التواطؤ أو عن قصد اإلتجر حسن النمشتري امل
ـى حـاط املشـرع دائين بائع احملـل الـتجاري بضمانات هامة تكفل هلم احلصول علأ

ن ـأمجتمع التجاري ، بـئتمان الـواجب توافرمها يف الحـقـوقهم دعـما للـثـقة و اإل
ـمي و ضرورة إشهاره و حـرر رسـاقـدين تـحريـر العـقد فـي مـمتعـرط على الـاشت

 ىلـئن إعالنات القانونية ، و هذا حىت يطممسية خمصصة لإلرائد رـي جـالنه فـعإ
صرف قـانوين يبادر به مدينهـم البائع ناهيك عن إمكانية معارضتهم ي تعلمهم أ

يمة تجاري بثمن يفـوق مثن البيع بقـمحل الـي شراء الـم فعلى دفع الـثمن و حقه
ققها محاية مهية اليت حتـنحاول فـي هـذا املطلب التـطرق إلـى األ، و سالسـدس 

ي مينحها ـليات التعلى البيئة التجارية ، مث نعرج إىل اآل ثار ذلكحقوق دائين البائع و آ
ـهم مـن اإلهـدار و الضياع وقـن محاية حقـمكنوا مـتـىت يـن حـنيـمشرع للدائـال

ضمان ـتجاري من شأنه التقـليل من الل الـمحن الخصوصا إذا أراد البائع التفرغ ع
  .العام املخصص هلم 

  : مهية محاية دائين بائع احملل التجاري أ: الفرع األول 

القات ـيع عـمـيها جـلـقوم عـساسية اليت تيعترب اإلئتمان التجاري الدعامة األ      
صلة سلسلة مت مجتمع التجاري سوىـن التجار ، فـليس الـقائمة بيـالدائنية ال

عـليه من دين حـد التجار الـمدينني مبا وفـاء أ ن عــدممن عالقات الدائنية و بذلك فإ
ـجاري بـصفة تبعـية ، األمـر الذي شاط الـتـنـىل عـرقـلة اليـؤدي بصفة مباشرة إ

ـتجاري خصوصا البيع و الرهن ى احملل الـطار التعامالت الواردة علأدى بالـمشرع يف إ
ـعيلها يف فـطة دائين البائع جبـملة من الضمانات اليت تـساهـم من خالل تحاإىل إ

  هـديد قـد يـمس به من قبلـي تـنصر اإلئتمان التجاري يف منأى عن ألى عـبقاء عاإل
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ـيع ال تـنقـل جـر بالبـمتـن التنازل عـن الـصوصا أسوياء ، خالتجار املدينني غري األ 
ستغالله السابق نظرا لـكـوا لـيـست لنامجة عـن إحقـوق و الديون اـكـما الح

ن محاية دائين بائع احملل التجاري شتمالت احملل التجاري ، و عليه فإمن مقـومات و م
ئتمان و الـثقـة فـي جمتمع الـتجارة ، و مـن شـك تسمح باسـتتباب عـنصر اإلما 
ـزهاء قتصادي و مواجهة التجار غـري النيـزيد طبعا فـي تـوطـيد اإلزدهار اإل ذا ماهـ
ـيه لوك فـل سـن كـحكام القـانونية القاسـية الـيت تطـبق عليهم لردعهم عباأل

مـتـواجـدة بينهم ال يعكر صفوها واصـر الثـقة إضرار حبقوق الـغري حـىت تبقـى أ
دائنني ــبائـع احملـل التـجاري ما مـن شـك متكن الحد ، فالضمانات املقررة لـدائنـي أ

ـن ستيفاء حقوقهم ووضع حد لكل جتاوز قـد يبادر به بائـع احملل التجاري ، مبا من إم
ار حقوقهم كبيع املتجر بثمن خبص أو التصرف هدـالية و إهم املـضرار بذممشأنه اإل

ثر ئهم من تصرف قانوين له أري من وراما هو جاـعلم الدائنني بــن يفيه بسرية دون أ
دائنني هلم ـخرى لية ، خصوصا إذا تعلقت ا حقوق أمـباشر عـلى حقوقهم املال

 يئتمان الـتجارـدائنني املباشرين فقط بـل اإلفيصبح الضحية هنا لـيـس التجار ال
ي ـه فـقتصادي مرهون بتوافره و قيامحـد ذاته الذي يـبقى الـتـطور الإلفـي 

. قتصادي و التجاري بشكل خاص ـمناخ اإلال  

:وسائل محاية حقوق الدائنني : الفرع الثاين   

برموا عقد ـمتعاقدين الذين أى الـلـحت طائلة البطالن عـمشـرع تـشـتـرط الإ      
دراج اغ هذا العـقـد فـي شكـل رمسي و إرـفمن تنازال عن حمل جتاري ، ضرورة إيتض

ـمحل التجاري ، ا قيمة كل عنصر من عناصر الينهـمجـلـة من البيانات اليت من ب
ـانونية ، و حقيقة األمر عالنات القوجوب إشـهاره يف نشرة رمسية يف اإل ىلإضافة إ

حماية ـقررة لـصل مـيث األت من حـن كانـية و إجـراءات الشكـلـذه اإلل هـثـن مإ
را ملا ـليه نظـاملتعاقدين و ذلك بتنويههم خبطورة التصرف القانوين الذي يقدمون ع

ـمشرع التجاري ن مقـصد الأو املشتري ، فإترتب عليه من خسارة يتكبدها البائع ـي
قوم به غـرميهـم ـا يـعالم دائين البائع مباجلزائري من هذه اإلجراءات الشكلية أيضا إ
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ن احملل دا حلـقـوقـهم و ديوم ، خصوصا أمن تصرف قـانوين قـد يشـكـل تـهـدي
ـدم بإعتراضات مر الذي يتـيـح هلـم التقثابة الضمان اهلام هلم األيعد مب التجاري

  .هدار حبقـوقهـم قـانونـية إذا رأوا أن تصرف البائع باملتجر من شأنه اإل

ــزائري جـمشرع الـي هـذا الفرع على بيان الوسائل اليت كفلها الـو سنعمل ف      
مدينهم البائع قد يشكل خطرا  وين صادر عنـانـصرف قـي تللدائنني حىت يتوقوا أ
  .على حقوقهم املالية 

  :عتراض على دفع الثمن حق اإل: أوال 

ائـن ميكـن لـكـل د: " نه فقرة أوىل من القانون التجاري على أ 84ـمادة نـصت ال      
ـالل مخسة ي خـداء فللمالك السابق سـواءا كـان أو لـم يـكـن ديـنه مـستحق اآل

ن بواسطة ن يعارض يف دفع الثممن تاريخ آخر يوم تابع لإلعالن ، أ عشرة يوما إبتداءا
انت بـاطـلة ، بـيان الـمبـلغ ال كـعقد غري قـضائي و جيـب أن تـتضمن املعارضة و إ

ختصاص اليت يوجد فيها احملل و أسـباب الـديـن و كـذلـك إختيار املوطن يف دائرة اإل
  . )1(" التجاري 

حق لكل دائن للبائع سواءا كان دينه ـعطى اللنص أن املشرع أيـفهم مـن هذا ا      
خالل مخسة  ذلك ثمن وـع الـعتراض على دفـرهن أو دين ممتاز ، اإلو مكفول بـاديا أع

حق ـبيع ، و هذا الـقد الـر عـهـجراءات شعـشرة يوما من تاريخ إمتام آخر إجراء من إ
طبيعة الدين سواءا كان مستحق  عماله مهما كانتـمكـفول لـلـدائـن يـجـوز إال

مهية ، كـما يسـتوي يف ذلك أن يكون الدين مدنيا أو جتاريا و ال أجل اآلداء أو مقترن بأ
ن ـو عـفردة أرادة منـن إو عـقد أا عـن عـئـن يكـون ناشـمصدره أيضا فـيستـوي أل

تيفاء باملعارضة الس ن يقومأنه ال جيوز ملؤجر العقار أ مسؤولية تقصريية ، غري
  ،ق و ذلك بالرغم من كل شرط خيالف ذلك مقابل اإلجيار املستحق أو الذي سيستح

  
.، املعدل و املتمم ، املرجع السابق  75/59مر رقم من األ 84املادة ) 1(  
 



- 160 - 
 

من القانون التجاري  84ورده املشرع اجلـزائري يف الفقرة الثانية من املادة ما أو هذا 
ـمستحق ار الـجييقوم باملعارضة الستيفاء بدل اإل نو ال يسوغ للمؤجر أ"  :بقوهلا 

  ." شتراطات املخالفة لذلك ذي سيستحق و ذلك بالرغم من كل اإلو الأ

عقار من الدائنني الذين ـجـلها اسـتثىن املشـرع مؤجر الو احلـكـمة الـيت مـن أ      
ـمحـل لى الر من إمتياز بدين األجرة علعـقاهلم احلق فـي الـمـعارضة ، مـا ملؤجـر ا

   ) .1(ي يد يكون الـتجاري يف أ

ل ـتمـشـضائي يـر قـن تـتم مباشـرة املعارضة عـن طـريـق عـقد غـيو ال بـد أ      
، كـما يتعـني  وطن املختارـي مقدار الدين و سبب الدين و املـيانات هـلى بـوبا عـوج

ذا تقـدمي املعارضة أمام احملكمة اليت يقع بدائرة إختصاصها مركز احملل الـتجاري و إ
ه ـوردتـا أخـلت املعارضة من هـذه البيانات كـانت بـاطلة بقـوة الـقـانون ، و هـذا م

ع ـوخـاها املشـرخرية ، و احلكمة اليت تالـقانون التجاري فـي فقرا األ من 84املادة 
ـمعارضة يعود جـبار املعارضني عـلى ذكـر مـقـدار الدين و سببه يف تصريح المن إ

ر ـقد تكون بعض الديون غيـلـى جـدية الدين ، فن إناـئـطمإىل متكني القضاء من اإل
ـخصوص ما بـن ، أىل دائنني ومهييملقصود منها ريب البائع ديونه إجدية و ا

ن كل ولة اإلتصال بالدائن ، و حري بالـذكر أاملوطن فهذا يساعد على سه ختيارإ
عـني خـذ بـلة و ال تأحد البيانات السابقة تكـون باطـشتمل على أمعارضة ال ت

  . )2(ذا قدم صحيحا ـما جيعلها حمال العتراض آخر إعـتبار باإل

ر عاد القانوين و بالكيفية املشاذا تقدم ا الدائن يف امليو يترتب على املعارضة إ      
ل القضاء يف املعارضة فصـن يـى ألـمشتري عن الوفاء للبائع إمتناع الـفا إنإليها آ

   84ي مواجهة دائن البائع ، و هذا ما تعنيه املادة ـر نافد فـال كان وفاؤه غياملقدمة و إ
  حتجاج على ـجوز اإلو ال ي: " ... من القانون الـتجاري فـي فقرا الثانية حيث تقول 
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  ختياريا كاناملهـلة املذكورة بكل نقل للثمن أو جزء منه إدائنني الذين عـرفـوا يف ـال
  . )1(... " و قضائيا أ

 55الـلـبناين و الـمادة  ةمؤسـسة الـتجـاريـن قـانون الـم 13ادة ـو تـقابـلها امل      
حد دائين ـمعارضة أثـر الـمباشر ل، فـاأل 1990لسنة  55ـم مـن قـانون الـتجارة رق

ي مبلغ منه ـتيفاء أسـجوز للبائع إالبائع يتمثل يف جتميد الثمن يف يد املشتري و ال ي
ب عـلى ـرتـتـكـن ال يـلـلوفـاء بديـن املعارض ، و ل حىت لو كان باقـي الثـمن يكـفي

كا ، فإن ىل الدائن املعارض بل يظل البائع مالاملعارضة إنتفال ملكـية احلـق بالثمن إ
ارضني ثمن فإنه يسري عـلى املعقاص الصدر حـكم بإبطال الـبيع أو فـسـخه أو إن

مـن ـجـراء مـقاصات عـلى ثـمنع عـلـيه إ، ولـكـن ملـكـية الـبائع مـقـيدة حيث ي
ـمشتري من دفع الثمن و اء الـفـععليه للمشتري ، و ليس له إ و ديـنمحـل ـبـيع ال

يـن ـمعـارضمتياز عـلى غـريه مـن الـمعارضة حـق أولـوية أو إه الـخـول ليضا ال تأ
  .الالحقني له 

   :مانات داع الثمن يف مصلحة الودائع و األيإ: ثانيا 

) املوثق ( ائز الثمن الثانية حاري يف فقرا مـن القانون التج 90الـمادة لـزمـت أ      
ر ه بتـوزيـعه يف ضرف أربـعة أشهن يـتـوجتـم بـيـده بيع الـمحل الـتجاري أذي ، ال

ـه جـوز للـطـرف الـذي يـهـمـمهـلة يـنقضاء هـذه الـيع ، و بإبـاريخ عقد الـمـن ت
يـقـع  مـسـتـعـجـلة أمـام رئـيـس املـحكـمة الـتـين يـرفـع دعــوى التـعـجـيل أ

ـمن ملصلحة يداع الثحل التجاري ، و الذي يأمر إما بإخـتـصاصـهـا الـمفـي دائـرة إ
  . ما بتعيني حارس موزع الوداع و األمانات و إ

للمشتري ـمشتري و البائع ، فـيداع هـم الو أصحاب الـمصلحة فـي طلـب اإل      
   لـه لـكي ال تـسـيء راء ذمته و التخلص من مراجعة الدائـنـيـنيـبـي إصلحة فـم
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  ستفيد منهـحصول على املبلغ الذي يـمن مصلحته يف المسعته أما البـائع فـتك
ـي التجـارة ، و قـد تكون هنالك فائـدة للدائنني من هذا اإليداع و تربز هذه الفائدة ف 

ولـوية ، بالنـسـبة للديـون اليت ليس هلا إمتياز أو أفالس املشـتري خصوصا عـند إ
ن اليت و تكـون الوديعـة بالثـمن عـلى النحـو املـتـقـدم مـخـصصة لضمان الديو

ة بالنـسـبة للديون ـولـويضات ، و يكون هلـذه الديـون حـق أمعارـا الرفعت بشأ
األمر الصادر من القضاء د يـفـنـتداءا من تـبـعارضات إا مـقدم بشأم تـي لـتـال

ـمشتري و تنتقل آثار املعارضة إىل الـمصلحة الـمودع عجل ، تـبـرئ ذمة الالـمست
ىل حارس يقوم مبهمة ا كان األمر يتضمن هذا التسليم للثمن إذلديهـا الثمن ، أما إ

ـى لتسلم الثمن من احلارس و تنـتقـل إثار املعارض إذمة املشتري بعد  ـرأالتوزيع فتب
ـور املستعجلة م، والجيوز لقاضي األ )1() جاري مـن القانون الت 92املادة ( ارس ذا احله

ـحا شهـادا صرياملـشـتري املدخـل فـي الدعـوى إقـام أن مينح اإلذن املطـلوب إال إذا أ
مادة ـال( زاع ـهم النـدائنني الذين شـملـر الـخرين معارضني غيبعـدم وجـود دائنني آ

ـن تنفيد األمر مشـتري على الرغم مـة الـذم ـرأ، و ال تب) نون التجاري من القا 93/1
ثر اآلخـرين إذا وجدوا على إجـاه الدائنيـن ـعجلة تـمستـمور الالصادر من قاضي األ

خفاءها ن لدى الغري و مبلغة قبل صدور األمر و قد تعـمد املـشتري إحجوز ما للمدي
  . )2( )من القانون التجاري  93/2املادة ( 

انون اللبناين يعطي احلق يف طلب إيداع الثمن مبصلحة األمانات للمشتري قو ال      
  . )3(من قانون املؤسسة التجارية اللبناين  16ة دابنص امل

مـنـه ،  55ـمادة بال 1999نة ـسـل 55ي رقـم ـانـمـمـا الـقـانـون الـتجاري العأ      
قل من ـارضني أعـاملعارضة و كانت ديون امل ذا انقضت مهلةأوجـب عـلـى املشتري إ

  محكمة و يسددـزينة الـيـداع مـا يـسـاوي مـبلغ ديـون املعارضني يف خـن البيع إمث

  
. 170 - 169مسري مجيل حسني الفتالوي ، املرجع السابق ، ص ) 1(  
.  73محد حمرز ، املرجع السابق ، ص أ) 2(  
.  245مساعيل ، املرجع السابق ، ص حممد حسني إ) 3(  
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نصت على احلق  1935جوان  29من الـقانون الـفرنسي  19مادة ـالباقي للبائع ، و ال
  . )1(يداع الثمن مبصلحة الودائع يف طلب إ

   :حق املزايدة بالسدس : ثالثا 

يع ن التصرف فيه بالبتجاري يعد ضمانا هاما للدائنني فإلـما كـان الـمـحل الـ      
ن الوفاء هرب مـتـع على الـذا عمل البائـنطوي على خطورة كبرية ، خصوصا إد يـق

خفاء جزء من الثمن احلقيقي للمحل حبـقوق دائنـيه قـصد اإلضرار م عن طريق إ
 ن يستشفوا منالعقد بثمن صوري ميكن للدائنني أ التـجاري ، و هـذا بالتـصريح يف
ذا كان احملل التجاري املبيع يعرف عليه شهرة واسعة خالله سوء نية البائع و حتديدا إ

دائم للعمـالء عـليه ، هلـذا اإلعتبار أجاز القانون يف سـعي منه إىل  و تردد مستمر و
و ـعارض أن مـكل دائـاز لـجـحـماية ، بـحـيث أين البائـع بالـرعـاية و الـحـاطة دائإ

ما ـعـلى حمـتوى عـقـد البيع ب مـختارـه الـقامتـحل إي مـطالعه فـعد إهن بـمرت
ن ـمنه من معـارضات أضـيشتمله من قيمة كل عنصر من عناصر املتجر ، و مبا يت

ـمهمات معـنوية دون الـبضائع و الـمحل التجاري بثمن عناصره الـيتقدم لشراء ال
ـديون الدائنني ول ال يفي بمـضاف إليـه سدس هذه القيمة ، إذا رأى طبعا أن مثنه األ

و املقـيدين ، و يتم تـقـدمي هذا الطلب خالل اخلمسة عشرة يوما واءا املعارضني أسـ
ن القانون ـم 86مادة ـكام الـحـيه اإلعالنات ، و عمال بأجريت فـوم أر يـخـي آلـاليت ت

ـمعارضني أو مزايدة بالسـدس يكون من حق الدائنني الـلب البيع للـن طـجاري فإالت
عـوا لـدى املوظـف العـمومي املكلف بالبيع مبلغا ال يـقـل ن يوداملـقيدين بـشرط أ

يـداع فـي مـصلحة الودائع ـم اإلن يـتن نـصف الـثمن الكـامل للبـيع األول ، أو أعـ
  دائـنـني ـو حـىت الـن أديـيـمـقـو الـمعارضني أو يـقـدم الاألمانات بالـمحـكـمة أو 
ليه بالطبع ـضاف إقدا مـع نـيـبـخاص بالـمشروط الـن جزء من الثمن الـيـعاديـال

  . )2(السدس 

 
(1) George Ripert – Réné roblot – Philippe Délébeque et Michel Gérman  , op – cit , p 488 . 

. 74محد حمرز ، املرجع السابق ، ص أ) 2(  
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املزايدة ـجوز نه ال يمن القانون التجاري فإ 98ـمادة نص عليه الـو حـسـب مـا ت      
بطلب من الوكيل املتصرف ل التجاري باملزاد العلين سواءا ـم بيع احملـذا تبالسدس إ
 بيع عنـم الـذا تيوع أو إو من الشركاء املالكني للمحل التجاري على الشالقضائي أ

طريق القضاء ، و احلكمة من حظر إعادة البيع يف هذه احلالة أنه ال توجد أي شكوك 
ن طرف ـو منوع مـن الـبيع باعتباره مت حتت إشراف جهة القضاء ألو شبهة يف هذا اأ

  .ن الثمن جدي ى احملل التجاري مما يستفاد منه أمالكني شركاء عل

ليه ـمزاد مضاف إن البيع بالمن نفس القانون فإ 87ت به املادة و طـبقـا ملا قض      
ـمزاد ذا الـه هـعلي ـرأذي طـالسدس يـتم بـنـفـس الشروط و املهل املقررة للبيع ال

لـمزاد بـالـزيـادة ، ثـر اتري الـمزاد عـليه املبـيع عـلى أزع من املـشــنتبالزيادة ، و إذا ا
 الراسـي عـليه ىلــعارضات املوجودة لديه إن يسلم حتت مسؤوليته املوجـب عليه أ

ـمزاد إذا كان لرساء االـمزاد ، بعـد أخـذ إيـصال منه فـي ظرف مثانية أيام من تاريخ إ
معارضات لـثمن ـذه الـر هـثـتقل أنـليها يف دفتر الشروط و يمل يسبق له اإلشارة إ

 .مـن الـقـانـون التجاري اجلزائري  88الـمـزايـدة و هـذا مـا قـضت بـه املادة 

 :خـــالصــة 

د بـيـع مـما يـمكن اسـتـنـتاجـه  أنـه من اآلثـار الـنـاجـمة عـن إنـعـقـاد عـق      
الـمحل الـتـجاري هــو نــقـل مـلـكيـتـه إلـى الـمـشـتـري ، و بـما أن عـقد بـيـع 
الــمـحـل الــتـجـاري مـن الـعـقـود الـملـزمة لـجـانـبـيـن فـإنــه يـنـشـأ عـنـه 
إلـتـزامات مـتــبـادلة فـي ذمــة الــبـائــع و الـمـشـتــري كـما أفــرد الـمــشـرع 

ـزائـري لـبـائع الـمحـل الـتجـاري جـمـلة مـن الـضمانـات تـكـمـن فـي حـق الـج
و ضمـانات أخـرى لـدائـنـي بـائـع الــمـحـل الـتجـاري . اإلمـتـيـاز و حق الـفـسخ 

تـكـمـن فـي إمـكانية مـعارضـتـهـم عـلى دفــع الـثـمـن و حـقـهـم فـي شـراء 
  .    وق ثـمن الـبـيـع بـقيـمـة الـسـدس الـمحـل الـتجـاري بـثـمـن يـفـ

 

 



- 165 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـمـاتـخ  



- 166 - 
 

  : ة ــمـــاتــخ  
ن هذا العمل ـمحل التجاري أستخالصه من دراستنا لبيع الـمكن إهم ما يإن أ      

قد حضي من الـمشرع بكثيـر من األحكام اخلاصة به و الـمستـثـناة مـن التجاري 
ستثنائية تربرها املكانة ، و هذه اإلقواعد العامة املتعلقة بالبيع يف القانون املدين ـال
ه ـعـتـمـذا تـعقار و كـناهز مكانة الـروة تـباره ثـتجاري باعتـرة للمحل الـبـمعتـال

ـات الواردة عليه تصرفـيصعب خضوع ال اعنويـم اعتباره منقوالـبطبيعة خاصة ب
منقول ـينظم العقار و الـر لـخيـذا األاء هـحيث ج ،  فقطمدينـقانون الـحكام الأل

ي خمتلف ظيم املنقـول املعنوي و مـظاهر اإلستثناء كانت فـاملادي بصفة تفوق تن
  .محل التجاري ـمراحل بيع ال

ـث حي، باته ـثـي إعامة فـا عن القواعد الـانه نالحظ خروجـركـتعلق بأيما يـفف      
إثبات األعمال يضا عن ـميز أو هو ت التجاري لذلك الكتابة الرمسيةشترط القانون إ

ـتراط شـي إف اتجاري صرحيـقانون الـان الـن كإ نه ووضحنا أ و قد، خرى التجارية األ
اشتد اخلالف نعقاد بعدما الكتابة الرمسية لإلثبات فقد قرر القضاء أنه شكلية لإل

ـمحل التجاري يع الـنعقاد بلشكلية إلاط هذه او اشتر، لة الفقهي حول هذه املسأ
  .ا التصرف بالنسبة ألطرافه و بالنسبة للغري  هذ أمهيةال دليل على ماهو إ

ــيفاء إجراءات أخرى سإتجاري ـون الـانـقـشترط الو إضافة إىل هذه الشكلية إ      
لى الوطين للسجل التجاري حفاظا عجراء القيد باملركز ـإمحل كـثار بيع اللترتيب آ

وضح جراء نشر البيع حفاظا على حقوق دائين بائع احملل و هذا ما ي، و إ متياز البائعإ
ا و فيم ، ل التجاريـحكام القانونية املنظمة لكل من العقار و احمللنا التشابه بني األ

تجاري ـنعقاد تطبق على احملل الخيص نقل ملكية احملل التجاري فإا تكون مبجرد اإل
د القواع إلنـتقال ملكية عناصره ، فـتطبـقنسبة ـبذاا لكن بال ةـائمـكوحدة ق

   .اخلاصة بـكل عنصر  
ى ـلـة إافـضـبـاإلف ، عــيـبـالالـمتـولـدة عـن ات ـزامـتلـاإلفـيما يـخـص ا ـمأ      

اري ـجـتـون الـانـقـاء الـدين جـمـون الـانـقـي الـة فـامـعـد الـواعـقـق الـيـبــطـت
  بيانات ـحة الـان صـمـص ضـخـما يـيـف ةـيـخفـيوب الـضمان العـق لـيـبـطـتـب
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  لتزام املشتري بدفع الثمن من حيثالواجب إيرادها بعقد بيع املتجر ، و جاء بتقييد إ
ذمته  ـربأنقضاء مهلة معارضة الدائنني ال يزمان فجعل الثمن الذي يدفعه قبل إال
دفع الثمن ـلتزامه بـري لتنفيد إمشتـلى الى رجوع البائع عـلـجاههم ، و إضافة إت

مشتري للبائع ـالة ما حرر الـي حـمبقتضى دعوى ناشئة عن عقد البيع له الرجوع ف
  .سندات لضمان الثمن مبقتضى دعوى ناشئة عن هذه السندات 

نه ـناشئة عـخص الضمانات الـما فيما ي، أ لتزامات بيع احمللهذا فيما يتعلق بإ      
ي ـحا فـمدين واضحا و صريـحكام القانون الـتجاري عن أخروج القانون الفقد كان 

ـاءت متجر جـيع الـبـخاصة بلـتجاري الضمانات اـي القانون الـىت فـتنظيمها و ح
تجاري على ـمشرع الـص الـد نـق و، رى ـخـة األاريـعمال التجإستثنائية مقارنة باأل

ئع بذكر بيانات إجبارية بالعقد لزم البايع فأحلماية املشتري أثناء إنعقاد البضمانات 
ي ـىت ال يقع فــته حـكيـلـل مـصـمحل و أحقيقي للـمركز الـشتري الـكد للمتؤ

  .البائع  غش

ا الكـاره مـبـتـة باعـامـمانات هـستفاد بضـر إخيـذا األن هيـضاف إىل ذلك أ         
القانون للبائع إميازا إلستيفائه للمحل التجاري فإذا كان الثمن مؤجل الدفع أعطى 

محل ـذا كان ال، و إيد البيع باملركز الوطين للسجل التجاري ـقـي ذلك بـه فـزمـلو أ
ـد راء قيـجـتراع فعلى البائع إخعلى عالمة جتارية أو رسم صناعي أو براءة إيشتمل 

كتوبا يع مـبـن يكون عقد الباملـعهد الوطين للملكية الصناعية كما جيب أضايف إ
  .بصفة رمسية 

ــوية و العناصر املعن زائرياجل املشرعخضع د أقـمتياز فـحل اإلخص مـو فيما ي      
دخل البضائع ــحيث ال ت، محل ـمتياز البائع على خالف رهن الاملعدات و البضائع إل

از فهي الثمن و يمتـونة لإلمضمـحقوق الـا الـمـرهن أمثقلة بالـضمن العناصر ال
ن ـمـثـة الـجزئـتجاري تـلزم القانون الـقواعد العامة أستثناءا على ال، و إ ملحقاته

صائص ـ، و يف ممارسة البائع حق التقدم خ) العناصر املعنوية ، املعدات ، البضائع ( 
  دائن املمتاز حيـددها تاريـخ القيد خرية مرتبة الففي هذه األخترج عن القواعد العامة 
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ـالة متيازه ولو يف ح، كما أن للبائع ممارسة إائع احملل حيددها تاريخ البيع ـلكن مرتبة ب
  .س أو التسوية القضائية للمشتري فالاإل

ي القواعد ـمينات العينية فـمارسة حق التقدم إذا كانت التأريقة مـي طـما فأ      
،  مونـضـو بالنسبة للحق املجزئة سواءا بالنسبة حملل الضمان أالعامة ال تقبل الت

ن امتياز بائع احملل خيرج عن هذه القاعدة ، فإ كان رهن احملل خيضع هلذه القاعدة و إن
، عنوية ــول متعلق بالعناصر املة إمتيازات األىل ثالث، حيث قسمه القانون التجاري إ

ـي هذه دم فـقـتـق الـمارس حـو بالتايل ي، الث بالبضائع ـثـو ال ، معداتـو الثاين بال
  .ازات بصفة منفصلة ـتيـماإل

خيوله حق التقدم دون حق التتبع متياز بائع املنقول يف القواعد العامة إذا كان إ و      
و  ، خوله حق التقدم و حق التتبع معاـتجاري يـن امتياز بائع احملل طبقا للقانون الفإ

و  ، ملكيةــال دـامتياز بائع احملل ال يصطدم بقاعدة احليازة يف املنقول سن عليه فـإن
ـاع بـليه و ذلك باتـتصرف إد املـحت يـجاري تـحق التتبع يتم بالتنفيد على احملل الت

مشرع ـنا الـه قـانون تـجاري ، و 129،  127،  126د جراءات املنصوص عليها باملوااإل
امة بل ـعـمقررة بالقواعد الـجراءات العادية و الـي التنفيد مل يتقيد باإلري فاتجـال
ـيه السرعة ى فـتجاري راعـمحل الـلى الـبائع احملـل طريقا خاصا للتنفيد عسم لر

  .احلياة التجارية  و البساطة و مها دعامتا

يفاء ـستـرر املشرع التجاري ضمان آخر لبائع احملل إلمتياز قـق اإلى جانب حـلو إ      
 القواعد العامةميزه عن حق الفسخ املقرر يف ـخ بشروط تـفسـق الـالثمن و هو ح

ـمحل لشخص آخر شتري يف الـارسة حقه يف الفسخ و لو تصرف املفلبائع احملل مم ،
حق ـذا الـن هـا أو مب، و التسوية القضائية للمشتري كما له ذلك يف حالة اإلفالس أ

ـروط و مبجموعة من الش عامل مع املشتري فقد قيده املشرعيسبب ضررا للغري املت
ذا احلق و ري بوجود هغو بقيده حىت يعلم الالفسخ بعقد البيع أ هي اإلشارة إىل حق

خطار كل دائن مقيد بالفسخ حىت يتخذ ما يراه مناسبا للحفاظ على على البائع إ



- 169 - 
 

ـفس تفاقي بنـر الفسخ سواء القضائي أو اإلنشـقانون بـه الـزمـلـما أك ، قوقهـح
  .جراءات اليت ينشر ا بيع احملل اإل

ـمحل فقد جاء قر ضمانات لكل من بائع و مشتري الن املشرع التجاري أو إذا كا      
، فكان  تيازـمـقرون لإلتـذين يفـمحل خاصة هؤالء الـيضا لدائين بائع البضمانات أ

ـمعارضة حبس معارضة يف دفع الثمن وينتج عن هذه الـق الـوهلما حهلم حقان أ
ـمصلحة يداع الثمن بائن طلب إ، كما للد ىل حني الفصل فيهاالثمن بيد املشتري إ

  . شهر من تاريخ البيعمل يقم حائز الثمن بتوزيعه خالل أربعة أذا إمانات الودائع و األ

ـي اإلجراءات ة فـتجاري خروجا عن القواعد العامـقانون الـن الـنا أنا هـظـو الح      
و  ، )معارضة ـال( موضوع ـستعجال سلطة الفصل يف الاملدنية أعطى لقاضي اإل

ديون الدائنني ـمن البيع ال يكفي للوفاء بـذا كان ثـمزايدة بالسدس إما حق الـيهـثان
م تنظيمها ـو كل الضمانات الناشئة عن بيع احملل التجاري ت ، املعارضني و املقيدين
مصاحل ـن الـيـحداث التوازن بـمشرع التجاري خدمة إلرف الـبشكل حمكم من ط
  .التجاري املتضاربة يف بيع احملل 

ا تقدم ذكره فإننا نرى ضرورة إبداء مجلة من اإلقتراحات و اليت ميكن نطالقا ممو إ     
  :تية أن جنملها يف النقاط اآل

اء ـلى وفـهم عـعتراضاتدائين بائع احملل التجاري مهلة أطول لتقدمي إ ضرورة منح -
عملية البيع و حقيقة دراك ، و هذا حىت يتمكنوا من إاملشتري بالثمن لفائدة البائع 

  .بدالئل ووقائع  احتجاجهم مؤسسى األقل حىت يكون إما جرى بني املتعاقدين عل

عد قيام ـع احملل التجاري عن طريق املزاد العلين و ذلك طبعا بيالتسريع من وترية ب -
ـمقترح هو متكني متوخاة من هذا الـو احلكمة ال ، جراءات احلجز التنفيديبإالدائنني 

ـحمي عنصر ما يـوقات املناسبة بنني من إستيفاء حقوقهم ضمن اآلجال و األالدائ
ساسية و الركائز ـحفاظ عليه من الدواعي األد وجوده و الـئتمان التجاري الذي يعاإل

  .ستقرار و الثقة اهلامة اليت تكفل منو العالقات التجارية و إزدهارها يف جو من اإل
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تجاري ــفراغ عقد بيع احملل البضرورة إ) البائع و املشتري ( لزام املتعاقدين إجبار و إ -
وبات و ـقـلة عـحت طائـما تـنـقط و إس حتت طائلة البطالن فـي ليـقد رمسـيف ع

ا ـمـظرا لـانون الضرائب نـي قـو ف، أجاري ـغرامات مالية ينص عليها يف التقنني الت
جة عن حقوق ـموال ناتمجة تسمح بتحصيل أمن قيمة مالية  متجرـبة الـيكتس

ساهم بفعالية يف تدعيم ـو هو ماي ، التسجيل املفروضة على حتويل ملكية املتجر
  .ختصاصها مركز احملل التجاري جماعات احمللية اليت يقع بدائرة إموارد املالية للـال

ـزمن حىت ن الـوزته مدة مـحـبقاء على قيمة مثن املتجر بإلزام املشرع املشتري باإل -
ـن البائع و املشتري على تفاق بياإلسواءا مت ، حتجاجام يستطيع الدائنون إعمال إ

مان صيانة و ذلك لض، صوله و خصومه وحده أم مشوال بأن تنتقل ملكية املتجر أ
ـندما دينهم عـة مـي ذمـن اعتمدوا على وجود املتجر فحقوقهم من الضياع بعد أ

  .موال األقرضوه منحوه ثقتهم و أ

حقه ـذي لـديب الالضرر املادي و األمتكني املشتري من مطالبة البائع التعويض عن  -
،  يراده للبيانات اليت ختص املتجرعند إجراء التصريح الكاذب الذي قد يديل به البائع 

باحلماية القانونية  اىل املشتري يف هذا الوضع على اعتباره مستهلكا جديرو النظر إ
  .لمستهلكني املخصصة ل

ي مواجهة ـوى الغنب فــباشرة دعـو املشتري حسب الظروف من مـمكني البائع أت -
الل مدة زمنية معقولة مثلما هو احلال يف العقود املتعلقة بالبيع و الواردة ـنظريه خ

ـن أمهية العقارات مهيته عـقل أتجاري ال تـن احملل الأ خصوصا و، لى العقارات ـع
توازن الـمايل حقيق للـقتصاد السوق ملا يف ذلك من تالدول اليت تنتهج إو حتديدا يف 

و ليس من ، رة من الوقوع يف شراك التجار احملترفني ـي اخلبو محاية للتجار ناقص
سواق على األخالقي ـيعمل على إضفاء اجلانب األقترح سـن هذا املـي أشك ف

  .تكافؤ الفرص  ـعزز من مبدأالتجارية و ي

عتبار ـحى إليه املشرع الفرنسي بـخصوص إص على جمانبة التوجه الذي نحرـال -
تيازه عليها ـم، ألن ذلك مينع البائع من قيد إاملعدات و املهمات عقارات بالتخصيص 
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ـة امـك على دعـال شـؤثر بـمر الذي يه ، األمنوح لـمـو هو ما ينقص من الضمان ال
  .ئتمان اإل

لمحل التجاري بصلة لصيص قانون خاص يشمل تنظيمه كل ما ميت ـضرورة خت -
ـرائد خصيص جـو كذا ت، تصرفات الواردة عليه ـفهومه و عناصره و الــمن حيث م
ـة عالنات القانونية للمحالت التجارية حىت يتسىن حتقيق العلنية يف بيئخاصة باإل

.               عمال التجارية األ  
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  الـملخص

مهية بالغة أموال املعنوية املنقولة اليت تكتسي يعترب احملل التجاري من األ       
طريه أىل تنظيمه و تإو هذا ما دفع باملشرع ، قتصادي على الصعيدين القانوين و اإل

خرى عامة واردة يف القانون أقانونيا وفق قواعد خاصة يف القانون التجاري و قواعد 
و يعترب عقد البيع الوارد على املتجر من العقود الشائعة و اجلد هامة يف ، املدين 

لذا خص املشرع التجاري هذا التصرف جبملة من القواعد  ، عمال التجاريةبيئة األ
و ملا كان احملل التجاري يشتمل من ضمن ، جراءات نقل ملكية املتجر إاليت تنظم 

ن هذه العناصر تبقى حمافظة إمهية فشتمل على عناصر معنوية غاية يف األما ي
لفها مع آحتادها مع العناصر املادية و تإن أذلك ، على ذاتيتها و نظامها القانوين 

بل يبقي  ، جتذاب العمالء ال يفقدها خصائصها و مميزااإبعضها البعض قصد 
  .    هلا فلكها و نظامها القانوين الذي تنطوي فيه

فراغ عقد بيع املتجر يف قالب رمسي إميا حرص على ضرورة أو قد حرص املشرع       
 حكام التشريع و القضاء على حد سواءأليه إو هذا ما ذهبت ، حتت طائلة البطالن 

كما ، عالنات القانونية ىل ضرورة نشره يف نشرة رمسية خمتصة باإلإضافة إ ،
شكاله عندما يكون أنواعه و أمبختلف بطال البيع للتدليس إ ءسهل القضا

و ، موضوع التصرف نقل ملكية املتجر نظرا ملا يكتنف احملل التجاري من غموض 
 يا كان عند الرغبة يف تقوميه و معرفة عدد العمالء فيهأكذا الصعوبة اليت تعترض 

و املبتغى من وراء ذلك كله هو حتقيق العلنية و الوضوح يف اتمع التجاري حىت  ،
كثر أخري الذي يعد وجوده يف املناخ التجاري هذا األ، ئتمان تترسخ دعائم الثقة و اإل

ناهيك عن رغبة املشرع يف محاية التجار ناقصي اخلربة و توطني ، من مهم 
  .موال معتربة أمر بارية خصوصا ملا يتعلق األالشفافية و الرتاهة يف البيئة التج

وجب املشرع التجاري حتت طائلة البطالن عند رغبة التاجر بائع املتجر قيد أو       
ن يبني هذا القيد يف العقد و لدى املعهذ الوطين اجلزائري للملكية ، أمتيازه إ

و قصد ، اخل ...و منوذج صناعيأو رسم أمر بعالمة جتارية ذا تعلق األ، إالصناعية 
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املشرع من ذلك هو محاية الغري  الذين يريدون الدخول يف عالقات قانونية مع 
حىت يكونوا على علم مسبق مبا يتعلق باحملل التجاري من حقوق لدى ، املشتري 

متيازه عند و هو ما جيعلهم ال يتفاجؤون عند ممارسة البائع دائن املشتري إل، الغري 
خر ما ينفد آن تكون البضائع أوجب املشرع أكما  ن ،الثمعدول املشتري عن دفع 

ول عنصر يتحرر منه متكينا للمشتري من الوفاء مبا عليه من ديون أمتياز و عليها اإل
  .يف مواجهة البائع 

عالم الدائنني قبل إوجب املشرع كذلك ضرورة قيده و أو خبصوص الفسخ       
و كل هذا  ، ق العالنية يف البيئة التجاريةقحو هذا حىت تت، مباشرته من قبل البائع 

لزم املعارضني أكما  ، رض الواقعأه يف تستتابإئتمان التجاري و تعزيز جل محاية اإلأل
ن يبينوا يف معارضام سبب الدين و مقداره و أعلى دفع الثمن ملصلحة البائع 

وكل ذلك حىت يتمكن القاضي من الوقوف على جدية الدين  ه ،السند املثبت ل
ن التجار قد يتواطؤون مع بعضهم البعض فتضيع حقوق مالية أخصوصا و 

 .   ئتمان التجاري جديرة باحلماية و خيتل توازن اإل
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Résumé 

Le fonds de commerce est considéré comme un bien immatériel mobile et qui 
représente notamment une importance considérable sur le plan juridique et économique ; ce 
qui a impliqué une organisation et un encadrement juridiques selon des règles spécifiques 
dans le code du commerce, ainsi que d’autres articles figurant dans le code civil. Le contact 
de vente qui figure dans un magasin est l’un des contrats les plus connus et les importants 
dans l’environnement commercial. Le législateur a donc organisé le transfert du bien 
commercial par des règles et des lois qui protègent aussi le fonds de commerce ainsi que ses 
éléments immatériels importants. Ces éléments conservent leur organisation juridique car leur 
union et leur fusion avec les éléments matériels afin d’attirer la clientèle ne leur fait pas 
perdre leurs spécificités et leurs particularités mais au contraire, cela renforce sa base et son 
organisation. 

Par ailleurs, le législateur a tenu à porter l’attention sur l’importance de dresser un acte 
de vente dans un aspect légal, ce qui est totalement conforme avec la législation et la justice. 
Ajoutant à cela l’importance aussi de procéder à la publication dans des bulletins officiels 
spécialisés dans les annonces légales. La justice a facilité aussi l’annulation de vente pour 
éviter toutes sortes de fraudes lorsqu’il s’agit de transfert de bien de commerce à cause de 
l’ambigüité que présente ce dernier ainsi que la difficulté quelconque qui se présente lors de 
son estimation et connaitre le nombre des clients. Le but est de procéder à la publicité 
publique ainsi que la clarté dans la communauté de commerce pour faire régner la confiance. 
Et qui est indispensable dans l’environnement commercial sans compter le désir du législateur 
à protéger les commerçants qui manquent d’expérience pour instaurer la transparence et 
l’intégrité surtout lorsqu’on parle de biens assez considérables. 

Le législateur commercial a exigé à peine de nullité lorsque le commerçant-vendeur du 
commerce en sa possession, il doit prouver de dernier par le biais d’un acte et auprès de 
l’institut national algérien de la propriété industrielle, si cela concerne une marque ou logo ou 
même un exemple industriel…etc. le but du législateur et de protéger autrui, qui veulent tisser 
des liens légaux avec l’acquéreur afin qu’ils puissent être au courant en ce qui concerne le 
fonds de commerce comme les droits auprès des autres, et c’est qui lève toute forme de 
surprise lors de l’exercice du vendeur créancier de l’acquéreur lorsque l’acquéreur renonce à 
verser le prix. le législateur indique toutefois que la marchandise doit être le dernier élément à 
privilège et le premier qui soit libéré dans le but de garantir à l’acquéreur endetté, fidélité en 
confrontant le vendeur. 

Quant à la résolution, le législateur a exigé son importance et d’informer les créanciers 
avant son exécution de la part du vendeur, et ceci jusqu’à ce que publicité publique dans 
l’environnement commercial et tout cela afin de protéger le crédit commercial et de renforcer 
son application de façon réelle. De plus, il a imposé aux opposants à verser le prix au profit du 
vendeur, ce qui implique qu’il faut qu’ils indiquent la raison de l’opposition et la somme ainsi 
que le titre pour le juge puisse appliquer la loi surtout que les commerçants ont tendance à 
s’attarder pour rembourser  l’un les autres, de ce fait, la perte d’argent qui sollicite une 
protection, ce qui entraine un désordre du crédit commercial. 



- 176 - 
 

The Summary 
 

       The goodwill is regarded as a quite immaterial mobile and which represents in particular a 
considerable importance on the legal and economic level; what implied a legal organization 
and a framing according to specific rules in the code of the trade, as well as other articles 
appearing in the civil code. The contact of sale which appears in a store is one of the most 
known contracts and the important ones in the commercial environment. The legislator thus 
organized the transfer of the commercial good by rules and laws which protect also the 
goodwill like its important immaterial elements. These elements preserve their legal 
organization because their union and their fusion with the material elements in order to attract 
the customers do not make them lose their specificities and their characteristics but on the 
contrary, that reinforces its base and its organization.  

In addition, the legislator made a point of paying the attention on the importance to 
draw up a sale contract in a legal aspect, which is completely in conformity with the 
legislation and justice. Adding to that the importance also to carry out the publication in 
official bulletins specialized in the legal notices. Justice also facilitated the cancellation of 
sale to avoid all kinds of frauds when it is about transfer of good of trade because of the 
ambiguity which this last has as well as the unspecified difficulty which arises during its 
estimate and to know the number of the customers. The goal is to proceed to public publicity 
as well as clearness in the community of trade to make reign confidence. And which is 
essential in the commercial environment not counting the desire of the legislator to protect the 
tradesmen who miss experiment to found the transparency and the integrity especially when 
one speaks about rather considerable goods. 

 
              The commercial legislator hardly required nullity when the tradesman-salesman 
commercial in his possession, it must prove of the last by the means of an act and near the 
Algerian national institute of the industrial property, if that relates to a brand or logo or even 
an industrial example… etc the goal of the legislator and to protect others, which want to 
weave legal bonds with the purchaser so that they can be well-informed with regard to the 
goodwill like the rights near the others, and it is which raises any form of surprised at the time 
of the exercise of the creditor salesman of the purchaser when the purchaser gives up pouring 
the price. the legislator states however that the goods must be the last element with privilege 
and the first which is released with an aim of guaranteeing to the involved in debt purchaser, 
fidelity by confronting the salesman. 

 As for the resolution, the legislator required his importance and to inform the 
creditors before his execution on behalf of the salesman, and this until public publicity in the 
commercial environment and all that in order to protect the trade credit and to reinforce its 
application in a real way. Moreover, it forced the opponents to pour the price with the profit 
of the salesman, which implies that it is necessary that they indicate the reason of the 
opposition and the sum as well as the title for the judge can apply the law especially that the 
tradesmen tend to be delayed to refund one the others, so the loss of money which requests a 
protection, which involves a disorder of the trade credit. 
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 قـــــائـــمـــة الـــمـــراجــــع

  

  :بـالـلـغـــــة الــعـــربــيـــة - أوال

  :الــمـتــخــصـــصــــة الــكــتــب الــعـــامـــة و )1

أنور محادة ، العمليات الواردة على احملل التجاري ، دار النهضة للنشر أمحد  - 01

  . 2001و التوزيع ، مصر ، 

اجلزء األول ،دار النهضة العربية  ،، القانون التجاري اجلزائري أمحد حمرز  - 02

  . 1981 – 1980للطباعة و النشر ، بريوت ، طبعة 

مود حسين ، قضاء النقض التجاري ، منشأة املعارف أمحد حم - 03

  . 2000باإلسكندرية ، 

لثالث ، دار النهضة كثم أمني اخلويل ، الوسيط يف القانون التجاري ، اجلزء اأ - 04

  . 1964العربية بريوت ، 

جنادي جياليل ، اإلجيارات التجارية يف القانون التجاري اجلزائري ، الطبعة  - 05

  . 2001األوىل ، الديوان الوطين لألشغال التربوية ، 

  . 2003محدي باشا ، القضاء التجاري ، دار هومة ، اجلزائر ،  - 06

التجاري ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و حلو أبو احللو ، القانون  - 07

  .التوزيع ، دون سنة 

  . 2001خلف حممد السيد ، إجيار و بيع احملل التجاري ، دار الكتب القانونية ، - 08
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خليل أمحد حسن قدادة ، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ، اجلزء  - 09

  . 2001، الرابع ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 

زاهية سي يوسف ، عقد البيع ، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع ،  - 10

  . 2000اجلزائر ، الطبعة الثالثة ، 

مسيحة القليويب ، احملل التجاري ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ،  - 11

  .القاهرة ، دون سنة 

مسري مجيل حسني الفتالوي ، العقود التجارية اجلزائرية ، ديوان املطبوعات  - 12

  . 2000اجلامعية ، اجلزائر ، 

عباس حلمي املرتالوي ، امللكية الصناعية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  - 13

  . 1983اجلزائر ، 

منشأة عبد احلميد الشواريب ، العقود التجارية يف ظل الفقه و القضاء ،  - 14

  . 1993املعارف اإلسكندرية ، 

بد الرزاق السنهوري ، النظرية العامة لإللتزامات ، اجلزء األول ، نظرية ع - 15

  . 1934العقد ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، 

عبد القادر حسني العطري ، شرح القانون التجاري ، اجلزء األول ، دار الثقافة  - 16

  .نة للنشر و التوزيع ، عمان ، دون س

  . 1977عبد الودود حيىي ، دروس يف مبادئ القانون ، القاهرة ،  - 17

عزيز العكيلي ، الوسيط يف شرح القانون التجاري ، دار الثقافة ، األردن ،  - 18

2008 .  
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علي البارودي ، مبادئ القانون التجاري و البحري ، دار املطبوعت اجلامعية  - 19

  .باإلسكندرية ، دون سنة 

عمار ، العقود و احملل التجاري يف القانون اجلزائري ، دار اخللدونية ،  عمورة - 20
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