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 نيل شهادة الماستر في الحقوق قتضياتمة من ممذكرة مكم   
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 قال تعالى:

  ''قالوا سبحانك ال عمم لنا إال ما عممتنا انك أنت العميم
 الحكيم''

 ( 23) سورة البقرة اآلية                                        

 

  :  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال عن أبي ىريره رضي اهلل عنو قال
  ( ( به طريقا إلى الجنةمن سمك طريقا يمتمس فيه عمما سهل اهلل له ) )

أخرجو مسمم                                                              

 

 

 

 

 



 شكر و تقدير
في القيام  أمرنالنا  يسر أننشكر اهلل سبحانو وتعالى و نحمده كثيرا عمى 

 بيذا العمل

  ''يكون رسوال أنكاد المعلم  ***** التبجيال'' قم للمعلم ووفيه   

التي  خولة يكمفالالفاضمة  لألستاذةو العرفان ص الشكر والتقدير لبخا أتقدم
بيذا العمل فنعم المشرفة التي  يتكون المشرفة عمى قيام أنكان لي الشرف 

في كل نقطة في كل جممة في كل فقرة في كل المذكرة .وجيتني ونصحتني   

 مشواري الدراسي بكمية الحقوق بجامعة بسكرة أساتذةبجزيل الشكر  أتقدمكما 

 لجنة المناقشة أعضاء األفاضل األساتذةجزيل الشكر كذلك إلى  أوجوكما 

 

 

 
 

 

 



 إهداء
فقال :  -صمى اهلل عميو وسمم- جاء رجٌل إلى رسول اهللن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : ع
  : )أمك( ؟ قال ثم من  :قال: )أمك( ،  قال ؟ من أحق الناس بحسن صحابتي رسول اهلليا

 . ( متفق عميو ( . ): )أبوك ؟ قال قال: ثم من ، )أمك( : قال: ثم من؟  قال

 منبع الحنان والعطاء والبسمة                                         إلى أمي الغالية والحبيبة

 إلى أبي الغالي                                              تقديرا و احتراما وعرفانا

 نورا و ضياءا حولي                                               إلى إخوتي الكرام  

األعزاء أعمامي و عماتي  أقاربيو  إلى كل من احمل ليم أسمى معاني الحب  أىمي
أبناءىم و بناتيم ، أخوالي و خاالتي أبناءىم و بناتيم ، إلى جدتي الراحمة طالبة من اهلل عز 

 إلى جداتي و أجدادي .، يسكنيا فساح جنانو  أنوجل 

 إلى االساذة الكرام شكرا و عرفانا لما بذلوه من جيد في تعميمنا و توصيل الرسالة .

أروع سنين حياتي زميالتي رفيقات دربي خاصة في اإلقامة إلى من قضيت معين 
 االقامات الجامعية األخرى. أنسى، دون أن  23الجامعية شتمو 

كمية الحقوق من زمالء و زميالت إلى كل من كان معي في مسيرتي الدراسية في 
 ، في جميع التخصصات . يقات أصدقاء و صد

 العمل . هذا انجاز في بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى
 إليكم جميعا اىدي ىذا العمل المتواضع .                                                    
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اقتصادييجب نشاط التجارة الثقةتأنتعتبر عمىأساسمن وااللتزامقوم  واالئتمان
تنظمووتحكموالتيالقوانينأنيكونلكلنشاطنوعخاصمنالبدانو،إذالقانونبقواعد

التيتنظمسموكتضمنيعموماالقانونف فيماالقائمةالعالقاتفياألفرادطائفةمنالقواعد
بالمواطنين.وعالقاتياالعامةوالعالقاتبالنسبةلمسمطاتبينيم

قانونعاموقانونلمقانونجرتالعادةعمىتقسيموإلىالمزدوجةيفةظوعمىضوءالو
فالقانون،بوتأثرويباألخراحدىمايؤثراإنموابينيمحدودفاصمةتوجدالانوذلك،خاص
بصفتياالدولةواألفرادالعالقاتالمتواجدةبينواألفرادبينيتضمنالعالقاتالقائمةالخاص

ينظمالعالقاتمنبينالفروعالتيتندرجتحتونجدالقانونالتجاريالذيو،شخصعادي
بين المتواجدة التجارة فيمينة العاممين ألو التجارية األعمال الذينوتنظيم اإلطار يعتبر
تنظيمالقانونيالمعمولبواليميزهعنماىوو،عياالتجاريةرغماختالفياوتنوةيحكماألنشط

فيمجالالمعامالتالمدنيةالتيتتصفعموماباالستقراروالثبات.
 إلى األعمالفالناظر مجال والموضوعيةالناحيةعمىتقتصرالأنياجديالتجارية

التيتمتحديدىمافيكلمنالمادةالثانيةوالمادةالثالثةمنالقانونالتجاريالجزائريالشكمية
إلضفاءفيذلكالمجالفتحوالمشرعالجزائريأكثربلاتسع،تجارياعتبرعماليحتىفقط

أخرىالصفةالتجارية أعمال القائمإلىاستناداعمى الشخص باصفة التاجرلعمل ىو و
عميياتسميتياباألعمالالتجاريةبالتبعيةيصطمحباإلضافةإلىالعملالذييقومبووىوما

الصفةالتجاريةفياألصلمدنيةأعمالكونيامنرغمعمىال بالتاليولكنأضفيتعمييا
.لقانونالتجاريقواعداتخضعلتخرجمنإطارتطبيقأحكامالقانونالمدنيل








 

 ب

أىميةالموضوع:
المختمفةإن التجارية فيميداناألنشطة بالغة تكتسيأىمية بالتبعية التجارية األعمال

يوميا التجارية الحياة تعرف المتنوعةوليذا األعمال ىذه من دفعالعديد الذي األمر وىو ،
المشرعالجزائريإلىمعالجتو.

فيمايمي:ىذاالموضوعأىميةتتجمىومنو
و (1 تعدد رغم انو واكتشاف التجاريةمعرفة األعمال إالتنوع النظامأنيا في تخضع

حيثتخضع،دالنظامالقانونيألعمالالتاجرأيتوحيتبعيلنظامقانونيواحدلااألصميو
 القانونالتجاري.وكذلكاألعمالالتجاريةبالتبعيةألحكامةاألعمالالتجاري

حتىيعدعمالالتبعيالشروطالواجبةتوافرىافيالعملواألسسوالمعاييرمعرفة (2
 بالتبعية.تجاريا

المتعاقدةالتجاريةحتىفيميدانااللتزاماتالناشئةبيناألطرافاألعمالاتساعرقعة (3
 .وليسذلكفقطبليتعدىكذلكليشملأيضاااللتزاماتغيرالتعاقدية

اإلشكاليةالتالية:يطرحىذاالموضوع


 في التشريع الجزائري ؟ تطبيق األعمال التجارية بالتبعية ما هو نطاق
 

ومنىذهاإلشكاليةالرئيسيةستتبعجممةمنالتساؤالتالفرعيةالتالية:
_ماالمقصودباألعمالالتجاريةبالتبعية؟

المدني؟القانونلقانونالتجاريأم_ىلتخضعلنظاما
فيماتتمثلالشروطالواجبةتوافرىافياألعمالالتجاريةبالتبعية؟_

؟األعمالتجاريةبالتبعيةماتالتييقومبياالتاجرحتىتعتبرمن_ماىيأىمااللتزا







 

 ج

الدراسة:أسباب
:البحثفيىذاالموضوعمايميمنأسباب

تعتبراألعمالالتجاريةبالتبعيةأعمالميدانيةوواقعيةذاتمجالواسعومتنوعأي_
الفردالطبيعيوالفردالمعنوي.أنياتتواجدعمومافيميدان

إضافةإلىأنياقامتبالربطبينموضوعينلتوحدبذلكالحكمبينيمابمعنىالخضوع_
القانون أحكام وىي واحدة قانونية أحكامألحكام تطبيق من افمت قد بذلك ويكون التجاري

القانونالمدني.
الصعوبات:

أمابالنسبةإلىالصعوباتالتييثيرىاىذاالموضوعفيي:
الموضوعفانواليوجددراسات_ لصغرحجم الموضوعبشكلتناومتخصصةنظرا لتىذا

 .القانونيالجزائريالتشريعخاصةفيواسعومفصل
 المتبع:المنيج

فيذلكلمقيامبيذهالدراسةعمىإتباعادعتمالاالمطروحةتملإلجابةعنىذهاإلشكالية
التيعةمنالقانونالتجاريالجزائري،المادةالرابوذلكبالتركيزعمىالتحميميالوصفيالمنيج

.التجاريةبالتبعيةاألعمالتضمنت
تقسيمالموضوع:

مدخلعامحولإلىالفصلاألولفصمينحيثتطرقنافيإلىلقدكانتقسيمالموضوع
بالتبعياألعمال إلىمبحثينةالتجارية تقسيمو والذيتم ففيالمبحثاالوليتحدثحول، ،

بالتبعية التجارية األعمال األعمالمفيوم شروط حول فيتحدث الثاني لممبحث بالنسبة أما ،
بالتبعيةالتجاريةلنظريةاألعمانطاقتطبيقكانحولالفصلالثانيالتجاريةبالتبعية.أما
تقسي تم إلىمبحثينوالذيبدوره ففيالمبحثاالمو االلتزاماتالتعاقدية، كانحول أماول ،

 المبحثالثانيفكانحولااللتزاماتغيالتعاقدية.



مدخل عام حول األعمال التجارية بالتبعية                                   الفصل االول :   

 

 

4 

 الفصل االول 

 مدخل عام حول األعمال التجارية بالتبعية

العمميات  ي يجد انو يقوـ بتنظيـ و تنسيؽ العديد مفالقانوف التجار إف المطمع عمى 
 ىذه العممياتتبعا لذلؾ التي يقـو بيا التجار فيما بينيـ أو مع الزبائف فسميت  القانونية
 . اريةالتج باألعماؿ

 األعماؿالقانوني  ونظرا لتعدد األعماؿ التجارية و تنوعيا فانو تندرج ضمف إطارىا
و التي يجب أف تقـو يا الصفة التجارية يعم أضفيتمدنية  أعماؿ باعتبارىا ةالتجارية بالتبعي

، إضافة إلى ضرورة توفر مجموعة مف الشروط المتمثمة في عمى أساس قانوني و أخر منطقي 
شرط أخر د و جو  مى صفة التاجر معأف الشخص القائـ بيذه األعماؿ يجب أف يكوف حائزا ع

فال يتصور  ،و ىو القانوف التجاري لقانوف واحد إخضاعيامف اجؿ ، و ذلؾ رابطة التبعيةوىو 
انوف أف تخضع بعض أعماؿ التاجر ألحكاـ القانوف التجاري بينما يظؿ بعضيا اآلخر يحكمو ق

  .آخر ىو القانوف المدني 
سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مدخؿ عاـ حوؿ ىذه األعماؿ وقد تـ تقسيمو إلى مبحثيف و  

 : كاآلتيأساسييف 

 ألعماؿ التجارية بالتبعية المبحث االوؿ : مفيـو ا 

 األعماؿ التجارية بالتبعية   المطمب االوؿ : تعريؼ

 : أساس تطبيؽ األعماؿ التجارية بالتبعيةالمطمب الثاني 

 المبحث الثاني : شروط األعماؿ التجارية بالتبعية

 المطمب االوؿ : توفر صفة التاجر

  المطمب الثاني : رابطة التبعية

 



مدخل عام حول األعمال التجارية بالتبعية                                   الفصل االول :   

 

 

5 

 المبحث األول :

 بالتبعية التجاريةألعمال مفيوم ا

  عماؿ التجارية بالتبعيةباألالنظـ  ضمف  مختمؼ التشريعات ولقد اىتـ المشرع الجزائري 
النشاط  حكاـ القانوف التجاري الذي يستمد استقاللو وذاتيتو مف ذاتيةألنظرا لكونيا تخضع  و

كاف ما إذا التجاري ، فاف العمؿ سواء كاف مف حيث الموضوع أو الشكؿ يبقى تجاريا في حالة 
ف أ، حيث يف ميمتيف ىما السرعة و االئتمافيرتكز عمى ركيزت ذلؾ انو، تاجرا بوالشخص القائـ 

راـ العقود ذلؾ تستمـز السرعة في إبكطبيعة المعامالت التجارية تستمـز تقوية االئتماف ودعمو و 
سرعة بعيدا عف الشكميات والعراقيؿ الف مف الأف تقوـ عمى  البد ليالتجارة ، فاالصفقاتو 

 عف طبيعة طبيعة التاجر ، وىذا ما يميزوعائد ممكف ألصحابيا تحقيؽ اكبر ربح  يامميزات
 .   يتعيف إيجاد أحكاـ خاصة تساير طبيعة التجارة عميو الشخص المدني و

تتمثؿ في  حوؿ مجموعة مف النقاط الميمةوبالتالي فاف دراسة ىذا المبحث سيتمحور 
سنوضح فيو  المطمب الثاني ، أماو نتناوليا في المطمب االوؿ عماؿ التجارية بالتبعيةتعريؼ األ

 عماؿ التجارية بالتبعية .األأساس تطبيؽ 

 

 

 

 

 



مدخل عام حول األعمال التجارية بالتبعية                                   الفصل االول :   

 

 

6 

 المطمب األول 

 بالتبعية تجاريةتعريف األعمال ال

الذي لـ يقـ المشرع الجزائري نظرا لتدرج ىذه األعماؿ ضمف إطار األعماؿ التجارية  
تاركا ذلؾ إلى الفقو ليعمؿ فكره بالبحث عف معيار يحدد معنى العمؿ  بإعطاء تعريؼ ليا

، ثـ التطرؽ ا ما سيتـ توضيحو في الفرع األوؿ، وىذجاري مف خالؿ مجموعة مف المعاييرالت
ثـ في الفرع الثاني ، نعرفيا فقيا وقانونا بعدىا إلى موضوع تعريؼ األعماؿ التجارية بالتبعية 

   و ذلؾ في الفرع الرابع . ، وأخيرا كيفية إثباتيابياف أنواعيا في الفرع الثالث

 بوجو عام تعريف األعمال التجارية الفرع األول : 

وضع معايير فقد تـ اجتيادا مف الفقياء لـ يعرؼ المشرع الجزائري األعماؿ التجارية ولكف 
خاصة و ضوابط عديدة مف اجؿ تعريؼ العمؿ التجاري فكاف مسعاىـ إلى وضع المعايير 

   التالية :

: ويذىب معنى العمؿ التجاري في نظر ىذا المعيار إلى ذلؾ  معيار المضاربةأوال ( 
، فكؿ عمؿ الشخص بقصد المضاربة، و المضاربة ىي قصد تحقيؽ الربح بوالعمؿ الذي يقـو 

القانوف  حكاـألالشخص بيذا القصد تثبت لو الصفة التجارية و يخضع بالتالي  بويقـو 
 .(1)التجاري

طبقا ليذا المعيار فاف النقود و السمع و السندات : التداول أو التوسط معيار ( ثانيا 
مف ثمة يعتبر عمال تجاريا كؿ عمؿ يدخؿ  و يجري تداوليا و انتقاليا مف المنتج إلى المستيمؾ

الوساطة مع استبعاد جميع أعماؿ اإلنتاج و جميع أعماؿ  في ىذا التداوؿ أي في عمميات
 . (2)االستيالؾ

                                                           
العدد االوؿ . مجمة الحقوؽ ، عاـ لنطاؽ القانوف التجاري الكويتي  كإطارالعمؿ التجاري العكيمي ،  األميرعزيز عبد (   1

 . 44، ص  1982، عف كمية الحقوؽ بجامعة الكويت صادرة 

 . 27، ص  2012،  األردفالطبعة الثالثة ، دار وائؿ لنشر ،  . الوجيز في القانوف التجاريالتالحمة ،  إبراىيـ( خالد   2
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استنادا إلى  عماؿلأل معناىا التكرار الميني المقاولة : ) المشروع ( معيار المقاولة(  ثالثا
فالمقاوؿ يغمد إلى جمع الوسائؿ المادية و البشرية ،  تنظيـ مادي سابؽ يكفؿ استمراره و دوامو

كاف يتـ عمى شكؿ مشروع و ىو موضوع  إذاتجاريا  فالعمؿ يعتبر و تكريسيا لمعمؿ التجاري
 .(1)التكرار و التنظيـ :أساسيتيفيعتمد عمى فكرتيف 

الغرض  '': تعرؼ النظرية التقميدية السبب بأنو : معيار السبب الباعث عمى االلتزام(  رابعا
 . ''المباشر و المجرد الذي يريد المديف تحقيقو بالتزامو 

الباعث أو الدافع الذي يقصد المديف تحقيقو مف وراء  ''كما عرفتو النظرية الحديثة بأنو :
 .(2)''التزامو

بحسب ىذه المعيار يكوف العمؿ تجاريا عندما يكوف الباعث عمى االلتزاـ تجاريا ، فشراء سيارة 
 شراؤىا لالستعماؿ الشخصي فيو عمؿ مدني . ماأ، د بيعيا بربح يجعؿ الصفقة تجاريةبقص

يقـو ىذا المعيار عمى فكرة باف العمؿ التجاري ىو :  التجاريةمعيار الحرفة (  خامسا
، أي أف العمؿ التجاري ىو ذلؾ العمؿ الذي يقـو (3)العمؿ الذي يتـ ضمف ممارسة مينة التجارة
 .(4)بو التاجر ويكوف متصال بحرفتو التجارية

ىو معيار حديث نسبيا ، يستند إلى شكؿ التصرؼ حيث يظير  : معيار الشكل(  دساسا
عماال أتعد ال في نص المادة الثالثة مف القانوف التجاري الجزائري ، ووفقا ليذا المعيار فانو 

 .(5)تجارية إال إذا تـ إفراغيا في اإلطار القانوني المحدد ليا أي الشكؿ

                                                           
 . 40، ص 2000. دار المعرفة ، الجزائر ،  الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري ( عمار عمورة ،  1
الصادرة عف ، العدد السابع ،  اإلنسانية. مجمة العمـو  التفرقة بيف العمؿ التجاري و العمؿ المدني ضوابط( حورية بورناف ،   2

 . 07، ص  2005، بسكرة  اسية ، جامعة محمد خيضركمية الحقوؽ و العمـو السي
 .51، ص  2010، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عماف ،  األولى. الطبعة  القانوف التجاري دراسة مقارنةياممكي ،  أكـر(   3
 . 37، ص  2010،  اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة ،  القانوف التجاري( محمد السيد الفقى ،   4
القانوف والمتضمف  1975سبتمبر  26الموافؽ لػ  1395رمضاف  20مؤرخ في  75/59رقـ  األمرمف   03 المادة انظر (  5

  .متمـ  معدؿ و،  ( 1975ديسمبر 19الصادرة في  101عدد ) الجريدة الرسمية  ، التجاري
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و المؤسسات بممارسة أقياـ األشخاص  ف يعرؼ العمؿ التجاري بأنو :''أتالي يمكف الوب
نوع معيف مف األعماؿ و اتخاذىا حرفة ليـ و بالتالي يطمؽ عمييا اسـ األعماؿ التجارية . وقد 

عماال أا التاجر لحاجات تجارية بيف تعد جميع األعماؿ التي يقوـ أنص القانوف التجاري عمى 
 .(1)''تجارية

ري الذي ييدؼ إلى تحقيؽ الربح عف طريؽ ذلؾ العمؿ التجا :''كما يعرؼ أيضا بأنو
 .(2)''تداوؿ الثروات سواء تـ بشكؿ فردي أو بشكؿ مشاريع

: ممارسة النشاط أي المواصمة المستمرة وبصورة  العمؿ التجاري عمى انو تعرؼ و يمكننا
 مف اجؿ الحصوؿ عمى ربح . أساسية ومعتادة لتأدية ىذا النشاط المتمثؿ في بعض المياـ

 عمال التجارية بالتبعية فقيا و قانونا األتعريف  ( الثانيالفرع 

ا الفقو العتبارات عممية عماؿ التجارية بالتبعية مف خمؽ  القضاء و أيدىاألإف نظرية 
ي كيفية تحوؿ عمؿ مدني أ، تقـو عمى فكرة إخضاع عمؿ مدني إلى القانوف التجاري ومنطقية

 ؼ التالية :يمف خالؿ التعار  وىذا ما سيتـ بيانو أكثر إلى عمؿ تجاري ،

 : تعريف األعمال التجارية بالتبعية فقيا : أوال

عماؿ األسعيا مف الفقو والقضاء في توسيع دائرة العمؿ التجاري أصبح يوجد إلى جانب  
عماؿ التجارية النسبية األعماؿ أخرى اكتسبت الصفة التجارية ، يطمؽ عمييا أالتجارية بطبيعتيا 

عماؿ التجارية األخرى استنادا إلى الشخص األلشخصية أو بالتبعية تمييزا ليا عف و الذاتية أو ا
 األصؿ في عماؿ مدنية أ ''عماؿ التجارية بالتبعية بأنيا: األ، لذلؾ يمكف تعريؼ (3)ابيالقائـ 

 . (4)''لكنيا تكتسب الصفة التجارية كونيا صادرة مف تاجر وتتعمؽ بشؤوف تجارتو

                                                           
 . 10، ص  1982 وزارة العدؿ ، سورية ، . القانوف التجاري ،  آخروفوديع بيطار و  و( لمياء اصفر   1
 بعة ، ديواف المطبوعات الجامعية . الطبعة الرا الوجيز في القانوف التجاري الجزائري( رزؽ اهلل العربي بف المييدي ،   2

 . 26، ص 2008الجزائر ، 

 . 111، ص 2007. الطبعة التاسعة ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  تجاري الجزائريل، القانوف انادية فضيؿ  (  3
 . 84، ص 2009،   مصرالشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريدات ،  . القانوف التجاريحمو ،  أبوحمو  ( 4
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عماال تجارية بسبب أعماؿ مدنية بطبيعتيا و لكنيا تعد أ :'' بالتبعية ىيعماؿ التجارية األ
عماؿ ليس في األمصدر تجارية ىذه ، و صدورىا مف تاجر لحاجات تجارتو وتبعيتو لمينتو

نما في مينة القائـ  عماؿ التابعة ليا و تكسبيا األف المينة تؤثر في أ، بمعنى ابيطبيعتيا وا 
المدنية تكتسب صفتيا التجارية لتعمقيا بمينة التجارة بحيث لو قاـ  ، فيذه األعماؿ(1)ا''صفتو

 .(2)بيا غير تاجر لظمت محتفظة بطابعيا المدني

، ومثاؿ صفة استنادا إلى النظرية الشخصيةتكتسب ىذه ال األعماؿ التجارية بالتبعية أف إذ
، فيي واآلالت الحاسبةألثاث و المكاتب ، شراء االتاجر المعدات في محمو التجاري ذلؾ شراء

حمو التجاري معدة بطبيعتيا لمساعدتو عمى استغالؿ محمو التجاري وكذلؾ عقود التاميف عمى م
عماؿ مدنية أ، فيذه لتوزيع البضائع عمى عمالء المحؿ ، وشراء سيارةمف السرقة أو الحريؽ

وتعمقت  حكاـ القانوف المدني، ولكف إذا ما صدرت مف تاجرألبطبيعتيا ويجب أف تخضع 
 .(3)عماؿ تجارية بالتبعية و خضعت ألحكاـ القانوف التجاريأبشؤوف تجارتو عدت 

 : ثانيا ( تعريف األعمال التجارية بالتبعة قانونا

لقد نصت عمى األعماؿ التجارية بالتبعية المادة الثامنة الفقرة األولى مف قانوف التجارة 
بيا التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر األردني بقوليا :'' جميع األعماؿ التي يقوـ 

 .(4) القانوف ''

 

                                                           
 نشورات الحمبي الحقوقية ، لبناف . الطبعة األولى ، م النظرية العامة لمقانوف التجاري و البحري( مصطفى كماؿ طو ،   1

 . 48، ص  2006
  2008لمنشر و التوزيع ، عماف ،  . الطبعة األولى ، دار الثقافة الوسيط في شرح التشريعات التجارية( عزيز العكيمي ،   2

 . 57ص 
 . 84( حمو أبو حمو ، مرجع سابؽ ،ص  3
  2009،  . الطبعة األولى ، دار المستقبؿ لمنشر والتوزيع ، األردف مبادئ القانوف التجاري( نزاؿ منصور الكسواني ،   4
 .32ص
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حيث لـ يكف العمؿ  القانوف التجاريإذ أف ىذه النظرية كانت سائدة في فرنسا قبؿ وضع 
، ثـ بعدىا اقر قانوف ف التاجر معترفا بو في ذلؾ الحيفالتجاري بحسب طبيعتو و باالستقالؿ ع

عماؿ التجارية الشخصية بالتبعية التي تكتسب الصفة التجارية لصدورىا عف األالتجارة الفرنسي 
 تاجر لحاجات تجارتو . 

عماؿ التجارية بالتبعية إلى القانوف األومف القانوف و القضاء الفرنسي انتقمت نظرية 
 .( 1)التجاري الجزائري

 : ةيعد عمال تجاريا بالتبعانو :''  حيث نصت المادة الرابعة مف القانوف التجاري الجزائري عمى 

 ة بممارسة تجارتو أو حاجات متجرهعماؿ التي يقوـ بيا التاجر و المتعمقاأل_

 . (2)_ االلتزامات بيف التجار''

القانوف رقـ اف القانوف التجاري الجزائري قد خضع لعدة تعديالت منيا كننا القوؿ ىنا بيمو 
مرسـو تشريعي ال، و  1989  المالية لسنةيتضمف قانوف  1987سبتمبر  23مؤرخ في  87-20
  1996ديسمبر  9مؤرخ في  27-96، واألمر رقـ  1993افريؿ  25مؤرخ في  08-93رقـ 

المضمف  2005فبراير  6الموافؽ ؿ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05القانوف و 
إال أف  . 2015ديسمبر 30مؤرخ في  15/20، و أخيرا القانوف رقـ  تعديؿ القانوف التجاري

ىذه التعديالت قد مست جوانب أخرى مف القانوف التجاري ولـ يطرأ أي تعديؿ عمى نص المادة 
 .أي فيما يتعمؽ باألعماؿ التجارية بالتبعية الرابعة منو

 

 
                                                           

.  ابف خمدوف  ( نظرية األعماؿ التجارية )مبسوط القانوف التجاري الجزائري في مقدمة القانوف التجاري  ( عمي فتاؾ ،   1
 . 109، ص 2004لمنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

 سالؼ الذكر .ال،  75/59( القانوف التجاري الجزائري الصادر باألمر رقـ   2
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  عمال التجارية بالتبعية األأنواع  الفرع الثالث :

التبعية تفترض وجود عنصريف مختمفيف في الصفة القانونية ، احدىما أصمي و أخر ف أ 
فرعي و تيدؼ نظرا لوجود رابطة بينيما ، إلى تجريد الفرع مف صفتو القانونية واكتسابو الصفة 
القانونية التي يتمتع بيا العنصر األصمي تسييال إلخضاعيا إلى حكـ واحد ىو حكـ العنصر 

و تبعية شخصية   عية التجارية نوعاف : تبعية موضوعية سيتـ التدرج إلييا أوالاألصمي ، والتب
 . ثانيا

 أوال ( التبعية التجارية الموضوعية : 

لألخر  يف قانونيف تجعؿ مف احدىما تابعاالتبعية الموضوعية معناىا وجود رابطة بيف عمم
و مكتسبا بالتالي لصفتو القانونية ، وعمى ذلؾ إذا ارتبط عمؿ مدني بأخر تجاري  _ باف كاف 

قد رصد لخدمة العمؿ التجاري  األخير، أو كاف ىذا تجاري ىو سبب إبراـ العمؿ المدنيالعمؿ ال
لتالي با _ فانو يفقد بناءا عمى ىذه الرابطة صفتو المدنية ويكتسب الصفة التجارية و يخضع

ف اشتراىا أ، فمو قاـ غير تاجر مثال بإبراـ عقد لنقؿ سمعة سبؽ لو ألحكاـ القانوف التجاري
بقصد بيعيا وتحقيؽ الربح ، فاف عقد النقؿ باعتباره عمال تابعا يفقد صفتو المدنية ويصطبغ 

فالطابع ، بيعري موضوعي ىو الشراء ألجؿ البالصفة التجارية  نظرا الرتباطو بعمؿ تجا
لعمؿ وال في لتجاري الذي يكسبو العمؿ التابع ال يجد مصدره إذف في عنصر داخمي ليذا اا

، بؿ يجد في عنصر خارجي عنو يتمثؿ في العمؿ المتبوع لذلؾ أطمؽ صفة الشخص القائـ بو
 .(1)عماؿ التجارية بالتبعية الموضوعيةاألعميو اسـ 

 ثانيا ( التبعية التجارية الشخصية :

، بحيث لعمؿ القانوني و حرفة القائـ بياالتبعية وجود رابطة أو صمة بيف اوتعني ىذه 
، فمتى قاـ التاجر يا  وتطبعو بطابعيا فتكسبو صفتياتطغى ىذه الحرفة عمى العمؿ فتجذبو إلي

، ويفقد بسبب العمؿ يصبح تابعا لحرفة التجارة بالعمؿ المدني لشؤوف تتعمؽ بتجارتو فاف ىذا
                                                           

.   القانونية ( األدواتمبادئ القانوف التجاري ) دراسة في ،  آخروفجالؿ وفاء بدرى المحمديف و و ( محمد فريد العريني   1
 .79، ص 1998،  اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة لنشر ، 
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المدنية و يكتسب الصفة التجارية ليفمت بذلؾ مف مجاؿ القانوف المدني ىذه التبعية صفتو 
 .عماؿاألويدخؿ بذلؾ في نطاؽ قانوف 

نما في الشخصعماؿ ال يكمف إذف األفمصدر تجارية ىذه  القائـ  في طبيعتيا الذاتية وا 
، نظرا الف التبعية في ىذه عماؿ التجارية بالتبعية الشخصيةاألبيا ، لذلؾ اسماىا البعض 

 .(1)الحالة تبعية شخصية وليست تبعية موضوعية 

ال تؤدي بذاتيا إلى اكتساب العمؿ التابع الصفة التجارية إال التبعية الشخصية ف أذلؾ 
، كالقرض الذي يعقده التاجر لحاجات و وىو التاجر الذي صدر منو العمؿبالنسبة ألحد طرفي

مينة حرة ، حيث يعتبر العمؿ تجاريا بالتبعية بالنسبة لمتاجر، و  تجارتو مع مزارع أو صاحب
 .(2)لممزارع أو صاحب المينة الحرة يظؿ مدنيا بالنسبة

و القياـ بمشروع تجاري يتوسط فيو بيف أإذ يستيدؼ نشاط التاجر تداوؿ السمع والخدمات 
منو شراء السمع و تدارؾ مختمؼ عوامؿ اإلنتاج والغير ، غير أف تحقيؽ ىذا اليدؼ قد يقتضي 

 ة، كشراء اآلالت و التجييزات الالزمالشخصي كما يفعؿ أي مستيمؾ عادي الخدمات لحسابو
لمتجره و االشتراؾ بالماء و الكيرباء و الياتؼ و استئجار الشاحنات لنقؿ بضائعو و التاميف 

 عمييا مف األخطار .

ممو التجاري فالبد مف إخضاعيا عماؿ ال تستيدؼ سوى القياـ بعاألومادامت جميع ىذه 
ؿ تداوؿ أو وساطة في لمنفس األحكاـ التي تخضع ليا ىذا العمؿ و إف لـ تكف بذاتيا أعما

حكاـ مختمفة عمال أل، وذلؾ نتيجة وحدة ىذا المشروع و تعذر إخضاع عناصره مشروع تجاري
حكـ (( . وعميو يدرج التاجر بالقاعدتيف القائمتيف : )) التابع تابع (( و )) التابع ال يفرد في ال

عماؿ في حساباتو التجارية و موازينو السنوية وتخضع مبدئيا لنفس األحكاـ التي األجميع ىذه 

                                                           
 . 80، صالمرجع نفسو  (  1
    النشر و التوزيع ، لبناف  . الطبعة األولى ، المؤسسة الجامعية لمدراسات ومبادئ القانوف التجاري ( سمماف بوذياب ،   2

 . 95_94،  ص ص  2000
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مالو األخرى مف حيث معدؿ الفائدة و التضامف بيف المدينيف و قواعد اإلثبات و أعتخضع إلييا 
 . (1)لـ يكف ىناؾ نص قانوني بخالؼ ذلؾ التقادـ ......الخ ، ما

صحيح أف المشرع الجزائري ينظر إلى األعماؿ التجارية بالتبعية أنيا تقوـ عمى أساس الشخص 
القائـ بيا إال انو البد مف النظر إلى موضوع ىذا النشاط أي انو يجب أف يكوف غايتو و 

 .موضوعو تجاري 

 عنصر التبعة التجارية  إثبات الفرع الرابع :

إف العمؿ التجاري يخضع لنظاـ قانوني مغاير لمعمؿ المدني لذلؾ فانو يمكف التمييز 
..... وغيرىا بينيما في عدة نقاط مثؿ صفة التاجر والفوائد القانونية و اإلفالس و التضامف  

الذي   ومف بيف ىذه االختالفات نجد عنصر اإلثبات في المجاؿ التجاري، مف العناصر األخرى
عماؿ التجارية بالتبعية حيث يخمص جانب مف فقياء القانوف األر في كيفية إثبات كاف لو دو 
حرية  مبدأالقاعدة ىي  أف إذاإلثبات في المواد التجارية حر مطمؽ مف كؿ قيد  أفالتجاري 
، و بالتالي يجوز إثبات التصرفات القانونية التجارية ميما كانت قيمتيا بكافة طرؽ اإلثبات

غير ذلؾ مف طرؽ  إلىة و القرائف و الدفاتر التجارية و المراسالت و الفواتير اإلثبات كالبين
مف القانوف التجاري الجزائري :'' يثبت كؿ عقد  30، وىو ما نصت عميو المادة (2)اإلثبات

 تجاري : 

_ _ بدفاتر الطرفيف، _ بسندات رسمية، _ بسندات عرفية، _ بفاتورة مقبولة، _ برسائؿ
 بالبينة أو بأية وسيمة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبوليا ''.باإلثبات 

 

                                                           
 االوؿ ، الطبعة الحادية عشر ( . الجزء  الحقوؽ التجارية )األعماؿ التجارية و التاجر و المتجر( جاؾ يوسؼ الحكيـ ،   1

 . 109_108، ص ص  2006مطبعة دار الكتب ، دمشؽ ، 
لنيؿ دكتوراه  أطروحة.  نظرية العمؿ التجاري في ظؿ التحوؿ االشتراكي الجزائريحمو ،  أبو( حمو عبد الرحماف مسمـ   2

 . 149، ص  1982، جامعة الجزائر ،  اإلداريةالخاص ،  معيد الحقوؽ و العمـو  القانوف الدولة في
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عمى أف اإلثبات بالبينة ) شيادة الشيود ( في العقود التجارية أمر جوازي لمحكمة 
التي استندت الموضوع فميا أف ترفض االستجابة إليو متى رأت مف ظروؼ الدعوى و األدلة 

فرض المشرع عمى التجار مسؾ دفاتر تجارية تقيد فييا ، و لتسيير اإلثبات إلييا لتكوف عقيدتيا
 .(1)جميع العمميات التي يقوموف بيا

، وبيذا ر تجارية حتى يقـو الدليؿ العكسيالتاجر تعتب أعماؿف جميع أيفترض المشرع  إذ
 إثباتيمكف  ألنو، ينة  قانونية بسيطة و ليست قاطعةقرينة التجارية بالتبعية ىي قر ال أفيعني 
مبدئيا عممية الشراء  نعتبر فإننامثال  أثاث، فمو اشترى تاجر قطعة اإلثباتبكؿ طرؽ  عكسيا

لمنزلو  و ليس لمتجره، وبالتالي  األثاثيثبت انو اشترى  أف، مع انو يمكف لمتاجر ىذه تجارية
العممية تمت لحاجات تجارتو، إذا نفى  أف إلثبات، كما يحؽ لمغير السعي  يصبح عممو مدنيا

 لـ يثبت العكس . إذاىذه القرينة تصبح قاطعة  أف، مع المالحظة التاجر ذلؾ

 إذ، التاجر أعماؿالنظرية التجارية التبعية لـ تكف مطمقة وشاممة لجميع  أفوالحقيقة 
النفقة و غيرىا، واج و الطالؽ و و الخاصة كالز عماؿ المتعمقة بحياتو الشخصية األتستبعد كؿ 
استبعاد مثؿ ىذا  أف، و صمة بأيةعماؿ تبقى بحتة بطبيعتيا ألنيا ال تمت لتجارة األفمثؿ ىذه 
، الف شخص الطبيعي و ال يثير أية مشكمةبديييا بالنسبة إلى ال أمراعماؿ يبدو األالنوع مف 

عماؿ األات فكؿ ، أما الشركاؿ كانساف عادي وليس بصفتو تاجراعماألالتاجر ىنا يقـو بيذه 
 معنوي ىو وجود افتراضي وليس مادي، الف وجود الشخص الالتي تقـو بيا تكوف تجارية

 .(  2)وبالتالي ليس لو حياة شخصية أو خاصة

 

                                                           
 قوؽ الصادرة عف كمية الح ، العدد الثاني عشر  ، اإلنسانية. مجمة العمـو  النظاـ القانوني لمعقود التجارية ( حورية لشيب ،  1

 . 229، ص  2007، نوفمبر جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 رية الكتب و المطبوعات الجامعية .  مديمدخؿ إلى القانوف التجاريعبد القادر برغؿ و آخروف ، ( عبد الرزاؽ جاجاف و   2

 .  97_96، ص ص 2008حمب ، 
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 المطمب الثاني 

 عمال التجارية بالتبعيةاألأساس تطبيق  

أساسيف ميميف عماؿ التجارية بالتبعية يجد أنيا تقـو عمى وجود األإف المطمع عمى نظرية 
حيث يتمثؿ األساس االوؿ في األساس المنطقي والذي يقضي بإعطاء الصفة التجارية لكؿ 

، ويتمثؿ األساس الثاني في األساس القانوني وىو نص مؿ يقـو بو التاجر لحاجات تجارتوع
 .عة مف القانوف التجاري الجزائري ، وسيتـ توضيحيما أكثر في الفرعيف اآلتييف المادة الراب

  األساس المنطقي ع االول :الفر 

عماؿ التجارية بالتبعية عمى اعتبارات منطقية تقتضي إعطاء الصفة التجارية عمى األتقـو 
حتى يخضع العمؿ األصمي و   (1)عماؿ التي يقوـ بيا التاجر و المتعمقة بحرفتو التجاريةاألكؿ 

إذا ، ذلؾ انو ( 2)العمؿ التابع لقواعد واحدة تطبيقا لمبدأ القائؿ باف الفرع يتبع األصؿ في الحكـ
عماؿ التجارية المنصوص عمييا في التقنيف التجاري تعبر عف المظاىر الرئيسية األكانت 

أي انو إذا  (3)وف تابعة والزمة لوعماؿ األخرى المرتبطة بيذا النشاط تكاأللمنشاط التجاري فاف 
اقترف عمؿ ما بعمؿ أصمي ومف ثـ فاف ما يقوـ بو تاجر مف عمؿ ممحؽ بحرفتو التجارية يعد 

 . (4)عمال تجاريا بالتبعية 

     قد استقر القضاء الفرنسي عمى تبني المبدأ المنطقي لسيادتو في مختمؼ المجاالت لو 
ف ىناؾ عالقة مف حيث الصفة و الحكـ بيف أصؿ كمتبوع و الفرع أ) الفرع يتبع األصؿ( أي 

كتابع. وىو ما نالحظ األخذ بو فيما يعرؼ بالعقارات بالتخصيص ، فمفاتيح المنزؿ ىي شيء 

                                                           
 . 85حمو ، مرجع سابؽ ، ص  أبو( حمو   1
 . 55_  54ص ص ،  2003عنابة ، ،  . دار العمـو لنشر و التوزيعالقانوف التجاري ( شادلي نور الديف ،   2
 . 56، ص  2003،  اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة لمنشر ،  القانوني لمتجارة التنظيـ( ىاني دويدار ،   3
 . 91( سمماف بوذياب ، مرجع سابؽ ، ص  4
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منقوؿ ال يتنازع فيو احد ، لكنيا خصصت لفتح منزؿ ىو عقار باألصؿ مما يجعؿ المفاتيح 
 .(1)عقارا بالتخصيص 

 التجارية بالتبعية يقتضي أفاألعماؿ  المنطقي لنظريةيمكف القوؿ باف األساس  بالتالي و
في الحكـ (  الفرع يتبع األصؿف تطبيؽ ىذا المبدأ ) أذلؾ  موضوعية،تكوف تبعية العمؿ تبعية 

و ما دمنا بصدد مد  بينيما.ف يكوف الفرع مف جنس األصؿ مما يبرر توحيد الحكـ أيقتضي 
العتباره مؿ الفرعي لمعمؿ التجاري األصمي ى أعماؿ قانونية فيكفي تبعية العالطابع التجاري عم

ف وذلؾ حتى تكو  ورة عدـ إىماؿ توافر صفة التاجر مع ضر  (2)بالتبعيةمف األعماؿ التجارية 
، سواء مف حيث عماؿ لنظاـ قانوني واحداأل، ولكي تخضع جميع الحياة التجارية وحدة ال تتجزأ

، فيذا المبدأ أو األساس المنطقي (3)أو مف حيث القانوف الواجب التطبيؽاالختصاص القضائي 
، و تكفؿ عمييا الحياة التجارية مف ناحية يتضمف فوائد ىامة تتفؽ مع الدعائـ التي تقـو
  .(4)لممتعامميف مع التجار حماية أكيدة مف ناحية أخرى

 األساس القانوني  الفرع الثاني :

عماؿ التجارية األباإلضافة إلى األساس المنطقي ىناؾ األساس القانوني الذي أسس 
في نص المادة الرابعة مف التقنيف  ، حيث يتجمى األساس القانونيبالتبعية عمى أسانيد  قانونية

ا بيعماؿ التي يقـو األالتجاري الجزائري التي تنص عمى انو :''يعد عمال تجاريا بالتبعية : 
 .التاجر و المتعمقة بممارسة تجارتو أو حاجات متجره 

 .(5)االلتزامات بيف التجار''

 

                                                           
 .  133ص،  2005. موفـ  لمنشر و التوزيع ، الجزائر ،  األعماؿالوجيز في القانوف التجاري و قانوف ( عمي بف غانـ ،   1
 . 87، ص 2008، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبناف ،  األولى. الطبعة  القانوف التجاري( ىاني دويدار ،   2
 . 35ص،  2011،  .  ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر مبادئ القانوف التجاري، ( عبد القادر البقيرات   3
 . 115مرجع سابؽ ، ص، الطبعة التاسعة ،  القانوف التجاري الجزائري( نادية فضيؿ ،   4
 .109، ص 1990لجامعية ، الجزائر ، . الطبعة الثالثة ، ديواف المطبوعات ا مذكرات في القانوف التجاري( محمد ىالؿ ،   5
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يالحظ أف المشرع ىنا أضفى الصفة التجارية لألعماؿ التابعة لممشروع التجاري بمجموعو 
ألنو يشكؿ وحدة ال يسمح المنطؽ السميـ أف يعطي أعماليا وصفيف مختمفيف تجاري و 

لكي  جاء واضحا يفيـ مف خاللو انو لكي يكوف لمعمؿ الصفة التجارية وة فنص الماد، (1)مدني
ف كال مف الفقو و القضاء أغير  (2)بيف تاجريفىذا العمؿ ف يتـ أتنشا االلتزامات بيف التجار 

يعتبر العمؿ قد استقر عمى االكتفاء باف يكوف احد طرفي االلتزاـ تاجرا حتى  مثال في فرنسا
 . (3)بينما الطرؼ الثاني يبقى محتفظا بصفتو المدنية ،تجاريا بالنسبة إليو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 110( عمي فتاؾ ، مرجع سابؽ ، ص  1
 .  35( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص   2
 . 116مرجع سابؽ ، ص الطبعة التاسعة ، ،  القانوف التجاري الجزائري( نادية فضيؿ ،   3
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  المبحث الثاني 

 شروط األعمال التجارية بالتبعية

لمعايير المستند إلييا مف قبؿ إلى ا ءلمجو ايعة العمؿ التجاري فانو البد مف عند تحديد طب
، وبما أننا بصدد لمعيار الموضوعي و المعيار الشكميع و التي تتمثؿ خاصة في االمشر 

نية و القدرة لمباشرة ىذه البد مف الوقوؼ عمى مف لو اإلمكاف األعماؿ التجارية بالتبعية
 ، أي البد مف توافر مجموعة مف الشروط حتى يكوف أىال لذلؾ .األعماؿ

، بؿ ىناؾ فيا مف قبؿ األشخاص الطبيعية فقطالصفة التجارية ال تقتصر عمى احتراو 
جانبيـ يمكنيـ احتراؼ و القياـ باألعماؿ التجارية تتمثؿ في األشخاص فئات أخرى إلى 

كالقيد  رضو القانوف مف التزامات تجارية ما يف، إذ يمتـز و يخضع كالىما بكات (المعنوية )الشر 
، و الخضوع في السجؿ التجاري، مسؾ الدفاتر التجارية، وكذلؾ الخضوع لنظاـ اإلفالس

 ارية .وف عمى األرباح التجلضرائب معينة يحددىا القان

يجد فاف المطمع عمييا السالفة الذكر و طبقا لممادة الرابعة مف القانوف التجاري الجزائري 
مف  سيتـ دراستوأنيا تحدد أىـ الشروط الواجب توافرىا في األعماؿ التجارية بالتبعية وىو ما 

صفة التاجر أما المطمب  حوؿ يكوفالمطمب االوؿ ، ففي تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف خالؿ
 وؿ رابطة التبعية.الثاني فسيكوف ح
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  المطمب االول 

 صفة التاجرتوفر 

ف األشخاص الذيف األولى مف القانوف التجاري الجزائري أيستخمص مف نص المادة   
ف أ ، حيثو المعنويوف فـ األشخاص الطبيعيو تكوف مينتيـ القياـ باألعماؿ التجارية ى

ف تعتبر أعمالو تجارية حتى يعتبرىا القانوف أالشخص قبؿ إف يكتسب الصفة التجارية ال يمكف 
كذلؾ ، كما ىو الحاؿ في األعماؿ التي وردت في المادة الثانية و الثالثة مف ىذا القانوف 

 فالصفة يكتسبيا الشخص إذا قاـ بالعمؿ عمى وجو االحتراؼ واتخذىا مينة معتادة لو.

، و الفرع الثاني فألشخاص الطبيعيو ا توفر صفة التاجر لدىخصص الفرع االوؿ ولذلؾ سن
 ألشخاص المعنويوف .اتوفر صفة التاجر لدى 

  ناألشخاص الطبيعيوتوفر صفة التاجر لدى  الفرع االول :

يكوف صادرا مف التاجر وىو الشخص الذي تكوف مينتو القياـ  فإف العمؿ التجاري يجب أ
:'' يعد تاجرا كؿ  (2)مف القانوف التجاري الجزائري المادة األولىحيث عرفتو  ،(1)بأعماؿ تجارية

، ما لـ يقض القانوف ال تجاريا و يتخذ مينة معتادة لوشخص طبيعي أو معنوي يباشر عم
 بخالؼ ذلؾ''.

المالحظ عمى نص ىذه المادة انو جاء عاـ أي بمعنى انو شمؿ التاجر الطبيعي و 
 المعنوي.

                                                           
 . 67عبد الحميـ  ، مرجع سابؽ ، ص  أكموف(   1
الموافؽ ؿ  1417رجب  27مؤرخ في  96/27رقـ  االمرالمتمـ بالمعدؿ و  75/59القانوف التجاري الصادر باألمر رقـ   (  2
 . ( 1996ديسمبر  11الصادرة في  77، ) الجريدة الرسمية عدد  1996ديسمبر  09
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جؿ التجاري :'' يمكف أي المتعمؽ بالس 90/22مف القانوف  الثانيةو طبقا لنص المادة 
يتمتع بحقوقو المدنية إف يعبر صراحة عف رغبتو في امتياف أعماؿ التجارة  شخص طبيعي 

 .(1)''باسمو و لحسابو الخاص

عمى العمؿ المدني أف يكوف القائـ  إلضفاء الصفة التجارية الجزائري اشترطإف المشرع 
وذلؾ طبقا لمفقرة الثانية مف  ،ؿ المدني بطبيعتو الصفة التجاريةبالعمؿ تاجرا حتى يكتسب العم

لمادة الرابعة مف القانوف التجاري اشترط ليكوف االلتزاـ تجاريا أف تتوافر ىذه الصفة في ا
استقر عمى عدـ لزـو ىذا _ لفرنسي ا_ كالقضاء المصري و القضاء ، لكف القضاء (2)الطرفيف

الشرط و االكتفاء باف يكوف احد طرفيو فقط تاجرا حتى يعتبر العمؿ تجاريا بالنسبة إليو ، أما 
، و إذا كاف كال الطرفيف تاجرا صار العمؿ تجاريا ألخر فيبقى العمؿ عمى صفتو مدنياالطرؼ ا
 .(3)لكؿ منيما

اف ف، و بالتالي لمحمو التجاري مف حرفي أو نجارف يشتري التاجر أثاث أمثاؿ عمى ذلؾ 
 مدني بالنسبة لمحرفي أو النجار  ، و ىو عمؿجر لألثاث ىو عمؿ تجاري بالتبعيةشراء التا

التاجر االوؿ ىو  كذلؾ قد يكوف كالىما تاجرا كاف يشتري األثاث مف تاجر لألثاث فاف عمؿ
ألحدىما مدنيا وعند األخر لعمؿ بالنسبة ، وقد يكوف بيف تاجر و تاجر يكوف اتجاري بالتبعية

، فإذا اشترى التاجر أثاثا لمنزلو مف تاجر أخر كاف العمؿ عند االوؿ عمال مدنيا  وعند تجاريا
 .(4)األخر تجاريا

 

                                                           

جريدة ) يتعمؽ بالسجؿ التجاري  1990غشت سنة  18الموافؽ ؿ  1411محـر عاـ 27مؤرخ في  90/22القانوف رقـ (   1
  .  تمـمعدؿ و م .1990سنة  ( ،36 رسمية عدد

 . 111( عمي فتاؾ ، مرجع سابؽ ، ص   2
 .96 ص 1999،  اإلسكندريةالمطبوعات الجامعية ،  ار. د القانوف التجاري، عمي البارودي _ محمد السيد الفقى (   3

، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و   األولىالطبعة  . مبادئ القانوف التجاري، و آخروف ( عمياف الشريؼ  _ رياض الحمبي   4
 . 40 ، ص 2000الطباعة ، عماف  ، 
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ف التاجر المذكور أ و، أجديد لكي يفتح فرعا لتجارتو ومثاؿ أيضا استئجار التاجر لمحؿ
، أو استأجر محال ليمارس فيو تجارتو أو مخزنا محمو التجاريتبريد الستعمالو في يشتري جياز 

. فاف عقد اإليجار المذكور يعتبر تجاريا اعتو التي تدخؿ في نشاطو التجاريلكي يضع فيو بض
 . (1)يعتبر مدنيا بالنسبة لممؤجرأنو بالنسبة لمتاجر ) المستأجر ( إال 

خص بممارسة التجارة مف خالؿ ويجب ف نشير ىنا إلى انو في بعض األحياف قد يقوـ ش
الذي يتعامؿ ظاىريًا باسمو و لحساب شخص و  شخص أخر وىو ما يعرؼ بالتاجر المستتر

تجاري و مخاطر ، يظير أما الغير كأنو التاجر الحقيقي رغـ أف االستفادة مف النشاط ال(2)آخر
التجارة أو ناقص ، وقد يرجع ذلؾ أما لكونو محضور عميو مف ممارسة الخسارة ترجع إليو

، ومف أمثمة ىؤالء القضاة و الموظفوف المدنيوف و المحاموف (3)األىمية أو مشير إفالسو
 .(4)....الخ

وقد ثار خالؼ في ىذا الصدد حوؿ مف يكتسب صفة التاجر الشخص الظاىر أـ 
 المستتر ؟ إال انو ذىب رأي إلى القوؿ باف الشخص المستتر يعتبر تاجرا الف التجارة تتـ

، أما رأي (6)، و بالتالي فيو يساؿ عف العقود التي يبرميا الشخص الظاىر مع الغير(5)لحسابو
األخر فرأى باف الشخص الظاىر يعتبر تاجرا أيضا احتراما لمثقة المبنية عمى مظاىر 

، وبما انو يقـو باألعماؿ ؿ األعماؿ التجارية لحسابو الخاصبالرغـ مف انو ال يزاو  (7)األشياء

                                                           
    ة لمنشر و التوزيع ، عماف  . الجزء االوؿ ، الطبعة األولى ، دار الثقاف شرح القانوف التجاري ( فوزي محمد سامي ،   1

 . 79_  78، ص ص  2004
، عمى  2016/  04/ 19تـ االطالع عميو يـو  ، http://www.startimes.comشروط اكتساب صفة التاجر ،(   2

  دقيقة . 35و  10 الساعة
 . 18، ص   2007. الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  التاجر و األعماؿ التجارية والشركات( وجيو كماؿ اباضة ،   3
. الطبعة األولى ، دار الميسرة لمنشر و التوزيع و  مبادئ القانوف التجاري( بساـ حمد الطروانة و باسـ محمد ممحـ ،   4

 . 87، ص  2010الطباعة ، األردف ، 
 . 79شادلي نور الديف ، مرجع سابؽ ، ص  (   5
 . 102( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص   6
 . 135، ص 2004. الطبعة السادسة ، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الجزائري القانوف التجاري( نادية فضيؿ ،   7
. 

http://www.startimes.com/
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ارية و يظير بمظير التاجر فكأنو ارتضى ترتيب أثار اكتساب صفة التاجر في حقو و يمـز التج
، ذلؾ انو إذا كاف الشخص المستتر يكتسب صفة التاجر (1)معو االعتراؼ باكتسابو ىذه الصفة

فالنة يضارب في أموالو و يتـ االتجار لحسابو ، فاف الشخص الظاىر يعد تاجرا بسب ظيوره 
، تطبيقا لنظرية الظاىر و حماية لثقة عاممو مع اآلخريف عمى ىذا األساسر وتبمظير التاج

أي بمعنى حماية لمغير حسف  .(2)الجميور الذي تعامؿ معو في أثناء ظيوره بمظير التاجر
 .(3)النية ألف التجارة تقـو عمى أساس االئتماف و الثقة و كذلؾ حماية لممعامالت

مف القانوف التجاري الجزائري انو يشترط الكتساب صفة و يستفاد مف نص المادة األولى 
 (4)التاجر شرطاف أساسياف ىما القياـ باألعماؿ التجارية مف جية و االعتياد مف جية أخرى

يقـو التاجر بممارسة العمؿ التجاري لحسابو  فأ اؾ شروط أخرى  لـ يذكرىا النص و ىيوىن
جارية و القيد في السجؿ لدفاتر التمسؾ ا، و التمتع باألىمية التجارية ، باإلضافة إلى الخاص 
 و لكنيا وردت في نصوص أخرى مف القانوف التجاري الجزائري و سنوضحيا كاآلتي: التجاري 

ف يباشر أعماال أو يقصد بيا انو يجب عمى التاجر :  القيام باألعمال التجاريةأوال ( 
ف المشرع يقصد بيا األعماؿ التجارية الموضوعية و ليس األعماؿ أال شؾ في و تجارية 

 فأالقائـ بيا التجارية بالتبعية ، ذلؾ انو الكتساب الطابع التجاري بالتبعية يشترط في الشخص 
 .(5)ايكوف تاجرا قبؿ ممارستي

 التجارية بصفة منتظمة و مستمرة  عنصر مادي مفاده تكرار األعماؿ: وىو  أما االعتياد
ر االعتياد و اكتساب صفة ومف ثـ فاف القياـ بعمؿ تجاري عارض ال يكفي لتكويف عنص

ف العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فييا القياـ بالعمؿ التجاري إذ قد يكفي أكما  التاجر 
                                                           

 . 112، ص  2001. دار الجامعة الجديدة لنشر ، اإلسكندرية ،  ، التنظيـ القانوني لتجارةىاني دويدار  (  1
 . 114( حمو أبو حمو ، مرجع سابؽ ، ص  2
 ، عمى الساعة 2016/  04/  19تـ االطالع عميو يـو  ،  http://www.aliklil.comشروط اكتساب صفة التاجر ،(   3
 .  دقيقة   44و  10
 .   100_ 99( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص ص  4
 . 164، ص  2003وىراف ،  . ابف خمدوف لمنشر و التوزيع ، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري( فرحة زراوي صالح ،   5
. 

http://www.aliklil.com/
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، وىذا شخص صفة التاجرعتياد و يكتسب الالقياـ بو و لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر اال
في حالة ما إذا توافر العناصر األخرى لممينة التجارية  كما ىي الحاؿ بالنسبة لشراء المحؿ 

 .(1)التجاري

الحرفة أو المينة و نقصد بيا ممارسة نشاط يحقؽ لمف يقـو بو العيش ( االحتراف : ثانيا 
إف تعرؼ أيضا بأنيا تكريس الشخص لنشاطو عمى نحو رئيسي و  . و يمكف(2)و إشباع حاجاتو
أو يمكف اعتبارىا النشاط الذي يمارسو مؿ معيف بقصد الحصوؿ عمى الربح، معتاد لمقياـ بع

 .(3)الشخص عمى وجو االعتياد بقصد التعيش

ال رة شراء األوراؽ المالية و بيعيا بعد فتـ الميندس أو الطبيب أو المحامي بقياذلؾ أف 
، الف حرفتو ليست في المضاربة بؿ في الطب و اليندسة ، لكف يكسبو عممو ىذا صفة التاجر

لو جعؿ احد ىؤالء األشخاص حرفتو الرئيسية ىي المضاربة في سوؽ األوراؽ المالية العتبر 
يتحقؽ شرط االحتراؼ سواء مارس الشخص الطبيعي األعماؿ التجارية في محؿ . كما  تاجرا

 .(4)ف بائعا متجوالتجاري أو كا

إف ممارسة التجارة ( قيام التاجر بممارسة األعمال التجارية لحسابو الخاص :  ثالثا
ف يقـو بأعماؿ تجارية عمى وجو االستقالؿ عف غيره و لحسابو أتفترض عمى المحترؼ 

لتحمؿ وذلؾ لقياـ التجارة عمى عنصر االئتماف الذي ال يمنح إال لمف كاف مستعدا  ، (5)الخاص
و عمى ىذا النحو ال يعتبر العماؿ و المستخدموف في مجاؿ  خسائر و تحقيؽ األرباح،لتحمؿ ال

التجارة تجارا ألنيـ ال يقوموف باألعماؿ التجارية لحسابيـ الخاص بؿ لحساب رب العمؿ الذي 
 يتحمؿ وحده مخاطر ىذه األعماؿ و تربطيـ بو رابطة التبعية . 

 
                                                           

 . 155مرجع سابؽ ، ص، الطبعة التاسعة ،  القانوف التجاري الجزائري( نادية فضيؿ ،   1
 . 96_  95، ص ص 2004مطبعة الرياض ، قسنطينة ،   .  الوجيز في القانوف التجاريبوذراع بمقاسـ ، (   2
 . 122 ص ، 2006 ، اإلسكندرية.  دار المطبوعات الجامعية ،  القانوف التجاري( عمي البارودي و محمد السيد الفقى ،   3
 . 46، ص 2000، دار صفاء لمنشر و التوزيع ، عماف ،  األولى. الطبعة  مبادئ القانوف التجاري( سالـ القضاة  ،   4
 . 44( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص  5



مدخل عام حول األعمال التجارية بالتبعية                                   الفصل االول :   

 

 

24 

تبر السماسرة و الوكالء بالعمولة تجارا مع أنيـ يقوموف ومع ذلؾ فاف قانوف التجارة يع
و السبب في اكتسابيـ ، ئيـ و موكمييـ و وفقا لتعميماتيـبالعمؿ الموكؿ إلييـ لحساب عمال

بيـ فيـ يقوموف بالحرفة عمى وجو االستقالؿ و تتـ  ف ليـ ائتمانا خاصاأصفة التاجر ىو 
 .(1)مساءلتيـ باالستقالؿ عف اآلخريف

األىمية  ، واد دوف الشركات التجاريةفر األو تكوف في التجار :  ( األىمية التجارية رابعا
حيث يكوف مسؤوال عف األعماؿ ب في مباشرة التصرفات القانونية التجارية ىي قدرة الشخص

 .  (2)التي يقوـ بيا

تو و والعى بعوارض األىمية كالجنوف تتأثر األىمية التجارية بالسف مف جية و ما يسم
 الراشدوف لـ ينص القانوف التجاري الجزائري عمى أىمية، حيث السفو و الغفمة مف جية أخرى

ى انو :'' ال حيث نصت عم ىمية القاصر المرشد في المادة الخامسة منوبؿ تعرض فقط إلى أ
 ، البالغ مف العمر ثمانية عشرة سنة كاممة و الذي يريد، ذكرا أـ أنثىيجوز لمقاصر المرشد

ت التي ، كما ال يمكف اعتباره راشدا بالنسبة لتعيدارة أف يبدأ في العمميات التجاريةمزاولة التجا
 يبرميا عف أعماؿ تجارية :

_ إذا لـ يكف قد حصؿ مسبقا عمى إذف والده أو عمى قرار مف مجمس العائمة مصادؽ عميو مف 
سمطتو األبوية أو استحاؿ عميو  المحكمة ، فيما إذا كاف والده منوفيا أو غائبا أو سقطت عنو

 ،أو في حالة انعداـ األب أو األـ مباشرتيا

 . ''_ و يجب أف  يقدـ ىذا اإلذف الكتابي دعما لطمب التسجيؿ في السجؿ التجاري

 .  (3)و بالتالي يجب أف يكوف اإلذف في شكؿ مكتوب 

                                                           
 . 50، ص النشرتاريخ بدوف . جيينة لنشر و التوزيع ، عماف ، التجاري  الوجيز في القانوفالتالحمة ،  إبراىيـ( خالد   1
 . 78( بوذراع بمقاسـ ، مرجع سابؽ ، ص   2
المتعمؽ بالسجؿ  90/22عف طريؽ عقد رسمي وىو ما نصت عميو المادة السادسة مف القانوف  اإلذفيكوف  أفويجب (   3

 .''عمومي مؤىؿ قانونا ضابطالقانونية بعقد رسمي يحرره  األىمية:'' تثبت سالؼ الذكر التجاري
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، في ةالرجوع إلى القانوف المدني الجزائري باعتباره الشريعة العام كاف البد لنا مفلذلؾ 
 غ سف الرشد متمتعا بقواه العقميةمنو التي نصت عمى مايمي : '' كؿ شخص بم 40نص المادة 

 ، يكوف كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية .و لـ يحجر عميو

 ( سنة كاممة.19_ وسف الرشد تسعة عشر )

، جزائريا كاف أو أجنبيا و يكوف أىال لالتجار في الجزائر 19بمغ سف  و بالتالي كؿ مف
 .(1)لو كاف قانوف الدولة التي ينتمي إلييا األجنبي يعتبره قاصرا

و السبب في ذلؾ ىو رغبة المشرع في التسوية بيف جميع األشخاص البالغيف وعدـ توفير 
وأكثر مف ذلؾ ىو الرغبة في توفير الحماية و الطمأنينة و الثقة  حماية خاصة لألجانب ،

 .(2)لممواطنيف الجزائرييف في تعامميـ مع األجانب

إذ انو لممرأة المتزوجة في التشريع الجزائري ما لرجؿ :  أما بالنسبة ألىمية المرأة المتزوجة
كاممة و غير ( 19، فميا متى بمغت )أمواليا و في االشتغاؿ بالتجارة مف حرية التصرؼ في 

أف تحترؼ التجارة دوف مصابة بعارض مف عوارض األىمية كالجنوف أو العتو أو السفو فميا 
، وىذا ما جاء بو نص المادة الثامنة مف القانوف التجاري الجزائري :'' تمتـز المرأة  قيد أو شرط

 .التاجر شخصيا باألعماؿ التي تقـو بيا لحاجات تجارتيا 

 أمواليا الشخصية لحاجات تجارتيا و يكوف لمعقود بعوض التي تتصرؼ بمقتضاىا في 
 كامؿ األثر بالنسبة لمغير'' . 

 وجو االحتراؼ اكتسبت صفة التاجر فمتى باشرت المرأة المتزوجة األعماؿ التجارية عمى
، كما أنيا  اآلخريفصرفاتيا مثميا مثؿ التجار حمؿ جميع المخاطر التي تنجر عف تتو بالتالي ت

 . (3)د في السجؿ التجاري ...الخمف مسؾ الدفاتر التجارية و القي تمتـز بجميع التزامات التجار

                                                           
 . 106( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص   1
 . 47عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص (   2

 . 109_ 108ص ص ( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ،  3
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كمايمي :'' ال يعتبر زوج التاجر لذلؾ جاء نص المادة السابعة مف القانوف التجاري الجزائري 
 تاجرا إذا كاف يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجو.

 ر تاجرا إال إذا كاف يمارس نشاطا تجاريا منفصال''._ و ال يعتب

و حتى تكوف المرأة  . فعند قياـ المسؤولية سواء عقدية أو تقصيرية تمتـز بيا المرأة التاجرة
ىذا ما ينطبؽ  المتزوجة تاجرة يجب عمى األعماؿ التي تقـو بيا أف تكوف لحاجة تجارتيا و

و االستقالؿ في ،  األعماؿ التجارية بالتبعيةمف القانوف التجاري الجزائري  04عميو المادة 
لية يؤدي بضماف و حماية الغير المتعامؿ مع المرأة المتزوجة التاجرة ألنو يستطيع االذمة الم

 .(1)العودة عمييا

تعرؼ الدفاتر التجارية عمى أنيا سجالت يقيد فيو مسك الدفاتر التجارية : سادسا ( 
فيمة ببياف ، ألنيا تكوف ك(2)، حقوقو و التزاماتو (اجر عممياتو التجارية ) إيراداتو، مصروفاتوالت

ذا، وبياف مالو و ما عميو مف ديوف متعمقة بتجارتو . المركز المالي لمتاجر إفالسو  أشير وا 
يستطيع إثبات سالمة تصرفاتو و حسف نيتو حتى يدرا عف نفسو خطر التعرض لعقوبة اإلفالس 

 .(3)بالتدليس أو بالتقصير

نجد انو  سالؼ الذكر 75/59الصادر باألمر  و بالنظر إلى القانوف التجاري الجزائري
نص عمى مسؾ الدفاتر التجارية في المادة التاسعة منو حيث نصت عمى انو : '' كؿ شخص 

المقاولة  طبيعي أو معنوي لو صفة التاجر ممـز بمسؾ دفتر لميومية يقيد فيو يوما بيـو عميات
أو أف يراجع عمى األقؿ نتائج ىذه العمميات شيريا بشرط أف يحتفظ في ىذه الحالة بكافة 

 الوثائؽ التي يمكف معيا مراجعة تمؾ العمميات يوميا''.
                                                           

1   )http://www.f-law.net/law/threads   20و  10 ، عمى الساعة 2016/  04/  27، تـ االطالع عميو يـو 
 .دقيقة

 . 49( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص   2
 . 166ص ، مرجع سابؽ التاسعة ،  ، الطبعةالجزائري ، القانوف التجاري  فضيؿ، ( نادية   3

http://www.f-law.net/law/threads
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عمى انو :  حيث يعرؼ القيد في السجؿ التجاري السجل التجاري :سابعا ( القيد في 
في الدولة لتحقيؽ غايات قانونية و إعالنية و  السجؿ الذي تمسؾ بو إحدى الجيات الرسمية

أفراد و  اقتصادية مف خالؿ تدويف المعمومات المحددة لممراكز القانونية لكؿ مف التجار )
 . (1)شركات ( و المؤسسات التجارية

السالؼ الذكر فقد نص عمى  75/59بنظر إلى القانوف التجاري الجزائري الصادر باألمر 
منو عمى انو :'' يمـز بالتسجيؿ في السجؿ التجاري:  19/01التجاري في المادةالقيد في السجؿ 

_ كؿ شخص طبيعي لو صفة التاجر في نظر القانوف الجزائري و يمارس أعمالو التجارية 
 داخؿ القطر الجزائري ''.

                                     ن توفر صفة التاجر لدى األشخاص المعنويو الفرع الثاني :
 )) الشركات التجارية ((                      

بأنيا : الشركة عقد  الجزائري مف القانوف المدني 416نص المادة تعرؼ الشركة طبقا ل
بمقتضاه يمتـز شخصاف طبيعياف أو اعتبارياف أو أكثر عمى المساىمة في نشاط مشترؾ بتقديـ 
حصة مف عمؿ أو ماؿ أو نقد ، بيدؼ اقتساـ الربح الذي قد ينتج أو تحقيؽ اقتصاد أو بموغ 

 ىدؼ اقتصادي ذي منفعة مشتركة

 .(2)كما يتحمموف الخسائر التي قد تنجر عف ذلؾ

 

                                                           
 . 67مرجع سابؽ ، ص، الطبعة الثالثة ،  الوجيز في القانوف التجاريالتالحمة ،  إبراىيـ( خالد   1
الجريدة ، ) القانوف المدنيو المتضمف  1975سبتمبر  26الموافؽ ؿ  1395رمضاف  20المؤرخ في  58/ 75رقـ  األمر(   2

  1408رمضاف  16المؤرخ في  88/14 رقـ( المعدؿ و المتمـ بالقانوف  1975سبتمبر  30مؤرخة في  78الرسمية عدد 
 .(  1988مايو  04الصادرة في  18) الجريدة الرسمية عدد  1988مايو  03الموافؽ ؿ 
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ومنو يتضح أف تعريؼ الشركة يتضمف اتفاؽ أو أكثر مف شخص أو عدة أشخاص لممساىمة 
، و ىذا االشتراؾ اـ ما ينتج مف ربح أو تحمؿ خسارةفي مشروع مالي يبتغى مف وراءه اقتس

 . (1)يحقؽ في الواقع نتائج أقوى و أفضؿ مف المجيودات الفردية

مف القانوف التجاري الجزائري عمى انو :'' يمـز بالتسجيؿ في السجؿ  19/02حيث نصت المادة 
 بالشكؿ ، أو يكوف موضوعو تجاريا، و مقره في الجزائر التجاري : _ كؿ شخص معنوي تاجر

 أو كاف لو مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت''.

ال تتمتع الشركة  ''نو:اعمى  مف قانوف التجاري الجزائري 549كما تنص المادة 
و قبؿ إتماـ ىذا اإلجراء يكوف  التجاري.مف تاريخ قيدىا في السجؿ إال بالشخصية المعنوية 

ا متضامنيف مف غير تحديد أمواليـ، إال إذا األشخاص الذيف تعيدوا باسـ الشركة و لحسابي
  المتخذة.، بعد تأسيسيا بصفة قانونية أف تأخذ عمى عاتقيا التعيدات قبمت الشركة

 . (2)''فتعتبر التعيدات بمثابة تعيدات الشركة منذ تأسيسيا

المتعمؽ بشروط ممارسة  (3)04/08 وتنص الفقرة األولى مف المادة الرابعة مف القانوف
تباري يرغب في ممارسة نشاط األنشطة التجارية عمى انو :'' يمـز كؿ شخص طبيعي أو اع

إال أماـ  ال يمكف الطعف فيو في حالة النزاع أو الخصومة، بالقيد في السجؿ التجاري و تجاري
 .''الجيات القضائية المختصة

                                                           
 واف المطبوعات الجامعية ، عنابة . الطبعة الرابعة ، دي القانوف التجاري /الشركات التجارية، عباس حممي المنزالوي  (  1

 . 01، ص  1994
 ، المعدؿ و المتمـ   75/59رقـ  باألمر الجزائري الصادر قانوف التجاري( ال  2
بشروط ممارسة ، يتعمؽ  2004سنة  أوت 14الموافؽ ؿ 1425الثاني عاـ  جماده 27مؤرخ في  04/08القانوف رقـ (   3

 .( ، معدؿ و متمـ2004 غشت 18الصادرة في  52ريدة الرسمية عدد . ) الج  التجارية األنشطة
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:'' يخضع لمقيد في عمى انو ( 1)15/111رقـ المرسـو التنفيذي مف  كما تنص المادة الرابعة
 طبقا لمتشريع المعموؿ بو ''. السجؿ التجاري كؿ شخص طبيعي أو معنوي ممـز بو ،

الشركات التجارية الصفة التجارية القانونية إال مف تاريخ تسجيميا و بالتالي ال تكتسب 
، و يتحدد طبيعة عمؿ الشركة و موضوعيا مف الغرض الذي انشات مف (2)بالسجؿ التجاري

 . (3)و الذي يحدد في عقد تأسيسيا اجمو

الذي تبناه قانوف التجارة األردني في مادتو التاسعة في فقرتيا الثانية عند  و ىو نفس الشئ 
 .(4)تعريفيا لمتجار وذلؾ بقوليا :'' الشركات التي يكوف موضوعيا تجاريا''

فإذا ما كاف موضوع الشركة القياـ  ارية عف الشركة المدنية ،و ىذا ما يميز الشركة التج
باألعماؿ التجارية كعمميات الشراء ألجؿ البيع أو عمميات التاميف أو استغالؿ النقؿ أو الصرؼ 
أو الصناعة أو استغالؿ المخازف العمومية فاف الشركة تكوف تجارية . أما إذا كاف موضوع 

عي وف شركة مدنية الف النشاط الزراالشركة القياـ باألعماؿ المدنية كالزراعة مثال فإنيا تك
، فبيع المحصوالت الزراعية ال يعد عمال تجاريا ألنو لـ يسبقو يخرج مف نطاؽ القانوف التجاري

، و إذا المحصوالت الزراعية و استئجارىا شراء و ينطبؽ نفس الحكـ عمى كؿ ما يمـز إلنتاج
لو اتخذت شكؿ شركة تضامف أو كاف موضوع الشركة الرئيسي مدنيا اعتبرت الشركة مدنية و 

عض العمميات التجارية ، وحتى و لو قامت بباىمة أو شركة ذات مسؤولية محدودةشركة مس
و ال تنطبؽ الصفة التجارية عمى األشخاص الشركاء و إنما عمى الشركة ، بصفة تبعية

 .(5)باعتبارىا شخص معنوي ماعدا الشركاء في شركة التضامف إذ يعتبروف مف التجار

 

                                                           
يحدد كيفيات القيد و  2015مايو  03الموافؽ ؿ   1436رجب عاـ  14مؤرخ في  15/111المرسـو التنفيذي رقـ  (  1

 ( . 2015مايو  13الموافؽ  24. ) الجريدة الرسمية عدد التعديؿ و الشطب في السجؿ التجاري
 . 36عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص  (  2
 . 29سابؽ ، صوجيو كماؿ اباضة ، مرجع  (   3
 . 69( بساـ حمد الطروانة و باسـ محمد ممحـ ، مرجع سابؽ ، ص  4
 .    103( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص   5
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 ني المطمب الثا

 التاجر و حاجات متجره ((  بأعمال))ارتباط العمل  توفر رابطة التبعية

ومف شروط األعماؿ التجارية بالتبعية أف يكوف العمؿ متعمقا بممارسة التاجر النشاط 
إذا قاـ تجارية إال الصفة الالتجاري أو ناشئا عف االلتزامات بيف التجار فال يتخذ العمؿ المدني 

 . (1)تاجر لحاجات تجارتوبو 

كوف ، ذلؾ انو يشترط حتى يصفة التجارية إال إذا قاـ بو تاجرال يتخذ العمؿ المدني ال 
  (2)التجاري واف يكوف لغايات تجارية يكوف لو صمة و عالقة بالنشاط عمال تجاريا بالتبعية أف

وىو ما اشترطتو الفقرة األولى مف المادة الرابعة مف القانوف التجاري الجزائري أف يتعمؽ العمؿ 
 .(3)بممارسة التجارة أو حاجات المتجر ليعتبر تجاريا

كما انو ال يشترط في العمؿ التجاري بالتبعية أف يقصد بو المضاربة أو تحقيؽ الربح بؿ 
، و يظؿ العمؿ تجاريا ألنو في األصؿ مدني بطبيعتو يكفي أف يكوف متعمقا بحاجات التجارة

.  (4)بالتبعية عندما يقصد بو تييئة الجو لممارسة التجارة كاستئجار محؿ أو أدوات ليذه الغاية
نما تتعمؽ  حيث يمكف أف يقـو التاجر بالعديد مف األعماؿ التي ال تتعمؽ بنشاطو التجاري وا 

بة و اإلنفاؽ عمى األسرة فيذه األعماؿ بعيدة عف الحياة بحياتو الخاصة أو حياتو األسرية كالي
التجارية مما ال يبرز خضوعيا ألحكاـ القانوف التجاري بؿ تظؿ خاضعة ألحكاـ القانوف 

، أو انو انقطعت صمتو بالتجارة فال مجاؿ ىنا لتطبيؽ نظرية األعماؿ التجارية (5)المدني
 .(6)بالتبعية

                                                           
 . 86حمو ، مرجع سابؽ ، ص  أبوحمو (   1
، دار الميسرة   األولى. الطبعة  القانوف التجاري مبادئ و مفاىيـ،  وآخروف( عمياف الشريؼ و مصطفى حسيف سمماف   2

 . 40_ 39، ص ص  2000،  األردفلمنشر و التوزيع و الطباعة ، 
 . 112( عمي فتاؾ ، مرجع سابؽ ، ص  3
 .38، ص  1999عويدات لمنشر والطباعة ، لبناف ، .  الكامؿ في قانوف التجارة ) المؤسسة التجارية (ناصيؼ ،  ساليا(   4

 . 89ص مرجع سابؽ ،القانوف التجاري ، ( ىاني دويدار ،  5
 . 92(  سمماف بوذياب ، مرجع سابؽ ، ص  6
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 أعماال تجارية بالتبعية تجارتو جر و تتعمؽ أو ترتبط بأعماؿتعتبر العقود التي يجرييا التا
عقد ، و كذلؾ راء أثاث أو لواـز لمحمو التجاريكالعقود التي يباشرىا التاجر ويقصد مف ورائيا ش

، ويمحؽ بذلؾ أيضا العقود التي يبرميا مع العماؿ الذيف التاميف الخاص بمحمو التجاري
، وكذلؾ عقد لقروض التي يخصصيا ألعماؿ تجارتووكذلؾ ايستخدميـ في محمو التجاري ، 

، فيي تعتبر أعماال رية و االعتمادات المستنديةالنقؿ و العقود المصرفية كفتح الحسابات الجا
 . (1)تجارية إذا قاـ بيا التاجر و كانت مخصصة لتسييؿ أعمالو

اجر لقضاء حاجات شراء سيارة ىو عمؿ مدني أصال و إذا اشتراىا الت ذلؾ أيضا مثاؿ و
، أما إذا اشتراىا ممية و يبقى االلتزاـ عقدا مدنيامنزلو و االستعماؿ العائمي فال تتغير طبيعة الع

لتوزيع البضائع أو لنقؿ العماؿ في متجره فاف عقد الشراء يصبح عمال تجاريا بالتبعية و يترتب 
 .(2)عنو التزاـ تجاري

في القانوف التجاري بؿ توجد كذلؾ في القانوف  أف نظرية التبعية ال توجد فقطالمالحظ  
، و بالتالي قياسا عمى نظرية األعماؿ التجارية بالتبعية فاف األعماؿ التجارية تفقد (3)المدني

صفتيا التجارية وتصبح أعماال مدنية إذا أجراىا غير تاجر ألمور تتعمؽ بمينة مدنية تسيميا 
 .(4)وتكمميا

و األمثمة عمى مثؿ ىذه األعماؿ كثيرة كاف  (5)المدنية بالتبعيةفاف ىذا العمؿ يكتسب الصفة 
قياـ الطبيب بشراء يقـو مزارع بشراء أوعية لمحصولو ولو انو باع المحصوؿ مع األوعية ، 

غذية ، و شراء صاحب المدرسة الخاصة األ(6)، شراء الرساـ األدوات الالزمة لعممواإلبر لزبائنو
فيذه األعماؿ كميا تجارية بطبيعتيا ألنيا عمميات الشراء  ،غذية و األدوات لبيعيا لتالميذهاأل

                                                           
، ص ص  2014التوزيع ، عماف ، ، دار الثقافة لمنشر و  األولىالطبعة  . القانوف التجاري ( عادؿ عمي المقدادي ،   1

116– 117  . 
  . 36( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص   2
 . 90عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص (   3
 . 72بمقاسـ ، مرجع سابؽ ، ص  ( بوذراع   4
 . 91حمو ، مرجع سابؽ ، ص  أبو( حمو   5
  . 38( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابؽ ، ص 6 
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، غير أنيا تابعة لمينة مدنية أصمية ىي الطب أو الزراعة سعيا وراء تحقيؽ الربحألجؿ البيع 
 .(1)أو الرسـ أو التعميـ و لذلؾ تعتبر مف األعماؿ المدنية بالتبعية

                                                           
 . 90( عمار عمورة ، مرجع سابؽ ، ص   1
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  الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق األعمال التجارية بالتبعية

إن ميدان األعمال التجارية بالتبعية كغيرىا من األنواع األخرى لألعمال التجارية عمييا أن 
القضاء و  واجتيادا من لكن سعيا لتاجر،ا تشمل العديد من التصرفات القانونية التي يقوم بيا

في دائرة تطبيق األعمال التجارية بالتبعية بالتوسيع  اقامو قد  الجزائريالمشرع الفقو إلى جانب 
 .من التقنين التجاري جزائري 04/02عمييا في  المادة  تو التي نصمن حيث االلتزامات 

ىناك وىي االلتزامات التعاقدية بين إرادتي التجار  إلضافة إلى االلتزامات التي تنشئفبا
التجارية بالتبعية متى  األعمالااللتزامات غير التعاقدية ال تعتبر من العقود ولكنيا تعتبر من 

 تجارة التاجر و حاجات متجره . كانت متجية لخدمة

 وسيتم دراسة ىذا الفصل في مبحثين كالتالي :

 التعاقدية تالمبحث االول : االلتزاما

 المطمب االول : العقود التابعة األصمية

 المطمب الثاني : العقود التابعة الفرعية

 المبحث الثاني : االلتزامات غير التعاقدية

 المطمب االول : األفعال النافعة

  المطمب الثاني : األفعال الضارة
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 المبحث االول 

 االلتزامات التعاقدية

اتجاه شخص أو  أشخاصعدة العقد عبارة عن اتفاق من خاللو يمتزم بموجبو شخص أو 
في العديد  إبراميا، و العقود يتم لك بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ماوذ آخرين أشخاصعدة 

عقود  تعتبر، حيث التجاريفي الميدان  وأخرىالمدني يدان ممن المجاالت منيا ما يكون في ال
التجارية بالتبعية  عمالاألالتجارية من  عمالاأل إطارفي التي قد يقوم بإبراميا التاجر والتزاماتو 

 غم أنيا في األصل ذات طابع مدني ر  حاجات متجرهبممارسة تجارتو و خاصة منيا ما يتعمق 
ال تجارية وتطبيقا لذلك تعتبر أعما، أي تكون لحاجاتو الشخصيةمدنية ال ولم تتعمق بأعمال ما

التاجر لوقود و آالت لمصانعو و االقتراض لشؤون تجارتو ، وعقود العمل عقود شراء بالتبعية 
والعمميات الواردة عميو من بيع و  التي يبرميا التاجر مع عمالو و التامين عمى المحل التجاري

 وضع خاص . ، وبعض العقود متعمقة بالعقار كالمباني و األراضي فممثل ىذه العقود ليا شراء

و سيتم التطرق في ىذا المبحث إلى مطمبين حث سنتناول في لمطمب االول العقود 
 التابعة األصمية ، أما المطمب الثاني فيتمحور حول العقود التابعة الفرعية .
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 المطمب االول 

 العقود التابعة األصمية 

التي تتعمق بصميم مينة التاجر، وتشكل  العقودالعقود التابعة األصمية من 
)عقد  العمل عقد طو التجاري تتمثل في عقد القرض،لنشا العناصر الرئيسية 

 ، و سيتم التطرق إلييا كالتالي :و العقود المتعمقة بالعقار (ماالستخدا

  عقد القرض : الفرع االول

بمغ من المقترض ممكية ميعرف عقد القرض بأنو ''عقد يمتزم بو المقرض إن ينقل إلى 
، عمى إن يرد إليو المقترض عند نياية القرض شيئا مثمو في مقداره النقود أو أي شئ مثمي أخر

 .(1)و نوعو و صفتو''

وىو نفس التعريف الذي ذىب إليو المشرع الجزائري في تعريفو لعقد القرض مستعمال 
عمى انو :'' قرض  (2)ون المدنيمن القان 450كممة القرض االستيالكي ، حيث نص في المادة 

 رض ممكية مبمغ من النقود أو أي شئاالستيالك ىو عقد يمتزم بو المقرض أن ينقل إلى المقت
، و ر، و المقداعند نياية القرض نظيره في النوع ، عمى أن يرد إليو المقترضمثمي أخر

 ''. الصفة

وذلك بالنسبة لممقرض أو بالنسبة لممقترض . ولكنو  يعتبر القرض من األموال المدنية
التجارية بطبيعتيا و  _ من األعمال (3)ا البنكلمبنك _ أي العمميات التي يقوم بييعتبر بالنسبة 

                                                           
 2004 ،  اإلسكندريةشاة المعارف ، . الجزء الخامس ، من الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق احمد السنيوري ،  (  1

 . 325ص 
 السالف الذكر . ، 75/58الصادر باألمر الجزائري ( القانون المدني   2
وتعد جميعيا تجارية ومنيا استالم األموال والودائع كثيرة و متنوعة  أعمالىي  لتي تقوم بيا المصارف أو البنوك األعمال ا(  3

وتعتبر العمميات المصرفية تجارية بالنسبة لممصرف و لو .  والسندات المالية وفتح االعتماد والحساب الجاري وخصم السندات
وقعت منفردة، أما بالنسبة لمعميل فتعتبر مدنية إال إذا كانت قد صدرت من تاجر لشؤون تتعمق بتجارتو . انظر نادية فضيل ، 

  .1996. ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  القانون التجاري الجزائري
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ذلك الن القرض يدخل ضمن عمميات البنوك التي نص القانون عمى اعتبارىا من األعمال 
  حالتين:تجارية بالتبعية وذلك في التجاري، إال أن القرض يعتبر من األعمال ال

 تجارتو.إذا كان المقترض تاجرا و اقترض لحاجات أوال ( 
 .(2)كالمضاربة في البورصة( 1)إذا كان المقترض غير تاجر واقترض ليقوم بعممية تجاريةثانيا ( 

 العقود المتعمقة بالعقار الفرع الثاني :

ومن ثم فال مجال العمميات العقارية تستبعد من نطاق القانون التجاري  القاعدة العامة في
، وال تعد تجارية إال استثناء بنص القانون لتطبيق نظرية التبعية عمى العقود المتعمقة بالعقارات

 .  (3) كمشروع شراء العقارات لبيعيا بربح

تجارية بالتبعية كمما تعمق بدا يأخذ بنظرية األعمال ال قد الحديث لكن استثناءا من القضاء
، بل تتعمق بمجرد التزامات محميا ارات أو الحقوق العينية العقاريةاألمر بعقود ال ترد ممكية العق

 .(4)عقار ويقوم بيا التاجر لحاجات تجارتو

، أو أن يتفق مع ار عقار ليباشر فيو عممو التجاريمثال عمى ذلك قيام التاجر باستئج
أو أن يقوم بالتامين عمى  التجاري،مقاول عمى إنشاء أو ترميم العقار الذي يزاول فيو نشاطو 

 .(5)العقار الذي يزاول فيو ذلك النشاط

 

 

 

                                                           
 . 56، صمرجع سابق  ،( سوزان عمي حسن   1
 . 105، ص ، الطبعة السادسة ، مرجع سابق  القانون التجاري الجزائري ( نادية فضيل ،  2
  . 98( سممان بوذياب ، مرجع سابق ، ص  3
 . 113بندق ، مرجع سابق ، ص  أنور( مصطفى كمال طو و وائل   4
 . 93مرجع سابق ، صالقانون التجاري ،  ( ىاني دويدار ،  5
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 )) عقد االستخدام(( عقد العمل  : الفرع الثالث

العقد الذي يتعيد بمقتضاه احد المتعاقدين بان  ىو ذلك عرف عقد العمل عمى انو :''
يعمل تحت خدمة المتعاقد األخر و تحت إدارتو أو إشرافو مقابل اجر يتعيد بو المتعاقد 

 . (1)األخر''

:'' ذلك العقد أو االتفاق الذي بمقتضاه يمتزم شخص يسمى عقد العمل ويعرف كذلك 
عمال لفائدة و مصمحة شخص أخر يكون تابع األجير أو العامل بالقيام ببعض النشاطات أو اإل

 .(2)لو ويسمى رب العمل  مقابل عوض نقدي يسمى األجر ''

المتعمق بعالقات العمل  90/11بالنسبة لتعريف عقد العمل في القانون فقد عرفو القانون 
األشخاص ، كل نو بقوليا :'' يعتبر عماال اجراء، في مفيوم ىذا القانونفي نص المادة الثانية م

، في إطار التنظيم ولحساب شخص أخر طبيعي عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب الذين يؤدون
 . (3)أو معنوي عمومي أو خاص يدعى ''المستخدم''

إن العقد الذي يبرمو صاحب العمل مع عمالو يعد من العقود المدنية بطبيعتيا في  
القانون العالقات بين رب العمل و العمال تخضع لقانون منفصل عن  بحجة أن ،(4)األصل

، ولكن جانب من الفقو اعتبره من العقود التجارية بالتبعية بالنسبة التجاري وىو قانون العمل
العقد ىنا يتمتع بالصفة التجارية  أي انو يعني أن( 5)لرب العمل التاجر عمال بمبدأ التبعية

 . (6)ر و يظل محتفظا بصفتو المدنية بالنسبة لمعاملبالتبعية بالنسبة لمتاج

                                                           
 . 104، الطبعة السادسة ، مرجع سابق ، ص  القانون التجاري الجزائري( نادية فضيل ،  1
، ص  2008. دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، التفرقة بين عقد العمل و عقد المقاولة ( بجاوي المدني ،  2

27 . 
. ) الجريدة  يتعمق بعالقات العمل،  1990ابريل  21 ل ، الموافق 1410رمضان  26مؤرخ في  90/11( القانون رقم  3

 . معدل و متمم .(  1990ابريل  25الصادرة في  17الرسمية عدد
 . 89حمو أبو حمو ،  مرجع سابق  ، ص (  4
 .57، ص  2004. دار المعارف لمنشر ، اإلسكندرية ،  الوجيز في القانون التجاريسوزان عمي حسن ، (  5
 . 37البقيرات ، مرجع  سابق ، ص ( عبد القادر  6
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 المطمب الثاني 

 العقود التابعة الفرعية

قد يقوم التاجر بإبرام عقود تابعة لمينتو بصورة فرعية أو عرضية منيا ما يعرف بعقد 
 ، وسنفصل فييا أكثر فيما يمي : و عقد بيع و شراء المحل التجاري الكفالة

 :عقد الكفالة  (الفرع االول 

موجب إذا لم يقم إن الذي يجعل نفسو كفيال لموجب فانو يمتزم نحو الدائن أن ينفذ ىذا ال
، فالكفالة ىي العقد الذي يتعيد بموجبو شخص أو عدة أشخاص بتنفيذ كل أو المديون بتنفيذه

  .(1)جزء من موجب متخذ أو سيتخذ من قبل شخص أو عدة أشخاص عند عدم تنفيذه من قبميم

تعرف الكفالة بأنيا :'' ذلك العقد الذي بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعيد لمدائن 
 .(2)بان يفي بيذا االلتزام إذا لم يفي بو المدين نفسو''

من القانون  644وىو نفس التعريف الذي جاء بو المشرع الجزائري في نص المادة 
'' الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام  حيث نصت عمى انو : المدني سالف الذكر.

 بيذا االلتزام إذا لم يف بو المدين نفسو'' .بان يتعيد لمدائن بان يفي 

ن ىما الكفيل وىو الضامن الذي يمتزم مع المدين ، و المكفول لو وىو الدائن فممكفالة طرفا
 . (3)ليس طرفا في عقد الكفالة بااللتزام المكفول بو أما المدين األصمي وىو المكفول عنو فيو

                                                           
، 2001 الحمبي الحقوقية ، لبنان  . الجزء التاسع ، منشورات الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة( موريس نخمو ،   1

 . 290_  289ص ص 
 . منشاة المعارف الشخصية و العينية  التأميناتانون المدني قشرح ال( محمد عمي سكيكر و معتز كامل مرسي ،   2

 . 25، ص  2005،  اإلسكندرية
    2006و التوزيع ، عمان ،  ، دار الثقافة لنشر األولىالطبعة  . شرح القانون المدنيالسرحان ،  إبراىيم( عدنان   3
 .181ص
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األصل في الكفالة أنيا تبرعية إذ يسدي الكفيل خدمة إلى المدين دون أن يتقاضى أجرا 
وبالتالي  لدين إذا لم يقم المدين بالوفاء ، وذلك بان يتعيد لمدائن أن يقوم بالوفاء با(1)عمى كفالتو

 . (2)ال تعد الكفالة عمال تجاريا ولو كان الدين المكفول تجاريا أو كان الكفيل تاجرا

من القانون المدني الجزائري عمى انو : '' تعتبر كفالة الدين  01/ 651ولقد نصت المادة 
 التجاري عمال مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا''.

ا عقد مدني فان الفقرة الثانية من المادة غير أنيا إذا كانت القاعدة في الكفالة أني
، تتمثل في أن الكفالة تفقد صفتيا المدنية و تصطبغ تورد استثناء عمى ىذه القاعدة 651/02

تجارية ضمانا احتياطيا، أو تعمقت  أوراقبالطابع التجاري في حالة ما إذا تعمقت بضمان 
صرف كان يقوم المصرف بكفالة ، و تتصف بالتجارية كمما صدرت عن مبتظيير ىذه األوراق

 .(3)احد عمالئو مقابل عمولة
كفيل مصمحة في الدين الذي كان لمو المكفول من التجار و إذا كان الكفيل و بالتالي 

 .  (4)مثال قيام شريك متضامن بكفالة سداد قرض سحبو شريكو لتدعيم نشاط الشركة يكفمو 
. فالكفيل (5)عن نفسو خطر اإلفالس و يحتفظ بو كعميل حد عمالئو ليبعدأو كان يكفل التاجر أ

، وليس لمجرد التبرع لممدين لمصمحة تجارتو و لحماية ائتمانو في ىذه الحالة يتقدم بكفالتو
. وتعد الكفالة في ىذه الحالة عمال تجاريا شخصيا أي بالتطبيق لنظرية األعمال المكفول

 .(6)التجارية بالتبعية

                                                           
 . 111بندق ، مرجع سابق ، ص  أنور( مصطفى كمال طو و وائل   1
 . 91مرجع سابق ، ص ،  القانون التجاريىاني دويدار ،  (  2
 . 103مرجع سابق ، ص، الطبعة السادسة ،  القانون التجاري الجزائري( نادية فضيل ،   3
 . 101عبد الرزاق جاجان و عبد القادر برغل و اخرون ، مرجع سابق ، ص  (  4
 . 88حمو ، مرجع سابق ، ص أبو( حمو   5
 . 81، مرجع سابق ، ص ( محمد فريد العريني و جالل وفاء البدرى محمدين   6
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ان فيمكن أن تكتسب الكفالة الصفة التجارية بالتبعية إذا كدائن المكفول أما فيما يتعمق بال
، كما ىو الحال بالنسبة لمبنك الذي يتطمب تقديم كفيل كشرط الدائن اشترطيا لمصمحة تجارتو

 .(1)لفتح االعتماد

  عقد بيع و شراء المحل التجاري :الفرع الثاني 

بالنظر إلى المشرع الجزائري في القانون التجاري نجد انو لم يقم بإعطاء تعريف محدد  
من القانون التجاري  78وذلك في نص المادة فقط لممحل التجاري و إنما قام بذكر عناصره 

حيث نص عمى انو :'' تعد جزء من المحل التجاري األموال  75/59الجزائري الصادر باألمر 
 صة لممارسة نشاط تجاري و يشمل المحل التجاري الزاميا عمالءه و شيرتو .المنقولة المخص

كما يشمل أيضا سائر األموال األخرى الالزمة الستغالل المحل التجاري كعنوان المحل و 
االسم التجاري و الحق في اإليجار و المعدات و اآلالت و البضائع و حق الممكية الصناعية و 

 نص عمى خالف ذلك ''.التجارية كل ذلك ما لم ي

فمصطمح المحل التجاري ال يعني كما يتبادر إلى الذىن المكان الذي يمارس فيو التاجر 
أعمالو التجارية، أو البضاعة الموجودة بداخل المحل أو ما يوجد بو من أثاث ، بل يقصد بو 

)مادية  مجموعة من األموال المخصصة لغرض االستغالل وىذه األموال ال تكون إال منقوالت
 .(2)أو معنوية(

نو : كتمة من األموال المنقولة، تخصص لممارسة مينة ولذلك يمكن أن يعرف عمى أ
، وقد تشتمل عمى عناصر أخرى بصفة أصمية بعض العناصر المعنوية، وتتضمن تجارية
 .(3)مادية

                                                           
 . 88، ص سابق  حمو ، مرجع أبو( حمو   1

     في القانون الخاص ري. رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجست بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري( بن زواوي سفيان ،   2
 . 16_15، ص ص  2013،  نطينة ، كمية الحقوقس( ، جامعة ق األعمالفرع قانون  )

مجمة المفكر ، الصادرة عن كمية الحقوق و ، العدد الثالث .  تحديد الطبيعة القانونية لممحل التجاري( حورية بورنان ،   3
 .   98، ص 2008 ضر، بسكرة ، ،العموم السياسية ، جامعة محمد خي
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 ويعرف أيضا بأنو : مال منقول معنوي يشمل اتصال التاجر بعمالئو و اعتيادىم التردد
 .(1)عمى المتجر نتيجة عناصر االستغالل

'' تعد جزء من المحل التجاري انو:من القانون التجاري الجزائري عمى  78وتنص المادة 
عمالءه و  إلزامياالمنقولة المخصصة لمممارسة نشاط تجاري و يشمل المحل التجاري  األموال
 شيرتو .

الالزمة الستغالل المحل التجاري كعنوان المحل و  األخرى األموالسائر  أيضاكما يشمل 
و البضائع و حق الممكية الصناعية و  اآلالتو المعدات و  اإليجاراالسم التجاري و الحق في 

 التجارية كل ذلك ما لم ينص عمى خالف ذلك ''.

العقار  فيستأجرمحل تجاري لو  بإنشاءشخص يريد ممارسة التجارة فانو يقوم عادة  فأي
أن يجد ىذا الشخص محال تجاريا  األحيانو قد يحدث في بعض  الالزمة، باألثاثوده ويز 

 . (2)مؤسسا يريد صاحبو بيعو

إذ ينظر المشرع الجزائري إلى العمميات المتعمقة بالمحالت التجارية أعماال تجارية بحسب 
من القانون التجاري الشكل فقد اكسبيا الصفة التجارية طبقا لنص المادة الثالثة الفقرة الرابعة 

 .(3)''العمميات المتعمقة بالمحالت التجارية ''الجزائري :

بيع المحل التجاري من قبل الورثة دون أن يمارسوا التجارة عد البيع في  أنمع المالحظة 
، أما شراء و بيع المتجر  حتى يعتبر من األعمال ال مدنيا بالتبعية بالنسبة إلييمىذه الحالة عم

 :  (4)فمو عدة حاالت التبعيةالتجارية ب

                                                           
، جامعة محمد  األعمال. مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير فرع قانون  التسيير الحر لممحل التجاري( مكي حمشة ،   1

 . 10، ص 2009خيضر ، كمية الحقوق ، بسكرة ، 
 . 37( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابق ، ص 2
 . 66عبد الحميم ، مرجع سابق ، ص أكمون(  3
 . 100، مرجع سابق ، ص  آخرون( عبد الرزاق جاجان و عبد القادر برغل و  4
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إذا قام التاجر بشراء المحل التجاري بقصد التوسيع في نشاطو التجاري أو عمى العكس (  أوال
، كان الشراء أو البيع في الفرضين عمال حالتو التجارية بقصد تركيز نشاطوقام ببيع إحدى م

 . (1)تجاريا بالتبعية ، فالعمل ىنا صادر عن تاجر لحاجات تجارتو
صد اعتزال يعد عمال تجاريا بالتبعية بيع المحل التجاري متى صدر من تاجر و لو بقثانيا ( 

أما إذا وقع البيع  تزول عنو صفة التاجر أن، ألنو أخر عمل قام بو قبل التجارة وتركيا نيائيا
لبيع يعد ، فان اإلى البائع ، كما لو آل المحل التجاري بالميراثتركة ال لتصفية التجارة لتصفية

 .(2)مدنيا النقطاع صمتو بالتجارة
بالنسبة لشراء المحل التجاري من قبل غير تاجر فقد ثار حولو خالف فقيي فذىب رأي ثالثا ( 

الشراء ال يعد عمال تجاريا بالتبعية الن المشتري غير مكتسب صفة التاجر عند  أنإلى اعتبار 
ص قصد الشراء وىو أول عمل يقوم بو ىذا الشخ، إال إن الرأي األخر ذىب لمقول بان (3)الشراء

 .(4)، و بالتالي يعد شراء المحل التجاري عمال تجاريا بالتبعيةاالحتراف يكسبو صفة التاجر

، وشراء التاجر أو تأجيره ىو عمل تجاري بطبيعتو شراء وبيع المحل التجاري بقصد بيعوف
 .(5)لمحل تجاري بقصد االستثمار يعد عمال تجاريا بالتبعية

 

 

 

 

 
                                                           

 . 92مرجع سابق ، ص  ، القانون التجاري( ىاني دويدار ،  1
 . 99( سممان بوذياب ، مرجع سابق ، ص   2
 . 37( عبد القادر البقيرات ، مرجع سابق ، ص   3
 . 89( حمو ابو حمو ، مرجع سابق،  ص  4
 . 112مصطفى كمال طو و وائل انور بندق ، مرجع سابق ، ص (  5
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 المبحث الثاني 

 االلتزامات غير التعاقدية

إلى جانب العقود التي قد يقوم التاجر بإبراميا ىناك  االلتزامات غير التعاقدية و المقصود 
 العقدبيذه األعمال ىنا ىي تمك االلتزامات التي تكون ناشئة في ذمة التاجر وال يكون مصدرىا 

نما نشأت بالتبعية متى كان ، فتعتبر بذلك أعماال تجارية بسبب قيام التاجر بعممو التجاري وا 
، فبعضيا يكون و حاجات متجرهاستعماليا من قبل التاجر لغايات تجارتو  الغرض من وراء

لغايات جيدة وىي ما تعرف باألفعال النافعة مثل اإلثراء بال سبب و الفضالة و الدفع غير 
التاجر تمزم ألخر تكون ناتجة عن أفعال ضارة  مثل المسؤولية التقصيرية ، و بعضيا االمستحق

 بالتعويض متى انجر عنيا ضرر لمغير .
، و أما المطمب االول تحت عنوان األفعال النافعةلذلك سنخصص ىذا المبحث لدراسة المطمب 

 الثاني فسوف ندرس فيو األفعال الضارة .
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  االول المطمب 

 النافعة األفعال

إن األفعال النافعة التي قد يقوم بيا التاجر و التي تضفى عمييا صفة األعمال التجارية 
دفع ، الدفع غير المستحق، و فعال التالية : اإلثراء بال سبب، و الفضالةبالتبعية تتمثل في األ

 فروع . بعأر ، و سيتم التطرق ليذه األفعال في ب و اشتراكات تأمينات االجتماعاتديون الضرائ

  اإلثراء بال سبب الفرع االول :

كل شخص يثرى عمى حساب غيره  حساب الغير أي أن تقوم فكرة اإلثراء بال سبب عمى
 بو و في حدود ما افتقر بو الغير دون سبب قانوني يمتزم بان يرد ليذا الغير قدر ما اثري 

 .( 1)وبمعنى أخر اقل قيمتي اإلثراء و االفتقار

من القانون المدني  141وقد أعطى المشرع الجزائري تعريفا لإلثراء بال سبب في المادة 
عمى انو :'' كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شئ لو منفعة ليس  سالف الذكر

 ليا ما يبررىا يمزم بتعويض من وقع اإلثراء عمى حسابو بقدر ما استفاد من العمل أو الشئ''.

اعتبار اإلثراء بال سبب من األعمال التجارية بالتبعية التزام التاجر بإرجاع ما ومن أمثمة 
، و كذلك التزامو بدفع ما أنفقو جاره في في سعر البضاعة عما ىو محدد ليا قبضو من زيادة

، والتزام شركة التامين برد األقساط (2)غيابو في سبيل بناء جدار يمنع بو اندفاع المياه إلى محمو
 . (3)فية التي حصمت عمييا بال سبب لزوال الخطر المضموناإلضا

 

 
                                                           

  2004ة ، دار اليدى ، الجزائر ، . الجزء الثاني ، الطبعة الثاني شرح القانون المدني الجزائري، ( محمد صبري السعدي   1
 . 245ص 

 . 46، ص ، مرجع سابق لطبعة الثالثة، ا الوجيز في القانون التجاري ،التالحمة  إبراىيم( خالد   2
 . 100( سممان بوذياب ، مرجع سابق ، ص   3
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  الفضالة الفرع الثاني :

يشير معنى الفضالة في معناىا التقميدي إلى  تصرفات الفضولي التي ال تمزم رب العمل 
 . (1)إال إذا أجازىا

شخص أخر دون أن  نقصد بالفضالة قيام شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب
، ومثال ذلك من يقدم في غيبة جاره عمى بيع محصوالتو التي أودعيا لديو يكون ممزما بذلك

 . (2)خشية تمفيا

، و رب وىو الذي يتولى أمر غيره le gerant d’affaireفطرفا الفضالة ىما الفضولي 
 .(3)وىو المستفيد الذي يتولى الفضولي الشأن لحسابو le maitre de l’afaireالعمل 

و برجوعنا إلى القانون المدني الجزائري سالف الذكر نجد انو يعرف الفضالة في نص 
منو بقولو :'' الفضالة ىي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشان لحساب  150المادة 

 شخص أخر، دون أن يكون ممزما بذلك''.

فضالة من األعمال التجاري بالتبعية دفع شخص غريب عن السفتجة ومن أمثمة اعتبار ال
لمحامل بدال من المسحوب عميو ودون أن يكون موكال بذلك ، أو شراء تاجر أغطية من اجل 

 .(4)تغطية بضائع عائدة لتاجر أخر لحمايتيا من التمف بسبب األمطار

   . (5)ال يشير إفالسو وكما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا أو ليضمنو حتى

 

                                                           
 مجمة الحقوق و الشريعة  .  ( األوسطوقوانين بمدان شرق  اإلسالميالفضالة ) دراسة مقارنة في الفقو ( محمد جبر االلفي ،   1

 . 51، ص  1980الصادرة عن كمية الحقوق و الشريعة بجامعة الكويت ، ،  ، العدد الثالث 
الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات  . المدني الجزائريالنظرية العامة لاللتزام في القانون ( بمحاج العربي ،   2

 . 491، ص  2007الجامعية ، الجزائر ، 
 . 283محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص (   3
 . 109ص ، مرجع سابق ، آخرون( عبد الرزاق جاجان و عبد القادر برغل و   4
 . 106، ص، الطبعة السادسة ، مرجع سابق  الجزائريالقانون التجاري ( نادية فضيل ،   5
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  الدفع غير المستحق الفرع الثالث :

إلى دفع غير المستحق ىو افتراض يقوم بو شخص بالوفاء بما يظنو دينا في ذمتو 
 ، أو أن مدينا حقيقيا قام بالوفاء بدينو إلى دائن غير دائنوشخص ليس لو حق في تسمم الدين

 . (1)الحقيقي ، فيكون لو حق استرداد ما دفعو دون حق في الحالتين

، الن في احتفاظو بو و يكون عمى الموفي لو رد ما أخذهفالقيام بوفاء دين غير مستحق عمي
 . (2)إثراء بال سبب عمى حساب غيره

'' كل من من القانون المدني الجزائري السالف الذكر عمى انو : 143حيث نصت عميو المادة 
 تسمم عمى سبيل الوفاء ما ليس مستحقا لو وجب عميو رده . 

وفاء يعمم انو غير ممزم بما دفعو، إال أن يكون ناقص غير انو ال محل لمرد إذا كان من قام بال
 ، أو يكون قد اكره عمى ىذا الوفاء''. األىمية

كون عمى التاجر في ، وبالتالي يلمشتري ثمن البضاعة مرتين لمتاجرمثال ذلك أن يسدد ا
ىذه الحالة التزاما برد المبمغ المدفوع وغير المستحق حيث يعتبر مصدره عمال تجاريا بالتبعية 

 .(3)لتعمقو بنشاطو التجاري

  دفع ديون الضرائب و اشتراكات تأمينات االجتماعات الفرع الرابع :

المواطنين وال عالقة ليا يعتبر دفع الضرائب لمصمحة خزينة الدولة مفروض عمى جميع 
، فيي في جميع األحوال تعتبر عمال مدنيا ن لذلك اعتبار عند تقدير الضريبةبمينتيم وان كا

أما فيما يتعمق بدفع التاجر اشتراكات التأمينات  ،(4)سواء المكمف بو تاجر أم غير تاجر

                                                           
، ص  2006الطبعة السابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  . النظرية العامة لاللتزام( عمي عمي سميمان ،   1

247 . 
 . 474( بمحاج العربي ، مرجع سابق ، ص   2
 . 103، مرجع سابق ، ص آخرون( عبد الرزاق جاجان و عبد القادر برغل و   3
 .  91حمو مرجع سابق ص أبو( حمو   4
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نيا ترتبط بنشاط التاجر التجارية بالتبعية أل األعمالاالجتماعية فالرأي الراجح عدىا من قبيل 
 .(1)وتحدد طبيعتيا مع طبيعة أجور العمال

 المطمب الثاني 

 األفعال الضارة

قد يرتكب التاجر أفعال ضارة تؤدي إلى المساس بالغير فتسبب ضررا لو فتعتبر بذلك 
 أعماال تجارية بالتبعية متى تعمقت بنشاطو التجاري ومن بين ىذه األفعال مايمي :  

  االلتزامات الناشئة عن عمل المسؤولية التقصيرية االول :الفرع 

المسؤولية التقصيرية تندرج ضمن المسؤولية المدنية التي تعرف عمى أنيا :'' االلتزام الذي 
يقع عمى اإلنسان بتعويض الضرر الذي ألحقو باآلخرين بفعمو أو بفعل األشخاص أو األشياء 

 .(2)التي يسال عنيا''

فالمسؤولية المدنية تقسم إلى قسمين ىما : المسؤولية العقدية تكون إذا كان االلتزام الذي 
 في الزمان و المكان المتفق عميو اخل بو مصدره العقد كمسؤولية البائع عند عدم تسميم المبيع 

 .(3)نوتكون تقصيرية إذا كان االلتزام مصدره العمل غير مشروع ، أو مخالف اللتزام اقره القانو 

ل فعل ك : ''عمى انو  (4)من القانون المدني 124 المادةالجزائري في المشرع وقد نص 
، ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو أي كان يرتكبو الشخص بخطئو

 بالتعويض''.

                                                           
 . 61( شادلي نور الدين ، مرجع سابق ، ص   1
   2012ر و التوزيع ، عمان ، نشمل أمنة. دار  العمل غير المشروع / المسؤولية التقصيريةالكسار ، ( سموان عمي   2
 .26ص

 منشر و التوزيع ، عمانل، دار وائل  األولى. الطبعة  في المسؤولية التقصيرية أثرهفعل المضرور و سكارنو ، بسيم خميل (   3
 . 17، ص  2014

جمادى االول  13مؤرخ في  10/ 05قانون رقم المعدل و المتمم ب 75/58القانون المدني الجزائري الصادر باألمر رقم (   4
 .( 2005يونيو  26في الصادرة  44، ) الجريدة الرسمية عدد  2005يونيو  20، الموافق ل  1426
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وىو نص قانوني يتعمق بما يسميو الفقياء بالمسؤولية التقصيرية ولكن عن طريق الفعل 
 الشخصي.

'' التزام الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعمو الشخصي أو عن : وتعرف عمى أنيا
فعل من ىم تحت رعايتو أو رقابتو من األشخاص أو األتباع أو تحت سيطرتو الفعمية من 

 .(1)الحيوان أو البناء أو األشياء غير الحية األخرى في الحدود التي رسميا القانون''

اء عمى اإلخالل بالواجب القانوني العام الذي يفرض عمى كل وتعرف أيضا بأنيا '' الجز 
 .(2)شخص عدم األضرار بغيره''

وتطبيقا لذلك فان التاجر الذي تسبب بالضرر يمتزم بتعويض التاجر المتضرر عمى 
، كما يكون بعية يجب أن تكون متعمقة بتجارتوىي أعمال تجارية بالت األعمالأساس أن تمك 

 . (3)لو لمغير أثناء القيام بواجباتيم و أعماليم االتي يسببيا عممسؤوال عن األضرار 

ومن أمثمة العمل غير المشروع كذلك أعمال المنافسة غير المشروعة التي تصدر منو 
لترويج  أعمالو كتقميد عالمة تجارية ممموكة لتاجر أخر أو اغتصاب اسم تجاري لتاجر آخر 

، و كذلك التزام التاجر بالتعويض (4)لشخص آخر آو تقميد موضوع اختراع منحت عنو براءة
 .(5)الناشئ عن الحوادث التي تقع منو ومن عمالو أثناء تأديتيم ألعماليم آو بسببيا 

 

 

 
                                                           

 القانون الخاص ، جامعة قسنطينة  . رسالة دكتوراه عموم فيالمسؤولية المدنية لمقاصر / دراسة مقارنة بوكرزازة احمد ،  (   1
 . 05، ص  2014كمية الحقوق ، 

. أطروحة استكمال لمتطمبات درجة الماجستير في  ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية( أسماء موسى اسعد أبو سرور ،   2
 . 13، ص  2006القانون الخاص ، جامعة النجاح الوطنية في نابمس ، كمية الدراسات العميا ، فمسطين ، 

 . 41( عميان الشريف و مصطفى حسين سممان وآخرون ، مرجع سابق ، ص   3
 . 52( مصطفى كمال طو ، مرجع سابق ، ص   4
 . 90( حمو أبو حمو ، مرجع سابق ، ص   5
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  لتزامات الناشئة عن األشياء التابعة لمتاجراال  اني (الفرع الث

تقصير  نما عن إىمال و، وا  رة التي ال تصدر عن قصد وسوء نيةوىي تمك األفعال الضا
لفاعل بالتعويض ، يمكن من ورائيا إلحاق الضرر بالغير وبدون وجو حق  لذا يمتزم اوقمة إدراك

قوط ، و مثال ذلك لو أىمل تاجر بترميم عقار متجره و نتج عن ذلك سعما أحدثو من ضرر
 لغازات السامة، أو تسبب بأضرار لجيرانو من جراء األدخنة أو االمبنى عمى العمال و الزبائن

الن مصدر النشاط  ية، فااللتزام بالتعويض ليؤالء لو صفة التجارية بالتبعالتي يطمقيا مصنعو
 التجاري األصمي لمتاجر مرتكب الفعل الضار.

وىناك أيضا المسؤولية عن فعل األشياء الجامدة أو الحيوانات التي يممكيا التاجر مادامت 
 لغير أثناء توقفيا في مكان ممنوعسيارة التاجر بافي حراستو ، ومثال ذلك األضرار التي تحدثيا 

 .(1)أو األضرار التي يمحقيا حيوان السيرك بأحد العاممين أو الجميور

كما انو يكون مسؤوال عن األضرار التي تتسبب لمغير من سيارتو أثناء نقل بضاعتو وعن 
انفجار إحدى اآلالت الخسائر و اإلصابات البشرية لمعمال و الموظفين أثناء عمميم في حالة 

 .(2)في المصنع

و يستثنى من نطاق إضفاء الصفة التجارية بالتبعية عمى ىكذا التزامات الغرامات 
 . (3)الجنائية، حتى ولو كانت نتيجة نشاط تجاري

 
 

                                                           
 . 104( عبد الرزاق جاجان و عبد القادر برغل و آخرون ، مرجع سابق ، ص   1
 . 41( عميان الشريف و مصطفى حسين سممان وآخرون ، مرجع سابق ، ص   2 

 . 115( عمي فتاك ، مرجع سابق ، ص ،   3
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المتضمن القانون التجاري و المنظم لألعمال التجارية بمختمف  75/59في إطار األمر 
 أنواعيا عمى الرغم من التعديالت الحاصمة عميو .

الجانب القانون المدني وفي إطار مختمف القوانين التي تم االطالع عمييا سواء في 
حتى  و تعديالتو و أيضا القوانين المتعمقة بالسجل التجاري وتعديالتيا 75/58الصادر باألمر 

 .يمكن التوصل إلى من يمكنو القيام باألعمال التجارية بالتبعية 
وانطالقا من اإلشكالية المطروحة وما تم التطرق إليو في ىذه الدراسة من خالل تقسيميا 

فصمين أين تم إظيار كيفية اعتبار األعمال التجارية بالتبعية نوع من أنواع األعمال إلى 
قد تم ا واين يمكن أن يتم تطبقيا فانو التجارية  وما ىي أىم الشروط الواجب توافرىا فيي

 التوصل  إلى جممة من النتائج تتمثل في النقاط التالية :
 والعمل غير التجاري حاول الفقو استناداصعوبة تحديد ما ىو العمل التجاري _  بسبب 

اجتياد  عمى التعداد التشريعي لألعمال التجارية أن يضع قاعدة أو مفيوما يميز بينيما إلى أن
أىمية التفرقة بين العمل التجاري  فانوعميو  . الفقو لم يستخمص فكرة عامة لممفيوم التجاري

نظم أساسا كافة العالقات بين مختمف األفراد القانون المدني يأن  تكمن في كون والعمل المدني
فإن القانون التجاري ينظم فقط عالقات معينة  ،دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم بو 

ىي العالقات التجارية وقد أدى إلى ظيور ىذا النوع من القواعد القانونية الظروف االقتصادية 
معينة من األشخاص ىم التجار ونوع معين والضرورات العممية التي استمزمت خضوع طائفة 

 ليذا القانون.من المعامالت ىي األعمال التجارية 
_ إن التجارة ال تعتمد عمى ما تم ذكره في نصوص المادتين  الثانية و الثالثة من القانون 
التجاري الجزائري فقط و إنما قام المشرع بالتوسيع من دائرة األعمال التجارية وجعميا تمس 

ب أخر من األعمال متمثمة في األعمال المدنية يقوم بيا التاجر لحاجات تجارتو أضفيت جان
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الصفة التجارية عمييا لتصبح األعمال التجارية بالتبعية . ومنو فإنيا تخضع لنظام القانون 
 التجاري، و ليس القانون المدني .

األعمال التجارية  _ فالمشرع الجزائري كان صريحا في العبارة التي استخدميا لتحديد
بالتبعية و ذلك في نص المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري ، إذ نجد انو قام باستعمال 

 ليفتح بيا مجاال واسعا لمثل ىذا النوع من األعمال التجارية.  ''يعد''كممة 
التجارية القضاء قرينة لصالح المتعامل مع التاجر، مفادىا أن ما تحتويو األعمال أقام  _ 

التجاري  قانونالو بالتالي فيي تخضع ألحكام ، بالتبعية ىو تمك األعمال التي يقوم بيا التاجر
فترض أن التاجر قام بيا ي، ألنو مثال من حيث اإلثبات و االختصاص ال القانون المدني 

ا فيي و مع ىذو ىي  و تسمى ىذه القرينة بالقرينة التجاريةمتجره، حاجات ممارسة تجارتو و ل
بحيث يمكن لمتاجر أن يثبت أن العمل المدني الذي ، تعتبر قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسيا

قام بو لم يكن متعمقا بتجارتو فيخضع حينئذ ألحكام القانون المدني، و عمى ىذا األساس فإن 
  تولحرف ىذه األعمال تبعيةلتي يقوم بيا التاجر يستمزم إضفاء الصفة التجارية عمى األعمال ا
 . نظام قانوني موحدو لحتى يخضع العمل التابع لقواعد واحدة 

 المدنيالميدان في أيضا موجودة كما ىي موجودة في الميدان التجاري إن نظرية التبعية 
 شخص ىناك أعمال تجارية بطبيعتيا تصبح أعماال مدنية بالتبعية عندما يقوم بيا إذ نجد أن

 .ممارسة مينتومن اجل مدني 
_ تخصيص المشرع الجزائري بعض األعمال التي قد يقوم بيا التاجر واعتبرىا من 
 األعمال التجارية بالتبعية ، بحيث  تدخل في إطار االلتزامات تعاقدية يبرميا التاجر مع غيره .

و بعضيا األخر تعتبر من األفعال النافعة و أخرى من األفعال الضارة و التي يستوجب  
حال حدوث ضرر لمغير، سواء نتج ىذا الضرر منو أو من األشياء التي  معيا التعويض في

 يمتمكيا، والتي تعتبر في إطار االلتزامات غير التعاقدية .
و أخيرا ونظرا لما تحتويو ىذه الدراسة من جانب ميم في الحياة المينية لكل تاجر وما 

انو نرجوا توضيح الفقرة الثانية تتضمنو من مخاطر وسرعة في التعامل و الثقة المبنية عمييا، ف
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من المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري بعبارة ''االلتزامات التعاقدية وغير التعاقدية بين 
التجار '' و عدم االكتفاء بعبارة االلتزامات بين التجار لكي ال يفيم أنيا تدل عمى االلتزامات 

 التعاقدية فقط .
ىذا العمل قد ساىم ولو بالقدر القميل في فيم الفكرة التي  ونتمنى في األخير أن يكون

 طرحيا ىذا الموضوع .
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  ( . 2015ديسمبر  30، الصادرة في  71، ) الجريدة الرسمية عدد  2015
 1990غشت سنة  18الموافق ل  1411محرم عام 27مؤرخ في  90/22القانون رقم  (3

معدل و  ( ،1990اغشت  22الصادرة في  36 جريدة رسمية عدد) .  بالسجل التجارييتعمق 
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 ملخص

تخضع ألحكام و قواعد القانون األصل األعمال التجارية بالتبعية تعتبر أعماال مدنية في 
أي  عميياالصفة التجارية  إضفاءتم  فقد وبسبب صدروىا من طرف التاجرإال أنيا ، المدني 

 .بشرط ارتباطيا بنشاطو التجاريالشخص القائم بيا وىو التاجر  بالنظر إلى

أي انو يجب عمى فكرة أن الفرع يتبع األصل في الحكم التجارية بالتبعية األعمال تقوم 
فيذا  .وىو القانون التجاري  ةواحد يةإلى أحكام قانون تبعيلاالعمل األصمي و العمل  إخضاع
توفر عمى شروط تتمثل في أن القائم بيا يجب أن يكون تاجرا مع يجب أن ياألعمال  النوع من

كون ضرورة أن تذلك  إلىبممارسة تجارتو وحاجات متجره ، إضافة  وجوب ارتباط ىذا العمل
كانت بصفة عرضية   أمسواء كانت تعاقدية مرتبطة بمينة التاجر ن التجار ضمن االلتزامات بي

نفس و نظرا لكونيا تيدف إلى تحقيق العمل الضار  أمغير تعاقدية في إطار العمل النافع  أو
الغاية و اليدف اعتبرت من األعمال التجارية و تمييزا ليا عن األعمال التجارية األخرى سميت 

 .تبعا لذلك باألعمال التجارية بالتبعية 


	الواجهة
	الصفحات الاولى
	الصفحات الثانية
	الفصل الاول :                                    مدخل عام حول الأعمال التجارية بالتبعية
	الفصل الثاني :                                                  نطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية
	الصفحات الخامسة
	ملخص



