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جامعة األمَت عبد القادر
للعلوم اإلسالمية

:ورقة بحث بعنوان
Résumé de la recherche:
Les règles juridiques pour certaines cessions sur les
locaux
Commerciaux
-vente et le modèle hypothécaireLa définition qui est conforme à la nature de l’entreprise
est une collection de Physique et normale mobile , combinée et
s’est entretenu avec une vue de l’exploitation d’une entreprise ,
obtenir des clients et d’autres élément des locaux commerciaux
d’interagir d’autres avec l’autre et conduire à la perte de
fonctionnalités et de caractéristiques, et il nous montre l’activité
sur c’est l’argent qui est utilisé par le commerçant dans la
commercialisation, ce qui nécessite un lieu oŭ l’activité afin
qu’elle contient des marchandises et des engins, ainsi que des
équipements, qui prend un nom pour le distinguer du reste des
magasins de l’autre, et peut utiliser un signe marqué sa
marchandise ainsi que les objectifs marchands principalement
pour attirer les clients Avec une variété d’éléments morale selon
les différentes activités des commerces et le
contraste.
Pour considérer les entités commerciales basées sur ses
propres indépendantes des ingrédients qui composent l’idée
moderne de la nécessaire, de sorte que les locaux commerciaux
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de tous ses élément sont soumis à des actions légales telles que
la vente, hypothèque.

تقديم :
من خالل التتبع التارمتي لنشأة القانون التجاري ,يظهر لنا على أنو قانون قدمي يف الظهور
والتطور ,1إال أنو وخبصوص اظتوضوع الذي ؿتن بصدده واطتاص باحملل التجاري ,ؾتد أن فكرة احملل
التجاري يف حد ذاهتا مل تتحدد كمفهوم قانوين ,إال يف مرحلة متأخرة سواء يف نطاق أعراف التجار,
أو حىت يف تقنُت اظتشرع التجاري عتا.
ولعل السبب األول يف ىذا التأخر يرجع أساسا إىل عدم اكتمال عناصر احملل التجاري عند
التجار واظتشرعُت ,إذ كانت العناصر اظتادية من بضائع وآالت وغَتىا تلعب آنذاك الدور احملسوس يف
االستغالل التجاري ,2ب ينما العناصر اظتعنوية للمحل التجاري مل يتم الوقوف عليها إال يف وقت
متأخر ,ومن ىنا يربز لنا السبب اآلخر وىو تأخر ظهور اإلخًتاعات واإلكتشافات اضتديثة ,واليت
يشكل جانبا منها العناصر اظتعنوية للمحل التجاري ,كالعالمات التجارية ,والنماذج والرسوم
الصناعية ,وغَتىا...3
ولقد أبرز التطور الذي أحدثتو الثورة الصناعية على رتيع األصعدة ,وخاصة اصتانب التجاري,
بروز أىم عنصر من عناصر احملل التجاري اظتعنوية ,وىو عنصر اإلتصال بالعمالء أو الزبائن ,إضافة
إىل اإلسم والعنوان التجاريُت ,والشهرة خاصة .وهبذا رجحت كفة العناصر اظتعنوية للمحل التجاري
واليت تفوق العناصر اظتادية من حيث تقدير قيمة احملل التجاري ،إال أن اجتماع العناصر اظتعنوية,

 -1انظر خبصوص تاريخ نشأة وتطور القانون التجاري :عليي حسين ييون  ،القيانون التجياري ,6991 ,ص -.02
مصطفى كمال طو ،الوجيز يف القانون التجاري ،اإلسكندرية ،منشأة اظتعارف ،ص .02
 -2ذىيب فقهياء الشيريعة اإلسيالمية إىل تفسيَت كلمية – اصتيدك  -اليواردة يف اظتيادة  713تقنيُت ميدين مصيري قيدمي
بأهنا تعٍت األشياء اظتادية وحدىا مثل اظتهمات مضافا إليها حق استغالل اظتكان دون العناصر اظتعنوية.
انظيير خبصييوص ىييذه اظتسييألة يف  :علييي البييارودي ،القييانون التجيياري ،مصيير ،دار اظتطبوعييات اصتامعييية ،6999 ،ص
 -.646زتييدي ػتم ييد مص ييطفى حس يين ،رى يين احمل ييل التج يياري بييُت الفق ييو اإلس ييالمي والق ييانون ،كلي يية اضتق ييوق ،جامع يية
الزقازيق.0227 /6407 ،
 -3انظيير :في ايز نعيييم رضيوان ،ؾتيييب بكييَت ،نادييية ػتمييد معييوق ،الييوجيز يف القييانون التجيياري ،القيياىرة ،دار النهضيية
العربي يية ،د.ت ،ص  -.637-630ػتم ييود شت ييَت الش ييرقاوي ،الق ييانون التج يياري ،ج ،6الق يياىرة دار النهض يية العربي يية،
 ،6990ص .33-31
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والعناصر اظتادية للمحل التجاري تشكل مبجموعها وحدة احملل التجاري ،1وعليو تنوعت النظريات
اطتاصة بتحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري بُت نظرية اجملموع القانوين ،واجملموع الفعلي ،وبُت
الطبيعة اطتاصة واظتتمثلة يف نظرية اظتلكية اظتعنوية مبعٌت أن احملل التجاري ىو مال منقول معنوي.
ولقد استجاب القانون اصتزائري ضتاجات التجارة اظتتجددة ,فأفرد الكتاب الثاين من القانون
التجاري ,اظتواد من  , 064-39وتناول يف الباب األول منو بيع احملل التجاري ورىنو اضتيازي ,ويف
الباب الثاين نظم إكتار احملالت التجارية ,وختم بالباب الثالث وخصو ألحكام التسيَت اضتر وتأجَت
التسيَت.
وسوف نعرق لألحكام اطتاصة باحملل التجاري مركزين خاصة على أىم عمليتُت تقعان عليو،
أال وقتا البيع والرىن على النحو اظتبُت أدناه.
أوال  :ماهية المحل التجاري
نتناول اصتوانب التعريفية اطتاصة بفكرة احملل التجاري اضتديثة من خالل حتديدنا ظتفهوم احملل
التجاري ,وطبيعتو القانونية ضمن رتلة من النظريات ,مث نبُت بعد عرضها أىم خصائص وؽتيزات احملل
التجاري.
 )6تعريف المحل التجاري :مل يعرف القانون اصتزائري ,وال القضاء احملل التجاري,
لذلك نتجو صوب الفقو والذي بدوره مل يقف على تعريف جامع مانع لو ,ولعل مرد ىذا يرجع
أساسا إىل اختالف نظرهتم للمحل التجاري ,فمنهم من عرفو استنادا إىل عناصره اظتادية واظتعنوية,
ومنهم من قصر التعريف على الطبيعة القانونية للمحل التجاري ,وفريق آخر منهم عدد خصائص
احملل من دون ذكر لعناصره .2إال أن ىناك رأي حديث يف الفقو يعرف احملل التجاري بأنو " :
تلك الوحدة اظتتكاملة و اليت تشتمل على غتموعة من العناصر اظتتصلة مبشروع معُت ".3

 -1كان أول قانون أصدره اظتشرع الفرنسي ىو القانون الصادر يف  09فرباير  ,6930والذي فرق فيو الضريبة على
بيع احملل التجاري ,وقد قضى ىذا القانون بأن تشمل الضريبة الثمن اظتقرر لسمعة احملل وللحق يف اإلجيارة وللمنقيوالت
اظتعييدة لتسييتغالل التجيياري ,وجلييي ميين ىييذا أن اظتشييرع الفرنسييي كييان يييدرك دتامييا الفييرق بييُت العناصيير اظتعنوييية والعناصيير
اظتادية للمحل التجاري ,وأدرك معها أقتية العناصر اظتعنوية وتفوقها ,ػتسن شفيق ,الوسيط يف القانون التجاري اظتصري,
ط .116 /6 , 0
 -2انظر يف سرد بعض التعاريفات اطتاصة باحملل التجاري يف :ػتمود شتَت الشرقاوي ،القانون التجاري ،مرجع سابق،
 -.33 /6فايز نع يم رضوان ،بكَت ؾتيب ،نادية ػتمد معوق ،الوجيز يف القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .637
 -3ػتمود شتَت الشرقاوي ،القانون التجاري ،مرجع سابق.39 /6 ،
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كما أن اعتبار احمل ل التجاري وحدة متكاملة عتا كيان قائم بذاتو فكرة حديثة ,إنتهت إليها جهود
اظتشرعُت وىذا إلخضاع احملل التجاري جبميع عناصره للتصرفات القانونية ,فضال عن خضوع احملل
التجاري لنظام قانوين خاص بو ,قد متتلف عن النظام القانوين الذي قد متضع لو كل عنصر من
عناصره.
ونشَت ىنا إىل أن عنصر اإلتصال بالعمالء أو الزبائن ىو القاسم اظتشًتك األكرب لكل احملالت
التجارية على اختالف أنواعها ,وتباين أنشطتها التجارية.

 )0الطبيعة القانونية للمحل التجاري :1إن للعناصر اظتعنوية للمحل التجاري كل

الفضل يف بروز ونشأة احملل التجاري مبفهومو اضتديث ,أما العناصر اظتادية لو فهي تابعة أو ثانوية,
مبعٌت آخر أن احملل التجاري كتوز أن يقتصر على العناصر اظتعنوية لو ,بينما الكتوز لو االقتصار
على عناصره اظتادية فحسب .ويبقى عنصر اإلتصال بالعمالء أو الزبائن ىو العنصر اصتوىري الذي
البد وأن يوجد يف رتيع احملال التجارية.
ولقد كان لطبيعة احملل التجاري اظتتميزة أنو وعلى الرغم من وصفو بأنو مال منقول إال أنو يف حال
تعرضو للرىن ال تنتقل حيازتو من اظتدين الراىن إىل الدائن اظترهتن ,مبعٌت أنو منقول وال متضع ألحكام
اظتنقول.وانطالقا من ىذا كثر اطتالف بُت الفقو حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري ,فمنهم من
رآه عبارة عن غتموع قانوين من األموال ,وذىب رأي آخر إىل اعتباره غتموعا واقعيا ,وقال رأي ثالث
بنظرية اظتلكية اظتعنوية  ,وإليك بيان ذلك :
 1/2نظرية المجموع القانوني ( الذمة المستقلة ) :يتزعم ىذه النظرية الفقهاء األظتان ,حيث جعلوا
للمحل التجاري ذمة مالية خاصة مستقلة عن الذمة العامة للتاجر ,ويًتتب على ىذا أنو يف حال

إفالس احملل التجاري ال يكون لدائٍت التاجر إال التنفيذ على ما يتضمنو احملل من أموال ,دون أن يكون
عتم اضتق يف التنفيذ على أموال صاحب احملل التجاري األخرى.

 -1لقد اختلف فقهياء وأسياتذة القيانون حيول الطبيعية القانونيية للمحيل التجياري كالقيانون التجياري اظتصيري اليذي مل
يوضح ط بيعة التعامل باحملل التجاري ,بينما حسم اظتشرع التجاري اصتزائيري ىيذه اظتسيألة بالتحدييد يف الفقيرة الرابعية مين
اظتييادة الثالثيية ,يياري ,حيييث اعتييرب كييل مييا يتعلييق باحملييل التجيياري ميين معييامالت ,ارييية سييب الشييكل بغييض النظيير عيين
موضييوع تلييك اظتعييامالت.انظر :شتييَت رتيييل حسييُت الفييتالوي ,العقييود التجارييية اصتزائرييية ,الطبعيية الثانييية ,اصتزائيير ,دي يوان
اظتطبوعات اصتامعية ,6994 ,ص .606
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غَت أن األخذ هبذه النظرية يتعارق مع قاعدة  :أموال اظتدين رتيعها ضامنة للوفاء بديونو .واليت
أرساىا القانون اصتزائري ومعظم القوانُت الدولية ،كما أن ىذه النظرية تتعارق مع اعتبار التنازل عن احملل
1
التجاري ال يستتبع قانونا انتقال اضتقوق والديون الناشئة عن استغالل احملل التجاري إىل اظتتنازل إليو.
 2/2نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي :2على عك نظرية اجملموع القانوين السابقة ,ذىب رأي

من الفقو إىل القول بأن احملل التجاري ىو عبارة عن غتموع واقعي من األموال تآلفت لتحقيق غرق
مشًتك ىو استغالل احملل التجاري ,مع احتفاظ كل عنصر بطبيعتو وخصائصو اظتتميزة عن باقي العناصر
األخرى اظتشكلة للمحل التجاري ،كما ال يعترب احملل التجاري حسب ىذه النظرية منفصال بذمتو عن
ذمة صاحبو.
واضتقيقة أن اجملموع من األموال إذا وجد فال يكون إال قانونيا ,يث يعًتف لو القانون بشخصية
اعتبارية ,واحملل التجاري بوجو عام لي من ىذا القبيل.3
 3/2نظرية الملكية المعنوية :ومؤدى ىذه النظرية ىو ضرورة الفصل بُت فكرة احملل التجاري
كوحدة ,وبُت عناصره اظتختلفة ,وعلى ىذا فإن احملل التجاري ال نتكن إال أن يكون ملكية معنوية,
تتمثل أساسا يف حق اإلتصال بالعمالء ,شأنو يف ذلك شأن اظتلكية األدبية ,واظتلكية الصناعية ،ويتمثل
مضمون ىذا اضتق يف احتكار استغالل احملل التجاري يف مواجهة الغَت ,وزتايتو عن طريق دعوى
اظتنافسة غَت اظتشروعة.
ولعل ىذه النظرية ىي األرجح وىذا التفاقها مع حقيقة احملل التجاري ,ومع جوىره.
 )7خصائص المحل التجاري :بعد أن وقفنا على معٌت احملل التجاري وىو أنو مال

منقول معنوي ,وحددنا كذلك طبيعتو القانونية ,نتكن لنا اآلن بيان أىم خصائصو وىي: 4

 -*6المحل التجاري مال منقول  :أي أن عناصر احملل التجاري اظتادية منها واظتعنوية يصدق

عليها وصف اظتال اظتنقول ,حيث إن فكرة احملل التجاري لي عتا وجود مادي ملموس ,فال يتصور
بالنسبة إليو الثبات واإلستقرار ,وىكذا يدخل يف حساب أموال التاجر اظتنقولة ال العقارية.
 -1مصييطفى كمييال طيو ،مبييادو القييانون التجيياري ،مصير ،مؤسسيية الثقافيية اصتامعييية ،6939 ،ص  -.617ػتمييود
شتَت الشرقاوي ،القانون التجاري ،مرجع سابق.39-39 /6 ،
 -2متتلييف اجملمييوع القييانوين عيين اجملمييوع الفعلييي يف أن األول عبييارة عيين ذميية مالييية مسييتقلة عتييا عناصييرىا اإلكتابييية
والسلبية ,بينما اجملموع الواقعي ينشأ من غترد ضم العناصر اليت ختدم اإلستغالل التجاري بعضها إىل بعض ,علي حسن
يون  ,القانون التجاري ,مرجع سابق ,ص .741
 -3مصطفى كمال طو ،مبادو القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .617
 -4علييي حسيين يييون  ،القييانون التجيياري ،مرجييع سييابق ،ص  -.712اظتعتصييم بيياه الغرييياين ،القييانون التجيياري،
اإلسكندرية ،دار اصتامعة اصتديدة ،0223 ،ص .066-029
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لو وجود مادي ,على اعتبار أنو يتكون أصال من

عناصر معنوية ,وأقتها عنصر اإلتصال بالعمالء.
وتطبيقا عتذه اطتصيصة فال كتوز لشخص أن يدعي ملكية ػتل ,اري بدعوى حيازتو ,ذلك ألن
قواعد اضتيازةاطتاصة باظتنقول ال تطبق على احملل التجاري.1
 -*7الصفة التجارية للمحل التجاري : 2لقد حسم القانون التجاري يف اظتادة الثالثة منو على

اعتبار كافة العمليات اظتتعلقة باحملالت التجارية عمال ,اريا سب الشكل.

ثانيا :نماذج لبعض التصرفات الواردة على المحل التجاري

ترد على احملل التجاري تصرفات كثَتة منها البيع ,والرىن ,واإلكتار ,والتسيَت اضتر ,1واعتبة ,وغَتىا,
إال أننا سنقتصر على فتوذجُت من تلك التصرفات ,ونعٍت هبما بيع احملل التجاري ,ورىنو وفق اآل:ي:
 -1مصيطفى كميال طيو ،مبيادو القيانون التجياري ،مرجيع سيابق ،ص  -.611اظتعتصيم بياه الغريياين ،القيانون
التجاري ،مرجع سابق ،ص .066
 - 2جاء يف قرار للمحكمة العليا أنيو  " :يعيد تياجرا .......كيل مين نتليك ػتيال ,ارييا " وىيذا شيرط ابتدعيو القضياء
اصتزائري ,ومل يسبق للفقو أن اشًتطو الكتساب الشخص للصفة التجارية.
إذ إنيو ليي بالضييرورة أن مين نتليك ػتييال ,ارييا يعييد تياجرا بيدليل الباعيية اظتتجوليون ,حيييث ليي عتيم مكييان ثابيت ومييع
ذلييك فهييم ملزمييون بالقيييد يف السييجل التجيياري ويكتسييبون الصييفة التجارييية علييى ىييذا األسيياس ,كييذلك اضتييال يف عقييد
التسيَت اضتر للمحل التجاري ,فإن اظتسَت اضتير يكتسيب صيفة التياجر ألنيو نتيارس التجيارة عليى وجيو اإلحيًتاف وضتسيابو
اطتاص يف حُت أن مالك القاعدة التجارية ,يتوقيف عين ؽتارسية التجيارة وبالتياد يفقيد صيفتو كتياجر عليى اليرغم مين أنيو
ىو اظتالك للمحل التجاري" القاعدة التجارية".
وعتييذا نييرى أن قضيياة احملكميية العليييا قييد جانبواالصيواب عنييدما اعتييربوا ملكييية احملييل التجيياري شيرط ميين شييروط اكتسيياب
الصفة التجارية.زتدي باشا عمر ,القضاء التجاري ( دراسة تطبيقية ) ,دار العلوم ,اصتزائر ,د.ت ,ص .62
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 .1بيع المحل التجاري:

عقد بيع احملل التجاري ىو عقد ,اري 2يرد على مال منقول معنوي ,ويف ظل نصوص القانون
التجاري اصتزائري يعترب بيع احملل التجاري عمال ,اريا أيا كان أطرافو ,ومهما كانت صفتهم وقت
التعاقد ,وسواء أكانوا أيضا أشخاصا طبيعية أم معنوية.
كما أخضع القانون اصتزائري بيع احملل التجاري ألحكام اظتواد من  39إىل  663من القانون
التجاري ,زيادة على القواعد القانونية العامة يف العقود بوجو عام ,ويف عقد البيع بوجو خاص.
وستتم دراسة أحكام بيع احملل التجاري ضمن اآل:ي بيانو :
 /1انعقاد بيع المحل التجاري :كتب أن تتوافر سب األصل يف عقد بيع احملل التجاري األركان
العامة للعقد,وىي :الرضا ,واحملل ,والسبب ,فضال عن توافر األىلية التجارية الالزمة لطريف العقد.
كما كتب أن ينصب الرضا على ماىية العقد ,وعلى اظتبيع ,وعلى الثمن أيضا ,وأن يكون صادرا عن
ذي أىلية ,خاليا من العيوب كالغلط ,والتدلي  ,واإلكراه.
ولقد أوجبت اظتادة , 6/39اري أن يكون عقد بيع احملل التجاري عقدا رشتيا ,وإال كان التصرف
باطال ,حيث جاء فيها  ( :كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن ػتل ,اري ولو

 -1إن أىم أوجو الفرق بُت اإلكتارات التجارية وبُت التسيَت اضتر للمحل التجاري تتمثل يف اآل:ي:
*-اإلكتار التجاري ينصب على العقار ,بينما التسيَت اضتر ينصب على احملل التجاري وحتديدا على القاعدة التجارية.
* -اإلكتييار التجيياري اظتسييتأجر فيييو لييو اضتييق يف اظتطالبيية بييالتعويض االسييتحقاقي إذا اسييتون الشييروط اظتقييررة قانونييا ,بينمييا
التسيَت اضتر ال لتق فيو للمسَت اظتطالبة بتعويض اإلخالء ,وإفتا لو فقط حق اظتطالبة بالتعويض عن القيمية اظتضيافة طبقيا
للشروط الواردة يف اظتادة , 027اري.
* -اإلكتار التجاري ال ينتهي إال عن طريق التنبيو ,أما التسيَت اضتر فينتهي مبجرد إنذار بسيط.
* -اإلكتييار التجيياري اظتييؤجر فيييو غييَت مسييؤول عيين تصييرفات مالييك القاعييدة التجارييية ,أمييا التسيييَت اضتيير فمييؤجر القاع يدة
التجارية مسؤول بالتضامن مع اظتسَت طيلة مدة الستة أشهر من تاريخ شهر عقد التسيَت اضتر.
* -اإلكتار التجاري ال ينتهي بوفاة اظتؤجر أو اظتستأجر ,بينميا التسييَت اضتير ينتهيي بوفياة اظتيؤجر أو اظتسيتأجر إذا ورد بنيد
يف العقد الذي يربط بُت الطرفُت ويقضي بسقوط حق اإلكتار عند وفاة أحدقتا.
 -2ال ختتلف أركان بيع احملل التجاري كثَتا عن أركان انعقاد أي بيع آخر ,فأما ركن الرضا فقد نص اظتشرع على أىم
شرط عتا وىو شرط األىلية يف اظتادتُت ( , 1-1اري جزائري ) وكذلك اظتواد ( 42و  41-40من القانون اظتيدين ),
أمييا احملييل فهييو ذاتييو احملييل التجيياري إذ يقييع البيييع أساسييا علييى عناصييره اإللزامييية ,أي عنصيير اإلتصييال بييالعمالء والشييهرة
التجارية عتذا احملل ,وخبصوص الركن الثالث أي السبب فمن شروطو األساسية أن يكون مشروعا ال متالف النظام العيام
وال اآلداب العامة ,زيادة على الشروط الشكلية اليت يتوجب اتباعها عند بيع احملل خاصة حُت نقل اظتلكية إىل اظتشيًتي
أي ( الكتابة والرشتية والشهر) ,شتَترتيل حسُت الفتالوي ,العقود التجارية اصتزائرية ،مرجع سابق ,ص .600
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كان معلقا على شرط أو صادرا مبوجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال احملل التجاري

بالقسمة أو اظتزايدة أو بطريق اظتساقتة بو يف رأس مال شركة كتب إثباتو بعقد رشتي وإال كان باطال).1
وخبصوص ػتل البيع فال بد أن يرد على احملل التجاري ذاتو اظتراد بيعو ,كما أن لطريف العقد اضترية يف
حتديد العناصر اليت يتألف منها احملل التجاري ,وبالضرورة يلزم توافر عنصر اإلتصال بالعمالء وىذا على
اعتبار أنو العنصر األساس يف احملل التجاري ,ونشَت كذلك إىل أنو لو كان موضوع اإلستغالل مثال نشر
مؤلفات أو مصنفات فال بد أن يرد ال بيع على حقوق اظتلكية األدبية والفنية ,ألنو دوهنا اليعد العقد واردا
على ػتل ,اري.
إال أن القانون التجاري ودائما يف مادتو  0/39أوجب أن يتضمن العقد بيانات معينة ,زيادة على ما
قد لتدده اظتتعاقدان من شروط ,وىذه البيانات ىي :
 /1اسم البائع السابق وتاريخ سنده اطتاص بالشراء ,ونوعو ,وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر اظتعنوية,
والبضائع واظتعدات.

 /2قائمة اإلمتيازات والرىون اظتًتتبة على احملل التجاري.
 /3رقم األعمال اليت حققها يف كل سنة من سنوات اإلستغالل األخَتة ,أو من تاريخ شرائو إذا مل يقم
باإلستغالل منذ أكثر من ثالث سنوات.

 /4األرباح اليت حصل عليها خالل اظتدة نفسها ( الثالث سنوات األخَتة ).
 /5عقد اإلكتار ,وتارمتو ,ومدتو ,وإسم وعنوان اظتؤجر واحملل.

إن الناظر يف ىذه البيانات يتأكد لو حرص اظتشرع القانوين على زتاية مشًتي احملل التجاري ,وىذا

لدعم الثقة واإلئتمان الواجبُت يف اظتعامالت التجارية ,ويتضح كالمنا ىذا من خالل البيان األول مثال،
و الذي ينص على وجوب ذكر إسم البائع السابق ,وتاريخ سند ملكيتو ,وطبيعة ىذا السند ,للتأكد من
السبب الصحيح ظتلكية البائع اضتاد للمحل التجاري ,وللوقوف كذلك على سالمة حيازتو من أن
تكون يده عارضة أو مغتصبة عتذا احملل الذي يدعي ملكيتو.

 - -1انظر القضية اظتؤرخة يف  ,6999 – 24 -72حيث جياء فيهيا  " :الوعيد ببييع القاعيدة التجاريية يسيتوجب
إثباتو بعقد رشتي حتت طائلة البطالن " ,اجمللة القضائية ,العدد  ,6996 ,4ص  -.641وانظر أيضا القضية اظتؤرخة
يف  , 6996-27-62حيث نصت على  " :اظتالك اصتديد للعقار غيَت مليزم بتبلييس مسيتأجريو بصيفتو ىيذه " ,اظترجيع
السابق ,العدد,6997 ,4ص .647
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ونظرا كذلك ألقتية ىذه البيانات فقد رتب القانون التجاري جزاء على إقتاعتا لصاحل اظتشًتي وىذا
ألن البائع ىو اظتعٍت الوحيد باإلدالء هبا ,إذ نص يف آخر اظتادة , 39اري على أنو نتكن أن يًتتب على
إقتال ذكر ىذه البيانات بطالن عقد البيع بطلب من اظتشًتي خالل سنة من تاريخ العقد.
كذلك يعترب من قبيل التدلي  1الكتمان الذي قد يتعلق بأمر واجب اإلفضاء بو عند التعاقد ,كخديعة
اظتشًتي يف رقم األعمال واألرباح اظتصرح هبا ,وىذا حتما يؤدي إىل إبطال العقد.
 /2إثبات بيع المحل التجاري :ذكرنا سابقا أن عقد بيع احملل التجاري يعترب من األعمال

التجارية ,وعليو كتوز إثباتو جبميع طرق اإلثبات كما ىو وارد يف اظتادة  72من القانون التجاري ,2غَت
أن اظتشرع التجاري بعد أن أطلق عموم حرية اإلثبات يف اظتادة التجارية اطتاصة بالعقود التجارية بوجو
عام ,أورد نصا خاصا بالتصرفات اليت ترد على احملل التجاري ,وىذا بوجوب إثباهتا بعقد رشتي ,وإال
3
كان التصرف باطال ( اظتادة , 39اري ).
وفضال عن الرشتية فقد أوجب القانون التجاري يف اظتادة  97منو 4ضرورة إشهار بيع احملل التجاري,
وىذا بإعالن البيع خالل ستسة عشر ( )61يوما من تاريخ البيع ,وعلى عاتق اظتشًتي ,إذ يقوم بنشر
 -1إن التيدلي كيذلك ال يقتصير فقيط عليى إخفياء صيدور حكيم بيإغالق احمليل التجياري ,وإفتيا يتعيدى غتاليو خاصية
أشييكالو اظتتمثليية يف القولييية والفعلييية ,شتَترتيييل حسيين الفييتالوي ,العقييود التجارييية اصتزائرييية ،مرجييع سييابق ,ص -.609
مصطفى كمال طو ،مبادو القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .619
 -2حيييث تيينص ىييذه اظتييادة علييى ج يواز اإل ثبييات بالسييندات الرشتييية ,أو بالسييندات العرفييية ,بييأي فيياتوررة مقبوليية,
بالرسائل ,بالدفاتر التجارية للطرفُت ,باإلثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت احملكمة وجوب قبوعتا.
 -3نشيَت يف ىييذا اظتوضييع إىل أن التطبيقييات القضييائية علييى مسيتوى احمليياكم انقسييمت خبصييوص الشييكلية اظتطلوبيية يف
عمليية بيييع احملييل التجيياري ,وحييىت يف الوعييد ببيعييو إىل فيريقُت  :األول يييرى أن الشييكلية ركيين يف العقييد وبالتيياد شييرط ميين
شروط انعقاده .والفريق الثاين يرى اهنا غترد شرط لتمام العقد وبالتاد ال يًتتب على ختلفها البطالن ,زتدي باشا عمر,
القضاء التجاري ،مرجع سابق ,ص .47 -40
 -4اظتادة  97قانون ,اري جزائري  ( :كل تنازل عن ػتل ,اري على الوجو احملدد يف اظتادة  39أعاله ,كتب إعالنو
خييالل ستسيية عشيير يومييا ميين تالرمتييو بسييعي ميين اظتشييًتي حتييت شييكل ملخييص أو إعييالن يف النشييرة الرشتييية لتعالنييات
القانونية وفضال عن ذلك يف جرييدة ؼتتصية باإلعالنيات القانونيية يف اليدائرة أو الواليية الييت يسيتغل فيهيا احمليل التجياري.
وبالنس ييبة للمح ييالت التجاري يية اظتتنقل يية ,ف ييإن مك ييان اإلس ييتغالل ى ييو اظتك ييان ال ييذي يك ييون الب ييائع مس ييجال في ييو بالس ييجل
التجاري.
وكتب أن يكون اظتلخص أو اإلعالن تنفيذا ظتا جاء يف الفقرة اظتتقدمة مسبوقا إما بتسجيل العقد اظتتضمن للتحويل أو
بالتص يريح اظتنص ييوص علي ييو يف ق ييانون التس ييجيل وذل ييك يف حال يية ع ييدم وج ييود عق ييد وإال ك ييان ب يياطال ,وكت ييب أن يش ييتمل
اظتلخص اظتذكور حتت طائلة اإلبطال كذلك ,على تواريخ ومقادير التحصييل ورقميو أو يف حالية التصيريح البسييط ,عليى
تيياريخ ورقييم اإليصييال اطتيياص هبييذا التص يريح ,واإلشييارة يف اضتييالتُت ,إىل اظتكتييب الييذي دتييت فيييو ىييذه العمليييات .ويييذكر
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ملخص العقد أو إعالنو يف النشرة الرشتية لتعالنات القانونية .فضال عن اإلعالن يف جريدة ؼتتصة
باإلعالنات القانونية يف الدائرة أو الوالية اليت يقع استغالل احملل فيها .أما احملالت اظتتنقلة فإن مكان
اإلستغالل ىو اظتكان الذي يكون فيو البائع مسجال بالسجل التجاري.
مع مالحظة ضررورة أن يسبق ىذا اظتلخص أو اإلعالن تسجيل العقد الناقل للملكية ,أو اظتتنازل
عنو مبقتضاه ,أو بالتصريح اظتنصوص عليو يف قانون التسجيل ,وذلك يف حالة عدم وجود عقد ,وإال كان
باطال.
وكتب ذك ر تاريخ العقد ,واسم كل من اظتالك اصتديد ,واظتالك السابق ,ولقبو ,وعنوانو ,ونوع احملل
التجاري ,وملركزه ,والثمن......,
وحرصا كذلك من اظتشرع التجاري على سالمة اإلشهار أوجب حتديد اإلعالن من اليوم الثامن إىل
اليوم اطتام عشر من تاريخ أول نشر ,ويتم اإلعالن يف النشرة الرشتية لتعالنات القانونية خالل 61
يوما من أول نشر.
 /3آثار هذا البيع :يًتتب على انعقاد بيع احملل التجاري ,وعلى تسجيلو وإشهاره ,انتقال ملكيتو
من البائع إىل اظتشًتي ,مع اإلشارة إىل أن العناصر اظتختلفة اليت تدخل يف تكوين احملل التجاري ختضع
إلجراءات خاصة هبا وىذا خبصوص نقل ملكيتها ,كرباءات اإلخًتاع ,والعالمات التجارية طبقا ظتا
تقضي بو اظتادة , 643اري جزائري اليت تنص على  ( :يتم إجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع الساري
اظتفعول إذا كانت البيوع أو التنازالت عن احملالت التجارية تشتمل على عالمات اظتصنع أو التجارة أو
الرسوم أو النماذج الصناعية ,وكانت رىون ىذه احملالت تشتمل على براءات أخًتاع أو رخص أو
عالمات أو رسوم أو فتاذج ).
ومن آثار البيع اطتاصة باحملل التجاري نورد اآل:ي :
 – 1/3التزام البائع بعدم منافسة المشتري :

باإلضافة إىل ذلك ,تاريخ العقد واسم كل مين اظتاليك اصتدييد واظتاليك السيابق ولقبيو وعنوانيو ونيوع احمليل التجياري ومركيزه
والثمن اظتشروط مبا فيو التكاليف أو التقديرات اظتستعملة كقاعدة الستيفاء حقوق التسجيل,
وبيان اظتهلة احملددة فيما بعد للمعارضات واختيار اظتوطن يف دائرة اختصاص احملكمة.
كتدد اإلعالن من اليوم الثامن إىل اطتام عشر من تاريخ أول نشر.
ويتم اإلعالن يف النشرة الرشتية لتعالنات القانونيةخالل اطتمسة عشر يوما من أول نشر).
انظر يف ىذا اطتصوص القضية اظتؤرخة يف  ,6991-3-01اجمللة القضائية ,العدد األول ,6991 ,ص .611
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ويسمى ىذا اإللتزام بواجب الضمان 1وعدم التعرق للمشًتي ,األمر الذي من أجلو يلتزم البائع
بعدم منافسة اظتشًتي ,وغالبا ما يتضمن عقد البيع شرطا صرلتا لتظر فيو على البائع مزاولة ,ارة ؽتاثلة
للتجارة اليت كان يباشرىا يف احملل اظتبيع.
إال أن ىذا الشرط ال كتب أن يكون عاما وال مطلقا ,حىت ال ـترج على مبدأ حرية التجارة والعمل,
وعتذا ال يعد الشرط صحيحا إال إذا كان مقصورا على نوع التجارة اليت سيزاوعتا اظتشًتي يف احملل اظتبيع,
وأن يكون ػتددا من حيث الزمان أي اظتدة ,ومن حيث اظتكان أيضا على القدر الضروري ضتماية
اظتشًتي.
وإذا أخل البائع بالتزامو بعدم اظتنافسة ,أو أخل بالشرط اظتتفق عليو يف عقد البيع,جاز للمشًتي
طلب التعويض نتيجة الضرر الذي ضتق بو ,ولو كذلك طلب إغالق احملل الذي أقامو البائع ,أو طلب
فسخ العقد.2
 – 2/3التزام المشتري بدفع الثمن :
يقابل التزام البائع بتمكُت اظتشًتي من احملل ,إلتزام ىذا األخَت بدفع الثمن اظتتفق عليو يف عقد البيع,
وإذا كان ذتن احملل التجاري اظتبيع موزعا على عناصره اظتختلفة ,فإنو كتب على حائز الثمن الذي مت بو
بيع احملل التجاري أن يقوم بتوزيعو يف ظرف ثالثة أشهر من تاريخ عقد البيع.
ويف حال انقضاء اظتدة حسب نص اظتادة , 92اري جزائري 3كتوز حينئذ للبائع رفع دعوى
مستعجلة أمام رئي احملكمة اليت يقع احملل التجاري يف دائرة اختصاصها ,والذي يأمر إما بإيداع الثمن
لدى مصلحة الودائع واألمانات ,وإما بتعيُت حارس يقوم بتوزيع الثمن.
 – 3/3امتياز البائع :
 -1كما يلتزم البائع بضمان :
* -العيوب اطتفية كالعيب يف الشهرة أو اإلتصال بالعمالء كما لو ساءت شتعة احملل التجاري أو انفض عنو زبائنو,
* -ضمان االستحقاق حيث قد يًتتب لشخص معُت حق عيٍت على احملل التجاري أو على أحد عناصره ,دون اتفاق
بُت البائع واظتشًتي ,ويبقى التعرق من الغَت الذي يضمنو البائع ىو الذي يستند إىل سبب قانوين.
* -ضمان التعرق الشخصي وأىم صوره التعيرق اظتيادي إذ يكيون للمشيًتي اظتطالبية بيرد الشييء إىل مكانيو ,وىيذا إميا
بطلب التعويض أو الفسخ ,شتَت رتيل حسُت الفتالوي ,العقود التجارية اصتزائرية ،مرجع سابق ,ص .614
 -2مصطفى كمال طو ،مبادو القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .616-612
 -3اظتيادة  92قيانون ,ياري جزائيري  ( :كتيب عليى كيل حيائز لليثمن اليذي مت بيو بييع ػتيل ,ياري أن يقيوم بتوزيعيو يف
ظرف ثالثة أشهر من تاريخ عقد البيع.
وبانقضيياء ىييذه اظتهليية كتييوز للطييرف الييذي يهمييو التعجيييل ,أن يرفييع دعييوى مسييتعجلة أمييام رئييي احملكميية اليييت يقييع يف
دائرة اختصاصها والذي يأمر إما بإيداع الثمن يف مصلحة الودائع واألمانات وإما بتعيُت حاس موزع ).
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تناولت اظتواد من  91إىل  629من القانون التجاري مسألة امتياز البائع ,وىذه اظتسألة تتعلق
بالنظام العام ,كما هتدف إىل حترير البضائع واظتهمات بسرعة من امتياز البائع ,فضال عن مراعاة مصلحة
اظتشًتي والبائع على السواء.
ذلك أن كل من البضائع واظتهمات عناصر ظاىرة يتوقف عليها ائتمان اظتشًتي ويعتمد عليها دائنوه
العاديون ,كما أن حق البائع يف تتبع ىذه اظتنقوالت اظتادية ومبا لو من امتياز عليها يتعطل إذا انتقلت إىل
مشًت حسن النية وىذا بسبب تطبيق قاعدة " اضتيازة يف اظتنقول سند اضتائز " أو " اضتيازة يف اظتنقول
سند اظتلكية ".
ومن تطبيق نص اظتادة , 91اري 1ال يكون للبائع امتياز على احملل التجاري اظتبيع إال إذا توافر
الشرطان اآلتيان :
الشرط األول  :أن يكون عقد البيع ثابتا بعقد رشتي.

الشرط اآلخر  :أن يكون عقد البيع مقيدا يف سجل عمومي منظم لدى مأموري السجل التجاري.2

 -1اظتادة  91قانون ,اري جزائري  ( :ال يثبت امتياز بائع احملل التجياري إال إذا كيان البييع ثابتيا بعقيد رشتيي ومقييدا
يف سجل عمومي منظم لدى اظتركز الوطٍت للسجل التجاري.
ال يرتب امتياز البائع إال على عناصر احملل التجياري اظتبينية يف عقيد البييع ويف القييد فيإذا مل يعيُت عليى وجيو الدقية فيإن
اإلمتياز يقع على عنوان احملل التجاري واشتو واضتق يف اإلكتار والعمالء والشهرة التجارية.
وتوضع أسعار ؽتيزة بالنسبة للعناصر اظتعنوية للمحل التجاري واظتعدات والبضاعة.
ونتارس امتياز البائع الضامن لكل من ىذه األذتان أو ما بقي مسيتحقا منهيا بصيفة منفصيلة عليى كيل مين أذتيان إعيادة
بيع البضائع واظتعدات والعناصر اظتعنوية للمحل التجاري.
وبييالرغم عيين كييل اتفيياق ؼتييالف فييإن الييدفعات اصتزئييية غييَت الييدفعات النقدييية تطييرح أوال ميين ذتيين البضييائع مث ميين ذتيين
اظتعدات.
وإذا كييان الييثمن اظتعييد للتوزيييع حاصييال ميين بيييع عنصيير واحييد أو عييدة عناصيير مل يشييملها البيييع األول فيتعييُت تقييدير مييا
ينوب كل منها على حدة من ذتن إعادة البيع ).
 -2عمال بأحكام اظتادة  06من األمر رقم  03-91اظتؤرخ يف  6991-60-92لتل مصطلح " مأموري السجل
التج يياري " ػت ييل " كات ييب الض ييبط " أو " كات ييب الض ييبط الت ييابع للمحكم يية " ,وك ييذا مص ييطلح " اظترك ييز ال ييوطٍت للس ييجل
التجاري " ػتل " كتابة الضبط " أو " كتابة الضيبط الييت ييتم يف دائيرة اختصاصيها اسيتثمار الصيندوق " ,وىيذا يف اظتيواد
 91و 99و 99و  626و 620و  624و  621و  623و  629و  602و  640و  647و  644و
 641و  611و  ,611من األمر رقم  19 -31اظتؤرخ يف  6931-9-01واظتتضمن القانون التجاري اصتزائري.
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وإذا كانت القواعد العامة تقضي بأن امتياز البائع كغَته من حقوق الضمان ال يتجزأ ,فإن اظتشرع
التجاري خرج على ىذه القاعدة فقضى بتجزئة اإلمتياز إىل ثالثة أقسام ىي  :العناصر اظتعنوية,
واظتهمات ,والبضائع.
كما متول اإلمتياز بائع احملل التجاري استيفاء ما يستحقو من ذتن احملل التجاري باألولوية على
الدائنُت العاديُت ,وكذا اضتق يف تتبع احملل يف أي يد يكون إذا خرج من ملك اظتشًتي.
وإذا أفل اظتشًتي قبل دفع الثمن جاز للبائع اإلحتجاج قو يف اإلمتياز على رتاعة الدائنُت
استثناء من قواعد اإلفالس حسب اظتادة  93من القانون التجاري اليت تنص على  ( :كتب قيد البيع يف
ظرف ثالثُت يوما من تاريخ عقده وإال كان باطال .وتبقى اظتهلة سارية ولو يف حالة صدور اضتكم
بإعالن اإلفالس.
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك هبذا البطالن وإن كان اظتدين نفسو.
وإذا مت القيد بالطريقة اظتشار إليها فتكون للمشًتي األولوية ونتكن اإلحتجاج بو على التفليسة
والتصفية القضائية للمشًتي ).
ولتفظ القيد اإلمتياز ظتدة عشر سنوات من تاريخ القيد ,ويشطب تلقائيا إذا مل كتدد قبل انقضاء
ىذه اظتدة حسب اظتادة  627قانون ,اري.
 – 4/3دعوى الفسخ :
للبائع طلب فسخ البيع إذا تأخر اظتشًتي ع ن دفع الثمن يف األجل احملدد ,على أن ىذا الفسخ قد
يلحق ضررا بالغَت الذي تعاقد مع اظتشًتي بصفتو مشًت ثان للمحل التجاري أو بصفتو دائنا مرهتنا لو,
كما نظم القانون التجاري دعوى فسخ البيع يف اظتواد من  629إىل .1661
وتوجب ىذه النصوص شهر دعوى فسخ البيع حىت يعلم الغَت هبا ,كما اشًتط القانون لتحتجاج
بالفسخ يف مواجهة الغَت أن يكون البائع قد احتفظ لنفسو صراحة يف العقد قو يف الفسخ أو يؤشر
صراحة يف قيد اإلمتياز هبذا اضتق ,فإذا مل يفعل ومل لتتفظ صراحة يف القيد ق الفسخ ,فال يكون
للحكم الصادر بالفسخ أية حجية يف مواجهة الغَت ,ويسًتد البائع احملل التجاري ػتمال باضتقوق اظتقررة
لصاحل الغَت.
وكتب على البائع أيضا يف حالة الفسخ القضائي أو اإلختياري للبيع أن يسًتد رتيع عناصر احملل
التجاري اليت مشلها البيع ,مبا فيها العناصر اليت انقضى منها امتيازه ,وكذا حقو يف دعوى الفسخ.

 -1وظتا كان احملل التجاري ال متضع لقاعدة اضتيازة يف اظتنقول سند اظتلكيية ,ليذلك فالفسيخ متصيور حيىت وليو تصيرف
اظتشًتي بالبيع ظتشًت آخر حسن النية.
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ولتاسب البائع عن ذتن البضائع واظتعدات اظتوجودة باحملل عند إعادة حيازتو مبا يقدر وىذا مبوجب
خربة حضورية أو بالًتاضي أو عن طريق القضاء ,على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقو مبوجب
اإلمتياز الذي لو على ذتن كل البضائع واظتعدات .وإذا بقي منها شيء زائد عن ذلك فيكون مبثابة
ضمان للدائنُت العاديُت ,حسب اظتادة , 662اري جزائري.1
 .0رهن المحل التجاري :إن وظيفة الرىن األساسية ىي اضتصول على االئتمان وىذا بضمان
اظتال اظترىون ,سواء أكان رىنا رشتيا أم رىنا حيازيا ,كما نص القانون التجاري يف اظتادة  0/669منو
على  ( :وال متول رىن احملل التجاري للدائن اظترهتن اضتق يف التنازل عنو مقابل ما لو من ديون وال
تسديدا عتا ).
ومن ضمن األسباب اليت أجازت رىن احملل التجاري من دون نقل حيازتو ,أن احملل التجاري ذو
مركز ثابت ومن اظتمكن شهر التصرفات اليت ترد عليو ,كما أنو ال متضع لقاعدة اضتيازة يف اظتنقول سند
اظتلكية ,األمر الذي نتكن معو احًتام الدائن اظترهتن يف التتبع.
وقد خص القانون التجاري اظتواد من  669حىت  600للرىن اضتيازي للمحل التجاري .واظتواد من
 616إىل  619للرىن اضتيازي لألدوات واظتعدات اطتاصة بتجهيز احملل التجاري .واظتواد من  607إىل
 612لألحكام اظتشًتكة بُت بيع احملل التجاري ,وبُت رىنو اضتيازي.
وعتذا ستًتكز دراسة الرىن اطتاص باحملل التجاري يف اإلشارتُت اآلتيتُت :
 /1إنشاء الرهن :إليقاع رىن احملل التجاري يشًتط أن يكون الراىن مالكا للمحل التجاري اظترىون,
وأىال للتصرف فيو كذلك  ,ذلك أن الرىن بطبيعتو عقد ,فيشًتط فيو أيضا الرضا واحملل والسبب ,إىل
جانب ىذا اشًتط القانون إجراءات شكلية ملزمة ,وىذا كالرشتية يف عقد رىن احملل التجاري ,وتقرير
2

مرتبة اإلمتياز حسب اظتادة  602من القانون التجاري.
ومن الشروط الشكلية كذلك ما نصت عليو اظتادة , 606اري من ضرورة القيد خالل ثالثُت يوما
من تاريخ العقد التأسيسي ,وإال كان باطال ,وكتوز لكل ذي مصلحة ,وإن كان اظتدين نفسو أن يتمسك
هبذا البطالن.
 -1ويف حال الفسخ التلقائي أو القضيائي فيجيوز اسيًتداد العناصير الييت انقضيى فيهيا االمتيياز ,واضتيق يف إقامية دعيوى
الفسخ ,إضافة إىل العناصر اليت يشملها االمتياز ودعوى الفسخ.
انظيير شييروط االحتفيياظ بيياضتق يف الفسييخ ،وآثيياره فيمييا بييُت اظتتعاقييدين :اظتعتصييم بيياه الغرييياين ،القييانون التجيياري ،مرجييع
سابق ،ص .044-046
 - 2اظتادة  602قانون ,اري جزائري  ( :يثبت الرىن اضتيازي بعقد رشتي ,ويتقرر وجود اإلمتياز اظتًتتب عن الرىن
مبجييرد قيييده بالسييجل العمييومي الييذي نتسييك بيياظتركز الييوطٍت للسييجل التجيياري وكتييب إدتييام نفي اإلج يراء بيياظتركز الييوطٍت
للسجل التجاري ) .انظر األحكام الواردة يف اظتادة  91قانون ,اري جزائري.
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والرىن بعنصريو اظتوضوعي والشكلي ال يعدو أن يكون واقعا ما مل تكن العناصر اليت يقع عليها
تكفي يف ذاهتا ,وحسب طبيعة االستغالل لوجود احملل التجاري (  )0/669وعلى ىذا كتوز أن يرد
الرىن على العناصر اظتعنوية ,واألدوات واظتهمات ,واظتعدات اطتاصة بتجهيز احملل ,ولكن الكتوز أن يرد
على البضائع فقط.1
إن اضتكمة واضحة من استبعاد البضائع من رىن احملل التجاري ,ذلك ألن رىنها كتعلها غتمدة,
األمر الذي يتنان مع مبدأ حيازة اظتدين الراىن حمللو ,ويتنان كذلك مع حسن استغالل احملل التجاري
خالل فًتة الرىن.
كما أراد اظتشرع التجاري اصتزائري كذلك زتاية التجار من جشع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون
األزمات لفرق أشد وأقسى الشروط  ,أنظر اظتادة , 649اري.

2

 /2آثار الرهن  :ال يًتتب على الرىن الوارد على احملل التجاري أن تنتقل حيازتو إىل الدائن اظترهتن ,بل
يظل احملل يف حيازة اظتدين الراىن وىذا حىت يتمكن من اإلستمرار يف استغاللو حسب اظتادة 669

,اري.
وباظتقابل وضع اظتشرع ضمانات ضتماية الدائن اظترهتن ,وذلك بإلزام اظتدين الراىن باحملافظة على
األموال اظترىونة ,وفرق عليو عقوبات جنائية يف حال إقدامو على إتالفها أو على اختالسها ,أو حىت
على إفسادىا بأي طريقة تؤدي إىل إنقاص أو تعطيل حقوق الدائن اظترهتن ,اظتادة  613ت ج)
وإذا كان الشيء اظترىون ىو اظتعدات واألدوات واظتهمات ,وجب احملافظة عليها وصيانتها ,بل أجاز
القانون التجاري يف اظتادة  614منو ,وضع عالمات مثبتة على اظتعدات مثال ,وبشكل واضح يدل على
أهنا مرىونة ,يث تتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد اإلمتياز اظتثقلة بو.
 -1واألم ر نفسو خبصوص عقود التوريد ,والديون ,والسندات التجارية ,واألسهم فهذه تيرىن ولكين ليي ضيمن احمليل
التجياري ,وإذا رىنيت معيو فيال يقييع اليرىن عليهيا ,أي يعيد رىنهييا هبيذه الصيورة بياطال ,ألهنييا كالبضيائع فهيي لبيسيت ميين
مستلزمات وجود احملل التجاري ,وإفتا من مستلزمات نشاطو ,شتَت رتيل حسُت الفتالوي ,اظترجع السابق ,ص .102
 -2اظتادة  649قانون ,اري جزائري  ( :ال كتوز أن يتدخل بطريق مباشر أو غيَت مباشير وليو بالتبعيية كسماسيرة أو
وسيطاء أو مستشييارين مهنيييُت يف التنيازالت والرىييون اظتتعلقيية بياحملالت التجارييية كمييا الكتيوزعتم أن يكونيوا حتييت أي إسييم
كان مودعُت ألذتان بيع احملالت التجارية :
 -6األف يراد احملكييوم عليييهم جبرنتيية أو تفلييي أو سييرقة أو خيانيية األمانيية أو اإلحتيييال أو اخييتالس مرتكييب ميين
مييودع عمييومي أو ابت يزاز األم يوال أو التوقيييع أو القيييم أو إصييدار شيييك عيين سييوء نييية دون رصيييد أو اظت ي
باعتماد الدولة أو اليمُت الكاذبة أو إغراء شاىد أو احملاولة أو اإلشًتاك يف إحدى اصترائم أو اصتينح اظتشيار
إليها أعاله,
 -0اظتفلسون الذين مل يرد عتم اعتبارىم ).
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وإذا انصب الرىن على عنصر اإلتصال بالعمالء ,وجب على اظتدين الراىن احملافظة على ىذا
العنصر ,وإال سئل يف مواجهة الدائن اظترهتن عن تنفَت العمالء وانصرافهم عن احملل التجاري.
وكذلك األمر بالنسبة للحق يف اإلجارة ( اظتادة , 6/604اري ).
على أنو كتب مالحظة أن الرىن ال نتنع اظتدين الراىن من نقل احملل من مكان إىل آخر بشرط
موافقة الدائنُت اظترهتنُت .وىذا ما قضت بو اظتادة , 607اري.
* -1آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن  :يرتب الرىن الوارد على احملل التجاري للدائن اظترهتن حقا

عينيا عليو ,متولو األولوية يف استيفاء حقو مبا قرره لو القانون من امتياز على اظتال اظترىون باألولوية على
غَته من دائٍت التاجر الراىن و سب مرتبة قيده ,وكذلك اضتق يف تتبع احملل التجاري اظترىون يف أي يد
يكون.
وعلى ىذا فإن تع دد الرىون ال يؤثر على حقوق الدائن اظترهتن الذي قيد حقو يف تاريخ سابق على
رىن احملل التجاري مرة أخرى ,إذ يتم التفضيل بُت الدائنُت اظترهتنُت على أساس أسبقية القيد.1
ونصت اظتادة , 0/607اري على اإلجراءات الواجب اختاذىا يف حالة نقل احملل التجاري إىل مكان
آخر ,ورتب اظتشرع جزاء على إقتال ىذه اإلجراءات حسب اظتادة , 7/607اري.

* -2التنفيذ على المحل التجاري المرهون  :أشارت اظتادة , 601اري 2وما بعدىا إىل اإلجراءات
اطتاصة بالنسبة للتنفيذ على احملل التجاري

 -1كما نشَت ىنا إىل أن اظتشرع التجاري اصتزائري مل لتيدد اليدائنُت اظتيرهتنُت بصيورة خاصية ,بيل أجياز للميدين اختييار
دائنيو ,على خالف بعيض القيوانُت الييت حيددت اليدائنُت اظتيرهتنُت بيالبنوك ميثال اظتشيرع اظتصيري يف اظتيادة  62مين قيانون
بيع ورىن احملل التجاري ,ولعيل السيبب يف ىيذا اظتسيلك ىيو اطتيوف مين وقيوع التجيار الصيغار خاصية يف أييدي اظتيرابُت,
شتَت رتيل حسُت الفتالوي ,العقود التجارية اصتزائرية ،مرجع سابق ,ص .109
 -2ونص اظتيادة  601قيانون ,ياري جزائيري اآل:ي  ( :كتيوز لكيل دائين يباشير إجيراء حجيز تنفييذي وللميدين اظتعيرق
عتييذا اإلج يراء ,أن يطلييب ميين احملكميية اليييت يقييع بييدائرهتا احملييل التجيياري ,بيييع احملييل التجيياري احملجييوز عليييو مييع اظتعييدات
والبضائع التابعة لو.
وتقرر احملكمة بطلب من الدائن القائم باظتالحقة أنو يف حالة عدم قيام اظتدين بالدفع يف اظتهلية احمليددة يقيع بييع احمليل
التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إدتام اإلجراءات اظتقررة يف اظتادة  603التالية.
وكتري مثل ذلك بالنسبة للدعوى اظترفوعة من اظتدين فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع احملل التجاري.
وإذا مل يطالب الدائن ذلك حتدد احملكمة اظتهلة الييت كتيب أن ييتم فيهيا البييع بنياء عليى طليب اظتيدين حسيب األوضياع
اظتقيررة يف اظتيادة  603اآل:ي ذكرىيا بعيده ,وتيأمر بأنيو مل يباشير اظتيدين البييع يف اظتهلية اظتيذكورة يسيتأنف السيَت بيإجراءات
اضتجز التنفيذي وتتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
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وىذا عند عدم الوفاء بالدين يف تاريخ استحقاقو ,فأجازت ذات اظتادة لكل من الدائن واظتدين أن يطلبا
من احملكمة اليت يقع بدائرهتا احملل التجاري ,بيع احملل التجاري مع اظتعدات والبضائع التابعة لو.
ويتم البيع بعد عشرة أيام على األقل من لصق اإلعالنات اليت تتضمن بيانات كل من الدائن
1
اظترهتن ,ومالك احملل التجاري ,من بيان لتسم واظتهنة ,وػتل اإلقامة ,واضتكم الصادر بالبيع....
كما وأوجب القانون التجاري لصق ىذه اإلعالنات من طرف اظتوظف العمومي اظتكلف بالتنفيذ
على مبٌت احملل التجاري ,وعلى مقر اجملل الشعيب البلدي للبلدية اليت يوجد بدائرهتا احملل التجاري,
2
وعلى مكتب اظتوظف العمومي اظتنتدب للتنفيذ ,وعلى مبٌت احملكمة اليت يوجد بدائرهتا احملل التجاري.
وينشر اإلعالن عن بيع احملل التجاري قبل عشرة أيام من البيع يف النشرة الرشتية لتعالنات
القانونية ,وكذلك يف اصتريدة اظتختصة باإلعالنات القانونية يف الدائرة أو الوالية اليت يوجد فيها احملل
التجاري ,ويثبت النشر بقيد إشارة عنو يف ػتضر البيع.
ويفصل رئي احملكمة اظتختصة يف أوجو الطعن ببطالن إجراءات البيع السابقة ظترسي اظتزاد ,ويف
اظتصاريف كذلك ,وكتب تقدمي أوجو البطالن قبل مرسي اظتزاد بثمانية أيام على األقل ,ويصدر اضتكم
فيها خالل اظتهلة نفسها.

3

* -3آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين  :من حق الدائنُت العاديُت السابقُت على قيد الرىن ,إذا
تعلقت ديوهنم باستغالل احملل التجاري ,أن يطلبوا سداد ديوهنم قبل مواعيد استحقاقها ,وىذا إذا

أصاهبم ضرر من ذلك القيد ,كما إذا كان الدين اظتضمون بالرىن يستغرق قيمة احملل ,ومل تكن للمدين
4
أموال أخرى سواه.
كما يستطيع الدائن العادي الذي سجل دينو بعد ‘عذاره ببيع أحد عناصر احملل التجاري ,أن يطلب
بيع رتيع عناصر احملل التجاري و لو مل يكن ىناك دائنون مرهتنون.
وكتوز لكل دائن سواء أكان دينو مضمونا بالرىن أو كان عاديا أن يطلب من احملكمة إعادة بيعاحملل
التجاري باظتزايدة بعد رفع ذتنو األصلي ما عدا اظتعدات والبضائع مبقدار العشر ,وأن يدفع كفالة تثبت
وتعُت احملكمية عنيد اإلقتضياء متصيرفا مؤقتيا إلدارة احمليل التجياري ,وحتيدد السيعر اإلفتتياحي اظتطيروح للمزاييدة وتضيبط
الشروط األساسية اليت كتب إدتام البيع عليى مقتضياىا وتعهيد بيإجراء البييع إىل اظتوظيف العميومي اليذي باشير حتريير دفيًت
الشروط
 -1اظتادة  6/603قانون ,اري جزائري.
 -2اظتادة  0/603قانون ,اري جزائري.
 -3اظتادة  1/603قانون ,اري جزائري.
 -4حسب اظتادة  1/607قانون ,اري جزائيري ( :كميا أن قييد اليرىن اضتييازي نتكين أن كتعيل اليديون السيابقة والييت
يكون موضوعها استغالل احملل التجاري ,حالة األجل ).
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إمكانية الشراء إذا وجد أن ذتن احملل التجاري اظتبيع ال يكفي لسداد ديون الدائنُت ,أو أن الثمن لي
واقعيا وإفتا فيو ػتاباة ظاىرة للمشًتي.
كما يشًتط ضتصول اظتزاد أن كتدد مرة واحد مبوافقة احملكمة ,ويشًتط أن يقوم طالب التجديد بتبليس
اظتشًتي واظتدين الراىن خالل  61يوما من تاريخ البيع األول.1

الخاتمة:
ىكييذا نصييل إىل أن التعري ييف الييذي يتفييق م ييع طبيعيية احمل ييل التجيياري ى ييو كون ييو غتموعيية م يين
األميوال اظتنقوليية اظتادييية منهيا واظتعنوييية ،تآلفييت واجتمعيت بقصييد اسييتغالل مشيروع ,يياري ،واضتصييول
علييى العمييالء وبيياقي عناصيير احملييل التجيياري األخييرى تتفاعييل فيمييا بينهييا وال يييؤدي ذلييك إىل فقييدان
 -1ونشَت للعلم أنو نتكن إنقضاء الرىن إما:
* -بفك الرىن أي الوفاء بالدين.
* -بتنازل الدائن اظترهتن عن حقو أو إبراء اظتدين أو باظتقاصة ,أو أي سبب آخر.
وينقضييي رىيين أدوات ومعييدات التجهيييز مبييرور  1سيينوات اعتبييارا ميين تيياريخ تسييجيلو يف السييجل التجيياري ,كمييا تنقضييي
هبالك احملل اظترىون ,وينتهي رىن أدوات ومعدات التجهيز هبالكها - , ,شتَت رتيل حسُت الفتالوي ,العقيود التجاريية
اصتزائرية ،مرجع سابق ,ص.171 -174
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معاظتهييا وخصائصييها ،ومنييو يظهيير لنييا احملييل التجيياري علييى أنييو مييال يسييتخدمو التيياجر يف االسييتغالل
التجاري ،والذي يستوجب وجيود مكيان نتيارس فييو النشياط ييث لتتيوي عليى البضيائع و اظتهميات
وكييذا اظتعييدات ،والييذي يتخ ييذ اشتييا نتيييزه عيين ب يياقي احملييال األخ ييرى ،كمييا ق ييد يس ييتخدم عالميية دتي ييز
بض ييائعو يي ييث يهي ييدف التي يياجر أساسي ييا إىل اجتي ييذاب العم ييالء مي ييع تني ييوع يف عناصي ييره اظتعنويي يية تبعي ييا
الختالف أنشطة احملال التجارية وتباينها.
كمييا أن اعتبييار احملييل التجيياري كيييان قييائم لوحييده مسييتقل عيين اظتقومييات اليييت يتكييون منهييا ىييي
فك ييرة حديث يية دع ييت إليه ييا اضتاج يية ،ي ييث يك ييون احمل ييل التج يياري جبمي ييع مقومات ييو ػت ييال للتص ييرفات
القانونية كالبيع والرىن وعليو:
* /متض يع احملييل التجيياري ألحكييام خاصيية ختتلييف عيين األحكييام اليييت متضييع عتييا كييل مقييوم ميين
مقوماتو على حدة.
* /لتتفظ احملل التجاري بكيانو رغم اؿتالل أو تغَت جزء أو أكثر من األجزاء اظتكونة لو.
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