
  سداسي الثاني/ القانون التجاري

  )01(الفصيلة األولى - قسم العلوم التجارية / لطلبة السنة أولى جذع مشترك موجه

  عجابي عماد. د

  :محاورال

  مفهوم القانون التجاري:المحور االول

  القانون التجاري ومصادره تعريف - أوال         

  التمييز بني أحكام القانون املدين وأحكام القانون التجاري -ثانيا         

  كل من التجار واألعمال التجاريةب األحكام الخاصة: المحور الثاني

  لتجاراألحكام اخلاصة با - أوال         

  عمال التجاريةاألحكام اخلاصة باأل -ثانيا         

   المبادئ العامة للشركات: الثالثالمحور 

  الشركةتعريف  - أوال

  التجارية أنواع الشركات  - ثانيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

إنطلقت منذ القدم من ، يوبالضرورة حمور القانون التجار ، مهنة التجارة تعترب حمور النشاط االقتصادي  

  .ركيزة املضاربة وحتقيق االرباح وتوسعت فأصبحت من أهم ركائز االقتصاد احلر املعاصر

وعليه جتمعت حلكم هذه املهنة والعاملني فيها جمموعة قواعد قانونية مكتوبة وعرفية شكلت نظاما قانونيا   

  .سواء كانت هذه القواعد خاصة بالتجار أم باألعمال التجارية ،مهنيا متميزا عن باقي املهن

  مفهوم القانون التجاري:المحور االول

جيب ابتداءا تعريف القانون التجاري مث ذكر مصادره مع التمييز بينه وبني القانون املدين الذي يعد االصل   

  .الذي يستمد منه بعض أحكامه

  تعريف القانون التجاري ومصادره - أوال

  :تعريف القانون التجاري - 1

حبسب رأي (تنطبق على فئة التجاريشمل جمموع القواعد القانونية اليت ، فرع من فروع القانون اخلاصهو 

  ).حبسب رأي النظرية املوضوعية(التجاريةوعلى طائفة من األعمال ، من جهة )النظرية الشخصية

) الشركات(وسواء كان الشخص املمارس للمهنة التجارية شخصا طبيعيا أو معنويا ينتمي للقطاع اخلاص  

  .وميكن أن متتد أحكام القانون التجاري لغري التجار، )املؤسسات العمومية التجارية(أو للقطاع العمومي



  :مصادر القانون التجاري - 2

  ):مصادر تفسريية(القضاء والفقهو ) مصادر رمسية(التشريع والعرف هي كل من   

  :التشريع -أ

وهو عبارة عن نصوص مدونة ، الصادر سنة  واملعدل واملتمم حاليا يقصد به القانون التجاري اجلزائري   

الدفاتر التجارية العقود  -وتشمل التاجر" التجارة بوجه عام(املواضيع التالية تشمل تعاجل مسائل جتارية

  ).الشركات التجارية، التجارية)االوراق(السندات، سوية القضائيةاالفالس والت، ، التجارياحملل ، "التجارية

يف حالة عدم وجود تنظيم ملسألة ما يف القانون التجاري يتم الرجوع للشريعة العامة للقوانني : 1مالحظة

  .قانون مدين 40سنة كاملة حبسب املادة  19األهلية : مثل) أي القانون املدين(اخلاصة

إذا كان القانون التجاري ينظم النشاط التجاري بصفة عامة فهناك قوانني خاصة تنظم النشاط : 2مالحظة

، قانون محاية املستهلك، قانون االستثمار، قانون النقد والقرض، قانون السجل التجاري: التجاري مثل

  .وغريها...قانون العالمات التجارية

  :والعادات التجارية العرف - ب

حتمل املشرتي مصاريف نقل  :مثل احلقيقة أن أغلب قواعد القانون التجاري هي أعراف جتارية يف   

  .وغريها....البيوع البحرية، السلع

العادة هي جزء من العرف مبعىن إذا كان  حيث أنمن العادة التجارية العرف التجاري عن  خيتلفو    

تكرار (فإن العادة هي الركن املادي فقط) اميتهتكرار العمل مع الشعور بالز (للعرف ركنان مادي ومعنوي

  ).العمل

  :القضاء - ج

جمموع املباديء املستخلصة من أحكام احملاكم يستدل �ا القاضي عند الفصل يف النزاع  يقصد به  

 ،املنافسة غري املشروعة مثل ابتكار القضاء لنظريةوبالتايل للقضاء دور هام يف احلياة التجارية ، التجاري

  .وغريها...نظرية اإلفالس، نظرية الشركة الفعلية

الفقهاء هم أساتذة وخرباء يف القانون أو االقتصاد ذو الصلة بالقانون هلم  دور اقرتاح بعض  :الفقه - د

دينار اليت ال  1000مثل قيمة الدين املسائل عند صياغة مشاريع القوانني أو تعديلها أو إبداء النقد 

أو حترير رأمسال الشركة  .دينار 100000ورفع قيمتها إىل  ق الوطنية واقرتاح تعديلهاقع السو تتماشى مع وا

  .دج 100000ذات املسؤولية احملدودة بعدما كان بقيمة 

  

  

  :التمييز بين أحكام القانون المدني وأحكام القانون التجاري -ثانيا



وسنتطرق ألوجه التمييز ، املعلوم أن القانون املدين يعد أصل القانون التجاري الذي استقل عنه حديثا من  

  :بينهما من خالل اجلدول التايل

  القانون المدني  القانون التجاري  التمييز              الفرع القانوين

يبحث التاجر عن حتقيق  االرباح   من حيث االرباح

   .عن طريق املضاربة

إدارة الشخص لذمته املالية ال 

  حتقيق األرباح

  )الثروة الثابته(حيازة األموال  )تداول الثروات(قابلة للتداول   األموال

اليستوجب التوثيق اال يف    شكل التعاقد

  حاالت مثل الشركة التجارية

  )املوثق(يستوجب التوثيق

القاصر  سنة كاملة أما 19الراشد   االهلية

سنة كاملة مع بعض  18املرشد 

  الشروط

سنة كاملة أما القاصر  19الراشد 

  .سنة كاملة 16

، عريف، رمسي(حر بأي وسيلة  االثبات

  وغريها....،دفاتر

االثبات مقيد حيث يشرتط 

  الرمسية

  يرتتب عنه االعسار  يرتتب عنه االفالس  عدم سداد الديون

ميتاز بالشدة عن طريق احملضر   ولو برسالة عادية فقط بسيط  إنذار املدين

  القضائي

  القسم املدين يف احملكمة  القسم التجاري يف احملكمة   اجلهة الفاصلة يف النزاع

  

  كل من التجار واألعمال التجاريةب األحكام الخاصة: المحور الثاني

  :لتجاربا األحكام الخاصة - أوال

مامل ، عمال جتاريا ويتخذه مهنة معتادة لهيباشر ، يكل شخص طبيعي أو معنو  هو :تعريف التاجر - 1

  .يقض القانون خبالف ذلك

  :شرح عناصر التعريف

  .وطين أم اجنيب تاجر متنقل أو قار أي له حمل جتاري ثابت االنسان ذكر ام انثىهو : شخص طبيعي- 

تابعة للقطاع العمومي أو القطاع  ؤسسةأو امل شركةويسمى كذلك شخص اعتباري كال :معنويشخص  - 

  .اخلاص

  ).االحرتاف(وهو مامييز التاجر عن احلريف الذي حيكمه قانون خاص به: مهنة - 

يشري التعريف املشار اليه الوارد يف نص املادة األوىل من القانون : مامل يقض القانون خبالف ذلك - 



اك شروط احرى واردة يف قوانني أخرى  ولكن هن، التجاري اىل االمتهان كشرط الكتساب صفة التاجر

  .وغريها...اخلضوع للضرائب، احملل التجاري، كاالهلية

  :شروط اكتساب صفة التاجر -2 

  :االهلية التجارية - ب ،اخلاص وحلسابه العمل التجاريامتهان  - أ: هناك شرطني  

  :يتضمن كذلك شرطني فرعيني مها: الخاصامتهان العمل التجاري ولحسابه  -أ

أي اختاذ التجارة مهنة وال يعد القيام بعملية واحدة عمال جتاريا مثل شراء : امتهان العمل التجاري - 1/أ

  .عقار أو منقول قصد إعادة بيعه

عن اعتياد  )مبعىن توجيه النشاط االنساين بانتظام واستمرار ملزاولة التجارة(وخيتلف مصطلح امتهان التجارة  

   ).رتات من وقت آلخرمبعىن ممارسة النشاط يف شكل متقطع على ف(التجارة

ويشرتط يف العمل التجاري أن يكون مشروعا وليس .والبعض اشرتط أن تكون التجارة مصدر لالرتزاق  

         نع الشخص ذاته من ممارسة التجارة كاملوظف وقد مي، وغريها...ممنوعا كاملخدرات والقمار والرهان

  .وغريه...أو الطبيب

من يعمل وبالتايل ال يعد تاجرا  ،أي بامسه الشخصي :الخاصلحسابه  العمل التجاريب القيام -2/أ

  .ألن التاجر هو من يتحمل أخطار املشروع) العمال حلساب املستخدم(حتت تبعية التاجر

  :االهلية التجارية - ب

اهلية  نذكرمث  التجارية االهليةونوضح أوال املقصود ب، اريةجار االفراد ال الشركات التجتشرتط يف الت  

  :واألجانباالشخاص الوطنييني 

  :التجارية المقصود باالهلية - 1/ب

وتتأثر االهلية التجارية ، االعمال التجارية ويكون مسؤوال عن نتائج جتارته هي قدرة الشخص على مباشرة

  .بالسن

  :أهلية التجار الوطنيين واالجانب - 2/ب

  :نميز بين األشخاص التالية :الوطنيينالتجار  أهلية  -1 -2- /ب

ولذا ، مل يتضمن القانون التجاري اجلزائري حكما خاصا بسن الرشد التجاري: أهلية التاجر الراشد - 

اليت حتدد سن الرشد بوجه  40يتعني لسد هذا النقص الرجوع ألحكام القانون املدين اجلزائري يف مادته 

، سفه، عته، جنون(وأن يكون الشخص خاليا من عواض االهلية. سنة كاملة) 19(شرعام بتسعة ع

  ).غفلة

  

ولكن ، سنة كاملة مبمارسة التجارة 18حيث يسمح للشخص البالغ سن : أهلية التاجر االقاصر - 



  :بشرط

 احلصول على إذن والده إذا كان على قيد احلياه أو أمه.  

 احلصول على ترخيص قانوين من رئيس احملكمة.  

 وجوب تقدمي االذن الكتايب دعما لطلب القيد يف السجل التجاري.  

ولكن العتبارها ، شأ�ا شأن الرجل هلا األهلية الكاملة ملباشرة التجارة دون قيد: أهلية المرأة المتزوجة - 

  .تاجرا يشرتط ل أن متارس نشاطا جتاريا منفصال عن زوجها

  :االجانبالتجار أهلية  -2- 2/ب

، ولو كان قانون دولته يعتربه قاصرا) سنة كاملة 19(األجنيب حكمه حكم الوطين جيب أن يبلغ سن الرشد

واحلكمة من ذلك ترجع لدعم استقرار املعامالت التجارية ومنه توحيد السن التجاري بني الوطين واألجنيب 

  .فضال على أن الشخص االجنيب مبا أن نشاطه يف اجلزائر تلحقه أحكام القانون اجلزائري ،على السواء

  :االلتزامات المهنية للتجار - 3

  :القيد يف السجل التجاري - ب، مسك الدفاتر التجارية -أ: التزامنيهناك   

  :مسك الدفاتر التجارية -أ

  :سواء كانت دفاتر اجبارية او دفاتر اختيارية  

تسجيل العمليات التجارية (اليوميةدفرت وتتمثل يف  ، يفرض على التاجر مسكها: الدفاتر االجبارية -1/أ

  ).يف �اية السنة(رت اجلردودف...) يوم بيوم من شراء

دفرت االوراق : للتاجر اختيار لكل عملية دفرت حبسب متطلبات جتارته مثل: الدفاتر االجبارية -1/أ

  .وغريها....دفرت الصندوق، التجارية

  .وغريها...وهلذه الدفاتر امهية كدليل اثبات او من ناحية الضرائب او املرياث  

  :القيد في السجل التجاري - ب

و ال ، مستخرج السجل التجاري يعد سند رمسي يؤهل كل شخص طبيعي او معنوي ملمارسة التجارة   

  . ومؤخرا مت استحداث السجل التجاري االلكرتوين ،ميكن الطعن فيه إال بالتزوير

والتسجيل شخصي من املعين او ممثله ، كل شخص يرغب يف ممارسة التجارة ملزم بالقيد يف هذا السجل  

  .القانوين باستثناء التعديل او الشطب منه

  :ألعمال التجاريةبا األحكام الخاصة -ثانيا

  :أربعة أنواع إىل قسمتنو ، على سبيل املثال نظرا لقابلية احلياة التجارية للتطوراألعمال التجارية وردت 

األعمال التجارية  -3، األعمال التجارية حبسب شكلها- 2 ،األعمال التجارية حبسب موضوعها -1

 .األعمال املختلطة -4، بالتبعية



 الثانية من القانون التجاريحبسب املادة : )بحسب األصل(ااألعمال التجارية بحسب موضوعه -1

، اوقام القانون التجاري اجلزائري بتعداده ،عن الشخص القائم �ا بغض النظرجتارية هذه االعمال تعترب 

  :وأخرى على سبيل املقاولة - 2أعمال جتارية منفردة  -أ: وتنقسم بدورها إىل

  :وتتمثل يف االعمال التالية: منفردة موضوعية أعمال تجارية -أ

  الشراء ألجل البيع - 

 .أعمال الصرف والبنوك والسمسرة والوكالة بعمولة- 

  .االعمال التجارية البحرية - 

  :وتتمثل يف االعمال التالية: على سبيل المقاولةأعمال تجارية  - ب

   .أجري املنقوالت أو العقارات تمقاولة  - 

 .إلنتاج أو التحويل أو اإلصالحا  مقاولة- 

 .احلفر أو متهيد األراضيلبناء أو امقاولة  -

 .لتوريد أو اخلدمات ا مقاولة- 

 .نتجات األرض األخرىمأو مقالع احلجارة أو املناجم  استغاللمقاولة  - 

  .االنتقالالنقل أو  مقاولة -

 .مقاولة استغالل أماكن تسلية اجلمهور واالنتاج الفكري - 

  .لتأميناتا مقاولة - 

  .املخازن العمومية استغالل مقاولة- 

 .يع السلع اجلديدة باملزاد العلين باجلملة أو األشياء املتعلقة بالتجزئةب - 

   :الشكلاألعمال التجارية بحسب -2 

 :تشملن القانون التجاري م 3املادة  حبسب

  .التعامل بالسفتجة بني كل األشخاص - 

  .الشركات التجارية - 

  .وكاالت و مكاتب األعمال مهما كان هدفها - 

  .املتعلقة باحملالت التجاريةالعمليات  - 

  .يتعلق بالتجارة البحرية و اجلويةكل عقد جتاري - 

  

  

  :األعمال التجارية بالتبعية -3 



  :ري تشمل كل منن القانون التجام 4املادة  حبسبو  مسيت بذلك نظرا لتبعيتها لشؤون التجارة  

 .حاجات متجرةاألعمال اليت يقوم �ا التاجر واملتعلقة مبمارسة جتارته أو  - 

 .بني التجار زاماتتاالل - 

 :األعمال المختلطة -4 

تعامل املزارع مع  مثل. طرف آخرومدنيا بالنسبة ل لطرفيعترب جتاريا بالنسبة  مسيت بذلك ألن العمل   

واألصل أن يطبق القانون التجاري على التاجر والقانون املدين على غري التاجر ولكن تطرح . ملبنة احلليب

  :يف اجلدول التايلمسألة االختصاص القضائي واالثبات كما هو مبني 

 

  االثبات  االختصاص  

  االثبات وفقا للقانون املدين  يرفع دعواه امام القسم املدين  التاجر

خيتار بني القسم املدين أو   )شخص مدين(غري التاجر

  التجاري

  االثبات وفقا للقانون التجاري

  
 المبادئ العامة للشركات: المحور الثالث

عقد  مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو :" منه الشركة بأ�ا 416عرفت املادة  :الشركةتعريف  - أوال

بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد �دف اقتسام الربح  اعتباريان أو أكثر على املسامهة يف نشاط مشرتك

كما يتحملون اخلسائر اليت . الذي قد ينتج أو حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة

  ".قد تنجر عن ذلك

يعد تاجرا   :"الشركة شخصا معنويا تاجرا وذلك من خالل نص املادة األوىل منهالقانون التجاري عترب او   

  ....".معنوي كل شخص طبيعي أو

  :التجارية أنواع الشركات -ثانيا

     ونتطرق ألنواع الشركات التجارية سواء كانت ذات طابع شخصي، الشركة سواء كانت مدنية أم جتارية  

ذات  ،التوصية باألسهم، وشركة املسامهة(أو ذات طابع مايل) احملاصة ،التوصية البسيطة، التضامن (

  ).املسؤولية احملدودة واملؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة

كما أشار يف ، وما يليها قواعد سري خمتلف أنواع الشركات التجارية 544نظم القانون التجاري يف املادة  

   .الندماج وانفصال الشركاتمواد أخرى 



شخصية الشريك حمل اعتبار فإذا تعرض للوفاة تقوم على االعتبار الشخصي أي  :شركات األشخاص - 1

  :وتتمثل يف الشركات التالية، جر تنقضي الشركةاو االفالس او احل

، وتتكون من شريكني فأكثر، يتحمل الشركاء فيها املسؤولية التضامنية عن ديون الغري :شركة التضامن -أ

  .سةوتكون يف االغلب بني القرابة كاالب وابناؤه مثال خلياطة االلب

  :تتكون من فئتني :شركة التوصية البسيطة - ب

  .هلم نفس حكم شركة التضامن: اشخاص متضامنني - 

  .ال يتحملون الديون تضامنيا ولكن حبسب ما قدم للشركة: اشخاص موصون - 

هي الشركة الوحيدة اليت ال تكتسب الشخصية املعنوية وبالتايل ال قيد يف السجل : شركة المحاصة - ج

  .مت االعرتاف �ا) املتعاقد معها(وال توثيق لعقدها فهي خفية ولكن حفاظا على حقوق الغريالتجاري 

وتتمثل يف ، فال تنقضي بوفاة املساهم، اموال الشريك حمل اعتبار ال شخصه :شركات االموال - 2

  :الشركات التالية

 وإجراءات ،مسامهني 7شرتط وي ،وتكون يف املشاريع الكبرية، ينقسم رأمساهلا السهم: شركة المساهمة -أ

  :تأسيسها هلا طريقتني

للحصول على  عن طريق طرح االسهم لالكتتاب العام اي اللجوء للجمهور :اللجوء العلين لالدخارب - 

  .ماليني دج 5ويشرتط رأس املال مبقدار ، رأس املال

للحصول على رأس  لجوء للجمهورل حيث يتوافر مسامهني وال حاجة :عدم اللجوء العلين لالدخارأو  - 

  .مليون دج 1ويشرتط رأس املال مبقدار ، املال

:بدورها تتضمن نوعني من الشركاء أواملسامهني: شركة التوصية باألسهم -ب  

.هلم نفس حكم شركة التضامن املذكورة أعاله: شركاء متضامنين -  

وأال يقل عددهم عن ثالثة وال تظهر امساؤهم  ،تتحدد مسؤوليتهم حبسب ما قدموا من سهم: شركاء موصون -

. وغريها من األحكام...يف عنوان الشركة  

:شركة ذات المسؤولية المحدودة -ج  

أو شخصني ) تسمى الشركة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة(سواء قام بتأسيسها شخص واحد

بينما ، تلطة بني شركات االشخاص وشركات االموالهناك من يصنفها كشركة خم، )ذات املسؤولية احملدودة(فأكثر



الرأي الراجح يدرجها ضمن شركات األموال خاصة من حيث تدخل الدولة يف مضمو�ا مثل حرية حتديد رأس 

  .دج100000بني املسامهني بعدما كان يف السابق  املال التأسيسي

 

 




