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  دعاءدعاء
  اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح  اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح  

  وخري الثواب   وخري الثواب   وخري العمل وخري العمل   وخري العلموخري العلم
  اللهم ال جتعلنا نصاب بالغرور إذا جنحنااللهم ال جتعلنا نصاب بالغرور إذا جنحنا

  إلخفاق هو التجربة اليت تسبق النجاحإلخفاق هو التجربة اليت تسبق النجاحوباليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن اوباليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن ا
اللهم إذا أعطيتنا جناحا فال تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا اللهم إذا أعطيتنا جناحا فال تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا 

وصلي اللهم على نبينا حممد وعلى آله وعلى أصحابه األخيار وسلم تسليما  وصلي اللهم على نبينا حممد وعلى آله وعلى أصحابه األخيار وسلم تسليما    بكرامتنابكرامتنا
  كثريا ربنا تقبل منا هذا الدعاءكثريا ربنا تقبل منا هذا الدعاء

مل هللا به الدين وأمت به نعمة نبينا حممد صلى مل هللا به الدين وأمت به نعمة نبينا حممد صلى احلمد هلل والصالة والسالم على من أكاحلمد هلل والصالة والسالم على من أك
ربنا أدخلنا ربنا أدخلنا   هللا عليه وسلم و على آله و صحبه و التابعني له بإحسان إىل يوم الدينهللا عليه وسلم و على آله و صحبه و التابعني له بإحسان إىل يوم الدين

  مدخل صدق و أخرجنا خمرج صدق مدخل صدق و أخرجنا خمرج صدق 
و اجعل لنا من لدنك سلطانا نصرياو اجعل لنا من لدنك سلطانا نصريا     

  زدنا علمازدنا علماأنفعنا مبا علمتنا و أنفعنا مبا علمتنا و اللهم علمنا ما ينفعنا و اللهم علمنا ما ينفعنا و 
  



 

 

 

احلمد هلل والصالة والسالم على من أكمل اهلل به الدين وأمت به النعمة نبينا حممد صلى اهلل 

 عليه وسلم وعلى آله وصبحه والتابعني له باإلحسان إىل يوم الدين.

 رب أدخلنا مدخل صدق أخرجنا خمرج أصدق وأجعل لنا من لدنك سلطانا نصريا

 فعنا مبا علمتنا وزدنا علمااللهم علمنا علما ينفعنا وان

يف البداية حنمد اهلل ونشكره على توفيقه لنا يف إجناز هذا العمل املتواضع الذي يعد خطوة 

 يف جمال التكوين العلمي والعملي.

نتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ الفاضل املشرف " الدكتور بن عومر حممد الصاحل" الذي مد 

ينا من نقائص وسلبيات والذي كان مبثابة النور الذي لنا يد العون وحتمل كل ما ف

 أضاء لنا الطريق أعانه اهلل على فعل اخلري ومنحه الصحة والعافية وأطال اهلل يف عمره.

إىل كل األساتذة الكرام لقسم احلقوق وعلى رأسهم األستاذ " عبد الوايف عبد الوايف" 

 واالستاذة:"موسوني سليمة"

 موا لنا يد العون يف إجناز هذا العمل املتواضع كما ال ننسى كل من قد

و نتوجه بالشكر اخلالص إلىاالستاذ الفاضل "الدكتور املصري مربوك" عميد كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية وكل من قدم لنا يد املساعدة سواء من قريب أو من بعيد.
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

'' و قضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا   

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال      

 تقل لهما أف و ال تنهرهما

و قل لهما قوال كريما و اخفض لهما جناح الذل من     

 الرحمة

ربياني صغيرا '' و قل ربي ارحمهما كما   
هلل العظيمصدق ا  

 إىل كل أستاذ وأستاذة  ق يرا واحرتاما 
 إىل كل طالب وطالبة شرفا واعتزازا 

 إىل كل عامل وعاملة إخالصا واحرتاما  
 إىل كل الزمالء والزميالت من قريب بعي  
 إىل كل من م  لنا ي  العون واملساع ة
 إىل كل من سأل هللا لنا التوفيق والس اد
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إلجياري  أو عقد اإلجيار من أبرز العقود املسماة وأكثرها تداوال يف اةق  لقد أصبحت العال
احلياة االجتماعي ، حيث نظم املشرع هلذا األخري وذلك عن طريق تنظيمه للعالةق  اإلجياري  النامج  

ذه العالةق  عتبار أن هاعنه بني كل من املؤجر واملستأجر وذلك إلجياد نوع من التوازن بينهما، ب
يف معظم األحيان ويف الغالب موضوع تنازع امام القضاء، وما إن يقوم عقد اإلجيار بني تكون 

الطرفني حىت سرعان ما يدب اخلالف بينهما حول األجرة مثال، أو املدة أو العني املستأجرة 
 ........ أخل وخالفه، وهذا ما يستدعي إظهار القواعد والضوابط اليت حتكم مثل هذه العالةق 

ألمهي  املوضوع ومن أجل اخلروج بدراس  علمي  وعملي  تربط بني املنهج الصحيح  وبالنظر
إىل جانب  معاجل  هذا املوضوع لنساهم به اخرتناللنظام القانوين لتسيري تأجيل احملل التجاري، 

 .1اجلهود املبذول  على املستوى اجلامعي يف إطار البحث العلمي
ل التجاري يربم بني مالك احمل تفاقاي " عقد أو حيث يعترب تسيري تأجري احملل التجار 

وحلسابه  امسهبستغالل احملل التجاري ابصفته مؤجرا و املستأجر، ليقوم هذا املستأجر بتسيري و 
وهذا " 2اخلاص ملدة متفق عليها مقابل بدل اإلجيار احملدد مبوجب عقد رمسي حتت طائل  البطالن

ت عنوان التسيري احلر أو تأجري حت من ق.ت.ج 302حسب ما نصت عليه املادة 
لذلك أخرتنا موضوع النظام القانوين لتسيري عقد تأجري احملل التجاري للمشرع اجلزائري ،3التسيري

رغب  يف التعمق أكثر يف أحكامه وتنظيمه القانوين، واإلحاط  جبميع جوانبه وجزئياته واملشاكل 
ستمراري  اأن مهيته العلمي  وحيويته يف شذلك ألواآلثار القانوني  اليت يفرزها الواةقع العملي، وك

القاصر  ستغالل حمل آل باملرياث أو بالوصي  إىلعتباره الوسيل  املثلى الباالنشاط التجاري، و 
 الصغري، باإلضاف  إىل إنه ميثل سبيل للكسب دون خمالف  للحظر، وذلك بالنسب  للمحظورين

بالوصي  إىل  ستغالل حمل آل باملرياث أويل  املثلى العتباره الوساستمراري  النشاط التجاري ، وبا
القاصر الصغري، باإلضاف  إىل إنه ميثل سبيل للكسب دون خمالف  للحظر، وذلك بالنسب  

                                                           
فكريي أمال، التنازل عن حق اإلجيار يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون التجاري، كلي  احلقوق جامع  سعد  - 1

  .2، ص3000/3002دحلب، البليدة 

اري،  املؤجر واملستأجر، رسال  دكتوراه يف القانون التج ختالفد، الضوابط الشرعي  والقانوني  الحممد عبد املقصود حسن داوو  - 2
 .3، ص 3022/3023كلي  الشريع  والقانون، جامع  حممد خيضر، بسكرة 
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للمحظورين من ممارس  األعمال التجاري ، وزيادة عن ذلك متكني التاجر املعتزل عن التجارة من 
وع، حمله التجاري بيان موةقف القضاء بشأن هذا املوضنتفاع من العني املؤجرة، وذلك بتأجري اال

وذلك بتحليل األحكام الصادرة عن القسم التجاري اجلزائري، واجلدير بالذكر أن األحكام 
القضائي  اليت تناولت موضوع عقد تأجري التسيري ةقليل  يف اجلزائر، ومرد ذلك يف نظرنا يعود ليس 

نا إىل مث  ةقل  املنازعات التجاري  النامج  عنه، وهذا ما دفع إىل ةقل  إبرام عقود تأجري التسيري، ومن
حماول  اإلسهام يف التطرق هلذا املوضوع، معززة بدوافع أخرى ميكن سردها كاآليت : ةقل  البحوث 

تناول مثل ي  اليت توالدراسات املتخصص  يف املكتبات العام  واخلاص  وندرة الدراسات األكادمي
 هذا املوضوع

 : هذا املوضوع من إشكالي  تدور حولدراس  ننطلق يف 
ع عتبار احملل التجاري ماال معنويا منقول، وكيف يتم تأجري تسيريه يف التشرياإىل أي مدى ميكن 

 اجلزائري ؟

 هذه اإلشكالي  تطرح عددا من التساؤالت الفرعي  يستوجب علينا اإلجاب  عليها :

 ما مفهوم احملل التجاري ؟ 
 ما النظام القانوين لتسيري عقد تأجري احملل التجاري بالنسب  للمشرع اجلزائري ؟ 
 ماهي الشروط واآلثار املرتتب  عنها ؟ 
  نقضاء هذا العقد ؟اكيف يتم 

ويف سبيل معاجلتنا هلذه اإلشكالي  كان من املنطقي أن نعتمد على املنهج التحليلي         
ين لعقد ني  والتنظيمي  اليت تناولت موضوع النظام القانو لدراس  وحتليل فحوى النصوص القانو 

تأجري تسيري احملل التجاري، وذلك هبدف الوةقوف على حقيق  املوةقف الذي تبناه املشرع 
اجلزائري خبصوص املفاهيم املرتبط  هبذا املوضوع، وحتديد مضمون عقد التأجري بالنسب  

 ي  كل اطراف هذا العقد. للمحل التجاري واحلاالت اليت تقوم فيها مسؤول
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 كما مت تقسيم هذه الدراس  إىل اآليت :

مفهوم احملل التجاري وهو كمبحث متهيدي هلذا املوضوع، ويليه فصلني الفصل األول 
بعنوان تكوين عقد تأجري تسيري احملل التجاري يف التشريع اجلزائري ويتكون من مبحثني األول 

 يري احملل التجاري.ركان عقد تسأاحملل التجاري، أما الثاين ف يتناول عن تكييف عقد تأجري تسيري

يف التشريع  نقضاء عقد تأجري تسيري احملل التجارياويأيت الفصل الثاين ليتطرق إىل آثار و 
 تجاري، واملبحثاحملل ال اجلزائري وبدوره ةقسم إىل مبحثني األول بعنوان آثار عقد تأجري تسيري

 .سيري احملل التجارينقضاء عقد تأجري تالثاين ا
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لقد استملت عبارة احملل التجاري قدميا وكان يقصد هبا املكان الذي متارس فيه التجارة 
وتعرض فيه السلع ويستقبل فيه العمالء، وإن اشتمال احملل التجاري على مجلة من العناصر 

ل املختلفة أدى إىل اختالف فقهي حول طبيعته القانونية كما أدى إىل امتيازه احملاملعنوية واملادية 
( من ق.ت." 87.حيث نص م)1خبصائص هامة ميزته عن باقي األموال املنقولة األخرى التجاري

لزاميا إ األموال املنقولة املخصصة ملمارسة نشاط جتاري. ويشمل احملل احملل التجاريتعد جزء من 
كما  2" التجاريكما يشمل أيضا سائر األموال األخرى الالزمة الستغالل احملل  رته.مالئه وشه

ليه سوف واملقاولة التجارية، واالستغالل احلريف، وع التجاريأنه يشبه ببعض األنظمة ومنها احملل 
، لمحللنتطرق يف املطالب التالية: إىل تعريف احملل يف مطلب أول واملطلب الثاين الطبيعة القانونية 

 .3عن النظم املشابه له التجاريواملطلب الثالث متييز احملل 

 

 

 

 

 

 .11ص  ،2111دار بلقيس للنشر، ،1ط املختصر يف القانون التجاري اجلزائري، نني،ذأمحد بلو -1
املتضمن القانون  1587سبتمرب  26املوافق لـ ـ 1357رمضان عام  21املؤرخ يف  87/75( من األمر رقم 87م)-2

 .87التجاري املعدل واملتمم، ج، ر، رقم 
  .81أمحد بلوذنني، مرجع سابق، ص -3
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  التجاري احملل تعريف: األول املطلب

 .جاريالت للمحل الفقهي والتعريف الشرعي التعريف املطلب هذا يف سنتناول

  التجاري للمحل التشريعي التعريف: األول الفرع

 احملل ان معه، عاملنياملت الزبائن بأمهية متعلقة وقيمة مادية غري ملكية التجاري احملل يعترب
 القانون   من( 87) املادة مضمون يف عليها اجلزائري املشرع نص عناصر عدة من يتكون التجاري
 واآلالت تاملعدا مثل مادية طبيعية أمهية أما هلا احملل فعناصر ذلك وعلى اجلزائري التجاري
 التجاري، نوالعنوا التجاري، واالسم، العمالء، مثل معنوية أي مادية غري طبيعية وأما والبضائع

 .1قاراتالع استبعاد تفرض التجاري للمحل املنقولة الطبيعة أن غري اإلجيار يف واحلق

 معا آلفتت واملادية املعنوية األموال من جمموعة وهو: التجاري للمحل أخر تعريف وهناك   
 .هبم واالحتفاظ وتنميتهم للمتجر العمالء وجذب التجاري االستغالل بقصد

وهي  الاألحو  حبسب ختتلف ومعنوية مادية عناصر جمموعة على يشمل املتجر ان كما
 حمل اصرعن ان هذا من ويستفاد والبضائع، اإلجيار، وحق والشعار، واالسم، الزبائن، خصوصا
 املثال لسبي على جاء العناصر هذه تعدد ان معنوية، وأخرى مادية عناصر نوعني هي التجاري

 دون املتجر يوجد فقد العناصر كل املتجر يتضمن ان التجارة قانون يشرتط ال حيث احلصر ال
 .2ةواملعنوي املادية العناصر وجود

 

 187ص،، 2112، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 6القانون التجاري اجلزائري، ط نادية فوضيل،-1
خالد إبراهيم التالمحة، الوجيز يف القانون التجاري )مبادئ القانون التجاري، الشركات التجارية، األوراق التجارية -2

 78جهينة للنشر والتوزيع، ب د س، ن ،ص  لتجارية(ا والعمليات
 



 جلزائريا التشريع يف التجاري احملل ماهية                التمهيدي املبحث

 

 
6 

 الفرع الثاين: التعريف الفقهي للمحل التجاري 

 التجاري رغم اختالف طبيعتها أدت إىل اختالف اآلراءبني عناصر احملل إن الوحدة املوجودة 
   .جمموعة إىل واقعية ملكية معنوية الفقيهة حول حتديد طبيعته القانونية من

يقول" بأن احملل التجاري عبارة عن كتلة من األموال املنقولة ختصص ملمارسة فالرأي األول: 
 .1وقد تشتمل أخرى مادية ،مهنة جتارية وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية

 يعرف احملل التجاري بأنه جمموعة أموال مادية ومعنوية ختصص ملزاولة مهنة جتارية. الرأي الثاين: 

د استغالل ورتبت بقص لفتآتبأنه جمموعة من األموال املنقولة مادية أو معنوية  :الرأي الثالث
 . 2مشروع جتاري واحلصول على العمآلء

كما ،وخالصة القول فإن احملل التجاري يعترب كتلة من العناصر ذات طابع متميز وأحكام خاصة 
تتفاعل فيما  وال تتالشى يف حميطها وال ،تذوب فيها أن العناصر اليت ترتكب منها هده الكتلة ال
وخاضعاً وطبيعته  وإمنا يظل كل عنصر حمتفظاَ بذاتيته ،بينها تفاعالً يرتتب عليه فقدان خصائصها

 أجياد تغيري كوهنا جنحت يف  ،أخذت  غالبية الفقه هبذه النظرية  ،للقواعد القانونية اخلاصة به 
منطقي لطبيعة احملل القانونية حيث أن للتجار حق على كل عنصر من عناصر احملل خيتلف عن 

هده  تماعجاوهدا احلق ملكية معنوية يرد على مال منقول معنوي ينشأ من  ،حقه عليها جمتمعه 
 العناصر . 

 

 

 

 نادية فوضيل، القانون اجلزائري.-1
عبد القادر البقريات، مبادئ القانون التجاري) األعمال التجارية ،نظرية التاجر، احملل التجاري، الشركات  -2

 . 61،ص2112،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2التجارية(،ط
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 يف نص املادة يظهر دلك جلياو  الفرنسي هبذه النظريةقد تأثر املشرع اجلزائري، أسوة باملشرع و 
ة ملعنوية اإللزاميالسمعة التجارية من العناصر او  بالعمالء، االتصال إذ تعترب ج،( ق ت 87)

ي يتطلب لعمالء الذبا االتصال، و منه جيوز تعريف احملل التجاري بأنه حق يللمحل التجار 
 .1جتاري مال منقول معنوي و له، فهو محاية قانونية

 متييز احملل التجاري عن النظم املشابه هلا الثاين:املطلب 

 قد يشبه احملل التجاري ببعض األنظمة منها 

 احملل التجاري واملقاولة التجارية   األول:الفرع 

تعرض املشرع اجلزائري لفكرة احملل التجاري مع بيان أحكامه ولكن للمقاولة بشكل عرضي  
قاوالت عندما سرد األعمال التجارية حبسب املوضوعية فتناول املشرع اجلزائري ذكر أنواع امل

فنصت 2ستعمل كلمة مقولة يف اجملال املدين افقد مصطلح املقاولة وأنه التجارية إال ان الفقه ي
من القانون املدين اجلزائري واليت "هي عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين بأن  (495)ادة امل

 .3يضع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر"

إذن فبمقتضى هذا النص إن املقاولة يف اجملال املدين تعد من العقود الواردة على العمل أساسا 
ال جوهريا، وبالتايل فهي ختتلف عن املقاولة اليت يرمي إليها يف اجمل حبيث العمل فيها عنصرا

                                                           

، جامعة حممد يةاسي، حتديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلم السحورية بوزيان-1 
 113_112بسكرة ص، 3خيضر، ع

دار هومة للطباعة و  1( ، جالتجاري و العمليات الوردة عليه نادية فضيل، النظام القانوين للمحل التجاري، )احملل-2 
 . 21، ص2111النشر و التوزيع،  اجلزائر 

املتضمن القانون  1587سبتمرب  26املوافق ل  1357رمضان عام  21املؤرخ يف  87/77( من األمر 752املادة )-3
  .املدين 
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نفس املصطلح قد يؤدي إىل حدوث خلط بينهما وكان يستحسن  استعمالالتجاري وإن 
 .ولةاكلمة مشروع بدال من كلمة مق  استعمال

حملل اويتفق احملل التجاري واملقاولة يف أن كالمها تنص على االستغالل التجاري غري أن 
تصادية فيمكن أن املقاولة " وحدة اق التجاري فكرة قانونية يف حني أن املقاولة فكرة اقتصادية،

  1وقانونية حتتوي على العناصر البشرية واملادية واملعنوية الالزمة لوجود نشاط اقتصادي معني"

موعة من جمومن خالل التعريف يظهر الفرق بني املقاولة واحملل التجاري، فاحملل التجاري 
األموال املادية واملعنوية اليت تستخدم يف االستغالل التجاري، فبينما يعتذر احملل التجاري واحداً 
من العناصر الالزمة لالستغالل فان املشروع إي املقاولة تضم مجيع العناصر الالزمة هلا ولذلك 

 ختتلط املقاولة باالستغالل.

 االستغالل املدينو احملل التجاري  الفرع الثاين:

غالبا ما يتوفر يف االستغالل املدين عناصر تشبه العناصر اليت يتكون منها احملل التجاري  
كعنصر االتصال بالعمالء واحلق يف االجيار واملعدات، كما هي تعترب هده املكاتب والعيادات، 

 حمالت جتارية نظرا لفقداهنا الصفة التجارية.

ارياً وم صاحبه مبمارسة نشاطات جتارية وأن ميارس نشاطا جتفاحملل التجاري يقتضي أن يق
( من 11وأن ميارس هدا النشاط على وجه االمتهان حىت تثبت له الصفة التجارية. املادة )

  2القانون التجاري.

وعلى عكس من ذلك إدا كان النشاط مدنيا فال يكون هناك حمل جتاري وال يكتسب 
مدنية  ، فاملهن ميكن أن تكونناالمتهاباشر العمل على وجه  القائم بالنشاط صفة التاجر مهما

أو جتارية، ومن نتائج ذلك فإن أحكام احملل التجاري من بيع ورهن ال تسري على مكاتب 
 احملامني واملهندسني وعيادات األطباء وغري ذلك.

 . 21نادية فضيل، املرجع السابق، ص – 1
 . 21املرجع السابق، ص نادية فضيل ، – 2
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ء حمصول ار ج من األراضي يعترب عمال مدنياً، أما شئتانويف احلقيقة إن بيع احملصول ال
أو  1 الغري وبيعه يعترب عمال جتاريا، ويف هذه احلالة تغلب العملية األصلية على احملصول اإلضايف

زارع من الغري امل اشرتاهصول الذي الثانوي، فإذا كان احملصول الناتج من األرض أكثر أمهية من احمل
 فإن العملية تعترب مدنية.

 احلريف واالستغاللالفرع الثالث : احملل التجاري 

يقتصر عمل احلريف على استغالل نشاطه ومواهبه الشخصية حىت لو قام مبعاونة احلريف 
القانون ( من 2م املادة )نفر قليل من األشخاص والصبيان فإن عمله ال يشكل مقاولة مبفهو 

قوم باألعمال ألنه ال ي ، ألن هذه املقاولة تعد ثانوية واحلريف ال يكتسب صفة التاجرالتجاري
ارس ، وعادة ما ميبه ال يصلح لوجود احملل التجاري ، كما أن االستغالل الذي يقومالتجارية

مع و  احلريف عمله يف مكان معني فيه بعض األدوات واملعدات والبضائع، كما يكون له عمالء
 .2ذلك تسري على النشاط الذي يقوم به احلريف األحكام اخلاصة باحملل التجاري

 املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمحل التجاري

ن من جمموعة أموال مادية إن احملل التجاري كيان قانوين مستقل عن صاحبه يتكو 
ون من مبا أن هذا األخري يتك، مما أدى إىل إثارة اجلدل الفقهي طبيعة احملل التجاري ومعنوية

 3.عناصر مادية وأخرى معنوية
 

 

 21نادية فضيل نفس املرجع ص-1
 21نادية فضيل ، املرجع السابق،ص-2
 .175نادي فوضيل ، القانون التجاري اجلزائري، املرجع السابق ص-3
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ملكونة ال حول ما إذا كانت هذه العناصر داخلة يف تكوينه أو تبقى العناصر التساؤ ر فقد ثا
للمحل التجاري مستقلة ومتميزة عن بعضها البعض، ومع ذلك فقد أثري اإلختالف بني الفقه 

 4حول التكييف القانوين للمحل التجاري وبرزت يف هذا الشأن عدة نظريات نعرضها فيما يلي:

 الفرع األول: نظرية الذمة املستقلة أو اجملموع القانوين

التجاري يشكل وحدة قائمة بذاهتا ومنفصلة عن العناصر املكونة ترى هذه النظرية أن احملل 
للمحل، وبالتايل يتمتع احملل بذمة مستقلة عن ذمة التاجر حبيث يتمتع حبقوق ويتحمل التزامات، 

، غري إهنم اختلفوا حول تكييف هذه الذمة فمنهم من ذهب إىل 5من مث فهو ذمة مالية مستقلة
ة مستقلة يستوجب القول بأن احملل التجاري شخص معنوي إلن أن االعرتاف للمحل بذمة مالي

الذمة تستوجب وجود شخص تكون له هذه الذمة، بينما ذهب آخرون إىل أن احملل التجاري ال 
يعترب شخصا معنويا متميزا عن الشخص املُستغل أو املالك إذ ال جيوز أن يكون الشخص املعنوي 

 .6مملوكا هلذا املُستغل

االجتاه أنتقد: حيث أنه ال جيوز اعتبار احملل التجاري شخصا معنويا نظرا لفقدان غري أن هذا  
مقومات الشخصية املعنوية ذلك إلن االعرتاف بالشخصية املعنوية وسيلة يقصد منها تسيري قيام 
الروابط القانونية بني جمموع معني وبني الغري وال تظهر حكمة ذلك بالنسبة للمحل التجاري إذ 

ة من إسناد هذه الروابط إىل احملل التجاري دون الشخص القانوين، وفضال عن ذلك فإن ال فائد
اري وآخر جتاملشرع اجلزائري ال يعترب احملل التجاري شخصا معنويا، إذن فال متييز بني دين   

                                                           
، دار الثقافة 1األعمال التجارية والتاجر واملتجر والعقود التجارية (،ج أكرم ياملكي، القانون التجاري ) دراسة مقارنة، -4

 .175 ،ص1557للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

نور الدين قاستل، القيد يف السجل التجاري ويف سجل الصناعة التقليدية واحلرف، ب ط ، منشور بغدادي، ب س  -5
 13ن،ص

 .151أكرم ياملكي، املرجع السابق، ص  -6
 172عما ر عمورة ،العقود و احملل التجاري يف القانون التجاري ، دار اخللدونية ، بدون بلد النشر وسنة النشر،ص-2
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وال فرق بني دائن بدين مدين وآخر بدين جتاري، وان فكرة الضمان العام تستغرق كل  مدين،
 . 1دين دون تفرقهأموال امل

 نظرية اجملموع الواقعي الفرع الثاين:
وال نشأ من من األم ل التجاري عبارة عن جمموع واقعيذهبت هذه النظريةٍ اىل اعتبار احمل

اجتماع وتآلف بعض العناصر بقصد ااٍلستغالل التجاري دون ٍان ترتتب على ذلك ذمة مالية 
ب نقل احلقوق ترت ي التنازل عن احملل التجاري فٍانه المة مالكه، ومن مث فٍاذا وقع ذمستقلة عن 

وااٍللتزامات املتعلقة باحملل ٍاىل التنازل اٍليه ٍاال ٍاذا وجد اتفاق يقضي بذلك صراحة. ويرى أيضا 
لتجاري مال يتألف منها احملل ا يتمن اجتماع العناصر املختلفة ال هذه النظرية انه ينتج أنصار

 .1يتكون منها صل ومستقل عن العناصر اليتمعني ذو طبيعة خاصة منف
ٍان استعمال اجملموع الواقعي يثبت وجود وضعية واقعية دون تقدمي حتليل هلذه الوضعية فليس هلذه 

وع تصرفات جتعل احملل موض حبيث ال تسمح ببيان األسباب اليت النظرية مدلول قانوين معني
 هذه ريستف كل عنصر من عناصره، كما ال  خيضع هلا ة ااٍلحكام خاصة غري األحكام اليتخاضع

 .2تاجرلجر من حيث الذمة املالية لتظرية مكان املالن

 نظرية امللكية املعنوية :الفرع الثالث 
رفض جانب من الفقه نظرييت اجملموع القانوين واجملموع الواقعي نظرا لرتكيزها  على مبدأ 

جاري ااٍلعتبار العنصر اجلوهري، ٍاي ٍان احملل التبعني  خذاألالوحدة املوجودة بني األموال بدال من 
نها ، وبصورة تبعية على عناصر أخرى الغرض م بالعمالءمل على عنصر االتصال تتش ملكية ال

االحتفاظ بالزبائن ، ومن مث ختتلف نظرية امللكية املعنوية  عن نظرية اجملموع القانوين ونظرية 
هذا العنصر  ، لكن سبق وان رأينا ٍان بالعمالءلعنصر ااٍلتصال األولية   اجملموع الواقعي ألهنا متنح

بالرغم من أنه ٍاجباري  يف التشريع اجلزائري ٍاال أن احملل التجاري حسب أنصار هذه النظرية 
 ملكية غري مادية مماثلة للملكية الفنية واألدبية . 

 
 

 172سابق، صرجع م عمورة،عما ر -1
 152 املرجع السابق صفرحة الزاوي صاحل   -2



 جلزائريا التشريع يف التجاري احملل ماهية                التمهيدي املبحث

 

 
01 

ها وهذه امللكية املعنوية شبيه مبلكية براءات االخرتاع أو امللكية األدبية أو الفنية وتتم محايت
ذا التفسري رجح ، وهباية براءات االخرتاع من التقليدمح ما تتمبدعوى املنافسة غري املشروعة مثل 

 .2حتليال قانونيا يف متديد طبيعة احملل التجاري إلعطائهاالفقه هذه النظرية نظرا 
 كما انتهى الفقه احلديث اىل ترجيح نظرية امللكية املعنوية لنجاحها يف اجياد تفسري منطقي
قانوين يف حتديد طبيعة احملل التجاري، وتقوم هذه النظرية أساسا على اعتبار احملل التجاري وحدة 

 شيءي ه وٍامنا ذمة مالية، ال تشكلوأن هذه الوحدة  ،له املكونة املختلفةمتميزة عن عناصره 
حلق معنوي يدخل يف الذمة املالية لتاجر شأن حقوق امللكية الصناعية أو األدبية  غري مادي حمل
ه يف االستئثار باستغالل حمله التجاري باالحتجاج ب املخرتع واملؤلف مضمونة أو الفنية كحق

 . 3نافسة غري املشروعةمواجهة الكافة ووسيلة محاية امل
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يعترب إجيار احملل التجاري من التصرفات القانونية اهلامة اليت ترد على احملل التجاري           
وذلك ان تأجري احملل التجاري قد ميثل الوسيط املثايل الستغالل حمل آل باملرياث أو الوصية إىل 

تسيري  ن تأجريارهتا ميكدإالقاصر فبدال من ان تتم تصفية التجارة أو ان يتوىل الوايل أو الوصي 
 احملل التجاري.

كما سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل جمموع العناصر اليت يتكون منها عقد تأجري             
تسيري احملل التجاري وذلك من خالل دراسة تكييف عقد تأجري تسيري احملل التجاري وكذلك 

 وذلك من خالل املباحث اآلتية الذكر. األركان اليت يتكون منها هذا العقد.

 ملبحث األول: تكييف عقد تأجري تسيري احملل التجاريا

صيل نظر لألمهية اليت يكتسبها عقد تأجري تسيري احملل التجاري فان املشرع اجلزائري تعرض له بالتف
 (312(إىل غاية)302يف عدة مواد من القانون التجاري حتت عنون تأجري تسيري من املواد )

 1 .من القانون التجاري

 يف هذا املبحث لصور عقد تأجري تسيري احملل التجاري مث إىل طبيعته القانونية.لذلك سنعرض 

 املطلب األول: صور عقد تأجري تسيري احملل التجاري

 عقد تأجري التسيري إىل عدة صور منها: زميستل

 استغالل احملل وتسيريه من طرف مالكه الفرع االول:

ل طرف مالكه إذ يف هذا احلالة جيمع صاحب احمليتم استغالل احملل التجاري وتسيري أصال من 
 بني حق امللكية وحق االستغالل والتسيري.

 (من القانون التجاري، مرجع السابق312( إىل)302املواد )-1
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ولكن قد حيدث أن يتنازل هذا األخري عن حقه يف التسيري لصاحل شخص أخر يكون مبثابة مدير 
.باسم مالك احملل وحلسابهأو مسري أعماله إي  أنه يعمل 

ويقع ذلك يف حالة ما إذا أصيب 5
مالك احملل التجاري مبرض مينعه من ممارسة النشاط التجاري أو إذا انتقل احملل بسبب وفاة إىل 

أو  ،وارث ال يرغب يف مزاولة النشاط التجاري وخيشى إذا مت غلقه ان تنخفض قيمته االقتصادية
عنويا غري قابل باعتباره منقوال م جة لعدم تقسيمه عينا فيما بينهمآل إىل جمموعة من الورثة ونتي

3مما يؤديهم للتجزئة من الناحية العلمية ولتفادي النزاع الذي قد يثار بين
إىل توقيف نشاطه  ، 

زع بدل إىل تأجريه عن طريق التسيري على أن يو ون ؤ يلجفرغبة منهم يف استمرار النشاط احملل 
 .2اإلجيار فيما بينهم

 الفرع الثاين : جلوء مالك احملل إىل شخص من آخر من الغري

ويف هذه احلالة يلجا مالك احملل إىل شخص من الغري قصد تسيري حمله وهذا مبقتضى وكالة  
وليس عقد عمل وتتحقق هذه الصورة يف حالة ما إذا كان احملل التجاري تتعدد فيه الفروع فيعهد 

.الفرع أو مسري الغري مأجور إىل تسيريه لشخص يطلق عليه مدير
4

 

ويتمتع املسري غري املأجور بسلطة أوسع على املسري املستأجر إذ يستطيع إبرام عقود شراء مواد 
الزمة للمحل بامسه والقيام بالتعاقد حلساب احملل مبعىن أن له سلطة أوسع يف ما خيص إدارة احملل، 

 5ي يتحمل أثارها يف مواجهة الغري.أما أعمال التصرف فيحددها صاحب احملل ألنه هو الذ

ومن مت خيتلف املسري غري املستأجر عن املسري املستأجر إذ خيضع هذا األخري إلشراف   
 رب العمل رقابته ويتلقى منه التعليمات فيحصل مقابل ذلك على أجرة بينما املسري غري املأجور 

 .131السابق، صنادية فوضيل، النظام القانوين للمحل التجاري، املرجع 1-
 .131نادية فوضيل، مرجع سابق، ص-2
 . 131نادية فضيل، املرجع السابق، ص -2
 2مسيحة قيلويب، احملل التجاري، رهنه تأجري استغالل، مع مناذج لعقد وتأجري استغالل احملل التجاري،ط -4

 .131،ص3000،دارالنهضةالعربية،ب،ش،
 .312فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص -5
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 يلتزم هو رباح املشروعة ومن مت فالمكانته غالبا حسب املبيعات أو بنسبة معينة من األتتحدد 
 اآلخر بااللتزامات امللقاة على التجار.

 .دارةص يستقل باإلخإىل شجلوء مالك احملل لتأجري تسري حمله  الفرع الثالث:

 لستغالل احملاه بامسه وحلسابه وهو عقد إجيار حقيقي يطلق عليه ري لك بتسيذو 

مر أللة اكن صاحبه من التسيري بامسه وحلسابه ااخاص بصفة مستقإن عقد تأجري استغالل احملل ميُ 
الذي يضفي عليه صفة التاجر ويلزمه بااخضوع لاللتزامات امللقاة على عاتق التاجر كالقيد يف 

التسيري وااخضوع بالسجل التجاري حىت يعلم الغري أن احملل التجاري أصبح موضوع عملية تأجري 
 1أيضا لنظام اإلفالس.

كون حق الرقابة كما ال ي ،أما املؤجر فال يعترب تاجر فتكون ملكية احملل دون استغالله وتسيريه
عليه، ولكن ليس بصفة مطلقة إذ يتمتع يف احلقيقة حبق النظر والرقابة ألن قيمة احملل الذي ميلكه 

 3هتمه ومن مت فهو حيرص على عدم اخنفاضها.

 احملل التجاري أجياراملطلب الثاين: الطبيعة القانونية لعقد 

 سنقسم هدا املطلب إىل فرعني األول رأي الفقه ورأي ثاين القضاء.

 الرأي الفقهي. الفرع األول:

لقد كيف العديد من الفقهاء الطبيعة القانونية لعقد أجيار احملل التجاري على أساس انه عقدا 
 بعد وجود فكرة ملكية احملل التجاري إىل الورثة القصر. الإحديثا ونسبيا وما كان ليظهر 

 

  131مسيحة قليويب، املرجع السابق، ص -1
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حاالت  كذلكو  حالة تواجد مالك احملل التجاري أمام وضع التنايف مع ممارسة التجارة،أما 
حفاظا منه و  اطه التجاري،شر على مالك احملل التجاري ممارسة نذاملرض ففي كل احلاالت يتع

 على محاية خمتلف عناصر حمله وخاصة تلك املتعلقة بامسه التجاري وشهرته التجارية.

اجلزائري على هذا النوع من العمليات اليت ترد على احملل التجاري يف الكتاب نص املشرع  
( من القانون التجاري اجلزائري. كما 312( إىل املادة )302املتعلق باحملل التجاري من املادة )

كن مي واهم مالحظة جيب القيام هبا هي انه الصًا ها طابعا خائاشيا يعترب التسيري عند أجارة
 .اعيفر ًامن الباطن إي اجيارًا اراعتباره اجي

لقد اعترب اجمللس األعلى ان لقضاة املوضوع سلطة يف تقدير القصد املشرتك الذي   
 انصرفت إليه نية املتعاقدين وقت إبرام االتفاق، لكن اعترب ان األمر يتعلق هنا بإجيار تسيري ثابت

يفه قاضي باجر من الباطن كما كمبوجب عقد توثيقي منشور يف جريدة اإلعالنات الرمسية وليس 
حمكمة الدرجة األوىل وكذلك قضاة االستئناف، وهلذا يستوجب على قضاة األساس البحث عن 

وعلى  1فيه. طراف املتعاقدة لتحديد الشروط الواجب توافرهااألالتكييف احلقيقي للعقد املربم بني 
إحكام املادة  ر أو تأجري التسيري يفذلك اعترب اجمللس األعلى "ان املشرع نظم إحكام التسيري احل

 ( من القانون التجاري اجلزائري. 302)

سب الشكل حبا عيموضوا يبالتايل فإن عقد تأجري تسيري احملل التجاري يعد عمال جتار  
( من القانون التجاري اليت متنح الطابع التجاري حبسب الشكل 2حيث    تسري عليه املادة )

 3على احملال التجارية.لكافة العمليات الواردة 
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ويتميز عقد اجيار التسيري احلر للمحل التجاري عن عقد اإلجيار البسيط باحلرية اليت يتمتع هبا 
املستأجر يف نشاطه التجاري دون ادين إشراف أو رقابة عليه من املالك ولذلك بعقد اإلدارة 

 احلرة. 

ألبعد وجود اوما كان ليظهر  نسبيًا يثًاحدًا ويعد التسيري احلر تأجري تسيري احملل التجاري عقد
فكرة ملكية احملل التجاري إىل الورثة القصر وحالة تواجد مالك احملل التجاري إمام وضع التنايف 
مع ممارسة التجارة وكذلك حاالت املرض ففي كل احلاالت يتعذر على مالك احملل التجاري 

علقة بامسه تمنه على محاية خمتلف عناصر حمله، وخاصة تلك امل اممارسة نشاطه التجاري، وحفاظ
التجاري وشهرته التجارية من جهة واالحتفاظ بعمالئه الدين أكتسبهم من خالل مدة ممارسته 

 للتجارة من جهة أخرى منحه املشرع إمكانية تأجري تسيري حمله للغري.

سواء ويستثين بالنسبة للمؤجر واملستأجر على الا يويعترب اجيار التسيري للمحل التجاري عمال جتار
احلالة اليت يصدر فيها اإلجيار من غري تأجري اكتسب احملل التجاري بطريق املرياث وعلى  من ذلك

معنوي ولذلك  1.هذا األساس فإن عقد اجيار تسيري احملل التجاري هو عقد وارد على منقول
تطبق عليه إحكام اإلجيار املنصوص عليها يف القانون املدين فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف 

 3التجاري.القانون 

هذا ويقوم عقد تأجري تسيري احملل التجاري على االعتبار الشخصي بالنسبة للمستأجر الن املالك 
لى عناصر احملل مئن عيقبل تأجري حمله التجاري إال إذا كانت له الثقة يف املستأجر حىت يط ال

لتسيري للمحل التجاري امن قيمته بسبب سوء التسيري وبالتايل ينقضي عقد تأجري ا فال يفقد جزء
 بأسباب االنقضاء املرتتبة على زوال االعتبار الشخصي كاإلفالس التاجر أو إعساره أو موته إىل
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 الإجيوز للمستأجر ان يعيد تأجري احملل للغري أو ان يتنازل عن عقد اإلجيار  غري ذلك. كما ال
 1مبوافقة املؤجر.

طراف حول حتديد تكييف العقد إي إذا كيفه أحدمها على أساس أنه وإذا اختلف األ
كما تشرتط   3تسيري يف حني ان اآلخر ينازعه يف ذلك باعتبار ان العقد مل يفرغ يف الشكل الرمسي

من القانون التجاري فيعني على قضاة املوضوع البث يف هده املسألة  2( الفقرة302املادة )
القانونية األساسية اليت يتوقف عليها مصري النزاع وذلك بتحديد طبيعة العقد وتكييف القانوين 

حبسب  اياركما يعترب هذا العقد عمال جت  2ليتمكن اجمللس األعلى من مراقبة تطبيق القانون.
الشكل بالنسبة للطرفني سواء املؤجر أو املستأجر ومهما كانت صفتها قبل التعاقد وذلك الن 

للمادة  طبقاوهذا  5أضفى الصفة التجارية على كل العمليات املتعلقة باحملل التجاري 2املشرع
 6( من القانون التجاري.2)

 يف التشريع اجلزائرياملبحث الثاين: أركان عقد تأجري تسيري احملل التجاري 

ان إي عقد عن العقود التجارية قبل ان يكتمل من حيث أركانه يرتب حقوقا ويفرض 
التزامات البد من ان تتوافر فيه كل األركان الالزمة النعقاده هده األركان احملددة قانونا يف القواعد 

 العامة 

 123مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص -1
  312فرحة زراوي، املرجع السابق، ص -3
من القانون التجاري، اليت تنص" حيرر عقد تسيري رمسي وينشر خالل مخسة عشرة يوما من  2( الفقرة 302املادة ) -2

تارخيه على شكل مستخرج أو أعالم يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية وفضال عن ذلك يف اجلريدة خمتصة باإلعالنات 
 يةالقانون

  110نادية فضيل، املرجع السابق، ص -2
 110نادية فضيل، املرجع السابق، ص -5
( من القانون التجاري، اليت تنص" يعد عمال جتاريا حبسب شكله التعامل بالسفتجة بني كل األشخاص، 2املادة )- 6

الشركات التجارية، وكاالت ومكاتب ومكاتب اإلعمال مهما كان هدفها، العمليات املتعلقة باحملالت التجارية، كل عقد 
   جتاري يتعلق بالتجارة البحرية واجلوية"
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من جهة باعتبارها وهي الشريعة العامة اليت يتم اللجوء إليها عند عدم وجود نص ويف  للقانون
القانون التجارية خاصة فضال عن األركان الشكلية املتمثلة يف الكتابة الرمسية إجراءات النشر اليت 

 هدا يف تلعب دورا أساسيا يف محاية حقوق دوي الشأن يف هذا العقد واليت سوف نتطرق اليها
 ملبحثا

 املطلب األول: األركان املوضوعية 

 واليت بدورها سنقوم بدراستها على شكل أركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خاضه 

 األركان املوضوعية العامة.-1

تنص إحكام القواعد العامة على وجوب توافر أركان معينة لصحة العقد لكي ينتج أثاره 
 املذاع لرضا السليم وااخايل من العيوب كالتدليس أو الغلط أوالقانونية و املتمثلة بضرورة توافر ا

ا قابل للتعني وان يكون ممكن أو اإلكراه الصادر عن إرادة حرة واضحة وعلى موضوعية معني أو
واآلداب 1 وموجودا وان يكون السبب الذي محل فريق التعاقد على إنشائه غري خمالف للنظام العام

جيب ان ينص العقد على حمل جتاري قائم جبمع عناصره وخاصة عنصر االتصال  هكما أن  3 العامة
يصلح ،الن هذا الشرط يعد جوهريا ومن خاله ميكن  فان مل يوجد فان هذا العقد ال بالعمالء،

 2التفرقة بني اجيار التسيري احلر وإلجيار التجاري.

لألشخاص الدين حكم يسمح  ال هكما يتنب من استقراء إحكام القانون التجاري أن
 عليهم باإلفالس أو الذين سقط حقهم بان يتصرفون يف أمواهلم.

  323املرجع السابق، ص عمار عموره، -1
  323عمار عموره، املرجع السابق، ص -3
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احلكم بإشهار إفالس التاجر ومن تارخيه ختلى املفلس عن إدارة أمواله أو وهكذا يرتتب على 
ه جيوز للتاجر املفلس ان يوافق على تأجري تسيري حمل على هذا ال تسسأوت التصرف فيها.

 .التجاري والشك ان هذا املنع يرمي إىل تطهري عامل التجارة ومحاية حقوق دائين التاجر

 األركان املوضوعية ااخاصة-3

زيادة على األركان املوضوعية العامة أضاف املشرع ركنني خاصني منصوص عليها يف املادة 
 وتتمثل فيما يلي:  .اجلزائري( من القانون التجارية 305)

أوال: جيب على األشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنويني الدين يوافقون على عقد اإلجيار 
 ارسوا استغالل هذا احملل ملدة سنتني على األقل. بالتسيري للمحل التجارية ان يكونوا قد م

ثانيا: ان يكون هؤالء األشخاص قد مارسوا التجارة ملدة محس سنوات أو مارسوا لنفس املدة 
 1.إعمال مسري أو مدير جتارية أو تقين

هل ااخربة قصر تأجري احملالت التجارية على أ اجلزائريويتضح من خالل هاتني الركنني ان املشرع 
الدراية يفنون اإلدارة والتسيري التجاري حىت يبعد عن هذا احملال فئة التجار الدين يقصدون و 

 املضاربة فحسب.

هذا ومل بني املشرع ما إذا كانت هده السنوات متتالية وان كان ميكن اإللغاء أو ختفيض املهلة 
إذا اثبت  املعين باألمراملنصوص عليها قانونا مبوجب أمر من رئيس احملكمة بناء على طلب من 

وضوع سلطة ويعود حملكمة امل انه يتعدز عليها استغالل حمله شخصيا أو بواسطة مندوبني عنه.
تقدير احلاالت اليت تعترب مربرا لعدم استغالل شخصيا كإصابة صاحب احملل مبرض خطري أو  

 كما لو مل يتمكن من بيعه أو من إجياد مسري.
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ومل حيدد إي املهلتني ميكن ختفيضها إذن يطبق احلكم على املهلتني معا  عاماومبا ان النص جاء 
سنوات. وعدم التحديد يعود لكون املشرع اجلزائري قد نقل عن نطريه الفرنسي وااخمس السنتني 

لتجارية املضاربات اليت انتشرت يف تأجري احملالت االذي أعاد تنظيم هذا العقد قصد القضاء على 
وما أعقب ذلك عن إضرار على اقتصاد البالد إال انه مل يوضح هو األخر إي املهلتني ميكن 
حسب الطروق إلغائها أو ختفيضها مما جعل الفقه الفرنسي يعتقد ان احلكم يطيق على املهلتني 

 1معا.

لتجاري بأنه ميكن تلغى أو ختفض املهلة املنصوص ( من القانون ا306ولقد نصت املادة ) 
عليها يف املادة املذكورة وذلك مبوجب أمر من رئيس احملكمة بيان على جمرد طلب من املعين 
باألمر وبعد االستماع إىل النيابة العامة وخاصة إذا اثبت هذا األخري بأنه يتعذر عليه ان يستغل 

 3متجره شخصيا أو بواسطة مندوبني عنه.

ختاد اوبالنسبة للتشريع اجلزائري مل يتمكن من انتصار إصدار إحكام قضائية يف هذا املوضوع  
ل املشرع نه ستحس ان يتدخإ ملطابقة النص اجلزائري مع النص الفرنسي اال انفس املوقف نطر 

  2إلزالة الغموض الذي يسود هده املادة

ائري بعض األشخاص واملؤسسات من (من القانون التجاري اجلز  302ولقد استعيدت املادة )
( من نفس القانون فمثال الدولة أو الواليات أو 305خضوعها للمهلتني اليت جاءت هبما املادة)

البلديات أو املؤسسات املالية أو احملجور عليهم أو األشخاص الدين يعني ملهم وصى قضائي.... 
  2أحل.

  122-126نادية فضيل، املرجع السابق، ص -1
 ( من القانون التجاري، املرجع السابق 306املادة ) -3
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ويرتتب على عدم من مراعاة الشروط املذكورة أنفا البطالن للمتعاقدين الدين جيوز ان يتمسك 
ميكن االحتجاج به يف مواجهة الغري وأخريا جتدر املالحظة إىل  ال همر غري أنبه كل من هبد األ

انه يبطل على عقد تأجري تسيري احملل التجاري إذا مل تتوافر فيه الشروط ااخاصة املنصوص عليها 
( " قد جيب على األشخاص الطيعني أو املعنويني الدين مينحون اجيار التسيري 305)1 يف املادة 

يكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا احلرقة ملدة مخس سنوات أو مارسوا لنفس املدة إعمال ان 
انه ال يرمي البطالن إىل  3مسري أو تقين واستغلوا ملدة سنتني على األقل املتجر ااخاص بالتسيري"

التسيري  تمحاية التاجر وإمنا يرمي إىل تطهري التجارة ومحاية املستهلكني ضد إخطار تكاثر عمليا
احلرة ألهنا تؤدي إىل ارتفاع تكاليف املعيشة وهلذا لسبب يعترب هذا البطالن بطالنا مطلقا غري 

 2جيوز للمتعاقدين التمسك به . انه ال

بينما جيوز للغري التمسك به إزاء املتعاقدين دور متييز كما جيور ملؤجر العقار الذي يستغل فيه 
ن هذا املستأجر صاحب املتجر من شان سقوط احلق الذي احملل التجاري التمسك هبذا البطال

حصل عليه هذا األخري بفضل اإلحكام املتعلقة باإلجيارات التجارية أو بتغبري أخر يفقد مستأجر 
( من 302العقار حقه يف امللكية التجارية إي حقه يف طلب حتديد اإلجياز بينهما نصت املادة )

على كل من، الدولة،  305لشروط املنصوص عليها يف املادة القانون التجاري على انه ألتسرى ا
الواليات والبلديات واملؤسسات العمومية، املؤسسات املالية واحملجور عليهم واملعتوهني احملجور 
عليهم أو األشخاص الدين يعني هلم وصي قضائي وذلك فيما يتعلق باحملل التجاري الذي كانوا 

 ميلكونه قبل فقداهنم األهلية.
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 ( من القانون التجاري، املرجع السابق305املادة ) -3
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الورثة واملوصي هلم من تاجر أو من حريف متوىف واملستفيدين أيضا من القسمة وذلك  
فيما يتعلق باحملل التجاري املنتقل إليهم، مؤجر احملل التجاري إذا كان تأجري التسيري يهدف أصال 

 1.املصنوعة أو املزروعة من طرف مبوجب عقد احتكار اجملازةإىل ضمان تصريف املنتجات 

الشروط الواجب توفرها يف الشخص حىت يكون تاجرا مبعىن جيب ان يكون املستأجر وهي نفس  
تاجرا وان ميارس اإلعمال التجارية اليت نضمها القانون التجاري ويتخذها مهنة معتادة له وان 

يتخذها التجاري و  يكون أهال ملمارسة هذه اإلعمال ويشرتط عليه ان يقيد نفسه يف السحل
( من القانون التجاري ان 302ما يبغني على املساخر املسري طبقا للمادة )رك. مهنه معتادة له

ك يشري يف عناوين فواتريه ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق البنكية والتعريفات أو النشرات. وكذل
يف عناوين مجيع األوراق املوقعة من طرفه أو بامسه رقم تسجيله يف السجل التجاري ومقر احملكمة 

عنوان زيادة على االسم والصفة و ال سجل لديها وصفته كمستأجر مسري للمحل التجاري.اليت 
 3ورقم التسجيل التجاري ملؤجر احملل التجاري.

 األركان الشكلية: : املطلب الثاين

سبقت اإلشارة إىل كون عقد تأجري تسيري احملل التجاري يستلزم إلبرامه توفر أركان موضوعية فإن  
وافر أركان شكلية واملشرع اجلزائري أعطي أمهية كبرية هلذا األركان حبيث رتب كذلك يستلزم ت

على عدم التزامها البطالن وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد أعطي محاية كافية للغري املتعاملني 
مع املسري ومالك احملل التجاري وبالتايل ستناول يف هذا املطلب هذا املطلب األركان الشكلية 

  يلي: تمثل فيماواليت ت
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من القانون التجاري اجلزائري ان عقد تأجري  02( الفقرة 302يتضح من خالل نص املادة )
تسري احملل التجاري مثله عقد بيع ورهن احملل التجاري ألبدا وان يكون كتابيا يف شكل عقد 

  .ان باطالإال كرمسي و 

ميكن  ري اليكل عقد تسيري يف شكل رمسي وهذا راجع لكون عقد تأجري التسرر  كما يلي "وحي
ان يكون إال كتابيا الن نشره يف اجلريدة الرمسية أو اجلرائد املخول هلا ذلك تتطلب بالضرورة ان 

من القانون املدين اجلزائري اليت 1مكرر  232وهذا ما كدته أيضا املادة 1يكون العقد مكتوبا".
ت طائلة رمسي جيب حت "زيادة عن العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل شكل يلي جاءهتا كما

البطالن حترير العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقارا و حقوق عقارية أو حمالت جتارية أو صناعية 
أوكل عنصر من عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود من عناصرها 

سيري أو عقود ت أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود اجيار زراعية أو جتارية
الضابط العمومي  3حمالت جتارية أو مؤسسات صناعية يف شكل رمسي وجيب دفع الثمن لدي

الذي حرر العقد" على خالف بعض التشريعات اليت جتري حترر عقد تأجري التسيري يف حمرر 
 2عريف.

وتعتقد على عكس ما يرى البعض ان هده الشكلية شرعت لالنعقاد وليست لإلثبات 
( من القانون التجاري اليت تقضي بان مجيع العمليات الواردة على احملل 2دا إىل املادة )استنا

من القانون 1( مكرر232فضال عن كون املادة )2 التجاري تعد من ضمن اإلعمال الشكلية
 اليت سوت بني نقل ملكية العقار واحلقوق الواردة علية باحملالت التجارية وما يرد عليها 5املدين 

 من القانون التجاري، املرجع السابق  2( الفقرة302املادة ) -1
 من القانون املدين، املرجع السابق  1(مكرر232املادة ) -2
 من القانون املدين، املرجع السابق  1( مكرر232املادة ) -2
شخاص، من كل األيعد عمال جتاريا حبسب الشكل التعامل بالسفتجة  ( من القانون التجاري، اليت تنص"2املادة )-4

لربية واجلوية"، كل عقد جتاري يتعلق بالتجارة ا وكألت وكاتب اإلعمال مهما كان هدفها العمليات املتعلقة باحملالت التجارية،
 املرجع السابق 

 من القانون التجاري، املرجع السابق 1( مكرر232ملادة )-5
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 يف اجملال التجاري األمر الذي يثريلكون احملل التجاري يعد من األموال ذات األمهية الكربى 
شرع طراف التصرفات فتجنبنا لذلك أخضع املبشائها العديد من اإلشكاالت و النزاعات بني األ

إجيار التسيري للشكلية الرمسية شأنه يف ذلك شأن بقية التصرفات الواردة على احملل التجاري ولقد 
األحد بعني االعتبار عقد عريف  1116سبتمرب32رفضت احملكمة العليا يف حكم هلا صادر يف 

طبقا ملقتضيات املادة 1 طراف إلثبات اجيار التسيري الذي متسك به املؤجرمت توقعيه من قبل األ
 يلي" خيضع لإلحكام التالية وذلك اليت نص على ما ( وما بعدها من القانون التجاري،302)

ل جتاري اسطتها املالك أو املستغل حملبالرغم من كل شرط خمالف وكل عقد أو اتفاق أو تتنازل بو 
عن كل أو جزء من التأجري ملسري بقصد استغالله على عهدته يكون للمستأجر املسري صفة 

حريف وهو خيضع لكل االلتزامات اليت 3 التاجر أو احلريف إذا كان األمر يتعلق مبؤسسة ذات طابع
القانون بتأجري كما جيب ان يتمثل حسب األحوال إلحكام هذا  تنجم عن ذلك،

 2التسيري....اخل".

 نشر العقد: ثانيا:

يقصد بشهر عقد اجيار التسيري احلر إخطار الغري بان احملل التجاري ليس ملكا لشخص الذي 
ميارس نشاطات فيه و إمنا جمرد مستأجر بالتسيري لذا جيب إتباع إجراءات الشهر اليت نص عليها 

 .وضرورة نـشـره القانون

عقد جالل مخسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إبرامه يف شكل مستخرج أو إعالن ضرورة نشر ال
يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية فصال عن نشره يف جريدة رمسية وطنية مؤهلة لتلقي 

  القانونية.اإلعالنات 

  121نادية فضيل، املرجع السابق، ص -1
 القانون التجاري، املرجع السابق   ن( م302املادة )-3
 ( من القانون التجاري، املرجع السابق302املادة ) -2
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يلتزم املستأجر بالتسيري بالقيد يف السجل التجاري حيت يكتسب صفة التاجر وهذا يف مهلة 
شهرين مع ذكر صفته كمسري كما يستوجب عليه ذكر رقم قيده يف السجل التجاري يف مجيع 

 5.000اىل 500ب على خمالفة هده اإلحكام معاقبة املعين باألمر بغرامة ترتاوح منأوراقه ويرتت
وكذلك األمر إذا كان القيد يف السجل   1من القانون التجاري. 3( الفقرة 302دح املادة )

غامضا حبيث أوقع الغري يف اللبس فاعتقد بان املستأجر بالتسيري تابع أو مسري مأجور يعمل 
مهال كل من مؤجر احملل أو املستأجر بالتسيري يرتب مسؤولية كل منهما عما حلساب املؤجر فإ

ينشأ عن ذلك  من إضرار للغري إال انه جيوز للمؤجر إثبات علم الغري حبقيقة مركز املستأجر 
ئد الرمسية وغريها من ابالتسيري بكافة طرق اإلثبات إذا مت اإلعالن عن تأجري تسيري احملل يف اجلر 

بالتوريد للمحل  3اإلعالم املتبعة عرفا بني  التجار أو قام بإرسال خطابات إىل القائمنيوسائل 
وعمالئه مبا يفيد تغيري وتسيري لدي املتعاملني مع نتيجة عدم القيد كذلك له سلطة تقديرية يف 

غموض لتقرير اثر ما اختذه كل من املؤجر واملستأجر بالتسيري من وسائل اإلعالن يف إزالة اللبس وا
 2ام العقد أو عند انتهائه.إبر سواء عند 

ومن خالل معرفتا بطرق نشر العقد نستنتج ان للنشر دور هام يف املواد التجارية وذلك حلماية 
. حتقيقا ملبدأ االستقرار والثقة يف املعامالت التجارية بني التجار والغري الدين هلموق الغري و حق

ف ن إنشائها كدائين املستأجر واملؤجر ان ميكن هؤالء من التعر حقوق على احملال التجارية أو يريدو 
 على الوضعية احلقيقية للمحل التجاري وقيمته االقتصادية إضافة إىل املعلومات والبيانات املتعلقة

التسيري سواء  وهكذا أوجب املشرع اجلزائري نشر عقد تأجري ةعالميبه ومبالكه ومستغله قبل اإل
 جتاري 2(الفقرة 302فنص يف املادة ) 2ين يكون اجلميع على علم بذلك،ح ةيف بدايته وهنائي

 

  نفسهمن القانون التجاري، املرجع  3( الفقرة302املادة ) -1
  301-302مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص -3
 301مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص -2
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"ينشر عقد تسيري خالل مخس عشرة يوما من تارخيه على شكل مستخرج أو إعالم يف على انه 
 1النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية وفصال عن ذلك يف جريدة خمتصة باإلعالنات القانونية.

 :التسجيل يف السجل التجاري - 2

ر وهلذا جيب ان يقوم جيلتزم املستأجر املسري بالقيد يف السجل التجاري نطرأ الكتسابه صفة التا
هبذا العملية يف مهلة الشهرين احملددة قانونا مع ذكر صفة كمسري كما يلتزم املؤجر بإمتام نفس 
العملية وإذا كان قد سجل نفسه سابقا حيب عليه تعديل تقيده ااخاص مع البيان صراحة بتأجري 

 3تسيري احملل التجاري.

دج  50ملعين باألمر بغرامة ضئيلة جدا ترتاوح من ويرتتب على خمالفة هده اإلحكام معاقبة ا 
دج كما يلتزم املستأجر املسري على غرار مشرتي احملل التجاري بالتصريح عن وضعيته  500اىل

 2لدي إدارة الضرائب لكونه خاضعا لواجب دفع الضريبة.

ضرورة بل  يقتصر على املستأجر بالتيسري فحسب وااللتزام بالقيد يف السجل التجاري ال
القيد تلقي أيضا على املؤجر بالتسيري وأدا كان قد سبق له التسجيل يف هده احلالة عليه ان يغري 
 صفة يف السحل التجاري وتبيان صفته كمؤجر بالتسيري فإذا مل يقم مبا يفيد وفق مزاولته اإلعمال

ستغالله للمحل ا التجارية املتعلقة مبحله خالل فرتة تأجريه واعتقد الغري حس النية باستمرار
 حلسابه الشخصي قامت مسؤوليته عن الديون اليت تنشأ نتيجة استغالل احملل حىت بعد تأجري
تسريه للغري وكذلك األمر إذا القيد يف السجل غامضا حبيث أوقع الغري يف اللبس فاعتقد بان 

 2املستأجر بالتسيري تابع أو مسري مأجور يعمل حلد املؤجر.

 من القانون التجاري، املرجع السابق،  2فقرة( ال302املادة ) -1
  312فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص -3
312فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص -2  
  120نادية فضيل، املرجع السابق، ص -2
 



  الفصل األول:       تكوين عقد تأجري تسيري احملل التجاري يف التشريع اجلزائري

 

 
22 

فإمهال كل من مؤجر احملل أو املستأجر بالتسيري يرتب مسؤولية كل منهما عما ينشأ عن  
ذلك من إضرار للغري إال انه جيوز للمؤجر إثبات علم الغري حبقيقة مركز املستأجر بالتسيري بكافة 

بعة تطرق اإلثبات إذا مت اإلعالن عن تأجري تسيري احملل يف اجلرائد وغريها من وسائل اإلعالم امل
عرفا بني التجار أو قام بإرسال خطابات إىل القائمني بالتوريد للمحل وعمالئه مبا يفيد تغيري 
وتسيري لدى املتعاملني مع احملل نتيجة عدم القيد كذلك له سلطة تقديرية يف تقدير اثر ما اختذه  

إبرام عند اء و كل من املؤجر واملستأجر بالتسيري من وسائل اإلعالن يف إزالة اللبس والغموض س
 1.وأخريا ال يرتتب على عدم استيفاء إجراءات الشهر بطالن عقد التسيري العقد أو عند انتهائه

( الفقرة األوىل من القانون التجاري تنص "انه يعد باطال كل عقد تأجري 313ان املادة )
  3"هالتسيري الذي ال تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها يف املواد املشار إليها أعال

بالرغم من ان املواد السابقة تتعلق كذلك بإجراءات اإلشهار القانوين فانه جيب النظر  
إىل الشروط الواجب احرتامها حني إبرام العقد. إي الشروط ااخاصة بصحته وعلى ذلك من 
ااخطأ االعتقاد بان عدم استيفاء إجراءات اإلعالن يؤدي إىل بطالن عقد تأجري التسيري غري ان 

تهدف هبذا اإلشهار القانوين اطالع الغري على وضعية املتجر من جهة واحلالة القانونية اس املشرع
للتاجر من جهة آخري وهلذا اختذ بعض التدابري حلماية األشخاص املتعاملني مع املستأجر املسري 
وعلى اثر ذلك يعترب مؤجر احملل التجاري مسؤوال بالتضامن مع املستأجر عن املسري عن الديون 

طلية مدة ر ذلك لغاية نشر عقد تأجري التسيري و جتاملليت يعقدها هذا األجري مبناسبة استغالل ا
وهذا احلكم تفله املشرع اجلزائري عن نظرية  الفرنسي الذي  2( أشهر من تاريخ النشر06ست )

تأجري لهو إال تابع للمؤجر يف مواجهة الدائنني استنادا إىل عقد ا يعترب ان املستأجر بالتسيري ما
 2بالتسيري.

   312فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص-1
 312فرحة زراوي صاحل املرجع السابق، ص -2

 من القانون التجاري، املرجع السابق  1( الفقرة313املادة )-2 
 121نادية فضيل، املرجع السابق، ص-2
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 :خالصة الفصل

بعضها مادي كالبضائع واآلالت ان احملل التجاري هو جمموعة من العناصر املنقولة   
هو نه خيتلف عن العناصر الداخلية يف تكوينه فإ وبعضها معنوي كالعنوان، االسم التجاري اال

بل يبقي   تذوب يف ذات احملل وحدة قائمة بذاهتا، والعناصر اليت يتكون منها احملل التجاري ال
لف مادي أو معنوي واختكل عنصر من هذه العناصر حمتفظا بذاتيه وخصائصه كمال منقول 

الفقهاء  يف تكييف احملل التجاري لذلك انقسم الفقهاء إىل تكييف الطبيعة القانونية للمحل 
التجاري إىل ثالث مذهب أوال اعتبار احملل التجاري جمموع قانوين له ذمة مالية مستقلة متميزة 

ه، ثالثا وتقوم منفصال عن عناصر عن ذمة التاجر ،وثانيا جعل احملل التجاري جتمعا فعليا أو واقعيا 
على اعتبار احملل التجاري وحدة متميزة عن عناصره املختلفة املكونة له ومتييزه عن بعض األنظمة 

 املشابه له من حيث التكوين والعناصر املكونة له.

كما يعد تأجري تسيري احملل التجاري من التصرفات اهلامة اليت ترد على احملل التجاري     
أهم الشروط املكونة هلذا العقد هي شروط موضوعية عامة جتدها يف القانون املدين  كما من

حكامه ري إما الشروط املوضوعية فيخضع ألها يف القانون التجادوشروط موضوعية خاصة جن
العامة إما الشروط املوضوعية ااخاصة وذلك الن املشرع اجلزائري اشرتط شروط النعقاد عقد 

لتجاري هي الشكلية وذلك بإفراغ العقد يف شكل رمسي وإخطار الغري بان تأجري تسري احملل ا
احملل التجاري ليس ملكا للشخص الدى ميارس فيه نشاطه التجاري وهذا ويقوم عقد تأجري تسري 

اذا   الإري حمله يقبل تأج احملل التجاري على االعتبار الشخصي بالنسبة للمستأجر الن املالك ال
ملستأجر حيت يطمئن على عناصر حمله. كانت له الثقة يف ا



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آثار وانقضاء عقد تأجير 

تسيير المحل التجاري في 

 التشريع الجزائري
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يت ال أهم اآلثار املرتتبة على تأجري تسيري احملل التجاريعن يف هذا الفصل  حدثسنت  
املؤجر والغري. كما سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل انقضاء على املستأجر و تقع يف األساس 

 .هذا العقد 

 ر تسيري عقد تأجري احملل التجاري يف التشريع اجلزائرياثآ املبحث األول:

إن قيام عقد تأجري التسيري للمحل التجاري وتوفره على الشروط القانونية املوضوعية و   
واجتاه الغري من جهة ثانية ، وهكذا  ، قانونية بني طرفيه من جهة ا  ر اثآسريتب  الشكلية حتما  

ا العقدية مث يف ممن املؤجر واملسري احلر يف علقته ل  كعائدة على  آلثار اللتفصيل السنتعرض ب
 طبيعة اآلثار القانونية بالنسبة للغري. 

 بالنسبة للمؤجرر عقد تأجري تسيري احملل التجاري اثآ املطلب األول:

 يف الفروع اآلتية. لتزامات سنعرضهااللمؤجر حقوق كما له 

 حقوق املؤجر الفرع أألول:

على املؤجر القيام بإجراءات القيد يف السجلت املنصوص عليها وإال اعتقد غري احلسن 
  1النية باستمرار مالك احملل باستغلل حمله ،مما يرتب عليه مسؤولية تسبب اللبس واخللط للغري.

ما اعترب املستأجر بالتسيري جمرد تابع أو مستخدم ولكن ميكن للمؤجر نفي هذه ك   
كما جيوز  .مع املستأجر بكافة طرق اإلثباتتواطئ و املسؤولية بإثبات علم الغري أو سوء نيته 

 2للمؤجر يف حالة التزامه بالتعويض للغري أن يعود على املستأجر للغري مبا دفعه من مبالغ.

 

 .141ص ا لنظام القانوين للمحل التجاري، فوضيل،نادية -1
 .141ص ا لنظام القانوين للمحل التجاري، نادية فوضيل،-ـ2
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وعلى كل حال وتفاديا ألي نزاع يستوجب على مؤجر احملل أن يقيد نفسه يف السجل 
 التجاري.

 1.بالتسيريار إلجياأما إذا كان قد سبق له القيد فعليه أن يعدله مع التصريح بعملية 
ق ت اليت تنص "ويتعني على املؤجر إما تسجيل نفسه يف السجل 5(/202وهذا طبقا لنص م)

يد من شأنه نفي وتعديل الق التجاري أو تعديل قيده اخلاص مع البيان صراحة بتأجري التسيري"
الصفة التجارية للمؤجر واإلعلن عن أنه منح تسيري احملل لشخص ثان حىت يكون الغري على 

كما جيوز للمحكمة اليت يوجد بدائرهتا احملل التجاري أن حتكم يف حالة  دراية بوضعية احملل.
تأجري التسيري بأن ديون احملل التجاري املتعلقة باستغلله حالة األداء فورا  إذ ارتأت أن تاجر 

(ق ت ج .وجيب أن ترفع الدعوى خلل ثلثة أشهر 202التسيري يعرض الديون للخطر م)
اءا  من تاريخ نشر عقد التسيري يف النشرة الرمسية لإلعلنات القانونية .ومسؤولية بالتضامن  إبتد

مع املستأجر عن الديون اليت يعقدها األخري مبناسبة استغلل املتجر وذلك لغاية نشر عقد 
.كما جيب عليه أن يبذل 2( ق ت201م) تأجري التسيري وطيلة ستة أشهر من تاريخ النشر.

اية ما يبذله رب األسرة العاقل يف احملافظة على احملل التجاري فل يقوم بعمل من شأنه من العن
أن ينقص من قيمة احملل التجاري، كما جيوز بإجيار احملل التجاري من الباطن وأخريا جيب عليه 

             والتأمني ..اخل أن يسدد مستحقات املؤجر وما عليه اإللتزامات كالضرائب،

 

 

  

 .77،ص2012،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،2ـ عبد القادر البقريات، مباءى القانون التجاري،ط 1

  (، من القانون التجاري201املادة،)- 2
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 لتزامات املؤجراالفرع الثاين : 

 لتزامات ملقاة على عاتقه ومنها :اإن للمؤجر  

ري ويشمل اإللتزامات اليت يرتبها عقد تأجري التسيتسليم احملل التجاري :يعترب من أهم  أوال: 
التسليم ،بطبيعة احلال هنا العناصر املعنوية والبضائع ،واملعدات ،حسب املتفق عليه فلكي 
يعترب املؤجر مالك احملل قد قام بالتزامه كامل  جيب عليه أن يضع املؤجر احملل التجاري حتت 

نتفاع به الواملعنوية حىت يتمكن من استغلله ومن مث ا تصرف املسري احلر جبميع عناصره املادية
 1باستثناء تلك اليت مل تتناوهلا شروط العقد وال يدخل ضمن عملية التسليم.

ثانيا : صيانة احملل التجاري :إن طبيعة احملل التجاري باعتباره ماال  منقوال  معنويا  هذا اإللتزام   
ث  ن مفهومه العادي يف عقود اإلجيار األخرى حيبالصيانة يكتسي مفهوما  خاصا  خيتلف ع

 يصعب احلديث عن واجب صيانة مال معنوي.

ويف حالة إخلل املؤجر بالتزامه بصيانة احملل للمستأجر املسري ترتتب مسؤولية طبقا   
الضرر  تزامه عينا  مىت كان ذلك ممكنا أو طلب التعويض بسببالللقواعد العامة، بإلزامه بتنفيذ 

نتفاع بالعني املؤجرة أو طلب إنقاص األجرة أو فسخ العقد مع حقه يف ق به نتيجة االاللح
التعويض كما ميكنه يف حالة موافقة املؤجر أو عدم ذلك طلب الرتخيص من القضاء بتنفيذ 

 2.أعمال الصيانة

ستحقاق: فعلى مالك احملل التجاري أن يضمن للمسري احلر اإللتزام بضمان اال
اهلادف للمحل طوال سريان العقد مبعىن أنه مينع عليه القيام بكل األفعال املادية االستغلل 

 والقانونية اليت
 . 201،ص2002،موفم للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1وقانون اإلعمال،ج ،ز يف القانون التجاريالوجي _علي بن غامن، 1
قوق مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص كلية احل ري،النظام القانوين لعقد تأجري تسري احملل التجا طراد إمساعيل، -2

 111،ص2002، 2007،تلمسان ، ،جامعة أيب بكر بلقايد
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رقل جيوز له تغيري أو القيام بعمل من شأنه أن يع من شأهنا اإلضرار مبصلحة املسري و ال 
 1استغلل املسري احلر.

 ر.ر عقد تأجري بالنسبة للمستأجاثآ : املطلب الثاين

هي و  املستأجر املسري لعدة التزامات ولكنه يف نفس الوقت يتمتع ببعض احلقوقخيضع  
 يف الفروع التالية:

 الفرع األول : حقوق املستأجر

ار فيما يتعلق حبقوق املستأجر فهو يتمتع بكل املزايا اليت نص املشرع عليها لصاحل التج
ما يقوم املستأجر ك ألعمال بالتبعية.وهلذا جيوز له  التمسك مببدأ حرية اإلثبات ومببدأ جتارية ا

باستغلل احملل وهو ما يستوجب دخوله يف علقات مع الغري يكون يف بعضها دائنا  ويف البعض 
األخر مدينا  واألصل إن املستأجر هو تاجر مسؤول عن استغلل احملل التجاري وكأنه هو 

عن  ا  عن مجيع الديون النامجةمالك هذا احملل واملبدأ العام أن يكون املستأجر مسؤول شخصي
(من ق ت 201.غري أن م )2ممارسة نشاطه التجاري ذلك ألنه يعمل بامسه وحلسابه اخلاص

نصت على أن يكون مؤجر احملل التجاري مسؤول  بالتضامن مع املستأجر املسري للمتجر عن 
لتسيري وطيلة عقد االديون اليت يعقدها هذا األخري مبناسبة استغلل املتجر وذلك لغاية نشر 

أشهر من تاريخ النشر واستقلل املستأجر يف استغلله للمحل استغلل تاما  يكون 1مدة 
لنجاحه اثرا  كبري على رفع قيمه بينما قد يؤذي فشله إىل ضياع جانب كبري من هذه القيمة ، 

 ؤجر ذلكامل أضف إىل ذلك  أن صفة املستأجر ال تتطابق متاما  ويف مجيع األحوال مع صفة

 

 .247عمار عمورة ،املرجع السابق ،ص - 1
شاد يل  نور الدين، القانون التجاري )مدخل للقانون التجاري اإلعمال التجارية  ،التاجر ،احملل التجاري ( دار  - 2

 .111،ص2002، عنابةالعلوم للنشر والتوزيع ،
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حلسابه اخلاص يتحمل .ويباشر التجارة 1الن مستأجر عقد االستغلل جيب أن يكون تاجرا  
خمارطها وجيين مغامنها وهذه املسؤولية تقع على عاتق املستأجر بالتسيري سواء قام بإجراءات 

ذا قام أما إ .أو يقم هبا ألنه يتعاقد بامسه وحلسابه،2القيد حىت يتضح مركزه كمستأجر بالتسيري
 قد اتبع إجراءات يكن هذا األخريبإجراء تصرفات قانونية باعتباره تابعا  أو وكيل  عن املؤجر ومل 

القيد اليت نص عليها القانون . إن الديون اليت يرتبها املستأجر بالتسيري أثناء تسيريه للمحل 
 يلتزم هبا يف مواجهة الدائنني ويبقى مسؤوال  عن الوفاء  حىت بعد انقضاء عقد اإلجيار بالتسيري.

يث جعل مجيع الديون اليت على عاتق وقد انتهج املشرع حكما  خاصا  يف هذا الصدد حب
 املستأجر بالتسيري حيل أجلها بقوة القانون وتصبح مستحقة الدفع فورا  مبجرد انتهاء عقد اإلجيار

بالتسيري من طرف املستأجر، قد يعرض الدائنون إىل اخلطر إذا تبني أنه ليس هلذا األخري دخل  
.   األصل أنه ال توجد علقة قانونية بني صاحب 2جتاريا  مما جيعل تسديد الديون امرأ احتماليا  

لذا فل حيق هلذا األخري طلب جتديد اإلجيار من صاحب العقار  العقار واملستأجر بالتسيري،
ألنه ليس املستفيد من إجيار العقار من الباطن بصفة كلية أو جزئية  إال إذا مت اشرتاط ذلك يف 

ارية ا أن حق املستأجر بالتسيري وارد على امللكية التجعقد اإلجيار أو مبوافقة املؤجر، ولكن مب
. 4إذا  جيوز له طلب جتديد تأجري العقار من صاحبه عن طريق استعمال الدعوى غري مباشرة

وهذا يف حدود حقوق مؤجر احملل التجاري ويكون للمستأجر بالتسيري اإلحتجاج على املالك 
يشرتط   حملل التجاري ومل ميارس استغلله بعد، ولكناجلديد بعقد اإلجيار ولو مل يكن قد استلم ا

أن يكون اإلجيار خاصة قبل وقوع التصرف الناقل للملكية، فإذا حدث اإلجيار بعد ذلك يكون 
  لمحليكون للمالك اجلديد ل قد ورد على مال مملوك للغري، فل حيتج به على مالكه ،  لكن

امحد حممد حمرز ،القانون التجاري )مقدمات عن التجارة ،التاجر واهم التزاماته ،االعمال التجارية ،املشروع - 1
 .402،ص2002التجاري،امللكية الفكرية (،ب،د،س،ب،ب،سن،

 .150نادية فوضيل ،النظام القانوين للمحل التجاري،ص- 2
 .244امحد حممد حمرز،املرجع السابق ،ص- 3
 .245،نفس املرجع ،ص امحد حمرز- 4
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اليت مل تكن حمل اعتبار اء التجاري الرجوع على املالك األصلي من أجل ضمان األعب
للمتعاقدين وقت التعاقد ، ويكون للمالك اجلديد أن يطلب إما إنقاص القيمة أو فسخ البيع، 

 1.وإما تعويض الضرر الذي أصابه تطبيقا  للقواعد العامة

 املستأجرالتزامات  :الفرع الثاين

يلتزم املستأجر باحرتام شروط العقد إذا اشرتط املؤجر يف عقد تأجري التسيري للمحل التجاري    
شروط معينة، فإنه يلتزم املستأجر املسري باحرتام هذه الشروط اليت ميكن إدراجها شرط عدم 

يريها يف حمل ستأجري احملل من الباطن ،عدم إقامة املستأجر لتجارة مشاهبة لتلك اليت يتوىل ت
املؤجر،التزامه بعقود العمل واألصل إن  املستأجر املسري ال يسأل عن العقود اليت أبرمها املؤجر 

نه أ غري ، بدل اإلجيار كل ثلث سنوات. كما جيوز له إعادة النظر يف  2عند استغلله احملل
خر رف اآلالطن يبلغ أالذي يرغب يف طلب إعادة النظر يف بدل اإلجيار  فالطر  ىجيب عل

دير بالذكر واجل ،مبوجب رسالة موصي عليها مع  العلم بالوصول أو مبوجب إجراء غري قضائي
يف حالة التأخري و  كرائهوهلذا يلزم املؤجر مبطالبة املستأجر بدفع   ، حتملإن األجور تطلب وال

ن املؤجر مل أ كمة العليا احمل ت، ومن مث اعترب  جيوز له إنذار املستأجر املسري باحرتام التزامه
 ستعجالاالليس من اختصاص قضاة كما فض تسديده  ر ن الطاعن أو  كرائهنه طلب  أيثبت 

بدل اإلجيار  هاحلكم بفسخ عقد تأجري التسيري الذي يربط املستأجر املسري باملؤجر لعدم تسديد
ه ومبا صميس بأصل احلق الذي خيرج عن نطاق اختصا االستعجالفاألمر الصادر من قاضي 

ن املستأجر املسري يكتسب الصفة التجارية لكونه ميارس التجارة  بامسه الشخصي وحلسابه أ
 اليت أهم اآلثار ىولعل .2رنه خيضع لكافة الواجبات املفروضة على التجاأاخلاص وهذا يعين 

  .202فرحة زراوي صاحل،املرجع السابق،ص- 1
 .122،125،املرجع السابق،ص إمساعيلطراد -2
 .215فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص - 3
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لوة على ذلك وع ،خيضع هلا التاجر ضرورة القيد يف السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية
اردة يف بنود وخيضع كذلك للقيود الو التجارية.   جيوز إشهار إفلسه مىت توقف عن دفع ديونه

صر على املستأجر املسري احلفاظ على عنفرض ي صرحيا   شرطا   العقد وهكذا يتضمن غالبا  
ر املسري يف  يلتزم املستأج وأخريا    ، احملل أو كذلك عدم تغيري نوعية نشاط ،تصال بالعملءاإل

 د.ة للمؤجر كضمان لتنفيذ العقلكثري من األحيان بدفع كفا

 ر عقد تأجري التسيري بالنسبة للغرياثآاملطلب الثالث:

هنا إبل  ، احلر للمحل التجاري بني املتعاقدين فحسبر عقد التسيري اثآال تنحصر 
لغري هم األشخاص وا ،متتد إىل الغري الذي قد تتأثر حقوقهم من جراء إبرام عقد تأجري التسيري

وسوف  .ي احلقوقو ذوبالتايل فهم بالضرورة الدائنون العاديون أو  ،طراف يف العقدأين ليسوا ذال
  فرعني:يف احلر اجتاه الدائنني مث جتاه مالك العقار ر عقد التسيرياثآندرس يف البداية 

 الفرع األول :جتاه مالك احملل التجاري

ل فيه مالك احملل التجاري املؤجر وفق القواعد العامة عن مجيع الديون أي يسذوال
عرتاض اإل وذلك قبل إبرام هذا العقد وال ميكن لدائنيه ،املتصلة باستغلل احملل مسؤولية شخصية

 فوفقا   .يصبحون بعد إبرام عقد التسيري احلر دائنني للمسري احلر كما أهنم ال  ،تأجري احملل ىعل
نه إال أها جلألول  حب داء من جانب املؤجر إالا للقواعد العامة تظل  هذه الديون غري واجبة اآل

دائنيه ل ن احملل يشكل ضمانا  أو  ،ن املدين هو مالك احملل التجاري وليس  املسري احلرأل نظرا  
ن املشرع اجلزائري قرر إف. 1ين قد يفاجئوا بتمسك املسري احلر جتاههم بعقد تأجري التسيريذال

 نأمن القانون التجاري" جيوز للمحكمة اليت يوجد بدائرهتا احملل التجاري 2.(202يف املادة)

  .110املرجع السابق،صالنظام القانوين للمحل التجاري ، نادية فوضيل ،- 1
 (،من القانون التجاري .202املادة،)- 2
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داء فورا إذا ن ديون مؤجر احملل التجاري املتعلقة باستغلله حالة اآلأحتكم حني تأجري التسيري ب
دائين بل ن ترفع الدعوى من قأعرض حتصيل الديون للخطر. وجيب يرأت إن تأجري التسيري 

إلعلنات د التسيري يف النشرة الرمسية لقع املؤجر خلل مهلة ثلثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر
 القانونية.

 الفرع الثاين :جتاه دائين مستأجر احملل التجاري 

عن الديون  هل املسري احلر وحدأجتاه دائين مستأجر احملل التجاري يسإما بالنسبة لآلثار أ   
 ،وحلسابه اخلاص ةباستقللينه ميارس التجارة إل ،اليت يقوم بإبرامها  بعد عقد تأجري التسيري

ه مؤجر احملل ل فيأيس ارد على هذه القاعدة استثناء  يو  ،وال حيق لدائنيه الرجوع على املؤجر
  وضعني:ويتعني علينا هنا التمييز يف هذه احلالة بني ،التجاري عن هذه الديون يف حاالت معينة

ل مدة الستة وخل،  غاية نشرهمن تاريخ إبرام عقد تأجري التسيري إىل يبدأ الوضع األول:   
ه التضامن مع على وج يكون املؤجر قبل انقضاء هذه املدة مسؤوال   أشهر اليت تلي تاريخ النشر

  1.املسري احلر عن الديون

" يكون مؤجر احملل مسؤول بالتضامن مع املستأجر املسري  ق ت ج(من 201طبقا للمادة)
سيري مبناسبة استغلل املتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجري التعن الديون اليت يعقدها هذا األخري 

 .2أشهر من تاريخ النشر"  1وطيلة مدة 

أ يت تنشعن الديون ال وال شخصيا   ل مؤجر احملل التجاري تضامنيا  أاليس الوضع الثاين:   
مبفرده ر ل عنها املسري احلأبل يس ،بعد انقضاء مدة الستة أشهر اليت تلي تاريخ نشر العقد

 ن هذهأل

 .252عمار عمورة، املرجع السابق، ص- 1
 

  



 اجلزائري تشريعال يف التجاري احملل تسيري تأجري عقد وانقضاء رالثاين: آثا فصلال
 

 34 

وذلك طبقا ،1املدة تعترب كافية لعلم العملء والدائنني بالوضعية اجلديدة للمحل التجاري
اليت تنص على مايلي " إن انتهاء تأجري التسيري جيعل  ق.ت.ج(من 211حكام املادة)أل

الديون اليت قام بعقدها املستأجر طيلة مدة التسيري واخلاصة باستغلل احملل التجاري أو املؤسسة 
  .2احلرفية حالة األداء فورا"

 نقضاء عقد تأجري التسيري احملل التجاري يف التشريع اجلزائريإ : املبحث الثاين   

 انتهاء عقد تأجري التسيري تنتج عنه عدة حاالت منها:عند    

جيعل الديون اليت قام بعقدها املسري طيلة مدة التسيري وخاصة باستغلل احملل التجاري، أو     
لتزامات فية واإلاكقوق غري احملمية بصفة  احلوعند حتديد العقد ف،املؤسسة حالة األداء الفوري

عليه عند عدم جتديد ف ،وافق املؤجر إذايد عقد التسيري احلر إال برمها املستأجر يف حق جتدأاليت 
وهذا من دون تعويض ولو حىت ساهم يف دفع قيمة  ، ي احملل التجاريأالعقد مغادرة املكان 

رق إىل انقضاء باملخاطر. ولذلك سوف نتط وئةاحملل التجاري، وهلذا األسباب فعمليه التسيري ممل
 .2ية الذكرهذا العقد يف املطالب اآلت

 نقضاء العقد ألسباب عاديةإ : املطلب األول

ينتهي عقد تأجري تسيري احملل التجاري ألسباب عادية وهذه األسباب كالتايل انقضاء املدة    
 نقضاء العقد هبلك احملل أو بسبب الفسخ أو البطلن.إأو 

 

 

 .254عمار عمورة ،املرجع السابق ،- 1
 .التجاري ( من القانون211املادة ) -2
 . 171شاديل نور الدين، املرجع السابق، ص -3
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 العقد بانتهاء املدة.انقضاء الفرع األول :

ينقضي عقد تأجري التسيري بانتهاء املدة احملدد له إذ يلتزم كل الطرفني باحرتام بنود         
مينع من  ن كان الوا العقد منها املدة احملددة لإلجيار بالتسيري، وغالبا ما تكون هذه املدة قصرية

وينتهي العقد عند انتهاء املدة دون حاجة إىل تنبيه باإلخلء ، ن تكون مدة العقد طويلة أ
ينقضي حكما صادرا عن جملس . 1 1125ن جوا 21يف  كمة العلياولقد صدر قرار عن احمل

لف ملا رفض إهناء عقد اإلجيار بالتسيري استنادا إىل رسالة مضمونة الوصول وجهتها سقضاء 
املدعية إيل املستأجر بالتسيري وقرر اجمللس األعلى إبطال القرار املطعون فيه على أساس أن 

جيار التسيري احلر حيرر يف الشكل الرمسي ويشري خلل مخسة عشر يوما من تارخيه أو إعلم إ
 رمسية لإلعلنات القانونية وينتهي بنفس اإلجراءات . النشرة ال

 بذلك رين عند انتهاء مدة اإلجيار بالتسيري يلتزم املستأجر برتك احملل التجاري و التأث  إذ  
يف السجل التجاري و اإلعلن عن ذلك يف النشرة الرمسية لإلعلنات القانونية و يف جريدة 

 .2خمتصة باإلعلنات القانونية

 التجاري انقضاء العقد هبالك احملل :الثاين  الفرع

 يتميز عقد تأجري التسيري باعتباره إجيار بأنه عقد مستمر ميتد يف الزمن وحتدد مبوجب  
فإذا استحال  ، ليل أن املسري احلر ملزم بدفع األجرة خلل نفس املدةدلتزامات الطرفني باذلك 

س أو كأن يتعرض احملل التجاري لنقص ملمو على املؤجر لسبب أجنيب توفري هذا االنتفاع  
   .2ر، فإن التزام مؤجر احملل يصبح بغري حمل والتزام املسري احل تضرر بسبب من أسباب اهللك

 

 .152املرجع السابق،ص نقل عن :نادية فوضيل ،النظام القانوين للمحل التجاري،- 1
 .252عمار عمورة ،املرجع السابق، ص -2
 .252املرجع السابق، ص، ةعمار عمور  -2
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الت التلف أو اسبب و بالتايل ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتشمل مقتضيات اهللك كل ح
 فجائي أو فعل الغري. ثحاد عنالتغيري الناتج بفعل الطبيعة 

  يكون انقضاء عقد تأجري التسيري بقوة القانون يف حالة ما إذا هلك احملل بصفة كاملة سواء     
لق احملل كصدور قرار إداري بغ  أو كان اهللك قانونيا   ،كنشوب حريق يف احملل  ماديا  كان اهللك 

 .1تهيرجع إىل املؤجر أو منافس ويلحق باهللك القانوين حالة زوال عنصر العملء بسبب ال

، يف نوع التجارة اليت يقوم املستأجر باستغلهلا بصدور قرار إداري اإلجتاركما يف حالة منع    
يصلح للنتفاع الذي أعد من أجله أو  أما إذا كان اهللك جزئيا أو أصبح احملل يف حالة ال

سبب كما لو دمر احملل ب،نقص هذا االنتفاع نقصا كبريا ومل يكن للمستأجر يد يف ذلك 
رار إداري مينح اإلجيار يف نقص األنشطة التجارية اليت حادث أو كارثة حلت به أو صدور ق

  ،يشملها احملل، فإنه جيوز للمستأجر تبعا للظروف إما إنقاص بدل اإلجيار أو فسخ اإلجيار ذاته
نه ع كما أن يطالب بتعويضه إذا كان القرار اإلداري قد صدر بسبب يكون املؤجر مسؤوال  

 .2( من القانون املدين421ة )املاد خبلف ذلك ضييوجد اتفاق يق مامل

 انقضاء العقد بسبب الفسخ أو البطالن :الفرع الثالث

خر على طلب أحد طرفيه بسبب إخلل الطرف اآل العقد وتلشيه بناء   الفسخ هو احنلل   
(ق 221-111لنص املواد اآلتية)ا استنادا ببعض التزاماته وذلك بعدما نشأ العقد صحيحا،

من الناحية  يعترب موجودا   الذي ال ( ق م ج.101املادة ) للعقد الباطل ا  وهذا خلف م
 .2القانونية

    .154صاملرجع السابق، النظام القانوين للمحل التجاري، ضيل،و نادية ف -1
   .( من القانون املدين421)،املادة   -2
   . 252، املرجع السابق، صةعمار عمور  -2
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الطرفني أو عن  باتفاقكان هذا الفسخ   يف حالة الفسخ سواء   وقد ينتهي عقد تأجري التسيري
طريق القضاء ألي سبب من أسباب الفسخ وهو جزاء يقع يف أي وقت حتقق فيه موجب 
الفسخ وال يتقيد مبدة معينة. ومن األمثلة املوجهة للفسخ أن يعهد املؤجر إىل تعكري صفو 

ذا املزايا اليت كان من حقه أن يعول عليها وكحيازة احملل التجاري للمسري احلر أو حرمانه من 
 ما إذا مت انتزاعه منه بفعل السلطة أو من أجل املصلحة العامة. 

كما يكون الفسخ أيضا بطلب من املؤجر إذا أخل املسري احلر بالتزاماته كاستعمال املستأجر    
عمال من د له بسبب طبيعته أو مبقتضى االتفاق كتغري وجه االستاأفما  غرييف  حملل التجاريا

خر غري الذي كان ميارسه املالك كتحويله لعمل مدين أو مهن يرتتب عنه تغيري إىل آنشاط 
  ضررا  ه لاملستأجر على حنو يسبب  حمللأو إذا أمهل ا ،العملء وغريه من عناصر احملل التجاري

 .1جيار الذي حل أجلهاإل بدل يأو إذا مل يؤد ،كبريا  

كما ينقضي أو ينتهي العقد يف حالة إذا مل يقم أحد الطرفني بتنفيذ التزاماته كعدم دفع       
املستأجر لبدل اإلجيار وغالبا  ما ينص يف العقد على انقضائه يف هذه احلالة بقوة القانون أو  

 عملء.خفاء عنصر الستغلل الكايف من طرف املستأجر حبيث أدى ذلك إىل إكحالة عدم اال
 .2كذلك ينقضي العقد إذا صدر قرار من احملكمة يقضي ببطلنه بناء  على طلب أحد الطرفني

  

 .252املرجع ، صنفس عمار عمورة،  -1
 .155ضيل، املرجع السابق، صو نادية ف -2
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 نقضاء العقد ألسباب تتعلق بشخص املستأجرا : املطلب الثاين

 سنتناول هذه األسباب على الشكل اآليت:   

 وفاة املستأجرالفرع األول : 

يعد عقد اإلجيار بالتسيري من العقود القائمة على االعتبار الشخصي، من مث فإذا تويف    
  .ملا تقضي به القواعد العامة املستأجر انتهى العقد وهذا خلفا  

 عليه فل حيق لورثة املستأجر االستمرار يف استغلل وتسيري احملل التجاري. وبناء     

 نقص أهلية املستأجر أو فقداهناالفرع الثاين : 

و نقص يف أ ناينتهي عقد اإلجيار بالتسيري أو التسيري احلر حالة ما إذا أصيب املستأجر بفقد
ل األهلية أو فقداهنا قد ح بل إذا كان نقص ،األهلية أو بصدور حكم يقضي بشهر إفلسه

ن بالتسيري أو حىت وفاة هذا األخري أو إفلسه ال اثر له على عقد اإلجيار بالتسيري أل ؤجربامل
 .1شخصه ليس حمل اعتبار يف عقد التسيري احلر

 املطلب الثالث : إنتهاء العقد بأسباب أخرى

تسليم احملل التجاري املستأجر بري بالتسيري يلتزم جعد انقضاء عقد التسيري احلر أو التأب  
 للمؤجر جبميع عناصره املادية و املعنوية اليت تسلمها عند إبرام العقد.

خري إن انتهاء ينشئ حقا عينيا عليه يف األ ملكية احملل وال ال ينقلن عقد التأجري بالتسيري أل
  .2نشائهإ ن خيضع لنفس إجراءات الشهر اليت خضع هلا عندأري بالتسيري جيب جعقد التأ

 . 155املرجع السابق،ص النظام القانوين للمحل التجاري، نادية فوضيل،- 1
 .157املرجع السابق،ص نادية فوضيل ،القانون التجاري،- 2
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بقوهلا " وينتهي تأجري التسيري بنفس  ق.ت.جمن  5( فقرة202ما نصت عليه املادة )وهذا 
 .1اإلجراءات اليت مت هبا النشر"

هكذا يلتزم كل من املؤجر و املستأجر بالتسيري من شطب امسه من السجل التجاري      
حىت يعلم الغري إن احملل التجاري مل يعد حمل لإلجيار بالتسيري ويعلم من هو املستغل احلقيقي 

 للمحل التجاري. 

يتعلق بدعوى  .11112جويلية  12لقد صدر حكم غري منشور عن احملكمة العليا يف 
رفعها صاحب احملل التجاري ضد املستأجر املسري دون القيام اليت د احملل التجاري اسرتدا

 ( من القانون التجاري اجلزائري،202املنصوص عليها يف املادة ) .بإجراءات الشهر والنشر
شهر عقد وال ي ينشر الاحملكمة العليا على إن هذه املادة مل تنص على املؤجر الذي   فأكدت

ءات وضعت وهذا لكون هذه اإلجرا احلق يف اسرتداد احملل التجاري من املسري، التسيري ليس له
 أساسا حفاظا على ديون الغري إزاء املسري للمحل التجاري.

ولكن السؤال الذي يثار العناصر اجلديد اليت أضافها املستأجر للمحل عند تسيريه له   
 فهل يلتزم املستأجر بتسليمها ؟

نفصال عنه عليه انه إذا كانت هذه العناصر متصلة باحملل ال تقبل االإن الرأي املتفق   
التاجر يضعها  تة املميزة للعنوان واليتفما على املستأجر بالتسيري إال تسليمها للمؤجر كاللف

على واجهة احملل أما العناصر اليت تقبل االنفصال عن احملل كرباءة االخرتاع أو حقوق امللكية 
 .2دبية أو الفنية يف هذه احلالة حيتفظ هبا املستأجرالصناعية أو األ

 .من القانون التجاري ،5،فقرة (202املادة ) -1
 .157ام القانوين للمحل التجاري،صظالن نقل عن :نادية فوضيل،- 2

 . 202مسيحة القيلوين، املرجع السابق، ص3-
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وهلذا اعترب أنه من املقرر قانونا إن عقد تأجري التسيري ينتهي مبجرد اإلبلغ بنهاية العقد     
وال يرتتب على هذا اإلهناء إي حق يف التعويض للمستأجر املسري و القضاء مبا خيالف هذا 

 . 1املبدأ يعد خرقا للقانون

يف القيمة  بدفع تعويض مقابل الزيادةحيق للمستأجر املسري مطالبة املؤجر  وأكثر من ذلك ال   
املرتتبة عن استغلل احملل لكن هذا املبدأ العام يرد عليه استثناء إذا كان مؤجر احملل يف نفس 
الوقت مؤجر األماكن اليت يوجد فيها احملل املستغل أن املؤجر جمرب بدفع تعويض للمستأجر 

 .2املسري إذا قام بتحسينات زادت من قيمة العقار

وأخريا يتوجب التذكري بأن إجراءات نشر انتهاء عملية تأجري التسيري ترمي إىل إعلن الغري    
التجارية إال إذا  يفقد الصفة عن التغيري الذي وقع يف استغلل املتجر، فاملستأجر املسري ال

اري جتمينع بعد انقضاء العقد مواصلة التجارة يف حمل  توقف هنائيا عن ممارسة التجارة لكن ال
      .2آخر شريطة أن حترتم بنود عدم املنافسة

 

 .207فرحة  زرازي صاحل،املرجع السابق،ص- 1
 .151نادية فوضيل ،القانون التجاري،ص-2
 .202مسيحة  القيلويب،املرجع السابق ،ص -3



       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمـــــــــة
 

ميكن استخالصه من خالل دراستنا هلذا املوضوع ان املشرع اجلزائري مل يعطي تعريف  هم ماأو 
وامنا اكتفى بذكر بعض عناصراحملل التجاري منها االتصال بالعمالء  ،صريح للمحل التجاري

  .والشهرة والعنوان التجاري واحلق يف االجيار ,,,اخل

ن تسيري تاجري احملل التجاري يف التشريع اجلزائرري يعرم مرن الع رود االكهرر اهتمامرا يف ا رال إ    
وذلررمل ملررا هلررا مررن وائررمة تعررود علررى ا رررا  هررذا الع ررم وذلررمل الن اصررحا  احملررال    ،التجرراري

ل مبرر  مرا او كران يشرت ل صيب مالمل احملأذا إالتجارية هلم احلق يف تاجري حمالهتم يف حالة ما 
وممرا سسرتنتجه اي را ان ع رم تسريري تراجري . خر بمال من ان يب ى احملرل التجراري م ل راآيف جمال 

وذلررمل راجررع اث اله ررة الررم يكنهررا مالررمل احملررل   ،التجرراري ي رروى علررى االعتبررار الشخصررياحملررل 
 .التجاري للشخص  الذي يريم ان يؤجر له هذا احملل

 ن ي وى هذا االخري بتوكيلأ، وهي وله ان يلجأ للوكالة بالنسبة ملالمل احملل التجاري أما -
شخص احلق يف ابراى الع ود وشراء لوازى ويكون هلذا ال ،شخص من ال ري لتسيري حمله التجاري

باسم احملل الن مالمل هذا احملل هو الذي يتحمل   احملل التجاري بامسه شريطة ان يكون التعاقم
ما قم يلجا مالمل احملل اث شخص يست ل تب عنه من ااار يف مواجهة ال ري، ككل مايت 

 . باالدارة والتسري ويكون بامسه وحلسابه اخلاص

وان ديون  ،إث ذلمل اسه الجيوز للمستاجر بيع احملل او رهنه اال مبواو ة املؤجر باإلضاوة - 
ل يسأ وان املستأجر ،تاجري احملل تكون حالة األداء وورا اذا ما ارتأ  تعريض الميون إث اخلطر

وحمه عن الميون الم ي وى هبا بعم ع م تسيري احملل التجاري السه ميارس التجارة باست اللية 
ولكن هنا استهناء ويما اذا ابرى الع م من تارخيه اث غاية سشره وخالل ممة  ،ابه اخلاصوحلس

املؤجر  اما بالنسبة لمائين ،ستة أشهر يكون املؤجر واملستأجر مسؤولني بالت امن على الميون
حق الطلب من احملكمة اعتبار دين ال اسون حبماية ختوهلم  الساب ون لع م اإلجيار و م أحا هم



 الخاتمـــــــــة
 

املؤجر مستحق األداء وورا يف مهلة مخسة عشرة يوما الم تلي اإلعالن وللمحكمة السلطة 
  .الت ميرية يف اإلجابة عن الطلب أو رو ه

مالكها، كما ميكن للمستأجر إن يتمتع حبرية اإلدارة إذ ال رقابة وال إشرا  عليه من قبل      
جيل تظهر آاار االسع اد حيث يصبح إث ذلمل اسه مبجرد اكتمال إجراءا  ال يم والتس ضف 

وبالتايل خي ع لكاوة التزاما   ،املستأجر تاجرا ألسه ميارس التجارة بامسه وحلسابه اخلاص
إال إذا كان  ، ما املؤجر ويف م صفا  التاجر الم كاست ساجتة عن استهماره ملؤسسةا ،التجار

خي ع لل واعم العامة امل ررة يف  زيادة عن ذلمل إن هذا الع م ميارس جتارة أخرى يف حمل آخر.
وخي ع تبعا إث شروط وقواعم خاصة ستلزمها  بيعة احملل التجاري وو ا ل واعم  ،قاسون املمين

 ال اسون التجاري.

وبالتايل وان هذا الع م يعم من بني الع ود الزمنية أي احملمدة مبمة الم تكسب املستأجر        
مة احملمدة يف الع م وبعض أسبا  هذا االس  اء عاى وتن  ي باس  اء تلمل امل ،حق شخصي

 اما البعض األخر وهو خاص بطبيعة هذا الع م.  ،يشتك مع ب ية الع ود

ومن خالل ما مت ذكره باإلمكان أن خنلص إث جمموعة من االقتاحا  الم مت التوصل      
 إليها وهي:

 سظرا خلصوصياته. ا الع مضرورة وضع قواسني متخصصة وموضحة لكيفية التعامل هبذ 
  سظرا لت ري ن يعيم النظر يف مسالة التأجري للمحل التجاريأجيب على املشرع اجلزائري ،

 الظرو  االقتصادية يف اجلزائر.
 تسيري تأجري احملل التجاري بالنسبة للمشرع  ضرورة إجياد حلول مستعجلة ملسالة تنظيم

اجلزائري ألسه يف اغلب األحيان يأيت بنصوص منسوخة عن األسظمة األخرى خاصة 
وهذا ما يؤدي اث  يأخذ بالنظاى الفرسسي املستحم،، ومل ،منها النظاى الفرسسي ال ممي

.احلايلاجلزائري  هذا النظاى مع الطابع االقتصادي  عمى متاشي



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
غغ  

 قائمة أهم الرموز واملختصرات                                

 

 

 

 ال اسون املمين اجلزائري ق ى ج
 ال اسون التجاري اجلزائري ق   ج

 عمد ع
 جزء ج
 صفحة ص

 ديوان املطبوعا  اجلامعية د ى ج
 الطبعة ط
 املادة ى

 دون دار النشر د.د.ن
 دون سنة النشر د.س.ن



 

 

 
  

 

 



 

  
47 

 الفهرس
 01................................................................................................................م ممة 

 04..................................................................................................املبحث التمهيمي
 05...............................................التجاري احملل تعريف: األول املطلب: املبحث التمهيمي

 05..........................................................التجاري للمحل التشريعي التعريف :األولالفرع 
 06........................................................... الفرع الهاين: التعريف الف هي للمحل التجاري

 07................................................متييز احملل التجاري عن النظم املشابه هلا الهاين:املطلب 
 07........التجارية .................................احملل التجاري وامل اولة  األول:الفرع 
 08.........................................املمين واالست الل التجاري احملل: الهاين الفرع
 09.......................................احلريف واالست الل التجاري احملل: الهالث الفرع

 09.....................................التجاري للمحل ال اسوسية الطبيعة: الهالث املطلب
 10.........................................ال اسوين موعا  أو املست لة الذمة سظرية: األول الفرع
 11.............................................................الواقعي ا موع سظرية: الهاين الفرع
 11...................................................................املعنوية امللكية سظرية: الهالث الفرع
 13........................تكوين ع م تأجري تسيري احملا التجاري يف التشريع اجلزائرياألول:  لالفص

 13...............................................التجاري احملل تسيري تأجري ع م تكييفاملبحث األول: 
 13 ..................................................التجاري احملل تسيري تأجري ع م صوراملطلب األول: 
 13 ..................................................مالكه  ر  من وتسيريه احملل است اللالفرع األول: 
 14..........................................ال ري من آخر من شخص إث احملل مالمل جلوءالفرع الهاين: 

 15..................باإلدارة يست ل شخص إث حمله تسري لتأجري احملل مالمل جلوء: الهالث الفرع
 15...........................................التجاري احملل أجيار لع م ال اسوسية الطبيعة: الهاين املطلب
 15................................................................................الف هي الرأي: األول الفرع

 18........................اجلزائري التشريع يف التجاري احملل تسيري تأجري ع م أركان: الهاين املبحث
 19..............................................................................املوضوعية األركان: األول املطلب
 23...............................................................................الشكلية األركان:  الهاين املطلب



 

  
48 

 
 29........................................................................................... :األول الفصل خالصة

 30..................................التشريع يف التجاري احملل تأجري ع م تسيري آاار: الفصل الهاين

 30.....................اجلزائري التشريع يف التجاري احملل تأجري ع م تسيري آاار: األول املبحث
 30......................................................................................املؤجر ح وق: أألول الفرع
 32........……................................................................…املؤجر التزاما :  الهاين الفرع

 ..33.…...............................................…للمستأجر بالنسبة تأجري ع م آاار:  الهاين املطلب
 33...................................................................………………املستأجر ح وق:  األول الفرع
 33......................................................................................………املستأجر التزاما : الهاين الفرع

 36...................…...................................…لل ري بالنسبة التسيري تأجري ع م آاار:الهالث املطلب
 36.................................................................................…التجاري احملل مالمل جتاه: األول الفرع
 37..…..............................................................…التجاري احملل مستأجر دائين جتاه: الهاين الفرع
 38 .............اجلزائري التشريع يف التجاري احملل التسيري تأجري ع م إس  اء:  الهاين املبحث   

 38...........................................................……عادية ألسبا  الع م إس  اء:  األول املطلب
 39...........................................................…………املمة باستهاء الع م اس  اء: األول الفرع
 39.......................................................…التجاري احملل هبالك الع م اس  اء : الهاين الفرع
 40 ……….....................……....……البطالن أو الفسخ بسبب الع م اس  اء: الهالث الفرع

 42.................................…املستأجر بشخص تتعلق ألسبا  الع م اس  اء:  الهاين املطلب
 .………42.....……….……................................املستأجر وواة:  األول الفرع
 .……42...............................………...……و ماهنا أو املستأجر أهلية س ص:  الهاين الفرع

 42..........................................................…أخرى بأسبا  الع م إستهاء:  الهالث املطلب
 45...........................................................................................................خامتة.

 45.......................................................................................................قائمة املراجع 
 49................................................................................................................الفهرس

 

 


	الواحهة.pdf (p.1-6)
	مقـدمـــــــة.pdf (p.7-10)
	المبحث التمهيدي.pdf (p.11-20)
	فصل أول.pdf (p.21-39)
	فصل ثاني1.pdf (p.40-55)
	خااتمة2.pdf (p.56-63)

