
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون التجاري

 يوضخالد ب:  األســـتــــاذ

 الديننورختال الــطــالـــب : 

 71الـــــفــــوج : 

 4172الــســــنـــة : 

 بن عكنون -ــة : الحقوق ـكــــلـــيــ

 االختصاص : كفاءة مهنية للمحاماة
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 القانون التجاري
 

 تعريف التاجر :

 له". معتادةمهنة  ويتخذهق ت : "يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمالً تجارياً  7المادة 

 ويشترط العتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :

 .االحترافعمال عل  سبيل أن يباشر هذه األ -7

 أن يقوم باألعمال التجارية لحسابه الخاص. -4

 أن يكون الشخص متمتعا باألهلية الالزمة ألشغال بالتجارة. -3

 

سرنة كاملرة والرذي يريرد  71: "ال يجوز للقاصر المرشد ذكررا أم أنىر ا البرالن مرن العمرر  5تنص المادة  أهلية الشخص الطبيعي :

 راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية اعتبارهأن يبدأ في العمليات التجاريةا كما ال يمكن مزاولة التجارة 

إذا لم يكن قصد حصل عل  إذن والرده أو أمره أو علر  قررار مرن مجلرئ العادلرة مصردق عليره مرن المحكمرةا فيمرا إذا كران والرده  -

 األب واألم. انعدامعليه مباشرتها أو في حال  استحالأو غادبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو  متوف 

 ويجب أن يقدم هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري". -

 ( سنة كاملة ".71من القانون المدني "سن الرشد تسعة عشر ) 21وتنص المادة 

 

فري نرص المرادة األولر  وهرو احترراف األعمرال هل هناك طريق آخر يكتسب بره الشرخص صرفة التراجر غيرر الطريرق المحرددة  س/

 التجارية ؟

ق ت فرر ن القيررد فرري السررجل التجرراري يكسررب صررفة الترراجرا حترر  ولررو لررم يكررن هررذا الشررخص يمررتهن األعمررال  47طبقررا للمررادة  ج/

ي قرينرة حير  أصربا القيرد فري السرجل التجرار 47التجاريةا ويعتبر في نظر القانون مكتسب صفة التراجر خاصرة بعرد نرص المرادة 

 قاطعة اكتساب صفة التاجر ال تقبل إثبات العكئ.

 

 التاجر : التزامات

 مسك الدفاتر التجارية : -7

 أهمية الدفاتر التجارية : -أ

 ( الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر. 7

 ( الدفاتر التجارية وسيلة لإلثبات أمام القضاء. 4

 يلة عادلة لربط الضرادب .( الدفاتر التجارية وس 3

 ( الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن اإلفالس بالتقصير. 2

 الدفاتر التجارية: أنواع -ب

 : "كل شخص طبيعي ومعنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية" 1دفتر اليومية : تنص المادة 

اً للعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حسراباته : "يجب عليه أيضا أن يجرى سنويا جرد 71دفتر الجرد : تنص المادة 

 بقصد إعداد الميزانية وحساب النتادج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتادج في دفتر الجرد".

 

 القيد بالسجل التجاري : -4

 يلزم بالتسجيل في السجل التجاري : -أ

 ق ت(. 71زادري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزادري )م كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الج -7

كل شخص معنروي تراجر بالشركلا أو يكرون موضروعه تجاريراا ومقرره فري الجزادرر. أو كران لره مكترب أو فررع أو أي م سسرة  -4

 ق ت(. 71كانت. )م 

 

 السجل التجاري : وظادف -ب

 االستعالمية للسجل. الوظيفة• 

 للسجل. ةاإلحصادي الوظيفة• 

 االقتصادية للسجل. الوظيفة• 

 القانونية للسجل. الوظيفة• 
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 المحل التجاري :

 

يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص الستغالل تجراري أو صرناعة معينرة وقرد يسرم  برالمتجر  التعريف :

وأن كران يشرمل عناصرر ماديرة كالسرلع والمهمرات وعناصرر لنوع النشاط الذي يزاوله الشخصا والمحل التجاري  اأو المصنع تبع

 بالعمالء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية. واالتصالالتجاري والحق في اإلجارة  واالسممعنوية كالعنوان 

فيره واسرتخدامه  يكون المحل التجاري منقوال معنويا ذا أهمية بالغةا إذ أن التاجر ال يحرتف  بالمحرل لنفسرها برل فكرر فري التصررف

كأداة لالدتمان فوردت عليه عدة تصرفات قانونية هي : البيع واإليجار والرهن ولعل البيع هو أخطرهرا ألنره ير دي إلر  نقرل ملكيرة 

 المحل من البادع إل  المشتريا بخالف الرهن واإليجار فهما تصرفان ال ينقالن ملكية المحل .

 

 عناصر المحل التجاري :

تجرراري بأنرره تعررد جررزءا مررن المحررل التجرراري  11الالزمررة لالسررتغالل التجرراري وقررد نصررت علرر  ذلررك المررادة  ديررة :العناصررر الما -7

 .األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مىل البضادع والمهمات

جرارة والتسرمية المبتكررة وكرذلك برراءات االخترراع مىل االتصرال برالعمالء واالسرم التجراري والحرق فري اإل عناصر المعنوية :ال -4

 .التاجر عناصر أخرى حسب طبيعة تجارة إضافةويمكن دادما 

 

 : العناصر المادية

 .عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع : ( البضادع7

للغررض المقصرود مرن اسرتغالله مىرل الالت التري تسرتخدم  التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده ( المنقوالت :4

 العمالء. الستقبالفي اإلنتاج والالت الحاسبة واألثاث المعد 

 

 العناصر المعنوية :

زبادنره الرذين اعترادوا و ومعامالتره مرع عمالدره اتصراالتهتراجر  لكرل : عنصري االتصال بالعمالء والشرهرة )السرمعة التجاريرة(( 7

له التجاري ويحرص التاجر كل الحرص عل  أن تستمر عالقاته مع عمالده ويعمل دادما عل  تنميتها بكرل الوسرادل التردد عل  مح

وعلر  التراجر أن يتحمرل منافسرة غيرره المشرروعة إذا مرا باشرر الغيرر ذات  االمنشرود علر  متجرره اإلقبرالالمشروعة حتر  يحقرق 

 التجارة.

لتحقيرق هردف  لشهرة أو السمعة التجارية والواقع أن كرل عنصرر منهمرا يكمرل الخررويعتمد عنصر االتصال بالعمالء عن عنصر ا

 .العمالء عل  المتجر الإقبواحد هو المحافظة عل  استمرار 

التجاري أحرد عناصرر المتجرر وهرو مرن العناصرر المعنويرة ويقصرد بره االسرم الرذي يتخرذه التراجر  يعتبر االسم : التجاري االسم( 4

 التاجر ولقبه. اسمن المحال التجارية المماثلة ويتألف االسم التجاري من لمتجره لتمييزه ع

لتمييرز محلره التجراري  يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبرارات الجذابرة التري يتخرذها التراجر : ( التسمية المبتكرة3

 االسررمكررة الصررغيرةا والعنرروان التجرراري يختلررف عررن ا الملاألخضرررالصررالون  عررن المحررال المماثلررة مىررل تسررميته الهيلتررونا بررالزاا

التجراري ال يتخرذ  التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حرين أنره ملرزم باتخراذ اسرم تجراري كمرا وأن العنروان

 من االسم الشخصي للتاجر.

 

 الحق في اإليجار :

والحلرول محرل ا بالمكران المر جر واالنتفراعمسرتأجر رار في العقد كفي االستم المحل التجارييقصد بالحق في اإليجار حق صاحب 

البادع في استغالل المتجر هو الذي ي كد االستمرار في االتصرال برالعمالء ونتيجرة ذلرك كران مرن الطبيعري أن التصررف فري المتجرر 

نرازل عرن المتجرر فانره يجروز فري حالرة الت"و : 714المشرتري وقرد نصرت المرادة  إلر  اإليجراريشمل أيضرا التنرازل عرن الحرق فري 

أن  للمر جريجروز : " 711. كمرا نصرت المرادة "اللتغللمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل إلتمام مردة االسر

غيرر انره ينبغري عليره فري هرذه الحالرة أن يسردد للمسرتأجر المخلر  التعرويض الرذي يجرب أن يكرون مسراويا  ااإليجرارض تجديد فير

 ."مسبب نتيجة عدم التجديدللضرر ال

 

 خصادص المحل التجاري :

المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسربة للبضرادع  لما كان ( إنه مال منقول :7

 تحكم العقار.أو األثاث أو حق االتصال بالعمالء وغيرها فهو منقول وال يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي 

 

إال أنه هرو ذاتره مرال معنروي  االمحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي ( أنه مال معنوي :4

خصادصررها الترري تختلررف عررن خصررادص كررل عنصررر مررن عناصررره  يمىررل مجموعررة هررذه العناصررر مسررتقال عنهررا ومكونررا وحرردة لهررا

 ع لألحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.ماال منقوال فانه ال يخض وباعتباره

 

المحرل لغيرر  اسرتغاللكان  ف ذاونشاطه ألغراض تجارية  استقاللهالمحل تجاريا أن يكون  يجب لكي يعتبر ( أنه ذو صفة تجارية:3

 هذه األغراض )كأغراض مدنية( فانه ال يعتبر محال تجاريا.
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 تعريف الشركة :

لتزم بمقتضاه شخصان أو أكىر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربا بتقديم حصرة مرن مرال أو عمرلا الشركة هي عقد ي

 القتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربا أو خسارة.

تنقسررم الشررركات إلرر  مدنيررة وتجاريررةا وتنقسررم الشررركات التجاريررة إلرر  شررركات أشررخاص وشررركات أمرروال وشررركات ذات طبيعررة 

كة التجارية وحدها هي التي تكتسب صرفة التراجرا وتتحمرل اإللتزامرات المترتبرة علر  هرذه الصرفة وتخضرع لنظرام مختلطة. والشر

 اإلفالس مت  توقفت عن دفع ديونها التجارية.

 

 ق م( : 271عقد الشركة )

 األركان الموضوعية العامة )شروط الصحة( :

 الرضا. -7

 األهلية. -4

 المحل والسبب. -3

 

 وعية الخاصة :األركان الموض

 ق ت(. 571تعدد الشركاء ) -7

 تقديم الحصص : نقديةا عينيةا عمل. -4

 نية المشاركة. -3

 إقتسام األرباح والخسادر. -2

 

 الشروط الشكلية لصحة عقد الكتابة :

 ق ت(. 525ق م /  271الكتابة ) -7

 ق ت(. 521اإلشهار : المركز الوطني للسجل التجاري ) -4

 ق ت( 521جل التجاري. )القيد في الس -3

 

 حل الشركة و انقضادها:

 أسباب االنقضاء العامة: -أ

 سنة. 11انقضاء الميعاد للشركة مىال نهاية  -

 انتهاء العمل الذي تأسست من أجله الشركةا إال أنه يجوز للشركاء االتفاق عل  االستمرار. -

 إجماع الشركاء عل  حل الشركة أو الحل بموافقة األغلبية. -

 الحل القضادي لتوافر اسبب المبرر للحل و إفراج الشريك لعدم قيامه بواجباته نحو الشركة. -

 

 أسباب االنقضاء الخاصة: -ب

: تتلخص في انسحاب الشريك الذي ي دي إل  حرل الشرركة نظررا لالعتبرار الشخصري الرذي يقروم عليره مىرل هرذه  األسباب اإلرادية

 ة المدةا فال يجوز للشريك االنسحاب.الشركاتا إال إذا كانت الشركة محدد

 : األسباب الغير إرادية

 فقدان األهلية أو إعالن الغيبةا إال أنه يجوز للشركاء االتفاق عل  االستمرار.

 إفالس الشريك و يجوز االستمرار باتفاق الباقين من الشركاء في الشركة.

 أحد الشركاء ال ت دي إل  حل الشركة. وفاة أحد الشركاءا إال أنه يجوز االتفاق مسبقا عل  أن وفاة

 

 أشكال الشركات التجارية:

 

يكون كل شريك فيها مس والً مس ولية تضامنيةا وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شرريك شركة التضامن:  -7

 فيها صفة التاجر.

 

 خصادص شركة التضامن :

 عنوان الشركة. -7

 إكتساب الشريك صفة التاجر. -4

 المس ولية الشخصية والتضامنية للشريك. -3

 مس ولية الشريك في حالة خروجه أو إنسحابه من الشركة. -2

 ق ت(. 511عدم قابلية الحصص للتداول ) -5
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 : الشركة ذات المس ولية المحدودة -4

ن الخسرادر إال فرري : ت سرئ الشرركة ذات المسر ولية المحردودة مرن شرخص واحرد أو عرد ة أشرخاص ال يتحملرو 512المرادة ترنص 

 حدود ما قدموا من حصص.

 

 :الشركة ذات المس ولية المحدودةخصادص 

 شركة تجارية. -7

 مس ولية كل شريك محدودة بحصته دون ذمته الشخصية. -4

 حصص الشركاء ليست حرة للتداول بصفة أساسية وإنما عن طريق التنازل بعقد موثق. -3

 ا يمكن إحالتها بكل حرية بين األزواجا األصول والفروع.يجوز أن تنتقل عن طريق الميراثا كم -2

 إسم الشركة يستمد عادة من غرضها. -5

 ق ت(. 511دج ) 711.111الحد األدن  لرأس المال  -1

 ق ت(. 511شريك ) 41الحد األقص  لعدد الشركاء  -1

 ق ت(. 514الرسمية في عقد الشركة ) -1

 

 شركة المساهمة : -3

ت : "شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إل  أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملرون الخسرادر ق  514تنص المادة 

 إال بقدر حصتهما وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة".

 

 شركة المساهمة :خصادص 

دج فري حالرة  7.111.111ا و دج علر  األقرل إذا مرا لجارت الشرركة علنيرا إلر  اإلدخرار 5.111.111: يقدر برـ  رأسمال الشركة -7

 ق ت(. 512المخالفة )

 ينقسم رأس مال الشركة إل  أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. -4

 الشركة ال تقوم عل  اإلعتبار الشخصي بل عل  اإلعتبار المالي. -3

 ال يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة. -2

 إال بقدر ما يملكه من أسهم. ال يكون الشريك مس وال عن ديون الشركة -5

 ال تعنون ب سم الشركاء وال ب سم أحدهما عادة ما يكون اإلسم التجاري مستمدا من غرض إنشادها. -1

 تعدد هياات اإلدارة وهم : مجلئ اإلدارة الجمعية العامة العاديةا هياة مراقبة الحسابات -1

 
4102.10.42 

 الشيك :

 

ويكرون مصررفاًا برأن يردفع « المسحوب عليره»شخصاً آخر هو « الساحب»جبه شخص يسم  هو صك يأمر بمو التعريف بالشيك:

 .خص آخر أو للحاملا وهو المستفيدلدى االطالع مبلغاً معيناً من النقود ألمره أو ألمر ش

 : كان في بريطانياا ثم في فرنسا.ظهور الشيك  -

 البنوك أن تخضع الشيك لنظام موحد. األساس القانوني : يخضع لقانون الصرفا وهناك نصوص ألزمت -

 من القانون التجاري. 523إل   214القانون التجاري : نص المشرع عل  الشيك في المواد من  -

 الفرق بين إنشاء وإصدار الشيك : اإلنشاء ليئ لها أي أثر قانونيا لكن إصدار الشيك له أثر قانوني. -

يسما للعميل أن يصدر شيكات دون أن يكون هنراك مقابرلا  ق بينه وبين العميلنك بموجب اتفاسحب الشيك عل  المكشوف : الب -

 والبنك هو الذي يقدم هذا المقابل.

 

 إنشاء الشيك:شروط 

 .سحب الشيك أن يكون أهالً قانونامن ي -7

 ا.شوبة بعيب من عيوب الرضوأن تكون إرادته سليمة غير م -4

 .أن يكون سبب التزامه مشروعاً  -3

 لتزام دفع مبلن من النقود.محل اال -2

 

 الشيك : خصادص

ألن الحررق الررذي يعتبرر مقابررل الوفرراء هرو رصرريد موجررود لردى المسررحوب عليرره  ادتمران أداةلرريئ و وفراء فقررط أداةالشريك يعتبررر  -7

 .لدى الطلب األداءمستحق 

 .(ت ق 212/7المادة )م سسة مالية إال عل  الشيك سحب ال يجوز  -4

 بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .و مال تجاريا بحسب الشكلالشيك ال يعتبر ع -3
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 :ق ت(  214)البيانات الشيك 

 .مدرجة في نص السند بنفئ اللغة التي كتب بها ذكر كلمة الشيك -7

 أمر غير معلق عل  شرط بدفع مبلن معين. -4

 .الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه( اسم الشخص -3

 ريخ إنشاء الشيك.بيان تا -2

 ومكانه.إنشاء بيان تاريخ  -5

 توقيع من أصدر الشيك )الساحب(. -1

 

 : التقادم في الشيك

 بمضي ثالث أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه"المسحوب  حامل الشيك عل : "تتقادم دعوى 541/3مادة 

 

 : أنواع الشيكات

يك المسطر في األصرل شريك عرادي يقروم سراحبه أو حاملره بتسرطيره ممرا ما بعدها عل  أن الشو 574 ت منص: الشيك المسطر  -أ

وهرذا الشريك ال يجروز ا التسطير يتم بوضع خطين متوازيين عل  وجره الشريكا وق ت 573يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 

 إال إل  أحد زبادنه أو إل  مصرف.فيه للمسحوب عليه أن ي دي قيمته 

هو الشيك الذي ي شر عليره المصررف المسرحوب عليره باالعتمراد. ويترترب علر  تصرديق الشريك  : تمدالمعأو  الشيك المصدق -ب

)أو اعتمرراده أو توثيقرره( اعتررراف المسررحوب عليرره بوجررود مقابررل الوفرراء وقررت التصررديق والتزامرره بحجررز أو تجميررد هررذا المقابررل 

ء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصريد لمصلحة الحامل إل  حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفا

 أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناٍت تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.

حتر  هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف عل  أحد فروعه في الخارج لفاددة زبون البنرك  : السياحة أوشيكات السفر   -ج

 بعملة أجنبيةو من الحصول عل  المقابل في بلد آخر األخيريتمكن هذا 

علر  ظهرر الشريك أو أيرة « لقيرده فري الحسراب»هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبرارة  الشيك المقيد في الحساب: -د

ه فري حسراب المسرتفيد إذا كران لره حسراب عبارة أخرى مماثلة. وعنددذ ال يجوز للمسحوب عليه وفراء قيمرة الشريك نقرداً برل يسرجل

 مفتوح عندها أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدادن لحساب األخير.

 

 مقابل الوفاء في الشيك :

 يجب أن يكون موجود وقت إصدار الشيكا بينما في السفتجة ال يشترط ذلك.

 

 

 جنحة إصدار شيك بدون رصيد :

 ر شيك بدون رصيدا في األول لم يأخذ بعين االعتبار معيار اإلرادة والقصد الجنادي لهذا تم مراجعة ذلك.لم يعد هناك تجريم إلصدا

عل  : "يجب عل  المسحوب عليها بمناسبة أول عارض دفرع لردعم وجرود أو عردم  4مكرر  541تنص المادة  :أجال التسوية  -7

( أيرام ابترداء مرن تراريخ 71ذا العرارض خرالل مهلرة أقصراها عشررة )كفاية الرصيد أن يوجد لصاحب الشيك أمرر بالردفع لتسروية هر

 توجيه األمر.

عل  : "يسترجع كل شخص منع مرن إصردار الشريكات حقره فري ذلركا عنردما يىبرت  2مكرر  541تنص المادة  البنكي :الحضر  -4

يرة المسرحوب عليرها وبردفع غرامرة أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المردفوعا أو تكروين رصريد كراف ومتروفر موجره لتسروية بعنا

 ( يوم ابتداء من تاريخ نهاية أجل األمر بالدفع.41مكرر أدناها وذلك في أجل عشرين ) 541التبردة المنصوص عليها في المادة 

( سرنواتا ابترداء مرن تراريخ األمرر 5في حالة عدم القيام بذلكا ال يسترجع الممنوع حرق إصردار الشريكات إال بمررور أجرل خمرئ )

 الدفع".ب

دج( لكل قسط من ألف دينرار  711عل  : "تحدد غرامة التبردة بمادة دينار ) 5مكرر  541تنص المادة  تبردة الحضر البنكي : -3

 دج( أو جزء منها تضاعف هذه الغرامة في حالة العودا يدفع حاصل هذه الغرامات إل  الخزينة العمومية". 7111)

علر  : "تباشرر المتابعرة الجزاديرة طبقرا ألحكرام قرانون العقوبرات فري حالرة عردم  1مكررر  541 تنص المادة المتابعة الجزادية : -2

 .2ومكرر  4مكرر  541القيام بتسوية عارض الدفع في الجال المنصوص عليها في المادة 

 

يرأمر برفرع الحضرر  إذا كان الساحب في وضعية تسوية القضاديةا وعليه حضر بنكيا هنرا البنرك الرذي أصردر التسروية القضرادية -

 ويستعين الدادن حريته في المتابعة الفردية للدادن. ةالبنكيا ويمكن استاناف الحضر بعد إغالق التفليس
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