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 مقدمة:

مبوجب النصوص الواردة يف التقنني التجاري الصادر مبوجب األمر:رقم  التجارية العقودنظم املشرع اجلزائري 
و ذلك يف الباب    و املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/59

و مايليها .حيث  30( ابتداء من نص املادة  )يف العقود التجاريةالرابع من الكتاب األول الذي جاء بعنوان  
و ما بعدها( و عقد النقل الربي    34و ما بعدها( و عقد الوكالة التجارية )املادة   31تناول عقد الرهن )املادة

و ما بعدها( مث يف املادة   62ا( و عقد نقل األشخاص)املادة و مابعده 36و عقد العمولة للنقل ) املادة 
و ما بعدها تناول عقد بيع احملل التجاري و رهنه و اجياره .كما نظم أحكام  عقود أتسيس الشركات    78

و ما يليها.    544التجارية  بداية من نص املادة   

وجب نصوص القانون املدين اجلزائري و ينبغي اإلشارة إىل أن نظرية العقود بصفة عامة قد مت تنظيمها مب
و الذي افرد العديد من النصوص هلا و فصل يف أحكامها و بني  )النظرية العامة لاللتزام( حتت عنوان 

أركاهنا و لذلك يتعني الرجوع إليها بني الفينة و األخرى ابعتبار أن القانون املدين هو الشريعة العامة و 
مة للعقود هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإنه يصعب التمييز بني  املرجع األساسي يف النظرية العا
ذلك أن كل عقد وارد يف القانون املدين من اجلائز استخدامه من حيث  العقود التجارية و العقود املدنية. 

قد يكتسب الصفة  التجارية بتطبيق أحد املعايري املقررة للعمل   العقد .كما أن  يف ميدان التجارة   األصل
 .التجاري 

إال أنه يفتقر إىل الدقة والتحديد، ذلك أنه ال   االستعمالاصطالح العقود التجارية، وإن كان ذائع ف  
بسبب أنه   عقود اليت ينظمها القانون املدينن الإ، بل االصطالحتوجد عقود جتارية ابملعىن املفهوم من هذا 

  ة املادةقد تكون عقودا جتارية، إذا اندرجت يف عداد األعمال التجاري يتضمن نفس أركان العقود املدنية.
 اجلزائري.  يقانون التجار المن الثانية 

وقد  من القانون التجاري( 04ه التجارية )املادةويكون العقد جتاراًي ابلتبعية إذا أبرمه اتجر حلاجات 
تلطا ، أي جتاراي ابلنسبة لطرف ومدنيا ابلنسبة لآلخر على النحو املعروف يف يكون العقد عمال خم

 نظرية األعمال التجارية . 
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و ابلرغم من ذلك سنحاول يف الدراسة الوقوف على اجلوانب العلمية يف مقياس العقود التجارية وفق املنهج  
 املقرر و ذلك كما يلي:  

 أوال:ماهية العقود التجارية 
خصائص العقود التجارية: -1  
النظام القانوين للعقود التجارية: -2  
أنواع العقود التجارية: -3  
 عقد النقل:)عقد نقل البضائع و عفد نقل ألشخاص( -أ

 عقد البيع)عقد البيع التجاري، عقد بيع احملل التجاري(-ب 
 :اثنيا:اإلفالس و التسوية القضائية

 اإلفالس-1
 التسوية القضائية -2
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 عقد البيع التجاري
 : تعريف عقد البيع-1

مل بفرد القانون التجاري جماال مستقال بعقد البيع التجاري و لذلك يقتضي الرجوع اىل القواعد العامة 
املشرع اجلزائري  عرف مبوجب أحكام اليت قننها القانون املدين ابعتباره الشريعة العامة و هلذا جند 

البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل ملشرتي ملكية  :)من القانون املدين البيع أبنه  351املادة 
الشئ أو حقا ماليا آخر يف مقابل مثن نقدي(. فعقد البيع يفرتض بداية توافر األركان و الشروط اليت 
تفرضها نظرية العقود بشكل عام يف القانون املدين. ووفقا هلذا التعريف ميكن التطرق اىل اآلاثر 

 ع و ذلك بشكل وجيز.املتولدة عن عقد البي
: يفرض عقد البيع التزامات على عاتق البائع و على عاتق املشرتي ميكن امجاهلا   آاثر عقد البيع -2

 كما يلي : 
 و هي:  يتعني على البائع مبقتضى عقد البيع أن يتقيد اباللتزامات االتية: التزامات البائع-2-1
 .  من أهم االلتزامات اليت تقع على البائع شرتي للم نقل امللكية يعترب نقل ملكية الشئ املبيع:-أ

  و لذلك حيرص التجار على بيان وقت انتقال امللكية.  وقت انتقال امللكية حيدد تبعة اهلالك  -

فان البيع   ، آما إذا كان معينا ابلنوع، تنتقل امللكية مبجرد االتفاق كان املبيع منقوال معينا ابلذات   فإذا
 يف هذه احلالة يرتب فقط التزاما بنقل امللكية، وال يتم ذلك أال بعد القيام بعمل مادي هو اإلفراز، 

 يرتبط تبعة اهلالك بوقت التسليم. -
ينعقد فقط مبجرد تطابق إرادة البائع مع إرادة املشرتي دون حاجة   التجاري  عقد البيع  -

  إلفراغه يف شكل رمسي، و هذا ابلنسبة للمنقوالت 
بيع العقارات اشرتط فيه فعىن ،خيضع البيع العقاري لذات القواعد املقررة يف القانون املدين مب -

 .القانون الشكلية و إال اعترب ابطال بطالان مطلقا
فهذا االلتزام من  .املقصود به وضع الشيء املبيع حتت تصرف املشرتي ابلتسليم:االلتزام -ب

مقتضيات عقد البيع فال فائدة من التزام البائع بنقل ملكية املبيع إىل املشرتي إذا مل يتضمن هذا لنقل 
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حىت يتمكن املشرتي من حيازته واالنتفاع به ، أما عدم تنفيذ هذا االلتزام فيؤثر سلبا   تسليم املبيع
 على املشرتي خاصة يف بيع املنقول املعني ابلذات، ألنه إذا مل ينفذ البائع التزامه بتسليم املبيع 

 
ول رغم انتقال  للمشرتي وقام ببيعه مرة أخرى وتسليمه للمشرتي الثاين، فّضل الثاين على املشرتي األ

 . 1إعماال لقاعدة احليازة يف املنقول حبسن نية سند امللكية  امللكية إليه مبجرد العقد
   االلتزام ابلضمان: -ج

المتناع عن كل ما من شأنه حرمان املشرتي من كل أو بعض  ابمبقتضى هذا الضمان يلتزم البائع 
سلطاته على املبيع، أو حرمانه من االنتفاع به انتفاعا هادائ، وجيب عليه أيضا دفع تعرض الغري 
للمشرتي، و يعد هذا التزام ابلضمان يف الواقع التزاما مزدوجا، فهو من انحية يلتزم بعدم التعرض 

لكيته أو يف حيازته للمبيع،ومن انحية أخرى يلتزم البائع بضمان  شخصيا للمشرتي سواء يف م
تعرض الغري للمشرتي أي ضمان التعرض الصادر من أجنيب عن العقد يّدعي حبق على املبيع يهدد  
املشرتي يف ملكيته أو يعكر حيازته 2.و ال يثار اشكال كبري بشأن ضمان التعرض و االستحقاق  

ن القاعدة يف املنقول ان احليازة سند امللكية .              يف البيع التجاري ابعتبار ا  . 

 التزامات املشرتي:-2-2
ويلتزم املشرتي بعدة التزامات تعد املقابل ملا يقع على عاتق البائع من التزامات، وتتمثل هذه   

االلتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف املبيع، وكذا االلتزام بتسلم  الثمن، بدفعااللتزامات يف: االلتزام 
 : املبيع ، نفصل يف هذه االلتزامات فيما يلي

: ابلثمن بدفع االلتزام -  
إذ يلتزم بدفع الثمن املتفق   ابلثمن االلتزام األساسي الذي يقع على املشرتي، بدفعيعد االلتزام 

عليه يف العقد أو ذلك الذي مت حتديده فيما بعد وفقا ألسس التقدير املوضوعية املتفق عليها يف 
العقد، وقد يتفق الطرفان على أن يدفع الثمن مقسطا على عدة أقساط أو مجلة واحدة، وقد  

. يكون الثمن مرتبا ملدى احلياة  

 
  90، ص 2016،عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري ،دار بلقيس، اجلزائر،الطبعة األوىل،حوحو ميينة 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /                                                                                                   218،ص2012سي يوسف زاهية حورية،الواضح يف عقد البيع،دار هومة،اجلزائر،د ط،  2
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لثمن جاز للبائع اختاذ وسائل يف سبيل احملافظة على احلصول على إذا مل يلتزم املشرتي بدفع ا 
 الثمن مثل )احلق يف احلبس، انشاء امتياز...( 1   

يف املكان و الزمان املتفق عليهما    : و إذا مل يتقدم املشرتي بتسلم الشئااللتزام بتسلم الشيء-
 جاز فسخ البيع بعد اعذار املشرتي 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1و ما بعدها   108املرجع السابق،حوحو ميينة،
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 احملاضرة الثانية

 انواع خاصة من البيوع التجارية
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ذلك كما  توجد العديد من البيوع التجارية اخلاصة اليت نص عليها القانون ميكن ايراد البعض منها و 
 : يلي
يقوم البائع بتقدمي عينة   يقصد به أن مدين جزائري ، 353نصت عليه املادة :البيع ابلعينة-1

للمشرتي ويتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة هلذه العينة وهنا يتم البيع ويعترب تعيني العينة  
رتي للعينة تغين عن رؤيته  تعيينا للشيء املبيع من حيث جنسه ونوعه ودرجته وجودته ، فرؤية املش 

 فإذا تطابقت البضاعة مع العينة املرسلة اليت راقت للمشرتي انعقد العقدللشيء املبيع.
 البيع بشرط التجربة: -2
وال يشرتط أن يكون هذا االتفاق صرحيا   هو البيع الذي يتفق فيه على أن للمشرتي حق جتربة املبيع 

بل قد يكون ضمنيا من ذلك ما جرت عليه العادة فيه على التجربة ابلنسبة لبعض األشياء كاملالبس  
مدين جزائري أحكام البيع بشرط التجربة فنصت على انه " يف   11/ 355اجلاهزة وقد بينت املادة 

ملبيع أو يرفضه وعلى البائع أن ميكنه من التجربة فإذا  البيع على شرط التجربة جيوز للمشرتي أن يقبل ا
رفض املشرتي املبيع جيب عليه أن يعلن الرفض يف املدة املتفق عليها فان مل يكن هناك اتفاق على 
املدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه املدة وسكت املشرتي مع متكنه من جتربة املبيع  

مدين جزائري على أن يعترب البيع على   355ونصت الفقرة الثانية من املادة  اعترب سكوته قبوال "، 
شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إال إذا تبني من االتفاق أو الظروف أن البيع معلق على 
شرط فاسخ . كما انه من غري املقبول أن يكيف بيع التجربة أبنه بيع معلق على شرط واقف إذ مادام  

 . ي حرية القبول والرفض ، والقاعدة هي أن االلتزام املعلق على شرط إرادي حبت ابطلللمشرت 
مدين جزائري ، ويتضح من هذا النص أن العقد الذي  354نصت عليه املادة  : يع املذاق ب-3

يوصف انه بيع بشرط املذاق ليس بيعا يف احلقيقة وإمنا هو جمرد وعد ابلبيع . فالواعد يعد الطرف  
ابن يبيع إذا ما ذاق املوعود له الشيء مث أبدى رغبته يف شراءه وعلى الواعد متكني املوعود له  اآلخر

من املذاق وللموعود له االلتجاء يف سبيل ذلك إىل الغرامة التهديدية ، وحكم البيع ابملذاق وفيه ال  
 ينعقد البيع إال من الوقت الذي يتم فيه إعالن املشرتي قبول البيع

 
 
 
 

 . 
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انتشر هذا النوع من البيوع يف احلياة العملية و ابخلصوص بني ذوي الدخل   :البيع ابلتقسيط-4 
من القانون املدين ،و يكون هذا البيع عادة اثناء شراء السيارات و   313الضعيف و قد نظمته املادة 

 كان مثن  ق م بعض صور هذا البيع فنصت على انه ) اذا 363االالت و غريها  و قد بينت املادة  
البيع مؤجال جاز للبائع أن يشرتط أن يكون نقل امللكية اىل املشرتي موقوفا على دفع الثمن كله و   

 لو مت تسليم الشئ املبيع ( فاد وىف املشرتي مجيع االقساط اعترب انه متلك الشئ املبيع من يوم البيع. 
 :البيوع البحرية-5

ولذا فإن معاجلتها يف نطاق دراسة القانون  و من أقدمها  رية تعترب البيوع البحرية من قبيل العقود التجا
البحري جيب أن تقتصر على ارتباطها ابلنقل البحري. والبيوع البحرية ختتلف عن النقل البحري من 
حيث العالقة اليت تتضمنها ، فهذه البيوع حتكم العالقة ما بني الشاحن واملرسل إليه أو املشرتي  

العالقة ما بني الشاحن واملرسل إليه أو املشرتي للبضاعة . وعليه فإن الشاحن  للبضاعة . وعليه حتكم
قد يرتبط بعقدين أحدمها عقد نقل البضائع ويرتبط به مع الناقل, واألخر عقد بيع حبري للبضائع  

وعليه فال يكفي   .ويرتبط به الشاحن بوصفة ابئعا مع شخص آخر ، هو املشرتي أو املرسل اليه
بيع حبراي أن يتم نقل البضاعة يف البحر بل ينبغي أن يكون عقد البيع وعقد النقل البحري  العتبار ال
 و من هذه البيوع البحرية ما يلي:   متالزمني

 : البيوع عند القيام-أ
على تسليم البضاعة  يقصد هبذا النوع من البيوع هي تلك البيوع اليت يتفق فيها البائع)الشاحن(

للمشرتي يف ميناء القيام أي ميناء الشحن الذي تشحن منه البضاعة ومؤدى التسليم يف ميناء القيام 
أن تكون تبعة هالك البضائع أثناء النقل البحري على عاتق املشرتي أذ أن ملكية البضاعة تنتقل إىل 

     البيع فوب  -2البيع سيف  -1وأهم أنواع  هذه البيوع هي : . املشرتي يف ميناء القيام
  CIF)(البيع سيف-ب

 البيع سيف هو عبارة عن بيع البضائع املصدرة إىل حمل معني بثمن مقطوع يشمل مثن البضاعة يعترب
(Cost)  وتكاليف التأمني عليها (Insurance) وأجرة النقل ابلسفينة إىل ميناء الوصول 

(Freight) . 
إذن فالبيع سيف أنه اتفاق جيرى بني البائع واملشرتي ، وفيه يلتزم البائع بتسليم البضاعة يف ميناء  

الشحن ، وشحنها على ظهر السفينة إضافة إىل التزامه إببرام عقد نقل البضاعة ودفع األجرة عنها  
 هذا الثمن قيمة  والتأمني عليها ، مقابل التزام املشرتي بدفع مبلغ إمجايل للبضائع حبيث يشمل 
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البضاعة وأجرة نقلها وقسط التأمني عليها . إن هذا النوع من البيوع البحرية قد أصبح من أهم البيوع  
  . يف وقتنا احلاضر حيث حيقق مزااي لكل من طريف العقد البائع واملشرتي ومن هذه املزااي هو 

 الوقت الذي تشحن فيه هذه البضاعة  ال يتحمل فيه ابئع البضاعة تبعة هالكها أو تلفها ابتداء من -
حيقق للمشرتي فوائد منها أنه يعفيه من عبء القيام إببرام عقد النقل لشحن البضاعة ويعفيه من  -

  .عملية التأمني عليها
  FOB)(البيع فوب-ج

وتعين تسليم  "Free on board" هو اختصار للكلمة اإلجنليزية (FOB) اسم البيع فوب 
  .البضائع املبيعة على ظهر السفينة اليت يعينها املشرتي للبائع

إذن يعرف البيع فوب  أبنه اتفاق يتم بني البائع واملشرتي ، حيث يقوم البائع بتسليم البضاعة إىل 
املشرتي يف ميناء الشحن وعلى ظهر السفينة اليت تعني من قبل املشرتي وقد يتفق الطرفان أبن يتم  

 لتسليم للبضاعة جبوار السفينة اليت يعينها املشرتي على الرصيف ويسمى البيع يف هذه احلالة "فاس ا
FAS "  اختصار للمصطلح اإلنكليزي "Free along Side"   أي أن مسؤولية البائع تنتهي

  بوضع البضاعة املبيعة على رصيف امليناء الذي تقف عليه السفينة
سيف يف أن نقل ملكية البضاعة إىل املشرتي يتم يف ميناء القيام )ميناء  إن البيع فوب يتفق مع البيع 

  : الشحن( ولكن خيتلفان من النواحي التالية
ال يلتزم البائع يف البيع فوب  إببرام عقد التأمني أو عقد النقل للبضاعة ودفع أجرهتا كما هو يف   -

ءات عقد التأمني والنقل للبضاعة تكون على البيع سيف, وامنا فقط يلتزم البائع بتجهيز البضائع وإجرا
  . املشرتي

برام عقد النقل أو وكل البائع  يقوم املشرتي يف البيع فوب بتعني السفينة سواء قام هو بنفسة اب -
  . , بينما البيع سيف فان البائع هو الذي يقوم بتعيني السفينةهبرامإب

أن املشرتي فيه يكون مالكا للبضاعة من حلظة شحنها يف ميناء القيام ، ما يتيح له حرية التصرف   -
 .فيها ، فبإمكانه أن يستفيد من ميزة ارتفاع األسعار للبضاعة وذلك ببيع البضاعة قبل وصوهلا إلية

   .حق املشرتي حبصول مبلغ التأمني على البضاعة عند هالكها-
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 : الوصولبيوع -د
يقصد ببيوع الوصول تلك البيوع اليت يتفق فيها على عدم تسليم البضاعة املبيعة إال يف ميناء الوصول  
ويكون نتيجة هالك البضاعة أثناء النقل على عاتق البائع. أو هي اليت يلتزم فيها البائع بتسليم  ،

 البضاعة املبيعة يف ميناء الوصول ، فتسليم البضاعة ونقل ملكيتها إىل املشرتي حيداثن يف ميناء  
ض النظر عن مدى الوصول ، وتكون تبعة هالك البضاعة أثناء الرحلة البحرية على عاتق البائع ، بغ

حيث يتوىل البائع شحن البضاعة  ن ،ي ميناء الشحأشرتي عند القيام انتقال ملكية البضائع إىل امل
يف ميناء القيام اليت يتسلمها املشرتي فيما بعد يف ميناء الوصول وكون تسليم البضاعة ال يكون إال يف 

 .  1بائع وال شأن للمشرتي به ميناء الوصول فإن إبرام عقد النقل البحري يقع على عاتق ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  أمحد حمرز،املرجع السابق،ص 42 و ما سيليها 1 
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 الثالثةاحملاضرة 

 عقد بيع احملل التجاري
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أبمهية خاصة نظرا ألمهيته و دوره يف   خص املشرع اجلزائري عقد بيع احملل التجاري )القاعدة التجارية(
اىل    79احلياة التجارية و االقتصادية و افرد له العديد من نصوص القانون التجاري بدأ من املادة 

 من القانون التجاري.   117
 1-انعقاد بيع احملل التجاري:

و نظرا لكون احملل التجاري مال منقول معنوي يلعب دورا كبريا يف تنشيط احلياة االقتصادية قد   
خصه املشرع أبحكام خاصة فإضافة اىل ضرورة  ان تتوافر يف عقد بيع احملل التجاري مجيع األركان  

  78املادة  عماالاألساسية اليت يفرضها القانون يف كل العقود ،) الرضاء،احملل ، السبب( فانه ينبغي ا
اليت تعترب ان عقد البيع يرد على العناصر املعنوية و املادية للمحل التجاري  مثل  من القانون التجاري

)الشهرة ،الزابئن ،االسم و العنوان التجاري ، احلق يف االجيار، حق امللكية الصناعية و التجارية  
 ..وغريها    ...

احملل التجاري على مكاتب احملامني و املهندسني و األطباء. و ينبغي القول أنه ال تسري أحكام بيع   
هبا   و نظرا ألمهية بيع احملل التجاري و هبدف محاية املتعاملني و تدعيم الثقة و االئتمان اليت متتاز

صرف  إال كان التن املشرع اشرتط ان يكون بيع احملل التجاري مبوجب عقد رمسي و احلياة التجارية فإ 
ق ت بصريح العبارة حيث جاء فيها : )كل بيع اختياري أو وعد   79ا اكدته املادة ابطال و هذا م

جيب اثباته  ابلبيع أو بصفة عامة كل تنازل عن حمل جتاري و لوكان معلقا على شرط أو صادرا ...... 
 (.بعقد رمسي و اال كان ابطال 

 كما نص ذات املادة على ضرورة تضمني عقد بيع احملل التجاري بعض البياانت االساسية و هي : 
اسم البائع السابق و اتريخ سنده اخلاص ابلشراء و نوعية و قيمة الشراء ابلنسبة للعناصر املعنوية   -1

 للبضائع و املعدات.
قائمة االمتيازات و الرهون املرتتبة على احملل التجاري . -2  
رقم االعمال اليت حققها يف كل سنة من لسنوات االستغالل الثالث األخرية أو من اتريخ شرائه  -3

 اذا مل يقم ابالستغالل ألكثر من ثالث سنوات . 
االرابح اليت حصل عليها يف نفس املدة . -4  
و عند االقتضاء االجيار و اترخيه و مدته و اسم و عنوان املؤجر و احمليل. -5  

البياانت محاية املشرع للمشرتي و التأكد من صحة امللكية و الوقوف على سالمة احليازة  و تؤكد هذه 
 البائع للمحل.
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و لذلك قرر املشرع  انه ميكن طلب ابطال العقد من طرف املشرتي اذا مت امهال ذكر هذه البياانت و  
الفقرة األخرية(  79ذلك خالل سنة من اتريخ  ابرام العقد )املادة  

 2- اثبات عقد بيع احملل التجاري:
 

السالفة   79يثبت عقد بيع احملل التجاري مبوجب عقد رمسي و إال كان ابطال تطبيقا لنص املاد 
الذكر و هذا يشكل خروجا عن القواعد العامة يف حرية االثبات التجاري ، كما جيب اشهار البيع  

شرة الرمسية لإلعالانت القانونية مع يوما من اتريخ البيع حيث ينشر ملخص منه يف الن 15خالل 
ذكر البياانت االساسية الواردة ابلعقد  و بيان املهلة املخصصة للمعارضات إن وجدت و اختيار  

 املوطن يف دائرة اختصاص احملكمة و يتم النشر ايضا  يف جريدة خمتصة و جيب تسجيل العقد .
 

 3-  تقدمي احملل كحصة يف الشركة:
من القانون   117ل التجاري كحصة يف شركة يف طور التأسيس  طبقا لنص املادة ميكن تقدمي احمل -

التجاري حيث يتم انتقال ملكية احملل من يد صاحبه اىل ملكية الشركة و جيب اشهار هذا االنتقال  
بنفس الشروط املبينة سابقا بعد أن يتم تقدير قيمة احملل التجاري مبوجب خربة أيمر هبا رئيس احملكمة  

كما نص على ذلك القانون. يسمى مندوب احلصص   ختتص و يقوم بتقديرها خبري خمتص امل  
ل التجاري كحصة يف شركة يف مؤسسة قانوان و مقيدة ابلسجل التجاري  كما ميكن ميكن تقدمي احمل  -

من   83و  79و يف هذه احلالة جيب ان تكون احلصة املقدمة موضوع اشهار خاص طبقا لنص املادة  
من الشريك الذي قدمها اىل   -احملل التجاري -ق ت . و يرتتب عن ذلك ان تنتقل ملكية احلصة

عنها ايضا رقع رأمسال الشركة نتيجة هلذا التقدمي.  ذمة و ملكية الشركة كما ينجر  
 4-آاثر بيع احملل التجاري : 

اثرا قانونية على كل من البائع و املشرتي كما  آقد عقد بيع احملل التجاري صحيحا فانه يرتب  اذا انع
ثريه  من التزامات تقع على البائع من ضرورة تسليم الشء املبيع  رغم مايرأينا يف عقد البيع سابقا 

عنصر االتصال ابلعمالء  من صعوبة يف ذلك  و جرت العادة ان يقوم البائع من متكني املشرتي من 
 أمساء و عناوين الزابئن و السلع اليت يفضلوهنا ....  

و نقل امللكية للمشرتي و ضمان عدم التعرض سواء منه ابملنافسة غري املشروعة أو من الغري .و كذا  
ضرورة دفع الثمن و تسلم املبيع. من التزامات املشرتي ب  
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 الرابعة احملاضرة 

 اإلفالس و التسوية القضائية
 أوال: نظام االفالس 
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 ، :االفالس طريق من طرق التنفيذ على أموال املدين الذي يتوقف عن سداد ديونه املستحقةتعريفه-1
فيشهر افالسه قصد تصفية مجاعية لديونه وتوزيع الناتج عنها توزيعا عادال بني دائنيه ما دام ال يتوفر  

 . أحد على قيد رهن أو امتياز
 اآلخرين  لىاملفلس من التالعب أبمواله بتفضيل أحد الدائنني ع التاجر   منعيهدف هذا النظام اىل  

 . للمدين غري التاجر ما يعين أنه ترك األمر بني يدي الدائننظام اإلعسار  املشرع اجلزائري وضع
وجب حكم من احملكمة وحىت صدور هذا احلكم فإن يد التاجر املفلس تغل عن مبيصدر اإلفالس -

ادارة من  للمفلس تدار  وتصبح الذمة املالية.وتصبح تصرفاته قابلة لإلبطال أو ابطلة أمواله  ريتسي
 . احملكمة و رقابة ر ــــــــــــــــــحتت نظ ( SYNDIC ) التفليسةخاصة من وكيل 

 أنواع االفالس: -2

رغم بذله املساعي   املدين فيه حسن النية سيء احلظ :  يكون ( االفالس )اإلفالس البسيط-ا
ال يعترب هذا النوع من و أن جهوده ابءت ابلفشل وعجز عن تسديد ديونه  إالللحصول على الربح 

 يعاقب  عليها التاجر.  اإلفالس جرمية
تدليس التقصري أو الاالفالس بسبب  يتم :   يكون املفلس هنا سيء النية و   رادياإلفالس اال-ب  

 يعاقب عليها القانون اجلنائي.   املفلس وهو جرميةاملرتكب من 
ته  الدفاتر التجارية أو بسبب خمالف ارتكاب املفلس ألخطاء حماسبية يفهو اإلفالس ابلتقصري ف-

اجر  تال ه تيال الذي يقوم بحبسبب الغش واالفيتم الفالس ابلتدليس أ ما ا،ألصول املهنة.....
 . دائنيهبلإلضرار 

االقالس من  : ينبغي توافر بعض الشروط اموضوعية و الشكلية حىت يقوم: شروط اإلفالس 3
 و ميكن التعرض هلا كما يلي :  الناحية القانونية 

: تتمثل هذه الشروط  يف اكتساب صفة التاجر و التوقف عن الدفع و شروط موضوعيةال -3-1 
 ذلك كما يلي : 
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اخلضوع لنظام ميكنه صفة التاجر يف الشخص حنی  جيب أن تتوفر :اكتساب صفة التاجر-أ
 اليت تعرف التاجر. ت  قمن   1املادة و جيي الرجوع اىل نص االفالس 

 . له األهلية التجارية جيب توافر  -
لشهر  تعرضون ي ن خالفوا املنع وإ رسته التجارة يكتسبون صفة التاجراألشخاص املمنوعون من مما -
   .الفالسا

  220م  ت  ق 270املادة )حمله التجاري  أو ابع اعتزل التجارة الذي  تاجر ال جبوز شهر افالس -
 ( ت  ق
تصريح يقدمه أحد الورثة أو بطلب من دائنيه خالل مدة  بكما جيوز شهر افالس التاجر املتويف -

 (. ت   ق 219  )سنة من اتريخ وفاته 
ما إذا  ا  شهر افالس الشركاء فيتم كما جيوز اشهار افالس الشركات فإذا كانت شركة تضامن -

  صة شركة احملا ،يف  إفالس الشركاء موال  االات كانت شركة أخرى فال يرتتب على افالس شرك
املنحلة  لشركة اشهار افالس ا وز ايضاابمسه كما جيالذي تعامل مع الغري فقط فالس الشريك إشهر ي

 ( . ت  ق  766  )املادة
 التوقف عن الدفع: -ب

فال أن الديون تستغرق أموال املدين  عن نظام االعسار فهذا األخري يعين يتميزالتوقف عن الدفع 
سار املدين بل قد تكون لديه أموال كثرية اعمتكنه السداد أما التوقف عن الدفع فليس من الضروري 

فيتوقف عن الدفع ويشهر  و ليست حتت يده ، متجمدة تتجاوز قيمة ديونه لكنها ليست سائلة 
 إفالسه

 لشهر افالسه.  توقف عن دفع ديونه التجارية وليست املدنيةيشرتط ال -
 ( ق ت  216م )لقاضي بواسطة القرائن مرتوكة لتقدير احالة التوقف عن دفع الديون التجارية -
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اتريخ التوقف عن الدفع تتأكد منه احملكمة يف أول جلسة فإهنا حتدد اترخيه وأتمر ابلتسوية  -
 ( ق ت   222م )القضائية 

ر اإلفالس : تتمثل الشروط الشكلية لإلفالس يف أنه جيب شهالشروط الشكلية لإلفالس-3-2
 احملكمة املختصة يف شهر اإلفالس  . و تكون مبقتضى حكم من احملكمة

القضائية حملكمة مقر اجمللس  االختصاص بشهر اإلفالس والتسوية  يؤول: اإلختصاص النوعي-أ
 . أن ننظر يف حالة االفالس  دون سواها كما ميكن للمحكمة اجلزائية  

احملكمة املختصة جغرافيا بدعوى شهر االفالس والتسوية القضائية هي  : أما االختصاص احمللي-ب 
احملكمة اليت ختضع يف دائرهتا موطن املدين ،ويقصد ابملوطن التجاري الذي توجد فيه االدارة الرئيسية  

إذا كان املدين غري    للنشاطأو املركز الرئيسي إذا كان املدين اتجرا  ( ق م 37م )لألعمال التجارية 
 . اتجر

  إذا تويف أو اعتزل التاجر يكون املوطن آخر موطن جتاري كان ميارس فيه قبل وفاته أو اعتزاله -
 التجارة. 

   .إذا كانت لديه عدة فروع تكون احملكمة املختصة الواقع هبا احملل الرئيسي-
  15خالل  احملكمة طالبا شهر افالسه تقدم التاجر إىلي :كيف تقدم دعوى االفالس إىل احملكمة

  م  اذا كانت هي املعينة ابإلفالس )  الشركةثل ممأو ق ت(  215يوما من اتريخ التوقف عن الدفع )
 ئق اآلتية: اث مدعما ابلو ( ق ت  218

 . حساب اخلسائر واألرابح عن آخر سنة مالية   نبيا-

 . عدد الدائنني ومقدار ديوهنم وآخر موطن هلم بيان-

 ت(  ق 218) املتضامنون اء الشرك أمساء ب من الشركة ل الطكان بيان إذا  -

 ابإلفالس ابلتقصري.يرتتب على عدم تقدم التاجر بنفسه لشهر افالسه أن يتعرض احلكم  -
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 اإلفالس و التسوية القضائية
 اثنيا: التسوية القضائية
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 التسوية القضائية اثنيا: 

 تبني تنظيم االفالس والتسوية القضائية من خالل: -
 حتديد مركز املدين املتوقف عن الدفع -
 بيان وضعية الوكيل املتصرف القضائي  -
 القاضي املنتدب  -
 مجاعة الدائنني-
 :  املدين املفلس-1

ألن الوكيل ،  (التفليسةادارة أمواله )ال يقوم أبي دور يف املدين املفلس  اي مينع من  يد تغل 
 (ق ت  242م )األقارب  عدةمن مسااملفلس  يعيش  ، و املتصرف القضائي حل حمله 

 . مقابل للعيش به له خيصص والقاضياملتصرف القضائي  تركه يف احملل ليساعد الوكيل-
 املدين املقبول يف التسوية القضائية: -ب  
املتصرف و امنا مساعدته من   يعترب هذا املدين كاملفلس لكن غل يده ال يقصد هبا استبداله ابلوكيل-

 ق ت ( .   244طرف هذا األخري )
 الوكيل املتصرف القضائي: )وكيل التفليسة(: -2
  

لكن مع التعديل الذي حلق القانون التجاري مبوجب التعديل  بوكيل التفليسةسابقا  ىكان يسم
 ، و يتم تعيينه من طرف اخلرباء  الوكيل املتصرف القضائيأصبح يسمى  1996املؤرخ سنة  

املسجلني يف اللجنة الوطنية اليت حيددها وزير العدل  و عادة يكون من بني حمافظي احلساابت 
 تقل عن مخس سنوات ، او من األشخاص الذبن هلم أتهيل  اخلرباء الذين هلم خربة يف امليدان ال 

 خاص يف امليدان . 
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و يكلف الوكيل املتصرف القضائي بتحصيل الديون اخلاصة ابلتاجر املفلس  و حصر و بيع   
املمتلكات اليت تعود له و رفع الدعاوى و اجراء التحكيم و استغالل احملل التجاري و كل االعمال  

 ميع أكرب قدر ممكن من األموال لتوزيعها على الدائنني.  اليت من شأهنا جت
 ق ت( 235املادة   :القاضي املنتدب يف التفليسة-3

 الوكيل املتصرف القضائي و يراقب اعماله اخلاصة ايلتفليسة.  ىيقوم القاضي املنتدب ابإلشراف عل 
 املختص.كما يقوم إبحالة التقرير اذي يعده وكيل التفليسة للسيد وكيل اجلمهورية 

 ق ن(  315كما يرتأس مجاعة الدائنني )
تكون  و  هي مؤسسة خاصة ابلقانون التجاري و تتشكل من جمموع الدائنني مجاعة الدائنني:  -4

. و تضم بصفة اجبارية و يقوم بتسيريها الوكيل املتصرف القضائي حتت اشراف القاضي املنتدب 
 أتمني عيين فال يكونوا ضمن هذه اجلماعة.فقط الدائنون العاديون أما الذين لديهم 

ضي املنتدب أن يعني من بني مجاعة الدائنني مراقبا او اثنني  ق ت( للقا  240: )املراقبون -5
تكون مهمتهم التحقق من بيان احلالة املالية اليت قدمها املفلس و متابعة و مراقبة اعمال الوكيل 

 املتصرف القضائي . 

  

 
 




