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 فھو من، في مختلف میادین التعامل والنشاط االقتصادية مكانة ھامّ عقد اإلیجار  حتلی  

تیسیر الة في بب في ذلك إلى مساھمتھ الفعّ ویعود السّ  ،إبراما في الحیاة العملیةأكثر العقود 

كن المالك، فھو بالتالي تنشیط الحركة االقتصادیةو وتداول األموال المعامالت التجاریة ّ  یم

كن بالمقابل ، ومن استغالل عقاراتھمت أصحاب المحالّ  ّ ، وذلك امن االنتفاع بھالتجار یم

رف ثالث مستفید ) كط تساھم في استفادة الغیر( المستھلك ھا في أنشطة تجاریة مختلفةإستغاللب

ریبھا بل وتق، ي تسھیل الحیاة الیومیة وتبسیطھاد دوره الخفي فیؤكّ ما إنّ وكل ھذا  من ھذه المعادلة،

  .أكثر للرفاھیة

 یندائم واحتكاك  الاتصّ عالقة ر والمستأجر في ھذا الدور یبقى كل من المؤجّ لتحقیق 

تضبط وتنظم ھذه العالقة قواعد قانونیة نظام قانوني یتضمن طوال مدة االیجار، وھذا یستدعي 

نون القاقد تضمن المستمرة ویبین بشكل واضح ودقیق حقوق وواجبات كل من الطرفین، و

بكل ما یحتویھ من من شأنھا أن تنظم عقد اإلیجار التجاري  اأحكام 19751التجاري لسنة 

تمثل الطابع التجاري عناصرھا والتي القاعدة التجاریة والمتعلقة بمتھا األحكام مستلزمات في مقدّ 

ّت   وقد .للعقد بال منازع لى ملكیتھ عر تساھم ال محالة في محافظة المالك المؤجّ ل ھذه األحكامسن

یحقق العدالة بین التجاري على نحو  ھنشاطترقیة  المستأجر فيالتاجر مساعدة لللعین المؤجرة و

   المجال التجاري بكل آفاقھ. ترقیةر و یتطوالطرفین ویدفع بالدولة إلى 

حقوق كل من المؤجر  میزان العدالة بینعلیھ یمثل الحق في االیجار الوتد الذي یقف 

في ذلك من خالل  ، ویظھر دورهتسییر العالقة االیجاریة بینھماتبرز أھمیتھ في  وھنا ،والمستأجر

  ؛ صورتین مختلفتین

والذي یعد بین عقد االیجار التجاري  فرقالفاصل القانوني الذي ی یعتبر من الناحیة العملیةف

ً ال یتجزّ  حق ورتھ كنھ یمثل  المحل الذي یصح بھ العقد  وذلك في صأأ من العقد طالما فیھ جزء

التي تعد الموضوع التجاري الممثل لعنوان العقد أین یثبت حق ، وبین القاعدة التجاریة انتفاع

                                                             
، المتضمن القانون التجاري الجزائري 1975 سبتمبر 26في المؤرخ  59-75رقم  مراألمن  202إلى  169المواد من    -  1

  .101العدد ، 1975دیسمبر  19 صادرة بتاریخ جریدة رسمیةمعدل ومتمم، 
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اال باعتباره عنصرا ینشئ و یثبت وجود القاعدة االیجار في صورة مغایرة لألولى دورا فعّ 

   .التجاریة، بل ویضمن استمراریتھا عن طریقھ

بالضرورة متى تعرضنا إلى تعریف إلیھا  نصلالتقاء  من الناحیة القانونیة فھو نقطةأما    

ھو أول و االنتفاع بالعین المؤجرة  بر حق االیجارت، إذ یعن عقد االیجار والقاعدة التجاریةكل م

إلى المدة  تلعبو، ینصب علیھ الرضا عند إبرام العقدفھو ركن   ومنھ ، تعریف ینصرف إلیھ

فاتحاد یة للحق في االنتفاع كعنصر من عناصر العقد، في وضع الحدود الزمنأساسیا دور جانبھ 

تمثل في القاعدة الم على نشأة الكیان التجاري للتاجریعمل  اإلیجار و المدة ) كل منھما ( حق

ً عندئذ االیجار  التجاریة، فیعتبر حق من العقد لخدمة القاعدة التجاریة ومن ھنا نؤكد على  جزء

  .القاعدة التجاریة وحمایتھاإنشاء یر العقد وفي س ذو أھمیة ال یستھان بھا فيانھ 

المشرع  یتبنالحق في االیجار لم تكن لو لم  كل ھذه الصور المتشابكة التي ظھر بھا إنّ 

في  أھمیتھالتجاري ، فأھمیة ھذا الحق في عقد االیجار بقدر  باإلیجارالخاصة  األحكامالجزائري 

 ه الصور على تحدید الطبیعة القانونیة لحق االیجار،وقد انعكست ھذ .القاعدة التجاریة بل وأكثر

فبعد أن حدد الفقھ مكانتھ األصلیة بین الحقوق وفصل في اعتباره حقا شخصیا ال عینیا جاءت ھذه 

، واصطبغ الحق عندئذ بمعظم أوصاف الحق ن التنظیر القانوني لھذه الطبیعةاألحكام لتغیر م

  تخلى عن صورتھ األصلیة. العیني إلى أن بات كذلك ـ من دون أن ی

المعدل  02-  05قانون ولكن بتعدیل المشرع الجزائري ألحكام االیجار التجاري بموجب 

حیث  طبیعة القانونیة للحق في االیجارانقلبت المفاھیم واختلت موازین ضبط ال  1 59 - 75لألمر 

    دورا آخرا.ى تمثل خرأ ةحقا یبحث من جدید على طبیعة جدیدة ومكانحق االیجار   أصبح

د لم تمنع من اختالف الطبیعة القانونیة لحق االیجار بین القانون القدیم والقانون الجدی إنّ 

اجتمعت الفقھیة  اآلراءل النصوص القانونیة إلى جانب فجّ  إمكانیة التصرف فیھ، بل على العكس

انتمائھ القانوني في  انتقالھ یتوقف على ، ولكن كل ما في األمر أنّ ذو طبیعة منقولةعلى أنھ مال 

عن التصرف فیھ بموجب  عقد االیجار، ف متى انتقل في إطارثار التصرآحد ذاتھ، حیث تختلف 

                                                             
 1975سبتمبر  26في  المؤرخ 59-75یعدل ویتمم األمر رقم  2005فبرایر  6المؤرخ في  02 - 05قانون رقم  - 1

  . 11 العدد، 2005فیفري  9ة بتاریخ رسمیة صادر جاري الجزائري، جریدة القانون الت المتضمن
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، ولكن األحكام صرف فیھ  بموجب عملیتین مزدوجتینانتقال القاعدة التجاریة وھذا ال یمنع الت

  بت من إحداث ذات اآلثار القانونیة السابقة.الجدیدة صعّ 

المشرع  اهإیّ الذي منحھ  الكبیر في الدوربصورة أكثر و أوسع حق االیجار  أھمیةتظھر كما 

بموجب األمر  وذلك ،في العالقة االیجاریة ھ ضعیفنّ أافترض طرف ك، حمایة لحقوق المستأجر

، حیث اعتبر أداة حمایة قانونیة وضعھا المشرع ضمانا لصیرورة القاعدة السالف الذكر 59- 75

 ت بنصوص قانونیة كثیرة تعمل على محافظة المستأجر لملكیتھ التجاریة مووسیلة تدعّ  لتجاریةا

وء قاعدة تجاریة في وذلك متى كنا أمام نشلحق االیجار ة د المكانة الھامّ ھ، وھو دور یؤكّ و لزبائن

ّ ، ظل عقد إیجار   .لھار ملكا فیما تتالشى ھذه األھمیة  طبعا متى مارس التاجر نشاطھ في عق

أراد بھا و استثنائیة ة بأحكام خاصّ المتضمن القانون التجاري)  59- 75( جاء ھذا األمر  

المصلحة االقتصادیة و المستأجرین مراعیا في ذلك رین التوازن بین المؤجّ  المشرع تحقیق

جل أعند حلول  المستأجرواستقرار المعامالت التجاریة فبموجب ھذه األحكام یتمتع للمجتمع 

فیمتد  أین یضطر فیھ المؤجر للخضوع لھ  طبقا لنظام التجدید القانونياالیجار بالحق في التجدید 

الحق في اإلیجار لمدة غیر المتفق علیھا دون رغبة من المؤجر رغم أن العقد محدد المدة ومدتھ 

   قد انتھت.

استثنائیة ووفقا لقواعد یتمتع المستأجر بھذا الحق وفقا لنظام خاص في اإلیجارات التجاریة 

، وھذا استثناء ذلك، ولو لم یرغب المؤجر في ارقضي بتمدید عقد اإلیجتي ت، والشرع لھممنحھا ال

 "واستثناء أیضا على مبدأ  "العقد شریعة المتعاقدین  "عن القاعدة العامة التي تقضي بأن 

، الذي یعطي الحریة المطلقة للطرفین في االتفاق على بنود العقد، وال یسمح "سلطان اإلرادة 

  أي طرف في تغییر إرادتھما.بتدخل 

بل فلم تأت فجأة،  قواعد ومبادئ ثابتة وأساسیة في القانون ناھضت ھذه الخصوصیة 

ھذا  وظھور في وجود  سببیعود ال، إذ جاءت نتیجة ظروف تاریخیة تحكمت فیھا دوافع سیاسیة 

منطلقھا ھو  وكان  ،مرتبطة بالمجتمع الفرنسيو الحق إلى خلفیات و أسباب تاریخیة متسلسلة 

بموجب قــانون وذلك اعتـراف المشـرع الفرنسي بالقیمــة االقتصادیة للقــاعدة التجــاریة 
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ل قانون كرس حقیقة الذي كان أوّ  ، 1 رھن وبیع القاعدة التجاریةالمتضمن  1909.03.17

د أھمیة ما أكّ وھو  یمة االقتصادیة للقاعدة التجاریة،مصطلح الملكیة التجاریة بكل أبعاده ودّعم الق

  .العمالءالحق في االیجار والحق في  ي، السیما عنصرّ التجاریة العناصر المعنویة في القاعدة 

بة  بحقوق المستأجر ار وحركات نقابیة للمطالنخبة كبیرة من التجّ صدور ھذا القانون  عشجّ  

شئة التجاریة النا ، متذرعین في ذلك بفكرة الملكیةء حق یجب حمایتھ لعمالل، وبأن اتجاه المؤجر

وبدفع قوي من نواب في البرلمان آنذاك أدى إلى ، وتفانیھ في العمل عن وفاء المستأجر لعمالئھ

بحق المستأجر على عمالئھ  یضمنھ الحق في التجدید تحت   رسمیا اعتراف  المشرع الفرنسي

جال القانون ل روالذي فضّ  1926 جوان  30 وذلك بموجب صدور قانونغطاء الملكیة التجاریة 

  . 2 بقانون الملكیة التجاریة آنذاك مناداتھ 

ل للمستأجر الحق في المطالبة إلى الملكیة التجاریة بھذه الصورة تحولت  ّ مكسب معنوي خو

خدمة لعمالئھ، ومحافظة علیھم ، ألنھم یمثلون عامال أساسیا في  بتجدید اإلیجار بموجب القانون

عتبار عنصر العمالء عنصرا مما أدى إلى ا، التجاري ة أموالھ و تطویر نشاطھتعزیز قاعد

، ومنھ فالمحافظة علیھ یضمن وجود القاعدة ساسیا في تكوین القاعدة التجاریة، بل وأجوھریا

قانونیة ال داةاأل الحق في اإلیجار فكان ،انعدامھ تتالشى القاعدة التجاریةالتجاریة بكاملھا، وب

 ، و من ثمة الالقاعدة التجاریة وھؤالء الزبائنبقاء الرابطة بین ضمن بھا المستأجر التي ی  الةفعّ ال

  .والزوال من االندثارالقاعدة ، ألنھ  الصالح الوحید لحمایة یمكن لھ االستغناء عن ھذا الحق

ر في على حق المؤجّ الفرنسي  أبقى المشرع  بصفة مطلقة حیث  لم یكن وجود ھذا الحقّ   

مطالبة في ال المستأجرحق یقابلھ  رفضٌ  جدید العقد ولكنھوحقھ في رفض ت  هعقار استرجاع

وھو تعویض نتیجة ، متعسفا في استعمالھ ر المؤجّ  را ومتى كانمبرّ  بالتعویض متى لم یكن

  بتعویض االستحقاق.  لضیاع القاعدة التجاریة یسمىّ 

                                                             
1   - Loi du 17 mars 1909 dite Loi Cordelet sur la vente et le nantissement du fonds de 

commerce ,Dalloz , Paris, 1993 /1994. 
  انظر :  ود من بین ھؤالء جوزف ھامل ،  و ریغ  - 2

- HAMEL ( Josef ) , Notes parlementaires ,  Revue trimestrielle  de Droit civil , sans 
Edition  Paris, 1926 ,p 857 à 858. V. aussi : RIGAUD ( J ) , "le conflit des deux propriétés,  
propriété immobilière et propriété  commercial  dans Annales de droit  commercial ", 
imprimerie commerciale perrette, Paris , 1927 ,p 113 à 115. 
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ن دفع  د من دو، وحقھ في رفض التجدیأن یمارس حقھ في استرداد العقار وإذا أراد المؤجر

عن المستأجر في أثناء ممارسة ھذا األخیر لتجارتھ  أي تعویض فما علیھ إال أن یثبت خطأ صادر

 ِّ ، و یكیّف وفقا للقواعد الخاصة ال للقواعد التجدید  ا مشروعا للمؤجر في تبریره لرفضن سببیكو

   .كانو ال یلتزم فیھ  بدفع أي تعویض ، العامة  بالرفض المبرر 

 ُّ ومشروعیة توقیعھ إلى ضرورة الرفض التعسفي لھذا التعویض القانوني  اسساألد وقد ر

اجر المؤجر سیستفید بعمل الت ، ذلك ألنّ ریة اإلثراء بال سبب من جھة أخرىمن جھة، والى  نظ

دوا على ذلك المحل، وتعویض االستحقاق ھو ، كونھ یستغل العمالء الذین تعوّ بدون حق وال مقابل

  ل ھذه الحالة. المقابل المالئم لمث

،  مما أدى إلى ظھور نوعین  و جزر  ھكذا كانت حقوق كل من المؤجر و المستأجر بین مدّ 

من الملكیة ؛ الملكیة العقاریة للمؤجر، والملكیة المعنویة للمستأجر الممثلة في الملكیة التجاریة 

ألنھ قیّد من إرادتھ  وھذا االنقسام الذي ال تعرفھ القواعد العامة أصبح في غیر صالح المؤجر 

رف في ملكیتھ  ّ من حقھ في التصّ ضعیف في نظر   وبات المؤجر في مركزبكل حریة وقلص

  .العدید  من النقاد

تنظیمھا وفقا لھا من  االنتقادات الموجھة لھذه األحكام إال أن العالقة االیجاریة قد تمّ رغم  

جرد استثناء عن ھا مـواعتبرت، لتجاریةكرة الملكیة اـتي آمنت بفالعدید من التشریعات ال بلـق

المیل إلى تقویة مصلحة المستأجر یحافظ على حركیة االقتصاد وثبات أن  القاعدة على أساس

ھذا النوع ، وس ھذا النظامرنسي  وحده الذي كرّ المعامالت و استمراریتھا ، فلم یكن التشریع الف

وذلك   التشریع الجزائري متھامقدّ في ، بل تشریعات عربیة كثیرة من الموازنة في الحقوق

مثل و الم ابقة تماما للقانون الفرنسيــخة مطــالذي یعد نس 1975بموجب القانون التجاري لسنة 

  . 1جاریة الخاصــالمتضمن  نظام اإلیجارات الت 1953مرسوم  في

                                                             

1  - Décret n° 53-960 du  30 septembre 1953, Réglant les rapports entre bailleur et locataire en 
ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
commercial ,industriel ou artisanal, Code de commerce, , 86ème Ed. Dalloz, Paris , 
2001. 
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بموجب على محاولة تحقیق التوازن بین مصالح الطرفین الجزائري حرص المشرع  إنّ 

أدى إلى توجیھ رجال القانون  مما .حدة أكثربل وزادت  ھاد من تضاربلم یحّ  لھذه األحكام تبنیھ

دّ التي  األحكاموالقضاء انتقادات شدیدة لھذه  ُ ة عن إلى تحقیق المصلحة العامّ  ھاتطبیق رمبرّ  ر

ً  واستقرار المعامالت التجاریة أوالً  طریق حمایة ھذه الحقوق   .ثانیا

وذلك أمام كثرة النزاعات على مستوى ، مجال من الحقیقة في الواقع  المبررات لم یكن لھذه

القضاء، فلم تحقق نظریة الملكیة التجاریة العدالة المرجوة وال الموازنة بین الحقوق التي سعت 

ّ ر یالمؤجّ إلیھا، وبقي  ّ استرجاع ھ المطلق في طالب في كل مرة بحق على أساس العقد شریعة اره عق

ـ  59/ 75" أعطى للمستأجر ـ بموجب األمر  ھ أدى بالمشرع  إلى االعتراف بأنالمتعاقدین، مما 

لھ على مركز المؤجر و ھذا بتكریس حق التجدید والحق في تعویض  مركزا ممتازا وفضّ

ّ ھذا المسعى أدى إلى اإلضرار بالمؤجر الذي وجد نفسھ محروما من االنتفاع  االستحقاق، و أن

 02- 05تغییر بموجب قانون الإحداث ي ذات األسباب التي أدت إلى ، وھ 1بملكھ  بصفة مطلقة "

  .التعاقد بصورة مغایرة تماما لما كان علیھ س فیھ مبدأ الحریة في كرّ حیث 

المشرع الجزائري قد غیّر من موقفھ، ومن المبادئ التي أن  ، نجدھذا التعدیلبموجب 

، وسائر في التجدید وحقھ في التعویض تأجرالخاصة بحق المس و انطلق منھا في القانون السابق

الضمانات القانونیة التي كانت تكفل حمایة الملكیة التجاریة من إجراءات وشروط ، وبات النظام 

  .نظام تعاقدي یحكمھ سلطان اإلرادةالقانوني للحق في اإلیجار 

في موضوع اإلیجارات نزاعات فإن كثرة ال، 02-05انون ـقباب ـأس عرض حسب 

كل من المستأجر  و التي جاءت نتیجة تضارب حقوق دافع األول للتعدیل،ـة كانت الاریـالتج

نظام موازنة بین الحقوق التي جاء بھا ال أنّ في عرض األسباب أیضا  سّرفُ كما  .والمؤجر

  .2 جاریة المكرس للملكیة التجاریة لم تحقق العدالة المنتظرةاإلیجارات الت

       من رجال الفقھ  ائي كان محل نقد واستیاء جانب كبیرإن الحق في اإلیجار كنظام استثن

د ة قواع، لما فیھا من انتھاك لعدّ الموقف وطالبوا برفع ھذه الحمایة، حیث استنكروا ھذا و القانون

                                                             
 26المؤرخ في   59 -75المعدل والمتمم لألمر  رقم   02-05قانون  عرض أسباب، الجمهوریة الجزائریة، وزارة العدل  - 1

  .1ص ، التجاريالقانون   المتضمن 1975سبتمبر 
  .2ص ، جع سابقمر   - 2



7 
 

 عدة العقد شریعة المتعاقدین فحسب، فھو لم یكن استثناء على قاعامة ونظریات ثابتة في القانون

، وعن تي تقضي بأنھا حق مطلق، و عن أحكام الملكیة الخاصة الرادةبل وعن مبدأ سلطان اإل

  لملكیة التجاریة. ل  اومفھوم انظریة الملكیة التي ال تعرف أصال نوع

ة زوایا، فإذا كان ھدف المشرع كما أنھ نظام ترك آثار سلبیة كثیرة على االقتصاد من عدّ 

الستثمار في المجال العقاري عن طریق حینھا ھو زیادة النشاط التجاري واستقراره وتطویر ا

ذلك ألن وجود التنظیم أدى  النتیجة المتوصل إلیھا كانت عكس أنّ  إالّ  بقاء المستأجر في األمكنة،إ

ك أحجموا عن كراء محالتھم كثیر من المالّ  إذ أنّ  لة المعامالت في المجال التجاري،إلى عرق

 مما، لوا تركھا مغلقةفضّ و، فة في حقھممجحخوفا مما یحتوي علیھ نظام اإلیجارات من أحكام 

  .الستعمال التجاري من حیث تأجیرھاة لت المعدّ إلى إحداث أزمة في المحالّ  أدى 

ل نزاعات التي تنشأ من جراء كل ھذا، ومن  اللحد من تفاقم ھذه اآلثار السلبیةا بغیة ّ ، تدخ

 لخاصة مع ضرورة تكریسم الملكیة االمشرع الجزائري للعودة إلى األصل في تطبیق أحكا

  حیث ، الحق في اإلیجار لصالح المستأجرفعمل على تقلیص الدور الذي كان یلعبھ  ،خصائصھا

إرادة مستھانة في ید المستأجر والمؤجر، قاصدا بذلك  لم تعد تلك  األفكار إالّ و بموجب التعدیل، 

والعودة أیضا  إلى قاعدة  ،ل من حقوق المؤجر وحقوق المستأجرتحقیق التوازن بین كة أخرى مرّ 

حسب التوجھ الجدید، إلى إعادة التقدیر للحریة  المشرع ھ عمل. واتجّ العقد شریعة المتعاقدین

  التعاقدیة مع ترك الضمانات الضروریة لكل طرف في الخضوع لألحكام الخاصة. 

 ةالتوازن بین األطراف المتعاقد قد أدرك عدم وجودنرى أن المشرع  من خالل كل ھذا 

 ّ ، وجاءت نتیجة تاریخ مصدرھا المجتمع الفرنسي النصوص القانونیة السابقة ما ھي إال ارثوان

ّ المشرع في تنظیمھ لعالقة المؤجر بالمستأجر، قد تأثر بالنظریة إیخص ھذا األخیر. و ن

االجتماعیة التي كانت سائدة أثناء إعداد نصوص القانون التجاري الجزائري، و ھو ما جعلھ یقبل 

  بالمیل المفرط لفائدة المستأجر على حساب مالك العقار. 

المؤجر لحقھ في إعادة ) 02 - 05( ري  بموجب التعدیل الجدید حاول المشرع الجزائ

ّ أ ما وھذا مثبطا لدور حق االیجار في حمایة حق المستأجر،  ،دون أي مقابلاسترجاع ملكھ  ر ث

عدم  و، و بطریقة غیر مباشرة على و جود أریةفكرة الملكیة التجا ةبطریقة مباشرة على  زعـزع
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ّ المشر ھ التعدیل الجدید، و ھو اإلشكال الذي یطرحوجود القاعدة التجاریة ككل ع ، خاصة وان

  ل التجاري.القاعدة التجاریة  أو  ما یسمى قانونا بالمحّ  الجزائري ال یزال یحتفظ بمفھوم

قانون واألعمال بل ومن فئات المجتمع السیما رجال الانتقادات من األحكام الجدیدة لم سْ تُ لم 

جاریة ویتمسك بفكرة الملكیة التنجد من یعارضھا  وحیث نجد من یساندھا ك و المستأجرین، المال

كیان قانوني یصعب كیزال یعترف بالقاعدة التجاریة،  ال قانون أمام وذلك وبنظام التجدید القانوني

انتقد إلى جانب ذلك و .عنصرا جوھریا في تكوینھ الذي یعد اإلیجار، دون عنصر حقتجسیده 

لمشاكل القانونیة التي قد بالنظر للتناقضات والنصوص القانون التجاري الوضع القانوني الجدید 

سعى إلى تطبیق نظریة العقد شریعة المتعاقدین من جھة، والى االحتفاظ خاصة وأنھ  ینتجھا

عاقدین في ھذا وذلك إذا ما رغب المت جھة أخرى ، التجدید القانوني من بالقانون القدیم ونظام

  .النظام

خاصة في تنظیم العالقة بھذه الصورة نجد أن المشرع الجزائري قد أضفى صبغة 

ّخذهیظھر ذلك من خالل الموقف الجدید و   االیجاریة وقف لم ینص علیھ أي قانون من ، مالذي ات

بل أحال في حمایة الملكیة التجاریة  أھمیتھو  یتراجع عن مكانة الحق في اإلیجار، فھو لم قبل

بل  صفة نھائیةرمتھ وبیلغ نظام التجدید القانوني ب، و لم ره في الحمایة إلى إرادة األطرافدو

  .  ھمتى اتفق األطراف علیتطبیقھ  إلىالعودة بصورة نسبیة طالما انھ یمكن 

  ٍ المتمثلة في العالقة  قانونیةفي ضبط عالقة  الكبیرفي القانون ھذا الوقع  لم یكن لمصطلح

كمفھوم عقد االیجار ومفھوم القاعدة التجاریة ..، وفي  متنوعة االیجاریة، وفي تحدید مفاھیم

التأثیر على القیم المالیة وتحدیدھا السیما القیمة االقتصادیة للقاعدة وتقریبا لكل عنصر فیھا. كما 

ا في نظریات فقھیة كثیرة تختلف بالأ ُسُسً ھو ما  أدى إلى ونظر للصورة التي یظھر بھا نھ وجد أ

 النزاعات على المستویین النظري والتطبیقيإثارة اجتھادات فقھیة وقضائیة جاءت نتیجة كثرة 

ھذا ل يمن بین الدوافع الذاتیة المؤدیة الختیارالبصمات التي تركھا حق االیجار كانت  كل ھذهف

  .الموضوع

وجوده في النصوص القانونیة ھا الحق في االیجار التي فرض بإن ھذه األھمیة البالغة 

وظیفتھ في قانون غایة  إلى طبیعتھ القانونیةومن بدایة نشأتھ  ني إلبراز مكانتھتدفعالجزائریة 
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، ومن دوره في تسییر عقد االیجار طبقا للقواعد العامة إلى إرادة األطراف فيرھنھ االعمال و 

  .الخاصةد طبقا للقواع ھذا الدور غایة تقلیص 

ة نسلط الضوء على  ضبط مفاھیم عدیدة في عقد اإلیجار باتت متغیرس كل ھذا  ومن خالل 

، مع تحدید بیعة القانونیة  للحق في اإلیجارالقاعدة التجاریة والطبمناسبة التعدیل السیما مفھوم 

من األخذ لم یتبین موقفھ الصریح ، خاصة وانھ خلیھ لنظام التجدیدالموقف الجدید للمشرع من ت

بفكرة الملكیة التجاریة أو عدم األخذ بھا. كما لم یتبین من ھذا الموقف دور الحق في اإلیجار 

  و مصیر كل منھما.  كعنصر من عناصر القاعدة التجاریة

كما أن الرغبة والفضول العلمي في معرفة مدى وجود الحمایة القانونیة للملكیة التجاریة 

تدفعني للبحث عن قواعد ھذه لقانوني لدى المختصین في المجال ذت حیزا في التفكیر اخالتي أ

 إذا یزال حیّز التطبیق ذلك، سواء في ظل القانون القدیم، على أساس انھ ال تحقیق الحمایة وكیفیة

في ظل القانون حمایة ھذه الملكیة أو ، سابقا إبرامھاما تم االتفاق علیھ أو بالنظر للعقود التي تم 

 . س أن المشرع ال یزال یعترف باإلبعاد التي ترمي إلیھا نظریة الملكیة التجاریةعلى أسا الجدید

 تجعل منھ موضوع ن تحلیل نظرة المشرع الجزائري للعالقة االیجاریة في العقد التجاري كما أ

جانب الجھود المبذولة في إطار البحث العلمي وفي  إلىالبحث  إثراءبھ في  آلساھمطرح ومناقشة 

  . ة في المجالالقضائی ات لعلمي واالجتھادا طاراإل

في ھذه الدراسة معالجة اإلشكاالت القانونیة التي یمكن أن تطرح من خالل نحاول كما   

 حقوق الطرفین، فالمشرع الجزائري یثیر عدة أسئلة من حیث حمایة كونھ ھذا الموقف الجدید،

ّ مؤجّ ـد للـیأراد أن یع ملكیة ستأجر بالـاد أن یحافظ على اعترافھ للم، كما أربملكیتھ تمتعالھ في ر حق

 ّ ّ  ، وبالتاليھ على عمالئھالتجاریة وبحق   : ھ في اإلیجار، وھو ما یجعلنا نطرح اإلشكالیة التالیة حق

حمایة الملكیة إلى إعادة النظر في مسألة التوازن بین في ظل سعي المشرع الجزائري  

حق  ما مكانة من جھة أخرىلتجاریة للمستأجر حمایة الملكیة ار من جھة، والعقاریة للمؤجّ 

  ؟   القاعدة التجاریة  في  والتجاري ي عقد االیجار ف االیجار
 

من أجل التوصل لدراسة علمیة و عملیة شاملة تربط بین الفھم الصحیح للنصوص  

الدراسة عمدنا إلى إتباع المنھج التحلیلي من أجل تجسید ة و التطبیق القضائي السلیم لھا،القانونی
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التطبیقیة المعتمدة على األحكام القضائیة ، وما تمنحنا من نتائج مھمة في تقییم وإیجاد الحلول 

للعدید من المسائل واإلشكاالت مع االعتماد على الدراسة النقدیة الموضوعیة التي تثري مجال 

الصادرة عن  إلى جانب االجتھادات القضائیةالنقاش،  مسلطین الضوء على أراء فقھیة متعددة 

عند تناولنا  مستقبال وذلكعرض فرضیات لمسائل قانونیة قد تطرح  كما تم ،المحكمة العلیا خاصة

  .2005لتعدیل 

اخترنا المنھج ، جل تبسیط وشرح مفاھیم مختلفة تحتاج إلى تفسیر و مقارنة أكما أنھ و من 

     ئري نصوصھ القانونیةلذي استنبط منھ المشرع الجزا، خاصة مع التشریع الفرنسي انالمقار

تي عرفت و ال ارب من الناحیة العلمیة والعملیةمع بعض التشریعات األخرى لغناھا بالتجكذلك  و

ر یستلزم ضبط ھذا المصطلح من الناحیة التاریخیة وتطوّ ، كل ھذا ھي األخرى نظام االمتداد

موقف إلى التعرف على من أجل الوصول   وذلك  مركزه من الناحیة القانونیة مفھومھ ودراسة

لقاعدة ن لكعنصر مكوّ عقد االیجار وكجزئیة في  اإلیجار حقمن مكانة المشرع الجزائري 

عف القانونیة  النصوصكانت  إذاوفیما ، التجاریة ز أو تضّ ّ    .في كل منھما  من  دورهتعز

مصطلح بضبط ھذا ال  تحدید الحق في اإلیجارأوال  السابقة تقتضي اإلجابة على اإلشكالیة 

طبیعتھ و حات المشابھة بدایة من نشأتھ و تعریفھ و تمییزه عن المصطلمفھومھ تطور من خالل 

وما یترتب باعتباره مال منقول  التي یمكن أن یخضع لھا  القانونیة  اتالتصرفكذا  و، القانونیة 

  .)الباب األول (آثار  من اعنھ

تصنف إلى  والتي ،الملكیة التجاریةحمایة دور حق االیجار في تبیان وثانیا  من خالل  

 في نطاق ضیق ونادرتمارس وحمایة عقدیة ، 59 - 75حمایة قانونیة نص علیھا األمر ؛ نوعین

ومن خالل ھذا التعدیل ستتضح المكانة الحقیقیة التي آل إلیھا  ، 02 -05تعدیل  علیھا  نصّ  جدا

  .الثاني )( الباب  مقارنة بما كان علیھ في السابق الحق في االیجار
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  الباب األول

  .اإلیجارفي  حق ال  تحدید
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  ینصرف مفھوم الحق في اإلیجار إلى إمكانیة انتفاع المستأجر بالمكان ، وبذلك فھو التزاما

  1، غیر أننا نجده بمفھوم آخر یرتبط بتكوین القاعدة التجاریة یقع على المؤجر في عقد اإلیجار

على  لھذه األخیرة یجاریة  إلتتوقف القیمة انا أمام عقد إیجار، حیث ویضمن وجودھا متى ك

الذي یعمل على تجدید العقد واستمراریة  و من بینھا  الحق في اإلیجار، العناصر المكونة  لھا

  عنصر العمالء مع تلك القاعدة. 

ع ھ قد ضیّ یجد المستأجر نفس ،أمام رفض المؤجر تجدیده إیاهو مجرد انتھاء العقد  إال أنّ  

 مرة مام نقطة البدایة في تكوین قاعدة  تجاریةأویكون المحافظة على عمالءه، ثمرة عملھ في 

القاعدة لعقار ولمالك ال ما یتعلق األمر بتاجر یكون ھو ، في حین ال نجد ھذا الخطر عندأخرى

إلى ال القانون برجاألمر الذي دفع  أین ال یتعرض إلى إي انقطاع مع عمالئھ. ،  2التجاریة  معا 

لجھد المبذول وتفانیھ في العمل  ذاك امقابل  المستأجر التاجر على زبائنھ حقاالعتراف بضرورة 

 . أو ما یسمى بالحق في اإلیجار، لعقد والبقاء في األمكنة المؤجرةیتمثل في حق تجدید او 

الزمنیة  توافرت المدةمتى ، في القاعدة التجاریةأساسیا  عنصرا أضحى وبتكریسھ كحق،

  تكوین ھؤالء العمالء. الضروریة ل

بعد الحرب العالمیة  كحق في التجدید بعنصر الزبائن اإلیجاربط مفھوم الحق في ارتّ 

مرتبط باالستغالل أنھ من  أكثربالمكان  ھذا األخیر مرتبط أنتم االستقرار على  األولى، أین

ن حمایة القانون لحقوق إفتاریخ من ذلك ال. و3حتى بالشخص التاجر أوالتجاري في حد ذاتھ 

 أضحت  ابكل عناصرھ قاعدتھ التجاریة سیما حقھ على عمالئھ و محافظتھ على المستأجر  ال

والذي بعد مدة من ھ، في المكان الذي بدأ فی لنشاطھالتاجر استغالل على مدى استمراریة  منصبة
                                                             

1 -  ّ المحل  "هي، والمعتمدة في القانون التجاري الجزائري خاصة التسمیة المألوفة للقاعدة التجاریة في القانون عامة إن
أحیانا  المتجر" "أو  " القاعدة التجاریة " مصطلحيلنا استعمال ولكن فضّ   fonds de commerce )(، "التجاري 

ُطلق علیه العقار مصطلح "لكل لبس مع  توخیا  - رع الجزائري أیضاوهما مصطلحین استعملهما المش - " الذي ی
ّ المشرع قد وقع في هذا اللبس في العدید من النصوص القانونیة، بل و أوقع  أیضا بالمحل التجاري. مع العلم أن

نا أخرى للداللة على القضاء فیه،  حیث استعمل كل منهما  " المحل التجاري " للداللة على القاعدة التجاریة وأحیا
تطرق إلى أس( في الباب الثاني منها وفي شروط اكتساب الملكیة التجاریة ) ومن خالل هذه الدراسة العقار. 

  ع الشرح المفصل لكل هذه التعابیر.متوضیح مختلف المواد التي حملت هذا اللبس والخلط بین المصطلحین، 
2 -  GUYEONOT  (Jean),  Cours  de droit commercial, Edition LITEC,  Paris, sans  année 

d'édition , p 307. 
3 - BELLESORT (Alain) , Cession du bail commercial ,Thèse  pour le doctorat , Faculté de 

droit ,Université de Paris, 1994 , p. 25.   
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ون لدى التاجر ملكیة ، فتتك ھمعدد ثابت من، بل و تكوین عدد كبیر من الزبائن إلىالزمن سیصل 

ل كبیر في استقرار ھؤالء ، بفضل النشاط المستمر، وبفضل عامل الزمن الذي ساھم وبشكمعنویة

  وھو  ما اسماه رجال القانون  بالملكیة التجاریة. ، الزبائن

القاعدة التجاریة في المكان الذي  وإبقاءعنصر یحافظ على وجود اإلیجار الحق في   أصبح

وذلك اإلیجار عقد التزام في مجرد  ، بعد أن كانى حمایة الملكیة التجاریة للتاجرومنھ علفیھ نشأت 

التي  التشریعات الصادرة في ھذا الشأن،  وبفضل دوافع واألسباب التي أدت إلى ذلكالبفضل 

  .  عملت على تكریسھ

سواء متبنى، الوارد مھما كان المفھوم  أمرفي التصرف في ھذا الحق المستأجر  یبقى حق

لن یتسنى و، كعنصر في القاعدة التجاریة ، أوتجدید في الكحق  ، أوعامة اإلیجارفي عقد  التزامك

ـ  إال بعد أن وھو موضوع دراستنا ـ لحمایة الملكیة التجاریة  وسیلة ناجعة لنا معرفة فیما إذا كان 

الشيء الذي إمكانیة التصرف فیھ ، تتبین لنا الطبیعة القانونیة لھذا الحق ، والتي تقودنا إلى مدى 

ومن ثمة التصرف ، تعریفھ وطبیعتھ القانونیة؛ من عدة نواحيوتحدیده یدفعنا لضبط ھذا المصطلح 

  . واآلثار المترتبة على  ذلك فیھ

فصل المفھوم الحق في اإلیجار ( تطور ھذا ما سنحاول البحث فیھ من خالل التطرق إلى 

القة بینھ وبین ، ومن ثمة تحدید تعریفھ و إبراز العكیفیة ظھورهولین بذلك معرفة محا ول )األ

 حق اإلیجار  مدى إمكانیة التصرف في ، و السبیل إلى حمایتھا. و بعد ذلك نتناولالملكیة التجاریة

ذلك أن حدود التصرف والنتائج المترتبة عن ذلك تكمل و تحسم موضوع الحمایة ثاني ) الفصل ال( 

وفي ظل التعدیل ، أ1975انون التجاري الجزائري لسنة ذلك في ظل الق سواء كان ،من عدمھا

، وأي القانونین یضمن براز مختلف أوجھ المقارنة بینھما، معتمدین على إ2005الجدید لسنة 

  .ریة متى تم التصرف في حق اإلیجارالحمایة القانونیة أكثر للملكیة التجا

  

  

  



14 
 

  الفصل األول

  .مفھوم الحق في اإلیجارتطور 
  

التدخل لتعدیل إرادة في العقد عدم إمكانیة المشرع أو القاضي في تقتضي القواعد العامة 

نوع العقد الذي ابرم  في ذلكو ال یھم  طبقا لقاعدة " العقد شریعة المتعاقدین "، الطرفین أو تغییرھا

یخالف تماما  ریا. غیر أنھ و خروجا عن كل ھذه القواعد فإن عقد إیجارفیما إذا كان مدنیا أو تجا

و یسري بعد انتھاء المدة رغم تحدیدھا من دون  ، إذ یمتد العقد رغم عدم موافقة طرفیھ، ھذا المبدأ

  .، وھذا االستثناء إنما یمس اإلیجار المدني والتجاري على حد سواءموافقة أحد أطرافھ أیضا

كن ال ّ مستأجر من االنتفاع یتمثل عقد اإلیجار التجاري في عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یم

  1و ھذا یستدعي أن عقد اإلیجار من العقود الزمنیة ، لقاء أجر معلوم معینةزمنیة مدة  معین يءبش

ّل من وجود ھذه نظام خاص باإلیجارات التجاریة  ظھور نّ أإال  المتمثل في نظام التجدید القانوني قل

  یجار الدور األكبر في تحقیق ذلك. ، ولقد كان للحق في اإلخاصیة ( الزمنیة ) وباتت محل جدلال

المستأجر من تعسف یھدف إلى حمایة یعد الحق في اإلیجار المحرك األساسي لھذا النظام و 

قد تفانى في جلب ، فیمنح ھذا الحق للمستأجر الذي ؤجر في رفضھ للتجدید من دون مبررالم

، وعمل على إنشاء قاعدة ریةتھ التجاو بذل جھدا كبیرا في الحفاظ على سمعتھ و عالم، الزبائن

و حمایة لھذه الملكیة  Propriété commercial تكوین ما یسمى بالملكیة التجاریة  تجاریة و

أیضا یسمى  ، وو یمتد دون رضا المؤجر ، كاستثناء یتجدد العقد فیھھذا التجدید القانوني  جاء نظام

 .بنظام االمتداد القانوني لعقد اإلیجار

الحق في اإلیجار وتطورھا إلى أن أصبحت قاعدة تحت نظام ت فكرة جذور وخلفیا إنّ  

رغم اعتبارھا مجرد مراحل ھا ویة ال یمكن تجاوزھا ألنّ تاریخأسباب  إلىعود تشریعي استثنائي، ت

 میدان العقودوفي ثورة في القانون الخاص (ھا كانت المنشأ القانوني الذي احدث ، إال أنّ تاریخیة
                                                             

 د تسمیة غیر الئقة. انظر: تدعى هذه العقود أیضا بعقود خاصة و لو أنها عند البعض تع و - 1

 - MALAURIE (PH) et  AYNES  (L), Les contrats spéciaux, , 6e éd, Cujas, France,  1992, p 
45. V. aussi : GROSS (Bernard ) BIHR ( Philipe), Contrats, Ventes civiles et 
commerciales, Baux d’habitation , Baux commerciaux,  tome 1 , Imprimerie des Presses 
Universitaires de France, Paris, 1993, p. 18 .                                                   
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، ومن كونھ  نظامي إلىصفتھ التقلیدیة من كونھ  رضائي بعقد اإلیجار ر إلى تغیی وأدى) خاصة

كونھ محدد المدة إلى كونھ غیر محدد األمر الذي یدفعنا لالطالع على ھذه الحقبة الزمنیة خاصة 

المشرع الجزائري تبنى ھذا النظام بما یحملھ من خلفیات أخرى، أي من دون أن تكون لھ  نّ أو

  مرجعیة خاصة بھ. 

د تعریفھ والخصائص التي مفھوم الحق في اإلیجار ـ إلى جانب نشأتھ ـ في تحدیتمحور ی

      زه عن بقیتھا ، أین البد أن نوضح مكانتھ بین الحقوق والمصطلحات الشبیھة ، ونمیّ یختص بھا

ا ، وھو ما یدفعنا بالضرورة إلى البحث في طبیعتھ القانونیة ، فیما إذا كانت حق( المبحث األول )

كل ذلك من اجل التوصل إلى  ( المبحث الثاني )عینیا أو شخصیا معتمدین على الفقھ والقانون 

   . الملكیة التجاریةب تحدید النظام القانوني  للحق في اإلیجار وعالقتھ 
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  المبحث األول

  .ماھیتھنشأة الحق في اإلیجار و
  

 األمكنةللعقود وبحق البقاء في  القانونيد اقترن وجود الحق في اإلیجار بنظام التجدی

.  كما نجد نظام االمتداد أحكامھوضبط  إنشائھتعد الرائدة في  إذوتمیّزت فرنسا بتاریخ وجوده 

ـ  حیث تبنت ھذا  األخرىفي مصر و في وقت متقدم ـ مقارنة بالتشریعات العربیة  أیضاالقانوني 

االجتماعیة واالقتصادیة  باألسبابفي تبنیھا لھ متحججة  ،1 القواعد العامة إطارالنظام في 

 غراضألالمؤجرة  إیجار األماكنفي  كما تبنتھ،  2 التي كانت تعیشھا مصر آنذاكوالسیاسیة 

ّ  ھاأنّ  إال ، صناعیة أوتجاریة  فلم تعرف فكرة الملكیة التجاریة على ، ت على البعض من مبادئھتخل

السبب الذي جعلنا نجتنب الحدیث فیھ عن وھو ھا بكل ما تحملھ من آثار عند ضیاع اإلطالق

التي كانت ، ھو الحال في فرنساانھ لیس كما  إال استثنائينظام  لھ فرغم أن، التشریع المصري

  مصدر لقوانیننا. 

 المعایشةولم یكن یعكس الظروف  ،الجزائر فقد ورثت ھذا النظام عن فرنسا بحكم التاریخ  أما

جل أ ومن .اختیار ھذا المبدأ إلىبھا  أدت ظروفا  أوائر فلسفة منفردة  وال تملك الجز، البالدفي 

فلسفة القانون الفرنسي الذي یعد مرجعا  فيھذا النظام االستثنائي علینا البحث  إنشاء أسبابمعرفة 

  ، ولقد انصب اختیارنا على فرنسا بالنظر لما لھا من اتصال قانوني وثیق بالجزائر. أساسیا

                                                             
وتم تقویة مركزه ، جل حمایة المستأجر على اعتبار أنه الطرف الضعیف في عقد اإلیجارأالمشرع المصري من تدّخل  -  1

 ّ انظر:  .1/07/1941الصادر في  151/1941العسكري  األمرلحه و أولها صاة تشریعات في عن طریق إصدار عد
، منشأة المعارف طبعة مستحدثة المساكن و اإلیجارات، ةموسوع، ي، االمتداد القانوني لعقد اإلیجارجمحمد المن
  .  11و  10، ص  2005 ،اإلسكندریة

2  -  ّ ، أین توقف استیراد األولىسببها هو الحرب العالمیة  كانكن التي أما االجتماعیة فهي محاولة القضاء على أزمة الس
والتي ارتبطت بدورها باألهداف السیاسة الرامیة إلى ، فتتمثل في ضرورة تحدید األجرة ، . أما االقتصادیة مواد البناء

التجاریة  كلها أسباب ال تمت بصلة بحمایة الملكیة. وهیتحقیق المصلحة العامة بإشراك المواطن في مسؤولیة اإلسكان
ّ ، للمستأجر وحل أزمته،  اإلسكان بالدرجة األولى بل أنه لم یكن لها أي ثقل عند سن المشرع لهذا النظام، فهو نظام خص

نظریة  ار في القانونین المصري والفرنسياالمتداد القانوني لعقود اإلیج،فاضل حبشيانظر: و لیس القاعدة التجاریة. 
   .66، ص 1962 مصر ،  ، جامعة القاهرة ،یة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقاالیجاریة شبه التعاقد العالقة 
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 حمایتھ إلىوسبب اعتباره حقا یسعى المستأجر  اإلیجارف على الحق في رجل التعّ أمن 

نشوء نظام التجدید الضمني  ومن  إلى أدتالتي  األسبابو  األصلیةیتعین علینا البحث عن الجذور 

) ثم  األول(المطلب كیفیة ظھوره نتناول  إذ؛ دید تعریفا لھ، وھذا ضمن مطلبینتحاالنتھاء إلى ثمة 

، مع استنباط لھ من جھةو ضبطھ مع المصطلحات الشبیھة  اإلیجارعریف الحق في ت إلىنتطرق 

  (المطلب الثاني). أخرىخصائصھ من جھة  أھم

  

  المطلب األول

  كیفیة ظھور الحق في اإلیجار.
  

نظام استثنائي وكرستھ كالتجدید  أو الحق في اإلیجارتعد فرنسا أول بلد اعترفت بالحق في 

  une conciliation législativeبلد قام بمصالحة تشریعیة   ھي أولو، یةالتجار اإلیجاراتفي 

و كانت  والمؤجر بسبب الضغط الذي فرضھ التجار مناداة لحقوقھم، المستأجربین مصالح 

و تركت  التجاریة، أوسواء المدنیة منھا  التجدید القانوني في عقود اإلیجار لنظامتشریعاتھا مھد 

  . ریة العقد عامة في نظ استثنائیةبصمة 

الذي یعد األصل و المرجع األول ، 1نظام لم یكن لھ وجود في قانون نابلیون وھو

إال انھ لم یكن ھناك ، عقد اإلیجار نظمللتشریعات الفرنسیة في معظم أحكامھا ومبادئھا، فرغم انھ 

من جانب كبیر من . األمر الذي أدى إلى رفضھ بھا فیھ و بالصورة التي یظھرأي أثر لنظام التجدید 

  .الفقھ ، بل والرجوع عنھ من قبل تشریعات اعترفت بھ مدة زمنیة طویلة جدا

إال  ظھور فكرة التجدید القانوني في القانون المدني عنھا في القانون التجاري أسباب تلفاخت

مال االجتماعیة في المجالین عاتأثیر الظروف . ویعد ھدف واحد وھو حمایة المستأجرأدت إلى  أنھا
                                                             

إذ اكتفى بتبیان أهمیة هذا العقد  ،نه لم تعزز فیه مكانة المستأجرأإال  ،رغم أن قانون نابلیون نص على عقد اإلیجار -  1
أن عقد اإلیجار نشأ من  نابلیون "في تقریره عن مشروع قانون   Jauper "جویبر"حیث یقول ، في األوساط االجتماعیة 

و        سهلة  او من الضروري أن یكون لإلیجار أحكام ،الحاجة إلى التضامن بین الثروة العقاریة و الصناعیة...
شرح   انظر : عبد الرزاق أحمد السنهوري" و في هذا إشارة إلى عمومیة عقد اإلیجار ال خصوصیته .  واضحة و دقیقة

   .6و  5، ص  1929 ، مطبعة دار الكتب المصریة، سنةي العقود، عقد اإلیجارالمدني ف القانون
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مشتركا بینھما في نشوءه، فیما ساھمت أسبابا أخرى في تعزیز كفة المستأجر في المجال التجاري 

  جاء بھا التجار كطبقة فرضت وجودھا. تمثلت أساسا في أفكار 

إلى االنعكاسات تطرق نثم  األول)،فرع ال( اإلیجارظھور الحق في  أسبابسنتناول وعلیھ 

، أین تتبین من خاللھا مختلف ثاني)الفرع ال(اف المشرع بھذا الحق الفقھیة الناتجة عن تبني واعتر

، و في بعض البلدان العربیة رنسا كأول بلد انشأ فیھ ھذا الحقاالنتقادات الموجھة لھ ، وذلك في ف

  .التي تبنتھ وأخیرا في التشریع الجزائري

  

  األولالفرع 

  وتطوره القانوني. ظھور الحق في اإلیجار أسباب        
  

في القانون المدني قبل القانون ـ  نظام التجدید القانونيالحق في اإلیجار ـ المعبّر عنھ بظھر 

، حیث نجد أن النصوص في القواعد العامة قد مھدت للفكرة قبل نشوءھا في القواعد التجاري

ولى األالعقاریة التي خلفتھا الحرب العالمیة  ھو األزمةخاصة, ویعود السبب الرئیسي لظھوره ال

 إنما وه، لظھور ا ووحیدامباشر اسببوالتي مسّت التاجر والمدني على حد سواء، إال أنھا  لم تكن 

   .خاصة في المجال التجاري لھ نسبھاالمؤرخین في  ااعتمد علیھ أخرىب اسبأ ھناك

الئھم حیث ساھم التجار في نشوء فكرة الملكیة التجاریة عبر المطالبة بحقھم على عم

اإلیجار  ة الصدى األقوى في تكوین مفھوم حق، وكان لھذه المناداراف المشرع بذلكوضرورة اعت

ومنھ . إلى وجودهكما أدت النصوص القانونیة المنظمة لھذا الحق في المجالین المدني والتجاري  

  سنتعرض إلى شرح كل ھذه األسباب المؤدیة لظھوره وتطوره القانوني.
   

  حرب العالمیة األولى.بعد الالعقاریة  األزمة:  أوال

ة القدیمة،  المدنی تجدید القانوني لعقود اإلیجار الحق في اإلیجار و فكرةجذور تعود 

وتكاثفت أسبابا أخرى أھمھا األزمة العقاریة والتي عملت على تثبیتھا   مع العصرالفكرة  ترتطوَ ف

لف دوافعھ عن األول، حیث ، أین تختالتجاري . بینما نجده حدیث النشأة في اإلیجاریومنا ھذا إلى

ولھذا  ،األولى ولیس بسببھافي مطلع القرن التاسع عشر تزامنا مع الحرب العالمیة  كانت النشأة 

لى أساس انھ كان األول في ، عبدایةالقانون المدني  نشأة الحق في اإلیجار في  فضلنا البحث عن 

  .القانون التجاريفي ثم ، الظھور
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          إیجار المباني و األراضي العاریة لالستعمال التجاري  كان: في المجال المدني   - 1

و كانت تخضع كل  ،إذ تطبق علیھم قواعد القانون المدني، و الصناعي خاضع للقانون العام

و ما یلیھا من القانون المدني الفرنسي  1714اإلیجارات المدنیة بما فیھا التجاریة إلى أحكام المادة 

ل األجل و التي إذا ما انتھت و حّ ، إلرادة الطرفینفیھا انت مدة العقد خاضعة كالتي و  ،1804لسنة 

  .1 انتھى سریان العقد

وھي من  ،عرف القانون المدني الفرنسي  قواعد لحمایة األراضي الفالحیة ن ھذا عاستثناء 

نع بموجبھا مشتري العین المؤجرة من فسخ ُ العقود  شأنھا إعطاء عقود إیجار أكثر استقرارا حیث م

، وال یمكن فسخھ إذا نت مدة العقد أكثر من ستة سنواتإذا كا سنوات، )6(  ةالتي تقل مدتھا عن ستّ 

ھ یكون نّ أكما   ،ھ تنبیھ أو إعذارا بسنةاستغل المشتري األرض بنفسھ و ھذا بعد أن یكون قد وجّ 

  .الصادر عنھ مرغما على دفع تعویضا لھ على ذلك الفسخ

المادة  موجبببصفة استثنائیة   "بولیونان "ة للمستأجر سار علیھا قانونھذه الحمایة الموال 

كان العقد المبرم  حتى و لووالتي تنص على أن المشتري ال یستطیع طرد المستأجر  ، منھ 1743

، أي إذا سكت الطرفین فإن القانون ھو بإمكانیة طرده، إال إذا تضمن العقد بندا یقضي محدد المدة

لى بقیت آثارھا إ، وبموجب ھذه النصوص  المالكالمستأجر من  تتجلى حمایةو . لالساري المفعو

أزمة  فيتمثل مأسویا على السكن،  اكان لھذه األخیرة أثر ، أینما بعد الحرب العالمیة األولى

األولى، مما أدى الحرب العالمیة  وذلك إبانأسعار اإلیجار بصفة مذھلة فیھا ارتفعت   سكنیة حادة

 09قانون التدخل وإصدار قانون یخفف بھ من القضاء على ھذا المشكل وھو  الفرنسي المشرعب

وكان  .یسمى بتمدید صالحیة اإلیجار المدني بعد انقضاء مدتھینص على ما الذي  1918مارس 

  . في المجال المدني أول قانون ینشيء الحق في التجدید
  

بتمدید مدة االنتفاع بموجب أیضا   ، یقضي1926 أفریل لسنة الفاتح منقانون وبعده صدر 

  ذا ــھمة لفكرة ــنین مدعتعاقبت العدید من القوا بعد ھذا التاریخ ،  وفي خالل عشرین سنةالقانون، 

  

                                                             
الدیوان الوطني  الفقه واجتهاد المحكمة العلیا، ذیب عبد السالم، عقد اإلیجار المدني، دراسة نظریة وتطبیقیة من خالل -  1

  .28، ص  2001 الجزائر، لألشغال التربویة ،
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الح ھذا ــع التغیرات المكثفة لصــارع الفرنسي متآلف مــالش أضحىحتى االمتداد القانوني 

  .1جانب ــال

ر القوانین المتعاقبة لتسمح و تمنع و تعاقب على و صدو، ھذه الفوضى التشریعیة أمام

المستأجرین على  إبقاءكانت النصوص صریحة والمبدأ واحد في ما یخص  ،تحدید أسعار اإلیجار

بتعدیالت كثیرة   1948إلى غایة  1945و رغم تدخل المشرع من سنة ، حیازة األماكن المؤجرة

الذي  1948 سبتمبر  01 صدور قانونأجر وآخرھا المستكانت كلھا في صالح  أنھا ، إال 2 تفصیلیة

و ھو   le droit de   maintien dans les lieux بمبدأ الحق في البقاءتقر  انصوصتضمن 

  أو تمدید االنتفاع. ، مفھوم آخر وھو تمدید عقد اإلیجارتعویضا ل

ّ إن األزمة :  في المجال التجاري -2 ظھرت في بدایة  والتي ة العقارات السكنیة الناتجة عن قل

ّرتالقرن التاسع عشر یعود  و، المعدة لالستعمال التجاري قلة المحالت  إلىال محالة   أدّت و  ، أث

حیث  أصبحوا یفرضون ما یشاءون . للوضعیة آنذاك انتھاز المؤجرین إلى تأزمھا أكثر فأكثر سبب

  .الدمار إلىض معظمھا التي تعرّ بمختلف أنواعھا،  ومن شروط بسبب ندرة العقارات 

المستأجرین للطرد وإخالء العین  من خاللھا  ضتعرّ رة ثیسلبیات ك ھذا الوضعو قد أحدث 

التابعة المھنیة   من قبل  الھیئات والمنظماتشدید استنكار  إلى و ذلك أدىة المؤجرة بعد انتھاء المدّ 

ّت التي تم تأجیرھا،تطالب بحق التجار في الت، 3للتجار طالبة بتجدید عقود اإلیجار والم مسّك بالمحال

  .، وذلك استنادا إلى تعسف المؤجر في رفضھ التجدیدكن ھناك سبب قانوني إلنھاء العقدطالما لم ی

                                                             

  .29المرجع نفسه ، ص  - 1 
أنشأت لجان تحكمیة  خاصة باإلیجار و كانت بمثابة أول جهة قضائیة مختصة في اإلیجار ، إلى جانب اللجنة  حیث -  2

، التي كانت تفصل في القضایا الخاصة بإیجار السكنات، وأصدرت قوانین منها قانون 14/12/1920العلیا للنقض في 
ثة أو فنادق. و كانت كل هذه القوانین تحدد أسعار الذي یقضي بمنح المحالت السكنیة إلى سكنات مؤث 1924/ 20/07

لیسمح برفع سعر  1925.07.06اإلیجار تفادیا الرتفاعه المفاجئ، و في ذات األوان تدخل المشرع بموجب قانون 
، عقد االیجار المدني دراسة نظریة وتطبیقیة من ذیب عبد السالم  اإلیجارات الطویلة المدة المبرمة قبل نهایة الحرب. 

  .82،  ص  2001خالل الفقه واجتهاد المحكمة العلیا، الدیوان الوطني لألشغال التربویة ، الجزائر ، 
3  - SOLAL -COHEN  MOCHE (Robert), Droit du bailleur de refuser le renouvellement des 

baux de locaux commerciaux , " Model d'évolution des droits issus de la propriété", Thèse 
pour le doctorat ,Université de droit et des sciences sociale de Paris II, Paris,  1978 , p. 21.   
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 أساسذلك أن رفض تجدید اإلیجار أصبح یعني الھالك واإلفالس بالنسبة للمستأجر على  

كحیلة  ى اإلیجارات  الشفھیة، واعتمد المؤجرین في ھذه الظروف اللجوء  إلاھ لن یجد محال آخرنّ أ

و یسھل بذلك للمؤجر  لیثبتون بھ البقاء في العقار،  او رسمی اكتابی حتى ال یجد المستأجرین دلیال

أو لمالك المحل نفسھ  إذا أكثر، إما للمستأجر الجدید والذي یدفع ، الحتفاظ بزبائن المستأجر القدیما

  . 1ما أصبح ھو التاجر

حتى ال القصیرة المدة اللجوء إلى اإلیجارات  د المؤجرینااعتم ت إلىكما أدت ندرة العقارا 

تخلى المالك  من حیث المبلغ  فرصة إیجار أكبر تأتيو ما إن  ،یحتجز المستأجر العقار لمدة طویلة

وعرض بدل ، عن طریق المضاربة فقط  لكبار التجار المجال ح ، و ھكذا أفسِ عن المستأجر القدیم

   . 2إیجار أعلى 

ولم یكن  ،كان  المؤجر یستعمل حقھ في رفض التجدید دون أدنى مبرر، اغتناما لھذه األزمة

 أو أن یعید  ،األخیرھم ھذا فیستفید من الزبائن الذین كونّ ، یمنع حلول  المالك محل المستأجر شیئا

ى من تقدیم أجرة أعل مقابلالزبائن  من ھذا األخیر یستفید ف آخر تأجیر المحل لمنافس المؤجر

یكون للمؤجر وبالدرجة وھكذا  .منحھ مبلغ إضافي یسمى بحق الدخولأو أن ی، المستأجر األول

منعا  بحق البقاء الذي دفع بالتجار إلى المطالبةاألولى إثراء كبیر من وراء رفضھ للتجدید، األمر 

  لھذا اإلثراء بال سبب. 

  ثانیا: فكرة الملكیة التجاریة. 

ظھور مفاھیم قانونیة جدیدة في النشاط  إلى القانون التجاري إطارفي التجدید القانوني یعود 

المعنویة من  األموالتعرف بمجموعة  أصبحتوالتي ،  مفھوم القاعدة التجاریة أھمھاالتجاري 

وحدث  . 3إلى جانب العناصر المادیة االعتراف لھا بالملكیة المعنویة اإلیجار، أي عمالء وحق 

                                                             
 
1 - HAMEL( Josef ) , JAUFFRET ( Alfred), LAGARDE ( Gaston), Traité de droit 

commercial, Tome II , Dalloz , Paris , 1966, p. 216 . 
2 -  PEDAMON ( Michel ) , Baux Commerciaux , Droit civil français , 7ème  éd., librairie  

Technique de la court de  cassation, Paris , 1979, p. 2. 
  1872فیفري  28بتاریخ كان )  (Fonds De Commerce مع العلم أن أول ظهور لمصطلح القاعدة التجاریة - 3

 في هذا الصدد:  . انظر9إلى  7المتضمن قانون التسجیل في المواد من تاریخ صدور القانون الضریبي 

- GUYEONOT (Jean) , Court de droit commercial, Librairie du journal des notaires et des 
 avocats, Paris , 1977, p. 303.     
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، وإمكانیة التصرف في عناصرھا بموجب یمة االقتصادیة للقاعدة التجاریةذلك اثر االعتراف بالق

، وتم تعزیز ھذا المفھوم  1 1909.03.17 المؤرخ في  قانون المتعلق ببیع ورھن القاعدة التجاریة 

تزاحم وتنفي الحریة المطلقة  للملكیة  التي ظھرت  كفكرة جدیدة ،  2الملكیة التجاریة ظھور فكرة ب

  ،  كل ھذا كان قبل الحرب العالمیة األولى. العقاریة

بت ھذه األفكار ل ِ ُس أول من ابتدع مصطلح  إنو فئات مدعمة سیاسیا و نواب في البرلمان ن

مھ بعد ذلك    " Lauche "لوش" الملكیة التجاریة ھو  اللذان  "  " Levasseurلفاسور" ودعّ

 حمایة حقوق التاجر المستأجر حیث نادوا بتقدما بھ  في اقتراح لمجلس النواب في فرنسا آنذاك ، 

وذلك  ، في مقابل حقوق المالكینالمتمثلة أساسا في كونھ ملكیة تجاریة ویجب على القانون حمایتھا 

اعتمادا على أفكار متفق علیھا تتمثل في كون أن المالك المؤجر یستغل المستأجر و یكون إخراج 

و في تفویت فرصة ، وید بدل اإلیجار من جھةفي تزللمؤجر فرصة  من العقار  ھذا األخیر

  .  3من جھة أخرىوتضییع الزبائن عن المستأجر االستمرار في التجارة في نفس المكان 

فكرة الدفاع عن حقوق المستأجرین التجار ، واالقتناع ببازدیاد طبقة التجار المستأجرین

ري بظھور حق الملكیة التجاریة  النشاط التجا إزاء المؤجرین و حقھم على زبائنھم، ارتبط تطور

اعترف  أنھذه التسمیة،  فتداولت ھذه الفكرة إلى  إلىو ترجم   وھو حق اعترف بھ رجال القانون

المتزامن مع   ، والمتضمن قانون الملكیة التجاریة 1926جوان  30قانون  بموجببھا رسمیا  

ولقیت ھذه األسباب،  تتكثف أنبعد  وذلكالقانون القاضي بتمدید مدة االنتفاع في المجال المدني 

العقد شریعة المتعاقدین " خاصة وانھ بات من السھل جدا انتھاك قاعدتي ، الدعم لوجودھا األخیرة

  المدني. اإلیجارانتھاكھما في  أمام "حق الملكیة المطلق" و" 

                                                             
1  -  Loi du 17 mars 1909  dite Loi Cordelet sur la vente et le nantissement du fonds de 

commerce, Op.Cit.   
2 - GINESTE (Gaston) , La Propriété commerciale, Étude critique de la loi du 30 juin 1926, 

Ses conséquences économiques, thèse pour le doctorat ,université De Paris,  faculté de 
droit, Paris, 1927, p. 8. 

3  - CHATILLON (Stephane) , Droit des affaires internationales, Vuibert ,Paris , 1994, p.64.  
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في سلسلة وتم إدراج حقا جدیدا  ، بنظرة الحق الضائع 1للملكیة التجاریة القانون رجال نظر 

واعتمدھا  ، ویضمن التمتع بھا من قبل المستأجر.تأجر یعمل على حمایة ھذه الملكیةحقوق المس

و أسس قانونیة أھمھا التعسف في استعمال الحق و اإلثراء ، نظریة دعمت بحجج دامغةالفالسفة ك

ى نظریة بھذه الظروف و األسباب، أصبح للحق في اإلیجار وجود قانوني یعتمد علو . 2بال سبب

الملكیة التجاریة التي كانت الحجة األكبر والسالح األقوى في ید التجار للممارسة بقائھم وحقھم في 

  تجدید اإلیجار.

النظرة التشریعیة للحق في البقاء في القانون المدني  أنالباحث في ھذا التاریخ  یرى إن 

صة بالنظر لتواریخ وجود ھذا خا، محالة وجودھا في المجال التجاري الفرنسي القدیم شجعت ال

  . التجاري  باإلیجارتواریخ الموجودة في القوانین الخاصة الالحق التي دائما تسبق 

 لم یمنع وھو ما ، العقاریة في المجال التجاري األزمةالظروف تزامنت مع  بعض أن كما 

ار في القانون المدني ، رغم أن الحق في اإلیجالقواعد الخاصة الحق في اإلیجار إلى انتقال  مفھوم 

ھو  تكریس سببھ األكبر في القانون التجاري مرتبط  سبب وجوده باألزمة السكنیة، في حین  یعود 

  . وجب العدید من القوانین كما سنرىالملكیة التجاریة و الذي اعترف بھا رسمیا بم

  للحق  في اإلیجار. قانونياالعتراف الثالثا : 
لظروف والمشاكل السابقة الذكر، أدى بالمشرع إلى إن تفاقم الوضع السیئ بسبب ا

حق ب قرّ ، فأالحجة القانونیة في ذلك الملكیة التجاریةواضعا  االعتراف الرسمي بالحق في اإلیجار

  أن شرع ـــلملولم یكن ،  3 على مبادئ ھامة ارتكزمذلك  تسعدة قوانین كرّ  ر بموجبـااإلیجتجدید 

  

                                                             

حیث  إلیه"  الملكیة التجاریة وحمایتها عبارة " تسبنو  Lauche اقتراح لوشإن أول ظهور لهذا المصطلح كان في   -  1
وكانت الحجة الدامغة  1912.12.19 ریخ  وذلك بتاقدمه للبرلمان الفرنسي ،  مشروع قانون كان في  أول مرة قدمها 

  راجع في هذا الصدد :    وتحصل فیها على الحق في التجدید . على حقوق التجاربها  فعادالتي 
   SOLAL -COHEN  MOCHE (Robert), Op.Cit , p.22 .                                                            -  

ننا سنتحدث عن هذ -   2 ٕ ه األسس بالتفصیل عند الحدیث عن األساس القانوني للتعویض االستحقاقي كأثر لتطبیق نظام وا
 التجدید وذلك من خالل المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث . 

3   - GUYEONOT  (Jean) , Cours  de droit commercial, sans édition, Op.Cit, p 308. 
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  .  1 غالبیة الفقھ الیھبعد ما استقر ع ا إالھمنینطلق 

تعرض على حول الحلول الواجب اقتراحھا في البرلمان الفرنسي بعد حوار جاد ف

 اموحد االمستأجرین للطرد وإخالء العین المؤجرة بعد انتھاء المدة االیجاریة ، أصدر البرلمان قانون

ِ عُ  و شامال ضع أسس قانونیة مفاده و 1926جوان   30و ذلك في  التجاریة  بقانون الملكیةف ر

فرق بین نوعین  من الملكیة ؛ الملكیة  مما أدى إلى وضع. توازي بین مصالح المستأجر و المؤجر

  العقاریة السابقة للعقار والملكیة المعنویة للقاعدة التجاریة .   

ذلك  ،عقد اإلیجار التجاريالقانوني ل متداداالفي ظل ھذا القانون لم یكن أي أثر لضرورة  

. أما إذا  ؤجر إذا رفض طلب المستأجر في تجدید عقد جدید یتعرض إلى دفع ھذا التعویضأن الم

  فإن العقد ینتھي بانتھاء المدة.، لم یرفض و لم یطلب المستأجر التجدید 

طرأت ظروف  1945 – 1939، ففي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ھذا األمر لم یدم طویال

لمستأجرین من طرف المؤجرین المتعسف لطرد الو تتمثل في ، أخرى بات المستأجر یعاني منھا

المؤجرین یمارسون  . و أصبحبسبب الندرة الشدیدة للعقارات واشتداد األزمة االقتصادیة العالمیة

وھو ، الرفض بشتى األسباب ، مما أدى إلى المناداة بحق جدید یضاف إلى سلسلة حقوق المستأجر

ما یسمى بالحق في االمتداد  أونازل عن حق التعویض االستحقاقي حق البقاء في األمكنة مقابل الت

  .في رفض التجدید بضبط حاالت الرفض  ، والتقلیص بذلك من حق المؤجرلعقدلالقانوني 

قررت الحكومة الفرنسیة بإصدار قانون جدید یعدل بصفة جذریة نظام جل تلك األسباب أمن 

صبو إلیھ التجار المتمثل في الحق في التمسك باألمكنة اإلیجارات و ذلك بتقریره لھذا الحق الذي ی

، و ذلك من دون اشتراط طلب المستأجر لذلكبصورة قانونیة و  وبالتالي امتداد عقد اإلیجار

  ون في ــرف ھذا القانـو یع، أي مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة ،  1948.09.01قانون بموجب 

  

                                                             

، وهو ما على اعتبارها ملكیة معنویةعند البحث عن الطبیعة القانونیة للقاعدة التجاریة ،  ،بت معظم اآلراء الفقهیةانص -  1
یتوافق وان التاجر یسعى إلى تكوین ملكیة تجاریة عبر محافظته على عناصر المتجر السیما حقه في لعمالء ومنه 

یة الصناعیة والمحل التجاري ، دار النهضة العربیة القاهرة مصر االعتراف بحقه في التجدید. محمد حسني عباس، الملك
  .  417، ص 1969،  
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  .Code des loyers (1 (   بتقنین اإلیجاراتالعمل 

توزیع و إن أھم أھداف ھذا القانون ھو المحافظة على الثروة العقاریة المعماریة الفرنسیة 

و المحالت المعدة لالستعمال التجاري  اتكان یضم إیجارات السكنوأفضل لألمكنة المعدة للسكن، 

كن استثناء و خاصا التشریع الخاص باإلیجارات لم ی أنو التي بدورھا تخضع للقواعد العامة أي 

غیر أنھ كان یسري فقط على المدن و المناطق المبینة في المادة  .ةعاماستثناء في القواعد البل 

  قانون لم یعم كافة أنحاء البلد. األولى منھ و التي تنص على أنھ

فیما یخص بالمستأجر  عالقات المؤجر "المتضمن   1953سبتمبر  30قانون  صدر بعد ذلك 

أھم  ھوو   2"الحرفي أوالصناعي  أوالعقارات والمحالت المعدة لالستعمال التجاري ر إیجاتجدید 

وبخاصة  الحق في التجدید والحق  اإلیجارفي  أحكامجاء بعدة  القوانین الصادرة في ھذا المجال، و

  ق من الثاني.وضیّ  األولوسع من  إذفي االسترجاع 

یتحلى بھا متى مارس حقھ في رفض  أنأضاف ھذا القانون شروطا أخرى على المؤجر 

اجعة بدل اإلیجار من كال .  كما یحق مر3التجدید ألجل السكن لھ أو ألحد فروعھ أو أقاربھ 

غیر أنھ على المستأجر و في حالة التجدید أن یدفع بدل أكثر من األول ماعدا المراجعة  ,الطرفین

  التي تتم كل ثالث سنوات.

                                                             
  مادة و هو مقسم تقسیما ثالثیا ؛  103یحتوي  هذا القانون على  -   1

 . 17إلى  4، و ذلك في المواد من   Maintien des lieuxاألول و یتعلق بالبقاء في األمكنة  -      

 .25إلى  18، وذلك من المادة   Droit de repriseبالمالك في استعادة العین المؤجرة  الثاني و یتعلق -      

  . انظر:  فاضل حبشي ، مرجع سابق 24إلى  26الثالث و یتعلق باألحكام الخاصة باألجرة ، و ذلك من المادة  -      
  . 69ص 

2  - Décret n° 53-960 du  30 septembre 1953, Op.Cit. 
3  - Voir : Exposé des  motifs du décret 53-960 du  30 septembre 1953, Réglant les rapports 

entre bailleurs et locataire en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage commercial ,industriel ou artisanal, p. 1 et 2. 
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یدة في التنازل عن اإلیجار و اإلیجار من الباطن و مراجعة ھذا القانون نظرة جد كما أعطى 

بدل اإلیجار و شروط فسخ اإلیجار بمحض إرادة احد الطرفین و كل ما یتعلق بالعالقة التي تربط 

  .1 المؤجر بالمستأجر بمناسبة عقد اإلیجار و أثناءه

رع ــئھا المشتعدیال ھدف من ورا  2عشرینوة أكثر من ستأدخلت على ھذا القانون و قد 

مع  3خرىأ یق نظام اإلیجارات على عناصرـدید تطبـتم أو ،التوسع في الموضوع إلىالفرنسي 

  تعزیز الطرف الضعیف المتمثل في المستأجر.

عبر ھذه المراحل من الزمن وباالعتراف الرسمي من المشرع  لحق المستأجر نشأ الحق  

م  في كل مرة الملكیة التجاریةدفي اإلیجار بصفة قانونیة تحت ظل  نظام یحمي وی ، و توسع عّ

   تطبیقھ إلى العدید من التشریعات حتى كاد یكون  مبدأ ال رجعة فیھ .

التجدید و فكرة الملكیة تبنت نظام بمحتوى ھذه القوانین و تأثرت التشریعات العربیة 

، فكان نشوء بالتجدیدواألحكام الخاصة  وان قد تفاوتت فیما بینھا من حیث تنظیم المتجر، التجاریة

، ثم 1942دیسمبر  24الصادر في كان بموجب القانون  القانون اللبناني  الحق في اإلیجار بالنسبة

، ثم القانون التجاري 1955ماي  24بموجب ظھیر الذي كان القانون التجاري المغربي  لحقھ

  .4 1959 أكتوبر 5التونسي الصادر في 

                                                             
1  - GUYON (Yves),  Droit des affaires, Droit commercial général et société, Tome 1, 7ème. éd. 

Economica, Europe Media Duplication, Paris, 1992, p.656.                               
 3و مرسوم  1971یة جویل 16و تشریع  1969افریل  22و أمر  1965ماي  12 هي تشریعهذه التعدیالت من أهم و  -  2

على   ال تدل  تهذه التعدیال كل ..،  بخالف مراسیم و أوامر أخرى . و1985دیسمبر  30و  تشریع  1973جویلیة  
عدم االستقرار التشریعي بقدر ما تدل على االستمرار في الثبات على المبدأ وتكریس حق المستأجر طوال هذه األزمنة 

  هذا الصدد: في . انظروالمبدأج المتبع هو المنه 1953ویبقى مرسوم  كلها.
- Répertoire de droit commercial , Encyclopédie Juridique, Baux commerciaux  , Tome I, 1998 

Dalloz,  Paris , pp.3 et 4. Voir  aussi: PÉDAMON (Michel) , Baux Commercial, Droit civil 
français , Tome II ,7e édition. Libraire technique de la cassation, Paris 1e, 1979, p. 11 et 12.              

و التجاري  المشرع الفرنسي و في خضم التعدیالت أدخل الحرفیین و المؤسسات العمومیة ذات الطابع االقتصادي أنإذ  - 3
                 رتهم على حساب المؤجرین راجع :        لكي یستفیدون من هذا النظام وهذا دلیل آخر على رفع درجة المستأجرین وتوسیع دائ

 - PÉDAMON (Michel) ,Baux Commercial , Op.Cit ,p 11.    
أفول فكرة المحل التجاري ، تأثیر تطور األفكار واألسالیب التجاریة الحدیثة ، دار النهضة  عبد الحكم محمد عثمان ، -   4

  .  49، ص 1994القاهرة ،  ،العربیة
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یجار في القانون الجزائري كان بموجب القانون التجاري الظھور القانوني للحق في اإل إنّ 

ولھذا السبب تجدنا نستعین باألفكار  ،الفرنسي - 960 53و ھو نسخة مطابقة لمرسوم  1975لسنة 

  التي قامت بتحلیل مواد ھذا األخیر لنطابقھا على القانون الجزائري.
  

  الفرع الثاني 

  .عاتفي التشریانعكاسات االعتراف بحق اإلیجار  
  

ّ  االعتراف الرسمي لحق التجدید نّ إ ألن المجال التجاري خاصة یعتمد  ادلم یحض بقبول النق

على مبدأ الحریة في التعاقد، فكانت النصوص القانونیة المدعمة لتدخل المشرع بمثابة المقیّد لھذا 

دى إلى توجیھ المبدأ، وكانت معظم االنعكاسات الفقھیة والقضائیة في غیر صالحھا. األمر الذي أ

، رغم أنھا الدولة لمكرسة لھا، وذلك بالنسبة لفرنسالفكرة التجدید وللقوانین انتقادات مختلف اال

 إلى أدىمما الراعیة والمنشأة لھا ، أو بالنسبة للدول العربیة التي تبعتھا في ذلك ، ومنھا الجزائر. 

     ث في مختلف ھذه االنتقاداتمن قبل بعض المشرعین، وھو ما یدفعنا للبحالعزوف عن الفكرة 

لتراجع عنھا ، خاصة وان المشرع الجزائري كان من بین  ھؤالء المؤدیة لاستخراج السلبیات ب

ا اتخذتھ النصوص الف ّ   .رنسیة التي تعد المصدر األول لھاالذین تركوا نظام التجدید، وخرج بذلك عم

التي العربیة  التشریعاتأو  ،الفرنسي  التقییمیة سواء في ظل القانون اآلراء إلى سنتطرق ومنھ

الذي  1975كما سنبین موقف المشرع الجزائري سواء بالنظر للقانون التجاري الصادر في  .تبعتھ

   ، أین سجل تراجعھ عنھ. 2005تبنى فیھ نظام التجدید، أو بالنظر لتعدیل 

  .يفرنسالتشریع ال في أوال : 

أكثر من ریق العدید من التعدیالت في خالل ظل التشریع الفرنسي یحمي المستأجر عن ط

 إلى 1926أي بدایة من ، من تاریخ ظھور أول قانون ینص على الملكیة التجاریة نصف قرن 

  لم یمنع من توجیھ رجال الفقھ و القانون لھذا النظام مختلف االنتقادات.یومنا و

قر الرسمي  لحق الذي كان المست 1953لمرسوم   Gineste "جینست " أول انتقاد عرضھ 

ودلیلھ في ، الحقیقة عن علیھ لیال بعیدا عن الشفافیة و اإلمضاءتم اإلیجار وللملكیة التجاریة ، انھ 

 " إنجوان حیث قال  30لمجلس  الشیوخ في لیلة  "Brayer  ربرای" ذلك ھو ما صرح بھ  السید 
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ِر 1" للقیام بالضربات السیئة األنسبھذا الوقت ھو  ر ولم یتم قانون معجل ومبكّ   نھأ. لھذا اعتب

وھي محل انتقاد ، بائسة ومتعارضة وصف أحكامھ بأنھا إلى أدى الذي  ،األمردراستھ جیدا 

  التعاقد. في حریة المبدأ وانتھاك لحق الملكیة  ألنھ وببساطةنظریا وتطبیقیا، ورفض 

تعدیالت المتالحقة رغم ال، وغیر مكتمل الملكیة التجاریة بناء أن   Escara " اسكارا اعتبر"

الفرنسي في جعلھا أساس متین تقوم علیھ أحكام اإلیجارات ، إال أنھا بقیت   المشرعقام بھا التي 

فرض على المؤجر وھو الذي یتعویض االستحقاق لمبلغ خاصة بالنظر ، 2فكرة غیر منطقیة 

  .   صاحب الحق 

فالدول المجـاورة  ،اعالمی انظام على أساس أنھا لم تكن كما انتقدت فكرة الملكیة التجاریة 

بل ھناك من الدول التي لم  ،3ألمانیا واسبانیا وایطالیا لم تعتنق ھذا النظام ثال وعلى سبیل الم لفرنسا

فكرة  ضف إلى أن   .مما جعل تقبل الفكرة أمر صعب ،4انجلترا كتعترف أصال بالقاعدة التجاریة 

نحكم على مستأجر أن  أنذلك أنھ من غیر العدل ، كھااریة لیست في صالح حتى من یملالملكیة التج

 یستأجر و لو برضاه عند مؤجر آخر  أنیبقى في مكان واحد بدافع أنھ سیفقد ملكیتھ التجاریة بمجرد 

  و ھذا ما یجعلھ باق في مكان واحد ألنھ فقط دفع ثمن الحق في اإلیجار غالیا. 

                                                             
1  "-    …C' est l'heure , a dit malicieusement au sénat Mer Brayer de la Ville-Moysan , ou l'on 

fait les mauvais cous !"   Voir : GINESTE (Gaston)  ,Op.Cit ,p. 126   
2   - ESCARA ( Jean ), HOUIN (Roger) , L'indemnité d'éviction , Librairie Sirey, Paris , 1968 

p. 538. 
المستأجر یعد مجموعة  الدول فإن ألمانیا لم تعرف القاعدة التجاریة أصال و ما یملكه التاجر هذهعلى غرار العدید   -  3

  بمعنى المتجر.   Handel seyes chaifftوظفها في إطار قانوني و تسمى یأصول یكسبها من اجل االستنفاع بها و 
-Voir : GUYON (Yves), Op.Cit,  p. 657 .V. Aussi :  CHATILLON  (Stephane)  Op.Cit, p  64  

مفهوم القاعدة التجاریة في ألمانیا اقرب لمفهوم المؤسسة ، فال یتقید المؤجر في تعاقده مع التاجر بأي التزام و یعد         
لمستأجر في ألمانیا هو لتجدید اإلیجار أو لدفع تعویض االستحقاق كما في فرنسا و الضمان الوحید الذي یتمتع به ا

انظر: المدة الطویلة التي قد یتفق علیها المتعاقدین مسبقا و هي مدة أطول بكثیر من المعهودة في القانون الفرنسي. 
إیجارات تجاریة، التعویض االستحقاقي في القانون الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الحبیب الطیب ، محمد 

 .6، ص 1998سنة ،  وهران الجامعیة، المطبعة الجهویة ،

ملك تجاري لیس بالضرورة متكامل  ویعتبرهاال یعترف أصال بالوجود القانوني للقاعدة التجاریة  القانون االنجلیزيإن  - 4
   :. انظر بل بالعكس كل جزء مستقل عن اآلخر، له أحكام و قواعد منفردة ، األجزاء 

- DÉRRUPE ( Jean), Le Fonds De Commerce , Connaissance du droit, Dalloz, Paris , 
   1994 , p. 2 
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جاریة على أساس الملكیة لعالقة االیوانتقد التدخل المفرط للمشرع الفرنسي في ضبط ا

ستأجر عامة على حساب ، و انھ مجرد تأسیس وھمي لم یكن لیحمي التاجر فقط ، وإنما المالتجاریة

فلماذا  ظھور حق البقاء إلىلو كانت الملكیة التجاریة ھي الدافع ، والدلیل على ذلك انھ طبقة المالك

من تلك ھذا األخیر یستفید للتجاریة على الحرفي المشرع الفرنسي وسع تطبیق نظام اإلیجارات ا

بالقاعدة التجاریة و ال بالصفة التجاریة فما دور أصال ال یتمتع أنھ مع العلم ، المقررة فیھالحمایة 

  .الحرفي إقحامھذه الفكرة ( الملكیة التجاریة ) في 

ي مجال العقارات تسبب ھذا النظام أیضا في التوقف واالمتناع عن البناء و االستثمار ف  

خوفا من المآل الذي سیؤول إلیھ المالك، حیث سیجدون أنفسھم  ةمحالت التجاریبال الخاصة

 .1 خاضعین بما سیطلبھ المستأجرین من دفع تعویض قد یفوق قیمة العقار المؤجر في حد ذاتھ

 اإلیجارالعقارات وبدالت  تسبب أیضا في االرتفاع في أسعاراالعتراف بحق اإلیجار كما أن  

تنازل  إذا،  الذي  أخرىقاعدة اإلثراء بال سبب في صالح المستأجر من جھة   ، وأصبحتمن جھة 

جل"  ، عن إیجاره لمستأجر ثاني ِ  pas de "فإنھ سیكون مرغم على دفع مبلغ یسمى" خلو الر

porte " 2 ،  ض مبلغ التعویھذه األحكام ؛ و ھكذا یكون قد تحصل على أموال كثیرة من جراء

ِجل خلو رجل كمن المستأجر الجدید  ھسیطلب. عالوة على المبلغ  الذي باالستحقاق و مبلغ خلو الر

  . طبقا للعرف المتعارف علیھ آخر

ّ  ،و غالء في ثمن القواعد التجاریة إلىكل ھذه العادات أدت  ر سلبا على غالء المعیشة ذلك أن أث

و بذلك فھي  أجل اكتساب ملكیة تجاریة التاجر یعود على المستھلك في تسدید مصروفاتھ من 

حاجز معیق لتأجیر محالت و لشراء قواعد تجاریة أخرى و حتى بوجود تجار صغار أو جدد 

كونھم غیر قادرین مالیا، فكان من األفضل على الصعید االقتصادي وبإلغاء فكرة الملكیة التجاریة 

  .3لبلد أن یستعمل التجار أموالھم في استثمارات إنتاجیة تفید ا

                                                             
1 -  SAVATIER (René) ," Avènement et dépassement de la théorie juridique du fonds de 
commerce '' , Liber amicorum, Baron Louis Frederic ,tome II ,paris , 1965, pp de 901 à 925 . 

جر الجدید للمستأجر الخارج حتى یتنازل له عن اإلیجار بصفة كلیة، ویتحدد مقداره حسب قیمة یمنحه المستأوهو مبلغ  -  2
رفٌ القاعدة التجاریة، ویتغیر حسب القیمة السوقیة لها التي تتحدد ،   تجاري معروف جدا في فرنسا خاصة. هو عُ

3 -  GUYON (Yves) ,Op.Cit,  pp .657 et 658.  
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وھذا معقدة وطویلة جدا  وإجراءاتیشھد عدة صعوبات في التطبیق  اإلیجاراتنظام  أن كما

 كوترو " وھو ما صرح بھ "التي یتصف بھا القانون التجاري، السرعة  ودعامة یتعارض

Cautru  1 1926إثر مناقشتھ لمشروع قانون الملكیة التجاریة لسنة .  

القاعدة ھو زوال فكرة في عصرنا الكتراث بالملكیة التجاریة من العوامل التي شجعت عدم اإن 

وتوجھ التجارة  ، ھزات عنیفة منذ بدایة ھذا القرن إلىثر تعرضھا إالمحل التجاري )  (التجاریة 

التطور المذھل  في الركب التجاري السیما بعد ظھور  إلىو سببھا  یعود ، لعولمةلللعالمیة و

  Les centres commerciauxدیة الجدیدة كالمراكز التجاریة الكبرىالكیانات التجاریة واالقتصا

الخدمات المعروفة  أوشبكات التوزیع الشامل للمنتجات  أو  Concessionnairesوعمالء البیع 

، فضال عن المحالت الجماعیة للتجار المستقلین. وھذا ما دفع بالمشرع الفرنسي  Franchiseباسم 

  . 2 1985والتقلیدي للقاعدة التجاریة بموجب التعدیل الذي استحدثھ في  األولیتراجع عن المفھوم 

 1986االقتداء بھا كانت موضوع ملف ساخن في سنة  أسباب الملكیة التجاریة و أنمع العلم 

توحید  التشریعات في مجال العالقات التجاریة  إلزامیة أمامروبي وذلك واالتحاد األ أعضاء أمام

  .3انھ باء بالفشل لتمسك فرنسا بمبادئھا ، إالجذریا تھدراس أعید و مياإلقلیعلى المستوى 

القضائیة المطبقة  القراراترغم تصدي  یومنا ھذاطرح قانوني إلى محل موضوع ھذا ال بقي

یظھر استیاء رجال القانون من ھذا النظام في كل مناسبة لھا ، إذ  4لملكیة التجاریة احمایة لقوانین 

حیث صرح وزیر العدل ، لو بصفة  غیر مباشرة  ر ھذا النظام المجحف وعناص بإحدىعالقة 
                                                             

1 - GINESTE (Gaston)  ,Op.Cit ,p 149. 
 قالذي تم التعلیق علیه من قبل العدید من رجال القانون و منهم " سیا  1985جویلیة  11لـ  697 – 85قانون  انظر :  - 2

 "sayag    "عبد الحكم محمد  عن. 1985جویلیة  11  لـ 697 – 85 في مقاله هیكلة جدیدة للمؤسسات في ظل قانون
  .  6و  5، ص مرجع سابق ،عثمان 

3  -  GRIGNON ( Philippe) , Le fondement de l'indemnité de fin de contrat des intermédiaires 
du commerce, Litec ,Paris  , 2009, p 1.  

 

في هذه و الملكیة التجاریة  ترسیخ مبادئیقضي ب نسي" الفر دیجون "ن مجلسعقرار صدر  1991.02.27 حیث وبتاریخ - 4
الدعوى ذهب المؤجر إلى التذرع االتفاقیة األوربیة لحمایة حقوق اإلنسان التي تنص على ضمان لكل إنسان حقه في 

على في حالة الحفاظ  إالاحترام ممتلكاته العقاریة و تمنع الدول الموقعة من التدخل في تنظیم استغالل هذه الممتلكات 
ال یهتم سوى  إذمخالف لهذه االتفاقیة،  الفرنسيالمصلحة العامة. واحتج هذا المؤجر بأن تشریع اإلیجارات التجاریة 

القضاء الفرنسي أن  واعتبر .وال یحافظ على المصلحة العامة بمصلحة التاجر إضرارا بمصلحة المالك العقاري المؤجر
محمد الحبیب  ن المصلحة العامة و حمایة الحقوق الفردیة.بیتوازن ال قحقی 1953 مرسوم نأتلك الدفوع غیر مؤسسة و 
  . 7الطیب ، مرجع سابق، ص 
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بأنھ  ، 2003ماي   25بتاریخ   Deauville"دوفیل "في  مؤتمر الموثقین المنعقد في   1الفرنسي

مما ، استنكر  التقنیة المعقدة لھذا التشریع  ألنھالتجاریة  اإلیجاراتالتفكیر في نظام  إعادةیتمنى 

ّر سلبیا  على  المالكین السیما من حیث  سوء إلىیؤدي  الفھم وكثرة المنازعات حولھ ، وھو اث

  االستثمار في مجال العقار التجاري .

بمناسبة الوزیر  ألقاهومن خالل خطاب االفتتاح الذي  2003جوان  17كما انھ بتاریخ  

دیث مرسوم الملتقى المنظم من طرف المنظمة الوطنیة للمالكین العقاریین حول ضرورة تح

ولعل ھذا  2 بھذا القانونفرقة عمل تتكفل بتحدید  المشاكل المتعلقة  إنشاءینوى  أنھصرح ، 1953

التي تنادي بضرورة مراجعة قانون واآلراء الفقھیة  الموقف كان كردة فعل للعدید من األصوات 

جوانبھ السیما من  في العدید من اإلیجارات التجاریة الذي لم یعد یتمشى  و الفكر المعاصر الحر

   .3جانب البنود التعاقدیة التي تبرم بشكل لیأتي القانون ویغیرھا

العقد شریعة المتعاقدین في قاعدة على  نظریة الملكیة التجاریة بصورة سلبیة جدا أثرتوقد 

في القانون الفرنسي ـ على خالف القانون  أقصىمحددة بأجر  أصبحتالتي  األجرةمجال 

اخضع العقد للتجدید. وھذا التعارض لم یقبل بھ على كل المستویات ألن الطرفین الجزائري ـ متى 

 Plafonnement  األجرةإن التعدیالت الخاصة بتسقیف و، 4األجرة في اشتراط  أحرارفي النھایة 

du loyer،  حر.  رأسماليتعد  قوانین جارة في نظام  

ھو ء اعترافھا بالحق في اإلیجار أیضا من جرامن بین العراقیل الحالیة التي تواجھھا فرنسا 

والدلیل على  ،التجاریة ال یساعدھا في ذلك اإلیجاراتنظام  إنّ و، روبي ودخولھا في االقتصاد األ

                                                             
1  _  " la technique excessive de cette législation nécessite une réflexion " Déclaration de Mer 

PERBEN Dominique, Ministre de la justice. Voir : BERNARD (Marie - Dominique), "La 
Notion d'intérêt pour le commerce considéré à la lumière du rapport  pelletier du 16 sep 
2004", Recueil Dalloz, 180ème année , N° 32, éd. Dalloz, Paris , p. 2365. 

أیة حال من  في أنه ال یمكنب، و لقد علق على هذا التصریح  من قبل كاتب الدولة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -  2
  األحوال أن یمس الحق في التجدید ألنه حق قاطع ال یحتاج أي مراجعة.

  -Voir : BERNARD (Marie- Dominique) ,Op.Cit , p.  2359.                                                                       
3  - CHALVIGNAC  ( François) ," la répartition des travaux dans le bail : Appel à une reforme  

législative " , Recueil Dalloz ,180ème, N°36, 14 Oct. 2004 , éd. Dalloz, Paris ,  p.2637.   
4 - WERTHE TALON( Servine),  " Loyer de renouvellement du bail commercial , une liberté 

contractuelle illimitée" Commentaire sur  un arrêt,  cours de cass,  3ème civ.  10 mars 2004, 
Recueil D. 2 sep 2004, N° 30 /7171, éd. Dalloz, Paris ,  p.221.   
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   و الذي  كان ثمرة تقریر،  1 2008قانون تطور االقتصاد لسنة   أحدثھاذلك ھو الضجة الذي 

ّت في شأن  األحكام مامأوضع فرنسا موضع حرج  أین ،Pelletier "بال تیي"  اإلیجاراتالتي سن

بالمبدأ المتخذ  اكھاحتكإلى افي كل مرة  والتي تدعو إلى الحریة أكثر في التعاقد األمر الذي أدى

  . 2متطلبات العصر مقابل   53سابقا في مرسوم 

 عن موقفھ وبقي یتراجعلم  المشرع الفرنسيأن  كل ھذه االنعكاسات السلبیة إاللكن رغم  

  . 3 ال مثیل لھ في العالم كلھقانون الذي ال

  العربیة.في التشریعات ثانیا :  
بعض جل استخراج أھم األسباب التي أدت إلى العدول عن مبدأ التجدید  نتناول موقف أمن 

   . اتفقت في تعدیلھ، ثم في تطبیقھ التي اختلفتوالمعترفة بحق اإلیجار التشریعات العربیة 

نظام االمتداد  ولكنھ عرف 4الملكیة التجاریة  نھ لم یعرفإفصري لتشریع المل بالنسبة 

ال ، و ن یعتبر حق الملكیة حقا نسبیاأو لم یكن یقبل ب األفكارضد ھذه  األصوات، فتعالت القانوني

القوانین  . خدمت حتى وان كان المشرع العقد  بنودیغیّر في  أنیحق ألي طرف مھما كانت صفتھ 

االمتداد فلیس تحت رایة الملكیة التجاریة مصالح المستأجر ولكن  ،5داد المدعمة لنظام االمت

ّ العقود المدنیة وسببھ األزمة السكنیة ، ّد إلى العقود التجاریة على أساس أن ھذه  القانوني خص وامت

خاصة بھ إذ ال ینتھي عقد اإلیجار التجاري إال األخیرة تخضع للقانون المدني المصري  بأحكام 

التي  إلخالء وھي محددة بأربعة حاالت مذكورة بصفة حصریة، وتقل بكثیر عن الحاالتألسباب ا

  .تناولھا القانون الجزائري 
                                                             

1 - Loi n° 2008-776  du 4 aout 2008, Relative à la modernisation de l'économie ,(J.O.R.F) N° 
181 du 5 aout 2008, p. 12471. 

   

2 - MONÉGER ( Joël) ," Baux commerciaux" ,Chronique, Revue Trimestriel de droit 
commercial et de droit économique , éd. Sirey Dalloz,  paris , 2008,  pp. 500 et s. 

 3  - DERRUPPÉ (Jean), Le Fonds De Commerce Connaissance du Droit , Op.Cit, P 2 et 6.  

ثم القانون المدني وعبر عنها بالجدك، المشرع المصري في  بل نص علیها ،وهذا ال یعني أنها لم تعرف القاعدة التجاریة -   4
یجار التصرفاتأما الفقه فیسمیه المحل التجاري، وقد أخضعه إلى كل  .بالمتجر ٕ هناك نظام لیس غیر أنه  ،من بیع وا

نه من عمالءر من حق الولم یكن هناك استفادة المستأج هیحمی ّ مرجع   . محمد حسني عباستجدید بالنظر لما كو
  .402ص  سابق، 

منه) على مستأجري األماكن لمزاولة نشاط  29/2الذي كرس نظام االمتداد ( طبقا للمادة  49/1977قانون  أهمهاو   -   5
  .13 ، ص مرجع سابقالمنحي، محمد  .تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي



33 
 

عن ھذا النظام االستثنائي حیث جاء في تقریر اللجنة المشتركة لدراسة المشرع  تراجع  

الخاص على القطاع  إقبالالمعوقات التي تحول دون  إزالةانھ وبھدف  مشروع قانون المعدل "

الكثیر من القوانین والقرارات التي تحول دون  إلغاءنھ یجب إف،في مجال البناء  أموالھاستثمار 

 التجدیدقاعدة عن التي سجلت التراجع  بذلك كانت مصر أولى الدول و ، 1تحقیق ھذا الھدف " 

  حق في البقاء. ال المتضمنةلمادة بإلغائھ ل 1996لسنة  4بموجب قانون رقم  وذلك  ، 2القانوني 

نھ لم یضع أیعاب علیھ  إذ ،ظلما في تطبیق نظام االمتدادالقوانین  أكثرالتشریع المصري كان 

ناشئا الحق في اإلیجار حقا ، حیث كان التي یكتسب فیھا المستأجر حقھ في البقاء مدة اإلیجار

  خطیر.  يءو ھذا ش بمجرد إبرام العقد 

للعالقة االیجاریة اھتماما  قد أولى فیھ  لمشرع السوريانجد  لتشریع السوري أما بالنسبة ل

وبلغ  ، بنظریة الملكیة التجاریة تتأثر ، قوانین3 كبیرا حتى زاد  على ثالثة وعشرون قانونا

 اإلیجارالقوانین التي تخفض بدالت  خاصة بصدور، درجة الحصانة إلىمن الحمایة  بھا المستأجر

 . ن الجزائريتھ وھو ما ال نجده في القانولمصلح

لسنة  6بعد جھود مضنیة ومع كثرة االنتقادات الموجھة لھذا النظام صدر قانون رقم لكن و

   2/2بموجب المادة  لحریة التعاقدالمدنیة  اإلیجارات وأخضعت 2001/ 2/ 15المؤرخ في  2001

                                                             
تمثل ظلما اجتماعیا فادحا للمالك " …  بأنها إحكامهاقد وصفت المحكمة الدستوریة العلیا  فكرة التجدید في احد ول  - 1

  .  560 إلى 557محمد المنجي ، مرجع سابق، ص  . …" اولیدة مفاهیم جائرة ال یمكن تبریرها منطقی وأنها
وتم إحداث  ما بعدها . و 270، ص 1997باعة، مصر،النسر الذهبي للطدار القانون التجاري،  ،عزت عبد القادر -  2

الخاصة للعقارات المؤجرة  التي أوجدت خلال خطیرا في مفهوم الملكیةء المحكمة الدستوریة العلیا التغییر بفضل إنشا
داء مثلت اعتالتي خرجت عن المفاهیم العادلة و  تقتضي بعدم دستوریة معظم مواد قوانین اإلیجارالتي  هاأحكام فتوالت

في النزول عن  وأثره المستأجرشهیبك، طبیعة حق وافتئاتا على الملكیة الخاصة المصونة بأحكام الدستور". محمد إبراهیم 
  . 13ص  2005،  اإلسكندریة" رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة  دراسة مقارنة من الباطن " واإلیجار اإلیجار

، ثم المرسوم التشریعي رقم 1952لسنة  111، والمرسوم التشریعي رقم  1943 4/ 29المؤرخ في  26منها قانون رقم  - 3 
وكلها قوانین جاءت لتكرس نظام التمدید الحكمي …  1987/ 3/7بتاریخ  4، ثم المرسوم التشریعي رقم 1970لعام  187

لنیل درجة الدبلوم في القانون  مذكرةوالملكیة التجاریة. خلود الشاملي، عقد إیجار العقارات ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین، 
  .  10، ص  2006/ 2005الخاص، كلیة الحقوق، جامعة دمشق. سنة 
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حالھ  علىبقي التجاري  اإلیجار ألن  لإلیجارات. ولم یتم قبول ھذا التعدیل الجزئي  1 منھ

 أین أطلق ،  2006 لعام  10بصدور قانون رقم تم تدارك األمر غیر انھ  ،بالتعدیل األولىوھو 

ضیعّت الملكیة  وبھذه الصورةو في تحدید مدتھ.  اإلیجارالحریة للمتعاقدین في تحدید بدالت 

بعد االستنكار  التجاریة مكانتھا في التشریع السوري و لم یعد لنظام االمتداد مجال في التطبیق وذلك

ن نظام التمدید انعكس سلبا على النشاط التجاري أالكبیر من قبل رجال القانون الذین اقروا ب

  . 2مؤجر یقبل بالتمدید القانوني  إیجادلصعوبة 

حیث   ،دة قوانین وتعدیالت في ھذا الشأناصدر المشرع عفقد  في التشریع اللبنانيأما 

ثم یحال  )،القانون المدني إلى (أيقانون الموجبات والعقود  إلى منھ األولىیخضع العقد في السنة 

أما  لتمدید یستحق بعد مرور ھذه المدةن حق األ اإلیجاربعد اكتمال مدة سنة من  اإلیجارقوانین  إلى

  .3اإلیجارحق  المستأجرقبل مضیھا فال یملك 

 إالالفسخ  األخیرق لھذا تجدید وال یحالرفض المؤجر  إذاتعویض عادل المستأجر بیتمتع  كما  

المقدر ولكن المبلغ  ،4التعویض إلىلھ مكانتھ وفقدانھ یؤدي  اإلیجارفالحق في ، بحكم قضائي

. وتجدر اإلشارة إلى أن التنازل جزائريكما في القانون ال الملكیة التجاریةلتعویض ال یمثل قیمة ل

على خالف ما ھو في ،5 رع في ذلكوال دخل للمش طرفین،ال مسألة تحسم بین اإلیجارالحق في عن 

                                                             
بحث لنیل درجة ، 2001لسنة  6طارق حمزة الهادي ، قانون اإلیجار السوري " العالقة االیجاریة في ضوء القانون رقم   -  1

محمد بشیر الجزائرلي، إنهاء العالقة  ایضا :. وانظر  67،  ص 2004،  الدبلوم ، كلیة الحقوق ، جامعة دمشق
االیجاریة، " تعویض إنهاء العالقة االیجاریة "، مجلة المحامون ،الصادرة عن نقابة المحامین في الجمهوریة العربیة 

  . 231، ص 2005السوریة ،السنة الثمانون، العددان السابع والثامن ، سنة 
انه قد اضعف إن لم نقل قد أنهى إمكانیة بیع المتجر من قبل المستأجر  2006لسنة  10ق البعض على قانون یعلّ  - 2 

قانون اإلیجارات   ،سعید كوزل.  لمستأجر آخر وذلك ألنه ألغى أهم مقومات تكوین عناصر المتجر أال وهي االستقرار
الثامن، الجمهوریة العربیة الجدید خطوة نحو األمام، مجلة المحامون، مجلة تصدرها نقابة المحامین ،  العددان السابع و 

   . 211ص  ،2004 ،السوریة 
 ،اال واجتهادا " الجزء األولاإلخالء واسترداد المأجور في قانون اإلیجارات اللبناني وفي القضاء " سؤ  محمد علي فینو، -  3

  وما بعدها .     10، ص  2005طرابلس، لبنان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب،
التجاریة والصناعیة، الشركات التجاریة، منشورات  ، الملكیة ن التجاري، التنظیم القانوني للتجارةهاني دویدار، القانو  - 4

، الجزء األول  ،: الیاس جوزیف أبو عید ، المؤسسة التجاریة والتمثیل التجاري .  انظر أیضا216ص  ، 2008 الحلبي،
  .1983 لبنان ،  دار بیروت للنشر،  بیروت ،

نعیم مغبغب، قانون األعمال  لمتضمن المؤسسة التجاریة. انظر:ا 11/67یه المادة الخامسة من قانون ما نصت عل وهو -  5
  . 149، ص  2000طرابلس ، لبنان  ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، المقارن، دراسة في القانون 
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مفھوم  أنا نجد مك مرونة في التطبیق. أكثرما جعل من نظام االمتداد ھو و ،القانون الجزائري

وھو ، 1الملكیة التجاریة لم یكن لھ المكان الواسع في القانون اللبناني رغم االعتراف الجزئي بھ 

حیز یزال  والى یومنا ھذا ال ،القضاءالسبب الذي لم یكن محل انتقاد شدید من رجال الفقھ و

  تطبیق.ال

سار القانون األردني منحى القوانین التي انحازت على نظام االمتداد،  وعاد إلى تطبیق     

 2000لسنة  30قاعدة العقد شریعة المتعاقدین طبقا للقانون المدني وذلك بموجب القانون رقم  

ي أنھى العمل بالقانون القدیم ،أما بالنسبة لعقود االیجار المعدل لقانون المالكین والمستأجرین ، والذ

  . 2 2010/ 12/ 31المبرمة قبل نفاذ ھذا القانون فإنھا تنتھي بقوة القانون بحلول تاریخ 

نوني توصلنا مما سبق أن  معظم التشریعات العربیة تراجعت عن مبدأ التجدید أو االمتداد القا

ن اختلفت في التفاصیل  التي من خاللھا إفقت على ھذا الموقف و، واتكما جاء في صیغھا القانونیة

تم العزوف على أن حق االیجار ھو حق مطلق للمستأجر معتمدین في ذلك أن  العالقة وبسببھا 

  .   تعاقدیة  تنتھي بموجب بنود العقداالیجاریة ما ھي إال عالقة 

    .في التشریع الجزائري ثالثا :  

، أین كرس 1975انون التجاري الجزائري لسنة من الق 202إلى  169تضمنت المواد من 

وازن ذلك ن لھ المكیة التجاریة التي كونھا، وفي المقابل فیھا الحق في التجدید كحق للمستأجر یضم

  بحق المؤجر في استرجاع عقاره متى توافرت شروط ذلك.

للمستأجر  أعطى وحذو المشرع الفرنسي  المشرع الجزائري حذابموجب ھذا القانون نجد 

األخیر، بل ومتأثر بواقعھ  وذلك بھذا  متأثریكون  أنانھ تغیّر موقفھ من دون  إال،  التجدید الحق في

فضیّق بشكل كبیر فرصة    2005بموجب التعدیل الجدید الذي أحدثھ المشرع الجزائري في سنة 

. بندا یتفق علیھ الطرفین   تطبیق نظام التجدید من دون أن یلغیھ كلیة حیث  أبقاه و جعلھ مجرد

األمر الذي یؤدي بنا إلى القول أن المشرع الجزائري قد تراجع في اعتبار الحق في اإلیجار وسیلة 

                                                             
  .    257و  251هاني دویدار، مرجع سابق، ص  - 1
د القانوني لمدة عقد االیجار ، دراسة مقارنة ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون االمتدا،مالك عقلة سلیم البطارسة  - 2

  .    202ص  ،  2007، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ، 
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ّھا في مدة زمنیة طویلة ، ولم یعد  یحمي بھا المستأجر قاعدتھ التجاریة وملكیتھ التجاریة التي كون

  ألثر السابق.االعتراف  القانوني للحق في اإلیجار وارد بنفس  ا

كثرة النزاعات في ھذا الشأن ل أرجعت أسباب التعدیل في الموقف و بصورة جذریة  أساسا 

تمت أخرى، فا المجال من جھة ذفي ھ واستنكار رجال القانون  للنظریة الفرنسیة المتبناة، من جھة 

لة الحظ في نظریة الملكیة التجاریة قلی أصبحت و، 02 - 05جة القانونیة بموجب تعدیل المعال

  األطراف.  إرادة إلىعدم وجودھا أو ع وجودھا اخضِ  ، وإنما إلغائھاالتطبیق ذلك أنھ لم یتم 

وذلك بموجب  ، بل خاضعا لنظام التعاقد من النظام العاموفقا للتعدیل لم یصبح نظام التجدید 

تنبیھ  أي یوجھ أنمن دون  األجلینتھي بحلول  اإلیجارأن التي تنص  ،مكرر منھ 187المادة 

 وھكذا استعاد حق .لكاتفق على خالف ذ إذا ، إالومن دون االستفادة من حق التجدید، باإلخالء

  . بعد كان حقا عینیا التي تعد مبدأ ال شك فیھطبیعتھ الشخصیة  القانون الجزائريفي  اإلیجار

رض في عمن قبل الحكومة الموقف تم عرضھا  تغییر إلىبالمشرع  أدتالدوافع التي  إن

  و تتمثل في ما یلي : ،  1المعدل  للقانون  األسباب

یكون  ، بتكریسھ لحق تجدید العقد والحق في تعویض االستحقاق1975القانون التجاري لسنة  إنّ "  -

مركزا ممتازا على مركز المؤجر. وقد كان مرد ھذا االختیار آنذاك ھو  المستأجرالتاجر  أعطىقد 

 أدىھذا المسعى قد  أنضمان استقرار المعامالت التجاریة ، غیر انشغال المشرع بتأمین التاجر ل

بالمؤجر الذي وجد نفسھ في الواقع محروما من االنتفاع بملكھ والذي ال یمكن  اإلضرار إلى

 غالبا ما یكون مفرطا.  والذي  بدفع تعویض استحقاقي  إالاسترجاعھ 

لقلب الوضعیة في صالحھم والتھرب من  استعمال حیل قانونیة إلىوقد دفع ھذا الوضع بالمؤجرین  -

تقل  إیجاریبرم عقود  معظمھم وأصبح اإلیجارااللتزامات المفروضة علیھم في حالة رفضھم تجدید 

ا االستحقاق طبق بتعویضمدتھا عن سنتین متتالیتین وھي المدة الدنیا التي تعطي الحق في المطالبة 

 أصبحتقود التي شاع استعمالھا بین المؤجرین قد . ومثل ھذه العمن القانون التجاري 172للمادة 

 الیوم عامال من عوامل عدم استقرار المعامالت التجاریة وعائقا للنمو االقتصادي. 

التجاري في سیاق اقتصاد  اإلیجار إدراجن مشروع ھذا القانون یقترح إولمعالجة ھذه الوضعیة ف -

 حریة التعاقد". ل والمستأجر العالقة بین المؤجر بإخضاعالسوق وذلك 
                                                             

  .2و  1ص  ،،  مرجع سابق 02-05 مذكرة مشروع قانونعرض أسباب   - 1
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ومراعاة  ،ل عجلة التطور في میدان االقتصادتعطی إلى ھذه األسباب أدت أنّ یتضح مما سبق      

كما نظریة الملكیة التجاریة. التأسیس على  ارافض ا مغایرا لألول موقفاتخذ  كلھ  ھذامن المشرع ل

 أصبحانھ  أساسعلى  ،زاتمن ھ القاعدة التجاریة  مفھوم   إلیھما تعرض   إلى األسبابتعود  

ذلك انھ  بتكریس نظام ، وعدم التقید بالتعاریف الضیقة ، العصرنة إلىیخضع بمفھومھ الحدیث 

من التشریعات  العدیدغرار ـ وعلى الجزائري  المشرع  أنیبدو  والتجدید قد یعیق من تطورھا . 

فكرة المشروع االقتصادي محل  اللوإح للقاعدة التجاریة بالنظام القانوني الحالي  ـ مقتنعالعربیة 

  . 1وناقدیھاالفكرة التقلیدیة وھو ما ناد بھ معارضي فكرة  الملكیة التجاریة  

الملكیة التجاریة انعكس سلبا الحق في اإلیجار على أساس نظریة االعتراف بخالصة القول أن 

معظمھا تراجع  إلى أدىما ، مكافي من الفقھلم تلق القبول العلى التشریعات التي أخذت بھ كمبدأ، و

ھو التشریع المصري بموجب  األصل إلىوعاد ، التجدید  مبدأتخلى عن  فأول تشریع ،عن ذلك

، ثم  200لسنة  30بموجب  األردني، ثم تبعھ التشریع 1994لسنة   04رقم  األماكن إیجارقانون 

  . 02-  05جب قانون ثم القانون الجزائري بمو، 2001لسنة  6لسوري بموجب القانون التشریع ا

التشریع  المرنة  في ھذا المجال، كما بقي وفي المقابل بقي التشریع اللبناني محتفظا بأحكامھ 

الملكیة التجاریة التي ابتدعھا ، وفي كل ھذه المواقف نسجل  لنظریة الفرنسي مھد ھذا النظام وفیا 

، ثانیا على مستوى التشریع المقارن تالنضج القانوني لھؤالء المشرعین أوال بعدم انتظار التعدیال

  .على القانون ااإلرادة سیدمبدأ ، وثالثا ألنھم جعلوا من جتمعھمألنھم استجابوا لمتطلبات م
  

  المطلب الثاني

.تمییزه عن بقیة المصطلحاتواإلیجار  في حقالتعریف   
 

تحدید یصعب  إذالحق في اإلیجار مصطلح یحمل في أبعاده وفي أعماقھ عدة مفارقات   نإ

 أنالخاصة،  فبعد  أوتعریفھ أمام جملة من المصطلحات الشبیھة سواء من ناحیة القواعد العامة 

وأسباب وجوده كاستثناء في  تبین لنا المصدر التاریخي للحق في اإلیجار في القوانین المقارنة 

                                                             
1  - LE FLOCH (p) , Le fonds de commerce - Essai sur le caractère  artificiel de la notion du 

fonds de commerce et ses limites actuelles  , L.G.D.G  ,Paris , 1986 , p. 21.  
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و لنا أن نتعرف یبقى ، وبأنھ حق اخذ من الرعایة التشریعیة الالزمة النظریة العامة  للقانون ، 

  اإلیجار وباالستغالل التجاري في نفس الوقت. على ھذا الحق اللصیق بعقد بصفة معمقة

خاصة إذا ما أخذنا كل األبعاد التي یمكن أن یصل تعریفھ  إلىوجدنا تباین بالنظر  ولقد 

   .ریة خصوصاجاـفي القاعدة التانتھ مكانتھ في العقد عموما ومكھا، وإذا ما نظرنا إلیھ من خالل إلی

في تعریفھ (الفرع  لبحث المعمقلیدفعنا   المختلفة في وقت واحد األفكارولعل تواجد ھاتھ 

الفرع  (جعلت منھ حقا یأخذ مركزا  منفردا بین الحقوق تبیان الخصائص التي ، ثم )األول

  .لفرع الثالث)ا ( مشابھةالالقانونیة  المصطلحات  بقیة وھو ذات األمر الذي یجعلنا نمیزه عنالثاني)

  األول الفرع

  ار.ــاإلیجق في ــتعریف الح
  

		:قولھ تعالى  فيالشریعة اإلسالمیة الغراء  من تھمشروعییستمد الحق في اإلیجار  	
»  ْ م َ  ًأهُ ِ قْ ی ُ س َ م ْ ون ر َ ح َ م َ بِّ ت ر ْ نَ  ك َ قَ  نُ ح ْ س َ نَ م ْ ا ب ُ نَ ی ْ ه َ  م ِ م ُ یشَ ع ُ ت ْ ه ِ  م َ ف َ ي الح ِ ی ُ  اة َ نْ الد َ ی َ ا و ْ فَ ر َ نَ ع ْ ا ب ُ ضُ ع ْ ه ْ فَ  م َ و  ق

 َ ْ ب َ  ضٍ ع ِ  اتٍ جَ رِ د َ ل ِ تَّ ی َ  ذَ خ ْ ب ُ ضُ ع ْ ه َ  م ْ ب ُ ضً ع ً رِ خْ ا س َ   1 ای ْ ر و َ ح َ  تُ م َ بِّ ر ْ خَ  ك ُ ی ِ  ر َ مَّ م ْ ا ی َ ج ُ م ْ ع   .  2»  ون

ق فیما زرق بھ البشر من ممتلكات تدّ              ل ھذه اآلیة الكریمة على أن هللا سبحانھ و تعالى فرّ

لھا حتى یبقى كل منھما في حاجة إلى اآلخر و ھكذا  و كفاءات شتى فجعل منھم المالك وغیر المالك 

  .3ثابتة و جائزة بكتاب هللا تعالى و سنة رسولھ  اإلیجارفإن مشروعیة 

من الناحیة القانونیة فیدخل عقد اإلیجار ضمن فئة تعریفھ  ، أماھذا من الناحیة الشرعیة

تزام بوضع الشيء تحت تصرف لاالعقد ال یترتب عنھ سوى و ھو العقود الناقلة لالنتفاع باألشیاء، 

في إطار و غیر أن ھذا الحق  ، ناشئ عن العقد التزام  بھذا فإنھو ,"اإلیجار"حق  المتمثل فيالغیر 

 اعنصر یتحول إلى أین العقد،  تجدیدالقانون التجاري یأخذ معنى آخرا  یتمثل في حق المستأجر في 

لتزام فعنا للبحث عن تعریفھ عبر الصورتین ؛ كاالذي ید األمرو ھو  .عناصر القاعدة التجاریةمن 
                                                             

  .ي مسخرا في العمل أي مستخدما فیهسخریا تعن  -   1
  من سورة الزخرف. 32اآلیة  -   2

  بن أریقط طریق غیر معروف لقریش لیسلك به و صاحبه أبياإلجارة عندما استئجار لعبد اهللا (ص) لقد أجاز الرسول -3  
، عودة بوغاريانظر: فأقر الرسول (ص) اإلجارة وبیّن أحكامها. ، یصل بهما لبر األمان وبكر الصدیق رضي اهللا عنه 

  . 10 الجزائر، ص،جامعة یوسف بن خدة ،2006/2007انتهاء عقد اإلیجار في القانون المدني،رسالة ماجستیر 
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مع تسلیط  ،سواء في العقود المدنیة أو التجاریةاالیجار  تجدید عقدحق لك ، وعن العقد ئناش

  .القاعدة التجاریةتكوین ھ إلى عنصرا في على تحول الضوء

  عن العقد.  ئالتزام ناشاإلیجار في صورة أوال : الحق في 
 إمكانیةإلى أنھ مركز قانوني یتقرر بموجبھ للشخص  1اإلیجارفي  ینصرف تعریف الحق    

القیام  ، المتمثل فيمحل االلتزام،وھو ما یسمى باالنتفاع بالعین المؤجرة التي یمارس فیھا تجارتھ 

التصرف فیھا في  أحقیةلھ  . كما 2یتمركز في تمكین المستأجر من االنتفاع بالعین  بعمل معین 

فمن لھ الحق في أن ینتفع  ،من الباطن مثال اإلیجاروذلك عن طریق ، االستغاللحدود االستعمال و

، ومن یملك إدارة الشيء یملك أن یؤجره  مع  3بالشيء یستطیع أن یلتزم بتمكین غیره من االنتفاع 

  لمدة معینة .  إیجارھذا االنتفاع یكون مقابل بدل العلم أن 

ھلك الشيء  متىف، على األعیان كما ھو في البیع  اإلیجار بھذا  ینصب على المنافع و لیسو

 عامة اإلیجارعن عقد  يءوھو بذلك التزام ناش،  المؤجر زالت المنفعة و انتفت الغایة من اإلیجار

  .4 سلبي ال ایجابي  ناشئ عن العقد التزام  بأنھ  ویسمى

  

                                                             
ر إجیعتبر من الناحیة اللغویة  -  1 ادف األجرة أو مفهومها هو . و مر ارة ، و یقال آجر (بالمد) إیجارااإلیجار مصدر من أجّ

نه من االنتفاع منه مقابل أجرة معینة. الكراء ره الشيء أي مكّ ره الدار، و یقال أیضا أجّ ، حیث یقال أكراه الدار أي أجَ
جار في اللغة هو اتفاق مكتوب بین المالك و المستأجر، فیؤجر األول محال ویضعه تحت فاألجرة أو اإلیجار أو عقد اإلی

أما في اللغة الفرنسیة استعمل القانون  ا األخیر الحق في االنتفاع منه.ویصبح لهذ رف الثاني الستعماله مقابل أجرة،تص
  bail le. كما یسمى أیضا  louer فعل  من الالتینیة و من  locationوهي مشتقة من  كلمة    louageالفرنسي لفظ 

بوغاري عودة انظر : . األخیر و له نفس المفهوم السابق وهو اللفظ الجدید ، ذلك أن األول أصبح مهجورا و استبدل بهذا
  . 10، مرجع سابق ،  ص 

، ص 1996ارف اإلسكندریة، األحكام العامة في اإلیجار، منشاة المع رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد اإلیجار، - 2
104 .   

،  اإلیجار والعاریةود الواردة على االنتفاع بالشيء، عقال، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  - 3
  .38، ص 1956،   التراث العربي ، بیروت إحیاء، دون طبعة ، دار المجلد األول  ،الجزء السادس 

رة تمكین المستأجر من االنتفاع قانونا هو تقریر التزام ایجابي بعد أن كان في السابق یحمل مفهوم إن المقصود من عبا -  4
(  إطار القوانین القدیمة التزام سلبي ویظهر الفرق بین الطبیعیتین في كلمة  " تمكین" التي كانت في السابق وفي 

عقد سمیر عبد السید تناغو، . )  (laisser jouir  l'autre partieالمصریة و الفرنسیة ) تعني ترك المستأجر ینتفع
  .3، ص 1997/1998،  اإلسكندریةارف ، عمنشأ الماإلیجار، طبعة جدیدة ، 
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من االلتزامات الناشئة  أنفي توضیح أبعاد ھذا االنتفاع ، ذلك  1 السنھوريالفقیھ تفانى  لقدو 

المؤجر بتمكین المستأجر من أن ینتفع فیھ  یلتزم  انھ)  مدني أو تجاريوالناتجة عن عقد اإلیجار(

یصبح مالكا لھ و ینتفع من منافعھ و یدیره إدارة حرة من دون و,  أجرةانتفاعا كامال مقابل  يءبالش

  لكھ ملكیة تامة. یتمتع بھ من یم و وھو حق متصل بملكیة الشيء أدنى قید،

فھ  ف  "Rodière " "رودیارأما "  ، فیحق  2"ضد المالك  المستأجرن دیْ  بأنھ "قد عرّ

وطبقا   ،انھ مؤقت بمدة العقد و یمكن نقلھ كأي دین آخر إذیطالب بھ عند المالك   أن للمستأجر

  . لطابعھ القانوني یمكن التنازل عنھ مبدئیا

على  بصورة غیر مباشرة، المكون للعقد  في ركن المحل نجد الحق في اإلیجار أنكما یمكن 

 وھو، ھو تمكین المستأجر من االنتفاع بالعین المؤجرة  في عقد اإلیجارااللتزام محل أساس أن 

 المؤجر یكون في منفعة الشيء اللتزاماتفھو بالنسبة  ا ؛ھ مزدوجمن جعلتبقواعد خاصة  میّزیت

ھذا ألن محل االلتزام   ، األجرةااللتزام بدفع ستأجر فیكون في اللتزامات الم أما بالنسبة،رلمؤجَ ا

     .3یقع على كل من المدة و األجرة  وطبعا العین المؤجرة 

عقد عبر تعریفھما للمشرعین الفرنسي و المصري ل بالنسبة اإلیجار ح تعریف حقاتضّ  

 المادة ضمنالجزائري المشرع  ،  وبموجب التعدیل الوارد على القانون المدني  نص 4اإلیجار

لقانون المتضمن  ا  58 - 75رقم  األمرمن   467المعدلة للمادة  و 05- 07من القانون  الثانیة 
                                                             

  ،اإلیجار والعاریةود الواردة على االنتفاع بالشيء، عقال عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، - 1
  وما بعدها. 37مرجع سابق، ص 

2 - " C'est la créance du locataire contre le propriétaire ; c'est-à-dire le droit à la jouissance 
des lieux loués ou s'exercent le commerce … Comme tout  droit de créance le droit au bail 
est cessible " . Voir :  RODIÈRE ( Rene), HOUIN ( Roger) , Droit Commercial ,Actes de    
Commerce  et   commerçant, banque et bourse, sixième éd , Dalloz ,Paris, 1970 , p.174. 

دار الكتب   ، 02- 05، اإلیجار التجاري في ظل القانون القدیم و التعدیالت الجدیدة له في ظل قانون بومخیلة سمیرة -  3
  .  61 إلى 54، ص  2008،  العلمیة ،  الجزائر 

ف عقد اإلیجار في المادة  - 4 ّ فرنسي،  1709و المقابلة للمادة القانون المدني المصري من  558نجد المشرع المصري عر
كن المستأجر من االنتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء أجر معلوم "، حیث نجد حق  ّ بأنه " عقد یلتزم بمقتضاه أن یم

لذي جعله على عاتق المؤجر و المتمثل في تمكین المستأجر من ملزم بتسلیم اإلیجار هنا في ذلك االلتزام االیجابي ا
الشيء ، و یترتب على هذا االلتزام أن المؤجر ملزم بتسلیم الشيء المؤجر في حالة یصلح معها لالنتفاع بها من طرف 

ّ  انتفاعا كامال و بصیانة العین وترمیمها. أما المشرع الفرنسي مدة اإلیجار المستأجر طول م عقد اإلیجار إلى فقد قس
louage des choses  و  Louage d’ouvrage من القانون المدني الفرنسي.انظر : 1708طبقا للمادة  

- CODE  CIVIL ,106 éd , 2007 , Dalloz , Paris , p. 1726. 
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محددا اإلیجار، م ج ) على طرفي  ت( 467 ،  فیما نص في المادة  1المدني على نفس التعریف 

   ھذا الحق أعطىقد  رع المش و من لھ حق االنتفاع. و في ھذا الصدد نجد اإلیجاربذلك من لھ حق 

مختلفین وھذا قد یشكل أثرا سلبیا في معرفة صاحب الحق األصلي  لشخصین ( االنتفاع أو اإلیجار)

؛ ھما المشرع ھذا الحق فيویتمثل الشخصین الذین منحالذي ینعكس عن كیفیة التصرف فیھ. األمر 

بالنظر و الفرق بین المصطلحین ما ھ  لھ حق االستئجار أو حق االنتفاع و من، من لھ حق اإلیجار

  ؟ومن یكون كل منھما  لألطراف

یملك حق إیجار ھو من واألول ھو المؤجر ؛ ف ھما طرفي العالقة اإلیجاریةالشك في أنّ 

ر ھو الشخص الذي والثاني ھو المستأجر و ،الشيء َ   للعقد.أثناء تجدیده ینتفع بالشيء المؤج

ّ أما ع -      أي المستأجر األصلي) و صاحب االنتفاع بالشيء (ألك یكون المافقد  ن لھ حق اإلیجارم

 حق اإلیجار تتعدى الوصفین ف عرّ ناألبعاد التي من خاللھا ف، و ینتھي انتفاعھ بسقوط حق الملكیة

یؤجر ما یملك  أن أوباالنتفاع بھ شخصیا،  المستأجریلتزم المؤجر بتمكین  أنفیمكن  السابقین

وفي المقابل ، تباره مالكا للحق في االنتفاعالمنتفع تأجیر الشيء باعومنفعتھ، ومن ھنا یمكن لھذا 

  .2إدارتھلھ حقا في   آخر ماعدا المالك والمستأجر أن یؤجر ذلك الشيء إذا كان لشخص یمكن

قد فمن لھ حق اإلیجار األولى  وھي  ؛ ھو ملك لثالث طوائف اإلیجارحق  أنیتضح جلیا 

 من لھالثانیة و  .رة ملكیة تامة (رقبة و انتفاعا) أو النائب عنھالمؤج للعیناألصلي  المالكیكون 

  .3 من لھ حق اإلدارة الثالثة و  . على حق عیني أو حق شخصي سواء بناءً ،  حق االنتفاع بالعین

فاألمر ھنا یختلف و ال یضم ، حق االنتفاع  : أو من لھ  4أما بالنسبة لمن لھ حق االستئجار -

ل إلیھ حق االنتفاعب، كل الفئات السابقة  ّ فالمستأجر ھنا یلتزم بدفع أجرة  ، ل ھو الشخص الذي حو

                                                             
يء  لمدة محددة مقابل بدل االیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االنتفاع بالش " تنص المادة على انه :  - 1

  إیجار معلوم. 
یعدل  2007ماي  13المؤرخ في  05-07قانون رقم  یجوز أن یحدد بدل االیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر " . انظر: 

 .3، ص 31، العدد  2007ماي  13صادرة بتاریخ المتضمن القانون المدني ، جریدة رسمیة  58-75 األمر ویتمم

    .105مرجع سابق ، ص ،   1996طبعة ، لسعود ، العقود المسماة رمضان أبو ا - 2
ر الفكر للطباعة والنشر دا، إیجار األشیاء عقد اإلیجار،، دشرح القانون المدني في العقو ، السنهوري عبد الرزاق أحمد - 3

    .65ص ، مصر، دون سنة النشر ،والتوزیع
عمل مصطلحین مختلفین لنفس المعنى حیث نجده استعمل حق االنتفاع في هذا الصدد نجد أن الفقیه السنهوري قد است - 4

 ". و استعمل حق االستئجار في98مرجع سابق ، ص  "عقد اإلیجار، شرح القانون المدني في العقود  مؤلفه "بالعین في 
  .70اإلیجار و العاریة  ، المجلد األول، مرجع سابق ، ص " الوسیط في شرح القانون المدني 
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و كل شخص یحق لھ االستئجار وفقا لھذا  ینتھي انتفاعھ بانتھاء عقد اإلیجار.و، في مقابل االنتفاع 

بل یتحقق حق  ،الشرط یصبح ممتلكا لحق االنتفاع خالفا لحق اإلیجار الذي ال یدفع فیھ أي أجرة

  .بموجب الملكیة ذاتھا فیھ ع االنتفا

الذي ھو عنصر من  حق اإلیجار یشكل صورة من صور حق االستغاللأن إذن ن لنا یتب

 یل االستغالل ـــالك بالتأجیر مقابل الحصول على مقابل ھو من قبــلكیة ذلك أن قیام المــعناصر الم

 jouissance  1 ن ینقل عنصرا فقط من متى أراد المالك أ یشكل صورة من صور التصرف. كما

فینتقل بذلك ، كأن یرتب على المنزل المملوك لھ حق االنتفاع  ، عناصر الملكیة مع استبقاء الملكیة

ن أولھذا نقول  و في كلتا الحالتین یكون لھ حق اإلدارة.   2للمنتفع عنصري االستعمال و االستغالل 

وھو واقعا على حقھ العیني، أما  عقاریة ال و لصیق بالملكیة مملوك للمؤجرفي األصل حق اإلیجار 

. 3ذلك أنھ واقعا على حقھ  الشخصي ، من عقد اإلیجار للمستأجر مستمدحق  حق االستئجار فھو

نھ ینتفع بالعین شخصیا ر ألالتي یتمتع بھا المؤج، حق اإلیجار عنصر من عناصر الملكیة  كما أن

ن المستأجر من االنت ھناأو بموجب تأجیرھا و  ّ فاع بھا ، و ینقل للمستأجر ھذا العنصر بموجب یمك

  بدال عنھ. عقد إیجار في صورة انتفاع ، لیصبح المستأجر المنتفع بالشيء مقابل أجرة 

یمنع ذلك،  و اإلیجار متى وافق المؤجر علىالحق في  للمستأجر أنمن ھذا المنطق نقول  

خذه المشرع الجزائري في إطار ھو الموقف الذي اتو. خالف ذلك  القانونعلیھ ذلك متى قرر 

عندما جعل من حق اإلیجار ملكا للمستأجر بموجب القانون و ذلك في إطار الحق  القانون التجاري 

من ت ت ج ) ، وانھ یمكن أن یتصرف فیھ من دون العودة إلى  176( المادة القانوني  في التجدید 

  من ت ت ج ). 200التجدید ( المادة إرادة المالك األصلي وذلك في إطار التنازل عن الحق في 

حق ناجم عن العقد ینصب عامة بأنھ  اإلیجارعقد  إطارفي  اإلیجارلحق في اتعریف  یتحدد

، و یمكن التنازل علیھ بموافقة اإلیجاربالعین المؤجرة طیلة مدة  ،انتفاع المستأجر على إمكانیة

  .ألنھ المالك األصلي لھ المالك

                                                             
 رج شدراوي، سلسلة الحقوق العینیة العقاریة ، حق الملكیة العقاریة ،الجزء األول ، حق التصرف وحق االنتفاع جو  - 1

  .38، ص 2006المؤسسة الحدیثة للكتاب ناشرون،  لبنان،  
 الملكیة، حق  ود الواردة على االنتفاع بالشيءعقالالوسیط في شرح القانون المدني ، السنهوري ،  عبد الرزاق أحمد - 2

  .501المجلد الثامن ، مرجع سابق ،  ص 
  بعدها . اوم 49،  اإلیجار و العاریة ،  من ص  الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري ،   عبد الرزاق أحمد - 3
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  .في صورة تجدید للعقد اإلیجارثانیا : الحق في 
حقا جدیدا عالوة عن الحق في  مھما كان نوعھ تجاریا أو مدنیا یجار اإلإبرام عقد  عنیتولد 

ویسمى ، على حساب المؤجر  المستأجروھو ینشأ لصالح ، باعتباره التزام  ناشئ عن العقد اإلیجار

وفي كال المصطلحین   2المدني ن طبقا  للقانوحق البقاء ، و ب 1التجاريطبقا للقانون بحق التجدید 

مبتدئین  قانونا بموجبھما یمتدالعقد على أساس أن تشابھ كبیر لھذا سنتطرق لتحدید كل منھما 

  .بتعریفھ من خالل القواعد العامة ثم  من خالل القواعد الخاصة 

یعد الحق في البقاء في إطار     Droit au maintient dans lieux الحق في البقاء: - 1

القواعد  إطارمثلھ مثل تجدید العقد في ، القواعد العامة تشریع استثنائي عرفھ القانون المدني 

ھو  و،  لیراد بھ حق البقاء كما في المادة التجاریة اإلیجارإال أنھ ال یمكن تسمیتھ بحق  ، الخاصة

َة حق المكوث في المكان المؤجر عند انت ل بموجبھ المشرع للشاغل الحسن النی ّ ھاء المدة یخو

 توافر شروط معینةشریطة رغما عن إرادة المالك العقد یتجدد ، فعقد الالمنصوص علیھا في 

وھو حق خولھ المشرع للمستأجر ألسباب كنا قد تناولناھا في  من ( ت م ج ) 514لمادة اتناولتھا 

ق سلطان اإلرادة . فرغم أن القواعد العامة تسبّ نشأة ھذا الحق خروجا عن النظریة العامة في العقد 

ھو ووتدعو لتطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین إال أنھا قواعد ال تعرف التطبیق أمام ھذا الحق، 

عدة تساؤالت تتمحور أساسا حول الفائدة من وجود عقد اإلیجار أمام ما جعل منھ موضوعا یطرح 

  الذي اقلب كل الموازین.  االستثناءھذا 

 ُ ِقط إال  سواء على حدّ ة للسكن التابعة للدولة و الخواص المعدّ األماكن على الحق في البقاء  ب

 المتعلق بالنشاط العقاري 03 - 93لتشریعياانھ بصدور المرسوم 
تطبیق حق البقاء على  ألغى  3

 عقود اإلیجار ذات االستعمال السكني المبرمة بعد صدوره و الخاضعة ألحكام القانون المدني

                                                             
    . ت ت ج ) من ( 174و  172تین انظر الماد - 1
المدنیة، إال انه یستعمل في العقود التجاریة أیضا   " الحق في البقاء "مصطلح یتداول أكثر في عقود اإلیجار رغم أن - 2 

یترتب لصالح المستأجر إذا لم الذي ثر األ، لیقصد به ت ت ج )  من ( 187في المادة   استعملهوالمشرع الجزائري 
 . أما المشرع الفرنسي فقد استعمل مصطلح تمدید اإلیجار،  ثم تمدیدیستلم التعویض المستحق من جراء رفض التجدید

االنتفاع ، ثم بعد ذلك إبقاء الحیازة، و هذا ما یبیّن بأنه كان یسعى إلى إیجاد صیغة تسمح له بإبقاء المستأجر في العین 
  . 84أنظر: ذیب عبد السالم، مرجع سابق، ص  التعاقد. في حریةمبدأ الالمؤجرة عند نهایة عقد اإلیجار دون المساس ب

مارس  03(ج ر ) صادرة بتاریخ  المتعلق بالنشاط العقاري، 1993مارس  01ي المؤرخ ف 03-93مرسوم تشریعي رقم  - 3
  . 4، ص  14 ع ، 1993
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المواقف یعود إلى جمود عملیة االیجار فرغم تطور وكثرة العمران إال  والسبب في ھذا التغییر في

أن اإلحصائیات الرسمیة التي أجریت من قبل المصالح اإلداریة المختصة في بدایة التسعینات تدل 

سكن مغلقا مع بقاء أزمة السكن. والسبب الرئیسي في ذلك ھو أن المالك  500.000أن ما یقارب 

  .1ھم خوفا مما یحتوي علیھ التشریع من حق البقاءیرفضون تأجیر سكنات

تحسب للمشرع في نیتھ للتراجع عن إدراج مثل ھذا التغییر ھذه أول خطوة  خطوة تعتبر  

إال أنھا كانت خطوة محصورة األبعاد تمركزت أوال في إطار القواعد ، الحق في القوانین الجزائریة

المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لدواوین  تنظیم العالقات بینثانیا في مجال  والعامة 

انتقاد المتمثل في اإللغاء عن طریق المرسوم  وقد لقي ھذا اإلجراء .2الترقیة و التسییر العقاري

ا أمرا یتضمن تشریعیا مرسومنا أن یلغي ، ألنھ من غیر المستساغ قانومن حیث الشكل شدیدا

  . 3تعلق بالترقیة العقاریة فقط ممرسوما ، خاصة وانھ القانون المدني 

 الجدیدة بموجببالنسبة للعقود الحق في البقاء  لغيوأفیما بعد الوضع  تم تدارك وقد 

 شروط تتمثل إلىخضع أو ،4المعدل والمتمم للقانون المدني 2007من مرسوم  5 و 4 تینالماد

من تاریخ نشر  عشر سنوات لمدة القدیم الخاضعة للقانون  على العقود السابقة اإلبقاءفي  أساسا

  . 2017سنة غایة  إلى ،أيالتعدیل

یبقى متمتعا إذ  ،فأكثرسنة  60لمستأجر لكما تبقى العقود السابقة ساریة التطبیق إذا كان 

  البقاء إلى الورثة كما في السابق.  ولكن ال ینتقل حقھ في،بالبقاء إلى غایة وفاتھ

  ن ـــرع قد تفطن في االستغناء عــن في كون المشل األھمیة المتوخاة من معرفة ھذا تكمولعّ 

                                                             
  .53ص  ، 2006حمدي باشا عمر، دراسات قانونیة،  الطبعة الرابعة ،  دار هومة ، الجزائر ،   - 1 
الذي    23/10/1976مؤرخ في ال 147 -76ولكن لم یلغ هذا المرسوم أحكام حق البقاء المنصوص علیها في المرسوم  -  2

جریدة ، العقاريیتضمن تنظیم العالقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و تابع لدواوین الترقیة و التسییر 
  .  252، ص 12، ع 1977فبرایر  9صادرة بتاریخ   رسمیة 

، مداخلة في إطار الملتقى الدولي  93/03العالقات االیجاریة في ضوء المرسوم رقم  شیخ سناء ، احمد داود رقیة ، -  3
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة  ، 2006فیفري   8و  7حول الترقیة العقاریة " الواقع واآلفاق " یومي 

  . 38ص  قاصدي مرباح ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة ، 
  .مرجع سابق دني، القانون الم تعدیل المتضمن 05-07انظر القانون رقم  - 4
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بدأت  إذ،  1 الحق في البقاء في القواعد العامة ـ  كما ھو واضح ـ قبل القواعد الخاصة

تقلص بموجبھا ممارسة ھذا الحق ، واستكملت بشروط  اشروطحیث وضعت  1993التعدیالت في 

 المعدل للقانون المدني . 05-  07أخرى جاء بھا مرسوم 

امتداد للعقد بموجب  بأنھ أیضاف یعرفي القواعد العامة  اءقحق البأن نقول  األخیرفي  

   ولكن بشروط وبأبعاد مخالفة لحق التجدید  كما سنرى.القانون وبصورة استثنائیة 

التجدید تمدید عقد في یقصد بالحق    Droit au renouvellement:الحق في التجدید   - 2

، وھي كما نرى التجاريوذلك في المجال المتفق علیھ  رغم حلول األجل اإلیجار بموجب القانون

على الحق في  2بعض الفقھاء یطلق و   تسمیة تختلف عن اإلیجار المدني رغم أن المبدأ واحد.

. كما یسمیھ البعض ، وال یفرقوا بین ھذین المصطلحین نظرا لتداخلھماالحق في التجدیداإلیجار ب

وھو مصطلح یختلف نوعا ما "   "pas de porte أي  أو " ثمن العتبة " ل""خلو الرج ـب  3اآلخر

  .في المعنى عن الحق في االیجار

صرا من عناصر القاعدة التجاریة ویرتبط  لفظ الحق في االیجار بذلك الحق الذي یعد عن

ن بأنھ "حق لصاحب القاعدة التجاریة في االنتفاع بالمكا ھیعرف 4 اءالفقھبعض وھو ما جعل 

 فعرّ  السیاقوفي ھذا  .و حقھ في التنازل عن عقد اإلیجار للغیر"، المؤجر الذي یزاول فیھ تجارتھ

المقصود بھ حق التاجر في البقاء في العقار ف" أخرىبطریقة  حق االیجار محسن شفیق األستاذ
                                                             

أمر  هناك من یرى أن التعدیل في مجال الحق في البقاء مس بدایة القانون التجاري، ثم انتقل إلى القانون المدني وهو - 1
المشرع  هذه الفكرة نسبیة جدا على أساس أن إرادة نعتقد  ناإال أن. ألنه كان یفضل لو كان التعدیل بصورة عكسیةسلبي 

، وذلك 1993سنة  بدایة في القواعد العامةحدث التعدیل فقد  وبالعكسسایر اإلستراتیجیة السیاسیة كانت تعند التعدیل 
الفكرة ثم  إرادة سارت على خطى بطیئة بتعدیالت تدریجیة هدفت إلى امتصاص  ، وهي بمحو حصري لفكرة التجدید

طراف هي المحددة ، لیلیه أخیرا ا إرادة األتارك 2005تقبلها. ثم احدث المشرع التعدیل في إطار القواعد الخاصة سنة 
  بصورة شاملة.  التجدیدنظام أین تم القضاء على  للقانون المدني 2007تعدیل 

2 - LEGEAIS (Dominique) , Droit commercial, 10 éd. , serey ,Paris ,1995, p. 72. 
  : اشرة . ومنهم نجدت المالئمة بصورة مبإن العدید من الفقهاء یطلقون علیه هذه التسمیة في حین أنها لیس - 3

- PETIT (Bruno), Droit commercial , 3ème édition , Litec ,Paris, 2003, p. 66 . 
- PATRICK( canin), Droit commercial, 3ème éd. Hachette supérieur ,Paris ,  sans année 

d'édition, p.101 . 
ّ انظر:  - 4 حال التجاریة والصناعیة والمهنیة، الطبعة ، والتنازل عن المبیع المحل التجاريإیجار و ید خلف محمد، الس

  .  28، ص 2001، ، مصرالخامسة، دار محمود للنشر والتوزیع
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ا ویلعب ھذ، …وحقھ في التنازل عن ھذا الحق للغیراإلیجار، المدة المنصوص علیھا في عقد 

للعقار  مستأجراغالبا ما یكون  التاجر  إذفي حالة المتاجر الصغیرة  األخصّ الحق دورا ھاما على 

َھُم المشتري عندئذ  الذي یباشر فیھ تجارتھ، َی واضحة كلما كان  األھمیةھذا الحق. وتبدو  إلیھینقل لف

   .1شراء المحل" لالموقع ھو الدافع  أنإذ الغالب ، الموقع جذابا

 59- 75من ( ت ت ج )  وذلك في األمر  172المادة المشرع الجزائري في  اولھتن وقد  

أین منح للمستأجر ھذا الحق بموجب القانون متى توافرت  شروط معینة تتعلق بالعقد و بالمستأجر 

  من  200المادة كما اعتبره جزء من ملكیة القاعدة التجاریة  ال ینتقل إال بانتقالھا وفقا  وبالمؤجر .

وھو ما من ( ت ت ج )  78لمادة ل، كما اعتبره عنصرا مكونا للقاعدة التجاریة وفقا  ت ت ج ) ( 

جعل منھ وسیلة قانونیة لحمایة الملكیة التجاریة، حیث یترتب التعویض عنھا متى تم تضییعھا 

  من ( ت ت ج ) .   176وذلك وفقا للمادة 

ر عن االنتفاع ال یعبّ  ة التجدید في صور اإلیجارحق  أن تبین لناما سبق من من خالل 

 عد ی وإنما، وبأنھ إمكانیة االنتفاع بعد حلول األجل بموجب القانون  ،بالمكان طیلة العقد فحسب

التنازل إما في الحق  األمر الذي یجعل لھجزء ال یتجزأ من القاعدة التجاریة التي یمتلكھا، أیضا 

واعتباره جزء . ما امتناعھ عن ذلكإو ، لھم تجاریة التنازل عن القاعدة ال عند للغیرحق ھذا ال نع

ترتجم بلغة بصورة قانونیة لحقھ في العمالء  المستأجرمن القاعدة التجاریة یرتب ال محالة امتالك 

   .القانون في امتالكھ للملكیة التجاریة

في  كعنصر اإلیجارلكن ورغم كل التعاریف السابقة لم نجد تعریفا یفرق بین الحق في 

الجزائري)  التجاري  السنتین (كمدة دنیا للتمتع بحق التجدید وفقا للقانون إتمامقاعدة التجاریة قبل ال

   فما الفرق بین الوضعیتین ؟ ، وكعنصر فیھا بعد مضي السنتینأي قبل إنشاء القاعدة التجاریة ، 

 التزاما ناشئا كون إالال ی األولىالحالة في  اإلیجارالحق في یمكن الرد على ھذا السؤال بأن 

  . األھمیةفي الثانیة فھو الوسیلة التي تحمى بھا الملكیة التجاریة والتي تدور حولھا كل  أماعن العقد،

المالزم للقاعدة التجاریة  یعد العنصراإلیجار الحق في  أنھو  إلیھاإن النتیجة المتوصل 

ما ھو إال إتمام ھا أنھ عنصر فیالقول بووذلك بموجب القانون ینتقل بانتقالھا تھا عنصر في ملكیو

وجودھا و، قاعدة تجاریةوجود  لعقد اإلیجار یستدعيالطابع التجاري  أنذلك  ،للتعریف السابق

                                                             
ص  1940 دار الطباعة المصریة، الثالث والرابع ، محسن شفیق، " المحل التجاري" ، مجلة القانون واالقتصاد ، العدد - 1

83.  
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 التجدیدالحق في یستدعي تكوین ملكیة معنویة عبارة عن عناصر مادیة ومعنویة ، أین أصبح 

  .عناصرھا بال منازع إحدى

الوسیلة الوحیدة  یعتبرلنظام العام لحق في االیجار لا لتنازل عنذلك فان انتماء ا إلىضف أ

 إیجارھذا التالزم ال یعد لھ اثر عند  أن الملكیة التجاریة ، غیر لمحافظة علىلالمقررة من المشرع  

  . القاعدة  في حد  ذاتھا

 أنال یمكن  الحق في اإلیجاروفي شأن ضبط مصطلح  لزوایا السابقةمن خالل دراستنا ل

، ثم عنصر ثقیل الوزن في تكوین ناجم عن العقدبدایة ھو حق ه، فصورة من صور يأستغني عن ن

یضمن كما انھ وسیلة قانونیة باعتباره عنصرا فیھا.  تقییم القاعدة التجاریةفي وملكیة تجاریة 

 في إطارالقدیم، أما  القانونتطبیق كنا أمام    إذاھذا و على السواءحمایتھا وحمایة الملكیة التجاریة 

  ؟ من النظام العام ھحذفتم  أنبعد ،  ةموجودت ھذه المكانة وكل ھذه األدوار ل بقیفھالجدید القانون 

لم یعد لھ نفس التعریف الذي كنا بصدد  ) 02- 05إن الحق في التجدید وفقا للتعدیل الجدید( 

تم تبلور  فقد ،  59- 75تقدیمھ ولم یعد صورة من صور الحق في االیجار كما ھو الشأن في األمر 

أصبح مجرد بند قد یتفق علیھ وقد ال یتفق علیھ  و الحق في التجدید من النظام العام حذفقیمتھ ب

ومھما كان الوضع فإن تحققھ لیس بموجب القانون و إنما بموجب إرادة األطراف  وھذا التغییر 

ولم  جار عامةاحدث نتائج كثیرة على مستوى القاعدة التجاریة وعناصرھا وعلى مستوى عقد االی

   یصبح یمثل الحق في االیجار بالمفھوم السابق شرحھ.

  

   نيالفرع الثا

  .خصائص حق اإلیجار 
  

كالتزام من خالل التعاریف التي خلصنا إلیھا عند عرضنا للصورتین السابقتین ؛ سواء 

حق في تبین لنا أن ال التجدید حق الممثل في  عنصر في القاعدة التجاریةكو أ، ناشيء عن العقد

العقد ال یمكن أن  بالنظر للصورة األولى أھمھا انھ حق ناجم عنخصائص اإلیجار یمتاز بعدة 

، وھو ینصب من حیث كونھ مؤقت ینتھي بانتھائھومنھ فھو یفترض انھ یتأثر بھ  ،یكون خارج عنھ

طلق ، كما انھ حق قابل لالنتقال وھو حق متغالل الممثل في حق االنتفاععلى االستعمال واالس

، وھو ینتمي للنظام العام إذا كنا ،ألنھ یمثل نظام قانوني استثنائيللمستأجر ولكن بصورة استثنائیة 
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، كما قد یكون  في نفس الوقت حق اختیاري متى كنا أمام تطبیق التعدیل  1975أمام تطبیق قانون 

  الجدید . 

ألولى متكررة في الصورة ھذا وال یمنع من أن تكون ممیزات الحق في اإلیجار في الصورة ا  

القانون  إطارتزال خاصیة في  ما كانت ال مرة إذاسنشیر في كل   اعرضنا لھ الثانیة ، لھذا وعند

    و تتمثل ھذه الخصائص فیما یلي :، بفعلھ  ألغیت أنھا ، أمالجدید 

  .مؤقتو : ھو حق ناجم عن العقد أوال  

اإلیجار  و إن كان حق ا لھ ، مصدر یعدالذي  عقد اإلیجارعن الحق في اإلیجار ال یستقل 

یتمتع بھ صاحبھ  أنفھو لیس حق أصلي ، وال یمكن ، نصفھ باألصالة یمكن أن إال أننا ال ، شخصیا

ن القانو إطارفي  حق اإلیجاروھي خاصیة تمس  .غیر مستقل عنھفھو  ،عن العقد أىفي من

 القدیم والجدید . التجاري الجزائري

االنتفاع، فھو  لشبھ مع حق من أوجھ او ھو وجھ ، یبرم لمدة معینة كما انھ حق مؤقت كونھ

ینشأ عن عقد اإلیجار الذي یعد من العقود المؤقتة،  إذ یتم تحدید مدة االنتفاع في العقد ومدتھ  

 .  1ینتھي بانتھائھ كونھ مؤقتو ھو یتبع في ذلك بنود العقد  و ، مرتبطة بالعقد في حد ذاتھ

فھو غیر محدد المدة من جانب ، كان مؤقت من ھذا الجانب  حتى و إن بالذكر انھ الجدیر

و ھذا ما  عن طریق التجدید اإلیجار یستفید من إیجار غیر محدد المدة  فالمستفید من حق، آخر

تمدید المدة إلى غیر أن  .طبق العقد و إنما القانوننفإذا انتھت المدة ال ، یثبت خاصیة أنھ استثنائي 

فإذا استعمل ، على إرادة المؤجر توقفم نسبیابل ،  مطلقاال یعني أنھ اكتسب حقا  زمن غیر محدد

  .  2بشرط تتوافر شروط االسترجاع  التجدید في  المستأجرالمؤجر حقھ في االسترجاع سقط حق 

 مؤقتا بصفة دائمة االذي ال یعد حق، بین القانون القدیم  فیھا  في ھذه الخاصیة یختلف األمر

  . األطراف باتفاق إالال مجال للحق في تمدید العقد ، أین القانون الجدید إطارد كذلك في في حین یع

   

                                                             
لنیل درجة الدبلوم في القانون علمي , حق انتفاع ، حق االنتفاع ، دراسة مقارنة مع حق اإلیجار،  بحث  جزید العفر  -  1

  .6،  ص 2007الخاص ، كلیة الحقوق جامعة دمشق،  
الجامعة نور الهدى بلعكلول ، إنهاء عقد اإلیجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، دار  -   2

  .16،  ص  2005 مصر ،  ،اإلسكندریةالجدیدة للنشر ، 
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  . : حق ینصب على االستعمال و االستغالل ثانیا
رغم التوضیحات الخاصة و ،انھ حق انتفاعأن ینصب على االستعمال واالستغالل یعني 

 حق انتفاعفعال ال أن حق اإلیجار بدایة ھو إ، و حق اإلیجارق و عدم الخلط بین حق االنتفاع  بالفر

    ولكن بصورة مغایرة .

عقد اإلیجار ھو جزء من الملكیة ما ال شك فیھ أن حق اإلیجار الذي یعد حقا ناجما عن وم

ذلك أن صاحبھ  ،فھو ینصب على االستعمال و االستغالل دون التصرف بالرقبة، لیس كل الملكیةو

االنتفاع ھذا یختلف وھنا  إیجار.و یستغلھ مقابل  بدل ، أعدت  إلیھ یتمتع باستعمال الشيء حسبما 

ل للمستأجر سلطة مباشرة على الشئن ألالمذكور في حق المنتفع ، ذلك عن  ّ المنتفع  المؤجر یخو

, یكمن في تمكین المنتفع ینتفع بالشئ ال التزام ایجابي ال سلبيوالتزام المالك في حق االنتفاع ،  بھ

  .1یقوم بأي عمل حیال ذلك  أننتفع بالشيء دون ی ھن یتركأب

، وال یكون لھ أي دور في تغییر  حق اإلیجار قد یكون التزام المالك سلبیافي حین في  

إرادة المستأجر ، بل و أن أي رد فعل من قبلھ یقع باطال  ، وھو ما نص علیھ المشرع الجزائري 

جدید أو ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن فمتى أبرمت اتفاقات من شأنھا إسقاط الحق في الت

  . 2إیجاره  تعد باطلة  

  ثالثا:  حق اإلیجار حق منقول .

اتجاه  المستأجرانھ یعد  دین في ذمة  ، إالحق عموما لحق اإلیجار بأنھ  ینظر الفقھاء    

 .قانونا استثني  ماوكل دین یعتبر حقا منقوال كأي دین آخر ما عدا طالما لھ مقابل عنده ، المؤجر 

فیجوز التصرف فیھ ، و غیر المتصلة بالشخص المستأجر ، نھ من الحقوق المالیة أ 3ویرى البعض 

و لھذا فحق اإلیجار و إن كان یمارس ، بموجب العقد  أوبموجب نص  إماینتقل  ، إذوالحجز علیھ

  .فھو حق منقول ولو في صورتھ االستثنائیة ، على عقار 

                                                             
وهناك من یرى أن هذه الفكرة قاصرة ذلك " إن التمكین من االنتفاع    .3، ص ، مرجع سابقسمیر عبد السید تناغو   - 1

ي مذكرات ف ،هو محل العقد وال یمكن أن نصفه بااللتزامات  سواء السلبیة أو االیجابیة ". منصور مصطفى منصور
  .   319ص ، 1957القانون المدني، العقود المسماة، البیع والمقایضة واإلیجار، دار المعارف، مصر، 

       من ( ت ت ج )  .  200و  199المادة   - 2
       . 372محمد حسني عباس ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص   - 3
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 احق وھفحق شخصي ألنھ القول أنھ غیر قابل لالنتقال  إلىیذھب  خرأن البعض اآل إال 

عدا ما، صودة ھنا أنھ ال یستفید منھ غیرهو الشخصیة المق، لصاحب العقد ممنوحا شخصیا

ل إلیھم القان ونیتمثل كاستثناءلیھم قانونا عالمنصوص  ّ   . ون الحق كالورثة والمتنازل إلیھمفیمن یخو

 اإلیجارت ج ) التي تنقل الحق في  ت( 172نستند على المادة  فإننا طبقا للقانون الجزائري

محددة على خالف القانون ھنا غیر  اإلرثدرجة  تن كانإالحقوق وھم الورثة ، و ذوي إلى

و یسمى بالتنازل ، كون بین األحیاء و بالموافقة یانتقالھ بموجب العقد ف أما .1المصري الذي حددھا 

ال یمنح كل صالحیات التنازل  اإلیجارن الطابع القانوني الخاص  لحق غیر أ، على حق اإلیجار

من الباطن  اإلیجار إطارحیث البد من موافقة صریحة من المؤجر في في كل الحاالت للمستأجر 

  . وال یشترط ھذا اإلیجار إذا كنا أمام التنازل عن اإلیجار

نھ ال أخاصة والقانون الجدید؟ إطارفي  اإلیجارالحق في انتقال  تطرح إشكالیةھذه الخاصیة  إنّ 

والذي ، في التجدید باعتباره حق اإلیجارماعدا ما تعلق بالحق في  إلیھنحیل قانوني یوجد نص 

  اتفق على خالف ذلك .  إذا ، إالكونھ قد الغي بالنسبة للعقود الجدیدة  إلیھ اإلحالةیتعذر 

زایا ق في اإلیجار بكل ما  كان یحملھ من ماإلجابة عن ھذا السؤال تقتضي منا القول أن الح إنّ 

بح لھ األھمیة السابقة عند ، و ال یفي بالغرض متى انتقل أي لم تصفي صالح المستأجر أصبح مجمد

، ولكن انتقالھ ال یحقق المبتغى ألن قیمتھ بالصورة ال یوجد مانع قانوني من انتقالھ ، و رغم انھنقلھ

ا كانت علیھ  ّ   بكثیر. الحالیة أصبحت اقل مم

  رابعا :  نظام قانوني استثنائي. 

بل بموجب القانون ، لیس بموجب عقد اإلیجار وحده  اإلیجاریتمتع المستأجر بالحق في      

، ثم تأتي اإلرادة الضمنیة للمؤجر في ثاني مرتبة على أساس انھ یحق لھ أوالالقانون  إذنفمصدره 

  2یضیف بعض الكتاب  إذھا قانونا . الرفض إذا ما توافرت إحدى الشروط المنصوص علی

ن حاجة إلى اتخاذ لخصائص ھذا  الحق أنھ حق غیر خاضع إلخبار المؤجر وھذا یعني أنھ یتم دو

                                                             
قارب من الدرجة الثالثة وضیقت المحكمة الدستوریة من هذا الورثة  باأل 1977لسنة  49من قانون  29حددت المادة  -   1

  .13النطاق و فیما بعد قضت بعدم دستوریة النص . نور الهدى بلكعول ، مرجع سابق ، ص 
بر عنها في مجال الحدیث عن الحق في البقاء 58حمدي باشا ، دراسات قانونیة ، مرجع سابق ، ص  -   2 . وهي خاصیة عُ

  تطابقها مع حق اإلیجار في المادة التجاریة .  إال أننا نعتقد في
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و ال یتوقف على إرادة المتعاقدین الصریحة أو بدایة   فھو نظام یسري بحكم القانون، أي إجراء

لقانون ه الخاصیة في اھذنجد و  .1الضمنیة ألن النصوص اآلمرة فرضت امتداد عقد اإلیجار

نظام استثنائي متى إذ یعد الحق في اإلیجار  ، الجدیدتعدیل ال في حین ال نجدھا فيالتجاري القدیم، 

  .  ذلك األطراف أراد

  وقوع حق اإلیجار بین فكرتي النظام العام والتعاقد.   خامسا :  
الحق في  أن األولى؛ رضتین رغم أنھما متعان یمتالزمت فكرتین تتضمن ھذه الخاصیة    

ھو حق اختیاري ال  للمستأجرحق التجدید بالنسبة  أنالنظام العام، والثانیة  إلىالتجدید ینتمي 

. وھي میزة ینفرد بھا القانون الجزائري دون غیره من كل القوانین  یتصف بطابع الجبریة علیھ ،

طرفین الحریة في تطبیق القانون القدیم  التعدیل الجدید في الحسبان الذي یجعل لل أخذنا إذاوذلك 

الذي یعتبر الحق في ، بالقانون الجدید  األخذ أو ، الذي یعتبر فیھ الحق في التجدید من النظام العام

  وبالتالي حق اختیاري. ، بھا  األخذعدم  أو األخذالتي یتم االتفاق على  األمورالتجدید من 

بل انھ ینتمي لرضائیة  ،یس من النظام العام ل األصلفي  اإلیجارعقد یجب التذكیر أن 

المترتب ذلك  ال یمنع من أن یكون الحق في التجدید  أن إال ،ولقاعدة العقد شریعة المتعاقدین العقود

في العقد عدم المطالبة  للمستأجر كطرفو في مقابل ذلك یمكن ، 2من النظام العام عن عقد اإلیجار 

حق للمستأجر ال واجب  ألنھ یعدمكنة بمجرد انتھاء عقد اإلیجار بھذا الحق ، فیمكن لھ مغادرة األ

   .علیھ

، و ال الستفادة من االمتداد كان لھ ذلكولم یرید ا، المؤجرةالخروج من العین  أراد وإذا

یعود كان ن إیمكن للمؤجر أن یفرض على المستأجر ممارسة حقھ و المكوث في العین حتى و 

                                                             
  .49محمد المنجي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  اعتبر الفقهاء أن  لوال انتماء حق التجدید للنظام العام لكان حق التجدید مجرد حروف میتة في القانون. - 2 

        "Le droit au renouvellement du bail commercial est incontestablement un droit d'ordre  
public , il est évident en effet que le droit au renouvellement serait rester une lettre morte si 
le législateur ne lui avait pas un tel caractère ".  Voir :  LAMY  Droit commercial : Fonds 
de commerce, Baux commerciaux,  Marques  Brevets, Dessins et modèles,  Entreprises en 
difficultés,  Éd. LAMY ,  F rance, 2009 ,p. 624.    
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المؤجر بھذا الخروج  تبلیغ و إعذار  لكن في المقابل  یشترط  فقط و. 1  بالفائدة األخیرعلى ھذا 

  . 2اخذ احتیاطاتھ  ذا األخیرحتى یتسنى لھ

ق للمؤجر أن یتفق مع المستأجر على  إسقاط الحق في التجدید،  و یترتب ــقابل ال یحــفي الم

  اعتباره ــتائج بـــوتترتب عدة ن ،  3انون فھو من النظام العام ــري بحكم القــھ حق یســذا أنــعلى ھ

 ، منھا جزاء البطالن على كل التعھدات التي ترمي إلى التنازل عن الحق في التجدید  4كذلك 

ّ على انھ التي (ت ت ج)  199وھو ما قضت بھ المادة    : تنص

تلغى وتصبح عدیمة المفعول مھما كان شكلھا البنود و الشروط و التسویات التي یكون «    

  .»  شأنھا إسقاط الحق في التجدید الذي انشيء بموجب ھذا الباب من

طبقا  اإلیجارنجد أن الحق في ،  في ھذا المجال أخرىباستقراء المادة السابقة الذكر ومواد 

 غیر أنوال یحق االتفاق على مخالفتھا. ، قاعدة آمرة  یعد) 59/  75 األمر( للقانون التجاري

ما عدا ما وجدناه في في مسألة إثارتھ من قبل المحكمة مشاكل كثیرة  القضاء الجزائري لم تصادفھ

 : جاء فیھو الذي  أن یكون من النظام العام، أین رفضت المحكمة  العلیا في قرارھا  المسائل المدنیة

من القانون المدني المتعلقة بحق البقاء في  514"حیث أن قضاه االستئناف الذین طبقوا المادة 

وھو قرار یفسر لنا أن حق   5"  قد أخطؤوا في تطبیق النص المشار إلیھ أعالهقائیا تل األمكنة 

  .البقاء في القانون المدني لیس من النظام العام 

                                                             
  .16بلعكلول ، مرجع سابق ،  ص  نور الهدى  -   1
و یعتبر إبالغ المؤجر إنهاء للعقد ولیس للمؤجر المطالبة حینها ببدل إیجار عن المدة الالحقة ، وفي حالة العكس على  - 2

أجر أن یلتزم بدفع أجرة السنة التالیة عن السنة العقدیة األولى متى لم یبلغ المؤجر برغبته في اإلخالء قبل انتهاء المست
، االمتداد القانوني لعقد االیجار  مدة اإلیجار بمدة، و هذا أكدته محكمة التمییز األردنیة . بشار طالل احمد المومني 

  .9، ص 1999، السنة  األردنالدراسات الفقهیة والقانونیة ، جامعة آل البیت  دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة
3  - HAMEL( Josef ) , JAUFFRET ( Alfred), LAGARDE ( Gaston), Op.Cit , p 223.   

          .LAMY , Op.Cit, p. 625 -التجدید من النظام العام ، راجع:  في آثار ونتائج اعتبار حق  -4  
 9المؤرخ في  33855: قرار المجلس األعلى ( سابقا )  ، ( غ ت ب )  اعتقد  الغرفة المدنیة  ، ملف رقم انظر  -  5

، بین ( فریق م ) و ( أ م) المتضمن حق البقاء في األمكنة ، ضرورة إثبات عقد االیجار ،  المجلة   1984جویلیة 
. و لقد كان القانون المدني 165، ص 1990،  01ر ،ع القضائیة ، قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا ، الجزائ

منه التي تنص  87، في المادة 1948سبتمبر  01الفرنسي أكثر وضوحا واعتبره من النظام العام وهو ما تناوله  قانون 
  نفسها. على أن حق البقاء من النظام العام  و یجوز للمحكمة أن تثیره من تلقاء
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ل ف،  في المسائل التجاریة فوجدنا عكس ذلك أما ّ الحق  للمستأجرفي قرار للمحكمة العلیا خو

التعویض   أنالمدعي وھو ما یدل على  یطلبھ أنفي الحصول على التعویض االستحقاقي من دون 

ومفاد ھذا القرار ما یلي :" من المقرر قانونا انھ تلغى تصبح االستحقاقي  یثار من تلقاء المحكمة 

  عدیمة المفعول مھما كان شكلھا الشروط التي یكون من شأنھا إسقاط الحق في التجدید .

نون المدني غیر مجدي إلنھاء من القا 106، فان تمسك الطاعن بنص المادة وبناء علیھ

عالقة اإلیجار وال یسوغ إعمالھ في قضیة الحال ، ذلك أن المستأجر استغل المحل التجاري 

ا ممّ  یة التجاریة بعد انقضاء السنتینالمتنازع علیھ بموجب عقد إیجار مكتوب نتج عنھ اكتساب الملك

ز للقاضي أن یثیره ھ یجونّ إھذا ف. ول1" لحصول على التعویض االستحقاقي ..یخول لھ الحق في ا

ان ألول حتى ولو ك، وكذلك بالنسبة للخصوم في أیة مرحلة من مراحل الدعوى  ،من تلقاء نفسھ

  . 2 ذي مصلحة التمسك بھ ویجوز للخلف العام والخلف الخاص  ، كمامرة أمام المحكمة العلیا

بل ذات طبیعة سیاسیة ، یة بحتة لیست قانون أنھادراسة فكرة النظام العام وجدنا  إلىبالعودة 

حتى االقتصادي  و، 3نھا المشرع وفقا للنظام السیاسيیسّ   ، مما جعلھا فكرة مرنة ومتطورةأیضا

كان خاضعا للنظام  أن، فبعد في القانون الجزائري التجاري اإلیجارالمنتھج ، وھو ما حدث لعقد 

  . 4ةاقتصادیو ةسیاسی  ضوابطلمعالجة  وذلك الطرفین، إلرادةخاضعا  أصبحالعام 

أنھا ال تزال  ، إالالنصوص القدیمة  إطارالخاصیة وإن كانت تطرح مشكال في  ھذه  إنّ 

فكرة التجدید خاضعة  أصبحت أنبعد ف ، 02 – 05من تعدیل  187تطرحھ وبشكل مغایر في المادة 

 األخذالطرفین  ىلھل یتوجب ع، ھا قد تحیل إخضاعھا للنظام العام، و التي بدور األطراف إلرادة

  دون اآلخر ؟ ھا من ببعضاألخذ لھما الحق في  ، أمبكل مبادئ  القانون القدیم 

                                                             
، بین ( أ ك) و (س. ط)  1996/ 12/ 17المؤرخ في  147110غ ت ب ) ، ملف رقم قرار المحكمة العلیا ، (  - 1

لمحكمة لقسم الوثائق ،  المجلة القضائیةالمتضمن عقد إیجار، الملكیة التجاریة، تعویض االستحقاق من النظام العام ، 
   .90، ص  1997،   01، ع  العلیا ، الجزائر

یجار التجاري على ضوء التشریع و القضاء الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة  اإل سریر براهیم ، أحكام رفض تجدید - 2
  . 91ص   ، 2001/2002الماجستیر في القانون ، فرع قانون األعمال ، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة ، بن عكنون ،

شهریة متخصصة في الدراسات محمد الصالح خراز ، " المفهوم القانوني للنظام العام " مجلة دراسات قانونیة ، مجلة  - 3
  . 32، ص  2003، الجزائر، سنة ر القبة للنشر و التوزیع، الواديوالبحوث القانونیة ، عدد خاص، دا

  .   36مرجع سابق ، ص  - 4
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اتفاق  إلى اإلیجارمن نوع آخر، ذلك وبالرغم من خضوع  إشكاالتتثیر  187المادة  إنّ 

بھا كلیة أو انھ یأخذ ، عن مبادئ القانون القدیم نھائیا یتخلى أنانھ مقید ؛ فإما  إالصراحة   األطراف

وھذا الحال یعد إجحاف بحقوق ، الحریة في التعامل مع الشروط بصفة مطلقة لألطرافولیس . 

ٍ  األطراف ، باعتبار أن في ذلك إرغام لھم على إتباع قواعدٍ  و التي ، ام أقروھا في العقدع ذات نظام

  . لھم ال یمكن تطبیقھا على اتفاقھمبدون تدخ

صحة الشروط التي یكون من شأنھا إبعاد أحكام النظام ذات الطابع ذ االعتراف بحبَ لذلك یُ         

    .1لنظام اإلیجارات التجاریة  االتفاقاآلمر في حالة خضوع 

ھو حق ناجم عن  اإلیجارالحق في  أنفي األخیر یمكن لنا أن نجمع كل ھذه الخصائص في 

للمستأجر و ،اتفاق أونص  نقلھ بموجبیمكن  وھو حق العقد ینصب على االستعمال و االستغالل و

شریطة أن  یقبل بذلك المؤجر. ولكن متى تم اختیاره أصبح من تركھ  أو التمتع بھ حق اختیار

  و ھذا بالنسبة للقانون الجزائري فقط خالفا لكل القوانین . النظام العام ،

  

  لثالفرع الثا

  . عن المصطلحات المشابھةحق االیجار  تمییز 
  

إذا كان ھو ف، مع عدة مفاھیم أخرى ـ النظر للصور التي ظھر بھا  بـ یختلط حق اإلیجار 

 في إطار اإلیجار التجاري تحمى بھ الملكیة التجاریة و ھو حق التجدید  ، االنتفاع بالدرجة األولى

حات أخرى قریبة جدا لھذه فإنھ یوجد مفاھیم و مصطل ،في القاعدة التجاریةمعنوي و ھو عنصر 

  .فقھ والقانون میّزھا عنھال أن ال،  إاألخیرة

و االمتداد  ،و التجدید الضمني، في حق االنتفاع المشابھة لحق اإلیجار تتمثل المصطلحات  

حق یتمتع بھ المستأجر تتشابھ في كونھا  ھي مصطلحات تشترك في بعض األوجھ، و، واالتفاقي

لى توضیحھا من انب سنعمل ععدة جوتختلف من  أنھا إال، ة عقد اإلیجارما بعد نھای نتفع بھا إلىیو

  .  خالل التطرق إلیھا

                                                             
 ، كلیةالرابع العدد  ،  دیدان بوعزة ، اإلیجارات التجاریة بین التعاقد والنظام ، مجلة دراسات قانونیة ، مجلة سداسیة - 1

   . 79ص  ، 2007سنة  ، الجزائر،  الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید  تلمسان
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  . أوال : حق االنتفاع

 األساسنھ یختلف من حیث أ إال ، ه انتفاعأالعامة  إطار األحكامفي اإلیجار ف حق عرّ ی

حق عیني أصلي فھذا األخیر  ،األحكام في العدید من الوارد في الملكیة  القانوني عن حق االنتفاع

    ، استغالل شيء یخص الغیر أوبموجبھ یولي صاحبھ الحق باستعمال و، متفرع عن حق الملكیة

      و یلتزم منھ المحافظة على ھذا الشيء لیرده إلى صاحبھ بنھایة االنتفاع الذي ینتھي بموت

  المنتفع. 

ال یخلط رجال القانون بین حق االیجار وحق االنتفاع أو حق صاحب السكن أو صاحب  

االیجار فھو المستأجر في ھؤالء جمیعا لھم حق عیني ال شك فیھ ، أما حق  نأل ، حق االستعمال

یظل نافذا في مواجھة الخلف الخاص. و، طالبة المؤجر من تمكینھ من العینمن م ھشخصي یمكن

    ن العدید من القوانین منحت لھذا المستأجر حق البقاء في األمكنة فانھ أصبح أشبھ بحق وأل

  . 1المنتفع 

كالھما حقین مؤقتین ینصبان على  في أن حق االنتفاع و حق اإلیجار وجھ الشبھ بینأتتمثل 

في ان یختلف ما، غیر أنھالحق باالنتفاع بالشئ ماو یولي صاحبھ ،عنصري االستعمال و االستغالل

  : وھي  عدة جوانب

، صي, وھو ینتھي حتما بموت المنتفعحق االنتفاع عیني في حین أن حق اإلیجار شخ إنّ  - 

َ أما    .2حق اإلیجار فال یرتبط بحیاة المستأجر إال استثناء

من تصرفات قانونیة  (عقد،  حق االنتفاع یمكن كسبھ بكافة أسباب كسب الحقوق العینیة إنّ  -   

أما حق اإلیجار فال یمكن كسبھ  .فیما عدا المیراث )تقادمكال أو وقائع قانونیة (، ھبة)  وصیة

  العقد و الوصیة و بالمیراث كواقعة قانونیة.     ك، بالتصرف القانوني  إال

 إالأما حق اإلیجار فال یمكن أن یكون  .النتفاع قد یكون بعوض أو دون عوضحق ا إنّ  -   

  بعوض، إذ أن دفع األجرة لقاء المنفعة یعد شرطا من شروط الصحة في عقد اإلیجار.

                                                             
محمدي فریدة ، محاضرات في  عقد االیجار ، لطلبة السنة الثالثة حقوق ، طبعة جدیدة ومنقحة ، كلیة الحقوق ، بن  - 1

  .2، ص  2001/2002عكنون ، جامعة الجزائر ، 
اقترب حق اإلیجار من حق  حدث ذلكمتى و  رام عقد إیجار یرتبط بحیاة المستأجر،غیر مقبول فال یعقل إب وهو استثناء - 2

ال یطعن في شخصیة هذا الحق الذي ال یمكن  إال أن ذلك، هنابالرغم من أن اإلیجار ینتهي بموت المستأجر و االنتفاع. 
ال یؤثر في طبیعة هذا ة المد طول أو قصر، ألن حق عیني بمجرد تحدید مدته بمدى حیاة المستأجرى أن یتحول إل

  .7،  ص سابق مرجع ، دیدان بوعزة الحق. 



56 
 

ورد  إذا ، حق عیني یعد ماال منقوالكما یختلف حق االنتفاع عن حق اإلیجار في كون األول  -   

فإنھ یعد ، ا حق اإلیجار باعتباره حقا شخصیاأم .و ماال عقاریا إذا ورد على عقار، على منقول

و حق االنتفاع الذي یرد على عقار یستلزم التسجیل في  .ا ماال منقوال و لو ورد على عقاردائم

الوارد على العقار ال  اإلیجار، بینما قدینافذا في حق الغیر وحق المتعاالسجل العقاري لیكون ن

  .استثناءً  إالیستلزم الشھر 

الذي الحق إذ ھو لعینیة حق االنتفاع آثار ھامة على حق الملكیة، ف یختلفان أیضا من حیث اآلثار،  - 

عبر استئثاره بعنصري االستعمال و االستغالل دون التصرف.  اعناصر حق الملكیة و یثقلھیقید 

 إالملك حق االنتفاع ملكیة خاصة ال ینازعھ فیھا أحد حتى المالك نفسھ, الذي ال یبقى بیده فالمنتفع ی

حق التصرف بالرقبة فقط, مما یعني ثبوت الحق للمنتفع بأن یتنازل عن حقھ باالنتفاع للغیر دون 

ر عن یتنازل عن حق عیني، و الذي یفترق عن تنازل المستأج إنماتدخل المالك، و ھو بتنازلھ ھذا 

  المؤجر بذلك أو قبولھ لھا. إبالغللغیر الذي یعد حوالة حق تتطلب  اإلیجارحقھ في 

 ،كما یختلف حق اإلیجار عن حق االنتفاع في كون ھذا األخیر حق أصلي مستقل وغیر تابع  - 

نصفھ  أنفال یمكننا  ،أما حق اإلیجار   .إذ یكفي لقیامھ وجود محل الحق و صاحب الحق

  ي .التبعیة,  فھو حق شخصي بدایة ناشئ  عن تصـرف قانونـباألصالة أو ب

یعتبر  أنحق االیجار وان طالت مدتھ بطول مدة عقد االیجار فال یمكن  أنمما تقدم نستنتج  

ال یجوز التنازل  أن، ویفترض حبھ حق التصرف في العین المؤجرة حقا عینیا وال یعطي لصا

  .1 المنتفع الذي یمكن لھ التصرف فیھ قبموافقة المؤجر خالفا لح إالعن االیجار 

و لكن و  2ال یوجد تعریف لحق االنتفاع فأما بالنسبة للتشریع الجزائري ، ھذا بالنسبة للفقھ 

بمقتضى  أوحق االنتفاع یكتسب بالتعاقد ... «   فإنالتقنین المدني الجزائري  ،   844طبقا للمادة 

موجودین على قید الحیاة  كانوا إذاشخاص متعاقدین یوصي بحق االنتفاع أل أنالقانون ... فیجوز 

و إمكانیة انتقالھ إلى  توضح لنا ھذه المادة سبب وجود حق االنتفاع و ھو العقد»  الوصیة...  وقت 

و المشرع الجزائري لم یوضح صراحة الطبیعة القانونیة لھذا  ،ذوي الحقوق المحددین في النص 

  .كما سبق اإلشارة إلیھ أوضحت ذلكقد  قارنةفي حین نجد التشریعات الم، الحق 
                                                             

  . 4محمدي فریدة ، محاضرات في عقد االیجار ، مرجع سابق ،  - 1
یخص الغیر         و  يءمن القانون المدني السوري تعرفه بأنه "حق عیني یتعلق باستعمال ش 93في حین نجد المادة  - 2

  . 2ت المنتفع " زید العرفج ،  مرجع سابق ، ص استغالله و سینتهي  حتما بمو 



57 
 

  ثانیا : التجدید الضمني.

الحق في لالنتفاع  للمستأجر أنفي استعمال المصطلح الذي یدل على  اختلفت التشریعات 

فنجد  وأحكامھا، تختلف في بعض تفاصیلھا  أنھاوالسبب في ذلك ، بالعین المؤجرة رغم انتھاء العقد

، و ھو 1التجاري بنظام تمدید اإلیجارأخذ  قد اللبناني و األردنيو مشرع السوري كل من ال

تجدید بخالف التجدید الضمني . في حین نجد المشرع الفرنسي قد مصطلح یقترب كثیرا لحق  ال

  للتعبیر عن الحق في اإلیجار.   Tacite de reconduction ""استعمل التجدید الضمني 

من مصطلح التجدید الضمني و التمدید القانوني كل  استعمل فقدالمشرع الجزائري أما 

بل وأكثر من ذلك  ، 2 والتمدید الضمني و التجدید القانوني ، ولم یفرق بین كل ھذه المصطلحات

بین التجدید الضمني  في فإنھ یراد بھا التعبیر عن الحق في اإلیجار ، رغم أن التفرقة واضحة 

   .3عنھ في اإلیجار التجاري  المدني  اإلیجار

بینھا فوفقا للفقیھ  فرق الفقھ أن إال،تشابھمن ھذه المصطلحات تت بعض ن كانإو

 یمارس بطریقتین ؛ عامة عن االمتداد القانوني في كون األول   ختلف التجدیدی "السنھوري"

 ھاتین الطریقتین  إلىال ینقسم  الذي المتداد القانوني. خالفا ل 4یح صرالتجدید ال ي وضمنالتجدید ال

  : أخرى تتمثل في  فإن الفرق بینھما یكمن في عدة نقاطه ، على حد تفسیر  و

                                                             
اللبناني بنظام امتداد عقود اإلیجار في القانون  . كما اخذ القانون7ر: بشار طالل احمد المومني، مرجع سابق، صانظ - 1

العدد  ة الحقوق ، مجل"في القانون الكویتي اإلیجاراالمتداد القانوني لعقد  "الكندري،. فایز عبد اهللا 1974لسنة  74/ 10رقم 
القانون األردني ( قانون في  و. 22، ص 2000لعلمي ، جامعة الكویت ، الثاني ، السنة الرابعة والعشرون ، مجلس النشر ا

المؤجرة بقوة  ). انظر: محمد یوسف الزعبي ، " حق المستأجر في البقاء في العین 1994المالكین والمستأجرین األردني لعام 
 العدد الرابع ،  یة واالجتماعیة ، المجلد الثامن ع األردني "، مجلة مؤتة للبحوث، سلسلة العلوم اإلنسانالقانون في التشری

   .  104، ص 1993األردن ، 
  (ت ت ج).  175إلى  173نجد كل من االمتداد القانوني أو التجدید الضمني مجسد في المواد من   -   2
بأنه عالقة إیجار جدیدة تنسب إلى اإلرادة الضمنیة للطرفین، وهذا إذا كان  منيففي المادة المدنیة یقصد بالتجدید الض -  3

العقد محدد المدة و العقد فیها ال یتجدد عند انتهاء المدة القانونیة إال أذا أعرب المستأجر عن نیته في التجدید. بخالف 
بالطلب تجدد  المستأجرن ، فإذا لم یبادر التجدید الضمني في اإلیجار التجاري فأنه یتجدد ضمنیا بمجرد سكوت الطرفی

العقد طالما لم تكن هناك معارضة من قبل المؤجر في الوقت الضروري المحدد قانونا . حمدي باشا عمر،  دراسات 
  .  102و  54قانونیة ، مرجع سابق ، ص  

4  - MAKHLOUF  (Carole - Najm) Tacite de  reconduction et volonté des parties ,thèse  pour le    
doctorat, droit économie science sociale  ,université   Panthéon ,Assas, Paris II, 2009 , p.8.                                                                
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بعد  اإلیجارالتي تفرض امتداد ، ل للتجدید الضمني حیث تسري التشریعات االستثنائیة محّ  أال أولھا -

وھذا یعني أن  . 1 ھذه التشریعات قائمة فإن العقد یمتد وال یتجددوطالما  ،  األصلیةانقضاء مدتھ 

 ق في اإلیجار ال یمكن أن یكون تحت غطاء التجدید الضمني . الح

ما  إذاولیس بالعقد الجدید بینما التجدید یختلف ،  األصلياالمتداد القانوني ھو مجرد امتداد للعقد  إن -

 . 2صریحا  و ھو في كلتا الحالتین عقد جدید أوكان ضمنیا 

التاجر القاصر ویستمر العقد الممتد بقوة  ال یتطلب أھلیة خاصة وقت االمتداد كما في حالة ورثة -

، على خالف التجدید  اتعددو إذاالقانون بنفس الشروط و یسري في مواجھة المستأجرین جمیعا 

 التجدید.   إلىحیث ال یسري في مواجھة سوى من اتجھت نیتھم 

في  اإلیجاربھ كذلك یستفید التاجر المستأجر و كذا المؤجر من كافة الضمانات وقوة السند المثبت  -

 . 3 بعقد جدید األمركذلك في التجدید حیث یتعلق  األمراالمتداد القانوني و لیس 

یسري التجدید في حق من اتجھت نیتھم في توجیھھ ، بینما یسري االمتداد في مواجھة جمیع  -

 .،  وحتى وان لم یطلبوهمھما تعددوا  المستأجرین

فلفظ "التجدید" واللغوي ، انب الشكلي ن التفرقة واضحة من الجإكل ھذا ف إلى أضف

Reconduction     االمتداد یعني " أنال یمكن  "Prolongation    أمام  أننایعني  فاألول؛ 

التجدید الضمني وعلیھ ف. 4للعقد  فحسب  األولىوقت للمدة  إضافةاالمتداد فیعني  . أماتجدید للعقد 

ویكون العقد قد تجدد دون ، فعا بالعین المؤجرة منت المستأجروبقاء  اإلیجاریعني انقضاء عقد 

   .اعتراض من المؤجر

بعد ھذه التوضیحات التي بینت لنا الفرق في ما یخص التجدید كنظام تبناه المشرع  

الجزائري ، فإن عدة إشكاالت قد تكون محل طرح  بموجب التعدیل الجدید ، وفي موقفھ منھ أمام 

                                                             
  . 2، هامش  783 عبد الرزاق احمد السنهوري ، اإلیجار والعاریة ،  المجلد األول ، مرجع سابق ، ص - 1
الصریح عن الضمني في كون األول یقصد به رغبة أطراف العالقة االیجاریة  التجدید یختلفو  .782مرجع سابق، ص  - 2

الصریحة في استمرار عقد اإلیجار و ذلك بصدور قبول و إیجاب صریحین یتفق خاللهما الطرفین على التجدید سواء 
الثاني فیتصل أوثق الصلة باإلیجار السابق له في مجال الشروط وله نفس  بشروطه السابقة أو بشروط مغایرة. أما

  . 2،  هامش  785التأمینات وان كانت المدة قد تختلف . مرجع سابق ، ص 
  . 697، ص 1993سلیمان مرقس، شرح قانون إیجار األماكن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  - 3

4 - " La prolongation étant définit comme le temps ajouté à la duré normale de quelque choses 
".  Voir :  MAKHLOUF  (Carole - Najm)  ,Op.cit. ,18. 
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كن أن تطرح خاصة بالعودة  للعقد الذي أصبح فعال شریعة اختالف الصیغ القانونیة التي یم

  . تطبیق الشرط التعاقدي المتعاقدین والقاضي ب

ُ تبین لنا  ما سبق من خالل   ص إلى تبني أن المشرع الجزائري بموجب التعدیل الجدید خل

إال انھ ذلك   ن یظھر من العبارة نوعا من التركیب في األفكار،إو،  القانوني االتفاقي التجدیدنظام 

  محصور في اتفاق األطراف. الالقانوني  التجدیدھو فعال ما قصده من خالل اإلبقاء على نظام 
  

  ثالثا : االمتداد االتفاقي. 

   من حیث الطبیعة القانونیة  وھو یشتبھ باالمتداد القانوني،  1یسمیھ البعض بالتجدید االتفاقي        

االمتداد االتفاقي یستند  إن. اإلیجار إلیھانوني ، والمدة التي یمتد یختلف عنھ من حیث األساس القا و

لمدة أخرى  اإلیجار) الصریحة ، فلوال اتفاقھما على امتداد والمستأجرالطرفین (المؤجر  إرادة إلى

 اإلیجارھذا  النتھىالعین المؤجرة في میعاد معین  بإخالءعند قیام احدھما بالتنبیھ على اآلخر 

  . 2الطرفین  إرادةمدة المحددة فیھ، وھو في ھذا یشتبھ مع التجدید الضمني المتوقف على بانقضاء ال

، غیر  ، ففي االمتداد القانوني تكون لمدة غیر محددةاإلیجار إلیھابالنسبة للمدة التي یمتد  أما

تكون المدة  نأیتفقا على  أنو للمتعاقدین  لألولى ،انھ في االمتداد االتفاقي تكون في الغالب مساویة 

  وإلزاميالتنبیھ ضروري  أیناقصر منھا ، بخالف في االمتداد القانوني  أو األصلیةمن المدة  أطول

كان عدم صدور التنبیھ  إذاكما یمتد ،  وبقاء المستأجر من دون اعتراض المؤجر یمتد العقد اتفاقا

ھرة. ویختلف االمتداد القانوني كالقوة القا اإلرادةلسبب خارج عن  أوفي الموعد المحدد نتیجة سھو 

  یلزم المؤجر فقط بینما الثاني یلزم المستأجر والمؤجر معا.  األول أنفي أیضا عن االمتداد االتفاقي 

ال یعوض أي واحد منھا بین ھذه المصطلحات  اإلیجارفي األخیر نقول أن موقع الحق في 

ھو ذات  و. الذي یحمي الملكیة التجاریة باعتباره النظام لتمدید القانوني، فھو یقترب لبصفة كلیة

                                                             
مصطلح نجده في الفقه والقانون المصریین كما نجد ؛ مصطلح االمتداد القضائي ، والتجدید االتفاقي ، ولقد كان  -  1

أین " عاد فیها المشرع المصري إلى األحكام العامة في   1996سنة  ل 4المصطلح األخیر مرآة لصدور قانون قم 
الكاتب ـ یدیها عن التدخل بالقوانین االستثنائیة بین المالك والمستأجر  اإلیجار ، حیث نفضت الحكومة ـ  على حد تعبیر

نما التجدید االتفا ٕ  ، مرجع سابق". محمد المنجي …قيوتركتهما أحرار، ال یسري علیهما االمتداد القانوني لعقود اإلیجار وا
   .557، ص 

في االمتداد االتفاقي تكون صریحة. فایز عبد اهللا  فیه ضمنیة في حین ن التجدید الضمني إرادة الطرفین یختلفان في أ  - 2
          االمتداد القانوني لعقد االیجار في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الرابعة   ، الكندري

  .  31، ص  2000والعشرون، جامعة الكویت، 
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استعمل مصطلح االمتداد القانوني  بدال من الحق في  حین محرزمحمد احمد الذي ذھب إلیھ  القول

  .1لتعداد وسائل حمایة الملكیة التجاریة  اإلیجار
  

  المبحث الثاني 

  الطبیعة القانونیة للحق في اإلیجار. 
  

  

ـكن  اإلیجارعقد على أن  2اتفقت معظم التشریعات  ّ ھو عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یم

و ھذا ما جعل الفقھ  یمیّزه عن غیره  ، 3 المستأجر من االنتفاع بشيء معین مدة معینة مقابل أجر

ینتھي بانتھاء  إذ ، ومن العقود الزمنیةملزم للجانبین، و فھو عقد رضائي ؛من العقود بعدة خصائص

دون رضا العقد  في استمراریة  اتكمن أساس إشكاالت عدیدة تثیر د قالمدة، و لعل ھذه الخصائص 

حق  استنادا إلى أن للمستأجر ،في العقد یمتد إلى مدة غیر المدة المتفق علیھا في كونھ  والمؤجر، 

  . في ذلك یستمده من حق اإلیجار

یطرح  شكالاإلفإن ، د یرد على منفعة الشيء دون تملكھعقال أن األصلفي  إذا كان  نھأكما 

وكأنھ مالك لھ ال مجرد  ،متى حقق المستأجر بقاؤه في العین المؤجرة دون رغبة من المؤجر أیضا

یتمثل في تمكین  بتقدیم المنفعة من التزام ایجابيو ھنا یكون قد تغیّر التزام المؤجر ، منتفع

ع بالعین المؤجرة یتمثل في ترك المستأجر ینتف إلى التزام سلبي ،المستأجر من االنتفاع بالشيء

     ر إلى المستأجركھ إلى نقل ملكیة الشيء المؤجَ یبمعنى آخر یتحول االلتزام بتقدیم منفعة دون تمل

من كونھا  لتتحوّ حق اإلیجار القانونیة ل طبیعةالن ألا على مالك الرقبة رخطیشكل  أمر وو ھ

                                                             
لنهضة العربیة،  القاهرة  دراسة مقارنة، دار ا حمایتها،حمد محمد محرز، فكرة الملكیة التجاریة، تطورها ووسائل أ - 1

  . 104، ص 1989
مؤجر بمقتضاه أن یمكن عقد اإلیجار و هو عقد یلتزم ال من القانون المدني المصري على أن " 558تنص المادة  -   2

المستأجر من االنتفاع الشيء معین مدة معینة لقاء أخر معلوم". كذلك هو الشأن بالنسبة للقانون المدني الفرنسي حیث 
  منه بأنه " : 1709تنص المادة 

    " Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige  a faire jouir 
l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci 
s'oblige de lui payer ". 

  المعدل للقانون المدني. 05-07القانون رقم من  2المادة المشرع الجزائري في وهو تعریف تناوله  -   3
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اإلیجار و بین غیره من  بین عقد الفرق أنفي لقول ا وبذلك نخالفعینیة.  شخصیة إلىطبیعة 

  .كیتمل دوناإلیجار یرد على المنفعة  و ،رد على ملكیة الشيءالبیع یي أن ف یكمنالبیع كالعقود 

ضمن الحقوق أو في الحق في اإلیجار  في تصنیف أن كل من الفقھ والقانون لم یفصال مع العلم

الحق في إلى أي حق یصنف  . فیا ترىتقسم الحقوق إلى ؛ شخصیة وعینیة إطار نظریة الحق التي

 اإلیجارالطبیعیة القانونیة لحق لمعرفة  ؟ من ذلك الجزائري  ما ھو موقف المشرع  و؟  اإلیجار 

وھناك من  عتبره حقا شخصیاافھناك من ، التي تباینت في ذلكاالتجاھات واآلراء  نتعرض لمختلف

  . النوعین وضعھ في مكانة وسطى بینوھناك اتجاه ثالث  ،عینیاحقا یعتبره 

 اإلیجاركل الدراسات التي عثرنا علیھا كانت منصبة على الطبیعة القانونیة لحق  أنمع العلم  

 أنولھذا سنحاول  ،تجدیدفي الفي القانون المدني باعتباره التزام ناشيء عن العقد ال باعتباره حق 

وألجل ذلك نبحث في  .یعبالقدر الذي نستط إلیھنفرغ تلك الدراسات على المجال التجاري ونقربھا 

النظرة الحدیثة للطبیعة  نتناول، ثم )األول(المطلب عیني أو شخصي اإلیجارمدى اعتبار الحق في 

  .(المطلب الثاني )  إلیھاوالتي لمسنا فیھا میل موقف المشرع الجزائري  ،اإلیجارالقانونیة لحق 
  

  المطلب  األول 

  النظرة التقلیدیة للحق في االیجار. 
  

تضاربت  اآلراءإال أن ،  1الفروق الواضحة بین مفھومي الحق الشخصي و الحق العینيرغم 

ضمن الحقوق الشخصیة أو الحقوق   إدراجھیجار ومسألة البحث عن طبیعة حق اإلفي صدد 

                                                             
و        صي و عیني؛ أما الشخصي فهو رابطة بین شخصین دائنشخینقسم إلى  فإن الحقوفقا للنظریة العامة للحق،  -  1

والحق في جانب  العمل أو االمتناع عن عمل أو تسلیم شيء ،بیخول هذا الحق للدائن مطالبة المدین بالقیام ، مدین
الدائن  ن وصولإف ةو من ثم .دائن و مدین بین  أي أن الحق الشخصي اقتضاء،الدائن یقابله التزام في جانب المدین 

التتبع  ترتب حق ال یتصور فیه المتمثل في تركه ینتفع بمحل الشيء ، إال انه حقا المدین إلى حقه ال یكون إال بتدخل من
األفضلیة. أما الحق العیني فهو سلطة مباشرة لشخص على شي تمكنه من الحصول على منافع الشيء بشكل حق و 

   مباشر.
مثل في أن الدائن في الحق الشخصي ال یستطیع الحصول على حقه إال عن على ذلك فان الفارق بین الحقین یت    

حقه ، بینما في الحق العیني ال یحتاج  يحاجة إلى تدخل المدین لیستوفوهو في  ،طریق قیام المدین بما هو ملتزم به 
. وتجدر مخولة له  بوسائل قانونیةمباشرة شخصیا و إلى تدخل الغیر أو وساطة بل یستوفیه  لحقه الدائن لممارسته

جالل العدوي، رمضان أبو السعود ، محمد حسین  . انظر: اإلشارة إلى أن الدائن هنا هو المستأجر و المدین هو المؤجر
  وما بعدها.  270، ص  1995قاسم ، في الحقوق وغیرها من المراكز القانونیة ، اإلسكندریة ، 
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النظري على المستوى  األھمیةحد المفھومین یرتب نتائج في غایة أل ن انتمائھخاصة و أ، العینیة 

  . 1الفرق بین الحق الشخصي والحق العیني  ات النتائج  التي تنتج عن، وھي ذالعمليو

للمستأجر  أنذلك  ،  شخصیا إالیكون  أنال یمكن  اإلیجارالحق في  أن إلى 2غالبة الفقھ ذھب 

نھ من المط اإلیجاربمقتضى عقد  ّ ِبل المؤجر یمك ِبلھحق شخصي ق  البة بالتزامات ھذا األخیر ق

ّل قدرا متفقا  بل ، الصیانة و بالضمان، ھذا الحق الشخصي ال ینكره أحد كااللتزام بالتسلیم و  و یمث

  علیھ من الكافة. 

وھذا حقا عینیا یجار جعل من حق اإل الذيو  الفقھمن  جانب آخرغیر أنھ موقف انتقد من 

وظھور فكرة  والتي یمكن اختصارھا في األزمة العقاریةال قانونیة و اجتماعیة ألسباب سیاسیة 

  . الملكیة التجاریة 

                                                             
  نجد ما یلي :  حق الشخصي والحق العیني التي تترتب عن الفرق بین ال نتائجمن أهم ال -   1

و یجب أن یكون كذلك فهو التزام على عاتق المدین یمثل بالنسبة له  امؤقت احق أن الحق الشخصيمن حیث المدة   -
ال  ه استنادا إلى أن الحریات العامة من النظام العام وال یجوز تقییدها إلى ماتوقیتال بد من فقیدا شدیدا على حریته، 

یدوم بدوام محله فحق الملكیة دائم ما لم یتهدم أو یستهلك محله و على ذلك  ادائم ایة. بینما یعد الحق العیني حقنها
  فال یمكن تحدید مدته.

فالحق العیني سلطة شخص على شيء و ال یتصور ، إن محل الحق العیني البد أن یكون ماال معینا بالذات  -
و      و من ثم ال یتصور أن یكون محل الحق شیئا مستقبال ،د و في الحالممارسة هذه السلطة إال على شيء موجو 

  .ين الحق الشخصي یمكن أن یكون محله أمر مستقبلإعلى العكس من ذلك ف
بمعنى أن صاحب الحق ال یزاحمه احد في االستفادة بالشيء ، یمنح الحق العیني صاحبه میزة األفضلیة، و األولویة -

ّ أما الحق  .أو بقیمته   األصل هو المساواة بین جمیع الدانیین العادیین. ، ول میزة األفضلیة للدائنالشخصي فال یخو
و لهذا یجوز إنشاء حقوق ، ترد الحقوق العینیة على سبیل الحصر بخالف الشخصیة التي تكون على سبیل المثال  –

  جدیدة على أن تتفق و مبدأ النظام العام و اآلداب العامة .
موافقة المدین موافقة لقواعد اإلبراء و یرجع السبب في ذلك إلى أن الحق  يعن الحق الشخصي یقتض إن التنازل -

الشخصي هو رابطة بین الدائن و المدین، فال یجوز الدائن فیها أن یتنازل عن حقه بغیر رضاء الطرف األخر. أما 
بغیر وساطة أحد  قباشرة على الشيء تتحقالحق العیني فان انتفاء وجود الطرف السلبي المحدد و اعتباره سلطة م

، : جالل العدوي، رمضان أبو السعودیؤدي إلى مكان التنازل عن الحق بترك الشيء دون توقف على إرادة احد. انظر
  . 273، ص مرجع سابق محمد حسین قاسم ، 

من الباطن "دراسة  جارواإلی اإلیجارفي النزول عن  وأثره المستأجرمحمد إبراهیم علي شهیبك ، طبیعة حق  -  2
  .38ص ،  2005مصر،  ،  اإلسكندریةمقارنة"رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة 
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بدایة من  و ، بدایة من منتصف القرن التاسع عشرقائما المسألة أصبح الجدل الفقھي في ھذه 

مباشر على ال األثر  والذي كان لھ على عقود اإلیجار عامة، التاریخ الذي طبق فیھ نظام االمتداد

  .1اإلیجار طبیعة الحق في 

، ذلك ألن األمر یعود دائما ا أو عینیا بصفة نھائیة كون ھذا الحق شخصی  و لم یتم الفصل في 

وھو ما سنحاول معرفتھ ضمن نظریة في ھذا الشأن،  المقدمةكل من االتجاھین   حجج  إلى

( الفرع  وحججھانظریة عینیة حق اإلیجار  ، ثم  )األول(الفرع  وحججھا شخصیة حق اإلیجار

  االنتقادات الموجھة إلیھما.  تلف، ومن خالل الفرعین أیضا سنتعرض إلى مخالثاني) 

  

  الفرع األول 

  . نظریة شخصیة حق اإلیجار 
  

بدایة ال یمكن  اإلیجارآخر و لكن قناعتنا كاملة في أن حق عن فقھي ترددنا في تسبیق اتجاه 

و ھو الرأي السائد لدى العدید من  ،حتى و إن انتھى إلى غیر ذلك ، أن یكون إال حقا شخصیا 

وفي الفقھ  ، Derupée  2 "دوروبي و "  " Duguet دوقي" الفقھ الفرنسي نجد ففي الفقھاء، 

، غیر  3و لھذا بدأنا بعرض االتجاه القائل بشخصیة حق اإلیجار "السنھوري "الفقیھ   العربي نجد

   .لیست بالضرورة نفسھا إلیھا أن النتیجة المتوصل

 ّ  سیتم عرضكثیرة  بحجج  امدعمكان شخصیا  احقاالیجار اعتبار حق  فيتوجھ الفقھ إن

 مضمونیجعلنا نتناول بدایة ، وھو ما   إلیھا  النقدتوجیھ من الفقھ ، ولكن ھذا لم یمنع  البعض منھا 

                                                             
ص   مرجع سابقفي مجال تأثیر نظام االمتداد على الطبیعة القانونیة لحق اإلیجار. انظر: بشار طالل احمد المومني،  -  1

71.   
2  - COLLARTE (françois) ,DUTILLEUL (philippe), DELLE (Becaire) ,Contrats civils  
    et   commerciaux, 2e éd. Dalloz, Paris,  2000, p. 353.Voir aussi:  

-  BENABET  (alain) ,Code  civil, Contrat spéciaux - civiles et commerciaux - , 4ème éd. 
Dalloz, Paris, 1999, p .349. 

األول، مطبعة دار الكتاب عقد اإلیجار األحكام العامة، الجزء ، نون المدني المصري أحكام القا عبد الفتاح عبد الباقي، - 3
  . 254،  فقرة 1984العربي ، مصر ، سنة 
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، وفي احقا شخصی اإلیجارالحق في اعتبار آثار ونتائج ثم  ،وحجج نظریة شخصیة حق اإلیجار

  النظریة .ھذه  نقد األخیر 

   .: مضمون وحجج النظریة أوال
 تقالید القانون الروماني إلىبالنسبة للفقھ الفرنسي  االیجارفكرة التمسك بشخصیة حق  ترجع

الحجج منھ فو،  على ھذا التقلید اتداولھا التشریع وظل أمینف، التي انتقلت إلى األعراف الفرنسیة

التي نونیة وعلى النصوص القا، بما تحملھ من مبادئ  االعتماد على التقالید الرومانیةتتلخص في 

   .حقا شخصیا اإلیجارالحق في  تعتبر

توحي  اإلیجارحق أن آثار  عتمد علىا أین ،في الفقھ المصري بعد ذلك ھذه الفكرة كما نجد

كحق عیني أمر و حق االنتفاع كحق شخصي  اإلیجارالحق في  الخلط بین عدم، فانھ حقا شخصیا

، ثم الفقھ بالنسبة للفقھ الفرنسي لحجج ھذه اوفیما یلي سنتناول  ،یثبت شخصیة حق اإلیجار 

  .المصري 

  بالنسبة للفقھ الفرنسي:  -1

      عن العقد إالال ینشأ اعتبر أن اإلیجار و،  القانون الروماني النواة الحقیقة لھذا االتجاهكان 

  ھذا و ھكذا انتقل , ینشأ اإلیجار حقا عینیا أنشخصیة فال یتصور  احقوق إالو العقود ال تنشئ 

كان نظریا أكثر مما ھو التصور ھذا  أنالقانون الفرنسي القدیم ، غیر  إلى يتكییف الرومانال

شتري من یذلك أنھ فعال لم یكن عقد اإلیجار ملزما على . تطبیقیا و خاصة في العقود الطویلة األمد 

المؤجرة دون بمعنى ینتھي اإلیجار و ال یتجدد وال یسري في حق المشتري للعین ، العین المؤجرة 

   رغبتھ.

 أنجرت تقالید القانون الفرنسي القدیم على السماح للمستأجر في اإلیجار الطویل األمد  انو

لمصلحة المؤجر و المستأجر معا   تحقیقا،  1نھایة مدة اإلیجار إلىیبقى بالعین المؤجرة برغم بیعھا 

  .2عن القواعد العامة  استثناءمجرد  إال أن ھذا كان

 شخصيحق  اإلیجارعلى النصوص القانونیة القدیمة في اعتبار حق  الفقھ الفرنسي كما اعتمد

قانون نابلیون ـ أي القانون المدني الفرنسي ـ تضمن حكما مقننا لألعراف السابقة بموجب ذلك أن 

                                                             
  . 33محمد إبراهیم علي شهیبك ، مرجع سابق ، ص   - 1
  . 273جالل العدوي ، رمضان أبو السعود ،  محمد حسین قاسم ،  مرجع سابق ،   ص   - 2
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باع المؤجر العین المؤجرة، فال یجوز للمشتري أن یطرد  إذابأنھ "  تقضيمنھ  1743المادة 

 ، وھي مادة"  اشترط ذلك في العقد إذا إال ، ثابتة التاریخ أوكانت إجارتھ رسمیة  المستأجر إن

  و التي تقتضي بأنھ :  ، 1المدني الجزائري  تقنینمن  ال 511تقابلھا المادة 

إذا انتقلت ملكیة العین المؤجرة اختیارا أو جبرا إلى شخص آخر فیكون عقد اإلیجار نافذا  «

األول  عنى ھذا أن الحق في اإلیجار یتبع العقد في أي ید یكون ( المالكوم، »في حق ھذا الشخص 

و من خالل ھذه  . یمثل بالدرجة األولى حق شخصيحق ناشئ عن العقد  ھوان،  أو المشتري )

تأثرا بالنص  اشخصی احق بوضوح أن حق االیجارالمادة فإن موقف المشرع الجزائري یظھر 

  الفرنسي.

تدل داللة ثابتة في أن للمستـأجر حق التقدم و التتبع  السالفة الذكر 1743 كانت المادة إنھذا و 

أن التفسیر الفقھي  إال ،ة الحق ال بشخصیتھ یبعین اإلثباتمما یزید في ، و بالتالي ھو حـق عیني 

أن السماح للمستأجر بالبقاء رغم بیع العین المؤجرة لم یكن في ، مفاده  أخرىلھ زاویة كان 

م على  أیضابل كان  ، ستأجر فقطمصلحة الم ِ في مصلحة المالك نفسھ، ألن المستأجر ال یُقد

علم انھ مھدد في كل وقت بإخالء العین في  إذا باھظةاستئجار العین لمدة طویلة و ینفق مصاریف 

  .حالة ما إذا باعھا المؤجر 

 اإلیجاریفسخ  یشترط المستأجر على المؤجر أن بیع العین المؤجرة ال أنجرت العادة  لھذا

إذ أصبح ثابتا في تقالید القانون  ،یفترض وجوده و لو لم یذكرلدرجة انھ وأصبح ھذا الشرط عاما 

المشرع  أنو لكن ھذا ال یعني " لمدة طویلة ال یفسخھا  البیع... ،  برمةاإلیجارات الم أنالفرنسي 

بل  ، و النصوص الصریحة حق شخصي طبقا للتقالید  المستأجر وھوأن یغیّر من طبیعة حق  أراد

  .2ھو نتیجة رغبة المشرع ألسباب عملیة في االحتفاظ بقاعدة قدیمة مع تعمیمھا " 

و ھو حكم تضمنھ ھذا األخیر و لم  نابلیونتمتع المستأجر بحق التقدم مأخوذ من قانون  أنكما 

ُسّرت المادة ، یقل أحد مع ذلك أن للمستأجر في القانون حقا عینیا  ھا الخاص بعدم طرد في شقبل ف

بالرغبة في إعطاء حق المستأجر شیئا من الثبات یتمكن بھ في استغالل العین استغالال المستأجر 

  مستقرا. 
                                                             

  ، مرجع سابق. المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75أمر رقم  - 1
  . 476عقد اإلیجار ، مرجع سابق ، ص ، شرح القانون المدني في العقود  ، عبد الرزاق أحمد السنهوري - 2
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بقي الفقھ الفرنسي على ھذا االتجاه و تجسدت ھذه الفكرة في القانون المدني الفرنسي الذي 

أجر من االنتفاع بشئ معین مدة عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المست اإلیجارینص على أن 

حقا شخصیا في ذمة المؤجر  إال معینة لقاء أجر معلوم ، فطبقا لھذا النص یتبین أنھ لیس للمستأجر

المستأجر دائنا  حیث یعد ، دینھي عالقة  فالعالقة بینھما ، التزام یقابلھ حق شخصي ال غیر وھو 

إطالقا بأن المستأجر حق عیني ، بل على  و لم یرد في ھذا التعریف ما یشعر و المؤجر مدینا.

  و إنما یتصل بھا عن طریق المؤجر.، العكس فإن المستأجر ال یتصل بالعین المؤجرة مباشرة 

  بالنسبة للفقھ المصري:  -2
فال شك في ، أنھ ".. لیس للمستأجر حق عیني بجانب حقھ الشخصي  السنھوريالفقیھ  یقول

ِبل الم أن    ؤجر یخولھ المطالبة بالتزامات ھذا األخیر نحوه من تسلیم العینللمستأجر حقا شخصیا ق

ع، و تعھدھا بالصیانة وضمان التعرض والعیوب الخفیة  ع  و  وھذا الحق الشخصي ال ینازَ ِ لم یناز

  .1حد " أفیھ 

 القانونیة التي جاءت النصوصب، حق المستأجر شخصي في أن السنھوري الفقیھ یستدل

   " یلتزم"  نفسھ نجد أن المشرع استعمل مصطلح  اإلیجار، ففي تعریف متضافرة في صراحتھا 

و ھذا بخالف ما ورد في نصوص حق المنفعة  ، " یتعھد بانتفاع المستأجر بالعین المؤجرة "  و

و بالنسبة  "  " یحق للمنتفع استعمال ملك غیره و استغاللھ  ،التي استعمل المشرع فیھا مصطلحات

األول  أنذلك (االنتفاع )  و حق المنفعة اإلیجارالفرق واضح بین حق فإن  ،للفقیھ السنھوري 

نفسھ و ھذا صریح في أن األول  يءالثاني حق المنتفع واقع على الش و، التزام في جانب المؤجر 

  شخصي و الثاني عیني.
   

 عالوة على الحجة التي تبین أن ھناك فرق بین حق اإلیجار الذي ھو شخصي وحق االنتفاع

 االیجارشخصیة حق  أن ، حیثانھ حقا شخصیا أیضا توحي  اإلیجارآثار حق فإن الذي ھو عیني ، 

   و لكنھ یتم بمساعدة المؤجر   حق المستأجر في االنتفاع ال یرد على العین مباشرة  أن إلىترجع 

                                                             
  .630شرح القانون المدني ، عقد اإلیجار والعاریة ،  ص في عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط  -   1
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 عدة أثار عن طریق المؤجر و ھذا ما یرد إنمافالمستأجر ال یصل  بالعین مباشرة و   . 1و تدخلھ 

  من عینیتھ. االیجار تبین بوضوح مرة  أخرى شخصیة حق 

و كان التعرض مستندا ، ض الغیر للمستأجر في العین المؤجرة ذلك فإذا تعرَ  إلىضف  

یدخل المؤجر ضامنا في  أنفعلى المستأجر  حق یدعیھ ھذا الغیر (المتعرض) على العین، إلى

یبقى المؤجر وحده ولكن الحكم الذي یصدر یكون نافذا الدعوى، بل لھ أن یخرج ھو من الدعوى و 

فال یستطیع  إالو ، دائن للمؤجر ال صاحب حق عیني  إالعلیھ و ھذا دلیل على أن المستأجر ما ھو 

  أن یقاضیھ وحده دون االستعانة بصاحب الحق الحقیقي و ھو المؤجر.

بمواد القانون یم موقفھ في تدعالقانونیة یستعین الفقیھ السنھوري  الوجھةأخیرا  ومن 

درج في الحقوق العینیة المذكورة على سبیل م یجار غیرعلى أن حق اال وحيالمصري التي ت

التي عددت الحقوق العینیة ولم تذكر حق  من القانون المدني المصري 19و  5الحصر في المادتین 

  النصوص القانونیة.ال یوجد في كل التشریعات و في الحقیقة  و ھو أمر  االیجار  من ضمنھا 

ونشیر ھنا أنھ ال یوجد ما یقابل ھذه المادة في القانون الجزائري ، فال وجود ما یوحي إلى أن من 

و ھو حق  االنتفاعبین الحقوق العینیة الحق في اإلیجار، رغم أنھ ذكر أن من بین الحقوق حق 

  یختلف عن األول. 

  حقا شخصیا.اإلیجار ثانیا : نتائج اعتبار حق 
ومدى   ذلك باختالف صفة الحق في حد ذاتھ تلف نتائج الحق الشخصي عن الحق العیني وتخ

     فيھذه اآلثار و تتمثل ، لغیركصاحب حق  مع اعالقة المستأجر وكذلك بالنظر ل  التصرف فیھ

  ما یلي :

  

  
                                                             

ضافة لما سبق ذكره هو أنمن أوجه التف - 1 ٕ األول حق مطلق یحتج به و ینتج  ؛ رقة بین الحق العیني والحق الشخصي وا
و   محل الحق دون حاجة إلى وساطة أحد  یخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيءذلك أنه  ، أثره في مواجهة الكافة 

عمل أو تدخل من جانب أحد منهم، بل تتوقف هذه السلطة مطلقة و نافذة في مواجهة الجمیع ما دامت ال تتوقف على 
على عكس الحق الشخصي الذي یحتاج إلى تدخل  . الذي یمارس علیه صاحب الحق سلطته يءعلى مجرد وجود الش

و ال یحتج به إال في مواجهة شخص معین أو ، شخص آخر عند اقتضائه فهو بذلك حق قاصر بحیث ال ینتج أثره 
  .273ق، ص محمد حسین قاسم ، مرجع ساب، رمضان أبو السعود  ،عدوي أشخاص معینین. انظر: جالل ال
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 :   صفتھ والتصرف فیھآثار الحق الشخصي بالنظر ل - 1
 يءیعتبر ھذا الحق عقارا أم منقوال ؟  فإذا كان الش المقصود بصفة الحق ھو تحدید ھل إن

المؤجر منقوال فال شك في أن حق المستأجر یكون منقوال ولكن ماذا یكون الحال إذا كان الشيء 

  فھل یكون حق المستأجر ھنا حقا عقاریا أم منقوال أیضا ؟ ، المؤجر عقارا 

نعم یعد الحق عقاریا إذا كان الشيء على حد قول اتجاه عینیة الحق في اإلیجار فاإلجابة ھي 

و لو كانت   الذي یرى انھ حتى ، السنھوري  المؤجر عقارا، غیر انھ  لیس صحیحا بالنسبة للفقیھ

تعلقت  إذاالحقوق الشخصیة  أنحیث ، فیبقى حق المستأجر علیھا منقوال  العین المؤجرة عقارا

  لكیة ھذا العقار.كانت تلزم المدین بنقل م إذا إالبعقار ال تعد عقار 

باالمتناع  أوبعمل  إلزامھبل یقتصر على ، كان الحق ال یلزم المدین بنقل الملكیة  إذا أما 

  . 1و ھي حالة حق المستأجر و لو تعلق بعقار ، عن عمل فإن الحق یكون منقوال

یرتب لصورة بھذه ااعتبار الحق في اإلیجار منقوال  إنّ و 2 الرأي الراجع في الفقھ و القضاءیعد ھذا 

  : لتالیةا ثاراآل

صفة الحق منقول یستدعي أنھ یجوز للمستأجر رھن الحق في اإلیجار رھنا حیازیا  اعتبار إنّ  - 

، وھو ما انتھت إلیھ القوانین حیث یوقع على حق اإلیجار الرھن ألنھ جائز في المنقول

  الحیازي ال الرسمي فقط ألنھ  شخصي، ولیس عیني. 

الحجز على حق المستأجر یكون حجزا على منقول أن لحق منقول یستدعي اعتبار صفة ا إنّ  - 

      حق ضمن المنقوالت الواردة في محضر الحجز ھذا الحیث یدخل  ،ال حجزا على عقار

 و التي تباع بالمزاد العلني.

و من ثمة  ،رف في منقول ال في عقارتصّ یكون قد  فإنما ، إذا تنازل المستأجر عن حقھ للغیر  - 

و تتبع فیھ القواعد المقررة في حوالة الحق من حیث قبول ،  یسجل التنازل عن اإلیجارال

  .إعالنھ بھ أوالمؤجر التنازل 

                                                             
  .644عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ،  عقد اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق ، ص  -   1
. حیث یقول  240ص  ،1992 عقد اإلیجار ، الطبعة الثامنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة طبعة  ،سلیمان مرقس  - 2

من القانون  558لمادة ل وفقاقضت ، ن محكمة النقض المصریة إسلیمان مرقس: " أما من الجانب القضائي فاألستاذ 
ال و لو كان المدني بأن حق المستأجر في طبیعته حق شخصي و لیس حق عیني و هو بهذه المثابة یعتبر ماال منقو 

  . محل اإلجارة عقارا "
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إن المحكمة المختصة بنظر قضایا اإلیجار عادة لیست محكمة لي فحبالنسبة لالختصاص الم - 

ألن  أو مستأجرا كان ھذا األخیر مؤجراسواء  ، العقار المؤجر، بل ھي محكمة المدعى علیھ

یتعلق  أنالحق المتنازع علیھ ھو حق شخصي منقول فمھما كان موضوع الدعوى ـ على 

بعدم تنفیذ االلتزامات التعاقدیة ـ ترفع الدعوى في جمیع األحوال أمام المحكمة التي تقع في 

   دائرتھا موطن المدعى علیھ.

  :یر لعالقة المستأجر بالغبالنسبة  اإلیجارالحق في  ثارآ - 2
و ھذه  ، آثار من نوع آخر بالنظر لعالقة المستأجر بالغیرحق اإلیجار كونھ حق شخصي  برتّ ی    

باختالف التعرض  أوسابق,  ثاني أو  اآلثار تختلف باختالف الغیر الذي قد یكون مثال مستأجر

ختلف ھذه نعرض مفیما یلي على سبب قانوني. و ایمبن أوفیما إذا كان مادیا ، الذي یقدمھ الغیر

  :الوضعیات

رفع أي دعوى من دعاوي  للمستأجرفي ھذه الحالة ال یحق :  إذا كان شخصا متعرضا للمستأجر - 

 إعطاء،  و لكن رغبة من القضاء في  1وضع الید على من یتعرض لھ في االنتفاع بالعین المؤجرة 

المؤجرة منح القانون  المستأجر من الوسائل ما یحقق لھ الحمایة ضد من یتعرض النتفاعھ بالعین

فإن  ،الة رفع المؤجر دعوى على المتعرضنھ  و في حأحق رفع دعوى استرداد الحیازة ، لذا نجد 

 للمستأجر أن یتدخل في ھذه الدعوى لحمایة حقھ.

في حالة تعدد المستأجرین، فالقاعدة  أمام: ھنا نكون  إذا كان الغیر مستأجر مزاحم لعین واحدة - 

   حتى ، ل من سبق منھم إلى وضع الید دون غش ، حیث أن كلھم دائنون عادیون أن یفضّ المنقول 

و إن كان تاریخ عقده ثابتا و سابقا على تاریخ اآلخرین،  ذلك ألنھ یكون و طبقا للقواعد العامة قد 

  استوفى حقھ كامال من المؤجر. 

                                                             
أن یضمن  ومفروض أن یقوم المؤجر بأداء التزامه االیجابي المتمثل في تمكین المستأجر من االنتفاع بالعین الألن من  -  1

ن اعبد الرحمله عدم التعرض الصادر من الغیر حتى یكون االنتفاع هادئا ال نزاع فیه و ال تعرض له. انظر:  محمود 
  .642، ص  1998ضة العربیة ، سنة ، دار النه،  الجزء األولاإلیجارعقد  أحكام، شرح  محمد
و في ذلك  قضت محكمة النقض المصریة بأن " القانون المدني اعتبر المستأجر حائز تحمیه جمیع دعاوى الحیازة     

 من القانون المدني هذا الحكم تطبیقا صحیحا في صدد التعرض المادي الصادر من الغیر، 585/1و طبقت المادة ، 
تعرضا معنویا  أوعرض الغیر له مادیا تدفع باسمه على التعرض جمیع دعاوى الحیازة سواء كان بفأجازت للمستأجر أن ی

التصرف في حق االیجار ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، قانوني" . عبد الحمید فهیم الطنبولي ، على سبب 
  .1،  هـ 52، ص   2005القاهرة ، 
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و قاعدة  قار فلیس ھو الحالھذا ھو الحكم بالنسبة للشيء المؤجر إذا كان منقول،  أما إذا كان ع

و بالتسجیل ثانیا إن  وضع الید غیر كافیة ، و ال یعني أنھا غیر مطبقة ألن العبرة بوضع الید أوال 

لم یبق لكل من المستأجرین فیما ، وجد. أما إذا لم یسبق احدھما اآلخر في وضع الید أو في التسجیل 

 . 1مان االستحقاق تعارضت فیھ حقوقھما إال طلب التعویض على أساس ض

 العین المؤجرة المستأجر السابق  لم یخل  إذا وفي ھذه الحالة   إذا كان الغیر مستأجر سابق : - 

(المستأجر ألن الصلة القانونیة بینھما ، فلیس للمستأجر الحالي رفع دعوى مباشرة إلخالء العین 

و علیھ ما على . اطة المؤجر و تحتاج إلى وس، غیر موجودة أصال )  المستأجر الالحقالسابق و 

و ھذا األخیر  ، إال رفع دعوى شخصیة على المؤجر نفسھـ حتى یستوفى حقھ ـ  المستأجر الالحق

  . 2یطلب من المستأجر إخالء العین 

   ؛یوجد حالتان  وفقا لھذه الوضعیة  :  بالنسبة للتعرض الذي قد یقدمھ الغیر - 

في رفع التعرض عن نفسھ بجمیع الوسائل ا ستأجر حرحالة إذا كان التعرض مادیا یكون المفي 

و ھذا الدفاع یكون ال بصفتھ كمستأجر و لكن كشخص  عادي. أي ، التي یخولھا إیاه القانون 

  . مستأجرأو  یستعمل ھذا الدفاع حتى و لو لم یكن لھ صفة التاجر

د اتفاق بین في حالة وجو و ذلك، نھ یمكن للمؤجر أن یكون ضامنا للتعرض الماديأغیر  

تأجر من االنتفاع بالعین كان التعرض قد بلغ حد من الجسامة یحرم فیھ المس إذاو ، الطرفین

أو إنقاص األجرة على أساس ، حیث في ھذه الحالة یحق للمستأجر المطالبة بفسخ العقد ، المؤجرة

ألجرة تقابل ذلك أن ا ، أن المؤجر یتحمل تبعة حرمان المستأجر من االنتفاع بالعین المؤجرة

  االنتفاع.

   فھنا البد للمؤجر مباشرة الدعوى ، كان التعرض مبنیا على سبب قانوني إذاحالة ما أما في 

و علیھ ال تكون لھ الصفة في دفع التعویض عن ، المؤجر يءو لیس للمستأجر حق عیني في الش

یقوم بدفع التعرض أن  ، فور علمھ بحصول التعرض من قبل الغیر، نفسھ. ویفترض على المؤجر 

                                                             
 إلى 382من  صسیط في شرح القانون المدني ،اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق، السنهوري ، الو  عبد الرزاق أحمد -  1

395.  
  .  648مرجع سابق ، ص  - 2
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و ذلك عن طریق رفع دعوى استرداد الحیازة أو دعوى منع ، فھذا التنفیذ العیني اللتزامھ بالضمان 

  .1التعرض حسب األحوال 

یدفع التعرض عن نفسھ ألن حقھ على العین المؤجرة حق  أنغیر أنھ ال یجوز للمستأجر 

مواجھة المتعرض بموجب دعاوى  و لیس عیني إال انھ بإمكانھ أن یحمي حیازتھ في،شخصي 

و دعوى وقف األعمال ، و دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحیازة  ؛الحیازة الثالث و ھي 

  .2. كما یستطیع أن یرفع دعوى غیر مباشرة على المتعرض باسم المؤجر الجدیدة

تأجر في فإن المس، سواء كان مادیا أو مبنیا على سبب قانوني ، رغم كل ھذا فإن التعرض 

ذلك ألن القواعد العامة تجیز  ، نھایة المطاف لھ أن یدفع التعرض برفع جمیع أنواع دعاوى الحیازة

  . للمستأجر أن یحمي حیازة حقھ الشخصي عن طریق دعاوى الحیازة
  

  . اإلیجارثالثا  : نقد نظریة شخصیة حق 

نظریة  اإلیجارألن شخصیة حق الشك في أن االنتقادات الموجھة لھذا االتجاه قلیلة مبدئیا ذلك 

یصعب دحضھا ، و ھي انتقادات استشفت من الحجج التي ارتكز علیھا أنصار عینیة حق المستأجر 

ألنھ سیأتي عرضھا عند الكالم ، و لھذا نحاول عرض الوجھ الذي ینتقد بھ دون شرح لھذه الحجج 

  عن إثبات عینیة الحق في اإلیجار.

االتجاه ، و بالعودة إلى أصل الحجة القاضیة بأن حق اإلیجار  ینتقد بھ ھذا أنأول ما یمكن 

لد إال حقوقا شخصیة ، وان  حق المنتفع  مصدره الوصیة و الوصیة مصدره العقد و العقد ال یوّ 

 أنّ   3"  كوالن " و" بیدان" من بینھم  و نھ یقول فقھاء القانون الحدیثإتنقل الحقوق العینیة ، ف

و أقروا بأن ، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك  صي و الحق العیني على حد سواء،العقد ینقل الحق الشخ

                                                             
أما إذا قام المتعرض برفع دعوى على المستأجر یدعى فیها بأن له حقا على العین المؤجرة یتعارض مع  ما للمستأجر  - 1

لتدخل في هذه الدعوى لردها  ویكون للمستأجر الخیار إن شاء بقي من حق علیه ، ففي هذه  الحالة یتعین على المؤجر ا
و یجوز لكل من المؤجر و المستأجر الرجوع على المتعرض بالتعویض عن الضرر  ، في الدعوى و إن شاء راح منها

لنشر ، المركز القومي ل شرح أحكام عقدي البیع واإلیجار علي هادي العبیدي، الذي لحق بهما نتیجة لتعرضه. انظر:
  .327و  326، ص 2000األردن ، سنة 

  .327علي هادي العبیدي ، مرجع سابق ، ص  - 2
  . 633، اإلیجار والعاریة، مرجع سابق ،  ص عن عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  - 3
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و لم یعد ھناك مبررا للبقاء على ، بالوصیة  إنشاؤهحق االنتفاع نفسھ یجوز إنشاؤه بالعقد كما یجوز 

  و أصبح اآلن ممكنا أن ینشئ عقد اإلیجار حقا عینیا للمستأجر.، تقالید القانون الروماني 

و ھو أساس  ـذلك فإذا كان حق المستأجر في القانون الروماني حقا شخصیا إضافة إلى 

 إال  فألنھ لم یكن یحتج لھذا الحق على مشتري العین المؤجرة ـعلیھ من حیث التقالید  اارتكزو

بتعھد خاص من المشتري للمستأجر. و قد أصبح یحتج بحق التتبع في القانون الحدیث دون أي 

و یبقى مستأجرا  تأجر یمكن لھ أن یتبع حقھ في اإلیجار عند مشتري العقارتعھد, بمعنى أن المس

نھ یسري عقد اإلیجار في حق المالك الجدید بشرط إو إذا بیع لشخص غیر المستأجر, ف للعقار حتى 

  أن یكون مسجل التاریخ.

القانون من كونھ شخصي في  اإلیجار لحق الطبیعة القانونیة بین لنا تطوركل ھذه االنتقادات ت

حتى أن النصوص القانونیة السیما القانون المدني ، الروماني إلى كونھ عیني في القانون الفرنسي 

. ھذا االتجاه  بصفة مطلقة ـمثل ما یقولون أنصار شخصیة حق اإلیجار ـالفرنسي القدیم ال تدعم 

إخراج المستأجر  للمشتري أنمنھ تنص على أنھ إذا اشترط في عقد اإلیجار  1743المادة  أنذلك 

فللمستأجر أن یطلب تعویضا  عن ذلك،  تعویضال ما یفید تقاضي في العقدو لم یعرض ، من العین

حبس الق بحھذا  یسمىو. و یبقى في العین حتى یستوفى ھذا التعویض من المؤجر أو من المشتري 

یكون حق شخصي  أن منلمستأجر یثبت للمستأجر على العین المؤجرة و بالتالي یفوق حق االذي 

  ھو حق التتبع بعینیھ. ألن ذلكفقط 

علیھ ھذا  عالوة على ھذا فإن كانت النصوص القانونیة  ھي األساس القانوني الذي ارتكز

االتجاه فإن األساس یفید أكثر أنصار االتجاه القائل بعینیة حق المستأجر ذلك ألنھا تطورت و 

ة لیضع حقوقا موازین بتدخل المشرع في كل مرّ فانقلبت كل ال، تغیرت و أصبحت لصالح المستأجر

 بظھور ما یسمى الحق في التجدید أخرى للمستأجر إلى جانب حقھ في اإلیجار فتدعم موقفھ أكثر

ل للمستأجر حق البقاء في األمكنة و بالتالي حق اإلیجار من دون رغبة ھذا  الحق الذي یخوّ 

  .بعینیتھجار ال یكتفون بشخصیة ھذا الحق بل ما یجعل أنصار عینیة الحق في اإلی ھذا المؤجر. 
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  الفرع الثاني 

  .ارـــــاإلیجق ـــعینیــة ح نظریة 

  

   یةــــالعین قسم الحقوق إلىق في اإلیجار ــیختلف مضمون ھذه النظریة في كونھا تنسب الح

فإنھ ، یجار و یرى أنصارھا أنھ وبجانب الحق الشخصي الذي یتمتع بھ المستأجر بمناسبة عقد اإل

بل  استمرار العالقة االیجاریةیعترض على  أنال یحق لھ  المؤجر أنذلك ،  أیضایتمتع بحق عیني 

في توقیف العقد رغم انتھاء مدتھ   إرادتھتدخل  وجھ من دون  أكملالعقدیة على   بالتزاماتھویلتزم 

  .في تمدید العقدالمؤجر  إرادةمحل تحل  المشرع  إرادة ن أل ذلك

مع المؤجر غیر بأن یخرق العقد الذي وقعھ  للمستأجریسمح بھذه الصورة  المشرع نإ 

في االنتفاع بملكھ المطلقة الحریة  لمؤجروبالتالي لم یعد لمحدد ، ال یجارباإل و بالمدة المحددة ملتزما

 1بھذه الصورة یعد عینیا  اإلیجارحق  أنوھو ما یؤكد على ، والتصرف فیھ بالتأجیر لمن یشاء 

وھو ما سنراه ضمن  ا كثیرة على صحة القول حجج الذین عرضوا ھذه النظریة  نصارأل وفقا

  النقاط  التالیة : 

  . عینیة حق اإلیجار  : مضمون نظریة  أوال
ّ ذھب فریق من   ینشئ للمستأجر حقا عینیا على الشخص المؤجر اإلیجارعقد  أن رین إلىالمنظ

حیث  یظھر في بدایة القرن التاسع عشر بدأ ھذا االتجاه  و، أصل كحقا شخصیا انھ  ینشيء بجانب 

      و كان في الحقیقة رأیا شاذا،  2 1804عام ھذا االتجاه  " Merlin "  " میرالن "تبنى الفقیھ 

                                                             
ألقارب  ستوریة استمرار عقد اإلیجارحمایة حق ملكیة العین المؤجرة في ظل عدم د"  ،أسامة أبو الحسن المجاهد -  1

، ص 1996مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة ، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس ، السنة  " ،المصاهرة 
12 .  

ر بعد في هذا التاریخ كما نالحظ لم یرتبط حق اإلیجار بالملكیة التجاریة وال بمفهوم القاعدة التجاریة ألنه أصال لم یظه - 2
أي من وجهة االلتزامات الواردة على العقد  بعقد اإلیجار كحق عیني  حق اإلیجاریرتبط لهذه األخیرة ، وبالتالي  امفهوم

  . ال من الوجهة الثانیة الخاصة بحقوق المستأجر وبمناسبة نشاطه التجاري
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 ُ آنذاك حذت حذو  1 خذ بھ لفترة معینة و الدلیل على ذلك أن المحاكم الفرنسیةو لكن لم یمنع من أنھ أ

  .ید من أحكامھاھذا الفقھ في العد

ا  كان یتصور ، أخذ ھذا االتجاه مسارا أطول   ّ  ترولون " حیث جاء من بعده الفقیھمم

Trolong" " "   إلى أن تقوى و أمسى ، متولیا زعامة ھذا الرأي و مھمة الدفاع عنھ  1840عام

بینھم  الفكرة من ادوأیّ  من رجال القانون الذین جاء العدید و بعده فقھ یؤخذ بھ في األحكام القضائیة.

  .Derrupée " 2 " دروبي" و "  Jozon " جوزن"

حق عیني على ھذه ھو مضمون ھذا الرأي ھو أن حق المستأجر في االنتفاع بالعین المؤجرة  

فال ، بھا في ذلك المركز القانوني للمستأجر بالمركز القانوني لصاحب حق االنتفاع  العین ذاتھا مشّ 

  اكز القانونیة.فرق بینھما من حیث المر

" أن العوامل السیاسیة  و ھو أیضا یدافع على ھذه الفكرة  "بیدان  "في ھذا االتجاه یقول 

حتى و إن كان أساس ، و یبدو أنھا ستغلب في النھایة ، واالقتصادیة تتجھ لمصلحة ھذه النظریة 

نت المشرع من غیر أن النتائج المتوصل إلی، ھذه النظریة غیر صحیح من الناحیة القانونیة  ّ ھا مك

األخذ بھا في مختلف النصوص.  بل لعل التصریح و األخذ بھا كان أفضل , حیث تعتبر حق 

  .3 " نیا عقاریا یجوز رھنھ رھنا رسمیاالمستأجر للعقار عاجال أو آجال حقا عی

" أن التطورات الحدیثة لعقد تنك "  و" ربیر " و" بالنیول " كما ورد أیضا في مؤلف 

طرحت مسألة عینیة حق المستأجر على بساط البحث من جدید السیما فیما یخص إیجار  اإلیجار

األراضي الزراعیة حیث لیس ھناك شك في أن ھذا النظام یعزز مزایا حق المستأجر و یتجھ نحو 

كثیر من المزایا التي تمیل بھ على أن الو لھذا الحق ،حكم القانون بالتأیید بفضل امتداد اإلیجار 

فمستأجر األرض الزراعیة لھ الحق في إجراء تغییرات في . حقا عینیا ال مجرد حق شخصي یكون 

                                                             
افریل سنة  21 "دیجون"محكمة  و 1811افریل سنة  3محكمة بروكسل  1808فبرایر سنة  12انظر محكمة باریس  - 1

مرجع سابق ، عبد الرزاق أحمد السنهوري السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني ، اإلیجار والعاریة ،  عن . 1827
  .1، هـ  631ص 

2  - DERRUPÉE (Jean) , Nature juridique du droit du preneur a bail et la distinction des droits 
réels et des droits des créances, thèse pour le doctorat en droit, Toulouz , France  1952 , p. 4.                    

  . 39محمد إبراهیم علي شهیبك ، مرجع سابق ،  ص  -   3
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 العین المؤجرة, و حق آخر في إجراء التحسینات الزراعیة كما لھ بوجھ خاص حق األخذ بالشفعة 

  .1" رتب على الحقوق العینیة توھي حقوق ت

في مقالھ " الطبیعة القانونیة  بصفة خاصة " ھذا القول  Savatier " " ھیتیاساف" ن یّ ب

كان یعتبر  اإلیجاربأن الحق في  حیث یرى  2 والخصائص الجدیدة لھذا الحق " اإلیجارللحق في 

وأنھ البد عند انتفاع المستأجر بتلك العین من ، شخصیا ألنھ لم یكن یقع مباشرة على العین المؤجرة 

وسیطرتھ في االنتفاع   تأجر على العین مادیاھذا القول ینتفي بسیطرة المس أن إالوساطة المؤجر .

المؤجر على بیع العین المؤجرة  إقدامبھا بصورة غیر مؤقتة وبتمتعھ على حق الشفعة في حالة 

محالة في حق عیني ال  اإلیجارلحق  أصبح،  وھكذا ھو حق عیني األخیرھذا  أنومما ال شك فیھ 

  . ذلك

عین في مجال اإلیجار التجاري فالمشرعین العدید من المشرحجج اعتمد على ھذه ال    

و من ذلك الترخیص لھ في التنازل عن ، ا بالغ القوةما حق المستأجر دعمً المصري و الفرنسي دعّ 

. وھذا یكفل لحق المستأجر امخالف احتى و لو وجد شرط القاعدة التجاریة اإلیجار لمشتري 

ما تقرر أیضا بشأن میزة االمتداد القانوني  استغالال یكاد یكون كامال بالنسبة إلى المالك، و ھو

  لعقود اإلیجار.

إلى المتمثلة في الملكیة التجاریة كل ھذا أدى إلى إحیاء فكرة وجود الملكیة الفعلیة للمستأجر  

ملكیة المستأجر ھو  مقابل ،  فكانالمتمثلة في الملكیة العقاریة  جانب الملكیة القانونیة للمؤجر

 ملكیة المؤجر مقابل وكان، مؤجرة لدرجة البقاء في األمكنة من دون رغبة المؤجراالنتفاع بالعین ال

في  ینالمشرعبعض ل بل و أكثر فإن في الحقیقة ھذه األجرة تدخّ ،  الحصول على األجرة فقط ھو

  . تقییدھا إلى حد بعید

ألجرة      الذي سن قوانین تنظیمیة كثیرة تتعلق بتسقیف اوھو ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي  

 )plafonnement des loyers  (  في مجال االیجار التجاري رغم أن النظام االقتصادي

 أخذهرغم  على خالف المشرع الجزائري الذيالفرنسي مبني على سیاسة االقتصاد الحر ، وھذا 

ال انھ إ ، المتضمن القانون التجاري 59- 75 األمربفكرة الملكیة التجاریة وتجدید عقد االیجار في 

                                                             
  .2هـ  40 ص،   نفسهمرجع ال  -   1
  .  255و  254فاضل حبشي ، مرجع سابق ، ص  -    2
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ترك ھذا األمر بید األطراف احتراما للحریة التعاقدیة وقانون السوق الذي ینظم  وفي شأن األجرة 

  . األسعار عبر قانون العرض والطلب المعروف

 األستاذمطلقة حیث یقول الفكرة الملكیة المقیدة بدال من أن الملكیة  نشأتبالنظر لھذه اآلراء 

ھناك حدیث عن الملكیة المطلقة و لیس فقط بسبب انھیار المذھب انھ لم یعد  " أسامة حسن مجاھد

االشتراكي و إنما ھو راجع إلى األزمات التي واجھت دول المذھب الفردي  إلى ضرورة تقیید ھذا 

. و بصفة خاصة التشریعات ذات الصبغة االجتماعیة التي جاءت لتتضمن في محلھا قیودا  الحق

  . 1 "على حق الملكیة
  

  .  اإلیجارنظریة عینیة حق  أنصارحجج  ثانیا :
، فمنھم من استند إلى إثبات آرائھ إلى ما یختص بھ بتعدد مناصریھاتعددت حجج ھذه النظریة 

حیث  "    "Lamper "المبیر "و "   Sally "سالي"ومنھم  حق المستأجر من مزایا الحق العیني

, الذي یھدف إلى تحقیق قیمة محل الحق ذاتھاستنادا إلى أن ، ذھبا إلى اعتبار جمیع الحقوق عینیة 

في حین استند ومن ثمة فھما واحد.  ،و العیني مالیة و القیمة المالیة ھي جوھر الحق الشخصي

و ما یتمتع بھ المستأجر من سلطات على العین المؤجرة تتماثل مع  آخرون إلى جوھر ھذا الحق 

  ا یلي : سلطات صاحب الحق العیني . وتتمثل ھذه الحجج في م

  ( Droit De Suite ):  حق التتبع - 1

مقتضى ھذه الحجة ھي إمكانیة المستأجر من تتبع العین المؤجرة في ید الغیر متى انتقلت إن  

إلیھم،  حیث یبقى اإلیجار ساریا حتى وإن انتقلت ملكیة العین المؤجرة إلى الغیر عن طریق البیع 

حیث یتمتع المستأجر ، ثابت التاریخ قبل انتقال الملكیة أو الرھن..، و ذلك متى كان ھذا اإلیجار 

و شأن المستأجر في اإلیجار ھو شأن  ،بل ھذا الغیرو لھ أن یحتج بحقھ قِ ، بحق تتبع العین المؤجرة 

  االنتفاع وشأن الدائن المرتھن . الحق في

  دني ــانون الممن الق 1743ادة ــلى المعق اإلیجار في ھذا الخصوص ـــد أنصار عینیة حــاستن

                                                             
  . 38,  ص مرجع سابقاهد ، أسامة أبو الحسن مج  - 1 
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و التي تنص على أنھ : " إذا باع المؤجر العین المؤجرة فال یستطیع المشتري إخراج  1الفرنسي

و لقد  .قد اإلیجار "الذي یملك عقدا رسمیا أو عقدا ثابت التاریخ إال إذا اشترط ذلك ع المستأجر

ّق  ھذه  النصوص من على نص ھذه المادة أنھ و ما انطوت علیھ "  Troplong" ترولون " عل

و أن ، سابق في حق من اكتسب ھذا العقار إقرار لحق المستأجر و نفاذ اإلیجار الصادر من مالك

في مواجھة الخلف الخاص إنما یعني أن للمستأجر حق في تتبع العین المؤجرة  االیجارنفاذ حق 

  عند مواجھتھ. 

قد انتھى ھذا الحق إلى أن اإلیجار و لما كان الحق في التتبع ال یوجد إال في الحقوق العینیة ف

عینیا حیث ال تثبت میزة التتبع إال لمن كان لھ حق عیني و یتماثل  مركز  االبد من أن یكون حق

المستأجر ھنا مع مركز المنتفع و الدائن المرتھن و ھما مما یوصف حقھما بأنھ عینیا  , فلماذا ال 

  یكون األمر كذلك بالنسبة لحق المستأجر.

على أن للمستأجر حق  لیالد  أعالهنص المادة المذكورة صحاب ھذا الرأي أن في یرى أ 

إذا اشترط في عقد اإلیجار على انھ  و  بل و ذھبوا إلى أبعد من ذلك حیث یرون أنھ حتى ،التتبع

فإن   للمشتري إخراج المستأجر من العین المؤجرة و المباعة لھ و لو كان عقده سابقا على عقد البیع

   .2وھو ما یسمى بحق الحبس  تأجر أن یطلب ھذا التعویض من المؤجر البائع أو من المشتريللمس

  

                                                             
ال یجوز لمن انتقلت إلیه ملكیة العین  من القانون المدني المصري و التي تنص على ما یلي : " 604تقابلها المادة  -  1

المؤجرة و لم یكن اإلیجار نافذا في حقه أن یجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد التنبیه علیه بذلك في المواعید المبینة 
نبه المستأجر باإلخالء قبل انقضاء اإلیجار فإن المؤجر یلتزم بأن یدفع للمستأجر تعویضا، ما لم  فإذا .563ة في الماد

یتفق على غیر ذلك، و ال یجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد أن یتقاضى التعویض من المؤجر أو ممن انتقلت إلیه 
مصطفى الجمال، الوسیط في أحكام اإلیجار .  "اء بهذا التعویضالملكیة بالنیابة أو بعد أن یحصل على تأمین كاف للوف

تطبیقات القضاء وشروح الفقه ، منشاة المعارف في القانون المدني ، وأحكام تشریعات إیجار األماكن في ضوء 
  . 163،  ص  1991باإلسكندریة، 

  . 30عبد الحمید فهیم الطنبولي ، مرجع سابق ، ص  -   2
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ولھ أن یحتج ، الغیر  كما دعم الفقھ المصري فكرة تتبع العین المؤجرة إذا انتقلت ملكیتھا إلى

 حقنیة ل على عیــدلی و ھو، أو الدائن المرتھن ، ن المنتفع أنھ في ذلك شأش ،بل ھذا الغیربحقھ قِ 

  . 1اإلیجار 

  ) Droit de préférence(  :حق التقدم - 2

و ھذا الحق ھو أولویة یمنحھا القانون لدائن معین على جمیع  ، یسمى أیضا الحق في األفضلیة

  أو على دین من ھذه األموال نظرا العتبار خاص یراه المشرع في ھذا الدین، أموال المدین 

لدیون األخرى, بحیث یستطیع الدائن الممتاز أن یتقدم على الدائنین فیتقرر لھ میزة و أولویة على ا

  و على الدائنین أصحاب الحقوق العینیة األخرى.، العادیین 

بأن اإلیجار الثابت التاریخ قبل   القاضي ، ھذه الحجة جذورھا من القانون الفرنسياستمدت 

        یسرى في حق الدائنین الحائزین  ملكیة العقاریھ بنزع الملكیة في إجراءات نزع تسجیل التنب

. و معنى ذلك أن ھؤالء الدائنین یجب علیھم احترام حق المستأجر، في  2 و الراسي علیھم المزاد

، حیث یقسم بینھم ثمن العقار قسمة دیاھذه الحالة فھو مفضل علیھم و ال یدخل معھم دائنا عا

یجب ، تقدم یعتبر من خصائص الحق العینيفي الالحق  أنالغرماء كأن لھ حق التقدم علیھم. وبما 

  .ھ یتقدم بموجبھ المستأجر عن غیرهألن، اإلیجارإذن التسلیم بعینیة حق 

  

  التسجیل في اإلیجار : - 3
    غیر أنھم یعززون بھا موقفھم من سابقتھا یضیف أنصار ھذا االتجاه حجة أخرى أقل أھمیة 

و ھذه القاعدة إنما سرت ، قضي بوجوب تسجیل عقد اإلیجار و تتمثل في االستناد إلى القاعدة التي ت

       جار حق عیني ألن الحقوق العینیة إال ألن حق المستأجر في اإلی يءعلى عقد اإلیجار فال لش

  . وتقید حدھا ھي التي تسجلو
                                                             

لیس إال نتیجة لنفاذه   ال في هذا الصدد : " في الواقع إن نفاذ اإلیجار في حق الدائنین الحاجزینیقول مصطفى الجم -  1
في حق من  تنتقل منه الملكیة ، ألن الدائنین الحاجزین ال یستطیعون أن ینقلوا إلى الراسي علیه المزاد أكثر مما كان 

ال  ـ التزام بعمل فيو هو دائن  ـفضال عن أن المستأجر  لمدینیهم، و قد كان اإلیجار نافذا في حق هذا المدین. هذا
یتصور أن یخضع لمزاحمة الدائنین بمبالغ من النقود حتى یتمكن القول بوجود أفضلیة له علیهم في استیفاء حقه ". 

  . 163مرجع سابق ، ص  ،للكاتب 
ص    2005دار النهضة العربیة ، القاهرة ، لتصرف في حق االیجار ، دراسة مقارنة ، عبد الحمید فهیم  الطنبولي ،  -  2

33.  
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ل من سبق منھم إلى وضع یده  ِ ُض عالوة على أنھ إذا حدث و أن تعدد المستأجرون لعین واحدة ف

    ن غش ، ھذا إذا لم یكن ھناك مستأجر مسجل ، و لكن إذا كان مستأجر العقار قد سجل عقده دو

و ھو حسن النیة قَبل أن یضع مستأجر آخر یده على العقار أو قبل أن یتجدد عقد إیجاره فإنھ ھو 

 تفضیل المستأجر الذي سبق إلى تسجیل عقده دلیل على أن حقھ أن. فیقولون أیضا 1الذي یفضل 

ذلك ألن الحقوق العینیة ھي التي تتفاضل ،حقا عینیا مثلھا مثل الملكیة التي سندھا ھو الرسمیة 

  التسجیل. إلىبالسبق 
 

  عدم التعرض المادي الصادر من الغیر:  - 4
استثناء و إن القاعدة العامة توجب أن من التزامات المؤجر ھو ضمان عدم التعرض، غیر أنھ

لمستأجر الحق فل ، ار ال یضمن المؤجر التعرض المادي الصادر من الغیرلھا فإنھ في عقود اإلیج

و ذلك ألنھ حق ، اذ حق المستأجر في مواجھة الكافةھذا ما یؤكد نفو  في أن یدفع التعرض بنفسھ

  . عیني 

شخصیا لما أمكنھ ذلك، بل كان یجب علیھ أن یرجع إلى المؤجر لیدفع  االیجارأما لو كان حق 

كما أن القانون قد أعطى المستأجر  . كما ھو الشأن بالنسبة للتعرض القانوني ، رضعنھ ھذا التع

الحق في رفع كافة دعاوى الحیازة باسمھ، و لو كانت دعاوى الحیازة مقررة لحمایة الحقوق العینیة 

  .2و حیازتھا حیازة قانونیة 

  للمستأجر سلطة انتفاع قانونیة على العقار:  - 5
ل للمستأجر سلطة  انھن الحدیث في الدفاع عن عینیة حق اإلیجار یضیف فقھاء القانو ّ یخو

و إلى ، ثمارهیحصل مباشرة على منافعھ و حیث، االنتفاع المادي على الشيء باستغاللھ و استعمالھ

                                                             
وتأكیدا على أن للتسجیل أهمیة كبیرة أمام حسن نیة المستأجرین في اكتساب حق عیني على العقار یؤكد البعض انه  "  -  1

ة  إذا اكتسب الغیر حقا عینیا على العقار الجدید ، أو حقا شخصیا علیه كمستأجر آخر ، وكان هذا الغیر حسن النی
فلیس من منطق العدالة أن نسلب منه ذلك الحق ونعطیه لمستأجر العقار القدیم الذي أهمل حقه ولم یسجل عقد إیجاره 

  على صحیفة العقار و لو كان حسن النیة أیضا " .

 دید" ى في العودة إلى البناء الجالمستأجر عل  محمد خوندة ، تعلیق على محاضرة ألنس الزین حول  " حق انظر :       
  .  2005، العددان التاسع والعاشر ، سنة ین في الجمهوریة العربیة السوریةالمحامون ، الصادرة عن نقابة المحام

  .2هـ  398، ص ، مرجع سابق عبد الفتاح عبد الباقي -   2
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و بالنزول عن حقھ في  جانب ذلك فلھ سلطة االنتفاع بالشيء انتفاعا قانونیا بتأجیره من الباطن

  الغیر.االنتفاع بھ إلى 

و لما كان مناط الحق ، على ھذا النحو یكون للمستأجر سلطة مباشرة على الشيء المؤجر ذاتھ 

یكون للمستأجر حق عیني على  أنكان مقتضى ذلك ، من األشیاء  يءالعیني ھو وروده على ش

  . المؤجر يءالش

من ھذا  هعفاءیجوز االتفاق على إانھ  إالالمؤجر  إلى األصلھذه السلطة تعود في  أنورغم 

  .1حیث ال یعد ھذا االلتزام من جوھر عقد اإلیجار،  االلتزام

 ّ ن للمستأجر أر بوتجدر اإلشارة ھنا أن التشریعات اختلفت في ھذا الشأن ، وان كانت كلھا تق

الشيء بموجب عقد اإلیجار إال أن ھناك من یشترط موافقة المؤجر  منافعسلطة مباشرة على 

 و ھو حال المشرع الفرنسي والمصري في االنتفاع بھ إلى الغیر لتنازل عند ا ،كصاحب حق أول 

في حین نجد المشرع الجزائري یجعل من حق التنازل حقا مطلقا للمستأجر وذلك بموجب المادة 

في ھذه المسألة. من ( ت ت ج )  وھو ما یدل داللة قاطعة على انھ اخذ بعینیة حق اإلیجار  200

  عن موقف المشرع الجزائري . كما سنبینھ عند الحدیث

  

  .  اإلیجارعینیة حق  ثالثا:  نقد نظریة

  " Robolot روبلو" و "     "Ripertریبیریقول  إذ،لة ھذه النظریة من عدة جوانبدت أدّ فنّ 

ھو" تعبیر غیر موجود من  اإلیجارتعبیر الملكیة التجاریة كواجھة للبحث عن طبیعة الحق في  أن

تعبیر الملكیة  أنسوى حق شخصي على المالك حتى  المستأجرلیس للتاجر الناحیة القانونیة ف

ن الحق ال أل، التجاریة ال یمكن استعمالھ  لبیان  حجیة الحق المطلقة كحجیة الملكیة الصناعیة 

یحصل على تعویض في حالة  أن إال ، المستأجرضد المالك. ولیس في وسع  إالیحتج بھ  أنیمكن 

  .  2الرفض" 

  

  

                                                             
  . 46محمد إبراهیم علي شهیبك ، مرجع سابق ، ص   -   1
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  على حدة :منھا وسنورد كل حجة  أخرى بعدة حجج  اإلیجارنتقدت نظریة عینیة حق كما ا

بالنسبة للحجة األولى و ھي الخاصة بنفاذ حق المستأجر في مواجھة من انتقلت إلیھ العین  - 

فرنسي و ھو األصل المرتكز علیھ تدل  1743المؤجرة ، فمن الثابت أن التفسیر التاریخي للمادة 

ً على أن حق ال مستأجر في القانون الفرنسي القدیم و نقال عن القانون الروماني كان شخصیا فبناء

سمح بذلك في  استثناءً ھ وند من انتقلت إلیھ العین, غیر أنعلیھ لم یسمح للمستأجر أن یتبع حقھ ع

اإلیجارات الزراعیة الطویلة المدى و لكن نفاذ المستأجر قبل المشتري و بقاءه في العین لم یكن 

  بسبب تغییر طرأ على طبیعة الحق، و إنما كان نزوال على ضرورات عملیة.

لھذا فإن رفض الفقھ و القضاء بحق الحجة األولى و ارتكازھم على ھذا األساس الذي یعد 

  و إنما كان مجرد استثناء على مبدأ نسبیة أثار العقد ، مجرد استثناء كان لیس تطبیقا لفكرة التتبع 

لعاقدیھ و الخلف  إالال تنصرف آثار العقد  أنأن نقیم و زنا لھذه الحجة . فاألصل  و علیھ فال یمكن

و لكن استثناء تنتقل و یصبح المستأجر مدینا للمالك الجدید بموجب عقد اإلیجار ،  1العام لھما 

 فرنسي لیس في نصھا ما یدل على 1743و علیھ فإن نص المادة ،  تطبیقا لفقرة القوة الملزمة للعقد

مشتري العین المؤجرة  إلىااللتزامات تنتقل و تقر بأن الحقوق الشخصیة إنماو  ،عینیھ حق اإلیجار

  . 2 ما توافرت شروط معینة إذا

حق اإلیجار ـ   للقول بعینیة " " "Trolong ترولون " أما بالنسبة للحجة الثانیة و التي أثارھا -   

 عتمدتي الحقیقة نعود دائما لألساس القانون الذي احق األفضلیة ـ  فإنھ ف أووالخاصة بحق التتبع 

حیث كان القضاء یجعل حق المستأجر نافذا في مواجھة المشتري و ھو بذلك ،علیھ الحجة األولى 

نافذا في مواجھة الراسي علیھ المزاد في البیع الجبري باعتباره مشتریا. و طالما أنھ نافذا في حق 

ینفذ أیضا في مواجھة الدائنین الذین یباشرون إجراءات البیع  الراسي علیھ المزاد، فالطبیعي أن

منھ دون أي  684الجبري و عندما وضع قانون المرافعات الفرنسي تقرر ھذا الحكم في المادة 

  .  تفكیر في إعطاء المستأجر حقا عینیا 

نھ من بالرغبة في إعطاء حق المستأجر قدرا من الثبات یمكّ المشرع  خطوة یمكن تفسیر كما    

جاءت لتطبق نفس ) 684(استغالل العین المؤجرة لمدة طویلة، فمن الواضح أن نص ھذه المادة 

                                                             
  . 259،  ص  مرجع سابقسمیر عبد السید تناغو ،   -   1
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و ھكذا نجد أن نفاذ اإلیجار في حق الدانیین الحائزین  الفرنسي من القانون المدني 1743المادة 

ة لنفاذ اإلیجار بل ھو نتیجة منطقی، ر لم ینبع من أن للمستأجر حق التقدم علیھم على العقار المؤجَ 

  في حق من یرسي علیھ المزاد و تنتقل إلیھ ملكیة العین .

ذلك أنھ إذا كان اإلیجار ینفذ في حق من یرسي علیھ المزاد فإنھ ینفذ من باب أولى في حق  

الدائنین الذین یطلبون بیع العین المؤجرة بالمزاد، فالبیع الذي یطلبھ ھؤالء الدائنین ال یستطیع أن 

الراسي علیھ المزاد من الحقوق أكثر مما كان یستطیع المدین أن ینقلھ لو باع الشيء  ینقل إلى

كما أن المؤجر إذا باع العین المؤجرة اختیارا فإنھ ینقلھ إلى المشتري مثقلة بما علیھ من  باختیاره.

  . 1تكالیف و منھا اإلیجار الثابت و السابق على البیع
  

ّجاهثالثة القاضیة بتفضیل المستأجر الذي سجل عقد أما بالنسبة لنقد الحجة ال -     المستأجر الذي  ات

بل ، وضع یده على العین المؤجرة،  ففي الحقیقة أن التسجیل ال یعد ھو عنصر التفضیل الوحید 

و ھذا ال یعدو و أن یكون ، ، حیث أن لواضع الید أیضا أفضلیةیوجد إلى جانب التسجیل وضع الید 

ألنھ لو كان حق المستأجر عینیا لكان التسجیل وحده ھو ، خصیة حق المستأجرإال تطبیقا محضا لش

غیر انھ لیس الحال, حیث و في غیاب  . 2عنصر المفاضلة بین المستأجرین في حالة تزاحمھم

و ھي قاعدة ، یسجل مستأجر آخر  أنالتسجیل تبقى قاعدة األفضلیة لمن وضع یده بدون غش قبل 

  و لیس عیني. التالي حق المستأجر شخصيال تسري على العقار و ب

 أما بالنسبة لنقد الحجة الرابعة القاضیة بعدم ضمان المؤجر التعرض المادي الصادر من الغیر - 

كان ھذا  إذافیُرد على ھذه الحجة أنھ لیس من شأن المؤجر أن یدفع التعرض المادي عن المستأجر 

مؤجرة , فاألخیر لھ الحریة المطلقة في دفع التعرض غیر مستند إلى حق للمتعرض على العین ال

و منھا بعض دعاوى وضع .  3باستخدام الوسائل التي منحھا القانون إلیھ ، أي اعتداء مادي علیھ 

و ھذه الدعاوى تمنح للمستأجر و لو لم یثبت لھ حق عیني على العین المؤجرة و لكن بمجرد ، الید 

  .  حیازتھا یستطیع أن یحمي حیازتھ للعین

                                                             
  .  638ص مرجع سابق ، ، اإلیجار والعاریة ، في شرح القانون المدني  السنهوري ، الوسیط احمد  عبد الرزاق - 1
   .  432، ص  1996محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد اإلیجار،  دار النهضة العربیة ، سنة  - 2
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نھ حق عیني ، فدفع المستأجر أإعطاء ھذه الدعاوى للمستأجر ال یدل إطالقا على  إن 

صفتھ ببل ، یا یثبت لھ لیس سبب صفتھ كمستأجرالتعدي الصادر ضده من المتعرض لھ تعرضا ماد

ھذا من  داء و لو لم یكن لھ صفة المستأجرشخصا قد وقع التعدي من الغیر و لھ أن یدفع ھذا االعت

من جھة أخرى، فإن عدم ضمان التعرض المادي للمستأجر في ھذه الحالة یرجع إلى أن ھذا جھة و 

التعرض من الغیر ال ینطوي على فعل منسوب إلى المؤجر حتى یضمنھ، و إعطاء المستأجر حق 

دفع ھذا التعرض بنفسھ مردّه إلى أنھ صاحب حق، و لكل صاحب حق أن یدفع الضرر و االعتداء 

  . 1في ھذا ال فرق بین الحق العیني و الحق الشخصيعلیھ بنفسھ و 

د على ھذه الحجة " فأما بالنسبة للحجة القاضیة بأن للمستأجر حق أو سلطة االنتفاع بالشيء  -      رُ

أن حق المستأجر في النزول عن اإلیجار ال یعدو أن یكون تصرفا في حد ذاتھ و التصرف في 

أما اإلیجار من الباطن فھو عقد إیجار یخضع ألحكام  ، الحقوق الشخصیة جائز عن طریق الحوالة

  ھذا العقد و لیس شرطا لصحتھ أن یكون المؤجر صاحب حق عیني على الشيء المؤجر. 

العقار، كما أن المستأجر إذا كان لھ أن یستعمل  فالمشتري قبل تسجیل عقده من حقھ تأجیر

اره دون تدخل ایجابي من المؤجر، فإن الشيء المؤجر لحسابھ و یحصل مباشرة على منافعھ و ثم

ذلك یكون نتیجة ضمنیة لتنفیذ المؤجر اللتزامھ بترك المستأجر ینتفع بالشيء المؤجر بعد تمكینھ 

منھ، و استعمال المستأجر للشيء المؤجر ال یكون بمقتضى حق عیني یخول لھ سلطة استعمال 

أن تثبتا للمستأجر إال إذا كانتا قد انتقلتا إلیھ العین المؤجرة و استغاللھا، فھاتین السلطتین ال یمكن 

تثبتا لھما معا، و القول بغیر ذلك معناه تعارض مطلق مع طبیعة  أنعن طریق المؤجر، فال یمكن 

د على االنتفاع باألشیاء"  ِ   . 2عقد اإلیجار الذي ال یعد من العقود الناقلة للحقوق و إنما یر

أمر غیر شخصي شیئان ال یتعارضان، وعیني یجار اإلحق أن بالقول إضافة إلى ذلك فإن 

صحیح و یصعب الجمع بینھما. ألن تنازل المستأجر لغیره من حقھ في اإلیجار نكون أمام تنازل 

الثاني عیني تسري في و، عن حقین؛ األول شخصي و تطبق علیھ أحكام القواعد الخاصة بالحوالة 

الذي ھو في مقام المستأجر و شأنھا أن تلزم البائعالتي من و، شأنھ األحكام العامة لعقد البیع 

  بالضمان على نطاق یختلف عن ضمان المحیل للمحال إلیھ.
                                                             

  . 37مرجع سابق ،  ص  عبد الحمید فهیم الطنبولي ، - 1
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  . 358و  357، ص   1999



84 
 

و تمنحھ  تثبت مركز المستأجر كوضعیة استثنائیةاالعتبارات االقتصادیة االحتجاج بن كما أ -       

ال  أنھا إال، جیھ المشرع كانت تصلح لتو ولوالقانونیة ألنھا ال یمكن اعتبارھا حجة استقرار أكثر 

تسمح للقاضي أو الفقیھ بأن یحید عما توجبھ قواعد التفسیر القانونیة، بل انھ لوحظ أن ھذه 

و لكن مع ذلك لم یأخذوا  المشرعین ال محالة عند سنھم للقوانین أماماالعتبارات ذاتھا كانت ماثلة 

 اإلیجارــالید القانونیة التي تعــتبر حق بھا و ھذا دلیل على أن المشرعین قصدوا المحافظة على التق

  . حقا شخصیا فحسب

التشریعات المختلفة سواء في القانون الفرنسي  فيال یوجد حیث  وتأكدت ھذه الفكرة بأنھ فعال 

ما یفید أخذ المشرع بعینیة حق ، القدیم أو الحدیث و ال في القانون المصري وال في الجزائري 

   .1إلى منح المستأجر مزایا الحق العینياإلیجار صراحة التي مالت 

  لم تكن عالقة مدیونیة فحسبفي السابق مما سبق ذكره تبین لنا أن عالقة المؤجر بالمستأجر 

 أصبحو إنما تعدى ذلك إلى أن ، رو المستأجر ھنا لیس لھ حق شخصي بحت في عقد اإلیجا

ق العیني فإنھ حق یمارس على لیس بالحاإلیجار ، فإذا كان حق كصاحب حق انتفاع المستأجر 

  وھو ما أدى لظھور اتجاه جدید یقارب بین وجھتي النظر.  العین أو بمناسبتھا.

  

   المطلب الثاني 

   .راإلیجاطبیعة حق ل النظرة الحدیثة
  

بل ظھرت إلى جانبھا نظرة حدیثة و ، لم تبق النظرة التقلیدیة لطبیعة حق اإلیجار ھي السائدة 

و ھي في الحقیقة نظرة تستقل عن تعصب أنصار شخصیة حق ، رجال الفقھ متجددة للعدید من 

و یتضمن ھذا االتجاه ھو اآلخر عدة نظرات فھناك من یقرب الحق  ، اإلیجار و أنصار عینیتھ

العیني من الحق الشخصي، و ھناك من یقرب الحق الشخصي من الحق العیني . و ھناك من یقول 

بروز اتجاه آخر یعتبر حق  أدى إلى مما ،  خاصة ینفرد بھا وحده طبیعة  ذو أن الحق في اإلیجار

                                                             

مطلقة إذا  خالف تماما هذه التقالید العتیقة حیث أعطى للمستأجر حقا عینیا بصفةیالقانون النمساوي  و مع ذلك نجد -  1
  .57 محمد إبراهیم علي شهیبك ، مرجع سابق ،  ص: سجل عقد اإلیجار. انظر 
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 الذي سارت علیھ غالبیة التشریعاتوھو موقف االتجاه الحدیث ، حق یقع بین النوعین  اإلیجار

  انھ یعد مصدرا لھ .  أساسوطبعا الجزائري على الحالي  وفي مقدمتھا التشریع الفرنسي 

 إلىتعود مرجعیتھ وتبریراتھ   1975القانون التجاري  إطارفي المتخذ إذا كان الموقف و

 ض أنھ جاء نتیجة معالجة  قانونیةوالذي یُفتر ، 2005لسنة  التعدیل الجدید  فإن، القانون الفرنسي 

، فھل سار المشرع الجزائري على نظریة شخصیة حق  لألولىنظرة مغایرة تماما  قد أعطى

نھ سلك موقف االتجاه الحدیث الذي حاول الموازنة بین اإلیجار أم على عینیة ھذا الحق ، أم ا

  النظریتین ؟ 

  

ذو طبیعة خاصة وھي  اإلیجارحق  لفكر الحدیث في اعتبارا بدایة نتناول على ذلك  لإلجابة

ثم نتعرض لموقف المشرع الجزائري من ، )  األولفكرة تقع بین النوعین من الحقوق (الفرع 

 الثاني ) .  ( الفرععامة الجزائري انون التجاري وذلك في الق اإلیجارطبیعة حق 

  

   األولرع ــــالف

   .ذو طبیعة خاصة اإلیجارالحق في   

  

 بال نیول" ھذه الفكرة  محاوالت التقریب بین الحقین تبناھا العدید من الفقھاء و من أنصار إنّ    

"1   Planiol  سالي  "، و الفقیھ الفرنسي" Sally  2  ،ا یختلفان في ھذا التقریبإال أن كالھم.  

ب الحــاني یقــخصي، والثــرب الحق العیني إلى الحق الشــفاألول یق  ق الشخصي إلى ــرّ

یر ذلك  ــغ األمر إال أن ، یانــن الوضعیتین سبأ ھرــمن الوھلة األولى یظوان كان ، حق العینيــال

ق ــفة الحــك  أنرورة ــي بالضنــصي یعــالحق الشخ ىــإلق العیني ــریب الحــن تقأحیث 

ویقبل قل ضعفا بل و أ ھو متحرك  إلیھاما اقترب الغالبة ، وو  األقوى صي ھي الثابتة وــالشخ

حق ــالة تقریب الحق العیني للــصحیح في ح والعكس واألوضاع األحوالبحسب  التغییر

  . صيــالشخ

                                                             
  لرأي الشخصي، إال انه لم یجد تعارض من قبول فكرة التقریب بین الحقین . ل مناصرا كان هذا الفقیه في أول األمر  - 1 
  .تبر الحق في اإلیجار بدایة هو حق شخصيلم یستطع االستغناء على اع لكنو ، وهو زعیم من زعماء الرأي العیني  - 2
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تخرج عن الطبیعة  و طبیعة خاصة ذ اإلیجارالحق في  أن عتبارا كما ذھب البعض اآلخر إلى

لعقد حیث تتعقد أكثر بالنظر عن االقانونیة الممنوحة للحق في االیجار باعتباره مجرد التزام ناشئء 

  .للدور الذي یؤدیھ ھذا الحق في النشاط التجاري 

رة الطبیعة ك، ثم فإلى فكرة التقریب بین النظریتین أین نتعرضما سنراه ضمن نقطتین  ذاوھ 

   اصة للحق في اإلیجار. الخ
  

  : فكرة  التقریب  بین الحقین. أوال
في فكرة التقریب بین الحقین في البحث عن طبیعة الحق " سالي "و "بالنیول"یتفق كل من 

والعكس بالنسبة ، الحق العیني  إلیھیجعل منھ بدایة حقا شخصیا ویقترب  األول أن إال ،اإلیجارفي 

  .لثانيل

 ھذا االتجاه أنصار ھذا االتجاه ویستند إلى أیضا 1ن ییقھ والقضاء المصرالف كل من ولقد مال 

    سیتم عرضھا فیما یلي : حجج كثیرة إلىفي ذلك 

  تقریب الحق العیني إلى الحق الشخصي. - 1

 الشيءو " إن الحق العیني لیس كما یتصوره الفقھ التقلیدي رابطة بین الشخص بالنیول ''یقول

رابطة بین طرفین أیضا كما ھو الشأن في الحق الشخصي، فالطرف األول في و إنما ھو في الواقع 

 نأھذه الرابطة ھو صاحب الحق العیني والطرف اآلخر یشمل الناس كافة عدا صاحب الحق، ذلك 

  .الحق العیني یلزم ھؤالء جمیعا باحترام سلطة صاحب الحق العیني" 

حق الشخصي ال یزید على أن یكون فارقا في الفرق بین الحق العیني و ال أن"  القائلو یضیف 

عدد األشخاص المكلفین باحترام سلطة الحق، فھو في الحق الشخصي واحد معین بالذات (و ھو 

في الحق العیني فھو الناس كافة حیث یعتبرون  أما . المدین)، و یعد الطرف السلبي في العالقة

ن ھذا الفارق لیس أ. و2و بین صاحب الحق" طرفا سلبیا في العالقة القانونیة التي تنشأ بینھم 

  جوھریا لدرجة یمكن القول أن طبیعة الحق مختلفة في الحالتین.

                                                             
  . 45مرجع سابق، ص  ، المجاهدالحسن  أبو أسامة -   1

  .74علي شهیبك ، مرجع سابق ،  ص  إبراهیممحمد  -   2
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وبھذه الفلسفة القانونیة نجد الفقیھ قد وسع كثیرا من دائرة الحق الشخصي وجعلھا أكثر أھمیة 

جار أین ینطلق أصلھ وأكثر تباتا  ، فیما كان للحق العیني  النصیب األقل  وھو شأن  الحق في االی

من كونھ حق شخصي  وال یمكن في أي حال من األحوال تغییر ھذه المسلمة ، ویتصف في األخیر 

  بمواصفات الحق العیني بصورة ثانویة ال یمكن إنكارھا. 

من حیث انھ یوجد ، نظرا ألنھ تجاھل تماما مضمون كل من الحقین ، موقف انتقد ھذا الغیر أن 

مدني في مقابل الحق شخص الإنكاره بین الواجب العام الذي یقع على عاتق ال فارق ھاما ال یمكن

     في حین . ینا في ذمتھ، و ال یعد أساسا دَ ب العام الذي ال یثقل كاھل المرءو الواج، الشخصي 

        لشخص الملتزم ، و یدخل في الجانب السلبي من ذمتھ المالیة لانھ یثقل الحق الشخصي 

  .1فیشغلھا 

  تقریب الحق الشخصي إلى الحق العیني : - 2
وسع من دائرة الحق العیني الذي یشمل الحق  إذفھو على العكس من ذلك "سالي "أما الفقیھ 

و طالما كان   .عینیا،  ھو العنصر المالي وأالشخصي حیث یقول أن المھم في الحق ؛ شخصیا كان 

ِ  و،  المالیة  الحق بذلك یعد عنصرا من عناصر الذمة من بیع  د علیھ كافة التصرفات القانونیةتر

  ، فھما متشابھان من حیث كونھما قیمة مالیة في ذمة صاحبھا یجوز التصرف فیھا ویجار ورھن 

  . و الحجز علیھا

و یرى أنصار ھذا الرأي أن الحق العیني إذا كان سلطة على شيء معین بالذات، فحق الشخص 

  إن كان ھذا الحق لھ قیمة مالیة. و، یصبح و كأنھ حق عیني غیر معین 

من النظرتین أوجھ للنقد  تتمحور أساسا في كونھما یمثالن نوع من الفلسفة القانونیة التي كل  إن

لم توضح لنا حقیقة الحق في االیجار في میزان القانون بقدر ما عقدت األمر أكثر ، كما أن تقریب 

اجد  الطبیعة المزدوجة لحق االیجار وھو ما الحق الشخصي للحق العیني أو العكس  ال ینفي تو

  عبر عنھ بعض المفكرین بالطبیعة الخاصة.

  

                                                             
  .75،  ص نفسه مرجع ال -   1
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  ثانیا :  فكرة الطبیعة الخاصة.

         بل أنھا ، ال شك و أن كل ھذه األفكار السابقة لن تبقى مجرد أخذ ورد بین الفقھاء 

     فقھاء بأن حق اإلیجار شخصيكانت قناعة أكثریة ال إنو ، ستعطي  نتیجة أو ثمرة لھذا الجدال 

     كونھ حق یتمتع بمزایا الحقـ برغم انتقاداتھم الشدیدة  ـإال أنھم في ذات الوقت مقتنعین أیضا 

و ھو ما نجده في العدید من النصوص ، و ذلك الرتباطھ بالعین المؤجرة مدة معینة  العیني

   بل مع كونھ ،  مع كونھ شخصي  التشریعیة و التي نص فیھا المشرعون على أحكام ال تتفق

  عیني.

القانونیة الخاصة  الطبیعة  اول مفكر جاء بفكرة و ، ذو طبیعة خاصة  ألنھو ھذا ال لشيء إال  

 1"جینوسار"كذلك و ھو فقیھ ألماني ، و ""Girek ''   "جیرك"  للحق في االیجار ھو

Ginossar"    في بعض التفاصیل . ىاالخرتختلف عن  " مع العلم ان كلتا النظرتین   

  

   : "جیرك" نظریة - 1

و الحق الشخصي دون أن  الحق في اإلیجار في منطقة وسطى بین الحق العینيھذا الفقیھ یضع 

یقرب الواحد لآلخر و كأنھ یشھد بنوع ثالث من الحقوق موقعھا ھو الوسط و من بینھا الحق في 

  و الحق العیني .  و الذي یعد جسرا بین منطقتي الحق الشخصي  اإلیجار

و من ثمة  : "عبد الحي حجازيیقول الدكتور  إذو لقد دُعمت ھذه النظریة من الفقھ المصري 

ال نجد حرجا في أن نقول مع الفقیھ األلماني جیراك... أن في الحقیقة تقسم العالقات الشخصیة إلى 

ة اإلیجار في طائفة و تدخل عالق حقوق دائنیة . أوحقوق انتفاع شخصیة و مجرد حقوق شخصیة 

والمقصود من كونھا  ،…و لیس في طائفة مجرد الحقوق الشخصیة ، حقوق االنتفاع الشخصیة 

   .حقوق ھو مكنة االنتفاع بما ھو محل للحق

                                                             

دیة تعتد فقط بما یمثل و هو فقیه فرنسي تأثر كثیرا بالفقه األلماني و وبالنزعة المادیة والتي تنظر لاللتزام نظرة ما -  1
تعلیقات على كتاب تحت عنوان  نظرة جدیدة في الحق العیني"  "، برهام عطا اهللانظر: االلتزام وال تهتم بطرفي االلتزام. 

  .413و  405، ص  1967 مصر ،  ، مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة ، عین شمس ،
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توجد بدون  أنـ على خالف الحقوق العینیة ـ ال یمكن  اإلیجارن عالقة إكونھا شخصیة ف أما

 أنفیمكن  ، في الحقوق العینیة أصلیة، أمایكتسب بصفة  إیجارفلیس ثمة ، لھا  أصالحق یعتبر 

  .1"  أصلیةیكتسب بصفة 

ھذا الرأي حیث یقول " الواقع أن رأي من یعتبرون  عبد المنعم فرج الصدةم األستاذ كما دعّ 

حق المستأجر یقف في  أنحق المستأجر حقا عینیا ال یخلو من قدر من الصواب و في الحقیقة 

حق الشخصي العادي و الحق العیني و قد یسفر المستقبل عن تطور جدید في مرحلة وسط بین ال

.  2فیجعل منھ الشارع حقا عینیا في اإلیجارات التي تجاوز مدتھا حدا معینا " ، خصوص ھذا الحق 

  و تتمثل حجج ھذه النظرة الجدیدة  فیما یلي :

اتصالھ الوثیق بالعین  بالرغم من أن حق اإلیجار حق شخصي ، إال انھ ـ وبسبب -        

المؤجرة ـ یمكن االحتجاج بھ على من انتقلت إلیھ العین ، وعلى الدائنین الموقعین حجرا 

على العین ، وإذا كان بعض الحقوق الشخصیة یقصر أثرھا على طرفي الحق الدائن 

والمدین، فإن بعضا آخر یمتد أثره إلى الغیر ، ومن بینھا حق المستأجر الذي یتمیز 

  . 3یعتھ الخاصة عن سائر الحقوق الشخصیةبطب

عن كون ال تاستیفاؤه في اإلیجار فإن  و استیفاء الحق یتم عن طریق تنفیذ االلتزام ، إن - 

بل بمجرد حصول التسلیم بنشاط مباشر یبذلھ المستأجر بنفسھ لالنتفاع ، طریق المؤجر

یصبح أي  ،تدخل المؤجرمباشرة دون  ینتفع و على ذلك فإن المستأجر، بالعین المؤجرة 

ن حق اإلیجار وھو فإ " منھو  . و لیس مجرد حق دائنیة " يء"  مكنة االنتفاع بالش لھ

یأخذ موقف الوسط یقصد بھ مكنة انتفاع بما ھو محل للحق ، ولیس المقصود منھ ھو 

  .4 مجرد ارتقاب أداء المدین

                                                             
  . 27، ص   1957/  1956 ، طبعة الحلبي ، لبنانمیجار،   دة ، محاضرات في عقد اإلعبد المنعم فرج الصّ  - 1
  . 28، ص مرجع سابق  - 2
  . 659 ، اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق ، في شرح القانون المدني  الوسیط ،السنهوري عبد الرزاق احمد  - 3

  . 1هـ  661و  660 ، نفسهمرجع ال - 4
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    1 عینیا تعتبر حقا شخصیا و ال حقا  " ھذه ال فإن "مكنة االنتفاع لثةأما بالنسبة للحجة الثا - 

ضد  دعوى استرداد الحیازة  للمستأجر إمكانیة رفعو كل ھذا یرتب نتیجة معینة و ھي أن 

  .2و إذا تجاوز مدة معینة إذا حصل منھ تعرض  ، المؤجر نفسھ

   :ة جینیوسارینظر - 2

ال تفرق بین النوعین  اتینظراالتجاھین السابقین في تقریب الحقین وأنھا ھذا الفقیھ  انتقد

فبالنسبة لھ یعد ھذا تعریف ، حق العیني سلطة شخص على شيء معینو تعتبر التقربھما ، 

فضفاض لدرجة شمولھ منطقیا لحقوق ھي في األصل حقوق شخصیة كحق المودّع لدیھ و حق 

  ) أیضا.اإلیجارحق  المستعیر و حق المستأجر(

و مع ذلك فالسائد فقھا أنھا لیست بحقوق ، بالذات  فكل ھؤالء لھم حقوق على أشیاء معینة 

اإلیجار، وھي طبیعة تختلف عن االعتقاد في الطبیعة الخاصة لحق إلى  أدىعینیة . وھو ما 

  " في بعض التفاصیل ."جیرك الطبیعة الخاصة التي یعتقد فیھا 

عیني بمعناه  للحق العیني في حد ذاتھ حیث یقول أنھ ال یوجد حقفي تعریفھ تتلخص نظریتھ 

و بأن الحق العیني ال یوجد إال بمقابل وجود التزام عیني في حالة ما إذا كان لشخص حق ، التقلیدي 

 األصلیة المتفرعة عن حق الملكیة و ھذا ال یتحقق إال في الحقوق العینیة، مملوك للغیر  يءعلى ش

شمل ملكیة العین و ملكیة و الملكیة في نظره لھا مدى أوسع من التعریف التقلیدي أیضا حیث ی

  الدین. 

و ھذه األخیرة تشمل على أموال بھا حقوق نسبیة و ذھنیة فالنسبیة ھي مجال الحق في اإلیجار 

و ھي التي یكون فیھا طرف سلبي محدد و یلتزم بأداء معین فوق التزام الكافة باحترامھا و یطلق 

كما في  . عینیة أو مختلطة أویة علیھا مصطلح "حقوق االلتزامات" فإما أن تكون حقوق شخص

  العیني الذي یرد على الدین . ءحالة العب
                                                             

دائنا باستالم  لمستأجرافإذا كان هذا  ، استالم المستأجر الشيء المؤجرإن مكنة االنتفاع ال تعتبر حقا شخصیا بعد  - 1
و كذلك ال یعتبر حقا عینیا و ذلك ألنه في ،  انه ال یكون دائنا باالنتفاع بعد تسلیمه الشيء إالالشيء بعد انعقاد العقد،  

لتزامات التي یلتزم بها المؤجر في لك الشئ في مواجهة من له حق عیني على هذا الشيء باالاالحق العیني ال یلتزم م
    مواجهة الغیر. 

  .  362، مرجع سابق ، ص  1999، العقود المسماة ، طبعة  رمضان أبو السعود - 2
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مما تقدم یقول صاحب ھذه النظریة أن حق المستأجر و ھو دین یعد حق ملكیة للمستأجر لھذا 

معین. و ھكذا يء الدین و ھذه الحقوق ستكون عینیة طالما كان الملتزم بھا یلتزم بسبب ملكیة الش

ھو أن للمستأجر حق یتمثل في ملكیة الدین أو المنفعة و ھو الحق  ھذا الفقیھإلیھ  ما توصل أننقول 

  في اإلیجار. 

      إن كانت الطبیعة الخاصة التي أبرزھا ھؤالء الفقھاء یحتویھا نوع من التعقید و الغموض

         جر حق المستأ أنتتمثل في ـ و ھي ثمرة الجدال الفقھي ـ إال أننا توصلنا إلى نتیجة مھمة 

وفقا للراجح فقھا و قانونا ھو حق شخصي أصال و بدایة، إال أنھ حق یتمتع بطبیعة خاصة في 

  .نھایتھ 

عن غیره من الحقوق الشخصیة و تجعلھ  أحیانا اقرب  يءتلك الطبیعة تجعلھ یختلف بعض الش

امل االقتصادیة التي إلى الحق العیني منھ إلى الحقوق الشخصیة و ھذا في الحقیقة یعود نتیجة العو

فرضت علینا ھذه النظرة و خاصة في مجال عقود اإلیجار الطویلة المدى التي تحتاج إلى قدر كبیر 

          من االستقرار و الثبات تشجیعا للمستأجر على االعتناء بالعین المؤجرة و المحافظة علیھا 

  .و استغاللھا االستغالل األمثل 

 ار نتیجة ھذه العوامل االقتصادیةفتطور أحكام اإلیج، القانون حالیاأي العدید من رجال و ھو ر

بھذه  اإلیجارحق  وأمسى، ات الحق العیني على حق المستأجرتتجھ نحو إضفاء مزید من صف

حتى أصبح المستأجر  ، الصورة  یتجھ نحو التأیید نتیجة تقریر االمتداد القانوني للروابط االیجاریة

  . 1 عینیا   حقااإلیجار مما یتوقف على اعتبار حق  للمؤجر في ملكھ اشریك

ھذه الطبیعة الخاصة لم تكن الدافع لسن األحكام الخاصة التي جاءت بھا التشریعات  إنّ 

، و إنما على العكس وجود مثل ھذه األحكام  2وھو ما ذھب إلیھ البعض  االستثنائیة في ھذا المجال 

ونشوء فكرة الملكیة التجاریة أثناء الحرب العالمیة األولى  و التي كان سببھا ھو ندرة العقارات في
                                                             

  . 166مصطفى الجمال،  مرجع سابق ، ص  -   1

ما جعله یقرر ن المشرع قد تفطن إلى هذه الطبیعة الخاصة التي یتمتع بها المستأجر و هو أ" فهناك من یرى أن  -  2
بل اصدر من التشریعات االستثنائیة ما یهدف إلى تقویة ، و لم یتوقف عند هذا الحد ، األحكام السابق اإلشارة إلیها 

مر بعض وال یخفى على احد أن في هذا األ، مركز المستأجر إلى أن جعل من حق االنتفاع یورث إلى الخلف العام 
  . 45مرجع سابق ، ص  ،د الحمید فهیم الطنبوليعب التطابق مع خصائص الحق العیني " .
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إلى سن ـ و ھو المصدر التاریخي لھذه األحكام ـ أجبر المشرع الفرنسي في المجال التجاري ، 

ّن المستأجر من إعادة اإلیجار كانت تلك و بالتالي  .وتكریس الحق في التجدید والبقاء نصوص تمك

  . لطبیعة الخاصة ولیس العكساألسباب ھي الدافع إلنشاء ا

إن وجود مثل ھذه التشریعات ھي التي جعلت مسألة الطبیعة القانونیة للحق في اإلیجار على 

و بقیت مسألة لكل مشرع النظر فیھا قبل أن یشرع في أي تعدیل في ھذا ، بساط البحث من جدید 

  اإلیجار. طبیعة القانونیة لحقالجزائري من ال المجال. وھو ما سنراه عند حدیثنا عن موقف المشرع

  

  الفرع الثاني

  .اإلیجارموقف المشرع الجزائري من طبیعة الحق في 
  

لما كانت المرجعیة التاریخیة لمعظم التشریعات الجزائریة ھي القوانین الفرنسیة نتیجة 

علیھ  وا،ستمد جذوره و أحكامھ منھافإن القانون الخاص باإلیجار ھو اآلخر   1ستدمار الفرنسي اإل

  ال نجد فقھاء سبقوا ھذه التشریعات للبحث في الطبیعة القانونیة للحق في اإلیجار.  أنفمن المنطق 
  

  الفرنسي في  ولكن ما ھو مؤكد أن المشرع الجزائري أول ما سن التشریع وقف موقف المشرع

ألن المشرع و ذلك ، ھذا لم یدم طویال  أنغیر  ، 2 في القلیل منھا إال ،العدید  من األحكام 

كما سبق الذكر، فیا ترى  ،  02-05الجزائري قد غیّر المسار بالتعدیل الجدید الذي حدث في قانون 

 النصوص ماھي في تكییفھ لحق اإلیجار و أي نظریة من النظریات احتكم إلیھا المشرع الجزائري 

  ؟  القانون القدیم أو الجدید في سواء  التي تجسد موقفھ ھذا القانونیة

                                                             
كما یفضل أن یسمیه األستاذ مولود قاسم نایت بلقاسم وزیر الشؤون الدینیة واألوقاف سابقا، ووزیر التعلیم األصلي في  -  1

و البناء  ، حیث كان یرفض لفظ االستعمار ألنه لفظ یدل على التعمیر   عهد الرئیس الراحل هواري بومدین، رحمهما اهللا
  .   واإلنشاء وهو هدف لم تصبوا إلیه فرنسا عند احتاللها للجزائر، بل كانت تهدف إلى محو الهویة الجزائریة وتدمیرها

2 -  ّ المشرع    ابقيأو أن المشرع الفرنسي احدث تعدیالت الحقة فیما ، معظم هذا القلیل یتعلق إما بالسیادة الوطنیة إن
وهو ما حدث فعال في بعض نصوص القانون  .مما أدى إلى تسجیل الفرق بینهما، دیل الجزائري على نصوصه دون تع

  التجاري. 
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الطبیعة القانونیة لنا  تبینمن خاللھا التي القانونیة نعرض جمیع المسائل  أنعرفة ذلك علینا لم

   .الذي غیّر فیھ االتجاه تماما  أو في القانون الجدید ، 1اإلیجار سواء في القانون القدیم للحق في

  ي ظل القانون القدیم. فموقف المشرع الجزائري :  أوال
 الثاني؛ األحكام الخاصة باإلیجار ضمن بابین لق بالقانون التجاري المتع 59- 75 األمرتضمن  

إلى كل ما یتعلق بحق المستأجر فیھا التجاریة سبعة فصول تطرق  خصّص لإلیجاراتو .و الثالث 

والتي ، جراءات و األحكام المتعلقة بذلكو حق المؤجر في رفض التجدید، و كل اإل ، في اإلیجار

 قد كیّف الحق في اإلیجار بالحق الشخصي،أم الجزائري  كان المشرع من خاللھا تظھر لنا إن

  بالحق العیني.

و ھو ما سیظھر لنا من خالل المسائل التي تأسس علیھا الفقھاء في تبیان طبیعة ھذا الحق وذلك 

بالتعرض إلى مختلف النصوص القانونیة في القانون التجاري الجزائري، أو غیرھا من النصوص 

  موقف المشرع. التي تدعم 

  حق مؤقت :  اإلیجارفیما یخص بأن حق  - 1
یفترض في أن الحق العیني حق دائم على خالف الحق الشخصي الذي ھو حق مؤقت كحق 

اإلیجار ،غیر أن الحق في اإلیجار في القانون التجاري الجزائري ومتى اقترن بالعقود الطویلة 

 ذلكعلى  نصتمادة أول في التجدید ، و ا الحق ھذ رتب  إذاوذلك المدى انتزعت منھ ھذه الصفة، 

التي  187التي تنص على من لھم الحق في التجدید ، وكذلك المادة  ( ت ت ج ) من 172 المادة ھي

     تنص على ممارسة حق البقاء مقابل التعویض، ومواد أخرى كثیرة تكرس االمتداد القانوني

  .ى استوفت شروطھ و تنفي بالمقابل انھ حق مؤقت مت لحق اإلیجار

  دون رغبة المؤجرمن القانون  و بموجب اإلیجاریمتد عقد  ة، آمر عدواق وصنصال هھذ  مثلت

       محدد المدة.  ورغم أنھ عقد رضائي ، خاضع للنظام العام  مما یؤكد على انھ حق غیر مؤقت 

         نص تي تال ج )  ( ت ت 199 المادة ھو من النظام العام  انھالسند القانوني الذي یثبت  و

  : على انھ

                                                             
تعتبر دراستنا للقانون القدیم ضروریة بالنظر ألمرین ؛ األول أن عقود االیجار السابقة ال تزال تحتاج إلى أحكام هذا  - 1

مكرر من  187تى تم االتفاق على تطبیقه وهذا وفقا للمادة األخیر ، واألمر الثاني أن العقود الجدیدة أیضا تحتاج إلیه م
  المعدل للقانون التجاري.   02-05القانون 
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و تصبح عدیمة المفعول مھما كان شكلھا البنود والشروط و االتفاقیات التي تكون  ىتلغ"  

السیما أحكام المادة  و ، ء بموجب ھذا البابيالذي أنش اإلیجارالحق في تجدید  إسقاطمن شأنھا 

  ". 193و المادة  191

 اإلیجارالحق في االتفاق على عدم التجدید یعد باطال،  وان  أن ھذه المادة یتضح بدایةمن خالل 

قبلھ من یمارس من  ولمستأجر، یضاف إلى سلسلة حقوق اوھو   ، دائم محمي من قبل القانونحق 

، ومنھ یتفق على خالفھ  أن، وانھ من النظام العام ال یمكن ومن دون تدخلھ  دون رغبة المؤجر

   .ف على أساس انھ حق عیني بھذه الصورة یكیّ  فحق االیجار 
  

  فیما یخص دفع التعرض عن طریق المؤجر:  - 2
في دفع التعرض على  متى لم یكن للمستأجر الحق نستدل بالحق الشخصي في ھذه المسألة  

یرجع إلى المؤجر لیدفع عنھ ھذا التعرض ، وإذا تسألنا فیما إذا أعطى المشرع فنفسھ بنفسھ 

أن یدفع المستأجر  نعم یستطیع  نجد أن اإلجابة ھي، لھ للمؤجر وّ للمستأجر ھذا الحق أم انھ خ

وھذا عن طریق دعوى الحلول أو الدعوى ،  1تعرض الغیر بنفسھ من دون اللجوء إلى المؤجر

  .وذلك طبقا للقواعد العامة،  المباشرة
  

    غیر أنھ ال یسمح ،  ودعوى منع التعرض، المستأجر برفع دعوى االسترداد  یتمتع كما 

         وجب على المستأجر أن، لھ بھا ضد المؤجر و إذا ادعى أجنبي حقا على العین المؤجرة 

          من  487أكدتھ المادة و ( ت م ج )،من  484وھو ما قضت بھ المادة  . یعلم المؤجر لوحده

 لحیازة دعاوى ا بإمكانیة مطالبة المستأجر شخصیا بحقھ لدى الغیر ویمارس ضده  ( ت م ج )،

  .و ذلك ألنھ حق عیني ، ھذا ما یؤكد نفاذ حق المستأجر في مواجھة الكافة 

یكیف األمر الذي یدعو مرة أخرى للقول أن حق االیجار ـ ولو في إطار القواعد العامة ـ  

تفصل  الجزائري  في القانون التجاري نصوص خاصة  یوجد  مع العلم انھ ال ، بأنھ حق عیني 

  ل نعود فیھا للقواعد العامة. بفي ھذا الشأن 

  
  

                                                             

  .30و  29لسالم  ، مرجع سابق ، ص ذیب عبد ا -   1
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   التسجیل في اإلیجار:فیما یخص  - 3

لمدة سنتین بالنسبة  إیجارحق التجدید یترتب لمن لھ  أنعلى من ( ت ت ج )  172تنص المادة 

وھذا یدل على سماح المشرع بإبرام عقود ، وأربع سنوات بالنسبة للعقود الكتابیة ، رسمیة للعقود ال

والخاصة بالتعارض  ،ھذا الجانببوال ندخل في فكرة النزاعات المتعلقة ، شفاھیة أو عرفیة 

 أنذلك  ،  1 التعارض في مجال القضاء إلى أدتالتي  أخرىالموجود بین ھذا النص ونصوص 

ـ  2005ال یوجد قانون قبل  ،إذعلى الرسمیة  األطراف إجبارواضح في عدم  النص صریح و

  .یلغي ھذه الفكرة  ـ القانون التجاري  تاریخ تعدیل

فالقاعدة "  ضمن الحقوق العینیة بدایة اإلیجارن المشرع لم یدرج حق أإلى القول بوھذا یدعونا  

 المستأجرلم یجبر  أن المشرع م اماد و ، 2" الحقوق العینیة و حدھا ھي التي تسجل أنتقضي 

فھذا یدل ، ناشيء عنھ  كالتزام اإلیجاروالذي یحتوي على حق  اإلیجارعقد والمؤجر على تسجیل 

  نھ لیس بحق عیني . أعلى 

أساس انھ حق في التجدید ، فإن المشرع   على اإلیجارالحق في  إلىنظرنا  إذاأما   

  التنازل قد ألزم أن یكون التنازل عن الحق في اإلیجار بموجب عقد رسمي ، طالما كان ، الجزائري

ـ وھو نص خاص   3من ( ت م ج )  1مكرر  324مقرونا بالقاعدة التجاریة ، إذ ینص في المادة 

ة التجاریة أو عنصر من عناصرھا وارد في القانون المدني ـ   أن كل العقود التي ترد على القاعد

في التنازل عن  الموضوع ھذا تفاصیلبیان تو سیأتي یجب أن تكون بموجب عقد رسمي مسجل، 

  اإلیجار.

في قد تخلى عن شخصیة حق اإلیجار ي نفس المسألة ـ ـ وفالجزائري المشرع   نجد ھنا أن      

إبرام العقد ولم یشترط التسجیل كما ھو الشأن في الحقوق الشخصیة فیما نجده قد تبنى فكرة عینیة 

                                                             
المحالت  إیجارفي شأن التعارض بین النصوص القانونیة في هذا المجال . انظر : حساین سامیة ، رفض تجدید  - 1

،  األعمالانون التجاري الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون التجاریة في الق
علي بن غانم ، الوجیز : . وانظر أیضا  119ص ،  2003/ 2002السنة الجامعیة  جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

  .  187و   186 ص، 2002في القانون التجاري وقانون األعمال ، موفم للنشر ، 
  . 639المدني ، اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق ، ص  القانون  الوسیط في شرح ،السنهوري عبد الرزاق احمد  -   2
 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58- 75مر رقم لأل المعدل والمتمم 1988ماي  03المؤرخ في  14- 88قانون رقم  - 3

   .783، ص 19، العدد  1988مایو  11لجریدة الرسمیة  ا،  الجزائريالمتضمن القانون المدني 
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موقفھ في تكییف حق في التنازل عن االیجار ، فتراوح مستندا على ضرورة الرسمیة حق االیجار 

  . یني تارة أخرى االیجار لین انھ حق شخصي تارة وحق ع

  فیما یخص حق التتبع وحق التقدم:  - 4

ونجد ، عینیة الحق المستند علیھا فيد حق التتبع وحق التقدم أو األفضلیة من الحجج عی

. سواء عند بیع الحق في اإلیجار أو عند رھنھ، المشرع الجزائري منح ھذین الحقین للمستأجر

مما یزید من في ، بمعزل عن بیع القاعدة التجاریة ككل وفي الحقیقة ال یتم القیام بھذین التصرفین

ویتضمن ھنا حق االمتیاز المتمثل في  .في البیع واألفضلیةعلى وجود واثبات حق التتبع  التأكید

كما یتضمن إمكانیة تتبع ، أولویة البائع على الدائنین اآلخرین العادیین والتالیین لھ في المرتبة 

  من ( ت ت ج) . 96ما تضمنتھ المادة حسب  ذلك و ، 1حائزھا القاعدة التجاریة تحت ید 

حق رھن عند  م بحق التتبعــوتمتعھ، امتیاز الدائنین المرتھنین عن بقیة الدائنینكما یوجد  

 وھ، ومن ( ت ت ج )  122إلى  119طبقا للمواد من اإلیجار في موضع آخر من القانون و ذلك 

ألن الحقوق ،  في ھذه المسألة ة حق اإلیجارعینیعلى  تأكید المشرع الجزائريعلى  یدلما 

  العینیة ھي وحدھا التي یتمتع فیھا صاحبھا بحقي التتبع و األفضلیة. 

  :  بالسلطة المباشرة على الشيءالمستأجر فیما یخص  تمتع  - 5

متى كان التنازل عن ، وة على الشيء كان لھ حقا عینیا لھمتى كان للمستأجر سلطة مباشر   

لم  .  أما إذاعلیھمباشرة كان للمستأجر سلطة  ، لحق في اإلیجار ال یحتاج إلى موافقة مالك العقارا

  یخول لھ القانون ھذه السلطة اعتبر حقا شخصیا . 

ولكن ذلك  ، خذ موقفین مختلفینفإن المشرع قد اتّ  ،( ت ت ج )  200و  188المادتین  بالعودة إلى 

وجود حالتین مختلفتین  رغم أن كالھما یعتبران تصرف یؤكد على  ، و إنماال یؤكد على التعارض 

كحالة وضعیتي  البیع والرھن  وكحالة أولى ،  ق بین وضعیة اإلیجار، حیث فرّ  اإلیجارفي حق 

  .ثانیة

 عند التنازل عن اإلیجار باإلیجارف، موقف وسط ه المسألة في ھذ المشرع الجزائريوقف    

 صریح قبول المستأجر إلى  فھنا یحتاج ،نجده اشترط الموافقة لباطن ، أو ما یسمى باإلیجار من ا
                                                             

بحث للحصول على شهادة ماجستیر في العقود والمسؤولیة ، معهد القانون  امتیاز بائع المحل التجاري، ،وافيعبد اهللا  - 1
  . 12 ، صوالعلوم اإلداریة ، جامعة الجزائر



97 
 

 بالسلطة المباشرة في التصرف المستأجر  وبالتالي نسجل عدم تمتع، التصرف  نھائي لیتم ذلكو 

  وھو ما یؤكد شخصیة حق اإلیجار .

انتقال الحق  تسمح بعملیة ( ت ت ج )  200المادة  نجد أما إذا كنا في التنازل عن اإلیجار    

نسجل أن حق موافقة . وفي ھذا المقام  أيمشتري القاعدة التجاریة من دون  إلى اإلیجارفي 

دون  مباشرةمن قبل المستأجر وبصفة  التصرف فیھ إمكانیةحقا عینیا بدلیل یكیّف بأنھ  اإلیجار

  .العودة إلى موافقة المؤجر

  فیما یخص توقیع الرھن :  - 6

ي الرھن الحیازي ولیس الرسمي ألن الحقوق العینیة وحدھا التي یجوز یوقع على الحق الشخص

رھنھا رسمیا ، وقد اظھر الفقھ كیف أن حق اإلیجار یخضع للرھن الحیازي،  فماذا كان موقف 

  المشرع  الجزائري  ؟

حق یتمتع  رغم انھ ،رھنھ رھنا رسمیا بحسب األصل یعیق القیام ب إن الجانب العملي 

وھو ما اخذ بھ المشرع  ق العیني و خاصة في عقود اإلیجار الطویلة المدى.بعض صفات الحب

إلى  118ولكن بصورة خاصة  وذلك وفقا للمواد من  احیازی االجزائري الذي سمح بإمكانیة رھن

من ( ت ت ج ) حیث نظم ھذا التصرف مع القاعدة التجاریة وكعنصر فیھا ، ولیس بمعزل  122

  أخضعھ ألحكام الحقوق الشخصیة ال العینیة.  التكییف ھنا  أنول ومنھ یمكن لنا الق عنھا.

  :رفع دعوى استرداد الحیازةفیما یخص  - 7

في مجال حق  نّ إ ، والحقوق العینیة  ةكون في حالیوى االدعالقبول برفع ھذا النوع من  إن   

 إمكانیة نھزع في شأمتى تم التنا واسترداده  فیھ من اجل یتصورال ، في اإلیجار التجاري  اإلیجار

ملكیة ن الطبیعة القانونیة للقاعدة في حد ذاتھا مال منقول ذو أل، رفع دعوى استرداد الحیازة 

أن حق وھذا ما یدل على  في المنقول سند الملكیة  قاعدة الحیازة اال تطبق في شأنھ،  معنویة

یّف في ھذه الحالة على أساس انھ  ُ      . حق شخصي اإلیجار ك

  : االختصاص المحلي یخص   فیما - 8
إن المحكمة المختصة بنظر قضایا اإلیجار عادة لیست محكمة العقار المؤجر، بل ھي 

سواء كان ھذا األخیر مؤجرا أو مستأجرا، ألن الحق المتنازع علیھ ھو حق ، محكمة المدعى علیھ 

تھا موطن فمھما كان موضوع الدعوى ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائر، شخصي منقول
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التجاري  اإلیجاروفي  الخاصةللقواعد  بالنسبة أما. ولكن ھذا طبقا للقواعد العامة ،  المدعى علیھ

التجاریة  اإلیجاراتالمختصة بالنظر في  محكمة ال أن من ( ت ت ج ) تنص على 194فان المادة ،

الخاص  كما ھو الشأن في االختصاص المحليولیس المدعي علیھ ،ھي محكمة موقع العقار

  .بالحقوق العینیة

إال أن  موطن   ،1 یعمل بھ في المنازعة التجاریة مبدأ ك محكمة المدعى علیھبوحتى إذا أخذنا 

العقار مقر محكمة لیس مقر سكناه ، و إنما مقر تجارتھ أي كشخص تاجر ھنا،  المدعي علیھ 

ذات الشأن إذا تعددت ، وان لم یكن لھ مقر مستقر وجب علیھ أن یختار مقرا لھ، وھو المؤجر

مقراتھ التجاریة . ومنھ  فمحكمة المدعي علیھ ھنا ھي لیست نسبة إلى شخصھ ، وإنما نسبة إلى 

وفي ھذا خروج مقر تجارتھ المرتبط بالعقار المؤجر،  أو العقار الممارس فیھ النشاط التجاري،  

  . ینیتھأكید على ع، وت عن شخصیة حق اإلیجارمن المشرع  آخر 
   

ص مما تقدم أن النقاط التي اعتبر فیھ الحق في اإلیجار حق عیني أكثر من  تلك التي نخل

ھذا االتجاه الثالث في  إلى أكثررب تقا  المشرع عتقد أنّ ون ،یعتبر فیھا حق شخصي بحت

ب فیھا  أین ، "جینوسار" نظرة  إلى أكثرأنھ یمیل ل و ب ، حق مختلط بأنھالخصوص والمتعلق  قرّ

  .الحق العیني إلى الحق الشخصي

والنتیجة الثانیة  المتوصل إلیھا أن میل المشرع الجزائري لھذا االتجاه لم تكن إال ألنھ حرص  

الملكیة التجاریة عن طریق جعلھ حقا عینیا یضمن بھ استقرار حق المستأجر في البقاء على حمایة 

  .بصفة ھادئة التجاریة و إستمراریتھا المعامالتاستقرار كما ضمن  ،في األمكنة 

لكن بمقارنة القانون الجزائري  مع ما قد تم تكییفھ الفقھ للقانون الفرنسي فان التفسیر الفقھي   

  ثالث اتجاھات ؛ إلىالفرنسي  1953 مرسوم وفقا  اإلیجاركیّف الحق في في ت انقسم
   

ة ھو رابط األخیرمصدر ھذا  أنحقا شخصیا ذلك   اإلیجارالحق  في   إلى أنرأي یذھب  -

ن المالك غیر ملزم بالتجدید طالما لھ الحق في االسترجاع مقابل التعویض أبین شخصین ، و

تشریع الملكیة  أن رىاألخوالحجة ري. تخیی أووااللتزام الذي یقع علیھ ھو التزام بدلي 

                                                             

ق اتفذلك، أین یمكن االتفاق على المحكمة التي تم فیها االوهو مبدأ یقبل االستثناء متى اتفق األطراف على خالف   - 1
  على التنفیذ ، أو محكمة االتفاق على التنفیذ. 
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وھو یضع على عاتق المالك التزاما بعمل وھو قیامھ بتجدید عقد  األولویةالتجاریة یقرّ بحق 

ل طبقا لم یقم بتنفیذ ھذا االلتزام تحوّ  فإذا للمستأجر، وھذا  یقابلھ حق شخصي  راإلیجا

 . 1تعویض  إلىللقواعد العامة 
  

وان كانت لیست كبیرة ، خصائص العینیة ذلك ألن فھو یقر بأنھ حق عیني  الثاني الرأي  أما -

  ثابتة.  أنھا إال

وال یعني ، صي ذو خصائص عینیة انھ حق شخ إلىیذھب فوھو األرجح ،  خیراأل الرأي أما -

التاجر حقا مباشرا على العین  للمستأجر أنشاانھ قد  وأالمشرع غیّر من طبیعة الحق،  أنھذا 

معروفین  أساسین إلى أحكامھحقا عینیا ، ولكن الحق في التجدید یستند في  أيالمؤجرة 

الحق  للمستأجریخول  إنمابال  سبب  والتعسف في استعمال الحق وھذا  اإلثراءوھما قاعدة 

 .  2بال سبب وھي جزاء لنوع من حق الملكیة  اإلثراءفي دعوى 

  

 اإلیجاراتالتي قیلت عن قانون باالعتماد على مختلف المسائل السابقة وعلى التفاسیر الفقھیة   

بعینیة حق  نستنتج أن موقف المشرع الجزائري أخذ   59- 75 مر لألالفرنسي والذي ھو نسخة 

طبیعة لاو  حق شخصي ذو خصائص عینیة ، فاعتبرهبالملكیة التجاریة  على أساس أخذه  اإلیجار

بأنھ اخذ بكل من  و، الحق العیني  إلىب فیھا الحق الشخصي رتقا اإلیجارحق في القانونیة لل

في النھایة یعد  ھوان ،3 األخیرةفیھ النظریة  أغلبتن إونظریتي  شخصیة حق اإلیجار وعینیتھ 

   ذو طبیعة خاصة. اإلیجارالحق في 

  

  
    

                                                             
  . 257فاضل حبشي ، مرجع سابق ، ص   -    1
  .  261ص ،  نفسهمرجع ال  -   2
نون المصري وال في الجزائري ال یوجد من التشریعات المختلفة سواء في القانون الفرنسي القدیم أو الحدیث و ال في القا  - 3

مالت إلى منح المستأجر مزایا الحق العیني و مع ذلك  كلها  رغم أن ، ما یفید أخذ المشرع بعینیة حق اإلیجار صراحة
نجد هناك تشریع مخالف تماما لهذه التقالید العتیقة حیث أعطى للمستأجر حقا عینیا بصفة مطلقة و هو القانون 

: حیث تقضي بإعطاء المستأجر حقا عینیا إذا سجل عقد اإلیجار. انظر، من القانون المدني 1095النمساوي في المادة 
  .57محمد إبراهیم علي شهیبك ، مرجع سابق ،  ص 
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  ثانیا  : موقف المشرع الجزائري في ظل القانون الجدید.        

كثیرة قد تم عرضھا سابقا عند  ألسبابنظرا  األولالمشرع الجزائري في موقفھ یستمر لم 

تي ال  ، فبعد المعالجة القانونیة للنصوصالحق في التجدید  في القانون الجزائريالحدیث عن مكانة 

ینتھي بمجرد  اإلیجارن أالتعدیل الجدید القاضي ب صدر، كانت مستوردة وغیر نابعة من مجتمعنا 

وال حتى الحق  ، الحق في البقاء للمستأجریكون  أنمن دون ، انتھاء المدة المتفق علیھا في العقد 

وھو  .التجاریةفي التعویض االستحقاقي الذي كان یقدم حرمانا من حق االنتفاع ومن ضیاع الملكیة 

لموقف امكرر التي سجلت منعرجا كبیرا في شتى المواقف السیما منھا  187ما نصت علیھ المادة 

  والتي تنص على انھ :  اإلیجارالمتعلق بالطبیعة القانونیة للحق في 

في …تحرر عقود اإلیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة  «

   .، وتبرم لمدة یحددھا األطراف بكل حریةمي ، وذلك تحت طائلة البطالن الشكل الرس

توجیھ تنبیھ  إلىیلزم المستأجر بمغادرة األمكنة بانتھاء األجل المحدد في العقد دون حاجة 

    باإلخالء ، ودون الحق في الحصول على تعویض االستحقاق المنصوص علیھ في ھذا القانون 

  . » الف ذلكما لم یشترط األطراف خ

تراجع نھ أ و،  نظرتھ الجدیدةي كلھا تعبر عن ھمن خالل ھذه المادة نتوقف عند عدة نقاط و  

    سیما حق الملكیةال، الواردة  في نظریة الحق  للمبادئفیھ  ا مخالف الذي كان ،  األولموقفھ  عن

  الل المسائل التالیة : وفي نظریة االلتزام التي احدث فیھا استثناءات عدیدة. وسنظھر ذلك من خ

  فیما یخص حق اإلیجار حق مؤقت : -1

محتكما في ذلك إلى مبدأ سلطان اإلرادة  تأقیت حق اإلیجار مبدأ بالتزم المشرع الجزائري 

طبیعة  وبصورة واضحة ، ال ملتویة كما كان في السابق ، فاستعاد حق اإلیجار مكانتھ األصلیة 

یلزم المستأجر بمغادرة األمكنة بانتھاء … طبقا لعبارة "  القانونیة وأصبح حقا شخصیا مؤقتا

تطبیقا للعقد  األطراففأصبحت مدة اإلیجار مدة یخضع فیھا  إلرادة … ".  األجل المحدد في العقد

یغادر ویترك المكان بانتھاء اإلیجار،  وھذا كالتزام من  أنشریعة المتعاقدین فعلى المستأجر 

  اللتزامات . التزاماتھ , وفقا لنظریة ا

ولم یعد الحق في اإلیجار من النظام العام و سقوطھ أمر وارد ال یقابلھ أي تعویض، فھو 

حق شخصي للمستأجر ال یرتب أي أثرا مالیا، وھو بذلك یقابل حق المؤجر المطلق في ملكیتھ 

  العقاریة.
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  التسجیل في اإلیجار:فیما یخص  - 2

          كانت قائمة فیما یخص رسمیة العقود وضع المشرع الجزائري حدا للنزاعات التي  

و عرفیتھا ، وھو بذلك وضح حدا آخرا إلى القول بأن حق اإلیجار كالتزام ناشئ عن العقد یخضع 

ألحكام الحقوق العینیة التي یجب أن تسجل وذلك  تحت طائلة البطالن كما جاء في نص المادة 

". ل الرسمي ، وذلك تحت طائلة البطالنفي الشك…عقود اإلیجار المبرمة  تحرر"… أعاله 

ضمن ، على أساس اشتراط التسجیل،  یحق اإلیجار بھذه الصورة على عینیة وإسقاط صفة ال

  ھ حق شخصي طالما انھ مؤقت.فحسب، وال یتعارض أبدا مع بقائ وإثباتھااستقرار المعامالت 
  

  :  بالسلطة المباشرة على الشيءالمستأجر فیما یخص  تمتع  - 3

كانت تمنح للمستأجر  ، حیثمفعول  أيمن (ت ت ج )  200بعد التعدیل الجدید لم یعد للمادة 

بمنح الموافقة أو الرفض  أن یتدخل  المؤجر یسمح ال  بأنحقھ في اإلیجار السلطة المباشرة على 

  .عن الحق في اإلیجارأو   عند التنازل عن القاعدة التجاریة

 فھي لتزال حیز التنفیذ ، بل على العكس ، یس ألنھا ألغیت ل ولقد أصبحت مادة غیر مطبقة  

یخضع  أصبحأنھ بمجرد مكانتھ  زتعن الحق في اإلیجار بمفھوم الحق في التجدید قد زوإنما أل

باتت االتفاقات في شأن التنازل عن اإلیجار غیر ف .  و لم یعد من النظام العام،  لمبدأ سلطان اإلرادة

ن الفائدة التي كانت تعود من جرائھا أصبحت منعدمة،  ولم یعد للحق أل، متصورة الحدوث أصال

فانصھرت ، في اإلیجار یساوم بقیمة الملكیة التجاریة التي كان التجار یعملون على المحافظة علیھا 

المستأجر تمتع عد یلم بھذه الكیفیة  .اإلیجار بالقضاء على وسیلة حمایتھا وھي حقالملكیة التجاریة 

  . أي اثر أمام زوال الحق في التجدید كحق یخضع للنظام العام  المباشرة على الشيء بالسلطة

ولم تعد  ، في اإلیجار لم یعد یملكھ المستأجر كما في السابقأن الحق نستخلص مما سبق 

فال  ، ليــاألصومالكھ  أصلھ إلىبل انھ حق عاد  ، مجزأة بین الطرفینبصفتھا حق عیني الملكیة 

من ھذا  الذي یلتزم بتمكین المستأجر بواسطة المؤجر إال، المؤجرة ینتفع بالعین  أن جرللمستأیحق 

كما یضمن التعرض الصادر عن  المؤجر  .عن الغیر االنتفاع ، ویضمن التعرض القانوني الصادر

تجاه المؤجر ا بل لھ حق شخصي ، على العین بحد ذاتھا للمستأجروتابعیھ ، وبذلك ال یكون حق 

    لمدة مؤقتة فحسب.عن طریقھ االنتفاع بالعین المؤجرة  یستطیع

باإلضافة إلى ما سبق ذكره فانھ بالنظر إلى مسألتي رفع دعوى استرداد الحیازة وتوقیع   

  الرھن على حق االیجار أین كان التكییف  فیھما شخصیا لم یتم تغییرھا. 
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 اواضح أصبح اإلیجار موقف المشرع الجزائري من طبیعة الحق في ومنھ نستنتج أن  

بالنظر   رغم  انھ و، ال یتمتع بأي خاصیة من خصائص الحق العیني حقا شخصیا كونھیتمثل في 

لمسألتي االختصاص المحلي وحق التتبع والتقدم أین تم تكییف الحق في االیجار وفقا لھما بأنھ حق 

  .  02- 05عیني فقد بقي على حالھ ولم یتأثر بتعدیل 

ّ  لم یمنع من انھ  قفھذا المولكن و  المتعلقة بالنشاط  مفاھیمال العدید منر كثیرا في اث

  . ن آثار التعدیل الحقاوھو ما سنراه اثر الحدیث عالتجاري، 

 الذینالعرب العدید من المشرعین موقف موقف یضاف إلى وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا 

كانوا سباقون في ترك إذ ، خصیا وجعلوا من حق االیجار  حقا ش غیّروا الوجھة في ھذا المجال

  .والملكیة التجاریة فكرة التجدید
  

  خالصة للفصل األول :       
 الجزائري  مجتمعالنشأ في ظروف غریبة عن  قد الحق في االیجار أنننتھي للقول 

ِّ عُ لھذا فقد و، وألسباب غیر نابعة من ھویتھ  بالنظر للمعطیات التي  في القانون التجاري  فر

خذ قالبا في أ أن إلى وبالنظر لألحكام التي نقلت عن القانون الفرنسي ـ مھد نشوئھ ـ بھ  أحیطت

التخلي للوسط التجاري  ثقافتنا واعتقادا یصعبالقانون الجزائري وجذورا جعلت منھ جزء من 

ھ بصورة واضحة و ھو ـ ربما ـ الدافع الخفي في المشرع الجزائري الذي جعلھ لم یلغ ،عنھ

      و إن كان المشرعین في معظم التشریعات العربیة خاصة ـ كما رأینا ـ قد تخلت عنھ  ،ونھائیة

ھ وباألحكام االستثنائیة التي یتضمنھا  االعتراف برفض  وھو ربما ما یبرر أیضا ،و بصفة كاملة

  في بلد نشأتھ إلى یومنا ھذا.

 - 75األمر واردة في ال جملة من الخصائص استمدت من األحكامامتاز الحق في االیجار ب

وحملت في كل خاصیة منھ طابعا استثنائیا عن النظریة العامة ،  المتضمن للقانون التجاري 59

للقانون المعدل  02- 05القانون  ، فیما تالشت ھذه الخصائص بمجيء للعقد  والنظریة العامة للحق 

  .ي القانون التجاري وفیھا استعاد الحق في االیجار ـ نوعا ما مكانتھ األصلیة ف

التي أصبحت مغایرة على التي كانت  القانونیة  ةطبیعكل ھذا إنما اثر وبشكل واضح على ال

رغم بقاء السؤال مطروحا حول الموقف المتخذ في شأن ترك علیھ وعاد حق االیجار حقا شخصیا 

   خیر.علیھا ھذا األ تأسسالمشرع للحق في التجدید  وموقفھ من نظریة الملكیة التجاریة التي 
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  الفصل الثاني

  التصرف في حق اإلیجار.
 

، إما بالبیع أو الرھن أو اإلیجار صرف فیھالت یمكنن حق اإلیجار حقا فإ من الناحیة النظریة

فإن التصرفات التي یجریھا   1أما من الناحیة العملیة وطبقا للفقھ ، إلعارة أو الھبةاأو أو المقایضة 

الواقع العملي تعد الھبة واإلعارة والمقایضة تصرفات  قل ما  ألن المستأجر أقل من ھذا اإلطار،

  ولھذا نجد التصرف في حق اإلیجار منصب على البیع والرھن و اإلیجار.، تحدث

 ما تقتضیھ القواعد العامة التي یجیز التصرف في الحقوق الشخصیةھذه التصرفات ھي  إنّ 

د علیھھ ذلك أنكحق مستأجر،  ِ َر و ال بصفتھ من ملحقات ، وضوعا للتعاملالتصرف ال بصفتھ م ی

أي أنھ جزء من أجزاءه. ویظھر بھذه ،  2 و إنما بصفتھ من مكونات موضوع التعامل، التعامل 

لعقد ، أو التزام ناشيء الصفة متى كان في صورة حق في التجدید ، ولیس مجرد حق ناجم عن ا

  .عن العقد

عد أو یخفف من القیام التجاریة یصّ  تواجد الحق في اإلیجار كعنصر في القاعدة إنّ  

، ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فإنھ یمثل عنصر ا ، بمعنى تواجده  یشجع انتقالھابالتصرفات علیھ

دوره    ، و إنّ األخرى للغیر بموجب ھذه التصرفاتیضمن حمایة الملكیة التجاریة التي تنتقل ھي 

  قف على مكانتھ  وقیمتھ كعنصر في القاعدة.في حمایة المكیة التجاریة عند انتقالھ للغیر  یتو

یستند موضوع التصرف في حق اإلیجار إلى حقیقتین ؛ األولى وھي الطبیعة القانونیة بھذا 

         .والتي تسمح بالتصرف فیھ سواء على أساس انھ حق شخصي أو حق عیني ، لحق اإلیجار

 على أساس أن ھتسمح أیضا بالتصرف فیو الثانیة وھي أن الطبیعة القانونیة للقاعدة التجاریة 

  . ار عنصر فیھا وھو أیضا مال منقولوالحق في اإلیج ، مال منقولالقاعدة التجاریة 

                                                             
. انظر 661عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط  في شرح القانون المدني ، اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق ، ص  - 1 

  .267تناغو، مرجع سابق ، ص  أیضا : سمیر عبد السید
مجلة "  ي التصرفات الواقعة على الجدك، " الحق في اإلجارة كأحد العناصر المكونة للمحل فنعمان محمد خلیل جمعة  - 2

  .6، ص  1979مطبعة جامعة القاهرة ،  ، العدد األول والثاني،القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة
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لھذا االنتقال أبعاد عمیقة في مدى المحافظة على الرابطة التي تربط القاعدة التجاریة 

ي حق المستأجر في ملكیتھ بالزبائن والمبلورة في الملكیة التجاریة ، فكیف ضمن المشرع الجزائر

أو  على أساس انھ لیزال حیز التنفیذ،التجاریة عند انتقال الحق في اإلیجار، سواء في القانون القدیم 

  القانون الجدید ؟ و ماھي اآلثار القانونیة التي تترتب على ذلك ؟

ملكیة ، و تأثیر انتقالھ على حمایة الاإلیجارمكانة الحق في ذلك نبحث عن إلجابة عن ل 

التجاریة ، مع العلم أن التصرف فیھ ال یمسھ دائما  بصورة مباشرة،  وإنما قد یكون عن طریق 

نصوص تنظم أھم  في ھذا الصددالمشرع الجزائري التصرف في القاعدة التجاریة ككل . ولقد سن 

   1تنظیمیة أخرى  من ( ت ت ج ) ، عالوة على  نصوص  168إلى  79التصرفات في المواد من 

  الجزائري . وأحكام عامة في القانون المدني

      مجال أو نطاق التصرف في حق اإلیجاربدایة من أجل توضیح كل ھذا علینا أن نحدد  

ثم  أین نعرض أھم التصرفات التي تقع علیھ والمتمثلة في اإلیجار والبیع  و الرھنكمبحث أول )  (

  . لملكیة التجاریة ( كمبحث ثاني )على حمایة ا وتأثیرھااآلثار المترتبة عن ھذا التصرف  نبرز

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الذي یحدد كیفیات تحویل الصالحیات المخولة  1998/ 04/04المؤرخ في  109 -98التنفیذي رقم انظر المرسوم  - 1

  و رهون وحیازة المحالت التجاریة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط األمناء والمتعلقة بمسك السجالت العمومیة للبیوع،
جراء قید االمتیاز المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ، و  ٕ الجریدة  مأموري المركز الوطني للسجل التجاريوا

  .    09، ص  1998 ، سنة 20، العدد  1998افریل  5صادرة بتاریخ الرسمیة 
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  المبحث األول 

  مجال  التصرف في حق اإلیجار.
  

 القانون الفرنسي ھو  تحدث عن التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة أول قانون نّ إ

 بفرض ضریبة على القاضي 1872فیفري  28القانون الجنائي  الفرنسي الصادر في  في حیث كان

والتنازل عن الحق في ، و نص على أنھا تتناول الثمن المقرر لسمعة المتجر  قاعدة التجاریة،بیع ال

    1897ثم جاء القانون الصادر في أول مارس  .اإلیجار و المنقوالت المعدة لالستغالل التجاري 

وھكذا  . 1لھ  تناول إحدى العقود المھمة و ھو عقد رھن المتجر من دون تخلي التاجر عن حیازتھ و

نجد أن القانون الفرنسي أول من اقر التنازل عن الحق في اإلیجار و عن بیع ورھن القاعدة 

  .وبالتالي بیع ورھن عناصرھا، التجاریة 

بالنسبة للدول العربیة نجد فاختلفت حركة التشریع في تبني فكرة التصرف في حق اإلیجار، 

تطرق إلى بیع  و رھن المتجر بموجب الظھیر الصادر ذلك أنھ  ،  2 المشرع المغربي في المقدمة

 59- 75 األمر . فیما نجد المشرع الجزائري قد تعرض لھا من خالل 3 1914دیسمبر  13في 

بالنظر للقانون المغربي       من حیث الزمن  وھنا نسجل فارق شاسع، المتضمن القانون التجاري 

 .  ر المقیدیوالتفك، المغصوبة و تأخر كبیر جدا یُرد مبرره إلى زمن الحریة 

                                                             
و قد اصدر المشرع الفرنسي هذا القانون إزاء حیرة القضاء الذي استمر یرفض ردحا من الزمن االعتراف باالجتیاح  -  1

ثم عاد و تراجع عن موقفه إزاء ذلك . و قرر جواز الرهن على  ، بحیازته للمتجر بالرهن إزاء الغیر مادام المدین محتفظا
اعتبار أنه وارد على منقول معنوي و ال یشترط فیه التسلم المادي . غیر أن هذا الموقف الجدید للقضاء لم یخل بدوره من 

  أعاله.    مساوئ ، مما  حتم على المشرع الفرنسي التدخل في هذا النقض و إصدار القانون
 رهن القاعدة ضوع بیع ومو  إلى 1942فیما نجد القانون اللبناني قد تطرق بإیجاز في التقنین التجاري الصادر عام  - 2

أما القانون العراقي فإنه تجنب تماما الحدیث عن العملیات  في قانون الحق. و نظم أحكامها بشكل مفصل ،التجاریة
. انظر: كامران الصالحي ، بیع المحل التجاري في التشریع 1970إال في سنة  انهو لم یسع الحدیث ع،  االواردة علیه

      .30 إلى 23، ص من 1998المقارن، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، األردن ، 
   . 182ص  ،  1966 ، الرباط،سات في القانون التجاري المغربيالعبیدي، درا هادي علي - 3
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و لم یعد القاعدة التجاریة ساھمت الحركة اإلنتاجیة في وقوع التصرفات الواردة على  

ّ الفضل  ، 1 كحصة في  الشركة ابل و تقدیمھ ، او رھنھ او إیجارھ اعلى بیعھ التصرف یقتصر وإن

بل البد من ، ھ و القانونرجال الفق إلىال یرجع فقط  والتنوع في التصرفات  في ھذا التطور

أساسا بلورة الدفاع عن الملكیة المعنویة للقاعدة التجاریة الماإلشارة إلى الدور الذي لعبھ التجار في 

ف من القیام بالتصرفات ، ذلك أن أخذھا فكرة الملكیة التجاریة في  ِ ع ْ في الحسبان قد یضاعف أو یض

   عنصر الحق في اإلیجار.السیما  ااحد عناصرھ ككل ، أو على على القاعدة 

عن القاعدة التجاریة، وفیما بمعزل ھ یطرح بشدة مسألة التصرف فیحق اإلیجار  انتقالن إ  

إذا كان یدخل ضمن ملكیة القاعدة أم ال. و لإلشارة فإن من الناحیة النظریة ال یوجد ما یمنع انتقالھ 

ھ یعني انتقال القاعدة التجاریة والعكس ھ ومن الناحیة العملیة یصعب ذلك ، و انتقالإال أنبمفرده، 

العملي والتي . و ھو ما یجعلنا نسلط الضوء على الصور الشائعة في الواقع صحیح إلى حد بعید

  .اإلیجار والرھن تمس الحق في اإلیجار، وھي البیع و

سنتناول مجال التصرف في حق اإلیجار عبر عقود اإلیجار والبیع  والرھن و ذلك ضمن ثالثة 

           ندرج فیھا  إیجار الحق في اإلیجار وكل ما یتضمنھ من تنازل عن اإلیجارحیث  ،الب مط

، و في (المطلب الثاني ) فرعي ( المطلب األول )، ثم نتطرق إلى الحدیث عن البیعالیجار اإلو 

  .ر نتناول الرھن (المطلب الثالث )األخی
  

  المطلب األول

 إیجار الحق في اإلیجار. 
  

عملیتین مختلفتین نوعا  مجال الشائع للتصرف في حق اإلیجار ھو إیجاره ،  ویتضمنإن ال

، وعلى خالف التصرف في حق كل من التنازل عن اإلیجار و اإلیجار من الباطن  ما تتمثل في

فإن ككل  التجاریة  اإلیجار عن طریق البیع أو الرھن الذي یستوجب ضرورة التصرف في القاعدة

ویسمى حینھا  خرج عن نطاق الملكیة التجاریة یقھ إیجار القاعدة التجاریة ككل اإلیجار متى لح

وذلك ( حق االیجار ) ال یستفید من حق التجدید  التجاریة  للقاعدة  رالمسیّ  بإیجار التسییر أساس أن
                                                             

  . 404، ص مرجع سابق محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ،  -   1
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، ولھذا یشمل على جزء من عملیة إیجار الحق في االیجار رغم أنھ  1التجاري طبقا للقانون 

ثم نتناول إیجار القاعدة التجاریة عقد التنازل عن اإلیجار واإلیجار من الباطن  الفرق بین  شرحسن

  .  مبرزین مفھوم ھذا التصرف و األسباب التي تجعلھ یخرج عن إطار التصرف في حق االیجار

إضافة إلى یضم التصرفات الخاصة بالبیع و الھبة  كمصطلح عام  ن التنازل عن اإلیجارإ

ن خالل التطرق إلى  مفھوم التنازل عن م ھحیوضنعمل على تس، وھو ما ق في االیجارإیجار الح

( الفرع األول ) أین نكتفي بالحدیث عن اإلیجار منھ عن البیع لنترك ھذا الموضوع  اإلیجار

خاصة  ( الفرع الثاني ) التصرف ھذا لدراستھ الحقا، ثم نتعرض لموقف المشرع الجزائري من

أخذ منھ نصوص فیھا القانون الفرنسي الذي تم  مغایرة للعدید من التشریعات بما اماعتمد أحكا وأنھ

  .قانون التجاري الجزائريال

  الفرع األول

  .مفھوم التنازل عن اإلیجار
  

و إنما ھو صة  إن الحق في اإلیجار لیس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر بصفة خا

نازل عنھ أو إیجاره من الباطن ، ومن الواضح أنھما إما الت ذلكو  2حق مالي یجوز التصرف فیھ 

عملیتان مختلفتان وإن كانا یشتركان في كونھما یقعان على عنصر في القاعدة التجاریة والمتمثل 

 ّ ل فیھما حق االنتفاعخكالھما یفي الحق في اإلیجار، وأن ّ   إلى شخص آخر.  و

آخر ولكن في إطار االنتفاع  أما إیجار التسییر فھو یخول فیھ حق االنتفاع إلى شخص

بالقاعدة التجاریة ككل ولم یمنح المشرع الجزائري نفس النظام القانوني لھذا التصرف بالنظر 

  للتصرفین السابقین.

وعلى ھذا األساس سنتناول مفھوم كل من التنازل عن االیجار واإلیجار من الباطن على   

  یل المقارنة ورفع اللبس عن المفاھیم.حدة ، ثم نتطرق إلى مفھوم التسییر الحر على سب

  

  
                                                             

  من ( ت ت ج )  .     2/ 212المادة  -   1
  .3،  هـ 662السید خلف محمد ، مرجع سابق ، ص  - 2
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  التنازل عن االیجار واإلیجار من الباطن.  تعریفأوال : 
 ّ و منھا تتحدد  فھا كل تصرفتظھر أھمیة التفرقة بین التصرفین بالنظر إلى اآلثار التي یخل

 أحد التصرفینالحقوق التي یتمتع بھا التاجر المستأجر و االلتزامات الواقعة علیھ متى أراد القیام ب

في التفرقة بینھما حیث أعطى الفقھ الفرنسي القدیم تفسیرا مغایرا للفقھ الفرنسي الفقھ و قد اختلف 

ثم األحكام التي   ،كل منھماالفقھ ل تعریفالحدیث. وسعیا منا إلزالة الخلط بین المفھومین سنتطرق ل

   . نصھ على ھذا   التصرف في الصورة التي قصدھا المشرع الجزائري بینلنتنظم العملیتین 

 الفقھي : تعریف ال -1

عبر مرحلتین كل من التنازل عن االیجار واإلیجار من الباطن  تناول الفقھ الفرنسي   

بتعریفین مختلفین ، حیث یوجد فرق كبیر بین التفسیر القدیم والتفسیر الحدیث ، والیھما نعود 

  ھما.لنتمكن من معرفة مقصود المشرع الجزائري من كلی

  التفسیر الفقھي القدیم .   -)أ

حت التفرقة بین المصطلحین كتصرفین یعد الفقھ الفرنسي أقدم النظریات التي وضعت و وضّ 

  وقف.ـتأثرت بھذا المقد بعض التشریعات  ن نجدـأی " Erlin  "  نرالیا " على ید ذلكمختلفین و 

ولم تكن ، إلیجار و اإلیجار من الباطنالتنازل عن ا يلم یفرق الفقھ الفرنسي القدیم  بین مفھوم

فقد كان مفسري  القانون الفرنسي القدیم ال ،  نطاق  العملھناك تفرقة بینھما إال على أساس 

ینظرون إلى النزول عن اإلیجار و التأجیر من الباطن باعتبارھما عملیتین قانونیتین متمیزتین،  بل 

  . 1الباطن  منأنھما عملیتین من طبیعة واحدة و ھي اإلجارة 

ف القانون الروماني اإلیجار من الباطن على أنھ إیجار لجزء معین من العین   حیث عرَّ

فقد عُرِّف بأنھ تأجیر لكل أما التنازل عن اإلیجار  ، 2المؤجرة و ما یسمى بالتنازل الجزئي لإلیجار

  .طبیعتھللیس بالنظر نطاق العمل و مقداره و ل التفرقة بین المصطلحین بالنظر، وھنا تظھر العین

اقتصر مفھوم اإلیجار من الباطن على جزء فقط من محل اإلیجار و ھي حالة تتحقق إذا 

فیقوم بالتنازل عن حقھ في االنتفاع بجزء منھا ، تفیض عن حاجتھ و كانت العین المؤجرة متسعة 

ھي حالة یكون فیھا  إلى الغیر . أما التنازل عن اإلیجار فقد كان یقصد بھ إیجار یشمل كل العین و

                                                             
  .   566ص مرجع سابق ،  ، اإلیجارعقد شرح سلیمان مرقس ،  -   1
  .267، ص   سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق -   2
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فیقوم بإحالل مستأجر آخر محلھ  لیفي بكل األجرة إلى المؤجر ، المستأجر في غیر حاجة إلیھا 

  . 1المالك بدال منھ 

ھة ــناك من الوجـلم یكن ھالجدید  رنسيــنھ قبل صدور التقنین المدني الفأول ــوخالصة الق

   جارا ـازل عن اإلیجار ألن كل منھما ینشئ إیاطن والتنــالفقھیة أي تفرقة بین اإلیجار من الب

  جدیدا. 

و دار ، لمصطلحین في التفرقة بین اتغیّر التفسیر الفقھي : التفسیر الفقھي الحدیث -)ب

فلم  ء القانون المدني الفرنسي الحدیثبذلك حول طبیعة ونوعیة العمل بدل من نطاقھ ، وھذا بمجي

 إلىو إنما ،منھ إلى جزء أو كل العین المؤجرة  1717ة ینظر بموجب تحلیل شراح القانون للماد

  یره. ـنوعیة العمل الذي یتم تأج

كان تحویل من المستأجر لحق في اإلیجار بصفة مطلقة لشخص آخر بموجب عقد فمتى 

منفصل بعیدا عن عقد إیجار العقار نكون أمام  تنازل عن اإلیجار ، و متى كان التحویل مخوال 

  المؤجر و المستأجر كان إیجارا من الباطن . یجار األول بینمبدئیا في عقد اإل

ل بموجبھ المتنازل لشخص آخ ّ ر ــویقول الفقھ في تعریف للتنازل عن اإلیجار أنھ "عقد یحو

فیذ شروط اإلیجار ــملة تنــالح ھذا األخیر  فیقوم بتكـالحق في إیجار العقار لص، وھو المتنازل إلیھ

باشرة بین المؤجر عالقة مأ ـومن جراء ذلك تنش 2زامات كدفع الثمن " ــاللتمل األعباء واــكما یتح

  لمقابل فإن ھذا التنازل یلغي كل عالقة قانونیة بین المتنازل والمالك للجدران. اوفي  ،والمتنازل إلیھ

أما اإلیجار من الباطن فھو عقد آخر إلیجار العقارات یضاف إلى العقد األصلي والذي 

مستأجر العقار الحق في اإلیجار لشخص آخر ھو مستأجر من الباطن جزء أو كل  بموجبھ یمنح

                                                             
فبعد أن ذكر بأن حق  ،بین اإلیجار من  الباطن والتنازل عن اإلیجار  Pottier " "" بوتییه "لم یفرق الفقیه الفرنسي  -  1

المستأجر ینتقل إلى ورثته كباقي الحقوق أضاف بأن هذا الحق یمكن أن یحال إلى الغیر، وهنا یفسر كیف أن المستأجر 
كل أو بعض العین المؤجرة . وفي مجال المقارنة بین التنازل عن اإلیجار و حوالة الحق ال  بإمكانه أن یؤجر من الباطن

المحال له بحق اإلجارة متنازال له أو مشتریا لحق اإلجارة ، بل وصفه بأنه مستأجر من الباطن و نجد هنا  "بوتیه"یعتبر 
  الباطن " كمترادفین لمعنى واحد. قد استخدم تعبیر " یحیل " و تعبیر  " التأجیر من  بوتییهالفقیه 

  .    58و  57عبد الحمید فهیم الطنبولي ، مرجع سابق  ،  ص انظر :     
2 -CHÂTEAU (Benoît), " Baux Commerciaux, Cession , Sous location  ",  Juris-Classeur,  

Édition techniques, Paris, 1994, p. 58.    
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                    من الباطن والمستأجرال تنشأ عالقة قانونیة مباشرة بین المؤجر العقار ومنھ فإنھ 

 Le sous-locataire  بل تبقى العالقة ثنائیة  موجودة بین المستأجر والمؤجر من جھة ، و بین ،

  مستأجر األصلي والمستأجر من الباطن. ال

و عن  إلى أن اإلیجار من الباطن 1وبتأیید من القضاء  انتھى الفقھ الفرنسي المعاصر

  تتمثل في ما یلي : ، التنازل عن اإلیجار عملیتین قانونیتین مختلفتین ترتبان آثار متباینة 

اءات  حوالة الحق  وال یكون ویتم بإجر، إن التنازل عن اإلیجار ھو تنازل عن حق شخصي  - 

. كل لھذا الحق وھو بمثابة بیع المستأجر لحقھ و حوالتھ ، نافذا إال إذا قبل الحوالة أو أعلن بھا 

و ھو ما ، طریق اإلیجار  ھذا إیمانا من أن للمستأجر الحق في التصرف في حق اإلیجار عن 

ھ المستأجر األصلي دور یسمى باإلیجار من الباطن ، حیث یتضمن إیجار جدید یلعب فی

و لكن عالقة ھذا األخیر تكون مع   المؤجر األول ، في حین یوجد في المقابل مستأجر ثاني 

  المستأجر األصلي الذي ھو المؤجر الثاني .

التنازل عن اإلیجار ھو حوالة لحقوق المستأجر والتزامھ ، للمتنازل إلیھ فیصبح في نفس  - 

ن تختلف شروطھ عن اإلیجار فھو إیجار جدید من الجائز أ أما اإلیجار من الباطن ،ركزهم

 من أجرة اإلیجار األصلي .  األجرة فیھ أكثر، والغالب أن تكون األصلي

لیس للمتنازل عن اإلیجار حق امتیاز على منقوالت المتنازل إلیھ ، ولكن للمستأجر األصلي  - 

 حق االمتیاز على منقوالت المستأجر من الباطن . 

، أما تتوافر في التنازل أھلیة التصرف زل عن اإلیجار ھو تصرف في الحق ، فیجب أنالتنا - 

  . 2اإلدارة   اإلیجار من الباطن ، فھو من أعمال اإلدارة فال تشترط فیھ إال أھلیة 

ھكذا أمسى معیار التفرقة بین الحالتین منصبا على نیة المتعاقدین أو القصد الذي ذھبا إلیھ 

و الذي یتمحور حول طبیعة العمل ال حول مقداره. تجسدت ھذه التفرقة في  ، امن وراء تعاقدھم

عدة نصوص قانونیة سایر بھا المشرع الفرنسي تطور التجارة في إطار القواعد الخاصة السیما في 

  و التي تناول فیھا : ،  1971جویلیة   16والمعدلة بقانون  ، 1953من مرسوم  35المادة 

  

                                                             
  .60ولي ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید فهیم الطنب  - 1 

  . 267، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو   - 2
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 . 1یجار المصحوب بالتنازل عن القاعدة التجاریة التنازل عن اإل  - 

 التنازل عن اإلیجار في إطار عملیة اندماج الشركات أو تقدیم المتجر كحصة في الشركة.  - 

 .  2و أخیرا حالة التنازل عن اإلیجار أثناء طلب التجدید   - 

جار من الباطن كل ھذه المحاور إنما تدعونا إلى تحقیق وضعیتي التنازل عن اإلیجار واإلی

حوالة لحق موقف یعبر بوضوح أن التنازل عن اإلیجار ما ھو إال  وفقا لما دعا إلیھ الطرفین .

یكون فیھ المستأجر األصلي تصرف منشئي إلیجار جدید فھو ،  أما اإلیجار من الباطن المستأجر

  بمثابة مؤجر و یخضع لقواعد عقد اإلیجار. 

تحدید قصد معیار التفرقة وفقا لھذا النص ینحصر إلى  وذھب الفقھ المصري إلى اعتبار أن

، و ما إذا كانت النیة قد اتجھت إلى التنازل عن اإلیجار أم إلى التأجیر من الباطن، وھي المتعاقدین

الذي اخذ بھ المشرع المصري طبقا . وھو نفس الموقف 3مسألة واقع یفصل فیھا قاضي الموضوع 

على أنھ یجوز للمستأجر أن یؤجر ما استأجره كلھ أو بعضھ أو  للقانون المدني القدیم حیث ینص

  . یسقط حقھ في اإلیجار لغیره إال إذا وجد شرطا یخالف ذلك

         خالصة القول أن إدراج الموقفین أو المعیارین في التفرقة بین التنازل عن اإلیجار 

لكنھا موجودة انصب علیھا شراح و اإلیجار من الباطن یساعدنا ال محالة في فھم نظرات ضیّقة و 

األحوال ال یوجد تناقض كلي بین الفكرتین على أساس أن اإلیجار من الباطن قد القانون،  و في كل 

ھذا ما جعل بعض المفسرین للنظریتین یرون بأن النظرة القدیمة ال تزال و ،  یكون كلي أو جزئي

بینھما عن طریق طبیعة العمل ما ھي إال  صحیحة و مأخوذة بھا ، و أن النظرة الجدیدة التي تفصل

                                                             
وهو تصرف یخرج ، والتنازل عن القاعدة الوارد في هذه المادة ال یراد به تأجیرها الن ذلك یدخل في إطار إیجار تسییر  - 1

ككل ومن ثمة تنازل عن الحق  تماما من موضوع التصرف في حق اإلیجار ضمن اإلیجار التجاري ، بل یقصد بیعها
  في اإلیجار الذي یعد حینها عنصرا من عناصرها المكونة لها .  

 ،القاهرة  تطورها ووسائل حمایتها، دراسة مقارنة،  دار النهضة العربیة  احمد محمد محرز، فكرة الملكیة التجاریة ، - 2
  .   158، ص  1989

  .  427لبیب شنب ، مرجع سابق ، ص محمد  - 3
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تعقیدا للمعامالت القانونیة ، و قل ما یفھم المتعاقدین أن الفرق الدقیق بین العملتین یتضح من حیث 

   .1"بالنیول" و "ربیبر"طبیعتھا وھو الرأي الذي جاء بھ 

  األحكام الخاصة بالتصرفین:  - 2

تقتضي أنھ متى لم یكن ھناك أي شرط في دة العامة ن القاعإبالنسبة للتنازل عن االیجار ف     

     فإن التنازل یكون مسموحا بھ، غیر أن األطراف یحق لھم االتفاق ، العقد یمنع من التنازل 

    و كذا التشریع الفرنسي على ، على خالف ذلك. و ھو حال العدید من التشریعات العربیة 

       نھ ھو الذي ق لھ منع انتفاع الغیر في حقھ ألأساس أن المالك للعقار ھو مالك الرقبة یح

        ، و منھ یتمتع 2و الذي یمثل حق االستغالل و حق االستعمال  ، یتمتع بحق االنتفاع

   بإعطاء رخصة التنازل عن حقھ أو عدم التنازل عنھ لشخص آخر متى كان العقار عینا 

  .مؤجرة

في إمكانیة التصرف في حق زع ھذا المالك ینا او لكن في مقابل ذلك یوجد شخصا آخر 

ق اإلیجار ــول حــد اإلیجار یتحــو ھو مستأجر العین المؤجرة حیث " بموجب عق، اإلیجار

كالمنتفع لھ أن  ، ویصبح ھذا األخیر مكنة لالنتفاع من المؤجر (المالك األصلي) إلى المستأجر ــك

لھ بیعھ و ھبتھ و ھذا ھو التنازل عن  فیجوز، یتصرف في حقھ الثابت بموجب عقد اإلیجار 

  .3اإلیجار" 

و صاحب ، ملكیة مجزأة بین مالك الرقبة (المؤجر)بھذه الصورة أصبح حق االیجار   

         عن كفة المستأجر التجاري تغلب كفة  اإلیجار إطارفي  أن إال ،)المستأجر(  االنتفاع 

اللذان   Lagarde  "الغارد"  و " Hamel ھامل"عند  ھاجذوروجدت كرة وھي ف   المؤجر

   العقاریة و الملكیة التجاریة الملكیة  ؛یتصل بنوعین متباینین من الملكیةاإلیجار  یریان  أن حق

 Le Droit au bailالـمما یؤدي بنا القول بأن حق اإلیجار في العقود التجاریة ھو بمثابة رأس الم

                                                             
  . 2، هامش 500عقد اإلیجار، مرجع سابق، ص شرح القانون المدني، السنهوري،  عبد الرزاق احمد  انظر:   - 1
2 -  ّ م األستاذ السنهوري حق االنتفاع إلى ثالثة طوائف و هم من له حق الملك في الشيء ، و من له الحق في أن یقس

عبد الرزاق ؤالء كلهم ال یمكن أن یكونوا إال المالك. انظر :  ینتفع بهذا الشيء، ومن له الحق في إدارة هذا الشيء و ه
  .38، اإلیجار والعاریة ، مرجع سابق ، ص  في شرح القانون المدني السنهوري ،الوسیط احمد 

  .4، ص  نفسهمرجع ال3 - 
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est capital  1 یضمن حقھ في الزبائن  فھو  أنكیتین یستطیع التاجر بتواجده بین ھذین المل ، حیث

، وذلك وھو ما یجعل كفة المستأجر أقوى  و استمراره هألنھ یمثل عنصر بقاء، لھ  ائتمانركیزة 

  حمایة لحقھ في الزبائن. 

و بھذه الصورة   2التنازل عن اإلیجار إحالة حق اإلیجار عن طریق البیع أو الھبة یعتبر        

ا أو ھبة لحق المستأجر في اإلیجار لشخص آخر،  فقد یكون التنازل بثمن و من ثمة یعود ترجم بیع

: " إن عقد التنازل  یقول األستاذ السنھوري في ھذا الصددو و قد یكون بال ثمن فیكون ھبة. ، بیعا 

         الموقفقد یقع على سبیل المقایضة أو سبیل الوصیة أو یكون كحصة في شركة ". و ھو 

   طبقا للتفسیر الحدیث للتنازل عن اإلیجار في فالجزائري الفرنسي و نفسھ الذي انتھجھ المشرع 

    قود اإلیجار ــبیع و ھبة لحق اإلیجار یتمتع بھ المستأجر بمناسبة إبرامھم لع فھوھذا الصدد 

  عامة.

ة یعتبر إیجار جزئي للحق، أي یقصد بھ عملیالذي اإلیجار الفرعي  وھو یختلف عن

و المشرع و ھو ما سماه الفقھ اإلیجار لوحدھا سواء على كل الحق أو على جزء من الحق 

و ھنا یعود تأجیر و لیس ھبة أو بیع لجزء "    "sous location  یجار من الباطناإلب ین الفرنسی

  . من الحق في االنتفاع أو لكل الحق

   حقوقعلیھما التزامات و  ن یترتباللذیْ من طرفي االلتزام یتكون عقد االیجار من الباطن  

     . )المستأجر الثاني  (و مستأجر فرعي ، )مستأجر أصلي للعین المؤجرة  (یتمثالن في المؤجر 

     مع العلم أن ھذا األخیر یملك القاعدة التجاریة  وبالتالي لیس بالضرورة أن نكون أمام حق

رعي إال االنتفاع بالعین بدال من المستأجر االیجار في صورة التجدید وإنما على المستأجر الف

  األصلي. 

                                                             
1 -  HAMEL (Josef), JAUFFRET  ( Alfred) , LA GARDE ( G Gaston), Op.Cit , p. 99 .  

  . و هو الموقف نفسه الذي انتهجه المشرع662نهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، عقد االیجار ، ص الس   - 2
الفرنسي و طبقا للتفسیر الحدیث للتنازل عن اإلیجار و هو كذلك ما قصده المشرع الجزائري في هذا الصدد أي أنه بیع و 

  بة إبرامهم لعقود اإلیجار بصفة عامة.هبة لحق اإلیجار لحق انتفاع یتمتع به المستأجر بمناس
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بحق اإلیجار  ن ینتفعرك وتمكین المستأجر بأعقد ھو تھذا الفي  ؤجرومن بین التزامات الم 

وھو ، لقواعد عقد اإلیجار في سریانھ  و یخضعمتى تحصل المستأجر على موافقتھ ،  ،انتفاعا ھادئا

  . فیھا القانون الجزائري كما سنرى بما، ر القواعد العامة حكم تناولتھ مختلف التشریعات في إطا

 ثانیا: إیجار التسییر الحر.

یعتبر عقد التسییر الحر اتفاق یبرم بین مالك القاعدة التجاریة بصفتھ مؤجر والمستأجر 

تفق یوذلك لمدة  ،  لیقوم المستأجر بتسییر واستغالل القاعدة التجاریة باسمھ ولحسابھ الخاص

  . 1مقابل بدل االیجار محدد وبموجب عقد رسمي تحت طائلة البطالن  علیھا 

التسییر الحر إضافة إلى خضوعھ للقواعد العامة عقد  أنمن  خالل ھذا التعریف یتضح 

المقررة في عقود إیجار األشیاء حسب القانون المدني  فھو یخضع  لشروط وقواعد خاصة في 

  لقاعدة التجاریة.لخاصة لا طبیعة ال القانون التجاري تستلزمھا 

یخضع عقد تأجیر تسییر القاعدة التجاریة إلى شروط موضوعیة عامة تتمثل في الرضا 

من ( ت ت ج ) تتمثل أساسا  205السبب والمحل و األھلیة ،  وشروط خاصة تناولتھا المادة 

مدیر أو  في إلزامیة توافر مدة خمس سنوات من الممارسة التجاریة أو ممارسة أعمال مسیر أو

تقني أو ممن یمنح إیجار تسیر المتجر ، باإلضافة إلى إلزامیة توفر مدة سنتین على األقل من 

ویمكن التخلص من الشرطین إما  استغالل متجر خاص بالتسییر فیمن یمنح إیجار التسییر .

ً على طلب المعني الذي ھو مطالب بإث والمحكمة بقبول من بإلغاء المدة أو تخفیضھا  بات بناء

  .2المبرر الذي یمنعھ من استغالل المتجر شخصیا أو بواسطة مندوبین عنھ 

                                                             
 من ( ت ت ج ) .  203انظر المادة    - 1

یلجأ أصحاب المحالت التجاریة إلى تأجیر القاعدة التجاریة  ألسباب كثیرة، فقد یمثل الوسیلة المثلى الستغالل متجر    -  2
تجارة أو أن یتولى الولي أو الوصي إدارتها آل بالمیراث أو بالوصیة إلى القاصر الصغیر ، وبدال من أن یتم تصفیة ال

یمكن استغالل أمواله عن طریف تأجیر تسییر المتجر. ویمكن أن یتم التأجیر  أیضا إذا ما آل إلى شخص تحضر علیه 
ممارسة االعمال التجاریة بموجب قوانین خاصة ویمثل التأجیر سبیال للكسب دون مخالفة للحظر المذكور . كما یمكن أن 

هذا التصرف ممكنا به  إذا أقدم التاجر على اعتزال التجارة ، فقد ال یرض عن تخلیه على ملكیة القاعدة التجاریة یكون 
طالما انه یمكن أن یستغلها عن طریق تمكین الغیر من االنتفاع بها ، فیقوم التاجر المعتزل بتأجیرها محتفظا بالقیمة 

 .    8، ص  2007، المحل التجاري، دار هومة ، الجزائر،  المالیة للقاعدة التجاریة . انظر مقدم مبروك
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تتلخص في الرسمیة والنشر والتسجیل في السجل التجاري  شروط شكلیة إلى  ةباإلضاف 

  .  1من ( ت ت ج )  204و  303وھذا وفقا  للمادتین 

ھي تلك التي  ، االیجاریة  بالنسبة لطرفي العالقةعلى ھذا العقد  من أھم اآلثار التي تترتب 

  تتعلق بالمؤجر  وبالمستأجر المسیر  من جھة وبالغیر  من جھة أخرى .

( مالك القاعدة التجاریة ) فعلیھ  القیام بعدة التزامات إزاء المستأجر  أما بالنسبة للمؤجر

   2یجار المسیر أھمھا ضرورة تسلیم القاعدة التجاریة إلیھ بكافة عناصرھا ما عدا الحق في اال

وأن یلتزم بممارسة نفس النشاط الذي كان ممارسا وفي المقابل یتمتع المؤجر بحقھ في قبض 

من دون أن یلتزم بإجراءات التنبیھ  عند انتھاء االیجار  األماكن إخالءالثمن  وبمراجعتھ ..وفي 

  .3وھو ما جاءت بھ المحكمة العلیا بالخالء 

دفع بدل االیجار وعلى تفعیل النشاط التجاري الذي المسیر ب المستأجر في المقابل یلتزم

یسیره متمتعا بكافة االمتیازات المترتبة عن حق االنتفاع والمقررة للتجار على أساس انھ أصبح 

في صورة التجدید ، ذلك انھ عند انتھاء مدة إیجار العقار  ریكتسب الصفة ماعدا الحق في اإلیجا

المطالبة بالتجدید ، وھنا یكمن الفرق بین ھذا التصرف  وإیجار القاعدة التجاریة ال یحق لھ

من ( ت  172والتنازل عن االیجار الذي یحول فیھ حق التجدید إلى ذوي الحقوق بموجب المادة 

ت ج )  وھذا ألن المسیر  في ھذه الوضعیة ال یملك االنتفاع من الحق في االیجار ، بل ھو حق 

  ل كعنصر فیھ. بمعزل عن  عقد التسییر الحر وال یدخ

  

                                                             
 من ( ت م ج ).  1مكرر   324انظر أیضا المادة    - 1
 .    88مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص    - 2

بین ( ث إ) و ( ب ز ومن   07/1996/  27مؤرخ في  139696انظر قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ملف رقم  - 3
ده : " من المقرر قانونا أن انهاء عقد التسییر الحر ال یخضع لنفس أحكام انهاء العالقة االیجاریة بحیث أن معها ) مفا

  .التنبیه باإلخالء في عقد التسییر الحر لیس ضروریا  

جب رسالة ولما ثبت ـ في قضیة الحال ـ أن قضاة االستئناف لما قضوا بان عقد التسییر الحر للقاعدة التجاریة ینتهي بمو     
، ومتى كان  …مضمنة توجه من مالك المحل إلى المسیر ودون تعویض االستحقاق فإنهم طبقوا القانون تطبیقا صحیحا 

 كذلك استوجب الرفض " .
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، فما یھمنا ھنا ھو مؤجر العقار الذي رغم انھ ال لنسبة ألثار العقد بالنسبة للغیرأما با 

تربطھ أي عالقة قانونیة بینھ وبین المسیر إال أنھا  تتأثر ھذه  العالقة بھ على أساس عقد إیجار  

التجاریة نشاطھ التجاري  العقار  المبرم بینھ وبین مستأجر العقار،  و یمارس  مستأجر القاعدة

العقار  إیجارالمطروح یثور عند انتھاء عقد  اإلشكاللكن بموجبھ  ھذا العقد وفي ذات  العقار ، 

 وأمامضرورة تكملة ممارسة نشاطھ  أماممن دون انتھاء عقد التسییر الحر ویكون المسیر 

بتجدید االیجار  أم للمستأجر  بسبب انتھاء عقد إیجار العقار ، فھل یحق لھ المطالبة استحالة ذلك 

  فقط إمكانیة ذلك ؟ 

 المستأجرلم ینص المشرع الجزائري على مثل ھذه الحاالت  وھذا یعد قصورا في حق  

مع العلم أن النص صریح في عدم تمتع المسیر شخصیا بحق التجدید بالنظر لعقد ، المسیر

الیجار ولصالحھ فھو إشكال قانوني لم ، أما إمكانیة المطالبة بھ  في إطار عقد ا1التسییر الحر 

المنطق یقتضي أن یكون طلب التجدید العقد على عاتق المؤجر مالك  یتم اإلجابة عنھ قانونا . و

القاعدة التجاریة كونھ مازال محتفظا بحق االیجار ولكن المشكلة تتعقد أكثر عندما یتمسك المالك 

  جر المسیر في ھذه الحالة ؟للعقار بحقھ في رفض التجدید فماذا یفعل المستأ

" أن على المستأجر المسیر الرجوع بدعوى التعویض عن اإلخالء   2یعتقد البعض 

فیذ بنود العقد الملزمة االضطراري المؤسس على بنود العقد والشریعة العامة في عدم تن

لمسیر . وتخلف المؤجر عن التزام  عدم التعرض سواء بنفسھ أو من الغیر للمستأجر اللجانبین

في استغالل المتجر واالنتفاع بھ مدة التعاقد  " ، وما على المستأجر إال المطالبة بتعویض 

  إذا ما استوفت شروطھ.    من المؤجر المالك للعقار االستحقاق

مما سبق نستنتج أن إیجار التسییر ال یدخل إطالقا في مفھوم التنازل عن االیجار  وال  

حق االیجار فیھ لم یكن أن لھ أحكامھا المستقلة وعلى أساس  أن  التنازل من الباطن على أساس

المستأجر  إلىال ینتقل ، و اإلیجارتسییر انصھر الحق في  إیجارمتى كنا أمام ف. محل إیجار

  (ت ت ج ) . 2/ 212تناولتھ المادة  وذلك وفقا لنص قانوني خاص ، المسیّر

  

    

                                                             
 من ( ت ت ج ).     212انظر المادة    - 1
 .    88مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص   - 2



117 
 

  الفرع الثاني

  عن االیجار  لنازالتموقف المشرع الجزائري من 

  .واإلیجار من الباطن 
  

الحدیث عن التنازل عن اإلیجار و اإلیجار من الباطن یأخذنا إلى القواعد العامة قبل  إنّ 

من خالل ف وذلك كعنصر في العقد أوال ، ثم كعنصر في القاعدة التجاریة ثانیا ، القواعد الخاصة

 نجد من ( ت ت ج )  200 و 3 188مادتین ال وكذا  ( ت م ج ) 507و  2 506 و 1 505 د واالم

، و اإلیجار من الباطن، و إیجار واإلیجار الفرعي التنازل عن اإلیجار،كل من المشرع استعمل 

و من المؤكد أن المقصود بكل ھذه العملیات ھي  ،، و إیجار جزئي من الباطنكلي من الباطن

   .یة ألن ھذا یتخذ شكل التسییر الحرالتصرف في حق اإلیجار و لیس التصرف في القاعدة التجار

البعض منھا واختالف بالعودة إلى المصطلحات السابقة الذكر نشیر إلى التشابھ في و 

یقصد بھ  و  التنازل عن اإلیجارالبعض اآلخر وھي في النھایة تتلخص في تصرفین أساسین وھما 

وفیما یلي  Sous-location . ھوواإلیجار الفرعي  و   cessation du bailفي اللغة الفرنسیة

ین العملیتین، والذي سیتوجب علینا دراستھ من خالل اتندرس كیف یتم التصرف في حق اإلیجار بھ

  زاویتین أساسیتین :

یمثل و، یمكن التصرف فیھ ببیعھ أو شراءه في القاعدة التجاریة زاویة الحق في اإلیجار كعنصر  - 

   من قبل المستأجر. حقھ في التصرف بمجرد بیعھ المؤجر ھنا یفقد المالك التنازل عن االیجار و

و ، زاویة الحق في اإلیجار باعتباره حق انتفاع لصیق بعقد اإلیجار سواء كان مدنیا أو تجاریا  - 

و ھنا یحتفظ المؤجر المالك فیھ بحق ، الذي نفھمھ من خالل اإلیجار الفرعي أو من الباطن

  تشترط موافقتھ.  أيالتصرف ، 

 

                                                             

نازل عن هذا اإلیجار أو یؤجر إیجار فرعیا كل ما استأجره أو بعضه دون ال یجوز للمستأجر أن یت « تنص على انه : - 1
  . »موافقة صریحة من المؤجر كل ذلك ما لم یوجد نص یقضي بخالف ذلك

      »و في حالة التنازل عن اإلیجار یبقى المستأجر ضامنا للمتنازل في تنفیذ التزاماته  « :على انه تنص  - 2
أي إیجار كلي أو جزئي من الباطن إال إذا اشترط خالف ذلك بموجب عقد اإلیجار أو یحضر  «  تنص على انه:  - 3

  .»موافقة المؤجر
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  : التنازل عن اإلیجار .  أوال

شخصان یمتلكان نفس تتضمن   قانونیة وضعیة بالنظر للزاویتین السابقتین الذكر فإننا أمام 

       الثاني و یمتلكھا على أساس الحق العیني ، األول و ھو المؤجر یمتلكھا ، المكنة في التصرف

التنازل عن اإلیجار  جزائريفكیف عالج المشرع الو ھو المستأجر على أساس الحق الشخصي ، 

ٍ  المستأجرإرادة والمؤجر إرادة بین  اإلیجارتشتت حق  أمام   في نقل  حق أقوى  منھما ، وأي

  ؟ اإلیجار 

مقارنة القواعد العامة بالقواعد  إلىموقفین مختلفین و ذلك بالنظر المشرع الجزائري  اتخذ

  ـ كما سبق الذكر  ـ جار واإلیجار من الباطنالتنازل عن اإلی ؛  خذ بالصیغتینأھ أن، فرغم الخاصة 

زل عن اإلیجار في القواعد إال أن التنازل عن اإلیجار في إطار القواعد الخاصة ال یشبھ التنا

في القانون التجاري  نھ أ، ذلك على نفس المفھوم انال یحتویبل وء عنھ ، ولیس ھو باستثناالعامة

 ٍ ھ ال یتم إال عند بیع القاعدة التجاریة ككل ، فال یوجد بیع للحق طالما ان، للحق في اإلیجار  فسّر ببیع

ُسّر في حین ،  1 في اإلیجار كعنصر بمعزل عن ھذه األخیرة          التنازل عن االیجار في ف

القواعد العامة كإیجار لحق االیجار  أو لعقد االیجار ككل  وال عالقة ھنا بالتصرف في القاعدة 

  .التجاریة 

بار القواعد العامة ھي األصل نتطرق إلى المواد التي تنص على ذلك ، ثم نتناول وعلى اعت

  القواعد الخاصة  وذلك من أجل توضیح  الفرق بینھما.

  من (ت م ج ) على انھ : 505تنص المادة       

.  »ال یجوز للمتنازل أن یتنازل عن ھذا اإلیجار ... بدون موافقة صریحة من المؤجر «     

و في حالة التنازل عن اإلیجار یبقى المستأجر ضامنا  « منھ على أنھ : 506المادة وتضیف 

    »للمتنازل في تنفیذ التزاماتھ 

  

                                                             
مما یستدعي منا الحدیث عن هذا األخیر في كل من القانون المدني والتجاري  فیما نقدم  دراسة عامة للتنازل عن  - 1

حكام الخاص به  في المطلب الموالي وذلك توخیا اإلیجار كبیع على سبیل المقارنة فحسب ، و نرجيء تفاصیله و األ
  لكل تكرار .
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كما یقتضي في عقد ، موافقة المؤجر وفقا لھذین النصین یقتضي التنازل عن اإلیجار 

قي الن صاحب الحق وھذا أمر منط منا للمتنازل في تنفیذ التزاماتھالمستأجر ضا ىالتنازل أن یبق

في االیجار كجزء من  عقد االیجار ( أو حق انتفاع )  ھو المؤجر  ونجد مقابل لھذا التصرف في 

تتوافق مع النصین  والذي سیأتي شرحھ الحقا ، حیث 188القانون التجاري  ما نصت علیھ المادة 

  .یجار على بیع القاعدة التجاریةالحق في اإل إیجارمتى لم ینصب 

ال نجد إیجار حق االیجار القواعد الخاصة قابل و بالعودة إلى النصوص القانونیة في في الم

والتي تنص  من ( ت ت ج )   200المادة  بیع القاعدة من خالل إطارفي  إال اإلیجارالتنازل عن أو 

  على ما یلي:

زل عن تلغى التعاقدات أیضا مھما كان شكلھا إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنا «

إیجاره لمشتري محلھ التجاري و مؤسستھ و كذلك االتفاقیات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا 

  . » لقبول المالك

على المتعاقدین أي إبرام لتعاقدات یحظر منع المشرع الجزائري نجد أن بموجب ھذه المادة     

قار أن یفرض على مالك بموجبھا التنازل عن اإلیجار متى تم بیع المتجر ، فال یحق لمالك الع

 أصال) عدم احتفاظھ بحق اإلیجار عند بیع القاعدة التجاریة  وبالتالي ال مجال المستأجر المتجر(

  .لموافقة المؤجر

ھذه الوضعیة نجد أن المالك لم یعد لھ الحق في اختیار المستأجر الجدید و ھذا و إذا قمنا بتحلیل     

و في من یكون مستأجر لعقاره.  حر في ملكھأین یكون  ،یةمخالف للنظریة العامة في أصول الملك

القاعدة تقر ل في صنع إرادة المتعاقدین رغم أن تدخّ بموجب ھذه المادة نجده قد أن المشرع  كما

  .بأنھما أحرار في ذلك

  على أنھ:تنص  التي  ( ت ت ج )من  172/3في المادة اإلیجار نجد التنازل عن كما 

عن المتجر فإنھ یجوز للمحول إلیھ أن یتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل و في حالة التنازل  «

 . » المتنازل إلتمام مدة االستغالل الشخصي عند االقتضاء و المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

    و الحق في اإلیجار لھ الحق في  في ھذا الشأن نجد تأكیدا آخر على أن المحول إلیھ المتجر

  ذلك أنھ متى كانت القاعدة محملة بإیجار التسییر  التنازل.الناتجة عن ھذا  التمسك بكل الحقوق
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   غایة انتھاء أجل   إلىالتسییر  إیجار تحمل وقبولصاحبھا البیع فعلى المشتري  أرادو مثال، 

  العقد.

          عدم من خالل ما سبق اتضح لنا أن المشرع الجزائري اتخذ موقفا واضحا في 

بل وأكثر فإن مجرد إبرام اتفاق بین المؤجر والمستأجر األصلي على  ، قة المؤجرموافاألخذ ب

          باطال ، سواءضرورة الموافقة ـ وان كان ذلك برضا المستأجر ومن دون مساومتھ ـ یعد 

            كان االتفاق عند إبرام العقد األصلي أو أنھ كان اتفاقا الحقا لھ بموجب عقد ملحق أو

  ل. مستق

 إرادةالسیما  األطراف إرادةأقلب الموازین في تقیید بھذه الصورة نجد أن المشرع قد 

ّر  ذلك في جعل الحق في اإلیجار عنصر  المؤجر واعتبر  " منع التنازل"  من النظام العام ،  واث

ألصل  في القاعدة التجاریة ینتقل معھا و ھو بذلك یدخل في ملكیة القاعدة التجاریة رغم أن  في ا

  حق للمؤجر ال  للمستأجر.وھو كحق انتفاع ، " اإلیجاریعد "حق 

  إذ أنھ ذھب مباشرة إلى اعتبار االستثناء  للتشریعات المقارنة ،ذ موقفا مغایرا قد اتخّ ف ومنھ    

        مرة ال تقبل أي آ قاعدة ،الذي جاء بھ المشرعین الفرنسي و المصري في إمكانیة التنازل 

            التي  قد أقلب موازین الشرع العاموفقا للقواعد الخاصة  وبھذا یكون  لف.اتفاق مخا

ن في النھایة إرادة المؤجر في أل تقتضي استشارة وموافقة المؤجر فیمن سیكون مستأجرا لعقاره

  .اختیار مستأجر لعقاره مستوحاة من نظریة الحق ومن قواعد الملكیة الخاصة

  

  اإلیجار الفرعي).  لباطن (ثانیا : اإلیجار من ا

المادة نجد أن  و ھي األصل في كل  األحوال في القانون المدني  بالعودة للقواعد العامة   

إعادة التأجیر جزء أو كل العین المؤجرة إال بموافقة  جواز عدمعلى تنص من القانون المدني  505

ن التجاري حیث یضیف كل من من القانو 188صریحة من المستأجر و ھو تقریبا نفس نص المادة 

ال یسمح ، 1"، فالمبدأ في اإلیجار الفرعي  إال إذا اشترط المتعاقدین خالف ذلكالقانونین عبارة " 

                                                             
في  الباطنمن  وباإلیجارفي القانون المدني ،  على هذا النوع من التصرف باإلیجار الفرعي الجزائري أطلق المشرع  -  1

االیجار من الباطن ـ هي  وهذه األخیرة ـ   Sous-locatio .اعتبر ترجمة لـ مع العلم أن كال منهما  إطار القانون التجاري
  .الفقه عامة التسمیة التي نجدها في
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ً یمكن ذلك متى تم االتفاق على ذلك في العقد ،   1بإعادة التأجیر المنع لیس من  أن،  ذلك  2و استثناء

 أثناء و، أذلك سواء وقت التوقیع على العقد  على خالف األطراففیجوز اتفاق ، النظام العام 

  .  3 اإلیجارسریان عقد 

في حالة  انھ و ( ت ت ج )  188الفقرة الثانیة من المادة إضافة إلى ھذا الشرط تضیف 

بمعنى أنھ و رغم االتفاق في  ،  اإلیجار من الباطن المرخص بھ یدعى المالك المشاركة في العقد

و ھذه اإلضافة تفید  الرأي ،  بإبداءر صاحب العقار أن یشارك في العقد العقد یجب أن یدعي المؤج

الفقرة األولى من المادة المذكورة أعاله  أن للمؤجر رغم الترخیص لھ المنصوص علیھ في 

و ذلك رغم تحقق إجراءات القیام  االمتناع عن اإلیجار من الباطنللمؤجر  إال أنھ یحق باإلیجار ، 

  الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر.طلب الترخیص و المنصوص علیھا في بالتأجیر الخاصة ب

یتضح من تحلیلنا لھذه المادة أن اإلیجار من الباطن ھو عقد یؤجر بھ المستأجر األصلي 

االنتفاع من فیلتزم بتمكینھ من  ، حقھ في االنتفاع بالعین المؤجرة كلھا أو بعضھا إلى شخص آخر

جر یؤدي إلى خروج منفعة العین المؤجرة كلھا أو بعضھا من حوزة المستأ و ھذا ،تلك العین

اإلیجار من الباطن ھو تأجیر حق و بتعبیر الفقھ فإن ، األصلي و دخولھا حوزة شخص آخر

و یبقى في ھذه ، فالتاجر المستأجر یوافق في بعض األحیان على إیجار فرعي للعقار ، 4اإلیجار

فھو " عقد  لكنھ یصبح في نفس الوقت دائنا إزاء المستأجر الفرعي الحالة مستأجرا أي مدینا و

مستقل عن اإلیجار األصلي قد یتطابق في شروطھ مع عقد اإلیجار األصلي و قد یختلف في أمور 
                                                             

من التقنین المدني المصري الجدید على أنه " للمستأجر  593و هو ما یتنافى و النصوص المصریة حیث تنص المادة  - 1
، بغیر ذلك"حق التنازل عن اإلیجار أو اإلیجار من الباطن و ذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم یقض االتفاق 

ً إذا رفض المتعاقد فإنه ال یجوز . و الخالف بین القانون الجزائري و هذا  فالقاعدة إذا هي إمكانیة التنازل و استثناء
األخیر یظهر عند سكوت المتعاقدین في بنود العقد،  حیث إذا لم یسمح المؤجر في ظل القانون الجزائري صراحة في 

حین في القانون المصري متى سكت المؤجر عن رفضه لإلیجار و لم یصرح صراحة في ، اإلیجار عد مخالفا للقانون 
  فإنه و إذا حدث أن أجر المستأجر كان إیجار من الباطن صحیحا.، في العقد على رفضه لإلیجار 

الذي و ،  نول بها في مجال اإلیجار من الباطیرى البعض أن ما اخذ به المشرع كموقف یعد مخالفة للقاعدة المعم - 2
تثناء قاعدة ومن القاعدة من االس شرع جعلم، غیر أن الح باإلیجار و االستثناء هو المنعیقضي أن المبدأ هو السما

 التجاري و الحقوق الفكریة  المحل التجاري ،، الكامل في القانون التجاريفي هذا الصدد: فرحة زراوي صالح .استثناء
طبیعته و العملیات الواردة علیه ، نشر و توزیع بن خلدون وهران، الجزائر، عناصره ،  -المحل التجاري  -القسم األول 

  .46،  ص .  2001
   . 360فاضل حبشي ، مرجع سابق، ص  -  3
  . 63عبد الحمید فهیم  الطنبولي، مرجع سابق ، ص  - 4
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إال أن مدة عقد اإلیجار من الباطن ال یجوز أن تزید عن مدة   كمبلغ األجرة أو مدة العقد أو شروطھ.

، ومن ثمة  1"  األصلي اإلیجارتجدید ال إجراءاتاتخاذ  أوبدون رضا المؤجر  عقد اإلیجار األصلي

  نجد نوعین من االلتزامات ؛

  و المستأجر األصلي من جھة،  االلتزامات الناجمة عن العالقة بین صاحب العقار - 

  . ي و المستأجر الفرعي من جھة أخرىااللتزامات الناجمة عن العالقة بین المستأجر األصل - 

ستوجب وجود ی"  بھذا المفھوم نتوصل إلى تعریف اإلیجار من الباطن كما عرفھ السنھوري أنھ 

عقدین منفصلین ؛ األول عقد اإلیجار األصلي المتضمن ترتیب االلتزامات و الحقوق بین المؤجر 

      آخر ـ و ثان ـ من الباطن یبرم بین المستأجر األصلي للعین و المستأجر ، ثم وجود عقد إیجار

  . 2و المستأجر من الباطن و الذي یقع إما على كل الحق أو على جزء منھ 

لم یعط المشرع الجزائري اھتماما لمقدار الجزء المؤجر فقد یقع اإلیجار من الباطن على 

)، و في اإلیجار عامةكل العین كما یقع على جزء منھا (وھو التعریف السابق و القدیم للتنازل عن 

و لیس تنازل عن حق   بعضھ  أوالعقد في طبیعتھ إیجار من الباطن لحق اإلیجار كلھ  الحالتین یبقى

) ھو  اإلیجاراإلیجار.و لعل ما یؤكد أن اإلیجار من الباطن عقد منفصل عن العقد األول (  عقد 

  ستنتجناھا من النصوص القانونیة :إعدة نقاط 

  (ت ت ج )188/1لمبدئیة وفقا للمادة امن الباطن تشترط الرخصة والموافقة  اإلیجارفي  -   

  . 3ا طرفا فیھ لیسو أنھممن الباطن رغم  اإلیجارعقد  إبرامیدعى المالك للمشاركة في   - 

    بعقد غیر  إعالمھقانوني یتمثل في  إجراءعلى المستأجر أن یحیط المالك علما عن طریق  -        

یخبر في ظرف  أنم وعلى المالك مع طلب العلم باالستال ابرسالة موصى علیھ أوقضائي 

  كان سیشارك في العقد.   إذاخمسة عشر یوما من استالم الرسالة عما 

                                                             
ن الباطن والمستأجر األصلي و في كل األحوال فإنه یترتب عن إبرام هذا العقد ثبوت عالقة قانونیة بین المستأجر م -  1

حالة و ضرورة قیام عالقة بین المؤجر و المستأجر من الباطن في  و المستأجر األصلي، إضافة إلى عالقة المؤجر
انظر : جنادي .مشاركة المؤجر في التوقیع على عقد اإلیجار من الباطن ، و تكون عالقة غیر مباشرة في حالة رفضه 

  .  17ص  2001 ،الجزائر،یةالدیوان الوطني لألشغال التربو  في القانون التجاري الجزائري، اإلیجارات التجاریةجیاللي،
  .663ص ،اإلیجار والعاریة،مرجع سابق، في شرخ القانون المدنيالسنهوري، الوسیط عبد الرزاق احمد السنهوري  - 2
یكن طرفا مباشرا في العقد، و إن لم یكن هو  مالك للعقار البد أن یبدي بإرادته في إعادة التأجیر و إن لمالبمعنى  -  3

   إلیجار من الباطن، إال أن الترخیص البد أن یكون من قبله، فمشاركته ضروریة ألنه صاحب حق االنتفاع.لالمؤجر 
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المبدئیة في العقد على  في حالة رفض المؤجر األصلي ( المالك للعقار) بالرغم من الموافقة - 

  1المستأجر صرف  النظر على الموضوع ذلك أن صاحب القرار األول و األخیر ھو المالك 

بمعنى أن للمؤجر أن سلطة  یطالب بھا  المؤجر  بتنفیذ القرار األول .  أي للمستأجرو لیس 

  ن كان بصفة رسمیة في العقد األول . إیعدل عن رأیھ و

ھذا و في حالة ما إذا قبل المؤجر الترخیص عند دعوتھ للمشاركة في العقد و وجد أن بدل 

  األصليعقد القد أكثر من بدل اإلیجار الذي حدده ھو في اإلیجار الجدید و المبرم في إطار ھذا الع

  .2للفارق بینھما وھو حق مكفول لھ قانونا  إتمامایطلب  بزیادة مطابقة لبدل اإلیجار الفرعي  أنلھ 

أین یجب أن تظھر الموافقة المبدئیة على عقد اإلیجار  ،یتضح جلیا أن ھناك عقدین

و الذي  ،من الباطن  باإلیجارلقیام إجراء العقد الخاص ) حتى یسمح المطالبة بھ عند ااألصلي(

یبرم بصفة مستقلة عن األول فیما یخص االلتزامات الواقعة بین المستأجر األصلي و الذي  أنیجب 

في المرحلة  األقلعلى  أوعلى مرحلتین  نأصبح مؤجر و المستأجر الفرعي. ومنھ فالموافقة تكو

)  اإلیجار(عقد األصلي في العقد  إمان تكون الموافقة أب ىلذي یرا 3فسّره البعضولیس كما  األخیرة

  من  الباطن.  اإلیجارفي عقد  أو

كما یجب أن ننوه لمختلف اإلجراءات القانونیة التي اشترطھا المشرع عند المطالبة 

باشتراك المؤجر في العقد الجدید حیث البد أن یحیطھ علما و ھذا بعقد غیر قضائي أو برسالة 

حتى یتمكن من المشاركة الفعلیة  الرسالة  استالمى علیھا، و في ظرف خمسة عشر یوما من موص

و بصورة قانونیة في العقد. و ھو إجراء یساھم في الترخیص النھائي ألنھ یحق للمالك الرفض 

  .  4قبلھ  بل أبعد من ذلك فإن امتناعھ عن اإلجابة یعد رفضا من ، بالرغم من الترخیص األول

                                                             
یه یرفض و یتراجع عن رأ أن یحق للمؤجر أن یبدي بالموافقة المبدئیة بإعادة التأجیر كما یحق له و عند التأجیر الفعلي - 1

  من ( ت ت ج ) .  188/2ا عبرت عنه المادة و هو م
: " و یجوز للمالك عندما یزید اإلیجار من الباطن عن بدل اإلیجار األصلي أن  188/3و هو ما عبرت علیه المادة  -  2

  في حالة عدم اتفاق  األطراف " .  195یطالب بزیادة مطابقة لبدل اإلیجار األصلي و الذي یحدد وفقا للمادة 
تأجیر المحل التجاري " دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي " ، رسالة لنیل شهادة  ، جیاللي زهیرة - 3

  .   48، ص  2008الدكتوراه ، جامعة الدراسات القانونیة ، األردن ، 
لمؤجر بالرغم من   الترخیص فإذا رفض ا"… التي تنص على انه:  188وهو المقصود من الفقرة األخیرة من المادة  - 4

  المنصوص علیه في الفقرة األولى أو امتنع عن اإلجابة صرف النظر علیه" .   
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ال  اإلجابةسكوت المؤجر لمدة طویلة جدا وامتناعھ عن  أنفي ھذا الصدد  اإلشارةتجدر 

وحكم القضاء الجزائري ببطالن التنازل من  اإلطاریعد قبوال ولقد عرضت عدة قضایا في ھذا 

 اإلیجارن كانت مشترطة في عقد إحتى و، الباطن غیر المرفق بموافقة صریحة من المؤجر 

 أنالمؤجر وعلى  إعالم وبموجب النص القانوني المذكور سابقا یلح على انھ  أساسعلى  األصلي

  . 1برسالة  األخیریرد ھذا 

              في إبرام العقد الثانيالجزائري كل ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على صرامة المشرع  

لعقد  األھمیةذي یعطي و الفقھ الذح اذح وبھذا یكون قد،  2و تقدیره لالعتبار الشخصي لعقد اإلیجار 

   إطارن لم یعطھ ھذا الحق في إو 3 من الباطن اإلیجار إبرامفي   ا مھماومنح المؤجر دور اإلیجار

                                                             
، المتضمن  1992/ 02/ 16المؤرخ في  94659الصدد : قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم انظر في هذا  - 1

، عدد خاص ، ة التجاریة والبحریة ،   الجزائرقضائي للغرفضرورة علم المؤجر باإلیجار من الباطن ، مجلة االجتهاد ال
،  1994/   22/11المؤرخ في  106132أیضا  : قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم وانظر  .156ص 

من الباطن ، مجلة االجتهاد القضائي للغرفة  إیجارالمتضمن عدم تأویل طول مدة االیجار بالموافقة الضمنیة على 
  . 159ص   1999جاریة والبحریة ،  الجزائر ، عدد خاص ، الت

یقصد باالعتبار الشخصي للمؤجر في القانون الجزائري هو  مكانة إرادة المؤجر( المالك) عند إبرام عقد اإلیجار من  -  2
وصریحة  إال  الباطن و دوره في تغییر إرادة األطراف ، و إن لم تتضمن النصوص القانونیة هذه المیزة بصورة  واضحة

  أن االعتبار الشخصي  یظهر بصفة جلیة في العقد الثاني ویستشف من خالل ضرورة الموافقة . 
و یؤكد الفقه  هذه الفكرة ألنهم یروا أن االعتبار الشخصي موجود في كل العقود ، غیر انه یظهر بصفة خاصة في عقود 

البعض اآلخر یرى أن االعتبار موجود في كل العقود حتى في عقد اإلیجار و الوكالة و العمل و الودیعة، و المقاولة . و 
البیع ، فالبائع له مصلحة في حالة التزاحم بین المشترین أن یفاضل بینهم. انظر في ذلك :  عبد الحمید فهیم الطنبولي ، 

  .1هامش  72مرجع سابق ، ص 

د اإلیجار من العقود التي یعتد فیها بشخصیة في تساؤل أورده األستاذ رمضان أبو السعود حول متى یعتبر عق -3  
 –یضیف الكاتب  –المتعاقدین فیقول أن األصل في عقد اإلیجار أنه ال یعتد فیه بشخصیة المؤجر و الدلیل على ذلك 

أن  القاعدة العامة في اإلیجار تنتهي بموت المؤجر و لیس بموت المستأجر و هناك من النصوص القانونیة ما  تؤید هذا 
دراج هذه الصفة علیه تخوله أهمیة كبیرة في حیاة ال ٕ كالم.  غیر أن استثناء من هذا فإن لعقد اإلیجار اعتباره الشخصي وا

المتعاقدین ، و یمثل هذا االستثناء في كون متى أبرم المؤجر عقدا ووقع المستأجر في غلط في شخصیة المؤجر فیما إذا 
تفاع ( أي مستأجر للمؤجر) ، فإنه و من الناحیة القانونیة یعد غلط كان هو مالك العقار أو مجرد صاحب حق االن

بمعنى المستأجر الذي  ا توفرت  الشروط المتعلقة بالغلطجوهري یعطي لمن وقع فیه الحق في المطالبة بإبطال العقد إذا م
نسبة للمحول إلیه یتمتع بالحق في اإلیجار متى لم تظهر صفته كمستأجر أو كمحول لحق اإلیجار فقط و ظهرت بال

صفته و كأنه مؤجر مالك العقار كان للمستأجر الثاني حق إبطال العقد لما من اعتبار شخصي للمتعاقدین في عقد 
  .48و 45مرجع سابق ، ص   1996، طبعة  اإلیجار . رمضان أبو السعود ، العقود المسماة
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  حمایة الملكیة التجاریة للتاجر .  على أساس اإلیجارعن التنازل 
  

  اإلیجارعن طریق التنازل عن  اإلیجارالتصرف في حق  إمكانیةمما سبق الحظنا 

بعدم  ھذین التصرفین واقع التفرقة في المعاملة بین  أن إلىنشیر  أنالباطن، و ال بد  من واإلیجار

بیع  إلىیسعى  اإلیجارالتنازل عن  أنعن طریق المالك دون الثاني یبررھا  األولالتصرف  إجازة

، وھو حمایة  1 قانون الملكیة التجاریة أحكامالمتجر، وبالتالي یتفق ھذا التصرف مع الغرض من 

التي ھي ملكیة للمستأجر وان الحق في اإلیجار أیضا ملك لھذا األخیر باعتباره القاعدة التجاریة 

  .  حدأعنصرا فیھا ال ینازعھ فیھ 

اجر وجود مكنة في العالقات التجاریة یستفید منھا الت إلىمن الباطن  اإلیجارفي حین یسعى  

محدودة جدا یطغى فیھا حق لملكیة التجاریة با األخیرةو عالقة ھذه وتدخل ضمن معامالتھ العادیة 

  منھ في صورة حق تجدید .  أكثرفي صورة االنتفاع  اإلیجار

كانت لھ أھمیة بالغة وان المتحكم  59 -75للقانون التجاري  وفقا  اإلیجارالتنازل عن  نّ إ

فس الوقع كما لم یعد لھ ن ،  02- 05 لتعدیل الجدید ا أن إالكصاحب حق ،  المستأجرفیھا كعملیة ھو 

حق التجدید لم یعد موجودا بالصورة السابقة ولم تصبح موافقة المؤجر من  أنفي السابق ذلك 

الجدید یخلي المكان بمجرد انتھاء العقد وال یتمتع  المستأجر أنخالف طالما  أوعدمھا محل نقاش 

  نھ سھل جدا . بل وان التخلص م ، غیر مرغوب فیھ لمدة طویلة مستأجربحق التجدید فلم یصبح 

  ھكذا نستنتج أن القانون الجزائري بالنظر للقواعد العامة و الخاصة لم یعرف إال مفھومین 

         رغ معناه في عدة مصطلحاتالتنازل عن اإلیجار و اإلیجار الفرعي و ھذا األخیر أف و ھما

قد اإلیجار نكون أمام فمتى كان یقصد بھ تأجیر كل العین أو جزء منھا بمناسبة إبرام ع، و قوالب

إیجار فرعي أو من الباطن، و متى كان یقصد بھ بیع أو ھبة كل الحق في اإلیجار نكون أمام تنازل 

  عن اإلیجار.

  

  

  

  

                                                             
1  - JAUFFRET ( Alfred )," Le nouveau statut des baux commerciaux ", Revue trimestrielle 

de droit commercial et de droit économique, Librairie Sirey, Paris , 1953, p. 833. 
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  المطلب الثاني 

  .اإلیجارق في ــــبیع  الح 
  

ككل ، ویظھر ذلك فیما إذا  القاعدة التجاریة الباعث الجوھري لمشتري حق اإلیجار  یعتبر

إلیجار واقعا على متجر یشتھر بصناعات معینة أو إذا كان مقترنا بموقع ھام یجذب العمالء كان ا

مثل المقاھي التي توجد في األسواق أو المطاعم التي توجد على " الكورنیش" البحري في 

المصایف فھنا یعد الحق في اإلیجار ھو العنصر المھم والدافع لشراء المتجر و علیھ التصرف في 

ولكن السؤال  المطروح ماذا لو ، بالبیع  یشمل بالضرورة التنازل من حق اإلیجار بالبیع  المتجر

أو العكس ، فیرید أن یشترى  اإلیجارمن دون الحق في  األخیریشترى ھذا  أنمشتر المتجر  أراد

  ؟ ةالحق في اإلیجار دون القاعدة التجاری

و نظریا ھي   بیع المتجر إطارفي  الإال یتم  اإلیجار بیع حق أنیظھر  األولىمن الوھلة 

القانون ال یلزم  أنال یوجد في التشریعات ما یمنع بیعھ منفردا كما  إذ ، ة خاطئة للقوانیناءقر

عدم تناولھ لالواقع حتم علینا ھذا الرأي  ، ولكن 1ببیع كل عناصر المتجر عند انتقالھ  المستأجر

ھذه التصرفات وال تشجعھا  تنظیم ختلفھا ال تساھم في التشریعات بم أنكما  لتلك الحاالت ،القانون 

تتم عبر   ،عن طریق البیع  اإلیجار في انتقال حق ،ھا . ولھذا كانت الوضعیة الغالبةخاصة ب بأحكام

  .عقد بیع المتجر الذي یعد من العقود التي تشھد انتشارا كبیرا في الساحة التجاریة 

بعض  ثم نتناول موقف ،عند البیع ( الفرع األول )یجار اإل مكانة حقنتناول لھذا س     

  . (الفرع الثاني) والتي أخذت موقفا مخالفا للقانون الجزائري التشریعات العربیة المقارنة

  

  الفرع األول

  .القاعدة التجاریة عند بیع  اإلیجارمكانة الحق في 
  

فإن األحكام الخاصة  عمال تجاریا سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ا كان بیع المتجرلمّ 

 باألعمال التجاریة ھي التي تسري وھي تعتمد على أركان البیع المتمثلة عادة في الرضا و المحل 

و السبب و األھلیة ، و إن ركن المحل بذلك قد یسبب إشكال متى ال یكون البیع واقعا على المتجر 

عن العناصر التي یجب  حثنبككل ، بل على بعض عناصره دون العناصر األخرى.  مما یجعلنا 
                                                             

  . 44 نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص -   1
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أن یشملھا البیع حتى  یعتبر ذلك بیعا لمتجر و ھل الحق في اإلیجار یعد عنصرا من ھذه األخیرة  

    ؟ تھاالستغناء عنھ یفقد للبیع مشروعی  أن أم

یعتبره تصرفا نادرا مطوقا ومشروطا في  وأحیانامنفردا  اإلیجاربیع الحق في  1ینفي الفقھ 

التنازل عن الحق في  أنانونیة  التي تختصره في بیع القاعدة التجاریة ذلك النصوص الق إطار

وال یشترط موافقة ككل التجاریة یالزم  بیع القاعدة في القانون التجاري الجزائري بالبیع   اإلیجار

ھ. مما یدعونا لتحلیل الموقفین ومعرفة أیھما المؤجر بخالف للقانون الفرنسي،رغم انھ یعد نسخة من

انفصال األولى وھي  ؛ أساسیتین مسألتین فينبحث من أجل ذلك علینا أن و رب للمنطق القانوني.اق

  .اإلیجارموافقة المؤجر في انتقال حق مدى وھي  الثانیة و القاعدة التجاریة.حق اإلیجار عن ملكیة 

  .انفصال حق اإلیجار عن ملكیة القاعدة التجاریة أوال: 

ملكیة القاعدة التجاریة و مدى اعتباره  انتماء حق االیجار إلىمدى بات تتضمن ھذه المسألة إث      

  .عند بیعھا عنصرا ضروریا من عناصر القاعدة التجاریة
  

  .مدى انتماء حق االیجار إلى ملكیة القاعدة التجاریة  -1

فھل وضعیة بیع التاجر لمتجره  وتدور أساسا حولتناول الفقھ ھذه المسألة بالكثیر من االھتمام 

استمرار عقد اإلیجار مع  و ھ معھذلك یستلزم بیع أن أمبعیدا عن المتجر اإلیجار ینتقل الحق في 

  ا یضمن استمرار تجاریتھ في ذات المكان و الموقع. ممّ ، المالك الجدید 

 اإلیجارالتنازل عن  إلىیسعى  المستأجر أنفكرة  إلى  2 البعض من رجال القانون یشیر

یجار اإل واعد الخاصة التي تقضي بانتقال حقحتى یتمتع بحمایة قانونیة وفقا للقبمظھر بیع المتجر 

الذي  اإلیجارـ في منع التحایل بالفصل والتمییز بین التنازل عن  ھؤالءتكمن الصعوبة ـ حسب  و

للغیر  یجاراإلحق ( المصري ) وبین بیع المتجر الذي یجیز انتقال  األماكن إیجاریحضره قانون 

   .األخیریعتبر عنصرا من ھذا  ألنھمن دون أي شرط المتجر  عند بیع

من التنازل عن  188المادة تحضر  في التشریع الجزائري، حیث ذاتھ الموقف یعتبر ھذا 

من  عند بیع المتجر التنازل عن االیجار 200المادة سمح ، في حین تإال بشرط الموافقة االیجار 

                                                             

    . 89ص ،  2003،   األردنفوزي محمد سامي ، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة  للنشر والتوزیع ،  - 1
   .44نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص  -   2
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سعى المستأجر إلى  بیع متجره متى  لتحایل موجود  امجال وبالتالي ف ،أي موافقة حاجة إلى دون 

ول لھ الحمایة ال تشترط الموافقة تخّ   200المادة  أناإلیجار لوحده طالما  من التنازل على حقبدال 

  . من دون الحاجة إلى أي موافقة والمكنة في بیعھ الكافیة 

القاعدة ملكیة عن ھذا الحق انفصال ھي  اإلیجار قضیة تطرح  في انتقال حق ن أولإلھذا ف

ما یفید التنازل عن الحق في اإلیجار  أوالتجاریة على أساس أننا لم نجد نص قانوني یمنع ذلك 

، ولو انھ یوجد إمكانیة انفصال بقیة العناصر لكنھ یوجد التنازل عن المتجر ككلكعنصر منفصل و 

فكرة إمكانیة انتقال كل عنصر على  ، فھل نتراجع عناألخرى  من القاعدة عن ملكیة ھذه األخیرة 

اإلیجار ھو االستثناء الوحید الذي إذا  انتقل انتقلت معھ كل  أم أن بیع حق   1حدة بأحكامھ الخاصة 

  .  التجاریةمن القاعدة  یتجزأانھ جزء ال  أساسالعناصر األخرى أو على األقل الجوھریة منھا  على 

ال یدخل في نطاق ملكیة القاعدة التجاریة …اإلیجارحق  أن"  إلىتوصل بعض الباحثین 

       بحیث یمكن أن تنتقل القاعدة التجاریة دون حق اإلیجار،كما لو رفض المؤجر تجدید اإلیجار 

و دفعھ التعویض االستحقاق مقابل اإلخالء ، و أنھ ال یشكل أصال عنصرا في القاعدة التجاریة إذا 

أو إذا كانت طبیعة النشاط المستغل  للعقار في نفس الوقت، ما كان مالك القاعدة التجاریة ھو مالك

قابل للنقد ، فالحجج المعتمد علیھا غیر أننا نعتقد أنھ رأي .  2ال تحتاج إلى محل كالباعة المتجولین" 

      وھو ما سیأتيیمكن دحضھا في أن عنصر حق االیجار ال یدخل في ملكیة القاعدة التجاریة 

  بیانھ : 

وضع غیر صحیح وغیر ممكن بتاتا وذلك  یمثل اإلیجار دون حقالقاعدة التجاریة  لانتقا إن - 

من  ( ت ت ج )  200للقانون الجزائري تنص المادة متى كانت في إطار عقد إیجار فبالنظر 

عند بیع القاعدة  اإلیجارشأنھا تلغي إمكانیة التنازل عن حق كل التعاقدات التي من   أن

  منھا.  نھ جزءً أیدل داللة قاطعة  نماإوھذا التجاریة  تعد باطلة 

انتقال القاعدة التجاریة  دون حق اإلیجار بدلیل دفع المؤجر  بإمكانیةالقائلة أما الحجة الثانیة  - 

 وإخراجھ اإلیجار ابل التنازل عن حقفي حالة رفض التجدید وھو مق حق تعویض اإلستحقاق

                                                             
  .  7 مرجع سابق ، ص - 1 
القانون ، فرع  يالماجستیر فملكیة القاعدة التجاریة بین االستغالل والتصرف ، رسالة لنیل شهادة ،  أنیسةحمادوش  -  2

  . 32، ص 2003، ائرالجز  كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري  تیزي وزو ،، قانون التنمیة الوطنیة
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 إذا بحثنا عن مصدر تعویض اإلستحقاقألنھ  نتقدمن دائرة الملكیة التجاریة، فھو أیضا أمر م

       التخلي  أسباب أنالتجدید. كما  التخلي عن حق  وإنما اإلیجار لیس ھو التخلي عن حقف

إذا ما توافرت  إال، التجدید یكون بصفتھ عنصر في القاعدة التجاریة وال یتم ذلك عن حق 

 حق عزلوھي شروط ال ت ،ن ( ت ت ج)م 185 إلى 178الشروط التي تنص علیھا المواد من 

 األصليصاحبھ  إلىما ترتب عنھ كل و  ترده ، وإنمان ملكیة القاعدة التجاریةع اإلیجار

  .)المؤجر(

 ھامالكإذا كان ال یدخل في ملكیة القاعدة التجاریة  اإلیجار القاضیة بأنأما الحجة الثالثة و  - 

ن للقاعدة حق اإلیجاأن  نا نقولنإھو نفسھ مالك العقار ف ّ   ر ھنا غیر موجود أصال و غیر مكو

و ال للعقد و بذلك فھو أمر ال نتحدث فیھ. و ھو ذات الشأن بالنسبة للمحالت المتجولة ألن عقد 

 اإلیجار فیھا ال یوجد.

و علیھ فإن حق اإلیجار متى كان ھناك عقد إیجار كان عنصرا أساسیا فیھ و في القاعدة 

بل ومن ینتقل معھ وھو من شروط البیع  أنیجب ف ، 1دونھ من ن تنتقل التجاریة و ال یمكن لھا أ

   .2ت بھ محكمة االستئناف الفرنسیة موھو ما حك للمتجر االستغالل الفعلي شروط

 اإلیجار من العناصر األساسیة في االستغالل الفعلي أن حقونستدل في القانون الجزائري 

من القانون الخاص بشروط القید في السجل  12لمادة ما تنص علیھ ا وقیام القاعدة التجاریة ھو

التي تنص على أن یكون من بین مكونات ملف السجل التجاري ھو امتالك عقد الملكیة   3التجاري

لھ التسجیل ومن  قمما یدل على ضرورة تمتع التاجر بحق اإلیجار حتى یح، أو عقد إیجار توثیقي

  ثمة إنشاء قاعدة تجاریة بصورة قانونیة. 

                                                             
  . انظر :                و هو ما ذهب إلیه  الفقه الفرنسي -   1

        - CHARTIER (Yves ), Droit des affaires , L’entreprise commercial , Imprimerie des presses 
Universitaire de France  , Paris. 1990, p 36. 

2  -Cour.  Cass.3e Civ . 28 Fev. 1990 . Gaz. Pal . 1990 ,2 , Note de J.D. Barbier ,p . 414. 

(ج ر) ، المتضمن شروط القید في السجل التجاري 1997 ینایر 18المؤرخ في  41 -97انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 3 
    . 6، ص  3 ع،  1997ینایر  12صادرة بتاریخ 
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 ياإلیجار لوحده كما ال یمكن أن یباع عنصر األمر أنھ ال یمكن أن یباع حقا سبق ممّ اتضح         

 اإلیجار حقفالنتیجة بو، ذلك أنھما متالزمان عند بیع المتجر ماالشھرة و االتصال بالعمالء لوحدھ

مالك العقار أن و ال یحق ل اإلیجارالقاعدة التجاریة ال في عقد عنصر یملكھ التاجر ضمن ملكیة 

دة التجاریة وال یمكن للمؤجر یبیعھ عند بیع القاع أنیتصرف في ھذا الحق و بالتالي یمكنھ قانونا 

   یمنعھ من ذلك. أنفي 

واالنتفاع لمالك العقار،  القواعد العامة یعود حق التصرف إطارفي األصل و في  أنمع العلم      

لصالح الغیر ألن العقد  إیجارهیتنازل عن  أن مستأجرللمن (ت م ج) ال یسمح  505فبموجب المادة 

  . برضا المؤجر إالتتم ھذه العملیة  أنابرم حسب االعتبار الشخصي وال یمكن 

العقد  أحكامو ال یحق لھ أن یتدخل في  ،یختلف في القانون التجاري الجزائري األمر أنیر غ     

ُ  وأ( بین المستأجر ومشتري القاعدة التجاریة  الجدید من  المستأجرالمتنازل لھ ) كأن یمنع المؤجر

 األخیربل أن االتفاق بین المؤجر و المستأجر على ھذا البند یقع باطال  ولھذا  ،اإلیجارالتنازل من 

  .االیجار والمتجر معا إلیھنتقل یالحریة التامة في اختیار من 

            1من ھذا النوع من العقودیؤكد مرة أخرى أن فكرة االعتبار الشخصي تخرج  ماإنّ ھذا      

و ال یحق لمؤجر العقار التحكم في عملیة بیع القاعدة التجاریة و حرمان المشتري من حق اإلیجار 

  . أخرىمن جھة و عنصرا في عقد اإلیجار من جھة  األخیرةالذي یعد عنصرا  في ھذه 

  لتجاریة.عند بیع القاعدة ا إلزامیامدى اعتبار حق االیجار عنصرا   -2

فإن المشرع حدد العناصر التي تنتقل عند بیع القاعدة التجاریة  من (ت ت ج)  96لمادة ل طبقا

فرحة زراوي "  األستاذةتقول   أین یعتبر حق االیجار عنصر من ھذه العناصر، وفي ھذا الصدد

ة الموضوع "  أنھ " إذا خلى عقد البیع من تحدید العناصر التي یتضمنھا المتجر یلتزم قضاصالح

ـ جوھریة  ھرـ حسب قضیة الحالبالبحث عن إرادة األطراف مع مراعاة العناصر التي تظ

          الشھرة  أولممارسة نشاط تجاري، فضال عن اشتراط إدراج عنصر االتصال بالعمالء و / 

                                                             
و        ر الشخصي موجود فقط في عقود اإلیجار و الوكالة و العمل و هو رأي غالبیة الفقهاء الذین یرون أن االعتبا - 1

  .269، مرجع سابق ص  اغو تنعبد السید  الودیعة و المقاولة دون عقود البیع .انظر :  سمیر
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لمادة امن الفقرة الثانیة في تفسیرھا ھذا على  تستند و ،  1و عنصر الحق في اإلیجار إن وجد "

  . المذكورة أعاله 

 تم االتفاق على خالف ذلك  إذامكملة یجوز مخالفتھا قاعدة المادة ھذه  أنلكن ما یالحظ 

ویعد أمر نسبي بالنظر  عند انتقال المتجر غیر وارد أساسي رعنص اإلیجار حق  ن اعتبارإوعلیھ ف

في انتقال  اأساسی اعنصر ھتجعلوالتي   2من (ت ت ج )  التي ھي من النظام العام  200لمادة ل

موافقة المؤجر مالك  إلىمشتري ال یحتاج  أليانتقالھا  أنالقاعدة التجاریة  وفي ملكیتھا ، ذلك 

  یعد باطال.لذلك اتفاق مخالف  وأيینتقل لزاما معھا  وإنما، العقار 

، سندیكون مجرد عنصر  أنمن  أرقى اإلیجار حق أنعلى  تأكیدا إال ھذه النتائج زیدناتال   

من ( ت  1/ 78المادة  إطارضرورة ذكره في  إلىن العمالء یرقى أنھ في ذلك شأش  إلزاميھو بل 

      كل لتدعم 96المادة  جاءتو، منحتھ ھذه القوة وھي قاعدة آمرة 200ن المادة ت ج) فقط أل

  ذلك.  

  موافقة المؤجر في انتقال حق اإلیجار.   ثانیا :

  اإلیجارحق نجد المشرع الجزائري قد تناول موضوع بیع  3خالفا للعدید من التشریعات 

السالفة الذكر   )من ( ت ت ج  200، و خاصة من خالل المادة  4ضمن موضوع بیع  المتجر ككل

                                                             
  .  206مرجع سابق ، ص المحل التجاري ، فرحة زراوي صالح  ، الكامل في القانون الجزائري ،  -  1
حیث  1999فیفري  09المؤرخ في  182-873ملف رقم ، ( غ ت ب ) ، قرار هاالعلیا في محكمة و هو ما أكدته ال - 2

منع المستأجر من التنازل  إلىإذا كانت ترمي  : " من المقرر قانونا بأنه تلغى جمیع التعاقدات مهما كان شكلها جاء فیه
و  تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك. عن إیجاره لمشتري محله التجاري أو مؤسسته و كذلك  االتفاقیات التي 

من القانون التجاري التي تجیز  200أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على المادة  –من قضیة الحال  –متى تبین 
للمستأجر التنازل عن إیجاره لمشتري محله أو مؤسسته دون أن تجعل هذا األخیر خاضعا لقبول المالك وبالتالي فإن 

و تجدر اإلشارة هنا، إلى أن المؤجر (مالك الجدران) ال یجوز له التمسك بحق  " .ستئناف طبقوا صحیح القانونقضاة اال
ملف یتضمن االتفاق في  ع قاعدته التجاریة للغیر. انظر:الشفعة في حالة ما إذا أراد المستأجر (مالك القاعدة التجاریة) بی

قسم  من القانون التجاري  المجلة القضائیة، 200یجار باطل ویخالف المادة العقد على موافقة المؤجر عند التنازل عن اال
  .161، ص 1999،  01، الجزائر، ع  الوثائق للمحكمة العلیا

بالعودة إلى قانون التجارة األردني ال یوجد نص خاص یعالج أحكام المتجر من حیث بیعه و رهنه و إیجاره بینما نجده  -  3
  .     90 و 89ص   ، مرجع سابق ،وزي محمد سامي ف في القواعد العامة.

  .المحلالمشتركة ببیع  باألحكامتحت الفصل الثالث والخاص  أيوما یلیها  123من المواد انظر  -   4
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شأن موافقة المؤجر عند  فيمن قبل من رجال القانون والقضاء الجزائري، ا انتقاد والتي لقیت

ضروري على  مرأحضور وقبول المؤجر لمثل ھذه العقود  يفیرون  أنھمذلك . اإلیجار  انتقال حق

العدید من النزاعات والحاالت المعقدة  تمنع أن ان مشاركتھ في العقد من شأنھالمشرع اشتراطھ أل

  .المشتري أوالغش سواء من طرف البائع  أوالناتجة عن الخطأ 

ال یمنع  فھذا األخیر ، نسيل فرقا ھاما بین قانوننا والقانون الفرمن خالل ھذه المادة  نسجّ 

ال ، كما على ربط التنازل بالقبول من طرف المؤجر اإلیجارأن ینص عقد من  35موجب المادة ب

، وفي حالة البائع قبل البیع المستأجرالمؤجر من طرف  إشعاربالبنود التعاقدیة التي تفرض  یمنع

 دفوع المستأجرو  رفضالي رفض المؤجر تطرح القضیة على المحكمة لتقدیر مبررات المؤجر ف

 المستأجرو  ، و یصبح  كل من المالك العقاري والمستأجر البائعثم تؤید المحكمة أحد الموقفین

مكن تولن ی اإلیجارفي العقد وعلى علم بكل تفاصیل وضعیة المحل و معطیات  أطرافاالمشتري 

  . من ھؤالء االحتجاج بتجاھلھ لذلك احد أليمستقبال 

ھو نفسھ محتوى   1الفرنسي 53من مرسوم المادة  ھذه  محتوى  أن إلىھنا  اإلشارةوتجدر 

الخاصة بالشركات في النص  اإلضافةفھما سیان في الصیاغة ـ ما عدا من ( ت ت ج)  200 المادة 

 الفرنسيالقضاء ر یفسغیر أن تتین یولالفرنسي وھي ال تغیر من المعنى ـ  خاصة في فقرتیھما األ

ضرورة عن النص الوارد في القانون التجاري الجزائري حیث یرى القضاء  لھا جعلھا تختلف

التفرقة في ھذا الموضوع بین االتفاقات المانعة من التنازل، واالتفاقات التي تقیّد ھذا التنازل بشرط 

، وبصحة األولىفیقضي ببطالن االتفاقات    Clauses dites d'agrémentموافقة المؤجر

   .االتفاقات الثانیة

ن صعوبة أ و تفسیرین ؛ ضیق وواسعن ھناك أعلى تطبیق ھذه المادة بولقد عبر الفقھ 

  .  2تفسیرھا یكمن في التفرقة بین الشروط المانعة للتنازل وشروط تصعب من حدوثھ 

                                                             
  على أنه: 1/ 35حیث تنص المادة  -   1

" Sont également nulles ,quelle qu’en soit la forme, les conventions  tendant à interdire au 
locataire de céder son bai ou les droits qu'il tient du présent décret l à l’acquéreurs de son 
fonds de commerce ou de son entreprise" .                

2   - CHÂTEAU ( Bonoit) ," Baux Commerciaux , Cession , Sous location " , Op.Cit  p.58.  
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مو  " و    Martin"مارتان""  األستاذانقبل  الموقف انتقد بشدة من ھذا  أنغیر 

"Maus   "200(والمقابلة للمادة  أعاله 35البطالن الذي تنص علیھ المادة  أن ى كل منھما یر و 

ھذه   أنذلك  تشترط موافقة المؤجر على التنازل،على االتفاقات التي  أیضاجزائري) یسري 

ّكن االتفاقات  إلىخطوتھ في االلتجاء  المستأجر، وال ینفع المؤجر من رفض الترخیص بالتنازل تم

         من لھم رغبة في شراء إبعادالقضائیة ، مما من شأنھ  تاإلجراءاالمحاكم نظرا لبطء 

  .   1المتجر

التفرقة التي جرى علیھا القضاء لھا ف، عكس ھذا الرأي Jauffret" "جوفري األستاذرى ی

من شأنھ ربط المؤجر وھو لالستعمال التجاري قابلة للتجدید ،  اإلیجارما یبررھا ، ذلك ألن عقود 

بعالقة ایجاریة تمتد مدة طویلة من الزمن ، ولذا فإنھ یكون من المبالغ فیھ  اإلیجاربالتنازل لھ عن  

اعتراض مشروع على شخصیة رأیھ بصدد ھذا التنازل وقد یكون لدیھ  بإبداءعدم السماح للمؤجر 

  .2 اعتراض المؤجر خاضع لرقابة القضاء أن، وال ضرر في ذلك ما دام المستأجر

 موضوع جدل كبیر یحسم بھ انتقال حقلمؤجر عند بیع المتجر موافقة ا أن إذننستخلص 

ده و .وبقیت محل التفسیر الواسع والضیق للقانون الفرنسيھ ، من عدم اإلیجار ّ  األستاذھو ما أك

نطاق الحظر من التنازل  أنفي شأن التعلیق على المادة السالفة الذكر حیث یرى  احمد محرز محمد

مشروع سواء كان على  وأالتصرف یرد على متجر ككل  أن باتثإیتوقف على شرط رئیسي وھو 

كان التنازل  إذا أما. تجر في حالة استغالل وقت التنازلن یكون المأتجاریا و وأحرفیا  وأصناعیا 

ن غرض أل اإلیجارفیجوز اشتراط حظر التنازل عن ، بصفة مستقلة عن المتجر  اإلیجارعن حق 

 ذھبت إلیھ على استقالل وھو ما  اإلیجار القانوني ال حمایة حق تجر بمفھومھالمشرع ھو حمایة الم

  . 3 ھاحكمفي  الفرنسیة " " Reimes ریم " محكمة

                                                             
1  - MAUS (R)," Les responsabilité de cession d'un bail commercial", Chronic  ,Dalloz, Paris, 

1955,p. 145. 
2 - JAUFFRET ( Alfred ), MESTRE (Jacques) ), Manuel  Droit Commercial, 21ème Ed. 

Librairie générale  de  droit et de la jurisprudence,  Paris,  1993, p.833.  

. عن احمد محمد محرز ، فكرة الملكیة التجاریة ، مرجع  1983دیسمبر  5مؤرخ في محكمة ریم الفرنسیة الحكم    -  3
  . 160سابق ، ص 
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  باألحكام أدىمما ،  1 53لمرسوم من ا 35للمادة القانون الفرنسي جاء بتعدیل آخر  أنغیر 

و  35لمادة لالواسع ر بتطبیق التفسیصراحة سمح الذي وتخضع للنص الجدید   2الفرنسیة القضائیة 

إدراج شرط في عقد اإلیجار ینص على مساھمة  ونص على جواز ،فرنسيلقضاء الالذي جاء بھ ا

المؤجر في إحالة اإلیجار أو ینص على استدعائھ حین القیام بعملیة التنازل  و یترتب على عدم 

ھذا  أصبح الكیفیة بھذهواحترام ھذا الشرط إمكانیة فسخ عقد اإلیجار بطلب من صاحب العقار. 

  .بعدما كان مطابقا لھ یخالف جذریا القانون الجزائريالنص 

لصالح  اإلیجارمن تدخل المؤجر في عملیة التنازل عن المشرع الفرنسي یمنع لم یعد 

عدم تطبیق شرط أصبح  ، بل و وإشراكھ في عقد التنازلالجدید،   التعدیل في إطارمشتري المتجر 

لبنود التعاقدیة التي تفرض التعدیل باسمح ، ذلك أنھ  3الحكم بفسخ العقد المنع یسمح للمحكمة ب

المؤجر من طرف المستأجر البائع لمتجره قبل بیع قاعدتھ و ذلك إلشراكھ في الموافقة أو  إشعار

وسمح للعقود التجاریة بھذه الصیغة الجدیدة  عدم الموافقة في التنازل عن اإلیجار عند بیع المتجر

  .4لثقة انعكست ایجابیا في قلة القضایا على مستوى المحاكم نوعا من ا

بھذه الصورة أصبح موقف المشرع الجزائري یختلف تماما على ما اخذ بھ المشرع 

الفرنسي، الذي تفادى المیل المطلق في اعتبار الحق في اإلیجار حقا عینیا من خالل التمتع في 

، في حین بقیت ھذه الطبیعة القانونیة لحق اإلیجار  التصرف فیھ من دون العودة إلى إرادة المؤجر 

ولكن رغم ذلك  .بكل ما تحملھ من آثار سلبیةنفسھا و من ( ت ت ج )   200وفقا  لنص المادة 

                                                             
1   - Voir l' article 6 de la loi n° 71-585 Du 16 Juillet 1971, modifiant le  décret n° 53-960 du  30 

septembre 1953 Réglant  les rapports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ,industriel 
ou artisanal, Code de commerce( J.o.r.f ) N°  34 du  17 Juillet 1971. 

  ، انظر على سبیل المثال الحكم : شدیدا رغم انه لقي انتقادا له قرارات ولقد اخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي في عدة -  2

 - "Civ. 3 e, 24 Nov. 1987 , J.C. P, 1988, II,21025 ,  Note Boccara  " V. GUYON ( Yves),  
Op.Cit,  p 6.77   

3  - MAUS (R) , Op.Cit. p. 145 .Vaussi : GUYON ( Yves),  Op.Cit.  p. 678.  

  .   51نظر:  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ا -  4
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یجب اإلشارة أن المشرع الجزائري منح نوع من الحمایة لمؤجر العقار إزاء مشترى القاعدة 

  من ( ت ت ج ) التي تنص على انھ :  769/2دة وذلك بموجب الما 1التجاریة أو المتنازل لھ 

وإذا لم یعد التزام الضمان في حالة التنازل عن اإلیجار مضمونا في حدود اإلیجار  «

.   »المشار إلیھ ، فانھ یمكن إبدالھ بأمر مستعجل بكل ضمان كاف یقدم من المتنازل لھ أو الغیر

لتنازل خاصة للمؤجر في قبول  أو رفض ن لم یعط المشرع االعتبار الشخصي الكامل لعقد اإف

منح الفرصة لھ  بتنفیذ التزام الضمان عن طریق إبدالھ  ، إال أنھ المشتري الذي سیصبح متعاقد معھ 

   خر یكفل تحقیقھ إذا لم یكن مكفوال.آبأمر مستعجل بأي ضمان 

 یمكن تصوره فال، استقالال عن القاعدة التجاریة  اإلیجارفیما یتعلق بالتنازل عن حق  أما 

نھ ومتى أراد المستأجر التنازل عن أنشیر إلى ائري على اإلطالق وفي ھذا الصدد في القانون الجز

یتم في إطار اإلیجار من الباطن ألن التنازل عن اإلیجار باعتباره ، فانھ اإلیجار بمنعزل عن القاعدة

ن في األصل سنتین ألعنصر في القاعدة التجاریة یستوجب أن یكون بموجب عقد تفوت مدتھ 

فال یعقل أصال بیع ، ھذه المدة فوات ة ومن بعدھا الملكیة التجاریة ال تتأسس إال بعد یالقاعدة التجار

نكون  فإننا، من دون ھذه المدة  اإلیجارتم التنازل عن  إذا أما. الحق في التجدید وھو لم یتكون بعد

  موافقة المؤجر المالك.  إلىیحتاج فیھ المتنازل  أینمن الباطن  إیجار أمام

القضاء الفرنسي اعترف بإمكانیة اشتراط تقیید حق التنازل لصالح ورثة أن كما نسجل 

المستأجر فقط و في المقابل أقر القضاء أیضا شرط موافقة المؤجر على التنازل مع وضع ھذا 

  سب اعتقادنا.نجده في القضاء الجزائري حلم ،  وھو األمر الذي  2الشرط تحت رقابة المحكمة 

شروط تتمثل في أن یقع البیع تستوجب موافقة المؤجر عند بیع المتجر  أن إذننستخلص 

  لحق اإلیجار اأن یكون المستأجر مالك ، و منفردا اإلیجارحق  نعلى المتجر و ال یمكن التنازل ع

ل ن یستغل المتجر من ق، وأخیرا أ ( للملكیة التجاریة ) أي تتوافر فیھ مدة السنتین ّ   إلیھمبل من یحو

  من ( ت ت ج ).  172ھذا وفقا للمادة وبواسطة تابعیھم،  أو بأنفسھمسواء 

                                                             
ختال السعید ، المحل التجاري وحق اإلیجار ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة ، فرع القانون  -   1

  .  100ص  ، 2002/2003البحري والتجاري ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، سنة 
  .340 ، ص1976، القانون التجاري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة،  القلیوبيسمیحة  -   2
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حتى وجود شرط  عدم التنازل ذلك  أویتم االتفاق على التنازل  أننھ ال یھم إف األخیروفي 

  ھو ما ال یعطل عملیة االنتقال ، و ذلك نإف وجدن إو ،ع باطال متى كان وارد في العقد الشرط یق  أن

   . 1 أحكامھالقضاء الجزائري في معظم  إلیھذھب 

 ولقدبصحة الشرط وھذا خطأ،  أحیاناوعلى خالف ذلك نجد  بعض من القضاء یحكم 

لمشتري  مستأجر من التنازل عن حق اإلیجارتضمنت العدید من العقود الموثقة بنودا مفادھا منع ال

  .2لمتجر مرھونا بموافقة صاحب الجدرانفتجعل ھذه البنود من بیع ا، القاعدة التجاریة 

القضاء  أن ، إالمن الباطن واإلیجار اإلیجارالتنازل عن  رغم التفرقة الواضحة بینف 

في حین ، فیشترط الموافقة في الوضعیتین ،  أحكامھفي نھما یخلط بی وكأنھیبدو  أحیاناالجزائري 

عي الموافقة وھذا ما لم تقرره المحكمة ال یستد ذلكن إتنازل عن كل المتجر ف أمامانھ ومتى كنا 

( ت ت ج )  188المادة ة  مستندة على على ضرورة الموافق  أكدت أین ،قراراتھا   بعضالعلیا في 

  .  3وھذا خطأ  200بدال من المادة 

  

  

  

                                                             

ورثة ت ج ومن معها  (  ،  بین1999/ 09/02المؤرخ في  182893 ملف رقم، ( غ ت ب ) ، قرار المحكمة العلیا  -  1
من  200باطل ویخالف المادة  التنازل عن االیجار عند على موافقة المؤجرفي العقد المتضمن االتفاق  )،ع ع   ) و (

 المتضمن .161،  ص  1999،  01لمحكمة العلیا ،  الجزائر ، ع ل الوثائق، قسم  المجلة القضائیة  ، القانون التجاري 
  تجاري .   200في العقد على موافقة المؤجر عند التنازل عن االیجار  باطل ویخالف المادة  االتفاق 

  

 01/1984/ 21المؤرخ في   30401 ملف رقم، ( غ ت ب ) ،  هفي قرار  جلس األعلى ( سابقا)الم ههو ما أكدو   -   2
المتضمن بیع المتجر یعد تنازل عن االیجار ولیس إیجار من الباطن  قضیة بین (ح ص ب ع ) و بین (ف ب ) النقض

 .  .100، ص 1984، 01ع  طني لألشغال التربویة ،وان الو یال  یستوجب موافقة مالك الجدران، المجلة القضائیة  ، الد
.  

  و     )ذ ر ، بین (  1989/ 12/ 31المؤرخ في  56817، ( غ ت ب ) ، ملف رقم ( سابقا) المجلس األعلى قرار   -   3
مستندات الالمجلة القضائیة ، قسم )  ، المتضمن التنازل عن االیجار ببیع القاعدة التجاریة ، موافقة المالك ،  ض أ  (

  .98، ص   1992،  04، ع  الجزائر شغال التربویة ،للمحكمة العلیا  ، الدیوان الوطني لأل والنشر
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  ثانيالفرع ال

  موقف بعض التشریعات المقارنة. 
  

في مجال سي أو التشریعات العربیة سواء التشریع الفرن لتشریعات المقارنة اتتباین مواقف 

في منح  ة موافقة المؤجر المالك للعقارألبالبیع وذلك في مسألتین ؛ مساإلیجار التصرف في حق 

   .، ومسألة ضرورة انتقالھ مع بیع القاعدة التجاریة التنازل

فھناك من ، التشریعات في وضع النصوص و تركیزھا على فلسفة صحیحة فقد اختلفت 

على أساس أنھ المؤجر األصلي ، و جعل من إرادة  أولدة المؤجر وموافقتھ كشرط سبّق إرا

  المستأجر خاضعة إلجازة المحكمة . 

و ھناك من تفادى ھذا النوع من النزاع بإلغاء مباشرة إرادة األطراف في ذلك و إخضاعھا 

  .1ع الجزائري یشرتال كما ھو الشأن في، للنظام العام 

االیجار من دون القاعدة بیع حق  إمكانیةفي لوحدھا تنفرد فرنسا فرنسي الللقانون فبالنسبة 

 األشخاص المتقاعدین و أیضا ؛ منھم  ین ألشخاص معین وھو امتیاز منحھ المشرع  التجاریة،

نصت علیھا التشریعات  معینةبعد توافر شروط  ھذا د  وــبالنسبة لمؤسسي شركة الشخص الواح

  . 2 التنظیمیة

بمعزل عن بیع القاعدة  حق االیجار عند التنازل بیعاالتفاق على یتم  أن  كما یمكن  

تنص   حیث  ، ذلك متى فرضت العالقة التعاقدیة ضرورة إشعار المؤجر بذلك البیع و، التجاریة 

من التقنین التجاري الفرنسي على أنھ تسقط كل التعاقدات التي تمنع التنازل عن  146/16المادة 

  .ي القاعدة التجاریة االیجار لمشتر

ال یعتبر النشاط الذي تغیر فجأة بسبب بیع حق االیجار ـ في نظر القانون الفرنسي ـ ولھذا  

وإنما إنشاء لقاعدة تجاریة جدیدة     déspécialisation   La  ھو ارتكاب لمخالفة  تغییر النشاط

ھ یتم تحویل الزبائن للقاعدة مع العلم أن بیع حق االیجار ھنا یكون متبوع "بحق الدخول "  ومن
                                                             

من( ت ت ج ) القاضیة بإلغاء التعاقدات مهما كان شكلها إذا كانت تهدف إلى منع  200وهو ما نجده وفقا للمادة  -  1
  المستأجر من التنازل عن إیجاره لمشتري المتجر . 

2 - MERCADAL (b),MACQUERON (p) , Le droit des affaires en France, Ed. Francis 
Lefebvre, France, 2005.p 311. 
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التجاریة من دون أن یكون ھناك حق التجدید ، فال یحق حینھا للمستأجر الجدید أن یطالب بحق 

  . 1التجدید 

اإلیجار عنصرا من في حق الرع من ــ، جعل المش يــاألردنفي قانون التجارة أما 

ار دون ــازل عن اإلیجــوز لھ أن یتنــال یج أجرــالمست أن  إال ،  للمتـــــجر اصر المكونة ــعن

تاج في ــة من المؤجر صاحب العقار، وھذا خالفا للقانون الجزائري الذي ال یحــموافقة خطی

ق مع المؤجر ــقة المبدئیة للمؤجر ، و ما على المالك الجدید للمتجر إال أن یتفــالمواف إلىالتنازل 

ت ــر الذي انتقلــناصر األخرى و التي یتكون منھا المتجكان الذي تتجمع فیھ العــار المــعلى استئج

  .2یة ــإلیھ الملك

انتقالھ یواجھھ  أن إال، عنصر في القاعدة التجاریة  حق االیجار وعلیھ وبالرغم من اعتبار

والذي ال یجیز  ،  3العامة  األحكام إلىالتي تحیل  أردنيتجاري  39عراقیل تتمثل في المادة 

الذي یعرقل تداول ھذا المال  األمر،  دون موافقة خطیة اإلیجارعن حق ازل یتن أن للمستأجر

  كوحدة قائمة بذاتھا.  أھمیتھالحیوي ویقلل من 

بل للمؤجر تحت  للمستأجرلیس ھو حق مخول  اإلیجارحق  أنالذي یدعو للقول  واألمر

عنصرا في القاعدة  ال یعد اإلیجارحق  إن 4غطاء حق االنتفاع . في ظل ھذا الوضع یعتبر البعض

بموافقة مالك العقار  إالالمالك الجدید  إلىمالك المتجر ال یستطیع التنازل عنھ  أنالتجاریة طالما 

  .  أصالوھو حق  ال یملكھ 

                                                             
1 -  JURIS COMPACT, Le commerçant et son entreprises ,bail Commercial, Fonds de 

Commerce , assurances, fiscalité, concurrence et distribution , ventes réglementées et 
interdites , statut social , matrimonial et succession ,redressement judiciaire, contes 
bancaires , ( question réponse ) Ed. Juris  Classeur , LITEC, France,  pp. 148,150. 

عمال التجاریة ، التاجر ، المتجر         مصادر  القانون التجاري ، االالقانون التجاري،  شرحمحمد فوزي سامي ،  -  2
    1997العقود التجاریة ، المجلد األول ، دار مكتبة التربیة ، بیروت ، لبنان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن ، 

  . 183ص  
  . 1994لسنة  11المعدل بالقانون رقم  1982یتمثل في  قانون المالكین والمستأجرین  الصادر عام  -   3
     عناصر المحل التجاري في التشریع األردني ، رسالة ماجستیر ، جامعة آل البیت ، میاسة صالح محمد عبیدات  -  4

  .  66و  65، ص  2002/ 2001األردن ، 
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تعدیالت ضروریة  بإجراءنادوا ، الذین وھو موقف لقي عدة انتقادات من رجال القانون  

بدایتھا متینة  وعلى أسس قانونیة  القــاعدة التجاریة ضمن عناصر  اإلیجارلتسھیل انتقال الحق في 

من  38ة وفقا للمادة ــعنصرا في القاعدة التجاریة من جھ حق االیجار  التناقض بین اعتبار إزالة

  .1 المــالك  ؤجرــبل المــالھ من قــة على انتقــرورة الموافقـــوبین ض، انون التجارة األردني ــق

الحریة في تحدید العناصر التي یشملھا  أیضان  للمتعاقدین إون  المصري فبالنسبة للقان  أما

البیع و لھما مطلق الحریة في تحدید عناصر دون األخرى بشرط أن تكون ھذه العناصر المختارة 

الء و الشھرة أو السمعة مما ینطبق علیھا وصف المتجر و أن تدرج ضمنھا عنصري العم

  .یھ التشریعات التي تؤمن بانتقال المتجرعل أجمعت، وھو موقف التجاریة

یضیف  الفقھ أن العناصر المعنویة ھي عماد فكرة المتجر و السیما عنصر االتصال  و  

و الذي یعد إجباریا  األخیرو بین ھذا  اإلیجارنظرا للعالقة الوطیدة بین الحق في ، و  2بالعمالء 

ء و استبعاده یترتب علیھ امتناع القول بأن فإن وجوده ضمن عناصر بیع المتجر أمر ضروریا ابتدا

   .3 اإلیجارالعقد یعتبر بیعا للمتجر من دون الحق في 

العناصر المعنویة بما فیھا حق  إلىلم ینصرف البیع  إذا بأنھونجد القضاء المصري یقضي 

   المشرع بل یكون تنازل عن أراده" ال یمكن اعتباره بیعا للمتجر على المعنى الذي اإلیجار

  . 4المكان" 

                                                             
/ 2007  رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، األردن  ،رنا عبد الرحیم سلیمان عجوة  -  1

  .  89و  97، ص  2008
  .157ص ، كامران الصالحي ، مرجع سابق  -   2
وعن تطبیق هذه  . 154إلى  139عن تفصیل لهذه الشروط ، انظر : عبد الحمید فهیم الطنبولي ، مرجع سابق ، من  -  3

القضاء والفقه إیجار المحل التجاري وبیعه في ضوء  الشروط  في القضاء راجع : شریف الطباخ المحامي ، الجدك "
مصر ، القانونیة    لإلصداراتالمركز القومي ، "، الطبعة الثانیة  1998لسنة  6المحكمة الدستوریة والقانون رقم  وأحكام
  وما بعدها .   32 ، ص 2006

 ،. عن نعمان محمد خلیل جمعة 12/1973/ 26المؤرخة في  2381في قضیة رقم المصریة  حكم المحكمة االبتدائیة  - 4
  .  45رجع سابق ، ص م
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والتي تالزم ال محالة   1المدني شروطا كثیرة انفرد بھا القانون  بیع المتجر یستدعي إن

مدة مرور سنتین ـ كما ھو الحال في القانون الجزائري  إطارهوال تدرج في  اإلیجارانتقال الحق في 

  وتتمثل في :  - 

 أن یقع البیع على متجر أو المصنع. -

 المتجر .أن تقتضي الضرورة بیع  -

 أال یلحق المؤجر ضرر محقق نتیجة اإلبقاء على اإلجارة. -

 أن یقدم المشتري المتجر  ضمانا كافیا. -

 أن یكون الشراء بقصد ممارسة ذات نشاط تجاري. -

  . أن یكون المستأجر بائع المتجر مالكا لھ  -

 ھا علىــیعرض األمر على المحكمة لتعرض بعدھا قبولھا أو رفض أند ـكل ھذا وال ب

رط ــبالش اضيــجار والقــاإلید الوارد في عقد ـــتعارض البن أنوز لھا ــویج اإلیجار قاءــإب

    . 2المانع

التي المصري  من القانون المدني  3/  594وفقا للمادة  تتمضرورة توافر ھذه الشروط  إن

ھ بمجرد حصول فالتنازل عن اإلیجار ال یكون نافذا بذاتیحق فیھا المؤجر وضع الشرط المانع،  

بیع المتجر بل البد من صدور حكم المحكمة و ھو ما ذھب إلیھ القضاء المصري في العدید من 

  وھذا خالفا للقانون الجزائري . ،  3أحكامھ 

یرغب  أنبھذه الكیفیة  اإلیجارموقف المشرع المصري من التنازل عن  4ولقد فسر الفقھ 

خاصة بعد أن نص  والمستأجرین مصلحتي المؤجر التوازن ب وإقامةمن جھة  المتجرفي حمایة 

ـ   األحوالمقابل التنازل ـ بحسب  أوبالمائة من ثمن البیع  خمسین الحصول على  على إمكانیة
                                                             

بوضع شرطا مانعا للتنازل على  حیث یسمح المشرع المصري بموجب هذه المادة  مدني مصري 593/2انظر المادة   - 1
و لكن و متى كانت هناك ضرورة ملحة للبیع جاز للمحكمة بالرغم من وجود هذا الشرط المانع ، أساس انه حقا للمؤجر

و لم یلحق المؤجر من ذلك ضرر ، نازل عنه للمشتري إذا قدم هذا األخیر ضمانا كافیا أي الت، أن تقتضي بإبقاء اإلیجار
و خصائصها         خرج على القاعدة المعروفة في النظریة العامة ألصول الملكیةقد المشرع نستنتج أن محقق و هكذا 

  أورد استثناء یتدخل فیه القاضي في تغییر إرادة المالك. و
  وما بعدها  .   521شهیبك ، مرجع سابق ، ص  إبراهیممحمد  -   2
  .  63ص كامران الصالحي ، مرجع سابق ،  -   3
  .  180محمد احمد محرز ، فكرة الملكیة التجاریة ، مرجع سابق ، ص  -   4
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وھو ما یقابل مبلغ خلو الرجل في  التنازل عن حق االنتفاع أوالمصنع  أووذلك متى تم بیع المتجر 

 . القانون الفرنسي 

عند  اإلیجاري یقضي بعدم اشتراط موافقة المؤجر  في التنازل عن حق ونجد القانون العراق

 من القانون المدني العراقي  1/ 775وذلك طبقا للمادة  األخرىبیع القاعدة التجاریة ومع العناصر 

  فیما نصت الفقرة الثانیة منھا على انھ :

ؤجر ــالم وافقةــبم إالون ــال یك ارــاإلیجتنازلھ عن  أو المستأجر إیجاررط ــاشت إذا"  

 أو ارــاإلیجعن  المستأجر ھ على تنازلــال یجوز لمالك العقار في حالة اشتراط اخذ موافقتــف

دیریة ـــروع وتملك المحكمة السلطة التقـــلسبب مش إال إعطائھایمتنع عن  أنمن الباطن  التأجیر

 أو ارــاإلیجالتنازل عن  ستأجرللمتقرر خالف ھذا االتفاق وان تجیز  أنفي ذلك حیث تستطیع 

  د ـــنصوص في القواع إلىتنادا ــــوذلك اس، عھ من ذلك " ــود قید یمنـــمن الباطن رغم وج التأجیر

  . 1العامة 

بس ــوازداد الل ورــاألمدت ـــاء عقــتوى القضــتقنیات تطبیق ھذه الفكرة على مس أنغیر  

ار ــدم اعتبــع إلىكم لھا ــییز  العراقیة  في حــة التمــمبت محكــشكل ، فقد ذھــبدال من حل الم

ذ ـــاخ إلىاجة ـــت بعدم الحـــلیا ، وقضـــشرطا شك ارـــاإلیجبالتنازل عن  تأجرــللمسالمؤجر  إذن

ٍ ــكون محال لمـــلی یرهــتأجواز ـــعدم ج اإلیجارد ــالة نص عقــؤجر في حــمن الم اإلذن  ھن

  ة .  ــمعین

ر ــریح المطلوب صدوره من المؤجــالكتابي الص اإلذن أن" حكم آخر قررت  ن في ولك

الكتابي الصریح المطلوب  اإلذنفي المادة شرط شكلي الن القرینة واالستنتاج ال یقومان مقام 

 أساسعلى   إرادتھصدوره من المؤجر بصفتھ الشخصیة وتوقیعھ مستعمال حقھ القانوني بمحض 

 ألحكامحتى في حالة مخالفتھ  بأحكامھلعقار ھو قانون استثنائي یجب العمل ا إیجارقانون  أن

  . 2القانون المدني "

ھذا التردد والتفاوت في أحكام القضاء ساعد على ترسیخ ھذا الوضع وعدم أخذ موقف  إن

سیر ــوھو األمر الذي جعلنا نقول  انھ موقف وسط فتف، الكتابي  اإلذن ألخذحاسم بالنسبة 
                                                             

  .   195 ، ص مرجع سابق  ،كامران الصالحي  -   1
  .  69میاسة صالح محمد عبیدات، مرجع سابق ، ص  -    2
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وافقة شرط یتوقف علیھ ــدون اعتبار شرط الم أحالوتطبیقھا على مستوى القضاء  النصوص

  ال .  أمالتنازل 

فقد كان أكثر دقة مقارنة مع المصري حیث نص  قانون الملكیة بالنسبة للقانون اللبناني  أما

ة ینتقل مع عند معالجتھ لھذه المسألة على أن الحق في اإلجار 1967لسنة  11التجاریة اللبناني رقم 

ال یغیّر من طبیعة االستثمار السابق ولو تضمن حق إیجار  األخیرالمتجر إلى المشتري ما دام ھذا 

  . 1شرطا مخالفا 

     و یعتقد البعض  أن المشرع اللبناني قد حقق بذلك التوازن بین مصلحة صاحب المتجر

  . 2المتجر من التفتتو مصلحة مؤجر العقار و دعم االئتمان التجاري و حافظ على وحدة 

حق  إدراجحسم األمر في مسألة اللبناني   3من قانون المؤسسة التجاریة  2/ 5المادة  أنكما 

ضمن العناصر المبیعة عند بیع القاعدة التجاریة حیث جاء بقاعدة ـ وھي قاعدة مكملة ـ إذ  اإلیجار

ینتقل  اإلیجارتفاق فإن الحق في ترك الشأن في التقریر بدایة لألطراف وفي حالة السھو أو عدم اال

  .   4بانتقال المتجر
  

 شكالاألتدعم بكل   أنھا إالن اختلفت في مسألة الموافقة  إالتشریعات  و أنمما سبق نستنتج 

یلعب دور ھام  ذلك ألنھ اإلیجار انصب على حق  إذاالذي یعتبر  البیع بیعا لقاعدة تجاریة  موقف

( العقار) المستأجر واقعا في حي   لعمالء ، كما لو كان المحلفي المحافظة على حق االتصال با

      شھیر یتعامل معھ كل سكان الحي ، فھؤالء یشكلون عمالء من طبیعة خاصة تسمى 

quartier"  de  " Clientèle   اإلیجارق ــ، و التنازل عن ح یرتبطون بالمكان وبالتالي بالعقار 

                                                             
منه على أنه" بالرغم من كل بند مخالف في عقد اإلیجار تنتقل إجارة األمكنة المخصصة  09نص المادة حیث ت -  1

الستثمار المؤسسة التجاریة لمن تنتقل إلیه تلك المؤسسة  شرط أال یغیر طبیعة االستثمار السابق و أن یقوم بكافة 
  الواجبات الناتجة عن العقد المذكور ".

  .   67مرجع سابق ، ص  كامران الصالحي ، -   2
ن المبیع یشمل العنوان التجاري  وحق اإلیجار  إتنص المادة على أن : " إذا اغفل المتعاقدان تحدید محل  البیع ف -  3

  والسمعة التجاریة والعمالء " ,  
بن عكنون كلیة الحقوق ،  قوق أم الخیر ، أحكام بیع المحل التجاري ، مذكرة نیل شهادة نیل الماجستیر ، -   4

  .  . 86، ص  2006/ 2005،الجزائر
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دة ــصال بالعمالء ، ومن ثم ھو تنازل عن القاعــن حق االتازل عـي التنــیعن في ذلك المكان 

  جاریة .ــالت
  

من دون  اإلیجارانتقال الحق في ب یسمح  ویستثنى من ھذا الموقف القانون الفرنسي الذي

یزیدھا  وفكرة حمایة الملكیة التجاریة ألن أحكامھ جاءت لتخدم ھذا  و، انتقال القاعدة التجاریة 

  تكریسا. 
  

  لثالثا المطلب

   .رھن الحق في اإلیجار
  

 ّ  رھن القاعدة التجاریة عن طریق اإلیجارالمشرع الجزائري التصرف في الحق في  منظ

من  مع البیع  مشتركة اأحكام عبر كما نظمھ  من ( ت ت ج )  122إلى  118ضمن المواد من 

ن المواضیع موضوع رھن المتجر م و رغم أن من ( ت ت ج )  139إلى  123خالل المواد من 

د صعوبات في الواقع العملي ونظرا التسامھ بعدة خصائص ال نجدھا في وجوالمعقدة نظرا ل

قبل علیھ العدید من المتعاملین في میدان أ، حیث واقعااألخرى إال انھ یعد تصرفا التصرفات 

  . إلى حد كبیرالتجارة  

اھتماما مبكرا بالنظر  اأولون المشرعین إونظرا ألھمیة عملیة رھن القاعدة التجاریة ف

ّت القوانین التي ترھن القاعدة قبل تلك  التي تنظم  بیعھا  ویكفي أن ، لعملیة البیع ذلك أن تاریخیا سن

نقول أن عملیة رھن المتجر كانت وراء ظھور فكرة القاعدة التجاریة كمال معنوي منقول بعد أن 

  كانت تتمثل في مجرد البضائع والمعدات.  

لتشریعات بما فیھا القانون الجزائري مسألة رھن الحق في االیجار بمعزل عن لم تتناول ا

، إال انھ تصرف یخضع ألحكام خاصة بعیدة عن تلك المألوفة في القواعد العامة   القاعدة التجاریة

الحق فیا ترى كیف نظم المشرع أحكام رھن  نظرا للخصوصیة التي تتصف بھا القاعدة التجاریة، 

وھل  أعطى لعنصر الحق في اإلیجار جانب ككل ،  القاعدة التجاریة ولو في ظل رھن في االیجار

یدل على مكانتھ األساسیة، أم  األمر الذي من االھتمام فاعتبره  عنصرا إجباریا في عملیة الرھن، 

  ؟ا ثانوی عنصرا نھ أمجرد عنصر اختیاري مما یدل على تركھ انھ 
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قاعدة التجاریة     ال الواقع على  رھنالأھمیة إبراز ل عنھ من خالحاول اإلجابة ھذا ما سن 

 لقانون الفرنسي مھد من وتطبیقھا في القانون بدایة  ھذه العملیة واجھت لصعوبات التي ل مع تبیان

إلى غایة تطبیقھا في القانون الجزائري وذلك من خالل أھمیة رھن القاعدة وصوال ظھورھا 

مكانة الحق نسلط الضوء على ثم ، ( الفرع األول )  ھذه العملیةالتجاریة والصعوبات التي تواجھ 

  . ( الفرع الثاني ) في عملیة الرھن وما یترتب عنھ  اإلیجارفي 

  

  الفرع األول

  قاعدة التجاریةرھن ال أھمیة 

  . الصعوبات التي تواجھ ھذه العملیةو
  

قبل رجال القانون  موضوع جدل من اأو احد عناصرھ قاعدة التجاریة رھن ال كانت فكرة 

فكان األول في معالجة ھذا إلى ضبط األحكام التي تنظمھا  الفرنسي ونظرا ألھمیتھا سارع المشرع

خیر  حدثھا في شأنھ أالتي المعبر عنھ في التعدیالت المتقاربة  ولعل التردد التشریعيالموضوع ، 

عوبات التي تواجھ ھذه العملیة  على ھذه األھمیة ، إال أن ذلك لم ینف على عملیة الرھن الصدلیل 

 ذلك أننا أمام رھن مال معنوي منقول متكون من مجموع عناصر مادیة ومعنویةعند التطبیق، 

  آخر  قد ال یقبلھ. منھا قد یقبل الرھن وجزءً  جزءً ف

یؤكد  وھذا ما  نھ حیازي أالرھن الرسمي رغم  إلىیقترب  القاعدة التجاریة  كما أن رھن 

  المستمدة من الطبیعة الخاصة للقاعدة التجاریة كمال معنوي منقول . لھ وونیة الخاصة الطبیعة القان

ثم في الصعوبات  ھمیة،مظاھر ھذه األ؛ بحث فيال إن كل ھذه األحكام الخاصة أدت بنا إلى 

  . مبرزین الشروط التي یخضع لھا السیما في القانون الجزائري  رھنالالتي واجھت سن أحكام  

  . القاعدة التجاریة رھن  میة أوال : أھ
ھو " تقدیم المدین التاجر القاعدة التجاریة  للدائن المرتھن القاعدة التجاریة رھن یقصد ب

مانح االئتمان كضمان لھ من اجل الحصول على ما یملكھ من استیفاء حقھ باألولویة والتتبع في 

خاذ إجراءات الحجز التنفیذي لتلیھا حالة عدم قیام المدین بالوفاء ، فیستطیع الدائن المرتھن ات
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إجراءات البیع العلني دون أن یتمكن الدائنون العادیون والدائنون الذین یتلونھ في المرتبة من 

  . 1منافستھ في ثمن بیع المتجر"

أن للرھن دوافع یلجأ كل من الطرفین لتحقیق  من خالل ھذا التعریف یمكن أن نستنتج 

و فیما یخص األھمیة التي تعود یة التي ینصب علیھا الرھن ، مصالح معینة وھي ذاتھ األھم

  نھ : أنجد  كطرف مستفید أول منھا  بالمنفعة على المدین

للدائن من  الشيء محل الرھن ( القاعدة التجاریة )المدین یقدم :  یشكل الرھن أداة ائتمان  - 

ي ذات الوقت یأتمن لعملیة الرھن جل أن یمنح لنفسھ أجال  أكثر  یتم عبره تسدید ما علیھ ، وھو فأ

      األموال التي علیھ، ولھذا فھو یعتبر أداة تسدید أشد  قد یلحقھ من جراء عدم من أي عقاب 

  . ائتمان  

فإن الرھن ، : على خالف الرھون األخرى  التجاري یساھم في التسییر الحسن للنشاط   - 

لتاجر إلى االستغالل األمثل والتسییر الجید لنشاطھ الواقع على القاعدة التجاریة من شأنھ أن یدفع ا

رتھن ، فیكون حریصا على تسدید ــالتجاري خوفا من البیع الجبري لمتجره من طرف الدائن الم

ً  للتنفیذ على متجره المرھون   یترتب عن ذلك من نتائج قد وما ، دیونھ للدائن عند استحقاقھا درء

بمثابة العامل الفعال في تسییر النشاط التجاري متى كان  وبھذه الصورة یكون الرھن. 2وخیمة 

   التاجر في مأزق أو عسر  قانوني .

یقترب أحیانا رھن القاعدة التجاریة   : میزة عدم نقل الملكیة حافز إلقبال الرھن على المتجر - 

على  اجر من الحصولــإذ یمكن الت ، الرھن الحیازيأحكام الرھن الرسمي منھ إلى  أحكام  إلى

 للقاعدة التجاریة االئتمان ، والدائن المرتھن من الحصول على الضمان دون أن یفقد التاجر حیازتھ 

ما على التاجر ( المدین) إال و .بیرا على رھن المتجرــبقى مستغال لھ ، وھذا إنما یشكل حافزا كــفی

قة واالطمئنان ــنفسھ الثمما یبعث في ، الھ الذي ھو بحوزتھ ــخلص من دینھ  بمـالعمل أكثر للت

  اع مالھ . ــة والخوف من ضیــد على الخیبــبعی

                                                             
  . 195، ص 2002ال ، موفم للنشر، الجزائر، الوجیز في القانون التجاري و قانون األعملي بن غانم ، ع -   1

2 - RINHARD ( Yves ),  Droit  Commercial ( Actes  de  Commerce , Commerçants , Fonds de 
Commerce. LITEC, Librairie de la cours  de  cassation , 3ème  Éd , Paris, 1998 ,p. 309.  
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 -   َّ القاعدة التجاریة رغم أن كن المدین من التصرف فیھ بكل أنواع التصرفات القانونیة : یم

ة إعادة ــأمكانیالمدین ھذا األخیر ــلإال أن  ن معین ــن قبل دائـــونة مــتكون مرھ رھنالمحل 

  رھنھا .

ا تقدیمھبأو  تھامقایضبأو القاعدة التجاریة بالبیع  أن یتصرف في   لدائن المرتھنیمكن لما ك 

وضمان ، وقھ ــن كفالة حقــدائن المرتھن مــرم ذلك الـدون أن یح ، منركة ماــكحصة في ش

  . 1والقید في السجل التجاري، استیفائھا بفضل إخضاع الرھن إلى الرسمیة

  :  نأفاألھمیة التي تعود بالمنفعة علیھ نجد ، أما فیما یخص الدائن 

كأداة یضمن رھن القاعدة التجاریة حیث یقبل الدائن  :مین عینيأیشكل أداة ضمان وتالرھن  - 

  . 2 عند عجز المدین عن الوفاء  ا عینیاشكل ضمانتبذلك ي وھ من المدین،استیفاء حقھ بھا 

داد لسا ضمانالرھن یشكل  أنوة على الــع :یرتب ضمانات وحقوق وامتیازات الرھن  -  

ـا طتھا یكتسب الدائن المرتھن حقـإال انھ یرتب ضمانات أخرى بواسالدیون التي على عاتق المدین،

حق ـ مین العیني أل الدین المضمون بھذا التــجأعند حلول الدائن المرتھن ـ یمارس ، عینیا تبعیا

  ق األفضلیة على غیره من الدائنین،مادام یرتب حو .ةالحائز مھما كانت طریقة الحیاز التتبع تحت ید

ق ریق من طرـون قد انقضى بطـرط أن یكون الدین المضمـمقیدا في السجل التجاري وبش

    وفي بطالنھ وانقضائھ للحق ا في وجوده وفي صحتھ تبعی ان حق الرھن حقاالنقضاء أل

   صي.الشخ

من  فیمكن لنا أن نسجل أھمیتھ، لطرفین التي تعود على ا و المنافعكل ھذه  عالوة على 

قانون  بدایة في أن ظھور رھن المتجر في القانون الفرنسي كانت قبل بیعھ ،  فأولناحیة أخرى  

في  ، 1898مارس  أولتناول موضوع رھن القاعدة التجاریة ھو القانون الفرنسي المؤرخ في 

                                                             
  .  195لي بن غانم ، مرجع سابق ، ص ع -   1
مما قد ال یحقق الدائن فرصته في  ،  وان كان الرهن هنا ال یمثل وال یشكل نفس القوة التي یشكلها الرهن على العقارات - 2

فرضیة ال تمثل الواقع في جمیع الحاالت . في هذا الصدد وفي  ردـ مجعند البعض ـ هذا  ، ویعداستیفاء كل حقوقه 
  ضمانات الدائن عند الرهن انظر: 

- JAUFFRET ( Alfred  ),  MESTRE ( Jacques ), Op.Cit,  p. 381.   
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مما یبین بجالء ظھور سالف الذكر ، ال 1909مارس  17ألول مرة بمقتضى قانون حین ظھر البیع 

  . 1الحاجة الماسة إلیھ في عالم التجارة قبل بیعھ 

  .تطبیقھ وشروط  ثانیا : الصعوبات التي تواجھ الرھن

شھدت عملیة رھن القاعدة التجاریة ككل والحق في االیجار كعنصرا فیھا  تطورا السیما في       

الصعوبات  أھمعبر توضیح تطور التاریخي ھذا اللى في ھذا الصدد سنشیر إالقانون الفرنسي و 

الالزمة التي انتھت إلیھا عملیة الرھن وذلك وفقا  التي واجھتھ في الظھور، ثم نتناول الشروط

   للقانون الجزائري.

  .الصعوبات التي تواجھ الرھن - 1

على  دة إشكاالتأثارت ع القاعدة التجاریة إن الطبیعة القانونیة لرھن من الناحیة التاریخیة ف 

الذي كان بموجب القانون  للعملیة قانوني  منذ أول ظھور مستوى الفقھ والقضاء الفرنسیین وذلك 

  .والمتضمن رھن القاعدة التجاریة  1898مارس  أولفي المؤرخ 

القاعدة  رھن ھو أن حیز التنفیذ  وإخضاعھبموجب صدور ھذا القانون  ھم إشكال طرح أ إنّ  

فیأخذ بعض من بین الرھن الحیازي والرھن الرسمي، یقع قي مكان وسط  التجاریة تصرفا

. عالوة على ثانيــوتارة أخرى لل، ألول ــتارة لفي أحكامھ  یقترب حیث خصائص كل منھما ، 

ن إذلك ف إلى أضف  ذلك بقیت مسألة امتیاز الدائن المرتھن مجھوال  لم یتم تناولھ بصورة دقیقة.

العناصر التي تدخل في عملیة الرھن السیما عنصر  اإلطالقوضح على نصوص ھذا القانون لم ت

  ؟وكیف یتم توقیع الرھن علیھا بصفتھا عناصر معنویة  وعناصر أخرى الحق في االیجار

الذي استمر الفرنسي إزاء حیرة القضاء ، وقانونیة عند التطبیق  إشكاالت األحكامرتبت ھذه 

و باألحكام التي جاء بھا القانون السالف جاج بالرھن یرفض ردحا من الزمن االعتراف باالحت

                الذكر القاضیة بتوقیع الرھن من دون تخلي التاجر عن حیازتھ للقاعدة التجاریة 

       نقائص  بینتتاعترتھا النصوص عند التطبیق  ، أخرى وبسبب االنتقادات الالذعة ومساوئ 

    تفرقة الناصر المكونة للقاعدة التجاریة عند الرھن،  كما تبینت وتجاھلھ لمكانة الع  القانونھذا 

 اقانون إصدار إلىبالمشرع الفرنسي ، فأدى وامتیاز الدائن المرتھن امتیاز البائعمنطقیة بین الغیر 
                                                             

  . 196مرجع سابق ، ص  ،علي بن غانم  - 1
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        عملیة الرھن بشكلا لنظممو المساوئمزیال ھذه  تعلق ببیع ورھن المتجری 1909في سنة 

  . دقیق

قرر جواز الرھن على اعتبار أنھ وارد   حیثنزع الحیازة  مسألةفي  األمر شرع الم حسم

العامة في القانون  األحكام خالفبم المادي .وھذا ییشترط فیھ التسل  أنعلى منقول معنوي من دون 

الدائن المرتھن  إلىالمدین بصفتھ راھن  إلىن الرھن والتي تستلزم نزع الملكیة وانتقالھا أالمدني بش

   . 1حتى یحتج بالرھن في مواجھة الغیر

، ولم یكن ھذا التردد  2رغم ذلك تعرضت األحكام  مرة أخرى إلى العدید من التعدیالت 

اصة ـــبیعة الخـــوة حمیدة من المشرع في البحث عن الطــالتشریعي إال تفسیرا واضحا وخط

  ، إال أنھا  تمتاز بنظام مستقل ھاا التي رغم أنھا الدافع لتكوینلرھن القاعدة التجاریة وعناصرھ

   .عنھا

حدد المشرع  الفرنسي  في األخیر  العناصر التي یقع علیھا الرھن ، ومن خالل ذلك تبینت 

اعدة ــونة للقــین العناصر المكــ، ذلك انھ كان یمثل الصدارة من بلمكانة الحقیقیة للحق في االیجارا

  قیع الرھن علیھا متى مس الرھن القاعدة التجاریة ككل.التجاریة  والتي اعتبرھا إلزامیة في تو

  تطبیق الرھن. شروط  -2

مصدرا أساسیا للمشرع ـ إحداث التعدیالت علیھ  أن تم  بعدالسالف الذكر ـ القانون  اعتبر

 األمر إطاروقد تناولھا في  الجزائري في تقنین المواد الخاصة برھن القاعدة التجاریة وعناصرھا 

  متضمن القانون التجاري  في مواد كثیرة .ال  59 - 75

 ختلفة ــمكثیرة نستشفھا من نصوص قانونیة  رھن القاعدة التجاریة شروطا أحكام تضمنت 

 و الدائن والبعض اآلخر بعملیة الرھن في حد ذاتھاأ المدینبأطراف الرھن سواء تعلق بعضھا 

وشروطا تتعلق بالعناصر عام ، و خضوع التصرف للنظام الوالقاعدة التجاریة كوعاء للرھن 

  : وفیما یلي ھذه الشروطالمشمولة بالرھن  

                                                             
   من التقنین المدني الجزائري.   951انظر المادة  -   1
  .   16ص  الصالحي ، مرجع سابق ،كامران  -   2
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ن القاعدة ـ، ورھامةالرھن عالقیام بعملیة الفقھ في یشترط ضرورة توافر أھلیة التصرف:  -      

انونیة  وذلك حمایة من یوقع علیھ الرھن ( المدین ) متمتعا باألھلیة القة خاصة أن یكون یالتجار

كما  ، ون إرادة الراھن خالیة من العیوبــن تكأ، واصر و مما قد یرتب من مخاطر علیھاألموال لق

   ؤجرة.ـــیجب طبعا أن یكون مالكا للعین الم

من  06المادة  نجد، حیث یثیر ھذا الشرط إشكاال  قانونیا  ھ وبالنظر للقانون الجزائري إال أن         

من خالل المنع على أموالھ وھو ما یستشف الرھن  توقیع إمكانیة ( ت ت ج ) تسمح للقاصر ب

دون اإلشارة في ھذا المنع إلى عملیة الرھن   من التصرف بالبیعذاتھا من إجراء الوارد في المادة 

   بذلك .    سمحــبمفھوم المخالفة أنھ ی نفسرمما یجعلنا 

في حین  القاصر من جھة أموال على انھ قد یكون ھذا الحكم  خطرأ في ھذا الصدد  و نعتقد       

مع ما تملیھ  ا من جھة أخرىتناقضأن القوانین یفترض أن تكون متضافرة لحمایتھا ، كما نسجل 

لما قد یسببھ  وصحتھا   ، فإذا كان البیع ممنوعا  ص التصرفات القانونیة علینا القواعد في ما یخ

الرھن أكثر خطورة على أموال أال یمكن أن یكون  ؟  الرھن كذلك ال یكون لماذا من مخاطر ، ف

  !؟ منھ  أكثر بل والقاصر مثلھ مثل البیع 

  وال   یمنع القاصر من ترتیب رھنا على متاجرھم ،  1 رجال القانونولھذا نجد بعض من      

  یمكن للولي القیام بذلك من دون إذن من المحكمة. 

اصة التي تنظم ــوص الخــالنص اللـــمن خضرورة توافر العناصر األساسیة في الرھن :   -     

ھا یقع ـــاصر األساسیة والتي من خاللــن العنإفزائري ، ــاري الجــفي القانون التج عملیة الرھن 

جار  والزبائن  ــق في اإلیــاري  والحــــم التجـــوان واالســـالعنفي ثل ـــمترھن تـــعلیھا ال

كون على ـــن یــریر الرھــتق  نإالتالي فــت ت ج) وبمن  119/4رة التجاریة  ( المادة ـــــوالشھ

  . اق على خالفھاـــم االتفــتى لم یتـــباریة مــونا و إجــددة قانــــعناصر مح

قواعد ــكم تعارض بین الــر ھذا الحــیثیتقریر الرھن الحیازي من دون نقل الملكیة :   - 

ما یشترط ــده  فیــمان في یــلدائن المرتھن كضالعامة في الرھن التي تقضي بنقل الحیازة إلى ا

  .یازة ــقل فیھ الحــون حیازیا وال تنــــاعدة التجاریة أن یكـــن على القــالرھ
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   ُ وقیع الرھن بھذا الشكل بأنھا میزة حسنة في صالح الطرفین؛  ــھذه الصعوبة في تسرت ف

اإلبقاء على االستغالل في یده ، والدائن  دین یعمل بكل ما في وسعھ لیسدد ما علیھ عن طریقــفالم

 میة یضمن حقھ عن طریق القید والرسمیة وتحقق الضمانات األخرى التي كنا قد رأیناھا في األھ

ذا الرھن یؤكد الطبیعة القانونیة الخاصة لھ  إنماھذا الحكم بالذات  إنمما یسمح بإرضائھما معا . 

  . معنوي منقوللقاعدة التجاریة كمال المستمدة من الطبیعة القانونیة الخاصة ل

مع آخر  اتعارض الشرط یشكل ھذا ضرورة الرسمیة كما ھو الشأن في الرھن الرسمي :  - 

الطبیعة القانونیة للقاعدة التجاریة التي تعد مال معنوي منقول  وبالتالي مع ما یتبع سابقھ من شرط 

یة التي یخضع إلیھا ال یخضع للرسم  المعروف والمطبق قانونا أن الرھن الحیازي نھ من ،أل

لكن  ، وفي حین ھو الشأن بالنسبة للرھن الحیازي الواقع على القاعدة التجاریة  ،الرھن الرسمي

  ن مقابل عدم تمتعھ بالحیازة.  الطمأنینة في نفس الراھفي حقیقة األمر بعث ھذه الطبیعة الخاصة ت

 إثباتوھذا الشرط كشرط انعقاد و صحة  من القانون التجاري على 120وقد نصت المادة   

 10- 90من القانون  1/ 177تثناء لھذه القاعدة في المادة ـر أن المشرع الجزائري أورد اسـغی

     ازــحیث أج 2 11 -03من قانون  123والمعدلة بموجب المادة  1 المتعلق بالنقد والقرض

      سسات لصالح البنوك والمؤول  ــرفي مسجل حسب األصـقد عـن بعــأن تتم عملیة الرھ

  .3المالیة

ولعل الفائدة بل البعد القانوني الذي نراه من خالل تقریر الرسمیة ھو أن عقد اإلیجار    

استلزم الرسمیة النعقاده وإثباتھ ، فمن المنطقي جدا أن تستلزم الرسمیة أیضا ألجل انتقالھ إلى 

النص عقد إیجار . وبالتالي نلمس من فحوى الدائن وھذا إذا كنا أمام متجر مستأجر بموجب 

أن المشرع الجزائري ولى للمتجر بكافة عناصره األساسیة أھمیة لم یترك  القانوني السالف الذكر،

ھو أمر یمكن أن أما إذا كان الرھن بغیر إرادة صاحب القاعدة التجاریة و الستخفافھا .   فیھا مجال

                                                             

 1990أفریل  18المتعلق بالنقد والقرض ، جریدة رسمیة  صادرة في  1990/ 14/04 المؤرخ في 10- 90 رقم  القانون - 1
،  علق بالنقد والقرضالمت 2003/ 26/08المؤرخ في  11- 03رقم  األمر. المعدل ب 520، ص  1990، سنة  16، العدد 

    .03، ص  52، عدد  2003 أوت 27جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
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إن الوثیقة التي تثبت ذلك ھو حكم المحكمة الذي یصدر إذا كان بحكم قضائي فیحدث في حالة ما 

  . 1بتوافر شروط قانونیة أھمھا تأكید الدین 

من ( ت ت ج )    121و 120اشترط المشرع الجزائري في المادتین  :القید ضرورة -ھـ )

وى المركز الوطني للسجل التجاري ــالرھن بالسجل التجاري الموجود على مست قید ضرورة 

    جب أن یتم القید في خالل ثالثین یوم من تاریخ إبرام العقدــ. وی2 قر القاعدة التجاریة دائرة م

         التي یتم  طریقةالن ھي نفسھا ــتحت طائلة البطالن ، مع العلم أن الطریقة التي یتم بھا الرھ

 رة النشر ضرویجب احترام إجراءات معینة تتمثل أساسا في أي  القاعدة التجاریة  بیع ھا ب

              انونیة ، وفي إحدى الجرائد الوطنیة المؤھلة لإلعالنات ــبالجریدة الرسمیة لإلعالنات الق

  . 3 انونیةــالق

یقع الرھن  ال یمكن في أي حال من األحوال أن:  جل سبب مشروعأیكون الرھن من  أن -

امة وال تحتاج النصوص الخاصة لسبب غیر مشروع الن ھذا الشرط تفرضھ القواعد والمبادئ الع

  .لإلشارة علیھ فعقد الرھن كأي عقد من العقود یحتاج إلى أركان قیامھ 

یشترط في الرھن أن یكون المحل المشمول بالرھن : أن یكون وعاء الرھن قاعدة تجاریة  -

ا قاعدة تجاریة موضوعھا تجاري أو صناعي أو حرفي على أساس أنھا تتمتع بالصفة التجاریة كم

  .4 الشكلیة أواء الرھن موجودا فعال سواء من الناحیة الموضوعیة ــیجب أن یكون وع

                                                             
1  - ROLLANDE ( Luc Bernet ) , L’essentiel En droit civil et  droit commercial , Clet Edition 

BANQUE,  Lavoisier, France, 1987.  
تجدر اإلشارة إلى أن عملیة القید كانت تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة ، كما هو الشأن في القانون الفرنسي غیر  -  2

لوطني للسجل التجاري على أن هذا الوضع تغیر وحولت هذه المهام إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز ا
یحدد كیفیات تحویل المتضمن  04/04/1998المؤرخ في  109- 98المستوى المحلي وذلك  بموجب المرسوم رقم  

الصالحیات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم المتعلقة بمسك السجالت العمومیة 
جراءات قید  االمتیازات المتصلة بها الى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري للبیوع  ورهون حیازة المحالت التجار  ٕ یة وا

    . 09، ص  1998سنة    20، العدد  1998افریل  5، جریدة رسمیة صادرة في السجل الوطني للسجل التجاري 
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القاعدة التجاریة تمثل  أنفرغم  یكون الرھن واقعا على القاعدة التجاریة كمجموع: أن -

إال  ستقالل تام و إلى نظام خاص الكل عنصر فیھا على حدة یخضع  ملكیة معنویة ومجموع مالي 

كمجموع واحد قد ینقص منھا بعض العناصر  القاعدة التجاریة رھن تقع وتنصب على أن عملیة ال

وھذه االستقاللیة ال تؤثر إطالقا على ،   1 ولكن ال یوقع  الرھن على عنصر فیھا بمعزل عنھا

  .جاریةـــالنظام القانوني الخاص بالعناصر المكونة للقاعدة الت

التاجر باستعمال  إمكانیة إلى التي كانت الدافع شریع الرھن في الت ألھمیة عملیةھذا بالنسبة 

 قاعدة تجاریة یرھن  أنلتسدید ما علیھ من دیون وبالتالي یجوز لھ  وأمتجره للحصول على قروض 

  . لقاعدة التجاریةوتسمى في كلتا الحالتین الرھن الحیازي ل ، جبرا وأاختیارا 
  

  

  الفرع الثاني 

  .القاعدة التجاریة  ھنر اإلیجار عندمكانة الحق في  
  

تم لفائدة مؤسسة یغالبا ما ھو  و،  2یعد عقد الرھن من العملیات التجاریة بحسب الشكل 

یكون  إنوھذا ال یمنع  المالي للتاجرمركز الق على منح قروضا بعد دراسة فبنكیة التي توا أومالیة 

مقابل استیفاء مبلغ معین ال   ةمعین قاعدة تجاریة ، وان رھن الرھن موقعا من أشخاص طبیعیون 

یكون بصورة عشوائیة ، ذلك أنھا تدرس القیمة المالیة الحقیقیة التي قد تحققھا القاعدة التجاریة 

  ال یتورط الدائن في منح صاحبھا قروضا . محل الرھن ، وإذا لم تكن ذات قیمة معتبرة 

األكبر في إرساء عملیة  والعناصر التي تكونھا الدورالتجاریة ویلعب موقع ھذه القاعدة  

سواء  یع الرھنتوقفي  الرھن من عدمھا . ولعل عنصر الحق في اإلیجار إحدى العناصر الفعالة

مھ في شكل تعویض استحقاقي یماثل ھذا یباعتباره عنصر في القاعدة التجاریة أو إذا ما تم تقی

  العنصر في حمایة التاجر ویسد عنھ عسره .

في توقیع الرھن یظھر جلیا متى كان مقدار یر الحق في االیجار وتجدر اإلشارة إلى أن تأث

الحق في االیجار بما یحتویھ من  رھن، وینصب مرتفعا عند رفض التجدید التعویض االستحقاقي 
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 الشكلین ضمن نقطتین لرھن االتفاقي أو الرھن القضائي،  وھو ما یجعلنا نتناول تعویض على ا

  رھن.ال عملیة  في ة كل من الحق في اإلیجار وتعویض االستحقاقمكانتبیان معا ، ثم نتطرق إلى 

  

  .وشروطھ  أشكال الرھن أوال : 

جل قضاء الدیون أھو استعمالھ كمقابل مؤقت من  القاعدة التجاریةیقصد بموضوع رھن  

ما یشملھ  أيیقع علیھ الحجز  أنوذلك بوضع ما یجوز  ،القاعدة التجاریة التي على عاتق صاحب 

 األدنىالحد  ھذه األخیرةیتوافر في   أنتحت ید الدائن ، فیجب القاعدة التجاریة من عناصر  الرھن

ویعتبر الحق في االیجار من بین ھذه من العناصر التي تختلف باختالف طبیعة االستغالل 

       ي بذاتھا وجود ــانصب على  العناصر التي تكف إذا إال ،  ال یكون الرھن صحیحاف، العناصر

  دیر المحكمة. ـتروكة لتقــألة مــوھي مس و إنشاء القاعدة التجاریة 

  . اقيــرھن االتفــائي والــن القضــتلفین ؛ الرھــن مخــمن الرھن شكلیــقد یتض

وذلك حدید العناصر التي یشملھا الرھن ، أما االتفاقي فھو عقد تتدخل فیھ إرادة الطرفین لت

 فراتوت أنللشروط الموضوعیة التي یجب  إضافةوھو  المتعاقدینانطالقا من قاعدة العقد شریعة 

  .في العقد

ومما ال السابقة، فھو لیس بعقد وال مجال إلعمال مثل تلك القاعدة  1أما الرھن القضائي  

فال یعقل أن نقول أن إرادتھ قد ، كبر وأوسع قدر من الضمان أریب فیھ أن الدائن  یحاول أن یجد 

ن تحدید تلك العناصر یأتي في حالة عدم عداد الذي أورده المشرع في القانون ألاتجھت فقط إلى الت

القابلة  الرھن القضائي یشمل كل العناصر  أناتفاق األطراف على العناصر المشمولة بالرھن ، بل 

  . 2سواء المادیة منھا أو المعنویة بال استثناء للرھن 

فإنھ یكون محل ، زامي بموجب القانون وألن الحق في االیجار یعتبر عنصر أساسي وإل 

  الرھن االتفاقي و القضائي بالضرورة وھو ما یثبت مكانتھ الكبیرة . 
  

  لرھن. في ا ین كعنصروتعویض االستحقاق  حق اإلیجار ثانیا : 

                                                             

1   - WEIL (A) et MAUS (R) ,"  Le nantissement  judiciaire  du fonds de commerce "   , 
Chronique , Dalloz  serey. Paris ,  1956 , p. 146. 
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التعویض الذي یرتبھ ھذا الحق في حالة عدم الحق في اإلیجار إلى رھن  یقودنا الحدیث عن

تع بھ  ، وھو ما یجعلنا نقول أن كل منھما یمثل جزء مھما  عند رھن القاعدة إمكانیة صاحبھ التم

ا أدى الرھن خاصة إذا ممحل الحق في االیجار یمكن أن یحل التجاریة وان التعویض االستحقاقي 

  إلى إفالس التاجر.

  : كعنصر للرھنبالنسبة لحق االیجار  -1

لزاما و یجوز كذلك التنفیذ  ن حق اإلیجاریشمل رھ القاعدة التجاریة رھن  أن 1یرى الفقھ 

اء بما ــلف المدین مالك عن الوفــعند تخالتجاریة  القاعدة على ھذا الحق باعتباره من عناصر 

   علیھ من دیون.

حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة  القدیم القضاء الفرنسي  ھذا الموقف لم یتبناه   أن إال

قاعدة یكون ھذا البیع منصبا على  أنالرھن ال یمنع من  وألبیع من ا اإلیجارن استبعاد الحق في أب

التكریس الكبیر لحمایة الملكیة التجاریة والحق في  أمام موقف لم یعد لھ مجاال وھو،   2  تجاریة

  لصیق بملكیة القاعدة التجاریة .  كعنصر اإلیجار

ي عملیة رھن القاعدة ن الحق في االیجار أصبح عنصرا إلزامیا  فإأما بالنظر للقانون ف

  أو الجزائري المستمد منھ.   3التجاریة و بقوة القانون سواء في التشریع الفرنسي

یتفق الطرفان على العناصر التي ینصب علیھا الرھن ، غیر  أن  القاعدة العامة تقضي  إن

بعض كما اعتبر ال  ، لقاعدة التجاریةاستبعد وقوعھ على بعض عناصر ا الجزائري  المشرع أن

من ( ت  119/ن المادة إطبقا للقانون التجاري الجزائري فولذلك ،  اإللزامیةاآلخر  من العناصر 

  : نھ أت ج ) على 

عنوان  إالالتابعة لھ  األجزاءیشمل الرھن الحیازي للمحل التجاري من  أنال یجوز    «

    »…التجاري  ألثاثواوالزبائن والشھرة التجاریة  اإلجارةالمحل واالسم التجاري والحق في 

                                                             
  .    349 جالل محمد وفاء محمدین ، مرجع سابق ، ص محمد فرید العریني ، -   1
  .   35محسن شفیق ، مرجع سابق ،ص  -   2

3   - MASTRE (Jacque) , PANCCRAZI (Marie-Éve), Droit commercial ,Droit interne et aspect 
de droit international , 26ème éd., L.G.D.J., paris,2009, p.616.  
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ھ ــنأاصر التي یشملھا  الرھن ــللعنه دادــتع د من ــیقصال شرع ــادة فالمــطبقا لھذه الم

یشمل الرھن بعضا منھا دون  أنرفان على ــیقع الرھن علیھا جمیعا ، فقد یتفق الط أنیتعین 

دة ــقاعوین ــة لتكافیــتكون العناصر التي یرد علیھا الرھن ك أن، ولكن یجب  اآلخرالبعض 

  . تجاریة 

فإنھ  ال ، نھ وفي حالة سكوت العقد عن تبیان العناصر المشمولة بالرھنأوالجدیر بالذكر 

متى كان منھا   أساسيعنصر  اإلیجارعلى البعض منھا وھي  محددة قانونا،  ویعد حق  إالیرد 

و جزء ال یتجزأ ــالتجاریة وھ اعدةـــره الفقھ عنصر جوھري والزم لقیام القــاعتب إذ،   موجودا

  .   1 منھا

 إلزامھ إلىالراھن بالمحافظة علیھ یؤدي  وإلزام  اإلیجارشمولیة الرھن لحق  أنمع العلم 

د ــحددة في العقــاالستحقاقات الم وكذا النشــاط التجاري ھ ـــغل فیــالعقار الذي یست أجرةبسداد 

بسبــب عدم دفع األجــرة كالـــتزام من الـــتزاماتھ   2خ العقد ــلفس المستأجرعرض ــحتى ال یت

  .  التــعاقدیة 

 إمكانیةن ألوحده و اإلیجارتكون على حق  أنمما سبق نستنتج عن عملیة الرھن ال یمكن 

،  وتجدر اإلشارة إلى أن من األھداف  في القاعدة التجاریة  أساسيباعتباره عنصر  یكون  رھنھ

ھو منع المستأجر  59- 75ضرورة إصدار التنبیھ باإلخالء في إطار األمر التي توخاھا المشرع من 

من التصرف في القاعدة التجاریة بالبیع أو الرھن فور اإلشعار بالتنبیھ باإلخالء  الن التنبیھ یقید 

وعلیھ ال رھن  متى اصدر التنبیھ  3ویوقف جمیع التصرفات بخصوص القاعدة التجاریة  

  . باإلخالء

  

                                                             

أطروحة الحصول لدرجة الدكتوراه ، جامعة عمان رهن المحل التجاري ، دراسة مقارنة ، هیثم عبد الرحمان یعقوب البنا، -  1
  . 169و  167، ص   2004للدراسات العلیا ،  العربیة

، هامش  261مرجع سابق ، ص المحل التجاري ،  فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ،   -  2
841 .  

عد من بومخیلة مبروك ، االیجار التجاري في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري ، یوم دراسي حول اإلیجارات ، م -  3
  .  26، ص  2005طرف وزارة العدل ، مجلس قضاء غلیزان ، 
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  كعنصر للرھن . تعویض االستحقاقل بة بالنس -2

رغم انھ ال یوجد من النصوص القانونیة التي تشیر إلى إمكانیة رھن التعویض االستحقاقي 

 ة مكونمن العناصر ال نھ لیس بعنصر أسواء قبل أو بعد تحدیده من قبل المحكمة على أساس 

ال أن لمستأجر في تجدید اإلیجار ،  إاثر مالي ناتج عن ضیاع حق ایعتبر  وإنما ، للقاعدة التجاریة 

مبلغا یمكن من خاللھ التاجر أن یقدمھ كرھن وان  القضاء الفرنسي اعتبر من تعویض االستحقاق

یجعل  الدائن المرتھن التعویض المستحق للتاجر والراھن لمتجره عنصرا من عناصر الرھن وھو 

  . 1امھا أحك إحدىالفرنسیة في  Rouen "   روان"ما قضت بھ محكمة 

عند توقیع  عل منھ جزء من الحق في االیجارجوھو ذات الشأن بالنسبة للفقھ الفرنسي الذي 

و إن كان  الرھن ال یقع مباشرة علیھ  فقط ألن من دون  حق االیجار ال یمكن أن یتحقق  الرھن ، 

  .2تعویض االستحقاق

المضمونة  بالنسبة للدائن   بل وذھب الفقھ إلى أن ھذا النوع من الرھون ھو من االلتزامات 

  .  3مین مالي مضمون أألنھ یمثل ت القاعدة التجاریة وھو السبب المباشر في رھن 

وإنما ، لصورة لم یحم  الملكیة التجاریة وتجدر اإلشارة إلى أن التعویض االستحقاقي بھذه ا

م رفضا لتجدید حمى التاجر من خطر اإلفالس ، غیر انھ یلعب ھذا الدور متى كان التاجر أما

اإلیجار فال یكون أمامھ إال التضحیة بھذا المبلغ نظرا ألنھ لم یعد یشكل عنصر في القاعدة التجاریة 

  وإنما ھو مقابل لضیاع الملكیة التجاریة واثر لھا . 

     ن األثر المالي الذي یتركھ الحق في التجدید یعد وسیلة و أداة إفي نھایة المطاف ف

مما یدل على أن  ، عنصر الحق في اإلیجار متى استنفذ وأنتج أثره  صالحة للرھن تعوض

لب ــأجر إلى مرحلة طــالتعویض االستحقاقي بدیل مساو للحق في اإلیجار . ھذا إذا وصل المست

                                                             
  .  201على بن غانم ، مرجع سابق ، ص   -   1

2     - " Le  nantissement porte de plein droit sur les principaux éléments incorporels du  fonds , 
clientèles ,enseigne et nom commerciales, droit au bail éventuellement indemnité    
d'éviction ". V. MASTRE (Jacque) , PANCCRAZI (Marie-Éve) ,Op.Cit ,p.616.  

  .  200، ص سابق  على بن غانم مرجع  -  3
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كذلك في الوقت الذي یطلب فیھ  اأو جعلھ، محل رھن  قاعدتھ التــجاریة إما  تدید وكانـــالتج

  . التجدید

 ع حق اإلیجار وأراد أن یحتفظ بھ مر یختلف إذا لم یرغب المستأجر في تضییإال أن األ 

حیث نجد  المشرع الجزائري أولى حمایة خاصة لھذا األخیر  من أي ضیاع  متى كان متمسك بھ 

كن للمؤجر أن ــوال یم، الس أو  التسویة القضائیة ــرض إلى اإلفــده حتى وان تعــاجر و ال یفقــالت

ت علیھ ــو ما نصــاطال و ھــد بـإنھ یعــلى ذلك فــم االتفاق عــتى وإن تــد اإلیجار حخ عقــیفس

  نھ : أ ي تنص علىــمن ( ت ت ج ) الت 201ادة ــالم

ال یترتب بحكم القانون على اإلفالس أو التصفیة القضائیة، فسخ إیجار العمارات المخصص  «

لتابعة للمدین بما في ذلك المحالت التابعة لھذه للصناعة أو التجارة أو الصناعة التقلیدیة ا

   .»، ویعتبر الغیا كل شرط یخالف ذلك … العمارات

  :/ من ( ت ت ج ) التي تنص على انھ  769المادة  ھذا القولأكدت       

ال ینجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ إیجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما    «

    لسكن التابعة لھذه العقارات .فیھا محالت ا

وإذا لم یعد التزام الضمان في حالة التنازل عن االیجار مضمونا في حدود االیجار المشار        

  .»  إلیھ ، فانھ یمكن إبدالھ بأمر مستعجل بكل ضمان كاف یقدم من المتنازل لھ أو الغیر

ال یغني القاعدة التجاریة  ننتھي للقول أن التصرف في حق اإلیجار عن طریق التصرف في

حمایة ھذا العنصر ومن تمتع التاجر بحقوقھ الناجمة عنھ من حق التجدید وحق التنازل عنھ من  عن

ق في حمایة عقد اإلیجار وأخیرا الح.دون موافقة المؤجر وحق التعویض االستحقاقي عند اإلخالء 

  . من الفسخ

  

  

 المبحث  الثاني

  .آثار التصرف في الحق اإلیجار
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 مھما كان شكلھ القاعدة التجاریةالتصرف في حق اإلیجار مع  حقمنح المشرع الجزائري 

التنازل عن حق االیجار  تنازل عن الحق في كما رتب على  ، جار أو بالبیع أو بالرھنـإما باإلی

التجدید ، و ھو ما یدل داللة قاطعة على أن الحق في اإلیجار عنصرا في ملكیة القاعدة 

 وانھ عنصرا ال یدخل في ملكیة القاعدة التجاریة عتبر عكس ذلك ،اأن ھذا ھناك من رغم التجاریة

إال أننا توصلنا إلى حقیقة ،ومنھ ال أھمیة لھ عند تكوین القاعدة التجاریة وال ینتقل عند انتقالھا ،

یة وفي وجود حق االیجار في ملكیة القاعدة التجار إلزامیةبنصوص قانونیة  وأثبتنامغایرة لھذا 

  .التصرف فیھا

التصرفات  بإحدى نازل عنھـمما سبق عرضھ فإن التصرف في حق اإلیجار یكون تو 

دة أو ــ) حقوقھ المتولیفترض أن ینقل المستأجر( األصليھذه التصرفات ، وفي كل السابقة الذكر

ث یوصف ـحی، الذي یحل محلھزل إلیھ ( وھو المستأجر الجدید)ااشئة عن عقد اإلیجار إلى المتنــالن

  الحق.  ةلھ عن طریق حوالـاألول بالمحیل و الثاني بالمحال إلیھ ، و ذلك على أساس أنھ حل مح

التكییف القانوني للتصرف في حق  فیما یخصغیر أن ھذه المسألة تثیر عدة إشكالیات 

كانت  ، حیث یطرح اإلشكال فیما إذار أو عن طریق البیع أو الرھناإلیجار سواء عن طریق اإلیجا

اآلثار التي تترتب على حوالة  الدین و حوالة الحق ،  أم أن ھناك خضع ھذه التصرفات إلى تاآلثار 

  قواعد أخرى یمكن رد تلك المسألة إلیھا ما عدا القواعد العامة ؟

ضحت لنا االختالفات الكبیرة عند تناولنا لمجال حق المستأجر في التصرف بحق اإلیجار اتّ 

فة عامة و كیف أن المشرع الجزائري أقلب الموازین فیما یخص األحكام في  التشریعات بص

ا خاص اذلك انھ منحھا طابع،  الخاصة ببعض التصرفات الواقعة على حق اإلیجار من بیع وإیجار

تماما للقواعد العامة وحتى للعدید من التشریعات ، وھو ما جعلنا نبحث في اآلثار المترتبة  ا ومغایر

  ات .عن ھذه التصرف

ریق اإلیجار أو البیع أو الرھن آثارا ـــالتصرف في حق في اإلیجار سواء عن طیرتب   

رامھ عن ــعقد الذي یتم إبــیعة القانونیة والتكییف القانوني للــتتبین من خاللھا الطب مختلفة،كثیرة و 

سابقة ذلك أن رفات الــرف من التصــالحق في االیجار في كل تص أھمیةكما تتبین لنا  طریقھا.

وقف ذلك بالنظر لنوع التصرف ــرورة انتقال كل الحقوق وااللتزامات بل یتــال یعني بالضانتقالھ 

ھا  ــعة خاصة تستمد أحكامــتبر مال منقول ذو طبیــاریة تعــخاصة ونحن نعلم أن القاعدة التج
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اصة بالعقار  وھذه الطبیعة ــرى من األحكام الخــأحیانا  من األحكام الخاصة بالمنقول و أحیانا أخ

  ھ من آثار .ــوما یترتب عن ق في االیجار ــر كثیرا في انتقال الحــتؤث

في ھذا الصدد ومن أجل إبراز تأثیر كل من الطبیعة الخاصة للقاعدة التجاریة والطبیعة و

تصرفات كل ال إلیھاسنعمل على تبیان اآلثار التي تؤول الخاصة للحق في االیجار عند انتقالھ 

       اإلیجار واإلیجار من الباطن  حــالة التنازل عن ضمن ثالثة مطالب؛ في  السابقة الذكر وذلك 

( المطلب  الرھن في حالة  را ــوأخی، ع ( المطلب الثاني ) ــالبی حالة ثم في ، ( المطلب األول )

  الثالث ). 

  المطلب األول 

  آثار التصرف في حالة اإلیجار . 
  

األول  لفقھ بین اإلیجار الفرعي ( من الباطن) والتنازل عن اإلیجار على أساس أنّ ق افرّ  

. وكال من التصرفین في حق 1یعد إیجار لحق التجدید (حق اإلیجار ) بینما الثاني ھو بیع لھذا الحق

على نصوص  على العقد المبرم بینھ و بین المؤجر و بناءً  اإلیجار جائز و مخول للمستأجر بناءً 

ینصب على التأجیر  من  لى التنازل عن اإلیجار للغیر أو نونیة سواء كان التصرف ینصب عقا

  الباطن لمستأجر آخر.

تخلي مالك القاعدة في القانون الجزائري ھو التنازل عن اإلیجار  فیما سبق إلى أنّ لنا توصّ 

آثاره عند البیع. أما ولھذا سنتناول ، اإلیجار عند تنازلھ عن القاعدة ككل للغیر التجاریة عن حق

، و ھنا یقوم المستأجر إعادة تأجیر العین المؤجرة أصال التأجیر من الباطن فھو تصرف یھدف إلى

األصلي بتأجیر العین إلى مستأجر یسمى المستأجر من الباطن و تكون نتیجة ھذا التصرف أن تنشأ 

ن الباطن من االنتفاع بالعین. في ذمة المستأجر األصلي التزامات جدیدة محلھا تمكین المستأجر م

غیر أن االنتفاع الذي ھو ملك لكل من المؤجر و المستأجر األصلي  یطرح إشكال التكییف القانوني 

أم  فھل ھو تنازل عن االنتفاع  الثي األطراف ،العقد ثلھذا التصرف خاصة وانھ تصرف یجعل من 

  ھو تكییف خاص بھذا التصرف في إطار القواعد الخاصة ؟

                                                             
  .36ذیب عبد السالم ، مرجع سابق،  ص  -   1
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التنازل عن  أوالبحث عن جواب إلى معرفة بدایة اآلثار المترتبة في اإلیجار الباطن دفعنا ی 

اإلیجار و یكون بتحدید وحسم مختلف العالقات الناشئة بینھم ( الفرع األول ) ، ثم وفي موضع 

  ثاني نكیّف ھذا التصرف طبقا للقانون( الفرع الثاني ).

  الفرع األول 

  .اإلیجار واإلیجار من الباطن عن لتنازلااآلثار المترتبة في  
  

فإن المستأجر األصلي قد تنازل عن الحق في اإلیجار أو أجره من الباطن  إذا فرضنا أنّ 

        مستأجر العین  یتم إبرامھ بین تمس األطراف الثالثة رغم أن العقد اآلثار المترتبة على ذلك 

ّكن األول الثاني من االنتفاع بھذه ( المتن ( المستأجر األصلي ) و المستأجر جدید ازل لھ ) حیث یم

، و یترتب على ذلك  نشوء عقد إیجار  1العین خالل مدة معینة و لقاء أجر معلوم و بموافقة المؤجر

  جدید ذو طرفین ھما:

  المستأجر في العقد األصلي و یقوم في اإلیجار الجدید بدور المؤجر . - 

   .2خذ دور المستأجر من الباطناألصلي یأ شخص أجنبي عن اإلیجار - 

ھذا التفسیر یدعونا إلى ما رآه البعض من الفقھ " أن عقد اإلیجار من الباطن یستمد وجوده 

من العقد األصلي إال أنھ عقد متمیز و معنى ھذا أننا نصبح أمام مجموعة عقدیة تتكون من عقدین 

            ا أن العالقة العقدیة بین المؤجر .  مبدئیا إذن یتبین لن3العقد األصلي و العقد من الباطن "

و المستأجر األصلي تبقى قائمة ذلك أنھ ال یوجد تنازل مطلق عن حقھ ویكون المستأجر من الباطن 

  شخصا أجنبیا عن تلك العالقة .

       و حدوده غیر أن عالقة األطراف الثالثة في العقد ھي التي تثیر مكانة كل واحد فیھا 

 تصرف الذي یجریھ كل طرف السیما المستأجر األصلي  بالدرجة األولى الذي یكونطبیعة الو 

                                                             
مصر  لمصري والیمني، دار النهضة، أحمد محمود سعد، شرح أحكام قانون إیجار األماكن، دراسة مقارنة في القانون ا -   1

  .  299، ص 1989، 
  .362محمد  لبیب شنب ، مرجع سابق ، ص   - 2 
 2002حسن حسین براوي، التعاقد من الباطن ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة دار النهضة العربیة ، سنة  - 3 

  .139، ص 
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ھو أول من یبادر إلى إبرام العقد الجدید.  لمعرفة كل ذلك علینا التقصي في نوعیة كل عالقة على 

  حدة.

  

  أوال: في العالقة بین المستأجر األصلي و المستأجر من الباطن أو بالمتنازل لھ .     

ِل المستأجر  تعد ھذه العالقة أول العالقات التي تثیر التساؤل في طبیعة التصرف متى قب

و مدتھ عن العقد األصلي و یخضع ھذا  1اإلیجار من الباطن فھو عقد جدید قد یختلف في شروطھ 

   جار األصليیالعقد ألحكام عقد اإلیجار عامة و لو تم ھذا العقد خالفا لنص مانع متفق علیھ في اإل

       و بالصیانة  را في عقد اإلیجار بتسیلم العینلتزم المستأجر األصلي و الذي أصبح مؤجحیث ی

و بالضمان ، و یلتزم المستأجر الفرعي اتجاه المستأجر األصلي بكل االلتزامات الناشئة عن ھذا 

بالمحافظة  العقد الجدید ، كااللتزام باستعمال العین فیما أعدت لھ طبقا لشروط العقد ،  و االلتزام

علیھ، و الوفاء باألجرة المتفق علیھا ، و االلتزام برد العین عند انتھاء مدة العقد . و لكن جمیع ھذه 

لمصلحة المستأجر األصلي ألنھ غیر مدین  المتنازل لھ و االلتزامات األخیرة تكون على عاتق

    .2للمؤجر (المالك) بشيء  لذا فال یلتزم اتجاھھ بشيء أیضا 

إلشارة ھنا إلى أن عقد اإلیجار من الباطن  خاصة ال یكون ساریا في حق المؤجر تجدر ا

إال إذا وافق علیھ أما إذا كانت الموافقة على اإلیجار من الباطن و قام المستأجر بإبرام مدة أكثر مما 

ذلك أن المستأجر من الباطن یصبح  3  إخراجھ ھي واردة في العقد األصلي و جب  وحقّ للمؤجر

غال للعین بغیر سند ،  لھذا یشترط أن تكون الموافقة لیس على مبدأ التأجیر فقط و إنما على شا

  من ( ت ت ج ) .  188ما نصت علیھ المادة  ھو و شروط العقد السیما مدتھ

غیر أنھ تثار مشكلة فیما إذا تعدت مدة عقد اإلیجار من الباطن المدة األصلیة فما ھو مصیر 

 مستأجر من الباطن مغتصبا للعین خالل الفترة المتبقیة ؟وھل یعد ال؟ العقد 

                                                             
لمؤجر یخضع لذاتیة العقد الجدید ال العقد األول الحاصل بین او حتى و إن لم یختلف في شروطه و مدته فهو  -  1

  .األصلي و المستأجر  األصلي
  .276عبد الحمید فهیم  الطنبولي ، مرجع سابق ، ص  -   2

حسام الدین كامل األهواني ، عقد اإلیجار في القانون المدني وفي قوانین إیجار األماكن ، الطبعة الثالثة ، جامعة عین  - 3
  .  178،  ص 1999القاهرة ، ،شمس 
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القول بأن المستأجر مغتصبا للعین المؤجرة قوال ال یوجد ما یبرره ذلك أنھ احترم مدة العقد  إنّ     

ّ وجوده في العین المؤجرة أیضا كان بموافقة المؤجر  ِبل المستأجر األصلي و أن المتفق علیھا من ق

ضاء رأي آخر فمتى زادت مدة اإلیجار من الباطن عن اإلیجار األصلي فسخ األصلي ، إال أن للق

العقد ذلك ألن " عقد اإلیجار من الباطن ینقضي حتما بانقضاء عقد اإلیجار األصلي و لو كان قائما 

   .1بحسب الشروط المشتمل علیھا "

ّ في حق المؤجر األ ھا و بذلك فإن الفقھ یرى أن  المدة الزائدة ھذه ال تنفذ صلي إال إذا أقرّ

و ھنا نكون بصدد عقد جدید آخر ویكون المؤجر المالك للعقار  كطرف  ثالث عالوة ، ھذا األخیر 

  على  المؤجر األصلي  ( المستأجر )  و المستأجر من   الباطن.

األثر الذي یجب أن نؤكد علیھ في ھذه العالقة وتحت عنوان التصرف في حق اإلیجار  إنّ 

بالوفاء باألجرة المتفق علیھا ، و االلتزام برد العین عند انتھاء مدة العقد فاألول یكون ھو االلتزام  

أي تمتع المستأجر بحق اإلیجار ومنھ ینتقل ھذا االنتفاع إلى ، نتیجة االنتفاع بالعین المؤجرة 

د االنتھاء والثاني وھو رد العین عن .المستأجر الجدید ، فیلتزم بما كان یلتزم بھ المستأجر األصلي

  من مدة العقد وھو أیضا یمس عنصر الحق في اإلیجار مباشرة .

وبالتالي قد تنشا نزاعات متى أراد المستأجر الجدید أن یجدد عقد اإلیجار خاصة إذا كان  

یكون قد اكتسب حق التجدید ، فھل ینتقل ھذا الحق إلیھ ویمتنع بذلك من  والعقد األول یفوت سنتین 

ویرفضھ في  دتجدیالوھل یحق للمؤجر أن یعترض عن  ، ة إلى المؤجر األصليرد العین المؤجر

  ؟   وقعھ في ضرورة تعویض االستحقاقظل نظام اإلیجارات التجاریة مما قد ی

المستأجر من الباطن ثر في ھذه العالقة وھو أن أالسؤال أھم ھذا  اإلجابة على تحقق لنا 

لموافقة من المؤجر و ینتقل حق التجدید إلیھ، كما یحق متى كانت ھناك ا یحق لھ أن یجدد اإلیجار

للمستأجر األصلي المطالبة بھ أیضا  في إطار العقد األول ال الثاني وانھ إذا رغب في إعادة اإلیجار 

من الباطن فیتحقق التمدید دونما حاجة إلى عقد من جدید ، إال إذا كان بشروط جدیدة إذ یطلب 

 اطن حقھ في المطالبة بالتجدید لك وإن رفض یستعمل المستأجر من البموافقة المؤجر األصلي في ذ

ل إلیھ اإلیجار  172طبقا للمادة  ّ   بحق التجدید.  یتمتعمن ( ت ت ج ) التي تعتبر كل من حو

                                                             
،  مجموعة القواعد القانونیة التي 28/01/1952وهو ما قضى به القضاء المصري. انظر : حكم نقض مؤرخ  في   -  1

  .278. عبد الحمید فهیم  الطنبولي ، مرجع سابق ، 105، ص  1قررتها محكمة النقص الجزء 
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  بالمستأجر األصلي. المالك  عالقة المؤجر في  ثانیا :

بموجب عقد اإلیجار ابتة ثبالمستأجر األصلي  المالك العالقة التي تربط المؤجرتكون 

ولكن تنتقل لتزامات الناشئة عن ذلك العقد، األصلي والتي تظل قائمة ویظل كل منھما ملتزما باال

االلتزامات إلى المستأجر من الباطن الذي یصبح ھو المستأجر إزاء المالك و تبرأ ذمة المستأجر 

رة بین المؤجر والمستأجر من فتصبح عالقة مباش مناسبة قبول المؤجر لھذا التصرف،األصلي ب

  الباطن .

أجرة أقل من المبلغ المقرر في المستأجر األصلي  حددھذا و قد تتأثر ھذه العالقة مثال إذا ما       

حیث أن ھذا األخیر ال یستطیع أن یجبر المستأجر من ، فإنھ یلتزم بدفع الفارق للمؤجر  االیجارعقد 

أمامھ و لكن لیس للمستأجر األصلي التحجج  لتزم األصليالباطن على دفع المبلغ ألنھ لیس الم

.غیر  1بالمبلغ الصغیر مقارنة مع األجرة األصلیة أمام المؤجر،  ذلك انھ ھو الذي قبل ھذه القیمة 

      وفقا للمادة یة أقل من األجرة الجدیدة، فإنھ،أنھ و في الحالة العكسیة أین تكون األجرة األصل

للمؤجر أن یطالب بزیادة مطابقة لبدل اإلیجار األصلي ، والذي یحدد وفقا  من ( ت ت ج ) 2/ 188

  .  االتفاق  في حالة عدم  195للمادة 

وتعلیل ھذا واضح وھو أن االلتزامات التي كانت واقعة على المستأجر األصلي انتقلت إلى      

صلي كدائن للمؤجر المستأجر من الباطن وحقّ للمؤجر أن یطالب بتنفیذھا ألن المستأجر األ

ّھ وأصبح الدائن المباشر للمؤجر ، وھذا طبقا  ل محل ل ھذا الدین للمتنازل إلیھ ، فحّ ّ بااللتزامات حو

بین المؤجر والمستأجر األصلي ألن  المؤجر من دون أن تزول العالقة نھائیا   2لقواعد حوالة الدین

التأجیر من الباطن ال یمس العالقة  كدائن یحق لھ أن یعود على المستأجر كمدین أصلي ضامن  وان

  .  3القائمة بین بینھما  ألن ھذا األخیر یعد مدینا ال یستطیع التخلص من التزاماتھ بإرادتھ المنفردة 

                                                             
دف األساسي عادة من اإلیجار من الباطن هو دفع مبلغ األجرة و لكن و لو أن هذه الفرضیة قلیلة الحدوث ذلك أن اله - 1

 عمل التجاري مثال و هذا لحاجة مایحدث و أن یتعاقد المستأجر مع المستأجر من الباطن بمبلغ أقل حتى ال یستمر في ال
  . 280ق ،ص  و منه فهو رغم أنه قلیل الحدوث إال أنه وارد . انظر:  عبد الحمید فیم الطنبولي ، مرجع ساب

  .534و العاریة  ، مرجع سابق ، ص  نون المدني ، عقد االیجاراعبد الرزاق احمد السنهوري ، شرح الق - 2
  . 204محمد لبیب شنب ، مرجع سابق ، ص  -3
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ص   ِ و ھذا دلیل على أن حق االنتفاع انتقل من المؤجر إلى المستأجر من الباطن  من دون أن یبخ

  . یجار إذن شامل ومنتج لكل آلثاره فالتنازل عن حق اإل جر وال بحق المستأجر من الباطنبحق المؤ

  عالقة المؤجر المالك بالمستأجر من الباطن أو المتنازل لھ .في ثالثا : 

ولعل معرفة مكانة تین و ھي ال تخلو من ترتب آثار، تعد ھذه العالقة ناتجة عن العالقتین األولی

بأن یدفع ثمن األجرة إلى المؤجر األصلي مباشرة ھذه العالقة في القانون تلزم المستأجر من الباطن 

و أنھ أبرم العقد مع المستأجر ع بعدم وجود عالقة متى أنذره بالدفع. وال یجوز للمستأجر أن یدف

ّ المستأجراألصلي و ذلك متى أنذر بالدفع ألن المستأجر    األصلي. من الباطن ھنا حلّ محل

في حق  التي یدور حولھا موضوع التصرف وفي غایة األھمیة  احلول آثارھذا ال بیرتّ 

انھ حول إلیھ  الب المؤجر بحق التجدید على أساساإلیجار ذلك أن المستأجر من الباطن لھ أن یط

التي ذكرت من التقنین التجاري الجزائري   172الحق في اإلیجار وھو ما نصت علیھ المادة 

  : من ( ت ت ج ) والتي تنص على انھ 189ة المحول إلیھم  وھو ما دعمتھ  الفقرة األولى  من الماد

یجوز للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید إیجاره من المستأجر األصلي في حدود  «

وفي المقابل ومتى رفض المؤجر تجدید  .» الحقوق التي یتمتع بھا ھذا األخیر نفسھ من المالك ...

     .بتعویض االستحقاق لباطن فإن لھذا الحق أن یطالبالثقة في ھذا المستأجر من ا

ّ  كل و متى لم  ر بالموافقة على تصرف المستأجر،غیر أنھ ر المؤجھذه اآلثار تنتج متى أق

للمؤجر حق رفع   و ھنا نجد أن المشرع قد منحال یحق للمؤجر تقدیم ھذا الطلب. یكن اإلقرار ف

  دعوى المباشرة باإلضافة إلى الدعوى غیر مباشرة حمایة للمؤجر نفسھ. 

    ، فإذا كان كییف القانوني لإلیجار من الباطنذه الحمایة تظھر لنا بوضوح التوھ

و إضافة إلى  بموجب الموافقة أو الرخصة الممنوحة لھ إال أنھ  حق التصرف في اإلیجار للمستأجر

  ذلك فالمؤجر یحق لھ مرة أخرى إمكانیة رفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن .

فكرة  و  ى مباشرة على المستأجر من الباطنللمستأجر حق رفع دعومنح المؤجر   إنّ 

فكرة فقھیة ناد  المتعاقد من الباطن أو العكس ،ھيالرجوع المباشر للمتعاقد األصلي (المؤجر) على 

محل بالمجموعات العقدیة  وھي مسألة   وم أساسا على ما یسمىبھا جانب من الفقھ الفرنسي و تق
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من قبیل الوكالة حیث یرون أن  تكییف ھذا التصرف  فادھا أن ھناك من یعتبروم،  1الفقھ  جدل عند

األصلي فیكون لألخیر الحق في  تأجیر من الباطن وكیال عن المؤجرالمستأجر األصلي یعتبر عند ال

، و كذلك یكون للمستأجر من قھمطالبة المستأجر من الباطن مباشرة بكافة االلتزامات التي على عات

  . لوفاء بما علیھ من التزامات أیضاالبھ المؤجر باالباطن مط

قد رد على ذلك بأنھ رأي ینافي الواقع و لیس لھ سند في ،  2من الفقھ جانب آخر   ویرى

القانون ألن المؤجر لم یقصد أبدا توكیل المستأجر األصلي في التأجیر من الباطن نیابة عنھ إلى 

األخیر ھذا  جر في التصرف على ھذا النحو ، ألن الغیر و خصوصا إذا كان قد حظر ھذا المستأ

م  على ھذا التصرف إنما یفعلھ باسمھ  شخصیا و لحسابھ الخاص ِ   .حینما یُقد

و ألن عقد اإلیجار من الباطن ینعقد فیما بین المؤجر من الباطن (كمستأجر أصلي) و الغیر 

ینھما فقط ، إال أنھ  لو افترضنا ( وھو المستأجر من الباطن ) و أن ھذا العقد ینتج آثاره فیما ب

بصحة ھذا الرأي الذي ینظر إلى المسألة على أنھا وكالة لكان المؤجر من الباطن و كیال عن 

المؤجر (المالك) و ألنتج اإلیجار من الباطن كل آثاره لمصلحة المؤجر المالك فحسب و ھذا ما لم 

كان یتمتع بھا المستأجر األصلي من حق  یحدث ذلك أن المستأجر من الباطن تنتقل لھ الحقوق التي

وھي حقوق ال تنتقل إذا  وحمایة قانونیة للعقد بصفة عامة،  في تجدید العقد وتعویض استحقاقي ..

  كنا بصدد وكالة وھذا یبقى مجرد رأي لم یسانده أحد ، بل ھو مجرد فرضیة.  

     فاع یأخذ حكم اإلیجار تجدر اإلشارة إلى أن اإلسھام بالقاعدة التجاریة على سبیل االنت

        ولكن ھو إسھام عیني یقتضي وضع القاعدة التجاریة تحت تصرف الشركة التي یحق لھا

         ى المساھم مالك للقاعدة التجاریةالتمتع بحریة االستعمال واالستغالل( حق االنتفاع ) ویبق

، ویترتب علیھ تحمل كل المخاطر ھائھاھ عند انحالل الشركة أو انتمما یسمح لمالك باسترجاع ملكیت

التي تنجم على ذلك كما یتمتع بكل الحقوق ،  إذ یصبح ھو في مقام  المؤجر وتصبح الشركة في 

  .  قام المستأجر أو المتنازل لھ م

  تظھر لنا النتائج  واآلثار التالیة : العالقات الثالثة السابق تبیانھامن جل 

                                                             
  .283عبد الحمید فهیم الطنبولي ، مرجع سابق ، ص - 1 
  .  226ص سلیمان مرقس ، شرح قانون إیجار أالماكن ، مرجع سابق ،    -   2
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إمكانیة إبرام عقد جدید على العقد األصلي حیث ال یكون  في العالقة األولى یتبین لنا - 

   تتضمن إیجاب  إرادة جدیدةبالضرورة بنفس الشروط األولى و في ھذا تأویل إلى أن ھناك 

  .و ھو الحق في اإلیجارسمح للمتعاقد التصرف في حق معین یو قبول جدیدین 

متى تمت  الموافقة من المالك بموجب التصرف فیھ ملك لشخصین وھذا  االنتفاعأصبح حق   - 

 .حق االیجار  ملكیة مجزأة فیما بینھماأصبح فالمستأجر في حقھ  إشراكاألصلي الذي قبل 

     على العالقتین وھي أن المؤجر ال یزال یتحكم في حق االنتفاع عند أخرى  اآثار تبترتّ  - 

حقھ. كما یحق  تحقاقفیھ، إذ یحق رفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن السالتصرف 

   لھ أن یمنح المستأجر حق رفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن نیابة عنھ و أصالة 

عن نفسھ و منھ یبقى السؤال حول تكییف التصرف الخاص بتحویل حق االنتفاع إلى المستأجر 

  مؤجر. ال عن طریق الدعوى المباشرة نیابة عن و توكیل المستأجر باستحقاق الحق جھة من

خالصة القول أن التصرف في حق اإلیجار عن طریق اإلیجار تنتقل فیھ كل االلتزامات 

حد بعید وھذا دلیل على انھ في  ھذا النوع من التصرف  یكون حق  إلىوالحقوق إلى المتنازل إلیھ 

یجار االنتفاع حقا مجزأ  بین المؤجر والمستأجر من الباطن كما ھو الحال عندما یكون في إطار اإل

التجاري الخاضع لقانون الملكیة التجاریة حیث  تنتقل جزء من الحقوق التي  تشملھ إلى  المستأجر 

  ثم إلى المستأجر من الباطن بعد الموافقة على ذلك . 

كما  ، باألجرة و رفع دعوى مباشرة علیھ فیبقى للمالك حق مطالبة المستأجر من الباطن

اإلیجار متى  على الموافقة وھذا یدل على أن حق ید متى تحصلیحق لھذا األخیر أن یطالب بالتجد

  التجدید. في  ؛ كحق انتفاع وكحقینتقل بصورتیھ جارعن اإلی كان في إطار التنازل

وھنا نسأل المشرع الجزائري عن أھمیة الموافقة المشترطة في اإلیجار من الباطن في 

دیدھا ألن العقد حینھا سیخضع إلى نظام مرحلتھ األولى في حین أنھا غیر مشترطة متى أراد تج

التجدید القانوني ، أو باألحرى لماذا لم یجدد اشتراطھا في كل مرة نكون أمام مستأجر من الباطن 

 02- 05.  أما بالنسبة لتعدیل  59 -  75على أساس انھ لیس المدین األصلي ، ھذا بالنسبة لقانون 

د أصال موضوع الموافقة بتجمید نظام ّ   اإلیجارات بین قوسي االتفاق.  فإنھ جم

  

  الفرع الثاني   
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  .التكییف القانوني للتنازل عن اإلیجار واإلیجار من الباطن
  

التنازل عن اإلیجار إلى نقل حقوق و التزامات المستأجر الناشئة عن اإلیجار یھدف    

التنازل في حدود األصلي المبرم بینھ و بین المؤجر (المالك) إلى المتنازل إلیھ ، و یتضمن ھذا 

و ھو (إلى المحال إلیھ ) و ھو المستأجر ( النطاق المشار إلیھ حوالة كاملة لعقد اإلیجار من المحیل 

  عن اإلیجار و یمكن أیضا أن تكون حوالة جزئیة.) المتنازل لھ 

فھل یكیّف ھذا  ،  یستدل الفقھ بأن التكییف القانوني للتنازل عن اإلیجار ھو حوالة   

  على أساس انھ حوالة حق أو حوالة دین ؟ التصرف 

في ھذا الصدد یجیب الفقھ أن التنازل عن اإلیجار ھو حوالة  لحق بالنسبة للحقوق و حوالة 

  ، و یستدل في كونھا حوالة لحق بعدة  نتــائج وھي : 1الدین بالنسبة لاللتزامات 

    لى المستأجر األصلي بوصفھ ثمنا للحق أن المتنازل إلیھ یلتزم بدفع المقابل المتفق علیھ إ -         

المحال ، و ال یكون للمستأجر ـ ضمانا لھذا الثمن ـ امتیاز المؤجر و ال باقي ضماناتھ ، بل 

  .  2یكون لھ امتیاز بائع المنقول

یتمتع المتنازل إلیھ من اإلیجار بنفس الحقوق التي كانت للمستأجر األصلي اتجاه المؤجر  -      

واء بالنسبة للعین كلھا أو اإلیجار وذلك في حدود ما تم التنازل عنھ (س بمقتضى عقد

 ، و بالنسبة للمدة المحددة في العقد األصلي كلھا أو جزء منھا ) .بعضھا

تسري على التزام المستأجر األصلي بتسلیم العین المؤجرة و إلتزماتھ بالضمان، أحكام  -      

    الحق ال أحكام اإلیجار.  حوالة 

  ما كونھا حوالة دین فیستدل الفقھ بالنتائج التالیة : أ

                                                             
أنظر نقض  منه و كذلك هو موقف القضاء المصري ( 593و هو ما قضى به القانون المدني المصري في المادة  -   1

رقم  26/1/1989ق،  49لسنة  55، طعن رقم  27/12/1984، 564مجموعة أحكام النقض ص  6/06/1979مدني 
  . 255، ص 1هـ ،  ) ، عن عبد الحمید فهیم الطنبولي ، مرجع سابق ،58لسنة  1214

  .703محمود عبد الرحمن محمد ، مرجع  سابق ، ص  -   2
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إن انتقال االلتزامات التي كانت على المستأجر األصلي اتجاه المؤجر بمقتضى عقد اإلیجار  - 

 لي ــو ذلك في حدود االتفاق المبرم بین المستأجر األص، ارـــھ عن اإلیجـــازل إلیــإلى المتن

  تنازل لھ.ــو الم

إال إذا أقر ھذا التنازل المنتج لھ و بمجرد  ،لمشار إلیھ سابقا ال ینفذ في حق المؤجراالنتقال ا - 

حدوث ھذا اإلقرار یستطیع المؤجر المقر بالتنازل أن یطالب المتنازل إلیھ مباشرة بالوفاء 

  بالتزاماتھ.وھذا یعني أن حوالة الدین تحتاج إلى موافقة المؤجر. 

لم یوافق ، فإن المتنازل إلیھ یظل ملتزما اتجاه المستأجر  أيزل أما إذا لم یقر المؤجر التنا - 

 بالوفاء للمؤجر بااللتزامات التي انتقلت إلیھ. 

    وبھذا تبین لنا أن القانون الجزائري قد اعتبر اإلیجار من الباطن عبارة عن حوالة دین 

مؤجر و ذلك ما نستشفھ من نھ  یحتاج المتعاقد  فیھ إلى موافقة من قبل الأفي بدایتھ على أساس 

إال أنھا تتحول إلى حوالة حق متى أراد المستأجر من الباطن أن یجدد ، ( ت ت ج )  188المادة 

من ( ت ت ج )  172العقد وكان مستوفیا  في ذلك شروط نظام التجدید المنصوص علیھ في المادة 

  التي تنص على انھ :  ( ت ت ج ) 189وھو ما أقرتھ المادة 

یجوز للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید إیجاره من المستأجر األصلي في   «   

حدود الحقوق التي یتمتع بھا ھذا األخیر نفسھ من المالك ، ویدعى المؤجر للمشاركة في 

   .أعاله 188العقد كما ھو منصوص علیھ في المادة   

أو صراحة  رخصا كان قد وعند اقتضاء مدة االیجار األصلي ال یلزم المالك بالتجدید إال إذ

ضمنیا باإلیجار من الباطن أو وافق علیھ أو إذا لم تكن األماكن محل االیجار األصلي تشكل في 

  .» حالة االیجار الجزئي من الباطن  كال مشاعا مادیا أو في نیة الطرفین المشتركة 

جاریة ــاعدة التــلكیة القــصیق بمــق اإلیجار لــح رة المشرع الجزائري في أنّ ــنظ تعتبر

أن ــنھ اخذ بنظریة الملكیة التجاریة ، وبأإذا اعتمدنا على وھذا كانت صحیحة إلى حد بعید، 

ره من النظام العام ، و لكن ــللمستأجر حق على عمالئھ یحمى عن طریق التجدید ، والذي اعتب

لقانون ( القانون في ذات ا وص التشریعیةــاب على ھذا الموقف التضارب الحاصل بین النصــیع

ذلك أن الحق في اإلیجار بھذه الصورة أصبح عنصرا ملزما في القاعدة التجاریة على  التجاري) 
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( ت  200وھذا وفقا للمادة القاعدة التجاریة  التنازل عنغرار العمالء والشھرة متى كان بمناسبة 

  ت ج ) . 

ث منحت طابع اإللزامیة لم تنص على ذلك حی ( ت ت ج ) من  78لمادة ل وبالنظر لكن 

بل وجعلت عنصر الحق في اإلیجار ، فقط لعنصري العمالء والشھرة من دون العناصر األخرى 

من العناصر الثانویة التي یمكن االستغناء عنھا ، كما یمكن أن تشملھا القاعدة وھذا وفقا للفقرة 

  الثانیة منھا . 

في أھمیة عنصر الحق وي صالح " فرحة زرافي ھذا الصدد نشیر إلى رأي األستاذة "  

ینة . ــعت شروط معــمتى اجتم 1في اإلیجار واعتباره إلزامیا ، حیث منحتھ مكانة عنصر السند 

ولقد تفانت في شرح عنصر السند خاصة إذا كان متمثال في حق اإلیجار وأبرزت أھمیتھ متى 

إذ یصبح حق اإلیجار  ھنا رة ، ة في حارة معینة و مشھوموجود بقاعدة تجاریةان األمر یتعلق ــك

والتنازل عنھا  عنصرا جوھریا یستند إلیھ و ال یمكن في أي حال من األحوال بیع القاعدة التجاریة

  .السابقة الذكر حسب رأیھا 20، و ھو ما أكدتھ المادة   2بكل عناصرھا دون ھذا العنصرو باإلیجار

  دخل في ملكیة القاعدة التجاریة رغم ھذا ھناك من اعتبر عكس ذلك ، وانھ عنصرا ال ی

وال تأثیر لھ على التصرف في  ومنھ ال أھمیة لھ عند تكوین القاعدة التجاریة وال ینتقل عند انتقالھا 

 " أن بیع المحل التجاري  و ، بل و یمكن التصرف فیھا بصفة مستقلة عن ھذا العنصر،فیھا 

                                                             
و  یتمثل عنصر السند في أي عنصر من  عنصر السند هو" العنصر الدافع على اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم ". -  1

رى أمام هذین العنصرین عناصر القاعدة التجاریة ما عدا عنصري العمالء والشهرة  ویعد إلزامیا متى ال یوجد عناصر أخ
فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري : ، وبذلك قد یكون الحق في اإلیجار أو أي عنصر آخر . انظر 

  .      325مرجع سابق ، ص المحل التجاري والحقوق الفكریة ، ، الجزائري 
لذي یجب أن یذكره المشرع ذلك أنه فعال یختلف و هذا ال یعني بأن الحق في اإلیجار كعنصر سند هو العنصر الوحید ا - 2

السند من أمر آلخر حیث یكون عنصر السند هو الدافع على اكتساب العمالء و االحتفاظ بهم. وبذلك یختلف الوضع 
من حالة ألخرى حیث یعد االسم عنصر السند إذا ما كان األمر یتعلق ببیع و استغالل جریدة ،  ألن أهم شيء في هذا 

  هو االسم  بعد الزبائن و الشهرة طبعا. المتجر 

وهو الشأن  إذا ما تعلق األمر باستغالل محل مخصص للنشر فهنا تكتسي حقوق الملكیة األدبیة و الفنیة أهمیة كبیرة     
 وتتصدر المرتبة الثالثة بعد العمالء والشهرة  كعنصر سند ( كل هذا إذا لم یكن الحق في اإلیجار موجودا ) و منه فإن

 : فرحة زراوي صالح  انظر  عنصر السند بات مسألة خاضعة لتقدیر قضاه الموضوع حیث یختلف من محل آلخر .
  . 27 إلى 25مرجع سابق ، ص  من الكامل في القانون التجاري ، المحل التجاري ، 
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و ذلك بدلیل حالة الباعة  ،  1فال أھمیة لھا " یتضمن العمالء و الشھرة خاصة ، أما باقي العناصر 

وردا على ھذا القول  دون الحق في اإلیجار.التجاریة المتجولون مثال الذین یتصرفون في القاعدة 

وعلى ھذا  ن حق االیجار في ھذه الحالة لم یشارك على اإلطالق في تكوین قاعدة تجاریة إف

  غیر موجود.  ال ألنھ أصینتقل معھا  أنفھو ال یمكن  األساس

بل یعد ، أن الحق في اإلیجار یرقى إلى مكانة أكثر من أن یكون عنصر سند ولھذا نعتقد      

من   ( ت ت   200المادة دائما  عنصرا أساسیا إلى جانب العمالء والشھرة ، وحجتنا في ذلك ھي

بل لى حق اإلیجار ج ) التي تنص على أنھ متى ورد التصرف على القاعدة التجاریة  یرد لزاما ع

كل التعاقدات التي من شأنھا تمنع المستأجر من التنازل عن إیجاره لمشتري وان  المشرع ألغى 

ـ ویقصد المشرع ھنا الحق في محلھ التجاري. وھو نص یعد دلیل قاطع على أن الحق في اإلیجار

، بل یمثل الضمان  عنھلصیق بالقاعدة التجاریة عند عملیة البیع وال یمكن االستغناء  التجدید ـ 

  . القانوني على الزامیتھ وعلى حمایتھ للقاعدة التجاریة 

، خاصة إذا  2وھذه األھمیة كانت محل اعتراف العدید من رجال القانون في القانون الجزائري     

كان المتجر یقع في منطقة تكثر فیھا األسواق و األنشطة المماثلة بحیث یسھل على العمالء إجراء 

  .  3اإلقبال على الشراء  بین قارنة بینھا والم

بھذه الصورة ألن  الحق في اإلیجار الجدید فال مجال للحدیث عنالتعــدیل أما في إطار 

القاعدة التجاریة وتأثیره في ، مما یدعونا للتساؤل ھنا عن مكانتھ ھالمشرع غیّر من موقفھ اتجاھ

  ؟عند التصرف فیھا 

) أصبح المستأجر ملزم بإخالء المحل عند انقضاء أجل 02-05بموجب التعدیل الجدید ( 

ودون أن یكون ، العقد مھما كانت مدتھ دون أن یكون لھ الحق في التجدید أو في تعویض استحقاق 
                                                             

، بن عكنون  بوعات الجامعیة، دیوان المط الطبعة الثانیة ، العقود التجاریة الجزائریة، سمیر جمیل حسین الفتالوي -1  
   .122، ص 1994الجزائر ، 

  .213، ص  2006،الجزائر،بن عكنونثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الالطبعة  ،نادیة فضیل، القانون التجاري - 2
حسن یونس، المحل التجاري ، دار الفكر علي . و انظر أیضا: 353ریبر (ج) و روبولو (ر)، مرجع سابق، ص  -   3

  .22ص  ، 1984، مصرلعربي ، ا
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یر من مفھوم الحق في  ّ ّر و غ ،  اإلیجارملزم بأن یوجھ لھ تنبیھ باإلخالء . و المشرع  بھذا التعدیل اث

ي موقفھ اتجاه الحق في التجدید متى كان محل اتفاق فإنھ اقتصر في جانب عدم الوضوح ف فإلي

  ( أي في إطار العقد ) ، سواء في إطار القاعدة التجاریة أو خارجھاكونھ التزام ناشيء عن العقد 

، ومن ھذا المنطلق فان التصرف فیھا یبقى  ولم یعد لھ الدور الفعال في إنشاء القاعدة التجاریة

في االیجار ولكن  لم تعد لھ نفس المكانة السابقة في التأثیر على  تقییم القاعدة  یشمل عنصر الحق

  . في حد ذاتھا 

ھي احدث من جانب آخر  تغییرا في مفھوم القاعدة التجاریة  نجده قدبھذا التعدیل و 

 إلىفتقد نشاطا تجاریا ی إالنعتقد انھ لم یعد  إذ، یعد ھناك داع لتسمیتھا بھذا االسم  مولاألخرى،  

  عنصر الزمن الذي كان مصدر العمالء وبالتالي البقاء.  

  

ل الحق في  ختاما ّ نقول إذن أن أھمیة الحق في اإلیجار عند التنازل علیھ یظھر متى تحو

ن لل ّ م ـــقاعدة التجاریة، ھذا التحول یتـــاإلیجار من عنصر نجده في عقد اإلیجار إلى عنصر مكو

التي اشترطت أن  تفوت مدة عقد اإلیجار  172علیھا المادة  بعد توافر شروط معینة نصت

لمستأجر بحق ،  فیتحول  حق اإلیجار من مجرد حق شخصي إلى حق عیني یتمتع فیھ ا 1نتین ــالس

  تجدید العقد .
  

ن القاعدة التجاریة و یعطي لھا قیمة  بھذه الصورة  یدخل الحق في التجدید كعنصر یكوّ

یھ فیمنحھا ـ  إلى جانب القیمة المالیة العالیة ـ االستقرار والثبات ، ویتأثر مالیة أكبر مما كانت عل

   بذلك انتقالھ بانتقال القاعدة التجاریة ككل.

أن كل مساس بالحق في اإلیجار في التأجیر الثانوي من شأنھ االنتقاص من قیمة مع العلم 

  .2المؤسسة التجاریة ألنھ یمثل جزء منھا

  
                                                             

غیر   الشفهیة للعقود  . سنتین بالنسبة للعقود الرسمیة و أربع سنوات172/1 و كان قد نص على هذا الشرط في المادة -  1
أن هذا األمر أصبح غیر مطبق أمام النصوص القانونیة الكثیرة التي  تدعو إلى أن عقد اإلیجار البد أن یكون رسمیا و 

  ال مع االحتفاظ فقط بمدة سنتین.إال كان باط
و       250ص ، 2004 الیاس أبو عید ، قانون التجارة البریة بین النص واالجتهاد والفقه المقارن ، الجزء األول ،  -  2

251.  
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  المطلب الثاني 

  ار التصرف في حالة البیع .آث
  

األول ال التصرف  كون أنالتي تترتب عنھ ، یختلف اإلیجار عن البیع في مسألة اآلثار 

ذلك بصفة  یعد ، و أي في البیع یحتاج إلى نقل الملكیة في حین یحتاج إلیھا في الوضعیة األخیرة 

  مطلقة. 

نھ ال یمكن أعن طریق البیع  من خالل الحدیث عن التصرف في حق اإلیجار رأیناوكنا قد 

أن یكون بمعزل عن بیع القاعدة التجاریة  وال نقصد ھنا التصرف عن طریق اإلیجار من الباطن 

  ، بل نقصد بیعھ وفقا ألحكام عقد البیع.  رألنھ أمر وارد و یتخذ وصف اإلیجا

                 ، ثیرةكفي حق اإلیجار مع القاعدة التجاریة بالبیع اآلثار التي یخلفھا التصرف  إنّ 

انتقال   اآلثار في و تتمثل أھم ھذه ، إال أننا سنقتصر الحدیث عن تلك التي تھمنا في ھذا الموضوع 

وبالنسبة النتقال  ( الفرع األول )  من جھة أخرى  وعقد اإلیجار من جھة  القاعدة التجاریةملكیة  

  العقد فھو اثر یختلف ترتبھ  في التشریعات . 

كیة التجاریة ( الفرع انتقال عنصر الحق في التجدید والملترتب على التصرف بالبیع كما ی

بائع  غیر أن   .مالك القاعدة التجاریة الجدید  وإنما،  المستأجرأین ال یبقى  حقا یتمتع بھ  الثاني )

ملكیة القاعدة یبقى محتفظا بحقھ في االمتیاز على بقیة الدائنین وال یحرمھ انتقال  القاعدة التجاریة 

  .التجاریة من ھذا الحق

  

  

  الفرع األول

  وعقد اإلیجار. القاعدة التجاریة انتقال ملكیة  

من البائع إلى  لقاعدة التجاري خالفا لما سنراه في الرھن فإن البیع یستلزم انتقال ملكیة ا

د نص علیھا ولق، المشتري،  ویستلزم نقل الملكیة نقل جمیع العناصر المتضمنة في عقد البیع 

  : والتي تنص على انھ  ھ من 96المادة  المشرع الجزائري في  القانون التجاري ضمن
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   على عناصر المحل التجاري المبینة في عقد البیع وفي  إالال یترتب امتیاز البائع  «

لم یعین على وجھ الدقة فان االمتیاز یقع على عنوان المحل التجاري واسمھ والحق  فإذاالقید ، 

  .»الشھرة    والعمالء و اإلیجارفي 

من حیث الثمن ذلك انھ القاعدة التجاریة  عند بیع  بالغ عنصر حق اإلیجار  تأثیریظھر 

، كما أن انتقال ملكیة القاعدة التجاریة یعني القاعدة التجاریة عند بیعھا  یضبط عملیة تقییم

 تختلف  ، حیث  لقانون الجزائريلبالضرورة انتقال حق االیجار والعكس صحیح السیما بالنسبة 

  .جذریا عن أي تشریع مقارن آخر بما فیھ القانون الفرنسيمكانة حق االیجار 

فان انتقال ملكیة القاعدة التجاریة یستدعي انتقال عقد االیجار بكل ما یحملھ جانب ذلك  إلى 

  االیجار.نتقال عقد ا، ثم الملكیة بدایة بانتقال اهسنروھو ما من حقوق والتزامات 

  . القاعدة التجاریة ل ملكیةاقتناأوال : 
القاعدة في  نقل الملكیة ھي انتقال الحقوق التي تكون من مستلزمات العامة القاعدة  إنّ 

كعقد العمل أو إیجار التسییر أو العقد المتضمن ؛  ا، ومن بینھا كل العقود الواردة علیھالتجاریة 

وأول ھذه العقود ھو عقد اإلیجار ، والذي یعد   الخ . …  ، أو براءة االختراع 1عدم المنافسة 

الفقھ أن من انتقلت إلیھ الملكیة یتمسك بعقد یؤكد ، إذ  2إحدى عناصره التي تضمن صحة انعقاده 

لضمان  ،  إال أن ھذا  یستلزم  القیام باجرات  خاصة3اإلیجار خاصة إذا كان تاریخھ سابق للبیع

ال یكفي تسلیم مفاتیح المحل أو مجرد  أوال  حیث  الرسمیة  إجراء ل في تتمث عقود اإلیجار انتقال 

  .وضعھ تحت تصرف المشتري لتسلیم ھذا العنصر 

من ( ت ت  97لمادة وكذلك ا من ( ت م ج )  1مكرر  324تنص المادة  وفي ھذا الصدد 

ي كلھا ھ و، إلى الرسمیة وذلك تحت طائلة البطالن  على ضرورة إخضاع ھذه العقود ج )

                                                             
ال یعني  یستلزم سریان اإلیجار في حق المالك الجدید أن ینتقل إلیه االلتزام باالمتناع عن منافسة  المستأجر ولكن ذلك -   1

أن تسري التزامات عقد اإلیجار في مجال المنافسة إذا كانت مبنیة على اعتبارات شخصیة بالنسبة للمؤجر وهو المالك 
 .  337األصلي للمتجر في هذا الفرض , علي حسن یونس ، المحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 

 .  166مرجع سابق ، ص ، سمیر جمیل حسین الفتالوي  -   2
 . 423حمد فرید العریني ، جالل وفاء محمدین ، مرجع سابق ،  م -    3
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قضایا ، السیما  القرار المشھور في ھذا الشأن ال القضاء في العدید من نصوص كانت محل اعتماد 

  .1 18/02/1997  والمؤرخ في

(ت ت ج ) تحت  83كما اشترط اإلعالن في البیع الوارد على  المتجر بموجب المادة 

انتقال الحق في اإلیجار من طائلة البطالن ، باإلضافة إلى ضرورة توافر بیانات أساسیة توضع 

  جھة وانتقال آثار أخرى وتتمثل ھذه البیانات في : 

  اسم البائع وتاریخ سنده الخاص بالشراء وقیمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنویة  . - 

  قائمة االمتیازات و الرھون المترتبة على المتجر .  - 

  .  اإلیجارلمعلومات الخاصة لحق مكن من معرفة كل اتعقد اإلیجار وتاریخھ ومدتھ حتى ی - 

ّب المشرع حقا للمشتري في طلب إبطال العقد متى لم تتوافر فیھ ھذه البیانات، ھذا       ولقد رت

بالنظر لإلجراءات  التي یتضمنھا عقد البیع والتي تنعكس في إحداث عملیة انتقال الملكیة والحق 

  في اإلیجار انتقاال یضمن صحتھ .

ال یتم انتقال المتجر إال بعد احترام الشروط الشكلیة فالقیام إلجراء جب إضافة للرسمیة ی 

من ( ت ت ج )، یتضمن   83التجاري طبقا للمادة  المتعلقة بالنشر أو اإلعالن و التسجیل في السجل

حیثما اإلیجار كعنصر في العقد یالزمھ ، وھنا یظھر مرة أخرى حق  2ھذا اإلجراء اإلعالن الثالثي

  ض ــد وھو ما ال نجده في بعـــطبق على العقــھا التي تــكلیة نفســالشق علیھ اإلجراءات كان وتطب

   .3العناصر المعنویة األخرى ذلك أنھا تنفرد باجرات خاصة بھا 

ول انتقال المتجر وھو في صالح المتنازل إلیھ فبموجب اإلعالم تتضح فھو   ّ إجراء یخ

  . 4والمؤجر   ھ االلتزامات والحقوق بین المتنازل إلی

                                                             
 . 62و 61، و عن محتواها والتعلیق علیها راجع : مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص  136156انظر قضیة رقم  -    1

 . 243مرجع سابق ، ص المحل التجاري ،  فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري ،   -   2

من مرسوم التنفیذي  3لمادة ل وهذا وفقامات والرسوم والنماذج تقید لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة فالعال - 3
الذي یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه  1998فیفري  21المؤرخ في  68-98رقم 

  . 21، ص 11د ، العد1998 األساسي ، الجریدة الرسمیة أول مارس

4  - CHÂTEAU ( Bonoît ), Baux Commerciaux Cession , Sous location, Op.Cit , p. 58.  
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           ن لم تنص علیھإو إجراء ضروري، ضف إلى اإلعالن فإن إبالغ المؤجرأ

       النصوص صراحة إال انھ یقتضي تبلیغ عملیة البیع إلى صاحب العقار المؤجر لیكون على 

  . 1اإلیجار علم بانتقال عنصر حق

لتملیك فانھ یأخذ حكم البیع  اإلسھام بالمتجر كحصة في الشركة  على سبیل ا  وفي مجال

وعلیھ یجب نقل ملكیة المال إلى الشركة  ویلتزم المساھم بالتزامات البائع من ضمان عدم  

التعرض واالستحقاق وحتى العیوب الخفیة ,كل ما یتعلق بإجراء الرسمیة واإلشھار  وفي صدد 

التي تتحدد بقیمتھا في السوق  والتي تقدیمھا تملیكا فان أول شيء ال بد أن نعود إلیھ ھو قیمة القاعدة 

تتحدد بعناصرھا المعنویة خاصة،  السیما منھا عنصر الحق في اإلیجار الذي یقدرھا وعلیھ یجب 

  . تقدیمھا مع المتجر یكون ھذا األخیر ضمن العناصر التي یتم أن

  . انتقال عقد االیجارثانیا :  

و انتقالھ یعني خضوع  الطرفین إلى  نعقد اإلیجار االلتزامات على عاتق الطرفییتضمن  

، كما تنتقل  2ذمة المشتري  إلى تنتقل الدیون ، حیث تبقى ساریة  مجموعة من االلتزامات التي 

  من ( ت م ج ) والتي تنص على انھ : 109الحقوق بموجب ما نصت علیھ المادة 
  

، لك إلى خلف خاصبشيء  انتقل بعد ذإذا انشأ العقد التزامات ، وحقوقا شخصیة تتصل  «

  ت الذي ینتقل فیھ الشيء ، إذا ــلف في الوقــل إلى ھذا الخــزامات والحقوق تنتقـــن ھذه االلتفـــإ

  

  .3»كانت من مستلزماتھ و كان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء 

                                                             
 .  67ص  مرجع سابق ، مقدم مبروك ،  -    1
  .  166مرجع سابق ، ص  ،سمیر جمیل حسین الفتالوي   -  2

لت ملكیة العین المؤجرة اختیارا أو جبرا إلى شخص كما تقتضي النصوص القانونیة في القواعد العامة أیضا انه إذا انتق - 3
آخر فیكون عقد اإلیجار نافذا في حق هذا الشخص ولكي یكون حق مشتري العقار نافذا في مواجهة المستأجر یجب 
شهر عقد البیع فالملكیة ال تنتقل إال إذا شهر التصرف وال اثر لذلك في مواجهة الغیر إال من تاریخ الشهر وهو نفس 

. عن تأثیر بیع العقار على عقد اإلیجار انظر: محمدي فریدة " االحتجاج بعقد طبقة عند انتقال ملكیة المتجرواعد المالق
، ص 1999 ، 1رقم  37المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة ، الجزء ،اإلیجار على مشتري العقار " 

73    .  
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ابلة تقع تترتب على بیع المتجر آثارا بالنسبة لألطراف المتعاقدة إذ تنتج عنھ التزامات متق

  على البائع والمشتري . 

إن من التزامات البائع في عقد البیع عامة ھي تسلیم العین المؤجرة بما   التزامات البائع : - 1

، ویتمثل االلتزام بتسلیم المبیع في بیع المتجر ھو كتابة العقد   1یحتویھ من بضائع و حقوق ودفاتر 

خاصة في عناصره  2 یخضع إلى القواعد العامة بصفة رسمیة وتسلیم المفاتیح ،  وھو بذلك ال

 252 و 241المعنویة ، بل البد من استیفاء إجراءات حوالة الحق أو حوالة الدین حسب المادتین 

  . 3الغیر ما بعد البائع االحتجاج بھا  ضد من ( ت م ج ) حتى یستطیع فی

في اإلیجار ال یتم إال بإتباع وھو ما ذھب إلیھ الفقھ المصري الذي یرى أن انتقال الحق       

  .4إجراءات حوالة الحق بالطرق  المدنیة 

إلى جانب ھذا االلتزام یلتزم  البائع أیضا بضمان العیوب الخفیة ، وبعدم التعرض للمشتري 

وھذا  األخیر یحقق  حمایة كبیرة للحق في ، وبعدم منافستھ ، و بشطب اسمھ من السجل التجاري 

ھ أحد ویعفى عن طریق ھذا اإلجراء أي تداخل في االلتزامات ألنھ و متى اإلیجار في أن ینازع

طالما أن عقد  للقاعدة التجاریة على ملكیتھ  كان السجل التجاري یسري على البائع یعد دلیال

  .اإلیجار غیر متوقف لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

وفي حالة ، منھ  33في المادة  أن القانون المتعلق بالسجل التجاري ینص صراحةمع العلم 

  وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن ، ما إذا ھلك الشخص الطبیعي المسجل في السجل التجاري 

   . 5شھرین  جل أقصاه أیطلبوا بیان ذلك في السجل التجاري في 
                                                             

اریة ال تدخل في عناصر القاعدة التجاریة إال أنها تنتقل بالنسبة للقانون الجزائري الذي حسم مع العلم أن الدفاتر التج -  1
  من ( ت ت ج ) .  82الخالف في انتقالها من عدمه وذلك بموجب المادة 

                    . من( ت م ج ) 367و   364انظر المواد    -    2
  .  67مقدم مبروك  ، مرجع سابق ، ص    -  3
 . 9محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة ، مرجع سابق ، ص  -   4

أوت   22 (ج ر) صادرة بتاریخ المتعلق بالسجل التجاري ،  1990أوت   18المؤرخ في  22-90رقم انظر قانون  -    5
اري  المتعلق بشروط القید في السجل التج 41-97أیضا المرسوم التنفیذي رقم  وانظر . 1145، ص  36 ، ع1990

 مرجع سابق . 
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 بیع وھو نص یمكن تطبیقھ على حالة إنھاء النشاط التجاري عن طریق التصرف في المتجر بال

نھ من األفضل لو أن المشرع الجزائري نص على ذلك صراحة إلزالة أي لبس أ" تقد البعض ویع

  . 1یمكن أن یحدث " 

ل لھ استیفاء  ّ كما یتمتع البائع بامتیاز آخر إذا لم یستوف الثمن كلھ أو بعضھ ، وھو حق یخو

ي االمتیاز لدى ما بقي من حقھ باألولویة على غیره من الدائنین شریطة أن یكون قد قیّد حقھ ف

) وھو امتیاز ال یقع إال على من التقنین التجاري الجزائري  96شخص عمومي خاص بذلك (المادة 

لھ حق التقدم وحق التتبع  . ّ   العناصر المعنویة وھذا یخو

حق رفع دعوى الفسخ إذا لم یقم المشتري بدفع   لبائع عالوة على ما سبق ذكره یحق ل 

ز للبائع أن یتبع طریقتین في استیفاء حقھ ؛ إما عن طریق إجبار المشتري جا  الثمن أو الباقي منھ 

    على تنفیذ التزامھ عن طریق البیع أو الحجز ، أو عن طریق فسخ العقد واعتبار العقد كان لم 

  .2یكن 

       ویترتب على فسخ عقد البیع استرداد البائع المتجر أو عناصره التي كانت محل البیع  

لي یستعید عقد اإلیجار وعنصر الحق في اإلیجار یعود إلیھ ، وفي المقابل تسقط حقوق الغیر بالتا و

  .  3التي رتبھا المشتري وتتأید  تلك التي رتبھا البائع 

  

  

   التزامات المشترى : -2

     أو صاحب العقار وفي كال  القاعدة التجاریة بالنظر إلى صاحب  تنقسم التزامات المستأجر

، فیلتزم بدفع الثمن للبائع وبدفع المصاریف اإلضافیة  تم انشائھان نضمن انتقال الملكیة متى الجانبی

یؤكد على انتقال عنصر الحق في اإلیجار  اویلتزم بدفع األجرة للمؤجر وھو مالمتعلقة بالبیع 

  .مالك الإلى المشتري المستأجر وھنا ال یشترط موافقة  عقد اإلیجار من البائع المؤجر كعنصر في

                                                             
 .  69مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص   -    1

 .   250، ص   مرجع سابق ، نادیة فضیل  -    2

 . 293، ص  1998مطبعة النشر الذهبي القاهرة ، احمد محمد محرز ، القانون التجاري ،   -    3
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وما یلتزم بھ المشتري أمام صاحب العقار ھو مواصلة تنفیذ بنود العقد بحسب الشروط  

التي كانت في العقد األصلي لإلیجار  ومن ثمة یلتزم المستأجر الجدید بعدم تغییر طبیعة النشاط   

نشاط وعدم إدخال تغییرات على العین المؤجرة وااللتزام بدفع اإلیجار حسب العقد ، إذ یبقى 

المتجر الساري من قَبل الشراء ھو الساري بعده  و أي تغییر للنشاط قد یتسبب في إسقاط الحق في 

  ، وان كان قد انتقل كأثر لبیع المتجر ، كما سنرى . 1التجدید 
  

  الفرع الثاني 

  .مع اإلبقاء على امتیاز بائع القاعدة التجاریة انتقال الحق في التجدید
  

بل یعد األثر  التي تنتقل إلى المشتري عنصر الحق في التجدید،صدر قائمة الحقوق تت

؛ حق انتفاع وحق بصورتیھ  ھانتقالقاعدة التجاریة ویتم یمكن أن نسجلھ بعد انتقال ال المباشر الذي 

ویتحقق تسلیمھ عن طریق تسلیم  عقد  وھذا األخیر یعد من أھم اآلثار في موضوعنا ،    2تجدید

  قوق اللصیقة بھ ،  كما رأینا.اإلیجار ألنھ من الح

ھ الذي  متیاز االلھ یبقى  ھو أن بائع  القاعدة التجاریة  ترتبكما أن من اآلثار التي ت  خصّ

امتیاز ال یقع إال على بعض من عناصر القاعدة التجاریة  متى لم یتم ھو ولھ القانون الجزائري ، 

( ت ت ج ) على أن  96صر طبقا للمادة ویعد عنصر الحق في اإلیجار إحدى ھذه العنا، تحدیدھا 

  . تسجیل كالتتوافر كل الشروط الواجب توافرھا لتقریر االمتیاز 

بدایة سنتعرض إلى اثر انتقال الحق في التجدید ثم تمتع بائع القاعدة التجاریة باالمتیاز 

  المخول لھ قانونا. 

  .الملكیة التجاریةوالحق في التجدید  انتقال أوال : 

  ( ت ت ج ) على انھ : 172دة نصت الما

ال یجوز التمسك بحق التجدید إال من طرف المستأجرین أو المحول إلیھم أو ذوي   « 

   . »…  الحقوق الذین یثبتون بأنھم یستغلون متجرا بأنفسھم أو بواسطة تابعیھم 
                                                             

  لسبب . انظر: ولقد قضت محكمة االستئناف الفرنسیة بسقوط الحق في التجدید لهذا ا -    1
 "Cass. Com . 12 Dec 1989 . gaz. Pal. 1990, 2 ,JD .Barbier".  
2  - RAFFRAY (Jean Guirec) , Baux Commerciaux , Masson Milan Barcelone,  Paris, 1995 p. 

38.  
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حصرت من ینتقل إلیھم الحق في التجدید في فئات معینة ھا من خالل ھذه المادة نسجل أن

أو بواسطة تابعیھم إما منذ   الذین یثبتون بأنھم  یستغلون متجرا بأنفسھم   المحول إلیھمتضم فئة 

  وكنا قد رأینا من یقصد بفئة المحول إلیھم  ، والتي یدخل في  سنتین متتالیتین وفقا إلیجار واحد .. ، 

لى مشتري المتجر بصفتھ ینتقل إ ومعنى ھذا أن الحق في التجدیدإطارھا مشتري القاعدة التجاریة، 

  .محول إلیھ

استبعاد انتقال حق االیجار أو حق التجدید للمحول إلیھم یعني استبعاده من ضمن  إنّ 

یعد   ألنھن كل بیع للمتجر یكون بمعزل عن ھذا الحق  أعناصر المتجر، وھنا یترتب امتناع القول ب

ن  لیس ھو الوضع في العدید من وان كا . عنصرا جوھریا متى كنا أمام وضعیة استئجار العقار

التشریعات التي قد یكون فیھ بیع  المتجر بمعزل عن حق االیجار  وال ینتقل فیھ إلى المحول إلیھم 

 القانون الجزائري  ال یوجد نص قانوني یقضي بذلك على خالف ألنھ 1إال برضا المالك المؤجر

وھو القانون الوحید الذي جاء بھذه  الذي یضمن انتقال الحق في االیجار بموجب نصوص قانونیة 

حكام على خالف حتى القانون الفرنسي الذي یسمح بإبرام اتفاقیات من شأنھا  عدم انتقال الحق األ

  . في االیجار 

تمتع مشتري المتجر بالملكیة التجاریة رغم انھ لم في  یترتب على انتقال حق التجدید الحق

  درجة كبیرة. من اآلثار التي أثقلت  كاھل المؤجر إلى یكن لھ الفضل المباشر في تكوینھا  وھو

عویض تبلب اطی مشتري القاعدة التجاریة مادام أصبح صاحب ملكیة تجاریة أن كما یحق ل

االیجار الذي یكون قد امتد بفعل العقد األول، حیث یحق  االستحقاق متى رفض المؤجر تجدید

مستأجر الجدید ( مشتري المتجر) یحل محل للمالك الجدید أن یحتفظ بزبائن المتجر، ألن ال

  .المستأجر األول في جمیع الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى العقد األول

في   اب أثارعملیة التنازل عن االیجار ترتّ  والفقھ على أنّ   التشریع المقارن یتفق كل من

ع الحقوق وااللتزامات الناشئة ل المستأجر  في جمیغایة األھمیة مفادھا أن  یحل المتنازل إلیھ محّ 

                                                             
رسالة دراسة مقارنة  ،لمانيكامران حسین الصالحي ، بیع المحل التجاري في التشریع المقارن ، المصري ، العراقي ، األ -  1

 . 194ص كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه ، 
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ویختلف ھذا األمر إذا كنا أمام مجرد تأجیر . 1عن عقد االیجار ، ویضمن المستأجر تنفیذ التزاماتھ 

      لحق االیجار  أو إیجار فرعي فالعالقة  بین المؤجر والمستأجر الثاني  ال تخضع للعقد األول كما 

رم بینھما ــالعالقة بینھما إلى العقد الثاني والمب ھو الشأن  في بیع المتجر ككل، وإنما تخضع

  حصریا .

 أن إلىوبیع القاعدة التجاریة  التأجیربین  واآلثارویعود سبب ھذا التغیر في العالقة  

المشرع الجزائري اخذ في القانون التجاري بمبدأ حوالة الحق وااللتزامات المترتبة علیھا في  

لم یأخذ بھا في التصرف الثاني طالما  القاعدة التجاریة ، في حینالتنازل عن االیجار بموجب بیع 

انھ اشترط موافقة المؤجر ، وھكذا نجده انھ فرق بین المستأجر الذي یشتري القاعدة التجاریة 

والمستأجر الفرعي ، فجعل من  األول  الشخص الذي شغل العقار بموافقة المالك للعقار  أو من 

ھو ذلك الشخص الذي یشغل العقار،  ولكن بإجازة شخص آخر لیس ھو   یمثلھ ،  وجعل من الثاني

  بالمؤجر المالك .

مع العلم أن كال العقدین صحیحین وساریا المفعول ، ولكن یترتب على العقد األول حق 

المستأجر باالستقرار في شغل األماكن  مع االستفادة من كل الحقوق الواردة في اإلیجارات 

وتعویض ، بینما في العقد الثاني وھو االیجار الفرعي ینظم عالقة حصریة بین  التجاریة من تجدید

المالك والمستأجر وال یستفید ھذا األخیر من أي حق نظمھ القانون التجاري في خصوص نظام 

  التجدید وما یستتبعھ من أحكام  في صالحھ. 

ن التشریعات ولعل سبب ھذا یعود إلى أن المشرع  الجزائري  وعلى خالف العدید م

  اعتبر حق االیجار جزء ال یتجزأ من ملكیة القاعدة التجاریة ینتقل بانتقالھا .  2المقارنة 

                                                             
ولید مصطفى ابو دلو، أحكام بیع المتجر في القانون األردني، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الدراسات   -   1

 . 18، ص 1996العلیا ، الجامعة األردنیة ، 

إن واقع تنظیم عقد االیجار في التشریعات األخرى بمختلفها وبما فیها القانون الفرنسي الذي اخذ منه القانون الجزائري   -   2
اغلب نصوصه تختلف عن القانون الجزائري  وال تعتبر حق االیجار جزء أساسیا في ملكیة القاعدة التجاریة ، ففي  

العناصر المعنویة للمتجر رغم ورود نص علیه في القانون ، ذلك أن القانون األردني یخرج المشرع حق االیجار من 
قانون التجارة األردني ال یسمح بائع المتجر التنازل علیه  والتصرف فیه إال بالعودة إلى موافقة المالك األصلي للجدران . 

 .  99انظر : رنا عبد الرحیم سلیمان عجوة ، مرجع سابق، ص 
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بھذه الصورة نجد أن المشرع قد خص المستأجر بالرعایة الفائقة متى استوفى الشروط 

لدى بائع  یكون أن، فیجب  من ھذه الحقوق  القانونیة ، ذلك أن شراء متجر ال یكفي وحده لالستفادة 

وھو األمر الذي یجعل مدة السنتین شرط ضروري النتقال الحق  القاعدة التجاریة ملكیة تجاریة ، 

وان استنتجــنا عند الحدیث عن مــكانة الحــق في  كما سبــقبما یحملھ من أثار،  في اإلیجار

  اإلیجار عند بیــع القاعدة التجاریة. 

االیجار الذي یتمتع بھ المستأجر  من أي ضیاع أو وقد نص المشرع على حمایة الحق  في  

من ( ت ت ج ) على  199تنص المادة  مساومة من قبل المؤجر عند عملیة بیع القاعدة التجاریة إذ 

  انھ : 

تلغى وتصبح عدیمة المفعول مھما كان شكلھا ، البنود والشروط والتسویات التي یكون  «

، فالمشرع یؤكد على أن  »… انشئ بموجب ھذا الباب من شانھا إسقاط الحق في التجدید الذي 

 بل ھو من اآلثار التي ، الحق في التجدید متى انشيء عند صاحبھ ال یمكن االتفاق على إسقاطھ 

  تترتب على بیع القاعدة التجاریة. یجب أن 

  :التي نصت على انھ  من التقنین التجاري الجزائري و   200وھو أمر  أكدتھ  المادة  

تلغى التعاقدات مھما كان شكلھا إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن 	« 

إیجاره لمشتري محلھ التجاري أو مؤسستھ ، وكذلك االتفاقات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا 

  .»لقبول المالك  

، بل تعتبر ھذه المادة كافیة قانونا على انتقال حق التجدید لدى مشتري القاعدة التجاریة  

  حتى ولو لم یرغب المؤجر في ذلك . 

ولعل عدم اشتراط موافقة المؤجر جزء أساسي من حمایة المشرع لھذا الحق الذي بدوره 

یحمي الملكیة التجاریة فلیس لمالك العقار أن یمنعھ من التنازل عن اإلیجار وبالتالي عن حق 
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لتجدید من أي شخص آخر على أساس انھ األحق بحق ا  ھأنبدافع  أو 1التجدید ولو بدافع حق الشفعة 

  كان صاحب حق االنتفاع األول والذي تولد عنھ ھذا األخیر. 

قبل المؤجر   على عملیة بیع المتجر من نعتقد في إمكانیة واحدة أین یتم فیھا االعتراض و     

لقاعدة الجدران صاحب ا   ولكن ممكنة الوقوع تتمثل في حالة ما إذا كان مالك، وھي حالة نادرة 

ولم یتم تسلم كل الثمن ، فھنا  ، و الذي أصبح مستأجره ، التجاریة من قبل أن یبیعھا إلى المشتري 

 184أصال بموجب المادة  یسقط   حق التجدید قد یكون موضوع مساومة  من قبلھ على أساس انھ

  یھالقاضیة برفض التجدید دون تعویض وھذا طالما لم یستلم الثمن لد 2من ( ت ت ج ) 

ّ و القاعدة وبالتالي یعود الشأن في بیعھا إلیھ  المالك الحقیقي للقاعدة التجاریة ال یزال ھو مالك ن ّأ

  .  3على أساس عدم اكتمال االلتزام بدفع ثمن المبیع  

إذن للمشتري حق التمسك بتجدید اإلیجار وتسري علیھ نفس البنود التي تسري على 

المتعلقة بالملكیة التجاریة وھذا إنما یعد حمایة لھذه األخیرة من و كل األحكام  4المستأجر األصلي 

  طرف  المشرع الجزائري  على وجھ الخصوص .

  امتیاز بائع القاعدة التجاریة.ثانیا : 

                                                             
بق في اإلیجار التجاري بل ینحصر في القانون المدني . وهو ما حكمت به المحكمة العلیا في إن حق الشفعة ال یط  -   1

  21/01/1984المؤرخ في  30401 المجلس األعلى ( سابقا ) ، ( غ ت ب ) ، ملف رقمانظر: قرار إحدى قراراتها. 
قسم ، اري ، المجلة القضائیة حق الشفعة في إطار القانون التج ممارسةالمتضمن  بین ( خ ص ب ع ) و (ف ب ) ،

( غ   ،  المحكمة العلیا قرار انظر أیضا : . 100، ص  1990،  01 ، الجزائر، عالمستندات  والنشر للمحكمة العلیا
المتضمن حق الشفعة ، بین ( ا ع ح ) و ( س م  ومن معه )  18/11/1997 المؤرخ في 155181ت ب ) ، ملف رقم

 یمكن ممارسته  في المحالت التجاریة ، نشرة القضاة ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة ،  ال یكون إال في العقارات وال
 . 78، ص 1999،   54ع 

تنص المادة على انه : " ال یجوز للمالك أو المستأجر األصلي أن یرفض تجدید عقد االیجار إذا كان هو المؤجر  -   2
ستغل وقابض لكل الثمن إال بشرط أن یحتمل دفع تعویض اإلخالء لالماكن وفي نفس الوقت بائع للمحل التجاري م

  .أعاله إال إذا برهن على سبب یعتبر خطیرا أو مشروعا ضد المستأجر" 176المنصوص علیه في المادة 
إن من حاالت رفض التجدید هو عدم دفع المشتري بصفته مستأجر كل الثمن الناتج عن بیع القاعدة التجاریة إلى  -   3

  .ائع الذي هو المؤجر نفسه  الب
 .    143مرجع سابق ، ص  ،سمیر جمیل حسین الفتالوي   -    4
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قرر المشرع الجزائري حمایة خاصة لبائع القاعدة التجاریة وذلك عن طریق تقریر حق 

شتري  فضال عن حقھ في فسخ عقد البیع إذا لم یدفع االمتیاز على ثمن المبیع حتى وان أفلس الم

من ( ت ت ج ) یبعث في  114المشتري الثمن وھذا اإلجراء االستثنائي الذي نصت علیھ المادة 

  . 1نفسیة البائع الثقة في الحصول على ثمن البیع 

 من عناصر ال یقع إال على بعض بائع القاعدة التجاریة  امتیازوما یجب تبیانھ ھو أن 

دى ھذه العناصر طبقا ــلم یتم تحدیدھا ویعد عنصر الحق في اإلیجار إح القاعدة التجاریة  متى

لتقریر االمتیاز  ( ت ت ج ) السابق ذكرھا على أن تتوافر كل الشروط الواجب توافرھا 96للمادة 

ي بیع من المشترـــأن الضمان الذي منحھ المشرع للبائع قي تحصیل ثمن الم من تسجیل  ذلك

على باقي الدائنین ومنحھ ھذا االمتیاز الخاص یستوجب اتخاذ في شأنھ إجراءات  المعسر وتفضیلھ 

التقنین التجـــاري من  103سك بھ وھو ما قضت بھ المادة ــحتى یتمكن من التم   قانونیة

  .  الجــزائري 

ین لھ في المرتبة یتضمن حق االمتیاز أولویة البائع على الدائنین اآلخرین العادیین والتالی

ھذا االمتیاز یمكن البائع من ممارسة حق األفضلیة على باقي الدائنین للمشتري حتى وان كانوا  

  دائنین مرتھنین قاموا بقید رھنھم بعد عملیة البیع . 

  

  

كما أن ھذا االمتیاز یمكن البائع من ممارسة حق التتبع أي یتضمن إمكانیة تتبع القاعدة 

   .3، من اجل ممارسة حقھ في استیفاء دینھ باألفضلیة  2حائزھا التجاریة تحت ید 

                                                             
: " یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك المتیازه وحقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلیسة "  تنص المادة أعاله انه -   1

.   
  .  126عبد اهللا الوافي ،  مرجع سابق ، ص   -    2
اإلضافة إلى امتیاز البائع على اآلخرین فان لدائني البائع أیضا حقا ـ متى قدموا المعارضة ضمن اآلجال المطلوبة ب  -  3

بطلب شراء المتجر ـ أن یتمتعوا بإضافة السدس إلى الثمن المعلن عنه والمقید ، بشرط أن یكون البیع قد تم بالتراضي 
  من ( ت ت ج )  89و  85وهذا طیقا للمادتین 
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وفي شان تقدیم المتجر كحصة في الشركة فإن المساھم الذي یأخذ دور البائع ال  یتقرر لھ 

حق االمتیاز ألنھ  ال یتلقى مقابل تقدیم قاعدتھ التجاریة كحصة مقابال نقدیا ثمنا لإلسھام ، بل 

رأسمال الشركة التي ساھم فیھا ، أو على أسھم تختلف قیمتھا  المقابل ھم اكتساب حصة في

  . 1باختالف األرباح الناجمة عن عملیة االستغالل واالستثمار

  

خالصة القول أن انتقال حق اإلیجار ومن بعده حق التجدید كأثر لبیع القاعدة التجاریة  لم 

تقل بصفتھ حق انتفاع فحسب  طالما أن یعد لھ األھمیة السابقة  في ظل التعدیل الجدید ، ذلك انھ ین

قیمة القاعدة التجاریة لم تعد لھا نفس القیمة الحالیة وبالتالي بیعھا خال من حق التجدید ال یجلب 

مشترین كثیرین فبانتھاء عقد اإلیجار یجد المشتري نفسھ ینطلق من الصفر ألجل تكوین قاعدة  

للقاعدة التجاریة دال من أن یشتریھا ـ ھذا إذا كان تجاریة ، وعلیھ یفضل أن ینشأ بنفسھ القاعدة ب

. و أصبح بذلك المیزان الحالي ال یصلح للمستأجر في حمایة ملكیتھ التجاریة كون المفھوم السابق

  أن كفتھ أمست اخف بتضییق المشرع لفرص وجودھا. 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث 

  في حــــالة الرھـــــــن.أثار التصرف  
  

ال یمكن رھن الحق في اإلیجار بمفرده وال  یمكن أن   ھإلى أنناحیة العملیة توصلنا من ال

في إطار رھن المتجر ككل ، و ال یلجأ صاحب المتجر إلى رھن متجره  ،  إال إذا كان إال  یكون 
                                                             

1  - RINHARD ( Yves ), Op.Cit . p. 313 . 
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دیون  ھذا األخیر إال إذا تم الرھن  تشمل عملیة  یمكن أن  المنھ و، ملزما بتسدید الدیون التي علیھ

أو في غیر  )راھنمدین (ك التاجر . وھذا إنما یرتب آثارا قد تكون في صالح 1فاق على ذلك االت

  مھما كانت تبقى  أثارا قانونیة یتم بموجبھا ضمان حقوق الطرفین ، ولعل من أھمھا :  وصالحھ ، 

 . رھنال القاعدة التجاریة  محل  عدم نقل حیازة  -     

  افظة على المال المرھون .التزام المدین الراھن بالمح -     

 التزام الدائن المرتھن بمراقبة تصرفات المدین الراھن.  -     

 وتمتعھم بحق التتبع . ، امتیاز الدائنین المرتھنین عن بقیة الدائنین   -     

  انتقال حق اإلیجار إلى الدائن المرتھن.  -     

سنكتفي  ولكننا ، المتجر ككل  ھناك آثار أخرى تترتب بمناسبة رھنالى جانب ھذه اآلثار و

حیث ، فرعیننتناولھا ضمن وسبدراسة ما تم عرضھ الرتباطھ الوثیق بعنصر الحق في اإلیجار ، 

ثم  )الفرع األول(  رھنالالقاعدة التجاریة محل عدم نقل حیازة انتقال االلتزامات رغم نتطرق إلى 

 .  ( الفرع الثاني ) الحقوق نتطرق إلى انتقال 
  

  األول الفرع 

   .انتقـــــال االلتزامـــــــات
  

    فإن رھنھ مسألة شائكة ألن رھن المنقول إنما یكون عن  منقوال لما كان  المتجر ماال

   طریق الرھن الحیازي مما یستدعي نقل حیازة المتجر إلى الدائن المرتھن وحرمان صاحب 

بقاء   تنظیم رھن المتجر مع ئريلذلك كان ضروریا على المشرع الجزاالمتجر من استغاللھ ، 

ال تنتقل  ، حیث  2الحیازة للمالك ، وھذا على غرار أغلبیة التشریعات األخرى كالتشریع المصري 

المنقول المرھون  استثناء من القواعد العامة التي تقضي بنقل حیازة المال  3إلى الدائن المرتھن 

                                                             
  . 114 ، صمرجع سابق حمدي محمد مصطفى حسن ،  -    1

  .  345من القانون التجاري المصري . عن سمیحة القلیوبي ، مرجع سابق ، ص  77انظر المادة  -    2
  .  466محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة والمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص   -   3
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القاعدة بصورة قانونیة   إجراءات التي توضع للدائن المرتھن. مع العلم انھ من الضروري احترام

 التاجر .   للغیر وللراھن مع بقائھ في ید  وھذا حمایة، رھن الموضوع  التجاریة 

فانتقال حیازة المتجر یؤدي إلى ، ویرجع الفقھ سبب عدم الحیازة إلى سبب منطقي وعملي  

من استرداد أموالھ التي ھي في  ، وبھذه الصورة سیمنع نفسھ 1حرمان التاجر من استثمار لمتجره

          حوزة المدین. وھذا یتناقض مع الھدف الذي من اجلھ قدم المتجر كضمان عن طریق 

بممارسة نشاطھ التجاري وتفعیلھ أكثر من أي وقت  إالالرھن ، فالتاجر ال یمكن لھ سداد الدین 

  مضى . 

ن مقابل ما لھ من مال لدى المدین كما ال تنتقل ملكیة المال المرھون إلى الدائن المرتھ

من ( ت ت ج )  ،إال انھ ال یتم انتقال  118الراھن ، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  

المال فقط في فترة الرھن ، أما إذا لم یسدد المدین ما علیھ فإنھ حق  للدائن أن تنتقل إلیھ الملكیة عبر 

  التي تترتب عن المتجر.  عقد الرھن ویتمتع بذلك بكل الحقوق

ا ال شك فیھ أن ھذا األثر المترتب وھو عدم نقل حیازة القاعدة التجاریة یسبب غموضا ممّ 

ن ــن إلى الدائــازة من المدین الراھــب عموما الحیــن المنقول یتطلــألن رھ ، یرــدى الغــل

  المرتھن .

واصل استغاللھ بمعرفة الوضعیة في ید التاجر الذي یالقاعدة التجاریة بقاء  حال یسم 

ولھذا أعطى المشرع   ، المتجر غیر مثقل بأي رھن االعتقاد أنّ  ةالحقیقیة للتاجر ویمكن من ثم

ضرورة شھر  ، و 2 وتتمثل في  إثبات الرھن بعقد رسميضمانات تشریعیة كافیة  لحمایة الدائن 

  . 3عقد  الرھن

                                                             
  .    249فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري ،  المحل التجاري ، مرجع سابق ، ص   -    1

2   -  ّ الكتابة الرسمیة الزمة إلثبات الرهن وهي وسیلة في ید الدائن المرتهن لیتمسك بحقه في مواجهة الغیر وینفرد المشرع  إن
. بخالف المشرع الفرنسي والمشرع المصري واللبناني الذین یسمحوا  الجزائري عن غیره من المشرعین في ضرورة الرسمیة

  بالنسبة لكل األشخاص مهما كانت طبیعتهم. بتقریر وقبول العقود العرفیة في مسالة رهن المتجر 
تهدف عملیة الشهر في سجل مخصص یمسكه المركز الوطني للسجل التجاري إلى تقریر وجود االمتیاز الموجود  -   3

رهن، مثل ذلك الذي یتقرر على االمتیاز الممنوح لبائع المتجر ، وهو أمر كنا قد تناولناه سابقا .كما یهدف الشهر على ال
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انتقال الحیازة إلى الدائن بل تبقى في ید  ھ ال یترتب على رھن المتجرنأمن الثابت إذن 

 ن  إال أن ھذا ال یزیده إال التزاما ولیسا حقا ماعدا أن یعمل على ضمان حقوق الدائنی ،  المدین

فیجب علیھ أن یلتزم بالمحافظة على المال المرھون أكثر من أي وقت مضى كان یبحث فیھ عن 

ضمن الربح وتسدید الدیون وأي إساءة الستغاللھ ی أن  الربح ، ألنھ وبموجب عملیة الرھن علیھ

ومن ثمة قد یخضع إلى عقوبات جنائیة كل من قام بإتالف األموال  ، تنقص من ضمانات  الدائنین

المرھونة أو حتى محاولة إتالفھا أو اختالسھا أو إفسادھا أو محاولة ذلك بأي طریقة بغرض تعطیل 

  . 1مصالح الدائنین

أن من أثار الرھن التي تدخل في إطار انتقال  2شریعي یرى البعض ومن ھذا المنطلق الت

ھو ضرورة قیام الدائن بمراقبة تصرفات المدین حمایة لھ  من أي تضییع لفرصتھ في ، االلتزامات 

  تسلم أموالھ . وعلى ذلك ارتأینا للبحث في ھذین االلتزامین .  

  المرھون .أوال : التزام المدین الراھن بالمحافظة على المال 

عنصري االتصال على  یلتزم المدین الراھن بالمحافظة على المال المرھون خصوصا 

بالعمالء والشھرة اللذان یرتبطان ارتباط وثیق بعنصر الحق في اإلیجار الذي یضمن بصورة أو 

بأخرى عنصر الزبائن ، فیجب عدم اإلساءة لسمعة المتجر ، مما قد یؤدي إلى إنقاص من قیمة 

ر وانفضاض العمالء منھ ،  وھذه المحافظة ال تختلف عن االلتزام بالمحافظة على بقیة المتج

  .  3عناصره األخرى سواء كانت االسم التجاري أو العنوان أو الحق في اإلیجار

رة ــــق في اإلیجار ھو التزام المدین بسداد األجــــإن األثر المباشر الذي یترتب على الح

مل إلى ـــؤدي ھذا العـــإال تعرض عقد اإلیجار إلى الفسخ وبھذه الصورة یفي موعدھا المحددة و

 - إذا وجد -ذلك " أن إلزام الراھن بالمحافظة على عنصر الحق في اإلیجار اإلضرار بالدائنین ، 

ددة في ـــار الذي یستغل فیھ متجره  في االستحقاقات المحـــرة العقــداد أجـــیؤدي إلى إلزامھ بس

                                                                                                                                                                                              
إلى إعالم الغیر به  وحمایة حقوق الغیر خاصة إذا كان صاحب المتجر في حالة التصفیة القضائیة أو اإلفالس ، فإذا 

  سه فال یمكن مواجهة الدائنین .رتب المفلس رهنا حیازیا على متجره بعد شهر إفال
  من ( ت ت ج ).      376والتي تحیلنا إلى المادة  167انظر المادة   -    1
  . 528سمیر جمیل حسن الفتالوي ، مرجع سابق ، ص    -    2

  .  523المرجع نفسه ، ص   -    3
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ال ــوبھذه الصورة یحافظ التاجر على الم 1د حتى ال یتعرض المستأجر لفسخ العقد " قــالع

  المرھون . 

ومن اجل ضمان حقوق الدائنین المرتھنین قرر المشرع إبالغ الدائنین موافقتھم على الفسخ  

  ( ت ت ج) التي تنص على انھ :  124أو بیع المتجر وھذا طبقا للمادة 

ى بفسخ عقد إیجار المحل الذي یستغل فیھ محل تجاري مثقل بقیود إذا أقام البائع دعو «

مرسمھ وجب علیھ إبالغ الدائنین السابقین المقیدین سابقا بطلب الفسخ و ذلك في المحل المختار 

  . »والمعین في قید كل منھم ، وال یجوز أن یصدر الحكم قبل شھر من تاریخ ھذا التبلیغ 

ادة أن فسخ اإلیجار بالتراضي ال یصبح نھائیا إال بعد شھر و تضیف الفقرة الثانیة من الم

من تاریخ التبلیغ الحاصل للدائنین المقیدین في المحل المختار لكل منھم. و ھو اجل یسمح فیھ لكل 

  دائن مقید أن یطلب بیع المتجر بالمزاد العلني من اجل استحقاق حقھ.   

دین یحتاج إلى موافقة الدائن المرتھن متى أما من حیث نقل المتجر إلى مكان آخر فإن الم 

أراد ذلك وھنا المجال یتوسع للحدیث عن الحق في اإلیجار ألنھ العنصر الذي یضمن حقوق الدائن، 

وبالتنازل عنھ سواء ألجل البحث عن إیجار اقل ثمنا أو من أجل االستعانة بملك خاص بصاحب 

خاصة إذا تغیّر اإلیجار إلى موقع اقل ، في خطر یجعل من الثمن المستحق الدفع  یةرلقاعدة التجاا

وھو ما ال یقبلھ الدائن الذي اختار أو قبل رھن   . فیصبح مردود النشاط التجاري ضئیال، أھمیة 

ذلك المتجر لما یمتاز بھ من عناصر كان یرى في أنھا تؤھل المدین لدفع ما علیھ  بفضلھا ولعل 

     عنصر اإلیجار كان أقوى ھذه العناصر .

، وإذا لم  2ولھذا اجبر المشرع المدین الراغب في تحویل المتجر على إعالم الدائن بذلك

  یوافق على النقل یترتب استحقاق دیونھ من المدین  نتیجة انخفاض قیمة القاعدة التجاریة .

ا وإذ الجدید الذي انتقل إلیھ المتجر  كما أن ھذا اإلبالغ یسمح  للدائن بقید رھنھ على المركز

لم یقم مالك المتجر بإبالغ الدائنین المقیدین یھمل  الدائن القیام بھذا اإلجراء مما یؤدي إلى سقوط 

  .  1حقھ في  االمتیاز عن بقیة الدائنین

                                                             
لح ، الكامل في القانون التجاري  مرجع ي رهن القاعدة التجاریة ومصیر الحق في اإلیجار راجع : فرحة زراوي صاف  -   1

  .  841و هامش  261سابق ، ص  
  من ( ت  ت ج ). 123ة من المادة انظر الفقرتین األولى والخامس  -   2
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ھذه اإلجراءات على الدور الفعال في ضمان حقوق الدائنین عند نقل عنصر الحق في تؤكد 

انخفاض قیمتھ وإذا حصل ذلك تستحق جمیع دیون  اإلیجار ذلك أن نقل موقع المتجر قد یؤدي إلى

الدائنین إما ببیع المتجر في المزاد العلني كضمان للرھن أو بطلب من الدائن المرتھن بفسخ عقد 

  اإلیجار طبقا للقانون أو بسقوط حق االمتیاز  . 

  ثانیا : التزام الدائن المرتھن بمراقبة تصرفات المدین الراھن .

صوص القانونیة أحقیة الدائن المرتھن في مراقبة تصرفات المدین الراھن یفھم ضمنیا من الن

وھذا حمایة لھ بالدرجة األولى وخصوصا تلك المتعلقة بنقل مركز المتجر أو فسخ اإلیجار . وھذا 

االلتزام لھ ثقل كبیر في عنصر الحق في اإلیجار ذلك أن بضمانھ یضمن استقرار المتجر في 

  وقت إبرامھ .  المكان الذي تم الرھن

تجدر اإلشارة إلى أن مسالة نقل المتجر ال یعني أنھا عملیة محظورة على التاجر إال انھ 

یجب أن یبلغ بھا الدائن وھنا یكمن دور الدائن في مراقبة تصرفات المدین الراھن والمحافظة على 

لتي تمنع المدین من كل امتیازاتھ بصورة قانونیة ، فمتى علم بأي تغییر یتخذ اإلجراءات  الالزمة ا

محاولة تھدف إلى حرمانھ من االمتیاز المقرر لھ على المتجر ، ونقل تسجیل الرھن إلى الموكل 

  .  2الجدید

مراقبة الدائن المرتھن والنتائج التي یتوصل إلیھا في شأن اإلنقاص من قیمة المتجر  قیدتت

وھي أھم شيء یسعى إلیھ التاجر ألنھ المرھون بسلطة قضاة الموضوع الواسعة في تقدیر الوقائع  

في حالة االنتھاء إلى  البیع  الجبري بالمزاد العلني ال یركز محافظ المزاد إال على القیمة المالیة 

و الذي   للمتجر وھي تحسب من خالل جمع العدید من القیم أھمھا الموقع الذي كان فیھ المتجر

  .  3یحسب بدوره من خالل تقییم للحق  في اإلیجار
  

  انيالفرع الث

                                                                                                                                                                                              

  من ( ت  ت ج ).   123انظر الفقرة الرابعة من المادة   - 1
اوي صالح ، الكامل في القانون التجاري  مرجع في مسالة حقوق الدائنین المقیدین في حالة نقل المتجر انظر : فرحة زر  -  2

  ,   269و  268سابق ، ص 
وهو موضوع سنتناوله في كیفیة حساب القیمة السوقیة للقاعدة التجاریة في الفصل الثاني من  الباب الثاني من هذا  -  3

  البحث.  
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  .انتقـــــال الحقــــــوق
إن من مزایا عقد الرھن بالنسبة للمدین الراھن ھي إبقاء المتجر في حیازتھ لیواصل 

مزایا یتمتع بھا  الدائن  عدةاستغاللھ وكذلك ضرورة المحافظة على جمیع عناصره ، ویقابل ذلك 

تتلخص في حق ؛ و حقوق عدید من الالدائن بتمتع ال ھا أھمیة بالغة تتمثل أساسا في، لالمرتھن 

  األولویة في استیفاء دینھ عن أي دائن آخر  ، وحق التتبع أي تتبع المتجر في أي ید كان . 

ألنھ كما رأینا ال  للقاعدة التجاریة ، التمسك بحیازتھ   لدائنولھذه الحقوق مقابل إذ ال یجوز ل

، وانتقال حق اإلیجار القاعدة التجاریة  یة" على رھن الحیازة في المنقول سند الملك تسري قاعدة "

  التنفیذ .  في حالة عدم تسدید الدین من قبل المدین أي في حالة

وھذا كلھ لتوفیر ضمانات  ، كما أضاف المشرع حقوقا في حالة فسخ عقد إیجار العقار 

  كافیة للدائنین المرتھنین. 

ن حق األفضلیة وحق التتبع بوصفھما جل توضیح كل ذلك نتطرق إلى دراسة كل مأومن 

حقوق تقع في عقود الرھن بصفة عامة  ، ثم نتحدث عن مدى انتقال حق اإلیجار بوصفھ اثر خاص 

و ھو من أھم ھذه اآلثار  . سواء في حالة استمراریة عقد اإلیجار أو فسخھ  قاعدة التجاریة ، بال

  التي تخدم موضوعنا .   

  لتتبع. أوال  : حق األفضلیة و حق ا

یحق الدائن المرتھن من اجل استرداد دیونھ أن یطلب من المحكمة التي یستغل القاعدة 

التجاریة في دائرة اختصاصھا ببیع ھذه القاعدة وموجب ھذا اإلجراء یتقرر حق امتیاز للدائن 

المرتھن على المتجر المرھون لمجرد قید الرھن في السجل التجاري الذي یوجد في موطن المتجر 

  من ( ت ت ج) .  120طبقا للمادة 

وقد یوجد عدة دائنین للمتجر فیجرى ترتیب االمتیاز حسب تسجیل رھن كل من الدائنین أي 

حسب تاریخ قیدھم ،  ولو كان ألحدھم عقدا متقدما في تاریخ االنعقاد ولكنھ تأخر في التسجیل فانھ 

  من ( ت ت ج )  122وھذا طبقا للمادة   1لن یتقدم عن بقیة الدائنین اآلخرین 

                                                             
  . 125وي ، مرجع سابق ،ص وان هذه القواعد عامة بالنسبة لعملیة الرهن , انظر محمود سمیر الشرقا -   1
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وتجدر اإلشارة أن  الدائن المرتھن ال یسبق امتیاز بائع المتجر ألنھ ینتج آثاره اعتبارا من  

تاریخ عقد البیع وھكذا یتقدم البائع بامتیازه على الدائن المرتھن متى تم قید االمتیاز خالل ثالثین 

  .  1یوما من تاریخ العقد البیع  

كانیة الدائن المرتھن مالحقة من انتقل إلیھ المال المرھون واخذ حقھ أما  حق التتبع " فھو إم

باألولویة على غیره من الدائنین العادیین أو المرتھنین التالیین لھ في المرتبة وتجرى المالحقة عن 

طریق القضاء كما یستطیع طلب عرض المال المرھون للبیع ویستطیع المدین نفسھ طلب البیع في 

   ، على أن یحترم كافة اإلجراءات  القانونیة المنصوص علیھا في ھذا 2دید " حالة عدم التس

  .  3المجال 

كما یجوز للدائن المرتھن  أن یطلب بیع المتجر بالمزاد العلني ویعرض رفع الثمن المقدم 

من المشترى بمقدار العشر لیصبح الثمن األساسي الجدید وھي مزایدة تمس على وجھ الخصوص 

لمعنویة وإلتمام ھذا اإلجراء ال بد من احترام النصوص القانونیة في ھذا المجال العناصر ا

  .   4والخاصة بما یسمى بإجراء التطھیر
  

  ثانیا  : عدم  انتقال حق اإلیجار  إلى الدائن المرتھن .    

ل رھن        ّ ع موضوقاعدة  مرتھن حق التصرف مباشرة في الالدائن ال القاعدة التجاریة ال یخو

عند  للقاعدة التجاریة ) مالك ( الالرھن في حالة عدم حصولھ على دیونھ من المدین الراھن 

لقاعدة استحقاقھ ، بل یجب إذا ما أراد استیفاء حقوقھ إتباع إجراءات خاصة بالتنفیذ العیني على ا

(سابقا ) الذي وھو ما قضى بھ قرار المجلس األعلى . عبر المزاد العلني ھا والقاضیة ببیعالتجاریة  

  . 5جاء فیھ أن تسدید مبلغ الرھن یكسب حقا عینیا على العقار وال یكسبھ حق الملكیة علیھ 

                                                             
  من  ( ت ت ج )    97و   96وهذا طبقا للمادتین   -   1
  .  532سمیر جمیل الفتالوي ، مرجع سابق ، ص  -   2
  من ( ت ت ج ) .   127 إلى 124انظر المواد من  -   3
  .80مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص   -   4
(     ، بین    10/04/1988المؤرخ في  45810رقم  ، ملف ب ) ( غ ت( سابقا) ، قرار المجلس األعلى  :انظر   -   5

) ،المتضمن حلول اجل االستحقاق یضمن حق المطالبة ببیع المال و و م ) و (المجلس الجزائري للقرض الشعبي
 ددعالجزائر  ،  الالمجلة القضائیة ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة المرهون ، 

  .  87في إطار التعلیق على هذا القرار راجع : مقدم مبروك، مرجع سابق ، ص   . 59، ص 1992، 1
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    ھذا   نفإالدائن المرتھن بإجراء التنفیذ العیني ومن ثمة بیع القاعدة بالمزاد العلني  ومتى قام

التجاریة أو  في القاعدة  قل عنصر الحق اإلیجار إلى الدائن المرتھن سواء باعتباره عنصراال ین

ن متمتعا بحق وإنما ینتھي مع تقییم القاعدة التجاریة عند البیع ، وال یصبح الدائ، كحق في التجدید 

  ( ت ت ج ). 172یھم الذین تنص علیھ المادة د من المحول إلــوالدائن ھنا ال یع. اإلیجار أو التجدید
  

  ر وإفالس التاجر. ثالثا : ضمانات الدائنین عند فسخ عقد اإلیجا

مما سبق رأینا كیف یضمن الدائن حقھ في التجدید وحقھ في اإلیجار بدایة في حالة عدم 

تسدید الدین والتنفیذ على المتجر باعتباره المال المرھون أما إذا حدث وان فسخ اإلیجار ألي سبب 

  ما فما ھي حقوق الدائنین المقیدین ؟ 

عناصره الحق في اإلیجار فیجب منح للدائنین إذا كان المتجر المرھون یشمل ضمن 

الضمانات الكافیة لحمایتھ ألنھ قد تنقطع العالقة الموجودة بین صاحب العقار وصاحب المتجر عن 

طریق فسخ اإلیجار وھكذا یتوقف االستغالل وبالتالي یتوقف المصدر الذي یضمن منھ الدائن 

  استرداد دیونھ .

لة من اإلجراءات یھدف من ورائھا حمایة الدائنین كافة لھذا اخضع المشرع الفسخ إلى جم

من النیة السیئة للتاجر المدین أو لسوء حظھ و إعساره مرة أخرى أدى بھ إلى فسخ العقد،  و إن من 

األسباب الرئیسیة التي تؤدي بالتاجر إلى الفسخ ھو عدم دفع بدل اإلیجار أو التراضي الذي قد 

قار وفي كال الحالتین نسجل إضرار بالدائنین  یتوجب على المالك یحدث بین التاجر والمالك للع

المؤجر  الذي یرفع دعوى فسخ  عقد إیجار العقار الذي یستغل فیھ محال تجاریا مرھونا إبالغ 

الدائنین في المحل المختار والمعین في قید كل واحد منھم وال یجوز أن یصدر الحكم بفسخ  عقد  

  شھر من تاریخ التبلیغ . اإلیجار إال بعد انقضاء 

ویحق للدائنین المقیدین الذین ال یریدون الفسخ طلب دفع الثمن الواجب األداء في محل 

  التاجر الحالي حتى ال ینتقل المتجر إلى موقع قد یھبط من قیمتھ . 

أما إذا كان سبب الفسخ ھو التراضي الحاصل بین المؤجر والمستأجر فعلى ھذا األخیر أن 

ئنین المرتھنین المقیدین وال یصبح الفسخ نھائیا إال من تاریخ التبلیغ والھدف المتوخى من یبلغ الدا

ھذا التبلیغ ومن المدة أو األجل الممنوح لھم من قبل القانون ھو منح فرصة للدائن في طلب بیع 

  حتى یضمنون حقھم .   2/ 124المتجر بالمزاد العلني طبقا للمادة 
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اضي انھ ال یسري على الدائنین المرتھنین المقیدین إال إذا قام ویترتب على الفسخ بالتر

المدین المرتھن بإجراءات التبلیغ المطلوبة منھ قانونا مع ضرورة احترام مدة شھر التي یسمح فیھا 

باالعتراض على ھذا التصرف ، فمتى اغفل أو لم یقم التاجر المدین بمھمة التبلیغ سقط حقھ في 

  اھھم .االحتجاج بالفسخ اتج

منح المشرع فرصة الفسخ المشروطة حمایة لحق الدائن ألن فسخ العقد یسبب  أضرار عد ی

 لھ . غیر أن الفقھ والقانون یختلفان  في ھذا الشأن  السیما نصوص القانون التجاري الجزائري ،

یع المتجر في حالة الحكم ببطالن ب یرى أن ال یتحقق  اثر الفسخ  على عقد اإلیجار األصلي 1فالفقھ 

وما یترتب علیھ من إخالء المشتري لعدم اتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا أو لعدم توافر 

عقد اإلیجار یبقى ثابتا حتى في حالة   أنشروطھ ، أو في حالة دخول التاجر في حالة إفالس ، ذلك 

تبقیة من عقد إفالس التاجر إذ ال یؤثر في استمرار العقد وال یترتب علیھ حلول أجرة المدة الم

من ( ت ت ج )  التي  201لمادة في اوھو نفس الموقف كان قد تبناه المشرع الجزائري  اإلیجار.

  :تنص على انھ 

ال یترتب بحكم القانون على اإلفالس أو التصفیة القضائیة ، فسخ إیجار العمارات  «

 ھذا النص حمایة ر تبیع   »و یعتبر الغیا كل شرط یخالف ذلك…المخصصة للصناعة أو التجارة 

  لحق اإلیجار ولعقد اإلیجار عامة .قانونیة كافیة 

في و 2 یةممارسة األنشطة التجار المتعلق بشروط   08 – 04 غیر انھ بالعودة إلى القانون

مادتھ الثامنة فإنھا تنص على انھ إذا حكم بإشھار إفالس التاجر یشطب من السجل التجاري ـ 

د اعتباره،  وفي ھذا رُ د اإلیجارـ ولن یقبل إعادة تسجیلھ إال إذا ویترتب على الشطب تعلیق عق

 القانونیة موجودة لكل تاجر مفلس معنى مخالف للمادة المذكورة أعاله.  ذلك انھ لم تعد الحمایة

فتنزع منھ الصفة التجاریة ویحرم من مزایا القانون التجاري ، فكیف لھ حینھا أن یستفید من نظام 

  اریة أصال.  اإلیجارات التج

                                                             
 1997لسنة  6، دراسات في قواعد امتداد عقد اإلیجار وأجرة األماكن غیر السكنیة ، القانون رقم احمد شرف الدین -   1

  .  81ص  مصر ،
 18( ج ر ) صادرة بتاریخ المتضمن شروط ممارسة األنشطة التجاریة ،  2004 أوت 14المؤرخ في  08 -04قانون  - 2

  4ص ،  52ع ،  2004أوت 
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التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة  وعلى الحق في االیجار لم  أنمما سبق نستنتج  

برغبة  إالالسابقة وذلك بمجيء التعدیل الجدید الذي جانب تطبیق نظام التجدید  األھمیةیعد لھا 

لحق االیجار المكانة وأخرجھ من النظام العام إلى نظام التعاقد وفي ھذه األحكام لم یصبح الطرفین 

السابقة ولم یعد من األھمیة للتاجر في أن یقوم ببیع أو رھن أو إیجار قاعدتھ التجاریة ، فقط الن  

قیمتھا السوقیة لم تعد تقدر  بذات المقاییس السابقة ، ولم یعد ھناك فرق بین قاعدة تجاریة وأخرى  

  .القانون  أمامفكلھا سیان 

تمویل بنكي لقاعدة تجاریة  من الصعب جدا الحصول على صبحفقد أابعد من ذلك  و  بل 

متى كان ھذا التمویل مرتبط برھن  واقع على قاعدة  تجاریة  وذلك بسبب أن قیمتھا المالیة قد  

تدھورت ولم یعد  لحق االیجار المكانة المسبوقة التي كانت تفعل من قیمة القاعدة التجاریة في حد 

  حیث یقول بأن :  1 بعض الكتابذاتھا وھو ما  توصل إلیھ 

 " Il  en résultera, par ailleurs que la plupart de ces commerces ne 
pourront que difficilement obtenir un financement bancaire, chaque fois 
que ce financement seras subordonné au nantissement de ce fonds à cause 
précisément de la dépréciation de la valeur de ces fonds du fait de ces 
nouvelles dispositions ,  aussi bien sur le plan du droit au bail que celui 
des équipements et autres éléments matériels  . "  

      

  خالصة الفصل الثاني :  

دید مكانة حق االیجار كجزئیة في عقد لھ أھمیة كبیرة في تح إن التصرف في حق االیجار

االیجار ألن انتقال عقد االیجار عن طریق بیعھ أو رھنھ البد أن یخضع إلى إرادة وموافقة المالك   

للعقار على أساس أن من سیكون مستخلفا للمستأجر سیكون الطرف اآلخر الذي سیتعامل معھ ھذا 

  ت ت ج ). 188والخاصة ( المادة واعد العامة وھو ما استوجبتھ القویحدث كافة آثاره، المالك  

في حین أن انتقالھ كعنصر في القاعدة التجاریة أي في صورة تجدید  ال یمكن أن یكون إال في  

فالموافقة  والرخصة من قبل مالك العقار ، وھنا األمر یختلف  إطار انتقال القاعدة التجاریة ككل

اقیات التي من شأنھا أن تعرقل انتقال ھذا الحق  وذلك وفقا بل وتقع باطلة كل االتف، مستبعدة تماما 

                                                             
1  -  ETTAYEB Mohamed El Habib , L’indemnité d’éviction en droit algérien , Baux   

commerciaux , nouvelle édition  , Dar El Gharb, Oran , Algérie , 2006 .p 16. 
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، وھذا ما یدل على المكانة الكبیرة لحق التجدید إلى درجة  التعامل من ( ت  ت ج ) 200للمادة 

       التعارض بین المواد، فإذا كان التصرف األول  تخلقھذه األحكام  معھ بأحكام خاصة ، ولكن كل

، والتصرف الثاني ( أحكام انتقال حق التجدید ) ھو  اعدةالیجار) ھو الق( أحكام  انتقال حق ا

فإنھ لم یكن للمشرع أن یضع القاعدة في القانون التجاري طالما أنھ منصوص علیھا في االستثناء 

  القانون المدني.

مما أدى إلى تعقد األمور  المشرع لم یفصل في األمر رغم فرصة التعدیلأضف إلى ذلك فإن  

ر  خاصة عندما انزل من قیمة الحق في التجدید بتقلیص فرصة تطبیقھ عند االتفاق فقط ، وھو أكث

  .ما یجعلنا ننسآل عن قیمة المواد التي تشترط الموافقة عند التنازل عن الحق في التجدید 

   : األولخالصة للباب 

  59-  75ي األمر بالصورة التي جاء بھا ف إن أول نتیجة توصلنا إلیھا أن الحق في االیجار

تطبیق  إمكانیةوبالنظر للنظریة العامة القانون والنظریة العامة للحق یعتبر استثناء تجسد في عدم 

الحق في االیجار  ن إ، باإلضافة إلى ذلك فعي تطبیق العقد شریعة المتعاقدیننظریة العقد التي تستد

خاصة بالنظر للتقالید والتي تعزز على الھویة الجزائریة  إطالقا یعبریكن لم في صورة التجدید 

     أحكامھ غیر متطابقة تماما ولھذا كانت ، اصة  وحق المالك المطلق على مالھمكانة الملكیة الخ

على أدى أیضا بالمشرع إلى استبدالھا وھو ما  أدى إلى استنكارھا ، األمر الذيواقعنا المعاش  و

  .وعادت إلى تطبیق نظام التعاقد الحر  ورھا بدتراجعت   التيمعظم التشریعات العربیة  غرار 

على  حق اإلیجارأصبح من الصعب تحدید خصائص  إنھ إالنھ ورغم التعدیل أكما توصلنا  

، فالقول انھ من النظام العام فكرة تم تعاقدنظام ال بین فكرتي النظام العام وأساس وقوعھ 

عن بنود االتفاق وما ذھب إلیھ  ھجرانھا، والقول انھ یخضع للتعاقد الحر یجعلھا متوقفة

وھو ما أدى إلى تسجیل األطراف عند التعاقد، فقد یكونوا قد اختاروا تطبیق القانون القدیم 

  الذي جانبھ المشرع الجزائري .التعارض في المنطق القانوني 

إن التصرف في حق االیجار بشتى أنواع التصرفات القانونیة ابرز لنا المكانة الحساسة لعقد 

 أنالیجار التجاري الذي یدور حولھ ھذا العنصر فانتقالھ یعني انتقال القاعدة التجاریة ككل ، كما ا

القواعد  إطارموافقة المالك للعقار فیما یخضع في  إلىالقواعد العامة  إطارانتقالھ یخضع في 

وھو  200دة  والى موافقة المستأجر وفقا للما 188كل من المؤجر وفقا للمادة موافقة  إلىالخاصة 
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على الرغم من تالشي وتراجع مكانة ھذا باإلضافة إلى ما سبق و  .ما خلق التعارض بین المواد

تقر بالزامیتھ وبأھمیتھ تناسقا مع التي العنصر في التعدیل الجدید،إال أن المشرع لم یعدّل من المواد 

 .بقیة األحكام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني 
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الملكیة التجاریة حق اإلیجار في حمایة  دور  

  .02- 05و القانون   59 - 75بین األمر 

  

  

  

  

  

  
تفانى المشرع الجزائري  نظرا لألھمیة التي تتمیز بھا الملكیة التجاریة في عالم التجارة فإن

المتضمن القانون   59 -  75وھذا في ظل األمر   حمایة خاصةتھا حمایقانونیة لوسائل  وضعفي 

إذ  ،محافظة على الكیان التجاريللھذه الوسائل استعمال على  وحرص أشد الحرص ،التجاري 

و علم بھ كافة  ،یستقر في المكان الذي بدأ فیھ ممارسة النشاط التجاري أن  تاجرلللمستأجر ایحق 

، وفي ھذا  ل لھم قانونا بذلكعن طریق غیره من المخوّ المتعاملین معھ سواء الستغاللھ بنفسھ أو 

وسائل  تقریرب حق كفل حمایتھاھذا الل تجسیدا و. الملكیة التجاریةب اجرللتمن المشرع اعتراف 

حیث أعطى للمستأجر الحق في تجدید عقد عن طریق الحق في االیجار  ذلك قانونیة لضمان

   .على غرار المشرع الفرنسي االیجار

ى عل األولىبالدرجة مصلحة المستأجر  - في إطار ھذه الحمایة  - راعى المشرع الجزائري 

المتمثلة القانوني لإلیجار كي یحتفظ بثمرة عملھ  التجدیدفأعطاه حق ، فیأساس انھ في مركز ضع

مثل  ھذه القاعدة إذا كانت العناصر المكونة لو. تكوین قاعدة تجاریة متكاملة  وفي تكوین العمالء  
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ى بقوانین و العالمات التجاریة، و الرسوم و النماذج الصناعیة و حقوق الملكیة األ العمالء َ دبیة تحم

و ھي ،  حمایتھخاصة بوضعت لھ أحكاما    ھافی ، فإن حق اإلیجار باعتباره عنصر 1 خاصة بھا

 ھي من أھم ھذه األحكام و  قاعدتھ التجاریة مجموعة القواعد التي تضمن احتفاظ التاجر بمقومات 

تقریر كذلك ، وفض التجدید من أثر عند ر عنھا  و ما یترتب كآلیة أولى القانونيالتجدید قاعدة 

تحقق ی، و ھذه القاعدة ضمن تكریس أثر مالي یك الذي یشمل قیمة الملكیة التجاریة تعویضال مبدأ

ولم یجد مبرر شرعي لذلك، وكل ھذه األحكام مستوحاة  متى مارس المؤجر حقھ في الرفضتطبیقھ 

  .من نظریة الملكیة التجاریة 

المتضمن  59- 75األمر  ة الملكیة التجاریة في ظل رغم اعتراف المشرع الجزائري بفكر

تراجع  حیث ، المعدل والمتمم لھ 02- 05تعدیل بموجب المسار  قد غیّرنھ أ، إال القانون التجاري 

، وعمل على تعزیز حقوق المؤجرین بو لحقوق المستأجرین مقارنة ،  التجدید لحقلھا وفي نظرتھ 

وال مقابل ، و ھذا بسبب تخلیھ عن النظریة االجتماعیة في عقاره من دون أي شرط  حق المستأجر

  متبنیا في ذلك النظریة الفردیة.

أدى ھذا الوضع الجدید إلى تضییع حق المستأجر في التجدید ، وتضییع  الملكیة التجاریة  

ھذا التراجع لم یقض على  عن الموقف األول، ولكنا تراجع بذلكظھر أ التي عمل على تكوینھا ، و

ذلك أن نظام التجدید ، مطلقة الجزائري بصفة جذریة والملكیة التجاریة في القانون التجاري فكرة 

 عقدٍ  أمام ناھیك على الوضعیة التي نكون فیھا ،التطبیق متى اتفق األطراف على ذلكحیز ال یزال 

 ِ   ساري المفعول.بموجبھا  القدیم  یبقى القانون التيم في ظل القانون القدیم، وابر

                                                             
من هذه العناصر بقانون یحمیه بصفة مستقلة كما تحمیهم بصفة مجتمعة دعوى المنافسة غیر عنصر نفرد كل ی - 1

المشروعة، غیر أننا لم ندرج هذه األخیرة ضمن وسائل حمایة الملكیة التجاریة ألنها تحمي القاعدة منذ بدایة نشأتها إلى 
ها أو تكوین الملكیة التجاریة. و نجد النص على هذه الدعوى لدى غایة زوالها ال بعد أن یتم تكوین الحق في التجدید فی

كل التشریعات حتى القوانین التي لم تتأثر بنظریة الملكیة التجاریة. مع العلم أنها تحمي القاعدة التجاریة حتى لو توافر 
ع هذه الدعوى. انظر : ركن الخطأ لوحده من دون توافر عنصري الضرر و العالقة السببیة. في مجال أساس وكیفیة رف

زعموم الهام، حمایة المحل التجاري ، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 
  .  44، ص 2004 -2003الحقوق، جامعة الجزائر،
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القواعد العامة  التي ینتھي فیھا أحكام المشرع الجزائري في انھاء اإلیجار التجاري تبنى 

 مكانیة االتفاق على تطبیقھ ، وتاركا المجال إلالعقد بانتھاء األجل متخلیا بذلك عن نظام التجدید 

جعلھا وھو وضع غیّر من مكانة الملكیة التجاریة و، لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین تكریسا وذلك 

  خالفھا.لنظام العام و ال یحق فیھا لألطراف االتفاق على لرھینة التعاقد بعد أن كانت فكرة تنتمي 

إلى إعادة النظر في   وأدى ذلكتزعزت مكانة الملكیة التجاریة بصدور التعدیل الجدید  

ّر على  العدید من مما و طبیعتھ القانونیة ، االیجار  مكانة حق مفھوم رة السیما المفاھیم  المجاواث

أو من حیث مدة نشوئھا منھا القاعدة التجاریة سواء من حیث العناصر األساسیة التي تتكون 

وباتت القاعدة التجاریة عبارة عن  فكرة مجردة  تنحصر في عنصر الزبائن أمام فقدان  .ووجودھا 

  رارتھا.الحق في اإلیجار للدور الذي كان یلعبھ في تثبیت القاعدة التجاریة و استم

 حمایة الدور حق االیجار في  إلى تناولھذه النقلة النوعیة في أحكام القانون  تدفعنا

شروط النتعرف على ومن خاللھا ( الفصل األول)  59 -  75وفقا لألمر لملكیة التجاریة القانونیة ل

ھ من آثار وما یترتب عن  التجدید المطالبة بحق وضعیات مع دراسة الحق، ھذا ممارسة القانونیة ل

عن لملكیة التجاریة االتفاقیة لحمایة الر في دور حق االیجا، ثم نتناول  مالیة عند رفض التجدید 

من كل  الملكیة التجاریة تجرید أین تم (الفصل الثاني ) 02-  05وذلك في ظل القانون طریق العقد 

  .الحریة التعاقدیةفي  و حمایتھا  وسائل الحمایة و حصر إمكانیة وجودھا 

  الفصل األول 

  .لملكیة التجاریةحمایة قانونیة لحق االیجار  

نظام التجدید على عقود اإلیجارات التجاریة الواقعة على الجزائري ر القانون التجاري قرّ 

   حیث تمتد بصفة تلقائیة و بحكم القانون إلى مدة غیر محددة، المحالت المعدة لالستعمال التجاري

المستأجر في حقھ على مشرع تتعلق بالنظام العام تعزیزا منھ لموقف و ذلك العتبارات رآھا ال

نظام التجدید ھو حمایة ل المشرع  و الھدف المتوخى من فرض .وتكوینھ لقاعدة تجاریة الزبائن

  .Hamel  1  ھاملقول  على حد القاعدة التجاریة  لملكیة التجاریة عن طریق المحافظة على كیانا

                                                             
نما كیان القاعدة التجار  "هامل"یرى  -   1 ٕ   یة السیما الملكیة التجاریة.أن نظام التجدید لم یأت لكي یحمي المستأجر، وا
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نوعا و الذي تراجع فیھ ـ في اآلونة األخیرة الجزائري بھ المشرع  التعدیل الذي جاء جعلی

حیث  .من ممارسة الحقوق في إطار عقد اإلیجار أمر یستوجب التوقف عندهـ األولى ھ تعن نظرما 

أخضع وجوده و عدم وجوده إلى اعتراف أحیل االعتراف بحق المستأجر في التجدید  للطرفین و 

 إلىالنظام العام   إطاربذلك من كونھ قاعدة آمرة  تدخل في  غیّره، و  بھالمؤجر في حد ذاتھ وقبولھ 

  .الطرفین  إلرادةخضع ی بندمجرد  

نصوصھ المشرع  بقاء الملكیة التجاریة كنظریة یؤسس علیھا  ھذا الموقفلنا  یؤكد     

القائم بین نزاع في ال القانونیة ولكن بصورة مغایرة، موقف یدعونا للقول أنھ لم یتم الفصل نھائیا

وقت  أيمن  أكثرالملكیة التجاریة  وأصبحتوحق االسترجاع ،  األمكنة؛ حق البقاء في الطرفین

  تكریسھا. بمضى تتأرجح بین اعتراف المشرع بھا وقبول األطراف 

فإن ممارسة ،  1 ( اتفاقیة ) مھما كان مصدر حمایة الملكیة التجاریة ؛ قانونیة أو عقدیة 

ستوجب شروطا نص علیھا المشرع  في نصوص كثیرة ، تار أو الحق في التجدید الحق في اإلیج

برم في ظل أحتى  وان كان العقد قد  حیّز التطبیق زالتلو التي  )59-  75(تضمنھا القانون التجاري

كما نص المشرع على مختلف الوضعیات التي   وذلك متى تم االتفاق على ذلك . ،الجدید   التعدیل

وھي حاالت  ،  التجدیدتحت طائلة التعویض إذا لم یتم بالتجدید  مطالبة  مستأجر الیحق فیھا لل

       وفي المقابل نتناول وضعیات أخرى قد یسقط فیھا ھذا الحق لسبب مشروع قانونا. محصورة 

فما  كل الشروط القانونیة  ىقانوني، من دون أن یتعرض المؤجر ألي تعویض وھذا إذا ما استوف و

  من اجل ممارستھ لحقھ في التجدید حمایة لمتجره ؟  المستأجرروط التي تقع على ھي الش

في إطار حق التجدید أداة قانونیة  القانونیة للتجدیدنتناول الشروط السؤال ھذا على إلجابة ل

الخاصة بالعقد وبالمستأجر وبطبیعة ، والمتمثلة في الشروط ول)األمبحث ال( للملكیة التجاریة 

و اآلثار المترتبة عن ضیاع ھذا الحق   التجدیدحق نتطرق إلى حاالت المطالبة ب ثم . اإلیجار

 خرفیما یسقط في البعض اآلالتجدید ،  حقممارسة  أین یكرس في البعض منھا  ثاني)المبحث ال(

                                                                                                                                                                                              
- HAMEL ( Josef ) , JAUFFRET ( Alfred), LAGARDE ( Gaston), Op.Cit , p. 226.                   

إن الحمایة االتفاقیة أو العقدیة  هو دور یلعبه حق االیجار في حمایة الملكیة التجاریة بموجب اتفاق الطرفین وذلك وفقا  -   1
 لذي سنتعرض إلیه والى مختلف األشكال التي یتخذها في إطار الفصل الثاني من هذه الدراسة . للتعدیل الجدید وا
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 مالیة تتمثل في احقھ في رفض التجدید وھو ما یؤدي إلى ترتب آثاروذلك إذا ما مارس المؤجر 

  قانونیة فعالة للحمایة القانونیة للملكیة التجاریة.  أداةأ التعویض كتكریس مبد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول 

  .قانونیة للحمایة أداةحق التجدید 
  

و ھو  بل أن المستأجر، إبرام عقد اإلیجار لمدة محددة بمجرد وصول اآلجال  ال ینتھي 

أنجزه من مال معنوي یتمثل في حقھ في یحاول في كل مرة التمسك بما ، مالك للقاعدة التجاریة

    وتتمثل طبعا في المطالبة بتمدید ، الزبائن، و یستعمل الطریقة القانونیة المثلى للمحافظة علیھم 

حق عم متى توفرت تدّ التي قانونیة الشروط ال استكمال بعد  إالولن یتحقق ذلك ، أو تجدید العقد

  بنص قانوني. التجدید 
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 اإلیجارسند ؛ امة لتمتع المستأجر بحقھ في البقاء توفر شرطین وھما تشترط القواعد الع

یتوقف حق التمتع  إذ، التجاریة  اإلیجاراتفي نظام ختلف مغیر أن الوضع  .وحسن نیة المستأجر

وھو بدوره یخضع إلى  قانوني  كإطارالعقد دایة بب ى سلسلة من الشروط تتعلقعلالتجدید   بحق

باعتباره الطرف الذي سیستفید من  ـ كصاحب حقـ  المستأجرالشخص و بجملة من الضوابط ، 

، ذلك انھ ال یكفي أن یكون  موضوع عقد اإلیجار  أو طبیعة  بنوع أخیرا و األحكام الخاصة .

 االیجار منصب على موضوع تجاري حتى یخضع لألحكام الخاصة باإلیجار التجاري  . مع العلم

ز حیّ  الزالالذي و  ،  التقنین التجاريالمتضمن   59- 75مر األشروط نص علیھا معظم ھذه الن أ

مكن إذا ما تعلق األمر بالعقود التي أبرمت قبل صدور القانون الجدید في ھذا الشأن ، كما ی التطبیق 

  .أو على تطبیق القانون القدیم حق التجدیدعلى في عقد االیجار  متى اتفق األطراف طبق أن ی

تستوجب شروطا  ) 02- 05 ( یدة والتي أبرمت بعد صدور تعدیلغیر أن في العقود الجد

 إذاحیث یمارس المستأجر حق التجدید أخرى ال تخضع لھا العقود القدیمة ـ والتي سنتناولھا الحقا ـ 

  .إذا كان العقد رسمیا تحت طائلة البطالنكما یمارس  الحق في التجدید ، على تطبیقھاتفق الطرفین 
  

 األحكامنطاق تطبیق وما بعدھا  169القانون التجاري بدایة من المادة  وقد تناولت مواد    

حاولنا  والتي  للممارسة حق التجدید  الضروریةالشروط  الخاصة باإلیجار التجاري السیما 

الشروط ، ثم  ول)األمطلب ال( المتعلقة بالعقدتلك تتمثل في تصنیفھا إلى ثالثة أنواع من الشروط ؛ 

  .  ثالث)المطلب ال(طبیعة اإلیجار ب المتعلقة الشروط  وأخیرا  ،ثاني)ال مطلبال(  أجرالمتعلقة بالمست

  

   المطلب األول

  د.ـــة بالعقـــالشروط المتعلق
التجاري الجزائري مجال تطبیق التقنین الفصل األول من الباب الثاني من  تضمن

تناولت كل من ، حیث تجدیدال حقلممارسة  الضروریة قانونیة والشروط ال التجاریة،اإلیجارات 

ضرورة وجود عقد والتي تتعلق ب بالعقد  الخاصة الشروط  من ( ت ت ج )  172و  169المادتین 

  . تجاريالطابع یتصف بال من الناحیة القانونیة و صحیح إیجار
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للمدة القانونیة الضروریة لالستفادة من  خاضعةاالیجار  عقد كما یجب أن تكون مدة 

المتمثلة في سنتین بالنسبة للعقود الرسمیة، وأربع سنوات بالنسبة للعقود و، انونیةالحمایة الق

وھي مدة ال تتعلق بالعقد بصفة مستقلة و إنما بنشوء الحق في التجدید ، حیث یجب أن  الشفھیة، 

تكون  مدة عقد االیجار أكثر من ثالثة وعشرون شھرا كاملة حتى یمكن للمستأجر التحدث عن 

  التمتع بحق التجدید في ظلھا .إمكانیة 

، أین نتناول ضرورة وجود عقد إیجار  فرعینضمن  الشروط ھذهمختلف سنتناول  و

  .ونیة ( الفرع الثاني)تجاري (الفرع األول) ، ثم نتعرض إلى ضرورة توافر المدة القان
  

  الفرع األول 

  ضرورة وجود عقد إیجار تجاري. 
  

  ت ج ) نجدھا تنص على انھ : من ( ت   169المادة  نصل رجوعبال 

العمارات أو المحالت التي یستغل فیھا محل تجاري  إیجارالتالیة على  األحكامتطبق  «

مقیدین قانونا في السجل لمؤسسة حرفیة  أوحرفي  أومملوكا لتاجر  األخیرسواء  كان ھذا 

  .»…التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقلیدیة حسب الحالة 

اشترط لتطبیق األحكام الخاصة باإلیجار التجاري ه المادة نستشف أن المشرع من خالل ھذ

، غیر أن تجاري  ذو طابع  موجود قانونا ویستغل بموجبھ  نشاطتجاري عقد إیجار  أن نكون أمام 

ال یشترط الرسمیة في الكتابة ، وان كانت للكتابة في ظلھ أحكام خاصة  59-  75وجوده طبقا لألمر 

  والتي تنص على انھ :من ( ت ت  ج )  172تناولتھ المادة بھ وھو ما 

الذین یثبتون بأنھم …ال یجوز التمسك بحق التجدید إال من طرف المستأجرین « 

أو أربع سنوات متتابعة …یستغلون متجرا بأنفسھم أو بواسطة تابعیھم إما منذ سنتین متتابعتین 

فان أحكام االیجار تستدعي ضرورة ومنھ  .»ة واحد أو أكثر شفاھیة كانت أو كتابی إلیجاروفقا 

  وجود إیجار تجاري أوال وان یكون مكتوبا ثانیا.

  جود عقد إیجار تجاري.و رةضرو أوال : 
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یتضمن ھذا الشرط أن تكون العالقة االیجاریة بین المؤجر والمستأجر منصبة على عقد 

  .1، و یمارس من خاللھ  نشاط  ذو طابع تجاريإیجار
  

أو رباط ، مفرغة في قالب عقد عادة  تكون العالقة االیجاریة  :  إیجارصب على عقد ین أن - 1

و یمارس فیھ نشاط تجاري ذو  ، للعقاریتضمن حق التمتع باستعمال المستأجر ،  تعاقدي مسمى

ي أن نكون فالحق في التمتع باالنتفاع یستدع و ذلك مقابل بدل إیجار. ، طابع تجاري أو صناعي

و یخرج بذلك من ھذا المجال كل إیجار بغرض تسدید   ،قضیّ حقیقي ذو مفھوم قانوني  أمام إیجار

استحقاق حقوقھ  والذي یھدف من ورائھ  لھذا النوع من التعامل دیون، ذلك ألن المستأجر المضطر 

  .اصحیح ھإن كان تصرفحتى و ، 2 التجدیدمن المؤجر المدین ال یمكن أن یستفید من تطبیق نظام 

لمستأجر حق امنح تتضمن ، ولیس صوریة عقود اإلیجار حقیقیةإذن أن تكون  یشترط 

كبدل حینھا تحدید الثمن فیكون   ، 3مقابل مبلغ یتفق علیھ و ھو األجرة  ،االنتفاع بالعین لمدة معینة

العقد  الذي یراد بھ  ز للعقد سواء عن الممیّ ھو العنصر  ذا ھ، ذلك أن ال كقسط من الدیون  لإلیجار

   . 4 عدا األجرة فیما حتى عن عقد العاریة الذي لھ نفس خصوصیات عقد اإلیجار أوسدید الدیون، ت

یكون خالیا  أنولكن یجب ، فال یكفى وجوده  ، عالوة على ذلك البد أن یكون العقد صحیحا

یصبح العقد  يألغألنھ إذا  .من العیوب و المخالفات أو األخطاء التي تجعلھ دون قیمة أمام القانون

  .وسیحرم من حق التجدید المستأجر شاغال للمحل دون وجھ حق
                                                             

وهناك من یضیف شرط مشروعیة النشاط التجاري أي غیر مخالف للنظام العام واآلداب العامة وغیر مخالف لألنظمة  -   1
نما هو شرط تؤكد والقوانین الساریة المفعول. وفي الحقیقة یعد شرط ضروري لیس بالنسب ٕ ة لالستفادة من حق التجدید وا

علیه المحكمة في تقریر كافة الحقوق مهما كان نوعها ، ولهذا استغنینا في إدراجه كشرط مستقل. ولهذا ال یمكن أن ننكر 
 من القانون المدني، كما أن 96ضرورة توافره  حیث یترتب على النشاط غیر المشروع البطالن المطلق وفقا للمادة 

نما عند سریانه وهي تشكل سببا مشروعا لفسخ االیجار وعدم االستفادة من  ٕ نظام مشروعیة النشاط ال تظهر عند إبرامه، وا
التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، معهد  اإلیجارشرفي فتیحة ، تجدید عقد  : انظر في هذا الصدد التجدید .

  .38، ص 2005/   2004 ائر، الجز  ، بن عكنون ، اإلداریةالحقوق والعلوم 
2  - LE TOURNEAU (Philippe ), Droit de la responsabilité, Dalloz, France,1998, p. 740.                                                                                       

ر الصحیح من حیث اإلیجار المجاني و اإلیجار . وفي شروط عقد اإلیجا324، ص  مرجع سابق ، علي حسن یونس - 3
   ، انظر :  الموسمي واإلیجار في حالة تعدد المالكین

- Court de droit commercial du 20 /03/07. Paris 2, Assas - capacité - première- année, 
document sur le site internet, ,p .1/5. 

4  - PÉDAMON ( Michel), Baux Commerciaux ,Op.Cit. p. 80 .                                                                                                                      
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  إذالمؤجر بیع عقاره  أرادكما أنھ یشترط في العقد أن تكون لھ حجیة و ھو أمر یطرح متى 

و بالتالي یعمل ، المشتري أن ینكر عقد اإلیجار إذا لم یكن لھ تاریخ سابق للبیع أویحق للمكتسب 

  ستأجر بدافع عدم حجیة عقد اإلیجار.ھذا األخیر على إخراج الم
  

یجار تجاري اإلعقد یجب أن یكون أن یمارس نشاط ذو طابع  تجاري في األماكن المؤجرة :  - 2

 إنو    فأي نشاط مدني ال یدخل في  ھذا النطاق حتى ،نشاط ذو طابع تجاري من خاللھ یمارس 

ن عناصر لقاعد،ألن كل ھذا … عمالءو،  معدات و مكاتب لھذا النشاط كان  ّ ة تجاریة  وال ال یكو

یستثنى من و العامة. للقواعد الخاضعةحرة ال مھنال أو من  امدنی انشاط یعد بل  ،یمثل نشاطا تجاریا

  ، متى اتخذت شكال تجاریا.مدنیا الشركات التي یكون موضوعھاھذه النشاطات 

ذلك ألن طبیعة ، اري یكون الغرض منھ ھو مزاولة نشاط تج أما عن سبب العقد فال بد أن 

تضفي الحمایة القانونیة إلیجار األماكن محل االستغالل  ، فاألطراف ال یستفیدون من  التخصیص 

    و الذي یجب أن یكون تجاریا حتى ،إذا لم یكن ھناك تحدید لصفة النشاط الممارس التجدیدنظام 

أنھ لیس كذلك،  فال یحق لھ أن  و إن قیّد الغرض في السجل التجاري  بأنھ تجاري و اتضح بعد ذلك

  یمارس حقھ في التجدید ألن العبرة ھنا بالممارسة التجاریة واكتساب القاعدة التجاریة محافظة 

  . فھم غیر معنیینمن العمالء  ، أما غیر ھؤالءلذین یخضعون لقانون العرض والطلبعلى العمالء ا

یة لھا نشاط و لھا عناصر مادیة و معنویة یمكن قاعدة التجارالكما أن عدم تقدیم إثبات على أن      

م المستأجر من حقھ في تعویض االستحقاقوذلك ، تقدیرھا بواسطة خبرة  و لقاضي  ، 1 یحرّ

 ومختلطة النشاط ، كأن  مختلفة نوعیة النشاط إذا كنا أمام عقود  إظھارالموضوع سلطة تقدیریة في 

  .2 یكون استغالل األماكن استغالال مزدوج الغرض

  .ضرورة الكتابة ثانیا : 

رفیة و الرسمیة على حد ــا الع، ذلك أن الكتابة یقصد بھثیرت عدة تساؤالت في شأن الكتابةأ

یث ــح ،التجدیدكام ــادة من أحــفي االستف بین النوعینزائري ــالج رع ــ. و لم یفرق المشسواء

                                                             
 1997نوفمبر  18،  المؤرخ في 927/144أنظر: القرار الصادر عن  المحكمة العلیا ، الغرفة التجاریة والبحریة ،  رقم  - 1

    .72، ص  54القضاء،  العدد  ، نشرة
و یخصص  ماكن المعدة لالستغالل التجاري،الحالة األكثر شیوعا في أماكن االستغالل المختلط هي تلك األ تعتبر - 2

ّ بتطبیق أحكام اإلیجار التجاري على  أو العاملین معه جانب منها للسكن الخاص بالتاجر و بالتالي فالقضاء الفرنسي اقر
  .  434، ص مرجع سابق. انظر: أحمد محرز،القانون التجاري، دون تفریق  كناألماكل هذه 
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عن المدة القانونیة الضروریة عند الحدیث  ت ج ) تمن ( 172نجده فتح المجال في المادة 

ھا أربع ــكون مدتــي تو الت ،ود الشفھیةــق في التجدید على قبول العقــلممارسة المستأجر للح

د بین ــوھو الفرق الوحی ون مدتھا سنتینــتك أنفال بد  ود الكتابیةـــالعق أما .سنوات متتالیة

  وعین. ــالن

بسبب التناقضات في األحكام وھذا   02 - 05قانون بموجب موضوع الكتابة وذلك  حسم قد تم ل

َ لِ  إال،  1الشفھیة ولم یعد ھناك حمایة قانونیة أصال للعقود ، القضائیة الصادرة في ھذا الشأن  ا تمم

والعقد  فرقة بین  العقد الكتابي الرسميذلك سنتعرض للتول، إبرامھ قبل تاریخ صدور التعدیل

  .لكتابي العرفي، ثم العقد الشفھيا

ویتم تحریره في وثیقة معینة أمام ، عاقدینھو الذي یبرم بین متعقد اإلیجار الكتابي الرسمي  إنّ 

یتضمن عقد  شریطة أن،یلتزم بھا الموثق الموثق ، و المشرع الجزائري لم یشترط شكلیة معینة 

جرد تبادل الشفھي فھو الذي یبرم بم اإلیجارأما عقد  اإلیجار الشروط التي یتفق علیھا األطراف.

 وإلثباتھ 2اإلیجاب و القبول بین األطراف من دون أي كتابة مع تحدید العناصر األساسیة في العقد 

  القرائن القانونیة.  وكلالشھود ب الطرفین یستعین أحد

ة يھذا الفرق بین العقد الشفھي والعقد الرسمأثار    المستوى العملي على إشكاالت عدّ

إلى اتجاھین أساسیین بخصوص  انقسمالجزائري  یة أكدت أن القضاءفالممارسة المیدانیة الیوم

فھناك اتجاه یرى بصحة  .التجدید الرسمیة لالستفادة من العقودقبول العقود العرفیة أو اشتراط 

جاه آخر ینفي ذلك باالستناد إلى نصوص ــة استنادا إلى نصوص قانونیة ، واتــالعقود العرفی

  أخرى.  

                                                             
في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري لم یعط أي تعریف للعقد الشفهي و ال الكتابي،  بل هما  -  1

) و 1965ماي  12و المؤرخ في  و القانون المعدل له 53سبتمبر  30مستخرجان من التشریع التجاري الفرنسي (مرسوم 
للعقود الشفهیة  غیر   Location Verbalesللعقود الكتابیة المحددة المدة و  Baux écritesالذي استعمل مصطلح 

"، المجلة  177670المحددة المدة . أنظر : حسان بوعروج ، " إنهاء عقد اإلیجار التجاري ـ تعلیق حول القرار رقم 
  .  10، ص 1999ني ( عدد خاص) ، القضائیة ، العدد الثا

مقدم مبروك  " اإلشكاالت القانونیة للمعامالت العقاریة المتعلقة باإلیجار التجاري في ظل التعدیل الجدید بموجب القانون  - 2
،  2006، وزارة العدل، 59المتضمن القانون التجاري" ، نشرة القضاة ، عدد  57/59المعدل و المتمم لألمر  05/02رقم 
   .144 ص
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لعقد الشفھي نفس القیمة القانونیة منح ا إلى ذھب فریقئل بقبول العقود العرفیة :  االتجاه القا -  1

میة و ھذا طبقا ــللعقد الكتابي، و أن عقود اإلیجار التجاریة ال تخضع  بالضرورة إلى الكتابة الرس

ي ــاسیة فــحدید العناصر األســلمبدأ الرضائیة الذي یعتمد على تبادل اإلیجاب و القبول مع ت

  قد. ــالع

على أنھ یثبت كل عقد تنص  التي ( ت ت ج) 30اعتمد أنصار ھذا االتجاه على نص المادة    

بدفاتر الطرفین، باإلثبات ، بفاتورة مقبولة، بالرسائل ، بسندات عرفیة،تجاري بسندات رسمیة

ل مقبولة بما معنى ھذا أن كل الوسائ بالبینة أو بوسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا.  و

كرست قاعدة حریة اإلثبات في المادة ادة ــلتھا المحكمة، فھي مــعقود الشفھیة متى قبفیھا ال

  التجاریة.

من ( ت ت ج ) التي أجازت أن یكون العقد  172كما استند أنصار ھذا االتجاه على نص المادة 

الخاص یقیّد العام. وقد أكدت  كتابیا أو شفھیا ، و من ثمة تطبیق القواعد الخاصة على أساس قاعدة

ھذا الموقف الذي یدعم  21/10/1990رارھا الصادر بتاریخ المحكمة العلیا ھذا االتجاه و ذلك في ق

  ار ـــان من المقرر قانونا أن القانون التجاري یجیز إبرام عقد اإلیجــ: " متى ك  اء فیھ أنھـج و الذي

  

، أخطأ في تطبیق ر لعدم توافر شرط الرسمیة الشفھي، فإن القرار الذي أبطل عقد اإلیجا

  .1"القانون

أن المحكمة العلیا تقر بإمكانیة إثبات عقد االیجار بأي وثیقة على أن تكون مقبولة كما نجد 

من  30لمادة طبقا ل ،اإلیجار یثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو إیصاالت اإلیجار  حیث أن  قانونا 

  .2ثبات( ت ت ج ) التي تعدد وسائل اإل

                                                             
( مدیریة التشغیل والتكوین  ، بین 05/03/2002، المؤرخ في  263997قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 1

القضاة ، ، نشرة  30إثبات  عقد االیجار بكل الوسائل طبقا للمادة   المهني ) و (مؤسسة لبیع السیارات )،المتضمن
  .239، ص  2006،  57 ،  الجزائر ، ع الدیوان الوطني لألشغال التربویة،  مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق

( مدیریة التشغیل   ، بین 05/03/2002، المؤرخ في  263997قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  -  - 2
، نشرة  30للمادة  إثبات  عقد االیجار بكل الوسائل طبقا  المتضمن والتكوین المهني ) و (مؤسسة لبیع السیارات )،

  .239، ص  2006،  57 ،  الجزائر ، ع العلیا  للمحكمةالقضاة 
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و الذي  16/12/1997بتاریخ عن المحكمة العلیا صادر  آخر  قرارعم  ھذا الموقف بموجب تدّ 

من المقرر قانونا أنھ یجوز للمستأجر أن یتمسك بحق تجدید اإلیجار إذا ثبت  : " جاء فیھ على أنھ 

ذ أربع سنوات إما من،  )المحل المعد لالستعمال التجاري  یستعمل المحل التجاري (المستأجر أن 

فیما أصرت المحكمة العلیا على التنبیھ باإلخالء  . 1في العقد الشفھي أو سنتین في العقد الكتابي" 

كإجراء إلزامي إلنھاء  العقد رغم أن العقد شفھي،  وھذا اعتراف منھا على عرفیة العقود وأحقیة 

التمسك بحق تجدید إیجار شفوي المستأجر في التجدید فیھا ، حیث جاء في القرار ما یلي : " یجوز 

  ". …باإلخالء  ، وان إیجار المحالت التجاریة ال ینتھي إال بأثر التنبیھ…مبرم لمدة أربع سنوات 

: ذھب أنصار االتجاه الثاني إلى القول بأن عقد اإلیجار التجاري  االتجاه القائل برسمیة العقود -2

یفرغ في الشكل الرسمي و ھذا تحت طائلة الوارد على محل معد لالستغالل التجاري یجب أن 

و التي أخضعت تحریر ، 2 من (ت م ج ) 1مكرر  324بطالن العقد مستندین في ذلك على المادة 

وھو ما نجده في نص المادة ، العقود اإلیجارات التجاریة إلى الشكل الرسمي  تحت طائلة البطالن 

   التي تنص على انھ :

یجب تحت طائلة  ، رسميالشكل المر القانون بإخضاعھا إلى زیادة عن العقود التي یأ	«  

في  ،…البطالن تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محالت تجاریة 

  . »العقود  ذي حررب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الــل رسمي، و یجــشك

التي تنص على و  3 منھ  12  والسیما المادة ھذا االتجاه على  قانون التوثیق أنصاراعتمد  كما    

مع العلم أن المشرع فرض أیضا شرطا ثانیا في التي ال تتم في الشكل الرسمي ، بطالن كل العقود 

وھذا دلیل على الحمایة القانونیة التي أراد أن یفرضھا ، الموثق  بیدوھو دفع الثمن نفسھ القانون 

  .یكون للعقد حجیة و إثبات عند الحاجة من جھة أخرىعلى الطرفین من جھة ، وحتى   المشرع

  التجدید.وھي أحد  الشروط القانونیة  المفروضة في عقد اإلیجار التجاري لكي یستفید من نظام 

                                                             
( غ ز) و (ر ز ) المتضمن  ، بین16/12/1997المؤرخ في   158076قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  -  1

الصادرة عن قسم الوثائق، المحكمة المجلة القضائیة   للمحكمة العلیا  حق التجدید لعقد إیجار عدم مراعاة مدة العقد ،
    .135، ص 1997،  02العلیا ، الجزائر، ع 

  .  مرجع سابقالمعدل والمتمم للقانون   14 -  88قانون رقم  - 2
دیسمبر  25 ، ( ج ر ) صادرة بتاریخ التوثیق  تنظیموالمتضمن ، 1970دیسمبر  15الصادر في  91- 70قانون رقم  - 3

  .1617ص  ، 107، ع  1970
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      القانون المدني التعدیل الذي مسّ  أنھذه الفكرة اعتمدوا على  أنصارذلك فإن  إلىضف 

قانون لحت أكثر بالنظر تثبیت فكرة رسمیة العقود اتضّ  و القانون التجاري بصفة غیر مباشرة في

	: انھ التي نصت على و   1 منھ 63السیما المادة  1992لسنة   المالیة 	

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل العقود العرفیة المتضمنة األموال  	«	

 يوھ،  »	…ل عنصر یكونھاالعقاریة أو الحقوق العقاریة ، المحالت التجاریة أو الصناعیة و ك

  رسمیة.  المادة تكرس بوضوح 

ح إال بإفراغھا في الشكل الرسمي حتى التجاریة ال تصّ  اإلیجاراتفإن  خالل ما سبقمن 

، و بین األطراف و الغیر و ذلك نظرا لما ینتج عنھا من آثار  بین األطرافتكون صحیحة فیما 

القاعدة التجاریة بالتالي نشوء الحق في البقاء  تعزز قانونیة مختلفة و خطیرة كإنشاء ملكیة تجاریة

 .2الذي زاول نشاطھ في األمكنة المؤجرة  لصالح المستأجر

و الذي جاء فیھ ،  09/07/1996تبنت المحكمة العلیا ھذا االتجاه في قرارھا الصادر بتاریخ 

خضاعھا إلى شكل رسمي من المقرر قانونا أنھ زیادة على العقود التي یأمر القانون بإ على أنھ "

یجب تحت طائلة البطالن تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محالت 

من القانون  1 مكرر  324تجاریة في شكل رسمي و لما ثبت أن قضاة الموضوع لم یطبقوا المادة 

ل المتنازع علیھ فإنھم قد المدني اعتمدوا في إثبات عالقة اإلیجار على تواجد الطاعن فعلیا بالمح

  . 3ا یعرض قرارھم للنقض " خرقوا القانون ممّ 

 )75/59األمر في ظل  أي  ( التجاري في ظل ھذه المرحلة اإلیجاریالحظ أن إبرام عقد 

غیر مستقرة حول كانت أوجد إشكالیة حقیقیة على الصعید العملي بحیث وجدنا أن المحكمة العلیا 

التجاري  اإلیجارد على أن إبرام عقد تجاري للشكل الرسمي، فتارة تؤكّ ال اإلیجارمدى خضوع عقد 

ت في العدید من قراراتھا على حریة األطراف بل أكثر من ذلك كرسّ  ،یخضع ألي شكلیة قانونیة ال 
                                                             

  .2440، ص 65( ج ر ) ، ع ، 1992و المتضمن قانون المالیة  لسنة  16/12/91المؤرخ في  25-91القانون  - 1
، یوم دراسي معد من طرف الجزائري  حمید ساسي، عقود اإلیجار التجاریة في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري   - 2

  .05ص  ، 2005/2006  الجزائر ،  ،،  االبیار وزارة العدل
( م م ) و ( ك ر ) ،  ،  بین 09/07/1996المؤرخ  138806قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم    - 3

رسمیة عقد االیجار تحت طائلة البطالن ، المجلة القضائیة  ،قسم الوثائق، المحكمة العلیا ، الجزائر ، ع    المتضمن
  .87، ص  1997،  01
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في إبرام مثل ھذا النوع من العقود، و تارة تسلك منھجا مخالفا للمبدأ السابق ذكره و ذلك بتأكیدھا 

من  ابل و تحت طائلة البطالن و ھذا ما خلق نوع ،الشكل الرسمي  إلىخضاع العقود على وجوب إ

  أو عدمھ.  تجاري من حیث خضوعھ للشكل الرسميإبرام عقد اإلیجار ال كیفیةستقرار في االال

حت في ــبسبب التناقض الكبیر بین النصوص القانونیة والقرارات القضائیة  التي تأرج

یجیزھا اجتمعت الغرف بالمحكمة العلیا  ذي یجیز العقود الشفھیة والذي الالحكم بین االتجاه ال

اه رسمیة ــلتحسم األمر باتجباسم القضاء الجزائري وأصدرت قرارھا  ،1997/ 18/02بتاریخ 

كرر ــم 187وجب المادة ــ، وھو موقف أكده المشرع الجزائري في التعدیل األخیر وذلك بمالعقود

ع من أحقیة العقود ــال یمنن تطبیق مبدأ رسمیة العقود  وفقا لھذا القانون من ( ت ت ج ). غیر أ

في  قود ــالعھذه یر ــمصوھذا ما یدفعنا للبحث عن  59 - 75العرفیة طالما أبرمت في ظل األمر 

زامیة العقد ــرفي أو بإلــذ بصحة العقد العــفي األخظل احتدام الصراع  والجدل القضائي 

  ؟ الرسمي

 أنعلى القاضي ھ یزال محل فائدة، ذلك أن توضیحنا لحجج االتجاھین السابقین ال إنّ 

ن الوضعیات أخاصة و، یتفحص تاریخ إبرام العقد حتى ال یصطدم بقاعدة عدم رجعیة القوانین

و لكي یكون حكم القاضي صحیحا في ظل ھذه  1ت بعدة أنظمة قانونیة االیجاریة في الجزائر مرّ 

وفقا  إلیجار المعروض علیھ للفصل فیھعقد ا تاریخ إبرام  وتفحص  لیھ معرفةالوضعیات یتعین ع

   العقد مستندا في ذلك للقانون الذي كان یطبق في شأنھ. إبراملتاریخ 

  

  ثانيالفرع ال

  ضرورة توفر المدة القانونیة.
  

 نأ، المھم "  اإلیجارقود ــع إلبرام يدنأ أو أقصىطبقا  للقواعد الخاصة ال یوجد حد 

 ردیةــریة الفــ، فحمایة الح اوھریــج اتوقیتھا یعد أمر أنون المنفعة لمدة مؤقتة ال مؤبدة ذلك ــتك

                                                             
ّ بها یكون إخضاع عقد االیج - 1 ار ـ خاصة من حیث صحة كتابته أو رسمیته ـ  لهذه األنظمة القانونیة و للمراحل التي مر

 ثر الحدیث عن شروط التجدید في ظل القانون الجدیدإمن خالل الدراسة الالحقة وذلك  ح وتفصیلشر عقد االیجار محل 
  . والتعلیق علیها
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 ظام ــوقیت المنفعة متعلقا بالنــتزامات ولھذا كان تــاصة تقتضي عدم تأبید االلــلكیة الخــوالم

   .1" امــالع

     مدة معینة حتى تحدید الجزائري القانوني یشترط في القانون  تجدیدغیر أن تطبیق نظام ال

 في سنتین تتمثلللتمتع بالنظام ترطة ــمشدة ــم ىأدنو ، اریةـستأجر من حمایة ملكیتھ التجیستفید الم

  . ج ) ت تمن (  172 ادةــفقا للمھذا وو العقود الشفاھیةنوات في ــوأربع سبالنسبة للعقود الكتابیة 

بین    نا للمستأجر الحق في التجدید و ھو الشرط  الذي یفرقالمدة المقررة قانو استیفاء منحی  

ال یكتسب فیھ المستأجر أي  حق  ذلك وإیجار عادي ، تجاري یحافظ على الملكیة التجاریة  إیجار

أن المدة تلعب دورا كبیرا  في تكوین الزبائن ، والحق المترتب عن المحافظة علیھم إنما  یرتبط  

  . 2باكتمال  ھذه  المدة 

المدة  بط ھذهــالتي تض امــاألحك نأ غیر،  3القانون الفرنسيالمدة إلى شرط یعود مصدر   

ع ــقد وض سي ــانون الفرنــالق، خاصة وأن جزائريــلیست نفسھا كما ھو الشأن في القانون ال

  ؛  مدتین

                                                             
  . 228ص  جع سابق ، مر رمضان أبو السعود، الموجز في عقد اإلیجار،  -   1
بل  ،بتاتاانوني ــرتیب  نظام االمتداد القــعنصر الزمن في ت القانون المصري لم یتناولفي هذا الصدد نشیر إلى أن  -  2

السكنات في  إیجاررار ـللقواعد العامة  على غ عهــاإلیجار، وأخضوسند  نةــالنیة الحسهذا النظام  اعتمد في اشتراط تطبیق
في حق المستأجر، ألن  للغایة   ، وهو ما یجعلنا نقول أن نظام االمتداد القانوني في مصر كان مجحفادنيالقانون الم

فاضل حبشي، مرجع . إثبات النیة الحسنة أمر سهل بالنسبة لكل العقود ال یستحق أن نستثني بموجبه  قواعد خاصة
  بعدها.  وما 286سابق، ص 

3 -   Voir : loi   356 - 65 du 12  mai 1965 modifiant  Décret n° 53-960 du  30 septembre 1953, 
Code de commerce, Dalloz, Paris , 2001. p 329  

راحل دوریة  ــع سنوات على مـغالل ال تقل عن تســرنسي یشترط على أن تكون مدة االستــنشیر هنا أن التشریع الف       
ایة ثالث ـل نهـوجه تنبیه باإلخالء قبـهاء العالقة أن یـف الذي یرغب في إنفهي وعلى الطر ـسواء كان اإلیجار مكتوب أو ش

ق على إبرام عقد إیجار ـنوات  أن یتفـجار عن تسع سـلزم أال یقل اإلیـاعدة العامة التي تـتثناء من القـوز اسـسنوات. ویج
بیق األحكام المقررة ـعاد تطـت إلى استبیشترط هنا أن تكون إرادتهم قد اتجه أنساوي أو تقل عن سنتین ، على ــلمدة ت
د ذلك وال أن یبقى ـدید العقد بعـل تجـنتین أو اقل ، وان ال یحصـارات التجاریة بالنسبة لذلك العقد المحدد بسـلإلیج

ال أصـلم المؤجر وموافقته الصـدة بعـحل بعد انتهاء تلك المـالمستأجر في الم ٕ ات بح بعدها یخضع ألحكام اإلیجار ـریحة وا
  ار:ـاص. راجع في هذا اإلطـریة الخالتجا

  .2هامش  36، ص  2005زائر ، ـ، الجومةـرات التجاریة ، دار هرجاع في اإلیجاـحزیط محمد، حق االست  -
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م ــوإن ل،  اإلیجاراتبیق نظام ــاق على عدم تطـــتین كأقصى مدة مع االتفــمدة سن  - 

َ من قبل  أحدھما یتجددــین لى ــت المؤجر عـسك إذاظام التجدید ــذلك لنــ،ویخضع ب 1 ھ

ع ــتس إلىؤجلة ــانون مــبقوة الق ارــاإلیجدة ــبح مــوتص، دیدــرفض التج أوقبول 

و الموقف ــ، وھالتجاریة ق الملكیة ــمن ذلك في التمتع بح  المستأجركن ــویتم، سنوات 

یما یخص ـدید وذلك فـــدیل الجــالیا في التعــرع الجزائري حــعى إلیھ المشـــالذي س

  .طبیق نظام التجدیدــفاق على تــإمكانیة االت

 

 إرادةتتجھ  ھذه الصیغة في دوریا ،  و 9،  6، 3ومدة تسع سنوات على مراحل   - 

ع سنوات ویتمتع ال یفوت العقد مدة تس أنعلى ، تطبیق نظام التجدید الضمني  إلى األطراف

    .العقد كل ثالث سنوات إنھاءللمؤجر حق  أنمع العلم  ھنا بحق التجدید، أیضا المستأجر

ملكیة ال الكتساب األدنى لتكوین قاعدة تجاریة و المدةفي كلتا الحالتین تبقى فترة السنتین ھو 

 ّ غي التأكید ـــینبو. ريالقانون الجزائ التي نص علیھا المدة نفسھاوھي  ءعمالالا على تجاریة و حق

     حسبـــف عقد اإلیجار برامإست مدة ــلیالمعتمد علیھا في اكتساب الملكیة التجاریة ھي مدة ال أن

مدة العقد مرتبطة بمدة یة ــفأھم، المؤجرة األماكنالل التجاري في ـــھي مدة االستغ إنماو 

  .  االستغالل

ن ـنتیـثر من سـدة أكـقد لمــرام العـزوایا ألن إب دةـمن ع انونیةـق كاالتـإش رط المدةـش ثیری

یرتب آثاره المتمثلة أساسا في حق ثم ھي العقد، ـأن ینت ، بل البدال  یكسب حق التجدید بصفة آلیة

إن إبرام العقد لمدة سنة واحدة فمن زاویة أخرى توفرت شروطھ األخرى .والتجدید إذا ما 

، حتى و إن بلغ التجدید یكسب للمستأجر حق التجدیدالمؤجر، ال وتجدیدھا في كل مرة برضا 

                                                                                                                                                                                              
وتجدر المالحظة أن التشریع الفرنسي لم یخضع االتفاقیات التي تنعقد بشأن اإلیجارات التي تكون مدة العقد فیها ال          

سنتین إلى أحكام القانون التجاري الفرنسي،  و إنما تبقى تخضع إلى األحكام العامة التي تخضع لها اإلیجارات تتجاوز 
  المدنیة . 

  في هذه  الحالة یمكن لألطراف أن یتملصوا من تطبیق قانون اإلیجارات الخاص. راجع :   - 1

- DECOCQ (Georges ) , Droit commercial , 2ème édition , Dalloz , Paris ,2005, p .273.   
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ضرورة مرور سنتین متتالیتین وفقا  قد قرررع ـالمشمرات ، ولھذا نجد  الصریح أو الضمني عشر

  . 1بصفة متتالیة  دة مقیّ ، و أكثر واحد  إلیجار

من تتض یحمل مدة واحدة اإلیجار تین متتالین وفقا إلیجار واحد أن عقد ــعبارة سنتعني 

برضا  برم العقدی ، د االتفاق و في مجلس التعاقدــعن أي أن ، جدد مرة أخرىــثم یت سنتین

أجر من االستفادة من عقد ــن المستــحتى  یتمك، الطرفین على مدة سنتین مباشرة أو أكثر 

  اإلیجار.

ات یرى انھ متى اثبت غش من المؤجر لالستفادة من اإلیجار  2 اءغیر أن  جانب من الفقھ

تأجر حق ــن للمسإتواصلة ومستمرة ، فــیرة المدة ، وبصفة مــعند إبرامھ للعقود القص التجاریة

، وال نجد تطبیق لھذا  االستفادة من المطالبة بالتجدید ، وفي المقابل الحق في التعویض االستحقاقي

ضل  في ــن لھا الفاــبل كلعقود ھذا النوع من ا وجودلم یمنع انون الجزائري ، فــالقول في الق

 02 - 05لقانون   بابــاألسحیث جاء في عرض عدیل تأسباب ھذا العدیل القانون وكونت إحدى ـت

  : انھ 

" وقد دفع ھذا الوضع بالمؤجرین إلى استعمال حیل قانونیة لقلب الوضعیة في صالحھم  

بح معظمھم یبرم والتھرب من االلتزامات المفروضة علیھم في حالة رفضھم تجدید اإلیجار. وأص

  . "عقود إیجار تقل مدتھا عن سنتین متتالیتین 

، أن المؤجر  3اء الفقھ ھذا وفي شأن شرط المدة الذي یكسب حق التجدید  یرى البعض من

بموجبھ  منعصریح للمؤجر یبتعھد  امتبوع یسقط حقھ في استرجاع العقار متى كان عقد اإلیجار

،  وھو رأي نجد نظیرا لھ في القانون لإلیجارالمحدد  األجلء لمستأجر المكوث في المحل بعد انتھاا

منھ ،  التي تنص على إبطال كل  اتفاق من شأنھ  199التجاري الجزائري والذي  یتجسد في المادة 

  .إسقاط الحق في التجدید 

التي ال تتضمن ھذا البند على  تجاریةشرط المدة مسألة العقود ال یثیر، إلى جانب ھذا

لم یكن  نھ أل عن كیفیة قیاس نشوء الحق في التجدید من دونھ ؟ خاصة ومما یجعلنا نتساء اإلطالق،

 تكون أنو من ثمة فإن مدة العقد یمكن ، نص قانوني یبطل العقود التي تفتقد لشرط المدة  ھناك
                                                             

  من ( ت ت ج ).  172انظر :  المادة    -   1
2   - GUYON ( Yves), Op.Cit ,p. 665. 
3   - GUYON ( Yves)  , Op.Cit ,p 666. 
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صدور قانون زالت بموجب شدید  حرج القضاء في تضعَ و  ضعیةو يو ھ ،غیر محددة أومحددة 

   في العقد. امھم اي جعل من المدة القانونیة عنصرالذ 2005
  

ا لمدة إذا كان العقد مبرم اكتساب الملكیة التجاریة ال یتحقق إالمما سبق البد التأكید على أن 

بالنسبة للعقود المكتوبة وأربع سنوات بالنسبة للعقود كاملتین متتالیتین وفقا إلیجار واحد  سنتین

  . 59- 75ن ة لقانووھذا بالنسبالشفھیة 

  

  

  

  

  

  الثاني  المطلب

  .الشروط المتعلقة بالمستأجر 
  

الطرف الذي تنصب  أن  أساسلم یكن من الضروري تناول الشروط المتعلقة بالمؤجر على 

حتى یستفید من الحمایة القانونیة لملكیتھ   ـالذي یجب  وخاصة  المستأجرعلیھ الدراسة ھو 

  من  169لمادة  ا ، حیث تنصنص علیھا القانون ا الفقھ و جاء بھتتوفر فیھ شروط  أن ـ  التجاریة

  ( ت ت ج ) على انھ : 

تطبق األحكام  التالیة على إیجار العمارات أو المحالت التي یستغل فیھا محل تجاري 	«

سواء كان ھذا مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفیة مقیدین قانونا في السجل 

  .»…  الحرف والصناعات التقلیدیة حسب الحالة  التجاري أو في سجل

ي أن یكون تاجرا أو صناعي تتضمن ھذه المادة شروط تتعلق بالمستأجر وتتلخص أساسا ف 

سجل الحرف والصناعات  أو فياري قانونا ( الفرع األول ) سواء كان في السجل التجمقیدا 

  حسب األحوال. التقلیدیة 
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الفرع الثاني)         ( مالكا للقاعدة التجاریةون المستأجر إضافة إلى ھذا الشرط یجب أن یك

  الملكیة التجاریة. تكوینمن  یتمكنوا موالذین ل امتجربذلك األشخاص الذین ال یملكون  و یخرج

   ولالفرع األ

  .قانونا ینمقید اأو حرفی اأو صناعی ایكون تاجر أن
  

حرفیا ، وأن  أوصناعیا  أوتاجرا البد أن یكون نظام التجدید  من المستأجرحتى یستفید 

فمتى لم یقید أو في سجل الحرف للصناعات التقلیدیة ، للقید في السجل التجاري ھؤالء  یخضع عمل

قرینة  أصبحخاصة وان القید  ،من القانون التجاري ، ال یستفیدالتاجر نشاطھ في السجل التجاري

  . 1قاطعة الكتساب الصفة التجاریة 

تم سجل الحرف للصناعات التقلیدیة ، وھذا الشرط في فیین فإن القید یكون أما بالنسبة للحر 

حیث تم إضافة المؤسسة الحرفیة  وھو ما یجعلنا نترك الحدیث ،  02 -  05بموجب قانون  تعدیلھ

عنھ إلى الدراسة المخصصة للحق في االیجار في ظل التعدیل الجدید، فیما نتناول  ووفقا لألمر 

ول وھو أن یكون المستأجر شخصا تاجرا أو صناعیا أو حرفیا ، ثم الشرط الشرط األ 59 - 75

الثاني وھو أن یكون ھؤالء مقیدین قانونا سواء في السجل التجاري أو في سجل الصناعات الیدویة 

  والحرف حسبما إذا كان تاجرا أو حرفیا.
  

   .احرفی أو اأو صناعیأن یكون تاجرا أوال: 

اجر و الصناعي و الحرفي لنفس األحكام و جعلھم في میزان واحد أخضع المشرع كل من الت   

خاصة بین التاجر ، للمشرع  أن یسوي بینھم  ویدفعنا إلى طرحھ  بشدة،  فكیف  وھذا یثیر تساؤال

ما،و ھي تسویة بینھ  رغم الفروق المعروفة لنظام اإلیجارات التجاریةوالحرفي و یخضع كل منھما 

خضع الحرفي لنظام الذي جعل المشرع ی ما ھو السببف، قاعدة تجاریة  يللحرفتجعلنا نفھم وكأن 

، خاصة ونحن نعلم أن نظام المستفیدین من الحق في التجدید  ویقحمھ في قائمةاإلیجارات التجاریة 

التجاریة ولیس لیحافظ على النشاط الحرفي فظ على عنصر الزبائن في القاعدة اإلیجارات جاء لیحا
                                                             

  59 – 75الذي یعدل ویتمم  األمر رقم   1996دیسمبر  9المؤرخ في  27- 96تعدیل  من 21لمادة ا حسبوهذا   -   1
ص   77 ع،  1996دیسمبر  11 ، ( ج ر ) صادرة بتاریخ  لقانون التجاريا المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في 

  .المتضمن شروط ممارسة األنشطة التجاریة السالف الذكر 08- 04من قانون  4المادة كذلك و  . 4
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نجبر الحرفي و ھو من المنطق القانوني أن ؟ و ھل ر كصفة مستقلة عن النشاط  أو على المستأج

 !لممارسة نشاطھ الحرفي ؟ إیجارا ألنھ سیعقدفقط  للصفة التجاریة  اكتسابھیحمل ھذه الصفة على 

لحرفي والتاجر ا لكل مناإلطار القانوني  نوضح سالمطروحة  األسئلةھذه على  اإلجابةقبل 

   التجدید.ضوعھما لنظام مدى خمع تبیان 

یستوي كل من التاجر و الصناعي في الشروط الواجبة  : الصناعي وأاإلطار القانوني للتاجر  -1

یختلف الصناعي عن  و، إذ كالھما شخصان یكتسبان الصفة التجاریة  التجدیدلخضوعھما لنظام 

كالھما إال أن  ، لة أولىفي حین الثاني ینتجھا كمرح، في كون األول یداول السلعة فقط التاجر 

طبقا وال یثار اإلشكال حول التسویة بینھما ، ف .ویكتسبان صفة التاجر یعتمدان على المضاربة

و یتخذه  كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عمال تجاریایعد تاجرا  للمادة األولى من ( ت ت ج )

   بھ و على وجھ االستقاللیعمل لحسا أنأنھ یجب وتضیف نصوص قانونیة أخرى  .مھمة معتادة لھ 

  .1السجل التجاري و مقیدا في  مؤھالأن یكون  و

 ھو شرطو "جرامملوكا للت یكون المتجرأن  "على  تجاري 169المادة  وقد اشترطت

اكتساب صفة  شروط وال یدخل في إطار مجال االستفادة من نظام اإلیجارات التجاریة ، یخص

المحكمة العلیا  تحیث قرر،  2 ھقراراتبعض من قضاء في ال اعتبرهكما   التاجر بصورة مباشرة

  . " یعد تاجرا... و یمارس أعمالھ التجاریة على سبیل االعتیاد... كل من یملك محال تجاریا ":  نھأ

غیر صحیح جدید الكتساب صفة التاجر وھذا  شرطك ھذا الشرط يالجزائر القضاء ابتدع

التي مسیر الصفة التجاریة وھو غیر مكتسب للقاعدة بدلیل أن في عقد التسییر الحر یكتسب ال

                                                             
  من ( ت ت ج ). 21و   19  تینانظر الماد -   1

) ا ( ب س ، بین1987/ 03/01المؤرخ في  41.272ت ب ) ، ملف رقم  قرار المجلس األعلى ( سابقا ) ، ( غ   -   2
المجلة القضائیة ، قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا ،  و (ب ) ،المتضمن  التاجر، صفته ، ملكیة المحل التجاري ،

انبوا الصواب .و قد علق كتاب كثیرون على هذا الموقف و أن قضاة المحكمة قد ج81، ص 1991،  03، ع الجزائر
القضاء التجاري.  التاجر. حمدي باشا عمر عندما اعتبروا أن ملكیة القاعدة التجاریة تعد شرطا من شروط اكتساب صفة

كتساب صفة التاجر القانونیة ال شروط لل إن إضافة  شرط . 16ص  ،2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دار هومة 
مفهوم التاجر في القانون التجاري وهذا أمر ال یقبله المنطق من المحكمة لتحدید  وزتجامن دون االستناد إلى نص یعد 

على مدى سالمة تطبیق القانون وال اجتهاد أمام نص. راجع في هذا  القانوني على أساس أن دور المحكمة العلیا هو السهر
  .  47الصدد : سریر إبراهیم ، مرجع سابق ، ص 
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، وان مالك القاعدة التجاریة في ھذا العقد یفقد ھذه الصفة ویتوقف اكتسابھ لھا بالنظر استأجرھا

  قرینة قاطعة .   الذي یعد لعمل التجاري  وبالنظر لشطب اسمھ من السجل التجاري المتھانھ ل

ساب صفة التاجر لیست ھي نفسھا شروط االستفادة وعلیھ البد اإلشارة إلى أن شروط اكت

من فئة المستفیدین من حق التجدید   المستأجر المسّیر إذ یخرج من مجال اإلیجارات التجاریة  

ألنھ ممنوع بموجب  وھذا لسجل التجاري ا في  تسجیلیخضع للو لصفة التاجررغم انھ مكتسب 

   .ج ) من ( ت ت  212/2ولتھ المادة تنا نص قانوني خاص

تعویض  التجدید و بحق تھمدى جواز مطالبمطروحا بالنسبة للصیدلي واإلشكال یبقى 

  التجاري ؟ ھ في السجلاسم  مع العلم انھ مرغم أیضا بتقیید ، ال أمتاجرا  ھل ھو و ، االستحقاق

 أوأن الصیدلة نشاط  یدخل ضمن  العملیات التجاریة الخاضعة العتماد مسبق  1یعتبر الفقھ 

المھن المنظمة الخاضعة للسجل التجاري  أومسبقة مثلھا مثل بقیة النشاطات المقننة  إداریةة رخص

الصیدلي  أنكما اعتبرت المحكمة العلیا . رخصة الحصول على وضرورةوالتي تستوجب القید 

ي وھذا ما یعني انھ تاجر ف 2التجاریة  اإلیجاراتالتنبیھ باعتباره یخضع لنظام  إجراءاتیطبق علیھ 

  . دید ، رغم  أن في أصلھ مھنة حرة وعلیھ یخضع الصیدلي إلى نظام التجنظرھا. 

ن  رج م ة إذن یخ ارات التجاری ھ أو مجال اإلیج ا بنفس ارس نشاطا تجاری ل شخص ال یم ك

ھ  د تابعی طة أح رجبواس ا تخ ار ، كم ي  ةالمتعلقات اإلیج ابع المھن الت ذات الط اكن  والمح بالمس

  .3، و التي ال تخضع في األصل إلى القید الخ … و المحاسبكمكتب المحامي والطبیب 

                                                             
المنظمة األعمال التجاریة، التاجر، الحرفي ، األنشطة التجاریة  ، مل في القانون التجاريالكا، فرحة زراوي صالح  -  1

  و ما بعدها.  232ص ، 2003،  ، الجزائرالطبعة الثانیة  ، نشر وتوزیع بن خلدون ، وهران ، السجل التجاري
، بین ( ب ا ) و ( ل ي 1995/ 10/ 10المؤرخ في  137-830قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   انظر -  2

)  المتضمن تقریر تجدید االیجار للصیدلي باعتباره عمال تجاریا ، مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة، 
حیث جاء فیه انه : " ولما ثبت ـ في قضیة . 112، ص 1999ع. خاص،  الجزائر الدیوان الوطني لإلشغال التربویة ،

ة االستئناف صادقو على التنبیه الموجه من المؤجر إلى المستأجر الذي یمارس نشاط الصیدلة في المحل الحال ـ أن قضا
النص القانوني الذي وضع أساسا لحمایة مصالح وزارة الصحة  المتنازع علیه مقابل التعویض االستحقاقي ، واستبعدوا

، ملف قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) انظر أیضا : عالقة له بموضوع النزاع ، فان قضائهم جاء صائبا ". والذي ال 
 ،المجلة القضائیة ،، المتضمن اعتبار الصیدلي عمل تجاري بحسب الموضوع 20/03/2001المؤرخ في  108642قم  ر 

  . 346، ص  2002،  02، ع الجزائر، نشر، دار القصبة للللمحكمة العلیاقسم الوثائق 
في المادة التجاریة "، االجتهاد القضائي  للغرفة التجاریة  والبحریة  بالمحكمة  قاقحسان بوعروج ،" تعویض االستح - 3

  .  31، ص  1999 ، عدد خاص ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة  ، الجزائر، العلیا 
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الحرفي ھو كل شخص یمارس صناعة یدویة بصفة مستقلة مع :  اإلطار القانوني للحرفي  -2

 أي باستعمال ، البسیطةوإمكانیة االستعانة ببعض اآلالت  إمكانیة مساعدتھ بعدد قلیل من العمال

نھ من تمكّ  والتي تتوافر لدیھ المؤھالت المھنیة المطلوبة وسائل بشریة و مادیة متواضعة على أن

  .التسجیل في سجل الحرف حتى یصبح لدى الشخص بطاقة الحرفي

كان  و التجاریة اإلیجاراتالحرفي في نظام  إدراجمن (ت ت ج ) على  169نصت المادة 

 الخطأ على سبیل اولم یكن مصطلح الحرفي وارد الجزائريمن المشرع  ةمقصودذلك بصفة 

- 05وذلك بموجب قانون  السالفة الذكرتعدیل المادة م تبني الموقف نفسھ عند نھ تّ أوالدلیل على ذلك 

أكد على أن الحرفة بكل أشكالھا تعد من مجاالت تطبیق نظام  المشرع ف ـ كما سنرى الحقاـ  02

صوص نظیرة قانونیة من حیث تعارضھ مع نغیر أن  ھذا الشرط أثار عدة إشكاالت ، التجدید 

المتضمن القانون األساسي  12 - 82لحرفي فإن القانون رقم الخاصة بابالنسبة لشروط القید ف

ویترتب قانونا  «منھ التي تنص على أنھ :  31/2یلزم الحرفي بالقید و ھذا وفقا للمادة   1للحرفي

التلقائي في على تسلیم البطاقة للحرفیین و مستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونیات التسجیل 

          2المتعلق بالسجل التجاري 258 -  83مرسوم رقم بق ھذا القانون لحِ أ وقد »السجل التجاري 

یتنافى وما تضمنھ القانون السالف الذكر ، فإعماال بأحكامھ ال یفرض التسجیل في السجل التجاري 

ل الصناعة التقلیدیة إال على الحرفي الذي یمارس أعماال تجاریة بصرف النظر عن قیده في سج

  والحرف . كما ال یفرض ھذا التسجیل إال على التعاونیة التي تقوم بأعمال تجاریة .

دّل بموجب  تخفیف شروط  والذي عمل على    229 - 88رقم  مرسومغیر أن ھذا القانون عُ

           بین النصوص وھذا تنبھًا من المشرع للتناقضات التي كانت 3التسجیل في السّجل التجاري

الحرفیون أن على  و التي تنص األولى منھ یمنع الحرفیین من إجراء القید، و أصبح بموجب المادة

 السماح للحرفي إمكانیةللتسجیل في السجل التجاري مع  ونوالتعاونیات الحرفیة ال یخضع

                                                             
 31مؤرخة في ( ج ر )  ،ألساسي للحرفيالقانون ا المتضمن 19 82أوت  28مؤرخ في  12 - 82أنظر قانون رقم  -  1

  .   1717، ص  35 ع ،  1982أوت 
 ،التجاري  المتعلق  بالسجل 1983افریل  16 المؤرخ في 258 - 83من مرسوم رقم  10انظر: الفقرة الثانیة من المادة  - 2

  .1087، ص  16، العدد  1983افریل  19جریدة رسمیة 
 خفیف شروط التسجیل في السجل التجاريتتضمن یالمتضمن  88نوفمبر  05المؤرخ في   229-88أنظر المرسوم رقم  - 3

  .1539ص ،  46 ع،  1988نوفمبر  9 ( ج ر ) صادرة بتاریخ ، 
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من  31ھذا طبقا للمادة  و یكتسب صفة التاجر أنالتجاریة بصفة ثانویة دون  األعمال بممارسة

       القانون نفسھ .

م األمر في التفرقة بین الحرفي والتاجر سِ فبعد أن حُ ، یبقى التعلیق على ھذه المادة ضروري

؟ و ما ھي  تجاري نشاطكالنشاط الحرفي ، فإلى أي مدى نقبل األمور أخلطتو عادت ھذه المادة 

حرفي قد تعدى حدوده لیصل الحدود التي نتوقف عندھا كي نعتبر ھذا النشاط الممارس من طرف ال

  ؟وان القائم بھ أصبح تاجرا ، ضرورة قیده  إلى

تجاریة بصفة ثانویة عن  بأعمالانھ یجب التمییز بین الحرفي الذي یقوم  1یجیب البعض  

األمر  أكثر بعد صدور تتدعم، وھي حقیقة  والذي یعد تاجرا أساسیةالحرفي الذي یقوم بھا بصفة 

الذي یمنح للحرفي بموجب  ، و 2 عد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرفالذي یحدد القوا 01- 96

على أن یمارس نشاطا تقلیدیا. كما یجوز لھ أن یمارس  للحرفيمنھ بطاقة  33و 32المادتین 

 .م بالقید في السجل التجاريیلزَ  أن  األعمال التجاریة بصفة ثانویة مرتبطة بنشاطھ الرسمي دون

یخضع للقید في  أنالشخص منظم في شكل مقاولة للصناعات التقلیدیة البد غیر انھ ومتى كان 

  من القانون نفسھ. 23و ھذا وفقا للمادة ،  سجل الصناعات التقلیدیةل كذلك و، السجل التجاري 

خاصة ،   االستفادة من نظام اإلیجارات إمكانیةھذا االستثناء ھو المقصود بھ في وعلیھ فإن 

المؤسسة "كلمة  تقد أضاف  02- 05تعدیل ( ت ت ج ) والمعدلة بموجب  من 169المادة  أنو 

لھذا و لیس الحرفي  الحرفیة  المؤسسة وھلكن المقصود فیھا بالقید  جانب الحرفي و  إلى "الحرفیة

  ا لنفس األحكام. مبین الحرفي و التاجر و أخضعھ وى في قراراتھسّ  قد الجزائريالقضاء  نجد

صفة التاجر غیر صفة  بقىت غم إسقاط نفس الحكم على المركزین ور  رغم ھذه الحجج    

ن كان للتاجر شروط الكتساب الصفة التجاریة فإن فإ ،الحرفي و ال یمكن الخلط بین المفھومین 

و ال یحق في اعتقادنا لھذا األخیر أن یستفید من نظام  ،للحرفي شروط أخرى مغایرة لألول

ن ملكیة تجاریة  أن یستطیع اإلیجارات التجاریة ألنھ و فقط ال ّ من  انتقلنھا فھو بذلك و إن كوّ  یكو

حینھا  ع لتسمیتھاوال د المضاربة إلىومن مرحلة العمل البسیط ، التاجر إلىمرحلة الحرفي 

وإن كان ھذا التحول قانوني فھو إذن تاجر، أما إذا كان تحولھ غیر قانوني  فھو بذلك ، بالحرفي

  التجدید. ستفید من أحكام القانون التجاري على اإلطالق و لیس فقط نظام تاجر فعلي ال یستحق أن ی
                                                             

  . 586مرجع سابق ، ص ،  األعمال التجاریة ، التاجر ، الحرفي ،فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري  - 1
 (ج ر )  تقلیدیة و الحرف،اعد التي تحكم الصناعة الالذي یحدد القو  1990ینایر  10المؤرخ في   01-96األمر رقم  -  2

  .  3، ص  3 ع،  1990ینایر  14
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  أساسیةبصفة یمارس التجارة حرفي أو بصفة ثانویة  یمارس التجارةحرفي  بأنھالقول  أما

یجعلنا و تاجر. لل والثانيللحرفي  األول وجود نظامین مختلفین ؛  أمامأكثر  األموریخلط تفسیرا 

فلماذا توجد التفرقة القانونیة بینھما  إالو ،  تاجر أوفإما حرفي ،  كثیرة اؤالتتس أمامھذا الوضع 

یعني بصفة ثانویة أو أساسیة وھل التسلیم بأن الحرفي الذي یمارس التجارة  !؟وبین نظامیھما 

  اإلقرار بوجود قاعدة تجاریة لھ ؟ 

اعدة التجاریة ، والتي وھي تقابل الق"  قاعدة حرفیة "إلى اعتبار أن للحرفي 1ذھب رأي  

یكن لھ الصدى الكامل  ،  إال انھ مجرد فقھ لم الحرفي أصبح لھ نفس الحقوق مثل التاجر متى كونھا 

ولھذا السبب یبقى السؤال  .، وال في القضاء  وھو أكید  موقف لم یتبناه القانون الجزائريفي القانون

  عتھ القانونیة . مطروحا حول ملكیة الحرفي للنشاط الذي یقوم بھ و طبی

أجاب المشرع الجزائري  بموجب نصوص قانونیة كثیرة على أن الحرفي لھ نظام قانوني 

لنشاطھ ال یمكن أن تكون تجاریة  وال تخضع للقید في أي حال من  خاص بھ وان الطبیعة القانونیة

التي  لتجاریة شروط ممارسة األنشطة اعلق بالمت 08- 04من قانون  7المادة األحوال ، وذلك بدلیل 

 الفالحیة والحرفیون األنشطةتستبعد من مجال تطبیق أحكام ھذا القانون   « تنص على انھ :

لقواعد التي تحكم احدد الذي ی 1996ینایر سنة  10المؤرخ في  01 - 96 لألمر یخضعون الذین

 ،»… بحوالشركات المدنیة والتعاونیات التي ال یكون ھدفھا الر  والحرف الصناعة التقلیدیة
 قیدإمكانیة  المذكورة سابقا  169للمادة  یفھم من، في حین  ال یقید الحرفي فبموجب ھذا األخیر

  . الحرفي  وھو ما یثبت التضارب الصارخ بین النصوص  القانونیة 

ھناك فرق بین الحرفي والتاجر وال مجال للخلط بینھما وھو أن بلقول دلیال آخرا لنضیف  

، حیث  شروط اكتساب صفة التاجربالخاصة  2 ة األولى من ( ت ت ج )المشرع عدل المادأن 

حرفة یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عمال تجاریا ویتخذه  «نھ : أكانت تنص على 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عمال  « وأصبحت تنص على انھ :  »معتادة لھ 

 "مھنة"" وأصبحت حرفة حذف كلمة "بھذا نجد أن المشرع و ،  »معتادة لھ  مھنةتجاریا ویتخذه 

                                                             
1  - DEKEUWER –DÉFOSSEZ ( Françoise ), Activités Commercial, Commerçants,  Fonds   De 

Commerce concurrence ,Consommation, montchrestien ,6ème édition, France,1990, p. 302.  
  59 – 75الذي یعدل ویتمم األمر رقم  1996دیسمبر  9المؤرخ في  1996دیسمبر  9المؤرخ في   27- 96نون قا - 2

  .77، العدد  1996دیسمبر  11، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ  لقانون التجاريا المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في 



221 
 

أن الحرفة والحرفي في القانون على دلیل آخر ھو بذلك وبین المفھومین ، ي خلط احترازا منھ أل

  یختلفان عن مھنة التجارة والتاجر. الجزائري التجاري 

 عمنحھ المشرو  أن الحرفي لیس ھو االستثناء الوحید الذي ال یعد تاجرافي األخیر نقول 

المؤسسات العمومیة االقتصادیة واألشخاص مثل  آخرون، بل أن ھناك أشخاص حق التجدید 

المعنویة العامة ، فھي لیست تاجرة بموجب القید و لكنھا تعد كذلك بموجب النص التأسیسي الذي قد 

  تھا تاجرة. متى تعاملت بصفولنظام التجدید  یكون قرارا أو مرسوما وتخضع للقانون التجاري 

  .أن یكون  مقیدا قانونا ثانیا : 

من ( ت ت ج ) على كل شخص یرید االستفادة من نظام التجدید أن  169رطت المادة اشت   

یكون مقیدا قانونا سواء في السجل التجاري أو في سجل الحرف للصناعات التقلیدیة . فبالنسبة للقید 

لتاجر ویمارس أعمالھ طبیعي لھ صفة االتسجیل فیھ كل شخص یلزم بفي السجل التجاري 

 موضوعھ تجاریا ومقره في الجزائر معنوي تاجر بالشكل أو یكون، كما یلزم كل شخص التجاریة

والمؤسسات  الشركاتھنا  المعنويأو كان لھ مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت. ویقصد بالشخص 

مارست موضوعا  أوالتجاریة  الاالقتصادیة و الوكاالت في حالة ما إذا اتخذت شكال من األشك

القید  التزامب اإلخاللویترتب على . في التجدید متى توفرت بقیة شروطھتجاریا ویصبح لدیھ الحق 

من ( ت ت ج )  والمادة  22، وذلك طبقا للمادة  قانونیة جزاءاتإلى الخضوع  في السجل التجاري

یمارس ذلك أن كل شخص  ، اریةشروط ممارسة األنشطة التجعلق بالمت 08- 04من قانون  31

، وبالتالي یعامل بنقیض  لجریمة التھرب من دفع الضرائب ایعد تاجرا فعلیا مرتكبالنشاط ولم یقید 

  . يمزایا القانون التجارحرمانھ من  وھومقصوده 

 22 -  90ـ قبل تعدیلھ ـ وكذلك القانون  المتضمن القانون التجار ي 59- 75وإذا كان األمر           

علق بالسجل التجاري لم یحسما األمر بخصوص مدى حجیة القرینة المستخلصة من القید في تالم

السجل التجاري ، وھل ھي قرینة بسیطة على اكتساب التاجر صفة التاجر قابلة إلثبات العكس ، أو 

یا المعدل للقانون التجاري قد حسم األمر نھائ 27-  96قرینة قاطعة ال یمكن دحضھا ، فإن األمر 

  .1 معتبرا القید قرینة قاطعة  على اكتساب الصفة 

                                                             
  .  2005حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري ، دار هومة ، الجزائر ،  - 1
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المعدل للقانون  16- 88من قانون رقم  7أما بالنسبة للقید في سجل الحرف فإن المادة 

، كما یستفید من حقوقھتنص على وجوب خضوع الحرفي لھذا التسجیل حتى   1األساسي للحرفي

ى الحبس لمدة  ستة أشھر،  وھو ما أقرتھ القید عقوبات قد تصل إل تزاملاب اإلخاللیترتب على 

  المتعلق القانون األساسي للحرفي السالف الذكر .  12 – 82من قانون  51المادة 

نشاط مقیدا في السجل الیكون  أنیجب  فقا للقضاء الفرنسيأما بالنسبة لتاریخ القید وو

مدة قد قید نشاطھ  أجر التاجر ال یكفي أن یكون المستو باإلخالء ، التنبیھ إصدارغایة  إلىالتجاري 

  . جد لھ مقابل في  القضاء الجزائريلم  ن أمروھو بل قبلھا والى غایة إصدار التنبیھ،  2رفع الدعوى

د بوضوح الدور الذي یلعبھ المستأجر في المحافظة على مما سبق نستنتج أن المشرع حدّ 

ریق قید نشاطھ التجاري حتى والمتمثل في الحرص على تطبیق النصوص عن ط، ملكیتھ التجاریة

، غیر أن ھذا الدور ال یمكن أن نسقطھ على  التجاریة اإلیجارات أحكامیتمكن من االستفادة من 

  . المستأجر الحرفي  رغم  انھ یستفید من نظام التجدید ، وذلك ألنھ ال یملك أصال  الملكیة التجاریة
  

  نيثاالفرع ال

  للقاعدة التجاریة. ان یكون مالكأ 

من ( ت ت ج )على  المستأجر  التاجر الذي یرید االستفادة من الحق  169ترط  المادة تش

 لة . ویقصد حافي  التجدید ضرورة امتالكھ للقاعدة  التجاریة سواء بصفة أصلیة  أو عن  طریق اإل

المستأجر األصلي الذي كان لھ الدور في إبرام عقد اإلیجار بصفة مباشرة  مع ؛  أصلیةبصفة 

ة فھم أشخاص حالأما عن طریق اإل.  جر  والذي ھو في ذات الوقت مالك للقاعدة التجاریة المؤ

                                                             
 1982اوت  28المؤرخ في  12-  82الذي یعدل ویتمم القانون رقم  1988ماي  10المؤرخ في  16-88القانون رقم  - 1

  .781، ص  19 ع،  1988ماي  11 ( ج ر ) صادرة بتاریخ ضمن القانون األساسي للحرفي ، المت
یام بإجراءات طلب التجدید وكذلك طیلة مدة المطالبة فیما رفضت محكمة االستئناف الفرنسیة اشتراط ذلك  طیلة مدة الق - 2

بالتعویض االستحقاقي ألن ـ وحسب قرار المحكمة ـ یكتسب المستأجر الملكیة التجاریة إلى غایة انتهاء العقد وال حاجة له 
  أن یكون مقیدا فیما بعد متى تحقق له ذلك وأكمل مدة عقده. 

 - ROUQUET (Yves)," Droit à l'indemnité d'éviction en cas de radiation du registre de 
commerce et l'incendie pendant le maintien dans les lieux" , OBS. Cour De Cassation ,3ème 
Civ . 29 Sep.2004. N° 37, Recueil Dalloz, Paris,  pp. 2718 et  2719.  
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عند بإرادتھ المنفردة  أوالوفاة أصبحوا مستأجرین في محل المستأجر األصلي إما عن طریق 

  التنازل عن اإلیجار.

تجاریة   ولعل ضرورة امتالك القاعدة التجاریة شرط قد یختلط مع فكرة امتالك الملكیة ال

وھو ما یجعلنا نبحث عن مقصود المشرع من ذلك عبر البحث في مفھوم القاعدة التجاریة و تمییزه 

عن مفھوم الملكیة التجاریة ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى سنبین من ھم األشخاص الذین یملكون 

  من نظام التجدید . یستفیدونالقاعدة التجاریة  والذین 

  لقاعدة التجاریة. أوال : المقصود بملكیة ا

المخصصة  مجموع األموال المنقولةالجزائري  القانونیقصد بالقاعدة التجاریة في نظر 

، والتي تشمل إلزامیا عمالئھ وشھرتھ إلى جانب األموال األخرى لممارسة النشاط التجاري

ملكیة  یة تعتبر القاعدة التجاروالخ . …المخصصة لالستغالل كالعنوان واالسم والحق في اإلیجار 

التي أقرت بأن القاعدة التطورات الجدیدة في البحوث العلمیة وھو ما أثبتتھ "  للتاجر معنویة 

 یة جدیدة  ذات قیمة مالیة عالیة لما تحملھ من عناصر معنومن حقوق الملكیة المعنویة التجاریة 

ھذه  تتكون ، 1 ر فأكثر"مما یؤدي إلى تدعیم وتثبیت فكرة الملكیة المعنویة في المجال التجاري أكث

الحق  بفعل تثبیت عنصر العمالء الذي یلعب الدور األكبر في تكوین القاعدة التجاریة ، و الملكیة 

ا تتكون الملكیة التجاریة. وعلى ھذا األساس البد أن نفرق بین مي من خاللھذالفي االیجار و 

نا شرطان متالزمان أم وجھان لعملة مصطلحي القاعدة التجاریة والملكیة التجاریة ، وفیما إذا كا

للقاعدة التجاریة ، وان یكون  صاحب ملكیة  اواحدة ، وھل یوجد فرق بین أن یكون  المستأجر مالك

  ؟تجاریة 

ملكیة القاعدة فإن من ( ت ت ج )  169لمادة ل طبقا : أن یكون مالك للقاعدة التجاریة - 1

ي .. ، وتثبت ملكیة التاجر لقاعدتھ بموجب القید في إلى المستأجر التاجر أو الصناعتعود التجاریة 

ھذه  القول بتشكیل خاللھ غیر أن اإلشكال یطرح في الزمن الذي یمكن من السجل التجاري ، 

  ؟  القاعدة ،  فھل نستطیع القول أن التاجر یملك القاعدة التجاریة وھو لم یقم باالستغالل بعد
                                                             

مفهوم القاعدة التجاریة ظهرت عناصر جدیدة إلى جانب العناصر  نظرا للتطورات االقتصادیة ودور العولمة في نطاق - 1
الملكیة المعنویة وتثبت هذه الفكرة وهي عناصر تجد مستقرها من عنصر الزبائن الذي إلى انتمائها المعروفة تؤكد على 

السنة   ،ة والقانونمجلة الشریع "،مستجدات المتجر  "، نداء كاظم محمد جواد المولىانظر :  . یحمي بالحق في اإلیجار
وما   429ص ، 2005العربیة المتحدة  اإلمارات، العدد الثاني والعشرون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة التاسعة عشر

  .  بعدها
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ودة إلى فلسفة قیام فكرة القاعدة التجاریة یرى جانب جدل فقھي حول ھذه المسألة ، فبالع ثار

نھ ال یمكن للتاجر أن یكتسب ملكیة القاعدة التجاریة  ما لم یمارس النشاط ، وما لم یكن أ  1من الفقھ 

لعنصر العمالء الدافع لذلك ألنھ یعد قوامھا ، فال یمكن القول بوجود قاعدة قبل افتتاح المحل 

إلى إمكانیة وجود  2أن لھذا  القول معارضین حیث ذھب القضاء الفرنسيواستقبال الزبائن .غیر 

قاعدة  تجاریة قبل عرضھا  للجمھور بشرط وجود عمالء قبل االفتتاح وذلك أمر متصور بالنسبة 

  للمحالت التي تنتمي إلى شركات كبیرة لھا من قبل سمعة  على حد قولھم . 

ى ثبوت قبل أن یكون القید الشرط الحاسم عل كان، غیر أن ھذا الجدال الفقھي والقضائي 

إال انھ وبعد أن أصبح كذلك فانھ یمكن أن تنشأ قاعدة تجاریة رغم عدم ملكیة القاعدة التجاریة، 

الممارسة الفعلیة ، على أن تكون نشأتھا في المرحلة االبتدائیة وھو ما یؤدي بنا للقول أن مجموع 

نشاط تجاري، خاصة إذا سلمنا بتطبیق نظریة الملكیة  األموال التي بحوزة التاجر تكون مجرد

ة مرتبط بتكوین الملكیة التجاریة وما تحتویھ من أفكار والتي تجعل من تكوین القاعدة التجاری

اعدة التجاریة ، حیث تستلزم فوات مدة زمنیة معینة یصبح فیھا التاجر فعال مكونا للقالتجاریة

  زائري على غرار المشرع الفرنسي بسنتین  كاملتین كحد أدنى. ـقدرھا المشرع الجومالكا لھا و لقد 

التي نص علیھا المشرع الجزائري في نص المادة " والقاعدة التجاریة ملكیة " أصبحت 

" تشترط لوجودھا مجرد وثیقة تختصر في  " المحل التجاري تحت تسمیة من ( ت ت ج )   78

ن االستفادة من یة ألن تتكون  ، غیر أن في المقابل فإالسجل التجاري وال یحتاج األمر إلى مدة زمن

مجرد توافر العناصر المكونة وھو ما یجعلنا نطرح السؤال ھل ، ھذه المدةحق التجدید یستوجب 

التاجر إلى جانب  للقاعدة التجاریة  وتمتع المستأجر بملكیتھا كاف لذلك أم یستلزم أیضا أن یكتسب 

  یة تجاریة ؟ملك ملكیتھ للقاعدة التجاریة 

لالستفادة إن شرط ملكیة القاعدة التجاریة ال یكفي وحده  صاحب ملكیة تجاریة : أن یكون - 2

من  172ت علیھ المادة وھو شرط نصّ  ، یكون صاحب ملكیة تجاریة أنبل البد من نظام التجدید ، 

أن ھذه المدة  ھي و في ھذا الصدد نطرح تساؤل إذا ما اعتبرنا   سنتین لتكوینھا. خالل اشتراط مدة

تجاریة فیا ترى ماذا یسمي المشرع مجموعة ملكیة الشرط األول الذي بموجبھ یكتسب المستأجر 

                                                             
 .   24احمد محمد محرز ، فكرة الملكیة التجاریة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .  25و  24المرجع نفسھ ، ص   - 2
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العناصر أو األموال المادیة والمعنویة التي ھي ملك للتاجر سواء كان مستأجرا للعقار الذي ینشط 

  فیھ أو مالكا لھ  قبل اكتمال ھذه المدة ؟ 

) ( بمفھوم القاعدة التجاریةالمحل التجاري(ت ت ج ) نجده یسمیھا  المادة من 78بالعودة لنص 

سواء قبل أو بعد إتمام مدة سنتین ، ونشیر ھنا  إلى أن كل من الوضعیتین یشتبھان في كون أن 

المستأجر یمتلك فیھما العناصر المعنویة والمادیة ویقوم في كالھما بنشاط تجاري،  ویختلفان في 

التاجر فیھا من استقطاب القدر الكافي للزبائن بسبب عامل الزمن الذي لم   كون األولى لم یتمكن

یكن في صالحھ ( اقل من سنتین ).  أما في الثانیة فإنھ عمل لمدة أطول (عقد لمدة أكثر من سنتین ) 

و  تحصل من خاللھا على ملكیة تجاریة  . كما  یختلفان في كون األولى یتحقق فیھا التجدید والثانیة 

و من الواضح إذن أن شرط امتالك  القاعدة التجاریة وشرط تحصل المستأجر على  ،  یتحقق ال

  ن و ال یجب الخلط بینھما.االملكیة التجاریة مختلف
  

  ثانیا : األشخاص المستفیدین من التجدید . 

         بوضوح األشخاص المستفیدین من حق التجدید من ( ت ت ج )  172المادة  دتحدّ 

. إضافة إلى ھذه إلى ثالثة فئات وھم ؛ المستأجرین و المحول إلیھم و ذوي الحقوق  نفینصو الم

الفرنسیة    1 جنسیةضرورة  توافر المن نظام التجدید  لالستفادةالمشرع الفرنسي الفئات أضاف 

ل ، ب2من حق التجدید  األجنبيما یمنع  القانونوھو شرط لم یتناولھ المشرع الجزائري ولم یرد في 

  .الحقوق يذوالمحول إلیھم ، ثم  ثم  ، أوالبداھة و   األصلیونالتجار  تحدث عن المستأجرین

االستفادة من التجدید یتمتعون بھذه الصفة قانونا  لكل المستأجرین الذینیحق ن : والمستأجر – 1

كاملة ألن  ذو أھلیة واأن یكون ھم یستلزم فی، و ألنھم أشخاص تفانوا في تكوین القاعدة التجاریة 

                                                             
عن منع األجانب من االستفادة من نظام السالف الذكر  الفرنسي 960 - 53من مرسوم  38لقد نصت المادة  -   1

  من القانون التجاري الفرنسي. راجع : 145 -  32تكریس هذا المنع في المادة  اإلیجارات التجاریة وأعید
-Voir : CHATILLON (Stephane) ,Op.Cit,  p. 61 à 63                                                                                                                                       

أن یتحصل على بطاقة التاجر یجب تجدر المالحظة أن األجنبي الذي یرید أن یمارس في الجزائر نشاطا تجاریا  - 2
والمتعلق بالمهن التجاریة  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 111 - 75األجنبي الذي ینظمها المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم التنفیذي رقم  . وكذلك   1100 ، ص 82 ، ع 1975أكتوبر  14( ج ر ) صادرة بتاریخ  ،والصناعیة والحرفیة 
  مرجع سابق .المتضمن كیفیات منح ممثلین الشركات التجاریة األجانب بطاقة التاجر األجنبي  97-38
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عد تأین  و الضرر العقود الدائرة بین النفعومن  ، 1 اإلدارةد وعقیعد من قبیل التجاري  اإلیجارعقد 

حكام نص القانون التجاري ولكن استثناء عن ھذه اإل. بموجب القواعد العامةللطرفین  شرطاألھلیة 

من  1/ 06   موجب المادة وذلك بم عقد إیجار من قبل مستأجر قاصر الجزائري على إمكانیة إبرا

یجوز للتجار القصر المرخص لھم طبقا لألحكام الواردة في 	«( ت ت ج ) التي تنص على انھ : 

ذه المادة تطبق على المستأجر الذي یرید ھف » التزاما أو رھنا على عقاراتھم، أن یرتبوا  5المادة 

ؤجر بصفتھ طرف في العقد  وعلیھ ممارسة التجارة و  یكتسب الصفة التجاریة  وال تطبق على الم

  یجب أن تكون األھلیة كاملة بالنسبة لھذا األخیر. 

ثیقا بتمتع المستأجر بحق ارتباطا ویة الكاملة للمؤجر ترتبط أن مسألة األھل 2ویرى البعض  

 للمستأجرال یمنح بصفتھ مؤجر مبرم من قبل ممثل لشخص غیر آھل  اإلیجار، فمتى كان التجدید

التاجر  كما ترتبط أھلیة المستأجر بأھلیة. حتى وان كان ھذا األخیر ذو أھلیة كاملةالتجدید الحق في 

یختلفان وھنا  ایقانون واقعیا، لكن ھو نفسھ التاجر ، إذ یعتبر المستأجرعلى أساس أنھما شخص واحد

  . المفارقة ألن صفة التاجر ال تغني عن صفة المستأجر والعكس صحیح والشروط بذلك مختلفة

 التجارة واكتساب الصفة التجاریة نا قانونیة لممارسةسِ القانون التجاري الجزائري لم یشترط 

نص المادة وبموجب القانون المدني  إلىالرجوع بو ،القواعد العامةتطبیق األمر الذي یدعونا إلى 

 یسوغ ة حیث غیر أن لھذه المادة استثناء في القواعد الخاص سنة كاملة. 19بـ  اھحدد نجدهمنھ  40

طلب ذلك بعد تقدیم سنة كاملة و  18بلغ ی شریطة أن  مزاولة التجارةللقاصر دون ھذه السنة 

ھذه الرخصة و ،التجاري التقنینمن  6و  5ترخیص من ذوي الشأن طبقا لما تضمنتھ المادتین ال

ت التجاریة ویقوم بكافة التصرفات والمعاماللممارسة التجارة تمنحھ األھلیة ألن یكون مستأجرا 

، ویستثنى د من نظام اإلیجارات التجاریةمن بیع و إیجار مما یجعل منھ مستأجر مرشد یستفی

    .  3من ( ت ت ج ) القیام بعملیات الرھن  6بموجب نص المادة 

                                                             
شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع واإلیجار، دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات  عباس العبودي، -  1

 .252، ص  2011القضائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة ، 
2   -  LEGEAIS (Dominique) , Droit commercial, 10 édition , Serey ,Paris ,1995 , p. 68 .     

د من القیام بعملیات الرهن لما له من  -  3 تجدر اإلشارة إلى أن هذه المادة تثیر انتقاد شدید على أساس أنها منعت المرشّ
أخطار على مصالحه،  فیما تسمح له بعملیات البیع. وفي الحقیقة قد یكون الرهن اخطر من البیع ولهذا كان على 

  . الفة لما قرره إما بمنع البیع  أیضا أو السماح بالرهنالمشرع تدارك هذا الوضع وتنظیم ذلك ضمن أحكام مخ
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من تطبیق  یستفیدوا أنال یحق للممنوعین من ممارسة التجارة ھذا و تجدر اإلشارة إلى انھ 

ن عدم وجود الصفة التجاریة ألآھلین رغم اعتبارھم مستأجرین ، 1 جاریةالت اإلیجاراتقانون 

  یترتب علیھا عدم االستفادة من القانون التجاري في ھذا المجال . 

وھم األشخاص المحول إلیھم اإلیجار وما یترتب عنھ من حقوق  بعد موافقة المحول إلیھم :  - 2

أي في حالة بیع القاعدة  التنازل عن اإلیجار  أو في إطار المؤجر في إطار اإلیجار من الباطن 

  ولقد شرحنا ذلك في إطار الحدیث عن التصرف في حق اإلیجار والیھ نحیل منعا للتكرار. التجاریة

جد أن دائرة المستفیدین من الحق في اإلیجار قد اتسعت وھي تشكل خطرا على المالك  لدرجة ن

م أشخاص غیر تجار وال یكتسبون ھذه الصفة من قبل إحالتھا إلیھم،  ویكفي في ذلك  أنھا تضّ

، لذا نجد المشرع أضاف عبارة "  2امتالكھم للقاعدة التجاریة بدایة و لم یمارسوا التجارة من قبل 

الذین یثبتون بأنھم یستغلونھا بأنفسھم أو بواسطة تابعیھم " وھو شرط آخر أراد بھ أن یضیق دائرة 

  اركون فعال في تكوین القاعدة التجاریة ومنھ یحق لھم حمایتھا.المستفیدین في األشخاص الذین یش

 : یأتي في مقدمتھم  الورثة ، ولم یبین المشرع الجزائري درجة اإلرث وذلك ذوو الحقوق  -  3

 أنتم حصرھم خوفا من  إذ،  3على خالف بعض التشریعات المقارنة التي كانت حریصة في ذلك 

 . 4ما اتسعت دائرة المستفیدین منھ  إذاة على المالك  القانوني نقم التجدیدیصبح نظام 

                                                             
ولقد …إن الممنوعین من ممارسة التجارة هم أصحاب الوظائف العلیا وقطاع األمن والدرك وأصحاب المهن الحرة  -  1

  19ة ، وكذا المادالسالف الذكر المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة 08-04المادة التاسعة من قانون  احددته
وواجباتهم  (ج المحدد لحقوق العمال الممارسون لوظائف علیا في الدولة  226 - 90من المرسوم التنفیذي  األولى الفقرة 

  . 1023، ص  31، ع  1990یونیو   23ر) صادرة بتاریخ 
 2  - PEDAMON ( Michel ) , Droit Commercial , Commerçant  et Fonds de Commerce, 

Concurrence  et Contrats de Commerce , 2ème Ed , Dalloz , Paris ,  1994 ,  p. 256 

لورثة المتعلق بتأجیر األماكن التجاریة حدد ا 1997سنة  6إذ نجد المشرع المصري في المادة األولى من قانون رقم  -  3 
طالق في قوانین إیجار ین التقیید واإل، عقد اإلیجار  برجة الثانیة. هشام حسان المحالويالد المستفیدین من االمتداد من

  .152، ص 2004مصر، ، األماكن ،دراسة تحلیلیة انتقادیه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا

. انظر: محمد اأیضا قد حدده 1949/ 05/ 15المؤرخ في  464كما نجد المشرع السوري في المادة الثانیة من القانون      
جدیدة في القضایا اإلیجاریة " مجلة المحامون الصادرة عن نقابة المحامین في الجمهوریة العربیة  فهر الشقفة ، اتجاهات

  . 55، ص  1991،العدد األول والثاني والثالث ، لسنة   56السوریة ، السنة 
ثانیة من نظام ووضع شروطا حتى تستفید فئة الدرجة الفي تعدیله الجدید  نجد المشرع المصري قلص من هذه الدائرة   - 4

التجاري .انظر : زكریا شلش " العالقة االیجاریة   اإلیجارعقود  أبدیةوالغرض من ذلك هو التخلي عن االمتداد القانوني، 
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 أواثبت انھ یستغل المتجر بنفسھ  إذاالموھوب لھ أو " الموصي لھ  اإلطاركما یدخل في ھذا 

 أوالحارس القضائي   أوكانت النیابة اتفاقیة ،  إذامدیر الشركة  أوحد من تابعیھ ، كالوكیل أبواسطة 

 إذاوكیل التفلیسة  أوالولي  أوكانت النیابة قضائیة ،  إذال عن الغائب ، الوكی أوم القیّ  أو، الوصي

  . 1وكل من في حكمھم من الخلف العام والخلف الخاص كانت النیابة قانونیة "،

تؤول جمیع انھ  المستأجرةاندماج الشركة في حالة  ینالفرنسی القضاءالقانون و یعترف  و

الشركة الدامجة  إلى اإلیجارالحق في بما فیھا  وااللتزامات وتنتقل الحقوق  ناصر الذمة المالیةع
 فراغا في ھذا الشأن تكتنف النصوص القانونیة إذوھو ما لم ینص علیھ المشرع الجزائري 2

  .   3قانونیا

  

  

  

 الثالث  مطلبال

  الشروط المتعلقة بطبیعة باإلیجار. 
  

قى غیر متمتعا بالحمایة القانونیة یب أن المستأجر إالرغم توافر كل الشروط السابقة الذكر 

نزاع ال أمامھالقاضي الذي یطرح  وعلى ،معینة من العقود  أنواع أمامكان  إذا لملكیتھ التجاریة

 169في المادة كذلك إذ نص المشرع الجزائري على اإلیجارات المشمولة بالحمایة التأكد من ذلك ،

الت الرئیسیة التي تستغل فیھ القاعدة من ( ت ت ج ) وتشمل إجماال إیجار العمارات والمح

  .  راضي العاریة المشید علیھا مبانيإلى جانب األ التجاریة ، والمحالت الملحقة لھا والكمالیة ، 

                                                                                                                                                                                              
والئحته التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس  1997لسنة  6القانون رقم  ضوءلالماكن المؤجرة لغیر غرض السكنى على 

 كلیة الحقوق ، مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة ، العدد الثاني  " 1997لسنة   237 الجمهوریة رقم
  .15ص  2005جامعة القاهرة ، 

  .  130ص  مرجع سابق ،القانون التجاري الجزائري ، ، احمد محرز - 1
  . 79، ص مرجع سابق احمد شرف الدین،  - 2

3 - Voir article 35 de la loi 65-356 du 12 mai 1965 . Modifié par la loi 71-585 du 16 /07/ 1971.  
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غیر من العقود  اإلیجاركان عقد  إذا یحرم المستأجر من الحق في التجدید  وفي المقابل 

 االعتمادعقد كاإلیجارات ذات الطبیعة الخاصة  في و تتمثل ھذه العقود  المشمولة بالحمایة القانونیة

من ( ت ت ج )  171و  170ذین نصت علیھما المادتین لال االیجاري وعقد اإلیجار االحتكاري

 رغم أنمن ( ت ت ج ) . و 2/ 212الحر الذي استبعدتھ المادة  عقد التسییرعلى التوالي وكذلك 

وف المحیطة بھذا النوع من العقود جعل الفقھ والقانون الظر أنإال  اتجاری اإیجار تعد ھذه العقود 

  ألسباب كثیرة . اإلیجاراتیستثنیھا من نظام 

ثم نفصل في بقیة )،  الفرع األول(اإلیجارات المشمولة بالحمایة القانونیة  وعلیھ سنتناول 

   ).الفرع الثاني (التي تخرج من ھذا المجال  و األنواع األخرى

  

  ولالفرع األ

  ون من اإلیجارات المشمولة بالحمایة القانونیة .أن تك 
  

ع كتاب القانون في الحدیث عن مختلف أنواع عقود االیجاریة المشمولة بالحمایة توسّ 

 قد حصرھا  وقد ارتبط  غیر أن القانون التجاري ،القانونیة وقد اختلفت التشریعات في تحدیدھا

صور االستغالل التجاري  تتعدد من حیث   نذلك أ ،بھذه العقود أو العقار أو المكان المحل مفھوم 

و قد تحتاج تجارتھ  یجاراإلالمكان ، فقد یتخذ التاجر مكانا رئیسیا لممارسة تجارتھ بناء على عقد 

  . أو ملحقة لتسھیل ممارسة النشاط التجاري  ثانویة  أماكن إلى

 ،اإلداریةى المؤسسات إحد أوملكا لجماعات محلیة العقارات المؤجرة كون ت أنكما یمكن  

رغم ذلك یستفید المستأجر من حق التجدید وال یحق لھذه األخیرة االحتجاج بسقوط ھذا الحق و

  . ( ت ت ج )من  170و 169المادتین  تناولتھھو ما بدافع المنفعة العامة و

  النقاط التالیة :  ضمنوعلیھ سنتناول  مختلف ھذه األنواع من اإلیجارات 
  

  .ت التي تستغل فیھا القاعدة التجاریةالمحال وال : أ

العمارات  إیجارالتالیة على  األحكامتطبق  « ت ج ) تنص على انھ : ت( 1/ 169طبقا للمادة   

.		»… يعانلص أومملوكا لتاجر  األخیرالتي یستغل فیھا محل تجاري سواء كان ھذا  المحالت أو
یتم إما في محالت أو في عقار حتى  نص المشرع الجزائري على أن یكون النشاط مستغاللقد 
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حل أو بالعقار أو كما أشار إلیھ المشرع ــفماذا یقصد بالم اإلیجارات،ھ نظام ــق علییطبت

  بالعمارات؟ 

و یمكن أن یكون  جدران وسقف و أرضیة المكون منالمكاني المغلق یتمثل العقار في ذاك الحیز  

  نوعین محل رئیسي ومحل ثانوي . إلىقسم تجاري وینال موضوع إیجار متى خصص لالستعمال

بصورة مباشرة بالتجارة  امتى كان مرتبطیمثل محال رئیسیا  :المحالت الرئیسیة – 1

وبالزبائن في نفس الوقت ، وقد عرف بأنھ "  ذلك العقار المعد لالستعمال التجاري والذي 

ویحدد إذا ما كان من   یزاول فیھ التاجر المستأجر تجارتھ بصفة دائمة على وجھ االحتراف،

 نییویعد في مفھوم الفقھ والقضاء الفرنس . 1بین المحالت الرئیسیة أم ال وفقا إلرادة الطرفین '' 

یمارس فیھ النشاط التجاري فعلیا والذي یستقبل الزبائن ومثالھ ھو كل محل  رئیسي المحل ال

 .الدكاكینو مراكز الخدمات أومكان التصنیع  أوالورشة  أوالمصنع  أوالرئیسي للمؤسسة  المقر

على المحالت ذات الصفة الوحدویة ال  إالال نطبق صفة المحل الرئیسي  األحوالوفي كل 

  .2 المتعددة

محل جدل لدى القضاء بصفة عامة  Le Local العقارالمحل أو وفي الحقیقة بقي مفھوم    

دى قرارات محكمة االستئناف ، حیث جاء في إح اعتبر ذلك الحیز المغلق والمغطى فقد الفرنسي 

 Un local est  nécessairement un volume , c'est- à-dire un lieu clos et " الفرنسیة 

couvert "   العمومیة وفي  األماكنالمحالت المتواجدة في المحطات وفي   وھو تعریف یخرج

 بقبول األمرانتھى  و تراجع عن ھذا الموقفغیر أن  القضاء ، من ھذا المجال  مساحات الفنادق

 النشاطات المقامة فیھا  ال تكون أنبشرط   3نظام التجدید من یستفید فیھا من ھذه األمكنة ضمن 

   .4وإنما مستقرة  متقطعةأو موسمیة 

                                                             
  . 27جنادي جیاللي ، مرجع سابق ، ص  - 1 

2  - AUQUE ( Françoise ) , Les baux commerciaux , L.G.D.J ,Paris, 1996, p.56 . 

3   -  Cour. Cass .3è Civ. 22 mars 2006 , A propos de la protection statutaire du local accessoire , 
Actualité Juridique Pénal ,OBS. , ROUQUET (Yves),  recueil Dalloz ,N° ,2006, p.1108  . 

4 -  DE GAGNY ( Jacques ) , L'indemnité d'éviction en matière de propriété commercial, Thèse 
pour  le doctorat ,Université de droit économie et de science social, Paris II , 1972, p. 30. 
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فإنھا ال ، المنازل  أسطح أو فیما یخص تأجیر جدران لوضع علیھا الئحات إشھار أما

 أوعلیھا الزبائن  ترددــمؤھلة للتجارة وال ی غیرني مبا ألنھاالتجاري  اإلیجارتخضع لنظام 

 بأنھاحت ،وھو ما قضت بھ محكمة االستئناف الفرنسیة في العدید من قراراتھا وصرّ  1صدھا ــیق

یكون  أن )  الذي یشترط في53من مرسوم  األولى( المادة  تطبیقا لنص القانون وغیر ضروریة 

 dans" immeuble ou locaux عبارة "  ھر في العقار وھو ما یظ داخلالنشاط الممارس 

lesquels    2التجاري  اإلیجاروالجدران محل تطبیق نظام  األسطحال تكون  أنكافیة وھي عبارة 

ومقارنة مع القانون الجزائري نجد  على أساس انھ ال یمكن أن یمارس فیھا النشاط و إنما بموجبھا .

محل  فیھایستغل المحالت التي  …"   على انھ : من ( ت ت ج)  169المادة  المشرع نص في

  .  لما سبق تفسیره في القضاء الفرنسيلداللة وھي عبارة لھا نفس ا تجاري " 

المتكتلة على  أوالمحالت المشمولة بالحمایة تلك المحالت المفتوحة  إطارال تدخل في   كما

رة واألمكنة المتغیرة باستمرار قصی أوالمعارض و التي تقام  خالل فترة طویلة  أومجموع محالت 

و المحدد بدقة و الذي ینتفع  فكرة المكان المؤجر إلىكما ھو الحال في األسواق الكبرى كونھا تفتقد 

بیع المخصصة لل واجھة الالتي یقدمھا الفقھ في ھذا المجال  األمثلةومن  .3بھ المستأجر بصفة دائمة 

وھي   un stand  dans une foireز في معرض حیّ  أو  un hall dans un hôtelدق افنالفي 

  تفتقد لفكرة المكان.  أمثلةكلھا 

وھو تفتقد لعنصر الزبائن  أنھا أساسالمستودعات والمخازن على  أیضا  4یستبعد الفقھ 

حیث  ،مملوكة لشخص واحد بل لعدة تجارالغیر و تجارة بالتجزئة الالمشتملة على محالت ال حال 

ھؤالء ال یملكون قاعدة تجاریة  أن أساسعلى  اإلیجارخضوعھا لنظام  أو إدراجھایرفض الفقھ 

  و بمحل واحد.  قائم على عدة قواعد تجاریة  اإلیجار بل كل واحد یملك قاعدتھ على حدة و، واحدة 

                                                             
  . 121، ص 2003، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الحجار، الجزائر سنة  شاذلي نورالدین - 1

2 -  DE GAGNY ( Jacques ) , L'indemnité d'éviction en matière de propriété commercial, Thèse 
pour le doctorat ,Université de droit économie et de science social , Paris II , France ,1972, 
p. 31. 

3 -  BRAULT( Philippe –H) , ," Baux commerciaux ",  Note sur " C. Paris (16e ch. A ) 21 Jun 
1994 " , Gazette du Palais du 25/02/1995. I Doctrine, N ° 55, 56 , p.22. 

4   - LEGEAIS (Dominique), Op.Cit, p. 66  .  
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كل محل رئیسي یمارس فیھ النشاط التجاري   1 نییویعد في مفھوم الفقھ والقضاء الفرنس

مكان التصنیع  أوالورشة  أوالمصنع  أوالرئیسي للمؤسسة  بائن ومثالھ المقرفعلیا والذي یستقبل الز

على المحالت  إالال نطبق صفة المحل الرئیسي  األحوالوفي كل  .الدكاكینو مراكز الخدمات أو

  ذات الصفة الوحدویة ال المتعددة.

  . المحالت الملحقة باستغالل القاعدة  التجاریة -2

على انھ أحكام التجدید تخص إیجار المحالت أو كورة أعاله المذ 169نصت المادة    

بسبب وجود العمارات الملحقة باستغالل محل تجاري وبالتالي یمتد ھذا النظام للمحالت الملحقة  

  ال غنى عنھا الستمرار االستغالل. عالقة تبعیة بین المحل الرئیسي وملحقاتھ والتي

مفتوح للزبائن  فیھ العملیات التجاریة وغیرتجرى  الذي ال ذلكیقصد بالمحل الملحق  

أنھ یساعد على بل ، یكون ضروریا الستغالل المحل الرئیسي و ال یتسم بالطابع التسھیلي فحسب و

، وھو ما جاء  بالمتجر و إحداث ضررا بھ حدوث خطر إلىیؤدي زوالھ  ونشاط التطویر وتوسیع 

یھا "و یعتبر المحل التجاري ملحقا بالمؤسسة في إحدى القرارات القضائیة الجزائریة حیث جاء ف

  .2الرئیسیة عندما یتبین أن تقریر إخالء المتجر من شأنھ أن یعرض القاعدة التجاریة للخطر"

یدخل في ال و مستوى الضرورة إلىیرقى ال  ھنإف المتجر ثر علىیؤال كان فقدانھ  إذاأما 

   .3إطار المحالت المشمولة بالحمایة 

  :  4ھي ومنھا من یستفید من التجدید ومنھا من ال یستفید الملحقة إلى ثالث فئات  تصنف األماكن 

ویؤدي زوالھا إلى تھدید ھي األماكن التي یعتمد علیھا المحل الرئیسي  الملحقات الضروریة :  - )أ

ھو المجال الذي یعرضھا للخطر وینعكس سلبا على النشاط التجاري و  استغالل القاعدة التجاریة 

                                                             
1  - AUQUE ( Françoise ), Op.Cit , p. 56 . 

  . 26محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص  ، نقال عنغیر منشور  07/06/1993مؤرخ في  102052قرار رقم   -  2
لیق على قرارات دراسة تطبیقیة من زاویة التشریع و مبادئ االجتهاد  القضائي التع حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري،  - 3

 .65، ص  2009طبعة  المحكمة العلیا ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر

نما تصنیف ناتج عن تفسیر بعض   - 4  ٕ نشیر إلى أن هذا التصنیف لیس بموجب القانون ولم ینص علیه المشرع الجزائري وا
 تجاري جزائري. 169الكتاب للمادة 
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وقد أدرجت األراضي العاریة ضمن ھذا النوع من  ت ج). تمن ( 2و  1/ 169دتھ المادة قص

  ، إال أننا ال نعتقد في ذلك على أساس أن إیجارھا ال یعد ملحق بل إیجار أصلي.   1األماكن 

دون أن یكون لفقد للمتجر  ایحقق ھذا النوع من الملحقات أرباح  الملحقات ذات النفع العام : - )ب

القاعدة التجاریة  كاألراضي العاریة الملحقة بالمحل، واألماكن التي  أو خطر علىاألماكن أثر  ھذه

یخضع للسلطة التقدیریة فیھا الضرورة  عنصرتقدیر  وانتكون كموقف لسیارات الزبائن مثال. 

ال نظام التجدید وقد لفقد تخضع ، إثبات توافر شرط الضرورة على المستأجر ءو یقع عب، للقاضي 

  .تخضع بالنظر لعنصر الضرورة 

محالت ضروریة إضافة ھناك بعض النشاطات التجاریة تستدعي الملحقات الكمالیة :   - )ج

استئجار مخزن إلیداع السلع أو تأجیر بنایة على طابقین، طابق مثل النشاط ، وتسھیل لتسییر 

ال یدخل في  ملحق كماليالمسكن مكان  وھناشقة إلیواء المستأجر ، كوطابق  التجارةلممارسة 

  إطار المحالت المشمولة بالحمایة القانونیة.

  . العاریة األراضي  ثانیا : 

اإلیجارات  ھ و من اجل تطبیق نظامفإنمن ( ت ت ج )   3/  169 طبقا للفقرة الثالثة من    

عد اإلیجار تشیید بنایة إما قبل أو ب من المستأجر یستدعيعلى األراضي العاریة  المؤجرة التجاریة 

مع ضرورة علم وقبول المالك بذلك . ولقد اشترط القضاء الفرنسي حتى تدخل األراضي العاریة 

      في مجال الحمایة أن تكون البنایة المشیدة علیھا تخضع لشرطین أساسین و ھما عامل التثبیت 

  .التجاریة  یجاراتاإلنظام و تستبعد بذلك البنایات الھشة و غیر المتینة من  2و عامل المتانة 

  

  . اإلیجارات الممنوحة للبلدیات والمؤسسات العمومیة االقتصادیة ثالثا : 

 تطبق أحكام فانھ 02- 05بموجب قانون  والتي تم تعدیلھا  من ( ت ت ج ) 170لمادة وفقا ل

المحالت المخصصة أو اإلیجارات الممنوحة للبلدیات بالنسبة للعمارات  اإلیجارات التجاریة على

لمصالح تسییر االستغالل البلدي ، إما قبل اإلیجار أو بعده ، و بالموافقة الصریحة أو الضمنیة من 

ومثالھا أن تخصص البلدیة تلك األمكنة إلدارة شؤون الجنائز أو كمؤسسة مستقلة مالیا ،  المالك

                                                             
 .   29 ص ،ابق مرجع سجنادي جیاللي،   - 1 

2   - AUQUE ( Françoise ),Op.Cit , p .55. 
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مكنة ال أن الكھرباء العمومیة على أن تكون البلدیة ھي التي تستغل تلك األو إلصالح الطرقات أ

   تتنازل لفائدة مؤسسة خاصة بغرض استغالل خدمة عمومیة.

 والملحقةالرئیسیة  والمحالت إیجار العمارات كما تدرج ھذه المادة في ھذا اإلطار

 .والضروریة لمواصلة نشاط المؤسسات العمومیة  االقتصادیة و یشترط أن تكون  ضروریة 

تابعة  أنھارغم ما قد یظھر من نظام اإلیجارات تخضع ل اإلیجاراتكل ھذه  أن إذننالحظ 

الدولة  أشخاص ألحد مستأجرة أنھا أساسالمطالبة باالسترجاع على  للدولة وال یحق فیھا للمؤجر

وان … الخاصة من ضرورة التنبیھ  األحكامالقانونیة المقررة بموجب  اإلجراءات إتباعبعد  إال

  البقاء .بحق  المستأجرعدم احترام ذلك یؤدي بتمتع 
  

  ي ثانالفرع ال

  ذات الطبیعة الخاصة. اإلیجاراتال تكون من  أن 
  

نص المشرع الجزائري صراحة على استبعاد بعض المعامالت والعقود التجاریة من مجال 

وتتوافر على الشروط السابق ذكرھا سواء تلك المتعلقة بالعقد  إیجار أنھاالتجاریة رغم  اإلیجارات

الحر وعقد االعتماد االیجاري  التسییرثل في عقد الحكر الحكمي و عقد ، و تتم باإلطراف أو

  . ...الخوعقد االمتیاز رخص االستغالل المؤقت و

كل ھذه العقود  وأخرى ذكرت من بین االستثناءات الواردة عن تطبیق نظام التجدید في الفقھ   

ع التي نص علیھا القانون غیر أننا سنكتفي بذكر العقود واألنواوفي التشریعات المقارنة ، 

  الجزائري . 
   

  . عقد الحكر الحكمي أوال : 

  أیضاو یسمى ،  سنة 99سنة و ال یزید عن  18ینعقد لمدة ال تقل عن  إیجارھو عقد و  

 Conventionغل الوقتي الطویل المدى أو العقود القدیمة ، كما تسمى أیضا باتفاقیات الشَ  باإلیجار

d’occupation précaire   تفع ـ فضال عن حق البناء ـ حقوقا واسعة  ــو ھي عقود تمنح للمن

  . عیني مقدور التحویل و الحجز و الرھن النتفاع االحق ك
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تتصف بالوقتیة عقود فھي   ،1یدة جدا ال تساوي القیمة االیجاریة للعقارــبأجرة زھیبرم العقد و  

انتظار الفترات  تكون في حالةاالتفاقیات انعقاد ھذه  إلىو الظروف المؤدیة  ،االستقرارو عدم 

المطلوبة للترخیص اإلداري أو في حالة انتظار انتھاء حل نزاع معین... الخ ، و ھي كلھا حاالت 

  .  2 ظرفیةتوجد في حاالت 

اإلیجارات التجاریة  إال إذا  أحكامفإن ھذا العقد ال تطبق علیھ ( ت ت ج ) من  171وفقا للمادة 

حق الستأجر لما لیسو ة النظر في بدل اإلیجار أي مجال تعدیل أجرة الكراء ، كانت تخص بإعاد

ھ یتفانى في الحفاظ رغم ان، تعویض االستحقاق عند نھایة آجال العقد في حق التجدید و ال في ال

   .على الزبائن

دفعھ )  الذي یاإلتاوةولعل وجھ الحمایة ھنا للقاعدة التجاریة یكمن في المبلغ الزھید (زھادة 

إن سبب وجود ھذا ف  أخرىمن جھة ، ومن جھة  األخرى اإلیجاراتعلى خالف بقیة  المستأجر

وإنما ألسباب خاصة وھو ما یثبت التكییف القانوني الخاص ـ كما رأینا ـ لم یكن المضاربة  اإلیجار

  .حاالت نادرة  في إاللھذا  للعقد  الذي ال نجده 

ري ، أنھ قام باستبعاد اإلیجار االحتكاري من أحكام عقد یؤخذ على المشرع التجاري الجزائ و 

 خالفا للمشرع الفرنسي اإلیجار التجاري في الوقت الذي لم یحدد المدة التي یتضمنھا ھذا األخیر

  .   تداركھ في التعدیالت الالحقة للقانون التجاري وھذا یعتبر فراغ تشریعي  یستوجب 

ن العقود فانھ ینتھي بانتھاء المدة المحددة لھ و یمنع أي تجدید إال إذن ومتى كنا أمام ھذا النوع م     

وال یتقید صاحب الملكیة العقاریة بتوجیھ التنبیھ باإلخالء بسبب  ، إذا اتفق صراحة على ذلك 

  الطبیعة الخاصة التي یتمیز بھا والى استحالة إنشاء ملكیة تجاریة بموجبھا . 

  

  
  

  . عقد إیجار التسییر ثانیا : 

                                                             

1   -  PEDAMON (Michel ), Droit Commercial, Op.Cit, p. 257. 
2   - GYON (Yves) , Op.Cit, p. 666.                                                                                   
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مقابل  المتجرعقد یؤجر بمقتضاه مالك  ھوو ،  1الحرة  اإلدارةعقد  أوالتسییر الحر  أیضایسمى  

 لمدة معینةوألجل استثماره لحسابھ الخاص  رالمسیّ المستأجر لشخص آخر یسمى  اإلیجاربدل 

وقد عرفھ بنتائج ھذا االستثمار. المتجریتحمل فیھا مسؤولیة ھذا االستثمار وحده دون أن یلتزم مالك 

  : من ( ت ت ج ) على انھ  203المشرع الجزائري بموجب المادة 

.. كل عقد أو اتفاق یتنازل بواسطتھما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من «      

   .»التأجیر لمسیر بقصد استغاللھ على عھدتھ 

 فیھ العقد ألحكامخضع ی ،المتجرھو مال معنوي یتمثل في  اإلیجاركما ھو واضح فإن محل  

دون  ، و استثمارهالمتجرالعقد یكون للمستأجر كل الحریة في استغالل بموجب ھذا و خاصة بھ

  . 2إشراف أو رقابة علیھ من المالك فھو عقد إیجار حقیقي وارد على منقول معنوي 

 اإلیجاراتق انھ یمنع من تطبی إالالمسیر یساھم في تكوین القاعدة التجاریة  المستأجر  أنورغم 

لیس من العدل  یرى انھ البعض، وھو ما جعل  التجاریة لصالحھ أي ال یكتسب الحق في التجدید

مادام انھ یعمل على تطویر ظام التجدید ــیر من نــیحرم المستأجر المس أنوال من المنطق 

    . 3النشاط

ت ج ) ولم  ت( 214 إلى 203في المواد من عقد التسییر الحر المشرع الجزائري  تناول

سیما ال اإلطارا ذلوضوح النصوص في ھنظرا للتعبیر عن موقفھم ، مجال  ئيلقضاان لالجتھاد یك

  منھ والتي تنص انھ :  2/ 212المادة 

                                                             
ون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة، الملكیة التجاریة والصناعیة، الشركات التجاریة، منشورات القان ،هاني دویدار  - 1

  . 286ص  ، 2008لبنان،  بیروت، الحلبي الحقوقیة،

القانون التجاري اللبناني ، األعمال التجاریة ، المؤسسة التجاریة ، الشركات التجاریة ، المؤسسة الحدیثة  ،عدنان خیر - 2
  . 224إلى  218، ص .2000تاب ، لبنان ، للك

مرجع سابق ،  ص  فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق الفكریة ،  - 3
  . وفي أسباب إخراج عقود إیجار التسییر من نظام اإلیجارات التجاریة . انظر :302

 - LAMY,Op. Cit , p. 615 . 
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ویترتب على البطالن المنصوص علیھ في الفقرة السابقة بالنسبة للمتعاقدین سقوط  «

ة باإلیجارات التجاریة المحددة للعالقات الحق الذي قد یحصلون علیھ من جراء األحكام المتعلق

  . » …التي تقوم بین المؤجرین والمستأجرین ، وذلك فیما یتعلق بتجدید إیجارات العقارات 

كل القرارات الصادرة   قرر القضاء في الجزائر على استبعاد ھذا النوع من العقود في  كما

جر بالمستأجر في عقد التسییر الحر بأنھا واعتبر العالقة التي تربط المؤ ، 1عن المحكمة العلیا 

   .2عالقة تسییر حر ولیست عالقة إیجار

  . عقد االعتماد االیجاري  ثالثا : 

عملیة معقدة تتكون من ھو و leasing   عقد  أو 3بالقرض اإلیجار العقاري أیضا یسمى 

ھي عملیة تعرف في نھایة العقد من شراء العین المؤجرة و المستأجریستفید  أین أشخاصثالث 

   .Lease Back  4منھا أشكالعدة 

    االستثماراتتمویل ــل احدیث الوبـــزائري أســفي القانون الج یعد عقد االعتماد االیجاري

  

                                                             
( ث  إ ) و (ب ز   ،  بین1996/  02/ 27المؤرخ في  139696المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   قرار  - 1

عدم خضوع عقد التسییر الحر لنظام التجدید القانوني. المجلة القضائیة، قسم الوثائق للمحكمة  ومن معها) ، المتضمن
قرار المحكمة العلیا، ( غ ت . انظر أیضا:  115، ص 1996الجزائر، ع   العلیا ، الدیوان الوطني لإلشغال التربویة ،

ال عقد التسییر الحر   ، المتضمنبین ( ح م ) و ( س هـ )  2000/ 03/  11 المؤرخ في 124888ب ) ، ملف رقم 
ي یمنح صفة التاجر وال یمنحه ملكیة القاعدة التجاریة ، عدم االستفادة من حق التجدید، نشرة القضاة ، الدیوان الوطن

  .    103، ص  2003،  01لألشغال ،  الجزائر ، ع  
حیث جاء  فیها انه : " لما كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدها أجرت المحل الجاري ألخیها ، ولما  - 2

موجب اخل بالتزاماته شطبت التسجیل من التسجیل التجاري ـ بمعنى النشاط التجاري كان باسمها ـ فقدر قضاة المجلس ب
من ( ت ت ج )   173سلطتهم التقدیریة بان العالقة هي عالقة تسییر حر ولیست إیجار مستبعدین بذلك تطبیق المادة 

  . وقد أصابوا في تطبیق القانون
 V. S. Leasingعندما أسس "د.ب.بة ت" شركة ( 1952یرجع أول ظهور لنشاط االعتماد االیجاري إلى عام  - 3

corporation1967، ثم بلجیكا في 1966ت المتحدة األمریكیة. ثم بدأ باالنتشار في الدول األخرى كفرنسا ) بالوالیا ،
  .  54، ص مرجع سابقرمضان أبو السعود،  .1977فإسبانیا في 

4 -  DEKEUWER –DÉFOSSEZ ( Françoise), Op. Cit  , p 308. 
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ادة ــالمھ تفرّ ــوع ، 1المتعلق باالعتماد االیجاري 09 - 96ر ــوجب األمــم استحداثھ بمتّ و

  : نھأ منھ 09

یجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفیة سندا یمنح من اإل االعتمادیعتبر عقد  «  

خاللھ، طرف یدعى المؤجر، على شكل تأجیر، مقابل الحصول على إیجارات و لمدة ثابتة، لصالح 

طرف یدعى المستأجر، محال تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكھ، مع الوعد من جانب واحد 

ریق دفع سعر متفق علیھ یأخذ بعین االعتبار، على بالبیع لصالح المستأجر و بمبادرة منھ عن ط

المستأجر في إعادة تأجیر  انعداماألقل جزئیا، األقساط التي تم دفعھا بموجب  اإلیجارات، مع 

  . »المحل التجاري أو ھذه المؤسسة الحرفیة لصاحب الملكیة األول

ولة كالقاعدة ویعد ھذا العقد عملیة تتم بموجب عقد إیجار یكون محلھ إما أصول منق

التجاریة أو أصول غیر منقولة كالعقارات ویمنح سندا على شكل تأجیر من المؤجر للمستأجر مع 

الوعد من جانب واحد بالبیع لصالح المستأجر على أن یدفع السعر المتفق علیھ على أقساط وعند 

   .2اكتمالھ یتم البیع 

ة تتسم باالنتفاع فقط دون التصرف عقد إیجار ذو طبیعة قانونی أماموفي خالل الدفع نكون 

ورغم طول المدة إال أن المستأجر ال  یستطیع أن یتنحى من دفع بقیة األقساط ألجل اكتمال البیع 

ل ــواقیت للدفع واجــاري یعرف مــواستبدال ذلك بحق التجدید خاصة وان عقد االعتماد االیج

حتى وان كانت من( ت ت ج )  172المادة  الذي ال یمكن أن یتجدد بحكم،  3أقصاه انتھاء اإلیجار

بیق قانون ــراف على تطــعد من ذلك حتى وان اتفق األطــبل اب ، ینــھ أكثر من سنتــمدت

  اإلیجارات .

                                                             
،  1996ینایر  14صادرة  في  ، ( ج ر ) د االیجاري تعلق باالعتمای 1996ینایر  10المؤرخ في  09 -96رقم األمر  -  1

  .25، ص  03 ع 
خدروش الدراجي، سقاش ساسي، االعتماد االیجاري لألصول غیر المنقولة والترقیة العقاریة ، مداخلة في إطار الملتقى  - 2

لوم االقتصادیة  جامعة قاصدي ،  كلیة الحقوق والع2006فیفري  8و  7الدولي حول الترقیة العقاریة الواقع واآلفاق یومي 
   .  48مرباح ، ورقلة  ، الجزائر ، ص 

آیت ساحد كاهنة ، االعتماد االیجار لألصول غیر المنقولة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون  -  3
  .  2004/  2003وزو،، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق بوخالفة ، تیزي  االعمال 



239 
 

ّ على  القانون المتعلق باالعتماد االیجاري نفسھمن  2/ 43و طبقا للمادة   نھ ال تطبق أتنص

  167إلى  79یجار التجاري وخاصة منھا المواد من اإل المستأجر أحكامعلى عالقات المؤجر مع 

 44وعلیھ ینتھي عقدا االعتماد االیجاري بانتھاء المدة دون حاجة للتنبیھ باإلخالء وبموجب المادة 

وفقا ال یمكن للمستأجر أن یطالب بحق البقاء إال إذا تم االتفاق على عقد إیجار  09- 96من األمر 

  . للقواعد العامة 

ة ھذا النوع من العقود لم یعرف القضاء الجزائري ھذا النوع من العقود غیر وبسبب حداث

  .1علیھ اإلیجاراتنظام القضاء الفرنسي استبعاده من تطبیق  في وجدنا أننا
   

  .  رخص االستغالل المؤقت رابعا : 

ھي عقود غیر مسماة یمكن من خاللھ لمالك العقار أن یشترط على المستأجر االنتفاع    

یتمتع بالملكیة قار في أوقات محددة ,  وإن دام االستغالل لمدة أكثر من سنتین فإن المستأجر ال بالع

أنھ   ، والتي جاء فیھا ( ت ت ج )  من 170/4, وھذا النوع من العقود مستبعد بنص المادة التجاریة

 : 	 	

دارة ، لعمارة غیر أن ھذه األحكام ال تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل اإل  « 

  .»سبق اكتسابھا من طرفھا على إثر تصریح للمنفعة العمومیة 
  

ن شروط إبرام ھذا النوع من العقود یختلف عن عقد اإلیجار التجاري  نستخلص مما سبق أ   

، ذلك أن التكییف القانوني لھا و حتى أطراف التعاقد أسواء من حیث نیة التعاقد أو أبعاد التعاقد 

تجاري ،  و تأقیتھا ال یمنحھا االستفادة  من نظام التجدید حتى  إیجارمؤقتة ولیس  یعتبرھا رخص

سبق اكتسابھا على إثر لشخص وان طال ، فھي تمنح  من اإلدارة كطرف تعاقد بمناسبات معینة 

  . تصریح للمنفعة العمومیة

  

  

  

  
                                                             

1 -  GUYON ( Yves ) , Op.Cit, p. 668.        



240 
 

  المبحث الثاني

  . واآلثار المترتبة عن ضیاعھ حاالت المطالبة بحق التجدید
 

بعد توافر الشروط السابقة الذكر یتقدم المستأجر بطلب التجدید ویعرضھ على المؤجر للبث 

 یلتزم الصمت فیتجددفیھ خالل مدة معینة وھنا قد یوافق المؤجر مباشرة فیتجدد العقد صراحة، وقد 

یة في ید حق التجدید آلیة قانونبوضوح  أن بر عوھو ما یوفي كلتا الحالتین یستمر العقد ضمنیا. 

آلیة رادعة  استثنائیة  حق التجدید بھذه الصورة  فكان ، المستأجر لحمایة حقوقھ السیما حق العمالء

  و فعالة جدا. 

رادعة ألنھا تضع المؤجر في جملة من الضوابط  والشروط البد أن تتوافر حتى  وتعتبر 

التجدید یتعارض و مبدأ  استثنائیة ألن حقاعتبرت و .یكون رفضھ مبررا ال یستدعي أي تعویض 

ألن عدم الحصول على حق التجدید یؤدي بالمؤجر إلى ف  فعالةأما أنھا العقد شریعة المتعاقدین ، 

االلتزام بدفع التعویض وكل ھذا یعبر على أن مكانة الحق في االیجار قویة تضمن حمایة شاملة 

نھائیا متى قدم المؤجر أسبابا للملكیة التجاریة ، غیر أن ھذه الحمایة لیست مطلقة بل تنتفي  

  مشروعة وقانونیة .

أو  بناء عقاره  إعادةن یرغب في أكقد یعترض المؤجر على التجدید لسبب من األسباب ف

في ویصطدم ھذا االعتراض بالتأكید مع مصلحة المستأجر الراغب  ،إقامة تعلیة في عمارتھ مثال

ن  فقط ألنھ، في ذات المكان یة عقد االیجار استمرار ّ رفض إن و، فیھ عدد كبیر من العمالءكو

وفي ھذه الحالة ، التي كونھا التاجر  التجاریة ةلقاعدلوھدم كلي  التجدید یعني تضییع ھؤالء العمالء

  یكون للمؤجر حق الرفض على أن یقدم تعویض مالي عن ضیاع القاعدة التجاریة.

الملكیة التجاریة انونیة قحمایة ري وعلى غرار المشرع الفرنسي المشرع الجزائ قرر 

، كما قرر لھ الحق في التعویض التجدید  في حقللمستأجر عن طریق تقریر حق االیجار المجسد 

ومن المؤكد أن التعویض الذي قرره المشرع وفقا لنظام اإلیجارات إذا ما تم ضیاع تلك الملكیة ، 

   نما لھ أحكام خاصة بھ. التجاریة الخاص لیس ھو بالتعویض الوارد في القواعد العامة  وإ
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یة التي كونھا في لملكیة التجاراو مقابل للمستأجر عن  ا ضمانطبقا لھذه األحكام یعتبر التعویض 

یلتزم المؤجر بدفع  ، فھو اآللیة المثلى التي تضمن الحمایة القانونیة لھا ، حیثخالل مدة معینة

 من ( ت ت ج ).  185إلى  180و  178التعویض تأسیسا على إحدى الحاالت المذكورة في المواد 

ة أشكال في مقدمتھا  ّخذ التعویض عدّ    " l'indemnité d'éviction، 1تعویض االستحقاقولقد ات

  المقررة لجبر الضرر .یعتبر أھم التعویضات  الذيمن ( ت ت ج ) و 176المادة  المذكور في"

لعمالء في النشاط التجاري، غیر أن ة لالھامة للقیمة المالیمكانة ال علىذا األثر المالي ھ یعبر

  رھا.ـماعدا تلك التي تم ذك خاصةوشروط   ألحكام التاجر عوخضیستوجب  التمتع بھذه الحقوق 

         حاالت المطالبة بحق التجدید  تناولسنمن اجل دراسة شاملة لھذه الحمایة القانونیة  

  .(المطلب الثاني )رتب في حالة رفض التجدید األثر المالي الذي یت( المطلب األول ) ، ثم نتناول 
  

   األولالمطلب 

  التجدید. حقمطالبة بالحاالت  
  

المؤجر یستعید القانون التجاري في مشرع الجزائري على حاالت محصورة نص ال

المسمى  دفع التعویضولكن مع ضرورة في رفض التجدید یتعلل بھا  فلھ أن، عقاره موجبھاب

البناء أو إعادة بناء حالة  فيو تتمثل ھذه الوضعیات  .للمستأجرایة كحم بتعویض االستحقاق

استرجاع األراضي العاریة المشیّد علیھا  وكذلك في، العمارةالتعلیة أو االرتفاع في  وفي، العمارة 

جر بائع القاعدة التجاریة  استعادةكما یدخل في إطارھا وضعیة  بنایات وذلك ألجل السكن. ّ المؤ

  استعادة عقار تابع لملك عمومي عام .  راوأخی ،لعقاره
بممارسة حقھ في التجدید   المستأجرإذا ما طالب تضیق دائرة حمایة الملكیة التجاریة و

حرمانھ من حق التجدید وھي  المتسبب فيھو قد یكون وكانت وضعیتھ من بین الوضعیات التي  

                                                             
  " التعویض باالستحقاق" واألصح نقول  لغة غیر سلیموهذا  " التعویض االستحقاقي"  مصطلحهناك من یطلق علیه ب -1 

وسماه المشرع الجزائري بتعویض اإلخالء ، أما اصطالحا فیطلق علیه بتعویض نزع الید وهي في شرح القاموس " مكافأة 
 indemnitéعها المؤجر للمستأجر إذا رفض تجدید عقد اإلیجار بدون سبب مشروع " ویسمى بالفرنسیة یدف

d'éviction"   ."مكتبة لبنان  انظر القاموس القانوني ـ فرنسي عربي ـ إبراهیم النجار ، احمد زكي بدوي ، یوسف شالال
ي بـ " الفروغ "  نسبة إلى انه الثمن الذي یضمن علیه المشرع السور  طلققد أ. و  159، ص  1995، الطبعة الرابعة 

  إفراغ  المستأجر من المحل وخروجه منه. 
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في االسترجاع ینصھر حقھ  و أمام إصرار المؤجر على ،مثال متى ارتكب خطأ حاالت تحدث 

   الحق في االیجار وتتزعزع مكانتھ. 

یكون لوعلیھ فحق االیجار یلعب دورا ھاما في الحمایة القانونیة بالنظر لحاالت التجدید  

ت الرفض غیر المبرر (الفرع األول) على أساس أن المؤجر یكون بحاال األمرفعاال متى تعلق 

    ضعیفا متى كنا أمام حاالت الرفض المبرر أو ره منعدمامرغما على دفع التعویض، ویكون  دو

  یتحقق التجدید رغم رفضھ المبرر.لم یحترم المؤجر إجراءات معینة، ف إذا( الفرع الثاني)، خاصة 

   

  الفرع األول    

  حاالت الرفض غیر المبرر.
  

  185و   184و  183و   182نص المشرع الجزائري على حاالت محصورة  في المواد    

على  1تصنف ضمن حاالت الرفض غیر المبرر و من ( ت ت ج ) یستعید بھا المؤجر لعقاره

یلتزم تعسفیا إلنھاء العقد ،یستفید من حقھ في االسترجاع إال انھ متى كان رفضھ  أساس أن المؤجر

  بتعویض االستحقاق جبرا للضرر الذي الحق المستأجر من جراء تضییعھ للملكیة التجاریة. 

و تتمثل ھذه العلم أن ھذه الحاالت ھي نفسھا المنصوص علیھا في القانون الفرنسي  مع 

 ، وكذلك فيالعمارةالتعلیة أو االرتفاع في العمارة ، وفي البناء أو إعادة بناء  حالة  في الوضعیات 

ة كما یدخل في إطارھا وضعی استرجاع األراضي العاریة المشیّد علیھا بنایات وذلك ألجل السكن.

جر بائع القاعدة التجاریة  استعادة ّ   استعادة عقار تابع لملك عمومي عام .  ،وأخیرالعقاره المؤ
اء ، ؛نقاط  على ضم ھذه الحاالت ضمن ثالثةوقد عمدنا  ة بالبن ة استعادة حاالت خاص  حال

جر بائع القاعدة التجاریة لعقاره  ّ   . استعادة عقار تابع لملك عموميوحالة ،المؤ

  .ت خاصة بالبناءحاالأوال : 
البناء أنھ سیقوم بمتى رفض المؤجر التجدید معلال ذلك ب یلعب حق االیجار دورا في الحمایة       

كل ھذه ول للسكن. ض العاریة ألجل بناء فیھا محاسترجاع األر یطلبفي العمارة، أو التعلیة أو ب

  .بدفع تعویضعلى أن یلتزم ره استرجاع عقا للمؤجریحق ف،ت تشترك في كونھا تتعلق بالبناءالحاال

                                                             
  .76مرجع سابق  ، ص حساین سامیة،  -1 
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للمؤجر   « :   على أنھ  1من ( ت ت ج )  178نص المادة  : البناء أو إعادة بناء العمارة -   1

 عمارة  الموجودة  شریطة أن یسدّدالحق في رفض تجدید اإلیجار لبناء أو إعادة بناء  ال

تأجر المخلي  ل تعویض اإلخالء المنصوص علیھ في المالللمسّ ّ طبقا لھذه المادة »  176دة  لمح

وضعیة البناء قد تأخذ  تكییف. ولكن بالتعویض ھلزمی ،التجدید بسبب البناءرفض المؤجر  فإن

تحدیده، وھو ما یدفعنا إلى  تضییع المستأجر لحقھ في التعویضمنحنى مخالف تماما قد یؤدي إلى 

  .ستفید المؤجر من استعادة عقارهواإلجراءات التي یجب اتخاذھا حتى ی ،الناجمة اآلثار  مع بیان

تحدید التعریف االصطالحي للبناء فقد  اختلف الفقھ في: تحدید مفھوم البناء وإعادة البناء -)أ      

تدرج ضمن  اتوضعیال ھذهألن  غیر صحیح ، وھذا طیر وآیل للسقوطخوبناء قدیم یفھم منھ إعادة 

، یتمثل في رخصة للھدم  2ر من المالك دون تعویض وھي تشترط ضرورة تبری ترجاعحاالت االس

ادتھ ال تتوجب أي ضرورة البناء أو إع حالةفي حین أن ھا أن العقار غیر صالح لالستعمال، محتوا

أجمل  و ،و أوسع مساحة أكبر حجما ةبناء عماربتحسین أمالكھ  ھاالمؤجر فییرغب بل أو خطر، 

  . تصمیما وأدق ھندسة

ام بھذا العمل لما فیھ من فائدة تعود علیھ وعلى تطویر النسیج سمح القانون للمؤجر للقی     

العمراني ، مما جعل المشرع  الجزائري یشجع ھذه الخطوة  ویمنح للمؤجر حق استرجاع العقار 

ال یشترط لالستفادة من ھذا فانھ ل،  3وضع لقي قبول الفقھ عامة  مساھمة منھ  في تطویره  وھو

 مقابلأن یدفع التعویض في  فیكفي،  معینة م رخصةقدأو أن یقدیما،  ھذه الوضعیة أن یكون العقار

.غیر انھ  4. وقد أید القضاء الجزائري ضرورة عدم المطالبة  بتبریر البناء حمایة للملكیة التجاریة
                                                             

  .التجاریة السالف الذكر الخاص باإلیجارات 960-  53رقم  من المرسوم الفرنسي 10تقابلها المادة   - 1
دون التفریق رة المبنى والترمیم والصیانة والبناء في وضعیة واحدة من إن بعض التشریعات أدرجت الهدم بسبب خطو  - 2

عبد الحمید عمران ، أسباب اإلخالء في قانون إیجار األماكن " والتعلیق على نصوصه وفق أحكام بینها من حیث األثر.
   .768ص  ، 2005المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ، ، " 2004المحكمة الدستوریة العلیا حتى سنة 

تعلیقا على تبریر المشرع الفرنسي في تبني هذه الوضعیة وفي أنها ساهمت في تطویر العمران والمحافظة على جمالیة  -  3
عادة البناء في قانون اإلیجار ، محاضرة ألقیت في معهد القضاء ، راجع  ،المدن ٕ : أنس الزین ، اإلخالء لعلة الهدم وا

  .  1014، ص  2004عددان الحادي عشر الثاني عشر ، ، ال 69مجلة المحامون ، السنة 
، مرجع سابق 04، عدد 1990. المجلة القضائیة سنة 05/03/1989المؤرخ في  56060أنظر: قرار المحكمة العلیا رقم 4 - 

  :. وهو ما قضى به القضاء  الفرنسي أیضا . انظر117، صفحة 

- BARBIER (Jean-Denis) ,Originalité et banalités du congé pour construire ou reconstruire en 
cours du bail (article 3 et 10 du décret 30 sept 53 ) gazette du palais, 25 fév. 1995.N°55 et 56 , p. 9  
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و متى اثبت غش من طرف المؤجر الذي یرید االسترجاع متذرعا بالبناء یعاقب بضرورة تقدیم 

، جبرا للضرر الذي لحق المستأجر من جراء ن دفع تعویض االستحقاقر، ناھیك عتعویض آخ

 تجدر اإلشارة انھ و بناءو . ) من ( ت ت ج  186ا تطبیقا للمادة وھذ حرمانھ من الملكیة التجاریة

أشغال التھیئة أو القیام بالتحسینات الضروریة أو التعلیة ال ت ت ج ) فإن  (من  181على المادة 

  .1لھ  تماما  أخرى مغایرة ان لھا شروطھوم البناء أو إعادة البناء  ألتدخل أیضا في مف

یترتب عن ممارسة المؤجر لحقھ في  وضعیة البناء أو إعادة البناء:على اآلثار المترتبة  -)ب

أو  176لمادة ل طبقااالستعادة ألجل البناء أحد األثرین أو احد الخیارین ؛إما دفع تعویض االستحقاق 

( ت ت ج). وقد جعل   178للمستأجر محال مماثال مع تعویض إضافي طبقا للمادة  عرض المؤجر

 وھو ما اتخذتھ، ان الخیار وال یمكن الجمع بینھماكل من القانون و القضاء ھذان األثران  في میز

   .2قراراتھا العدید من  في المحكمة العلیا

تمثل في حق األولویة في الرجوع آخرا ی اللمستأجر أیضا حق فإنھعالوة على ھذین الخیارین 

إلى المحالت الجدیدة،  وقد حرص المشرع بذلك على تعویض كافة األضرار التي یمكن أن تلحق 

رار في االنتفاع، و تسدید تكالیف النقل واالستقخاصة تعویضھ عن حرمانھ من الحق  بالمستأجر

 ض.اھلى أن للملكیة التجاریة  ثمن بوھو ما یدل ع ،في المحل الجدید

حمایة   جزائري جعل األصل ھو أداء مبلغ تعویض اإلستحقاقن المشرع الإكما رأینا ف     

   3.كحمایة أیضا لو بدی آخر كن  للمؤجر تعویض  ذلك  بعرض محلللقاعدة  التجاریة و استثناء  یم

ادة تتشابھ إجراءات استع: إجراءات االستفادة من حق االسترجاع للبناء أو إعادة البناء  -)ج

 مجموعة اإلجراءات الشكلیة المؤجر لعقاره في كل الحاالت التي یكون فیھا ھذا الحق واردا، وھي

عبارة عن عقد غیر بأنھ " یعرف التنبیھ و . وتسببیھتتلخص في ضرورة توجیھ التنبیھ باإلخالء 

لھ فیھ عن نیتھ في رفض  عن طریق محضر قضائي یعبر رضائي یوجھھ المؤجر إلى المستأجر
                                                             

  في عدة مناسبات .   ینالفرنسیو هو ما اتجه نحوه الفقه والقضاء   - 1
-Voir : « Obs.  Jacques Brault, gaz.  Pal.  1994. 1. Som. 180, Paris .16 Déc 1993   » cité dans : 

LAFARGE ( Janine Jourdan) , LAFARGE ( Pierre), Code des Baux  et de la  Copropriété , 
12ème , Ed.  Dalloz, Paris , 1998, p 747 . 

( فریق ب ) و  بین ، قضیة 03/1996/ 26بتاریخ  136083رقم  ملف ( غ ت ب ) قرار عن المحكمة العلیا انظر: -  2
التعویض بمحل مماثل یسقط الحق  في تعویض االستحقاق ، المجلة القضائیة ، قسم الوثائق   ( ب م ) ، المتضمن

  . 84،  ص1997،   01، ع الجزائر للمحكمة العلیا  ، الدیوان الوطني لإلشغال التربویة ،
    . 85حساین سامیة ، مرجع سابق ، ص  -3  
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التنبیھ باإلخالء بعقد غیر من ( ت ت ج ) یتم  5/ 173قا للمادة وفومعلال فیھ أسباب ذلك،التجدید 

ویصدر التنبیھ عن الشخص الذي أراد إنھاء  ،قضائي ، یبین فیھ األسباب التي أدت إلى توجیھھ

ز العالقة االیجاریة و في حالة تعدد المؤجرین فاألصل أن یصدر منھم جمیعا و مع ذلك یجو

   .1ألحدھم أن یكون ممثال عنھم 

رغم صراحة النصوص في ضرورة التنبیھ إال أننا نجد المواقف القضائیة قد اختلفت في 

وھذا بالنظر   2توجیھھ بالنسبة للعقود المبرمة لمدة محددة و العقود المبرمة لمدة غیر المحددة 

محكمة العلیا قررت ضرورة التنبیھ لتطبیق القواعد العامة أو تطبیق القواعد الخاصة. ونجد أن ال

كما یجب أن نشیر أن في حالة عدم   .3على جمیع عقود اإلیجار التجاري وال فرق بین النوعین

 التنبیھ انھ یتواصل عقد اإلیجار المنعقد كتابة بالتجدید الضمني إلى ما بعد األجل المحدد في العقد. 

ألسباب التي أدت إلى توجیھھ مع إعادة مضمــون و یجب أن یتم التنبیھ بعقد غیر قضائي معلال با

  . 4( ت ت ج) و إال اعتبر باطال من الناحیة الشكلیة  194المادة 

 طرحـ   59-75األمر في إطار تطبیق ـ موضوع ھذا ال إنفتسبیب التنبیھ أما بالنسبة ل

ید المؤجر إشكاالت عدیدة على مستوى القضاء ویعود سبب اإلشكال فیھا إلى الوضعیة التي یر

في  التنبیھ ومن دون أن ، مكتفیا بعرض التعویض كسبب استعادة محلھ دون التذرع بأي سبب

  المبرر، فھل یمكن اعتبار عرض التعویض سببا مقبوال لدى القضاء ؟ یفصح عن 

 القضائیة الصادرة في ھذا الشأنانقسم القضاء الجزائري في ھذا الشأن وبالنظر للقرارات 

  .كاف للرفض التعویض كسبب یكتفي بعرض و الثانياألول یشترط تعلیل التنبیھ، إلى اتجاھین؛ 

 المشرع قد  أنإلى  استنادایشترط تعلیل التنبیھ،  إذوكان األول في الظھور  : االتجاه األول

لتصریح ؛ إما اعتباره رفضا ، وللقاضي تقدیره واقطعا مراقبة جدیة للسبب المذكورفرض 

ض تعوین إزم بذلك ومنھ فت، فیلار مبررأو أنھ غیاجة لدفع التعویض،ح ، وبالتالي المبررا

                                                             
  .319 ص 2، عدد 2002. المجلة القضائیة، سنة 20/03/2001لـ  2239788قرار المحكمة العلیا رقم   -      1
: قرار أنظر أیضا .20ص ،  ،مرجع سابق" 177670التجاري تعلیق حول القرار حسان بوعروج " إنهاء عقد اإلیجار  -  2 

المجلة القضائیة االجتهاد القضائي للغرفة  عن 06/05/1997المؤرخ في  147946 صادر عن المحكمة العلیا رقم
  .104، ص 1999قسم الوثائق المحكمة العلیا.ع خاص سنة التجاریة والبحریة المحكمة العلیا ، 

و     . 08/12/1998بتاریخ  177670انظر : قرار صادر عن المحكمة العلیا  الغرفة التجاریة والبحریة  تحت رقم  - 3
  . 21حول " إنهاء عقد اإلیجار التجاري "  مرجع سابق ، ص بتعلیق عنه لحسان بوعروج 

  من ( ت ت ج). 173انظر :  المادة  - 4



246 
 

ھو نتیجة و اثر تعویض الأن عرض . كما 1ال یشكل سببا في تقدیر القاضي للقضیة االستحقاق

 .2ولیس سببا على حد تفسیر القضاء الجزائري للرفض التعسفي

   : القضائیة الصادرة عن المحكمة  وجدنا حجج أنصار ھذا االتجاه في األحكام االتجاه الثاني

، أین  3العلیا ووفقا لرأي بعض من رجال القضاء والتي نقدم حججھم على سبیل االستئناس

  ، تتمثل  ھذه الحجج في ما یلي  :  4ت القضائیة اعرضوا حججھم استنادا للقرار

زائدة ودون  اإن أسباب أو حاالت الرفض غیر المبررة الواردة في القانون التجاري تعد أسباب -

جدوى كاسترجاع األمكنة لمصلحة شخص المؤجر وحجتھ في ذلك انھ قد یتحایل بھا على القضاء 

فقط ألجل استرجاع محلھ ، حیث ال نجد " فائدة في اشتراط سبب آخر غیر التعویض عن اإلخالء 

یوجد خاصة وان التحقق من صحة السبب ال یمكن أن یكون إال بعد صدور األحكام القضائیة وال 

 .5مادة قانونیة تحمي المستأجر في حالة حدوث ھذه الفرضیة " 

ن من العسیر جدا ضبط األسباب التي یتوخاھا المؤجر لھذا فإن المحكمة العلیا اشتھرت على ھذا إ -

ونوعا من االستقرار لھ وھو بذلك یراعي  اه األول یمنح حقا أكثر للمستأجراالتجاه ، ذلك أن االتج

 . 6كثر من حقوق المؤجر وھذا ال یحقق العدالة حقوق المستأجر أ

تنص یكون ممكنا على أساس أن ھذه المادة  176لمادة وفقا لاسترجاع المحل مقابل تعویض  إن -

  على أن تسبیب التنبیھ یكفي فیھ عرض التعویض. 

                                                             
    .15ص ،  45نشرة القضاة ، مجلة قانونیة  تصدرها وزارة العدل ، العدد  ة ، "تعویض االستحقاق "،اسعد زهی  - 1
،( غ ت ب ) ،  سابقا)  لحاالت هو قرار مجلس األعلى (التي تؤید تسبیب التنبیه بإدراج حالة من امن بین القرارات   -  2

، بین ( ب ع ) و ( ب م ) المجلة القضائیة  للمحكمة العلیا ، قسم  1985/  13/07المؤرخ في  37042 رقم ملف 
   و ما بعدها.  123ص الجزائر ،  ،  1990،  01ع ،المستندات  والنشر للمحكمة العلیا 

ومن بینها مقال " التنبیه ائیة الصادرة عن المحكمة العلیا القض تمقاالت نشرت في المجال دونت هاته الحجج في شكل  - 3
لمحمد قباص " ، و مقال حول " التنبیه باإلخالء واإلیجارات التجاریة ، باإلخالء في المادة التجاریة " لمحرز محند 

  177670عقد اإلیجار التجاري تعلیق حول القرار  ، و" إنهاءخضراألالعقون لـ  ومحاضرة بعنوان " اإلیجارات التجاریة "
  " لحسان بوعروج.  

( ل ع ) و ، قضیة  بین1997/ 07/01المؤرخ في  146425، ملف رقم )( غ ت ب المحكمة العلیا عن  ومثاله قرار - 4
قسم الوثائق  و البحریة ،مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة  ، تسببیهالتنبیه باإلخالء ،  (ح م ومن معها ) المتضمن

حیث "… و الذي جاء فیه:  .100، ص 1999، ع خاص ، ، الجزائرالمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة 
  .." أن عرض التعویض االستحقاقي من قبل المؤجرین یشكل سببا كافیا لطلب إخالء قاعدة تجاریة

  .  26ص  ، 1992، سنة  الثالث ة التجاریة " ، المجلة القضائیة ، العدد محرز محند، " التنبیه باإلخالء في الماد - 5
  . 257، ص 1993، سنة األول  محمود قباص، " التنبیه باإلخالء واإلیجارات التجاریة" ، المجلة القضائیة ، العدد   - 6
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أو لم  ، فإذا قبل المؤجر دفع تعویض االستحقاقسببالعرض مبلغ التعویض یغني عن ذكر  نإ -

  .1 ل تجنب دفعھ فھو معفي من ذكر األسباب وعلیھ فقط أن یعرضھ أو یشیر إلیھ في التنبیھیحاو

یزال مطروحا ولم یتم الفصل فیھ ولم یرجح اتجاه على آخر من قبل  بھذا نجد أن السؤال ال     

النھائي في زلنا في حاجة إلى الفصل إال أننا ال القاضي بإلغاء التنبیھ  مة العلیا، و رغم التعدیلكالمح

  المسألة، إعماال بالعقود التي أبرمت قبلھ أو المتضمنة االتفاق على تطبیق القانون القدیم.

، و لم تكن األحكام  وتعلیقا على االتجاه األول نجده قد أعطى حمایة أكثر للمستأجر ولملكیتھ     

ذا االتجاه یعود لسبب الصادرة وفقا لھ إال تأسیسا على نصوص قانونیة صریحة . وان كان تفنید ھ

وفقا لعرض األسباب لمرسوم  ، من األسباب التي نجدھا في فلسفة قیام الحق في االسترجاع 

  الذي یعود مرجعا للتقنین التجاري الجزائري على أساس انھ نسخة منھ. 1953

  : ي یدفعنا إلى عرض حججا أخرى ندعم بھا االتجاه األولاألمر الذ 

فیھ على أنھ : " یجب أن یتم التنبیھ باإلخالء بعقد غیر قضائي وان یبین تنص   173/5إن المادة   -

، فمن ن األحوال ال یمكن أن یكون نتیجةالتي أدت إلى توجیھھ ...". والسبب في أي حال ماألسباب 

علیك تعویضا مالیا " بل  ألنني سأعرضغیر المنطق أن یقول المؤجر: " أرید أن تخلي المكان 

  الخ .…" ت بخطأ معین أو ألن العقار غیر صالح أو ألنك قم"… یقول 

كما أن المشرع أدرج خمس حاالت فقط والتي یمكن للمؤجر فیھا أن یعرض دفع التعویض  لیحافظ  -

وھذا األمر  على ملكیتھ العقاریة وھي على سبیل الحصر فماعدا ھذه یسقط حقھ في االسترجاع، 

ر حیث ضیّق من مساحات االسترجاع حتى ال إنما ھو حمایة أخرى أرادھا المشرع للمستأج

  .  2 یصطدم بحق الملكیة التجاریة فیھضمھ

ف المؤجر  - د موق ة وتحدی كما أن الھدف من   تسبیب التنبیھ بصورة دقیقة و بھذه الكیفیة  ھو معرف

ن  مح للمستأجر م ھ،  أو أن یس ن جھت رار م اذ ق ن اتخ دوره أیضا م تمكن المستأجر ب قانونا حتى ی

                                                             
  15محمد الحبیب الطیب،  مرجع سابق ، ص   - 1 
الفرنسي والذي جاء فیه انه یحاول دائما التضییق من  960-53 سباب لمرسومذه الحجة على عرض األو نستند في ه  -2

 .تعویضالالحق بمجرد عرض  كللمؤجر لال من أن یمنح  أو على األقل تسهیل حق االسترجاعمساحات االسترجاع 
  حیث جاء فیه:

" Le présent décret apporte une triple réforme , il modifié les cas dans lesquelles le 
propriétaire peut reprendre sans indemnité son immeuble , il assoupli le droit de reprise avec 
indemnité , enfin il simplifié  les règles qui président  à la détermination de cette indemnité ". 
 Exposé des motifs du décret  53-960, Op.Cit. p. 2. 
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ھامل  و ال قارد و إذا ما كان یحق لھ التعویض االستحقاقي أم ال،  وھو ما اعتمد علیھ الفقھاء التأكد 

 .1في تعلیل الرفض الناتج عن التنبیھ أو عن الرفض السلبي جوفریھ

تفید   ن للمستأجر أن یس ھ توجد عدة حاالت یمك وقد اعتمدنا على ھذه الحجج،  خاصة  وأن

ي منھا طبقا لنوع السبب فلكل و ا ف ة المنصوص علیھ ة كالحاالت األربع راءات معین ا إج احدة منھ

المواد  177المادة  ا  ب رى المنصوص علیھ    181و  178تجاري ، والتي تختلف عن الحاالت األخ

ي  183و  182و  ا ھ ھ  م تجاري  . وبالتالي أصبح من الضروري قانونا أن یبیّن المؤجر في التنبی

فیھا طلبھ حتى یتأكد المستأجر من   صحــة  الموقف ، ثم من اإلجابة أو  الحالة القانونیة التي یندرج

  التزام السكوت أو تحضیر دفاعھ أو اتخاذ أي إجراء مناسب.

و نرد على الحجة القائلة بأنھ ، ال یوجد مادة قانونیة تحمي المستأجر من تحایل المؤجر،  بالقول أن  -

ر بسبب تحایلھ ، فبعد توجیھ التنبیھ باإلخالء قھ متابعة المؤجیعن طر قالمشرع وضع نصا یح

(ت ت ج ) ، ثم یتبیّن بأنھ وقع غش من قبل   176وبعد أن یتم إخالء المحل على أساس  المادة 

المؤجر بخصوص صحة السبب المشروع الذي برر بھ المؤجر التنبیھ، فإنھ في ھذه الحالة 

للحصول على تعویض وان كانت ھذه  2جاريت 186للمستأجر إمكانیة متابعة المؤجر طبقا للمادة 

 إلى حد ما . 3األخیرة تطرح فعال إشكاالت في التطبیق 

تجاري  إذ ینص فیھا المشرع أنھ یحق للمؤجر رفض  178ونضیف حجة أخیرة ھي نص المادة  -

ل الذي یطرح للقائل شریطة أن یسدد تعویض اإلخالء،  فالسؤا… التجدید للبناء أو إعادة البناء 

، ما الغرض من إعطاء الحق في رفض التجدید في ھذه الحالة ایة عرض تعویض االستحقاقبكف

  والحاالت األخرى والتي ھي على سبیل الحصر إذا كان لدیھ واجب التعویض .

  4كسبب فكرة إلزامیة التسبیب بعیدا عن تعویض االستحقاقإن القضاء الفرنسي یساند 

بغیر تارة أن  التسبیب  "ھامل "یرى  إذھ تعارض في اآلراء بخالف الفقھ الفرنسي الذي وجدنا فی
                                                             

1 - HAMEL( Josef ) , ET JAUFFRET ( Alfred), LAGARDE ( Gaston), Op.Cit , p .233. 
ق  53من مرسوم  19دة تقابلها الما -   2 عقاره غیر  یسترجعبأن المؤجر الذي  ى هذه المادةعل "القارد"  و" هامل ". وقد عّل

  في االسترجاع المغشوش:   مرغم بان یعلل أعماله الجدیدة ألحد طالما تحصل علیه بصفة قانونیة.
-Voir : GINESTE (Gaston)  ,Op.Cit .pp. 102 et s. 

  .57راجع : محمد الحبیب الطیب ، مرجع سابق ، ص  .من حیث التطبیق  186في اإلشكاالت الخاصة بالمادة  -   3
دت محكمة النقض الفرنسیة التنبیه، فقد أیّ ب یسبتبحثا عن الحل في القضاء الفرنسي وجدنا انه یحث على إلزامیة  -   4

  . راجع في هذا الصد:  هذا الموقفالقرار 
    - GARBIT (Pierre), « Baux commerciaux », lamy droit commercial, n° 923,1995, p. 576. 
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لھ أھمیة كبیرة ، وتارة أخرى ـ وفي المرجع نفسھ ـ نجد انھ یقول للمؤجر دائما  تعویض االستحقاق

توافق ، و أن الحالة الوحیدة التي لن یتمكن فیھا من استرجاعھ ھي عند عدم  1الحق في االسترجاع 

  مع قیمة الملكیة التجاریة الضائعة.   مبلغ تعویض االستحقاق

أما أن یكون التنبیھ خالیا من التسبیب تماما فھنا یكون باطال، فیما انقسم أیضا القضاء 

. ولم یقبل على اإلطالق فكرة تغییر السبب الوارد  2الجزائري في اشتمال التنبیھ على عدة أسباب 

 .   Le principe de l'immutabilité du motif   3في التنبیھ  وھو ما یسمى بـ 

خالصة القول أن التنبیھ ال بد أن یتبع بإجراء التبلیغ وذلك عن طریق محضر قضائي أو 

  كاتب ضبط أو حتى من قبل أحد األطراف أو بمساعدة المحامي.
  

یجوز  كذلك  «على انھ :   من ( ت ت ج ) 181لمادة ا تنص:  أو االرتفاع في العمارةالتعلیة  -2

أن یؤخر تجدید اإلیجار لمدة أقصاھا ثالثة سنوات ، إذا كانت نیتھ تتجھ إلى االرتفاع   للمالك

بالعمارة وأن ھذا االرتفاع یتطلب طرد المستأجر مؤقتا . فیحق لھذا األخیر في ھذه الحالة  

الحصول على تعویض یساوي الضرر الالحق بھ دون أن یزید ھذا التعویض عن بدل ثالثة 

وجب ھذه المادة یمكن للمالك أن یؤخر تجدید اإلیجار لمدة أقصاھا ثالث سنوات إذا بمف،  »سنوات 

بلغ قیمتھ ، مقابل دفع میتطلب طرد المستأجر مؤقتاكانت نیتھ تتجھ إلى االرتفاع بالبنایة و كان ھذا 

خر ألزم بالتعویض و إذا تبین تدلیسھ بأن أعاد تأجیر المحل لشخص آ ثالث سنوات بدل إیجار،

  ).من ( ت ت ج 186قا للمادة طب

فإن القاضي ال  ریة ، واستلزم ذلك خروج المستأجرالتحسینات الضروبأما إذا  قام المؤجر 

                                                             
1 - " le bailleur du fonds peut  toujours  reprendre en fin de bail ".  HAMEL( Josef ) , JAUFFRET      

( Alfred), LAGARDE ( Gaston), Op.Cit , p. 234. 
وحالة رفض  حالة عرض التجدید، وحالة عرض تعویض االستحقاق، بیه إلى ثالث حاالت:نالفقه الفرنسي حاالت تسبیب الت قسم 

تعویض االستحقاق سبب في التنبیه. في هذا اإلطار :مكانیة اعتبارا إل. وهذا كاف التجدید دون تعویض  

- CHÂTEAU (Benoît) , Renouvellement du bail commercial , Juris-Classeur, Annexe 53 Volum 
commercial  ,Éd. techniques, Paris , 1992, p. 7.  

( ل ع ) و (ح م     ، بین1997/ 07/01المؤرخ في  146425، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا   -  2
قسم الوثائق  التنبیه باإلخالء ، تسبیبه ، مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة ، ومن معها ) ، المتضمن

  .100، ص 1999، ع خاص ،   ، الجزائرالمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة  
3 -  MERTENS ( Thomas)," le congé du bail commercial" Article publié sur le site internet 

:www. Congé bail commercial , pp 1 à 2  
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كانت علیھا من قبل ، شریطة أن ال تمس التغییرات بصفة  علىیُرغم المؤجر على إعادة المحالت 

ھة ، كأن  ھوال تضره فتنقص من  زبائن یة شروط ممارسة المستأجر لنشاطھ موضوع ْ ج ِ یغیّر من و

ھةٍ ال تجلب الزبائن مثال ،  وفي ھذا وجھ آخر ْ   .لحمایة القاعدة التجاریة االباب فتصبح من وج

ا تعویض  تجدر اإلشارة ھنا أن التعویض الواجب الدفع ال یسمى تعویض االستحقاق ، وإنم

ل المؤجر شھرا ، ویعد مبلغا معت 36عن بدل ثالث سنوات  وھو  یما یقارب إیجار   ل كاھ برا  یثق

  .ولكنھ في تفسیر نظریة الملكیة التجاریة یعد تعویضا عن الضیاع المؤقت للملكیة التجاریة 

من ( ت  522طبقا للمادة : حالة استرجاع األراضـي العـاریة المؤجرة ألجل بناء محل للسكن  -3

ً عن ھذا الاستث وخضع إیجار األراضي العاریة ألحكام القانون المدني تم ج )   مبدأ فإنھا تخضع ناء

على أنھ من( ت ت ج )  169إذ تنص المادة إذا ما توافرت على شروطھا ،  للقانون التجاري

  یھا متى خضعت لشروط معینة.ق  أحكام اإلیجارات التجاریة علیتطب

ن ( ت م 183لتطبیق المادة  ، لھذا نقول انھ ال مجالحل اإلیجار ھنا ھو األرض العاریةمیعد  و     

ن دون  ة م ص أرض عاری ان یخ ي األرض،  أو ك ة ف ى بنای ب عل ار ینص ان اإلیج ت ج )  إذا ك

ي  أو األراضي الزراعیة .  1حظیرة لتــوقف السیارات   اومثالھ تشیید.  فالشيء المؤجر ھنا ال یعن

یة الت ع األرض اتالقط ك بنای ا المال ید علیھ ع  ي ش لمت لینتف ي س یة الت ع األرض ا القط ا ، وإنم بھ

رورة استخراج رخصة إداریة ، و تخضع ھذه الحالة إلى ضأجر في حالتھا دون أي بناء علیھاالمست

 .إحدى القطع التابعة لھذه األراضي التي یملكھا أو لكلھا أو لجزء منھاعلى ، وتكون االستعادة للبناء

، وذلك محل مماثل إلخالء أو إعطاءمقابل ھذا  یكون  المؤجر ملزما  إما بدفع تعویض عن ا      

من ( ت ت ج )  183/2إذا كانت االستعادة تتسبب في لزوم توقیف النشاط التجاري طبقا للمادة 

أن یمارس حق االسترجاع على األراضي التي شریطة  178والتي تنص على تطبیق أحكام المادة 

قات المبنى المقام ، وھنا قد تثار مشاكل فیما یخص ملحا للبناء وطبقا للرخصة المستخرجةالبد منھ

   .2مثل: المستودع أو الحدیقة أو الساحة 

                                                             
- 1  HESS- FALLON (Brigitte), SIMON ( Anne Marie ) , Droit Commercial  et  des  affaires,   

3ème Ed. , SIREY , Paris , 1995,  p. 75.        
- 2  Répertoire de droit Commercial, Encyclopédie Juridique, Cahier  de L’Actualité, 

Publication Trimestriel, Baux commerciaux , Tome I, Dalloz , Paris ,1998, p.   59  
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ور ي منظ ي ف ف ھ الفرنس تحقاقإالفق ویض االس دفع  تع ا ب یس ملزم ؤجر ل نح  ن الم إذا م

ع ة م تأجر أرض مماثل ویض للمس ھ م تع نح ل ادل أو أن یم ل ع ل مماث ھ تط1ح روط . وعلی ق الش ب

ان ھناك كاالستعادة تقع على كامل األرض و انت، إال أنھ إذا كدون استثناءالخاصة برفض التجدید 

ك االسترجاع عرض ألرض  ي ذل ا ف ذي یصدره المؤجر راغب د ال إن  رفض التجدی تعویضیة ، ف

  .ینص علیھ المشرع الجزائري صراحة یجب أن یتضمن ھذا العرض لألرض وھو تعویض لم

ر ثانیا :   َ   .استعادة المؤجر بائع القاعدة التجاریة  لعقاره المؤج

ال یجوز للمالك أو المستأجر األصلي أن    « : ( ت ت ج ) على أنھ من 184تنص المادة 

التجاري  یرفض تجدید اإلیجار إذا كان ھو المؤجر لألماكن وفي نفس الوقت البائع للمحل

المستغل والقابض لكل الثمن إال بشرط أن یتحمل دفع تعویض اإلخالء المنصوص علیھ في المادة 

  .»إذا برھن على سبب  یعتبر خطیرا أو مشروعا  ضد المستأجر، إال  176

ة المؤجر قبل تفسیر ھذه المادة نوضح دور المؤجر في ھذه الوضعیة المتمثلة في استعاد

ر والتي من خاللھا  َ   خالل مرحلتین :  مننجد أن لھ دورین بائع القاعدة التجاریة لعقاره المؤج

لشخص ھو  دة التجاریة ، فیقوم ببیع المتجرلك للعقار و للقاعفي المرحلة األولى یكون ھو الما  - 

  للمتجر.المشتري و یقبض عنھ الثمن كلھ. و في ھذه المرحلة ھناك عقد بیع بین المالك والمشتري 

الذي سیصبح  المتجرفي المرحلة الثانیة یؤدي المؤجر الدور الثاني  فیؤجر األماكن لمشتري   - 

 .للمتجرإیجار بین المؤجر المالك والمستأجر المشتري  یوجد عقد وھنا، المستأجر

دالرفض  للمتجریمنع المشرع على المؤجر البائع  ق تجدی ك ح ھ یمتل ة ان ول بحج ائع المنق از ب  امتی

ى االستفادمنع المشرع سبب یعود  . ووالذي بفضل ھذا الحق یتمتع بحق التتبع  ة من ھذه القاعدة إل

ة یحتج بھا أمام المستأجر من ھذا الجانب  قبض كل الثمن منأن المالك قد  جَّ جراء عقد البیع ، فال حُ

  . ارسة حق األولویة في أي  ید تكونومم  متجري امتیاز البائع للوالتي تتمثل ف

ھ  د حق االمتیاز على القاعدة التجاریة كلھا ویترتب عن تقریر حق امتیاز البائع أولویت ِ قد یر

ة على بقیة الدائنین العادیین وا دة التجاری ع القاع ي تتب لدائنین التالیین في المرتبة ، وكذا حق البائع ف

ق حصول  ة ھو ح ق األولوی ان ح ا وإذا ك ذ علیھ ون والتنفی د تك ي أي ی المبیعة أو احد عناصرھا ف

                                                             
- 1 DE JUGLARD (Michel) , IPPOLITO ( Benjamine) , Cours de droit Commercial  avec 

travaux dirigés  et sujet   d'examen  , Actes de Commerce , Commerçants , Fonds de 
Commerce  11ème Ed.  Montchrestien , France , 1995 , p.470  .  
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د  ي أي ی ع القاعدة ف ن تتب كن صاحبھ م ّ البائع على دینھ كامال متقدما عن أي دائن فان حق التتبع یم

  .  1لبائع الذي لم یف ثمن المبیع كلھ كانت ولكن ل

ھ سَّ إن ھذه القاعدة لم تطبق بحذافرھا في مجال اإلیجارات التجاریة وھو األمر الذي تحَ  ب ل

ائع  ق لب ھ ال یح د االمشرع حیث اشترط على ان رفض تجدی ثمن أن ی ل ال د استوفى ك ذي ق لقاعدة ال

ق وان باعھا لھ )  إال القاعدة التجاریة التي سباإلیجار بحجة امتیازه على المنقول الذي كان یملكھ ( 

ة إذا دفع تعویض االستحقاق ھ التجاری ع    .الذي ھو مقابل عن حرمان المستأجر من ملكیت ذا المن وھ

ن استعادتھ یدفعنا  ة المؤجر م ي إمكانی ة ف للتساؤل حول السبب الذي جعل المشرع یدرج ھذه الحال

 .كلھمتیاز طالما قبض الثمن ق االللعقار رغم انھ لم یعترف لھ بح

نعتقد أن المشرع أضاف ھذه الحالة لیس فقط من باب امتیاز بائع القاعدة التجاریة  و إنما 

من باب آخر وھو حتى  ال یحتج البائع بأنھ كان صاحب القاعدة التجاریة ولھ الفضل األول في 

مایة للمؤجر في كونھ فعال قد شارك إال انھ وح .اجتذاب الزبائن وبالتالي تكوین الملكیة التجاریة  

في جذب الزبائن ومن باب الشفعة ، فإن المشرع  منح لھ الحق في استرجاع العقار حتى یمارس 

نھ یمكن لھ أغیر  . مثال أو لغرض آخر ، و لكن بشرط أن یقوم بدفع تعویض اإلستحقاق فیھ تجارتھ

شروع ، ولعل إضافة ھذه العبارة أن یتحلل من دفع التعویض متى برھن عن سبب خطیر وغیر م

من ( ق ت ج )  لم یكن حشوا أو مجرد إضافة ، وإنما ھي دعم لفكرة ضمان  184في نص المادة 

  عدم اإلزعاج  الشخصي الخاصة ببیع القاعدة التجاریة.

 garantie deص    "یعود أصل ھذه الفـكرة إلى تطبیق نظریة  ضمان عدم اإلزعاج الشخ

trouble personnel  "2  ویعني ذلك أن البائع للقاعدة التجاریة والذي ھو المالك للعقار، یجب أن

ا.  ال یتسبب في إزعاج المستأجر الذي اشترى منھ القاعدة التجاریة  ذلك أن بیعھ یجب أن یكون تام

تعادة ھ و ع االس الي ال تق ى العنبالت بقا عل أ یحس تأجر بخط ام ذا المس                 .دهض ار إال إذا ق
رورة باإلضافة إلى ض،   یستفید المؤجر من أحكام ھذه المادة یجب أن تتوفر فیھ شروط معینة حتى

   .توافر جمیع الشروط الواجبة لممارسة الحـق في االسترجاع

ار مھما كانت طبیعة تنتقل إلى جمیع المالكین المتتالیین للعقإن صفة البائع للقاعدة التجاریة 

الخ. ..عن طریق الوصیةأوانیة أو بمقابـل أو ببیع أو عن طریق اإلرث عملیة االنتقـال؛ مج

           المستأجر (یستفید منھ جمیع ذوو الحقوق من ( ت ت ج)  184وارد في المادة فاالستثناء ال
                                                             

  .  7 16عبد اهللا وافي ، مرجع سابق ، ص   - 1
2  -Voir :  PEDAMON (Michel) , Droit Commercial, Op.Cit , p. 288 .  
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، وھو كذلك استثناء یمكن أن یدفع بھ المستأجر مھما كانت طبیعة االستعادة )و المتنازل عن المتجر

للمستأجر حمایة  كل ھذا فالمالك  مجبر على دفع تعویض االستحقاق ورغم  سھا المالك.التي یمار

ویكون للمستأجر بذلك إما  من ضیاعھ للملكیة التجاریة التي كانت نتیجة استعادة العقارلھذا األخیر 

  . التجاریة تحقاق ثمنا  مقابال للملـكیة الحق في التجدید،  أو أن یقبض تعویض االس

  .استعادة العقار التابع لملك عمومي  ثالثا:

ال یجوز رفض تجدید اإلیجارات الخاصة  « :نھ أعلى  من ( ت ت ج ) 185تنص المادة      

للدولة أو الوالیات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة دون أن تكون الجماعة  بالعمارات التابعة

حتى ولو كان رفضھا  176المادة المالكة ملزمة بسداد تعویض اإلخالء المنصوص علیھ في 

العمومیة بدفع تعویض االستحقاق  الھیئات المشرع ألزم	 »مبررا بباعث المنفعة العمومیة

كان  حتى وانعلى غرار األشخاص الطبیعیون لمستأجریھا عند مغادرتھم لالماكن المستأجرة 

عمارات التابعة یة النوعفي لكن المشكل المطروح في ھذا النص  ،رفضھا بدافع المنفعة العامة

  ، فھل كل العمارات تخضع لھذا النص ؟ للھیئات العمومیة

بین  ھناك فرقبالعودة للنصوص القانونیة الصادرة في مجال العقارات التابعة للدولة 

 عمرانیا یتم  فیھ نزع الملكیة للمنفعة إطاراالعمارات التي تؤجرھا الدولة للخواص والتي تمثل 

  .إنھاء اإلیجار فیھا لعدة أسباب والتي یتممؤجرة التابعة للقطاعات المحمیة ارات ال، وبین العقالعامة

حق التجدید  في لمستأجر ا أحقیةالمشرع الجزائري  ینصمن خالل المادة السالفة الذكر 

الدولة أو إحدى ممثل في شخص معنوي عام كالمؤجر  رغم أن مقابل استالم تعویض االستحقاق 

مستعمال كافة عام أن یسترجع عقاره  كشخص معنوي حق فیھا للمؤجرمؤسستھا، والتي ی

 علیھ ذلك ر نظام اإلیجارات التجاریة یتعذرإال أن في إطا ،العامة في استرجاع أمالكھ االمتیازات

 . حیث یقف موقف الشخص الطبیعي المجرد من كافة االمتیازات ویحاسب مثلما یحاسب ھذا األخیر

   متع ھذا األخیر بحق االسترجاع.ترغم  جر أكثر من أنھا تخدم المؤجرمستأوھي وضعیة تخدم ال

فض ارالللمستأجر أن یطلب من  المؤجر الممثل في صفة الشخص المعنوي العام  ھنا یحقو 

، وفي ضھ مبررا بباعث المنفعة العمومیةأن یسدد  لھ تعویض اإلخالء حتى وإن كان رف تجدید لل

ویظھر الدور الكبیر أمام سلطة عامة  ستأجر في المطالبة بالتجدیدظ المتتحقق حظو  ھذه الحالة

  .للحق في االیجار حتى أمام امتیازات السلطة العامة

      اعترف المشرع بالملكیة التجاریة التي أنشأھا المستأجر و فضلھا على المنفعة العامة 
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االسترجاع من دون تعویض. ن فیھا طبقھا على الدولة بصفتھا مؤجر في كل الحاالت التي یمك و 

ً بإحدى األسباب المذكورة  إذ أنھ یعد رفضھا للتجـدید صحیحا وال تلزم بالتعویض إذا كـان مبررا

و یكون غیر صحیحا و تلتزم بالتعویض ، إذا تحججت بباقي من( ت ت ج) ،  177في المادة 

  .األسباب

 وتاریخي أالطابع بال فیتصّ أما النوع الثاني من العقارات فیمثل إطارا عمرانیا محمیا 

، و یحظر للمستأجرین لھذه األماكن القیام بأي عمل من شانھ أن یؤدي إلى إحداث تغییرات ثارياآل

ن المؤجر الممثل في الھیئة العمومیة إعلى ھذه المعالم ذات القیمة التاریخیة والثقافیة. ومن ثمة ف

على وذلك لزما بدفع أي تعویض. یجوز لھ أن یمارس حق رفض التجدید من دون أن یكون م

 47و  46وبموجب المادتین  1قانون التھیئة والتعمیروھو ما جاء في  . قانونیة خاصة موادأساس 

أشارت المادتین أن النصوص و، میزة الطبیعیة والثقافیة البارزةاألقالیم ذات الالتي حددت  منھ 

اللتزامات الخاصة و التي تطبق على ھذه القانونیة  التشریعیة منھا والتنظیمیة ھي التي تضبط ا

ج  وتھیئة محیط سینالمناطق سواء من حیث استخدامھا أو تسییرھا وإقامة البنایات فیھا و طریقة ال

   التراث الطبیعي والثقافي والتاریخي .

  الثاني الفرع

  .الرفض المبررحاالت  
     

 لتصرفات ؤجرراقبة المتضیق دائرة حمایة الملكیة التجاریة في ھذا المجال بمدى م

، إذ یفقد المستأجر ملكیتھ لقانونیة المتاحة لھ من جھة أخرىللفرص ا ھمن جھة واغتنام المستأجر

المتسبب فیھا،  و أمام إصرار المؤجر على ھو أمام وضعیات قد یكون وحقھ في التجدید  التجاریة 

   في االسترجاع ینصھر الحق في االیجار وتتزعزع مكانتھ. حقھ 

ا ألن ذلك ی  ً ً نادر ر تصرفا َ حرمھ یعد في الواقع العملي خروج المستأجر من المحل المستأج

من دون أن یحصل على أي انھ سیضیعھا متى ارتكب خطأ من التمتع بملكیتھ التجاریة إال 

كما یحق  .من ( ت ت ج ) 177في المادة ویتنوع الخطأ بتنوع الحاالت التي وردت تعویض، 

                                                             
دیسمبر  2ر ) صادرة بتاریخ (ج المتعلق بالتهیئة والتعمیر  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29 – 90القانون رقم   -  1

 . 2440، ص  52، العدد 1990
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حتاج المؤجر إلى عقاره لالستعمال السكني أو كان العقار في وضعیة ال تسمح االسترجاع إذا ا

   ر كأن یكون خطیرا أو آیل للسقوط.باإلیجا

ا یكون ھو یمكن حصر ھذه الحاالت في مجموعتین؛ األولى خاصة بالمستأجر  و    ّ وذلك لم

 .جر لعقاره وذلك لما یحتاج المؤ ،والثانیة خاصة بالمؤجر و بالعقار ذاتھ المخطئ ؛ 

  حاالت خاصة بأخطاء المستأجر.أوال : 
كن المؤجر من استرجاع عقاره المستأجر بأخطاء تمّ  االحاالت التي یقوم فیھ نص المشرع على     

ل  ادة دون مقاب ي الم ن ( ت ت ج )  177ف ي قیم رةوھ ال خطی تأجر بأعم ذ ام المس دم تنفی ، و ع

 تأجر عن استغالل المحل دون سبب جدي ومشروع. ، و توقف المسالعقدیةالمستأجر اللتزاماتھ 

  قیام المستأجر بأعمال خطیرة وغیر مشروعة.  -1

تاركین إیاه لتقدیر  لسبب الخطیر وغیر المشروعا تعریفعلى لم تنص التشریعات المقارنة 

ضمن ،  یفسره بأنھ قد یت2 الفقھ فجانب من؛ ا لھتعریفإعطاء م الفقھ والقضاء في ، وقد انقس1القضاء

ي ، أو أن یتعسف فأو یمتنع عن دفع األجرة أخركأن یت عند تنفیذه لإلیجار كبھ المستأجرخطأ یرت

ـرأو االستعمال واالنتفاع بالمكان،  َ   .أن یھمل  صیانة العقار المؤج

، ومن  نھ تصرف غیر سوي یخالف النظام العام واآلداب العامةأ،  3جانب آخریرى و 

بالعودة و .4اخطیر ابتصرفات عنیفة ضد المؤجر سبب المستأجریام خالل ھذا التفسیر  اعتبر ق

 Levasseur "لفاسور"  نجد  أننسي والمتعلق بالملكیة التجاریة الفر 1926لعرض أسباب قانون 

ّق على مفھوم السبب الخطیر "   قا تمثل سبب جدي و مخالف ، بأنھ یعبر عن أشیاء أكثر عمعل

   .5یر النشاط ، و التعسف في االنتفاع ، أو أن یمتنع عن دفع اإلیجارتغی ھا للقانون، ویدخل في إطار

                                                             
اكتفى المشرع اللبناني عند ذكره لهذه الحالة بتسمیتها " إحداث تغییر في وجهة استعمال المأجور استعماال یسيء  -  1

ا المشرع . أم 557بالعین المؤجرة، و قد ترك تحدید هذا المفهوم للقضاء .انظر: محمد علي فینو، مرجع سابق ، ص 
المصري نجده قد أدرجها ضمن حالة اإلخالء بسبب استعمال المكان بطریقة مقلقة للراحة أو ضارة بسالمة المبنى . 

  .286انظر : عبد الحمید عمران ، مرجع سابق ،  ص 
 - 2   GROSS ( Bernard ) , BIHR (  Philippe), Contrats, Tome 1, Presse Universitaire de  

, p. 532. 1993     France,      
- 3   HESS -FALLON ( Brigitte) , SIMON ( Anne Marie ), Op.Cit, p.77 .   
- 4   MONÉGER ( Joel), Douze  ans de Baux commerciaux (1993- 2005), sélection des 

principaux arrêts et commentaires ,Juris Classeur , 2ème éd ,Litec ,paris.2005, p.505 ,§ 194.    
  10  .حساین سامیة ، مرجع سابق ، ص   -   5
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 بھذه الصورة قد اتسع كثیرا وضمّ السبب الخطیر وغیر المشروع ریف تعنالحظ أن 

االنتساب ویعود سبب ھذا الخلط و، ھا المشرع الجزائري ضمن نطاق آخرفردأتصرفات أخرى قد 

قانون الخاص باإلیجارات التجاریة  لكل حالة على حدة  لعدم تفسیر ال ،لعناوین تخرج عن النطاق

سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري ، وھو ما یجعلنا نتسآل كیف للقاضي تحدید السبب الخطیر 

    وغیر المشروع عند  الحكم ؟

من التصرفات التي تدخل ضمن ھذا التكییف استناد إلى األحكام القضائیة المصنفة لذلك 

النشاط ، إذ أن قیام المستأجر بتحویل نشاطھ التجاري المتفق علیھ في عقد اإلیجار دون  تغییر  نجد

 1القضاء الجزائري، وھو نوع  من المخالفات اخذ بھ  أخذ إذن من المالك یكون قد خالف القانون

 أو من محل لبیع المشروبات ومن أمثلتھ تحویل محل معد لبیع الخضر و الفواكھ إلى محل للمبیت،،

فة بیع الكحولیة  لبیع األحذیة من دون ترخیص. واعتبر بیع العطور في محل للحالقة ، أو إضا

اختالال في تنفیذ التزامات العقد ولكنھ یدخل ضمن األعمال غیر  الحلویات في مخبزة مثال ،

ً من المالك  فرنسي النـوع من التغییر یسمیھ الفـقھ ال إن ھذا .2المشروعة ما دام أنھ یستوجب إذنا

و المشرع الجزائري لم یأخذ بھ عند نقلھ  3 (la déspécialisation ) بقاعدة الالإخـتصـاص

  .للنصوص القانونیة

، مع العلم أن ھذا التصرف اعتبره البعض العقار سببا خطیرا كما یعد التعسف في استعمال

بعنایة العین المؤجرة وال خرقا لاللتزامات التعاقدیة على اعتبار أن المستأجر ھنا ال یھتم  4اآلخر

بالمحافظة على العقار، و أن ارتكابھ لھذا النوع من الخطأ یعد  ضررا للعقار ، كأن یقوم بكسر 

ن أمع العلم  .5ھامن أجل التوسیع أو فتح أبواب جانبیة أو غلق ھء من الجدار المتواجد داخلجز

وع ،  إذا لم یكن معلال تعلیال كافیا القضاء الجزائري قد نفى االحتجاج بالسبب الخطیر وغیر المشر

                                                             
 05/10/2005المـؤرخ فـي  357003، ملـف  رقـم ( غ ت ب) الصـادر عـنقـرار الأقرته المحكمة العلیـا فـي  هو ماو   - 1

، مدیریــة نشــرة القضــاة ، یــر النشــاط ، یتطلــب رخصــة إضــافة نشــاط ثــانوي یعــد تغی  ( م س ) و (ش م ) المتضــمن بـین
  .352، ص  2010،  65، ع وطني لألشغال التربویة، الجزائرالدیوان ال، الدراسات القانونیة 

  . 26، ص  1987العقون األخضر " اإلیجارات التجاریة " ، نشرة القضاء، مجلة  قانونیة ، العدد األول ، جانفي  - 2
3  - GUERY ( Gabriel ) , L’essentiel de droit des affaires , 7ème Ed. Dunod , 1990,  p.291. 

   - 4 RAPIN ( A ) , DUPAY ( C ) , Poly  ( J ) , Précis de droit commercial , 3ème Edition ,  
Dunod Edition  1966, Paris, p.66 . 

5  - DU JUGLARD ( Michel ) , IPPOLITO ( Benjamine) Op.Cit , p 467  .      



257 
 

   . 1وواضحا ، وھذا ما أخذ بھ  القضاء الفرنسي أیضا 

تعمال ا اءة اس روعة وإس ر مش رة وغی ال خطی تأجر بأعم ام المس ي إن قی ؤجرة ف ین الم لع

عالوة على الفسخ یحق للمؤجر رفض و، فسخ التؤدي إلى أحقیة المؤجر في طلب  القانون المدني 

د عن اءالتجدی ي أن أخط ذا یعن تحقاق، وھ ویض االس دفع تع ن دون أن ی ار م دة اإلیج ة م  د نھای

ة، إذ  تھساھمت في تضییع لملكیالمستأجر  ى لتالتجاریة. غیر أن ھذا األثر ال یكون نتیجة حتمی  ھبق

ة  متى اغفل المؤجرورقة أخیرة لنیل فرصة التجدید  ة الالزم راءات القانونی اذ اإلج د ،على اتخ  وق

  .  2إجباریة ھذه اإلجراءات في قراراتھا  المحكمة العلیا تأكد

أمر  العقدالتزامات یظھر جلیا أن عدم تنفیذ :  اللتـزاماتھ العـقـدیة عـدم تنفیذ المستأجر  -2

دراسة  ارتأینا إلى ، السابقة الذكرمع نظرا لتداخل أصناف المخالفات مرتبط بالقواعد العامة و 

موقف المستأجر في حمایة لم تتخذ من قبل المؤجر تعزز  إنالتي جراءات و اإلالتزامات المستأجر 

  .  االیجارتأكد بذلك  مكانة  حق لت ملكیتھ التجاریة

التقنین المدني المشرع الجزائري ضمن   تناول: التزامات المستأجر في عقد اإلیجار -أ)

  : فينھ و تتمثل م 504إلى  491د من المستأجر في المواالتي تقع على    تزاماتاالل

في المواعید بصفة منتظمة  األجرة دفعضرورة المستأجر  فعلىااللتــزام بالوفــاء باألجــرة:  -

ثبوت المخالفة یكون إما بتقدیم المؤجر . و  3و في الجھة التي توجد فیھا العین المؤجرة  المقررة

أو  األجرة داء مؤخرلمستأجر بأالقاضي بإلزام ا و للمحكمة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى فیھ

، و یتعین  4ن األجرة تطلب و ال تحملأل داءباألإعذاره المتضمنة وثیقة التنبیھ باألداء و ھبتقدیم

  .أن المستأجر ال یعد مماطال إال إذا أنذر یعتبر 5 الفقھف، على المؤجر طلبھا عند حلول أجلھا

                                                             
  .      1958 أفریل 14س عن طریق القرار المؤرخ في وهو ما أعلنته محكمة باری  - 1

- Voir : BRULLIARD (Germain ) , LAROCHE  ( Daniel  ) , précis de droit Commercial    
Press Universitaire de France , 5ème, Edition 1994. p. 64 et 68 

و      ( ف م )   ، بین 13/01/1991المؤرخ في  1367رقم قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف ومن أمثلتها    - 2 
مدیریة البحث ، الدیوان الوطني ، (ب أ )،المتضمن ضرورة توافر الشروط الشكلیة لصحة التنبیه باإلخالء ، نشرة القضاة 

  .161، ص  1995،  47، الجزائر ،ع لألشغال التربویة 
  من ( ت ت ج ).   498المادة  -3  

 .19، مرجع سابق  ، ص العقون األخضر - 4
  . 37 ، ص 1991عبد العزیز توفیق ، عقد الكراء في التشریع و القضاء المغربي ، مطبعة النجاح ، الدار البیضاء ، - 5
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اإلخالل بااللتزامات  یتضمنید رفض التجدتعلیل  أنھ متى كانالجزائري  یرى القضاء

فإن تكییفھا یكون ھو السبب الخطیر ، التعاقدیة و كانت المحكمة قد أثیرت مخالفة عدم دفع األجرة 

المؤجر المخالفة و تخلف عن تقدیم ما یثبت سعیھ لطلب األجرة   دعىاو غیر المشروع . أما إذا 

تخلف على أداء إجراءات اإلنذار طبقا للمادة  فإن المحكمة تعتبر عدم إمكانیة إثبات المخالفة بأنھ

. 1 و التي تعد إجراءات جوھریة أین القاضي یثیرھا من تلقاء نفسھ ألنھا من النظام العام 177

 یرى و،  2بطریقتین في الحصول على حقھ إما عن طریق دعوى اإلخالء أو الفسخالمؤجر یتمتع و

   .4د الطریق االستثنائي وھو دعوى اإلخالءضرورة االستغناء عن الفسخ أمام وجو  3البعض 

أن یعتني باألماكن  یجب على المستأجر  االلتزام ببذل العنایة والمحافظة على العین المؤجرة : -

ا یلحق بھا من ھالك من جراء عمّ  مسئولالمؤجرة ویحافظ علیھا محافظة الرجل العادي ذلك انھ 

ریة، وفي ھذه الحالة علیھ إخطار المؤجر بكل أمر االنتفاع. كما یلزم بإجراء الترمیمات الضرو

وكل ضرر یصیب العین من جراء اإلسراف في استعمالھا یتـحمل مسئولیتھ في  .5 یستوجب تدخلھ

  .6ا ذلك المستأجر بسبب تقصیره في االلتزام بالعنایة بھا ألنھ ملزم في حدود معینة بالحفاظ علیھ

یكون استعمال األماكن المؤجرة حسبما   :سبما أعدت لھالتزام المستأجر بأن یستعمل العین ح -

إال  ،بعدم تغییر التخصیص دون إذن من المؤجر ، كما یلتزمھأعدت لھ من التخصیص المتفق علی
                                                             

و من تطبیقات الرفض المبرر لعدم دفع األجرة في القضاء الجزائري قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 1
(  ل ك ) و ( ن ع )، المتضمن توجیه اإلنذار إجراء شكلي ومن النظام   بین 1995/ 05/  10المؤرخ في  109837

الجزائر ،     الدیوان الوطني لإلشغال التربویة العام ، إثارته من تلقاء القاضي، قسم المستندلت والنشر للمحكمة العلیا ، 
  . 125، ص  1995،  2ع 

                                            .  p. 93 à 97 , Op.Cit, Jean Guirec) ( RAFFRAY Voir :   - 2      
" تعلیق وتعقیب على  مقال هل دعوى اإلخالء هي دعوى فسخ عقد اإلیجار؟ " مجلة  غسان محمد عون الحبال ، - 3

  .  642ص  الجمهوریة العربیة السوریة ،  ،تصدرها نقابة المحامین من ، اوالث المحامون ، العدد السابع
إن حق االسترجاع ودعوى الفسخ فكرتین مختلفتین ؛ فالفسخ یهدف إلى إنهاء العالقة التعاقدیة خالل سریان مدة اإلیجار  -  4

أي قبل انتهاء أجله ، بینما الرفض ال یمارس إال عند حلول األجل و هدفه هو منع المستأجر من التجدید . كما یختلفان 
حتفظ المؤجر بإمكانیة الفسخ القضائي حتى بعد إقامة دعوى تحدید شروط اإلیجار المجدد ، في  الجانب اإلجرائي حیث ی

ن الحكم أو القرار الصادر بشأن دعوى رفض التجدید ال یكتسب حجیة الشيء  ٕ فیه عند مباشرة دعوى الفسخ  المقضيوا
  . انظر : بین الدعویین من حیث موضوع و سبب الطلب القضائي لالختالف

-  GUIFORD ( françois ) ,"bail à loyer", Juris Classeur, Commercial, 11ème éd. 1989, p. 12 .     
 من ( ت م ج). 497أنظر المادة  - 5
 .556إلى  531عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط ، اإلیجار والعاریة ، الجزء السادس، المجلد األول ، ص  - 6
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أو سور یفصل جھتین،  فأي تغییر لشكل العقار كبناء، إذا كان ھذا التغییر ال ینشأ أي ضرر للمؤجر

  . جدیدالت جر من حقیحرم المستأ افا غیر قانونی، یعد تصر من دون ترخیص ھدم مرحاض

قق عادة یتحأمر وھو انتھاء اإلیجار،  عندیلتزم المستأجر برد العین :  رد العین المؤجرةالتزام  -

المستأجر ممارسة حقھ سنتین، فیفضل العقود اإلیجار التي تفوق في . أما في العقود المحددة المدة

البقاء في  المستأجرولھذا یبقى تنفیذ ھذا االلتزام متوقف على رغبة ، أن یسلم العینفي التجدید من 

  ، وال یدخل بذلك في سلسلة المخالفات التي قد یضیع في شأنھا المستأجر حقھ في التجدید. أو الرحیل

یحق للمستأجر أن : یةالعقد االلتزاماتب عدم تنفیذ اإلجراءات المتخذة لرفض التجدید بسب -ب)

ة طالما لم تثبت علیھ المخالفة ولن یتحقق ذلك إال بعد اتخاذ المؤجر إلجراءات یبقى في األمكن

  قانونیة، وإذا لم یتم إتباعھا ضاع حق المؤجر في استرجاع العقار وتتمثل في: 

 وذلك متى كانت الخطأبتحریر محضر معاینة إلثبات المؤجر یقوم   : إثبات حالة المخالفة -

         رخصة.قابلة للمعاینة میدانیا كتغییر طبیعة النشاط التجاري دون تشكل واقعة مادیة  المخالفة

 المخالفة  حالة ثاني وتالي إلثبات  إجراءیعد و  :نذار بالكف عن اقتراف المخالفة اإلتوجیھ  -

یطلب عن طریقھ التسدید إذا كان ، یتم بموجب عقد غیر قضائي أو رسالة موصى علیھا حیث 

ر أو عدم دفع األجرة ، و مفاد ھذا اإلنذار ھو الكف عن ارتكاب المخالفة و األمر یتعلق بالتأخ

، من ( ت ت ج) تحت طائلة البطالن 177رة  الثانیة من المادة  عدول عنھا مع ذكـر مضـمون الفقال

  .المخالفةكما یتم إمھال المستأجر بمدة شھر كامل للكف عن ارتكاب . و بیان السبب المستند إلیھ

ة - ة:  معاین ام المخالف تمرار قی تمرار اس ات اس ؤجر بإثب وم الم ر  یق ق محض ن طری ة ع المخالف

المؤجر  یقم بھاأھمیة بالغة بحیث إذا لم  تبلیغ باإلنذار. وللمعاینةالانقضاء شھر من یوم  بعدقضائي 

ةوحدث أن توق ھ للمخالف ھ عن المخف المستأجر عن ارتكاب ع المستأجر بعدول إن دف الل ، ف ة خ الف

ف عن القھلة الم ّ ذي تخل ة.  یعد دلیال ضد المؤجر ال ة استمرار المخالف ام بمعاین م یستجیب ی وإذا  ل

  بالدفع یطلب فیھ  بالتنفیذإرسال أمر ـ مثال في حالة عدم دفع األجرة ـ حق للمؤجر إلنذارلالمستأجر 

  .التجاریةالملكیة في وعزف المستأجر عن الدفع ضاع حقھ وإذا تم  االستمرار في المخالفة 

ن التنبیـھ باإلخالء لسبب مبرر والذي بمیوجھ توجیھ التنبیھ باإلخالء  :   -  ى المؤجر م ھ یعف وجب

ن دفع التعویض. وھنا نالحظ  د المؤجر م د أن یتأك د فالب أن الخطأ وحده ال یستوجب رفض التجدی

  تكرار الخطأ واالستمرار فیھ عن طریق محضر المعاینة وإثبات ذلك. 
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ن ة الدعوى القضائیة لرفض عقد اإلیجار بدون تعـویض:مباشر  - ھر م ة أش عند انتھاء مھلة ثالث

  بعد استنفاذ كل المراحل اإلجرائیة. نبیھ باإلخالء یجوز للمؤجر رفع دعوى قضائیة تاریخ تبلیغ الت

د : التوقــف عــن استغــالل القاعدة التجاریة -3 ي التجدی ھ ف ف عن یضیع المستأجر حق ى توق مت

   ؟أسباب  التوقفما ھي والمقصود من االستغالل الفعلي ،  فما ،لسبب غیـر مشروعالستغالل ا

ولالستفادة من  تجدیداللصحة  یعد االستغالل الفعلي شرطاي : ضــرورة االستغــــالل الـفعـل -أ)     

النشاط ، ألن أي تقطع أو توقف في جدیا غیر متقطعا  یكون  أن علىنظام اإلیجارات التجاریة 

ھو و الحكمة من اعتبار التوقف مخالفة  ،1یحرم المستأجر من الحق في اكتساب الملكیة التجاریة 

یحط من قیمة العقار وتنخفض القیمة االیجاریة  لھ ، فكل محل اإلضرار بمصلحة  المؤجر ألنھ 

الجزائري یر المالیة قدّم وز امتدادا لھذه الفكرة و .ھجران الزبائن لھ وتھدر قیمتھ مغلق یتأثر بفكرة

، یقضي بأحقیة الدولة في استرجاع كل  2اقتراحا  2010قانون المالیة التكمیلي لسنة  في  مشروع

تم غلقھا أو المھني بما فیھا التي تعود ملكیتھا للمواطنین والتي  لمحالت المستعملة للنشاط التجاريا

ل لالستغالل من طرف منذ سنة و تجرید أصحابھا من حق االنتفاوتوقف استغاللھا  َّ ُحو ع على أن ت

ُعرض  ، سواء كانتي إطار تشغیل الشبابللمزایدة أو تمنح بالتراضي ف  ھیئات عمومیة أو ت

المالك  لقي استیاءمن قبل الحكومة بعد أن رُفض  ھذا االقتراحغیر أن . أو غیر مستأجرةمستأجرة 

 خطوة  تتنافى و فكرة حق الملكیةتعتبر  في نظرنامالك ال بالمستأجر فإجراء یمس بالاعتبر كلھ  و

                                                             
1  -  PEDAMON ( Michel ), Baux Commerciaux , Op.Cit, p.  170   

من مشروع قانون المالیة التكمیلي حیث یقضي باسترجاع جمیع المحالت التجاریة(العقارات) أو  37وذلك في المادة  - 2 
المهنیة التي تجاوزت مدة عدم استغاللها السنة، وذلك مهما كانت ملكیتها عمومیة أو خاصة. و ترجع الحكومة مقترح 

لى األسباب التالیة :و  بقائها مقفلةر التي تلحق بالدولة و الجماعات المحلیة بسبب قرارها إلى األضرا ٕ   ا
   .غیاب دفع الضرائب و بالتالي تقلیص مداخیل الجبایة في البلدیات التي تحتضن هذه المحالت  
   .حرمان المواطنین من توفیر خدمات جواریة  
  لتي تتراكم بالمراكز العمرانیة.تأثیر النسیج العمراني ووجه المدن نتیجة األوساخ ا  
  سین أطر السكنإبطال مفعول المجهود المبذول إلعادة تأهیل وتح. 

، المؤرخ 2998العدد ،الجزائریة جریدة الشروق "، 2010ن المالیة التكمیلي لسنة قانو  : بلعمري سمیرة ، " تفاصیل رانظ 
  . 4،  ص 18/07/2010في 
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خاصة   ، 1و ھو حق للمالك ال واجب علیھ  یستأثر بھ صاحبھ، ااالستغالل فیھا عنصرحیث یكون 

  . ولیس ھو الشأن في المستأجر الذي یتمتع بحق االنتفاع فقط ، ھنا یتمتع بحق الرقبةالمالك  نّ أو

ستغالل من مستأجر آلخر و االب التوقف عن تختلف أسبا:  أسباب التوقف عن االستغالل -ب)

د تكون. 2إن كانت في مجملھا خطأ یضاف إلى سلسلة المخالفات التي یرتكبھا المستأجر  غیر أنھا ق

ت أن یثب روعة ك ة  المستأجر أسبابا مش ار الالزم تیراد قطع الغی ف اس د توق للمصنع أو عدم توری

ائع أو  وم البض الحاتأن یق رإل إص ر ث لااء مظھ ارجي و لمح داخلي والخ ر  ال ـن أكث ب الزبائ جل

  .وفاةالأسباب خارجة عن إرادة المستأجر كالمرض، أو أو أن تكون ، وتقدیم الخدمة بصورة أفضل

، یكونأما أن       رّ یّر الح ل والمس ك المح ائم أو  التوقف بسبب الخالفات الواقعة بین مال زاع الق الن

مة ار القس ي انتظ ة ف ین الورث لأو أن یطل ، ب ف ألج ركة ب التوق طراري للش دمج االض أو   ، ال

رار ي  إداري  اإلغالق الذي یحدث بموجب ق ثال ، فھ زه م ل التن ى الخارج ألج فر إل أسباب أو الس

روعة ر مش بتال   غی ترجاع رت ي االس ؤجر ف ق الم ل   .ح ن أج ي وم ھ ف ؤجر لحق ة الم ممارس

ترجاع  ھ االس راءات القان علی رام اإلج تم احت ة أن ی ابقة و، ونی ك الس ي تل راءات ف ذه اإلج تبھ ھ تش

اط ن النق د م ي العدی ة ف ات العقدی ذ االلتزام دم تنفی ة بع ر والخاص عیة أ، غی ذه الوض ي ھ ھ ف وم ن یق

ق  ة الغل ات واقع ؤجر بإثب ذات الم ة بال رة الراح ي فت ة ف تم المعاین ى أن ال ت تغالل عل دم االس وع

ة األسبوعیة وم العطل ي و إ ،المعترف بھا عادة أو في ی َّح الوضع أو استمر الخطأ أو بق ل م یُص ذا ل

امعاینة استمرار المخالفة  إلجراءھذا بالنسبة  . 3على حالھ تصبح المخالفة سببا قانونیا مشروعا   أم

 194ذكر مضمون المادة  واألسباب التي أدت إلى توجیھھ  أن یتضمنبالنسبة لتوجیھ التنبیھ فیجب 

                                                             
عبد . أنظر أیضا :  39،ص  2006ریة، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، لبنان جورج شدراوي، حق الملكیة العقا - 1 

  . 500الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة،  الجزء الثامن ، مرجع سابق ، ص  السنهوري،الرزاق احمد 
2 -VIANDIER (Alain ) , VALLANSON ( Jocelin ) Actes de Commerce Commerçant  activité   

Commercial , 2eme éd.  presse universitaire de France , Paris,1986 , p. 234.   

3 - VOIN ( Robert ) ,  ROBINO (Pierre) ,  Droit Privé Civil et Commercial , Presse         
 Universitaire de France. Paris ,1967 . p.  800    
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ى ضیاع عو، ( ت ت ج ) تحت طائلة البطالن  رض المؤجر إل دم احترام شكلیات ھذا اإلجراء یع

  . 1حقھ في الرفض،وھو ما أقرتھ المحكمة العلیا في قراراتھا 

وفي الحمایة  االیجارفي األخیر ومتى ارتكب المستأجر إحدى األخطاء السابقة یسقط حقھ في        

       قعة علیھ استعاد المستأجر حقھ ذلك. ل المؤجر باإلجراءات الواالقانونیة للملكیة التجاریة ومتى اخّ 

وفي ھذا الصدد البد أن نشیر إلى التراجع الذي عرفھ القضاء الفرنسي في ھذا المجال  

تحكم بالتوقف عن استغالل بالمخالفة التي تحرم المستأجر من الحق  الفرنسیة  حیث لم تعد المحاكم

 رغم صراحة النصوص الفرنسیة بذلكـ ي بذلك في التجدید إذا لم یكن شرط أو بند ا في العقد یقض

؛ األول  2009جوان  10المؤرخیم في  وھذا ما جاء في  قرارین لمحكمة االستئناف الفرنسیةـ 

 أسست یخص مؤسسة لممارسة الجزارة ، والثاني لمحل حالق توقف عن مھنة الحالقة  وقد 

وص القانون المدني التي تشترط حكمھا على نصمحكمة االستئناف الفرنسیة في ھذین القرارین 

تراجع عن تعبر نقول أن ھذه األحكام إنما القرارینعلى  تعلیقا و .2الخضوع إلى ما نص علیھ العقد

التجاریة في فرنسا بعد خمسین سنة من التطبیق وھذا بسبب عدم التقبل  اإلیجاراتنجاح نظام 

   .المجحفة في حق المؤجر و الخاصة باألحكام

یمكن للمؤجر رفض التجدید   حاالت خاصة بوضعیة العــقار و حاجة المؤجر للسكن. ثانیا :     

ذلك متى كان  كما یحق لھ .مھدد باالنھیارو  في الحالة التي یكون فیھا العقار غیر صالح لالستعمال

، ویعفى حینھا من االلتزام  بدفع التعویض، على خالف بعض التشریعات في حاجة ماسة للسكن

  . 3التي تلزم بالتعویض في ھذه الحالة العربیة 

  من (  ت ت  ج )  على أنھ:  177المادة   تنص:  حالة العقار غیر الصحي  واآلیل للسقوط  - 1

  …یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید اإلیجار دون أن یلزم بسداد أي تعویض   «  

                                                             
( ت م) و  بین 1988.03.27المؤرخ في  46713، ملف رقم ( غ ت ب ) ا) ، قرار المجلس األعلى ( سابق أنظر: -  1

المجلة  المتضمن ذكر التنبیه باإلخالء تحت طائلة البطالن، الشروط المنصوص علیها قانونا ،   (خ ع ) ،
  .75، ص  1993،   01الجزائر، ع  القضائیة ، قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا ، 

2  - AUQUE (Françoise), " le défaut d'exploitation de locaux commerciaux ne serait plus une 
cause de résiliation du bail " la semaine juridique ,  Éd. générale,  2009, pp 22 , 23.    

انظر:  ة إلى شروط أخرى.ففي التشریع اللبناني یقدر التعویض في هذه الحالة بأربعین بالمائة من قیمة المبنى إضاف - 3
لبنان،  بدوي حنا، موسوعة قضایا اإلیجارات، اجتهادات في قضایا اإلیجارات، الجزء األول، المؤسسة الحدیثة للكتاب

  . 38ص  ،2004
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المتعرف بھ من السلطة  منھا لعدم صالحیتھا للسكن بت وجود ھدم كامل للعمارة أو جزءإذا أث - 

ا..  ة   »اإلداریة، أو إذا أثبت أنھ یستحیل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتھ تفادة وإلمكانی االس

انقانونیة ، إذ  من ھذه المادة البد من شروط  ى ك اره  دون تعویض مت  یحق للمؤجر استرجاع عق

ى  یشكل و العقار مھددا باالنھیار، أو إذا كان غیر صحي ، أو وبئ ة عل المة وصحّ ى س را عل خط

ا  1من یشغلھ و على الغیر الذي یسكن بجواره  ا أو كلی ھ جزئی رورة تھدیم ي 2، ویعني ھذا  ض . وف

یجب على المؤجر المالك أن یثبت ذلك بموجب قرار  بھذا الشكلكل الحاالت التي یكون فیھا العقار 

 . 3لعقارإداري یستصدره من السلطات اإلداریة المختصة متضمنا ھدم ا

لطة أن یص إن تقدیر خطورة المبنى ال یختص بھ القاضي، بل البد دم عن الس رار الھ ـدر ق

ة م أن حال ع العل ا  اإلداریة المختصة قانونا، م ا یطلبھ ھا اإلدارة و إنم عیة تفرض ت وض ر لیس الخط

ة  دم البنای ر بھ رار اإلداري اآلم دیم الق ترط تق ا تش ة العلی ل المحكم ا جع و م ؤجر. وھ رط الم كش

  .4جوھري لقبول دعوى االسترجاع 

یقوم  أنبقرار الھدم ھذا ویحق للمؤجر بعد أن ینذر المؤجر كافة المستأجرین بصفة رسمیة 

ةكما كان علیھ في السابق، ، غیر أنھ ال یكون مضطرا إلعادة بنائھ بھدمھ ة المطلق ي  بل لھ الحری ف

ة إع5ذلك  ي حال ي السابق . و ف ا ف ار كم اء العق ق األولویادة بن إن للمستأجر ح ى ف ودة إل ي الع ة ف

دیم، ان الق ھ، المك تغاللھا بنفس ة اس ؤجر نی ان للم ى وإن ك ادة  حت ا الم ـن (ت ت ج ) 177تطبیق   مـ

وذلك بعد تنفیذ المستأجر لكل إجراءات االستفادة من ھذا الحق،  وھو ما یؤكد دور حق االیجار في 

  .حمایة المستأجر

                                                             
1 - LE GALL  (Jean - Pierre) , Droit Commercial , Les Activités Commerciales   ,7ème Ed. Dalloz, 

Paris , 1987, p. 54 .   
یفرق القضاء الفرنسي بین الهدم الجزئي و الهدم الكلي حیث األول یلزم المؤجر بدفع التعویض ألن البنایة قابلة  - 2

ّ  أنهالتجزئة في حین الهدم الكلي ال یلزم التعویض بسبب    وعن التفرقة بین الحالتین راجع :  ، غیر قابلة للتجزئة 
-    CHÂTEAU ( Benoit) , " Baux Commerciaux , Perte du bail "   JurisClasseur ,Volume 

commercial , Édition techniques, Annexe 52 , 1991, p 4 à 7.    
-  3  GUERY ( Gabriel ), Op.Cit p.                                                              .29  

( هـ ع و ت ع)  بین ،1989/ 03/ 05المؤرخ في  56060، ملف رقم ( غ ت ب ) قرار المجلس األعلى ( سابقا)  - 4
قسم المستندات  المجلة القضائیة،، دم یستوجب القرار اإلداري بالهدمرفض التجدید بسبب اله المتضمن و (ر م) ،

  .117، ص  1990،  04 والنشر للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة ، الجزائر، ع
5 - BLAISE ( Jean – Bernard ) Droit Des Affaires ,Commerçants Concurrence, Distribution. 

LG DJ, Query, 1999, Paris ,p. 287.  
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ن یلتزم بتعویض المستأجرال   ي ھذه الحاالت فخالصة القول أن المؤجر  د، ولك ال م یق مح

  . رالمستأج وقحق إلىة أخرى تضاف قانونیحمایة ھذا  یعد  و الحق في األولویة  وبدیال أ

للمؤجر  من ( ت ت ج ) فإنھ یجوز 182مادة للطبقا :  حالة استرجاع العقار ألجل السكن  -2

  : التالیةتوافر الشروط القانونیة أن یستعید عقاره ألجل  السكن شریطة 

یجوز للمؤجر رفض تجدید اإلیجار  « فإنھ من ( ت ت ج ) 182وفقا للمادة  : الشرط األول - 

فقط تقع االستعادة حیث  »…على الجزء الخاص بالمحالت السكنیة الملحقة بالمحالت التجاریة 

  . على المحالت السكنیة الملحقة

من  182فوفقا للمادة دة تكون لغرض اإلسكان وألشخاص معینین ، إن االستعا : الشرط الثاني - 

لیسكن فیھا بنفسھ أو لیسكن فیھا زوجھ أو أصولھ أو فروعھ أو أصول أو …«  ( ت ت ج )

ّر   »…فروع زوجھ  أفراد أسرتھ الذین یسكنون ب ھؤالء األشخاص عنرجال القانون وقد عبـ

  . حاجیاتھم الیومیة و الذین ال یتمتعون بمسكن عادي یلبيمعھ ، 

إلقامة تجارة ما  أو  ھو السكن الشخصي ولیس التجاريالبد أن یكون السكن   الشرط الثالث : - 

بشرط أن ال …   «، المشرع ینص 1أو ألجل إقامة عطلة الصیف وما شابھ ذلك من فترات التنزه 

سرتھ أاجات أفراد یكون المستفید من ھذا االسترجاع حائزا لسكن یكفیھ لحاجاتھ العادیة وح

  .»…الذین یعیشون أو یقطنون معھ 

غیر انھ ال یجوز ممارسة حق االسترجاع ضمن الشروط المشار إلیھا  « : الشرط الرابع  - 

أعاله ، على المحالت المعدة الستعمالھا كفندق أو على األماكن المفروشة وال على المحالت 

ة من ( ت ت ج )  نص الماد 182وارد في المادة الالنص یقابل ھذا  .»االستشفائیة أو المدرسیة 

 انتقادا شدیدا وتعلیقا من الجانب الفقھي يوھو نص لقالفرنسي،   1953من مرسوم  14/2

أنھا مادة "   RAFFRAY Jean Guirec " ""جون قریك رافريحیث یرى األستاذ   الفرنسي، 

لتي تخرج من نطاق تطبیق نظام واـ ن المحالت المقصودة مبدئیا أل جاءت بعبارات غیر سلیمة

ھي تلك المستعملة فعال لالستغالل التجاري ، في حین ما أستثني من ھذه ـ اإلیجارات التجاریة 

ال  )،الفنادق واألماكن المفروشة والمحالت اإلستشفائیة والمدارس...  (ت طبقا لھذه المادة المحال
                                                             

1 - HOUIN ( Roger ) PEDAMON (Michel  ) , Droit Commercial, Actes de Commerce et  
Commerçant , Activité Commerciale et Concurrence, 8ème édition   , Précis Dalloz  , 
Paris , 1985, p 287. 
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فإن المستأجرین ، عند توافر ھذه الحالةعادة وإذا تمت االست ي تطبیق نظام اإلیجارات.تدخل ف

لیس لھم الحق في التعویض، وبالتالي لم یكن من الضروري أبدا التطرق إلى ذكر وسرد ھذه 

ِبل  المشرع ألنھا ال تدخل أصال في میدا ، وھذا ن تطبیق الحق في استعادة المحالتالحاالت من ق

وھو نفس التعلیق یمكن  .1أیضا  "  "PEDAMON ( Michel میشال  بیدامون"األستاذ " یراه ما

  .أعاله 182/2لمادة ا أن نسقطھ على 

كما ال  یجوز ممارسة حق االسترجاع إذا اثبت المستأجر أن الحرمان «  : الشرط الخامس  - 

من استغالل محالت السكنى یجلب تعرضا خطیر الستغالل المحل أو عندما تشكل المحالت 

من  182ـ وفقا للمادة على المؤجر المشرع   شترطا  » مشاعا التجاریة أو المحالت السكنیة كال

  .2تذبذبا في النشاط التجاري الممارس في المحالت الملحقة االسترجاع أن ال یحدث  ـ( ت ت ج )

ال یجوز للمؤجر أن یستفید من  « فإنھ  من ( ت ت ج ) 182وفقا للمادة  الشرط السادس : - 

بعوض، إال إذا كان عقد الشراء یحمل تاریخا ثابتا لمدة  ك العمارةأحكام ھذه المادة  إذا تم امتال

أما إذا كان ، بمقابل والعوض ھنا ھو ») ستة  سنوات قبل رفض التجدید  06تـزید عن( 

أمام إغفال والجزائري القضاء  فإن، عوض أي عن طریق التبرع أو اإلرث  االمتالك  بغیر

  .السترجاعجز ممارسة حق ایلم النص بیان حكم ذلك 

یتعین على المستفید من حق االسترجاع ، باستثناء السبب المشروع  …«: الشرط السابع  - 

أن یشغل بنفسھ األماكن في مھلة ستة أشھر ابتداء من تاریخ مغادرة المستأجر ، إذا لم یوجد 

ة یستعید المؤجر األمكنة المعد لفقرةھذه اطبقا لف	»…المخلي ولمدة ست سنوات على األقل 

أشھر بعد خروج المستأجر، و یمنح القانون  06للسكن بشرط أن یشغلھا بنفسھ في غضون 

  .لھا یعد غیر محتاج لھاوإذا لم یلتحق في خال،أشھر على األكثر لشغلھا  06جل أ ھابموجب

  

 

                                                             
1 - : RAFFRAY ( Jean Guirec) , Op.Cit , p. 93 à 97 . Voir  aussi : PEDAMON ( Michel ) 

Droit Commercial ,Op.Cit ,p 287.  
2- SERA (Yves ), Répertoire de droit commercial, concurrence déloyal , Dalloz, paris, 1996 ,p 28. 
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   ثانيال طلبالم
  .اآلثار المترتبة عن رفض التجدید

  

ر  ي إطار األم ي االیجار ف د عدم   59-75حسمت مكانة الحق ف ھ عن ذي یخلف ر ال النظر لألث ب

روطھ  وافرت ش ا ت د إذا م ق التجدی ع بح ا أن یتمت ك أن المستأجر إم ممارستھ أو عدم التمتع بھ ، ذل

ھ  ة وحق وحاالتھ أو أن یتمتع بالمبلغ الذي یعادل ضیاعھ لھذا الحق الناجم عن ضیاع الملكیة التجاری

رره المشرع وفقا لنظام اإلیجارات التجاریة الخاص في العمالء ، ومن المؤكد أن التعویض الذي ق

 لیس ھو بالتعویض الوارد في القواعد العامة  وإنما لھ أحكام خاصة بھ. 

، الضائعةیة لملكیة التجاراعن  للمستأجر و مقابال اضمانطبقا لھذه األحكام یعتبر التعویض   

یلتزم المؤجر بدفع التعویض تأسیسا على  ، حیثلھا  التي تضمن الحمایة القانونیةالمثلى فھو اآللیة 

ّخذ التعویض   185إلى  180و  178إحدى الحاالت المذكورة في المواد  من ( ت ت ج ). ولقد ات

ة أشكال في مقدمتھا    األول) فرع( ال "   " l'indemnité d'éviction، 1تعویض االستحقاقعدّ

الثاني)   فرع(ال ویضات أساسیة أخرىتع ف ھذا الشأن والمقررة ھم التعویضات یعتبر أ الذيو

   .على أن تتالءم  والوضعیة التي یمتثل فیھا ھااإحدللمؤجر حریة  اختیار أحیانا یكون 

  األول رعــفال

  اق .ـتعویض االستحق
  

ادة  ب نص الم ك بموج ل االستقالل وذل ري قب ن  46طبق تعویض اإلستحقاق في القانون الجزائ م

ر  والتيالفرنسي ،  1953مرسوم  ى الجزائ ذا المرسوم عل ق ھ م 2تنص على توسیع مجال تطبی . ث

انون  ب ق ھ بموج تمر تطبیق انون و اس ذا الق ري ھ رع الجزائ ى المش دد  1962.12.31تبن ذي یم ال
                                                             

  " التعویض باالستحقاق" واألصح نقول  لغة غیر سلیموهذا  " التعویض االستحقاقي"  مصطلحهناك من یطلق علیه ب -1 
لق علیه بتعویض نزع الید وهي في شرح القاموس " مكافأة وسماه المشرع الجزائري بتعویض اإلخالء ، أما اصطالحا فیط

 indemnitéیدفعها المؤجر للمستأجر إذا رفض تجدید عقد اإلیجار بدون سبب مشروع " ویسمى بالفرنسیة 

d'éviction"   ." مكتبة   انظر القاموس القانوني ـ فرنسي عربي ـ إبراهیم النجار ، احمد زكي بدوي ، یوسف شالال
علیه المشرع السوري بـ " الفروغ "  نسبة إلى انه الثمن الذي  طلققد أ. و  159، ص  1995الطبعة الرابعة  لبنان ،

  یضمن إفراغ  المستأجر من المحل وخروجه منه. 
على توسیع مجال تطبیق هذا المرسوم على الجزائر ، ولقد تم إلغاء هذه الفرنسي  1953من مرسوم  46المادة  نصت  - 2

  .1965ماي  12وذلك عن طریق قانون ر تبني الدولة الجزائریة بعد االستقالل تطبیق هذا المرسوم المادة فو 
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م ، تطبیق القوانین الفرنسیة  ر رق دھا صدر األم ة. وبع یادة الوطنی ا بالس ق منھ ا یتعل  59 -75إال م

ً الم 1975سبتمبر  26والمؤرخ في  داء تضمن القانون التجاري و دخل حیّــز التنفیذ بأثر رجعي ابت

  . و الذي ھو نسخة مطابقة للقانون الفرنسي .1975.07.05تاریخ من 

ال محالة  یعود في القانون الجزائري  إن البحث عن األساس القانوني لتعویض االستحقاق 

وھو ما یجعلنا نظریة الملكیة التجاریة ، تطبیق  الذین اعتمدا على   ینالفرنسیوالتشریع إلى الفقھ 

النقد  ونبحث في التطور التاریخي الذي دفع بوجود ھذه النظریة كأساس لتعویض االستحقاق، 

  وتحدید مقداره ( الفرع الثاني). ، ثم نتناول تعریف تعویض االستحقاق( الفرع األول ) الموجھ إلیھا

  تعویض االستحقاق.لالقانوني   ساساألأوال : 
على  مناصریھا اعتمادھالم ترق إلى درجة النظریة وقدالملكیة التجاریة مجرد فكرة  كانت       

نظریتي اإلثراء بال سبب و نظریة التعسف في استعمال تتمثل في مبادئ معترف بھا في القانون 

ة  إلى مبلغ التجاری تقییم الملكیة یبررحقا مالیا   تكونو في التشریع نصیبھا النظریة فأخذت  ،الحق

نظریة الملكیة التجاریة وأصبحت  على ھذه األسس نشأتو ھا.ضیاع عن مالي كتعویض

   .ما فیھا القانون الجزائري یستند إلیھا في سن قوانینھالتشریعات ب
  سنتناول ضمن نقطتین مضمون النظریة ثم  الحجج المعتمد علیھا و النقد الموجھ إلیھا. 

تعد الملكیة التجاریة فكرة حدیثة النشأة وتعود إلى ما قبل الحرب : نظریة الملكیة التجاریة   -1

حیث ،بالقیمة االقتصادیة للقاعدة التجاریة في إطار قانون تم االعتراف الرسمي أین العالمیة األولى 

. وھو األمر عناصر المكونة للقاعدة التجاریة أیا من ال أن یبیع أو یرھنمن خاللھ یمكن للتاجر 

لنص قانونا على القاعدة بالقول إلى أن جذور وخلفیات ھذه الفكرة یعود سببھا إلى تاریخ االذي أدى 

فت بموجبھعُ التجاریة والتي    . 1مادیة  وأنھا ملكیة تتكون من عناصر معنویة  رِّ

یسعى المستأجر إلى تكوینھ بعد فترة من االستغالل مال معنوي اعترف ھذا القانون بوجود  

و ھي تتكون وفقا لنص المادة  " Fonds de commerce " قاعدة التجاریة سمى بالیالتجاري 

ھا العالمة التجاریة و االسم التجاري و عنصر الزبائن مناألولى منھ على عناصر مادیة  ومعنویة 

                                                             
1 -  DERRUPEE (Jean), Le Fonds De Commerce , Op.Cit,, p.2. 
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. كما حدد ھذا القانون وألول مرة أیضا العناصر القابلة للرھن في  الخ...  1و الحق في اإلیجار

مع  ،2منھ  9/1ریة و تتمثل في كل العناصر المعنویة و المادیة وذلك بموجب المادة لقاعدة التجاا

  كحق تجدید وإنما كااللتزام.لكن لم یكن لھ المفھوم  اإلیجار یعد إحدى ھذه العناصر حقالعلم أن 

ناد  و آنذاكفي فرنسا تشجع الحزب االشتراكي ی لم تكن لھذه النصوص أبعاد عمیقة لو لم 

 "أھمھا ؛ اقتراح لوش   3تقدم بواسطة نوابھ باقتراحات كثیرة ، حیث  لملكیة التجاریةنظریة اب

Lauche"   كذلك أمام لجنة التجارة و الصناعة بغرفة النواب ؛ و  1912.12.19وذلك بتاریخ

، و یشتركان ھذان االقتراحان في أنھما  1918.10.22بتاریخ  "  " Levasseurاقتراح لفاسور

یرمیان إلى إعطاء المستأجر الحق في اإلیجار و تجدیده بقوة القانون بصرف النظر عن إرادة 

ى عل المصادقة ، ورغم ذلك  تمت  4الفرنسیة  وھو مطلب استاء لھ نواب الغرفة البرلمانیة  المالك،

  ولكن بنوع من المرونة. 1919.03.13بتاریخ  حق التجدید 

بل تم االستماع مرة أخرى وفي أسبوع كامل سمي بأسبوع ، لم یتوقف األمر عند ذلك الحد 

 1925جمعیة ممثلة عن المالك  في جانفي  159نقابة عن التجار مقابل  143الملكیة التجاریة إلى 

، سمي  1926جوان  30في صدر قانون یحمي الملكیة التجاریة  و استجابة إلرادة ھؤالء التجار

وھو  أول اعتراف من المشرع لحق المستأجر على زبائنھ وأمسى   بقانون الملكیة التجاریة

  . 5عنصرا تستقر بھ القاعدة التجاریة ، وكل تنازل عنھ یعد بمثابة تنازل عن المتجر ككل

دان العقود) التشریع االستثنائي بمثابة  ثورة في القانون الخاص ( أي في میاعتبر ھذا   

ع بالعین المؤجرة رغم أن اإلیجار قد على أساس انھ قد منح الحق للمستأجر في االستمرار باالنتفا
                                                             

1  - «  Le privilège d’un fonds de commerce... ne porte pas sur les éléments du fonds énumérés 
dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et 
le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et  l’achalandage… ». Voir : BLAISE 
(Bernard Jean), Op.Cit , p. 241.   

2   - « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions de 
la présente loi comme faisant partie d’un fonds de commerce : L’enseigne et le nom 
commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage,..» Voir : BLAISE (Bernard 
Jean), Op.Cit , p. 241                                                                                                         

3  -  SOLAL -  COHEN  MOCHE (Robert) , Op.Cit ,p. 22.  

4 - DE  GAGNY ( Jacques ), Op.Cit, p. 21.     

5 - SALOMON( Renaud) ,Précis de droit commercial , Press universitaires de France ,Paris, 2009 , p 
87.  
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من كونھ رضائي إلى كونھ  نظامي و بھذا فإن عقد اإلیجار تغیرت صفتھ التقلیدیة  انتھى اجلھ

 من ھذا المنطلقو وجعل من عبارة الملكیة التجاریة  نظریة تستحق التكریس والتأسیس علیھا .

في االحتفاظ بھم  الحق المعطى للمستأجر على عمالئھ وحقھ " بأنھا عرفت الملكیة التجاریة فقھا 

وفي حال عدم الحصول  والذي  أدى إلى تقریر حق الحصول على تجدید إیجاره الذي انقضت مدتھ

وھذا التعویض یسمى ، ھذه الملكیة علیھ یلتزم المؤجر بتعویض عن الضرر الذي سببھ حرمانھ من 

  . 1"بتعویض االستحقاق 

 فنجده یرتكز أساسا على تبیان مساھمة ودور ، أما التعریف االصطالحي للملكیة التجاریة  

أن ھــذه  3. ویعتبر البعـض 2الملكیة التجاریة متى تم إنشاء  التجاریة في تقییم القاعدةحق االیجار 

 propriété professionnelle du "اجرنیة للتھـالملكیة ھي نوع من أنــواع  الملكیة الم

commerçant" ، فلم یكن للمستأجر الحق في التجدید في مجال اإلیجارات التجاریة  و لم یكن

، حیث كان مركز المستأجر إزاء المؤجر ضعیفا، لوال مھنتھ التجاریة خاصة لیستفید من أیة حمایة 

  .  رألخیر ویعزز بھ موقفھ إزاء المؤجفظھرت الملكیة التجاریة كحق یتمتع بھ ھذا ا

  حجج النظریة واالنتقادات الموجھة إلیھا . -2

بفقھاء في أنصارھا  فلم یعتبربالصورة التي وضحناھا كان میالد نظریة الملكیة التجاریة 

 وقدموا حججاالمطلقة  یمثلون األغلبیةمعظمھم من التجار و  نواب في البرلمان كانب، وإنما القانون

  .بالنقد ورغم ذلك قوبلت س مستوحاة من نظریات في القانون وأس

الناتج  ضرورة معاقبة الرفض التعسفيعلى تأسست نظریة الملكیة التجاریة  حجج النظریة : -)أ

إحداث التوازن في الحقوق و تقویة الجانب ضرورة بالمؤجر في استعمال الحق عن تعسف 

  . 4غیر المشروع  عن الثراءبتقدیم التعویض  ھزاماإلثراء بال سبب عن طریق إل، وعلى الضعیف

                                                             
  :  أیضا. انظر  548ریبر (ج) ،  ربولو(ر) مرجع سابق،  ص  - 1

    - DE GAGNY (Jacques) ,Op.Cit, p. 21. et GINESTE (Gaston)  ,Op.Cit, p.  139. 
2  - "La propriété commercial est la dénomination attribue aux dispositions légales réglant 

les conditions de fixation du prix de location et de conférer au locataire commerçant un 
droit au renouvellement du bail des locaux occupés par son entreprise ". Voir : 
dictionnaire du droit privée de Serge BRAUDO , Alexis BOUMAN , 2008, paris, p. 112.   

3  - GINESTE (Gaston)  ,Op.Cit .pp. 25 et 27. 
4 - Concernant d'autres fondement et raisons de l'indemnisation voir : GRIGNON (philippe), 

Op. Cit , p. 27. 
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إن من بین الحیثیات المبررة للملكیة التجاریة والتي تضمنتھا ضرورة معاقبة الرفض التعسفي:  -

ل الحق ھو محاربة التعسف في استعما 1926.06.30المؤرخ في   الملكیة التجاریةدیباجة قانون 

إذ تنص المادة الرابعة من  ،عویض طبقا للمبادئ العامةدفع التالرفض التعسفي بو ضرورة معاقبة 

 غیرو كانت األسباب المقدمة  ،یجارتجدید اإلعلى أنھ إذا كان المؤجر یرفض ،  1ھذا القانون 

اتجاه المستأجر ، فإن ھذا األخیر لھ الحق في تعویض مساو للضرر المسبب وغیر مقنعة خطیرة 

ر معاقبة الرفض التعسفي بضرورة دفع تعویض ، وھو بفضل ھذا النص تقرو  عن رفض التجدید.

  . Dugy  "2" دوقيما دعمتھ  المذاھب االجتماعیة والعدید من الفالسفة في القانون و من بینھم 

د  اري عن ك العق ھا المال ي یمارس ة الت ي المبالغ كما تدور فكرة التعسف في استعمال الحق ف

ى ا رر عل راض استعمال حقھ في رفض التجدید دون مب ار ألغ اج العق د ال یحت ار أن المؤجر ق عتب

  . خاصة و إنما ألغراض تجاریة بحتة فإنھ یكون بذلك الرفض متعسفا في استعمال  حقھ 

 تقریرخر اعتمد علیھ آأساس حجة و:إن اإلثراء بال سبب ھو  ضرورة إصالح اإلثراء بال سبب  -

د یتمتع نتیجة وضعیات معینة  من القیمة المؤجر ق أنّ نظریة الإذ یرى أنصار  ، تعویض االستحقاق

وھو ما نص  ، فیستفید من زیادة مضاعفة من الزبائن راجعة أساسا إلى المستأجر القدیمالمضافة 

تعید عقاره الذي تستند ھذه الحجة على أن المؤجر وھو یس و .صراحةالفرنسي  1926علیھ قانون 

خالل مدة زمنیة  تأجر و من الجھد الذي قام بھیستفید من عمل ھذا المسسفإنھ ، ركان یشغلھ التاج

دون وجھ حق و ال مقابل، حیث أنھ یستغل العمالء تكون و ھذه االستفادة طبعا ، الستقرار تجارتھ

ومتى أصر على استرجاع ، من دون أن یكون السبب في وجودھم الذین تعودوا على ذلك المحل 

  .ثراء الذي لحقھ من جراء رفضھ للتجدیدالعقار یدفع للمستأجر مقابل مالي یضاھي ذلك ال

ن اإلثراء بال سبب یعد عمال غیر أاعتمد أنصار ھذه النظریة على القواعد العامة التي تقر ب

ذا  انوني لھ مشروعا یلتزم مرتكبھ بالتعویض ، وإن المدافعین عن ھذه الفكرة یرون بأن األساس الق

ن دو ن م ة ولك ؤولیة المدنی ى المس ود إل ن التعویض یع تفاد م ذي اس المؤجر ال دوث الخطأ ، ف ن ح

اع  ق االنتف ھ لح تأجیره للعمارة علیھ بالتعویض عن األضرار التي لحقت بالمستأجر من جراء فقدان

                                                             
1  - « Si le bailleur refuser de renouveler le bail… (Déclarant le texte) et si les motifs allégués 

par lui ne sont pas jugés graves et légitimes à l’encontre du locataire sortant. Celui-ci à 
droit a une indemnité égales au préjudice causé par le refus de renouvellement ».Voir 
PEDAMON (Michel), Baux   commerciaux, Op.Cit .p. 3.                                                                                                                  

  .183فاضل حبشي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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من المحالت وانتھاء اإلیجار بصورة نھائیة  ـ رغم انھ لم یتسبب بصورة مباشرة في إحداث الخطأ 

  .1الضرر الذي لحق بھ  ـ ولھذا السبب یتم حساب قیمة التعویض بتحدید

بشدة من قبل العدید من الفقھاء ورجال  الحجج السابقة  تم انتقاد: نقد نظریة الملكیة التجاریة  -)ب

و كان رد فعل المالك على ظھور فكرة الملكیة التجاریة عنیفا ، ففي البدایة أین لم یكن القانون 

و أن   حجج بالتركیز على عنصر الزبائنال یعترف بالجانب المعنوي للقاعدة التجاریة  ھاجموا ھذه

، أما المعنویة و خاصة عنصر الزبائن فإنھ حق  القاعدة التجاریة موجودة بعناصرھا المادیة فقط

یتمتع بھ العقار في حد ذاتھ والدلیل على ذلك في رأیھم ھو امتناع العمالء من إتباع التاجر إلى 

عنى ذلك أن موقع المحل ھو الذي كان یجلبھم و لیس حیث رحل، بل بقائھم متمسكین بالمكان،  وم

  نوعیھ خدمات التاجر فموقع المحل ھو میزه خاصة بالعقار و لیس بالقاعدة التجاریة. 

ي  كما ھاجم رجال القضاء المبلغ المستحق للدفع عند رفض التجدید  بعدم وجود تناسب منطق

ال بوجود  بین قیمة تعویض االستحقاق وقیمة المتجر المفقودة، من راف أص ى عدم االعت ة وال جھ

  نوع جدید من الملكیة المسماة بالملكیة التجاریة  ضمن أنواع الملكیة المعروفة قانونا. 

غیر مقبولة "  أن األسس التي اعتمد علیھا المشرع الفرنسي Chaveau" شافو و یرى 

كیة المطلق للتمتع بحق الملكان األحرى بالمشرع االرتكاز على مبدأ احترام الطابع  حیث قال أنھ 

.  وھو األمر الذي لم یتم األخذ بھ مما أدى إلى اعتباره قانون مجحف 2 و بمبدأ الحریة في  التعاقد 

غیر منطقي والدلیل انھ تم تعدیلھ على األقل عشرین  في حمایة طرف دون اآلخر وأصبح قانون

فرق بین الملكیة التجاریة و الملكیة عندما كبیر قد خلق مشكل. باإلضافة إلى انھ قانون  3مرة 

  .  4العقاریة

                                                             
1 -  BLAISE (    Jean Bernard )  ,Op.Cit ,p .  298    
2  - CHAVEAU( P), Métamorphose de la propriété commercial , Melanges Bréthe de la 

gressaye, Bordeau , France ,1967, p. 109 et S.  
3  - PEDAMON (Michel) , Baux   commerciaux, Op.Cit, P8 .   

  حیث قال في كتابه بعنوان:  Chaveau" شافو " لمفكرو هو ما عبر عنه ا -  4
            Métamorphose de la propriété commercial : « Sans  en  avoir plein  conscience ou 

en tout cas sans avoir eu le souci de le résoudre, le  législateur  de 1909  avais engendre  
un conflit entre deux types de propriété : la vieille propriété foncière de l’immeuble et la 
nouvelle propriété incorporelle du fonds de commerce qu’il consacrait » voir 
:.CHAVEAU( P), Op.Cit, p.109.  
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ن ھ إلى أن 1یضیف النقاد   ب م ھ الخطأ المرتك و نفس رفض ھ ي ال ال یمكن أن یكون الحق ف

ر ارض  كبی تھ  ،قبل المؤجر ألن في ذلك تع ي إطار ممارس دخل ف اره ی ك لعق و أن استرجاع المال

ً یستدعي التعویض عنھ.لحقوقھ التي تقرھا الملكیة العقاریة وال یعد االس   ترجاع ھنا خطأ

القانوني القاضي  بالتعسف  المبدأاستعمال  أنفیرى   Carbonier "كاربونیة "أما الفقیھ    

یستلزم  تطبیق ھذا المبدأ سوء نیة مالك الحق و ھذه النیة  استعمال الحق بالصورة الصحیحة  في

َر عنھ في قولھ :  تسببت في إضرار اآلخرین من دون فائدة مباشرة لھ و ھ  L’abus de » و ما عب

droit est alors proprement l’acte de malveillance ou de méchant».               

عندما یرفض التجدید،  رنھ ال یوجد أي تعسف من قبل المؤجا ومنھ البد القول على حد قولھ        

  ي یستحق المعاقبة ولیس المؤجر. بل على العكس فالمستأجر الذي یقوم بأخطاء ، ھو الذ

انون أراء انتقادات إال أنھا رغم كل ھذه  ن الق ة  م ة التجاری رة الملكی اء فك ى انتف رق إل لم  ت

ذه  الفرنسي ، بل وان تشریعات أخرى تأثرت بھا كما ھو الحال في التشریع الجزائري الذي تبنى ھ

ذاالنظریة   ة ھ ث  وتشریعات عربیة كثیرة تم عرضھا في بدای رعین  ونص البح ام المش ى أحك عل

  .التجدید حفاظا على الملكیة التجاریة 

  ره. یقدعناصر تتعریف تعویض االستحقاق  و تحدید ثانیا :    
المشرع  نجد، حیث  2قیمتھ تحدید و تعریف تعویض االستحقاق  التشریعات  فياختلفت  

العناصر التي و تعویض االستحقاقكیفیة تحدید الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي قد بیّن 

، فلقد وضع القضاء طرائق مختلفة لھذا مقداره احتسابطریقة . وأما عن یتضمنھا عند تقییمھ

  .الجانب التقني 

  تقدیره.في ثم نتعرض لمختلف الطرائق  ،وخصائصھ  تعویض االستحقاق رفوعلیھ سنعّ    

تعریفا محددا لتعویض االستحقاق و إنما لم یھتم الفقھ بإعطاء : تعریف تعویض االستحقاق   -  1

لمشرع الجزائري  بتحدید ھو مبین من خالل الغرض الذي یؤدیھ واألثر الذي یحققھ ، ولقد قام ا

" ما یدفعھ  یعرف بأنھإذ عناصره  األمر الذي ساھم بشكل كبیر في محاولة إعطاء تعریفا لھ، 

                                                             
1 -  SOLAL COHEN-  MOCHE (Robert), Op.Cit , p .182 . 

بالمائة من قیمة البناء شاغرا  محمد  40في التشریع السوري مثال یلزم المشرع المؤجر بدفع مقابل تعویض یقدر بـ  -  2
، مجلة المحامون ،الصادرة عن نقابة المحامین في الجمهوریة العربیة  بشیر الجزائرلي، " تعویض إنهاء العالقة االیجاریة

  . 625، ص  2005السنة الثمانون، العددان السابع والثامن ، سنة  السوریة،
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یجار وذلك متى رغب المؤجر في استرجاع المؤجر مقابل قیمة القاعدة التجاریة عند انتھاء اإل

، فھو ال محالة مبلغ یدفع نتیجة تضییع المستأجر لملكیتھ التجاریة ولیس مقابل  1العین المؤجرة " 

، بل أن المشرع الجزائري أطلق علیھ تختلف تسمیتھ من قانون آلخرو قیمة القاعدة التجاریة.

  .تعویض اإلخالءتارة ، والتعویض باالستحقاق مصطلحین ، فتارة یقول 
. " الفروغ "، و سماه القانون السوري بـ  2أما المشرع المغربي فسماه بتعویض الحرمان 

رفض التعسفي الن كل ھذه  التشریعات تتفق في الھدف و ھو تعویض عن فإھ ومھما اختلفت تسمیات

ر أراده المشرع و ھو اث، الذي سببھ  المؤجر للمستأجر  لتجدید. وانھ یعبر عن إصالح الضررل

بقوة القانون وبمجرد تطبیق نظام التجدید ولھذا تتحول العالقة االیجاریة إلى عالقة مدیونیة وھي 

  نتیجة رأیناھا حتمیة العتبار حق اإلیجار حق مالي منقول.    

لتقدیر تعویض  العناصر المكونة تجاري 176المادة  تناولتتقدیره :  عناصرتحدید  - 2

  في :وتتمثل  .3عناصر أخرى  إضافة للقضاءیمكن  إذ حصراغیر محددة على  االستحقاق وھي

یقصد بالقیمة :  القیمة االیجاریة أو السوقیة للقاعدة التجاریة المحددة وفقا لعرف المھنة   -)أ     

حد  االیجاریة للقاعدة التجاریة القیمة المالیة المماثلة في النشاط والتي تقیّم بالنظر إلى القاعدة في

تحدد طبقا لقواعد العرض و ،قصیرار طویال فیما تنخفض إذا ما كان ذاتھا وترتفع كلما كان اإلیجا

بالعناصر   4القیمة السوقیة استعان كل من الفقھ والقضاء تحدیدولالمھنة. والطلب و حسب عرف 

  ، وتتمثل ھذه العناصر فـي : مادیة المكونة للقاعدة التجاریةالمعنویة وال

                                                             
 الجزائر  دار المحمدیة العامة ، ،الجزء األول ،  "" كیف تحمي حقوقك، حسین طاهري، المرشد القانوني للمتقاضین -  1

   . 52ص ،  1999
، ص  1998   خیــاط محمــد ، القانون التجاري وفقا لنصوص مدونة التجارة الجدیدة، دار الجسور، وجدة ، المغربا -  2

210  .  
عن  قرار. في قرار المحكمة العلیا التي قضت بأنه یمكن إضافة عناصر أخرى یراها القاضي ضروریة وهو ما جاء  - 3 

( ش هـ  ) و (ص ص)   قضیة  بین، 1996فیفري  27مؤرخ في  140 798 مرق ملف ( غ ت ب ) ، المحكمة العلیا 
الدیوان  قسم الوثائق للمحكمة العلیا ( م ق ) ، تقدیر القاضي في إضافة عناصر لتقییم تعویض االستحقاق  المتضمن ،

    .118، ص 1996،  02 ع، الوطني لألشغال التربویة ، وزارة العدل ، الجزائر 
( أ ب أرملة ج ر ومن  بین  1997/ 10/10مؤرخ في  173830، ملف رقم ( غ ت ب ) حكمة العلیا قرار عن الم -  4

نشرة  .ضرورة إثبات توافر العناصر المادیة والمعنویة في المحل التجاري  المتضمن خ أرملة ن ب) ، معها ) و (ر
  .72، ص 1999، 54ع الجزائر،التربویة ، ، الدیوان الوطني لألشغال  مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق القضاء ،
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 ؛ أھم العناصر التي تدخل في تقییم تعویض االستحقاق ھي عنصرين إ اصر المعنویة :العن  -

وسیلة تحكم في االستغالل  تبریع أما بالنسبة لحق اإلیجار فاللحق في اإلیجار والحق في العمالء. ا

. ثیق بمنطقة استغالل نشاطاتھمفحسب، وإنما وسیلة الحتفاظ المستأجر بعمالئھ الذین لھم ارتباط و

اإلیجار یسمح للمستأجر بأن یحافظ على ثبات القاعدة التجاریة عن طریق التجدید المستمر  وحق

  إنقاصھم. في تزایدھم أو حتىیساھم  وكونھ یحدد الزبائن  المتجرللعقد، كما تظھر أھمیتھ في تقییم 

عتبرون الفقھاء ی نھ یعد مصدر للربح ، بل أن بعضإأما بالنسبة لعنصـر الحق في العمالء ف

یبین لنا مكانھ و قیمة و ھو  لوحده في إنشاء القاعدة التجاریة وبالتالي تقییمھا. ھذا العنصر كاف

القاعدة التجاریة، فاكتساب ھذه األخیرة مثقلة بعنصر العمالء یساوي قیمة أكثر من اكتساب العقار 

ِد العمالء زالت القاعدة التجاریة و. ذاتھ ُق ألنھ العنصر المحرك   1الفقھاء على حد قول  بعض  إذا افت

  . 2لتقییمھا سي لنشوئھا وو الرئی

تتمثل العناصر المادیة في التجھیزات و المعدات واآلالت و األثاث المتواجد  : العناصر المادیة -

في المحل، غیر أن دخول قیمة ھذه األخیرة في حساب القاعدة التجاریة  یعد نادرا،  ألنھ غالبا ما 

  ، إذ یتم نقلھا معھ أو بیعھا. حلودة عند إخالء المستأجر للمتكون غیر موج

ي نوع معین من تدخل ھذه العناصر عند التقییم  فالمصاریف العادیة للتنقل وإعادة التركیب:   -)ب

، و مثالھا المصانع نشاطھا على بضائع و معدات و آالتو ھي تلك التي تعتمد في القواعد التجاریة 

لمحل نقل ھذه اآلالت و كذا إعادة تركیبھا في محل آخر و یتم إثبات ھذه حیث یستلزم إخالء ا

  % من القیــمة السوقیة للمتجر . 25المصاریف بالفاتورات  وحددت  تكالیفھا جزافیا بنسبة 

 تعتبر مصاریف إضافیة : مصاریف و حقوق التحویل الواجب دفعھا لمتجر من نفس القیمة  -)ج

والمقصود بھا مجموع المصاریف التي یتحملھا التاجر لتحدید نشاطھ نص علیھا القانون صراحة 

في مكان أخر ، وتشمل مصاریف التوثیق والشھر الخاص بالعقود التجاریة ، ورسوم وإدارة 

یین % من مجموع قیمة العنصرین األساسـ 20نسبتھا  تقدر والتسجیل،ومصاریف السجل التجاري 

ھذا وقد أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات تؤكد فیھا على .   3وھما  حق اإلیجار وحق العمالء 

                                                             
1  - " Il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n y a pas ou lorsqu'il n y a plus de clientèle 

qui se trouve attachée ". Voir : PEDAMON ( Michel ) , Droit commercial ,Op.Cit . p.194 
  . 190مرجع سابق ، ص    1980ي ، لسنة انظر: احمد محرز ،القانون التجار  - 2

3  -  CHAPUT ( Yves ), Le Bail Commercial, Série que – sais –je  ? , Presse universitaire de 

France  ,  Paris , 1988 ,p. 80 . 
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ضرورة احتواء تقریر الخبرة على حقوق التحویل الواجب دفعھا للمتجر من نفس القیمة وطعنت 

  .1بالنقض األحكام الصادرة في ھذا الشأن والخالیة من احتساب ھذا العنصر

أنھا یمكن للجھات القضائی: العناصر المقبول إضافتھا -) د ن ش رى م ر أخ ى عناص د عل ة أن تعتم

ر المناسبة  ي إضافة  العناص ة ف لطة تقدیری ي س ث أن  للقاض إثبات الضرر الناتج عن اإلخالء حی

ة عند تقییمھ  ة ، كإدخال عالم ، مع األخذ بعین االعتبار بأنھ ال یجوز للقاضي إدخال عناصر أجنبی

ثال  اك عدة مو.  2جدیدة عوض العالمة األصلیة م یم القاعدة ھن ي تقی ا القضاء ف اییس یرجع إلیھ ق

  من النشاط التجاري ...الخ. المحققةالتجاریة مثل الدفاتر التجاریة ، و األرباح 

اك وھن  3في التقییم  رجال القضاء إذ ھناك من یستبعدھالمبیعات فھي مجال اختالف لأما بالنسبة    

ا دون متى تم األخذ یعتبرھا  ضروریة  ومن یقبل إدراجھا  زء منھ ر بج ك  4األخ دیر ذل ى تق ، ویبق

  .  5وھو ما حدث فعال في أحكام أخرى ھاستبعدتأن التي لھا الحق في  القضائیةللسلطة 

ي مصاریف و  ا ھ اد علیھ ري االعتم ي رفض القضاء الجزائ تبعدة والت ر المس من العناص

ى إجرائ،  6الترمیمات أو اإلصالحات  اق عل ا . خاصة إذا لم یكن ھناك اتف ا ھ و كم غ "خل ر مبل یعتب

                                                             
ب ضرورة احتسا المتضمن ،02/1984/ 04مؤرخ في  30612رقم  ، ملف ( غ ت ب )المحكمة العلیا عن  قرار - 1 

 المجلة القضائیة ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الحقوق التحویل الواجب دفعها في قیمة تعویض االستحقاق 
    . 103، ص  التجاري ، مرجع سابقعن حمدي باشا عمر ، القضاء  .144ص  ،  1989  ، 01ع ، الجزائر

  . 18اسعد زهیة ، مرجع سابق ، ص   - 2
  سابق. مرجع 1996/ 27/02المؤرخ في  140798رقم  ، ملف( غ ت ب )لیا المحكمة الععن  قرار  - 3
خ س  ) و (ع ع (  بین  ،05/03/1989مؤرخ في  56001، ملف رقم  ( غ ت ب )  ( سابقا) قرار المجلس األعلى  -  4

لمستندات  قسم ا ،المجلة القضائیة إضافتها عند تقییم تعوض االستحقاق   العناصر المقبول  المتضمن ) ،و ع ن 
  . 111ص  ،  1990،  04 الجزائر ، عالدیوان الوطني لألشغال التربویة ،  والنشر للمحكمة العلیا ،

( ش هـ) و (ص  بین، 1996/ 02/ 27مؤرخ في   140798 ، ملف رقم ( غ ت ب ) قرار عن المحكمة العلیا    - 5
كیفیة تقدیر تعویض الضرر عن الحرمان قاق، تقدیر القاضي في إضافة عناصر لتقییم تعویض االستح المتضمن) ص

ع     للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني لإلشغال التربویة  ، الجزائرقسم الوثائق المجلة القضائیة ، ،  المؤقت من االنتفاع
  . 118ص  ،1996،  02

ل) و ( ورثة س م)   ( أ بین  ،17/09/2005مؤرخ في  350036،ملف رقم ( غ ت ب ) عن المحكمة العلیا  قرار - 6
مدیریة الدراسات القانونیة ، مبلغ تعویض االستحقاق، نشرة القضاةمصاریف اإلصالحات والترمیمات وحساب  المتضمن
    .415، ص  2008،  62، الجزائر، ع  الدیوان الوطني لألشغال التربویة، والوثائق
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ث یالرجل" من المبالغ المستبعدة أیضا في القضاء الجزائري ،  ذا حی ا األخذ بھ رفض رفضا مطلق

  .1رسمي  المبلغ المالي و اعتبرت  المحكمة العلیا أن ثمن العتبة مبلغ غیر

اب لم یسن المشرع الجزائري نصوصا تنظم طریقة حس: طرائق حساب  تعویض اإلستحقاق   -3

تعویض االستحقاق وھذا على خالف المشرع الفرنسي ، مما أدى بالقضاء إلى االعتماد على 

فیلتجئ  القاضي إلى الخبراء الفنیین لجمع المعلومات حول قیمة القاعدة االجتھادات القضائیة ، 

  رائق :، ومن ھذه الط 2التجاریة . وال یتقید القاضي بأیة طریقة فلھ الحریة المطلقة في االختیار

تعد األكثر تطبیقا تنطلق من معلومات تتطلب احتساب الدخل وطریقة الدخل السنوي :  -)أ     

و على العناصر الواردة  في  ولحق االیجار  لتجاریة، مع تقییم لعنصر العمالءالسنوي للقاعدة ا

ریقة ال من ( ت ت ج ) و على ما ھو مقبوال عرفا. غیر أن االعتماد على ھذه الط 176المادة 

أین تكون  یعكس دائما الحقیقة ألن الخبیر یأخذ معلومات حول الدخل من إدارة الضرائب،

  التصریحات منھا في معظم األحیان ال تمثل النشاط الحقیقي.

یختار بعض الخبراء طریقة التداخل : طریقة التداخل أو طریقة حساب رقم األعمال  -)ب   

یث یتم حساب الثالث سنوات األخیرة لرقم األعمال المحقق وتسمى طریقة حساب رقم األعمال ، ح

طرحت في الحیاة العملیة مسألة قانونیة ھامة، تتمثل في التاریخ الذي یجب أن أو الربح.  ولقد 

یؤخذ بھ في تحدید قیمة التعویض االستحقاقي ،  فھل یعتمد على رقم األعمال المتعلق بتاریخ التنبیھ 

  لمتعلقة بتاریخ عملیة التقییم ؟باإلخالء أو باألرقام ا
  

القاعدة العامة في ھذا المیدان مؤسسة على أن حقوق األطراف تقدر من تاریخ توجیھ  إنّ 

التنبیھ باإلخالء الذي یعبّر فیھ المؤجر عن نیتھ في رفض تجدید العالقة االیجاریة التي تربطھ 

  .حدید العناصر التي تشكل تعویضلت ھذا التاریخیأخذ ب .3يالجزائر فالقضاءبالمستأجر. لذلك 

                                                             
  . 36یة " ،  مرجع سابق ،  ص أنظر حسان بوعروج ، " تعویض االستحقاق  في المادة التجار  - 1

2  -  V: Cour. Cass .3è  civ. 15 Oct. 2008 .Gaz Du Pal, 129ème, 2009 /454. Du 25 Avril 2009. "  
( فریق و ) و (أ  بین  ،1999/ 08/05المؤرخ في  189311قم ر ، ملف ( غ ت ب )قرار عن المحكمة العلیا انظر  - 3

العقد ، أو تاریخ الخروج الفعلي،  ویض االستحقاق، تاریخ إعالن الرغبة عن انهاءالمتضمن تاریخ بدایة تقدیر تعق) 
    .121، ص  2000،  01، ع  الجزائر،  قسم الوثائق، دار القصبة للنشر للمحكمة العلیا  المجلة القضائیة
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انتقدت ھذه الطریقة ، كونھا  مفرطة  في التبسیط  وألن قیمة المتجر تحدد فیھ بمقدار الربح 

ة  ذه الطریق اد ھ ربح ومف رقم ال ة ل ة الحقیقی ار القیم ین االعتب ذ بع رة وال تأخ نوات األخی ثالث س لل

  +  (ك)  + ( م، ن ، إ ، ت ) + ( ع ، م ، م) ] .[  ( ت، إ ) = ( ر،أ ) :  1المعادلة الرمزیة التالیة 

ـمال (  م األع ـساوي رق وز تعویض استحقاق ی راء  3/1و نعني  بھذه الرم غ الك د  مبل ھ )، زائ       من

بة  ى أن نأخذ نس %  30( وھنا نحدد المبلغ  السنوي) ، زائد  مصاریف النقل وإعادة التركیب ( عل

  % من رقم األعمال) .  40یة و معنویة (بنسبة  من رقم األعمال)، زائد عناصر ماد

ق المستعملة  ن الطرائ ا م ة  إال أنھ ذه الطریق اد ھ وب أیضارغم انتق ل عدة عی ي تحم ،  فھ

رى  ر األخ وع العناص وتناقضات وتمس بحقوق التاجر،  إذ أنھ ماعدا العنصر الثاني منھا فإن مجم

األعمال الرسمي غالبا ما  یكون ضئیال . كما %  من رقم األعمال ، علما بأن رقم  100ال تتجاوز 

ون أنھا تقلل  ذي  یك ق اإلیجار ال ر القاعدة من أھمیة ح ین عناص م ، وتحدث خلطا ب ا جد مھ غالب

  التجاریة على اعتبار أنھا ال تفصل النسب المتعلقة بھذه األخیرة  بل  تقیم نسبھا بالجملة.

في اإلطالع على بعض العقود الرسمیة لبیع القواعد  تتمثل : وطریقة المقارنة مع عقود البیع  -)ج

ومن خالل المقارنة معھا ، لمعرفة ثمنھا في السوق فعلیا لتجاریة المماثلة في نفس المدینةا

تستخلص  قناعة الخبیر في تقییم القاعدة . و تعد ھذه الطریقة نادرة جدا ألنھ یصعب العثور على 

  النزاع من حیث المساحة والموقع وحجم النشاط .   عقود بیع تتعلق بحاالت مماثلة لموضوع

اإلخالء  ھ ب ھ التنبی أما في شأن تاریخ تقدیر تعویض االستحقاق فھو یحتسب من تاریخ توجی

ا  و م ر ، وھ ن الخبی ي أو م ن القاض یم م ان التقی د سواء ك الذي یعبر فیھ المؤجر عن رفضھ للتجدی

رر  2في الجزائر العلیا  ذھبت إلیھ الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة دیر الض رت أن تق ث اعتب حی

یس  الناتج عن رفض التجدید یكون من تاریخ اإلعالن عن رغبة المؤجر في انھاء عقد االیجار، ول

ة ن األمكن ي م روج الفعل اریخ الخ ن ت ي  م م القاض د صدور الحك ع بع روج یق ة أن الخ ك بحج و ذل

                                                             
  . 19سعد زهیة ، مرجع سابق ، ص ا - 1

المتضمن تاریخ بدایة تقدیر   1999/ 08/05المؤرخ في  189311رقم ، ملف  ( غ ت ب )المحكمة العلیا عن  قرار - 2
  ،  مرجع سابق. تعویض االستحقاق
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، وھذا الموقف یخالف  1 ئع القائمة ، ولیس المستقبلیةباإلخالء ، واألحكام القضائیة تفصل في الوقا

  . 2بتاریخ الخروج الفعلي أخذتبھ محكمة االستئناف الفرنسیة التي  أخذتما 

ث  الضائع المستأجر  المبلغ المكافئ لحقلم یكن   التعویض مقدار أن مما سبق توصلنا إلى  حی

یفوت  درجة انھ قد یصل أو  إلىة التجاریة  قیمة الملكییفوت و أغلب األحیان مبالغا فیھ  في یعد 

ة ، ومنھ  لعقار ذاتھالقیمة السوقیة ل ة القانونی فإننا نقول أن المشرع منح آلیة قانونیة لضمان الحمای

  .للمستأجر غیر مراعیا في ذلك الحمایة القانونیة لمصلحة المؤجر

  الثاني  الفرع 

  أشكـــال أخــرى للتعویــض.  
  

یظھر بأن المشرع قد أسرف في حمایة عن األشكال األخرى للتعویض  من خالل الحدیث

في الحقیقة ما ھي إال مخارج حاول  إحاطتھ بعدة أنواع من التعویضات، غیر أن المستأجر لدرجة

بھا ترجیح الكفة حتى إذا لم یستطیع المؤجر دفع تعویض االستحقاق یبقى لھ الحق دائما في 

   :  على الترتیب األتيتظھر في مواد القانون التجاري  احتیاطیة  ظة على االسترجاع بطرقالمحاف

ت ت ج یحق للمستأجر أن یتخلص من دفع تعویض االستحقاق بعرضھ (  2/ 178لمادة طبقا ل - 

  و إمكانیاتھ بمكان مـماثل. محال  موافقا  لحاجاتھ على المستأجر المخلي  

الضرر عن مستأجر عند االقتضاء تعویض انھ یحق للف( ت ت ج )  3/  178المادة  طبقا  - 

  و من نقص قیمة متجره. حرمانھ المؤقت من االنتفاع 

  حق األولویة .من ستفادة  االلمستأجر  یحقنھ فإ( ت ت ج )  4و  179/1لمادة  طبقا ل  - 

یحق للمستأجر الحصول على تعویض یساوي الضرر الالحق نھ فإ( ت ت ج ) 181لمادة وطبقا ل - 

  التعویض عن بدل إیجار ثالث سنوات. د ھذا دون أن یزی

قبض تعویض یكون مساویا انھ یحق للمستأجر   ( ت ت ج )186وفي األخیر  نجد في المادة  - 

  لمبلغ الضرر الذي لحق بھ في حالة  الغش . 

                                                             
  .  94مرجع سابق، ص حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري ،  - 1

    - 2 CHÂTEAU ( Benoît ), " Baux Commerciaux, refus de renouvellement du bail "  , Juris-
Classeur , Annexe 54, Volum commercial  ,Édition  techniques, 1992, , p .4.    
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ن كُ  لھذه النصوص  نجد أن أشكال التعویض  وفقا  رست لحمایة الملكیة التجاریة  كثیرة وم

واع فةو من أجل معر واع  الفرق بین كل ھذه األن ذه األن رح ھ مننش ن التعویضا ض وعین م ؛ ت ن

ة  والم ة التجاری ي وھي تعویضات أساسیة عن ضیاع الملكی ة ف ع مثل ل م ل المماث التعویض بالمح

أو  تبعیةتعویضات   والتعویض عن بدل ثالث سنوات إیجار.  و مارسة حق األولویة أو األفضلیةم

  . حالة الغش عن حدوث التعویض  وویض اإلضافي عن الحرمان المؤقت التعوتتمثل في  إضافیة

  التعویضات األساسیة. أوال :
ضلنا تقدیمھ وعزلھ عن ، إال أننا فأیضا ویض االستحقاق یعد تعویضا أساسیاال شك وان تع  

 أن 1یرى رجال القضاء و  ھذه األنواع من التعویضات لما لھ من أھمیة كبیرة كما رأینا.  بقیة

قد نص على ـ  1953من مرسوم  20وعلى غرار المشرع الفرنسي في المادة ـ المشرع الجزائري 

تعویض المستحق األداء كجزاء مباشر لرفض التجدید، والصنفین أساسین؛ تعویض االستحقاق 

تعویض عن بدل ثالث . إال انھ یوجد من ( ت ت ج ) 178علیھ في المادة مؤقت المنصوص ال

  .رسنوات إیجا

  وفق ظھورھا في النصوص القانونیة . وفیما یلي نتناول ھذه األنواع من التعویضات 

  نھ : أ( ت ت ج ) على   2/ 178تنص المادة    : ویةـــق األولــاثل وحــالمحل المم -1

غیر انھ یجوز للمؤجر أن یتخلص من دفع ھذا التعویض بعرضھ على المستأجر محال        «

یتبین من ھذه المادة أن المشرع الجزائري قد   » إمكانیتھ وموجودا بمكان مماثلموافقا لحاجاتھ و

اء وھذا لمجرد انھ رغب في أعطى للمؤجر الحق في رفض التجدید  في حالة البناء أو إعادة البن

للسقوط ، فیقدم في التنبیھ باإلخالء أن سبب  مع العلم أن  العقار قد یكون سلیما وغیر آیالذلك ، 

من ( ت ت ج ). وھنا ال  178یعود ألجل البناء أو  إعادة البناء مستندا في ذلك على المادة  رفضھ

 ن المؤجرأحالة ال تستدعي ذلك و أنھایحق للقاضي التدخل لمعرفة سبب ھدمھ للعقار على أساس 

  عرض في المقابل دفع تعویض االستحقاق واستفاد من الحالة طبقا  للقانون. 

االستحقاق تكون في ید المؤجر  ع ھنا آلیة أخرى تعادل تعویضلمشرلقد وضع ا   

 المستأجر  تعویض إضافي، على أن یقبل بھ السترجاع عقاره و تتمثل في تقدیم محال مماثال مع

المحل المماثل مع تعویض  (الخیار الثاني   ة قبول وفي حال متخلیا بذلك عن التعویض األصلي.

                                                             
   . 21سابق ، ص اسعد زهیة ، مرجع  - 1
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بنائھ ، أي أن للمستأجر الحق في  یة العودة إلى العقار الجدید عندیحتفظ  المستأجر بإمكان )إضافي

  . أكثر  ایجاریااألولویة في تأجیر المحالت الجدیدة  بدال من أي مستأجر آخر حتى وان قدم بدال 

ة  املك متى كانیحق للمستأجر أن یرفض محال بدیال  ة االیجاری ي عن العالق لشخص أجنب

ق إال إذا وان كان لھ عالقة مباشرة بأ ن أن یتحق ل ال یمك دیل ومماث ل ب حد الطرفین ألن عرض مح

  .1 شخصا ثالثا  في العقدل المستبدَل ، فال یمكن أن یدخل كان المؤجر ھو المالك للمح

ثال ، أو ألي أما في حالة رفض المستأجر العرض  المقدم لھ بسبب نقص قیمتھ التج اریة  م

ةالحكم في موضوع  لمختصة والتي لھا سلطةا یرفع النزاع أمام المحكمة، سبب آخر ل  مالئم المح

و دیل و ت ى الاالب ة فره عل روط  القانونی روط ش ي ش ت ف س الوق ي نف ي ف ل القاض ار ، ویفص اإلیج

ى  و. الجدید م عل ا تحك رض فھن ر م ى المستأجر غی روض عل ل المع أن المح إذا قررت المحكمة ب

  البدیل.  ا األخیر حقھ في التراجع  وقبول المحلالمؤجر بدفع تعویض االستحقاق، إال إذا مارس ھذ

وفي األخیر یمكن  القول  أن في عرض محل بدیل  یستوجب أن یتفق الطرفان على شروط 

العقد ، ألنھ یعتبر بمثابة عقد إیجار جدید و البد أن یكون ھذا التجدید في العقد ضمن بنود التنبیھ 

  خاللھ یظھر المؤجر نیتھ في االسترجاع . باإلخالء أو ضمن محضر رفض التجدید الذي من

  ( ت ت ج ) على انھ :  181تنص المادة   :التعویض عن بدل ثالث سنوات إیجار -2

یجوز كذلك للمالك أن یؤخر تجدید اإلیجار لمدة أقصاھا ثالث سنوات ، إذا كانت نیتھ تتجھ        «

  تأجر مؤقتا .إلى االرتفاع بالعمارة وان ھذا االرتفاع یتطلب طرد المس

فیحق لھذا األخیر في ھذه الحالة الحصول على تعویض یساوي الضرر الالحق بھ دون أن یزید 

من خالل ھذه المادة فإن التعویض المقدر ببدل ثالث » ھذا التعویض عن بدل إیجار ثالث سنوات  

 ى مع حالة( ت ت ج ) وھي حالة تتساو 181سنوات إیجار یخص فقط الحالة المذكورة في المادة 

ع مبلغ المالي المتمثل للبناء أو إعادة البناء وذلك في ضرورة دفالتعویض عند عرض المحل المماثل 

  . االستحقاقفي تعویض 

ارة  یترتب ھذا التعویض عند قیام المؤجر بأشغال     ي  العم اع ف ة واالرتف مح التعلی ث یس حی

ة . ة أقصاھا  ثالث سنواتمستأجر لمدللمؤجر بأن یؤخر تجدید اإلیجار متى طلبھ ال و في ھذه الحال

األخرى  ،  ألن االسترجاع  حتمي  بقیة الحاالت یكون حق االسترجاع بصورة مؤقتة ومختلفة عن 

                                                             
1   -  « Civ.3e , 6 jan .1976 . bul , Civ III,N2. Rev . Loyers . 1976  »   LAFARGE ( Pierre) 

LAFARGE ( Janine Jourdan) , Encyclopédie Juridique , Op.Cit p. 54                     
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 . ستغالل الملك واالستفادة منھو اضطراري إلنھاء  األشغال واألعمال في البنایة ولیس الھدف منھ ا

ر نیو  ى المؤجر  أن یظھ ثال  بلیتحقق ذلك البد عل من  م د تتض ي ق ة والت ي التعلی ھ ف اء إضافي  ت ن

  ، أو إضافة طابق على البنایة..،الخ .بأعمدة على مستودع 

غالوالقانون ال یلزم المؤجر بأن یعید ال  ة أش ة والتحسینات محالت المؤجرة بعد إقام  التعلی

ل ن قب ھ م ت علی ا كان روریة  كم ات الالض دیالت والترمیم راء التع ك ألن إج غال ، ذل ة ألش الحق

ا د منھ ت الب ي و ،االرتفاع كان ة بالنھ اره فرص ى عق في عل أن یض ك ب بة للمال ب س دة تجل ة جدی ّ ل ُ ح

  . لمحالت المجاورة على سبیل المثالمستأجرین آخرین ل

ابھ عن تعویض ر بثالث سنوات إیجار مبلغ یختلف یعد مبلغ المقد ة حس ھ وطریق ي أساس ف

ھ اإلخالء ،  حیث یتمثل في دفع تعوی راء توقف ض یساوي قیمة الضرر الذي لحق بالمستأجر من ج

ذا  دار ھ عن االستغالل ، ویعوض المنفعة و الربح  الذي فاتھ بسبب ھذا التوقف ، على أن یكون مق

ر  ى األكث دل اإلیجار عل الث سنوات ب ین  والتعویض ال یزید عن  مقدار ث ھ بستة وثالث تحدد قیمت

ھریا ب  )  شھرا من بدل اإلیجار على 36( در ش دج  10.000األكثر، أي إذا كان مبلغ اإلیجار مق

دار التعویض  360.000لیصبح المبلغ المستحق الدفع   36فانھ یضرب في  د لمق ذا التحدی دج  وھ

  یسمح في الحقیقة لتسھیل قبضھ من المستأجر ویخفف من قیام أي  منازعات حول  مقداره .

الي لحساببحثا عن  الحكمة المتوخاه من المشرع ف وھو المستأجر  ي فرض ھذا المبلغ الم

ة للمستأجر   ھاأن  یدرك انھ سیعود إلى المحل بعد مرور مدة زمنیة ، وجدنا تكمن في إعطاء فرص

یس  غ ل من التأجیر في مكان آخر بذات المبلغ المستحق ، ھذا من جھة   ومن جھة أخرى ، فھو مبل

ون بالزھید أمام العودة األكیدة وأمام ذبذبة  ائن یتعلق نشاطھ التجاري بسبب انتقالھ ، خاصة وان الزب

ا عن وجدنا أن بالمكان . كما  المشرع یعترف بقیمة الملكیة التجاریة للمستأجر ویحفظ بممارستھ لھ

  .تمراریة النشاط ولو في محل آخر طریق حمایة زبائنھ التي تكون بضمان اس

  یة.ــالتعویضــات التبع ثانیا :
األصلیة  زائري على جملة من التعویضات التي تضاف وتتبع  التعویضاتنص المشرع الج

القاضي  بالتعویض األساسي، ذلك أنھا فھي واجبة متى حكم ، وتسمیتھا كذلك ال یغني عن دفعھا
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للدور الذي تقوم بھ فھي ال على أساس أنھا األقرب  1 بالتبعیةوصفھا . واخترنا لیست مستقلة بذاتھا

  .و إنما  ھي تتبع التعویضات األساسیة یمكن االستغناء عنھا فحسب،  تضاف بالقدر الذي

ن االنتفاع و من تعویض الضرر عن الحرمان المؤقت میندرج ضمن التعویضات التبعیة 

  جر عند تقدیر بدل اإلیجار المحددالتعویض عن الضرر الذي لحق بالمستأنقص قیمة متجره، و

  . ي لحق بالمستأجر  في حالة  الغشویا لمبلغ الضرر الذو في األخیر التعویض  الذي یكون مسا

  (ت ت ج ) على انھ :  3/  178لمادة تنص ا:  الضرر عن الحرمان المؤقت من االنتفاع -1         

ویقبض المستأجر عند االقتضاء تعویض الضرر عن حرمانھ المؤقت من  االنتفاع و من  «     

  .»ك تسدد لھ مصاریف النقل  العادیة نقص قیمة متجره ، وباإلضافة إلى ذل

ه  قرّ أوھو تعویض  ه الفقرة على نوعین من التعویضاتینص المشرع الجزائري في ھذ

فإذا   المماثل الحالة التي یقبل فیھا المستأجر عرض المحل إلىعلى المؤجر كالتزام ثاني یضاف 

، فانھ لن تقدیم المحل البدیل ض اإلستحقاق مختارا بذلكأن یعفي نفسھ من دفع تعوی أراد المؤجر

یعفیھ تماما من دفع  االلتزام المالي واالكتفاء بتقدیم المحل ، بل أن  المشرع   أضاف للمستأجر 

ن الضرر الذي  من ھذا العرض، فیكون بمثابة تعویض ع تعویضا مالیا إضافیا إذا ما استفاد

من  ضیاع ، وكذلك 2تجره لحقھ من جراء حرمانھ المؤقت من االنتفاع و من نقص قیمة م

اریة إذا لم  ینشيء المؤجر محالت أخرى مكان األولى، أو أنھ  غیّر من بنـود العـقد الملكیة التج

ة أو الزی   قاضي الموضوع .دة فـي األجرة  وھو حرمان  یقدر مبلغھ االجدید باإلنقاص من المدّ

َ إعطاء تعویض ما      لي إضافي مع  ضـرورة تسدید لھذه األسباب كلھا  ألزم المشرع المؤجر

  فیھا.  ھو المتسبب،  3ھمصاریف النقل العادیة  التي یكون المؤجر و على رأي الفق

عنصر یدخل  أیضا في إطار تقدیر تعویض الضرر عن الحرمان المؤقت من االنتفاع إن       

المحل  ، كما  یؤخذ دائما بعین االعتبار في حالة اختیار تقدیمستحقاق من طرف الخبیراال

 وفي كلتا الحالتین یتمثل في التعویض عن الحرمان المؤقت من االنتفاع  و االستغالل  المماثل،

                                                             
وقسمها إلى تعویضات تغطي مصاریف الملكیة المنتزعة    " Accessoireسماها الفقه الفرنسي أیضا بهذه التسمیة " -  1   

عادة التركیب   Indemnité de remploiوهي  ٕ -       .، وتعویضات أخرى  ( متنوعة ) تضم مصاریف التنقل وا
Voir  : GUERIN  (GEORGES), Baux Commerciaux Juris-Classeur ,          

Annexe 60, Volum commercial  ,Édition  techniques, paris 1994, p. 1 à 9. 
 -  2   CHARTIER  ( Yves) ), Op.Cit,p.309.        
 - 3  RAFFRAY (  Jean Guirec) ), Op.Cit p.100 .   
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و اإلخالل بالسیر العادي للنشاط التجاري، الذي یتحملھ التاجر (المستأجر) في الفترة الممتدة 

  . التجاري  و ذلك بالمحل الجدید حل و إعادة االنطالق في النشاط  بین إخالء الم

في  قدیر التعویض اإلضافي مثلما فعلتمعاییرنشیر في ھذا المجال أن المشرع  لم یحدد 

، وكان من األفضل تحدید قیمتھ أمر منتقد ألنھ یصعب تحدید قیمتھتعویض االستحقاق وھذا 

. وما وجدناه من ( ت ت ج ) 181كما فعل  في نص المادة  بعناصر ثابتة و تحدید طریقة حسابھ 

یقدر ھذا الضرر بثالثة الشأن إذ في ھذا  الجزائري ھو ما قضى بھ االجتھاد القضائي من مقدار

   .1بالمائة من القیمة اإلجمالیة لتعویض االستحقاق  عشرةأشھر من الربح الصافي أو 

ة القانو رع للمإن الحمای ا المش ي أوالھ ة الت تأجرنی انون  س ل ق ي ظ د  59- 75ف ة   تع كافی

دة المؤجر  طالما انھ متى أراد أن یسترد  ھابالصورة التي وضحنا ة معق ام جمل ھ أم عقاره یجد نفس

  . وجملة ومن االلتزامات المالیة من اإلجراءات

  :على انھ تجاري  179/4تنص المادة  :  تعویض الضرر الناجم عن عدم احترام اإلجراءات  -2

رات السابقة بتعویض الضرر الناجم ویلزم المالك عند االقتضاء ، إذا لم یمتثل ألحكام الفق «       

فإن   في حالة مخالفة  المؤجر إلجراءات استفادة  المستأجر بحق األولویة  »إذا طلب المستأجر ذلك 

طریقة    الضرر الناجم عن عدم احترام ھذه اإلجراءات،   وال یوجد ألزم المؤجر بتعویض المشرع 

ة للقاضي أم أن علیھ أن یعود    للقواعد العامة ، فھل یعود الشأن إلى السلطة التقدیریحساب ذلك

. ولماذا نجد ھذا النوع من التعویض فقط في من التقنین المدني الجزائري   124وبخاصة المادة 

 دون قیمة أمام ھذه األخیرة  تعد  بقیة اإلجراءاتأن  یعني ھذا  لفھحالة مخالفة ھذه اإلجراءات،  

  ؟ فتھا وال تخضع ألي تعویض في حالة مخال

ق   ن ح تفادة م ة باالس راءات الخاص رم اإلج م یحت ؤجر ل ل م ري ك رع الجزائ زم المش أل

األولویة إلى ضرورة  دفع تعویض  یخضع تقدیره لقاضي الموضوع ،  وھو ما قضت بھ المحكمة 

  . 2العلیا في قراراتھا 

                                                             
  ، السالف الذكر.  1996 /02/ 27مؤرخ في   140798 ، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا   -   1
( ق م ) و (ح ر )   بین 2001/ 10/04المؤرخ في  248238قرار عن المحكمة العلیا( غ ت ب )  تحت رقم  -  2

، دار للمحكمة العلیا ، قسم الوثائق المجلة القضائیة  من ( ت ت ج ) ،  179یتضمن تطبیق التعویض الوارد في المادة 
  . 231، ص  2001،   1، ع الجزائر نشر ، القصبة لل
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رى ،    راءات  األخ رى واإلج ال أما كون ھذا التعویض ال یمس بقیة الحاالت األخ ھ فع فإن

  یعد تعویضا خاص بحق األولویة دون الحاالت األخرى. 

) ( ت ت ج 186طبقا للمادة : التعویض  عن الضرر الذي لحق بالمستأجر  في حالة  الغش -3

وما یلیھا  177المادة في حالة ما إذا اثبت المؤجر أنھ لم یمارس الحقوق المسندة لھ بموجب  فإنھ

جر بطریقة تدلیسیة یحق للمستأجر أن یطالب بالتعویض وفقا لھذه إال بنیة تعطیل حقوق المستأ

تسآل مساویا لمبلغ الضرر الذي لحق بھ المادة ، وانھ یبقى للمستأجر الحق في قبض تعویض یكون 

أم أنھ نوع  176المادة   البعض عما إذا كان ھذا التعویض ھو نفسھ تعویض االستحقاق الوارد في

  لألماكن ؟  عدة سنوات من مغادرة المستأجر مضي آخر،وكیف یتم تقییمھ بعد

وما یلیھا والمتمثلة في إخالء المحل  177البد من اإلشارة إلى أن ھذه  المادة تخص المادة 

من دون تعویض وبناء على مبررات یقدمھا المؤجر ، و أول شرط  یشترطھ ھذا النوع من 

خذا برأي رجال القضاء المستمد من المیدان أو. التعویض ھو  نیة الغش والتي طبعا یصعب إثباتھا 

   1فإن ھذه الحالة نادرا ما تحدث وھي مادة جد صعبة في تطبیقھا وتثیر عدة إشكاالت قانونیة 

خاصة إذا افترضنا ذكر سبب في التنبیھ باإلخالء وبعد النطق بالحكم القضائي وصیرورة ھذا 

عن ،  یقوم المؤجر بتأجیر  عقاره لشخص آخر أو األخیر حكما نھائیا بعد استنفاذ جمیع الطرق بالط

فماذا یستطیع المستأجر المطرود فعلھ في ھذه الحالة ؟ ھل یستطیع رفع دعوى  ،…یبیعھ إیاه 

للمطالبة برجوعھ إلى األمكنة بحجة أن أساس التنبیھ باإلخالء مسبب بسبب واه ؟ أو  انھ  یستطیع 

لى أساس عدم صحة السبب الوارد في التنبیھ رفع دعوى قضائیة للمطالبة بتعویض مدني ع

  باإلخالء الذي وجھھ المالك ، مادام أن المؤجر باع أو اجر للغیر األمكنة التي طرد منھا ؟

على أساس صعوبة إثبات غش المؤجر ، ة یصعب حلھا قانونا وبصورة عادلةھذه الوضعی 

  .حھ یوضى إلى تنسعوھو ما س، أو حتى تحایل المستأجر في استعمال ھذه المادة

وھي  بدورھا تنص على  تطبیق  من (ت ت ج )  177 إن ھذه المادة تحیلنا إلى المادة 

الجدید بعد فیما یخص باإلجراءات المتعلقة بإرجاع المستأجر إلى المحل من ( ت  ج )   180المادة 

بناء مساحة جدیدة اقل  أما الفقرة الثانیة منھا تنص على انھ في حالة العمارة.  بنائھ أو إعادة بناء 

من المساحة التي ھدمت ، وبالتالي في حالة وجود عدد اقل من المحالت واستحالة إرجاع كل 

المستأجرین السابقین تعطى األولویة للعقود القدیمة في التسجیل ،  إال أن اإلشكال المطروح ھل لنا 
                                                             

   .258، ص ، مرجع سابق محرز محند    -   1
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ل المستأجرین والذي یعود على أساس أن المؤجر لم یتمكن من استعادة ك 186أن نطبق المادة 

ّھم بأنھ اآلخرین تسبب في تعطیل حقوق المستأجرین  سببھ إلى انھ لم یتمكن من تحقیق ذلك،  فیُــتـ

   .م أن عذره ذلك مقبول فیعفى من التعویض أالذین لم یعودوا  ، 

تحایال من اجل إخالء المحل  177إن عدد كبیر من المؤجرین  یحاولون استعمال المادة  

دون تعویض وذلك بعرض وثائق تثبت عدم صحة العمارة أو تصدعھا ویتعین إخالءھا في  من

ویض ، ومنھ فھي حین أن استخراج مثل ھذه الوثائق لم یكن إال ألجل التھرب من االلتزام بالتع

لكن إثبات تدلیس المؤجر ھنا قد یكون صعب خاصة إذا تبین بعد الحكم دعاوى غیر مؤسسة 

  یعزم على تھدیمھا ولن یفعل . باإلخالء انھ لم

  خالصة الفصل األول : 

من خالل ھذا الفصل تبینت لنا الحمایة القانونیة للملكیة التجاریة عن طریق الحق في    

ذلك أن الملكیة ، االیجار الذي لعب دورا كبیرا في كفة المستأجر وبرعایة قانونیة ال مثیل لھا

حیث ، تضیع متى نشأت ومتى طالب بھا أصحابھا التجاریة اعتبرت حقا من الحقوق التي ال

لنظام العام أین ال یجوز حتى لألطراف اإلى التي جاءت ألجلھا  أخضعت كل اآللیات القانونیة

  .ازل علیھا عند إبرام عقد االیجاروال لصاحب الحق التنمخالفتھا 

د االستقرار في ومن النتائج المتوصل إلیھا أیضا أن مكانة حق االیجار منحت إلى حد بعی  

المعامالت التجاریة فیما عملت على تحقیق نتائج سلبیة اختصرت في سحب المالك الثقة في قواعد 

األمر الذي أدى إلى عزوفھم عن  ،القانون التجاري والذي بات بطبق علیھم رغم أنھم لیسوا تجار

  .عقارات  وھذا تسبب في خلق أزمة كراء ال من الخضوع إلى أحكامھ الصارمةالكراء بد

لم یكن للحق في االیجار ھذه األھمیة وھذه المكانة لو لم یكن المشرع الجزائري متأثرا 

ھذه المكانة  لم تعطوایطالیا  ألمانیاالعدید من التشریعات الغربیة ومثالھا  أنذلك ، بالتشریع الفرنسي

لى ھذا القول أن ، وخیر دلیل عجار الذي اعتبر الحارس األمین لھلحق العمالء وال لحق االی

المشرع متى أصبح یسن قوانینھ بالنظر لظروف مجتمعھ وبالنظر لواقعھ المعاش عدل عن موقفھ 

، وتقھقرت بذلك مكانة الحق في االیجار ودوره في حمایة الملكیة التجاریة،   األخیربموجب التعدیل 

وإنما أصبح خاضعا إلرادة ولم یعد لمستعمل ھذا الحق امتیازات السلطة العامة وال النظام العام 

األطراف، ولما كانت إرادة األطراف تستمد قوتھا مما ھو معروف ومنطقي وعادل،  فإن االتفاق 

  . كن أبدا محل قبول من الطرف األخرعلى الخضوع إلى أحكام مجحفة في حق احد األطراف لن ی
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  الفصل الثاني 

  .حمایة عقدیة للملكیة التجاریةحق االیجار 

م على نظریة الملكیة  التجاریة إال العدول عن موقفھ القائالجزائري  ام المشرع لم یكن أم

متبنیا موقفا یتطابق والواقع المعیشي للمجتمع الجزائري ، حیث تضمن عرض األسباب لمشروع 

أن المشرع قد مفادھا حیثیات  02- 05تعدیل القانون التجاري والذي تم صدوره بموجب قانون رقم 

لھ على مركز المؤجر و أعطى التاجر  حق التجدید وحق بتكریس ھذا المستأجر مركزا ممتازا وفضّ

د ذاك االختیار"   حسب ما جاء في عرض األسباب، و تعویض االستحقاق آنذاك ھو  كان مرّ

انشغال المشرع بتأمین التاجر وضمان استقرار معامالتھ التجاریة، غیر أن ھذا المسعى أدى إلى 

، األمر  1"لذي وجد نفسھ في الواقع محروما من االنتفاع بملكھ  بصفة مطلقة اإلضرار بالمؤجر ا

  .الذي أدى بھ إلى امتناعھ عن التأجیر خوفا من المآل المر الذي ینتظره

، تعدیال  ھموقفوالعدول عن  تعدیل إلى ال بالمشرع  كانت ھذه النتائج من الدوافع التي أدت

لعالقة الملكیة التجاریة وذلك بإخضاع ا یجار ودوره في حمایة الحق في اال غیّر بصفة معمقة مكانة

  .د النظام العام إلى نظام التعاقدإخراج حق التجدید من قواععن طریق  االیجاریة لحریة التعاقد 

ة حق االیجار محدثة تأثیرات مھمة في العالقة االیجاریة بین تغیرت مكانونتیجة لذلك 

فلم یعد للملكیة    ،59 - 75مر لألبأحكام مخالفة تماما تعدیل الحیث جاء  المستأجر والمؤجر ،

" أو " عقدیة "حمایة أرادھا المشرع أن تكون وإنما حمایة من نوع آخر ، حمایة قانونیة التجاریة 

 لحق ، ولم یعد صادر من العقد بل  لم یعد حق التجدید من النظام العامفعلى حد تقییمنا ،  اتفاقیة "

 تضمن تكریسھا التي جراءات ال تلك اإل و، ة الملكیة التجاریةحمایالفعالة لالقانونیة ت لیااآل االیجار

  .تتمثل في الحمایة العقدیة وضیقة  ولكن بصورة مغایرة واردا  رغم بقاء التفكیر في حمایتھا

تأسیسا  بار لحق المؤجر في استرجاع عقارهتعود فلسفة سن األحكام الجدیدة إلى إعادة االعت

الحق المطلق في الملكیة الخاصة و تعزیزا للملكیة الفردیة. ومن ھذا المنطلق تجردت الملكیة  على

 نظام التجدید ونظام التعویض والمجسدین في في المتمثلة حمایتھا األولى لوسائل الالتجاریة من 

  دة للحمایة.واستبدلت بمبدأ االتفاق  والعقد شریعة المتعاقدین كوسیلة وحیثالثین مادة قانونیة ، 
                                                             

  . 1القانون التجاري . مرجع سابق ، ص  المعدل  02- 05قانون  عرض أسباب  - 1
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ّر  حق اإلیجار و  ي، في مقدمتھا مفھومغایر في العدید من المفاھیمم اتخاذ المشرع لموقفاث

من  تظھروالتي  تطبیق القانون من االختالالت على مستوى اكما احدث نوع ،القاعدة التجاریة

،  حكام السابقةكانت تخدم األ قواعدعلى  ءبقاو اإلخالل عدم احترام التوافق والتنسیق بین المواد 

  . األمر الذي أدى إلى إحداث بعض التناقضات فیما بینھا
  

الملكیة التجاریة بندا یمكن لألطراف المشرع الجزائري في إطار التعدیل جعل  في المقابل 

. ق علیھااتفتم االمتى االتفاق علیھ، وھو ما یفسّر إبقاء المشرع على وجودھا كفكرة ممكنة التطبیق 

ة إشكاالت قانونیة وطرح عدة تساؤالت ھذا المخرج  المشرع  إنكار ؛ فأمامالقانوني أثار عدّ

یكمن دور ھذا  أیننظریة الملكیة التجاریة  إطارالحقوق المكرسة في  كأحدالجزائري لحق االیجار 

  ؟العالقة االیجاریة  ھل لھذه المكانة تأثیر على  و للملكیة التجاریة الحمایة العقدیة  إطارالحق في 
  

 ةالجدیدحكام ألل طبقالملكیة التجاریة للحق االیجار والحالیة مكانة الجل توضیح  أمن  

، ثم )  ألولا( المبحث نطاق الحمایة العقدیة  للملكیة التجاریة و المحققة بموجب االتفاق   نتناول

على مستوى  سواء على العالقة االیجاریة  التي تحدثھا ھذه الحمایةكل التأثیرات الوصول لنحاول 

الدور الجدید الذي أصبح وبخاصة مفھوم القاعدة التجاریة والمفاھیم المجاورة للملكیة التجاریة 

على مستوى التطبیق القانوني لألحكام الجدیدة  ( المبحث  أو،كعنصر فیھا الحق في االیجاریلعبھ 

  الثاني ) .
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  المبحث األول 

  جاریة .نطاق الحمایة العقدیة للملكیة الت

قد  المتضمن القانون التجاري  59 - 75 األمرإذا كانت حمایة الملكیة التجاریة في ظل 

) كحمایة لھا مخضعة التجدیداالیجار (حق ب تأسست على نظریة الملكیة التجاریة والتي جاءت

أصبحت  ، وعلى أساس انھ أدى إلى نتیجة عكسیة لم یعد الوضع، فإن ذلك أحكامھ  للنظام العام 

مبدأ " تتمثل في لقواعد العامة المعروفة تنتمي  لعلى أسس قانونیة  تعتمدحمایة الملكیة التجاریة 

العقد " والذي تنبثق بالضرورة منھ قاعدة  مبدأ سلطان اإلرادة "" وفي أ " الحریة في التعاقد

التي كانت ذلك أن أحكام االیجار التجاري لم تعد تتصف بذات الخصوصیة  ،  " شریعة المتعاقدین

ن بقي البعض منھا خاصا ـ بل أصبح على األطراف الخضوع اللتزامات المتعاقدین وفقا إعلیھا ـ و

ن المدني لحل كل أحكام القانو إلىالعودة  أیضاوعلى  القاضي القواعد العامة ، لعقد االیجار في 

  .نزاع قائم في ھذا الشأن

ق في صالح المستأجر یضاھي حق المؤجر بمكانة الملكیة التجاریة كح المشرع اعتقادا من 

لم ینف االعتراف بھا على اإلطالق، وإنما اخضع حمایتھا إلى شروط جدیدة على ملكیتھ العقاریة 

غیر أن اإلحالة إلى االتفاق أثار  .ق األطراف على حمایتھاااتف تم إلى الشروط القدیمة متىمحیال 

التجاریة في ظل التعاقد خاصة أمام عدم وضوح  ردود كثیرة وتعلیقات على كیفیة حمایة الملكیة

لمختلف الحاالت التي یمكن أن تحدث عند وعدم تقدیم التفاصیل  وتفصیل النصوص القانونیة 

 وإعادةاألمر الذي أدى إلى حدوث اللبس في فكرة االتفاق على حمایة الملكیة التجاریة  ، االتفاق

  منح الحق في االیجار مكانتھ السابقة .

كل من األساس القانوني لھذا النوع نطاق الحمایة العقدیة  للملكیة التجاریة من خالل  اولنتن  

كمبدأ شامل لكل األسس التي تم " مبدأ الحریة في التعاقد " إلى  ینسبالذي و،   من الحمایة

 نتعرض إلى تطبیقات ھذاثم  ،  ( المطلب األول )ھذه الحمایة  الشروط التي تستوجبھا، و عرضھا 

نظام حمایة للملكیة التجاریة في ظل اختیارھا  أشكال االتفاق التي یمكن لألطرافالمبدأ عبر 

  ( المطلب الثاني) تنتج عنھایمكن أن  شكاالت القانونیة التيأھم اإل استخراجمع ، التعاقد
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  المطلب األول :

  األساس القانوني  للحمایة العقدیة وشروطھا.

المتضمن القانون التجاري فإن المشرع ركز  02-  05ن طبقا لعرض أسباب تعدیل قانو  

كثیرا على عدم التوازن بین حقوق المؤجر وحقوق المستأجر ، وضرورة إعادة النظر في تحقیقھا 

ن اإلرادة النابعة من الطرفین  ألفي حد ذاتھا  األطراف إرادةوالذي ال یمكن أن یتسنى دون مراعاة 

، وھذا المنطلق إنما تدعم  عدیلھا أو نقضھا حتى من قبل القاضي ال یجوز تمتى تم االتفاق علیھا  

وكان ، أكثر بتبني المشرع وانفتاحھ على اقتصاد السوق و الذي یستدعي الخوض في حریة التعاقد 

  د االیجار التجاري .قبذلك األساس القانوني المالئم كثیرا لخصوصیة التجارة ولع

ورغم رغبتھ  ألنھام الخاصة باإلیجار بصورة جذریة تغییر موقف  المشرع  لألحكلم یكن    

في تعزیز وإعادة االعتبار للملكیة العقاریة التي تعود للمؤجر،  إال انھ لم یتخل عن اعترافھ بالملكیة 

إعادة  بفضلھ یمكنالذي  األولوھو الشرط  األطراف إلرادةالتجاریة  وذلك بإحالة حمایتھا 

لواقف الذي بفضلھ أیضا نكون أمام جملة من الشروط األخرى االعتبار لحق االیجار والشرط ا

  ومنھا ما ھي جدیدة تناولھا المشرع في التعدیل األخیر.  59 - 75مذكورة في األمر منھا ما ھي 

التعرف على مبدأ الحریة في التعاقد التجاري وخلفیات من اجل توضیح ذلك نتطرق إلى 

من اجل االستفادة من  ھاى الشروط القانونیة التي تستوجبثم نتعرض إلاألول ) ، الفرع األخذ بھ ( 

الحمایة العقدیة للملكیة التجاریة في ظل تطبیق ھذا المبدأ ( الفرع الثاني ) والذي من خاللھ یتضح 

  . حق االیجار في التعدیل الجدید  ودور لنا مكانة

  األول  فرعال

  .لحمایة العقدیةالقانوني ل ساس األ

لقانوني في حمایة الملكیة التجاریة وفي إمكانیة إحیاء دور الحق في االیجار نستمد األساس ا   

  على انھ :  ( ت ت ج ) و التي تنصمكرر من  187/2المادة إلى 

د  «   ي العق دد ف اء األجل المح تأجرة بانتھ ة المس ادرة األمكن تأجر بمغ زم المس م …یل ا ل ، م

  . »یشترط األطراف خالف ذلك 
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 من المادة على أن االتفاق ھو أساس  أي تغییر یمكن أن یحدث في العقد  األخیرة العبارة تدّل      

ر م یش ا ل رع  ھن ى  وعلیھ فإننا نرد االتفاق قانونا إلى مبدأ الحریة في التعاقد ، مع العلم أن المش إل

دیم اذلك انھ یمكن أن یكون االتفاق واقع تفاصیل ھذا التغییر وأحكامھ ثال  على تطبیق القانون الق  م

انوني  ن األساس الق ل م دا تجع عا  وھي فرضیة ممكنة ج دة خاض ام الجدی ى لألحك ى قاعدة وال إل

نظریة أي (      ياستثناء؛ القاعدة ھي مبدأ الحریة في التعاقد ، واالستثناء ھو نظام التجدید القانون

  . الملكیة التجاریة )

أسس المشرع أحكام االیجار عامة على فكیف ، من عدة نواحيقانونیة إشكاالت نص ھذا ال  راثأ

ھ  ات األخذ ب مونھ  وخلفی ا مض دأ  وم ذا المب دأ و؟ ھ ذا المب ا لھ ل تقییم ارھ ة اعتب ة التجاری  الملكی

  یضمن حمایتھا ؟  إرادة األطراففي  رھینة 

ئلةسنجیب على      الل  ھذه األس ى من خ م إل د ، ث ي التعاق ة ف دأ الحری ریس مب ى تك رق إل التط

  تقییمھ.

  وخلفیات األخذ بھ . التعاقدتكریس مبدأ الحریة في    :والأ

في القــانون عامة      عاقدینــقد شریعة المتــالع مبدأ أومبدأ الحریة في التعاقد  ت منزلةتعرض 

ج ــطلق نتــفأول ما عرف كان ذو مفھوم م ، مختلفین مفھومین إلىعلى مدى حقبتین زمنیتین  و

ائھ ــبإنش رافھــنفرد أطــجعلت من العقد كیانا ی، ردیة ــلمشبعة بروح الفكار اــموعة األفــعن مج

رع في تغییر ــبتدخل المشید ــسبي جدا یتقــبح مفھومھ نــوأص ، ثم تراجعت ھذه المنزلة  أو ھدمھ 

لحة ــرام المصــاحت إلىھ ــتماعیة یخضع في تحققــقد واقعة اجــراف، واعتبر العــإرادة األط

    . 1 ة العام

من خالل  ن التجربة كول، المفھومین كال  عرف التشریع الجزائري في المجال التجاري  

في إرادة  تدخل المشرع  أن والمتضمن نظام التجدید القانوني أثبتت  59-  75تطبیق األمر 

ل الطرفین قضت على المصلحة العلیا المتمثلة في تحقیق العدالة بین أطراف العالقة االیجاریة، ب

األمر  ( المؤجر ) اب طرف آخرــعلى حس( المستأجر ) اك محاباة لطرف ــھن تانــك أنھ تــوأثبت

                                                             

نرمین محمد محمود صبح ، مبدأ العقد شریعة المتعاقدین والقیود التي ترد علیه في قانون التجارة ، رسالة مقدمة  - 1
  .31ص  ،  2003،للحصول على درجة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، قسم القانون التجاري ،  جامعة عین شمس ، القاهرة 
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  ریةـل حـعاقد  بكـبدأ التـتمثل في مـوم األول المـھـل  والى المفــاألص إلىعودة  ــلالـذي أدى با

  . ـون الـتجـاري الـمتضمـن الـقان  02- 05انون ــن قـكرر مـم 187مادة ـص الـي نـاء فـما جـك

عن القوة  تعبیروھي   " العقد شریعة المتعاقدین" قاعدة  الحریة في التعاقد  مبدأ یكرس      

یستمد قوتھ الملزمة من القوة الذاتیة لإلرادة  التي تكون  األخیرھذا ،  وھذا یعني أن  الملزمة للعقد

دیلھ إال باتفاق الطرفین ، وال یسمح صاحبة القرار للفصل في مصیر العقد ، فال یجوز نقضھ وال تع

وقد نصت علیھ القواعد  أیضا ال للقاضي  وال للقانون القیام بذلك مھما كانت طبیعة العقد ونوعھ ،

  التي تنص على انھ : منھ  106العامة في التقنین المدني الجزائري بموجب المادة 

إال باتفاق الطرفین ، أو لألسباب  یلھدالعقد شریعة المتعاقدین ، فال یجوز نقضھ وال تع	  «  

  .»التي یقررھا القانون 

تقتضي ھذه القاعدة أن یتم العقد باقتران اإلیجاب و القبول و توافق االلتزامات بین الطرفین   

وتكریسا لذلك وضع المشرع في المادة  ،وتنتھي آثاره  وتحدید مدة العقد التي بحلولھا ینتھي العقد

ومن دون أن یلتزم المؤجر   الء األماكن عند حلول اجل انتھاء العقدإخمكرر قاعدة   2/ 187

  على انھ :  إذ تنص المادة بتقدیم أي تعویض أو أن یوجھ التنبیھ 

دون حاجة یلزم المستأجر بمغادرة األمكنة المستأجرة بانتھاء األجل المحدد في العقد ، «

عویض االستحقاق المنصوص علیھ في إلى توجیھ تنبیھ باإلخالء ودون الحق في الحصول على ت

    » ما لم یشترط األطراف خالف ذلك ھذا القانون ، 

باألمر الجدید في النظریة ھذه القاعدة وان لم تكن  ،  العامةالقاعدة من دت ھذه األحكام استمّ 

دیة في مبدأ الحریة التعاق فاألصل. إال أنھا كذلك أمام أحكام كانت تقضي خالف ذلك، العامة للعقد 

وفي  یار المتعاقد اآلخرأن الشخص حر في أن یتعاقد أو ال یتعاقد ، وھو إلى جانب ذلك حر في اخت

  انھاء عقد االیجار.

د  أن ـكل من المتعاقدین الحریة المطلقة في الدخول في العالقة التعاقدیة وال یحق ألحف 

  . 1مھما كانت صفتھ یجبر احدھما على عكس ذلك 

                                                             
خلیفاتي عبد الرحمان ، مدى اعتداد القانون  الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء العقد وتنفیذه ،رسالة مقدمة لنیل   - 1

  . 29، ص  1987معهد الحقوق والعلوم اإلداریة ، جامعة الجزائر ،  شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، 
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ّم انتھاجھ          عند التعاقد في اإلیجار التجاري ، فرغم أن المشرع  جاء بقاعدة وھو ما ت

إال أنھ اخضع األمرین إلى إرادة الطرفین  ـكما سنرى الحقا ـ و باستثناء في ھذا المجال 

، وھو ما یدّل على تكریس مبدأ الحریة في التعاقد وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین  1المتعاقدین

  الیا من أي تدخل للمشرع.تكریسا حقیقیا خ
  

وذلك  التجاري المشرع الجزائري في مجل االیجار  المسار الجدید الذي اتخذه  ذلك ھو   

 إرادتھمامكانا في تعدیل وتغییر  ، ولم یعد لألسباب التي یقررھا القانون 02- 05 بموجب تعدیل 

  .كما كانت في السابق 

حدیث عن تدخل المشرع في معامالت األطراف ، وال لم یعد األمر كما كان ، ولم یعد مجال لل    

وھذا أمام إرادة المشرع في تكریس مبدأ    Publicisation du contrat 2عن "عیممة العقد "

حریة التعاقد على أصولھ ،  إرادة جاءت نتیجة رفض شامل من فئات المجتمع السیما فئة 

  المؤجرین المالك .

وھو تكملة حقیقیة الجدید  منعرج األساسي في التعدیل یشكل مبدأ الحریة في التعاقد ال  

السیاسة االقتصادیة الحالیة ، ویمثل حلقة ضروریة في  ضمنالمشرع  فیھالذي سعى  للمسار

حسب التوجھ الجدید، إلى إعادة التقدیر للحریة  ھاتجھ عملحیث  المنظومة القانونیة الحالیة ،

  .طرف في الخضوع لألحكام العامة  التعاقدیة مع ترك الضمانات الضروریة لكل

   أن موقف المشرع من نظریة الملكیة التجاریة قد تغیرللقول الجدید  ھذا التوجھ یدعونا   

لم یكن للمشرع أي اختیار ف،  انھ أنكر ضمنیا نظریة الملكیة التجاریة واألحكام التي تخضع لھاو

تضاض المحاكم بنوع متشابھ من القضایا  أمام تفاقم النزاعات في مجال اإلیجارات التجاریة و اك

                                                             
  .23 ص  2007مقدم مبروك ، مرجع سابق ،  - 1
یقصد بهذه العبارة أن العقد الخاص الذي كان من قبل مقصورا على اإلرادة الفردیة قد تدخلت فیه اإلرادة العامة    (   - 2

ه الخاص ، و " تعیمم" بقدر ما فقد من ذلك الطابع ، وتتحقق هذه العیممة إرادة الدولة خصوصا ) ففقد جانبا من طابع
بتدخل الدولة في تغییر إرادة األطراف حسبما تقتضیه المصلحة العامة. انظر :  حلیس لخضر ، اإلرادة بین الحریة 

لحقوق ، فرع العقود والتقیید، دراسة في نطاق القانون الخاص ، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في ا
  .    48، ص  2011/ 2010والمسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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لحق في انھاء عقد االیجار اإلشكال المتمثل في ادائما نفس  تطرح على مستوى  كل الوطن

  . ؛ األول انتھاء األجل ، والثاني الحق في استرداد العقار المملوك الن الملكیة حق مطلق لسببین

نظام  جاء بھا  كام الخاصة التي استیاء عامة الناس من األح تنوع  من الدعاوي تضمن  

التجدید ، و كان مبدأ الحریة في التعاقد بمثابة الحل األمثل لھ والذي ال یغضب طبقة المستأجرین 

ألنھ وفي األخیر  ،  59 - 75بالشكل الوارد في األمر  رغم عدم اعتراف المشرع  بملكیتھم التجاریة

 فھو یعبر عن ارتیاح الطرفین من كل القیود وبھذه الصورة  ،جعل إلرادتھم سلطان في التعاقد

  .  بتحكیم سلطانھم 

دیل  االعتماد على  مبدأ الحریة في التعاقد  في إنّ    عرض األسباب التي قدمت في شأن تع

ق باإلیجار ىالقانون التجاري  ھدف إل انوني المتعل ى اإلطار الق ة عل فاء المرون عن  التجاري إض

ة ار للملكی ي رأى طریق إعادة االعتب ة للمؤجر، والت ة الخاص رع  العقاری ا المش ا  فیھ ان فیھ ھ ك ان

ي  المستأجرتمتع نظیر   1في حق المؤجر  إھدار كبیر ھ ف ة بحق ة التجاری ن  ، الملكی ك م ر ذل وظھ

  جانبین ؛ 

اع  استرجاع في حق الاألول في أن ممارسة  -  ق االنتف ره من ح ار وتحری یستوجب العق

وھذا أمر یحرمھ من االنتفاع بملكھ انتفاعا ،  نھ حق مطلقتوافر مبررات قانونیة رغم ا

 . وھادئا مطلقا

ا  -  ون غالب ترجاع یك ق االس ة ح دیل لممارس تحقاق كب ویض االس رض تع اني أن ع والث

ر  مفرطا في حق المؤجر ھ أو أكث ار ذات ن العق ھ    والذي قد یكلفھ ثم رار ب ذا إض ي ھ وف

ة  ت التجاریة وھي جوانب تعرقل التطبیق المالئم للمعامال ي إطار خاص اتال ف  متطلب

  .  التي تحرر التعامل التجاري بشكل كبیر قتصاد السوق الحالیة  ال

                                                             
حتى یسترجع عقاره أن تتحقق إحدى الوضعیات الواردة في القانون التجاري  المالك  المؤجر  استوجب علىفقد   - 1
ّ  كما ، الستحقاق لرفضه التجدید وحتى یتمكن من التملص من دفع التعویض بامبررات قانونیة ك تقدیر تعویض  أن

وهو ما جاء كاعتراف  مفرطا في حق المؤجر یكون في الغالب الذي یقدمه الخبیر ال یكون مطلقا مبلغا منطقیا ف االستحقاق
  من المشرع عند تقدیمه لعرض األسباب المتعلق بتعدیل القانون التجاري . 
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   یدل داللة  قاطعة على ،   1القول بأن " تعویض االستحقاق غالبا ما یكون مفرطا "  إنّ 

، وال لتجاریة كحجة أولى لتأسیس  نظریة الملكیة ا عدم اقتناع المشرع بنظریة اإلثراء بال سبب

      تعویض  مبدأ علیھا كحجة ثانیة  والتي تم تقریر  بنظریة التعسف في استعمال الحق 

لى ـقع عـذي یــذا المبلغ الــمن ھ الك ــؤجرین المومنھ فإن رفض واستیاء الم.  االستحقاق 

ھ ضمن أولى ــإدراجالجــزائري  إلى  رع ــع بالمشــمما دف ھـمد ظلما في حقــیع  ـھماتقـع

اقد كأساس قانوني ال یقبل ــمعتمدا في األحكام الجدیدة  على  مبدأ الحریة في التع ابــاألسب

  .دحضھ

ولكن في المقابل فإن اإلبقاء على إمكانیة االتفاق على تطبیق القانون القدیم المؤسس على  

األساس القانوني في  نظریة الملكیة التجاریة یدعونا للتساؤل عن الموقف الحقیقي للمشرع  من

  . األحكام الجدیدة لعقد االیجار

كما أن من األسباب التي اعتمدھا المشرع في تغییر الموقف و تبني مبدأ الحریة في التعاقد 

بما یحملھ من تكریس لحق الملكیة الفردیة ھو الركود االقتصادي الذي عرفتھ البالد في اآلونة 

ّر األخیرة والذي یعود سببھ إلى  تخلي  المالك على إبرام عقود إیجار تحرمھم من ملكیتھم، مما أث

سلبا على صیرورة االقتصاد في مجال النشاط التجاري وعلى الحركة التجاریة السیما في 

  . 2المعامالت بین األفراد 

  مبدأ الحریة في التعاقد : األخذ بتقییم ثانیا : 

كأساس الملكیة التجاریة نظریة نیة تطبیق الجدید في إمكا المشرع في موقفھ ما  آل إلیھ   نّ إ

، فھل بوضوحھ صعّب علینا معرفة وتحلیل موقف، إطار التعاقد قانوني ألحكام عقد االیجار وفي 

، أم جاریة رغم األسباب السابقة الذكرھذا یعني انھ لم یقتنع باالنتقادات الموجھة لنظریة الملكیة الت

وذلك عندما أبقى على أحكامھا  وأحالھا إلى  جزئیة فقط انھ اعترف بالملكیة التجاریة  بصورة 

فمن  منطقیا  ألن  مجرد االعتراف بھا یعني إحالتھا إلى النظام العاموھو ما ال یمكن قبولھ التعاقد ، 

  !؟ قواعدھا آمرة  كل  بین أساسیات ھذه النظریة أن تكون

                                                             
  .1بق ، ص مرجع سا ،  02-05 قانونعرض األسباب لمشروع   - 1
  .2و   1مرجع سابق ، ص  - 2
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للتعدیل  في األسس القانونیة  ایحدث تعارض اء على ھذه النظریة ن اإلبقفإ أضف إلى ذلك  

أمام عودة  المشرع إلى تطبیق مبدأ التعاقد الحر وما یحملھ من قواعد أھمھا قاعدة الجدید خاصة 

   ، فیا ترى كیف یمكن أن نحلل موقف المشرع الجزائري من كل ھذا ؟العقد شریعة المتعاقدین 

 إلیھ ھدف الذي سعى وبحثا عن ال، االتجاھات في ھذا الموضوع تتباینن أ ال شك و

لنصوص التي تتعلق لإلغائھ نھائیا وعدم  إدراج نظام التجدید في إطار التعاقد  من خالل المشرع 

وجدنا   اإلخالءوكذا األبعاد المرجوة من االستثناء الوارد على إلزامیة ،  بنظام اإلیجارات التجاریة 

  أنھ قد یكون لعدة أسباب نفترضھا فیما یلي: 

لحفاظ على ملكیتھ التجاریة لفرصة  ومن السلطة   انوعین المستأجرلتجار اجل منح إما من أ - 

متى أمكن ذلك، وھو أمر شبھ مستحیل ألن مركز المؤجر في عقد اإلیجار أقوى من مركز 

المستأجر، ولن یتمكن أبدا من التوصل إلى ذلك النوع من االتفاق، فحمایة الملكیة التجاریة 

یھا، لن  ّ   تتم إال بتدخل المشرع بقواعد آمرة.وفقا لمنظر

نھ مجرد  تردد من المشرع في اإللغاء النھائي لنظام التجدید من المنظومة التشریعیة في أوإما  - 

و اآلخر أمر  یقل كإحتراز سیاسي من أي احتجاج قد یقع من طبقة التجار، وھ المجال التجاري

الحقوق التي اعترفت بھا المبادئ الملكیة التجاریة لیست بحق من تصوره و حدوثھ، ألن 

العامة ، بل وھي حق استثنائي خاص بالمجتمع الفرنسي بدایة ونھایة،والدلیل على ذلك أن 

لت عن األخذ بھ  ـ كما سبق وان رأینا في بدایة ھذا البحث ـ ِ سواء في  اغلب التشریعات قد عد

   مانیاــلتي لم تعرفھ أصال كألاھیك عن التشریعات األخرى اــن ،  1المجال التجاري أو المدني

  وایطالیا. ولكن ال یمنع  من أن تكون فرضیة یحتمل أن یعول علیھا المشرع. 
                                                             

بالنسبة للتشریع المصري كانت مصر أولى الدول التي سجلت التراجع عن قاعدة التجدید القانوني وذلك بموجب قانون   -  1
لیا ء المحكمة الدستوریة العتم إحداث التغییر بفضل إنشاقد " و  .بإلغائه للمادة المتضمنة الحق في البقاء 1996لسنة  4رقم 
تقتضي بعدم دستوریة معظم التي  هاأحكام الخاصة للعقارات المؤجرة فتوالت التي أوجدت خلال خطیرا في مفهوم الملكیة، 

مثلت اعتداء وافتئاتا على الملكیة الخاصة المصونة بأحكام و  ،  رجت عن المفاهیم العادلةـالتي خ مواد قوانین اإلیجار
قد سار القانون األردني هذا المنحى وذلك بموجب  و  .13ص  مرجع سابق، هیبك، شمحمد إبراهیم انظر : .  الدستور"

االمتداد القانوني  ،مالك عقلة سلیم البطارسة . انظر : المعدل لقانون المالكین والمستأجرین 2000لسنة  30 القانون رقم
كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ،  لمدة عقد االیجار ، دراسة مقارنة ، رسالة لنیل درجة  الماجستیر في القانون،

/ 2/ 15المؤرخ في  2001لسنة  6لقانون السوري وذلك بموجب قانون رقم كان الدور لومن بعده .  202ص  ،  2007
خارج  " قاعدة التمدید الحكمي " خرجتفأ منه 2/2، حیث أخضعت اإلیجارات المدنیة لحریة التعاقد بموجب المادة  2001
   ق القانونیة التي نص علیها هذا القانون. ائالعام وللمالك استرجاع ملكه بإتباع الطر  النظام
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، یكمن في  عدم اتخاذ موقف حاسم یتمثل في اإللغاء النھائي والتاموإما ألن ھدف المشرع من  - 

دید القانوني، وھذا ترك مجاال لخطوة مستقبلیة أخیرة یوقع بھا على الرفع النھائي ألحكام التج

المجال الزمني الفاصل ھو بمثابة فرصة للممارسة المیدانیة من رجال القضاء و القانون على 

حد سواء لیعرضوا مالحظتھم وردود أفعالھم، والتي على أساسھا یشرع للخطوة النھائیة 

  . بصفة نھائیة المتمثلة في اإللغاء الصریح

وقف المشرع على اإلطالق موقفھ غیر الحاسم وحكمھ كل ھذه التكھنات في تعلیل مال تنفي 

والتي قللت من شأن مبدأ الحریة التعاقدیة  وما یلیھا ،  مكرر   187في طریقة صیاغة المادة المنتقد 

وھو ما لم یكن یقصده المشرع خاصة بالنظر لعرض أسباب قانون ، وجعلت منھ مجرد استثناء 

كقاعدة تنطلق منھا العالقة االیجاریة في  ھذا المبدأ تكریس في حیثیاتھ أین  سبق ،   02- 05

  .القانون التجاري

ّ  جل  اعتبار ھذه الحریة  التعاقدیة ھي المبدأ  ، وأفمن   باقي األحكام ھي االستثناء  كان  أن

اتفق  إذا إالن عبارة " ألعلى المشرع صیاغة المادة بطریقة أخرى تضمن ذلك التوجھ والموقف 

ھو  "  االتفاقعبارة "  أن ال تعني إال   2مكرر/  187الواردة في المادة " على خالف ذلك 

لم یحسن تعدیل والمنطلق ، فالنقد الموجھ للمشرع  ھنا أنھ   ن ما سبق ھو القاعدةأ االستثناء و

، وان كان الھدف واضح  وھو ما جاء في تحلیل  أو المنطقیةمن الناحیة الشكلیة النصوص سواء 

  الذین یرون بأن :  1 القانون بعض من رجال

 " Dans le nouvel article 187 bis, la position dérogatoire des 
nouvelles dispositions a été inversée et transférée aux anciennes : 
autrement dit si tout le chapitre baux commerciaux n'est pas abrogé et 
reste applicable , aussi bien pour les anciens baux que pour les actuels et à 
venir qui lui seraient soumis a la volonté des parties , c'est donc l'option 
pour le nouveau régime doit être dérogatoire et expresse , et non    
l'inverse " .  

ن إحكام القدیمة وجعلھا في حكم  الملغاة  ون المشرع سبق عدم األخذ باألفإ وفقا لما سبق 

القدیمة ، وھنا نسجل أن  باألحكاماألخذ  بإمكانیةثم فتح المجال للحریة التعاقدیة حتى  ،لم تكن كذلك

                                                             
1  - ETTAYEB (Mohamed El Habib ) , Op.Cit. , p 6 . 
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و خضوع ھذه ، في إبقاء تطبیق القانون القدیم متى أراد األطراف ذلك  واضحة  رغبة المشرع

یجعل من النصوص ، حیث غیر منطقي أمر خیار الثانياللى اإلرادة إلى النظام العام متى اتجھت إ

اإلبقاء على نظام بین حیرة المشرع  ، وھو ما یعبر علىالتشریعیة الجزائریة خالیة من المواقف 

التجدید (الموروث على فرنسا ) رغم المشاكل التي اعترتھ ، و بین اختیار موقف مخالف تماما 

والذي  یفترض أن یكون ھو بصورة واضحة وصریحة ،  ن یطابق مبدأ العقد شریعة المتعاقدی

  . األصل
  

مما تقدم نالحظ  أنھ رغم انتھاج المشرع لمبدأ الحریة في التعاقد  كاختیار سلیم ، إال أن آلیة 

األخذ بھ وطریقة تكریسھ  أحدثت أثارا ھامة على المستوى القانوني  وذلك فیما یتعلق بصیاغة 

تج عنھ من تعارض فیما بینھا ، وكذلك على المستوى الواقعي و المتعلق النصوص القانونیة  وما ن

أصبح الواقع   59 - 75والذي أتم األمر  02 - 05بالواقع الذي خلفھ ھذا التعدیل ، فبصدور قانون 

التجاري یضم فئتین من المستأجرین ، فئة محظوظة وأخرى محقورة  والعكس صحیح بالنسبة 

  للمؤجرین.
  

بالحریة التعاقدیة أبدا من المشرع بإدراج نصا قانونیا یحدد فیھ الحد األدنى  األخذال یمنع 

لمدة  العقد  والتي یجب أن تكون مدة تتوازى والمنطق الذي یتعامل بھ التجار ، الن الحریة في 

التعاقد من دون ھذا الحكم الذي یحد من تعسف المؤجر ستكون في صالح المؤجر ال المستأجر    

    حیث جاء فیھ ما یلي :، التعدیل الجدید  في شأن   1بعض الكتاب االنتقاد وجھھذات  وھو 

" Cela pose alors la question de savoir si en définitive, le législateur 
n'a pas tout simplement omis dans cette nouvelle loi de fixer une durée 
minimale obligatoire dans les contrats soumis au nouveau régime , et ce, 
en outre partie des larges avantages accordées au bailleur, pour un 
véritable équilibre dans les rapports bailleur- locataire."  

 

ن إحالة االعتراف بالملكیة التجاریة إلرادة الطرفین أمر محل نقاش ألنھ  وان  كان أ كما  

بوجود أو عدم وجود  لیس لھم أن یعترفوافما یشاءون من الحقوق فیما بینھم ، ا ؤیراف أن ینشلألط

                                                             
1  - ETTAYEB (Mohamed El Habib ) ,Op.Cit , p 16 . 
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فحق الزبائن من  "ذلك من مھمة المشرع ، ألن  وما یترتب عنھ من ملكیة تجاریة  ، حق الزبائن

   . 1" ینظمھا  حقوق الملكیة المعنویة التي یرعاھا القانون و

كاالت قانونیة محل طرح بالنظر إلى أخذ المشرع بنظامین باإلضافة إلى ما سبق ھناك إش

مختلفین من حیث  األساس ؛ نظام  التعاقد الحر  ، و نظام التجدید ، وھي إشكاالت   تنتج عن إبقاء  

المشرع على األحكام السابقة والتي تخدم النظام القدیم األمر الذي یؤدي بھا إلى التعارض مع 

رس الحریة في التعاقد و سنعمل على توضیحھا الحقا في ھذا البحث اثر األحكام الجدیدة  التي تك

الحدیث عن تطبیقات حمایة الملكیة التجاریة في ظل التعاقد أین سنعرض مختلف  الفرضیات 

  والمسائل التي یمكن تصورھا عند التطبیق والیھا نحیل توخیا للتكرار. 

األمثل رغم كل اإلشكاالت القانونیة التي  نخلص للقول أن مبدأ الحریة في التعاقد كان الحل

طرحت والتي قد تطرح عند التطبیق ، فھو الخیار الذي ناد بھ  وال یزال  ینادي بھ رجال القانون 

  ملھ منـلكیة التجاریة بكل ما تحـت نظریة المـفي فرنسا ، البلد الذي ولد فیھ نظام التجدید وتكرس

منھا نظام اإلیجارات التجاریة في ظلھا.االستثنائیة  وھو دلیل على نبذ األحكام ، 2مبادئ    التي تضّ

  

  

  

  

  الفرع الثاني

                                                             
  وما بعدها.  429، ص مرجع سابقنداء كاظم محمد جواد المولى ،    - 1
نظام اإلیجارات التجاریة في فرنسا مرحبا به إلى الیوم، بل وان القضاء أصبح ینحاز إلى هذا الفكر ، ففي كل لم یكن  - 2

مرة تطرح قضیة البنود التي یبرمها الطرفین في العقد ویكون القانون لها منظما ومغیرا تتعالى األصوات إللغائه وتطبیق 
دث في قرار محكمة االستئناف الفرنسیة التي قضت بضرورة تطبیق بنود مبدأ الحریة التعاقدیة على أكمل وجه، وهو ما ح

العقد في مجال مراجعة االیجار رغم أن القانون یحدد أجرة المراجعة والتسبیب الذي قدمته المحكمة لتبني هذا الموقف هو 
  ود العقد. أن  النصوص القانونیة في هذا المجال مكملة ولیست من النظام العام ولهذا وجب األخذ ببن

-  V : Cour de cas, 3ème ,Civ. 10 mars 2004, Note de WERTHE TALON ( Sevirine), Op.Cit.  
,p 2222. 

الفرنسي یتجه نحو الحریة التعاقدیة وتوسیعها على نظام  والقضاء على هذا القرار أن الفكر TALON"  " تالونویقول  
  من أحكام .اإلیجارات بكل ما یحتویه 
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  .شروط االستفادة من الحمایة العقدیة
  

أخضعت االستفادة من الحمایة القانونیة للملكیة التجاریة إلى جملة من الشروط ـ كنا قد 

مایة العقدیة تخضع لشروط تناولناھا في الفصل األول من ھذا الباب ـ غیر أن االستفادة من الح

  أخرى .  اعلى أساس أن المشرع الجزائري وبموجب التعدیل الجدید  أضاف  إلیھا شروطتختلف 

إال أن ، عقد االیجار ینتھي بانتھاء األجل المحدد في العقد طبقا للقواعد العامة أصبح فإن 

وبعقد واحد أي ال یحتاج  وط وبنفس الشریستمر  فاستثناءً  ،ةبالمستحیل تلیس استمرار یتھ إمكانیة

 متى رغبوا  ـ أيبل یتجدد تجدیدا ضمنیا متى رغب األطراف ذلك إلى إنشاء عقد جدید، األطراف 

 محدد المدة  فیكون رسمیا ون ناحیتین ؛ ــعلى أن یكون العقد صحیحا مفي تطبیق القانون القدیم ـ 

   .59 - 75ألمر الشروط السابقة التي تناولھا ا ضرورة توافر  عالوة إلى

 االتفاق أوال، ثم الرسمیة ثانیا، فتحدید المدة ثالثاتتمثل في العقدیة  حمایة الشروط وعلیھ ف

ومكانتھ وافرت أحیت دور الحق في االیجار والتي إن توأخیرا ضرورة توافر الشروط السابقة 

  ویضھا.وان تم تق ،السابقة و ھو ما یدل على عدم  إلغاء المشرع لوظیفة ھذا األخیر

  االتفاق .شرط  أوال :
على إمكانیة اتفاق األطراف على ما یشاءون من السالفة الذكر مكرر  187تنص المادة   

ھنا بأنھ  یمكن  وقد فسر االتفاق ،" إال إذا اتفق على خالف ذلك " وھو ما جاء في العبارة  أحكام 

تطبیق  إلىو  الوضعیة التي تدعونا ، وھ بما فیھا تطبیق نظام التجدید السابقأن یتخذ عدة أشكال  

  .متى توافرت الشروط  نظریة الملكیة التجاریة وقیام حق االیجار بدوره السابق

القراءة األولى لھذا المادة بأن المشرع ألغى وجود الحق في التجدید، ولو بصورة توحي 

لتفكیر، تفسیرا یوحي نجد تفسیرا آخرا مخالفا تماما لھذا ا جیدا قد ضمنیة، إال أن بالتمعن فیھا

روط ـانت الشـد أن كـ. فبعرط االتفاق علیھـت شـجدید تحـق في التـوجود الحبالتأكید على 

إلیھا  أضاف المشرع تعلقة بالعقد تتضمن شرط المدة القانونیة وأن یكون عقد إیجار تجاري، ــالم

رادة الطرفین ال إلرادة أن یكون العقد رسمیا، وأن یكون االتفاق فیھ على حق التجدید خاضع إل

  المشرع.
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تتضمن قاعدة مرنة لھا ما یبررھا ، إال أنھا بسیطة التطبیق المادة بھذه الصورة تعتبر ھذه 

ر ـو المؤجـن ھـالة تطبیقھا، فأیـرا الستحـھا نظــن قبل مطبقیـورة مـدة مكملة مھجـستصبح قاع

ھ ـدفعـد تـي قـصادیة التـوضعیة االقتـلالة أو اـي الحـالذي سیتفق على غل نفسھ بنفسھ ؟ وأین ھ

  ذلك؟ ـل

السبب الذي جعل المشرع یفتح الفرصة لتطبیق لإلجابة على ذلك البد أن نبحث عن  

ھا ال تفید ــو یدرك أنـ، وھ" إال إذا اتفق على خالف ذلك " افة عبارة ــبإضالقانون القدیم 

   مستعملیھا ؟

بصورة  الحر  األحكام السابقة وتبني نظام التعاقدإلغاء عدم انتھاج المشرع إلى قد یؤدي 

تطبیق القانون القدیم وھو یدرك عن سبب فتح مجاال ـ ولو ضیقا  ـ  لالتساؤل مباشرة وواضحة إلى 

 فلماذا   بسببھا تم ھجرانھا ھي ذات التي السلبیات  بل وفي السابق ،  تماما العیوب التي اعترتھ

  ؟ص، السیما وأنھ باب قد یحدث إشكاالت قانونیة عند التطبیقھذا النوع من الرخالمشرع  درجأ

موقف المشرع في إمكانیة االتفاق على تطبیق القانون القدیم وعدم إلغائھ لقراءات یدفعنا 

مختلفة ، إذ یمكن النظر إلى اإلبقاء على ھذه  األحكام من الناحیة االیجابیة  أنھا ستكون صالحة 

ة الطرفین و تكون كسالح احتیاطي یُحتكم إلیھ متى اضطررنا إلى االستعمال قد تنفعل مع إراد

وھنا یجد المستأجر نفسھ  متى كان عرض العقارات أكثر من الطلبذلك، وھي حالة  ممكنة الوقوع 

في مركز قوي،  فیشترط على المؤجر تطبیق القانون القدیم القاضي بحق التجدید، وما علیھ حینھا 

  م علیھ بدال أن یبقي على العقار من دون إیجار. الرضوخ للواقع المحت إال

وفي ھذه الوضعیة  نكون قد فسّرنا موقف المشرع بالحریص ، و بأنھ استباق لحلول قد 

تطرح مشاكلھا الحقا طالما انھ یضمن إیجاد الحلول لكل المواقف، التي یمكن أن تحدث ، ولو 

  بصورة ضیقة جدا . 

ال العقارات ھو من المجاالت التي ال تخضع  ألن مجونقول بصورة ضیقة ونادرة  

س بالصورة المطلقة لقانون العرض والطلب ، فقط ألن ثمنھا  یكون مستقرا أو في تزاید ولی

یبقى تدني ثمن العقارات  ولكن   ،، بمعنى أن ھامش الخسارة فیھ غیر متصور إلى حد كبیرالعكس

 2003 ماي 21زلزال ما حدث فعال في حادثة  وھوفرصة یمكن حدوثھا إذا ما كنا أمام قوة قاھرة، 
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ببومرداس ـ الجزائر ـ عندما نزلت قیمة العقارات إلى أدنى مستویاتھا  ولكن لمدة معینة  وقصیرة  

  حیث سرعان ما صعدت إلى  ثمنھا المعتاد بل والى ذروتھا واستقرت فیھ. 

یقة ال یجب أن تكون من ضمن  حسابات المشرع عند غیر أن اغتنام مثل ھذه الفرصة الضّ

سن القوانین ألنھا وببساطة ستفسر بالفرص االنتھازیة،  وھذا یتنافى وتحقیق العدالة، فإما أن 

یعترف  للمستأجر بالحق و ینظمھ، أو ال یعترف لھ بھ وال یجعل منھ زرا احتیاطیا في ید المستأجر 

ّت الفرصة   . یضغط علیھ متى حل

، إذ جعل من النصوص مشرع بغیر الحاسم و المتذبذبوأخیرا یمكن أن نقرأ أیضا موقف ال

التشریعیة الجزائریة خالیة من المواقف، فكأن المشرع ھنا محتار بین اإلبقاء على النظام الفرنسي 

ّد من  و بین اختیار الموقف الخاص بالعقد شریعة المتعاقدین. و إن ترك الخیار للمتعاقدین عق

  ملكیة التجاریة تطبق متى أراد المستأجر و المؤجر ذلك؟ األمور أكثر، فھل یعني أن نظریة ال

بھذه إذن أال یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري ال یزال یعترف ، وإن كان األمر كذلك 

بھذا المستأجر  النظریة في إطار التعاقد، وھو اعتراف ملتویا في حق المستأجر،  فإما أن یتمتع 

  الحق أو ال یتمتع بھ.

ات لھا زوایا نظر مشتركة تتمثل في  الموقف غیر الحاسم للمشرع وما نأملھ كل ھذه القراء

لة ونھائیة، و یصبح بذلك ھو إعمال ھذا األخیر على توضیحھا مستقبال ضمن نصوص قانونیة معد

مجرد  مرحلة انتقالیة و خطوة نحو األمام في ضبط النصوص و تحدید الموقف   02- 05 تعدیل 

مام التناقضات التي اعترتھا النصوص في نفس القانون، السیما في مجال بصورة نھائیة ، خاصة أ

  تطبیق مبدأ حریة التعاقد.

  .إفراغ العقد في الشكل الرسميشرط  ا :ثانی

من حیث انھ لم یكن للملكیة التجاریة عالقة مباشرة بتغییر طبیعة عقد اإلیجار التجاري 

إلى إضافة أحكام من شانھا أن  تضبط العالقة  ، وان كانت الدافع لتفطن المشرعشكلي  أورضائي 

االیجاریة بشكل أكثر دقة من جھة  و اإلبقاء على الحریة في التعاقد من جھة أخرى . ویظھر ھذا 

الدافع في كون أن اكتساب القاعدة التجاریة یقتضي مرور سنتین بالنسبة للعقد المكتوب وأربع 

ب من مھمة  رجال قق  من توافر ھذا الشرط  صعّ سنوات في العقد العرفي أو الشفھي ، والتح
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من  أن ھناك، عالوة على أن النصوص القانونیة قد تضاربت في ھذا الشأن ذلك ، القضاء 

  . وأخرى ال تشترطھا النصوص التي  تشترط الرسمیة

عقد اإلیجار بموجب التعدیل الجدید  المشرع جعل خروجا من ھذا المأزق القانوني و 

تقلص بشكل كبیر من النزاعات التي یمكن حكام وھي أ،  اشكلیا بعد أن كان رضائی عقداالتجاري 

  أن تقع في ھذا الشأن .

المؤرخ في  75/59في ظل األمر  من حیث الكتابة و د اإلیجار التجاريعقمسألة طبیعة إن 

سواء  كتابةمنھ والتي تجیز إبرام عقد اإلیجار  172/01كانت تنظمھا المادة  1975سبتمبر  20

قاعدة في القانون مع  اإلطالقالنص ال یتعارض على  وھذا، كانت رسمیة أو عرفیة أو شفاھة

وذلك  حریة اإلثبات في المواد التجاریة ل والمقررة ، منھ 30المادة ت علیھا نصوالتي التجاري 

 نظرا لخصوصیة ھذه المعامالت التي تقتضي السرعة و االئتمان .

نظرا على مستوى القضاء  د كان یثیر بعض اإلشكاالتغیر أن تطبیق ھذه القواع

التي  من قانون التوثیق 12المادة  و  مكرر من القانون المدني 324لتعارضھا مع أحكام المادة 

  ؛  إلى رأیینـ كما سبق وان رأیناـ وعلى إثر ذلك انقسم القضاء في الجزائر ،  تستلزم الرسمیة 

ند في ذلك إلى احترام قواعد القانون التجاري الذي ینادي ویكرس حریة اإلثبات ویسترأي 

ھو نص خاص وسندھم األول في ذلك القاعدة العامة التي تكرس أن الخاص یقید العام وبالتالي 

من القانون التجاري واستبعاد قواعد القانون المدني الذي یمثل  172و  30تطبق أحكام المواد 

  .الشریعة العامة 

من القانون المدني وعلیھ فإنھ یجب  01/ مكرر  324حكام المادة ألني الثاالرأي  فیما استند

تحریر العقود التي تتضمن عقد إیجار لمتجر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطالن وھو اإلطار 

 03لقانون المدني والمؤرخ في االمتضمن  14 - 88في تعدیل رقم العام الذي رسمھ المشرع 

من القانون  1مكرر  324إلى یومنا ھذا تطبق المادة  صدورهتاریخ ھذا یعني أنھ من و  05/1988/

  یؤخذ بالعقد الرسمي فقط.أصبح و 1993المالیة لسنة  انونقمن   63المدني والمادة 

المشرع  قد یكون و بسبب  ھذا التناقض الكبیر بین النصوص القانونیة والقرارات القضائیة 

الذي أكد ذلك من الناحیة التشریعیة في   2005فري فی 06بصدور قانون  حسم األمر الجزائري 

مكرر حیث أجبر الطرفین على ضرورة كتابة العقد و في الشكل الرسمي تحت طائلة   187المادة 
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         2، وأن یقوم بتحریره موظف، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  عامة  1البطالن 

ّ من العقود العرفیة نتیجة المشاكل التي أفرزتھا الحیاة  و ھي إرادة صریحة من المشرع للكف

حیث أراد أن یفصل نھائیا في مسألة إثبات عقد اإلیجار التجاري،  و أن یقضي نھائیا على  العملیة

العقود العرفیة ،  وإن كان ھذا التوجھ الحاسم یشكل خروجا عن خصوصیات قواعد القانون 

، و یمثل تقییدا على حریة   ریة في اإلثباتمنھ التي تنص على الح 30التجاري خاصة المادة 

  اإلثبات في المعامالت التجاریة.

إن األھداف المتوخاة من المشرع ھو أنھ أراد استدراك المشاكل فمن خالل ھذا التعدیل 

ّ ،العملیة لعقود اإلیجار التجاریة  رت سلبا على المعامالت االیجاریةو ما ترتب عنھا من إشكاالت أث

سیما في كبریات المدن المحاكم بالقضایا في ھذا المجال التي ال تعد و ال تحصى الو أثقلت كاھل 

 و خطوة تتماشى والتوجھ السلیم في رسمیة ھال شك أن فرض الشكل الرسمي الجزائریة. و

  .3العقود

إن تطبیق مبدأ رسمیة العقود  ال یمنع من أحقیة العقود العرفیة طالما أبرمت في ظل األمر 

  ما یدفعنا للبحث عن  و ھطالما أنھ ال یوجد نص یوقع خضوعھا للنظام القدیم  و و 59 – 75

مصیر ھذه العقود  في ظل احتدام الصراع  والجدل القضائي في األخذ بصحة العقد العرفي أو 

  بل ابعد من  ؟، وھل تبقى تلك العقود تستفید من حمایة للملكیة التجاریة  بإلزامیة العقد الرسمي

                                                             
  .09حمید ساسي ، مرجع سابق ، ص   -   1
 على الموظف و الضابط معا، و الموظف العمومي شخص معین من قبل الدولة بوصفها "" تعود  صفة" العمومي -   2

السلطة العامة للقیام بوظیفة معینة داخل الجهاز اإلداري للدولة أو الجماعات المحلیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 
  .و مفهوم الموظف العمومي محدد بموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالوظیفة العمومیةالطابع اإلداري، 

 2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة الجزائر،  الثالث زیتوني عمر، " حجیة العقد الرسمي" ، مجلة الموثق، العدد  
  . 37، ص 

جاء بتعدیل هام و جذري یتمثل أساسا في  ..أن "  أن هذا التعدیل و كمالحظة أولیة نتطرق إلیها  في هذا الش  - 3
إضفاء الرسمیة أو الشكلیة على عقد اإلیجار التجاري مكرسا في ذلك ما استقر علیه االجتهاد القضائي للمحكمة 

محمد" العلیا ، و كذا انتقال عقد اإلیجار التجاري من نطاق القواعد اآلمرة إلى نطاق التعاقد الحر". حموش 
  06/06/2005المعامالت العقاریة و اإلیجارات التجاریة محاضرة خالل الیوم الدراسي المنظم في غلیزان، بتاریخ 

 .   03، ص 
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نھ ابرم عقده قبل صدور أیطالب بحق التجدید طالما   2012 سنة  یبقى المستأجر في ھل ذلك

  التعدیل ؟ 

 أنبالحقوق التي نشأت في ظل القانون القدیم تبقى ثابتة وھو ما یجعلنا نقول  أن بالتأكید

 187 یزال محل فائدة ، ذلك أن الفقرة األولى من المادة ال  1توضیحنا لحجج االتجاھین السابقین 

   مكرر ( ت ت ج ) ال تزیل المشكل جذریا ألن الرسمیة المطلوبة بالنسبة لعقود اإلیجار التجاریة 

    ال تطبق بصفة مطلقة، بل البد على القاضي أن یتفحص تاریخ إبرام العقد حتى ال یصطدم 

ت بعدة أ    نظمة بقاعدة عدم رجعیة القوانین، خاصة وأن الوضعیات االیجاریة في الجزائر مرّ

  .قانونیة 

                و لكي یكون حكم القاضي صحیحا في ظل ھذه الوضعیات یتعین علیھ معرفة 

تفحص  تاریخ إبرام  عقد اإلیجار المعروض علیھ للفصل فیھ ، و على ھذا األساس قسّم بعض   و

ع لھا،  و تتمثل ھذه الفترة إلى مراحل عدیدة تتمیز كل واحدة منھا بنصوص قانونیة تخض 2الكتاب 

  في :

   (تطبیق رضائیة العقود ) : تتمیز مرحلة ما قبل صدور قانون التوثیق الصادر المرحلة األولى

        اري ــانون التجـبق فیھا القــان یطــرحلة كــو ھي م ،ود ــبتطبیق رضائیة العق 15/14/70 في

اإلیجار التجاریة و بالتالي یقبل بالعقد ،الذي كان  یكرس مبدأ الرضائیة بالنسبة لعقود 3رنسي ـالف

الكتابي سواء رسمیا أو عرفیا أو بالعقد الشفوي إلى غایة تاریخ نفاذ قانون التوثیق و ھو  

01/01/71 . 

                                                             
راجع في عرض مفصل لالتجاهین من خالل  الشروط  المتعلقة بالعقد لممارسة حق التجدید وذلك في المبحث األول   -   1

  األول من هذا الباب. من  الفصل 
مرجع . انظر أیضا : مقدم مبروك،  111إلى  109،  ص 2006،  مرجع سابقحمدي باشا عمر، دراسات قانونیة،  - 2

  .  21و  20،  ص  سابق 

، المنظم للعالقات المؤجر والمستأجر فیما یخص تجدید 960 -53سبتمبر   30القانون الفرنسي المطبق هو مرسوم  - 3
  السالف الذكر.   اإلیجار
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  تاریخ نفاذ  01/01/71امتدت ھذه المرحلة ما بین ( تطبیق شكلیة العقود)  :المرحلة الثانیة

حلة التي تستدعي األخذ بالعقد الرسمي فقط طبقا و ھي المر 26/09/75قانون التوثیق إلى 

من ھذا األخیر وھو أول قانون نظم عقد اإلیجار التجاري ، بحیث تخلى عن مبدأ  12للمادة 

الرضائیة الذي كان معمول بھ واشترط الرسمیة مستبعدا العقود العرفیة والشفھیة مما أدى 

 األخذ بھذا الموقف .  بقضاء المجلس األعلى آنذاك (المحكمة العلیا ) إلى

  ( العودة إلى رضائیة العقود ) : تاریخ  26/09/1975تسري ھذه المرحلة من المرحلة  الثالثة

منھ أین  172وھي مرحلة تقتضي تطبیق المادة  03/05/1988صدور القانون التجاري إلى 

عقد الكتابي أو تراجع المشرع الجزائري عن موقفھ وأخذ برضائیة العقود و بالتالي القبول  بال

 الشفوي إلى جانب الرسمي طبعا .

   (العودة إلى شكلیة العقود) : تاریخ  03/05/1988تمتد ھذه المرحلة من المرحلة الرابعة

         و ھنا نطبق  1992مرورا على قانون المالیة لسنة   2005/ 06/05تعدیل القانون المدني إلى 

لمدني والتي تنص على أن العقود التي ترد على من القانون ا 01مكرر  324أحكام المادة 

        منع  و التي تنص على 1992من قانون المالیة  63القواعد التجاریة  تخضع للرسمیة، و المادة 

      .، مفتشي التسجیل من القیام بإجراء تسجیل العقود العرفیة المتضمنة " المحالت التجاریة "...

رى على العقود العرفیة وھذه النصوص األخیرة كانت السبب في و بموجبھما تم التخلي مرة أخ

  ظھور اتجاھات في التطبیق وشرخا في القضاء أدى ال محالة إلى ھضم حقوق على حساب 

  أخرى.

  (حسم موقف شكلیة العقود) : 06/05/2005تسري المرحلة الممتدة من المرحلة الخامسة  

مكرر منھ  187ت المادة ــمنا ھذا حیث خصّ تاریخ صدور تعدیل التقنین التجاري إلى یو

الجة التناقض بین النص العام والنص الخاص و قضت برسمیة العقود اإلیجار التجاریة ـلمع

 تحت طائلة البطالن. 
  

ھكذا یكون المشرع قد فصل نھائیا في األمر إذ أصبح عقد اإلیجار التجاري من العقود 

الذي یطالب  على المستأجر ، و من ثمة فإن  الشكلیة التي یجب تحریرھا في محرر رسمي

ملزم بإثبات صحة إدعائھ بتقدیم المحرر الرسمي باالستفادة من الحمایة العقدیة لملكیتھ التجاریة  

  . ن  شرط الرسمیة یوقف علیھ صحة العقد أل الذي أفرغ فیھ ھذا التصرف
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فإن ما بھ ملكیتھ التجاریة  وأراد أن یثبت  2005فیفري  6أما إذا تم إعطاء سند قبل تاریخ 

  .  1على القاضي إال الحكم وفقا للمرحلة التي ابرم فیھا العقد 

أن یتم المشرع الجزائري ألزم  02 -  05من القانون  01مكرر فقرة  187وبموجب المادة 

، وعلیھ فقد كرس بذلك ركن  تحت طائلة البطالن في الشكل الرسميتحریر عقود اإلیجار التجاریة 

میة في عقود اإلیجار المبرمة في ظل التعدیل الجدید وأصبحت الشكلیة في عقد اإلیجار الرس

، و یترتب  في حالة عدم استیفاء شرط الشكلیة ، فالعقد ال وجود لھ قانونا   والتجاري ركنا أساسیا  

یھا قبل انوا علعلى ذلك انھ عقد یستوجب إبطالھ بقوة القانون و إرجاع األطراف إلى الحالة التي ك

  .إبرام ھذا العقد
  

و ال یمكن اللجوء إلى أیة وسیلة إثبات أخرى كاإلقرار أو الیمین أو شھادة الشھود أو 

من  336القرائن إال في حالة واحدة و ھي حالة فقدان السند الرسمي المنصوص علیھا في المادة 

  : (ت م ج)  و التي جاء فیھا على أنھ 

       فیما یجب إثباتھ بالكتابة ...،یجوز اإلثبات بالشھود أیضا  «

  .»إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ  -               

ھذه المادة تجیز اإلثبات بالبینة أو القرائن ألي عقد یشترط القانون إثباتھ بالكتابة و لو إن 

ه المادة ، أن یثبت أنھ قد أبرم كان عقدا شكلیا ، و یجب على الطرف الذي یرید االستفادة من ھذ

       فعال عقد اإلیجار التجاري في محرر رسمي ، و أن ھذا العقد مستوفي الشروط الموضوعیة 

  . و الشكلیة

كما یجب علیھ أن یثبت واقعة ضیاع السند ، و أخیرا یثبت السبب األجنبي ، و ذلك بأن  

  ب أو الغرق أو السرقة.یقدم الدلیل على ضیاع السند كحالة الحریق أو الحر

  

  

  

                                                             

  .  65ریر إبراهیم ، مرجع سابق، ص س  - 1
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  تحدید مدة عقد اإلیجار.  شرط:  الثثا
رغم انھ حدده في ما  األقصى لمدة عقد اإلیجاراألدنى أو  الحدلم یحدد المشرع  فیما سبق  

في   باإلمكانكان وعلیھ دون حكم  ا األمر ركاتمنھ )  172یخص نشوء الملكیة التجاریة ( المادة 

م عقد اإلیجار لمدة محددة أو لمدة غیر محددة.  باإلضافة إلى أنھ عند نھایة إبراظل القانون القدیم 

   فترة اإلیجار و في حالة بطالن التنبیھ باإلخالء فإن اإلیجار یتجدد ضمنیا إلى أجل غیر محدود

  .ھذا بالنسبة للعقود الشفھیة معینة وعلیھ فالمؤجر غیر ملزم بأیة مدة 

ن العقد یتجدد ضمنیا في حالة عدم ذلك أمحددة المدة فھي ة المكتوب لعقودل بالنسبةأما  

أو حالة بطالن التنبیھ باألخالء التي تكون أكثر من سنتین توجیھ تنبیھ باإلخالء عند نھایة مدة العقد 

من  175ا للمادة سنوات طبق 09إلى مدة مساویة لعقد اإلیجار الذي حل أجلھ دون أن تزید عن 

  . القانون التجاري

  على انھ :  مكرر 187لمادة ت افقد نصّ  02- 05في ظل القانون  أما

تحرر عقود االیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة       « 

للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، في الشكل الرسمي ، وذلك تحت طائلة 

   .  »حریة  البطالن ، وتبرم لمدة یحددھا األطراف بكل

من عقد اإلیجار التجاري لمدة یحددھا األطراف بكل حریة أن یبرم ھذه المادة  اشترطت 

إن عقود تبیان األطراف للمدة في العقد ، وعلیھ فالوضعیة التي ال یتم فیھا دون أن تحدد حكم 

غیر محددة  محددة المدة وال یتصور أن تكون لمدةلاإلیجار المبرمة بعد سریان ھذا القانون تكون 

  ألن الموثقین عند تحریر العقود الرسمیة ملزمین بذكر مدة العقد ألنھا عنصر أساسي فیھ.

كما أن الفقرة الثانیة من المادة التي ألزمت المستأجر بمغادرة األمكنة المستأجرة بانتھاء  

وفقا  ددة المدةاألجل المحدد في العقد وألغت حق التجدید تكرس فكرة أن ھذه العقود تكون دائما مح

  ." بانتھاء األجل المحدد في العقدلعبارة " یلزم المستأجر بمغادرة األمكنة المستأجرة 

وإذا حدث أن أبرمت لمدة غیر محددة أو لم تذكر المدة على اإلطالق فإن حكم ھذا النوع  

ھا خاصة مر في صحتھا أو إبطالمن العقود یبقى رھن االجتھاد القضائي ألن المشرع لم یحسم األ

" جاءت قبل النص على  تحت طائلة البطالن" عبارة مكرر لوجدنا أن  187إذا تمعنا في المادة 
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العقد في الشكل الرسمي ال إلزامیة العقد في تحدید  إفراغ، وھي تخص بذلك إلزامیة  تحدید المدة

  ؟ فیھا على تحدید المدة  األطراففما مصیر العقود الجدیدة التي یغفل  ، المدة 

أي قرر یلم لم یكن المشرع   مرة أخرى حازما في إلزامیة ھذا العنصر في العقد ، ذلك انھ  

البطالن كما ھو الشأن في ضرورة الكتابة أثر على عدم احترام األطراف لذلك ، كأن یقرر 

          " بعد  " تحت طائلة البطالن  عبارة أدرجلو أن المشرع  األفضللھذا نعتقد أنھ كان من  . الرسمیة

       حتى یشمل حكم البطالن ھذه العبارة ، بكل حریة "  األطرافعبارة " وتبرم المدة یحددھا 

لكل لبس فیما یخص العقود التي ال تتضمن المدة  إزالةوھذا إضافة لألولى كما ھو مقرر ،   األخیرة

  للبطالن.  ومدى خضوعھا 

بكل  األطراف" وتبرم لمدة یحددھا أضف إلى ھذه المالحظة فإنھ وتعلیقا على عبارة 

  ؛ عدة  تفسیرات  تأخذ أنھاكانت عبارة غیر محددة وواضحة طالما  ریة "ـح

 وھو ، فقد یذھب القصد إلى اعتبار المدة شرط أو ركن في العقد ومن دونھ ال یصح  - 

  تفسیر متحفظ فیھ أمام المالحظة السابقة الذكر في شأن عدم إدراج البطالن علیھ.  

تجسیدا  "الحریة"وقد تفسر العبارة بأن ھناك حریة مطلقة في إبرام العقود  وفي لفظ  - 

لقاعدة  "العقد شریعة المتعاقدین " وخروجا من النظام العام ، مع العلم أن ھذه النظرة 

كانت موجودة  59 – 75أیضا محل تعلیق على أساس أن الحریة في التعاقد في ظل األمر 

یكن  ممكن ألي احد أن یفرض علیھ مدة معینة ، بل كل ما في األمر أن عند اإلبرام و لم  

المشرع یتدخل في تغییر المدة  وھو تدخل یأتي بعد اإلبرام ولیس عند اإلبرام ،  وبعد 

  توافر الشروط المؤدیة إلى التجدید والى تمدید مدة العقد. 

حكم أن یتوخى أي تفسیر غیر كان على المشرع عند سنھ لھذه المادة وإدراجھ لھذا الوعلیھ 

المقصود منھ وذلك بضبط أحكام ھذا االلتزام بترتیب ما ینتج عنھ العقد في حالة عدم وجود المدة  

،  وحتى ال یبطل العقود التي تفتقد لشرط المدة ، أي بإدراج نص صریح في عقد االیجار التجاري 

لقواعد العامة لم تذكر ھي األخرى خاصة ونحن نعلم أن ا، غیر محددعقد نكون مرة أخرى أمام 

  الحكم في ھذه الحالة .  
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مسألة العقود التجاریة التي ـ من جانب آخر ـإلى ما سبق فإن عدم ذكر المدة یثیر  باإلضافة 

االتفاق في التجدید طبقا للقانون القدیم  ولم تتضمن ھذا البند على اإلطالق، مما یجعلنا  إلىتحیل 

  نشوء الحق في التجدید من  دونھ ؟ نتساءل عن كیفیة قیاس 

الذي ال یحق لھ إبطال العقد أمام غیاب  شدید ، حرج القضاء فيالقانونیة  ضعیةوال ذهھ تضع

و أخضع بذلك  ،في العقد  امھم اجعل من المدة القانونیة عنصر 2005قانون  رغم أن  نص بذلك 

   العقود المحددة المدة. إلىالتجاریة  اإلیجارعقود 

ألن   المستقبلیة  لمدة غیر محددة اإلیجارأنھ  ال یتصور أن تكون عقود  عتقاد في اال مكنی

فیھ، وأن الفقرة  اأساسی اعنصر الموثقین عند تحریر العقود الرسمیة ملزمین بذكر مدة العقد كونھا

ء ألزمت المستأجر بمغادرة األمكنة المستأجرة بانتھا مكرر ( ت ت ج )  187الثانیة من المادة 

نھ أمر قد أ إالوفي ھذا  تكریس لفكرة أن ھذه العقود تكون دائما محددة المدة  ،  األجل المحدد 

 موحد  خاصة وانھ ال یوجد نموذج رسمي، الموثق قد یسھى عن ذكرھا  أن أساسیحدث على 

سوم من المر 2في مجال االیجار التجاري خالفا لما ھو في االیجار المدني أین تشترط المادة  یطبق

   .2على نموذج عقد االیجار والذي یتضمن بند المدة   1المتعلق بالنشاط العقاري 03- 93

لى ھذا فإننا قد ذكرنا ما یعیب على المشرع عندما أھمل  ذكر المدة الدنیا للعقد  إباإلضافة  

  ثل ــم غیابوفقا لألحكام  الجدیدة وفي ھذا خلل بالنظر لتوازن الحقوق بین المؤجر والمستأجر الن 

     .3ھذا النطاق یجعل من المؤجر حقوقا اكبر بالنظر للمستأجر

  إذا كان العقد مبرما  مما سبق البد التأكید على أن اكتساب الملكیة التجاریة ال یتحقق إال

  .59- 75لمدة سنتین كاملتین متتالیتین وفقا إلیجار واحد وھذا بالنسبة لقانون 

                                                             
  المتعلق بالنشاط العقاري  ، مرجع سابق .  03 –93مرسوم تشریعي رقم   - 1
  .  21محمدي فریدة ، محاضرات في عقد االیجار التجاري ، مرجع سابق ، ص   - 2

3  - ETTAYEB (Mohamed El Habib ) ,Op.Cit , p 16 . 
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الكتساب الملكیة التجاریة إال في إطار  ان المدة لم تعد شرطللتعدیل الجدید فإ بالنسبةأما  

االتفاق ولكنھا شرط في العقد ولم یتضح موقف المشرع من المدة التي تتحقق فیھا الملكیة التجاریة 

  بموجب التعدیل الجدید. 

  .قت بھامع التعدیالت التي ألحمتعلقة بحق التجدید القانوني رابعا : ضرورة توافر الشروط ال

جل االستفادة أعالوة على  الشروط القانونیة التي وضعھا المشرع في التعدیل الجدید من 

كافة الشروط التي ذكرھا  تتوافر أنیجب ، من حمایة للملكیة التجاریة والتي تتم في ظل التعاقد

ناولناھا كنا قد ت يوالت، المتعلقة بالعقد أو بالمستأجر أو بطبیعة عقد االیجار سواءً   59-  75األمر 

      إال انھ البد ، والیھا نحیل منعا للتكرارفي إطار الحق في االیجار كحمایة القانونیة  سابقا 

   التعلیقمع  إلیھاسنحاول التطرق  ياإلشارة إلى التعدیل الذي مس بعض من ھذه الشروط والت

  علیھا .

بعد أن أقحم ف، رالمشرع الجزائري تعدیال فیما یخص الشروط المتعلقة بالمستأجأحدث 

المؤسسة  "في نظام اإلیجارات التجاریة أضاف إلى قائمة المستفیدین من الحق في االیجارالحرفي 

" شریطة أن تكون مقیـدة قانونا في سجل الحرف، ومن دون أن یحذف أو یستبدل "  الحرفیة

  أیضا.  من القائمة  الحرفي"
  

مؤسسة الحرفیة والحرفي إلى سجل كل من ال إخضاعمع العلم أن التعدیل أضاف وجوب 

أو إلى نظام القید في  بھم  خاص ھؤالء إلى نظام انتماءالحرف ، وھو ما یؤكد قصد المشرع في 

  .التجار  السجل التجاري من دون أن یمنعھم من  نظام اإلیجارات مثلھم مثل 
  

   جاء في عرض ما عرضنعن موقف المشرع في ھذا المجال ومن أجل معرفة أكثر 

 وقد غرض المشرعیفیدنا في فھم  كونھ المعدل للقانون التجاري 02- 05األسباب لمشروع القانون 

      الحرفیة  بإضافة المؤسساتو  169یتعلق األمر ... بتصحیح أحكام المادة  "ما یلي:  فیھجاء 

   في السجل التجاري لكونھم خاضعین للقید في سجل الحرف  الحرفیین من القید استبعاد و

  . 1"والمھن 

                                                             
  .  4تجاري ، مرجع سابق ، ص عرض أسباب  تعدیل القانون ال  -  1
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          أن الحرفي كان ھذه العبارة التي جاءت في عرض األسباب یتضح من خالل 

تستعمل مجموعة من ھذه األخیرة   واستبدالھ بالمؤسسة الحرفیة على أساس أن ،  استبعادهیُفترض 

عند مثل ما ھو معروف فقھا  ،  قى بھا إلى مستوى المضاربةتر، فیالوسائل المادیة والبشریة 

 إلیھبینما الحرفي یستعمل أدوات بسیطة ال تحقق الربح الذي تسعى ،   1 التفرقة بینھا وبین الحرفي

أن الحكومة أو المجلس الشعبي الوطني لم یأخذا بھذا التسبیب وال ولكن ما حدث   األخیرة. ھذه 

    من الممكن، مما أوقع المشرع  الجزائري في أخطاء وتناقضات كان عند التعدیل باالقتراح 

  .تفادیھا 

 ، أن المشرع الفرنسي تبنى نفس الموقف حیث قرب النظام القانوني 2ویرى البعض

إلى النظام القانوني للتاجر واخضع كل منھما  لنظام التجدید، وذلك  بموجب مرسوم   للحرفي

فھ من و ھد .والمتضمن نظام اإلیجارات التجاریة   1957جانفي  05المعدل والمتمم في  1953

وراء ذلك ھو حمایة حق اإلیجار ولیس التاجر ، وألن الحرفي یتمتع بحق اإلیجار فھو یتمتع بنظام 

نھ ال حرج على المشرع أن یدرج الحرفي ھو اآلخر في نظام إوعلیھ ـ وفقا لھؤالء ـ ف 3حمایة لھ 

  .اإلیجارات الخاص

قد قرب بین النظامین في العدید من  تعلیقا على ھذه الحجج نجد  فعال  أن المشرع الفرنسي       

 ، فإننا المواقف ، إال أن في مجال اإلیجارات التجاریة ، وتحدیدا  في مسألة  إخضاع الحرفي لھ

      1953بدلیل المادة األولى من مرسوم نعتقد انھ لم یدرج الحرفي،  بل المؤسسة الحرفیة 

  إلى یومنا ھذا  زال حیز التنفیذـــال تتي ـوال 1965ماي  12مؤرخ في ـــال 356- 65والمعدلة بقانون 

  

  

  

  
                                                             

األعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، األنشطة التجاریة المنظمة، ، فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري   - 1 
  ما بعدها .   591مرجع سابق ، ص  ،السجل التجاري

  .    2291هامش  ، 589، ص  نفسهمرجع ال - 2
  .  16ونیة ، مرجع سابق ، ص حمدي باشا عمر ، دراسات قان  - 3
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  نھ :أعلى  تنصحیث 
  

" les dispositions du présent décret s'appliquent aux baux des immeubles … soit 

à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre de commerce Soit à 

un chef d'une entreprise immatriculé au répertoire des métiers  " 1. 

إال انھ لم یخضع الحرفي بالصورة  ،  وھو ما یجعلنا نقول أن المشرع رغم تقریبھ للنظامین

أو رئیسھا          المؤسسة الحرفیة مدیر المباشرة التي فعل بھا المشرع الجزائري وإنما اخضع 

un chef d'une entreprise  ترقى إلى مستوى المضاربة  موع قانوني ذلك أن  مؤسستھا كمج

 كسبولیس ھو الشأن في وضعیة الحرفي الذي یعمل على ، والى استقطاب اكبر قدر من الزبائن 

   رزق یومھ ولیس إلى تحقیق أرباح كبیرة. 

في األخیر نقول أن شروط االستفادة من الحمایة العقدیة باتت أكثر تعقیدا من تلك 

لقانونیة ،  وھو ما یدل على أن المشرع رجح ھذه المرة كفة المؤجر عن المفروضة على الحمایة ا

  كفة المستأجر معززا بذلك حمایة الملكیة العقاریة عن حمایة الملكیة التجاریة . 

ما ھو إال حیلة قانونیة تثبت أن المشرع لیس ضد فكرة الملكیة فرض شرط االتفاق یعتبر 

یعد الفاصل  ستأجر ، غیر انھ كان شرطا وھمیا  فإذا كان التجاریة و أن  العمالء ھم من حق الم

وجوده في العقود خاصة بالشكل الذي تحققھ ویصعب  في وجود ھذا الحق إال انھ األساسي 

ذلك أن االتفاق قد یتخذ عدة أشكال في التطبیق قد ینفي إحداھا وجود حمایة عقدیة على وضحناه 

  لي . اإلطالق وھو ما سنراه ضمن المطلب الموا

  

  

  

  

  

                                                             
 1  -  Code de Commerce Français , Op.Cit , p. 328. 
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   المطلب الثاني

  لملكیة التجاریة.ل العقدیة حمایةالتطبیقات  
  

أو االتفاق على  ھا السكوتمنوحاالت  عدة أشكال  لحریة التعاقد  اإلیجارعقد إحالة  خذیتّ    

على تطبیق أحكاما أخرى قد تستمد بعض  كما یمكن أن یتفقوا. عدم التجدید التجدید أو على 

على ضرورة التنبیھ  وان القدیم أو من اإلرادة المطلقة لألطراف كأن یتفققواعدھا من القانو

  ..الخ. تقدیرهستحقاق مع تحدید طریقة حرة في باإلخالء دون تجدید أو على تعویض اال

غیر بنود العقد  تكان متى الوقوعوأخرى إشكاالت قانونیة قابلة  التطبیقاتھذه تطرح    

بین إمكانیة تطبیق القانون القدیم أو  تراوحتاضي أمام معطیات ، فیكون القبالشكل الالزم مفسرة

  الجدید .تطبیق القانون 

نقدم فرضیات ومسائل بب حداثة التعدیل في ھذا الشأن، أمام غیاب لقضایا من الواقع  بسو  

، وباختالف الرؤى في إیجاد حل لما قد یطرح من مسائل عند التطبیق انونیة تطرح إشكاالتق

، مع تقدیم األسس و الحجج كمجرد ما ھو قانونينحاول تقریب زوایا النظر فیھا ل، ترضةمفقانونیة 

والتي ، وذلك بالتطرق إلى كل شكل من أشكال االتفاق راحات نسعى أن تكون حلوال سلیمةاقت

السكوت أو  ، وتشمل ) االتفاق على التجدید ( الفرع األولالسكوت أو  حالة؛ في نجملھا في 

  .الفرع الثاني)، وفي حالة االتفاق على أحكام  أخرى (التجدیدعدم االتفاق على  أو االتفاق 

   

  ولالفرع األ

  .على التجدیداالتفاق  والسكوت  

لقانون التجاري الحق المطلق للمؤجر في استرجاع المعدل ل  02- 05 قانونرجع أ أنبعد    

دفع أي تعویض ومنحھ إمكانیة  عقاره، من دون أن یكون مرغما على إصدار تنبیھ باإلخالء، أو

تجدید اإلیجار وفقا لنظام االتفاق على  إمكانیة ن ھذا یعني إفالتنازل على حقھ ھذا متى أراد ذلك ، 

قد یتضمن أي بند  ـ  وفقا للتعدیل الجدید  اإلیجارإن إبرام عقد وعلیھ فالخاص،  إلیجارات التجاریة

ف النظام العام واآلداب العامة طبعا ، فقد یدرج على أساس انھ یبرم بكل حریة من دون أن یخال
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فھل ، وال یبدیا أي تحفظ في ھذا الصدد  یسكت الطرفینصراحة وقد بندا بعدم التجدید  الطرفین

   ؟ تطبق فكرة التجدید متى طالب بھا احد األطراف

نلتزم  في كلتا الوضعیتینف، إشكالأي  ال یطرح وطبقا للحالتین فإنھ من الناحیة التطبیقیة  

مكرر السالفة  187وفقا للمادة ، على أساس أن المشرع كان واضحا في ذلك بتطبیق القانون الجدید

  ولكن ماذا لو تضمن العقد اتفاقا على التجدید الضمني ؟الذكر . 

 التجدید یذھب بنا األمر إلى عدة تفسیرات عدم التجدید أو  االتفاق علىالسكوت أو مجرد  إنّ   

  عرفة القانون الواجب التطبیق وھو ما سنراه من خالل ھذا الفرع .عب علینا مویصّ 

  أوال : عند السكوت أو االتفاق على عدم التجدید . 
عند انقضاء مدة اإلیجار وفقا للتعدیل الجدید و  على بقاء المستأجر بالعین المؤجرة  بیترتّ   

لحكم علیھ بالطرد ولو بالقوة یجوز إلزامھ باإلخالء و احیث  ،رضا المؤجر كالحائز دون سند دون

آثار تترتب متى لم یكن ھناك أي وھي  ،وحدد المدة  العمومیة، طالما العقد مبرم في شكل رسمي 

وتجدر  التجدید صریح على عدم  بند أو وجودفي حالة السكوت  وذلكبند ینتھي بھ العقد ، 

متساویتان في الحكم أمام  سكوت واالتفاق في العقد على عدم التجدید وضعیتانلالمالحظة أن ا

  .مكرر  187تطبیق المادة 

عدم التجدید االتفاق صراحة على  أوسكوت الطرفین على اختیار القانون الواجب التطبیق ف

بل ویعدم الحدیث  ،  االحتفاظ بملكیتھ التجاریةالمطالبة بحق االیجار و  یُسقط حق المستأجر في 

  . أصالعن حمایتھا ووجودھا 

كما  صدد نقول أن االتفاق على عدم التجدید لیس ھو القاعدة التي جاء بھا التعدیلفي ھذا ال 

فلو سكت الطرفین على انتھاء العقد النتھى بنفاذ المدة، و ال یحتاج عقد   ،1ذھب إلیھ بعض الكتاب
                                                             

قول یقبل النقد  وهو  و االستثناء هو إمكانیة تجدیده،ذهب  البعض إلى اعتبار االتفاق على انهاء العقد هي القاعدة   -  1
وهو ما وجدناه في  بعض الكتابات . حیث قیل  و االستثناء هو االتفاق على تجدیده ،   ألن القاعدة هي انتهاء العقد

" القاعدة هي: إذا اتفق طرفي العقد على أن إخالء األمكنة یكون بمجرد حلول األجل" وأن " حالة اتفاق طرفي  أنفیها 
مبروك ، مرجع سابق، : مقدم انظر  العقد بوضع بند في العقد على إخالء األمكنة دون تعویض استحقاق" هو االستثناء.

نما ینتهي  .38و ص  23 ص ٕ في حین أن الصیاغة التي جاء بها التعدیل ال تحتاج إلي  أي  اتفاق  على إنهاء العقد، وا
و في الحقیقة وضع بند یتضمن االتفاق في العقد على عدم التجدید ال یزید أو ینقص من الحكم  بموجب حلول األجل

  .متى تحدید المدة لمبدأ مكرر الجدیدة التي أصبحت ا 187أمام نص المادة شیئا 



315 
 

ھو  القاعدة إذن ھي انتھاء العقد بحلول األجل، و االستثناءفذا االتفاق بتاتا . اإلیجار إلى مثل ھ

االتفاق على خالف ھذا   فحتى  یتمكن  المستأجر من ممارسة  الحق في التجدید البد من وجود 

   االتفاق.

ال یتشكل أي إشكال قانوني عند التطبیق یتعارض  وحق المستأجر في التجدید ألنھ لم یعد   

ر من مكر 2/  187في ذلك على نص المادة لقانون الجزائري  ویستند القاضي لھ مكان في ا

 حكما صریحا بانتھاء عقد اإلیجار ضمنتتوالتي إلزامیة مغادرة األماكن  التي تنص على التعدیل

ویترتب على حق استرجاع المؤجر لعقاره بھذه الكیفیة الجدیدة أن ، إجراء قانونيالقیام بأي دون 

ج  بحقھ على أن یحت اأبدالمستأجر یصبح غاصبا للعین المؤجرة  وحائز لھا بدون سند ، ولیس لھ 

  عمالئھ وانھ صاحب ملكیة تجاریة .

یكون للمؤجر في غیر حاجة الستصدار حكم قضائي إللزام المستأجر بإخالء العین المؤجرة       

الموثقون تحوز قوة الشيء المقضي فیھ. ویكون  المحررة منعلى أساس أن عقود اإلیجار الرسمیة 

 ذا ما أقامھا المؤجر ضد المستأجرإ،ة لدعوى اإلخالءقانونا باالستجاب االقضاء االستعجالي مختص

عن تنفیذ التزامھ برد العین المؤجرة بانقضاء مدة  وفضال عن ذلك یمكن للمؤجر مقاضاة المتخلف

  اإلیجار للمطالبة بالتعویض عن المدة التي بقي فیھا المستأجر بعد انقضاء مدة العقد . 

شروط یتمكن من خاللھا ممارسة ن یخضع لن عقد اإلیجار البد أإلتعدیل فامن خالل 

نھ   أ المؤجر لحقھ في االسترجاع ، فحقھ ھذا و إن أصبح محرر من قیود الملكیة التجاریة ، إالّ 

  نھ : أعلى  مكرر 187تنص الفقرة األولى من المادة  یخضع لشروط قانونیة ، حیث

ن في الجریدة الرسمیة تحرر عقود اإلیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانو «

وتبرم رسمي ، وذلك تحت طائلة البطالن للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، في الشكل ال

  وعلیھ تتمثل ھذه الشروط  في :  .»لمدة یحددھا األطراف بكل حریة  

 2005فیفري  9أن یخص ممارسة حق االسترجاع عقد إیجار وقع إبرامھ بعد تاریخ  - 

  . 2005فیفري  06المؤرخ في  02- 05القانون رقم تاریخ نشر 

أن یكون عقد اإلیجار قد تم في الشكل الرسمي ، وان كان من الناحیة العملیة ، وحتى  قبل  - 

طالما أن  إدارة  ود الرسمیةصدور نص المادة المذكورة أعاله لم یعد یعمل بغیر العق

  د في السجل التجاري. السجل التجاري لم تعد تقبل غیر العقود الرسمیة للقی
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   لمدة.الحد األدنى و األقصى ل المشرعولم یضع ر محدد المدة ، أن یكون عقد اإلیجا - 

أن یحل اجل انقضاء اإلیجار، فال یحق للمؤجر طبقا للقواعد العامة أن یتعرض للمستأجر  - 

یحق لھ وھنا  بالتزاماتھ المستأجر في االنتفاع بالعین ألنھ ملتزم بعدم التعرض، إال إذا اخل

  لفسخ . ا

بھا  أن ال یكون عقد اإلیجار التجاري قد تضمن بندا یشیر إلى إجراءات معینة ینتھي - 

  .     أو یتجدد االیجار

اتفقوا إذا عقد أو التلك ھي األحكام التي تطبق متى سكت األطراف عن اختیار طریقة إنھاء      

 االیجار؛ ن كل منھما تسعى إلى إسقاط حق ون ألعلى عدم التجدید، فالوضعیتان سیان أمام القان

  األولى بموجب القانون والثانیة بموجب االتفاق. 
  

    االتفاق على التجدید.  ثانیا :
       على االتفاقمن األعراف التي تحدث في اإلیجارات التجاریة ھو سعي الطرفین إلى  

       ت التجاریة من كال الطرفین مسألة التجدید كبند یوضع في العقد من أجل ضمان المعامال

    فكانت إرادة الطرفین تتوجھ في  ، مھما في السابق وقبل صدور التعدیل األمركان ھذا  حیث

    الحقبة الزمنیة األخیرة وبالتقریب  بعد التسعینات  إلى االتفاق على مدة ثالثة وعشرون شھرا  

    ، وھو ما یدل من قبل المستأجر جاریة حتى ال یكون ھناك اكتساب للملكیة الت، من تجدید

          بل وفي التحایل على  ،وفي إرادة التعاقد  بوضوح على تحكم المؤجر في زمام األمور

      ، في حین أن مجمل العقود األخرى والتي   بصورة مشروعة لصالحھ و تطبیق القانون

أین لم یكن المؤجر یدرك خطورة ما  ، تتضمن أكثر من سنتین كانت في السبعینات والثمانینات

  ینتظره .

على  ىوأصبح بند االتفاق على التجدید وحت ، ن الوضع تغیرإف بموجب القانون الجدید أما 

رین إلى أي تحایل في ھذا جأھمیة  طالما انھ یخضع لقواعد السوق  وال یحتاج المؤ أقلالمدة  أمر 

 شاكل كبیرة في التطبیق،  وھو ما سنكتشفھ من خالل تفاق علیھ اآلن قد یحدث م، ولكن االأن ــالش

ور ــضمن الصوالتي رأینا أنھا قد تحدث  عدیل الجدیدــوفقا للت جدیدــاالتفاق على الت فرضیات

  ؛ التالیة 
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اإلیجارات التجاریة بكل ما یحتویھ من قواعد وشروط نظام في إطار التجدید  إما - 

ل المؤجر وتم االتفاق على تطبیق متى أراد المستأجر فكوھنا وإجراءات  ِ رة التجدید  وقب

نص علیھا القانون القدیم ، ویكون المؤجر ترتبت اآلثار التي  1 نظام التجدید القانوني

وفي المقابل یكون ، حینھا مجبرا ال مخیرا على التجدید  وعلى دفع تعویض االستحقاق 

  جاریة.ــلملكیة التلحمایة العقدیة لاالیجار، وتتحقق اللمستأجر الحق في 

 دون  للنظام القدیم إحدى األحكام الخاضعة  التنصیص على تطبیق  التجدید مع أو اختیار -

االحتكام إلى األحكام األخرى ، كأن یتفقوا على دفع  تعویض االستحقاق  واالتفاق  في 

ر نفس الوقت على عدم توجیھ التنبیھ باإلخالء، أو حتى عدم االتفاق على ھذا األخی

  واالتفاق على التعویض فحسب . 

  . بوجود عبارة في العقد تفید ھذا القولفي إطار القواعد العامة ، التجدید أو  -

االتفاق على التجدید  الضمني  من دون أي تفسیر أو إحالة ألي قواعد أخرى   وأ  -

  .أي تفسیر آخر وبعیدة عن كصیغة منفردة  واالكتفاء بعبارة التجدید

بمعنى انھ وفي حالة كل ھذه األحوال سنكون أمام مشاكل قانونیة عند الحكم ،  وفي       

ك َ  قد  المؤجر وكانفي المطالبة بھ   ھالتنصیص بالعقد على حق المستأجر في تجدید العقد  وتمس

الذي یثور ھنا ھو ھل نلجأ مباشرة إلى المطالبة بالتعویض عن ، فإن اإلشكال رفض التجدید 

العقد وإلزام المؤجر بالتجدید ؟ أم أن المؤجر ملزم بتوجیھ التنبیھ باإلخالء مع  عدم تنفیذ بنود

   ؟  باالستحقاقعرض التعویض 
                                                             

ألنه ال یوجد مؤجر یضع لنفسه قیدا وهو في غنى عنه، وفي المقابل ال یوجد  إن مثل هذا  الشرط ال یعتقد في إدراجه  - 1
هو الغالب  والمرجح  الصوتمستأجر ال یرید أن یستفید من أحكام اإلیجارات ألنها ببساطة تحمي زبائنه، فنجد هنا أن 

  هذا توجه عدة أسئلة  للمشرع من حیث الغایة من وجود هذا االستثناء الذي نادر تحقیقه. ، ل المؤجر صوت
فكرة إلغاء حق التجدید حیث فعال ال یوجد من سیتفق على شروط ال تناسبه  التعلیق حجة أخرى یرجح بها هذاویعتبر  

  والمقصود هنا المؤجر. 

ألنه ال یملك حال آخر فكل المؤجرین لن یرضخوا لهذا الشرط  وال  وال یمكن للمستأجر في هذه الحالة أن یضغط علیه   
یمكن في هذه الوضعیة أن یستفید المستأجر من قانون العرض والطلب ألنه عبر مختلف األزمنة لن یكون في صالحه 

حیث نكون أمام وضعیة ماعدا إذا كنا أمام الحالة العكسیة التي بني علیها الحق في التجدید ،والمتمثلة في ندرة العقارات، 
زهادة العقارات  ( عقارات رخیصة الثمن ) ، األمر الذي یصعب تصوره  ألن مجال العقارات هو المجال األكثر تعرضا 

  للتزاید في الثمن ال للنقصان. 
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قانونیة تطرح لدى القضاء والذي یصعب  إشكاالت إلى تطبیق الشرط التعاقدي یؤدي  

متى  فین للقاضي أن یفسر إرادة الطر كیف ف الحكم المالئم نظرا للفراغ القانوني إیجادعلیھ 

 أوفھل یفسرھا  وفقا للقانون القدیم مع االتفاق على التجدید " كبند في العقد ؟  عبارة  " تضمنت 

  وفقا للقانون الجدید أو وفقا للقانون المدني ؟
  

مھما كان االختیار الذي   تفسیر ھذا البند في العقدفي كل األحوال على القاضي یتوجب 

قد یتخذ شكالن مختلفان تماما وھو اإلشكال القانوني الذي یعتریھ والتفسیر  ،انصب علیھ الطرفین 

  ." إال اتفق على خالف ذلك " من ( ت ت ج ) خاصة في عبارة  2/  187نص المادة 

تطبیق القانون القدیم أو  قواعد القانون  تأخذنا إما إلى  االتجدید متى لم یحدد  نمطھفآلیة  

  المدني الخاصة بھذا الموضوع .

وجود شرط  ألنالحكم المالئم نظرا للفراغ القانوني  إیجادتطبیق الشرط التعاقدي   یصعب

ھنا یجب أن یدفع  ، وتعاقدي صریح في عقد اإلیجار یكرس بأن للمستأجر الحق في التجدید 

ذلك طلب اإلخالء في دعوى الطرد ، ألن كل في  یاتفادملھ بھ ،   المستأجر بھذا الشرط لكي یقضى

     من خالل الشروط الواردة في عقد اإلیجار الثابتةاحترام التزاماتھ التعاقدیة طرف ملزم ب

  . الرسمي 

بالبقاء في المحل  الشرط التعاقدي ویقضي للمستأجربیعمل أن  القاضيھنا على و 

 االلتزاماتبالتنفیذ عن طریق التعویض إعماال للقواعد العامة في تنفیذ كما یقضي  المستأجر.

   .من ( ت م ج ) 107وعن طریق التعویض طبقا للمادة التعاقدیة 

وجھة نظر تكون سلیمة لو فعال تفادى المستأجر الطعن في عدم ھذا الحل القانون قد یكون 

ولكنھ قد یعمل بذلك حتى یؤكد أن التجدید الضمني المقصود ھو الحق في ،  اإلخالءتقدیم طلب 

ومن ثمة نكون أمام صراع  جھ یستوجب التعویض .وبالتالي خرو، التجدید طبقا للقانون القدیم 

، صراع  بین نظام التجدید طبقا للقواعد الخاصة ونظام التجدید طبقا للقواعد العامة قائمقانوني 

  یحتاج الجتھاد قضائي في ھذا الشأن.

وضعیتین مختلفتین فھي تنص تضعنا أمام ھا من ( ت م ج ) نجد 107بالعودة إلى نص المادة        

  : انھلى ع
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  یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة .        «

، بل یتناول أیضا ما ھو من وال یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب   

  . »مستلزماتھ وفقا للقانون ، والعرف ، والعدالة ، بحسب طبیعة االلتزام 

لعبارة  لموجود في القانون  وفقا ال ذلك العقد ھو ر أن حق التجدید المقصود في وھذا قد یفسّ 

  المسطرة والقانون  ھنا یختلف بین القانون التجاري والقانون المدني .

في التجدید ، وحتى المستأجر إن وجود شرط تعاقدي صریح في عقد اإلیجار یكرس حق  

و ، ما بطلب التجدیدمتقد ذا الشرط  وما یترتب علیھ من حقوقــعلیھ أن یدفع بھبھ ،  یقضى لھ

دي ــرط التعاقــمل بالشــیعبأن اضي ــالقعلى نا ــ، وھاإلخالء ب ــام المؤجر بطلــقیادیا بذلك ــمتف

  من ( ت م ج )  المذكورة أعاله . 107ویقضي للمستأجر بالبقاء في المحل المستأجر طبقا للمادة 
  

عمال   59- 75 األمربدئیا بتطبیق قضي میحال قانونیا  مخالفا تماما   1ویقدم  البعض    

لیس للقاضي إذا ما ورد في العقد ف،   بالتفسیر المتضمن ضرورة الخضوع الكلي لنظام اإلیجارات

اص السیما ــیق نظام اإلیجارات الخـتنب تطبـ،  أن یجھــلسیر ـدون أي تف فقطشرط بالتجدید 

    رــر غیــفسیــحمل أي تـــكن أن یــال یم ناــجدید ھـــن التحقاق، ألـــویض اإلستـــدة  تعــاعـق

  ذلك . 

د ھذا القول  نھ في حالة مخالفة شروط العقد وعدم وضوح االتفاق فیھا ، یجب إعطاء أومرّ

دید حسب نظام اإلیجارات األولویة  واإللزامیة للقواعد اآلمرة  المتمثلة ھنا في قواعد التج

   مــي حقھــرة یعد إجحاف فــفة آمــظام بصــلى ھذا النراف إــضاع األطــم أن إخــ، رغالتجاریة

السیما المؤجر باعتبار أن ذلك إرغام على إتباع قواعد ذات نظام عام و آمر ، و التي ال یحق 

      لھم مناقشتھا متى تم اختیار جزء منھا  ذلك  أن  الخضوع لقاعدة التجدید  یكون كامال  ولیس 

  جزئیا.

                                                             

  . 80دیدان بوعزة ، مرجع سابق ، ص   -   1 
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إلى إلزامیة تطبیق القانون التجاري  والحجة  1صحاب ھذه النظرة ویستند آخرون من أ 

  المقدمة في ھذا الصدد تعود إلى  أن طبیعة العقد محل الحق ھو " عقد تجاري ، وفي ھذه الحالة 

إذا رفض المؤجر التجدید رغم التنصیص علیھ في بنود العقد فإنھ یكون ملزما بتوجیھ تنبیھ 

انون ــمن الق 176و  173ى آخر ملزم بتطبیق المادة ــتحقاق بمعنباإلخالء مع عرض تعویض اس

  التجاري ". 

للمادة  تطبیقاتغلب فیھا النیة الحسنة ألحد األطراف    مختلفةغیر أن ھناك  وجھة نظر أخرى 

         "  من ( ت  م ج ) القاضیة  بأنھ " یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة 107

القا من التفسیر القاضي بالتطبیق الجزئي ألحكام اإلیجارات ــة تجد مستقرھا انطوھي فكر

التجدید دون األحكام ت على التجدید انصرفت واقتصر نیة المؤجر في قبول وان  التجاریة،

روط ـــتمر العقد بشروطھ السابقة أو بشـــــیسفواعد العامة  ــالتجدید للقكام  ـــتحول أح و األخرى 

   فة.ـمختل

فتقییما   سة التشریعیة للمشرع الجزائري ،في نفس الشأن نجد غموضا من ناحیة معرفة السیا

مكرر أین تحیل إلى إمكانیة االتفاق على تطبیق القانون القدیم یجعلنا نقول أنھا   2/ 187للمادة 

             ھاأبدا, ویصعب التصدیق بتطبیق ھاــالعمل بستكون مادة جامدة و عبارة عقیمة لن یتم 

أي من ، وفمن ذا الذي یرید أن یسقط على نفسھ جملة من الشروط العامة ھو في غنى منھا 

ّید نفسھ بأحكام معقدة ومجحفة بحقھ تؤدي بھ إلى تضییع حقھ في  المؤجرین الذي یقبل أن یق

  االسترجاع. 

دید بكل ما یحتویھ یتم فیھا االتفاق على نظام التج أینوضعیة أخرى  إلى اإلشارةكما یمكن 

من أحكام  وأثناء سریان العقد أو حتى عند حلول أجلھ یندم المؤجر على موافقتھ على ھذا البند 

  فما ھو السبیل السترجاع عقاره ؟ 

   ندم المؤجر على االتفاق الذي ابرمھ مع المستأجر والذي مفاده تطبیق القانون القدیم  إذا

ویحاول إخراج المستأجر بكافة  ح غیر راغب في التجدیدحیث یتراجع المؤجر على قراره ویصب

                                                             

  .150رجع سابق ، ص مقدم مبروك ، اإلشكاالت القانونیة للمعامالت العقاریة، م  -   1 
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الطرق القانونیة فھل لھ أن یستفید من القانون الجدید ؟ و ھل یبقى دائما محتفظا بالحق المطلق في 

   االسترجاع ؟

     طبقا للنصوص القانونیة الجدیدة  فإن تنازل المؤجر على حقھ في االسترجاع  لیس كلیا 

ا بصفة مبدئیة ، وبالتالي یستطیع استرداد ملكیتھ العقاریة،  إال انھ لیس و بصفة مطلقة وإنم

باالستناد على القانون الجدید و إنما على  القانون القدیم ، ذلك انھ ھو الذي اختار القانون الواجب 

فمتى تراجع المؤجر على ھذا التنازل ،  رفض التجدیدفی لیس لھ أن یتراجع عن رأیھ و   التطبیق

ُخضِ     ع في ذلك إلى النظام القانوني الخاص باإلیجارات في ھذا المجال (أي إلى القانون القدیم )أ

    .ومنھ سیتطلب توافر شروط االسترجاع طبقا لھذا األخیر

رغم إدراك عامة الشرائح الممارسة لإلیجار التجاري بالتغییر الجدید الحاصل في القانون 

طریقة الصحیحة والتي تضمن حقوق كل طرف في العقد قد الجزائري ، إال أن التعامل معھ بال

وذلك بسبب طریقة التعدیل التي اختارھا على القاضي نفسھ إیجاد لھا حال  یشكل نزاعات یصعب

التفاق التي یمكن أن یختار المتعاقدین  إحداھا ل أخرى المشرع لھا ، وھو ما سنراه ضمن أشكال

  ؟ وال یعرفا عواقبھا

  

  نيثاالفرع ال

  التفاق على أحكام أخرى.ا 

وأنواع من البنود المتفق علیھا  عدة أشكال إحالة عقد اإلیجار لحریة التعاقد قد یتخذ إنّ 

 تجدید العقد، وذلك بغض على االتفاق على  ،والتي قد تجد مصدرا لھا في القانون كما قد ال تجد 

أو على تعویض ، ن تجدیدضرورة التنبیھ باإلخالء دوعلى  فقد ینصب بند مكن بنود التعاقد 

التي ال یتم توضیح تفاصیل  من االتفاقات االستحقاق مع تحدید طریقة حرة في تقدیره..الخ

في  فكیف للقاضي أن یحكم ضروریة تؤدي بنا إلى الفصل في تطبیق القانون الواجب التطبیق ، 

ى ھل یجب علو ؟ ري ظل ھذه االتفاقات التي تتقاسم فیھا نصوص القانون المدني والقانون التجا

في غیاب أحكام  اإلیجارات التجاریة االستعانة باألحكام األخرى الموجودة في نظام  القاضي

   ؟مفسرة في بنود العقد
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من خالل االعتماد على المسائل المفترضة وفي غیاب القضایا من ھذا النوع ، سنحاول 

اع من التطبیقات التي یمكن أن ثالث أنوقانونیة بعرض  إشكاالتوفقا لما نطرحھ من اإلجابة 

تحدث وھي ؛ حالة االتفاق على التنبیھ باإلخالء ، وحالة االتفاق على تعویض االستحقاق،  وأخیرا 

  . حالة االتفاق على تحدید بدل االیجار ومراجعتھ

  

  .االتفاق على التنبیھ باإلخالء  أوال : 
ال یحق للقاضي أن یحكم ھ نإف، العقد متى ورد في العقد بند التنبیھ باإلخالء كشرط إلنھاء  

و قد تطرح بعض المسائل بالنسبة للقاضي في تطبیق  ،بانقضائھ طالما لم یحترم ھذا اإلجراء

  النصوص القانونیة التي تنظم التنبیھ نوردھا في المسائل التالیة :
   

جب اتخاذه  في ظل بماذا یجب أن یحتكم إلیھ  القاضي ، وأي شكل للتنبیھ  ی :   المسألة األولى -

تاریخ التعدیل  ؟ وھل یعني ھذا اإلجراء أن إرادة األطراف اتجھت إلى  2005العقود المبرمة بعد 

  م إلى القواعد العامة  في التنبیھ ؟  أتطبیق القانون القدیم  

  

ا وھو م ولكنھ غیر ممنوع  إلزاميالتنبیھ لم یعد  أنمثل ھذه االتفاقات ممكنة الحدوث طالما      

  1على حد قول البعض یحدث صعوبات في كیفیة تطبیقھ من قبل رجال القضاء  یجعل االتفاق علیھ 

"    Le congé n'est plus obligatoire, mais les parties peuvent très bien 
convenir, par une clause insérer dans le contrat, d'un prévis obligatoire de 
3 ou 6 mois, par exemple ; afin de pouvoir prendre à l'avance leurs 
dispositions…. Il est vrais que des difficultés pourraient cependant surgie 
quant à l'application de cette clause, notamment au sujet de la forme de ce 
préavis , son contenu, les conditions de sa notification." 

  

  ؛ الفرضیتین الوضع یقتضي علینا الجواب على السؤال بإحدىم ھذا وأما

  

  

                                                             
1  - ETTAYEB (Mohamed El Habib ) , Op.Cit. , p 14 . 
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وفقا  للقانون القدیم   1التنبیھ باإلخالءعلى اتفق ھ متى أنب القول الفرضیة األولىتقتضي 

  173/5و تشترط المادة . ة كلی الخضوع یكون بصورةوان كلیة ، یجب أن یتخذ شكلھ وشروطھ 

نھ یجب أن یتم بعقد غیر قضائي ، وان یبین فیھ األسباب التي أدت إلى من ( ت ت ج ) على ا

    احیة ــاطال من النـر بــعتب( ت ت ج) ، و إال ا 194ادة مضمــون المادة ــھھ مع إعــتوجی

  . الشكلیة 

وتجدر اإلشارة أن  التنبیھ یصدر عن الشخص الذي أراد إنھاء العالقة االیجاریة و في 

ؤجرین فاألصل أن یصدر التنبیھ منھم جمیعا و مع ذلك یجوز ألحدھم أن یعطي تنبیھا حالة تعدد الم

كما یجب أن نشیر أن في حالة عدم التنبیھ انھ یتواصل عقد اإلیجار المنعقد كتابة ،  الءـــباإلخ

  بالتجدید الضمني إلى ما بعد األجل المحدد في العقد . 

الخاصة في اإلیجارات التجاریة والتي تستتبع  كل ھذه الشروط تخص التنبیھ وفقا للقواعد

  بالحق في التجدید ال محالة متى كیّفت القضیة فیھ وفقا لھذه الفرضیة .

اإلجراءات  تتجھ إرادة  األطراف إلى إدراج تنبیھا دونفھي عندما   ثانیةالفرضیة الأما     

التمسك بطلب إبطال التنبیھ  األخرى الواردة في نظام اإلیجارات التجاریة ، فھل یحق للمستأجر

من  ( ت ت ج ) إذا لم یحترم المؤجر مدة  1/ 173باإلخالء  الموجھ لھ على أساس نص المادة 

إذا لم یتم احترام الشكل  القانوني  من ضرورة إدراج   5/ 173الـسّتة أشھر، وعلى أساس المادة 

سببا ، مع العلم أن الطرفین لم یتفقا ؟ و ھل یحق لھ أن یطعن فیھ إذا لم یكن م 194مضمون  المادة 

ٍ في التجدید وحق في  التعویض، بل  االتفاق على التنبیھ  تم على بقیة األحكام الخاصة من حق

  لوحده ؟

                                                             
التنبیه " بأنه  عبارة عن عقد غیر رضائي یوجهه المؤجر إلى المستأجر عن طریق محضر قضائي یعبر له یعرف   -   1 

 أول األمر  على ياختلفت المواقف القضائیة ف قد "و فیه عن نیته في رفض التجدید  مقابل عرض تعویض اإلخالء 
تقریر ضرورة ب إال أنها انتهت .  و للعقود المبرمة لمدة غیر المحددة ضرورة التنبیه بالنسبة للعقود المبرمة لمدة محددة

الغرفة التجاریة والبحریة الصادر التنبیه على جمیع عقود اإلیجار التجاري وال فرق بین النوعین ،  وهو ما جاء في القرار 
. بتعلیق عنه لـ حسان بوعروج  " إنهاء عقد اإلیجار  08/12/1998بتاریخ  177670لعلیا  تحت رقم عن المحكمة ا

  . 21التجاري "  مرجع سابق ، ص 
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في  إطار اإلجابة على ھذه اإلشكاالت فإن التنبیھ باإلخالء وكل القواعد التي تنظم تفاصیلھا 

،  واألثر الذي یحدثھ .. الخ ، كلھا مسائل ي یتخذهمدة توجیھھ ، والشكل الذ من ضرورة احترام

  ،  و اعتمادا على التأسیس اآلتي  أن  :التوقف عندھا ،  حیث یرى  البعض یستدعي

شرط المدة ھو من القواعد اإلجرائیة التي تحمي المستأجر من مباغتتھ بانتھاء عقد  - 

تجارتھ ویخطر زبائنھ بنقل  اإلیجار ، و لكي یھیئ نفسھ بالبحث عن محل جدید لینقل إلیھ

.  وبذلك  محلھ و عنوانھ الجدید ، وعلیھ فإنھ یجب احترام شروط التنبیھ المتمثلة في المدة

قاعدة مفسرة إلرادة األطراف بأنھم قصدوا احترام مدة الستة أشھر    173یشكل نص المادة 

لي یطبق نص المادة و ھو ما یجعل دفع المستأجر جدّي یمكن للقاضي  أن یعمل بھ ، وبالتا

ویقضي بھ ، إذا لم یحدد األطراف في العقد المدة التي یجب أن یرسل فیھا التنبیھ   01/ 173

  باإلخالء  .

كانت تشكل قاعدة آمرة من النظام العام   75/59في ظل األمر  01/ 173أن المادة   كما -      

دة ستة أشھر ،غیر أنھ في ظل یثیره القاضي من تلقاء نفسھ في حالة عدم احترام المؤجر لم

مكرر،  فإنھا أصبحت قاعدة مكملة یستأنس بھا  القاضي  187وسریان المادة  02- 05تعدیل 

لتفسیر و تطبیق الشرط التعاقدي المكرس اللتزامات التعاقدیة بین األطراف ، وعلیھ فإن 

 لتفسیر شرطھم ،  إال إذا تمسك بھ  المستأجر  القاضي ال یجوز لھ إثارتھ من تلقاء نفسھ

، وبأنھ یجب أن یحترم مدة ستة أشھر التي لم تحدد صراحة ءالتعاقدي بتوجیھ تنبیھ باإلخال

  في العقد .

أما في حالة اتفاق األطراف على توجیھ تنبیھ باإلخالء في مدة أقل من ستة أشھر، فإن للقاضي  -     

من   173/01یطبق نص المادة  أن یأخذ بالشرط التعاقدي الصریح طبقا للقواعد العامة ، وال

فیما یخص المدة حتى ولو دفع بھا المستأجر ، فھنا نطبق ما اتفق علیھ طالما  ( ت ت ج ) 

  كان صریحا. 

ن النظام  أما فیما یخص مشتمالت التنبیھ  -      ت م ة كان ذه القاعدة  اإلجرائی ول أن ھ ، فیمكن الق

انون ، تبقى قاعدة إجرائی 75/59العام في ظل األمر  ل الق ي ظ ق ف    02-05ة صالحة للتطبی

رم  و ذلك في حالة اتفاق األطراف على توجیھ تنبیھ باإلخالء من أجل إنھاء عقد اإلیجار المب

في ظل ھذا القانون ، دون تحدید شكلھ وطریقة توجیھھ في العقد و تكون بمثابة قاعدة مفسرة 

  . إلرادة األطراف
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اشتراط في كاملة لألطراف الحریة ال مكرر ترك  187مادة تجدر اإلشارة  أن المشرع في ال  

أي ال، فإذا اتفقوا صراحة على توجیھ  ما یتفقون علیھ تنبیھ عن طریق رسالة مضمنة الوصول أو ب

ھ  ت ل شكل آخر،  فإن القاضي یتقید بالشرط التعاقدي الصریح،  وال یجوز لھ االنحراف عنھ إذا أثب

ادة المؤجر أنھ قام بتوجیھ التنبی ق الم م بتطبی ا ال یحك ھ باإلخالء طبقا لما اتفق علیھ في العقد و حینھ

ي  194،  وال بذكر المادة 173/05 ذلك المستأجر، ألن القاض ع ب و دف ى ول اإلخالء حت في التنبیھ ب

ا یخالف  ملزم بتطبیق الشرط الصریح في العقد الرسمي ، وال یجوز لھ االنحراف عنھ أو تأویلھ بم

  .1من ( ت م ج )  111/1قا للمادة ذلك الشرط طب

اإلخالء   ھ ب ى أساس أن التنبی تعد ھذه  األسس محل نقاش ، ونعتقد أن لھذه اآلراء ما یخالفھا عل

ل سعى وملھ شروطھ البد أن تتحقق  د أن یكتم ة  الب ة تصبح إلزامی ي قاعدة إجرائی ان ، فھ ى ك   مت

بیل إنشاء القاعدة ا  فأكثر  وھي مدة عقد سنتین مدة ال ف الس ة ، فكی لتجاریة وتكوین الملكیة التجاری

نص  رد ال ا لنظام اإلیجارات بمج إلى تطبیقھ إذا لم یتحقق ذلك ، وكیف نطبق الشرط التعاقدي  وفق

رع  ھ المش د دون    ؟على التنبیھ  وھو لم یستوف الغرض الذي من اجلھ نظم ام عق ا أم و كن اذا ل فم

ادة سنتین واتفق األطراف على التنبیھ باإل ا یستحیل  173خالء وفقا للم ھ ؟ طبع ن أن نطبق ل یمك ھ

ادة  111على القاضي الحكم بھ،  وال بتطبیق المادة  ط ألن الم تخص نظام  173من ( ت م ج ) فق

ادة  ت الم ا وإذا كان ي تستوجب تحققھ ة الت ل  187التجدید في ظل حمایة الملكیة التجاری رر تحی مك

ت إلرادة األطراف فإن  نفس المادة  ي كان ود الت تمنع القاضي من تطبیق ذلك بدافع أنھا تخص العق

  تستوجب إجراءات التنبیھ وتعویض االستحقاق .

ھ   دور التنبی روط ، ف ھ من ش ق ب ا یتعل ل م نفس الشأن ینطبق بالنسبة لمدة توجیھ التنبیھ وك

ا  ب،  وإنم و باإلخالء  في اإلیجار التجاري ال یمثل  مجرد إجراء فحس ن ھ یلة م ة  وس وسائل حمای

ي  ل  ف دة تتمث اھیم  وطی ذه المف ل ھ ین ك ة ب ة ، والعالق الملكیة التجاریة عند تكوین القاعدة  التجاری

                                                             

تنص المادة على انه : " إذا كانت عبارة العقد واضحة فال یجوز االنحراف عنها عن طریق تحویلها للتعرف على إرادة  -   1
  المتعاقدین . 

هناك محل لتأویل العقد ، فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون التوقف عند المعنى الحرفي أما إذا كان 
  ...".لأللفاظ مع االستهداء في ذلك بطبیعة التعامل ، 
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نظم   ي ت ذه  ال كونھ حلقة من سلسلة الحلقات الت ألة ھ ة مس ھ دون بقی ن أن نستعمل  التنبی ، وال یمك

  نظام قائم بحد ذاتھ .جزء من مشتمالتھ وشروطھ ، ألنھا تمثل 
  

  . االتفاق بشأن تعویض االستحقاق  انیا : ث
انون   ل الق ي ظ ق ل،   02-05ف راف أن یتفقیح ار واألط د اإلیج ي عق راحة ف ع عل ص ى دف

    وھذا قد یطرح المسائل التالیة : ،  التعویض إلنھاء العقد 

 في حالة االتفاق على تعویض استحقاق،  ھل یطبق القاضي مضمون المادة  المسألة األولى : -

 للفقرة الثانیة منھاوفقا ھ حدد مبلغتیف، رغم أن بنود العقد لم تشر إلى تطبیقھا من ( ت ت ج )   176

خاصة إذا علمنا أن عنصر الحق في اإلیجار لم یعد ؟ أو أن القاضي یبحث في العقد ما یحدد مقداره 

  جزء ثقیال من القیمة السوقیة للقاعدة التجاریة في ظل األحكام الجدیدة.

ر  یف دیره  تجب ي تق ترض أن االتفاق على دفع تعویض االستحقاق  مع تحدید طریقة معینة ف

أما إذا تم  االتفاق على دفع تعویض االستحقاق  من دون أي ، القاضي على إعمال الشرط التعاقدي 

حیث یتعین على فانھ یستدعي على القاضي  تطبیق كل أحكامھ كما في القانون القدیم ، ، تفسیر آخر

ھ  ذي یھم رف ال ى الط ین عل ل یتع د ، وبالمقاب اء العق اریخ انتھ د ت المؤجر الوفاء بھذا التعویض عن

 194التعویض عمال بالمادة   التعجیل اللجوء إلى قضاء االستعجال من اجل تعیین خبیر لتقدیر قیمة

  . 1من ( ت ت ج )  وھذا مقابل اإلخالء 

فالقیمة اوفي ھذه الحالة یجب القول أن حساب  ي السوق تختل ة ف دة التجاری ة للقاع   لتجاری

في  طریقة الحساب  فبینما كانت ،وتصبح أحكام اإلیجارات ال تتناسب ومبتغى المشرع من التعدیل 

ر  ل األم انون   59 -75ظ ل ق ي ظ ا ، وف ي اإلیجار فإنھ ق ف ر الح منھ   02-05تضم عنص ال تتض

ابقة  یخلط حساب القاعدةعنصر ال وافتقاد المستأجر لھذا  ة الس نفس الطریق ون ب غ   وال تك وال المبل

ى أساس أن  .السابق  رع  وعل ة  المش ة التجاری مان الملكی ة لض ي اإلیجار كآلی ق ف تراجع عن الح

قیمة أن یراعي العلى الخبیر الذي یعھد إلیھ بتقدیر  فإنھ بسبب ضخامة مبالغ تعویض اإلستحقاق ، 

                                                             
زیان الهاشمي ، یوم دراسي حول اإلیجارات التجاریة في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري ، مجلس قضاء  -   1

  . 4، ص  2005،  االغواط
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ة ال اییس موضوعیة جانب التعدیل الجدید في غیاب القیم ى مق د عل ق اإلیجار، وأن یعتم ابقة  لح س

  عند تحدد قیمة الضرر الالحق بالمستأجر من جراء عدم التجدید.

ب  أال  إنّ  ر األنس اده التقری ي اعتم ي ف رة یراع ر الخب ھ تقری رض علی دما یع ي عن     القاض

ة ب ل یكون إعمال الشرط التعاقدي بدفع تعویض اإلستحقاق مرھقا للمؤجر مقارن ي یحص دة الت الفائ

رام  ن إب ا المؤجر م ي جناھ دات الت ل العائ رط ك ال یجوز أن یستغرق الش د ، ف           علیھا من تنفیذ العق

ار  د اإلیج و عق دد فھ یس بص دي ول رط تعاق ذ ش دد تنفی قبص ا  تطبی رة كم ة آم د قانونی ي قواع     ف

  السابق. 
  

ة: - ألة الثانی ر  المس ل األم ي  ظ ان ف ق  ال 59-75إذا ك ویض ل یح ة بتع تأجر المطالب لمس

راف أن ی ق لألط ل یح نتین . فھ دة س د لم ان العق تحقاق إال إذا ك ال اإلس دم اكتم م ع ھ رغ وا علی  تفق

  ؟ المدة

ول أن  أن یمكن  دئیا و نق دي  نجیب مب رط تعاق يورود ش دب یقض د تعویض االستحقاق اس

ك  نتحتى وان كا بذلكأن یحكم جائز وللقاضي نھاء اإلیجار ، إل مدة االستغالل أقل من سنتین  وذل

یراعي مدة االستغالل عند أن  القاضيعلى لكن . 172إعماال للشرط التعاقدي ، ولیس تطبیقا للمادة 

ة الن  ،تقدیر التعویض ، ھذا ما لم یتفق األطراف في العقد صراحة على مبلغ معین  ذه الحال ي ھ ف

  . ةقشنام أي دون ، یقضي بھ مباشرة أن القاضي على 

ھ  ة ومختلفة عنھا ،مخالفلھذه النظرة زاویة  غیر أن أت ب م ت م ل ألن تعویض االستحقاق حك

ب أن تستوفى  176المادة  ھ یج اق علی م االتف ى ت ھ مت ة ، وعلی وھو غیر معروف في القواعد العام

ادة  ب الم روطھ حس ة  172ش ى طریق دیره أو حت ر تق ث عناص دة أو من حی ث الم ن حی واء م ، س

  وال نرى  أي داع في اختیار األطراف لطریقة حسابھ.  حسابھ، 
  

ھ  ن وعلی ي اال یمك ا ف م كم ى والحك س المنحن ذ نف تحقاق أن یأخ ویض االس ى تع اق عل التف

دیل ال  االتفاق على التجدید مثال أو التنبیھ على أساس انھ مبدئیا یعد اثر لتكریس حق التجدید  وانھ ب

رة ومتى لم تكن شروط لملكیة التجاریة،  ضیاع اغنى عنھ ل ذه األخی وھ دأ أن ، فرة امت ن اب ال یمك ف

  تحدث آثارھا.  
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  .ومراجعتھ  االتفاق على بدل اإلیجار ثالثا: 

ق      د المتعل ي شأن البن ا یشاءون ف ق م ار تطبی رفین اختی ق للط د یح ي التعاق ة ف طبقا لمبدأ الحری

ق القواعد بتحدید بدل اإلیجار و مراجعتھ ، ولكن متى لم یتم االت ل نطب فاق على أي نمط معین ، فھ

دني  انون الم ي الق م   مأالعامة التي تنظم مسألة اإلیجار طبقا لإلیجار ف ة رغ د الخاص نحتكم للقواع

  عدم اختیارھا صراحة ؟ 

اقأمس إنّ  دم االتف ھ  لة ع ار ومراجعت دل اإلیج د ب ي تحدی ة ف ة معین ى طریق ال  عل ر فع تثی

  .ال یجوز تطبیق قواعد القانون المدني انھ  1، وان كان عند البعضإشكاال

ىأ د اإلشارة إل دل اإلیجار،  فالب ل الخامس الخاص بب ق الفص ى تطبی اق عل       ما إذا تم االتف

دل  ة بب واد الخاص ن الم ادة م ل م یل ،  فك ا التفص تدعي من وع  یس ذا الموض ي ھ اق ف       أن االتف

ن األ ردة ع ام منف تص بأحك ھ تخ ار ومراجعت رة اإلیج ي آم ا ھ ا م اك منھ ة أن ھن رى، خاص             خ

ان ال  أنھا،  وان ك ي ش ا ف دیال طفیف ري تع رع  الجزائ دث المش د اح ة  ، وق رى  مكمل           و أخ

دد د اإلیجار المج ذ عق س تنفی دیال  یم ھ تع رة ، إال أن ة بصورة مباش ة التجاری ة الملكی ق بحمای        یتعل

ى ق عل ث التطبی ن حی ؤثر م ھ و ی رفین فی وق الط ة ،  حق ائل القانونی رح المس د یط ا ق و م         وھ

  التالیة  : 

، یستوجب على القاضي االحتكام إلى بنود 190االتفاق على المادة  إذا تم المسألة األولى : 

ي للكن  السؤال الذي یطرح ، ھل یالتعاقد  في إطارھا ، و ا تنتم م أنھ ك رغ ن ذل د ؟ مك نظام التجدی

ة  المادة ه ھذ تتضمن  ھ القیم ر فی ادة النظ ده أو إع راد تجدی وجوب مطابقة مبلغ بدل اإلیجار الذي ی

ة  ة المخصص ة الحقیقی احة الكامل اس المس ى أس ة عل ذه القیم د ھ ن تحدی ة ، ویمك ة العادی االیجاری

ین  ذا بع رى أخ ة أخ ر تجاری ع عناص ة ، م الت الملحق احة المح ور ومس تقبال الجمھ           الس

د ا تحدیدار مقاییس تساھم في االعتب لمبلغ ،  فمثل ھذا البند ال یقودنا على اإلطالق  إلى نظام التجدی

ا ة ، وإنم ة التجاری ي الملكی أت لتحم م ت ادة ل ا م ك أنھ دد ، وذل دل المج ر بالب ق األم            وان تعل

د  د یح و بن ك فھ ل ذل ات.  وألج ن المنازع دا ع راف بعی ین األط امالت  ب نظم المع ذه لت ن ھ              م
                                                             

  .  93، هامش  35فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري ، مرجع سابق ، ص   -   1
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ادة  ل الم ّع ھ یف اق  علی ر ،  واالتف يء آخ ن أي ش ر م رة أكث دة  187األخی ا قاع ي كونھ رر ف      مك

  مكملة .  

ادة  وتجدر ى الم ق عل ث یفسخ  191اإلشارة أن نفس الحكم ینطب ا حی اق علیھ م االتف ى ت مت

سة القانون القدیم بل ھو حل قانوني العقد بسبب عدم دفع األجرة تطبیقا لھا وال تكون ھذه المادة  حبی

  المسائل. العدید من یقتدي بھ القاضي في 

ادة    إذا تمأما   المسألة الثانیة :  ادة 192االتفاق على تطبیق الم ا م ف ألنھ األمر یختل ،  ف

ل عن  ن أن تنفص رة . وال یمك د بصورة مباش ق بنظام التجدی تتعلق بالتي تلیھا ، وھي بدورھا تتعل

  فكیف یتعامل القاضي عند  الوقوف أمام ھذا اإلشكال ؟     ، أحكامھ

ي   192تتضمن  المادة   إمكانیة إعادة النظر في بدل اإلیجار  باتفاق  من الطرفین ، ولذا فھ

ادة   ة  193مادة ذات طبیعة مكملة ، وھي  تحیل إلى أحكام الم رةذات الطبیع ي تشترط  ، اآلم والت

ي ، أو في طلب إعادة النظر مرور ثال ث سنوات على األقل في الشروع من تاریخ االستغالل الفعل

  المجدد . من تاریخ بدأ اإلیجار

نوات  الث س رور ث رط ( م ذا الش الل ھ ن خ رع م ا المش ي أرادھ ة الت ى الحكم العودة إل      ب

ن  ق لم ذا الح اء ھ ى إعط دید عل ھ الش ي حرص ن ف دھا تكم ي ) نج تغالل الفعل ن االس ار م        إیج

ياكتم د  ، والت ي العق واردة ف نتین ال دة الس رور م ب م یس بموج ال ، ول ة فع ھ التجاری ت  ملكیت        ل

ي تغالل الفعل تأجر باالس م المس م یق ى ل ھ ومت دة، إال ان ذه الم الل ھ ي خ ب ف ت  تكتس         وان كان

اج ن ت م یك ھ ل ك  بسبب ان د اإلیجار، وذل ب تجدی را لنشاطھ التجاري ، تعرض لتضییع حقھ في طل

  .وھذا یضر بمصلحة المؤجر أنھ تسبب في  االنتقاص من قیمة المحلومخلصا لتجارتھ وال لزبائنھ 

الجزائري ( ت ت ج ) التي كیّف المشرع  177/2ھو ذات السبب نجد لھ مستقرا في المادة  

ي التجفیھا التوقف عن االستغالل التجاري بالجریمة معتبرا إیاھا مخالفة تسقط  د حق المستأجر ف دی

ف ، وإذا . فمتى ارتكبھا ر متقطع أو متوق ون جدیا غی ي إذن  أن یك یستدعي شرط االستغالل الفعل

   تعویض .ال ھ في التجدید مبررا ال یستوجب ضأنھ ال یوجد استغالل فعلي كان رفرأى المؤجر 

ن  د وال یمك بھذه الصورة ترتبط شروط طلب إعادة النظر في اإلیجار بتكریس نظام التجدی

ادة للق ي نص الم وارد ف رط ال انون   193اضي التنصل منھ ، إال إذا تم تفسیر الش ا للق  02-05طبق
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بطریقة أخرى ، فیكون تفسیرا واسعا من شأنھ االستفادة من أحكام ھذه المادة لصالح العقود الجدیدة 

ي اإلیجار التجاري  ، وحت ى خاصة أمام غیاب نصوصا أخرى تضبط مسألة تجدید بدل اإلیجار ف

  ال یكون المستأجرین ضحیة التعسف في فرض ما یشاءون من إیجار.

انون   ي  561- 72مع العلم أن فرنسا أوجدت حال لھذا التعسف ، وأصدرت ق  3المؤرخ ف

ي  1972جویلیة  را ف انون ساھم كثی و ق ق ، فھ الذي  ینظم  تسقیف األجرة والذي یزال حیز التطبی

ذا   حمایة المستأجر من تعسف المؤجر طیلة ھ ھ ن اجل ذي جاء م االستغالل و كان الھدف األول ال

ل نظام اإلیجارات   1القانون ي ظ اره ف د استرجاع  عق . كما ساھم فیما بعد  في حمایة المؤجر عن

ذي  دل اإلیجار وال التجاریة الخاص،  حیث یتم احتساب فیھ قیمة تعویض االستحقاق وفقا لعنصر ب

فاعا فاحشا وفقا للقانون  السالف الذكر  ، مما ال یسبب في تقدیر ال یكون في كل األحوال مرتفعا ارت

ذا ھ لھ ع دفع اره م ترجاع عق ب  اس ل طل ؤجر بالمقاب ى الم ھل عل ویض،  ویس ذا التع ر لھ         كبی

  المبلغ.  

تطبیق  ( ت ت ج ) الخاصة بمراجعة بدل اإلیجار  لم یكن لھا 192تجدر اإلشارة أن المادة 

ق في السابق ، وقبل  صدور التعدیل بالنسبة للعقود المبرمة في اقل من سنتین ، وذاك الستحالة تحق

روطھا أل رض ش ا یفت ریح، وھن د الص ا للتجدی ع إم ي تخض ددت فھ نتین وان تج ود دون الس ن العق

ي  ا یأخذ ف مني  وھن د الض تحدید المسائل المتعلقة ببدل اإلیجار والمدة من جدید،  أو تخضع للتجدی

  عقد جدید. یعتبرشروط السابقة ، و في كلتا الحالتین الغالب نفس ال

التي تشترط ثالث سنوات كاملة  في  193كما انھ في كلتا الحالتین ال یمكن أن نطبق المادة 

الث سنوات  ى ث دة إل راكم الم ة  وتت ا منقطع العقد ، ألن السنوات ھنا ال یمكن أن تكون متتالیة وإنم

  بفعل تجدید العقد.

ري بعد أن عرضنا  رع الجزائ ل المش ذي جع ا أن نسأل عن السبب ال ي لن ائل بق ذه المس ھ

ر  192یعمل على تعدیل المادة  ن األم البطالن  59-75م م ب افة الحك دل  بإض د ب تم تحدی م ی ى ل مت

دل اإلیجار. ة ب ب مراجع م أن  اإلیجار المطلوب أو المعروض في طل ع العل ؤدي  "م ده ی عدم تحدی

ب ى ال ن ال بطلب تحدید المبلغ إل روض  ولك وب والمع دل االیجار المطل د ب ة تحدی ي حال طالن ، وف

                                                             
- 1    AUQUE (Françoise), Les baux commerciaux ,op.cit. , pp. 237 et 238 . 
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من   ( ت ت ج )  192في ھذه الحالة تطبق أحكام الفقرتین من المادة  یوجد اتفاق بین الطرفین فإنھ

    . 1وحسب اإلجراءات المعمول بھا في ظل النظام القدیم "

دة ، ؤل في مدى تطبیق ھذه المادة ومجال تناستیفیدنا ھذا ال ود الجدی ي العق ك ففیذھا  ف ال ش

، وھو ما یجعل األمور تتعقد أكثر أمام رغبة ھایتمثل بدایة في ضرورة تطبیققصد لھذا التعدیل   أن

د  ذي یؤك المشرع في إزاحة نظام التجدید من میدان المعامالت التجاریة وبین إحداث ھذا التعدیل ال

بعد أن توصلنا انھ یصعب تطبیق ھذه المادة بعیدا  صغیرة فیھ ، وھذا الكبیرة والعلى حرصھ على 

انون ة الق ادة حبیس ا م درك أنھ و ی دیل وھ ذا التع ل ھ رع بمث تم المش اذا یھ د . فلم ام التجدی ن نظ      ع

  القدیم ؟ 

رض  دل اإلیجار فع ة بب ال یمكن أن ننكر عدد النزاعات المطروحة في ھذا الشأن و المتعلق

رع  المبلغ المطلوب من قبل احد ال ان المش دیر، وان ك طرفین یسھل مھمة قاضي الموضوع في التق

ت ال یمكن أن أنھ تعدیل  ذلك، قد تفطن لفرض البطالن متأخر نوعا ما  ي أبرم ل القضایا الت یفید ك

یفید العقود التي  ولكن قد، على أساس تطبیق مبدأ األثر الفوري للقوانین  02-05قبل صدور قانون 

لقانون القدیم ، عالوة على العقود التي أبرمت لمدة أكثر من ثالث سنوات ، أبرمت بعده واختارت ا

اھتم بتعدیل لن . وعلیھ یمكن القول أن المشرع لھذا الحكم  فیما ال تخضع العقود األقل من ھذه المدة

  یجد لھ تطبیق إال في الصورة الضیقة جدا .

ة سبق وتفادیا لكل اإلشكاالت العملیة التي لكل ما ختاما  ائل القانونی الل المس طرحت من خ

المفترضة والتي جعلت من التعدیل الجدید محل نقد من عدة جوانب  كان لزاما على المشرع ـ متى  

ى  ق عل ارة " إال إذا اتف اء عب ة الخاص ـ إلغ ي لنظام اإلیجارات التجاری اء الكل و اإللغ كان ھدفھ ھ

ل الخاص باإلیجارات ا ل الفص اء ك ك " أو إلغ ى خالف ذل د اإلیجار إل ذلك عق ة ویخضع ب لتجاری

اء نوالسابقة ،  ونتفادى الوقوع في كل أنواع اإلشكاالت القانونیة القواعد العامة  ام إلغ ذلك أم كون ب

  . 2 تام وصریح

أما إذا كانت نیة المشرع ھو تبني نظام مختلط ، یمنح للمتعاقدین حریة اختیار سواء النظام 

تأج ق المس ي ح ب أن السابق الذي یحم ة یج ذه الحال ي ھ ھ فف ب حمایت ذي تجن د ال ر أو النظام الجدی

                                                             
  .150ة، مرجع سابق ، ص مقدم مبروك ، اإلشكاالت القانونیة للمعامالت العقاری  -   1 

2  -  ETTAYEB Mohamed El Habib , Op.Cit , p. 6.  
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ادة   ي حین أن الم دیم،  ف ن  187یكون النظام الجدید ھو االستثناء ولیس النظام الق ت م رر جعل مك

ام  ا أن األحك ى اعتبرن ي مت ر منطق ذا غی تثناء  ، وھ ة االس األحكام الجدیدة ھي القاعدة و من القدیم

  وان المادتین المضافة مجرد إتمام لسابقتھا. القدیمة غیر ملغاة  

اق   ن االتف د اإلیجار جاعال م ام عق وإذا كان قصد المشرع ھو إضفاء  طبیعة خاصة ألحك

الف  ى خ ق عل ارة " إال إذا اتف قاعدة  ومن نظام اإلیجارات استثناء  ،  فكان  لزاما علیھ إضافة عب

  مسألتي  التنبیھ وتعویض االستحقاق. ذلك"  في العدید من المواد ولیس فقط بالنسبة ل

ق  أنكما یجب  ا یتعل ارة " فیم یضیف في مواد أخرى باتت متناقضة مع  التعدیل الجدید عب

انون  187بالعقود المبرمة استثناء عن المادة  اریخ سابق  لق ي ت -05مكرر و كذا العقود المبرمة ف

02  "1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني حثالمب
                                                             

1 -" si non,  il faudrait alors, dans la rédaction actuelle de  ce chapitre ,  ainsi modifié par 
cette nouvelle loi , ajouter a chacun de la presque totalité de ses articles la mention " 
…… en ce qui concerne les baux passés en dérogation de l'article 187 bis , ainsi que les 
baux antérieur à la loi du 6 février 2005  "  . Ibid. , p .7. 



333 
 

  .للملكیة التجاریة ةتأثیرات الحمایة العقدی
 

من أھم اآلثار التي تترتب على عقد اإلیجار التجاري إذا ما استمر لمدة زمنیة معینة  ھو  إنّ   

ٍ تجاریةٍ متینة، ولملكیةٍ تجاریة یعبر بھا عن ثمرة جھده وتفانیھ في العمل،  اكتساب المستأجر لقاعدة

وحفاظا على  حمایة لھا  االیجارحقھ في و نشوء ھذه األخیرة لدى المستأجر التاجر تفیده في طلب 

  .حقھ في العمالء الذین كونھم

ھذه الحمایة كل من استمراریة نشاط القاعدة التجاریة واستقرار الزبائن وذلك عن تشمل    

ا كانت علیھ ـ  بالحمایة كل ھذه المفاھیم  وقد تأثرتطریق ممارسة المستأجر لحقھ في االیجار  ّ ـ عم

بفعلھ النطاق والنظام القانوني للقاعدة  تغیربھا المشرع في التعدیل الجدید ، حیث العقدیة التي جاء 

  . التجاریة ولبعض العناصر فیھا خاصة منھا التي لھا عالقة مباشرة بالملكیة التجاریة

ساھمت ھذه الخطوة التشریعیة وبشكل فعال في ضرورة مراجعة العدید من المفاھیم   

، وحق العمالء ومدى اعتباره عنصرا حق اإلیجار وطبیعتھ القانونیة و مفھوم القاعدة التجاریة ك

التعدیل باألحكام الجدیدة على إحداث إشكاالت  اثر ھذا إلزامیا فیھا  بالصورة التي كان علیھا . كما 

من جھة ومن جھة أخرى قانونیة على مستوى التطبیق نظرا لتعارض بعض النصوص فیما بینھا 

  تفصل نھائیا في النزاعات القائمة.  جدیدة غیاب أحكام 
  

الحدیث عن التأثیرات الجانبیة التي أحدثھا التعدیل الجدید بنصھ خاصة على الحمایة  إنّ    

العقدیة كفكرة استثنائیة انفرد بھا المشرع الجزائري لیس في قواعد القانون وإنما بالنظر للتشریعات 

ویتمثل في المفاھیم المجاورة للمكیة التجاریة ویین ؛ على مستوى بعض مستكانت على المقارنة 

( المطلب  تغییر مفھوم القاعدة التجاریة ، ومفھوم الحق في االیجار ، ومفھوم الحق في الزبائن

القدیمة  األحكاماللبس في مسألة بقاء  إحداثیتمثل في وعلى مستوى تطبیق  القانون و   ، ) األول

  ( المطلب الثاني ).الجدیدة  كاماألحوجود  أمامحیز التطبیق  ومآلھا 
  

  

  

  

  

  

  األول مطلبال
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   .بعض المفاھیممستوى الحمایة العقدیة على  تأثیر
  

   ّ ونھا أو رت القاعدة التجاریة برمتھا من التعدیل الجدید سواء بالنظر للعناصر التي تكّ تأث

مرحلة من مراحل في بالنسبة للتصرفات الواردة علیھا من بیع أو رھن أو حتى إیجار، ذلك أن كل 

المعنویة نلتقي بالحق في االیجار كمسیر  ھاوتقریبا في كل عنصر من عناصر ،فیھا التصرف

فیما ال یطرح المشكل في ، شخصا مستأجرا ھا كان صاحبمتى ومنقذ الستمراریة ھذه القاعدة وھذا 

  . طبعا للعقار احالة ما إذا كان صاحبھا مالك

غیرت و القانوني للعالقة االیجاریة   نظامال 02 - 05لقانون التعدیالت التي جاء بھا ات مسّ  

العدید من ھو ما أدى إلى المساس بوالحمایة القانونیة التي كان یحظى بھا التاجر المستأجر  اتجاه

(  مفھوم القاعدة التجاریةتغییر المفاھیم المنسوبة للقانون الجزائري من الناحیة النظریة أھمھا 

، وعلى  قیمتھا االقتصادیة و بقائھا وزوالھا ، بل ي بدوره أثر على فلسفة قیامھا الذ الفرع األول ) 

الذي لم یعد لھ الدور  ( الفرع الثاني )مفھوم عنصر الحق في االیجار  كما اثر من جانب أخر على 

  .المنوط إلیھ سابقا بسبب تغییر طبیعتھ القانونیة

  

  الفرع األول 

  .تغییر مفھوم القاعدة التجاریة
  

للقاعدة التجاریة واكتفى بالنص  االمشرع الجزائري كغیره من المشرعین تعریفلم یتناول  

       عناصر معنویة التتمثل في على العناصر التي تعد جزء منھا و  من ( ت ت ج ) 78المادة في 

اصر ، وتمثل بقیة العنأین اعتبر العمالء والشھرة عنصرین أساسین وإلزامیین فیھا یة،مادالو 

األخرى سائر األموال الالزمة الستغالل القاعدة التجاریة وھي ذات طابع جوھري ولكن غیر 

  .إجباري

ارتبط ارتباطا وثیقا بالملكیة التجاریة حتى كاد  ونشوئھا أن مفھوم القاعدة التجاریةغیر 

ّ أن ذلك إوأمام تغیر المشرع لنظرتھ لھذه األخیرة ف ا،األمر واحد اعدة التجاریة الق على مفھومر ث

لمفھوم الجدید ا ث عنحنبو ھو ما جعلنا  .و كذا تكوینھا وعلى مكانتھا وقیمتھا التجاریة في السوق

  ؟و من التاریخ الذي تتكون فیھ التجاریة  د القاعدةعدم وجو ؟ و ما ھو موقفھ من وجود أولھا
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لھ نبحث عن فكرة لمعرفة ذلك نتطرق إلى تعریف القاعدة التجاریة فقھا وقانونا  ومن خال

نشوء القاعدة التجاریة وھل الزلت ھذه الفكرة بذات األھمیة السابقة ، ثم نعرض أھم اآلثار التي 

  خلفتھا النظرة الجدیدة للقاعدة التجاریة . 

  أوال : تعریف القاعدة التجاریة .  
المعامالت القاعدة التجاریة أداة استغالل أساسیة لكل التجار و تلعب دورا ھاما في  تعتبر

ارتأینا  إلى ضرورة  منھا  التجاریة ، وبحثا عن تعریفھا و تحدید الموقف الجدید للمشرع الجزائري 

  . فقھا وقانونیا التعرف 

   التعریف الفقھي :  -1

لم یتفق الفقھاء على تعریف واحد  للقاعدة التجاریة ، وذھبوا مذاھب شتى تصب في مجملھا 

دورھا في السوق من دون والى طبیعتھا القانونیة تحدید  وأتجاریة القاعدة ال تحدید عناصرإلى 

فھا األستاذ  بأنھا " كتلة من األموال المنقولة   محسن شفیقالتطرق إلى كیفیة نشوئھا، فقد عرّ

        وقد تشمل على مقومات أخرى تخصص لممارسة مھنة تجاریة تتضمن مقومات معنویة،

ّحدت فیما بینھا من مجموع امما یجعلھا  ، 1مادیة " جل أألموال ذات الطبیعة المادیة والمعنویة ات

  استغالل مشروع تجاري یھدف إلى جلب العمالء إلى المحل واالحتفاظ بھم .

 أساسابأنھا " ملكیة معنویة تتكون من حق االتصال بالعمالء وترتبط  كما عرفت أیضا 

إعطاء اإلطار الشامل لھا من دون  عریف یبرز أھم عنصر فیھا، وھو ت2 بعناصر االستغالل"

  ھا ودورھا وخصائصھا. نشوئإال من ھذا العنصر، مھمال في ذلك  كونوكأنھا ال تت

ال ترقى إلى التحدید القانوني  والفعلي لبدایة  ،فھي كلھا تعریفات وان اجتمعت  رغم ذلك

  القاعدة التجاریة ونشأتھا.  

بصفة  د اجتماع عناصر القاعدة التجاریة ـ في أن مجر  3 تتفقالفقھیة  اآلراء غیر أنّ 

، واشترى كمیات ھائلة من اكما لو استأجر شخصا عقار ا، مجردة ـ ال تكفي وحدھا إلنشائھ

وإنما البد من مدة زمنیة  قاعدة تجاریةعلى نشوء البضائع ، وحشد جمع من الناس ، فال یعبر ذلك 

  .لوجودھا
                                                             

  . 179ص مرجع سابق ،  احمد محمد محرز ، القانون التجاري ، - 1
  .  205، ص  نادیة فضیل ، القانون التجاري  ، مرجع سابق - 2
  . 11احمد محمد محرز ، فكرة الملكیة التجاریة ، مرجع سابق ، ص   - 3
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إلى  ذلك ، وانقسم الفقھ فيالقاعدة التجاریة شوء فت حول تاریخ ناختل اآلراءلھذا نجد أن 

  : عدة أراء 

القاعدة الرأي األول : یذھب إلى القول بأن بدایة االستغالل الفعلي أمر الزم لمیالد   - 

  .  ھذه القاعدةنشأ توبدون االستغالل ال یمكن أن  التجاریة 

ویكفي في ذلك أن  الرأي الثاني : یرى انھ لیس من الضروري وجود استغالل حقیقي ،  - 

 . 1 یكون المتجر مھیأ الستقبال العمالء

أو استخراج الرخصة  التسجیل في السجل التجاري تاریخ  نأالرأي الثالث : یرى ب - 

  لالستغالل التجاري یعد كاف لنشوء القاعدة التجاریة.

صل بینھا ھو عنصر العمالء وحجمھ ، و كذا مدى سعي ایتضح أن الف اآلراء هوبتحلیل ھذ

ھذا من الناحیة العملیة ، أما من الناحیة النظریة ، الزبائن  للمحل الذي یتحدد بفترة معینة من الزمن

البحتة فإن التسجیل في السجل التجاري ھو رأي یغلب في األخذ بھ متى كان للقاضي صعوبة في 

  .ولو كان ذلك یخالف النظریة القانونیة للقاعدة التجاریة  2تحدید حجم العمالء 

أن نشوئھا یرتبط ارتباطا وثیقا  3قد اعتبرت بعض الكتابات في القانون الجزائريو

) الذي قد یكون أي عنصر  (l'élément supportبالعناصر األساسیة مضافا إلیھا عنصر السند  

التجاري أو العنوان أو العالمة أو الحقوق   من العناصر الجوھریة في القاعدة والمتمثلة في االسم

واألدبیة أو الحق في اإلیجار ، ومتى كانت إحدى ھذه العناصر عنصر سند أصبحت في  الملكیة

من ( ت ت ج)  على  78مقام اإللزامیة لنشوء القاعدة التجاریة ، وھو تفسیر مستوحى من  المادة 

" ،  التي ترى بأن  إلزامیة العناصر الممثلة في العمالء  فرحة زرواي صالححد قول األستاذة " 

ن قاعدة تجاریة ، لذا فیجب أن  تستند  إلى ھذا والش ّ ھرة غیر كافیة لوحدھا  وبمفردھا ألن تكو

  العنصر إلتمام ذلك. 

فھو بمثابة العالمة التي تجمع  التجاریة وعدمھا بتحقق ذلكوجود القاعدة  یتوقفومنھ 

العمالء شیئا وال یمثل عنصر باجتذاب الزبائن و الحفاظ علیھم العمالء و الوسیلة التي تسمح 
                                                             

  . 11احمد محمد محرز ، فكرة الملكیة التجاریة ، مرجع سابق ، ص  - 1
2  - SILVA (Fernando), Clientèle et bail commercial , DEA en droit des obligations civiles et 

commerciales , faculté de droit université Paris 5, France, 2003 -  2004, p19 . 

  . 25فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق الفكریة ، مرجع سابق ، ص   -   3
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، بل ویعد عند البعض ال شيء أمام غیاب بقیة العناصر فھو كاي  بمفرده  من دون عنصر السند

  .1عنصر من عناصر القاعدة ككل 

بعنصر السند و العمالء والشھرة ب ح من ھذا التفسیر أن تكوین القاعدة التجاریة مرتبط یتضّ 

  .متى اجتمعت ھذه العناصر نشأت القاعدة

  یف القانوني : التعر -2

ف القاعدة التجاریة نجد أن المشرع الجزائري قد عرَّ ( ت ت ج )   78المادة  انطالقا من 

كیفیة   وال في غیره ، یبین لنا لقانون التجاري ولم یرد أي نص ال في االتي تكونھا ، عبر العناصر 

نص ھو فقط ھذا ال یوجد فيوتحدید العناصر التي تعمل على إنشائھا، فما  نشوء القاعدة التجاریة ،

  تعداد لعناصرھا مع تصنیفھا إلى إلزامیة ، وأخرى جوھریة. 

الحظنا أن  أمام تواجدنا بین اآلراء الفقھیة السابقة وأمام الفراغ التشریعي في الموضوع 

حاولنا معرفة موقف القضاء الجزائري من تكوین القاعدة التجاریة لم یتم الفصل فیھ نھائیا  و لھذا 

اریخ نشأة القاعدة التجاریة وذلك من خالل واقع القضایا والمنازعات المعروضة واألحكام ت

بعد مرور سنتین  " نشوء القاعدة التجاریة "تعبیرجدنا أن غالبیتھا تستعمل والصادرة في شأنھا ، ف

 وھو تاریخ )من ( ت ت ج 172ید طبقا للمادة من استغاللھا استنادا إلى نشوء الحق في التجد

  . یرتبط في الحقیقة بنشوء الملكیة التجاریة ال القاعدة التجاریة 

" أن المستأجر الذي یرید االستفادة ومفادھا  تعابیر في قرارات المحكمة العلیانجد  ھذه ال

نشاطا تجاریا لمدة والتي تحمي الملكیة التجاریة یجب أن یكون قد زاول  172من أحكام المادة 

. في حین أن إنشاء قاعدة تجاریة یستوجب توافر العناصر المعنویة  2" ریةسنتین وانشأ قاعدة تجا

وطبقا لما سبق عرضھ من تعاریف   من ( ت ت ج ) 78والمادیة السیما اإللزامیة منھا طبقا للمادة 

  . فقھیة والتي ال یتضمن أي تعریف منھا على ما ذھب إلیھ القضاء 

                                                             
رسالة  ـ  دراسة مقارنة  ـالقاعدة التجاریة  المركز القانوني لالتصال بالعمالء كعنصر جوهري في ،أنیسة حمادوش -  1

،  2012، الجزائر ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري  تیزي وزو  العلوم ، تخصص قانون  يف الدكتوراهلنیل شهادة 
  .337ص 

و (           " بین ( ب ص )  13/07/1999المؤرخ في  218477قرار عن المحكمة العلیا ( غ ت ب )  تحت رقم  -   2
،  قسم الوثائق قاعدة التجاریة المجلة القضائیةء اليقد إیجار لمدة سنتین كاملتین ینشتضمن عب ا ، ب ع  ) الم

  .  137، ،  ص 2000،   01ع ، التربویة  الدیوان الوطني لألشغال ،للمحكمة العلیا 
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 1996/ 17/12والصادر في  ھا قرار غیر منشوركما نجد في قرار  آخر للمحكمة العلیا من

یكتسب القاعدة التجاریة لقد أكدت المحكمة العلیا قي العدید من قراراتھا على أن المستأجر  مفاده "

ینشيء ملكیتھ ، و بعد انقضاء مدة سنتین كاملة .., وفي إطار إیجار كتابي … خالل مدة سنتین

   .…" الخاصة التي تعرف بالملكیة التجاریة

في القاعدة التجاریة مستوحى من المادة ن القضاء الجزائري اضاف عنصرا آخرا إوعلیھ ف

( ت ت ج ) صراحة  والمتمثل في االستغالل   78( ت ت ج )  والذي لم تنص علیھ المادة  172

أن دة ؟ و إذا ما اعتبرنا ـقبل ھذه الم كملكیة  ھنا ماذا كان للمستأجرالمطروح والسؤال لمدة سنتین 

اكتمال ھذه المدة ھي شرط تكوین ونشوء قاعدة تجاریة فیا ترى ماذا یسمي المشرع مجموعة 

العناصر أو األموال المادیة والمعنویة التي ھي ملك للتاجر سواء كان مستأجرا للعقار الذي ینشط 

(ت ت ج )   من  78 للمادة  فیھ أو مالكا لھ  قبل اكتمالھا ؟ وما الفرق بین القاعدة التجاریة وفقا

  ؟  ( ت ت ج ) 172وبینھا وفقا للمادة 

من خالل  بحثنا على  الجواب وجدنا أن القضاء في الجزائر لم یفرق بین الوضعیتین من 

أو المصطلح ،  و من حیث  اللفظ حیث حیث المفھوم  وان كانت التفرقة واضحة بینھما من 

قاعدة تجاریة " في الوضعیة األولى   لــھ، ذلك  أن رجال القضاء یستعملون عبارة " أیضا اآلثار

 وللداللة على  امتالك التاجر لمجموع األموال المنقولة المادیة و المعنویة . فیما یستعملون عبارة  "

قاعدة تجاریة " في الوضعیة الثانیة  للداللة على امتالك  انشأالقاعدة التجاریة " أو "  اكتسب

  ضعیة  التي  یكون فیھا  اإلیجار سنتین و أكثر.التاجر للملكیة التجاریة  وھي الو

من الناحیة اللغویة سیان …"  و" یكتسب قاعدة … " عبارتي " لھ قاعدة  ورغم أنّ  

من وراء استعمالھما ھو أن تاریخ نشوء القاعدة قصد والمفھوم واحد،  إال أن القضاء الجزائري 

لمكتوبة ،  وأربع سنوات للعقود  الشفاھیة وھذا التجاریة یتحدد بعد اكتمال مدة السنتین في العقود ا

  أما وفقا للتعدیل الجدید  یصبح نشوئھا مرتبط فقط بالنسبة للعقود الرسمیة .  ،59- 75بالنسبة لألمر 

وعلیھ فالقضاء لم یتوصل للتفرقة بینھما من حیث أن كالھما قاعدة تجاریة رغم أن في 

استقطاب القدر الكافي للزبائن بسبب عامل الزمن الذي لم الوضعیة األولى لم یتمكن التاجر فیھا من 

یكن في صالحھ ( عقد اقل من سنتین ) وألنھ كان مجرد مبتدئ ، أما في الوضعیة الثانیة فإنھ ینشط 

لمدة أكثر (عقد لمدة أكثر من سنتین ) و  تحصل من خاللھا على ملكیة تجاریة عالوة على انھ 

  لفان في كون األولى یتحقق فیھا التجدید والثانیة ال یتحقق.صاحب قاعدة التجاریة. كما یخت
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وحتى یكون ھناك ربط بین عمومیة  النصوص القانونیة وبین التفسیر القضائي لفكرة نشوء 

ق  اصطالحا بین الوضعیتین فیسمي  نھ كان األفضل على المشرع  لو فرّ أالقاعدة التجاریة  نعتقد 

لثانیة بالملكیة التجاریة نسبة للنظریة التي اعتمد علیھا في تأسیس األولى بالقاعدة التجاریة ، و ا

  األحكام الخاصة بالتجدید. 

ا سبق توصلنا إلى أن القضاء الجزائري ال یتعارض واعتبار القاعدة التجاریة مجموعة ممّ 

عناصر معنویة ومادیة منقولة معدة الستغالل نشاط تجاري، ولكنھ انصرف في تحدید نشوء 

عامل الزمن الذي على   ـ ة التجاریة ـ كجزئیة مھمة في اكتمال تكوین ھذه  القاعدة التجاریةالقاعد

متى ( ت ت ج ) والمقدر بسنتین كاملتین متتالیتین  . وھو ما یدفعنا للسؤال  172حددتھ المادة  

إال عند أین لم یصبح لھذه المادة تطبیق ،  تنشأ القاعدة التجاریة اآلن وفي ظل التعدیل الجدید

، وإذا نشأت بعد یعني أن القاعدة التجاریة لن تنشأ أبدامدة مشرع للھل حذف ال  االتفاق النادر؟

  عامین ماذا یفرقھا عن غیرھا ؟

اعتبرت المدة التي تقل عن عامین غیر كافیة إلنشاء القاعدة التجاریة . والتسلیم بإنشائھا بعد 

مجال ضیق و محصور إلى مجال  التجاریة قد انتقل من ھذه المدة یدفعنا للقول بأن مفھوم القاعدة

إن كان في ما مضى مفھوما غیر ثابتا،  فھو اآلن غیر مؤكد في أساسھ و ال یتماشى مع ف ،واسع

  الحیاة التجاریة الحالیة.

قبل المدة المحددة في تجاریة  سلمنا بالرأي القائل أن لیس ھناك قاعدة  إذاذلك انھ  إلى أضف 

إذ نعتقد انھ لم  ،  یجعلنا نقول انھ  لم یعد ھناك داع لتسمیتھا بھذا االسم  1( ت ت ج )   172المادة 

البد ویعد إال نشاطا تجاریا یفتقد إلى عنصر الزمن الذي كان مصدر العمالء وبالتالي البقاء.  

التجاري تبدأ اإلشارة إلى أن قیام القاعدة التجاریة بصفتھا األموال التي یستغلھا التاجر في نشاطھ 

وال  ینظر مصالح السجل حیث تنشأ بمجرد ھذا اإلجراء من تاریخ التسجیل في السجل التجاري ، 
                                                             

ن للقضاء دور فیها،  كا أین في الحقیقة یعد هذا الرأي ذو نظرة ضیقة جدا ، وان اخذ نصیبه خالل حقبة زمنیة طویلة  -  1
إال انه رأي یخلو من الصواب متى علقنا فكرة القاعدة التجاریة باألحكام التي تنظمها وفي العدید من المناسبات ، فمثال 

وقف التصرف فیها على شرط تی جاریة بالبیع والرهن واإلیجار والنجد أن المشرع وضع أحكام التصرف في القاعدة الت
ها التاجر ـ على حد قول القضاء ـ  بل أن أي تاجر یملك المقومات التجاریة بموجب سند قانوني اكتسب متى أوالسنتین 

أضف إلى ذلك   زبائن وقیدها في السجل التجاري .یسمح له بالتصرف فیها حتى وان كان لها شهر من تاریخ عرضها لل
أي منافس یقوم بتجارة غیر مشروعة ال تشترط فإن دعوى المنافسة غیر المشروعة التي یحق فیها للتاجر أن یرفعها على 

  حمایة الملكیة التجاریة.  كأن تكون القاعدة التجاریة المراد حمایتها مكتملة لهذا الشرط 
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، ودلیلنا في ھذا القول ھو التطبیقات التي سارت فیھا في قیامھا آخر  اعتبارالتجاري إلى أي 

لتجاریة مرتبط السجل التجاري تاریخ نشوء القاعدة ا مستخرجمصالح السجل التجاري التي جعلت 

 والتي تحمل من ضمن بیاناتھا تاریخ بدایة النشاط    بالتاریخ الذي یتم فیھ منح ھذه الوثیقة رسمیا 

، إلى جانب ملكیة  "نشوء"تتضمن عبارة   والتياصة بملكیة القاعدة التجاریة مالحظة خوكذا 

السند القانوني الذي  مع العلم أن. 1المحل التجاري التي تتضمن إما مالحظة مؤجر أو مستأجر

 222 – 06 المرسوم  من  03المادة  ھوفي األخذ بھذه التطبیقات  اعتمده مصالح السجل التجاري 

  .2 الذي یحدد نموذج مستخرج السجل التجار ومحتواه 

   ؛عدة زوایاعرف في القانون والقضاء الجزائریین  القاعدة التجاریة نشوء  نخلص للقول أن  

 والتي تحددھا بعد سنتین ( ت ت ج )  172ونشأتھا بالمادة ھا یرتبط وجودو ة ضیقزاویة  - 

  .رغم اللبس الحاصل فیھا مع نشوء الحق في التجدیدفي الحكم  القضاء وقد اعتمد علیھا

طالما ال یوجد نص صریح یحدد ذلك  مدة معینة بأي في نشوءھا  ال یتقیدزاویة واسعة و  - 

الذي یستند إلى عنصر الزبائن  السلطة التقدیریة إلى القاضي بصورة واضحة مما أدى إلى إحالة

فعلیا  اعنصر طابعھذا الأن یكتسي في القول بوجود القاعدة التجاریة أو عدم وجودھا على 

المشرع یستعین في  أنباإلضافة إلى االعتماد على الشھرة وعنصر السند ، وكل ھذا یعني  وأكیدا

  . ت  ت ج )  من ( 78ھذه الزاویة على المادة 

                                                             
یتكون مستخرج السجل التجاري من جناحین ؛ على الوجه ویتضمن كل من البیانات التالیة : مستخرج السجل التجاري،  -  1

، تاریخ التسجیل في السجل التجاري وهو التاریخ الذي یحتسب منه التقدیم الرسمي …سجیلطبیعة العملیة، رقم الت
للمستخرج والذي قد یكون في نفس الیوم الذي یقدم فیه الطالب طلبه في ممارسة النشاط التجاري  . وعلى ظهر 

ضافة للبیانات األخرى  نجد :  ٕ   المستخرج  وا
ن  یعتمد فیه القضاء على نشوء القاعدة التجاریة ذلك أن مصالح السجل التجاري یكتفون ملكیة القاعدة التجاریة : هذا البیا -

  هنا  بكتابة لفظة " نشوء " وهو ما یدل رسمیا على قیام القاعدة التجاریة.
درج نشیر في هذا الصدد أن المشرع هنا أ ملكیة المحل التجاري والذي یكتب فیها إما مؤجر بصفته المالك أو مستأجر. و -

عبارة " المحل التجاري" لیقصد بها العقار وعبارة " القاعدة التجاریة " لیقصد بها مجموع العناصر المادیة والمعنویة المعدة 
  .منه )  78لالستغالل التجاري ، خالفا للقانون التجاري الذي یعد هو القاعدة التجاریة ( المادة 

  اریخ التسجیل في السجل التجاري.تتاریخ بدایة النشاط وهو نفس التاریخ عادة ل -
مرجع یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه ،  2006یونیو سنة  21مؤرخ في  222- 06مرسوم تنفیذي رقم   -  2

    سابق .
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 والذي  السالف الذكر  222 – 06من مرسوم   3المادة تتمثل في نص زاویة أخیرة  و - 

مستخرج السجل إجراء إداري یتمثل في بط بتمر التجاریة وببساطة جعلت من نشوء القاعدة

  .تثبت عكس ذلك رسمیة أخرى وثیقة  أياب یغ أمامبھ  األخذ إالولیس للقاضي ، التجاري 

ت طریقة التفكیر في تغیر ، حیث منحنى آخر بالتعدیل الجدید  اتالتفسیر هھذذت أخقد و 

غیر مھم أمام ضیاع فكرة تاریخ قیامھا بات  ونشأة القاعدة التجاریة وفي النظریة القانونیة لھا ، 

 ھاوقانوني  لقیام يبالتسجیل التجاري كتاریخ فعللم یبق أمام القضاء إال األخذ  الملكیة التجاریة و

، فلم یعد ھناك الحدیث ة التجاریة دوھو تاریخ ال یستفید منھ بالدرجة التي كانت علیھا قیمة القاع

األدلة التي نستند إلیھا في ھذا إن .. ، و أي عنصرآخر أو الشھرة أو عن تفعیل عنصر العمالء

  ھي :  التفسیر

تي تؤكد على أن المتعلق بممارسة األنشطة التجاریة وال 08 - 04من قانون  4المادة  - 

الشخص الذي یرغب في ممارسة نشاط تجاري یلزم بالقید في السجل التجاري فیما 

تنص المادة الثانیة منھ أن مستخرج السجل التجاري یعد سند رسمي یؤھل لممارسة 

 .  النشاط التجاري والذي یدخل في إطار ھذا النشاط ھو امتالك قاعدة تجاریة 

السالف الذكر  المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري 222  - 06من مرسوم  3المادة  - 

والذي من خالل البیانات اإللزامیة في ھذا المستخرج یظھر بیان " ملكیة القاعدة 

بلفظ " نشوء" من قبل مصالح السجل التجاري  والذي البد التأشیر أمامھ  التجاریة " 

من ، حیث  "   "création du fonds de commerce وفي المقابل باللغة الفرنسیة 

 .تنشأ القاعدة التجاریة وفقا لھذا البیان تاریخ التسجیل في السجل التجاري

إن مصالح الضرائب تبدأ احتساب تحصیل الضرائب  وفقا للسجل التجاري كقاعدة  - 

عامة واستثناء بالنظر للنشاط الفعلي إذا ما كان ھناك سند قانوني آخر یوقف العمل 

أن السجل التجاري أصبح قرینة قاطعة على ممارسة النشاط وال  بالسجل التجاري ذلك

   عدم توافره . أویقبل دحضھا إال بوثیقة أخرى ولیس أبدا بتوافر عنصر العمالء 

اعتمد فیما سبق على عدة مقاییس ، نشوئھا والقاعدة التجاریة مفھوم  أن نستنتجمما سبق    

وعلى أساس  ووفقا للتعدیل الجدید   اآلن.. ،  فیما أصبح م المتجر دَ كالعمالء والممارسة الفعلیة وقِ 
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بل ویمكن القول أن فكرة  ، وحدهمقیاس السجل التجاري عدم األخذ بالملكیة التجاریة یعتمد على 

  .في القانون المعھود  تكوین القاعدة التجاریة واكتمالھا تتجھ  نحو الزوال ولم یعد لھا المكان

المفھوم  واھجر المتعاملین في المیدان التجاري نالحظ أن االعمال  ھذا وعلى مستوى عالم     

التي فرضتھا الواسعة األفاق  للقاعدة التجاریة و أصبح یتأقلم مع المفاھیم الجدیدة  الضیق التقلیدي

لى جانب التجارة إ، فتطورة في میدان التعامل التجاري العولمة من تكنولوجیات وأسالیب م

ود عمالء على فضاء االنترنت أصبح ھناك ما یسمى بالقواعد التجاریة الرقمیة   االلكترونیة   ووج

 fonds de commerce numériques والتي ال تحتاج إلى نفس األسالیب التقلیدیة من اجل الدخول

  . في عالم المضاربة والربح 

یحدد  111- 12س المشرع الجزائري ھذه الخطوة بإصدار مرسوم تنفیذي رقم و قد كرّ      

ومن ،  1شروط و كیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض األنشطة التجاریة 

خاللھ لم یتعرض المشرع بتاتا إلى تطبیقات  تتالءم والمفھوم القدیم للقاعدة التجاریة رغم انھ 

رى تعرض فیھ إلى تحدید األحكام التي تضبط الفضاءات التجاریة  والمساحات الصغرى والكب

لتجاري في العدید من والمراكز التجاریة  وشروط إنشائھا وھي في النھایة تخضع للقانون ا

 وإحالل للقاعدة التجاریة بالنظام القانوني الحالي  مقتنع الجزائري  المشرع  أنیبدو  و .األحكام

التجاریة  فكرة المشروع االقتصادي محل الفكرة التقلیدیة وھو ما ناد بھ معارضي فكرة  الملكیة 

إصدار مراسیم  المترجم في التعدیل من جھة وفي و حالیا ھوما موقف،  2في السابق  وناقدیھا

  عما نقولھ.  دلیال  إال  تنظیمیة تجسد ذلك

 ثانیا : اآلثار المترتبة على النظرة الجدیدة  للقاعدة التجاریة.  

مستوى تقییم القاعدة التجاریة على آثار جانبیة زوال المفھوم السابق للقاعدة التجاریة  أحدث   

  .لعناصر المكونة لھاالقیمة المالیة لیمس  بدوره الذيوحالیا 

مبلغ  حساب أو عند  في السوق سواء عند التصرف فیھا القاعدة التجاریة قیمة توقف ت   

حصة صر المعنویة التي لھا العناالسیما ، تقییم عناصرھا  المكونة لھا على التعویض االستحقاقي 

                                                             
یحدد شروط وكیفیات انشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض األنشطة  111-12تنفیذي رقم مرسوم  -  1

  .  25، ص  15، ع  2012مارس  14بتاریخ  دة رسمیة صادرةالتجاریة ، جری
2  - LE FLOCH (p) , Op.Cit., p. 21.  
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واالسم  والعنوان التجاري  ، والشھرة، كل من عنصر العمالء قیمة وھذا یجعلنا نبحث عن األسد . 

تقییم فیما نترك التجاري تحت ظل الحمایة العقدیة للملكیة التجاریة أي في ظل التعدیل الجدید. 

  .لعنصر في موضوع بحثنانظرا ألھمیة ھذا ا الحقا الحق في االیجار 

نجد أن حق المستأجر على عمالئھ  قد تقلص وبات حقا مشتتا ال :  عنصر العمالءبالنسبة ل -1

ورغم  1تحمیھ أحكام الملكیة التجاریة ، وإنما حقا موقوفا یمكن للمستأجر حمایتھ فقط عند التعاقد 

التصرف  تم  متىالقاعدة التجاریة   تقییم ذلك لم  یتنصل من كونھ عنصرا أساسیا یلعب دورا  في

  وھذا ألنھ یعد جزء من ملكتیھا.  فیھا

ّر بشكل مباشر وھذا  اھتزاز مكانة العمالء برفع الحمایة علیھم  الحمایة العقدیة أدت إلى  إن اث

على قیمة القاعدة التجاریة خاصة بالنظر ألنواع التجارة التي تعتمد على المكان لالستغالل  بخالف 

جلب العمالء مثل التجارة المتنقلة والتجارة االلكترونیة  التجارة التي ال یكون فیھا المكان تأثیر في 

  والتي  ال تطرح أي إشكال في تكوین القاعدة التجاریة وتقییمھا . 

اعتراف ضمني من المشرع على أن  یعتبرحمایة حق المستأجر على زبائنھ، التراجع في  إنّ و 

ینحصر تمتع  أصبح بذلك ا، وحق العمالء لیس بحق مطلق  للتاجر ، وإنما یتعلق بالعقار أیض

  التاجر بعمالئھ في الربح المستمر الذي یجنیھ من خالل االستغالل .

، حیث ینتقل ھذا عنصر عند انتقالھ   القاعدة التجاریة یظھر تأثر عنصر العمالء أیضا عند بیع  

تاجر آلیات حمایة  ولكن قیمتھ ال تكون بذات الثقل الذي كانت علیھ من قبل التعدیل ،  فال یعد یملك ال

كانت مدة  ، و التي كانت ترتفع كلماللقاعدة ھؤالء الزبائن ، وھذا ما یؤثر على القیمة السوقیة 

قیم كل القواعد التجاریة مھما كان  تساوت مھا یأمام افتقادھا عامل الزمن في تقیو استغاللھا طویلة 

  .ستغالل طویلة وبین أخرى  جدیدةولم یعد ھناك فرق بین قاعدة لھا مدة ا زمن استغاللھا, و 

یتمثل في اعتبار عنصر كما نجد انعكاسات التعدیل على ھذا العنصر من جانب آخر 

كمعیار وحید لقیامھا ، فمتى كان المتجر متعلق بعدد ھائل من الزبائن كان للقاعدة التجاریة العمالء 

 ـ وفي الوقت الحالي ـ  األخیرا ھذغیر أن لتقدیر القاضي سابقا مسألة ال ھذه وقد تركت . میالد

                                                             
لم یبق للمستأجر إال دعوى المنافسة غیر المشروعة كطریق وحید ینتمي إلى النظام العام والذي عن طریقه  یحمي  -  1

  الزبائن متى ارتكب التاجر خطأ معین . 
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فعلى ماذا سیستند حالیا وھو ال یملك األحقیة في التأسیس على ، بحاجة ألدلة مقنعة  إلعطاء حكمھ 

  ( ت  ت ج ) ؟ 172المادة 

تطرح مسألة قیام القاعدة التجاریة في كل مرة یرید فیھا التاجر القیام بتصرفات علیھا سواء 

وقد ال تطرح مسألة تقییمھا من اجل احتساب مبلغ التعویض  یجارھا ببیعھا أو رھنھا أو حتى إ

، حیث  نجدھا قد فقدت أھمیتھا كعنصر االستحقاقي على أساس عدم األخذ بھ في التعدیل الجدید  

  . قانوني مختلف ومنفرد في ملكیة التاجر

تأجر یبقى یستمر فإن المس ( القدیم او الجدید )  مھما كان النظام المطبق في عقد اإلیجار  

إال أن ھذا الحق سیكون نظریا أكثر منھ  القاعدة التجاریة كمال معنوي قابل لالنتقال ، في امتالك 

عملیا في القانون الجدید  ویبقى لھ حق التصرف فیھ ولكن متى ؟ ھل بعد تمام أربعة وعشرون 

م بمجرد إبرام عقد اإلیجار صالحة التطبیق في ھذا الموضوع ، أ 172شھرا  إذا افترضنا أن المادة 

، أم بمجرد   بمجرد التسجیلعلى أساس أن مصلحة السجل التجاري تمنحھ امتالك القاعدة التجاریة 

   ؟القیام بالمعامالت التجاریة وإقبال الزبائن على المحل 

وفقا للتسجیل بدایة النشاط التجاري قیام القاعدة التجاریة في القانون الجدید مرتبط ب أصبح 

بالجھد الذي یقوم بھ المستأجر  ال مدة عقد اإلیجار وولیس بالتجاري ـ كما تم توضیحھ سابقا ـ 

  التاجر في أثناء قیامھ بنشاطھ التجاري ، 

تجاریة قدیمة ، وللرھن ھامش الضمان القاعدة الكانت متى فإذا كان للبیع ھامش الربح  

 187فإن المادة ، اعدة ومنعھا من الزوال ، ولإلیجار ھامش االستمرار في تنشیط القلنفس السبب

وھو ما یفترض أن ال یكون  ،قلصت من حماس المتعاملین في ھذا المجال من ( ت ت ج ) مكرر 

أمام المستأجرین والمتعاملین عموما متحمسین للقیام بھذه التصرفات ألنھا لم یعد  منھا جدوى 

  .   فقدان القاعدة التجاریة لقیمتھا الحقیقیة

والذي  یمثل  لتجاریة فقدت أھم جزء من قیمتھاب ھذا النظام الجدید نستنتج أن القاعدة ابموج

  . وھو ما یجعلنا نقول  أنھ لم یصبح لھا إال الوجود النظري دون التطبیقي قیامھا ،في  أساسا

مدى جاذبیة  والتي یعرفھا الفقھ في التجاریة أو السمعة  :  بالنسبة للشھرة التجاریة  -2 

قاعدة التجاریة  للمشترین ، أو ھي مجموعة األشخاص الذي یجذبھم المتجر نظرا لموقعھ ویترتب ال

على ذلك أنھ یقصد بھذا المصطلح الزبائن العرضیین أو الزبائن العابرین ، ومثال ذلك المتعامل مع 

، ومنھ تنشأ الشھرة من اتصال ھؤالء د في طریق سریع أو موجود في مطارصاحب متجر موجو
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بسبب بعض المزایا الخاصة بالمحل نفسھ كعرض البضائع بشكل   1الزبائن  بالقاعدة التجاریة 

  .جذاب أو موقع المحل وھي عوامل موضوعیة لیس لھا ارتباط بشخص التاجر 

و التي ألغت حق التجدید للتاجر المستأجر  02- 05التعدیالت الجدیدة الواردة بموجب القانون  إنّ 

ِّ  الذي یستغل المتجر ن  من خاللھا سمعة تجاریة تصبح عامل جذب للزبائن لمدة معینة و یكو

ثم عند نھایة عقد اإلیجار یلزم بمغادرة المحل،  فإنھ بال  القاعدة التجاریة ، العابرین نظرا لموقع 

شك سیفقد جزء كبیر من سمعتھ التجاریة إن لم یفقدھا كلیة في حالة ما إذا لم یجد محال آخر قریب 

  لھ الذي كان یستغلھ .من مح

وعندما یحول متجره إلى مكان آخر فإنھ یكون مجبرا على إعادة تكوین من جدید عنصر الشھرة 

التجاریة الذي فقده من جراء ھذا التحول كما أن المؤجر إن إستغل المحل المخلى من طرف التاجر 

ستأجر المخلى ویكون المستأجر في نفس النشاط فإنھ سیستفید من عنصر الشھرة الذي كونھ الم

  بدون سبب على حساب ھذا األخیر. يبذلك قد أثر

بھذه الصورة تتضح لنا أھمیة الشھرة في تقییم القاعدة ومتى لم یكن لھذه األخیرة المفھوم  

  السابق یتالشى بریق ھذه العناصر وتفقد قیمتھا .

  

ظام اإلیجارات التجاریة فإن عدم العمل بن:  التجاري  واالسم التجاريبالنسبة للعنوان   -3

ّر ال محالة في قیمة ھذان  العنصران  اللذان  یلعبان دورا كبیرا في جذب الزبائن وبحق التجدید اث

نظرا للثقة التي یضعھا الجمھور عن طریقھما و ھو ما یزید في  جراللتومنح سمعة كبیرة 

نصران متى بلغا درجة رقم المبیعات ، وفي قیمة المتجر . فقد یتوقف النشاط على ھذان الع

كبیرة من األھمیة وینشأ حق التاجر في العنوان التجاري ألسبقیتھ في استعمال التسمیة والتي 

  . 2یشترط أن تكون ظاھرة وینقضي حقھ في ذلك بترك استعمالھ 

    

                                                             
 .14سابق ، ص في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق الفكریة، مرجع فرحة زراوي، الكامل  - 1

                                                                             .212ص ، مرجع سابق  ، نادیة فضیل : أنظر  - 2
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فیھ  ھذا العنصر كبقیة العناصر لھ قیمة مالیة تدخل في ذمة التاجر ویجوز لھ أن یتصرف إنّ 

والعنوان التجاري ال  إن كال من االسم ككل. و  قاعدة التجاریة و عندما یتصرف في اللوحده أ

وبالتالي ال یؤثر فیھما الحق في اإلیجار وال التعدیالت الواردة علیھ بموجب  المتجریتأثران بموقع 

مقھى أو كأن یسمى الالمتجر  بالمكان الذي یوجد فیھ  اارتبط، غیر أنھ إذا   02- 05القانون الجدید 

المطعم أو محل بیع بالتجزئة أو الفندق بإسم الساحة أو الشارع أو الشاطئ أو الطریق الذي یستغل 

  .یؤدي بالضرورة إلى فقدان ھذا االسم  أو العقار  فإن تغییر المحل ، المحل فیھ

  

  الثاني فرع ال

  .تغییر مفھوم الحق في اإلیجار          

على نظام التجدید القانوني  مع  تعتمدار التشریعات التي تداخل مفھوم حق اإلیجار في إطا

كل من دون التفرقة  بین ن قدمنا أكما سبق و مع الملكیة التجاریة ،، و 1مفھوم الحق في التجدید

  وذلك بسب العالقة الوطیدة التي تجعل التفرقة بینھا صعبة نوعا ما.، ھذه  المصطلحات

أن الحق في اإلیجار ال یمكن أن یتنصل من تعریفھ  كیف لبحثا القد وضحنا  في بدایة ھذ

نھ التزام ناشيء عن العقد، وكیف أن القانون التجاري أاألول المتمثل في كونھ حق انتفاع ، و

كاد و ارتبط بھا ارتباطا وثیقا حتى ، الجزائري منحھ  منحى آخر في إطار الملكیة المعنویة 

   .ذه الملكیة فلعب دورا كبیرا في حمایة ھ ، یكون أزلیا

ّر على  تقلل ، وھذه الرابطة  كتفكتوبمجيء التعدیل الجدید  من أھمیة ھذا الحق، وھو ما اث

حق اإلیجار حقا عینیا بموجب الوسائل القانونیة التي  عتھ القانونیة التي كانت تجعل منتغییر طبی

  . سابقاوضعھا المشرع 

حق اإلیجار سواء كحق تجدید أو كعنصر في تناول التعریف الجدید  لل إلى ھذا التغییردفعنا 

  ؟ لذلكالقاعدة التجاریة ، و ماھي الطبیعة القانونیة  التي آل إلیھا وفقا 

  

  
                                                             

1 - LEGEAIS (Dominique), Op.Cit p. 72. 
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  تعریف الحق في اإلیجار في ظل التعدیل الجدید.  أوال :         
عرف الحق في اإلیجار بحق التجدید ،  وذلك بسبب انتھاج نھ لم یعد یُ أمن الواضع جدا      

لمشرع الجزائري للموقف المغایر  الذي غیّر من مكانة الحق في اإلیجار من تلك الصورة ا

  .وأصبح النظر إلیھ بمنظار مخالف تماما لألول 

غیر أن إبقاء المشرع على الحق في اإلیجار كعنصر  في تكوین القاعدة التجاریة،  وعدم         

ھذا التعدیل  جعلنا نسلط الضوء على تأثیرمن ( ت ت ج )  ی 78أي تعدیل  في المادة إحداث 

   .كعنصر فیھا  على حق االیجار

عنصر مكانة (ت ت ج)  والتي كانت تمنح ثقال كبیرا ل 200كما أن عدم تعدیل المادة             

  خلط علینا الفھم الصحیح لھذه المكانة. أ ، الحق في اإلیجار عند انتقال القاعدة التجاریة بالبیع

حق في اإلیجار فاصال مشتركا یجمع بین المؤجر و المستأجر، و كان بمثابة  ملكیة كان ال  

مجزأة بین مالك الرقبة (المؤجر)، و صاحب االنتفاع ( المستأجر) ولكن لم یعد یستطیع التاجر 

  أن یضمن حقھ في الزبائن، ولم تعد لھ أیة ركیزة الئتمان  بقاءه و استمراره في السوق .

ّرت ال محالة في تعریف الحق في اإلیجار أرادھا المشرع الجزائري، نفردة بصمة م   وأث

 في حالةولم یصبح تعریفھ یقترن بحمایة الملكیة التجاریة والقاعدة التجاریة ، ولم یعد لھ وزن 

   .تقییم ھذه القاعدة عند بیعھا

ت ج ) من ( ت  199التعدیل الجدید منع المستأجرین بصفة ضمنیة من استعمال المادة ف

حمایة حقھم في التجدید والتي تقضي بإسقاط أي اتفاق یقضي بإلزامیة المغادرة دون الحصول ل

بإلغاء كل قاضیة من ( ت ت ج ) ال 200على حق التجدید . كما استغنى المؤجرین عن المادة 

على لذلك  وایحتاجلم یعد ف ،التعھدات التي من شأنھا تمنع المستأجرین من التنازل عن االیجار 

جدوى من وضع  كلم یعد ھناوببساطة أساس  أن حق في االیجار لم یعد لھ القیمة السابقة 

اإلیجار كعنصر في القاعدة التجاریة قبل إتمام السنتین ، وكعنصر فیھا بعد  التفرقة بین حق

  السنتین.  مضي 

         ن فلم تعد ھذه المواد تضمن حمایة المستأجر لحقھ في التجدید إلبطال إي اتفاق م

یخلصھ من  أن نھأوال یحتاج إلى أي اتفاق من ش، شانھ یقضي بالتنازل علیھ عند إبرام العقد 
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    متى كان غیر راغب في المستأجر الجدید  عقد اإلیجارألنھ سیستعمل حقھ في فسخ المستأجر 

 یض عن الفسخ، والتزامھ بالتعوعن المستأجر األصلينیابة شترى القاعدة التجاریة م أصبح  الذي

ال یكلفھ إطالقا المبلغ الذي كان سیدفعھ في إطار تعویض  سواء في إطار القواعد العامة 

  االستحقاق. 

ء عن العقد كأي انھ مجرد التزام ناشيوضحناھا لم یبق لحق اإلیجار إال بالصورة التي         

 بل أنمكانة المعھودة، تلك  الالصورة الثانیة التي كان یظھر بھا و لھ لم یعد و، التزام في العقود

ینتمي إلى النظام العام   و، فبعدما أن كان حقا متولدا عن القانون  إرادة األطرافأصبحت مكانتھ 

  ویرتب آثار مالیة ، أمسى متولدا عن إرادة األطراف یصعب وجوده .

ذا الحق ھ أن، أو األطراف  رھینةت اإلیجار أصبح مكانة حق أنالنتیجة المتوصل إلیھا  إنّ 

في ال یؤثر إطالقا ف، استغالل النشاط  ل ضیق فيمجرد عنصر ثانوي یساھم بشك یعتبر

عنصرا مالزما . ورغم ذلك یعد یھعلالذي كان  صیرورتھ أو في محافظتھ على الزبائن بالشكل

ملكیة المحافظة على الالتالزم ال یعد لھ أي تأثیر في  للقاعدة التجاریة ینتقل بانتقالھا، غیر أن ھذا

ال یمكن أن وفي المقابل عال في تقییمھا وال یضمن حمایتھا، ، فھو ال یعد عنصر ف التجاریة

  .حق انتفاعاألصلیة في العقد باعتباره  عن صورتھ یتنحى

  

  .القانونیة  الجدیدة  لحق اإلیجارالطبیعة ثانیا :          
قي لنا معرفة ما مدى حق المستأجر من خالل التعرف على حق اإلیجار في التعدیل الجدید ب       

      التعدیل الجدید أن  ل حق عیني أم شخصي ؟ و ھل استطاععلى العین المؤجرة ، ھل ھو ھ

      یوفق بین كل من حقوق المؤجر وحقوق المستأجر بإرساء الطبیعة القانونیة الجدیدة لعقد 

  ؟ اإلیجار

حیث اخضع التكییف القانوني لحق اإلیجار،  ین لنایتبمكرر الجدیدة  187من خالل المادة           

المشرع عقد اإلیجار التجاري لمدة  یحددھا األطراف بكل حریة  وان انتھاء العقد یكون فیھا 

بانتھاء األجل المحدد في العقد ، وال یملك المستأجر أي سلطة مباشرة  في تمدید حقھ في 

  . ذلك مكن لألطراف أن  یتفقوا على خالفوانھ ی، ل یجب أن یلتزم بمغادرة األمكنةاإلیجار،  ب
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كل ھذه األحكام تبین لنا بوضوح الطبیعة الشخصیة لحق اإلیجار ، وانھ لیس للمستأجر أي       

العدید من النقاط التي تبین لنا  حق على العقار و ال أیة  سلطة علیھ  ، وسنحاول شرح ذلك  في

  ذلك بوضوح :

 اإلیجار :  بالنسبة لتحدید مدة   -1

   حقا مؤقتا ال یمتد بالتجدید القانوني فقد نص  نا ھذا الحكم أن حق اإلیجار أصبحیقود  

المشرع الجزائري بتأقیت حق اإلیجار بصورة واضحة وصریحة  محتكما في ذلك إلى حریة 

ء التعاقد  ، ال ملتویة كما كان في السابق ، وعلى  المستأجر أن یغادر ویترك المكان بانتھا

  اإلیجار . 
  

     وأصبح حقا شخصیا مؤقتا طبقا لعبارة األصلیة طبیعة القانونیة  استعاد حق اإلیجار      

"،  فلم یعد الحق في … یلزم المستأجر بمغادرة األمكنة بانتھاء األجل المحدد في العقد" … 

و حق شخصي اإلیجار من النظام العام و سقوطھ أمر وارد  وممكن ال یقابلھ أي تعویض ، فھ

للمستأجر ال یرتب أي أثرا مالیا وال یعد عینیا أو حتى قریب من أن یكون كذلك كما كان في 

السابق ، وقد  بیّنا في بدایة ھذه الدراسة تفاصیل ذلك تحت ضوء النظریات الفقھیة في ھذا 

  المجال .

  بالنسبة  لحدود ممارسة حق اإلیجار وسلطة المستأجر علیھ :    - 2        

على حقھ في االیجار وكانت  المادة  قانونیة  تمتع المستأجر في ظل القانون القدیم بسلطة   

اتفاق على التنازل علیھ  الضمان القانوني لھذه  أيالتي تقضي بإبطال ( ت ت ج )    200

بصفة ضمنیة ، ولم  ھذه السلطة  مكرر جمد 187 المادة مجيء  إال أن،  ھذه السلطة    لحمایة 

أي تطبیق مادام أن االتفاقات في شأن التنازل عن اإلیجار من ( ت ت ج )   200لمادة لیعد 

ضئیلة  غیر متصورة الحدوث أصال، ألن الفائدة التي كانت تعود من جرائھا أصبحت  أصبحت 

   فقط ألن الحق في اإلیجار أصبح  حقا شخصیا  ال یرتب األثر المالي   منعدمة،جدا  إن لم نقل 

  .السابق 
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 :  بالنسبة التفاق األطراف  - 3

تظھر الطبیعة القانونیة لحق اإلیجار عند اختیار األطراف تطبیق القانون القدیم  بصورة 

مختلفة للطبیعة الحالیة لھ في ظل التعدیل الجدید ، إذ یكیف بأنھ  حقا عینیا  مرة أخرى  وذلك 

  .   59- 75كما ظھر بھ  في  ظل األمر 

فاجئ  للتكییف القانوني لحق اإلیجار والصورة المزدوجة لھ في ظل القانون ھذا التغییر الم

  التجاري یؤثر ال محالة في ضبط موقف المشرع الجزائري  منھ بصورة نھائیة .  

ّر في ضبط الطبیعة القانونیة لحق اإلیجار من ممّ  ا سبق تبین لنا أن التعدیل الجدید  قد اث

یا ، ھذا من جھة وانھ حافظ على الطبیعة األولى متى اتفق كونھ حق عینیا إلى كونھ حقا شخص

األطراف على تطبیق القانون القدیم من جھة أخرى . وفي ھذا نلمس خصوصیة المشرع 

  الجزائري في  تحدید مكانة حق اإلیجار و طبیعتھ القانونیة .   

عدة أن  موقف المشرع الجزائري  یبقى محل نقد من   1لھذه األسباب یرى البعض 

جوانب،  فبالعودة إلى طریقة التعدیل نجد أن المشرع  الجزائري ـ على خالف بقیة المشرعین 

اآلخرین ـ  قد منح الحریة المطلقة في تبني نظام التجدید على أن تظھر إرادتھما في تبنیھما لھ كبند 

یغیّر في كل في عقد اإلیجار وھو ما یجعل من عبارة "  إال إذا اتفق على خالف ذلك "  كحاجز 

  مرة الموقف غیر الصریح للمشرع  . 

ھذه العبارة تجعلنا نفسر أن المشرع  أعطى الحریة لألطراف في تحدید طبیعة الحق في  إنّ 

اإلیجار ، حیث یكون حقا شخصیا إذا لم یتفق األطراف على التجدید  ، ویكون  حقا عینیا  إذا اتفق 

ین تإلى  تواجدنا أمام طبیعیدفعنا وضع  وھو ینیا . على تطبیق نظام التجدید الذي یرتب حقا ع

أین أعطى المشرع مھمة تكییف حق اإلیجار لألطراف في حین   !مختلفتین في ظل قانون واحد

   !أنھا  في األصل مھمة ال تعود إلیھم 

  

  

                                                             

1  -  ETTAYEB El Habib Mohamed), Op.Cit, p. 6.    
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  المطلب الثاني 

  . تطبیق القانونتأثیر الحمایة العقدیة على 

 المتضمن تعدیل القانون التجاري مبدأ 02- 05نون رقم بموجب قاتبنى المشرع الجزائري   

صعّب  الجدید لقانونن ما آل إلیھ االحریة في التعاقد ألول مرة في تاریخ التعاقد التجاري، غیر أ

ألزم  فرغم أنھ، الوارد في األحكام السابقة من نظام التجدید القانونيھ علینا معرفة وتحلیل موقف

أدرج استثناء عن ذلك وسمح لألطراف  عند انتھاء العقد، إال أنھنة على مغادرة األمك المستأجر

  .القانون القدیمبما فیھا أحكام  ما یشاؤون من األحكام إمكانیة تطبیق

أمام األحكام الجدیدة   عن مآل األحكام السابقة علینا  وجعلنا نتسآل أخلط األمورموقف ھذا ال إنّ     

، فھل تعد ھذه بنظریة الملكیة التجاریة وعدم األخذ بھا وبالتالي عن موقف المشرع في األخذ

وإن و لكن في ظل الحریة التعاقدیة ؟  لنظامإبقاء ل أن ذلك یعداألحكام بمثابة إلغاء لنظام التجدید، أم 

  كان كذلك ماھي أبعاد المشرع من ھذا االستثناء؟ 

السابقة وتأثیر األحكام مصیر األحكام معالجة مسألة سنحاول اإلجابة على ھذه األسئلة ب  

ن ھذا أل رصد كافة الصعوبات العملیة في تطبیق القانونثم نحاول  ،) الفرع األول الجدیدة علیھا ( 

  . )الفرع الثاني ( حدث إشكاالت قانونیة في تطبیق العدید من النصوص أالوضع 

  

   الفرع األول

  الجدیدة . األحكاممآل األحكام القدیمة أمام 
  

عد العامة السیما المادة الثانیة من التقنین المدني الجزائري أن یكون اإللغاء، تقتضي القوا

تأثیر األحكام الجدیدة على األحكام  إما ضمنیا أو صریحا، وھو الشيء الذي لم یحدث في مجال

إذ ھناك من یرى أن القانون الجدید قد  السابقة، فقد تباینت اآلراء في اإلجابة على ھذا الموضوع،

في حین أن ،األحكام القدیمة وھناك من یرى أنھ مجرد تعدیل لنظام اإلیجارات التجاریة  ألغى

فما ھو الحكم المناسب بین كل ، المشرع قد استعمل مصطلح اإلتمام عند إدراجھ لألحكام الجدیدة 

   ھذه اآلراء؟
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 مختلف الحجج لكل رأي معن خالل النقاط الثالثة مع توضیح م ما سنتعرض إلیھ ھذا 

  . محاولة تقدیم االنتقادات الموجھة إلیھا

   : التفسیر باإللغاء. أوال

أن المشرع قد ألغى نظام اإلیجارات مصیر األحكام القدیمة  في مسألةأول تفسیر یظھر  إنّ 

متھ، ولكنھ إلغاء ضمني ولیس صریحا طالما ال یوجد نص صریح على ذلك یعد  و .التجاریة برّ

السكوت أو إذا تم االتفاق على عدم  ةالقدیم ال یطبق أصال في حال القانونضمنیا على أساس أن 

  تطبیقھ. 

لسابقة والتي ألحكام الھي تلك األحكام الجدیدة والمخالفة  إلغاءً كما أن السبب في اعتباره 

تتمثل في ضرورة تكریس الحریة التعاقدیة، فالمستأجر أصبح ملزم بمغادرة األمكنة عند انتھاء 

  ألحكام القدیمة. العقد خالفا ل

ّجاه غالبیة الكتاب في القانون اال ذا ھفي  سار  ، ونعتقد أنھ ھو الھدف  1ورجال القضاء  ت

الذي أراده المشرع ، ولكن لم یحسن تأدیتھ عبر صیاغتھ الملتویة للنصوص القانونیة، حیث أن 

ت إلى إحداث تعارض طریقة اإللغاء الضمني ـ إن افترضنا أنھا إلغاء ـ شابھا نوع من القصور أد

  واضح ، وھو ما سیتم تفصیلھ الحقا.

ً للقانون القدیم  أصحاب ھذا االتجاه إلى ستند ی أن ھدف المشرع من القانون الجدید كان إلغاء

   المذكرة اإلیضاحیة أو عرض األسباب الذي تبیّن من خاللھ رفض المشرع المطلق لألحكام على 

    حاباة المستأجر على حساب المؤجر، بتقریره لحقوق تتفاوت التي كانت تمیل إلى م، و السابقة 

ھ على مع ِ   حقوق المؤجر والمتمثلة في حق التجدید وتعویض االستحقاق، والى تسبیب إقدام

  مد على الحریة ال على ــلباتھ التي تعتـــتصاد السوق ومتطـــضرورة مسایرة اقـــدیدة بــالخطوة الج

                                                             

) "  مجلة  02-05القاعدة التجاریة بین البقاء والزوال على ضوء تعدیل القانون التجاري ( القانون  انظر : عمر زودة " - 1
ص  نادیة فضیل،  مرجع سابق انظر أیضا : .21ص ، الجزائر، 2005السنة  1المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد 

قالت بأنه : " في رأینا أن المشرع سایر التطویر الحدیث بإلغاء هذا النص نظرا لكون االقتصاد الحالي وهو حیث .  215
  . …"اقتصاد السوق یقوم على دعامة حمایة الملكیة الخاصة وحریة التعاقد 
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بوجھ  قاراتــجال العـــدم الحضاري في مـــبة العصر والتقـــیق مواكــالتنظیم الجاف، الذي یع

  . ام ــع

كما یُعتمد أیضا في تدعیم ھذا الرأي على العدد الكبیر والمتزاید في كل مرة  للنزاعات التي 

تطرح على مستوى القضاء، و التي كانت تعبر عن رفضھا المطلق لألحكام الخاصة باإلیجارات 

ل عن ذلك التجاریة، و ِ د ْ ھو من الدوافع األولى التي جعلت المشرع یختار المنحنى الجدید ، ویع

ا سارت فیھ الجزائر  ّ النظام للحد من ھذه القضایا، فقد ذكرھا كدافع قوي لضرورة الرجوع عم

، والذي برر آنذاك  بمحاولة ضمان االستقرار في المعامالت  59 - 75خالل تطبیق األمــر 

  التجاریة .

ھ نستنتج أن القول بھذا التفسیر القاضي بإلغاء األحكام السابقة یعني أن تكریس مبدأ وعلی

ّم االتفاق على بعض یة في التعاقد یكون خارج النظام الحر الخاص لإلیجارات التجاریة  حتى وإن ت

 بل وقد تكون القواعدلتطبیق أي حكم من تلك األحكام، من أحكامھ ، وھذا یعني أیضا أنھ ال مجال

  العامة في القانون المدني ھي السیدة في التطبیق عند  حدوث  نزاعات في مسألة االیجار 

  التجاري.

لألحكام السابقة ال یمكن تقبلھ بھذه البساطة ألنھ ال یعكس بصورة واضحة ما اإللغاء مآل  إنّ  

ّد ھذه النظرة ، و ت علیھ النصوص الجدیدة  بدلیل أن ھناك من األسانید ما یفن ّ على القاضي  نصّ أن

ت الحاجة لذلك . " إال إذا فالتفكیر في أن المشرع أراد بعبارة   االحتكام للقانون القدیم، متى اقتضّ

ھو إلغاء الحق في التجدید یعد مستبعدا تماما ، ألن اإللغاء الصریح غیر   اتفق على خالف ذلك "

  وارد أصال لعدم وجود نص في ذلك.

فھو أیضا غیر ممكن ألنھ لو أراد المشرع ذلك لحذف المواد من أما اإللغاء بصورة ضمنیة  

المتعلقة بالحق في التجدید ، و لما أضاف في القانون الجدید  إمكانیة تطبیق ھذه   187إلى  169

  مكرر .  187النصوص  من خالل عبارة " متى أراد األطراف ذلك"  الواردة في المادة 
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مشرع قام بحذف المواد التي تنص على حق البقاء  وھو أمر لیس بالصعب على أساس أن ال

  .1في تعدیلھ  للقانون المدني 

      إنماو ،  مكرر لم تأت لتلغي الحق في التجدید 187تفسیر المادة  نذلك فإ إلى أضف

       ت أبعاد التعدیل  التي كانت ذا أسبابوھو ما نستشفھ من  بموافقة األطرافه لتدعم وجود 

           بین إعادة االعتبار للملكیة الفردیة و بتعزیز حق االسترجاع من دونعمیقة تتأرجح 

       بمنح الفرصة لتطبیق وبین عدم اإلنكار المطلق لفكرة الملكیة التجاریةتعویض االستحقاق ، 

         ، وھو ما یدعونا للقول انھ لم ینف تماما قانونیة عن طریق التعاقد وأحكام  ما یحمیھا من وسائل

رغم عدم التصریح  ویظھر ھذا االعتماد واالعتراف بھا نظریة الملكیة التجاریة اعتماده على 

  .على تطبیقھا االتفاق عندما أضاف إمكانیة 

 قانونالمشروع والمتضمنة على الحكومة  2عرضتھا وزارة العدل وتتلخص األسباب التي 

  : ما یليفی لقانون التجارياعدل الذي ی

  

  
                                                             

  المتضمن  القانون المدني السالف الذكر.  05- 07من القانون رقم   5و  4انظر : المادة  - 1
لقد جاء   2و  1المتضمن القانون التجاري، وزاره العدل، ص  59-75مشروع قانون المعدل لألمر رقم عرض أسباب ل -  2

و  1975في عرض األسباب لهذا المشروع  ما یلي : " فیما یخص اإلیجارات التجاریة فان القانون التجاري لسنة 
له  بتكریسه لحق تجدید العقد والحق في تعویض االستحقاق ، یكون على قد أعطى التاجر المستأجر مركزا ممتازا وفضّ

غیر أن جر وضمان المعامالت التجاریة مركز المؤجر.   وقد كان مرد هذا االختیار آنذاك هو انشغال المشرع بتامین التا
نه استرجاعه هذا المسعى قد أدى إلى اإلضرار بالمؤجر الذي وجد نفسه في الواقع محروما من االنتفاع بملكه الذي ال یمك

  ض استحقاقي غالبا ما یكون مفرطا.إال بدفع تعوی

و قد دفع هذا الوضع بالمؤجرین إلى استعمال حیل قانونیة لقلب الوضعیة في صالحهم والتهرب من االلتزامات        
تین وهي المفروضة علیهم في حالة رفضهم تجدید اإلیجار. و أصبح معظمهم عقود إیجار تقل مدتها عن سنتین متتالی

من القانون التجاري. و مثل هذه  172المدة الدنیا التي تعطي الحق في المطالبة بتعویض االستحقاق طبقا ألحكام المادة 
العقود التي شاع استعمالها بین المؤجرین قد أصبحت الیوم عامال من عوامل عدم استقرار المعامالت التجاریة وعائقا 

لوضعیة فان مشروع هذا القانون یقترح إدراج اإلیجار التجاري في سیاق اقتصاد السوق للنمو االقتصادي. ولمعالجة هذه ا
   لحریة التعاقد ". وذلك بإخضاع العالقة بین المؤجر والمستأجر 
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 التجاري .  باإلیجارالقانوني المتعلق  اإلطارلمرونة على ا إضفاء -

  .الوقوع في النزاعات ةیخش المؤجرین من إبرام عقود اإلیجار عزوف -

دفع عجلة االقتصاد إلى األمام و القضاء على الركود التجاري و تشجیع االستثمار -

  االقتصادي.

  . تعزیز الملكیة الفردیة بالمحافظة على الملكیة العقاریة  - 

 االتفاق .  تستلزم مبدأ من العقود التي  اإلیجارعقد  أنوقاعدة العقد شریعة المتعاقدین  تطبیق - 

 إخراج المشرع من التدخل بین األطراف عند التعاقد و بعد التعاقد. - 

 كثرة النزاعات المتعلقة باإلیجار.   - 

، ولم یتنازل للنظام العام المشرع تنازل على التجدید كفكرة تنتمي أننجد  األسبابألجل ھذه 

على  األطرافاتفق  إذا إالجعل منھا قاعدة مكملة ال تطبق عنھا كفكرة تنتمي لنظام التعاقد حیث 

   یزال یعترف بالملكیة ال ھأننقول ھذا ب و األخرى.ما توافرت الشروط  إذاوھذا  1اختیارھا 

     مكرر لم تأت لتلغي 187دة تفسیر الماإطار ضیق وغیر محمي قانونا، فالتجاریة ولكن في 

  دعوفقا لطبیعة جدیدة، فاإللغاء إذن أمر مستب األخیرلتدعم وجود ھذا  إنماو  ، الحق في التجدید

    تماما.

ز التنفیذ ولم یلغ و ال یزال حیّ  ، مكرر حافظ على تطبیق القانون القدیم 187نص المادة  إنّ 

الوارد فیھ اعتمدوا في ذلك على أن  طبیعة الشرط  ، الذین 2العدید من المفسرین  إلیھكما ذھب 

ُحَ  إرادةنظام التجدید ، خاصة وان  إلغاء إلىتوحي  ِ الطرفین في االنعقاد ت  إلىل االتجاه من األمر و

   .اإللغاءفكرة  إلیھوھو السبب الذي استندت ، نقیضھ 

                                                             

إن إخضاع األطراف إلى نظام التجدید بصفة آمرة متى أرادوا ذلك یعد إجحاف في حقهم السیما المستأجر  یعتقد البعض - 1
اختیارها  أن ذلك إرغام على إتباع قواعد ذات نظام عام أقروها في العقد و التي ال یحق لهم مناقشتها متى تم باعتبار 

فحبذا االعتراف بصحة الشروط التي یكون من شأنها إبعاد أحكام النظام العام ذات ، أي البد أن یكون خضوعا كامال 
رات ، و حبذا لو تم التفكیر في الخضوع جزئیا للنظام بدال من الطابع اآلمر في حالة الخضوع االتفاقي لنظام اإلیجا

  .81و  80الخضوع كلیا . بوعزة دیدان ، مرجع سابق ،  ص 

  .   23ص  مرجع سابق ، انظر في هذا الصدد : عمر زودة ،  - 2
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یق الحق في االتجاه الذي سار نحوه المشرع ھو استبعاد تطب یمكن أن نفسر أیضا أن 

وھو التفسیر األقرب إلى عرض األسباب التي تم تقدیمھا  التجدید كقاعدة عامة وتطبیقھ كاستثناء ،

عند تعدیل القانون أین اعتبر فیھا أن حق المؤجر كان مھضوما، وانھ كان اختیارا مرده ھو 

  انشغال المشرع بتأمین التاجر وضمان استقرار المعامالت التجاریة.

ا لكل اإلشكاالت العملیة التي قد تطرح ، والتي تجعل من التعدیل محل نقد من عدة تفادیلكن و

جوانب  كان لزاما على المشرع ـ متى  كان ھدفھ ھو اإللغاء الكلي لنظام اإلیجارات التجاریة ـ 

إلغاء عبارة " إال إذا اتفق على خالف ذلك " أو إلغاء كل الفصل الخاص باإلیجارات التجاریة، 

بذلك عقد اإلیجار إلى القواعد العامة، وبھذا نتفادى الوقوع في كل أنواع اإلشكاالت  ویخضع

  . القانونیة السابقة ، ونكون بذلك أمام إلغاء تام وصریح

  

  .بالتعدیل : التفسیر ثانیا 

رغم وضوح الحجج في اعتبار أحكام القانون الجدید جاءت لتلغي أحكام القانون القدیم 

وأمام أسانید أخرى، جعل   1وأمام غیاب مادة في األحكام الختامیة تقضي بذلك ضمنیا ، إال أنھ 

ّ قانون  في  59-  75جاء لیعدل األمر  02-05المجال مفتوحا أمام تفسیرا آخرا قد یرد وھو أن

  أحكامھ المتعلقة بطریقة التعاقد في االیجار التجاري. 

تقل من كونھ كان یخضع لنظام ویظھر ھذا التفسیر بكل بساطة في أن عقد االیجار ان

اإلیجارات التجاریة ومن قواعد النظام إلى ضرورة خضوعھ إلرادة األطراف والحریة في التعاقد، 

من دون أي قیود كضرورة التنبیھ أو تعویض االستحقاق أو مراجعة بدل االیجار كل ثالث سنوات 

ممكنة التطبیق متى اتفق على ذلك ، وعلیھ أو تبریر التنبیھ باإلخالء...الخ ، إال أن ھذه األمور تبقى 

لت فكرة التجدید فیھ من ضرورة وقوعھا إلى إمكانیة دّ فإن طبیعة عقد االیجار قد تغیرت وعَ 

  وقوعھا عند االتفاق.

                                                             

لقانون، ولم یكن ألي ت على المواد التي تم إلغاؤها بموجب هذا اقد نصّ  02-05من القانون رقم  09حیث نجد المادة  - 1
  مكرر. 187مادة من المواد الخاضعة لنظام اإلیجارات قد تم إلغاؤها بما فیها المواد التي لتعارض بینها وبین المادة 
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والدلیل اآلخر أیضا على أنھ تعدیل ھو العنوان الذي اختاره المشرع لھذا القانون، حیث 

ت المادة األولى من قانون  ... 59 - 75ھذا القانون ویتمم األمر رقم   : " یعدلعلى أنھ  02-05نصّ

لیس سھوا وإنما قصدا ألنھ ال یعقل أن  " یعدل "المتضمن القانون التجاري". فالمشرع اختار لفظ  

 ّ تكون روح المادة التي تتضمن موقف المشرع الجزائري  یقع فیھا مثل ھذه األخطاء، خاصة وأن

ب على ذلك. وحتى القاضي في نھایة المطاف  ّخذ متى انصّ البد أن یعود إلیھا في تأسیس موقفھ المت

لة ، ألن النص صریح  ِ إذا افترضنا أنھ مجرد سھو،  فال یحق لنا إال تفسیر األحكام الجدیدة بالمعد

  وال اجتھاد أمام نص.

ّ ھذه الحجة تصبح ضعیفة في االستناد إلیھا في التفسیر بالت عدیل لكن تجدر اإلشارة إلى أن

نت تبني  ّ ألن  المشرع في الحقیقة  لم یستعمل مصطلح " یعدل " في نص المادة الثالثة التي تضم

مبدأ الحریة التعاقدیة، وإلزام المستأجر على مغادرة المكان من دون أن یستفید من أي حقوق كان 

ّد األمور أكثر، فلماذا نجده قد استعملھا في ا لمادة األولى و الثانیة یتمتع بھا في السابق، وھو ما یعق

ا سبق 02- 05من القانون  ّ ، في حین عندما وصل للمادة الثالثة اختار لفظا آخرا لیغیر بھ الموقف عم

  بما یعني أنھ لیس إلغاء وال تعدیل.   " یتمم "تفسیره ، والمتمثل في لفظ 

یق األحكام ھذا الدلیل یدفعنا للقول أنھ فعال یحق للطرفین إمكانیة االتفاق على تطب إنّ 

السابقة، وأن القاضي متى حدث ذلك ، علیھ تفسیر بنود العقد فیما إذا كانت تحیلھ إلى القانون القدیم 

  .1أو إلى الجدید

  : التفسیر باإلتمام.ثالثا

   إن  قواعد التعدیل تستدعي مجيء مادة تعدّل األحكام التي كانت من قبل ، ولیس ھو  

صورة نسبیة ، ألن كل من المادة الجدیدة والقدیمة ساریتا المفعول الحال ھنا بصورة مطلقة وإنما ب

      في المادة  إال إذا اتفق على خالف ذلك "إلى حد ما، خاصة وأن إضافة المشرع لعبارة " 

أدى  بنا إلى  59-  75، وأمام إبقاء المشرع للنصوص القدیمة ضمن األمر ( ت ت ج ) مكرر 187

                                                             
ل عن تأسیسه لنظریة الملكیة التجاریة، وأن للمستأجر حق على عمالئه  - 1 دِ ْ ع ُ كما أنه تفسیر یجعلنا نثق في أن المشرع لم ی

اق على ذلك ، وهذا التفسیر یضع السیاسة التشریعیة في حرج طالما أنه یحجب الصورة من اتّخاذ المشرع متى تم االتف
  موقفا حازما وصریحا اتجاه نظریة الملكیة  التجاریة.
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في تطبیق كل من الحكام السابقة أو الالحقة ولكن في صورة تتلخص قراءة أخرى للوضع ،

، وھو ما یثبت عدم إلغاء ھذا المجال أو حتى تجمید العمل بھ  و إال فما الفائدة من تعدیل تدریجیة 

  أحكاما ملغاة . 

المؤسسة  فیھا "حیث أضاف التعدیل ( ت ت ج )  169المادة  نجد  ومن بین ھذه المواد

منھ ، حیث عوض "المؤسسة االشتراكیة بالمؤسسة العمومیة  170المادة  أیضا  لعدّ . و الحرفیة "

 190االقتصادیة " تكیفا مع اإلصالحات االقتصادیة الجدیدة . أضف إلى ذلك  نجده أتمم  المادة 

المتعلقة باإلیجار بحكم جدید  وأضاف " تقریر البطالن لطلب مراجعة األجرة "،  إذا لم یتم فیھ 

  لغ المراد طلبھ أو عرضھ. عرض المب

أن یجارات وھو ما یدل وھي كلھا تعدیالت وإضافات مست بشكل صریح ومباشر مجال اإل

حتى ال یتعرض القضاء إلى أي صعوبة في  األحكام السابقة  مھتم لضبط المشرع الجزائري 

  تطبیقھ إذا ما كان أمام عقد احتار تطبیق تلك األحكام.     

بأن المشرع سعى إلى إمكانیة إدراج نظام التجدید القانوني في إطار  و لھذا یمكن التفسیر

التعاقد، وال یمكن أن یكون لھ تطبیق إال في ظلھ، إذ أصبح رھن إرادة األطراف، وھو ما یفسّر 

 3روح المادة إبقاء المشرع على النصوص التي تنظم التجدید القانوني. والدلیل على ھذا القول أن 

  المتضمن تعدیل وإتمام القانون التجاري نصت على أنھ :  02- 05من قانون 

ُ  األم « م َ المشرع  ف »  1مكرر  187مكرر   187ادتین ــ، بم…المؤرخ  59-75ر رقم ــیتم

والتي تناولت الموقف  02- 05بالضبط   ( دون غیرھا من المواد ) من القانون  ھذه المادة في 

صد اإلتمام ولیس اي تفسیرا آخر ، فباستعمال لفظ  " یتمم قالجدید من التعاقد في االیجار التجاري 

"  یعني انھ مجرد إتمام ال تعدیل، واإلتمام یقتضي إبقاء األحكام السابقة إذا تم االتفاق علیھا وفقا 

  . 2مكرر /  187للعبارة الواردة في المادة 

ستعمل كلمة " تعدیل " وھنا لم یختر المشرع ھذه العبارة صدفة أو سھوا و إنما قصدا ، فلم ی 

الثانیة من القانون نفسھ ، وھذا یعني أن المشرع أضاف أحكاما  المادتین األولى وكما ھو الحال في 

ّت القدیمة من دون أن ننفي  جدیدة مبقیا على ما كان من قبل في إطار االتفاق، فزاد علیھا أحكاما أتم

  فكرة التعدیل طبعا. 
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دیل ضمني، طالما أن األحكام الجدیدة تتناقض واألحكام السابقة.  نھ تعأقد یفھم من ھذا اإلتمام 

كما قد یفھم من ھذا التفسیر أن المشرع ال یزال یعترف بالملكیة التجاریة ، وباألسس التي تقوم 

 علیھا، وأن موقفھ من التجدید القانوني ال یزال قائما، وھو بذلك  موقف یثیر عدة إشكاالت قانونیة 

الحقا) خاصة بالنظر لنصوص أخرى في القانون التجاري التي لم یتم تعدیلھا  ( وسنتناولھا 

وبالنظر لعرض األسباب التي تم عرضھا عند تعدیل القانون التجاري ، والتي تتجھ كلھا إلى تعزیز 

  الملكیة الخاصة وإعادة االعتبار إلیھا. 

ّمھ، فأصبح في القانون الجزائري بھذا نقول أن القانون الجدید لم یلغ القدیم ، وإنما عدّلھ و  أت

نظامین یخضع لھما عقد اإلیجار بدال من نظام واحد.  والدلیل على ھذا القول أن المشرع سبّق 

مكرر و عبر فقرتین منفصلتین عدم األخذ باألحكام القدیمة، و فتح المجال  187بموجب المادة 

كانیة األخذ بأحكام أخرى بما فیھا القدیمة للحریة التعاقدیة كخیار أول في  الفقرة األولى، ثم بإم

كخیار ثان في الفقرة الثانیة ، وھنا نسجل سماح المشرع لألطراف في تطبیق ما یشاءون من 

  األحكام بما فیھا القانون القدیم. 

و ذلك ، رغم عدم وجود اتفاق  و ممكنابقي ممارسة حق التجدید  ما سبق فان  إلى باإلضافة

حجتنا في عدم إلغاء حق التجدید،  فكل  إلى، و ھذا دلیل آخر نضیفھ 2005قبل  امكان العقد مبر إذا

 1مكرر  187العقود السابقة لصدور التعدیل ال تزال خاضعة لنظام اإلیجارات باالستناد للمادة 

  :التي تنص على انھ 

خاضعا  ، أعاله 187یبقى تجدید عقود اإلیجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة   «  

  . »بتاریخ إبرام عقد اإلیجارللتشریع الساري المفعول 

    والمشرع في ھذا المقام لم یضع أي حد النتھاء ھذا الحق طالما انھ نشأ وھو ما فعلھ في  

    حق البقاء في القانون المدني أین منح أجاال  وشروطا ینتھي فیھ العمل بالنصوص القدیمة 

وھو إنما داللة أخرى على عدم إنكار فكرة الملكیة التجاریة بصورة  1وینتھي فیھ الحق في البقاء 

  مطلقة.

                                                             
المتضمن القانون المدني السالف الذكر على   58-75، المعدل والمتمم لألمر  02 – 07من  قانون  7تنص المادة   - 1

ذا القانون " تبقى اإلیجارات المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة له مدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ نشر هانه : 
) سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذین  60غیر أن األشخاص الطبیعیین البالغین ستون سنة (  في الجریدة الرسمیة.

  للتشریع یبقون یتمتعون بهذا الحق " . لهم الحق في البقاء في األمكنة المعدة للسكن وفقا 
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ألحكام عقد اإلیجار التجاري أن المشرع أعطى طبیعة قانونیة خاصة للقول  ھذا ما یدعو

إذا توجھت نیة المشرع و  .من (ت ت ج ) 1مكرر و مكرر  187وبالتالي طبیعة خاصة  للمادتین  

     منح للمتعاقدین حریة االختیار بین النظام السابق أو النظام الجدید ففي إلى تبني نظام مختلط ی

    ھذه الحالة یجب أن یكون النظام الجدید ھو االستثناء ولیس النظام القدیم،  في حین أن المادة 

      مكرر جعلت من األحكام الجدیدة ھي القاعدة و من القدیمة ھي االستثناء، وھذا غیر  187

     متى اعتبرنا أن األحكام القدیمة غیر ملغاة ،وأن المادتین المضافتین مجرد إتمام منطقي

  لسابقتیھا. 

إذا كان قصد المشرع ھو اعتبار االتفاق قاعدة ونظام انھ ،  1یرى البعضوعلى خالف ذلك 

لعدید من اإلیجارات استثناء ، فكان  لزاما علیھ إضافة عبارة " إال إذا اتفق على خالف ذلك " في ا

أن یضیف في مواد  وعلیھ حینھاالمواد ، ولیس فقط بالنسبة لمسألتي التنبیھ وتعویض االستحقاق. 

 187أخرى باتت متناقضة مع التعدیل عبارة " فیما یتعلق بالعقود المبرمة استثناء عن المادة 

  ". 02- 05مكرر، و كذا العقود التي سبقت قانون 

األسباب كان ھو إلغاء نظام التجدید برمتھ، غیر أنھ  نستنتج أن توجھ المشرع عبر عرض

سعى إلى ذلك عن طریق آلیات التعدیل واإلتمام، مما یدعونا للقول أن ھذا الوضع أثر في معرفة 

  موقفھ الصریح من عدة مسائل ، وفي إحداث إشكاالت قانونیة عند تطبیق األحكام الجدیدة. 

  الفرع الثاني

  تطبیق القانون .اإلشكاالت القانونیة في  

لم یكن للتعدیل الجدید السالسة المرجوة والسھولة في التطبیق بسبب تبني المشرع لنظامین 

ى  اء عل د واإلبق ي التعاق ة ف دأ الحری ریس مب ین تك مختلفین ولطبیعة خاصة لعقد االیجار تتراوح ب

ذه  أحكام اإلیجارات التجاریة الخاضعة للنظام العام ، وبین الحمایة القانونیة والحمایة العقدیة ، وھ

ادة  یما الم دة الس انوني للنصوص الجدی ق الق ث التطبی  187االزدواجیة لم یتم التوفیق فیھا من حی

  .من عدة نواحيقانونیة إشكاالت ت راثأ مكرر التي

                                                             
1  -  ETTAYEB (Mohamed El Habib) , Op.Cit , p , p .7. 
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ھ ھذا ما  رق إلی ا سنحاول التط ي تتعارض معھ واد الت الل الم ي ، من خ ا ف ة أساس والمتمثل

ادتین  ادتین ت  ( 200 و 199الم ب  7و  6ت ج ) والم انون الواج ألة الق ي مس ن ( ت م ج ) ف م

  . التطبیق 

   . 199مع نص المادة مكرر  187أوال : تعارض المادة 

  انھ:   علىمن ( ت ت ج )  199نص المادة ت      

ت        تلغى وتصبح عدیمة المفعـــول مھما كان شكلھا، والبنود والشــــروط والتســـویا «

و السیما  الباب وجب ھــذاـانشيء بم الذي لتي یكون من شانھا إسقاط الحق في تجـدید اإلیجارا

  . » 193 و المادة  191أحكام المادة 

القاضي بإسقاط أي اتفاق  59- 75من األمر  199على المادة الجزائري   المشرع إبقاء إن

ھا قد سبب تناقضا بینوعدم تعدیلھا   1یقضي بإلزامیة مغادرة األماكن دون المطالبة بحق التجدید 

فما ، ما خلط األوراق نوعا وھو ما أ  بإلزامیة مغادرة األماكن ةمكرر القاضی 187المادة  وبین 

نھا إسقاط الحق في أأمام إبطال كل البنود والتسویات التي یكون من ش مدى الحریة في التعاقد

  التجدید ؟

التجاریة متى اتفق على   ا وسیلة لحمایة الملكیةمادة بأنھقد یفسر إبقاء المشرع لھذه ال

تطبیق القانون القدیم ، كونھا تمثل آلیة قانونیة قویة في تحقیق الحمایة ، وحینھا ال یمكن للمتعاقدین 

التراجع عن ذلك . إال انھ قول یقبل النقد على أساس أن االتفاق على القانون القدیم  في العقد یغني 

ى إسقاط الحق في التجدید،  والتراجع عنھ ال یمكن أن یتحقق مادام العقد قد بالضرورة االتفاق عل

  ابرم وبدأ تنفیذه .

على اعتبار  ایصر بموجبھ ھكأنیمكن أن یذھب تفسیر احتفاظ المشرع بھذه المادة  غیر انھ 

مكرر  187الحق في التجدید من النظام العام وال یحق االتفاق على عدم األخذ بھ ، في حین المادة 

                                                             

تلغى وتصبح عدیمة المفعـول مهما كان شكلها، والبنود والشـروط والتسویات التي یكون من  « تنص المادة على انه: - 1
  .»… باب،ال نشيء بمـوجب هذاأ الذي شانها إسقاط الحق في تجدید اإلیجار
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أن یلغي  المشرعكان حري بفبین المادتین ،  اصارخ اتعارضیعد ذلك , وھذا خالف تنص على 

  .  1تفسیر على حد قول بعض الكتاب  أولبس منعا ألي  199المادة 

خلال أحال دون تحقیق الحریة التعاقدیة على أكمل وجھ ، حیث أن  ھذا الوضع  قد أحدثل 

من  ھ، و اإلبقاء على منع إسقاط 2التجدید كبند في العقد من جھة السماح باالتفاق على إسقاط حق 

  جھة أخرى أمران متعارضان.

ً ضمنیا ، إال أن اإلبقاء على  و إن كان باإلمكان تفسیر إلغاء الحكم الجدید للحكم القدیم إلغاء

ال یتم وجود كذا نص یجعل من  كثرة النصوص غیر المطبقة في القانون أمرا غیر مستحبا، فلماذا 

  إلغاؤھا صراحة إن لم یكن لھا تطبیق. 

، أو اإلحالة بعدم كان على المشرع التفطن إللغاء ھذه المادة من باب عدم التعارض معھا، 

عدم  نيیعوحده السكوت أن بل و ، تطبیقھا ، ذلك أنھ أصبح من الممكن االتفاق على عدم التجدید

  . بل صحیحا ، األثرال یصبح عدیم بالتالي فاالتفاق على إسقاط الحق و، التجدید 

         متى انصرفإضافة فیھا ما یرفع التعارض، على المشرع  كما كان من الممكن

تفسیر المادة السالفة الذكر إلى الوضعیة التي یتفق فیھا األطراف على تطبیق  القانون القدیم وھنا 

    زیادة عد ناقصة وعلیھ تستوجب إحیاء ھذه المادة یكون ضروریا ولكن من الناحیة القانونیة ت

   " فیما عدا ما یتعلق بالعقود  199یضیف للمادة بھا األحكام أكثر كأن تضبط قانونیة  عبارة 

   "  02-05مكرر،  و العقود المبرمة في تاریخ سابق لقانون  187المبرمة استثناء عن المادة 

       الحق في التجدید، إال بالنسبة وھي صیغة ال یحق بموجبھا لألطراف االتفاق على إسقاط 

            والتي لم یتم فیھا اختیار القانون القدیم، وھكذا یصبح ھناك، للعقود المبرمة بعد التعدیل 

  بین النصوص القانونیة واألحكام التي تنظم عقد اإلیجار التجاري. تناسق 

  .  200المادة مع مكرر  187تعارض المادة ثانیا : 
                                                             

1 - " L'abrogation de l'article 199 sus énoncé serait en outre indispensable " voir : 

ETTAYEB (Mohamed El Habib ),Op.Cit. , p7. 
في الحقیقة ال یحتاج عقد اإلیجار حالیا لهذه االتفاقات ألن المشرع استبعد تطبیق حق التجدید بمجرد السكوت، ولكن ال  - 2

 .ذلك   ن حدوثها وهي الوضعیة التي تثیر اإلشكال أمام نص آخر ال یزال حیز التطبیق ویمنع من االتفاق على یمنع م
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  على انھ : من ( ت ت ج )   200ادة تنص الم 

تلغى التعاقدات أیضا مھما كان شكلھا إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن   «

إیجاره لمشتري محلھ التجاري أو مؤسستھ ، وكذلك االتفاقیات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا 

  . » لقبول المالك 

 200جزأ من ملكیة القاعدة التجاریة  بموجب المادة ال یت اعتبار الحق في اإلیجار جزءً  نّ إ

ي كل التعاقدات مھما كان شكلھا  إذا كانت ترمي إلى  ِ منع المستأجر من  من ( ت ت ج ) التي تلغ

لم یصبح  لھ أي فائدة السیما بالنسبة للمؤجر الذي حكم التنازل عن اإلیجار لمشتري المتجر، 

  م ــق في االیجار لــذلك أن الح .رع أیضا إلغائھاــن على المشفكا سینھي عقد اإلیجار متى أراد ذلك

بتاتا من النظام العام وإنما خاضع لنظام التعاقد یحق لألطراف االتفاق على مخالفتھ وھو ما لمسناه 

من خالل التطبیقات التي رأیناھا سابقا أین یمكن لألطراف السكوت أو االتفاق على عدم التجدید 

  .أخذان نفس الحكم أي تطبیق القانون الجدید وھما وضعیتان یّ 

  من القانون المدني. 7و  6مع المادتین  1مكرر  187ثالثا : تعارض المادة 

  :على انھ  ( ت ت ج )  1مكرر  187 تنص المادة 

، خاضعا  أعاله 187یبقى تجدید عقود اإلیجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة  «

  . »	بتاریخ إبرام عقد اإلیجارل للتشریع الساري المفعو

    لقانون القدیم بصورة لتخضع   2005العقود المبرمة  قبل  أنھذه المادة  نجد  من خالل 

نوع من العقود ولكن اإلشكالیة المطروحة أي  ، متى كان إبرامھا في ظلھ والعكس صحیح آلیة 

في ظل القانون القدیم لتجدید الحق في ا فیھا المستأجریكتسب  تلك التي ھل ، المشرع  اقصدھ

     تلك التي أم ، لنشوء لھذا الحق وتكوین القاعدة التجاریة واكتملت فیھا المدة القانونیة الالزمة 

   ن بعد قاعدتھ تتكووبالتالي لم ، المستأجر عقده قبل أیام قلیلة من صدور التعدیل فیھا  ابرم 

   ؟  التجاریة

عقد إیجار ألكثر من سنتین  وء القاعدة التجاریة متى كان بنشرتبط مسألة تطبیق القانون ت

ینشيء أثاره في ظل القانون الجدید بمعنى أن إنشاء القاعدة  یبرم في ظل القانون القدیم وحیث 

ففي شأن تطبیق القانون التجاري على قاعدة تجاریة لم یتم اكتمالھا  التجاریة تتم في ظل القانونین ،

فھل ھذه التطبیق أمام عقد ابرم قبل صدور التعدیل وامتد إلى ما بعده ،  ما ھو القانون الواجب
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العقود تخضع للقانون القدیم الذي أبرمت في ظلھ أم أنھا تخضع للقانون الجدید الذي اكتمل فیھا 

مرحلة لم یتم فیھا االكتمال النھائي مع العلم أن العقد بھذه الصورة یتضمن  المركز القانوني ؟ 

  . وفقا للقانون القدیملتجاریة و التي یفترض أنھا  تنشأ بعد سنتین للقاعدة ا

لمادة فوفقا للم یفصل التعدیل  في مسألة  القانون الواجب التطبیق إال بصورة سطحیة ، 

ولم یتخذ في الحسبان   "من وقت إبرام العقد "،على ذلك بعبارة  المشرع  أجاب  1مكرر  187

، مع العلم أن من شروط تطبیق نظام التجدید ھو اكتساب   ة من عدمھاالتجاری لملكیةكتساب افكرة ا

،  فبالعودة إلى أسس تطبیق نظریة الملكیة التجاریة نجدھا وتكوین كامل للقاعدة  القاعدة التجاریة

ّت لدیھ القاعدة التجاریة ،  تطبق على من ونحن نعلم أن ھذا لن یكون في وقت وجیز، بل بعد تكون

عینة ال یمكن احتسابھا بالشھور ، والتي تم تقریرھا بالسنتین وفقا للقانون الجزائري اكتمال مدة  م

  كما سبق ورأینا. 

تماما شرط اكتساب القاعدة التجاریة تجاھلت وعلیھ فإن عبارة " من وقت إبرام العقد " 

ة تطبیق مشكلفإن األخذ بھذا الشرط یوقعنا في بالمفھوم الذي جاءت بھ النظریة، و في المقابل 

  . 1ضاءمن حیث الزمان على حد تفسیر بعض من رجال  الق القوانین 

إذا أخذنا المادة المذكورة أعاله بالتفسیر الواسع لمفھوم لقاعدة التجاریة  وأنھا تتكون بمجرد 

ممكنة التطبیق ویؤخذ بموجبھا تطبیق  القانون  1مكرر  187تالقي مقوماتھا ، فإن تطبیق المادة 

  أساس أن القاعدة نشأت وتكونت  عند تالقي مقوماتھا  . القدیم على

أما إذا أخذنا بالتفسیر الضیق والمستوحى من القرارات القضائیة للمحكمة العلیا ، والذي  

یقضي بأن نشوئھا یكون بعد السنتین ، فإن القانون الواجب التطبیق ال یكون أبدا ھو  القانون القدیم 

ألن القاعدة التجاریة لم تتكون بعد،  وال یمكن للتاجر أن یطلب حق حتى وان ابرم في ظلھ ، فقط 

  التجدید وھو لم یستوف بعد الشرط القاضي بتكوین القاعدة التجاریة.  

من أمثلة  ھذه الوضعیة عقد مبرم في ظل القانون القدیم لمدة سنتین و بدأ سریانھ بتاریخ 

سجلت سنة كاملة كمدة ابتدائیة  2005 فیفري 06و بصدور القانون الجدید  2004فیفري  06
                                                             

  .  24عمر زودة  ، مرجع نفسه ، ص   - 1
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و ھكذا یكون التاجر ، لتكوین القاعدة التجاریة و بقیت سنة أخرى الكتمال نشوء الملكیة التجاریة 

قد مارس النشاط التجاري لمدة سنة في ظل القانون القدیم و سنة في ظل القانون الجدید. و بالتالي 

والمركز  ، استمر في االكتمال في ظل الجدید قدیم والمركز القانوني بدأ في التكوین في ظل ال

القانوني  الناشئ عن عقد اإلیجار بھذه الصورة قد بدأ في التكون أو االنقضاء في ظل القانون القدیم 

واستمر في ھذا التكون بعد سریان القانون الجدید ، فھل یخضع تمام تكون ھذا المركز یخضع 

  للقانون الجدید  أم القدیم ؟ 

إلى معرفة التطرق عن ھذا اإلشكال في میزان نظریة الملكیة التجاریة  اإلجابة  تضيتق

   القواعد العامة المنظمة لتنازع القوانین من حیث الزمان  والتي تخضع إلى مبدأین ، یتمثل األول

في تطبیق مبدأ عدم رجعیة القانون الجدید على الماضي والثاني  في تطبیق مبدأ األثر الفوري 

  لقانون. ل

وفقا لھذین المبدأین تحتمل ال محالة تطبیق أحد القانونین ، فإذا سلمنا  وتطبیق القانون

بخضوع مثل ھذه الوضعیة  للقانون القدیم اصطدمنا مع قاعدة األثر الفوري للقانون الجدید  و طبقا 

ھ. و تخضع لھ لھذه القاعدة فإن القانون الجدید یسري على جمیع الوقائع التي حدثت بعد سریان

جمیع المراكز القانونیة التي تكونت أو انقضت و كذا اآلثار القانونیة التي ترتبت في ظلھ و ھو 

تطبق النصوص الجدیدة  من القانون المدني و التي تنص على أنھ " 7المبدأ الذي نصت علیھ المادة 

  .1المتعلقة باإلجراءات  حاال "

 في السابق   یطبق على المراكز القانونیة التي تكونتن القانون الجدید الفإ لكن في المقابل

 بعد صدور القانون الجدید و ھو حال المستأجرین الذین اكتسبوا القاعدة التجاریة  حالیا و انقضت 

وھذا یعني القانون الجدید  وانھ ال یسري إال على المراكز القانونیة التي نشأت ابتداء من تاریخ نفاذ

  القاعدة التجاریة .ضرورة اكتمال تكوین 

و  بل ، غیر أن المتمعن في ھذا النص فقاعدة األثر الفوري ال تخص اإلجراءات فحسب 

من القانون المدني التي تنص على أن القانون الجدید یسري  4حتى القواعد الموضوعیة طبقا للمادة 

إن المركز القانوني ذو  من اللحظة التي یتوقف عندھا القانون القدیم .  و في الوضعیة التي أمامنا 
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طبیعة خاصة حیث تطول مدتھ و غیر مرتبط بواقعة تنتھي بمجرد نشوئھا و إنما مرتبط بأجل البد 

من إتمامھ ، و ھي ما تسمى بالمراكز المخضرمة و التي تعیش في ظل أكثر من قانون و بالتالي 

  . 1یصعب تطبیق علیھا قاعدة األثر المباشر

قانون القدیم ال یحقق الھدف الذي سعى إلیھ المشرع من وراء  ھذا كما أن القول بتطبیق ال

التعدیل و ھو تحریر العقار المستعمل في النشاط التجاري من عبء تعویض االستحقاق وكل 

  األحكام التي جاء بھا القانون القدیم في ھذا الصدد .

یتھ عند اإلبرام  ضف إلى أن تطبیق القانون القدیم قد یعد ظلم في حق المستأجر ألن نأ 

كانت متجھة إلى تكوین ملكیة تجاریة و خالل السنة األولى عمل على ذلك ، ثم یأتي قانون لیلغي 

  بھ اإلرادة الصحیحة التي صدرت عنھ  و التي قبل بھا المؤجر عند تالقي الرضا .

ر أما إذا أجبنا بضرورة تطبیق القانون الجدید فإننا سنتعرض لمشاكل عملیة من نوع آخ

رغم انھ و من الناحیة القانونیة  وبالشرح الذي قدمناه  یعد الحل األصح ذلك ألننا مجبرین وفقا 

ألن القانون الجدید لیس لھ أثر رجعي و ال یمكن  لنصوص القانون المدني على تطبیق األثر الفوري

ي تكونت أو تطبیق قاعدة األثر الرجعي في مجال القوانین الجدیدة على المراكز القانونیة الت

من  ( ت م ج )  7انقضت و على اآلثار التي ترتبت في ظل القانون القدیم ، و ھذا تطبیقا  للمادة 

و ال دفع ألي تعویض كان   باإلخالءالسالفة الذكر، ومن ثمة ال یحتاج المستأجر إلى توجیھ تنبیھ 

     ن الذي ابرم العقد في وھذا إنما  یعد إجحاف في حق المستأجر ألنھ ال یتمتع من مزایا القانو

  . 2ظلھ 

      و لألسف ھو الحكم  الذي یجب أن تنتھي إلیھ  وھذا  بالنظر لنصوص القواعد العامة 

في مجال تنازع القوانین وبالنظر للطبیعة الخاصة التي تتسم بھا فكرة تكوین القاعدة التجاریة 

من اكتساب القاعدة التجاریة عند سریان  واكتمال المركز القانوني لھا ، فالمستأجر ھنا لم یتمكن

القانون الجدید، و تمام ھذا التكوین أو االنقضاء یخضع لألثر الفوري للقانون الجدید، فمن الناحیة 
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العملیة  وحتى القانونیة ال یمكن للمستأجر أن یتمسك بملكیتھ تجاریة. والمطالبة بتطبیق القانون 

  القدیم . 

" یبقى تجدید عقود اإلیجار مكرر و المتمثلة في  187لمادة ا الواردة فيالعبارة  إنّ 

ھي التي أحدثت اللبس فكان یمكن على المشرع  المبرمة... خاضعا... بتاریخ إبرام عقد اإلیجار" 

و بعد عنایة تامة في سن ھذه المادة ، التفطن إلى فكرة اكتمال ووجود الملكیة التجاریة ، و بالتالي 

بھا رجال  ضروري حیث یغني  أمریعد  یخ اكتمال تكوین القاعدة التجاریة " إضافة عبارة  " بتار

      القضاء عن أي اجتھاد ، و  یوجھ بھا القاضي للحكم إما بالقانون القدیم أو بتطبیق القانون

  الجدید.

كان على المشرع  الجزائري توضیح موقفھ في شأن قیام القاعدة التجاریة حتى نتفادى 

  اإلشكاالت القانونیة  السابقة الطرح  محددا بذلك المفھوم الصحیح الذي أراد تبنیھ  الوقوع في كل

و كذا  موقفھ من مكانة  الملكیة التجاریة في إطار التعاقد فإما أن یعترف بھا أو ال یعترف، ذلك أن 

وقف إحالتھا للتعاقد یمثل نصا جامدا ال نجني منھ أي فائدة وال موقف، بل انھ یؤكد على الم

المتذبذب  لھ وھذا ال یخدم  المنظومة القانونیة  في الجزائر التي یجب أن تكون مبنیة على أسس 

  صریحة وصحیحة ومتینة. 

  اختیار األطراف للقانون الواجب التطبیق مع النظام العام . رضاتعرابعا : 

رت إشكاالت أثا)  1مكرر  187المادة (ن األحكام الجدیدة لیھ فإإتكملة لما سبق اإلشارة 

أخرى، حیث منحت لألطراف اختیار القانون الواجب التطبیق بصورة ضمنیة ، رغم أن القانون 

الواجب التطبیق من النظام العام  وال یحق لألطراف اختیاره . وتتبین مسألة اختیار القانون الواجب 

م أو الجدید ، ومنھ التطبیق متى تعلق األمر باالتفاق على اختیار الخضوع ألحكام القانون القدی

  .یطبق القدیم متى تم اختیار تطبیقھ

التفكیر في أن طریقة التعدیل كانت غیر صحیحة على أساس أن ھذا الوضع  یستدعي

عقود فترة انتقالیة معقولة بالنسبة ل منح إن، المشرع أبقى على نظامین مختلفین  في قانون واحد 

وذلك بتحدید آجال انتھاء الحقوق الناشئة فیھا یعد حال  االیجار المبرمة قبل صدور القانون الجدید، 

أكثر منطقیة من أن تبقى العالقة االیجاریة خاضعة لنظامین إلى األبد خاصة إذا علمنا أن حق 

االیجار من الحقوق التي تورث وتحال ..، فانتھاؤھا غیر مرتبط بعقد االیجار والعالقة االیجاریة 
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یبقى القانون التجاري بأحكامھ الخاصة بالتحدید ساري التطبیق حتى بذلك  قد تدوم سنین وأجیال و

  بعد خمسین سنة . ناھیك عن سریانھ في حالة االتفاق على تطبیقھ .

وانزالق تشریعي من المشرع   أاختیار األطراف للقانون الواجب التطبیق یعد خط إنّ  

  تعارض حتى مع القصد الذي كان یرید تحقیقھ من التعدیل . 

  ون ـــعلى تعدیل أحكام االیجار في القان 1القانون في الجزائر كتابس المالحظة أدرجھا نف

و الذي أوقف العمل بحق البقاء بدایة من  2  03 – 93المدني  وذلك بعد صدور المرسوم التشریعي 

صدور القانون  تاركا خضوع اإلیجارات السابقة إلى القانون القدیم ، و أدت مثل ھذه المواقف 

أین وضع حدا لنھایة العقود السابقة  ، 2007 واآلراء إلى تدارك الوضع من قبل المشرع في سنة 

  .3 2010بوضع تاریخ محدد النتھائھا وھي سنة   على التعدیل

مثل أن یستمر عقد االیجار تطبیقھ تعد اقرب للمنطق  رووضع شروطا أخرى الستمراكما  

متى كان الشاغل یتجاوز  قانوني في اإلیجارات التجاریة )بالتجدید الضمني ( المقابل للتجدید ال

  المشرع مرة أخرى الظروف االجتماعیة.الستین من عمره وھو شرط راعى فیھ 

    أن  ، إالّ المشرع لمبدأ الحریة في التعاقد كاختیار سلیمأنھ رغم انتھاج  نستنتجمما تقدم 

نتج حیث أتطبیقي الوالنظري المستوى  آلیة األخذ بھ وطریقة تكریسھ أحدثت أثارا ھامة على

لو اتخذ المشرع موقفا واضحا وصریحا  ھاكان من الممكن تفادی تعارض فیما بین النصوص

ن عدم الفصل النھائي ألمن أحكام االیجار التجاري ومن الحق في االیجار  وطبیعتھ القانونیة 

ومجرد التزام في العقد ھو  في مكانتھ ودوره في عقد االیجار بین حمایة الملكیة التجاریة

  .  التأثیرات الجانبیةالذي احدث كل ھذه 

  

  : الثاني خالصة الفصل 
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أن دور حق االیجار في حمایة الملكیة التجاریة أصبح رھن ھذا الفصل  لمن خال نستنتج 

ن قاعدة الحریة في التعاقد أل، إرادة األطراف من جھة و رھن ظروف غیر عادیة ونادرة الوقوع 

ستصبح  ا، إال أنھھابرری ا ما لھ و إن كاني أرادھا المشرع أن یمتد تطبیقھا إلى ابعد الحدود الت

ھو المؤجر الذي سیتفق على  قاعدة مكملة مھجورة من قبل مطبقیھا نظرا الستحالة تطبیقھا، فأین

  غل نفسھ بنفسھ ؟ وأین ھي الحالة أو الوضعیة االقتصادیة التي قد تدفعھ لذلك؟ 

م أن الحمایة العقدیة التي أوالھا المشرع للملكیة التجاریة ولكفة المستأجر كاستثناء مع العل

التشریعات ال العربیة وال األجنبیة ـ وفي  نظرنا  ـ لم تساھم إطالقا في بعث الثقة  لدى  الم تعرفھ

الحمایة   المستأجرین التجار ، بل على العكس من ذلك  فإننا نجدھا حمایة شكلیة ال تعبر بتاتا عن

الحقیقیة ، وھو ما یعقد األمور أكثر ألن االعتراف بالحمایة یعني االعتراف بضیاع الحق أو 

إمكانیة ضیاعھ وھو ما یستوجب حمایة حقیقیة ترسى قواعدھا بنصوص قانونیة  ال شكلیة یفترض 

  تحققھا إذا قبل األطراف ذلك. 

  خالصة الباب الثاني : 

نة الملكیة التجاریة بین القانون القدیم والقانون الجدید قد تغیرت ن مكافإوختاما لھذا الباب   

تماما ، فبعد أن كانت تقیّم بتعویض االستحقاق كبدیل لضیاعھا وبأشكال عدة من التعویضات حمایة 

وبید أن الملكیة التجاریة  كانت المادة الخامة   لھا، أصبحت حقا في قبضة المؤجر وحبیس إرادتھ.

، إال أن ذلك لم یعد لھ وزن ، فلم  وذلك بموجب األحكام التي تنظمھا عدة التجاریةفي تكوین القا

یولي المشرع أدنى اھتمام  لھذه المسألة ، بل أن األحكام الجدیدة أثرت ـ كما رأینا ـ وبشكل كبیر في 

 الت القانونیة على مستوىالعدید من المفاھیم إلى درجة أن ذلك قد یشكل نوعا آخر من اإلشكا

، السیما في مسألة تكوین القاعدة التجاریة و مصیر ھا و فیما إذا كانت  ستبقى بنفس الشكل التطبیق

  والمضمون التي كانت علیھ ، أم أنھا یجب أن تأخذ منحنى آخر لم یھیئ المشرع أرضیتھ . 

في إن إرادة  المشرع  في تفادي المشاكل الناجمة عن الحق في التجدید طغت على إرادتھ      

تقریر ما ھو حق للمستأجر والمؤجر  وما ھو واجب علیھما ، وجعل من مكانة الملكیة التجاریة 

مسألة نظریة تجد حقیقتھا في حجج أنصارھا وتطبیقھا في إرادة من یؤمن بھا ، وعادت بذلك مجرد 

  متینة في القانون التجاري الجزائري. ا فكرة ال تجد جذور

ھو الخطوة االیجابیة التي خطاھا المشرع في مواقف عدیدة  ولكن ما تجدر اإلشارة إلیھ   

كانت أكثر من ضروریة ، فرغم أنھا ال تخدم الملكیة التجاریة بشكل مباشر، إال أنھا أحكام  أزاحت 
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العدید من النزاعات من جداول المحاكم ، ومنھا ما تعلق بتحدید المدة القانونیة في العقود وكذا 

ر المجدد تحت ھا تحت طائلة البطالن ، وأیضا ضرورة تحدید مبلغ اإلیجابإضفاء ركن الشكلیة فی

  . طائلة البطالن أیضا

كان لتكریس مبدأ الحریة في التعاقد البصمة المنفردة في أحكام اإلیجار التجاري ،  وظھر 

و ـ رغم االنتقادات التي ـذلك من خالل عرض األسباب ومن خالل األحكام التي جسدت ذلك وھ

ش ولیس بالمستورد  ولذلك فإن انتھاجھ لھ  اھا  لھ ـ  اختیار من المشرع نابع من الواقع المعوجھنا

من حیث المرجعیة موفق إلى حد بعید ویبقى إمكانیة تصحیح األخطاء الواردة فیھ في المستقبل 

  .القریب إن شاء هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اتمة:ـــخ
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التصرف فیھ والى دوره  وأشكالم حق االیجار لمفھو بعد أن استعرضنا في ھذه الدراسة 

نت تبیّ  وفي بقاء القاعدة التجاریةیة خاصة عقد االیجار عامة ووظیفتھ في حمایة الملكیة التجارفي 

 أو وسواء في عقد االیجار لنا مكانتھ الحقیقیة في القانون التجاري سواء قبل أو بعد التعدیل

 .لقاعدة التجاریةفي اكعنصر 

أھمیة كبیرة وة من خطوات ھذا البحث وجدنا أن حق االیجار موضوع ذو وفي كل خط

أدى بنا إلى البحث في جذوره األصلیة وفي مرجعیتھ فقط بالنظر لتطوره التاریخي الذي  لیس

ولیس  .بة عن مجتمعنا و ال یخدم مبادئناغریناجم عن ظروف اجتماعیة  أین وجدنا أنھالقانونیة 

نھ في النھایة حق مجزأ بین شخصین رغم أنھ ألتصرف فیھ أین اكتشفنا فقط في انتقالھ وأشكال ا

في الدور ما ، وإنّ و ما یجعل انتقالھ خاضع إلرادتینوھ في العقدحق لطرف واحد  بأنھیظھر 

حتى بات القول ، والعالقة الوطیدة بینھماالكبیر والمتمیز الذي امتاز بھ في حمایة الملكیة التجاریة 

حدث أن أإلى  و حمایة الملكیة التجاریة والملكیة التجاریة ھي الحق في االیجارأن حق االیجار ھ

بذلك انتقص فاألطراف،  مرتبط بإرادةوجودھا وأصبح المشرع التغییر فانصھرت ھذه العالقة 

  .االیجار حق الذي كان یلعبھ الكبیر الدور

 بل، كم من أحكامھالمشرع لحتغییر ، فمجرد عامةفي عقد االیجار  كما تبینت أھمیتھ 

مفھوم القاعدة ك ، تحولت عدة مفاھیم في االیجار التجاريزالة الدور الذي كان یلعبھوبمجرد إ

، وھو ما یعبر لعقد لالطبیعة  القانونیة تحولت كما  ،التصرفات الواردة علیھاأھمیة في التجاریة و 

  الرئیسي لھا.  ركوالمحیة ي في مسار العالقة االیجاراسسالمنعرج األ ھو حق االیجار نأعلى 

وذلك في   الحق على العمالءفي حمایة حقوق المستأجر السیما دورا فعاال حق االیجار لعب 

، وذلك بفعل ه، فكان آلیة قانونیة ضامنة الستمرار النشاط التجاري وتطور 59 – 75إطار األمر 

 مرموقةبمكانة ـ ظام العام بموجب نصوص قانونیة تنتمي إلى النـ حضي  و،نظام التجدید القانوني

ُ الجزائري المشرع وھو موقف تبناه     .شرحھا تمّ  المشرع الفرنسي ألسبابوة بما انتھجھ سْ أ

ت أدّ و المحاكم على مستوى كثیرة نزاعات إلى حدوث  ىأدا القانون تطبیق ھذولكن 

 وضطبعھا الغم كما، الممارسة الیومیة لھ إلى ظھور ثغرات ونقائص في اغلب نصوصھ

جاءت  نوعا ماكمبادرة متأخرة  ذلكالمشرع یتدارك وھو ما جعل ، أحیانا أخرىواكتنفھا التناقض 

وأثمرت جھودھم في تطبیق القانون  صعوباتالذین وجدوا  القضاءبفعل أصوات العدید من رجال 
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إبرام عقد  ذلك مؤسسا في المشرع ر موقفیّ غت خاللھ من الذي 02- 05 قانونلبسن المشرع 

مكرسا  قاعدة العقد شریعة المتعاقدین النظریة العامة في العقد التي تستدعي تطبیقعلى  راالیجا

ھذه المرحلة اندثرت مكانة   وفي، عقارهالتي تقتضي الحق المطلق للمالك على  خصائص الملكیة

  ولم یعد لھ الدور الفعال الذي  یعزز من موقف  المستأجر. االیجار،في حق ال

عدم األخذ بنظریة الملكیة التجاریة كأساس قانوني في األحكام الجدیدة   يرغم ھذا التراجع ف

لفكرة المطلق نسجل اإلنكار لم ال  أننا إلقواعد العامة، لحق التجدید  إسناد لعقد االیجار التجاري و

لحق احتفظ باعترافھ الضمني المشرع  نعلى العكس وجدنا أبل و، وما تنادي بھ الملكیة التجاریة 

تأجر على عمالئھ  في ظل القانون الجدید وظھر ذلك من خالل احتفاظھ بمواد قانونیة تكرس المس

     .في العدید من المواقف مھمعنصر باعتباره  ،ھذا الحق

وھي مكنة ، االتفاقبنظریة الملكیة التجاریة من خالل إمكانیة تطبیقھا تكریس وقد ظھر 

" بعد أن  رنا عنھا بأنھا "عقدیة "أو" اتفاقیةعبّ  قد ، كناموضوع حمایةالملكیة التجاریة  من تجعل

محاولة التوفیق  إلىسعى ی أنالمشرع كانت قانونیة, مع العلم أنھا حمایة شكلیة أراد من خاللھا 

كامل  لألطرافبین حمایة الملكیة التجاریة للمستأجر تاركا و، حمایة الملكیة العقاریة للمؤجربین 

التیني أو تشریع و ألم نجد لھا تطبیق في أي نظام ة كام جدیدوھي أح ،برامفي اإلحریة ال

  الجزائري. لمشرعل منفردة ھي بصمة ما وإنّ عربي 

 رھنھذا الوضع جعل من إمكانیة المحافظة على حق العمالء وحمایة الملكیة التجاریة  نّ إ

مقتطعا لمستأجر لیمنح حقا  أن األخیرفال یمكن لھذا  ، وحدهالمؤجر  إرادة حبیسبل و التعاقد، 

 استثنائیة وكان السوق واعد متى كانت ق تحصلھي حالة نادرة الوقوع قد . فحقوقھ سلسلةمن  إیاه 

بیقي إلمكانیة وقد قدمنا مثال زلزال بومرداس كنموذج تط تم علیھ ذلك،یحقانون العرض والطلب 

   رة.إال أنھا حالة نادرة ال تتشكل إال في القوة القاھ، تدھور قیمة العقار

الحد من  ھ ھدف إلىو وقف العمل ب نظام التجدیدتغییر المشرع للمسار فیما یخص  إنّ 

على الصعید النظري والتطبیقي  خلق مشاكل أخرى غیر أن ھذا التعدیل ،النزاعات الناشئة عنھ

اعتراھا التي نقائص الالمالحظات و  إلىفي العدید من المرات تعرضنا فمن خالل بحثنا ھذا 

الجدید كقاعدة والقدیم ؛ ن  المشرع احتفظ بكل من النظامین، وعلى أساس أالتجاري القانون
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نا من الوصول تنمك والفرضیات دراستنا لھذا الموضوع في ظل التطبیقات القضائیةفإن ،كاستثناء

تمس والمالحظات استدعت تقدیم بعض االقتراحات وھي السلبیة واالیجابیة)  ( إلى بعض النتائج

سواء بالنظر إلى تحدیده كمصطلح  تنصب في مجملھا على مكانة حق االیجاروظامین الن كل من

  :في ما یلي سیتم عرضھاو، قبل وبعد التعدیل في حمایة الملكیة التجاریة  أو بالنظر لدوره

  :  یخص مسألة تحدید الحق في االیجار ومسألة التصرف فیھ وجدناما  يفف

 لجزائریةولم یعبر على الھویة ا، مجتمعنا عنف غریبة الحق في االیجار نشأ نتیجة ظرو أنّ  -

عنھا قانون تمخض  نتاج ظروف عاشھا المجتمع الفرنسيالنظام الطائفي ومن رواسب  فھو 

مما ، ھ إلى القانون التجاريالواردة فیحكامھ أإال نقل  المشرع الجزائريلم یقم و استثنائي،

  .التطبیق عندصعوبات كثیرة  واوجد ة الذین قضاالمن قبل العدید من  أحكامھأدى إلى استنكار 

 في صورة التجدیداالیجار  تأخذ بحق والتي كانت، معظم التشریعات العربیة خاصة نّ أكما  -

رنسا ولكن نھ الزال یطبق في  فأ، مع العلم ادت إلى تطبیق نظام التعاقد الحروع، تراجعت عنھ

كل من بھا تحقیق التوازن المفقود بین  یحاول، یالتالفرنسي بتعد في كل مرة یقوم المشرع

 .في عقر داره ھو ما یدل على عدم نجاح نظام التجدید و، المستأجرحقوق وحقوق المؤجر 

بین فكرتي على أساس وقوعھ  حق اإلیجارتحدید خصائص  ب علیناالتعدیل الجدید صعّ  نّ إ  -

تم ھجرانھا، والقول انھ النظام العام فكرة نھ من أ، فالقول تعاقدنظام ال النظام العام و

قد ذھب إلیھ األطراف عند التعاقد، فقد یكونوا ا ر یجعلھا متوقفة عمّ یخضع للتعاقد الح

 .وعندھا یكون التكییف أصعب اختاروا تطبیق القانون القدیم

یقترب  حق االیجار أنّ والمتمثلة في  59- 75الطبیعة القانونیة لعقد االیجار في ظل األمر  إنّ  -

النظریة العامة للحق التي مقارنة مع الغموض والتناقض نوع من  كساھا، العیني كثیرا للحق

سجیل التعارض في المنطق ، وھو ما أدى إلى تأن حق االیجار من الحقوق الشخصیةتقضي ب

  تھعاد لحق االیجار طبیعأبموجب التعدیل أین فصل الفي المشرع  ورغم محاولةالقانوني، 

فبات حق ، ب في مسألة االتفاقنوع من التحفظ انصّ حملت تلك  محاولتھ إال أنّ ، الشخصیة

 .ة أخرى على بساط الجدل من جدیداالیجار مرّ 

 أنعنصر الحق في االیجار من العناصر الثانویة التي یمكن اعتبر المشرع الجزائري أن  -

 لقانون كثیرة في ذات ا انصوصت فیما دعمّ ت ت ج )   2 /78لمادة ا ( تشملھا القاعدة التجاریة
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عند التصرف في  ذلكظھر لنا و، ملكیتھا ال یتجزأ من نھ جزءً أو ،فیھاإلزامیة ھذا العنصر 

ازل بل وحتى مجرد التنازل علیھ یقتضي التن، ت ت ج )  98 و 96( المادة  القاعدة التجاریة

نھ عنصر محوري أناھیك على  ت ت ج )، 200فقة المالك ( المادة ككل ویستدعي مواعلیھا 

فكل ت ت ج)،  176( المادة  تجاریة عند حساب تعویض االستحقاقفي تقییم القاعدة الساسي وأ

  .وھو ما یتعارض والمبدأ الذي انطلق منھ المشرع ھذه المواضیع تؤكد الزامیتھ ال شمولیتھ

لم یتم الحسم  حیث 59  -75في إطار األمر مراجعة دقیقة ( ت ت ج )  188المادة ستوجب ت -

 ضمنیةالموافقة صریحة أم  كانت إذافیما  ،افقة المؤجر على اإلیجار من الباطنفي مسألة مو

       على شرط الموافقة الصریحة تعتمد وھو ما أدى إلى تباین أحكام المحكمة العلیا التي تارة

 .رغم فرصة التعدیلالمشرع في األمر  ولم یفصل، بالموافقة الضمنیة تقبل أخرى  تارة و

د ة ولم یقیّ یبرم بإرادة األطراف الحرّ كان  59 - 75ألمر في اعقد اإلیجار  نالبد التأكید أ -

یخضع للنظام العام ھو الذي كان إنھاؤه   أن إال ،عند التعاقد شروط معینةاألطراف بالمشرع 

الجدید فإن تدخل المشرع غیر أما في التعدیل  .ءات قانونیة خارجة عن بنود العقدوالى إجرا

اتفق األطراف  یتحقق متىالخضوع  لإلجراءات ولكن ، اقد وال عند إنھائھوارد ال عند التع

 تطبیق القواعد العامة في انھاء العقد. لھموإذا لم یحدث حق  على ذلك عند التعاقد، 

  :  أن إلىتوصلنا  دور حق االیجار في حمایة الملكیة التجاریةو فیما یخص 

نونیة للملكیة التجاریة ومن خاللھا تمتع المستأجر الحق في االیجار مھمة الحمایة القا يولرغم ت -

لتجاري  في ظل القانون ا وبحقوقھ المكرسة  االستقرار واألمان في ممارستھ لنشاطھ التجاري ب

، غیر أن قصد المشرع في تحقیق التوازن بین حقوق المؤجر و حقوق المستأجر  1975لسنة 

، وظھر ذلك من خالل كثرة النزاعات نل المبتغىكام  االستثنائیة لم تعن طریق تنظیم ھذه األح

 .تحقاقالخاصة باإلیجار السیما بالحق في التجدید ودفع تعویض االس

ین حق المؤجر في ملكیتھ على مدى القانونین القدیم والجدید وراء التوفیق ب والمشرع   ىسع -

  59 - 75وجب قانون بمف اخفق في ذلك إال انھ  حق المستأجر في ملكیتھ التجاریة،و  ةالعقاری

عویض تتوجز في حق الرفض المشروط بدفع المؤجر في دائرة ضیقة  نجده قد حصر

حصر حق فقد القانون الجدید  أما في  .المطلق في االسترجاع  مما أبخص من حقھ ، االستحقاق

، ویكون قد تسبب أیضا مما أبخص من حقھلمستأجر في إرادة المؤجر حمایة الملكیة التجاریة ل



375 
 

ھذا األخیر  نھكوّ  ماومستفیدا من كل ي اغتصاب المؤجر للعمالء الذین ھم من حق المستأجر ف

 وإضعافھ. التجاري  ھنشاطعدم استقرار یتكبد خسارة كبیرة بسبب  یجعلھوھذا ما 

ملكیة مبلغا یكافئ قیمة الـ غلب األحیان في أـ لم یكن  فإنھمبلغ تعویض االستحقاق لبالنسبة  -

إن كان لھذا األخیر حقا ضائعا فال یجب أن یكون بھذا التقییم، و، ئعة للمستأجرالتجاریة الضا

وھو ما جعل المشرع الجزائري یدرج ھذه  الغة ومحاباة لھ على حساب المؤجرألن في ذلك مب

ة لو تم ضبط مسألة المشكل لیطرح بشد لم یكن ، و02  - 05المالحظة ضمن حیثیات قانون 

ال یفوت المبلغ المقدر كأن یضع حكما یقضي بأن  ،المشرع الفرنسيكما فعل   تقییم التعویض

 خ على حق المؤجر في ملكیتھ العقاریة.  رفي ذلك اعتداء صان ألفي أي حال قیمة العقار 

وبالتالي ـ في األخذ بین نظریة الملكیة التجاریة  مترددا 02-05بموجب قانون نجد المشرع   -

 حیث، وبین عدم األخذ بھا، فھو لم یتجاھلھا نھائیا بل نسبیا  ـ حمایتھاباالعتراف الصریح بھا و

، فأصبح لحق اإلیجار أمام الملكیة المجال لألطراف في االعتراف بھا والعمل على تطبیقھافتح 

  ن متوقفین على قراءة بنود العقد ، دوریتارة ایجابي وتارة سلبي التجاریة دورین متناقضین ؛

وھذا إنما یخالف للمبدأ المعروف في القانون  ،الواجب التطبیقالقانون و لألطراف تحدید 

 لیس لألطراف اختیاره. و والقاضي أن القانون الواجب التطبیق من النظام العام

قاعدة قلیلة الحظ  یجعل منھ كحكم قانوني نظام التجدید بین إرادة األطراف المشرع وضع  إنّ  -

یبتعد  ألنھ وضعٌ  حدوث ھذا النوع من االتفاق، تصور ، إن لم نقل منعدمة لصعوبةفي التطبیق

أن ھذا األخیر سیكون دائما في ن كان في صالح المستأجر، ذلك إحتى و، نوعا ما عن المنطق

، وفي المقابل ال یكون للمؤجر أي مصلحة في یتوصل فیھ إلى فرض نظام التجدید موضع لن

  .قانوني إذن مجرد حبر على ورقوالحكم ال لنھ فاالتفاق علیھ یكون شبھ مستحیقبولھ  وم

تمس المؤجر، فطبقا لحرفیة النص یبدأ سریان تنفیذ األحكام الجدیدة مشاكل التعدیل الجدید خلق  -

ـ و في وقت قصیر قبل وألن العقد قد ابرم في إطار ظل القانون القدیم  "وقت إبرام العقد "من 

دفع تعویض االستحقاق  ویكون  إذا إالاسترجاع عقاره  ال یستطیع المؤجرصدور التعدیل ـ  

وفي ھذا تبخیص بحق المؤجر  مضطر لذلك رغم أن حق المستأجر في العمالء لم ینشأ بعد 

القاعدة التجاریة لم أن ن ھذا التعدیل عمل على حمایة حق لم ینشأ بعد على أساس إومنھ ف

 .ائنببعد بحقھ على الز المستأجر  تتكون ولم یتمتع
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 202 إلى 169العمل بالمواد على ى بقالمتعلق بالقانون التجاري  قد أ 02- 05إذا كان قانون   -

تاریخ في العقود التي تبرم قبل عویض تو حق ال التجدیدالمتعلقة بحق  59- 75األمر من 

السابقة الذكر تحتاج إلى القانون الجدید  عقود العمل بھا أمر غیر مقبول ألن ال، إال أن صدوره 

وإنما بمجرد نشوء  تنشأ بمجرد اإلبرام ملس أن حقوق المستأجر فیھا لقدیم على أساولیس ا

أھمیة ھذا وھذا ما یجعل  .ون الجدیدفي إطار القان نشوئھاالقاعدة التجاریة و یتم تحقق 

بسبب عدم  ت على مستوى جداول المحاكم،طرح إشكاالی قدالموضوع على الصعید التطبیقي 

 ّ  الجدیدة األحكامتواریخ تطبیق حات المناسبة لوضع ة من المشرع في اختیار المصطلالدق

 . بإبرام العقد خاصة وأن االستفادة من حق التجدید مرتبط بنشوء القاعدة التجاریة ال

یجعل من  أمر غیر منطقي عند االتفاقرغبة المشرع في إبقاء تطبیق القانون القدیم  إنّ  -

نا نلمس حیرة المشرع في اإلبقاء على النصوص التشریعیة الجزائریة خالیة من المواقف، فكأن

مبدأ العقد شریعة تطبیق ، و بین اختیار موقف رغم المشاكل التي اعترتھنظام التجدید 

في تحدید مفھوم القاعدة  اترك الخیار لھم یعني ذلك أن ترك األمر بین المتعاقدین ، المتعاقدین

یتكفل بھ  ال یفترض أن  أمروھو ة یدم تطبیق نظریة الملكیة التجارتطبیق أو عفي التجاریة و 

أھمیة بھ میزان الحقوق، فما یرجح أن توجھ المشرع إلى ھذا الحل القانوني لن  ما ك .األطراف

ھذا الحل القانوني بقى یأن ، أال یمكن نظریة االلتزاماتاألخذ بنظریة الملكیة التجاریة في إطار 

 .ن للقاعدة التجاریةفھومین مختلفیم إلىویؤدي بنا ، حبر على ورقمجرد 

أصبح الواقع التجاري یضم فئتین من المستأجرین؛ فئة محظوظة تتمتع بفعل التعدیل الجدید  -

تفاق أو بعده إذا ما تم اال بحق التجدید سواء في إطار إبرامھا للعقود قبل مجيء القانون المعدل

ٌ في حقھا ل حظا، بل ومأقأما الفئة األخرى فتكون . على تطبیق األحكام السابقة على جحف

وھذا  أساس عدم تحصلھا على ھذا النوع من الحقوق، والعكس صحیح بالنسبة لفئة المؤجرین.

 األحكام تطبیق أي أن ھناك ثنائیة فيالعالقة االیجاریة في وجود نظامین مختلفین إلى ما أدى 

إلى نتیجة لك بذو نصل  ، إلى ارتفاع في بدل الكراء مما یضر بالتجار الصغارھذا یؤدي وقد 

 إلى غلق الباب أمام التجار الضعفاء سنصل فإنناریة وفتحھا فبدال من خلق محالت تجا عكسیة

 .كل ھذا أمام غیاب أحكام موحدة لضبط العالقة االیجاریة بصورة سلیمة وعادلة والصغار

جتھاد المشرع حكما یفصل في مسألة تنازع القوانین مما یجعل األمر بأیدي القضاة وااللم یعط  -

القاضي المعروض علیھ الوضع یحتم على ألن الحكم  عندالقضائي وھو أمر قد یختلف فیھ 
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تاریخ نشوء القاعدة  ومن جھة أخرى  من جھة النزاع أن یبحث في تاریخ إبرام عقد اإلیجار

القانون بموجبھ  تحدد والذي ی ـ  التجاریة ـ الذي لم یتحدث عنھ المشرع إطالقا رغم أھمیتھ

ص في بنود العقد لتفسیر الشرط التعاقدي الذي قد یحیل كما یجب علیھ أن یمحّ  .جب التطبیقالوا

مما ال ، أحد القانونینلتطبیق القانون  إمكانیة. وفي كل مرة ھناك الجدیدإلى القانون القدیم أو 

 .لمنتظرة وتوحید االجتھاد القضائيیساعد في تكریس العدالة ا

بل انھ توجھ مباشرة إلى المادة  ، وأحكام االیجار بالتفصیل لم یقم المشرع بدراسة نصوص -

و أضاف فیھا حكما یقضي بنھایة العمل ببعض األحكام السابقة وذلك من دون أن یقوم   187

لحكم الجدید مع ا القانون التجاري القدیم التي تتعارضفي نصوص الباقي تعدیل أو إلغاء ب

بدایة من اعتباره  ، االیجار مواد التي تتعلق بحقو كل ال 200  و 199وبالخصوص المادتین 

 أن المشرع مع العلم  . والتصرف فیھ إلى انقضائھ انتقالھعنصرا في القاعدة التجاریة  ومرورا ب

لیس من اجل رفع وجل ضبط األحكام فحسب، أمن مواد أخرى في نظام التجدید ل عدّ 

 عند التطبیق.انونیة عدیدة قعنھ إشكاالت  موقف تمخضال، وھذا التعارض أو اللبس

الیة القیمة المفقدان عنصر الحق في اإلیجار لمكانتھ و تالشى قیمتھ المالیة ستنقص من  إنّ  -

أو في رأسمال شركة  اأو اإلسھام بھ اسواء ببیعھفیھا لتعامل وذلك عند اككل للقاعدة التجاریة 

ذا كان عنصر الحق في إ ا خاصةشكل ضمانا للدیون برھنھتال أصبحت . كما حتى إیجارھا

تحدید القیمة ل أجمن  في موضع حرجمما یجعل القضاء ، فیھااإلیجار ھو عنصر السند 

، وفي ھذا اإلطار نستنتج أن یمھافي حالة حدوث النزاع على تقیالسوقیة للقاعدة التجاریة 

وھو ما  ،وتقییمھا قیامھا في  القاعدة التجاریة فقدت أھم جزء من قیمتھا والذي یمثل أساسا

 یجعلنا نقول أنھ لم یصبح لھا إال الوجود النظري دون التطبیقي.

عقد  إخضاع إالولم یكن المشرع یقصد من جراء التعدیل  باإلیجاراتلم یعد ھناك نظام خاص  -

كل المواد الخاصة بالملكیة التجاریة  إلغاء األفضلالقواعد العامة ولھذا كان من  إلىاالیجار 

لن  أصال ألن ھذا الوضع على خالف ذلك"  األطرافاتفق  إذا إالعبارة "  بدال من تجمیدھا في

 .األطرافن تستعمل ھذه المواد من قبل ھؤالء لیتحقق و

ّتن العدید من الجوانب االیجابیة أن ھذا التعدیل تضمّ  رغم كل ھذه السلبیات إالّ  مع  تمش

ل تكییف المنظومة التشریعیة ھ الدولة الحالي المتعلق بإصالح العدالة السیما في مجاتوجّ 

  وتتمثل ھذه االیجابیات في : متطلبات الحیاة التجاریة واالقتصادیة الراھنة و
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 أدىوھو ما ، تحت طائلة البطالن  عقد االیجار بشكلیة المحرر الرسمي إبرامالتعدیل قیّد  إنّ  -

 إثباتھق ائجة تقیدت طروبالنتی، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد االیجار من رضائیة إلى شكلیة إلى

وھذا ینسجم مع القواعد في المواد التجاریة  اإلثباتتشكل استثناء عن القاعدة في  وأصبحت

ل في تطبیق سھّ  و بالنتیجة فإن شرط الرسمیة) 1مكرر  324المادة (امة في القانون المدني الع

نھ أ القانون التجاري، بل مان كخاصیتین فيقلل من شأن السرعة واالئتم یل ھمع العلم أنالقانون، 

والمعامالت التي ن العدید من العالقات أش في ذلك ھأنش یدعم االئتمان بشكل أكثر إجراء

الذي التعارض السیما  ة مشاكلعدّ  أزاحتوھي خطوة ایجابیة ، تستدعي االستثناء عن الكتابة

 . مفارقات في صدور األحكامأدى إلى تصدع القضاء التجاري وحدوث 

ت ھذه الخاصیة تخضع بعد أن كاند االیجار من العقود المحددة المدة بصورة فعلیة عقأصبح  -

جعل من عقد االیجار غیر محدد المدة رغم اتفاق األطراف على مدة معینة مسبقا إلى استثناء 

 .كثیرةنزاعات من ال محالة سیقلص واستعادة العقد لھذه الخاصیة 

ي تؤدي ال محالة إلى زیادة النشاط التجار جار التجاري التعاقدیة في مجال االی ھذه الحریة إنّ  -

ھذا التعدیل من زاویة معینة ھو تقنیة قانونیة مناسبة  ، وإنّ و االستثمار في المجال العقاري

بحق على حساب  أبخصن كان قد إیمس بالحقوق المكتسبة  حتى و أنأوجدھا المشرع دون 

 واعد. الق أصول  إلىفي النھایة عاد ، إال انھ آخر

استرجاع محالتھم أدى التعدیل الجدید إلى بعث الثقة في نفوس المؤجرین إذ أصبح بإمكانھم  -

الحاالت التي فرضھا المشرع سابقا    یتحجج بأي حالة من  أن إلىال یحتاج  وعقد العند نھایة 

  .األجل أو یخضع للقواعد العامة في عملیة الفسخحلول و إنما یخضع في انتھاء العقد ل

اقتصاد ي میدان التطور الحدیث ف في مسایرة  ة إلى األمام خطو بموجب التعدیل المشرع  حققّ  -

كان غش كل وضع حدا ل كماإرساء قواعد الملكیة الخاصة و الحریة في التعاقد وذلك بالسوق 

كما وضع لتعویض االستحقاق  اتحصیل مبلغا كبیربصدد من الممكن أن یقع من المستأجرین 

حصیل الضرائب على عائدات لت تفادیا، شھرا 24إبرام عقود أقل من كالمؤجرون  لتحایلحدا 

 .من جھة وعدم الخضوع لنظام اإلیجارات من جھة أخرى العقارات

 واإلبقاء على إمكانیة تطبیق أحكامھ  إلغاء القانون القدیم في عدم موقف المشرع قد ینظر إلى -

تطبیق نظام التجدید إلرادة الطرفین تقنیة قانونیة فإحالة ، كالمحنّ ظرة ایجابیة و باالختیار ن
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تكون كسالح احتیاطي وتطبیقھا من قبل األطراف وتصلح متى تم تفعیلھا  أنیمكن منفردة 

كان عرض العقارات أكثر  ممكنة الوقوع متىلة وھي حا حتكم إلیھ متى اضطررنا إلى ذلك،یُ 

في ھذه الوضعیة و .ى المحل مغلقان یبقبدال أى المؤجر إال قبول االیجار وما عل من الطلب،

 .تطرح مشاكلھا الحقاق لحلول قد بأنھ استبا، والمشرع بالحریص ن قد فسّرنا موقفنكو

ر عن خصوصیة المشرع الجزائري في تنظیم نصوصھ وذلك  أن نقرا موقفا آخر یعبّ  كما یمكن -

َت عن نظام ل ِ ن التجدید ، فإذا كان كل م بالنظر لكل التشریعات المقارنة بما فیھا تلك التي عد

فإن المشرع ، التجدید القانوني بصورة جذریة فیھ نظام یاالتشریع المصري والسوري قد ألغ

تجدید  المستأجر فيإمكانیة مطالبة ، محتفظا بتراجع عنھ ولكن بنوع من المرونة الجزائري قد

 . متى اتفق األطراف على ذلك الخاصة للقواعد العامة أو وفقا  اإلیجار
  

إذ جعل  و المتذبذب ، بللمشرع واضح من اموقف غیر كل ھذه المالحظات كانت نتاج   إنّ     

واستخراج جل تدارك ھذه النقائص أمن و لیة من المواقفمن النصوص التشریعیة الجزائریة خا

كان حیث  على ضوء ما تقدم ضروریة  نعتقد في أنھابعض الحلول  موقف واضح وحاسم نقترح

 األخذ بأحد الحلین ؛الجزائري  رع على المش

مع القیام ببعض الملكیة التجاریة  اعتمادا على نظریة نظام الحق في التجدیدما اإلبقاء على إأوال : 

 : التعدیالت في األحكام التي تخفف من طرح النزاعات و تتمثل في 

مدة كأن تكون ل اإلغائھمن دون أن  إلى مدة أطول التجدیدرفع مدة االستفادة  من حق ضرورة  -

المفاھیم أھمھا زوال مفھوم  ألن إلغائھا كما تقدم تسبب في المساس بالعدید منذلك  ، سنوات 4

تھا، وھذا أمر زعزع من العالقة االیجاریة والمعاملة التجاریة على حد القاعدة التجاریة برمّ 

تشجع المالك لتأجیر وبالنتیجة  یبقى حق العمالء من الحقوق المعنویة المعترف بھا فی .سواء

 على العمالء.أمالكھم، فیما ال یخشى التجار من ضیاع حقھم 

ألن المبالغة في حسابھ  ضرورة تخفیض مبلغ تعویض االستحقاق وإعادة النظر في تقدیره -

وعدم وجود ضوابط محددة في ذلك ھو الذي أدى إلى استنكار أحكامھ وتزاید القضایا أمام 

 القضاء في شأنھ.
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بإضافة ما كان ینقصھا وذلك   المتناقضة مع بقیة األحكام دیل أحكام االیجار السابقةضرورة تع -

على أن یعید النظر في جمیع المواد التي تتعلق بمفھوم القاعدة التجاریة و عناصرھا والتصرف 

 .فیھا

أكثر حتى ال  التقلیص من حاالت التجدید التي كانت في صالح المستأجر وضرورة حصرھا -

جر، وبالتالي رفع التسبیب باإلخالء صراحة من نصوص ؤالم على المستأجرسف ینقلب تع

القانون مقابل التعویض وبالنتیجة یترك المجال مفتوحا للتعویض متى أراد المؤجر ممارسة 

 حقھ في االسترجاع من دون أي قید أو شرط. 

إطالقھا أو فتحھا  من دون دائرة حق االسترجاع احتراما لقواعد الملكیة الخاصةمن توسیع ال -

 .على الحریة التامة إلى الحد الذي قد تجعل من حقوق المستأجرین رھن تعسف المؤجرین

 

من دون اللجوء إلى إمكانیة إلى القواعد العامة  نھائیا والخضوعما إلغاء نظام التجدید وإثانیا: 

ألخذ بنظریة الملكیة وبھذه الصورة یكون موقفا صریحا وواضحا في عدم ا. تطبیق القانون القدیم 

  :شریطة التجاریة 

ال تتضمن أي إحالة أو إسناد أو إمكانیة   مكرر بصورة أوضح 187إعادة صیاغة المادة  -

 . وبالتالي حذف عبارة " إال إذا اتفق على خالف ذلك" لتطبیق القانون القدیم  ولو في ظل التعاقد

المسائل مع سن مواد تنظم  202 إلى 169السیما المواد من باإلیجارات الباب الخاص  إلغاء -

 كثیرا بقوانین العرض والطلب وبمتطلبات السوق. نظرا لتعلقھا المتعلقة بإعادة مراجعة األجرة 

تباره التزام ناشئ االیجار سواء باع األحكام والمسائل التي تتعلق بحقإعادة النظر في جل  -

 تصرف فیھ.و ال القاعدة التجاریة  تجدید أو كعنصر فيللعقد أو حق 

كما فعل في  انتھاء العمل باألحكام السابقة و أجلائي للعقود السابقة على التعدیل وضع حد نھ -

فئتین من بین تطبیق نظامین مختلفین وبین وجود  أنفسناتعدیل القانون المدني حتى ال نجد 

  .رغم أن كالھما في ظل  قانون واحدوفئة تخضع آلخر  المتعاقدین، فئة تخضع لنظام

خذ فاتّ حد الحلین أ تفادى اختیار ى خالف المشرعین المصري و السوريالمشرع عل إنّ 

نما وإا منفردا غیر متبنیا ألي نظام سابق في اإلیجارات والعیب ال یكمن ھنا على العكس موقف

كان على المشرع أن یضع حدا ف .الجدیدة لم تكن مضبوطة بالقدر الكافي األحكام أنّ یكمن في 
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كثرة الشروط  ى من خاللھاتفادقة االیجاریة نوعا ما ویبوضع أحكام تضبط العالعاقدي لإلطار الت

و المبالغة في االلتزامات الملقاة على عاتق المستأجرین لكي ال تقع بین األطراف  أنالتي یمكن 

، فیكون وني یصعب على القاضي تفسیره وحلھأو إلى إشكال قان یتحول األمر إلى عقد إذعان

 ة أخرى.من شأن ھذا التعدیل المساس بالتوازن في العالقات بین المؤجر و المستأجر مرّ بالتالي 

اللغویة للنصوص  مراجعةال إنّ تفادیا لكل التناقضات التي رأیناھا في موضوع بحثنا فو

 الفرنسیة أمرنصوص الأحكام رفض التجدید خاصة وربطھا ب القانونیة باللغة العربیة المتضمنة

العمل على إحداث تطابق بین فالبد جعلھا أكثر دقة و وضوحا و نسقا، ی  ھو ماوضروري 

 كون اللغة الرسمیة حسب الدستور ھي اللغة العربیة. النصین

كانت سائدة في ظل القانون والثغرات القانونیة التي  لم یعالج جل المشاكلالمشرع  كما أنّ 

ر في كل النقائص بدقة مع أخذ جمیع ، لذا فإنھ یحتم األمر على المشرع أن یعید النظالقدیم

االقتراحات من طرف المختصین في ھذا المجال بغیة إصدار تشریع جدید یتماشى مع كل 

، وأن ال یتسرع على حد سواء والمالك التغیرات التي تواجھھا البالد ومع طموحات طبقة التجار

 .في اتخاذ القرار من دون أي دراسة معمقة وتفصیلیة

المشرع زوایا النظر وما نأملھ ھو إعمال كل ھذه القراءات لھا  أنّ القول ن یمك في األخیر

لة ونھائیة، و بأنھا مرحلة انتقالیة و خطوة على توضیحھا مستقبال ضمن نصوص قانونیة معدّ 

ي ، خاصة أمام التناقضات التوص و تحدید الموقف  بصورة نھائیةنحو األمام في ضبط النص

  ، السیما في مجال تطبیق مبدأ حریة التعاقد. لقانوناعترتھا النصوص في نفس ا

      ،وفقا للقانون التجاري الجزائري یمشي نحو التعاقد الحر إن مستقبل العالقة االیجاریة

مرحلة تمھیدیة لمرحلة یزول فیھ الدور  وره القدیم إلى الجدید ماھي  إالّ و انتقال حق االیجار من د

ف ر المفاھیم  والذي یقتضي حینھا المشرع التكیّ یلمة وتغینحو العو بفعل الواقع الذي یسیر نھائیا

        . ا وصراحةً وضوحً  أكثرُ  معھ بإحكامٍ 

                                                                                          تم بحمد هللا          

                                                                                          

  : باللغة العربیة قائمة المراجع
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المتخصصة ، فرع القانون البحري والتجاري ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي 

  . 2002/2003 الجزائر، مختار ، عنابة ، 

لنیل درجة الدبلوم في  مذكرةلعقارات ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین، خلود الشاملي، عقد إیجار ا - 8
  .2006/ 2005 ، سوریا ،القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة دمشق

  

خلیفاتي عبد الرحمان ، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء العقد  - 9
في القانون الخاص ،  معھد وتنفیذه ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر 

  .1987، اإلداریة ، جامعة الجزائر ، الجزائرالحقوق والعلوم 
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نیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، بن لقوق أم الخیر ، أحكام بیع المحل التجاري ، مذكرة  - 10
  . 2006/ 2005الجزائر ، ،عكنون

حصول على شھادة ماجستیر في العقود امتیاز بائع المحل التجاري،  بحث لل، عبد هللا وافي  - 11
 .(دون سنة) ، جامعة الجزائر اإلداریةوالمسؤولیة ، معھد الحقوق والعلوم 

زعموم الھام حمایة المحل التجاري،  دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شھادة  - 12
 /2003، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مسؤولیة العقود وفي ال الماجستیر

2004 .  

لنیل درجة الدبلوم في  علمي  ،  بحثاإلیجاردراسة مقارنة مع حق ، حق انتفاع ، زید العرفج  - 13
  . 2007، جامعة دمشقكلیة الحقوق  قسم الدراسات العلیا ،القانون الخاص ،

أحكام رفض تجدید اإلیجار التجاري على ضوء التشریع و القضاء الجزائري ،سریر إبراھیم  - 14
ھادة  الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال ، كلیة الحقوق مذكرة لنیل ش

  .2001/2002الجزائر ،  والعلوم اإلداریة ، بن عكنون ،

التجاري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، معھد الحقوق  اإلیجارشرفي فتیحة ، تجدید عقد  - 15
  .2005 /2004 الجزائر، ، بن عكنون ،  اإلداریةوالعلوم 

 6السوري " العالقة االیجاریة في ضوء القانون رقم  اإلیجارق حمزة الھادي ، قانون طار - 16
 سوریا  ، بحث لنیل درجة الدبلوم، كلیة الحقوق،جامعة دمشق 2001لسنة 

2004.  

مالك عقلة  سلیم البطارسة ، االمتداد القانوني لمدة عقد االیجار، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة  - 17
جة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،الجامعة األردنیة للحصول على در

  . 2007،األردن ،  

میاسة صالح محمد عبیدات، عناصر المحل التجاري في التشریع األردني ، رسالة ماجستیر   - 18
  .2002/ 2001جامعة آل البیت ، األردن ، 

لنیل شھادة الماجستیر   رة مذكولید مصطفى ابو دلو، أحكام بیع المتجر في القانون األردني،  - 19
  .1996 األردن ،كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ،

  
  
  

  المقاالت :  -3
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حمایة حق ملكیة العین المؤجرة في ظل دستوریة استمرار عقد  "الحسن مجاھد ،  أبو أسامة - 1
, مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة,  العدد "لألقارب بالمصاھرة  اإلیجار

  .74 إلى 1، ص من 1996القاھرة,  ، الثاني،  جامعة حلوان

 نشرة القضاة ، مجلة قانونیة  تصدرھا وزارة العدل  ، تعویض االستحقاق " " إسعد زھیة ، - 2
( دون سنة نشر) ، ص  45العدد ، الجزائر،الدیوان الوطني لألشغال التربویة 

  . 23إلى  9من 

صادرة عن وزارة  مجلة قانونیة ، نشرة القضاء ،  "تجاریة ال "اإلیجاراتالعـــقون األخضر،  - 3
 العدد األول ،  الجزائر،الدیوان الوطني لألشغال التربویة العدل مدیریة البحث ، 

  .31إلى  9، ص من  1987، 

 69، مجلة المحامون ، السنة " اإلیجارالبناء في قانون  وإعادةم دلعلة الھ "اإلخالء ،أنس الزین  - 4
الجمھوریة نقابة المحامین، ، صادرة عن ان الحادي عشر الثاني عشر، العدد

  . 1031إلى  1014، ص من  2004 ، العربیة السوریة 

برھام عطا هللا ، " تعلیقات على كتاب تحت عنوان  نظرة جدیدة في  الحق العیني" ، مجلة  - 5
من  ، ص 1967مصر ،  عین شمس ، جامعة العلوم القانونیة و االقتصادیة ، 

  .100إلى   86

 بومخیلة مبروك ، االیجار التجاري في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري ، یوم دراسي  -  6
  مجلس قضاء غلیزان، وزارة العدل   معد من طرف اإلیجارات ،حول 

  .   31الى  20، ص من 2005 الجزائر، 

" ، المجلة  177670القرار  إنھاء عقد اإلیجار التجاري تعلیق حول ، " بوعر وجحسان  - 7
الدیوان الوطني لألشغال  ،  10القضائیة ، العدد الثاني  ، عدد خاص رقم 

  .  25إلى  19، ص من  1999  ، بن عكنون ، الجزائر، التربویة

" تعویض االستحقاق في المادة التجاریة "، االجتھاد القضائي  للغرفة التجاریة ــــــــــــــــــــ  - 8
عدد خاص ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة  ، ة  بالمحكمة العلیا والبحری

  . 39إلى  30، ص من  1999، الجزائر 

دراسي الیوم مداخلة في إطار ال"، " المعامالت العقاریة و اإلیجارات التجاریة  حموش محمد - 9
بتاریخ  وزارة العدل ، معد من طرف غلیزان،مجلس قضاء في اإلیجارات  حول
  . 15إلى  4ص من  ،، الجزائر   06/06/2005

 الجزائري التجاریة في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري  اإلیجارحمید ساسي، عقود  - 10
معد من طرف وزارة عقود االیجار ،  یوم دراسي حولمداخلة في إطار ال

    .12إلى  5ص من    2005/2006 ، الجزائر ، العدل

االعتماد االیجاري لألصول غیر المنقولة والترقیة  " ساسي، خدروش الدراجي، سقاش - 11
الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة الواقع واآلفاق  إطار، مداخلة في "العقاریة 
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، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي 2006فیفري  8و  7یومي 
  .  60إلى  48 ، ص من  2006،  مرباح ، ورقلة  ، الجزائر

خراز محمد الصالح ، " المفھوم القانوني للنظام العام " مجلة دراسات قانونیة ، مجلة شھریة  - 12
متخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة ، عدد خاص، دار القبة للنشر و 

  . 49إلى   32،  ص من  2003،  التوزیع، الوادي ، الجزائر

  والنظام ، مجلة دراسات قانونیة ،مجلة سداسیة  التجاریة بین التعاقد ، اإلیجاراتدیدان بوعزة  - 13
ص     2007، ،الجزائربكر بلقاید تلمسان أبوجامعة ، كلیة الحقوق، بعاالرالعدد 

  . 81إلى  69من 

العددان  ،، مجلة المحامون، " قانون اإلیجارات  الجدید خطوة نحو األمام" سعید كوزل،  - 14
الجمھوریة العربیة السوریة  محامین ، ، الصادرة عن نقابة ال السابع والثامن

  . 212إلى  611،  ص من 2004،

مداخلة  93/03العالقات االیجاریة في ضوء المرسوم رقم ، " شیخ سناء ، احمد داود رقیة  - 15
  8و  7الواقع واآلفاق " یومي ـ الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة  إطارفي 

ي والبحث العلمي ، جامعة قاصدي مرباح وزارة التعلیم العال  ،2006 فیفري 
  . 43إلى  37، الجزائر، ص من  ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة

  في القانون الكویتي، مجلة الحقوق  اإلیجارفایز عبد هللا  الكندري ، االمتداد القانوني لعقد  - 16
  جامعة الكویت  العدد الثاني ، السنة الرابعة والعشرون ، مجلس النشر العلمي ،

   . 97إلى  14ص من ،  2000

محمد یوسف الزعبي ، " حق المستأجر في البقاء في العین المؤجرة بقوة القانون في التشریع  - 17
مؤتة للبحوث، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، المجلد  األردني "، مجلة

ص من  1993دن ، األر  جامعة األردن ، صادرة عن الثامن ، العدد الرابع ، 
 .  110إلى   90

 ألنسالبناء الجدید  " تعلیق على محاضرة  إلىفي العودة  المستأجرمحمد خوندة ، " حق  - 18
المحامون، الصادرة عن نقابة المحامین في الجمھوریة مجلة الزین حول، 

  . 855إلى ص  841، ص  2005العربیة السوریة ، العددان التاسع والعاشر ، 

  المحكمة العلیا " ، المجلة القضائیة ، التجاریة واإلیجارات باإلخالءقباص ، " التنبیھ  محمود - 19
، ص من  1993 ، األول العدد الجزائر ، ،الدیوان الوطني لألشغال التربویة 

  . 260إلى  253

محمد فھر الشقفة ، " اتجاھات جدیدة في القضایا االیجاریة " مجلة المحامون الصادرة عن  - 20
والثاني  األول،العدد   56قابة المحامین في الجمھوریة العربیة السوریة ، السنة ن

  .57إلى  45، ص من  1991 سوریا ، والثالث ،



392 
 

، مجلة المحامون " العالقة االیجاریة  إنھاءعن  تعویضال " حول  محمد بشیر الجزائرلي ، - 21
السنة الثمانون،  یة،،الصادرة عن نقابة المحامین في الجمھوریة العربیة السور

   .645إلى   625ص من ،  2005 سوریا ، العددان السابع والثامن ، 

، المجلة  ترجمة أمقران عبد العزیز  في المادة التجاریة " باإلخالء ھالتنبی، "  محرز محند - 22
  العدد الثالث  ،وطني لألشغال التربویةالمحكمة العلیا ، الدیوان ال القضائیة،

 .  264إلى  256من   ، ص 1992 ، الجزائر

السنة ، االقتصاد ، العدد الثالث والرابعمحسن شفیق، " المحل التجاري" ، مجلة القانون و - 23
  . 102إلى  67، ص من  1940 مصر ، ،دار الطباعة المصریةالعاشرة ، 

قانونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم ال" التوازن في العالقات االیجاریة" ، محمدي فریدة  - 24
 لألشغال، الدیوان الوطني  2000لسنة  1واالقتصادیة والسیاسیة ، رقم 

  . 83إلى  71ص من ،   2001 الجزائر ، ،التربویة

" االحتجاج بعقد اإلیجار على مشتري العقار " في المجلة الجزائریة للعلوم ـــــــــــــــــــــــ  - 25
الدیوان الوطني  حقوق الجزائر ،كلیة ال القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة،

  .  80إلى  71، ص من  1999 ،  الجزائر ،1رقم  37الجزء ، لألشغال التربویة 

اإلشكاالت القانونیة للمعامالت العقاریة المتعلقة باإلیجار التجاري في ظل  ،مقدم مبروك  - 26
 57/59المعدل و المتمم لألمر  05/02التعدیل الجدید بموجب القانون رقم 

الدیوان الوطني لألشغال ، 59المتضمن القانون التجاري، نشرة القضاة ، عدد 
  . 151إلى  140، ص من  2006 الجزائر ،،التربویة 

السنة   مجلة الشریعة والقانون ، "،مستجدات المتجر  "نداء كاظم محمد جواد المولى ،  - 27
 اإلماراتون، جامعة التاسعة عشر ، العدد الثاني والعشرون، كلیة الشریعة والقان

  . 359إلى  329ص من  2005 ،العربیة المتحدة

كأحد العناصر المكونة للمحل في التصرفات  اإلجارةنعمان محمد خلیل جمعة ، " الحق في  - 28
الواقعة على الجدك" ، مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة  

إلى  1ص من  ،1979 مصر ، ھرة ،العدد األول والثاني،  مطبعة جامعة القا
57 .  

ان محمد عون الحبال ، " تعلیق وتعقیب على  مقال ھل دعوى اإلخالء ھي دعوى فسخ غسّ  - 29
والثامن ، تصدرھا نقابة عقد اإلیجار؟ " مجلة المحامون ، العدد السابع 

  . 650إلى   639 من  ، الجمھوریة العربیة السوریة ،  صالمحامین

، المطبعة الحدیثة للفنون  الثالث، العدد   ، " حجیة العقد الرسمي" ، مجلة الموثقزیتوني عمر - 30
    .47 إلى 36، ص  2001الجزائر،  ،  المطبعیة

القانون  ضوءزكریا شلش " العالقة االیجاریة  لالماكن المؤجرة لغیر غرض السكنى على  - 31
 237 الجمھوریة رقم والئحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس 1997لسنة  6رقم 
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، العدد القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة ،  مجلة  " 1997لسنة 
     .22إلى  5،ص من  2005جامعة القاھرة ،  كلیة الحقوق ،الثاني، 

الجزائري"  زروتي الطیب، "حق البقاء وحق استرجاع المحالت المعدة للسكن في القانون - 32
، ص من 1995، ، الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون3العدد  المجلة الجزائریة ،

  .   ( المجلة نظمت من الیسار إلى الیمین ) 645إلى  666

" مجلة  القاعدة التجاریة بین البقاء والزوال على ضوء تعدیل القانون التجاري زودة عمر ، " - 33
إلى  19ص  ، 2005 الجزائر ،  ، األولالعدد  ،  قسم الوثائق المحكمة العلیا ،

30.  

مداخلة  ، "اإلیجارات التجاریة في ظل التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري "زیان الھاشمي ، - 34
مجلس  وزارة العدل ، معد من طرف اإلیجارات ، یوم دراسي حول ال في إطار 

  . 16 إلى 4، ص  2005الجزائر،  قضاء االغواط ، 
   

   :النصوص القانونیة   -)4

  وص التشریعیة : النص -أ)   
   تعلق بعالمات المصنع و العالمات التجاریةی 1966مارس  19المؤرخ في  57- 66األمر رقم  - 1

  . 262، ص 23العدد  ، 1966مارس  22صادرة بتاریخ  رسمیةجریدة 

رسمیة ، جریدة التوثیق  تنظیمالمتضمن  1970دیسمبر  15المؤرخ في  91 -70 مر رقماأل - 2
     .1615ص  ،  107 ددعال،  1970دیسمبر  25صادرة بتاریخ 

ضمن القانون المدني  الجزائري، المت 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58- 75رقم  مراأل - 3 
     . 990، ص 78، العدد  1975سبتمبر  30 صادرة بتاریخ رسمیةجریدة 

ري    القانون التجا  المتضمن 1975سبتمبر سنة   26المؤرخ في  59- 75رقم  مراأل - 4 
  101، العدد  1975دیسمبر  19 صادرة بتاریخ جریدة رسمیةالجزائري 

                              . 1073ص 

تعلق بالمھن التجاریة والصناعیة ی 1975سبتمبر  26المؤرخ في  111 -75مرسوم رقم  - 5  
  الحرة الممارسة من طرف األجانب على التراب الوطني  والحرفیة

  .  1100 ، ص 82، العدد 1975أكتوبر  14صادرة بتاریخ جریدة رسمیة 

/یتضمن تنظیم العالقات بین المؤجر و المستأجر 23/10المؤرخ في  147 - 76 رقم مرسوم - 6  
 جریدة رسمیة ،لمحل معد للسكن و تابع لدواوین الترقیة و التسییر العقاري

   .251، ص 12، العدد 1977فبرایر  9صادرة بتاریخ 

المتضمن القانون األساسي للحرفي ، الجریدة  1982 أوت 28المؤرخ في  12 - 82رقم قانون  - 7
  . 1717، ص  35 ، العدد1988غشت  31 صادرة بتاریخ الرسمیة
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جریدة  ،التجاري  المتعلق  بالسجل 1983افریل  16 المؤرخ في 258 -  83مرسوم رقم  -  8
  .1087، ص  16، العدد  1983افریل  19رسمیة 

المؤرخ في  58- 75لألمر رقم  المعدل والمتمم 1988ماي  03المؤرخ في  14 - 88ن رقم قانو - 9
جریدة  المتضمن القانون المدني الجزائري ، 1975سبتمبر سنة  26

  .  749، ص 18، العدد  1988 مایو 4 صادرة بتاریخ رسمیة 

 12- 82قم الذي یعدل ویتمم القانون ر 1988ماي  10المؤرخ في  16 - 88قانون رقم  - 10
  المتضمن القانون األساسي للحرفي  و 1982  أوت 28المؤرخ في 

   .781، ص  19، العدد  1988ماي  11 صادرة بتاریخجریدة رسمیة 

تخفیف شروط التسجیل في تضمن ی 88نوفمبر  05المؤرخ في   229 -88رقم   مرسوم - 11
، العدد  1988نوفمبر  9 صادرة بتاریخ ، جریدة رسمیة السجل التجاري

 .1539ص  46

المتعلق بالنقد والقرض ، جریدة رسمیة   1990/ 14/04المؤرخ في  10 -90القانون رقم  - 12
  . 520، ص  1990، سنة  16العدد  ،  1990افریل  18صادرة في 

المتعلق بالسجل التجاري ، جریدة رسمیة  1990أوت  18المؤرخ في   22 -  90رقم  قانون - 13
  .    1145، ص  36، العدد 1990وت  أ 22 صادرة بتاریخ

، جریدة رسمیة المتعلق بالتھیئة والتعمیر 1990 دیسمبر 01المؤرخ في  29 -90 قانون رقم - 14
  .  1652، ص  52، العدد  1990دیسمبر  02صادرة بتاریخ 

  1992و المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  16المؤرخ في  25 -91رقم قانون  - 15
      .2440، ص 65، العدد  1991دیسمبر  18 صادرة بتاریخرسمیة جریدة 

المتعلق بالنشاط العقاري، جریدة  1993مارس  01المؤرخ في  03 - 93مرسوم تشریعي رقم  - 16
 .4، ص 14عدد ال، 1993مارس  3 صادرة بتاریخ رسمیة

لتقلیدیة الصناعة ا یحدد القواعد التي تحكم 1996ینایر   10المؤرخ في  01-  96 األمر رقم  - 17
ص ، 3، العدد  1996ینایر  14 صادرة بتاریخ رسمیة و الحرف، جریدة 

3 .   

رسمیة ، جریدة تعلق باالعتماد االیجاري ی 1996ینایر  10المؤرخ في  09 -  96رقم  األمر - 18
    243/  .   25، ص  03، العدد   1996ینایر  14  صادرة بتاریخ

  59 – 75الذي یعدل ویتمم األمر رقم  1996دیسمبر  9رخ في المؤ 27 -  96األمر رقم  - 19
، جریدة  لقانون التجاريا المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في 

  . 4، ص  77، العدد  1996دیسمبر  11 صادرة بتاریخرسمیة 
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یحدد كیفیات تحویل الصالحیات  1998افریل  04المؤرخ في  109 -  98المرسوم رقم   - 20
تب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم المخولة لمكا

المتعلقة بمسك السجالت العمومیة للبیوع  ورھون حیازة المحالت 
التجاریة وإجراءات قید  االمتیازات المتصلة بھا الى المركز الوطني 

جریدة رسمیة ،للسجل التجاري ومأموري السجل الوطني للسجل التجاري 
  .    09، ص  1998، سنة  20، العدد  1998 افریل 5 بتاریخ صادرة 

المتعلق بالنقد والقرض، جریدة رسمیة  2003/ 26/08المؤرخ في  11- 03رقم  األمر  - 21
     .03، ص  52، عدد  2003 غشت 27صادرة بتاریخ 

المتضمن شروط ممارسة األنشطة التجاریة  2004أوت  14المؤرخ في  08 - 04 قمر قانون - 22
  . 4، ص  52العدد ،  2004أوت  18 ادرة بتاریخ صجریدة رسمیة 

المؤرخ في  59-75رقم  یعدل  ویتمم األمر  2005فبرایر  6المؤرخ في  02 -  05قانون رقم  - 23
جریدة ، المتضمن  القانون التجاري الجزائري  1975سبتمبر سنة   26

  .  8, ص  11، العدد  2005فیفري  9صادرة بتاریخ  رسمیة

المتضمن القانون  58- 75 األمر یعدل ویتمم 2007ماي  13المؤرخ في  05-07م قانون رق - 24
 31دد ــالع ، 2007ماي  13 اریخــادرة بتــصریدة رسمیة ــالمدني ، ج

   .3ص 

  التنفیذیة :  النصوص  - ب)

 المحدد لحقوق العمال الممارسون لوظائف علیا في الدولة 226 - 90 رقمتنفیذي مرسوم  - 1
ص  ، 31، العدد 1990یونیو  23صادرة بتاریخ  رسمیةجریدة  ،وواجباتھم 

1023 .  

شروط القید في السجل ب یتعلق  1997 ینایر 18المؤرخ في  41 - 97تنفیذي رقم مرسوم  - 2
، ص  5، العدد  1997ینایر  19رسمیة صادرة بتاریخ  ، جریدة التجاري 

10 .   

تضمن كیفیات منح ممثلین ی  1997 ینایر 18المؤرخ في  38 - 97تنفیذي رقم  مرسوم - 3
 صادرة بتاریخ ـرسمیة ، جریدة الشركات التجاریة األجانب بطاقة التاجر 

  . 4، ص 5 ، العدد 1997ینایر   19

الذي یتضمن إنشاء المعھد الوطني  1998 برایرف 21المؤرخ في  68 - 98تنفیذي رقم مرسوم  - 4
الجریدة الرسمیة ساسي، یحدد قانونھ األ الجزائري للملكیة الصناعیة و

  .21، ص 11، العدد 1998أول مارس بتاریخ صادرة 

یحدد نموذج مستخرج السجل  2006یونیو  21مؤرخ في  222 -  06مرسوم تنفیذي رقم  - 5
، العدد  2006یونیو  25 صادرة بتاریخ التجاري ومحتواه ، جریدة رسمیة

  .08 ، ص42
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كیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة  یحدد شروط و 111-12مرسوم تنفیذي رقم  - 6
مارس  14وممارسة بعض األنشطة التجاریة ، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 

  .  25، ص  15، ع  2012

  االجتھاد القضائي :   -)5

 21المؤرخ في   30401ملف رقم  قرار المجلس األعلى ( سابقا ) ، ( غ ت ب ) ،  - 1
،  المتضمن بیع المتجر یعد تنازل  بین (ح ص ب ع ) و (ف ب ) 01/1984/

المجلة ، مالك الجدرانعن االیجار ولیس إیجار من الباطن  ال یستوجب موافقة 
 1984، الجزائر ،  01   ددعالالدیوان الوطني لألشغال التربویة،   القضائیة 

   .100ص 

  21/01/1984المؤرخ في  30401 المجلس األعلى ( سابقا )  ، ( غ ت ب ) ، ملف رقمقرار  - 2
حق الشفعة  في إطار   ص ب ع ) و (ف ب ) ، المتضمن  ممارسة حبین  ( 

قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا    القانون التجاري ، المجلة القضائیة  
  .100، ص  1990،  الجزائر 01 ددعال

قضیة   ،02/1984/ 04مؤرخ في  30612، ملف رقم ( غ ت ب ) قرار عن المحكمة العلیا  - 3
ضرورة احتساب حقوق التحویل الواجب  المتضمن ) ،ح أ) و (س أ(   بین

قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة ، دفعھا في قیمة تعویض االستحقاق ، 
   . 237،  ص  1993،   ، الجزائر  01 العدد للمحكمة العلیا 

المؤرخ  33855لمدنیة ، ملف رقم قرار المجلس األعلى ( سابقا ) ، ( غ ت ب )  اعتقد  الغرفة ا - 4
) المتضمن حق البقاء في األمكنة   ، بین ( فریق م ) و ( أ م 1984جویلیة  9في 

ضرورة إثبات عقد االیجار ،  المجلة  القضائیة ، قسم المستندات  والنشر 
    .165، ص  1990 الجزائر، ،  01 العدد للمحكمة العلیا ،

  1985/  13/07المؤرخ في  37042،( غ ت ب )  ملف رقم  قرار مجلس األعلى ( سابقا )  - 5
 بیب التنبیھ ،  المجلة  القضائیةضرورة تس  ( ب ع ) و (ب م )المتضمن  بین

،  ص  1990الجزائر ، ،   01العدد  للمحكمة العلیا  ،قسم المستندات  والنشر 
123.  

 1987/ 03/01المؤرخ في  41.272م  ، ( غ ت ب )، ملف رققرار المجلس األعلى ( سابقا ) - 6
 ملكیة المحل التجاري ( ب س أ ) و (ب )، المتضمن  التاجر، صفتھ ، بین

  الجزائر ، 03العدد  ،المجلة القضائیة ، قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا
  . 81، ص 1991

  1988.03.27المؤرخ في  46713، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار المجلس األعلى ( سابقا) ،   - 7
 بیھ  باإلخالء تحت طائلة البطالنالمتضمن ذكر التن ( ت م ) و (خ ع ) ،  بین

المجلة  القضائیة ، للمحكمة العلیا ، قسم الشروط المنصوص علیھا قانونا ،
  . 75، ص  1993  الجزائر، ، 01العدد  المستندات  والنشر للمحكمة العلیا ، 
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  10/04/1988المؤرخ في  45810رقم  ت ب ) ، ملف( غ قرار المجلس األعلى ( سابقا) ،  - 8
بین   ( المجلس الجزائري للقرض الشعبي) و ( و و م) ،المتضمن حلول اجل 
االستحقاق یضمن حق المطالبة ببیع المال المرھون ، المجلة القضائیة ، قسم 

العدد  لألشغال التربویة ،المستندات والنشر للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني 
  .  59، ص 1992، الجزائر   ، 01

 1989/ 03/ 05المؤرخ في  56060، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار المجلس األعلى ( سابقا)  - 9
رفض التجدید بسبب الھدم   المتضمن ( ھـ ع و ت ع  ) و (ر م) ، بین

قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة ،  یستوجب القرار اإلداري بالھدم ، 
 الجزائر ، 04العدد  غال التربویة ،ا ، الدیوان الوطني لألشللمحكمة العلی

  . 117، ص  1990

  05/03/1989مؤرخ في  56001، ملف رقم  ( غ ت ب )  قرار المجلس األعلى ( سابقا)  - 10
إضافتھا  العناصر المقبول  المتضمن ( ع ع ) و ( خ س و ع ن ) ،       بین

قسم المستندات  والنشر قضائیة ، المجلة العند تقییم تعوض االستحقاق  
  1990 ،04، العدد للمحكمة العلیا  الدیوان الوطني لألشغال التربویة ، الجزائر

  .    111ص 

م  -11 ف رق ابقا) ، ( غ ت ب ) ، مل ى ( س س األعل رار المجل ي  56817ق ؤرخ ف  12/ 31الم
ع بین ( ذ ر ) و ( ض أ )  1989/ القاعدة  ، المتضمن التنازل عن االیجار ببی

ة التجاریة ، موافقة المالك ،   ر للمحكم المجلة القضائیة ، قسم المستندات والنش
  .98، ص 1992، الجزائر، 04العدد  ،الدیوان الوطني لألشغال التربویةالعلیا  

  
(  ش  ، بین 21/10/1990المؤرخ في  68121قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 12

صحة العقد الشفھي في االیجار التجاري ، المجلة  لمتضمنأ) و ( ص ص )، ا
 القضائیة ، قسم الوثائق للمحكمة العلیا  ، الدیوان الوطني لإلشغال التربویة 

  .  81، ص  1992 الجزائر ، ، 01العدد 

( ف   ، بین 13/01/1991المؤرخ في  1367رقم قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف  - 13
،المتضمن ضرورة توافر الشروط الشكلیة لصحة التنبیھ باإلخالء  م ) و (ب أ )
   47العدد  ، مدیریة البحث ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة   نشرة القضاة 

   .  161، ص  1995، الجزائر 

  )  م م ( ،1992/ 02/ 16المؤرخ في  94659قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   - 14
مجلة  بین المتضمن  ضرورة علم المؤجر باإلیجار من الباطن ، )ب خ و (

لمحكمة العلیا  لالوثائق  قسم االجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة 
 1999 الجزائر، عدد خاص ،الجزائر ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة  ، 

  .156ص 

  1994/   22/11المؤرخ في  106132قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   - 15
من  إیجارالمتضمن عدم تأویل طول مدة االیجار بالموافقة الضمنیة على 

المحكمة الوثائق الباطن ، مجلة االجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة ، 
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ص   1999الجزائر عدد خاص ،  یوان الوطني لألشغال التربویة  ،العلیا ، الد
159  .  

  ، بین1995/ 10/ 10المؤرخ في  137- 830كمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  قرار المح - 16
( ب ا ) و ( ل ي )  المتضمن تقریر تجدید االیجار للصیدلي باعتباره عمال 

الدیوان الوطني تجاریا ، مجلة االجتھاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة، 
  . 112ص ، 1999،  الجزائر خاص،، عدد لإلشغال التربویة 

   بین 1995/ 05/  10المؤرخ في  109837قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 17
(  ل ك ) و ( ن ع )، المتضمن توجیھ اإلنذار إجراء شكلي ومن النظام العام  

ت والنشر للمحكمة اإثارتھ من تلقاء القاضي،  المجلة القضائیة ، قسم المستند
، ص  1995الجزائر ،   ،  02العدد ،لإلشغال التربویة  الدیوان الوطنيالعلیا  

125.  

     ،  بین1996/  02/ 27المؤرخ في  139696قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   - 18
عدم خضوع عقد التسییر الحر   ( ث  إ ) و (ب ز ومن معھا ) ، المتضمن

وثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان لنظام التجدید القانوني . المجلة القضائیة ، قسم ال
   . 115،  ص 1996، الجزائر  ،  02العدد  الوطني لإلشغال التربویة ،

   بین 1996/ 02/ 27مؤرخ في   140798 ، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا  - 19
تقدیر القاضي في إضافة عناصر لتقییم  المتضمن( ش ھـ) و (ص ص ) 

كیفیة تقدیر تعویض الضرر عن الحرمان المؤقت من تعویض االستحقاق، 
للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني قسم الوثائق المجلة القضائیة ، ،  االنتفاع

  .118 ص ،1996،  ، الجزائر 02، العدد لإلشغال التربویة  

           ،  بین03/1996/ 26بتاریخ  136083قرار عن المحكمة العلیا( غ ت ب )  تحت رقم  - 20
التعویض بمحل مماثل یسقط الحق  في   ( فریق ب  ) و ( ب م ) ، المتضمن

تعویض االستحقاق ، المجلة القضائیة ، قسم الوثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان 
  . 84 ،  ص1997،الجزائر  ، 01، العدد الوطني لإلشغال التربویة 

  

             ،  بین 09/07/1996المؤرخ  138806قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 21 
رسمیة عقد االیجار تحت طائلة البطالن    ( م م ) و ( ك ر ) ، المتضمن

  1997الجزائر ،  ،  01العدد المجلة القضائیة  ،قسم الوثائق، المحكمة العلیا ،
  .87ص 

     ، بین  1996/ 12/ 17المؤرخ في  147110قرار المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 22
( أ ك) و (س. ط) المتضمن عقد إیجار، الملكیة التجاریة ، تعویض االستحقاق 

المجلة القضائیة   للمحكمة العلیا الصادرة عن قسم الوثائق من النظام العام ، 
  .  90، ص  1997،  الجزائر ،  01العدد المحكمة العلیا ،
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    ، بین1997/ 07/01المؤرخ في  146425رقم ، ملف ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا  - 23
التنبیھ باإلخالء ، تسبیبھ ، مجلة  ( ل ع ) و (ح م ومن معھا ) ، المتضمن

المحكمة العلیا  قسم الوثائق  االجتھاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة ،
   .100، ص 1999  ، الجزائرخاص  دد، عالدیوان الوطني لألشغال التربویة  

      بین   1997/ 10/10مؤرخ في  173830، ملف رقم ( غ ت ب )  رار عن المحكمة العلیا ق - 24
ضرورة   المتضمن ( أ ب أرملة ج ر ومن معھا ) و (ر خ أرملة ن ب  ) ،

 إثبات توافر العناصر المادیة والمعنویة في المحل التجاري  نشرة القضاء 
العدد    ان الوطني لألشغال التربویةلدیو، ا مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق

             .72، ص 1999،  الجزائر،  54

، بین ( ا ع 18/11/1997المؤرخ في  155181ملف رقم ،المحكمة العلیا،( غ ت ب )قرار  - 25
ح ) و ( س م  ومن معھ ) ،  المتضمن حق الشفعة ال یكون إال في العقارات 

اریة ، نشرة القضاة ، مدیریة الدراسات وال یمكن ممارستھ  في المحالت التج
 ، الجزائر  54العدد  الوطني لألشغال التربویة القانونیة والوثائق،  الدیوان 

  .78، ص 1999

،  بین      1999/ 02/ 09المؤرخ في  182873قرار  المحكمة العلیا ، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 26
تفاق في العقد على موافقة ( ورثة ت ج ومن معھا  ) و ( ع ع  )،المتضمن اال

من القانون  200المؤجر عند التنازل عن االیجار باطل ویخالف المادة 
   01 ددعال،  قسم الوثائق للمحكمة العلیا التجاري  ،  المجلة القضائیة  ،

   .161،  ص  1999، الجزائر 

    1999/ 08/05المؤرخ في  189311رقم ، ملف ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا  - 27
المتضمن تاریخ بدایة تقدیر تعویض االستحقاق ( فریق و ) و (أ ق )    بین

، المجلة العقد ، أو تاریخ الخروج الفعلي تاریخ إعالن الرغبة عن انھاء
 الجزائر  01العدد ، دار القصبة للنشر ، للمحكمة العلیا قسم الوثائق   القضائیة

  318. /  121ص  2000

" بین          13/07/1999المؤرخ في  218477كمة العلیا ( غ ت ب )  تحت رقم قرار عن المح - 28
( ب ص ) و ( ب ا ، ب ع  ) المتضمن عقد إیجار لمدة سنتین كاملتین ینشئء 

الدیوان  ،للمحكمة العلیا،  قسم الوثائق القاعدة التجاریة المجلة القضائیة 
  . 137، ،  ص 2000 ،الجزائر ، 01 ددعال،  التربویة الوطني لألشغال

بین (  2000/ 03/  11مؤرخ في ال 124888، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب )  - 29
عقد التسییر الحر ال یمنح صفة التاجر وال   ، المتضمن) و ( س ھـ ) ح م

یمنحھ ملكیة القاعدة التجاریة ، عدم االستفادة من حق التجدید، نشرة القضاة  
  . 103، ص  2003،  01لألشغال التربویة ،  الجزائر ، ع  الدیوان الوطني 

  20/03/2001المؤرخ في  108642قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم   - 30
 المتضمن اعتبار الصیدلي عمل تجاري بحسب الموضوع ، المجلة القضائیة 



400 
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  .   346ص 

(   بین 2001/ 10/04المؤرخ في  248238قرار عن المحكمة العلیا ( غ ت ب )  تحت رقم  - 31
من ( ت ت ج  179ق م ) و (ح ر ) یتضمن تطبیق التعویض الوارد في المادة 

  01، العدد ، دار القصبة للنشرللمحكمة العلیا ، قسم الوثائق المجلة القضائیة  ) 
  .  231، ص  2001،   رالجزائ

     ، بین 05/03/2002، المؤرخ في    263997قرار المحكمة العلیا، ( غ ت ب ) ، ملف رقم  - 32
  ( مدیریة التشغیل والتكوین المھني ) و (مؤسسة لبیع السیارات )،المتضمن

، نشرة القضاة ، مدیریة  30إثبات  عقد االیجار بكل الوسائل طبقا للمادة 
   57، العدد  الدیوان الوطني لألشغال التربویة، لقانونیة والوثائقالدراسات ا

   .239، ص  2006، الجزائر 

      بین  ، 17/09/2005مؤرخ في  350036، ملف رقم ( غ ت ب )  قرار عن المحكمة العلیا  - 33
مصاریف اإلصالحات والترمیمات  المتضمن( أ ل  ) و ( ورثة س م  )  

مدیریة الدراسات القانونیة الستحقاق،  نشرة القضاة  ، وحساب مبلغ  تعویض ا
   2008الجزائر ،    ، 62العدد  ، الدیوان الوطني لألشغال التربویة،  والوثائق

  .415ص 

         بین 05/10/2005المؤرخ في  357003، ( غ ت ب ) ، ملف  رقم قرار المحكمة العلیا  - 34
ط ثانوي یعد تغییر النشاط  ، یتطلب إضافة نشا  ( م س ) و (ش م ) المتضمن

الدیوان ، ، مدیریة الدراسات القانونیة والوثائقرخصة المالك  ، نشرة القضاة  
  . 352، ص  2010الجزائر ، ، 65العدد الوطني لألشغال التربویة ، 

  الوثائق: -6
  
ل والمتمم ، المعد مذكرة مشروع قانون أسبابعرض وزارة العدل للجمھوریة الجزائریة ،   - 1

  المتضمن القانون التجاري .  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75رقم  لألمر
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   54    ………………………الفرع الثالث: تمییز حق االیجار عن المصطلحات المشابھة    

  54    …....…………………………………………أوال : حق االنتفاع  - 

  56...…    ………………………………………ثانیا : التجدید الضمني - 

  59.…   …………………………………………ثالثا : االمتداد االتفاقي - 

  60    …………………………………المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة للحق في اإلیجار

  61    ………...……..…………المطلب األول: النظرة التقلیدیة لطبیعة الحق في االیجار   

                  63.…   ………………………….…الفرع األول : نظریة شخصیة حق اإلیجار        

      64.    ……………………………………أوال : مضمون وحجج النظریة - 

  64 …   ……………..……………………..…بالنسبة للفقھ الفرنسي -  1

    66..   ……………..……………………بالنسبة للفقھ المصري - 2

  67…    ………….……………تبار حق اإلیجار حقا شخصیاثانیا : نتائج اع - 

  68...  ……………بالنظر لصفتھ والتصرف فیھ  آثار الحق الشخصي - 1

  69   …..……………آثار الحق في اإلیجار بالنسبة لعالقة المستأجر بالغیر - 2

  71  …….…...………………………………………:  نقد النظریة اثالث -     

  73    …..………………………….……یة حق اإلیجارالفرع الثاني : نظریة عین         

  73    ...…………………………أوال : مضمون نظریة عینیة حق اإلیجار -                 

  76    …………..….………أنصار نظریة عینیة حق المستأجرثانیا : حجج   -                 

  76    ………………………….….…...……………حق التتبع  - 1

  78    ……..……………………..…………………حق التقدم  -  2

  78    ..….…………………………………التسجیل في اإلیجار  -  3

  79     …....…………………عدم التعرض المادي الصادر من الغیر -  4

   79    …..…….…………للمستأجر سلطة انتفاع قانونیة على العقار.   -  5

  80   …………………………………ثالثا : نقد نظریة عینیة حق المستأجر -               

  84    .…..…………….……………لمطلب الثاني: النظرة الحدیثة لطبیعة الحق  االیجارا
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  85    ……………………………....الفرع األول: الحق في اإلیجار ذو طبیعة خاصة      

  86    ...…..………………………………أوال : فكـرة التقریب بین الحقین -               

  86    …...……………………تقریب الحق العیني إلى الحق الشخصي - 1

  87    ..………………………تقریب الحق الشخصي إلى الحق العیني  - 2

  88    ......……………………………………: فكرة الطبیعة الخاصة ثانیا  -              

  88…..  …………………………………………نظریة "جیرك" - 1

  90   ……………………………………………نظریة جینیوسار - 2

  92  …..……………من طبیعة الحق في اإلیجار الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري     

  93…  …………………أوال : موقف المشرع الجزائري في ظل القانون القدیم  -               

  100...  …………………ثانیا : موقف المشرع الجزائري في ظل القانون الجدید -              

  102..  ………………………………………………...…………خالصة الفصل 

   103 ……………………………….……لتصرف في حق اإلیجارالفصل الثاني: ا

  105  ..…………………………………المبحث األول : مجال التصرف في حق اإلیجار

               106 ..…………………………………المطلب األول: إیجار الحق في اإلیجار        

  107    ..……..…………………....…………الفرع األول:  مفھوم التنازل عن اإلیجار 

 108  . …………….ف  التنازل عن االیجار واإلیجار من الباطنتعریأوال:  - 

  108  ..……………………………………التعریف الفقھي :   -1       

  108..    …..……………………………التفسیر الفقھي القدیم - أ          

  109    ………………………………التفسیر الفقھي الحدیث - ب          

  112……..…….   …………………األحكام الخاصة بالتصرفین  - 2     

  114………………..………..………….…   إیجار التسییر الحر : ثانیا - 

     117 التنازل عن االیجار و االیجار من الباطن..الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من         

                     118.….…………...   ………...…………التنازل عن اإلیجارأوال :  -                     

     120   …..………..…………اإلیجار من الباطن (اإلیجار الفرعي)ثانیا:  - 

    126   ...…...…………………………………بیع الحق في اإلیجار المطلب الثاني :    

   126....   . …………القاعدة التجاریةعند بیع الفرع األول : مكانة الحق في اإلیجار              

 127..   .…...…………القاعدة التجاریة  أوال : انفصال حق اإلیجار عن ملكیة - 
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    127………….…  مدى انتماء حق االیجار إلى ملكیة القاعدة التجاریة  - 1

  130  .مدى اعتبار حق االیجار عنصرا إلزامیا عند بیع القاعدة التجاریة ... - 2                        

      131  ..…...….………………ثانیا :  موافقة المؤجر في انتقال حق اإلیجار  - 

  137  ….…الفرع الثاني : موقف بعض التشریعات المقارنة في عملیة بیع حق اإلیجار             

   143  ...….……………………………………رھن الحق في اإلیجار المطلب الثالث : 

  144.     الفرع األول : أھمیة رھن القاعدة التجاریة و الصعوبات التي تواجھ ھذه العملیة            

 144….    …..……………….……أوال : أھمیة رھن القاعدة التجاریة   - 

   147  … ………وشروط  تطبیقھ ثانیا : الصعوبات التي تواجھ عملیة الرھن 

   147  . …………..………… الصعوبات التي تواجھ عملیة الرھن - 1

 147   . ………………………………………شروط  تطبیقھ - 2

  152……………….   ار عند رھن القاعدة التجاریةمكانة الحق في اإلیج الفرع الثاني:         

     153   …..………………….…………أشكال الرھن  وشروطھ أوال :   -                    

  154    …….…لرھنین في اتعویض االستحقاق كعنصرحق االیجار وثانیا :   -                    

  154……………………....    بالنسبة لحق االیجار كعنصر للرھن  -  1

  156……………….    بالنسبة  لتعویض االستحقاق كعنصر للرھن   -  2

   158    …...………………………..……المبحث الثاني  : أثار التصرف في حق اإلیجار

  159………………………………..   …المطلب األول: أثار التصرف في حالة اإلیجار 

  160..   ………جار من الباطنالفرع األول: اآلثار المترتبة في التنازل عن اإلیجار واإلی         

 161  …………أوال : في  العالقة بین المستأجر األصلي و المستأجر من الباطن  -                

   163…..  ……ثانیا : في  عالقة المؤجر بالمستأجر األصلي (المؤجر من الباطن) -                

  164   …………………جر من الباطن ثالثا : في عالقة المؤجر المالك بالمستأ -                

  167 .  ………..الفرع الثاني : التكییف القانوني للتنازل عن اإلیجار واإلیجار من الباطن        

  172    …….………………………………المطلب الثاني: أثار التصرف في حالة البیع

  173    …………………..…: انتقال ملكیة القاعدة التجاریة وعقد اإلیجارالفرع األول        

  173    …………………………………أوال : انتقال ملكیة  القاعدة التجاریة -              

  175 …  ……………..…………………………ثانیا : انتقال عقد اإلیجار -              

   176  ………………………………………………التزامات البائع - 1                  
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      178….. …..………………………………التزامات المشترى  - 2        

                 178  ………انتقال حق التجدید مع اإلبقاء على امتیاز بائع القاعدة التجاریةالفرع الثاني : 

                179  ...…..………………أوال : انتقال الحق في التجدید والملكیة التجاریة.    - 

  183...  …………..…..………………ثانیا :  امتیاز بائع القاعدة التجاریة  -                 

                  185   ……………...……………..……في حالة الرھنأثار التصرف  المطلب الثالث  : 

     185   .……………………….………..… … انتقال االلتزامات  :الفرع األول 

    187.    …………..أوال : التزام المدین الراھن بالمحافظة على المال المرھون  - 

  189   …….…….لدائن المرتھن بمراقبة تصرفات المدین الراھن ثانیا : التزام ا - 

  190   ...………....………………………………انتقال الحقوق  الفرع الثاني :         

  191…..    …….………………………أوال : حق األفضلیة  وحق التتبع  - 

  192….   …..……………ثانیا : عدم انتقال حق اإلیجار  إلى الدائن المرتھن  - 

 193  ... …..……انات الدائنین عند فسخ عقد اإلیجار وإفالس التاجرثالثا : ضم  - 

  195   ……………………………………………………………خالصة الفصل 

  195    ……….……………………………………………………خالصة الباب 
  

  الباب الثاني

   59-75بین األمر  دور حق اإلیجار في حمایة الملكیة التجاریة

  197…………………………….. 05-02القانون و                                   
  

  200     …..……………الفصل األول :  حق االیجار حمایة قانونیة للملكیة التجاریة   
  202………………………..    ……المبحث األول : حق التجدید أداة قانونیة للحمایة      

 203    …………………………….………المطلب األول : الشروط المتعلقة بالعقد      

  203……………………..    ……الفرع األول : ضرورة وجود عقد إیجار تجاري          

  204……………………………   أوال :  ضرورة وجود عقد إیجار تجاري  -               

  204……………………………...……    أن ینصب على عقد إیجار -  1   

 205………...…     أن یمارس نشاط  ذو طابع  تجاري في األماكن المؤجرة  - 2  

  206………………………………………….    ثانیا :  ضرورة الكتابة   -              
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  207……………..………….……    االتجاه القائل بقبول العقود العرفیة - 1

  208……………………………….…..    االتجاه القائل برسمیة العقود - 2

    211…    ………..…..……...…………الفرع الثاني : ضرورة توافر المدة القانونیة      

  215    .……………………………….…المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمستأجر.  

  215……….    …………الفرع األول : أن یكون تاجرا أو صناعیا أو حرفیا مقیدین قانونا    

  216……………………………...…   أوال: أن یكون تاجرا أو صناعیا أو حرفیا -         

  216…………………………………    اإلطار القانوني للتاجر أو الصناعي - 1 

   218…………………………………………....   اإلطار القانوني للحرفي - 2 

  221……………………………………………    ثانیا : أن یكون  مقیدا قانونا -        

  223   .…….………ومستفیدا من حق التجدید للقاعدة التجاریة االفرع الثاني: أن یكون مالك    

  223   ..………………………………….أوال : المقصود بملكیة القاعدة التجاریة.  -      

  224   .…………………………………....للقاعدة التجاریة اأن یكون مالك -1    

  225……………………  …………………أن یكون  صاحب ملكیة تجاریة - 2  

  225……………………...……………   .ثانیا : األشخاص المستفیدین من التجدید . -    

            226……………………………………….…...   .………المستأجرون - 1      

  227   .………………………………………………….المحول إلیھم  -  2

   228…    .……………………………………………..…ذوو الحقوق  -  3 

  229     ………………………………المتعلقة بطبیعة اإلیجار.  المطلب الثالث : الشروط

  229……………….     …الفرع  األول : أن تكون من اإلیجارات المشمولة بالحمایة القانونیة

  230…     ...……………………أوال :  المحالت التي تستغل فیھا القاعدة التجاریة - 

  230………………………………………………..     المحالت الرئیسیة - 1  

      232 ……………………………  المحالت الملحقة باستغالل القاعدة  التجاریة - 2         

  233    ……………………………………………ثانیا : األراضي العاریة.   -         

  234    ………ثالثا :  اإلیجارات الممنوحة للبلدیات والمؤسسات العمومیة االقتصادیة.   -         

  234……………..    ……إلیجارات ذات الطبیعة الخاصةالفرع الثاني : أن ال تكون من ا      

   234………………….     …………………………أوال : عقد الحكر الحكمي - 

  236……………...    ………………………………ثانیا : عقد إیجار التسییر - 
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   237……………………………………..   ثالثا : عقد االعتماد االیجاري -      

  239……………...…………..……...    تالمؤق رابعا : رخص االستغالل -                

   240 …………..  واآلثار المترتبة عن ضیاعھ  حاالت  المطالبة بحق التجدید المبحث الثاني  :  

  241…………   …المطلب األول : حاالت التجدید في ظل ممارسة المستأجر لحق  التجدید      

  242  …………….  ……………………الرفض غیر المبررالفرع األول : حاالت         

  342 ………………………………………..   حاالت خاصة بالبناءأوال :  -                

   243………….…..…..   …………………البناء أو إعادة بناء العمارة  - 1                   

  243……………………...…….    تحدید مفھوم البناء وإعادة البناء - ا)        

  244…….……..…    ء أو إعادة البناءوضعیة البناعلى اآلثار المترتبة  -)ب     

  245   ……...إجراءات االستفادة من حق االسترجاع للبناء أو إعادة البناء  - )ج        

  249  .  …………………………………التعلیة  أو االرتفاع في العمارة - 2                 

  250    ……..…….…حالة استرجاع األراضي العاریة ألجل بناء محل للسكن - 3                 

ر ثانیا :  -            َ   251………………    استعادة المؤجر بائع القاعدة التجاریة  لعقاره المؤج

  253……………….….    ……………ثالثا : استعادة العقار تابع لملك عمومي  -             

  254………….……………………..……….    حاالت الرفض المبررالفرع الثاني :  

  255.…    ………………….……….…: حاالت خاصة بأخطاء المستأجر أوال -           

   255………...……...…   ……تأجر بأعمال خطیرة وغیر مشروعةقیام المس  -1               

   257   ……………………...……یة..العـقـد ھتـزاماتلإلعـدم تنفیذ المستأجر  -2               

    257 .  …….…..………… …..……د اإلیجارالتزامات المستأجر في عق - )ا                 

  259  ……. اإلجراءات المتخذة لرفض التجدید بسبب عدم تنفیذ التزامات العقد - )ب            

  260   …....………………….……التوقــف عــن استغــالل القاعدة التجاریة  - 3             

  260………………………………….   ضــرورة االستغــــالل الـفعـلي - )أ

  261   .………………..………………أسباب التوقف عن االستغالل   -)ب     

  262   ..……………….خاصة بوضعیة العــقار و حاجة المؤجر للسكن : حاالتیا ثان -        

  263  ..………….…….…………حالة العقار غیر الصحي  واآلیل للسقوط    - 1           

  264…….……….……   ……………..حالة استرجاع العقار ألجل السكن.  - 2        

  266..…………   …………………… اآلثار المترتبة عن رفض التجدید : نيالثا طلبالم
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  266……………...    ……………………………األول : تعویض االستحقاق  فرعال  

  267   ..……………………………األساس القانوني لتعویض االستحقاق: أوال -        

       267   ……………...….………………………نظریة الملكیة التجاریة  -  1         

  269…………………..……..…   واالنتقادات الموجھة إلیھاحجج النظریة    - 2         

  270…  ……………………………………………حجج النظریة   - )أ                 

  271………………..………………..…  نقد نظریة الملكیة التجاریة.  - )ب            

  272   …….……………ره. یقدعناصر تقاق  و تحدید :  تعریف  تعویض االستحثانیا  -      

  272  .…..……….…………………………..تعریف تعویض االستحقاق   - 1           

  273………....…   ……………………………….تحدید  عناصر تقدیره  - 2           

  273  …  القیمة االیجاریة أو السوقیة للقاعدة التجاریة المحددة وفقا لعرف المھنة  - )أ

  274    …………………….…لمصاریف العادیة للتنقل وإعادة التركیبا  - )ب

    275  ……   مصاریف و حقوق التحویل الواجب دفعھا لمتجر من نفس القیمة  -ج) 

   275………………….     العناصر المقبول إضافتھا و العناصر المستبعدة  -)د 

  275……………     ……………………طرائق حساب تعویض اإلستحقاق -  3           

  276……………………………………..…    طریقة الدخل السنوي  - أ)

  276…………….….….     طریقة التداخل أو طریقة حساب رقم األعمال - ب)

  277   …….…………………………...طریقة المقارنة مع عقود البیع -ج)                 

  278 ….…..   …………………………………الثاني :  أشكال أخرى للتعویض فرعال

  278    . …………….………………………: التعویضات األساسیة أوال -                

     179    .………….…..…….…………المحل المماثل وحق األولویة -  1

  280…..     ……....……...……لتعویض عن بدل ثالث سنوات إیجارا  - 2

  281…...…...     ……..……………….………التعویضات التبعیة ثانیا:  - 

      281…     ….…………..…….……رمان المؤقت من االنتفاعالضرر عن الح - 1           

    283…    …………………تعویض الضرر الناجم عن عدم احترام اإلجراءات -  2           

 283..……….    …ي لحق بالمستأجر  في حالة  الغشالتعویض  عن الضرر الذ -  3           

  285…………………………………………………………...    خالصة الفصل 

  286    ..…….……...……حق االیجار حمایة عقدیة للملكیة التجاریة الثاني :  الفصل
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  288…..    ……………………….نطاق الحمایة العقدیة للملكیة التجاریة المبحث األول : 

     289…   …………………..…المطلب األول: األساس القانوني  للحمایة العقدیة و شروطھا

  291..    ……………………..……العقدیة  الفرع األول: األساس القانوني للحمایة

  290………..……    وخلفیات األخذ بھ أوال  : تكریس مبدأ الحریة في التعاقد  -         

  294…    ………………….……ثانیا :تقییم األخذ بمبدأ الحریة التعاقدیة   -         

  299………    …………………الفرع الثاني : شروط االستفادة من الحمایة العقدیة

  300    .…………………………………………أوال  :  شرط االتفاق  -        

  302    ……..…………………ثانیا : شرط إفراغ العقد في الشكل الرسمي  -        

  307   ………………………………ثالثا : شرط  تحدید مدة عقد االیجار  -        

   التعدیالت ق التجدید القانوني معضرورة توافر الشروط المتعلقة بح رابعا: -                 

   310……………………………………..…..     التي ألحقت بھا                           

  313………    ……………..… العقدیة للملكیة التجاریة حمایة الالمطلب  الثاني : تطبیقات 

  313…………    ………………الفرع األول : السكوت و االتفاق على التجدید               

  314……………………   وال : عند السكوت أو االتفاق على عدم التجدید أ -                   

  316…………………………………….   ثانیا :  االتفاق على التجدید  -                   

  321………….    …………………الفرع الثاني : االتفاق على أحكام أخرى.                

  322……………………………..    أوال: االتفاق على التنبیھ باإلخالء  -                

                  326………………………….    ثانیا: االتفاق بشأن تعویض االستحقاق -        

  328………………………..    ثالثا: االتفاق على بدل اإلیجار ومراجعتھ  - 

  333   ..…………………………المبحث الثاني : تأثیرات الحمایة العقدیة للملكیة التجاریة 

  334    ….……………بعض المفاھیم. : تأثیر الحمایة العقدیة على مستوى المطلب األول     

  334.    ……………………………الفرع األول : تغییر مفھوم القاعدة التجاریة  .         
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  " حق االیجار في القانون التجاري الجزائري "       :ملخص الرسالة              

 مكانة ھامة في العالقة االیجاریة و في القاعدة التجاریة، حیث یلعب دورا اإلیجارل حق یحتّ        

كعنصر مكون مزدوجا؛ سواء كالتزام ناشئ عن العقد یمثل انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، أو 

للقاعدة التجاریة یمثل الحق في التجدید. ویعد ھذا الدور األخیر القاعدة االستثنائیة التي أوقفت 

تطبیق العدید من النظریات والمبادئ في القانون كقاعدة " العقد شریعة المتعاقدین" وذلك بدافع 

دة التي تكرس ھذه الحمایة واعتبر حق االیجار الوسیلة الوحی ،رمایة الملكیة التجاریة للمستأجح

غیر أن ھذه األحكام انتقدت كثیرا مما أدى بالمشرع إلى التخلي عنھا والعودة إلى نظام  قانونا.

 محاولة منھ تحقیق التوازن بین حقوق كل من المؤجر، 05- 02التعاقد الحر وذلك بموجب قانون 

، وبھذه محیال إیاه لحریة التعاقدالعام  ، حیث أخرج عقد االیجار من قواعد النظامرو المستأج

  .59-75الصورة لم یعد لحق االیجار المكانة الھامة التي كانت في ظل األمر 

َ إلى إلغاء األحكام السابقة صراحة، و ال یوجد أي نص یمنع المستأجر        ع إن ھذا التعدیل لم یسْ

من حمایة ملكیتھ التجاریة عقدیا بإدراج الحق في التجدید كشرط في العقد، وھو ما قد یؤدي إلى 

لصریح ، بل و في صعوبة استخراج الموقف اي تطبیق المواد القانونیة من جھةحدوث تعارض ف

وباتت  للمشرع الجزائري في األخذ أو عدم األخذ بنظریة الملكیة التجاریة من جھة أخرى.

النصوص التشریعیة خالیة من المواقف، حیث نلمس فیھا ـ أحیانا ـ التردد بین اإلبقاء على نظام 

  التجدید و بین اختیار نظام التعاقد الحر بكل أبعاده.
Résumé de la thèse : 

Le droit au bail occupe une place très importante dans les relations locatives ainsi que 
dans le fonds  du commence ; car il accompli un double rôle, en tant que droit de jouissance 
et, en tant que droit au renouvellement. Ce dernier rôle a consacré une exception à 
l’application d’un ensemble de principes et ce, pour protéger la propriété commerciale. Le 
droit au bail était considéré comme l’unique moyen de cette protection légale. Toutefois, ces 
dispositions ont été critiquées, ce qui a contraint le législateur à revenir au régime de la 
liberté contractuelle. Et c’est ici que le droit au bail a perdu son importance. 

Néanmoins, ce modificatif n’a pas explicitement abrogé les anciennes dispositions, de 
même, il n’existe aucun texte qui stipule qu’il est interdit au locataire de protéger 
contractuellement sa propriété commerciale en introduisant le droit au renouvellent en tant 
que condition dans le contrat de location, ce qui a conduit à des interprétations 
contradictoires dans l’application de ces nouveaux textes et même à des difficultés de cerner 
clairement le point de vue et l’avis du législateur Algérien par rapport à l’adoption ou la non 
adoption de la théorie de la propriété commerciale.      


