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  اإلیجـــار التجـــاري
  على ضوء التشریع والقضاء الجزائري



  ﴾قدير  ـكر و تـ  ش﴿
  

األستاذ الدكتور بوزيد التقدير إلى  بمناسبة إنهاء هذا البحث أتقدم بالشكر و

حرصه المتناهي طيلة هذا البحث على التناول السليم   على إشرافه و توجيه لي وزهاريل

رغم  المسؤوليات الكثيرة التي يضطلع بها، و هذا رغم المشاغل و الدقيق للموضوع، و و

ذلك فـإنه كان دائما حاضرا من أجل توجيهي ومساعدتي على إنجاز هذا البحث من 

  .خالل نصائحه الثمينة

  

 لكل أساتذتي في االحترامالشكر و العرفـان و التقدير و ب أتقدمكما ال يفوتني أن 

  : و أخص بالذكرر الذين سهروا علي تكويني وتعليميالماجستي

  .األستاذ الدكتور بن لطرش عبد الوهاب

  .األستاذ الدكتور بوذراع بلقـاسم

  .األستاذ الدكتور زعموش محمد

  .األستاذ الدكتور كردون عزوز

  .األستاذة الدكتورة موسى زهية

  .األستاذة الدكتورة حداد يونسي نادية

  

لتقدير إلى كافة إطارات و عمال كلية الحقوق وكذا مكتبة كما أتوجه بالشكر و ا

 في ظروف البحثالدراسة والكلية على التسهيالت و الخدمات التي وفروها من أجل 

  . جيدةو مالئمة

  شـــكرا 



  ﴾  إهــــداء  ﴿
  

إلى الوالدين الكريمين اللذين سهرا على تربيتي و شمالني بحبهما ورعايتهما 

  روف التي ساعدتني على أن أسلك طريق العلمو وفرا لي كل الظ

  

ّالدين الذي كان نقطة تحول في حياتي ولن أنسى فضله علي ما  إلى أخي نور
  حييت

  

  .إلى إخوتي و أخواتي و كل العائلة و الزمالء  واألصدقـاء

  

  إلى الزوجة الكريمة

  

  إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد

  

  إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل



  مقدمــة

  

إن املشاريع االقتصادية هي احملرك األساسي للنهضة احلضارية يف كل جمتمع، حيث يقاس التطور والتقدم 

مبدى التمتع باقتصاد قوي ميكنه أن يستوعب الطاقات البشرية املوجودة وكذا التوظيف السليم هلا من خالل 

م والوصول إىل النتائج اليت من شأ�ا أن حتقق الرقي وضعها يف إطار  عملي وحيايت يساعد على تقدمي ا�هود الالز

  .والتقدم املنشود

  ولكن جناعة املشاريع االقتصادية مرتبطة باملناخ العام الذي تنشط فيه، حيث من الواجب توفر مجلة من 

 الشروط واألسباب املساعدة على النجاح، وخاصة تلك املتعلقة باإلطار التشريعي الذي من شأنه أن يسهل

احلركية االقتصادية ويضع حتت تصرف املتعامل االقتصادي جمموعة القوانني الضرورية الضامنة الستقرار املؤسسة 

اليت أنشأها سواء كانت فردية أو تشاركية، لتبقى العوامل األخرى املتعلقة باملتعامل أيا كان وصفه صناعيا، جتاريا 

لتخطيط السليم والقراءة اجليدة للسوق التجارية، واالختيار الذكي أو حرفيا، كموهبة ممارسة التجارة، القدرة على ا

�االت االستثمار، هي العوامل احلقيقية احملددة لنجاح املشروع االقتصادي، وبالتايل ال ميكن التحجج بعوامل 

  .خارجية عن املشروع يف حالة الفشل

 الصناعة تتطلب جمموعة من الوسائل من من خالل احلياة العملية جند أن ممارسة احلرفة أو التجارة أوو

فيمكن أن يكون التاجر حامل املشروع هو نفسه صاحب العقار الذي بينها العقار الذي ميارس فيه النشاط 

األكيد أن الفئة األخرية هي اليت تشكل غالبية  ويكمن أن يكون مستأجرا هلذا العقار ومتارس فيه التجارة،

ستأجرون حبكم أن الرغبة يف ممارسة التجارة ليست مرتبطة بامللكية العقارية، أصحاب املشاريع، أي التجار امل

التاجر املستأجر، فالعالقة اإلجيارية اليت  ولذلك تظهر األمهية الكبرية للعالقة الناشئة بني املؤجر مالك العقار

 االستقرار الالزم أن أشرت إليه وتنظم على وجه دقيق من شأنه أن يضمن كما سبق وتربطهما جيب أن تضبط

اهلادف إىل حتقيق النجاح، لذلك كان من الواجب اللجوء إىل عقد حيقق التوازن بني  ولدميومة املشروع االقتصادي

ضع األحكام القانونية اخلاصة، فكان عقد اإلجيار التجاري، هذا العقد  ويتوىل املشرع والتجار، ومصاحل املالك

 ها، بل نالحظ من خالل احلياة اليومية أنه من أكثرساسة اليت تثري اجلدل يعترب من أكرت املوضوعات احلالذي 

، وكذلك يسجل عجز كبري يف اإلحاطة �ذا املوضوع سواء من عامة الناس أو أطرافه بني  والتخاصم لتنازعل إثارة

  .رمبا يعود ذلك كله إىل طبيعته القانونية، حىت الدارسني لعلوم القانون

يرجع أصلها إىل الفقه الفرنسي وبالضبط إىل احلماية تجاري من املنظور القانوين حديثة  ففكرة اإلجيار ال

القانونية للمحل التجاري، حيث أنه يف فرنسا ويف النصف األول من القرن التاسع عشر حتديدا مل يكن يوجد أي 

عية املستأجرين كانت ضعيفة نص ينظم اإلجيارات التجارية، فقد كانت خاضعة  للقانون املدين، وبالتايل فإن وض

حبكم أن مستأجر احملل كان مطالبا  بإخالء العقار املعد لالستعمال التجاري مبجرد انتهاء املدة املتفق عليها يف 

  .العقد، فلم يكن للمستأجر احلق يف املطالبة بتجديد اإلجيار وال احلق يف التعويض عن إخالئه للمحل
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الء، بكل بساطة أن يقوم هو نفسه باستغالل احملل وبالتايل االستفادة وعليه كان ملالك العقار عند اإلخ

من العمالء والشهرة اللذان كو�ما التاجر املستأجر الذي أخلى احملل، كما ميكن للمالك أيضا أن يقوم بتأجري 

  .لسابقاحملل ولكن مقابل بدل إجيار أعلى مستفيدا دائما من العمالء والشهرة اللذان كو�ما املستأجر ا

ولكن خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، بدأت تتكون فكرة احملل التجاري من خالل اعرتاف 

  .املشرع الفرنسي للتاجر مبلكية االسم التجاري وبراءات االخرتاع وعالمات الصنع والعالمات التجارية

احة على وجود احملل ، الذي أكد صر1909 مارس 17 وقد تدعم موقف التاجر من خالل صدور قانون 

  .التجاري ونظم عملية بيعه ورهنه، ضامنا بذلك بقاء احملل التجاري

ومع ذلك بقيت فكرة دميومة احملل التجاري ومهية وليست عملية، ألن التاجر املستأجر بقي مهددا بفقدان 

ضروري أن توجد محاية عنصري العمالء والشهرة إذا ما مت طرده من العقار الذي ميارس فيه جتارته، فكان من ال

  .خاصة هلذا التاجر املستأجر

 لتكريس مبدأ محاية التاجر 1911وكنتيجة لكل ذلك جلأ املشرع الفرنسي إىل وضع مشروع قانون يف سنة 

املستأجر، وظل األمر يف خماض عسري وكان حمال جلدال فقهي وسياسي كبري، مما أدى إىل تأخر تكريس هذه 

  :، الذي جاء بنقطتني هامتني ومها 1926 جوان 30 إال مع صدور قانون احلماية، واليت مل تتجسد

هي حق التاجر املستأجر يف احلصول على التعويض إذا رفض املؤجر جتديد اإلجيار، مع : النقطة األولى

  .النص على حاالت ميكن فيها للمؤجر أن يرفض جتديد اإلجيار دون دفع مبلغ التعويض للمستأجر

سوق العقار (  هي حق املؤجر يف مراجعة بدل اإلجيار على حسب مقتضيات السوق :النقطة الثانية

  ).التجاري 

ومنه ميكن وصف هذا القانون أنه عادل نوعا ما، وجاء أساسا حلقيق التوازن يف عقد اإلجيار التجاري من 

قي، وكذلك محاية املؤجر خالل محاية التاجر املستأجر وذلك عن طريق احلق يف جتديد اإلجيار والتعويض اإلستحقا

مالك العقار من خالل حقه يف مراجعة بدل اإلجيار، وعليه فإن هذه اخلطوة كانت كفيلة باحملافظة على بقاء احملل 

  .التجاري وضمان استقرار املشروع التجاري بصفة عامة

 30 املؤرخ يف 53/960 ساري املفعول، إىل غاية إلغائه وتعويضه باملرسوم 1926 جوان 30وقد بقي قانون 

، الذي جاء كمحطة تقييمية للعمل بالقانون السابق، وهو نفسه كان حمال لتعديالت وإضافات 1953سبتمرب 

  .متتالية كانت يف كل مرة حتاول سد النقائص وترد على متطلبات املراحل االقتصادية  املتعاقبة

املطبق  و هو املعمول به1953 سبتمرب 30ملا كانت اجلزائر ختضع لالستعمار الفرنسي، فقد كان مرسوم   و

القانون قد بقي العمل به ساريا حىت بعد االستقالل عمال بأحكام  وفيما خيص املواد املتعلقة باإلجيارات التجارية،

 سبتمرب 26املؤرخ يف   75/59ألمر ، حىت صدور القانون التجاري مبوجب ا1962 ديسمرب 31 املؤرخ يف 62/157

اإلجيارات  تأثرا كبريا للمشرع اجلزائري باملشرع الفرنسي، حيث نظم القانون التجاري اجلزائري  والذي أظهر،1975

كانت محاية املستأجرين متجلية يف مفهوم ف، 202 إىل املادة 169مادة من املادة ) 34(ثالثني  وأربعيف التجارية 
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 06 املؤرخ يف 02-05 ك صدر قانون رقم، مث بعد ذلسد بصفة واضحة يف ظل هذا القانونامللكية التجارية ا�

 192، كما عدلت املادة  األحكام املتعلقتني بنطاق تطبيق170و 169، عدلت من خالله املادتني 2005فرباير 

، اللتان 1 مكرر187و مكرر، 187 جديدتني مها املادتني  اإلجيار، وأضاف هذا القانون مادتنيلقة مبراحعة بدلاملتع

 أخرى كاحلق يف مفاهيم ، وعلى عدة ظام القانوين لإلجيارات التجارية، وامللكية التجارية النأثرتا بشكل كبري على

بالتايل يصبح جمموع  و، والتصرفات القانونية الواردة عليه، واحملل التجارييد اإلجيار والتعويض االستحقاقيجتد

  .ةماد 36 لإلجيارات التجارية يف القانون التجاري اجلزائري ةاملواد املنظم

باإلضافة لألحكام القانونية املنظمة لإلجيارات التجارية فقد شكل القضاء رافدا مهما من روافد اإلحاطة 

مبفهوم اإلجيار التجاري، وكانت أحكامه وقراراته رغم تضار�ا أحيانا وتوافقها أحيانا أخرى عامال ال ميكن إمهاله 

ن لساحة القضاء دور رائد إن مل نقل مؤسس يف ترسيخ الفكرة يف يف حتديد املفهوم القانوين لإلجيار التجاري، وكا

حد ذا�ا حبكم توافد املتنازعني واملتخاصمني عليها، عارضني املعوقات احلقيقية اليت تنتاب املمارسة يف ظل عالقة 

ى هلا صالت إجياريه تتسم باخلصوصية التجارية وآثارها متتد إىل ما بعد أطراف العالقة لتتجاوز إىل أبعاد أخر

  .باحمليط التجاري وحىت إىل ا�تمع الذي حيتضن كل تلك العالقات

لقد شكل القضاء دائما حمكا مهما عند تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية، حبيث ميكن احلكم 

ص، بل على جناعتها وهل هي كفيلة بضبط العالقات مبا يسهل سريورة املشروع االقتصادي واستقراره على األخ

أن املشرع كان دائما يراقب باهتمام كبري ما يدور يف ساحة القضاء على اعتبار أن تطبيق األحكام اليت سنها يتم 

التعامل معها هناك، وتفسر مقاصدها وغايتها عن طريق الفاعلني يف القضاء، مما يسهل يف ما بعد التعامل مع 

ن طرف املشرع بغية سد الثغرات أو تكملة النقائص، أو النتائج املتوصل إليها، فإن استدعى األمر تدخال م

تصحيح األخطاء، كان السبب الرئيسي هو املمارسة القضائية اليت مكنت املشرع من تدارك األخطاء، وبالتايل 

  .حتقيق العدالة اليت ينشدها دائما القانون

، حيث اريـه للمشروع التجتوجي ول استقطابـمن خالل كل ما تقدم تتجلى أمهية اإلجيار التجاري كعام

املؤسسة أو ، مبعىن أن ، وتكون ذات قيمة اقتصاديةال تدخل يف الذمة املالية للتاجـراره نشأة أموـيكون من آث

 La Propriété»ة ـه مبا يسمى يف فلسفة القانون بامللكية التجاريـ وجب محايتالناشئاملشروع التجاري 

Commerciale »   بل أن املشروع التجاري طوال مدة وجوده االستمرارية واالستقرار له تضمناليت من شأ�ا أن ،

نتيجة ، )Fonds de Commerce (احملل التجاري ذلك مثال) Biens de l’Entreprise Les(وبقائه يكتسب أمواال 

 القانونيةمكية ، مما يولد نوعا من الدينا بدورها تكون حمل تصرفات قانونية، هذه األموالنشاطه يف العقار املستأجر

  .االجتماعية واالقتصاديةو

البحث يف أي موضوع قانوين خيفي وراءه العديد من األسباب والدوافع املرتبطة بأمهية وعليه ميكن القول أن 

، وهذا ما أن ، حىت يتمكن من مسايرة التطور القانوين على املستوى الدويلالقانوين ا�ال إثراءاملوضوع ودوره يف 
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 املوضوع هذا باإلضافة أن ما دفعين  الختيارى عن ذلك، أ ليس مبنوضوع اإلجيار التجاري، ألنهأحبث يف م

  :جمموعة من الدوافع الشخصية والدوافع العامة املوضوعية
  

  الدوافع واألهداف الشخصية

ليت  رغم تعدد مواضيع القانون التجاري اليت تكتسي أمهية خاصة وتتطلب الدراسة وا:الدوافع الذاتية ـ

 إصرارا هو ما زاديناإلجيار التجاري  البحث فيها، فإن قلة الدراسات واألحباث اليت تناولت عقد كان يف متناويل

 .ادة قدر املستطاع جبوانبه القيمة، وبضرورة التشبع بأحكامه واالستزيعلى اختياره موضوعا لبحث

 بل حىت  بالتفصيل،اإلجيار التجاريلت عقد  تتمثل يف قلة الدراسات العلمية اليت تناو:الدوافع العلمية  ـ

الدراسات املوجودة مل تتناول املوضوع يف حد ذاته، أل�ا تناولته من زوايا أخرى كأن تتناول رفض التجديد، مث 

تأيت دراسة أخرى تتكلم عن حق االسرتجاع، وهناك دراسات أخرى تناولته عندما تناولت احملل التجاري عن 

مع أحكام اإلجيار التجاري، وجود خلط يف ذهن املتعاملني رمبا هذا ما يفسر  ق يف اإلجيار،طريق احلديث عن احل

ألنه يف اعتقادي مل ترسخ حلد اآلن رؤية واضحة متكن الدارسني لعلم القانون بصفة خاصة واملتعاملني بصفة 

  .عامة، من التعامل مع موضوع اإلجيار التجاري
 

ضاء دور مهم يف بلورة مفهوم اإلجيار التجاري، وجتدر اإلشارة هنا إىل لقد كان للق :ليةمالدوافع الع ـ

الكم اهلائل من قرارات احملكمة العليا اليت قضت يف موضوع اإلجيار التجاري، واليت وإن تضاربت قرارا�ا يف بعض 

 والبحث والتنقيب، األحيان إال أ�ا حبق رافد كبري يستدعي الغوص فيه فاملعلومات اليت يوفرها جديرة بالدراسة

كما أن عدم ضبط املصطلحات اخلاصة مبكونات اإلجيار التجاري  يف التشريع اجلزائري كان حتديا حقيقيا بالنسبة 

 الذي شكل يل هاجسا كبريا طوال هذا البحث، حيث "المحل التجاري"يل، وال أدل على ذلك من مصطلح 

صود به العقار وليس املال املنقول املعنوي، فكنت أجد  املق"المحل"كنت دائما مضطرا إىل تبيان أن مصطلح 

  .نفسي يف كل مرة يف حرج كبري عندما أستعمل هذا املصطلح
 

  الدوافع واألهداف الموضوعية

، تتجلى يف غىن املوضوع وخصوصيته حبيث يلعب دورا مهما يف حل العديد من املشاكل والصعوبات

البطالة من خالل خلق سياسة تشغيل تعتمد أساسا على ما يسمى أنه مع سعي البالد إىل القضاء على  خاصة

اجلامعات وحىت  وعاهدبإنشاء املؤسسات الصغرية واليت من املفروض أن يكون حاملي هذه املشاريع من خرجي امل

اري مشاريع اقتصادية يكون وعاؤها عقار معد لالستعمال التجمة مراكز التكوين املهين، باعتبار أ�م مطالبون بإقا

أو الصناعي أو احلريف ويف أغلب األحيان إن مل نقل كلها دون حتفظ فالشاب حامل املشروع االقتصادي ال ميكن 

أن نتصور ولو للحظة أنه مالك للعقار، مما ميثل حتد كبري بالنسبة للمشرع حني يتدخل من أجل وضع أحكام من 

  .شأ�ا خلق التوازن بني مصاحل

-4-  



ظيمي والتشريعي الذي يطرحه موضوع اإلجيار التجاري يف مسألة العقار املوجه باإلضافة إىل اجلانب التن

لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف، فهل هناك حتديد دقيق ملفهوم العقار التجاري أم أن األمر مرتوك 

  .فةإلرادة األطراف أو اإلدارة لتحديد مدى قابلية العقار ملمارسة التجارة أو الصناعة أو احلر

وعلى ضوء كل ما تقدم فإنه من أجل اإلملام مبوضوع اإلجيار التجاري من خالل النصوص القانونية اليت 

وضعها املشرع اجلزائري، وكذا أحكام قرارات القضاء الذي كما سبق وأن بينت من قبل، لعب دورا كبريا يف 

  :اإلحاطة مبفهوم اإلجيار التجاري، ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية 
  

  ما هي األحكام المنظمة لإليجار التجاري ؟

لقد اعتمدت يف حبثي هذا على املنهج الوصفي فاستخدمته حني تطرقت إىل املوضوعات اليت تثريها 

اإلشكالية واليت تستوجب الوصف والتبيان من خالل إعطاء كل ما من شأنه أن يرسم الصورة احلقيقية للموضوع، 

حليلي حني كان األمر متعلقا باستخالص احلقائق اجلوهرية للموضوعات اليت بينما اعتمدت على املنهج الت

تطرحها إشكالية البحث، والكشف عن مقوما�ا وخصائصها مثل ما هو الشأن عند حتليل النصوص القانونية 

اجات والقرارات القضائية، كما أنين اعتمدت أيضا على النقد حني كان يستلزم مين األمر أن أعطى آراء واستنت

شخصية من منطلق أن الباحث هو أعرف شخص مبوضوع حبثه، ومن مث وجب عليه أن يقدم ما توصل إليه من 

  .خالل دراسته للموضوع

ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، فإنين اعتمدت على خطة من أجل دراسة املوضوع بطريقة متكن يف 

  : تعمدت تقسيم اخلطة إىل فصلني�اية البحت من اإلملام مبوضوع اإلجيار التجاري، وقد

يتناول إنشاء اإلجيار التجاري وذلك يف مبحثني األول يتطرق إىل ماهية اإلجيار التجاري  :ـ الفصل األول

  .ونطاق تطبيق أحكامه واملبحث الثاين يتناول انعقاد اإلجيار التجاري وآثاره

حثني األول يتطرق إىل انتهاء اإلجيار التجاري يتناول انتهاء اإلجيار التجاري وذلك يف مب: ـ الفصل الثاين

يف إطار احلماية القانونية للملكية التجارية، واملبحث الثاين يتناول انتهاء اإلجيار التجاري خارج إطار احلماية 

 .املذكورة
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  صل األولالف

  إنشاء اإليجار التجاري

  

بعضها مادي حبت كالعقار الذي متارس فيه حيتاج التاجر عند ممارسته لتجارة قارة إىل جمموعة من الوسائل 

قد يكون مستأجرا له حبيث يرتبط مع املؤجر مالك العقار بعالقة  والتجارة، فقد يكون التاجر مالكا هلذا العقار

 يسمى عقد اإلجيار التجاري أفرد له املشرع أحكاما خاصة جاءت لتحافظ على توازن اإجيارية يكون وعاؤها عقد

تعاقدة، حىت يكون هناك استقرار يف عملية االستغالل التجاري وبالتايل احملافظة على وجود مصاحل األطراف امل

األشخاص املوضوعة حتت تصرفها من أجل الوصول إىل   ومؤسسة اقتصادية ميكنها استيعاب جمموع األموال

  .التجاري الذي أنشأت ألجله واهلدف االقتصادي

 وذلك يف ،سوف حناول اإلجابة عليه من خالل هذا الفصل سؤال ؟فكيف ينشأ عقد اإلجيار التجاري

 ويف املبحث الثاين نتناول انعقاد اإلجيار ،مبحثني نتناول يف األول ماهية اإلجيار التجاري ونطاق تطبيق أحكامه

  .   آثاره والتجاري
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  نطاق تطبيق أحكامه  وماهية عقد  اإليجار التجاري: المبحث األول 

  . لثاين يتناول نطاق تطبيق أحكامها، ول يتناول مفهوم عقد اإلجيار التجارياألو، مطلبنيوفيه 
 

  مفهوم عقد اإليجار التجاري : المطلب األول 

إن اإلملام مبفهوم عقد اإلجيار التجاري يتطلب البحث يف جوانب هذا العقد اليت متكن الدارس من 

باالرتكاز على  ولتدرج باالنطالق من نقطة إىل أخرىعن طريق تعريفه وذلك باستعمال ا، اإلحاطة �ذا  املفهوم

  . لعقد اإلجيار التجاريللوصول يف النهاية إىل تعريف دقيق، جمموعة الرتاكمات املوجودة عند كل مرحلة

عن طريق تبيان ميزاته وتصنيفه تصنيفا قانونيا يسنده ، كما أنه من الضروري معرفة خصائص هذا العقد

  .  ستغرقه العقود اليت تفئةإىل 

 نقاط االختالف وااللتقاءوذلك من خالل تبيان نقاط ،  اليت تتشابه معهالعقودوصوال إىل متييزه كعقد عن 

  .مع هذه العقود
  

  تعريف اإليجار التجاري : الفرع األول

 أمر تعريفه مرتوك للفقه، دقيقا، لذلك فإن ومل يعط املشرع اجلزائري لعقد اإلجيار التجاري تعريفا صرحيا

 58-75 املعدل لألمر 2007 مايو 13 املؤرخ يف 05-07 قبل صدور القانون املشرع اجلزائريحيث نالحظ أن 

مل ينص صراحة على تعريف عقد اإلجيار بصفة عامة سواء ، )1( املتضمن القانون املدين26/09/1975املؤرخ يف 

ينعقد اإليجار بمقتضى ": دين آنذاك على أنه من القانون امل467/1بل اكتفى يف نص املادة ، كان مدنيا أو جتاريا

  ."المستأجر وعقد بين المؤجر

  : كما يلي ، 05- 07قانون   مبوجب من القانون املدين 467املادة لتعدل 

نتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار الاإليجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من ا"

  .معلوم

  ". أو بتقديم أي عمل آخريجوز أن يحدد بدل اإليجار نقدا

اإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن  ":عقد اإلجيار بأنهكما أن املشرع املصري يعرف 

  .)2(" بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوماالنتفاعالمستأجر من 

ث يعرفه البعض  مل يعطى تعريفا لعقد اإلجيار التجاري بل ترك هذا األمر للفقه حي)1(وحىت املشرع الفرنسي

 عقد إيجار يرد على عقار يستغل فيه محل تجاري مملوك لتاجر أو صناعي أو حرفي مقيد في السجل"أنه 

                                                 
 كان القانون التجاري الفرنسي هو املطبق على اإلجيارات التجارية عندنا، وكان االختصاص يعود 75/59 مبوجب األمر 1975 حىت صدور القانون التجاري اجلزائري يف سنة - 1

 املؤرخ يف 62/157ة للفصل يف املنازعات مىت كان اإلجيار جتاريا، وقد امتد العمل بالقانون الفرنسي حىت صدور القانون التجاري اجلزائري تطبيقا للقانون إىل احملاكم التجاري

31/12/1962.   
  . من القانون املدين املصري558 انظر املادة -  2
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ه التجاري أو في سجل الحرف، وخاصية هذا اإليجار أنه يعطي للمستأجر الذي يرفض تجديد عقد إيجار

  ."ستحقاقيالحق في تعويض يسمى التعويض اال

اإلجيار التجاري، يف الباب الثاين من القانون التجاري اجلزائري حتت عنوان ري عقد ولقد نظم املشرع اجلزائ

 من القانون التجاري املعدلة مبوجب القانون 169، وقد نصت املادة )202 إىل 169(تجارية يف املواد اإلجيارات ال

   :2005 فيفري 06 املؤرخ يف 05-02

و المحالت التي يشغل فيها محل تجاري سواء كان تطبق األحكام التالية على إيجار العمارات أ"

هذا األخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو 

  .)2("الصناعات التقليدية حسب الحالة وفي سجل الحرف

  :ن نعرف اإلجيار التجاري كما يليوباالعتماد على ما سبق ميكن أ

بعقار هو عبارة عن محل نتفاع العقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االتجاري  اإليجار "

، حيث يمكن  لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوممعد لالستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناعي

ستحقاقيا في حالة رفض ديد اإليجار، أو أن يأخذ تعويضا انتهاء المدة أن يطلب تجاللمستأجر عند 

  ." تجديد اإليجار ألنه يملك محال تجاريا مستغال في العقار المؤجرالمؤجر
 

  خصائص اإليجار التجاري: الثاني الفرع 

 تطبيق القواعد يفلقد أطلق املشرع اجلزائري على عقد اإلجيار التجاري الصفة التجارية، إال أنه ال ميانع 

لكن يستخلص من تعريف عقد اإلجيار التجاري  و،)3( مل يرد نص خاص لذلكإذا ليهالعامة يف القانون املدين ع

  :بعض اخلصائص أمهها

   رضائي أم شكلي؟ عقد اإليجار التجاري : أوال

عقد اإلجيار التجاري ينشأ مبجرد توافق إراديت املؤجر واملستأجر، فيجب أن يصدر إجياب من أحدمها 

عرب به على وجه حازم عن إرادته يف إبرام عقد ، إذ يصدر من املؤجر إجياب ي)4(وقبول اآلخر مطابق هلذا اإلجياب

 ملدة معينة  أو احلريف أو الصناعي باحملل املعد لالستعمال التجارييلتزم مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع 

                                                                                                                                                         
املنظم للعالقات بني املؤجرين و 1953 سبتمرب 30 املؤرخ يف 960- 53ن التجاري الفرنسي و كذا  من خالل املرسوم  لقد نظم املشرع الفرنسي اإلجيارات التجارية يف القانو-1

  .املستأجرين فيما يتعلق باحملالت املعدة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف 
 األحكام التالية على إيجار العمارات أو المحالت التي يشغل فيها محل تجاري سواء كان تطبق: " يلي   من القانون التجاري قبل التعديل كانت تنص على ما169املادة  -  2

، المشرع : ....."هذا األخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري قائم أو غير قائم بأعمال تجارية وال سيما

  . وضح بالتحديد أين يقيد الحرفيين، كما أنه لم يكن يشر إلى المؤسسة الحرفيةالجزائري قبل التعديل كان ال ي
  .185 ص  1980/1981، دار النهضة العربية ،  )لبنان (اجلزء األول، بريوت، القانون التجاري اجلزائري، أمحد حمرز -  3
،  مكتبة الثقافة للنشر )األردن( يف ضوء التطور القانوين ومعززة بالقرارات القضائية، الطبعة الثانية، عمان دراسة) البيع، اإلجيار، املقاولة(  جعفر الفضلي، الوجيز يف العقود املدنية -4

  .196 ص 1997والتوزيع، 
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  املؤجر واملدةالعقارلقاء أجر معلوم، وأن يقرتن به قبول مطابق يصدر من هذا األخري ويقع الرتاضي على منفعة 

  .جرةاألو

لكن األمر خمتلف بالنسبة للمشرع اجلزائري حيث ولتحديد  ووهذا ما أمجع عليه فقهاء القانون التجاري

  :تني الشكلية جيب أن نفرق بني حال وموقفه من مسأليت الرضائية

  05-02 قبل صدور القانون  اإليجار التجاريبرم عقدأحالة ما إذا : الحالة األولى 

القواعد العامة، حيث أخذ برضائية عقد اإلجيار  وف بني موقف املشرع اجلزائرييف هذه احلالة ال اختال

القبول واقرتا�ما بعضهما ببعض، حيث مل يشرتط املشرع اجلزائري أن  والتجاري، ويتم العقد مبجرد تطابق اإلجياب

عقد اإلجيار  ق ت على إمكانية أن ين172يفرغ العقد يف شكل معني، بل أنه نص صراحة من خالل املادة 

  .لو شفاهة والتجاري

  05- 02 صدور القانون بعد  اإليجار التجاريعقدبرم أحالة ما إذا  : الثانيةالحالة 

 187 صراحة بالشكلية يف عقد اإلجيار التجاري من خالل املادة ذيف هذه احلالة فإن املشرع اجلزائري أخ

 . إال كان باطال وري يف الشكل الرمسيمكرر ق ت اليت نصت صراحة على أن يفرغ عقد اإلجيار التجا
  

   عقد اإليجار التجاري عقد معاوضة:ثانيا

 لالستعمالالعقار املعد عقد اإلجيار التجاري عقد معاوضة، فيأخذ املؤجر مقابل االنتفاع أو تأجري 

 األجرة اليت  مقابلباحملل املؤجر  واملتمثل يف األجرة، أما املستأجر فينتفع التجاري أو الصناعي أو احلريف

  .)1(يدفعها

  يجار التجاري عقد ملزم للجانبينعقد اإل: ثالثا

عقد ملزم للجانبني ألنه مبجرد انعقاده ينشىء التزامات يف ذمة املؤجر بتمكني املستأجر االنتفاع باحملل 

  .)2(كما ينشىء التزامات يف ذمة املستأجر بدفع بدل اإلجيار للمؤجر، املؤجر

، اآلخر بالضرورةطرفني ارتباطا وثيقا، فمىت انقضى التزام طرف انقضى التزام الطرف  التزامات الوترتبط

  .ومىت أخل أحد الطرفني بالتزامه، فسخ العقد

  على المنفعة ال على الملكيةعقد اإليجار التجاري عقد يرد : رابعا

عود لصاحبه ي، حبيث دون أن خيول له عقد اإلجيار ملكيته،  املستأجر باحملل املؤجر فيه ينتفعهو عقد

  .)3(مبجرد انتهاء املدة املعينة، وبانتهاء هذه األخرية ينقضي االنتفاع، وينقضي بالضرورة العقد

  عقد اإليجار التجاري عقد يرد على األشياء غير القابلة لالستهالك: خامسا

اع على احلالة اليت  مبين على مبدأ االنتفاع بالشيء وإعادته إىل صاحبه بعد انتهاء مدة االنتفهو عقد

                                                 
  .196املرجع السابق، ص  جعفر الفضلي، -  1
  .196ص ، املرجع السابق ، جعفر الفضلي -  2
  . 5، ص 1988،  دار إحياء الرتاث العريب، ،)لبنان(العارية، ا�لد األول اجلزء السادس، بريوت  وين اإلجيار عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املد -  3
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بالتايل ال ميكن التصور أن احملل املؤجر قابل لالستهالك حبكم أنه يبقى على حاله طيلة مدة  و،تسلمها عليها

اإلجيار، انطالقا من الضمانات اليت يتعهد �ا الطرفني من أجل بقائه على حالته األوىل كضمان املؤجر بعدم 

د املستأجر بعدم القيام بأي حتسينات أو ترميمات إال بالرجوع دائما إىل ضمان العيوب اخلفية، وكذا تعه والتعرض

  .موافقة املؤجر

  التجاري من العقود المحددة المدةعقد اإليجار : سادسا

إن الزمن عنصر جوهري يف عقد اإلجيار التجاري، واالنتفاع يف عقد اإلجيار التجاري يكون ملدة معينة، 

  .)1( القانون، ومىت انتهت املدة انقضى العقديتفق عليها الطرفان أو مبقتضى

  عقد اإليجار التجاري عقد من العقود المستمرة: سابعا

هذا يتم  وذلك أن التزامات املؤجر متتد طوال مدة اإلجيار بتمكني املستأجر من االنتفاع من احملل املؤجر

  .)2(كذلك التزام املستأجر بدفع األجرة وتنفيذه كل يوم وكل شهر وكل سنة
 

  العقود المشابهة لهاإليجار التجاري عن عقد تمييز : الفرع الثالث 

، وعلى اخلصوص العقود اليت تتشابه معهإىل متييز هذا العقد عن غريه من وف أعمد يف هذا الفرع س

  .التمثيل التجاري و، الرتخيص التجاري،)التسيري احلر(إجيار احملل التجاري  ،اإلجيار املدين
  

  اإليجار المدني  عقداإليجار التجاري عنعقد تمييز : أوال

فهو عقد ميكن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بعقار هو  أن عرفنا عقد اإلجيار التجاري وكما سبق

  .عبارة عن حمل معد لالستعمال التجاري أو احلريف أو الصناعي ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوم

   : من القانون املدين اجلزائري467 جاء يف املادة بينما عقد اإلجيار املدين كما

مدة محددة مقابل بدل إيجار نتفاع بشيء لالاإليجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من ا"

  .معلوم

  ."يجوز أن يحدد بدل اإليجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر

حمل اإلجيار أي على ماذا يرد كل عقد اإلجيار املدين هو  وفجوهر االختالف بني عقد اإلجيار التجاري

 .عقد

عقار هو عبارة عن حمل معد لالستعمال فيتميز عقد اإلجيار التجاري بنطاقه الضيق فهو ال يرد إال على 

فإذا ورد ، ، أي لكي يتصف عقد اإلجيار بأنه جتاري جيب أن يرد على ما مت ذكرهالتجاري أو احلريف أو الصناعي

  . عقد إجيار جتاريالعقد على غري ذلك فهو ليس

يف املقابل فإن عقد اإلجيار املدين نطاقه أوسع بكثري من عقد اإلجيار التجاري، ألنه يرد على كل شيء 

                                                 
  .4  عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص -  1
  .196املرجع السابق، ص  جعفر الفضلي، -  2
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اللغوي واسع جدا، حيث أنه يشتمل على كل ما ميكن  واملعروف أن مصطلح الشيء يف معناه القانوين ومأجور،

  . فالحية، عتادا، مركبة، أو حىت موقعا إلكرتونياأن يتصف بأنه شيء، فقد يكون املأجور مسكنا، أرضا

 تبني نطاقه بدقة، بهلذلك فاملشرع خص عقد اإلجيار التجاري يف القانون التجاري بتشريعات خاصة 

      .إ�ائه، بينما األحكام املنظمة لإلجيار املدين فيتضمنها القانون املدين ووتظهر أحكام جتديده

   ) عقد التسيير الحر( عقد إيجار المحل التجاري لتجاري عن اإليجار ا عقد تمييز:ثانيا

بني اإلجيار التجاري هو إجيار احملل التجاري أي عقد  وإن من بني العقود اليت ميكن أن يقع اخللط بينها

مرد هذا اخللط ليس الطبيعة القانونية لكل منهما  والتسيري احلر أو كما يسمى أيضا عقد اإلجيار للتسيري احلر،

�ا خمتلفة كل االختالف حبكم أ�ما من العقود املسماة اليت أورد املشرع لكل منهما أحكاما خاصة به تنظمه أل

لكن ميكن فهم اخللط بني العقدين عندما نعلم أن املشرع اجلزائري  يف النص العريب يستعمل مصطلح  ووتضبطه،

ل منقول معنوي ذو طبيعة جتارية يتكون من جمموعة من مااحملل التجاري للتعبري عن تلك امللكية التجارية اليت هي 

بالتايل ميكن  و،« Fonds de Commerce»  بينما يف النص الفرنسي يستعمل مصطلح، املادية والعناصر املعنوية

 Local  »ية بالفرنس علما أنه ميكن ترجتهما "المحل التجاري "التساؤل حول ماذا  قصد املشرع اجلزائري بعبارة 

Commercial » مبعىن حمل معد لالستعمال التجاري، ومنه ميكن أن نفهم اخللط الذي يقع بني عقد اإلجيار 

  .عقد إجيار احملل التجاري والتجاري 

 للتعبري عن احملل املعد « Local Commercial  »وهنا جتدر اإلشارة أن املشرع الفرنسي يستعمل مصطلح 

  .  عندما يعرب عن احملل التجاري« Fonds de Commerce  »يستعمل مصطلح ، ولالستعمال التجاري

 للتعبري « Local Commercial  » المحل التجاريمع العلم أيضا أن املشرع املغريب يستعمل مصطلح 

 عندما يرتجم املصطلح الفرنسي "األصل التجاري"، بينما يستعمل مصطلح عن العقار املوجه ملمارسة التجارة

« Fonds de Commerce » املشرع اللبناين مصطلح  و،"المتجر"، كما يستعمل املشرع األردين مصطلح

   . للتعبري عنه"المؤسسة التجارية "

حبكم أن ، وبعد أن مت توضيح مكمن اخللط، فإن الواقع القانوين يشري إىل االختالف الكبري بني العقدين

القانون من  214 إىل 203من  تنظمه املواد )1( ذو طبيعة جتارية ملنقول معنويإجيار يعترب التجارياحملل إجيار 

أحكام  الستغالل جتاري أو صناعي أو حريف تنظمه معد  لعقارإجيار التجاري فيعد اإلجيارأما . التجاري اجلزائري

  . من نفس القانون202 إىل 169املواد من 

التعويض  واإل�اء واألحكام اخلاصة باإلجيار التجاري كتلك املتعلقة بالتجديدوبناء على ذلك فإن 

 .طار عقد التسيري احلرستحقاقي ال تطبق على إجيار احملل التجاري يف إاال

   

                                                 
  .88، ص 2007زيع،  مربوك مقدم ، احملل التجاري، اجلزائر، دار هومة للطباعة النشر والتو -1
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  تمييز اإليجار التجاري عن الترخيص التجاري : ثالثا

 من العقود احلديثة نسبيا باملقارنة مع العقود التقليدية الشائعة مثل البيع  التجارييعترب عقد الرتخيص

   .والكفالة وغريهاجارة والوكالة واإل

وعلى األرجح، فإن منشأ هذا العقد هو الواليات املتحدة األمريكية، ومنها انتقل إىل أوروبا بعد احلرب 

 ويف اآلونة األخرية، انتشر عقد الرتخيص انتشارا واسعا بشكل واضح، وخاصة يف ا�ال الدويل، ،العاملية الثانية

تداول لسلعة أو خدمة معينة عن طريق الرتخيص، سواء كان الرتخيص حبيث يندر أن تكون هناك دولة ليس فيها 

  .داخليا أم دوليا

 امسا جتاريا أصبح مميزا، وله شهره إجيابية واسعة يف ما ميلكيفرتض الرتخيص يف احلياة العملية، أن شخصا 

  .معينة، بالنسبة لسلعة أو خدمة  الصناعة أو التجارة أو اخلدماتجمال

 له حق الذي الشخص الطبيعي أو املعنويونتيجة شهرة االسم، فإن   حتت هذا االسمهاواليت يتم عرض

 رغب باستثمار هذه الشهرة، عن طريق الرتخيص للغري باستعماله ملدة معينة، لتقدمي سلعة أويالتصرف فيه، قد 

  .خدمة مماثلة للسلعة أو اخلدمة اليت تتميز بذلك االسم

ى من مصلحته الدخول يف استثمار من هذا النوع، نظرا ملا يتوقعه من دخل وباملقابل، فإن ذلك الغري قد ير

  .نتيجة استخدام هذا االسم املشهور

، باستخدام  هو املرخص لهلشخص آخرفيه املرخص سمح ي يربم الطرفان عقدا فيما بينهما تبعا لذلك و

عينة، وهو ما ميكن أن نطلق عليه ددة وملدة م التجاري لالجتار بالسلعة أو اخلدمة املرتبطة باالسم يف منطقة حمامسه

   . التجاريعقد الرتخيص

اتفاق ما بين صاحب حق باستثمار اسم تجاري " بأنه  التجاريوبناء عليه، ميكن تعريف عقد الرتخيص

يسمح بموجبه األول للثاني استخدام ذلك االسم  ) أو المرخص لهالمستعمل(وشخص آخر ) المرخص(

  . )1(ددة لمدة معينة، مقابل بدل يلتزم به المستعملتجاريا في منطقة مح

التجاري باملعىن الضيق  ح، حبيث يشمل ذلك االسماري هنا، املعىن الواسع هلذا املصطلم التجونقصد باالس

 شعار أو رسم أو رمز أو تصميم أو أحرف أو غري  املعروف يف القوانني الوطنية، وكذلك العالمة التجارية وأي

  .)2(يز السلعة أو اخلدمة عن غريها من السلع واخلدماتذلك، مما مي

ملدة، فقد درجت عقود الرتخيص على  من خالل كل ما سبق نالحظ أن عقد الرتخيص هو من عقود ا

هو عقد الرتخيص ي، كما أن من أهم عناصر ا للمستعمل استخدام االسم التجارحتديد الفرتة الزمنية اليت جيوز فيه

  . يدفعه املستعمل للمرخصالذي  الرتخيص بدل

                                                 
  .18 ص 2003، دار الثقافة للنشر والتوزيع،)األردن( عمان ،الطبعة األوىل عقد الرتخيص دراسة مقارنة،  عالء عزيز محيد اجلبور،-  1
تصنفا�ا كعناصر  وني تتناوالن العناصر املذكورة أعالههاتني املادت،  قانون جتاري املتعلقة برهن احملل التجاري119 و ببيع احملل التجاريجتاري املتعلقة قانون 78 راجع املادتني -2

  .2003.07.23 بتاريخ 44اجلريدة الرمسية العدد ، املتعلق حبماية لعالمات2003.07.19 املؤرخ يف 06-03باإلضافة إىل األمر ، معنوية للمحل التجاري
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 االسمهو  وومنه فإن عقد الرتخيص التجاري يتوفر على مجيع أركان عقد اإلجيار من شيء مأجور

هو بدل الرتخيص  لذلك نالحظ أن خمتلف التشريعات  وبدل إجيار وهي مدة الرتخيص، و، مدة انتفاعالتجاري

ه يف الواقع عقد إجيار، باإلضافة أنه يتسم بالصفة تطبق األحكام اخلاصة بعقد اإلجيار على عقد الرتخيص ألن

  .)1(التجارية

بما أن عقد الترخيص التجاري عقد إيجار ذو طبيعة تجارية : لذلك فهناك سؤال يطرح نفسه بإحلاح

  ؟فهل هو عقد إيجار تجاري

 يرد على ذو طبيعة جتارية، إال أنه وإن كان عقد إجيار واجلواب يكون بال، ألن عقد الرتخيص التجاري

االسم التجاري، بينما عقد اإلجيار التجاري يرد على عقار عبارة عن حمل معد لالستعمال التجاري أو احلريف أو 

  .الصناعي، لذلك فإن عقد الرتخيص التجاري ال تطبق عليه األحكام املتعلقة باإلجيار التجاري
  

  تمييز عقد اإليجار التجاري عن عقد التمثيل التجاري : رابعا 

 باملفاوضات إلمتام عمليات البيع والشراء أو ـ مهنته  طبيعة حبكمـإن املمثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم 

 مبعىن أن التأجري أو تقدمي اخلدمات، ويقوم عند االقتضاء �ذه األعمال باسم املنتجني أو التجار وحلسا�م،

قانونية يف ذمة التاجر أو املنتج الذي وكله من أجل القيام التصرفات القانونية اليت يقوم �ا الوكيل تنتج آثارها ال

حلسابه  نشاطه التجاري يتجسد يف هذا التمثيل حبيث يقوم  تاجرـ حبكم املمثل التجاري ـ  ويعترب أيضا، بذلك

ري اخلاص ببيع ما يشرتيه بناء على عقد يتضمن إعطاء صفة املمثل أو املوزع الوحيد بوجه احلصر، فالتمثيل التجا

 ذلك التاجر الذي قد يكون شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا، ميارس نشاطه يف مكان معني قد حيصل من خالل

 حمددة مدةيف بلد معني أو يف مدينة معينة، وخالل ، يكون عقار يتماشى مع طبيعة نشاطه الذي وكل من أجله 

  .مقابل عمولة يتقاضاها التاجر الوكيل و،أو غري حمددة

  : معه من منطلقنيسبق نالحظ أن التاجر الوكيل ميكن التعاملمن خالل ما 

 مبعىن أنه يرتبط بعقد وكالة مع التاجر املوكل، حىت وإن مت مبقتضى :المنطلق األول من حيث أنه وكيل

  .)2(بأجرة معلومة وملدة معينة، هو حق التمثيل وهذا العقد متكينه من االنتفاع حبق معني أال

جاري ال ميكن التاجر من االستفادة بأحكام اإلجيار التجاري الذي لتطبيق أحكامه فإن عقد التمثيل الت

  .ليس عقدا آخر وجيب أن يكون العقد املربم بني الطرفني عقد إجيار

 ال يكتسبها الوكيل من عقد ـ أي صفة التاجر ـ علما أن هذه الصفة :المنطلق الثاني من حيث أنه تاجر 

كم أنه مقيد يف السجل التجاري الذي من بني النشاطات التجارية اليت ميكن ممارستها لكن حب، والتمثيل التجاري

                                                 
 املؤرخ يف 03/08، وكذا األمر 2003.07.23بتاريخ  44:ع، اجلريدة الرمسية رقم املتعلق حبماية براءة االخرتا19/07/2003 املؤرخ يف 03/07 انظر األمر -1

  .2003.07.23بتاريخ  44: املتعلق حبماية النماذج الصناعية، اجلريدة الرمسية رقم19/07/2003
فإذا أتفق على أجر للوكالة كان هذا األجر خاضعا لتقدير . ة الوكيلالوكالة تربعية ما مل يتفق على غري ذلك أو يستخلص ضمنيا من حال: " قانون مدين جزائري581 تنص املادة -2

  ".  القاضي إال إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة

- 13- 



، قد يتطلب لكي يقيد )1(يف إطاره نشاط التمثيل التجاري، فالتمثيل التجاري هنا ليس عقدا ولكن نشاط جتاري

ر فيما بعد من عقد إجيار ميكن التاج، الشخص يف السجل التجاري من أجل ممارسة نشاط التمثيل التجاري

  .ليس املوكل التجاري واالستفادة من أحكام اإلجيار التجاري، تنصرف آثاره يف مواجهة املؤجر مالك العقار

 عن العقود مث ميزناه، بعد أن تطرقنا من خالل هذا املطلب إىل مفهوم عقد اإلجيار التجاري وخصائصهو

  .كامهأحاليت تتشابه معه فإنه من الضروري معرفة نطاق تطبيق 

  

  نطاق تطبيق أحكام اإليجار التجاري: مطلب الثاني ال

ال كل اتفاق على خمالفة تتعلق قواعد اإلجيارات التجارية بالنظام العام، أي أن قواعدها آمرة يقع باط

 شروط حددها املشرع ثالثعلى العموم حىت ميكن القول أننا بصدد إجيار جتاري البد من توافر  و،أحكامها

  : من القانون التجاري اليت نصت على أن169القفرة األوىل من املادة ن خالل  ماجلزائري

تغل فيها محل تجاري سواء كان يسإيجار العمارات أو المحالت التي تطبق األحكام التالية على "

 أو ا في السجل التجاريي قانونين مقيد أو مؤسسة حرفيةحرفيلصناعي أو لخير مملوكا لتاجر أو هذا األ

  ."الصناعات التقليدية حسب الحالة ول الحرففي سج

  .  جيب أن يرد اإلجيار على عقار:الشرط األول

  . جيب أن يكون هناك استغالل جتاري:الشرط الثاني 

  . جيب أن يكون العقد املربم عقد إجيار:الشرط الثالث 

  .هسوف نتطرق إىل هذه الشروط  يف هذا املطلب، حيث سنتناول كل شرط يف فرع  خاص بو

  

  ورود اإليجار على عقار: الفرع األول

جيب أن ينصب اإلجيار على العقار، أي أن الشيء املراد تأجريه هو عقار معد لالستعمال التجاري أو 

 من القانون التجاري يستثين كل ما هو 169احلريف أو الصناعي، وبالتايل فاملشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

عض احلاالت الشيء املراد تأجريه قد ال يكون عقارا، فيمكن أن يكون منقوال، ولنضرب ليس عقار، مبعىن أنه يف ب

قد يكون نشاطه متمثال يف : التاجر املتنقل(مثال أن يكون الشيء املؤجر سيارة معدة ملمارسة أي نشاط جتاري 

بالتايل فإن  و) املستأجرةاملكان الذي ميارس فيه جتارته هو السيارة ، ومطعم متنقل، أو أنه بائع أقمشة متنقل

  .فيد من أحكام اإلجيارات التجاريةاإلجيارات الواردة على املنقوالت ال تست

مجال تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية ينصب إذن إما على بنايات، أو حمالت تكون ف    

 أي مشكل، فان فكرة ريلبناية ال تثإذا كانت فكرة ا ويقصد بعبارة بناية عقارية، و.خمصصة الستغالل حمل جتاري

                                                 
  .، املتعلق مبدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري1997 يناير 18 املؤرخ يف 39 ـ 97املرسوم التنفيذي رقم  راجع -1
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  .احملل قد تثري عدة إشكاليات

 فالبناية أو العمارة  مبفهومها الضيق هي اليت تستطيع أن تأوي قاعدة أو مؤسسة جتارية أو حرفية أو

 وبذلك فإذا أخذنا �ذا املفهوم فإن إجيار األراضي ال يدخل يف إطار اإلجيارات التجارية حىت ولو كان، صناعية

  . التجاريلالستعمال

أما احملل أو الدكان إن صح التعبري فإن مفهومه أكثر ضيقا من مفهوم البناية العقارية ألن الدكان هو جزء 

  :قد عرفت حمكمة االستئناف لباريس الدكان أو احملل على أنه ومن البناية،

  . "مكان مغلق يتم فيه البيع" 

  :محالت أو الدكاكني حني أقرت بأنأما حمكمة النقض فقد أعطت تعريفا أوسع لل

تطبق أحكام اإليجار التجاري على اإليجارات الواردة على المحالت أو الدكاكين التي تتميز "

تتميز بوجود عنصر العمالء ، التي تستغل فيها قاعدة تجارية أو حرفية أو صناعية واالستمراريةو بالثبات

  .  )1("الخاص بالتاجر أو الحرفي أو الصناعي

 قد استقر القضاء الفرنسي على أنه خيرج من إطار تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية جدران و  

لو من  وشهارية،إصور  أسقف البنايات أو املنازل إذا كانت قد أجرت بغرض إقامة الفتات فيها لإلعالنات أوو

 ائع، أو إجيار ستار املسرح لإلعالن،إجيار مكان يف فندق لوضع واجهة تعرض فيها البض و،)2(شركة إعالنات

  .رض البضائع إن كانت حمال لإلجياربصفة عامة الواجهات املتخصصة لعو

 فاحملل املقصود هنا قد يكون خمزن، أو مستودع أو مرآب أو دكان أو بناية مىت خصصت لالستغالل 

  .)3(التجاري

اهلدايا والزهور  واملشروبات وبيع املأكوالتخيرج عن نطاق األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية حمالت  و

 مقاصف اجلامعات وشواطئ البحر وحمطات السكك احلديدية واليت تقام داخل املرافق العامة، كالطائرات

من تطبيقات هذا املبدأ قرار  وكذلك األماكن اليت تكون حمل االنتفاع مبوجب ترخيص إداري، واملستشفيات،و

من المقرر " جاء فيه 126 صفحة 2 عدد 98 جملة قضائية لسنة 08/12/98 مؤرخ يف 182863احملكمة العليا رقم 

لما ثبت في قضية الحال إن قضاة  و. العقد شريعة المتعاقدينأن من القانون المدني 106قانونا بالمادة 

مبرم بين  خرقوا القانون ألن العقد ال106 من القانون التجاري وليس المادة 173المجلس لما طبقوا المادة 

إن ) المؤسسة المينائية(لكن عقد استغالل مؤقت يمكن لصاحب الجدران  واع ليس عقد إيجارنزطرفي ال

 من العقد تنص على الفسخ بمجرد االتفاق ألسباب أمنية أو ضرورات 11إن المادة  وتلغيه خاصة

  ."االستغالل

                                                 
1- D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, Baux commerciaux industriels et artisanaux, 14eme édition , Paris , Editions 

DELMAS, 2006, p 34.  
2 - LAMY ,  S.A,  Droit Commercial, Baux commerciaux, Paris,  1997, p 427.    

   .  23، ص 2006جلزائر، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع ،  حممد حزيط ، حق االسرتجاع يف اإلجيارات التجارية، الطبعة الثانية ، ا-  3
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استغالل  وجيار، كأرصفة الطرقكذلك األكشاك إذا ما كانت مقامة على الطريق العام بغري عقد إ و

الرفوف املؤجرة يف  وإلجيارات التجارية، املساحاتباكما خيرج عن نطاق تطبيق األحكام اخلاصة . األسواق العامة

 الفتقار هذه األماكن »Supermarché ou Centre Commercial «املراكز التجارية أو املساحات الكربى 

كما خيرج عن نطاق . عن عمالء املراكز التجارية أو املساحات الكربى ميزينتالداخلية لعمالء مرتبطني لذا�ا م

تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية أيضا أماكن االستغالل التجارية املقامة على أمالك الدولة مبوجب 

  .تراخيص إدارية

  :ر التجاري كما يليأحكام اإلجياولذلك فإن املشرع اجلزائري قد حدد العقارات اليت تسري عليها 
  

  )1( التجاري من القانون169 العقارات التي حددتها المادة ـ أوال

ستغل فيها حمل جتاري سواء كان هذا األخري مملوكا لتاجر أو لصناعي أو  العمارات أو احملالت اليت يـ 1

تقليدية حسب حريف أو ملؤسسة حرفية مقيدين قانون يف السجل التجاري أو يف سجل احلرف والصناعات ال

  .احلالة

إجيار احملالت أو العمارات امللحقة باستغالل حمل جتاري عندما يكون استعماهلا ضروريا الستغالل احملل   ـ2

التجاري وملكيتها تابعة ملالك احملل أو العمارة اليت توجد �ا املؤسسة الرئيسية وجيب يف حالة تعداد املالكني أن 

  . على مرأى ومسمع من املؤجر بقصد االستعمال املشرتكتكون احملالت امللحقة قد أجرت

لكنه يكون  وأو غري مفتوح للزبائن،/ويقصد باحملل امللحق، احملل الذي ال جتري فيه العمليات التجارية، و

يشرتط أيضا أن يكون احملل التابع مملوكا للمالك  واستعماله ضروريا الستغالل احملل التجاري باحملل الرئيسي،

إذا ما أجر من مالك آخر فيجب أن يكون مالكه عاملا بقصد  و.ة، أو احملل الذي تقع فيه املؤسسة الرئيسيةالبناي

من أمثلته، احملل امللحق أو التابع كاملستودع املخصص إليداع األثاث من قبل بائع األثاث  و.استعماله املشرتك

أجري البناية بطابق، الطابق األرضي منها خيصص كأن يقع ت ويستقبل فيه الزبائن، والذي يستغل حمال آخر يعرض

فالعربة مبدى ضرورة ذلك احملل الستغالل احملل . لالستغالل التجاري فيما خيصص الطابق العلوي إليواء املستأجر

توسيع نشاط احملل دون أن  و يساعد على تطويرنفعيأما احملل التابع له طابع تسهيلي فقط أو طابع . التجاري

من  و. حدوث خطر على نشاط احملل التجاري، فانه ال يدخل يف نطاق تطبيق النص املذكورإىل يؤدي زواله

66644 حتت رقم 20/05/1990البحرية بتاريخ  و قرار الغرفة التجارية-تطبيقات ذلك يف القضاء عندنا
جاء  )2(

  :فيه

خيضع لنفس النظام القانوين إلجيار  من املقرر قانونا أن إجيار احملالت الضرورية الستغالل احملل التجاري، ـ

شقة ملحقة حملل ( التنبيه باإلخالء كان للملحقة ملا كان من الثابت يف قضية احلال أن توجيه واحملالت التجارية،

                                                 
 فرباير 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ  املنشور يف 02- 05 من القانون التجاري اجلزائري املعدلة مبوجب القانون 169راجع املادة  -1

  .11، عدد 2005
  .109 ص 03 عدد 1991 ا�لة القضائية لسنة  قرار منشور يف-  2
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دون احملل التجاري فان قضاة االستئناف بقضائهم بصحة هذا التنبيه يكونون قد خالفوا ) جتاري مستغل كمطعم

  .خرقوا القانون واريمبدأ وحدة احملل التج

 :  جاء فيه199 صفحة 03 عدد 1989 ا�لة القضائية لسنة 07/12/1985 قرار احملكمة العليا مؤرخ يف ـ

متى كان من المقرر قانونا إن األحكام المتعلقة باإليجارات التجارية تطبق أيضا على إيجار "

إن عقود اإليجار المبرمة من شركة تجارية تعد إذا كان الثابت . المحالت المعتبرة كمرافق للقواعد التجارية

أنها مخصصة لحاجات االستثمار مما يعطي لهذه المحالت الصفة التجارية، كما أن الطابع التجاري 

لدلك فان عقد اإليجار يوضح أن المحل استأجر للنشاط التجاري المرتبط  وللشركة ال يمكن تجاهله،

 . تحت طائلة أحكام التنبيه باإلخالء الموجه بعقد شبه قضائينهاية له إال وال يمكن وضع حد وبنشاطها

ن قضاة االستئناف ال يمكنهم طرد هذه إالنعدام توجيه هذا التنبيه بكيفية قانونية إلى الشركة الطاعنة، فو

   ."متى كان األمر كذلك استوجب نقض هذا القرار واألخيرة من المحل المتنازع عليه،

  :  غري منشور جاء فيه07/06/1993خ يف  مؤر1020552قرار رقم  ـ

يعترب احملل التجاري ملحقا باملؤسسة الرئيسية عندما يتنب إن تقرير إخالء املستأجر من شأنه أن يعرض "

 ".استغالل القاعدة التجارية األصلية إىل اخلطر

مال التجاري أو إجيار األراضي العارية اليت شيدت عليها قبل أو بعد اإلجيار بنايات معدة لالستع ـ 3

  .الصناعي أو احلريف بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت مبوافقة املالك الصرحية

إمنا القطع األرضية اليت سلمت  و،فالشيء املؤجر هنا ال يعين القطع األرضية اليت شيد عليها املالك بنايات

  .ملستأجر التجاري مبوافقة املالكلينتفع �ا املستأجر يف حالتها دون أي بناء عليها، وقام ا

قد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار �يئة قطعة أرض لالستعمال كموقف للسيارات ال يدخل ضمن و 

كما قضي أيضا أن إقامة جدران باالمسنت من قبل . األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية يف غياب بناء حقيقي

قد اشرتط و. اإلجيارات التجارية هو املطبقن شأنه أن جيعل النظام اخلاص بمستأجر األرض العارية ال ميثل بناءا م

  :القضاء الفرنسي بأن تكون البناية املشيدة تستجيب لشرطني ماديني

الغري متينة من تطبيق  وعدت إذن البناءات اهلشةبفاست. عامل املتانة: ثانيهما و،عامل التثبيت: أوهلما 

  .)1(ارية عليهاالنظام اخلاص باإلجيارات التج

فإذا مل يرخص اإلجيار البناءات . كما أنه جيب أن تكون البنايات قد أقيمت وفقا التفاق األطراف  

مثبتة ليخول هلذا األخري التمسك باحلماية املقررة  وقابلة للتفكيك، فان قيام املستأجر بتشييد بناية متينة وخفيفة

 .للملكية التجارية

                                                 
1-  LAMY, S.A . op.  cit. p 434 . 
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  )1( من القانون التجاري170ّددتها المادة العقارات التي ح ـ ثانيا

اإلجيارات املمنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو احملالت املخصصة ملصاحل تسيري االستغالل البلدي،  ـ 1

  .إما عند اإلجيار أو بعده وباملوافقة الصرحية أو الضمنية من املالك

 من القانون التجاري 170وىل من املادة احملالت الذي نصت عليه الفقرة األ ووهو نوع من البنايات

  . يف التشريع الفرنسي1953 سبتمرب 30 من مرسوم 2اجلزائري املقابلة لنص الفقرة الثالثة من املادة 

مثاهلا أن ختصص البلدية تلك األمكنة إلدارة شؤون اجلنائز، أو كمؤسسة مستقلة ماليا إلصالح  و

  .الطرقات أو الكهرباء العمومية

يشرتط النص املذكور أن تكون اخلدمات املستغلة بتلك األمكنة ذات طابع جتاري أو صناعي، فال  مل و   

  .جيب عما إذا كان يستغل بتلك األمكنة املؤجرة حمال جتاريا أم ال

   إال أنه جيب أن تكون البلدية هي نفسها اليت تستغل تلك األمكنة، ال أن تتنازل لفائدة مؤسسة خاصة 

  ).كمؤسسة إدارة شؤون اجلنائز إن كانت تابعة للخواص( خدمة عمومية بغرض استغالل

فلكي ختضع دعوى املالك للمطالبة باسرتجاع تلك األمكنة اليت أجرها للبلدية لألحكام اخلاصة 

جيب أن تكون تلك األمكنة قد أجرت لصاحل البلدية . باإلجيارات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري

لو عن طريق مؤسسة عمومية  وأن يتم تسيريها من قبل البلدية نفسها وصيصها ملصاحل التسيري البلدي،بغرض خت

  .مستقلة ماليا عنها وتابعة هلا

إجيار العمارات أو احملالت الرئيسية أو امللحقة والضرورية ملواصلة نشاط املؤسسات االقتصادية يف  ـ 2

  .يطة أال يكون هلذا اإلجيار أي تأثري على األمالك العامةحدود القوانني، واألنظمة اليت تسودها، شر

األمكنة اليت تستأجرها املؤسسات العمومية االقتصادية، وقد أشار هلا املشرع عند وضع القانون تلك وهي 

باعتبار لوقت صدور التشريع التجاري ) املؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي( بعبارة 1975التجاري سنة 

ويشرتط أن تكون األمكنة ضرورية لنشاط املؤسسة .  يف ظل النظام التسيري االشرتاكي للمؤسسات1975نة يف س

 االقتصادية العمومية، مهما كان الشكل الذي تتخذه تلك املؤسسات االقتصادية مىت كان رأمساهلا ملك عمومي،

  .لو كن بصدد شركة اقتصادية خمتلطة املساهم فيها الرأمسال األجنيبو

 ليشمل أيضا 1953 سبتمرب 30 من مرسوم 2 ونالحظ أن املشرع الفرنسي وسع جمال تطبيق أحكام املادة

 "حمافظة الطاقة النووية" و"غاز فرنسا" و"كهرباء فرنسا" التجاري، كشركة واملنشات العمومية ذات الطابع الصناعي

 املذكورة ليشمل أيضا 2ي أيضا جمال تطبيق املادة ، كما وسع املشرع الفرنس)2("ةضائيقاملركز الوطين للدراسات ال"و

 البنايات املستأجرة من قبل أو القانون التجاري عندنا مل بنص على احملالت أنيف حني . 3املؤسسات التعليمية

                                                 
  . من القانون التجاري اجلزائري170راجع املادة  -  1

2- LAMY, S.A . op.  cit. p 444. 
 فاحملالت املؤجرة هلذا الغرض تطبق عليها أحكام  جتاريا، وبالتايل حسب األستاذ حممد حزيط فإن املشرع الفرنسي انطالقا من هذا النص اعترب نشاط املؤسسات التعليمية نشاطا- 3

مدونة النشاطات االقتصادية اإلجيارات التجارية، ولكن حسب رأي نفس املؤلف فإن نشاط املؤسسات التعليمية يف القانون اجلزائري هو غري ذلك، ولكين أرى العكس ألن 

، وبالتايل فاملؤسسات التعليمية كاملدارس اخلاصة هي  )607.040( مؤسسة خاصة للتعليم والرتبية وترمز له بالرمز  تنص على نشاطاخلاضعة للقيد يف السجل التجاري

  .نشاط جتاري إذا كان اخلواص غري الدولة هم أصحاب هذا املشروع حسب املشرع اجلزائري
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التمهني اخلاصة أيضا على الرغم أ�ا مؤسسات ختضع للقيد يف  ومراكز التكوين واملؤسسات الرتبوية اخلاصة

 .بالتايل فان نشاطها يعترب جتاريا وريالسجل التجا

العمارات أو احملالت اململوكة للدولة أو الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية يف حالة ما إذا  ـ 3

كانت هذه األماكن خمصصة لالستغالل التجاري أو الصناعي أو احلريف أو تسيري االستغالل البلدي أو نشاط 

  . من القانون التجاري186و 185 الطابع االقتصادي مع مراعاة أحكام املادتني املؤسسات االشرتاكية ذات

قد أفاد املشرع تلك األمكنة باحلماية اليت قررها للمحل املؤجر من قبل اخلواص، مىت كان يستغل  فيها و

ت املطالبة ل إجراءا من القانون التجاري، بأن جع185ذلك يف املادة  وحمال جتاريا مقيد يف السجل التجاري،

 وأن اجلهة العمومية املالكة هلا ال جيوز هلا ،للخواصي نفسها املقررة بالنسبة للمحل اململوك باسرتجاعها ه

لو كان مربرا  و من القانون التجاري، حىت176اسرتجاعها بدون إلزامها تعويض اإلخالء املنصوص عليه يف املادة 

 بدون تعويض اإلجيار لرفض جتديد  أي سبب من األسباب املربرة بباعث املنفعة العامة، مىت مل ينسب للمستأجر

  . بااللتزامات التعاقديةلكسبب اإلخال

ومنــه فــإن األحكــام اخلاصــة باإلجيــارات التجاريــة تطبــق علــى هــذه العقــارات الــيت حــددت بدقــة مــن خــالل 

   . من القانون التجاري اجلزائري170و 169املادتني 
  

   تجاري حلم استغالل: الفرع الثاني 

 من القانون التجاري على أن أحكام اإلجيارات التجارية تطبق على 169لقد نصت الفقرة األوىل من املادة 

  أو مؤسسة حرفيةريفحلصناعي أو لخري مملوكا لتاجر أو تغل فيها حمل جتاري سواء كان هذا األيسالعقارات اليت 

  حسب احلالة الصناعات التقليديةو  أو يف سجل احلرفا يف السجل التجاريي قانونينمقيد

  : جيب التطرق للنقطتني التاليتنيوبالتايل فلدراسة االستغالل الذي تتحدث عنه هذه املادة،

  .  أو مؤسسة حرفيةتاجر أو صناعي أو حريفاملستأجر مالك احملل التجاري  ووجود احملل التجاري

  وجود المحل التجاري: أوال

رض االستغالل غرة معنوية تنطوي حتتها جمموعة األموال املخصصة لاحملل التجاري هو عبارة عن فك

ات وعناصر معنوية هي األهم، عدالتجاري، وهذه ا�موعة تتضمن نوعني من العناصر، عناصر مادية كالسلع وامل

  . وغريهااحلق يف اإلجيار، وكاالتصال بالعمالء، واالسم التجاري والعالمة التجارية

يتكون من مجموعة  مال منقول معنوي ذو طبيعة تجاريةاحملل التجاري على أنه لذلك فقد عرف الفقه 

  .المادية ومن العناصر المعنوية

  : القانون التجاري اجلزائري تتضح لنا فكرة احملل التجاري    من78ة  املاد نصوبالرجوع إىل

ويشمل المحل . يتعد جزءا من المحل التجاري األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجار"

 .التجاري إلزاما عمالءه وشهرته
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 االسم المحل التجاري كعنوان المحل والستغالل األزمةكما يشمل أيضا سائر األموال األخرى 

لم  التجاري والحق في اإليجار والمعدات واآلالت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية، كل ذلك ما

  ."ينص على خالف ذلك

جتارية تشمل إلزاما عنصري العمالء ادة السابقة ميكن القول بأن احملل التجاري هو ملكية من خالل امل

األموال املنقولة اليت جيمع بينها التاجر وينظمها جللب العمالء، هذه األموال ني، كما تشمل أيضا املرتبطوالشهرة 

إلجيار وحقوق امللكية الصناعية واليت  التجاري واحلق يف ااالسمهي على وجه املثال العتاد وخمزون البضائع و

  .تشكل يف جمموعها احملل التجاري وتساهم يف حتديد قيمته

فاحملل التجاري إذن، مال يستخدمه التاجر يف االستغالل التجاري، ذلك أن االستغالل التجاري كثريا ما 

  .)1(يستوجب أن يكون لدى التاجر مكان ميارس فيه جتارته وبضائع وأثاث ومهمات

 أ�ا تستخدم عدة مصطلحات نالحظت الصادرة عن احملكمة العليا ا على القراراإلطالعومن خالل 

للداللة عن فكرة احملل التجاري كمنقول معنوي الذي يتضمن جمموعة من العناصر املادية واملعنوية اليت يستخدمها 

  .التاجر كأداة لتحقيق مشروعه التجاري

ة القائمة على صاحب احملل إىل النظرة تد انتقلت من النظرة املادية البحوعليه فإن فكرة احملل التجاري ق

املعنوية املستقلة عن صاحبها، وهذا ما زاد من قيمة احملالت التجارية يف الوقت احلايل، والدور الكبري الذي 

  .أصبحت تلعبه يف احلياة االقتصادية

حق اإلجيار  وعنصر من عناصر احملل التجاري،وبالتايل نالحظ من خالل ما سبق أن احلق يف اإلجيار هو 

ينشأ عن حق املستأجر يف جتديد اإلجيار الذي هو أحد آثار عقد اإلجيار التجاري، يف املقابل فإن احملل التجاري 

هو مال منقول معنوي ذو طبيعة جتارية، ميكن أن يشتمل على احلق يف اإلجيار إذا كان التاجر مستأجرا للعقار 

  .جيار جتاري، كما أنه ميكن أن ال يشتمل على هذا العنصر إذا كان التاجر نفسه مالكا للعقارمبوجب عقد إ

لذلك فيمكن القول أن عقد اإلجيار التجاري الذي ميكن صاحبه من احلق يف جتديد اإلجيار هو أحد 

 معنوي يطلق عليه األسباب أو العوامل اليت تؤدي إىل اكتساب التاجر مللكية جتارية هي عبارة عن مال منقول

  ".المحل التجاري"مصطلح 

أوضح نشأة احملل  وإذن فاحملل التجاري هو كلمة السر يف تطبيق أحكام اإلجيارات التجارية، مبعىن أدق

  .التجاري هي اليت ختول تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيار التجاري

ا لالستعمال التجاري إىل مستأجر عندما يؤجر املؤجر عقارا معد: 75/59 يف ظل القانون ولنضرب مثاال

  .سنوات مثال، مقابل بدل إجيار معلوم، بعقد رمسي) 04(تاجر أو صناعي أو حريف أو مؤسسة حرفية، ملدة أربع 

                                                 
  .9ص ، مربوك مقدم، املرجع السابق -  1

- 20- 



  هل عقد اإليجار المبرم في تلك اللحظة يمكن تكييفه على أنه عقد إيجار تجاري ؟ 

ألنه  و يف تلك اللحظة ال يستغل فيه حمل جتاري،  ألن العقار"ال"اجلواب حسب املشرع اجلزائري يكون بـ 

ال ميكن تصور أن احملل التجاري ينشأ قبل نشأة اإلجيار أو مبجرد إبرام عقد اإلجيار ألن تكوينه يتطلب مدة من 

  .الزمن حىت ميكنه أن يشتمل على عناصره املادية واملعنوية خاصة عنصريه اجلوهريني، العمالء والشهرة التجارية
   

   أو مؤسسة حرفية تاجر أو صناعي أو حرفيالمستأجر مالك المحل التجاري  :يا ثان

 املستأجرين مالكي احملل التجاري الذين خيضعون من  من القانون التجاري اجلزائري169املادة لقد حددت 

  .رفيةاحلؤسسة امل أو ريفاحل و،صناعيال، تاجرالهم  وألحكام اإلجيارات التجارية

   التاجر ـ1

د املشرع اجلزائري يف حتديد صفة التاجر إىل نظرية األعمال التجارية، فتنص املادة األوىل من القانون استن

  : التجاري اجلزائري على أنه

لم يقضي  يتخذه مهنة معتادة له، ما ويعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا"

  . "نون بخالف ذلكاالق

تجارية على األشخاص الطبيعية من التجار األفراد، بل حترتفها أيضا وال يقتصر احرتاف األعمال ال

القيد يف السجل  وخيضع كالمها اللتزامات التاجر من مسك الدفاتر التجارية واألشخاص املعنوية مثل الشركات،

 للغرف هلم وحدهم حق االنتخاب والصناعية، والضريبة على األرباح التجارية وكذلك لنظام اإلفالس، والتجاري،

  .العضوية فيها  والتجارية

حيث أن التاجر جيب أن يتوفر فيه شرطان رئيسيان حسب املادة األوىل من القانون التجاري اجلزائري ومها 

االحرتاف، حىت يكتسب صفة التاجر، غري أن الفقه كرس شرطا ثالثا أال وهو القيام  والقيام باألعمال التجارية

  .ه اخلاصمبمارسة العمل التجاري حلساب

كما أن القضاء أيد موقف املشرع اجلزائري بأن اقتصر االستفادة من أحكام اإلجيارات التجارية على 

هم أولئك الذين ميكنهم التمسك بصفتهم كتجار لدى الغري أو لدى  و،)1(التجار املقيدين يف السجل التجاري

   .العموميةاإلدارات 

   الصناعي  ـ2

معناها الواسع تغيري يف شكل املواد املقصود بالصناعة يف  وعمال الصناعية،الصناعي هو الذي حيرتف األ

 .ِاخلام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر مالءمة حلاجات اإلنسان ومتطلباته

                                                 
   :، والذي نص على أنه 81، ص 03، عدد 1991م ق ، 03/01/1987 الصادر بتاريخ 41271:  والبحرية، قرار رقم، الغرفة التجاريةاحملكمة العليا -  1

 ، ومن مث فإن النعياالعتيادمسجل يف السجل التجاري وميارس أعماله التجارية على سبيل  وخيضع للقانون التجاري كل من ميلك حمال جتاريا، ويعد تاجرامن املقرر قانونا أنه "

  .81ص ، 3العدد ، 1991ق لسنة  ،  م"عن القرار بانعدام األساس القانوين يف غري حمله
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نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يعطي تعريفا خاصا للصناعي كما هو األمر بالنسبة للتاجر، حيث أنه و

عامل معها على أ�ا شكل من أشكال التجارة فقد جاء يف املادة الثانية من القانون عندما يتناول الصناعة فإنه يت

  .التجاري اجلزائري أنه يعد عمال جتاريا حبسب موضوعه كل مقاولة لإلنتاج أو التحويل أو اإلصالح

تع عليه فإن املشرع اجلزائري جعل من الصناعي تاجرا حبكم أنه خيضع للقيد يف السجل التجاري، ويتمو

اقرتن به  وهو مطالب أيضا جبميع التزاما�م، لذلك فإنه كل ما ذكر مصطلح التجارة إال وجبميع حقوق التجار،

مصطلح الصناعة فهما مصطلحان ال ينفصالن يف التشريع اجلزائري  مثال ذلك الغرفة التجارية والصناعية اليت 

  .الصناعيني  وتنظم شؤون التجار

 اليت يستغلع أن نفهم ملاذا أكد املشرع اجلزائري على أن إجيار العقارات ومن خالل كل ما ذكر نستطي

  .  )1( التجاريةت مقيد يف السجل التجاري، هي خاضعة ألحكام اإلجيارامملوك لصناعيفيها حمل جتاري 

   الحرفي ـ  3

 أو أداء خدمة أو صيانة أو تصليح أو إبداع أو حتويل أو ترميم فين كل نشاط إنتاج احلريف هو من ميارس 

  .يطغى عليها العمل اليدوي

كما ميكن أن نعرفه بأنه كل من ميارس صناعة يدوية مبفرده أو يساعده يف ذلك عدد قليل من العمال أو 

  . )2(االستعانة ببعض اآلالت اليت يديرها بنفسه

رتفها أيضا وال يقتصر احرتاف األعمال احلرفية على األشخاص الطبيعية من احلرفيني األفراد، بل حت

  .اليت  ميكنها  أن تتخذ تسميات أخرى كالتعاونيات احلرفية مثال واألشخاص املعنوية مثل الشركات املدنية املهنية،

فاملشرع اجلزائري حينما ذكر حريف أو مؤسسة حرفية، فاملقصود هنا إذا كانت املؤسسة احلرفية فردية فاألمر 

 املؤسسة احلرفية تشاركية أو مجاعية فاألمر يتعلق بالشخص املعنوي تإذا كان ويتعلق باحلريف الشخص الطبيعي،

  .    ممثال يف الشركات املدنية اليت موضوعها ممارسة حرفة معينة

  :هي ووحىت يكتسب الشخص صفة احلريف جيب أن تتوافر فيه شروط ثالث

ولية اليت يستعملها يف إدارة  إن احلريف ال يضارب على البضائع أو املواد األ: ممارسة الصناعة اليدويةـ أ

  .أعماله، بل أن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي

 جيب أن تكون للحريف املؤهالت املهنية الثابتة بالشهادات : توافر المؤهالت المهنية المطلوبة ـ ب

ويل أو الصناعة أو التأهيلية اليت تسلم له من قبل مركز تقين أو متهيين للقيام بعمله اليدوي بغرض اإلنتاج أو التح

  .أداء خدمات للغري

                                                 
صنفت ، ، املتعلق مبدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري2002 أفريل 16 املؤرخ يف 139-02ملادة الثالثة من املرسوم التنفيذي ا نالحظ أن -1

  . على أ�ا من النشاطات اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري وبالتايل الصناعة ئة اإلنتاج النشاطات اليت تندرج ضمن ف
   .11، ص 2000الطبعة األوىل،  اجلزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،،   عمر محدي باشا، القضاء التجاري،-  2
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 يتحمل مسؤوليته، وجيب على احلريف أن يتوىل إدارة شؤونه بنفسه:  ممارسة الحرفة بصفة مستقلة ـ ح

كذا باملمتهنني الذين يربطهم عقد متهني  ولكن هذا ال مينعه من االستعانة ببعض العمال يف تسيري نشاطه،و

  . مبؤسسته 

 من 169 بالرجوع إىل املعايري املقرتحة يف القواعد العامة اليت نصت عليها املادة احلريف يتم حتديد صفة   كما 

أحكام اإلجيارات  االستفادة من أن  بني فيها واليت02-05ّالقانون التجاري اجلزائري املعدلة مبوجب القانون رقم 

 واجب على القيد ليدية، إذن فشرط  سجل احلرف والصناعات التقاحلرفيني املقيدين يف على التجارية مقصورة 

 حرفتهاملستأجر احلريف بالتايل يتعرض هنا حق التجديد خلطر السقوط إذا مارس  و.)1(ؤسسة حرفيةاملاحلريف أو 

  .)2( سجل احلرف والصناعات التقليديةالقيد يفدون 

 التجارية لالستفادة وكخالصة لكل ما سبق ذكره يف هذا الفرع فإن املشرع اجلزائري اعتمد معيار امللكية

من أحكام اإلجيارات التجارية، حبيث أنه مىت توفرت امللكية التجارية ملستأجر عقار سواء كان تاجر أو صناعي أو 

حريف فإنه يستفيد من هذه األحكام، لذلك فحني يؤكد املشرع على ملكية احملل التجاري، ويقصد بذلك أنه 

لمحل التجاري كمال منقول معنوي ذو طبيعة جتارية يتكون من عناصر عندما يتجسد بالفعل املفهوم القانوين ل

عناصر مادية، فإن إجيار  العقارات اليت يستغل فيها هذا احملل التجاري،  والشهرة ومعنوية خاصة عنصري العمالء

  .    التجاريةتخاضعة ألحكام اإلجيارا
  

  وجود عقد إيجار: الفرع الثالث

لكي يستفيد من األحكام اخلاصة  د على العقار الذي يستغل فيه حمل جتاري، التصرف القانوين الذي يرإن

، مبعىن أن العقد املربم يف هذه احلالة بني املؤجر واملستأجر )3(باإلجيارات التجارية، البد أن يكون تصرفا باإلجيار

ل القانون القدمي، أو بعقد  املربمة يف ظتجيب أن يكون عقد إجيار، سواء كان مكتوبا أو شفهيا بالنسبة لإلجيارا

  .رمسي يف ظل القانون اجلديد 

اإلجيار التجاري كثريا ما خيتلط مع بعض العقود واالتفاقات املشا�ة له لذا جيب معرفة اإلجيار    إن 

 :النقاط التاليةهذا من خالل  و،)4(التجاري من خالل استبعاد العقود واالتفاقيات املشا�ة له

                                                 
  املتعلق بالسجل 88/229سي للحريف كان ملزما بالقيد يف السجل التجاري، مث بعد صدور القانون  املتضمن القانون األسا82/12 جتدر اإلشارة إىل أن احلريف يف ظل القانون - 1

، أصبح احلريف يسجل يف سجل 1996 يناير 10 املؤرخ يف 96/01التجاري أصبح ال خيضع للقيد يف السجل التجاري، ومع  صدور القانون اجلديد للحريف املتمثل يف األمر 

   . 03قليدية، أنظر اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ ، عدد احلرف والصناعات الت
مؤسسة حرفية :  وهي اخلمس نشاطات التالية اعا يدعى بنشاطات اإلنتاج احلريف اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري، تتضمن قطاالقتصاديةالحظ أن مدونة النشاطات  ن-  2

سسة حرفية للتحميص والطحن، مؤسسة حرفية لصنع أدوات الزخرفة، ومؤسسة حرفية لصنع األدوات املختلفة من للصياغة، مؤسسة حرفية إلنتاج ا�وهرات املنحوتة، مؤ

، وبالتايل ميكن التساؤل حول مدى )202.803( ، )202.609(، )202.406(، )201.304( ، )201.303: ( الورق، هذه النشاطات يرمز هلا على التوايل 

ه النشاطات املعرتف �ا من قبل املشرع التجاري نفسه أ�ا حرفية مبعىن أ�ا ليست جتارية يف السجل التجاري، فإذا كانت هذه النشاطات مشروعية قيد حرفيني ميارسون هذ

 يف السجل التجاري، وإذا تصنف على أ�ا جتارية فلماذا اإلصرار يف املدونة املذكورة على أ�ا حرفية؟ واألحرى أن يتم حذف الصفة احلرفية عنها حىت تكتسب شرعية القيد

  .سجل احلرف والصناعات التقليديةتركت كذلك فإن مكان قيدها هو 
3- D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  33.   
4- D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  49 .  
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   تبعدة بنص القانون صراحةالعقود المس: أوال

وذلك بذكر ، و هي تلك العقود اليت  نص القانون على أ�ا ال تستفيد من أحكام اإلجيارات التجارية

  :تشريعات خاصة �ا واستبعادها صراحة أو خبصها بنصوص

   االحتكارياإليجار عقد ـ 1

 االحتكارية عقود  اإلجيارقصد بعقود من القانون التجاري اجلزائري، وي171استبعد هذا النوع بنص املادة  

 تضمنها عقد اإلجيار التجاريجيب أن ياإلجيار اليت تربم ملدة طويلة حيددها املتعاقدان، إال أنه مل حيدد املدة اليت 

 فيما اإلجيارات التجارية،هذا النوع من اإلجيار ال خيضع ألحكام الطويل األمد حىت ميكن اعتباره عقدا احتكاريا، و

 يعرض العقد شريعة املتعاقدينألن العمل بقاعدة  مصلحة املؤجر، حىت حيميراجعة بدل اإلجيار وهذا عدا م

، يتحول بدل اإلجيار إىل مثن رمزيو قيمة بدل اإلجيار مع مرور الزمن، يف حالة اخنفاض مصلحة املؤجر للخطر 

، وهنا يطرح تجديد العقدلتمسك ب يف ا، ليس للمستأجر احلقكما أنه إذا تعلق األمر بعقد إجيار احتكاري

  السؤال ما مصري احملل التجاري املستغل يف العقار املؤجر؟

، )1( قانون جتاري171أطلق عليه املشرع يف نفس املادة  وجتدر اإلشارة أن عقد اإلجيار االحتكاري عادو

 طويل اإلجياريعترب حق و هو نوع من عقود اإلجيار يتميز بطول املدة،و ،)Emphytéose(باإلجيار طويل األمد 

  :  باحلقوق التاليةاألمد الطويل اإلجيارويتمتع صاحب  وينصب على العقار، وق العينية األصلية من احلقاألمد

  . حق استعمال العقار فيما أعد له ودون إدخال أي تعديل عليه من شأنه أن ينقص من قيمتهـ

، وحق قبض سائر ما املدة طويل اإلجيار طيلة مدة  حق االستفادة مما يلتحق بالعقار عن طريق االلتصاقـ

  .يغله العقار من مثار سواء كانت طبيعية أم مدنية أم صناعية

بشرط أن ال تفوق هذه   سلبية،بارتفاقات إجيابية ملصلحة العقار أو تكليفه ارتفاقات حق اكتساب ـ

  .، وبشرط أن خيرب املالك بذلكاملدة طويل اإلجياراالرتفاقات مدة 

نه سواء كان ذلك بعوض أو بغري  حرية التصرف يف احلق والتنازل عاألمد الطويل اإلجيار لصاحب ـ

   .ضعو

، )2(القانون الفرنسي ومن العقود املسماة يف التشريعات املقارنة كالقانون املغريب األمديعد اإلجيار طويل 

ائري ال جند أحكاما خاصة باإلجيار طويل بإجراءات خاصة به، ولكن يف التشريع اجلز وفهو منظم بأحكام تضبطه

 سنة ال 12إن اإليجارات لمدة ": اليت نصت على ما يلي و75/74 من األمر 17فيما عدا ما أورد ته املادة  األمد

وال يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام المواد ، يكون لها أثر بين األطراف

 المتضمن الثورة 1971 نوفمبر 08 الموافق 1391 رمضان 20 المؤرخ في 71/73 من األمر رقم 165

   .)3("الزراعية

                                                 
  . ي فرنسيقانون جتار ) L.145-3(  قانون جتاري تقابلها املادة 171 جتدر اإلشارة أن املادة -1
 سنة فقط هو ليس إجيارا 18 سنة كحد أقصى، بينما املشرع الفرنسي اعترب أن اإلجيار الذي مدته 99 سنة كحد أدىن و18 طويل األمد يف اإلجيارحصر املشرع املغريب مدة  - 2

   . سنة حىت يعترب إجيارا طويل األمد18بالتايل ال بد أن تتجاوز مدة اإلجيار املربم  و،طويل األمد
  . 155، ص 2008 دار اخللدونية ، ،ل، اجلزائرجميد خلفوين، اإلجيار املدين يف القانون اجلزائري، الطبعة األو -  3

- 24- 



، فال يعقل أن نتحدث عن الشهر العقاري األمدلذلك فإننا نسجل فراغا تشريعيا فيما خيص اإلجيار طويل 

 تبني و واملستأجر،تضبط العالقات بني املؤجر و، دون أن نفرد له أحكاما خاصة به تنظماألمدلإلجيار طويل 

  .توضح اآلثار املرتتبة عنهو

   رخص االستغالل المؤقتـ 2

 هي عقد غري رمسي ميكن من خالله على مالك العقار أن يشرتط على املستأجر االنتفاع بالعقار يف 

لنوع  وهذا ااحملل التجاري وحىت وإن دام االستغالل ملدة أكثر من سنتني فإن املستأجر ال يكتسب ،أوقات حمددة

170/4من العقود مستبعد بنص املادة 
عقد إىل  وخيضع هذا التصرف أو ال من القانون التجاري اجلزائري،)1(

  . من القانون املدين اجلزائري106ّتعاقد املقررة قانونا باملادة القواعد العامة حلرية ال

  اإليجارياالعتماد عقد  ـ 3

هو أسلوب جديد لتمويل االستثمارات مت  "الليزينغ" أو  االعتماد على اإلجيار أو القرض اإلجياري

  .1996 جانفي 10 املؤرخ يف 96/09 استحداثه مبوجب األمر

شرع اجلزائري من مستبعد من جمال تطبيق أحكام اإلجيار التجاري، وهذا ما ذكره املوهذا النوع من العقود 

  : بقوهلا96/09  من األمر رقم43خالل نص املادة 

 إلى 79قات المؤجر مع المستأجر المواد اآلتية من القانون التجاري، المواد من ال تطبق على عال" 

  ."إيجاري ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحالت التجارية المؤجرة بمقتضى عقد اعتماد 167

القرض اإلجياري ما هو إال وسيلة للتمويل من أجل تسهيل االستثمارات وليس من أجل حبكم أن 

بشراء ) شركة تأجري(ختصة يف هذا النوع من العمليات ث يقوم مبوجبه البنك أو املؤسسة املالية املحياالنتفاع، 

  .)2(تأجريه لعميلها مبوجب عقد والعتاد أو العقار

، من هذا األمر، فإن عقد االعتماد اإلجياري ينتهي بانتهاء املدة املتفق عليها 44، 43، 42وطبقا للمواد 

  .  توجيه تنبيه باإلخالءيف العقد دون حاجة إىل
  

  العقود المستبعدة بحكم طبيعتها: ثانيا

عمارة مهيأة بعقار أو بال شك أن أحكام امللكية التجارية ال تطبق عندما يتعلق األمر حبق انتفاع شخص 

  .وهذا ما ينطبق على االمتياز العقاريلالستغالل التجاري مىت كان هذا احلق ينبثق من عقد غري اإلجيار، 

 هو عقد يلتزم فيه شخص معنوي أو طبيعي، وعلى مسئوليته، بإدارة مرفق عام :عقد االمتياز العقاري ـ

اقتصادي واستغالله مقابل أجر يتقاضاه من املنتفعني مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لسري املرافق، فضال 

د لطائفة العقود الزمنية اليت يعترب الزمن فيها عن الشروط اليت تضمنها اإلدارة يف عقد االمتياز، وينتمي هذا العق

                                                 
ا�ا من طرفها إثر غري أن هذه األحكام ال تطبق على رخص العمل املؤقتة املمنوحة من قبل اإلدارة، لعمارة سبق اكتس: " قانون جتاري جزائري170 تنص الفقرة الرابعة من املادة -  1

  ".تصريح للمنفعة العمومية
  .73محدي باشا، املرجع السابق، ص عمر  -  2
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عنصرا جوهريا، فضال عن ذلك فإن االمتيازات املمنوحة للملتزم مقابل حرمانه من حق التجديد مهمة بشكل قد 

  .)1(جيعل االمتياز العقاري نظاما منافسا لنظام امللكية التجارية
  

   المستبعدة بسبب مدتهاالعقود :ثالثا

ملربم بني األطراف قد يكون عقد إجيار يرد على عقار معد لالستعمال التجاري أو احلريف  أن العقد ارغم

ذلك بسبب مدة اإلجيار سواء كانت هذه  وأو الصناعي، إال أنه ال تطبق عليه األحكام اخلاصة باحملالت التجارية،

 على حنو يدخلها دائرة أحكام األخرية ال تسمح أصال بتكوين احملل التجاري أو ألن املدة حدودها غري مضبوطة

أخرى غري تلك املتعلقة باإلجيارات التجارية، وبالتايل فإنه يتم استبعادها بطريقة آلية، رغم أن بعض هذه العقود 

هي من أكثر العقود شيوعا والتعامل �ا يف احلياة العملية يلقى رواجا يف احلياة االقتصادية والتجارية، ومن بينها 

   : العقود التالية
  

    الرامية لوضع العقار تحت التصرفالعقود ـ 1

هو  وهو مالك العقار حتت تصرف الطرف الثاين وهي تلك العقود اليت  يضع من خالهلا أحد الطرفني  

دون أن حيدد يف العقد مدة االنتفاع  واملقابل  التجاري أو احلريف أو الصناعي، الشاغل عقارا موجها لالستعمال

تفاع، حبيث تكون صياغة العقد بعبارات عامة وغري مفهومة، إذ يصعب عندئذ معرفة ما املقصود املادي هلذا االن

بوضع العقار حتت التصرف، هل مكن املالك الشاغل من االنتفاع بالعقار فقط دون حتديد مدة االنتفاع، أم أنه 

اف جند أنفسنا أمام عقد ال ندري هل بالتايل نقل ملكيته للشاغل، يف �اية املط وأعطاه العقار على سبيل التربع،

هو وارد على االنتفاع أم هو وارد على امللكية، ويف مجيع األحوال هو خيتلف كل االختالف عن عقد اإلجيار 

  .)2(بالتايل يتم استبعاده من هذا املنطلق والتجاري،
  

    اإليجارات الفصليةـ 2

الل فرتة زمنية قصرية، مثال ذلك األنشطة اليت نالحظ أن هناك بعض األنشطة التجارية يتم ممارستها خ

يتم ممارستها خالل فصل من الفصول تنتشر فيه جتارة معينة، كما هو احلال يف فصل الصيف أين يكون هناك 

أماكن ختصص لبيع السلع اليت يتم اإلقبال  و البحر، لذلك يتم تأجري دكاكنيطئنشاط جتاري مكثف يف شا

لذلك فلممارسة هذه ، غريها وكاملثلجات، احللويات، املقاهي، املطاعم، النواديعليها يف مثل هذا الفصل، 

األنشطة، يتم إبرام عقود إجيار من أجل االستغالل التجاري، بل أن هذه العقود تسمح بالقيد يف السجل 

 نطاق بالتايل فإ�ا ال تدخل يف والتجاري، ولكنها ال متكن التاجر املستأجر من اكتساب احملل التجاري،

  .   )3(اإلجيارات التجارية

                                                 
  .24، ص 2008 مسرية بوخميلة ، اإلجيار التجاري يف ظل القانون القدمي والتعديالت اجلديدة له، الطبعة األوىل، اجلزائر، البديع للنشر واخلدمات اإلعالمية، -  1

2- D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  56. 
3- D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  54. 
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  سنتين) 02( اإليجارات التي تقل مدتها عن  ـ3

أن أشرنا إليه يف فرع سابق فإن أحكام اإلجيارات التجارية تطبق عندما يكون هناك حمل جتاري  وكما سبق

إلجيار مبوجب  قانون جتاري فإن التمسك باحلق يف جتديد ا172حسب املادة  ويستغله تاجر أو صناعي أو حريف،

بالتايل فلكي  وعقد مكتوب، ابتداء من سنتني، مبعىن أن املطالبة باحلق يف امللكية التجارية يبدأ من سنتني فأكثر،

  .يستغل حمل جتاري مملوك لتاجر أو صناعي أو حريف البد من عقد إجيار مدته سنتني إن كان مكتوبا

اليت تقل مد�ا عن سنتني هي غري مشمولة بأحكام ومن خالل ما ذكر فإنه يتضح جليا أن كل اإلجيارات 

  .)1(عليه يتم استبعادها آليا واإلجيارات التجارية،
  

   المستبعدة بسبب شخص المستأجر العقود :رابعا 

ال تطبق أحكام اإلجيارات التجارية على بعض عقود اإلجيار بسبب شخص املستأجر رغم أن هذا 

، ولكن بسبب اكتساب شهرة و بالعمالءاطا آخر ميكنه من االتصالاملستأجر ميارس نشاطا جتاريا، أو نش

    . اإلجيارات التجاريةاإلجيار الذي أبرمه من دائرةشخصه، يستبعد عقد 
  

   صفة التاجراكتساب المستأجر الذي بسبب مهنته ال يستطيع ـ 1

احملامون مكاتبهم، ال تطبق  واملوثقون والبياطرة عيادا�م، وإن عقود اإلجيار اليت يستأجر مبوجبها األطباء

الشهرة  وعليها أحكام اإلجيارات التجارية، رغم أن نشاط هذه الطائفة من األشخاص ميكنهم من عنصري الزبائن

ال احلصول على التعويض  وإال أ�م ال يستطيعون يف �اية مدة اإلجيار املتفق عليها التمسك بتجديد اإلجيار،

  .ر جتديد اإلجيارستحقاقي يف حالة رفض املؤجاال

مرد ذلك أن هؤالء األشخاص ال يستغلون حمال جتاريا، وهم ليسوا جتارا أو صناعيني مقيدين يف السجل و

كذلك ألن هلم قوانني خاصة �م تنظم مهنهم، وهم مقيدون يف  والتجاري أو حرفيني مقيدين يف سجل احلرف،

  .نقابات تشرف على تنظيم نشاطهم ومنظمات

ل اليت ميارسها هؤالء هي من قبيل األعمال املدنية، وبالتايل فإن أحكام القانون التجاري ال كما أن األعما

تشملهم أصال، لذلك فإن أحكام اإلجيارات التجارية اليت جاء �ا القانون التجاري ال تطبق على اإلجيارات اليت 

 .)2(البياطرة واحملامني وغريهم ممن ميارسون أعماال مدنية ويربمها األطباء

 

  

                                                 
، املتعلق بشروط القيد يف السجل التجاري، يشرتط يف من يريد القيد يف السجل التجاري أن يكون مالكا 1997 يناير 18 املؤرخ يف 41 ـ 97املرسوم التنفيذي رقم  نالحظ أن - 1

  .م واحد أن يقيد يف السجل التجاريد شرط املدة اليت جيب أن يتضمنها عقد اإلجيار، فيمكن مثال للتاجر املستأجر مبوجب عقد ملدة عاللعقار أو مستأجرا له دون أن حيد
2-  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  59 
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   المستأجر الذي ال يستطيع أن يستغل محال تجارياـ 2

يقوم بعض التجار باستئجار حمالت معدة لالستعمال التجاري ميارسون من خالهلا نشاطا جتاريا ويتم 

قيدهم يف السجل التجاري، ولكن عقود اإلجيار اليت أبرموها ال تعد إجيارات جتارية حبكم أ�م ميارسون جتار�م 

بالتايل فإ�م ال يستطيعون امتالك  وملساحات الكربى، أو املراكز التجارية، أو مبا يعرف أيضا باملوالت،داخل ا

، ألن العمالء الذين يرتددون على هذه الشهرة التجارية وهريني الزبائنحمل جتاري  يشتمل على عنصريه اجلو

ي ميارس جتارته داخل هذه ئن للتاجر الذاألماكن هم زبائن للمساحة الكربى أو للمركز التجاري وليسوا زبا

عليه فاملستأجر ال  وليس العكس، و، كما أن الشهرة اليت يتمتع �ا املركز التجاري ختدم التاجر املستأجراملساحة

  . )1(شهرة جتارية وميكنه بأي حال من األحوال أن ميلك حمال جتاريا مشتمال على زبائن

عقد ميكن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع د اإلجيار التجاري يف ختام هذا املبحث يتبني لنا أن عق

بعقار هو عبارة عن حمل معد لالستعمال التجاري أو احلريف أو الصناعي ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوم، 

رفض ستحقاقيا يف حالة اأو أن يأخذ تعويضا ، حيث ميكن للمستأجر عند انتهاء املدة أن يطلب جتديد اإلجيار

، وهلذا العقد خصائص متيزه عن العقود األخرى، مما ميكن من متييزه عن عقود تتشابه معه، املؤجر جتديد اإلجيار

أن يستغل يف هذا العقار حمل ، هي أن يكون املأجور عقارا وتوافر ثالث شروطولتطبيق األحكام اخلاصة به جيب 

أو حريف أو مؤسسة حرفية مقيد يف سجل احلرف، وأخريا جتاري مملوك لتاجر أو صناعي مقيد يف السجل التجاري 

  .ليس عقدا آخر وأن يكون العقد الوارد على العقار هو عقد إجيار

هي آثاره، هذا ما سأحاول اإلجابة عليه من  ما وولكن السؤال املطروح كيف ينعقد اإلجيار التجاري؟

  .خالل املبحث املوايل

   

                                                 
1-  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p. 60. 
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  آثاره ولتجاريانعقاد اإليجار ا: المبحث الثاني

 اإلجيار التجاري بصفته عقد خيضع ملستلزمات النظرية العامة للعقود، جيب أن تتوفر فيه الشروط الالزمة إن

ينتج آثارا يف ذمة األطراف  وبالتايل ميكنه أن يرتب حقوقا والتزامات، ولالنعقاد حىت يكتمل من حيث أركانه

  .املتعاقدة

أن ندرس كل ذلك من خالل مطلبني، املطلب األول خنصصه عليه سنحاول من خالل هذا املبحث و

  املطلب الثاين خنصصه لدراسة آثار عقد اإلجيار التجاري  ولدراسة تكوين عقد اإلجيار التجاري،
  

  تكوين عقد اإليجار التجاري: المطلب األول

ن جهة ويف القانون احملددة يف القانون التجاري م حتكمه شروط االنعقاد ود التجاريةمن العق إن أي عقد

  .املدين من جهة ثانية

 العقود فإن انعقاده يستوجب توافر األركان األساسية املنصوص  هذه وملا كان عقد اإلجيار التجاري من

 الرتاضي واحملل، فضال عن الركن الشكلي الذي سوف أتطرق إليه مناقشا عليها يف هذا القانون وهي األهلية،

  .جوده كركنو

الفرع الثاين لألركان  وهذا املطلب إىل ثالثة فروع أخصص الفرع األول لألركان العامة،ومن مث سأقسم 

  . للشكلية يف عقد اإلجيار التجارياخلاصة، أما الفرع الثالث أخصصه
  

  األركان العامة: الفرع األول

ليها يف خيضع عقد اإلجيار التجاري كما سبق الذكر مثل باقي العقود إىل املبادئ العامة املنصوص ع

  .)1(السبب ومن مث فلكي ينعقد اإلجيار التجاري فال بد من توافر الرتاضي، احملل والقانون املدين،
  

  التراضي :  أوال ـ

التعبري عن إراد�ما املتطابقتني، دون اإلخالل بالنصوص القانونية،  يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان

باختاذ  خيضع لشكل ما، بل يكون إما باللفظ أو باإلشارة املتداولة عرفا أو وكقاعدة عامة فإن التعبري عن اإلرادة ال

  .يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه موقف ال

لكي يوجد تراض يعتد به يف عقد اإلجيار التجاري، جيب أن يقصد كل من املؤجر واملستأجر إبرام هذا و

  .)2(مدة اإلجيار وإلجيار،العقد وأن يتوافق رضاؤمها على العقار املؤجر، بدل ا

، أما قبله فال وجود للعقد، الذي يستلزم أن باإلجيابوال يتم عقد اإلجيار التجاري إال عندما يلحق القبول 

  .لإلبطاليأيت الرضا سليما وخاليا من العيوب اليت قد جتعله قابال 

                                                 
  .35، ص املرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،  -  1
  .37، ص املرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،  -  2
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اإلجيار  بقبوله وتسري على  أثره يف الوقت الذي يرد فيه من تلقى اإلجياباإلرادةوينتج التعبري عن 

 والقبول ومكان انعقاد اإلجيابوتطابق ، اإلرادة القواعد العامة املتعلقة مبجلس العقد، وكيفية التعبري عن التجاري

  .)1(العقد وزمانه، املنصوص عليها يف القانون املدين

هما على تضمينها يف  اليت قد حيرص أحد الطرفني أو كلياألخرىوجيب الرتاضي كذلك على باقي الشروط 

  . صحة الرتاضي احلاصل بني الطرفنيالعقد اعتقادا منه أ�ا ضرورية من أجل

 ومن جهة) األهلية(ذلك، أن صحة العقد تشرتط، من جهة، أن يكون الطرفان أهال إلبرامه  فضال عن

   الستغاللا واإلكراه والتدليس والغلط: أخرى، أن ال يشوب الرضا عيب من العيوب التالية

  األهلية ـ 1

 األعمالاألهلية عموما هي صالحية الشخص الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات، وأن يباشر بنفسه 

  . والقضائية املتعلقة �ذه احلقوقالقانونية

وأهلية األداء » Capacité de jouissance« وتقوم األهلية يف األصل على التفرقة بني أهلية الوجوب 

»Capacité d’exercice«تثبت  ويقصد بأهلية الوجوب صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه، و

صالحية ، مبعىن لشخص للقيام بالتصرفات القانونيةويراد بأهلية األداء صالحية ا. والدته حيا للشخص مبجرد

  .حتمل االلتزامات واحلقوق الشخص الستعمال احلق، وبالتايل اكتساب

وكذلك تتأثر األهلية بعوامل . األهلية البلوغ مل أمهها السن حيث يشرتط يفو تتأثر األهلية بعدة عوا

اجلزائري  من القانون املدين 40والعته والغفلة والسفه، حسب املادة  هي اجلنون و"عوارض األهلية"أخرى تسمى 

قوقه ح عليه، يكون كامل األهلية لمباشرة يحجر كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم"

  .المدنية

  ."كاملة وسن الرشد تسعة عشر سنة

  . وتعترب األهلية من النظام العام فال يسوغ التنازل عنها وال احلصول عليها مبقتضى االتفاق

  .وحيث أن موضوع البحث هو عقد اإلجيار التجاري فإنين سأدرس األهلية فيما خيص املؤجر واملستأجر

   أهلية المؤجرـ أ

رب عمال من أعمال التصرف بالنسبة للمؤجر بل جمرد عمل من أعمال اإلدارة، وذلك ألن إن اإلجيار ال يعت

عقد اإلجيار التجاري ال يرتتب عنه إخراج ملكية العقار املؤجر من ذمة مالكه، بل يرتتب عنه جمرد االنتفاع باحملل 

 .املؤجر من طرف املستأجر

  

                                                 
  . من القانون املدين91 إىل 59املواد من طبقا ألحكام العقود، حتت عنوان الرضاء  و أحكام الرتاضي يف العقود، يف الكتاب الثاين املتعلق بااللتزاماتيلقد نظم املشرع اجلزائر -  1
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 من القانون املدين اجلزائري، وبالتايل 40ت عليه املادة وعليه فإن األصل يف املؤجر كمال األهلية كما نص

    .ال تنتج أثرها وفإن القاصر أو فاقد األهلية ال ميكنه أن يؤجر حبكم أن  التصرفات اليت يربمها باطلة

 الصناعي أوأما االستثناء فإن القاصر أو فاقد األهلية  الذي ميلك حمال معدا لالستعمال التجاري أو 

 والذي يستحيل عليه استغالله شخصيا أو بواسطة أجري أو وكيل ميكنه أن يؤجره وذلك طبقا ألحكام احلريف مثال

كذلك حسب القواعد املنصوص عليها  و من القانون املدين اجلزائري،44الوالية أو الوصاية أو القوامة حسب املادة 

  .)1(يف قانون األسرة اجلزائري

   أهلية المستأجرـ ب

جار ، ألن املستأجر يقوم باستئالنسبة للمستأجر يعد عمال جتاريا فإن اإلجيار التجاري بعلى عكس املؤجر

يقيد يف السجل التجاري ويكتسب صفة  و، لكي ميارس فيه نشاطا جتاريا،عقار موجه لالستعمال التجاري

  .تأجر ملمارسة التجارةمنه فإن األهلية املطلوبة يف املستأجر هي األهلية التجارية مبعىن صالحية املس والتاجر،

بالنسبة له فحسب بل حىت بالنسبة ليس القاصر التجارة يكتسب بدون شك خطورة وبالتايل فإن تعاطي 

  .  الذين يلحقهم الضرر من جراء تعاقدهم يف ظروف غري قانونيةالغريملصاحل 

من يزمع التعاقد يف  بصرامة وحزم شديدين بشأن اجلزائريولتاليف ذلك كان من الالزم أن يتدخل املشرع 

 من أجل محايتهم ومحاية الصاحل العام، وفتح الباب ملن يراه كفيال لتعاطي العمل األفرادهذا ا�ال فمنع منه بعض 

  . القانونالتجاري ضمن حدود

ولكن جند أن املشرع اجلزائري أورد استثناء يف ما خيص القاصر الذي يريد مزاولة التجارة من خالل توفر 

سنة، والثاين بتحصله على إذن من األب إن كان على قيد احلياة، أو من ) 18(يتعلق األول ببلوغه سن شرطيني، 

  .)2(األم أو أن يتحصل على إذن من جملس العائلة مصادق عليه من طرف احملكمة

   خلو الرضا من عيوبه ـ 2

اإلرادة حرة وسليمة غري لكي يعتد بإرادة األطراف املتعاقدة ويقوم العقد صحيحا، جيب أن تكون هذه 

وهي الغلط  من القانون املدين اجلزائري، 91 إىل 81املواد من  عليها تمشوبة بأي عيب من عيوب الرضا اليت نص

اإلجيار إذ ليس يف عقد .  القانون املدينوالتدليس واإلكراه، وكذا الغنب، ويرجع فيما يتعلق �ا إىل القواعد العامة يف

  . خاصة بشأ�ا قواعدالتجاري

 على غري حقيقته، ويكون هو الدافع إىل التعاقد األمرهو وهم يقوم يف ذهن املتعاقد فيصور له  : الغلط ـأ

 ،املؤجر مالك العقار بالتعاقد مع املستأجر، ومثاله أن يقوم )3(حبيث لو مل يقع هذا الغلط ملا كان أبرم العقد

                                                 
  . املتعلق بالنيابة الشرعية اجلزائريسرةراجع أحكام الكتاب الثاين من قانون األ -  1
  .78 ص. 2005  مطبعة الرياض ،،قسنطينة ،بلقاسم بوذراع ، الوجيز يف القانون التجاري -  2
  . قانون مدين جزائري81املادة  راجع -  3
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للمحل التجاري  أو مالك مستأجرهو إال طرف اآلخر ما أن ال يف حني يتبني له األمر على غري حقيقته إذ 

)Fond de commerce(.   

 اللجوء إىل احليلة واخلداع بقصد إيهام املتعاقد بأمر خيالف احلقيقة وجره بذلك بهيقصد  : التدليسـ ب

،والتدليس إن فالتدليس هو نوع من الغلط غري أنه يقوم على شروط معينة. إىل التعاقد، فقوامه التضليل والتمويه

عاب الرضاء فهو ال يفعل شيئا أكثر من أن  جيعله مشوبا بالغلط، إال أن الفرق بينهما هو أن الغلط يقع من 

تلقاء املتعاقد نفسه، أما التدليس فاملتعاقد اآلخر يلجأ إىل وسائل التمويه والغش ليدفعك للغلط وبالتايل إىل 

  .)1(التعاقد

من غري أن يسمح به القانون، حيمل بواسطته شخص آخر على أن يعمل  يباشر إجبارهو  :اإلكراه ـج 

، بل الرهبة اليت تقع يف اإلكراه ليست هي الوسائل املادية اليت تستعمل يف اإلرادةعمال بدون رضاه، والذي يفسد 

  .)2(نفس املتعاقد

عبارة عن عدم التوازن وعدم يتجسد الغنب يف اخلسارة اليت تلحق باملتعاقد من جراء العقد، وهو : الغـبنـ  د

  .)3(يعطيه املتعاقد وما يأخذه، والغنب الفاحش هو الذي يؤذي إىل املطالبة بإبطال العقد التعادل بني ما

وإذا مل يكن الرضا �ذه األوصاف، فإن اإلرادة على الرغم من أ�ا موجودة وكافية إلعطاء احلياة للعقد إال 

 هي رد اإلرادة الصحيحة، وتكون النتيجة املنطقية لعدم كفاية اإلرادةتمتع �ا أ�ا ال تتمتع بنفس القيمة اليت ت

  . العقدإبطالاالعتبار هلا وذلك بطلب 
  

   المحل:  ثانياـ

إما التزام بعمل : هو والطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به املدين، احملل هو النتيجة احلقوقية اليت أراد

  .)4(يقصد به نقل أو إنشاء حق عيين وو بإعطاء شيءباالمتناع عن العمل أ أو

   :ثالثة شروط احملل هي

   أو محقق الوجودممكنا  أن يكون المحلـ 1

 .العقد باطال بطالنا مطلقا إذا كان حمل االلتزام مستحيال يف ذاته كان قانون مدين 93 املادة حسب

ا االستحالة الالحقة النعقاد العقد فجزاؤها أم قائمة وقت إنشاء العقد، وجيب أن تكون االستحالة مطلقةو

االلتزام موجودا في الحال كما يجوز أن يكون محل االلتزام  يجب أن يكون محل". الفسخ، ال البطالن

  . قانون مدين92 حسب املادة "ومحققا شيئا مستقبال

                                                 
  . قانون مدين جزائري86املادة  راجع -  1
  . قانون مدين جزائري88املادة  راجع -  2
  .قانون مدين جزائري 90املادة  راجع -  3

  .540 ص، 1988، دار إحياء الرتاث العريب، )لبنان(الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام، ا�لد األول، اجلزء األول، بريوت  عبد الرزاق السنهوري، -   4
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   أن يكون المحل معينا أو قابال للتعيينـ 2

إذا لم "  قانون مدين94، حسب املادة قل أن يكون قابال للتحديدعلى األب أن حيدد حمل االلتزام أو جي

مقداره وإال كان  ومحل االلتزام معينا بذاته، ويجب أن يكون معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، يكن

  ."العقد باطال

  مشروعا  أن يكون المحلـ 3

من  96 املادة هذا حسب وعقد باطالإذا كان حمل االلتزام خمالف للنظام العام، أو اآلداب كان ال أي

  .القانون املدين

موجه ) محل(عقار " بإن حمل العقد يف عقد اإلجيار التجاري هو أن ميكن املؤجر املستأجر من االنتفاع 

  .)1( معلوم"بدل إيجار" حمددة مقابل "مدة زمنية" ل "لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

األركان اخلاصة  وبدل اإلجيار هي العناصر األساسية ور املؤجر، مدة اإلجيار،وهذه العناصر الثالثة العقا

  .اليت سوف أتناوهلا بالدراسة يف الفرع املوايل ولعقد اإلجيار
  

  السبب  :ثالثا ـ

، أي القصد الذي يف سبيله تعاقد )2(إليه وراء رضاه حتمل االلتزام  الوصولاملتعاقدهو الغرض الذي يقصد 

 اإلجيار امللزم للجانبني يكون السبب يف تنفيذ كل من الطرفني التزام اآلخر، مثال يف عقد  العقديف. الشخصان

التمتع باحملل املؤجر، يكون يف  املستأجرما السبب يف التزام  بيناإلجيار هو قبض مثن املؤجر سبب التزام التجاري

  .حمل العقد وجيب أن نفرق بني سبب العقد

  لماذا التزم المتعاقد؟: لسؤال اآليتالسبب هو اجلواب على ا

   ؟بماذا التزم المتعاقد :أما احملل هو اجلواب على السؤال اآليت

  :مها والعقود شرطان ووللسبب يف النظرية العامة لاللتزامات

  . أن يكون السبب  موجوداـ 1

  .أن يكون السبب مشروعا و ـ2
  

  ياإليجار التجارعقد األركان الخاصة ب: الفرع الثاني 

تكون حمل ، وهي تلك األركان اليت متيزه كعقد عن باقي العقود مبعىن أ�ا تلك اليت يقع الرتاضي عليهاو

   .ي ركن منها يؤدي إىل بطالن العقدختلف أ، والعقد

   التجاري أو الصناعي أو الحرفيالعقار أو المحل المؤجر الموجه لالستعمال:  أوال 

اري هو العقار أو احملل املوجه لالستعمال التجاري أو الصناعي الشيء املؤجر يف عقد اإلجيار التج

                                                 
  .210جعفر الفضلي ،املرجع السابق، ص  - 1
  .541،ص  عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق -  2
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أن أشرنا يف املطلب اخلاص بنطاق تطبيق األحكام اخلاصة باإلجيار التجاري إىل أن هذه  وقد سبق، وأواحلريف

قار هو األحكام ال يتم تطبيقها إال يف احلالة اليت يكون فيها الشيء املؤجر عقارا، ودعنا نتفق أن املقصود بالع

يقصد به اجلدران املؤجرة وهي  و "Local" وحتديدا مصطلح  " Immeuble "  الضيقياحملل املؤجر أي مبعناه الفيزيائ

احملل التجاري  و اجلزائري  فيقال اشرتى فالن اجلدران  ا�تمع  يف وسط �ا دارج التعامل و  شهرية عبارة 

)Fonds et murs(.   

كذا التطرق للطبيعة التكوينية للمحل املؤجر فقد  ويعة التجارية للمحل املؤجر، لذلك جيب التطرق إىل الطب

  .قد يتطلب استغالله حمال ملحقا به ويكون حمال رئيسيا فقط
  

   للمحل المؤجر الطبيعة التجارية أو الصناعية أو الحرفيةـ 1

فإن طبيعة هذا احملل هي ومنه ، إن املستأجر يستأجر احملل من أجل استغالله يف نشاط جتاري أو حريف

هذا ما يطرح الكثري من التساؤالت حول ما هي املعايري املعتمدة يف حتديد الطبيعة التجارية أو  وجتارية أو حرفية،

  .من له سلطة إطالق صفة التجارية على احملل املؤجر واحلرفية للمحل،

 العملية تتسم بالفوضى والعشوائية، ويف هذه النقطة بالتحديد جند أننا أمام فراغ قانوين كبري، حيث أن

فاألمر مرتوك يف غالب األحيان إلرادة األطراف الذين يقررون مدى صالحية العقار ملمارسة التجارة أو احلرفة، 

لذلك فإننا نشهد هذه الفوضى الكبرية يف ميدان التجارة، مثال ذلك أن شخصا ميلك بناية سكنية حتتوي يف 

و اثنني أو ثالث من أجل ركن السيارة، ولكنه يقوم بتأجريها على أساس أ�ا حمالت الطابق األرضي على مرآب أ

اخلياطة واحلدادة إىل غري ذلك، تتخذ  ومعدة لالستعمال التجاري، بل أن الكثري من احلرفيني مثل ورشات النجارة

 "Lotissement"صيصات من هذه املرائب مكانا تنشط فيه، مع العلم أن هذه البنايات والعمارات موجودة يف حت

البنايات حتولت إىل ما يشبه األسواق حبكم  أعدت خصيصا لالستعمال السكين، بل حىت أن بعض العمارات أو

  .()أن طوابقها مستغلة كلها يف النشاط التجاري

ومن خالل كل ما سبق نقول أن مسألة الطبيعة التجارية للمحل املؤجر هي مسألة يف غاية اخلطورة حبكم 

تشكيلها مشكال حقيقيا يهدد االستقرار القانوين املنظم للحياة التجارية، فهل  وكاسا�ا على جماالت عدة،انع

هل جيوز أن يوكل أمر ممارسة التجارة �رد توافق إرادة األطراف املتعاقدة،  وجيوز أن متارس التجارة يف كل مكان،

 النقطة من خالل إجياد آليات متكن من إعطاء لذلك فواجب املشرع اجلزائري أن يتدخل بالتحديد يف هذه

الصبغة التجارية للمحالت دون الوقوع يف مشكل الفوضى، مما يعود باإلجياب على اجلانب التجاري وكذلك 

  .منه اجلانب االجتماعي ككل مما يوفر احلياة احلضارية اليت تنعم �ا املدن واملواطنني  واجلانب العمراين للمدينة،

قطة بالذات جتدر اإلشارة إىل أن الوعاء العقاري للمحالت املعدة لالستعمال التجاري يف هذه النو

حبكم عدم إعطائه أمهية كبرية، وميكن أن  واحلريف يف الواقع اجلزائري هو وعاء حمدود حبكم احنصاره ووالصناعي

  :تلمسه من خالل ما يلي
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  .املراكز املعد للنشاطات احلرفية وناطقمتثلها خاصة امل:  احملالت املعدة لالستعمال احلريف ـ

  .متثلها املناطق الصناعية: صناعي  احملالت املعدة لالستعمال الـ

متثلها خاصة احملالت املوجودة يف الطوابق األرضية للعمارات :  احملالت املعدة لالستعمال التجاري ـ

سجل كما أشرت إليه سابقا نوعا من املنتشرة يف كل املدن، ولكين خبصوص هذه النقطة بالذات أ، السكنية

تنشأ، إذ ال يعقل أن  ومن خالل املشاريع العمرانية الرتقوية اليت ما فتأت تتجسد، الفوضى املتفشية يف هذا اجلانب

عمارة حتتوي على عشرة مساكن جند حتتها ستة أو سبعة حمالت معدة لالستعمال التجاري، لذلك وجب عند 

مجيع اهليئات اليت هلا دخل يف هذه العملية، حىت يتم الوصول إىل احلد املعقول من إنشاء هذه املشاريع إشراك 

 .السكنات والتناسب بني احملالت والنسبة

  لطبيعة التكوينية للمحل المؤجر اـ 2

إن املقصود بالطبيعة التكوينية للمحل املؤجر هو مما يتكون هذا احملل هل هو وحدة غري قابلة للتجزيء، أم 

قد تقتضي مصلحة التاجر من خالل احلياة العملية نالحظ أنه  و تكون هناك مكونات للمحل املؤجر،جيوز أن

 لوحدة النظام القانوين لإلجيارات )1( أماكن متعددة وعليه استقر القضاء يف تكييفهيف ميارس نشاطهمثال أن 

  تعددت األماكن اليت يباشر من خالهلا وحدة واحدة حىت ولوهالتجارية على فكرة عدم جتزئة حق اإلجيار إذا اعترب

  . وتسري عليها األحكام اليت قررها واخلاصة باإلجيارات التجارية، نشاطهالتاجر

  . ملحقا حمال أوا رئيسيإما حمال: يكون على وضعنياملؤجر وعليه فإن احملل 

   الرئيسي في عقد اإليجار التجاري المحلـ أ

ر الضروري ملمارسة التجارة أو الصناعة أو احلرفة، مبعىن أدق ال املقصود باحملل الرئيسي هو ذلك العقا

ختلفه يؤدي إىل ختلف تطبيق األحكام اخلاصة  وميكن أن يتصور ممارسة التجارة دون وجوده، فهو جوهر التعاقد

يف وجوده وحده كاف لتطبيق هذه األحكام دون احلاجة لوجود ملحقاته، فتخلفها ال يؤثر  وباحملالت التجارية،

  .صحة  التعاقد 

االتصال بالزبائن والعمالء، من  وفاحملل الرئيسي هو ذلك العامل احملدد يف عملية اكتساب الشهرة التجارية

استقبال الزبائن، باإلضافة إىل أنه ميكن من جتسيد النشاط التجاري  وخالل أنه مكان متارس فيه عملية البيع

ليست أغراضا أخرى ميكن تأخذ  وة التجارية يف حد ذا�ابصفة واضحة، حبيث أن سبب وجوده هو العملي

  .مسارات ليست هلا عالقة بالتجارة 

غرفة خمصصة لسكن التاجر، فاحملل الرئيسي  وكأن يكون العقار املؤجر متكونا من قاعة خمصصة للبيع،

فة املخصصة للسكن هي هنا هو القاعة املخصصة للبيع حبكم أ�ا موجهة إىل ممارسة التجارة أساسا، بينما الغر

الصفة ، وحمل ملحق وجوده بصفة منفصلة يسقط عنه صفة التجارية ألنه خمصص أساسا للسكن وليس للتجارة

  .تابع للعقار املعد لالستعمال التجاري والتجارية حني تطلق عليه مردها أنه ملتصق
                                                 

  .56 ص2003، منشأة املعارف، )مصر ( ، تطورها ووسائل محايتها دراسة مقارنة، اإلسكندرية  التجاريةامللكية ،أمحد حمرز -  1
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  ل الملحق في عقد اإليجار التجاري المحـ ب

لعقود اإلجيارات التجارية إال أن هذه احلماية مل تقتصر على األماكن  إن املشرع التجاري خصص محاية

الرئيسية وإمنا متتد أيضا إىل األماكن امللحقة وذلك لعالقة التبعية بني احملل الرئيسي وملحقاته اليت ال غىن عنها 

 على فرنسي استقر كما أن القضاء الي إىل ا�يار احملل التجاري ذاته، الستمرار االستغالل وإن فقدها يؤد

  .)1(أماكن كمالية وأماكن ذات نفع وأماكن ضرورية: ة إىل ثالث فئاتقتصنيف األماكن التابعة أو امللح

   كماليةأماكن ـ

فإن كان عقد اإلجيار التجاري انصب على احملل الرئيسي وملحقات كمالية تقوم على تسهيل استغالل  

حل  يستغل كم الطابق السفلي جري بناية من طابقني،طه مثال حالة تأاحملل التجاري دون التأثري الفعال على نشا

تجاري والطابق العلوي معد إليواء املستأجر فيه، يف هذه احلالة فإن الشقة تعترب جمرد مكان النشاط الملمارسة 

سواء فيما ملحق كمايل ال يؤثر على احملل التجاري وخيضع كل نزاع عن املسكن امللحق ألحكام القانون التجاري 

 من القانون التجاري أنه جيوز للمؤجر رفض 182خيص رفع بدل اإلجيار أو طلب اسرتجاع السكن، إذ تنص املادة 

جتديد اإلجيار على اجلزء اخلاص باحملالت السكنية باحملالت التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيه زوجه أو 

 هذا االسرتجاع حائزا لسكن يكفيه حلاجاته العادية وحاجات أصوله أو فروع زوجه بشرط أال يكون املستفيد من

  .أفراد أسرته الذين يعيشون أو يقطنون معه

   أماكن ذات نفع ـ

 تكون هذه األماكن التابعة أو امللحقة مفيدة ونافعة لالستغالل التجاري وحتقق مزيدا من استثمار احملل 

 مثال تلك األراضي  للخطرنشاط التجاريواليض وجود احملل يكون لفقد هذه األماكن أثر يف تعر دون أن تهوتنمي

  . كموقف لسيارات الزبائن أ�ا خمصصةيف عقد اإلجياراليت يرد العارية اليت تلحق باحملل و

يدعي بأ�ا أماكن نافعة اليت إذا رفض املؤجر جتديد اإلجيار بالنسبة للملحقات أنه وجتدر اإلشارة هنا 

ء إثبات توافر شروط بن املستأجر يرى العكس باعتبار أن تلك امللحقات ضرورية فإن علالستغالل التجاري إال أ

  على املستأجر وخيضع تقدير عنصر الضرورة للقاضي للبت يف املوضوع  يقعالضرورة مبا يعرض االستغالل للخطر

  .)2(فر شرط الضرورةامدى توبالنظر إىل 

  ضروريةأماكن  ـ

إىل �ديد استغالله ويعرض احملل إجيارها رفض جتديد يؤدي ا احملل الرئيسي و هي األماكن اليت يعتمد عليه

 169وإن مثل هذا النوع من األماكن نصت عليه املادة  ، الرئيسي للخطر وينعكس سلبا على النشاط التجاري

  :من القانون التجاري

                                                 
  .28، ص 2001الطبعة األوىل، اجلزائر، مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،   جياليل جنادي، اإلجيارات التجارية يف القانون التجاري اجلزائري،-  1
  .29 جياليل جنادي، املرجع السابق، ص -2
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 ضروريا الستغالل احملل  احملالت أو العمارات امللحقة باستغالل حمل جتاري عندما يكون استعماهلاـ

التجاري وملكيتها تابعة ملالك احملل أو العمارة اليت توجد �ا املؤسسة الرئيسية وجيب يف حالة تعدد املالكني أن 

  .تكون احملالت امللحقة قد أجرت على مرأى ومسمع من املؤجر بقصد االستعمال املشرتك

الصناعي أو  جيار بنايات معدة لالستعمال التجاري أو األراضي العارية اليت شيدت عليها قبل أو بعد اإلـ

  .)1(و استغلت مبوافقة املالك الصرحيةاحلريف بشرط أن تكون هذه البيانات قد شيدت أ
  

   مدة اإليجار التجاري:ثانيا 

ل إن لعقد اإلجيار أمهية بالغة يف احلياة العملية املادية إذ جيعل املؤجر يف اتصال دائم باملستأجر وذلك طو

مدة عقد اإلجيار ويعترب عقد اإلجيار من العقود الزمنية، فالزمن عنصر جوهري فيه وركن أساسي يف العقد، وإذا 

  .)2(اختلف الطرفان حول حتديد هذه املدة ال ينعقد العقد

 مكرر من القانون التجاري 187 نص يف املادة 02-05ونالحظ أن املشرع اجلزائري بعد صدور القانون 

دة حيددها األطراف بكل حرية، مبعىن أنه ال توجد مدة يشرتطها القانون لكي يتم توصيف اإلجيار على أن امل

-05مرد ذلك يف اعتقادي أن القانون  وبالتجاري، بل أن حتديد املدة مرتوك إلرادة األطراف حيددو�ا بكل حرية،

أركانه موضع اتفاق بل مل يكتفي بذلك أصبح ال يوفر أي محاية قانونية لإلجيار التجاري حبكم أنه جعل كل  02

وليس آثارا ، ألنه أخضع اآلثار أيضا لالتفاق، وهي حالة قانونية فريدة من نوعها حبكم أن العقد ينتج آثارا قانونية

كأن العقد يف هذه احلالة كيان مستقل على القانون، أي أن القانون أصبح ال يستغرق العقد، ألن العقد  واتفاقية،

  .اآلثار معا  و مكرر أصبح هو القالب أو الوعاء الذي حيوي األركان187ة حسب املاد

يف حني أن عنصر املدة يف القانون القدمي كان هو العامل احملدد للتمتع باحلماية القانونية من خالل  املادة 

لتجارية، قد  أن اكتساب احلق يف جتديد اإلجيار الذي خيول تطبيق أحكام اإلجيارات ا قانون جتاري، إذ 172

أحيط بشرط أساسي يتعلق باملدة الزمنية اليت جيب أن يعيشها احملل التجاري فوق العقار حىت يكتسب مالكه 

  :نالحظ هنا حالتان  واحلق يف جتديد اإلجيار،

   المدة في عقد اإليجار التجاري الشفهيـ 1

 الطرفان على إجيار حمل رئيسي  الشفهي على أنه ذلك العقد الذي يتفق فيه اإلجيار التجاري يعرف عقد

كان أو ملحق حبسب االتفاق دون إفراغه يف قالب رمسي مبعىن آخر دون حترير يف عقد معني ودون اشرتط فيه 

  .لتحديد املدة

كما أنه قد يتم حتديد مدة العقد شفاهة بني الطرفني ويف حالة النزاع عن املدة فإن ذلك خيضع ألحكام 

لتجاري لإلثبات وللمؤجر حق إ�اء عقد اإلجيار التجاري املربم شفاهة يف أي مرحلة من  من القانون ا30املادة 

                                                 
  .29جياليل جنادي ، املرجع السابق، ص  -  1
  . 151، ص 1980 والنشر،  دار النهضة العربية للطباعة،)لبنان ( بريوت ، اجلزء الرابع، اجلزائري القانون التجاري، أمحد حمرز-2
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 وذلك طبقا  مراحل العقد إال أن مدة استغالل احملل من طرف املستأجر هلا أمهية يف طلب التحديد والتمسك به،

 عقد اإلجيار إذ كان من  من القانون التجاري اليت تقضي أن للمستأجر حق التمسك بتجديد172ألحكام املادة 

 سنوات متتابعة مبوجب عقد إجيار واحد أو أكثر متتالية شفاهية، وبالتايل يف هذه 04مستغلي احملل التجاري ملدة 

 فإنه يف حالة رفض التجديد من للمحل التجاري باعتباره منشئ ومكون العقاراحلالة يكون للمستأجر احلق على 

وأن إثبات املدة يف عقد ، ستحقاقياالتعويض بالر املخلي التعويض املسمى طرف املؤجر يلزم بتسديد للمستأج

 من القانون التجاري سيما وصل اإلجيار وكذا تاريخ القيد يف السجل 30اإلجيار الشفهي خيضع ألحكام املادة 

  .التجاري

  :يه إذ جاء ف68121 حتت رقم 21/10/1990ومما قضت به احملكمة العليا يف القرار املؤرخ يف 

الرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى الوثائق المرفقة تبين أم المدعي بالنقض، قدم بحيث " 

 من القانون التجاري غير أن 173وصوالت لإليجار باإلضافة إلى السجل التجاري وتمسك بأحكام المادة 

عقود اإليجار إلى  من قانون التوثيق التي تخضع 12قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أحكام المادة 

 من القانون التجاري التي تجيز عقد اإليجار الشفهي 172الشكلية الرسمية لكنهم أغفلوا أحكام المادة 

فيعد صدور القانون التجاري يعتبر العقد تجدد شفهيا لمدة غير محددة وبذلك فإن قضاة الموضوع 

  .)1("أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قضائهم للنقض
  

  ة في عقد اإليجار المكتوب المدـ ب

عقد  أن املدة اليت ختول للمستأجر التمتع باحلماية القانونية يف  من القانون التجاري172دة لقد ذكرت املا

  .، هي مدة سنتنياإلجيار التجاري املكتوب

إلجيارات وهنا جتدر اإلشارة إىل حالة الفوضى اليت أثار�ا القراءات اخلاطئة هلذه املادة حبيث أن أغلبية ا

التجارية املكتوبة أصبحت يف وقت من األوقات ال تتعدى مد�ا السنتني، بل ظهر نوع جديد من عقود اإلجيار 

ستحقاقي الذي مينح  ليتجنبوا التعويض اال، جلأ إليها املؤجرون)mois 23( العشرين شهرا  ويسمى بعقود الثالثة

جدت  و �ديد استقرار املؤسسات التجارية واالقتصادية اليتهو ما أدى إىل وللمستأجر عند إخالء احملل املؤجر،

 عشرين شهرا، فعليها أن تغري مقر املؤسسة بني مدة ونفسها ال ميكنها االستمرار يف مكان معني أكثر من ثالث

وذلك ، 02- 05ون ـل املشرع اجلزائري من خالل القانـأخرى مما هدد وجودها أساسا، رمبا هذا ما يفسر تدخو

ر ستحقاقي، حىت إذا أجر املؤجر للمستأجر احملل ألي مدة كانت فإنه ميكنه اسرتداد احملل املؤجء التعويض االبإلغا

  . عند انتهاء املدة املتفق عليها

إىل نفس املعاجلة واحلماية ) 59-75 األمر( أن املشرع اجلزائري قد ذهب من خالل القانون القدمي نالحظ

، كما جتدر اإلشارة إىل أن املدة يف عقد 1955 ماي 24ن خالل ما يسمى بظهري اليت أقرها املشرع املغريب م

                                                 
  .81ص ، 1992 لسنة العدد األول قرار منشور يف ا�لة القضائية  -1
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) 09(اإلجيار التجاري بالنسبة للمشرع الفرنسي تعترب من النظام العام، وال جيوز االتفاق على مدة تقل على تسع 

  . )1(سنوات

ن اجلزائري هو أمر ضبطها بدقة يف القانو ولذلك فإنه من وجهة نظري فإن السكوت عن حتديد املدة

 يف مدة حيددها و قانون جتاري172إذ ال يعقل أن جند أن املشرع اجلزائري يتكلم عن املدة يف املادة ، خطري للغاية

 قانون جتاري أنه 175دة ، مث يتكلم يف املاسنتني إذا كان عقد اإلجيار مكتوبا أو أربع سنوات إذا كان العقد شفويا

 انقضاء مدته ودون حصول اتفاق بني الطرفني على مدة عقد اإلجيار اجلديد فإنه  اإلجيار بعدجتديديف حالة 

، مث تتكلم سنوات) 09(تكون مدة اإلجيار اجلديد مساوية ملدة اإلجيار الذي حل أجله دون أن تزيد عن تسع 

سنوات على ) 03 ( قانون جتاري عن أنه ال جيوز طلب إعادة النظر يف بدل اإلجيار إال بعد مرور ثالث193املادة 

 قانون 79كما أنه ميكن اإلشارة أيضا للمادة ، األقل من تاريخ الشروع يف االستغالل أو تاريخ بدأ اإلجيار ا�دد

تشرتط رقم األعمال اليت حققها يف  ) Fonds de commerce( جتاري اليت حني تتحدث عن بيع احملل التجاري 

األخرية، وحبكم أن البائع هو مالك احملل التجاري الذي من بني ) 03(كل سنة من سنوات االستغالل الثالث 

عناصره حق اإلجيار مبعىن آخر أن املدة املشرتطة يف عقد اإلجيار الذي خيول للمستأجر اكتساب احملل التجاري 

  .هي ثالث سنوات على األقل

د املدة ولكن حتديليكرس مبدأ حرية  02-05مث بعد ذلك يتدخل املشرع اجلزائري من خالل القانون 

بالتايل نتساءل ما مصري ، و)Fonds de commerce(ستحقاقي الذي هو قيمة  احملل التجاري بإلغائه للتعويض اال

السؤال املطروح ، وإشهاره إىل غري ذلك وقيده وتأجريه و اليت تتناول بيع احملل التجاري ورهنه168 إىل 78املواد من 

 عندما جاء ليحرر التعاقد على املدة فقد نال من مؤسسة كبرية يف القانون هل كان املشرع اجلزائري يدرك أنه

  ."المحل التجاري"التجاري تدعى 
  

   بدل اإليجار :ثالثا 

األجرة هي املال الذي يلتزم املستأجر بإعطائه للمؤجر يف مقابل االنتفاع بالشيء املؤجر، فهي حمل التزام 

  . )2(معينة أو قابلة للتعيني ومشروعة و حمل لاللتزام أن تكون موجودةيشرتط فيها كما يشرتط يف أي واملستأجر

يدفع  يف إن أغلب عقود اإلجيار التجارية حيدد فيها املتعاقدان مقدار بدل اإلجيار كون أن هذا األخري 

تعاقدان أما إذا كان امل الطرفني، اتفاق، أو ستة أشهر، أو سنة  حسب بداية أو �اية  كل شهر، أو ثالث أشهر

 من القانون 190مل حيددا بدل اإلجيار أصال فإن القانون قد خص األجرة يف عقد اإلجيار التجاري وفقا للمادة 

كذا و حالة عدم تسديد بدل اإلجيار و فقد بني األسس اليت يتم �ا تقدير األجرة بأحكام حمددة ما يليها والتجاري

  :فإننا نتناول هذين العنصرين كما يلي بذلك ، وإجراءات إعادة النظر يف هذا التقدير

                                                 
  .Art. L 145-1 à L 145-60 du Code du commerce français,  et décret 53-960 du 30 septembre 1953: الفرنسييف التشريع راجع - 1
 .159 -  158،  ص مرجع سابق اجلزء السادس، ،العارية، ا�لد األول وعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اإلجيار -  2
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  قدير أجرة عقد اإليجار التجاري تـ 1

يجب أن يطابق مبلغ بدل اإليجار الذي يراد "  من القانون التجاري على أنه190لقد نصت املادة  

  .القيمة اإليجارية العادية، تجديده أو إعادة النظر فيه

  : ا يلي  مذه القيمة على الخصوص على أساسو يمكن تحديد ه

 المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة الستقبال الجمهور أو لالستغالل مع األخذ بعين االعتبار ـ

من جهة أخرى  و، تحت تصرف المستغل من طرف المالكتجهيز المحالت الموضوعة ومن جهة قدم

ة المطالت مرافقها كما يجوز األخذ بعين االعتبار مساح وملحقاتها وطبيعة وتخصيص هذه المحالت

  .المفتوحة على الطوابق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة

 .المخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيه والحقيقية للمحالت الملحقة و المساحة الكاملةـ

 العناصر التجارية أو الصناعية مع األخذ بعين االعتبار من جهة أهمية المدينة أو الحي أو الشارع ـ

كما تأخذ بعين االعتبار ، التسهيالت المتوفرة للقيام به وة أخرى طبيعة االستغاللمن جه وأو المكان

 ."التكاليف المفروضة

 املتعاقدان قد حيددان األجرة يف العقد برضائهما، فتكون األجرة املتفق عليها جند أنمن خالل هذه املادة   

جيار أو حصل نزاع عند حلول أجل تسديد إذا حصل عدم اتفاق على كيفية تقدير مقدار بدل اإل، فهي السارية

تعذر إثبات مقداره دون أن يكون ألي من الطرفني أي دليل إثبات فإن إجراءات تقدير بدل  وبدل اإلجيار 

اإلجيار يكون أمام احملكمة برفع دعوى قضائية أمام القسم التجاري من أحد الطرفني، فهنا يكون تقدير بدل 

بذلك فيعمل مبا حكم به و، )1( من القانون التجاري190 ملا نصت عليه املادة اإلجيار من طرف القضاء وفقا

  .القضاء

يصري �ائيا، فال جيوز تقدمي طلب إعادة النظر إال بعد مرور ثالث  ووبعد صدور احلكم الذي حيدد األجرة

هذا ما  وجيار ا�دد، أو من تاريخ بدأ اإلوع يف االستغالل من طرف املستأجرسنوات على األقل من تاريخ الشر

 الصادر 108792 رقم هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها و، من القانون التجاري193/3ملادة نصت عليه ا

من المقرر قانونا أنه يجب أن يطابق مبلغ بدل اإليجار الذي "الذي جاء فيه على أنه  و20/11/1993بتاريخ 

   .يجارية العاديةده أو إعادة النظر فيه القيمة اإليراد تجدي

موقع المحل  وومن ثم فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على تقرير الخبير الذي اعتمد على مساحة

  .)2("ومقارنته بالمحالت المماثلة لمراجعة سعر اإليجار يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا

  

  
  

                                                 
 .    47، ص املرجع السابق، جياليل جنادي  -  1
 .110ص ، املرجع السابق، محدي باشا عمر  -  2
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   حالة عدم تسديد بدل اإليجارـ 2

أن يفاجئ املؤجر بعدم دفع املستأجر لبدل   التجاري وفقا للقانونقد حيدث بعد انعقاد عقد اإلجيار

وهو ، بالتايل فإن املشرع رتب على هذا األثر جزاء مقابل هذا اإلخالل واإلجيار يف التاريخ املتفق عليه يف العقد،

خ ال ينتج أثره لكن هذا الفس و،هو فسخ العقد بقوة القانون واملستأجر وفسخ عقد اإلجيار الذي أنشئ بني املؤجر

جيب أن يشار يف هذا اإلخطار إىل هذه  وبقى بدون نتيجة،إال بعد مرور شهر كامل من اإلخطار بالدفع الذي ي

كل اشتراط مدرج في اإليجار ينص على "  على أنهق م من 2، 191/1هذا ما نصت عليه املادة  و،املهلة

ستحقاقات المتفق عليها ال ينتج أثره إال بعد الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل اإليجار في اال

  .مرور شهر واحد من اإلخطار بالدفع الذي يبقى بدون نتيجة

  .)1("ويجب أن يشار في هذا اإلخطار إلى هذه المهلة

 أو كان بالعقد ، اجلزائريق م من 281املستأجر حالة إعسار طبقا ملا نصت عليه املادة بغري أنه إذا حلق   

، ففي هذه ق م من 277ل الوفاء اجلزئي لألجرة طبقا ملا نصت عليه الفقرة األوىل من املادة نص يقضي بقبو

 من السداد،احلاالت جيوز للقاضي نظرا ملركز املدين أن يعطي آجاال مالئمة كمهلة حىت يتمكن املستأجر بعدها 

ذلك ما مل يكن قد  وق عليه،بذلك يوقف خالهلا إعمال شروط الفسخ بسبب عدم دفع األجرة يف املوعد املتفو

سبق اإلعالن بالفسخ، أو صدر به حكم قضائي حاز قوة الشيء املقضي فيه، لكن إذا قام املستأجر بتسديد 

لشرط الفاسخ بسبب لطبقا للشروط اليت حددها القاضي فال يكون  وبدل اإلجيار يف املهلة القضائية املمنوحة له

  .القانون التجاري من 191/3ذا ما نصت عليه املادة ه وعدم دفع األجرة أي أثر لزوال سببه
  

  مراجعة بدل اإليجار ـ 3

هذا يف حالة ما إذا وجد أحدهم أن ، وحيق لكل من املؤجر أو املستأجر أن يطلب مراجعة بدل اإلجيار

اإلجيار بالتايل يطلب من الطرف الثاين مراجعة بدل اإلجيار سواء كان عقد ، وقيمة بدل اإلجيار جمحفة يف حقه

  : على أنهق ت من 192هذا ما نصت عليه املادة ، وجمددا أم ال

  

                                                 
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق "الذي جاء فيه على أنه  ، و10/05/1995 الصادر بتاريخ 109837: قضت احملكمة العليا يف قرارها رقم  -  1

كما يستخلص من  والذي تم تبليغه إلى شخص غير مؤهل ليأمر بطرد الطاعنة حيث أنه بالفعل وعتمد فقط على أمر بالدفع لمتأخرات اإليجارالقانون من حيث أنه ا

اردة في هذا تطبيقا للشروط الو و12/02/1983القرار المطعون فيه أن طرد الطاعنة تم األمر به بسبب عدم تسديد اإليجار على إثر األمر بالدفع المؤرخ في 

  .العقد

  :أن القرار أمر بطرد الطاعنة تعويض عن اإلخالء لعدم تسديد اإليجار من دونو       

ر من أجل اتوجيه إعذ وهي القيام بمعاينة تثبت بواسطة عقد غير قضائي عدم تسديد متأخرات اإليجار و من ق ت177تباع اإلجراءات الواردة في نص المادة  ا-

  .معاينة بواسطة عقد غير قضائي آخر عدم تسديد هذه اإليجارات  وعذار المذكورور في أجل شهر من تاريخ تبليغ اإل المذكتسديد متأخرات اإليجار

عوضا  ووبناء على ذلك فإن المجلس القضائي لما إكتفى باألمر بالدفع بدال،   ق ت191 ومن دون أن يقدم حكما يعاين فيه عدم تسديد اإليجار تطبيقا للمادة ـ

  ."تعين بالتالي نقضه من هذا الجانبي واإلجراءين المذكورين أعاله فإنه أخطأ فى تطبيق القانونعن 
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الخاضعة لهذه ، وأو المحالت مجددا كان أم ال، يجوز إعادة النظر في بدالت إيجار العمارات" 

  .)1("...أدناه  193األحكام بناء على طلب أحد األطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 

   :هي وتجراءاإادة النظر يف بدل اإلجيار يستوجب احرتام عدة إن طلب إع  

جيب أن يوجه الطلب بعقد غري قضائي أو رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول قبل رفع  ـ

  . القانون التجاري من192/2هذا ما نصت عليه املادة  والدعوى أمام القضاء

ذلك حتت طائلة البطالن طبقا  و املؤجر أو املستأجرجيب أن حيتوي طلب بدل اإلجيار املعروض سواء من ـ

  .القانون التجاري  من 192/2للمادة 

يف حالة عدم حصول اتفاق بني الطرفني يرفع من يهمه التعجيل دعوى قضائية بعد مرور فرتة ثالثة أشهر  ـ

 .القانون التجاريمن  192/3مادة طبقا لل

إال إذا اتفقا  جيار اجلديد يستحق ابتداء من يوم الطلبيف حالة قبول الطلب أو العرض فإن بدل اإل ـ

 .و أثنائها عن تاريخ أبعد أو أقربالطرفان قبل رفع الدعوى أ

ال جيوز تقدمي طلب إعادة النظر إال بعد مرور ثالث سنوات على األقل من تاريخ الشروع يف االستغالل  ـ

 .  )القانون التجاريمن  193/1 دةاملا(اإلجيار ا�دد  أو من تاريخ بدأ من طرف املستأجر

وعليه فإن عدم احرتام هذه اإلجراءات مبا فيها اإلجراء الذي جاء به تعديل القانون التجاري مبوجب 

 املتعلق بتحديد مبلغ اإلجيار يف العقد غري القضائي أو يف الرسالة املوصى عليها يرتب حتما عدم 05/02القانون 

  .)2(قبول الدعوى شكال
  

  الشكلية في عقد اإليجار التجاري من اإلثبات إلى الركن : الثالث الفرع 

لقد كانت مسألة إثبات عقد اإلجيار التجاري من املسائل الشائكة والصعبة اليت كانت تطرح نوع من 

الغموض أمام القضاء، السيما إذا كانت عالقة اإلجيار قائمة على عقد شفهي إذ ميكن يف هذه احلالة أن ينفي 

من طرف املستأجر لكن التعديل اجلديد للقانون التجاري مبوجب  ر قيام هذه العالقة، مما يصعب إثبا�ااملؤج

 أدى إىل تغيري القواعد اليت حتكم إثبات عقد اإلجيار التجاري إذ أن املشرع اشرتط لصحة عقد 05/02القانون 

ن القول أن مسألة الشكلية يف عقد ، لذلك ميكاإلجيار التجاري خضوعه للشكل الرمسي حتت طائلة البطالن

اإلجيار سلكت مسارا مليئا بالتحوالت من خالل أ�ا كانت جمرد طريقة من طرق اإلثبات لتتحول إىل ركن من 

أركان العقد ختلفه يؤدي إىل بطالن العقد، وعليه سوف ندرس يف هذا الفرع مرحلتني مرحلة الشكلية طريقة من 

  . أركان العقدالشكلية ركن من  وطرق اإلثبات
  

                                                 
 بدل جيب حتت طائلة البطالن أن حيدد و" يتمثل يف إضافة فقرة أخرى جاءت صياغتها كالتايل 06/02/2005 املؤرخ يف 05/02جتدر اإلشارة أن التعديل الذي مس هذه املادة مبوجب القانون  -  1

 .يعين ذلك أن يتم حتديد بدل اإلجيار املعروض أو املطلوب يف العقد غري القضائي أو يف الرسالة املوصى عليها مع طلب العلم بالوصول  و"اإلجيار املطلوب أو املعروض 
  .103ص ، مسرية بوخميلة ، املرجع السابق -  2
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   عقد اإليجار التجاري الشكلية طريقة من طرق إثبات: المرحلة األولى 

القاعدة العامة أن ، كان الشكل طريقة من طرق اإلثبات فقط ف59-75هذه املرحلة جيسدها القانون 

يد، وهذا ما هو اإلثبات يف املادة التجارية يتسم باحلرية وهذا لكون أن املشرع التجاري حرر اإلثبات من كل ق

بسندات  ـ: يثبت كل عقد تجاري"ن التجاري والذي جاء فيها على أنه و من القان30مستشف من نص املادة 

 باإلثبات بالبينة أو بأية وسيلة ـبدفاتر الطرفين،  ـ بالرسائل، ـ بفاتورة مقبولة، ـبسندات عرفية،  ـرسمية، 

 استثنت املسائل التجارية  من القانون املدين اليت333/1 ادةوكذلك امل، "أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها

في غير المواد التجارية إذا كانت التصرف القانوني تزيد قيمته عن "من جمال تطبيقها فنصت على أنه 

 دينار جزائري، أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم 100.000

  ".ر ذلكيوجد نص بغي

وبذلك يرتتب على إطالق املشرع حرية اإلثبات يف  ا�ال التجاري أنه ميكن إثبات أي تصرف جتاري أيا 

كانت قيمته بالكتابة أو بالبينة أو القرائن أو بأية وسيلة أخرى وباعتبار أن عقد اإلجيار التجاري يندرج ضمن 

  .اتالتصرفات التجارية فإنه ميكن إثباته مبختلف طرق اإلثب

زيادة على العقود التي يأمر القانون " واليت جاء فيها على أنه 1 مكرر 324لكن بالرجوع إىل نص املادة 

أو ... بإخضاعها على شكل رسمي يجب تحت طائلة البطالن تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار

 تأكد على خضوع عقود دهاجن، ..."عقود إيجار زراعية أو تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي

الشكل الرمسي وذلك حتت طائلة البطالن وبالتايل املشرع يف هذه املادة عدل عن اجتاهه الذي  اإلجيار التجارية إىل

تميز به تكان سائدا لسنوات طويلة يف ميدان اإلثبات التجاري وهو مبدأ حرية اإلثبات  نظرا للطابع اخلاص الذي 

يعد تراجعا حقيقيا من طرف املشرع يف مسألة مبدأي السرعة واالئتمان، وهذا على احلياة التجارية واليت تقوم 

رية وتبين الشكل العدول على مبدأ حرية اإلثبات يف جمال العقود التجا وخضوع عقود اإلجيار التجارية إىل الرمسية

ثبات هذا النوع من العقود وع من العقود حيد من املبدأ بل يقيده وجيعل الوسيلة الوحيدة إلالرمسي يف هذا الن

الشكل الرمسي بل وحتت طائلة البطالن مما جعل احملكمة العليا يف الكثري من قرارا�ا غري مستقرة يف هذا ا�ال 

  . )1(لتناقض النصوص

 عقد اإلجيار التجاريمن مت وجب التأكيد على أن القضاء خالل هذه املرحلة لعب دورا كبريا يف إثبات و

دأ حرية اإلثبات الذي اعتنقه املشرع يف جمال إبرام العقود التجارية إال أن جل اجتهادات احملكمة الرغم من مبب

الت كتوب أو بوصالعليا استقرت على ما خيالف ذلك وهذا عندما قيدت إثبات عقد اإلجيار التجاري بعقد م

  :دفع بدل اإلجيار، مثال ذلك 
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من المقرر قانونا "على أن  قضت فيه احملكمة العليا ، حيث13/07/1985 مؤرخ يف 36344: القرار رقم 

عقد اإليجار ال يثبت إال بموجب عقد مكتوب أو وصوالت تثبت دفع بدل اإليجار بدون تحفظ ومن أن 

  .ثم فإن االكتفاء بمجرد القول على إثبات عقد اإليجار ال يكفي

ر، ولذلك فإن المطعون  ولما كان في قضية الحال أن الطاعن لم يستطع إثبات صفته كمستأج

  .ضده غير ملزم بتبليغه تنبيها باإلخالء

ولما قضى المجلس بإلغاء الحكم المستأنف لديه القاضي بإبطال دعوى  المطعون ضده الرامية إلى 

طرد الطاعن من المحل التجاري الذي يشغله بدون حق وال سند، ومن جديد قضى بطرد هذا األخير وكل 

   .)1("محل فإنه بهذا القضاء التزم تطبيق صحيح القانونمن يحل محله في هذا ال

من " على أنه 05/10/1985 بتاريخ  الصادر36694 رقم  الصادر العليا يف القراركما قضت احملكمة

شهادة الشهود ال تكفي إلثبات تسليم مبالغ اإليجار في نهاية كل شهر بانتظام، ومن ثم المقرر قانونا أن 

 المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبعدم اعتماده على شهادة الشهود إلثبات فإن النعي على القرار

  .واقعة تسديد اإليجار في غير محله

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة االستئناف أيدوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بطرد 

ئهم كما فعلوا التزموا صحيح الطاعن من المحل المتنازع فيه وبدفع اإليجار المتأخر، فإنهم بقضا

  .)2("القانون

 السالفة الذكر، يتبني لنا أن إثبات عقد اإلجيار التجاري يف حالة املنازعة فمن خالل قرارات احملكمة العليا

 الذي 75/59بني األطراف ال يكون إال بالكتابة الرمسية أو العرفية أو وصوالت دفع اإلجيار وهذا يف ظل األمر 

ى األخذ مببدأ حرية اإلثبات يف إبرام العقود التجارية، وبالتايل أدى إىل ظهور إشكاليات عملية أكد صراحة عل

 اإلجيارية االئتمان مما جعل السوق وقيقية أثرت سلبا على احلياة التجارية واليت من طبيعتها تقوم على السرعةح

ما أثقلت كاهل احملاكم جبميع درجاته طراف املتعاقدة على عقد اإلجيار التجاري كتعيش مشاكل هزت ثقة األ

  .بالقضايا املعروضة عليها يوميا يف هذا ا�ال
  

  المرحلة الثانية الشكلية ركن من أركان عقد اإليجار التجاري

 استحدثها املشرع التجاري يف التعديل قائم بذاته  إن الشكلية يف عقد اإلجيار التجاري أصبحت ركن 

املادة  و مكرر187هذا يف املادتني ، و06/02/2005 املؤرخ يف 05/02وجب القانون رقم األخري للقانون التجاري مب

تحرر عقود اإليجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا " مكرر على أنه 187/2فقد نصت املادة ، 1 مكرر 187

ذلك تحت  ويالقانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسم

                                                 
  .106، ص 1990 لسنة  02ور يف ا�لة القضائية، عدد  قرار منش-  1
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يبقى " على أنه 1 مكرر 187كما نصت املادة ، "تبرم لمدة يحددها األطراف بكل حرية وطائلة البطالن

 مكرر أعاله خاضعا للتشريع الساري 187تجديد عقود اإليجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 

  ."المفعول بتاريخ إبرام عقد اإليجار

مكرر السالفة الذكر نص على أن حيرر عقد اإلجيار املربم بعد نشر القانون  187وعليه فاملشرع يف املادة 

بذلك فإن املشرع حسم اخلالف الذي كان قائما بني  و،ذلك حتت طائلة البطالن و الرمسي يف الشكل05/02

هذا أمام تعارض النصوص  والقضاء حول مدى خضوع إجيار احملالت التجارية إىل الشكليةورجال القانون 

ذلك  و،كمة العليا يف عدة قرارات قضائيةبني ما ذهبت إليه احمل و)1(قانونية اليت كانت سائدة يف هذا الشأنال

  .بتأكيدها على ضرورة خضوع إجيار احملالت التجارية إىل الشكل الرمسي  

مبعين أنه  كن من أركان عقد اإلجيار التجاري،جعل من الرمسية ر " مكرر187املادة " فالنص اجلديد بالتايلو

يرتتب على ذلك أن عقد اإلجيار الذي يربم بني ، والعدم سواء و، فالعقد ال وجود له فهو حالة عدم استيفائهيف

إرجاع  و، يعترب عقد باطل بقوة القانون يستوجب إبطاله05/02 غري رمسي بعد نشر القانون األطراف يف شكل

 العقد، فاملشرع يف التعديل األخري أراد أن يفصل �ائيا يف مسألة األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل إبرام هذا

  .أن يقضي بصفة �ائية على العقود العرفية وإثبات عقد اإلجيار التجاري

، فعليه قبل التطرق إىل أركانه العامة واملتمثلة يف ضي نزاع حول عقد اإلجيار التجاريفإذا عرض على القا

لو مل يتنازع األطراف يف  وتحقق من وجود احملرر الرمسي الذي أفرغ فيه العقد حىتالسبب أن ي واحملل وركن الرضا

ميكن لألطراف تصحيحه  ال وهذا لكون أن عدم حترير عقد اإلجيار التجاري يف الشكل الرمسي يعد باطال وقيامه

  .  )2(بإقرارهم

زم بإثبات صحة إدعائه ومن مثة فإن أي طرف يدعي أنه يف عالقة عقد إجيار جتاري مع طرف آخر مل

يشرتط يف هذا احملرر الرمسي  و،"إبرام عقد اإلجيار التجاري"أي بتقدمي احملرر الرمسي الذي أفرغ فيه هذا التصرف 

قد  و،أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة،  من ق م أن يقوم بتحريره موظف324طبقا لنص املادة 

د الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص العق" على أنه  السالفة الذكرنصت املادة

 في حدود سلطته ومكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا لألشكال القانونية

  ."اختصاصهو

 فرها يف السند الرمسي حىت يكون صحيحا،ة الذكر نستخلص الشروط الواجب توفمن خالل املادة السالف  

  : هذه العناصر الثالثة هي واملقررة قانوناتكون له احلجية و

 .أو شخص قائم خبدمة عامة أو ضابط عمومي دور السند الرمسي من موظف صـ 01

                                                 
انون املدين  من الق1 مكرر 324 من القانون التجاري جتيز ضمنيا إبرام عقد اإلجيار التجاري  كتابة أو شفاهة يف حني أن املادة 172إن املادة ف 05/02قبل صدور القانون  -1

 . تنص صراحة على ضرورة إخضاع هذا العقد إىل الرمسية حتت طائلة البطالن 
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أو الشخص املكلف خبدمة عامة يف حدود سلطته  أو الضابط العمومي أن يتصرف املوظف ـ 02

  .واختصاصا�ا

  .مراعاة األوضاع الشكلية اليت يفرضها القانون ـ  03

 اإلثبات ال  الشروط القانونية يفعلىفرت إذا توعليه فإن الورقة الرمسية احملرر فيها عقد اإلجيار التجاري و  

 ينفي عالقة اإلجيار أن يقيم الدليل على بطال�ا ولكن على من ينكرها و،يطلب ممن حيتج �ا أن يثبت صحتها

  .ليس له طريق يف ذلك إال الطعن فيها بالتزويرو

ميكن  وال 05/02هذا يف ظل القانون رقم  وكتابة الرمسية ال ميكن إثبات عقد اإلجيار التجاريإذن بدون ال

أو القرائن إال يف حالة واحدة وهي حالة  أو شهادة الشهود أو اليمني اللجوء إىل أية وسيلة إثبات أخرى كاإلقرار

 يجوز اإلثبات بالشهود "يها على أنه اليت جاء ف و من ق م336 يف املادة فقدان السند الرمسي املنصوص عليها

  ." إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتهـ، ...أيضا فيما يجب إثباته بالكتابة

 لو كان عقدا شكليا، وفهذه املادة جتيز اإلثبات بالبينة أو القرائن ألي عقد يشرتط القانون إثباته بالكتابة

 أن يثبت أنه قد أبرم فعال عقد اإلجيار التجاري يف حمرر ،ستفادة من هذه املادةجيب على الطرف الذي يريد االو

أخريا  وب عليه أن يثبت واقعة ضياع السند،الشكلية كما جي وأن هذا العقد مستويف الشروط املوضوعية و،رمسي

  .)1(الغرق أو السرقةذلك بأن يقدم الدليل على ضياع السند كحالة احلريق أو احلرب أو  و،يثبت السبب األجنيب

 عبارة 59-75وعلى ضوء ما تقدم ميكن القول أن الشكلية يف عقد اإلجيار التجاري كانت يف ظل القانون 

ذلك متاشيا مع متطلبات احلياة التجارية اليت تستوجب املرونة  وعن طريقة إثبات ختلفها ال يؤثر على كيان العقد

حىت املغريب الذين جعلوا إثبات عقد اإلجيار  ولفرنسي، املصريهو نفس ما ذهب إليه املشرع ا ويف التعامل

التجاري خيضع لقواعد اإلثبات يف املواد التجارية، بل ذهب الفقه الفرنسي إىل أبعد من ذلك حيث يفضل 

الشكل العريف لعقد اإلجيار التجاري مبا أنه ميكن حملرر العقد أن يكون حماميا خمتصا يف مواد اإلجيار التجاري 

جيارية، بل أن املشرع اجلزائري نفسه يف قة اإليساعد األطراف على تضمني العقد كل ما من شأنه توضيح العال

 مكرر قانون مدين اليت 467املادة  خالل املعدل للقانون املدين من 2007 مايو 13املؤرخ يف  05- 07القانون 

 املشرع أوجب وعليه فقد  ،"ان باطال إال ك ويكون له تاريخ ثابت وينعقد اإليجار كتابة" : نصت على 

 ،اإلجيار يف عقد رمسي أو عقد عريفمل حيدد هل جيب إفراغ  واجلزائري مبوجب هذه املادة أن ينعقد اإلجيار كتابة

  .لكنه استبعد مبوجب هذه املادة اإلجيار الشفاهي و،ميكن أن ينعقد اإلجيار بعقد عريفمنه و
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 بالشكلية يف عقود اإلجيار التجاري، وهذا ما يتناىف ذ أخ02-05لقانون ولكن املشرع اجلزائري نفسه يف ا

يفرمل احلركية اليت تتطلبها احلياة التجارية، وما هي  ومع مبدأ حرية اإلثبات يف املواد التجارية، كما أنه يعرقل

ي، إذن فاملشرع احلكمة من فرض الشكلية هل هو لتخفيف من حجم املنازعات القضائية يف مواد اإلجيار التجار

  . بالنظر يف مثل هذه املوادهنا حياول أن يلعب دور القاضي التجاري املكلف أصال

من خالل كل ما تناولناه يف هذا املطلب نالحظ أن لعقد اإلجيار التجاري أركانا عامة يشرتك فيها مع 

هي العقار  و متيزه عن باقي العقودالسبب، كما أن هلذا العقد أركانا خاصة به واحملل وسائر العقود أال وهي الرضا

بدل اإلجيار، باإلضافة إىل الركن الشكلي والذي ناقشنا  واملوجه لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف، املدة،

 02-05فيه كيف أن الشكلية يف عقد اإلجيار التجاري كانت طريقة من طرق اإلثبات للتحول من خالل القانون 

  .ختلفه يؤدي إىل بطالن العقدإىل ركن قائم بذاته 

وبعد أن تكتمل كل أركان عقد اإلجيار التجاري فما هي اآلثار اليت ينتجها هذا العقد؟ سؤال حناول 

  .اإلجابة عليه من خالل املطلب املوايل
    

   آثار اإليجار التجاري:المطلب الثاني 

ميع الشروط القانونية، فإنه يرتب يكون مستويف جل وبعدما ينعقد عقد اإلجيار التجاري جبميع أركانه

كذا تلك املتعلقة باكتساب  واملستأجر، وبااللتزامات اليت تنتج يف ذمة املؤجرجمموعة من اآلثار منها ما يتعلق 

 اآلثار املرتتبة على عقد اإلجيار التجاري السابق ذكرها من املطلببذلك فإننا سنتناول يف هذا  و،امللكية التجارية

  . مستقلةوعفرخالل ثالث 
  

  اتجة عن عقد اإليجار التجاري  التزامات المؤجر الن:الفرع األول 

من أجل استغالله يف ) العقار(املؤجر يف عقد اإلجيار التجاري هو ذلك الشخص الذي يقوم بتأجري احملل 

صيانة ملؤجر، اتسليم احملل  تنشأ على عاتق املؤجر التزامات تتلخص أمهها يف ونشاط جتاري أو صناعي أو حريف،

  . ضمان العيوب اخلفية،ضمان التعرض، احملل املؤجر
  

  االلتزام بتسليم المحل المؤجر  : أوال 

يلتزم املؤجر أن يسلم احملل املؤجر وملحقاته للمستأجر لالنتفاع به حسب االتفاق الواقع بني الطرفني   

ر يف حالة ال يكون فيها صاحلا لالنتفاع، وطرأ ، وإذا سلم احملل املؤج)1( من القانون املدين467حسب نص املادة 

على هذا االنتفاع نقص كبري جاز للمستأجر فسخ العقد أو ختفيض األجرة بقدر ما نقص من االنتفاع ويف غالب 

األحوال يرفض املستأجر أن يأخذ احملل املؤجر املشوب بالنقص ففي مثل هذه احلالة يتعني عليه إجناز حمضر إثبات 

                                                 
حتديد  وطبيعة االنتفاع به فإذا كان مثال حمل اإلجيار أرض زراعية وجب تعيينها والغرض من تأجريه وموقعه وحتديد مساحته وإن املقصود بالعني هو الشيء حمل عقد اإلجيار فيجب تعيينه تعيينا دقيقا - 1
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يق احملضر القضائي إلثبات هذا النقص وعدم صالحية احملل املؤجر لالنتفاع به حسب ما جاء يف حالة عن طر

العقد مثال انعدام اإلنارة به، كما أنه جيب أن يشمل التسليم ملحقات احملل احملددة ضمن عقد اإلجيار أو تلك 

 احملل املؤجر أو املصعد أو الفناء،  اليت مل يتضمنها العقد واليت تستوجب أن تكون ضمنيا كالدرج الذي يوصل إىل

 من ق م جتعل للمستأجر احلق يف فسخ العقد 477/1وباختصار إذا شاب احملل املؤجر نقص أو عيب فإن املادة 

أو اإلنقاص يف األجرة بقدر ما نقص من االنتفاع مع التعويض إن لزم األمر وفيما خيص أحكام هذا التسليم فإن 

  .)1(لنا إىل أحكام التسليم يف عقد البيع من ق م حتي478املادة 

وإذا كان احملل املؤجر يف حالة من شأ�ا أن تعرض املستأجر أو من ينتفع معه أو مستخدميه خلطر صحي 

 من القانون 477جسيم جاز له أن يطلب فسخ العقد ولو سبق له أن تنازل عن هذا احلق طبقا ألحكام املادة 

  .املدين اجلزائري
  

  لتزام بصيانة المحل المؤجر  اال: ثانيا 

 من ق م على هذا النوع من االلتزامات، اليت �دف إىل ضمان بقاء العني املؤجرة 479لقد نصت املادة   

  : هي على الشكل التايل وة اإلجيارعلى حاهلا أثناء فرت

  .)2(الضروريةالقيام بالرتميمات  و صيانة العني املؤجرة إلبقائها على ما كانت عليه أثناء التعاقدـ

  .التكاليف املرتتبة على العني املؤجرة و دفع الضرائبـ

  . دفع مثن املياه إذا قدر جزافاـ

كتفسري هلذه املادة نالحظ أن املؤجر يتعهد بصيانة احملل املؤجر ليبقى على احلالة اليت كان عليها وقت و

املستأجر ينتفع بشكل مريح باحملل املؤجر، وعليه التسليم وجيب عليه أن يقوم جبميع الرتميمات الضرورية اليت جتعل 

أن جيري األعمال الالزمة لألسطح من جتصيص وتبييض وأن يقوم بتنظيف اآلبار واملراحيض وتصريف املياه 

ويتحمل املؤجر الضرائب والتكاليف األخرى اليت ترتتب على العقار كما يتحمل مثن املياه إذا قدر جزافا وإذا قدر 

 على املستأجر أما مثن الكهرباء والغاز وغري ذلك فيتحمله املستأجر كل هذا ما مل يوجد اتفاق بعداد فيكون

  .يقضي خبالف ذلك بني الطرفني

وقد ترد التزامات أخرى يف العقد على املؤجر تنفيذها وإذا تأخر املؤجر بعد إعذاره عن القيام �ذه 

 ترخيص من احملكمة يسمح له بإجراء األعمال بنفسه االلتزامات التعاقدية جاز للمستأجر أن يتحصل على

 من 480وباقتطاع ما صرفه من بدل اإلجيار مع حق طلب فسخ اإلجيار أو إنقاص الثمن طبقا ألحكام املادة 

  .القانون املدين اجلزائري

                                                 
 ." ومكان تسليم الشيء المؤجرع من أحكام خاصة ما تعلق منها بتاريخيسري على االلتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على االلتزام بتسليم المبي" من ق م 478املادة   - 1
أن يقوم  وصيصجر باألعمال الالزمة لألسطح من حتقيام املؤ،  من ق م479/3القيام بكل الرتميمات الالزمة أضافت املادة  وإضافة إىل التزام املؤجر بصيانة العني املؤجرة -  2

 .ياه تصريف امل وبتنظيف اآلبار واملراحيض
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تلزم وجيوز للمستأجر دون حاجة إىل ترخيص من القضاء أن يقوم بالرتميمات املستعجلة أو البسيطة اليت 

  .املؤجر وأن ينقص ما أنفقه من مثن اإلجيار إذا مل يقم املؤجر بتنفيذها يف الوقت املناسب بعد اإلعذار
  

                  االلتزام بضمان التعرض  : ثالثا 

كذلك التعرض الصادر من الغري، ألن من ضمن التزامات  ويقصد به التعرض الصادر من املؤجر نفسه،و

هذا االلتزام يف الواقع ، و)1(ن للمستأجر عدم التعرض له عند شروعه يف االنتفاع بالشيء املؤجراملؤجر هو أن يضم

قد تعرض املشرع ، و)2(هادئا واحملل املؤجر انتفاعا كامالبنابع من متكني املستأجر من االنتفاع املخول له قانونا 

مان املؤجر على األعمال اليت تصدر منه يقتصر ضال  و ق م، 487 من ق م إىل املادة 483هلذا االلتزام يف املادة 

 يصدر من مستأجر آخر أو من أي شخص )3(بل ميتد إىل كل تعرض مبين على سبب قانوين، أو من مأموريه

                              : بذلك فيقسم الفقه هذا االلتزام إىل نوعني مها كالتايل، وتلقى احلق عن املؤجر

، يرتتب عليه اإلخالل بانتفاع قصد به قيام املؤجر بأي عمل ماديي و:شخصيضمان التعرض ال/ 01

  .، انتفاعه باحملل املؤجر على الوجه املقصودستأجر بفائدة من الفوائدامل

القانوين،  وإذا كان التعرض الشخصي يشمل التعرض املادي: ضمان التعرض الحاصل من الغير/ 02

 يكون ذلك بأن يدعي الغري حقا يتعلق باحملل املؤجر و،مال القانونيةغري ال يتجاوز األعفإن ضمان تعرض ال

  .ومتعارض مع حق املستأجر
  

  ضمان العيوب الخفية: رابعا 

 وضمان هي تلك العيوب الواضحة اليت تؤثر على الطبيعة العادية لالنتفاع،، إن املقصود بالعيوب اخلفية  

ة بالبيع، فتعترب هذه األخرية أصال يرجع إليه فيما مل يرد نص مبينة يف األحكام اخلاص والعيوب اخلفية موضحة

وتتحقق هذه العيوب إذا مل تكن ظاهرة وقت تسلم املستأجر للمحل ، )4(خاص يتعارض مع طبيعة عقد اإلجيار

 فاملؤجر مسئول عن العيوب، ال ميكن للمستأجر تبينها لو أنه فحص احملل املؤجر بعناية الرجل املعتاد، واملؤجر

هذه املسؤولية ناجتة عن االلتزام باجناز شيء يتمثل يف تسليم احملل املؤجر ، واخلفية اليت تعيق االنتفاع باحملل املؤجر

قد نصت يف هذا اإلطار على هذا العيب ، ومن طرف املؤجر يف حالة تسمح باستغالله حسب ما تضمنه العقد

ؤجر للمستأجر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من يضمن الم" من ق م إذ جاء فيها على أنه 488/1املادة 

عيوب التي لكن ال يضمن ال و، أو تنقص من هذا االنتفاع نقصا محسوسا بهاععيوب تحول دون االنتفا

                                                 
 .297العارية، ا�لد األول اجلزء السادس، مرجع سابق، ص  وعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اإلجيار  -  1
 .297عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص   -  2
 .302ص ، املرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري  -  3

   .432ص سابق،الرجع امل، عبد الرزاق السنهوري  -  4
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يكون مسئوال عن عدم وجود الصفات التي تعهد بها صراحة، أو خلوها من  و،جرى العرف التسامح بها

  ."لم يوجد اتفاق يقضي بخالف ذلكما صفات ضرورية لالنتفاع بها كل هذا 
  

   الناتجة عن عقد اإليجار التجاريالتزامات المستأجر: الفرع الثاني 

 من املؤجر احملل الذي استأجره ستغالل التجاري حلسابه يف الاملستأجر هو ذلك الشخص الذي يقوم با

من بينها احلق يف اإلجيار، مث إدار�ا مما خيول له حق االنتفاع طول مدة اإلجيار بعناصر احملل التجاري جمتمعة و

  :حلسابه يف مقابل مبلغ حيصل االتفاق عليه يسمى بدل اإلجيار وعليه تتلخص أهم التزامات املستأجر يف
  

  االلتزام بدفع بدل اإليجار : أوال 

 يف النقاط من مثة فإننا نتناول هذا االلتزام واملباشر املرتتب يف ذمة املستأجر، وو هو االلتزام األساسي  

  :التالية 

 ،ا لقاعدة العقد شريعة املتعاقدين بالنسبة مليعاد دفع األجرة فيكون حسب ما اتفق عليه املتعاقدين، تطبيقـ

إليجار في المواعيد يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن ا" من ق م بقوهلا 498هذا ما أكدته املادة و

  ."ي المواعيد المعمول بها في الجهةب الوفاء باألجرة فج و، فإذا لم يكن هناك اتفاق،المتفق عليها

يكون دفع األجرة في موطن و" من ق م على أنه 498/2 أما عن مكان دفع األجرة فقد نصت املادة ـ

  ."أو عرف يقضي بخالف ذلك، ما لم يكن اتفاق، المستأجر

 حىت يقوم الدليل على عكس  إن الوفاء بقسط من األجرة يعترب قرينة على الوفاء باألقساط السابقة- 

  . من القانون املدين499هو ما نصت عليه املادة  وذلك

يه املادة هذا ما نصت عل و،التكاليف وكما أن األطراف ميكنهم االتفاق على كفالة لضمان بدل اإلجيار ـ

  . من القانون املدين500
  

   فيما أعد لهالمحل المؤجرااللتزام باستعمال : ثانيا 

كون ، وي)1(بأن ال حيدث به تغيريات ضارة، وأجر بأن يستعمل احملل املؤجر فيما أعد لهيلتزم املست

 من 491يعترب هذا االلتزام إجيايب إذ تنص املادة  و، حسبما أعد له من التخصيص املتفق عليهاحملل املؤجراستعمال 

فإن لم يكن هناك ،  عليهيلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع االتفاق"ق م على أنه 

هو االلتزام  وأما االلتزام السليب، "اتفاق وجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت له

  اليت جاء فيها على أنه و من ق م492/1هذا ما نصت عليه املادة  وبعدم تغيري التخصيص املنصوص عليه
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 تغييرا بدون إذن المؤجر إال إذا كان هذا التغيير ال ال يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة" 

  ."ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر
  

  العناية به  والمحل المؤجرااللتزام بالمحافظة على : ثالثا 

أن حيافظ عليه حمافظة الرجل العادي فهو مسؤول عما  و،باحملل املؤجرجيب على املستأجر أن يعتين   

ذلك ما أكدته  و من فساد أو هالك غري ناشئ عن استعماهلا استعماال عاديا،يلحق باألماكن أثناء انتفاعه �ا

اجلاري العمل �ا ما  و،حملل املؤجر من القانون املدين، كما يلتزم املستأجر بالقيام بالرتميمات اخلاصة با495املادة 

ا اثبت أن احلريق نشأ عن ، إال إذاحملل املؤجرمل يوجد اتفاق على خالف ذلك، إضافة إىل أنه مسؤول عن حريق 

كما جيب على املستأجر أن خيرب فورا املؤجر ،  من ق م496/1هذا ما نصت عليه املادة  وسبب ليس من فعله

 يظهر عيب فيه أو يقع فيه أو،  إىل ترميمات مستعجلةاحملل املؤجرتاج حيكأن ، بكل أمر يستوجب تدخله

  .  من القانون املدين497هذا وفقا ملا نصت عليه املادة  و، أو يتعدى الغري بالتعرض أو اإلضرار بهاغتصاب

   عند انتهاء عقد اإليجار التجاري المحل المؤجرااللتزام برد : رابعا 

إذا حدث نزاع ، و)1( عند انتهاء مدة اإلجياراحملل املؤجر من ق م ملزم برد 502املستأجر وفقا لنص املادة 

هذا احملضر قد حرر  حقات اليت ترد وجب الرجوع إىل حمضر اجلرد إذا كان  أو وقع خالف يف امللاملؤجر احملليف 

   .)2(عند بداية اإلجيار

 إال يف حالة وجود نص خاص يف ذلك، ، الذي ميتنع عن التسليم يكون قد خالف هذا االلتزام فاملستأجر

عن ما  واحملل املؤجرجيارية فباإلخالل �ذا االلتزام وجب على املستأجر أن يدفع للمؤجر تعويضا عن القيمة اإل

  .  قانون املدينال من 502حلق املؤجر من ضرر طبقا ملا نصت عليه املادة 

 مكرر قانون جتاري كرست ذلك بأن نصت على أن املستأجر ملزم مبغادرة األماكن 187كما أن املادة 

  .ستحقاقيطالبة بالتعويض االاإلخالء أو املاملؤجرة مبجرد انتهاء عقد اإلجيار دون احلاجة لتوجيه تنبيه ب
    

   اإليجار التجاريالملكية التجارية الناتجة عن عقد :الفرع الثالث 

إن املستأجر يف عقد اإلجيار التجاري يتمتع باحلماية القانونية املقررة للملكية التجارية جوهرها متلك 

ر اخلطرية اليت ترتتب على رفض جتديد مرد هذه احلماية هو احلرص على جتنب اآلثا واملستأجر للمحل التجاري،

اليت يكون من نتائجها ا�يار احملل التجاري ومن مت غياب  واإلجيار من طرف املؤجر بغية اسرتداد األماكن املؤجرة،

التجسيد الفعلي له، باعتبار أن احملل التجاري الذي يكون أحد عناصره احلق يف اإلجيار مهدد يف وجوده إذا ما 

 اكن املؤجرة، ألن احلق يف اإلجيار يعترب يف حقيقة األمر مستقرا لعناصر احملل التجاري األخرىاسرتجعت األم

                                                 
جب أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة اإلجيارية للعني، جيب على املستأجر أن يرد العني املؤجرة عند انتهاء مدة اإلجيار فإذا أبقاها حتت يده دون حق و: "  ق م على أن 502 تنص املادة - 1

 ." وباعتبار ما حلق املؤجر من ضرر
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خمز�ا الرئيسي، إذ أن استئجار العقار بغية ممارسة نشاط جتاري أو حريف أو صناعي، يؤدي إىل ميالد كائن قانوين و

ر املستأجر، ذلك أن النشاط املمارس يف يسمى احملل التجاري الذي هو مال منقول معنوي، يكون مملوكا للتاج

 املال من التاجر املستأجر، وازدهاره إىل الكثري من اجلهد واستمراره وجتهيزه واحملل التجاري حيتاج يف  مرحلة إنشائه

ألفه زبائنه، ومن مث فإن طرده منه  وبالتايل فمن حقه بعد هذا اجلهد أن حيتفظ مبكان نشاطه الذي استقر فيهو

  . ضررا كبريا يستلزم تعويضهيشكل له

كرس فكرة ،  املتضمن القانون التجاري59 -75 جند أن املشرع اجلزائري من خالل القانون ويف هذا اإلطار،

اليت تناولت أحكام التصرفات القانونية ، يليها من القانون التجاري  وما78احملل التجاري من خالل أحكام املادة 

  .وتأجريه إىل غري ذلك من األحكام، كبيعه، رهنهاليت ترد على  احملل التجاري 

سوف أتناول بالدراسة يف هذا الفرع، كيف أن احملل التجاري قد يكون منشأه عقد اإلجيار التجاري، مث و

  .أتناول أيضا مدى تأثر اإلجيار التجاري بالتصرفات القانونية الواردة على احملل التجاري

  

  ريتملك المستأجر للمحل التجا : أوال

 متلكهو  معينة، إن من أهم اآلثار اليت ترتتب على عقد اإلجيار التجاري إذا ما استمر ملدة زمنية

متسك املؤجر  و،يف جتديد عقد اإلجيار التجاريللمحل التجاري، فإذا متسك هذا األخري حبقه املستأجر 

  .ل املؤجرباسرتجاع حمله فإن املؤجر ملزم بتعويض املستأجر حىت يتمكن من اسرتداد احمل

أبرز خصائصه  ولذلك سوف أحاول من خالل ما سيأيت أن أبني املفهوم القانوين للمحل التجاري

  .  وعناصره

   المفهوم القانوني للمحل التجاريـ 1

تعترب التجارة من أقدم احلرف اليت عرفها اإلنسان، كما أن حاجة ا�تمع إليها بشىت أنواعها وأشكاهلا 

 مل تظهر إال يف أواخر القرن ةالتجاريامللكية وبالرغم من ذلك فإن فكرة . ع إىل عهد بعيد وطرق ممارستها ترج

 التجاري احملللح ، حيث يعترب املشرع الفرنسي أول من ادخل مصط عند ظهور فكرة احملل التجاريالتاسع عشر

، املعروف باسم 1791مارس  17 الصادر يف  )Loi le chapelier( يف التشريع، إذ بعد أن ألغى قانون شابليه 

 التجارية احملالت واضعه، نظام الطوائف حمدثا بذلك ظروفا مالئمة لظهور عدة أنظمة جتارية منها فكرة تنظيم 

 من القانون الفرنسي 470و 469 التجاري يف املادتني احمللواليت بدأت بوادرها األوىل من خالل إشارة عابرة إىل 

 التجاري يف القانون اجلبائي احملل، أعقبها إشارة إىل العناصر املعنوية يف 1838 مارس 28املتعلق باإلفالس املؤرخ يف 

1872 فرباير 28الصادر يف 
 التجاري، ونص على أ�ا تتناول الثمن احملل، الذي قضى بفرض ضريبة على بيع )1(

اري، مث جاء القانون الصادر يف أول  واملنقوالت املعدة لالستغالل التجاإلجيارالتنازل عن حق  واحمللاملقرر لسمعة 

                                                 
  . 167، ص 2002 املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، ،)اجلزائر(ون األعمال، الرغاية قان وعلي بن غامن، الوجيز يف القانون التجاري -  1
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 التجاري، وهو عقد الرهن، حيث اعرتف ضمنا بصحة الرهن احملل وتناول أحد العقود الواردة على 1898مارس 

 التجاري وعدم انتقاهلا إىل الدائن املر�ن، غري أنه مل يتطرق إىل بيان عناصر احمللبالرغم من احتفاظ املدين حبيازة 

 مارس 17ليت جيب تسجيلها يف السجل التجاري، وهو ما دفع املشرع الفرنسي إىل إصدار قانون  التجاري ااحملل

  .)1( التجارياحملل الذي نظم فيه بيع ورهن 1909

التجاري للوجود إىل أن املشروعات التجارية كانت حمدودة احملل ويرجع السبب يف تأخر ظهور مؤسسة 

ساحات العمومية وامليادين القريبة من املساكن، وذلك على غرار ما األمهية، وأن التجارة كانت تباشر يف ال

نشاهده اليوم يف األسواق اليت تعقد بضواحي املدن، لذلك مل يكن للمتجر دور هام يف حياة التاجر والتجارة، بل 

ساسية ، من العناصر األالزبائنكانت ذاتية التاجر وأمهية شخصيته، وما يتمتع به من ثقة وحسن معاملة مع 

ه به األمر الذي مافتئ يتضاءل بالتدريج بفعل تظاهر نائه التجاري، ويف ارتباط زباملهيمنة يف حتديد قيمة مشروع

ممارسة التجارة يف حمالت قارة، والتطور الذي عرفته وسائل التجارة وتقنيا�ا، باإلضافة إىل : عدة عوامل منها

 يكن هلا وجود يف املاضي، مثل العالمات التجارية، وبراءة ظهور عناصر مهمة لصيقة باالستغالل التجاري مل

وقد ترتب على ذلك ازدهار التجارة واتساع دائرة املنافسة، وبروز عناصر . االخرتاع، والرسوم الصناعية وغريها

ذي معنوية أخرى، كاالسم التجاري ومن مثة بدأ املتجر أو املصنع يتفرد بقيمة مستقلة عن قيمة الشخص الذايت ال

مما ساعد على التقريب بني  عناصر املتجر التاجر وذاتيته بينما زادت أمهيةيستغله،وبذلك تضاءلت أمهية شخص 

 له ذاتية خاصة وكيان مستقل آخرالعناصر املختلفة املوجهة الستغالل التجاري والربط بينهما وإنتاجها ملال 

  .خمتلف أو متميز عن كل عنصر من العناصر اليت تتكون منها

 من صميم الواقع ويرجع الفضل الكتشافها إىل التجار ت التجاري نشأاحمللومهما يكن األمر فإن فكرة 

أنفسهم وذلك عندما اهتدوا لطريق النظرة التجريدية إىل اجلمع بني العناصر املادية واملعنوية وإمكانية استغالل 

 الفكرة ملا عملت التشريعات التجارية على تكريس هذا ا�موع أو تسخريه كأداة لالئتمان وقد زاد االهتمام �ذه

 التجاري عن طريق تنظيم اآلليات املرتبطة به ووضع قواعد قانونية خاصة به ككل احمللهذا الواقع ومواكبة تطور 

 أو إجيارارهنا أو  ًباعتباره ماال ذا قيمة مالية واقتصادية مهمة ميكن التصرف فيه بشىت أنواع التصرفات بيعا أو

  .)2(ريها ناهيك عن إمكانية استغالله إما مباشرة بواسطة مالكه أو بواسطة الغريغ

ومن خالل ما سبق جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل يعطي تعريفا للمحل التجاري بل ترك مسألة 

  :يلي  على تعريفه كمااتفقحيث أن مجهور الفقهاء ، القضاء وتعريفه للفقه

عناصر  ويتكون من عناصر معنوية، ال منقول معنوي ذو طبيعة تجاريةالمحل التجاري هو م"

  ".مادية

  

                                                 
  .168علي بن غامن، املرجع السابق، ص  -  1
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   خصائص المحل التجاريـ 2

 مال منقول معنوي يتألف من جمموعة من عناصر منقولة  يتضح لنا أنهل التجارياحمل بالرجوع إىل تعريف

: عن خصائص احملل التجاري وهي بغرض جذب العمالء لتجارة أو صناعة معينة، وبالتايل فهذا التعريف يكشف 

  .أنه مال منقول، وأنه مال معنوي، وأنه ذو صفة جتارية

  المحل التجاري مال منقول  ـ أ

يعترب احملل التجاري من األموال املنقولة ألنه يرتكب من جمموعة عناصر من األموال املنقولة مادية كانت أو 

وحق امللكية الصناعية وهذا ما ستقر عليه الفقه والقضاء، معنوية كالبضائع واملهمات وحق االتصال بالعمالء 

فاحملل التجاري ال يتمتع بصفيت االستقرار والثبات اليت يتمتع �ا العقار، وعلى ذلك تسري على احملل التجاري 

 األحكام القانونية اخلاصة باملنقول فإذا أوصى شخص مثال لشخص آخر جبميع أمواله املنقولة دخل يف نطاق هذه

األموال احملل التجاري، ولكن املشرع اجلزائري قد أخضع احملل التجاري يف بعض احلاالت ألحكام العقارات كما 

هو احلال بالنسبة للقواعد اخلاصة بامتياز البائع ورهن احملل فان ذلك ال يؤثر على اعتبار احملل التجاري ماال 

  .)1(منقوال

   المحل التجاري مال معنوي  ـب

ل التجاري صفة املنقول املعنوي من طبيعة غالبية عناصره، رغم وجود العناصر املادية يكتسب احمل

الشهرة التجارية، جعلت احملل التجاري  والبضائع، إال أن إلزامية وجود عنصري العمالء واآلالت وكاملعدات

 أن هذه اخلاصية جتعل من غري. بالتايل فإن هذه اإللزامية جعلت احملل التجاري ماال معنويا وموجودا بوجودمها،

 كقاعدة ةاملادياحملل التجاري بصفته ماال منقوال معنويا خيضع لقواعد خاصة متيزه عن باقي األموال املنقولة األخرى 

  .)2(احليازة يف املال املنقول، ألن هذه القواعد خاصة باألموال املادية دون األموال املعنوية

   المحل التجاري ذو صفة تجارية ـج 

 إذا ما كان األمر يتعلق  حملل التجاري ذو صفة جتارية ألن التاجر يقوم فيه باستغالل نشاط جتاري، ولكنا

 بنشاط مدين، ال يعترب احملل حمال جتاريا حىت ولو كان له عمالء وبه معدات، كمكاتب احملامني وعيادات األطباء،

عمال  جتارية حبسب الشكل، وهذا ما ذهب إليه املشرع بالتايل فالنشاطات اليت تقوم �ا احملالت التجارية، هي أو

يعد عمال تجاريا بحسب شكله العمليات : " من القانون التجاري اجلزائري 04 الفقرة 03اجلزائري يف املادة 

  ."المتعلقة بالمحالت التجارية

  

  
  

                                                 
  .87، ص 1994 دار النهضة العربية، ، )لبنان (بريوت زء األول،، اجل)املشروع اخلاص واملشروع العام( حممود مسري الشرقاوي، القانون التجاري، النظرية العامة للمشروع -  1
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   عناصر المحل التجاريـ 3

   . من القانون التجاري78 يف نص املادة  ما جاءمثلماللمحل التجاري عناصر مادية وأخرى معنوية، 

  ناصر المادية للمحل التجاري الع ـأ 

يف األثاث التجاري  هذه العناصر هي مبثابة حقوق ترد على أشياء مادية منقولة غري عقارية وتتمثل هذه األشياء

  . من جهة والبضائع من جهة أخرىواألدواتواملعدات 

 األثاث التجاري والمعدات واألدوات ـ

العتاد الذي ف  التجاري دون أن تكون معروضة للبيع،احملل استثماروهي تلك التجهيزات اليت تستعمل يف 

 متنوع حبسب طبيعة نوع النشاط التجاري املمارس، فقد يكون العتاد ذو )1(يستخدم يف استغالل احملل التجاري

تاد املستعمل جمرد ميزان، أو رفوف، أو قيمة مادية بسيطة كما هو الشأن يف الدكاكني الصغرية أين يكون الع

مصرف، مما يتماشى مع طبيعة النشاط، كما أنه  قد تزداد قيمة العتاد بازدياد حجم وأمهية النشاط املمارس، كما 

هو احلال بالنسبة ملقاوالت البناء مثال أين جند قيمة العتاد مرتفعة جدا مقارنة بالعناصر األخرى مما جيعله عنصرا 

  .تقييم احملل التجاريمهما يف 

 كما هو متعارف عليه ذو طبيعة منقولة حبكم طابعه املادي البحث  املستثمر يف احملل التجاريالعتاد و  

يف فرتة زمنية وجيزة بني عدة أشخاص، وتسهيال النتقال ملكيته كانت  و أنه قابل للتداول مبنتهى السهولةإذ

وصالت التسليم أي الوثائق  وعتاد غالبا ما تنتقل ملكيته مثال بالفواتريطبيعته املنقولة عامال يف ذلك، حبيث أن ال

  .ال تتطلب صبها يف حمرر قانوين تقين ومعقد والقانونية غري معقدة

إال أن هذا ال مينع أن تكون للعتاد يف بعض األحيان طبيعة عقارية، أي أن يكون العتاد عقارا وخيضع يف 

 بالتخصيص، ابعبارة أوضح يصبح عقار وار كالشهر العقاري والتسجيل مثال،حكام العقألمعامالته القانونية 

  .، أي يصبح جزءا ال يتجزأ من هذا العقارعندما خيصص للعقار الذي ميارس فيه التجارة
  

 البضائع ـ

ئمة البضائع كوحدة قا ، وينظر إىل هذه)2(وهي املنقوالت املعدة للبيع تامة الصنع أو نصف مصنعة أو مواد أولية

 التجاري، وهي احمللبذا�ا وليس كأجزاء متنوعة، وهذه الوحدة هي اليت جتعل من البضائع عنصرا ماديا من عناصر 

العنصر األقل استقرارا ذلك وفقا ملا تقتضيه التجارة، والبضائع تتميز عن األدوات من حيث الغرض املعدة له حيث قد 

دة للنقل مثال تعترب من األدوات، أما إذا كانت معروضة للبيع فإ�ا من قبيل تعترب أدوات وقد تعترب بضائع، فالسيارة املع

  :البضائع، ويتميز نظام البضائع باخلصائص التالية 

  احملل التجاري تكون البضائع مستقلة عن احملليف حالة بيع. 
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  التجاري تستثىن البضائع من هذا الرهناحملليف حالة رهن   . 

  احملل على أن ترد مع احملل أو قد تؤجر مع احمللتجاري تستثىن البضائع وتبقى ملالك  الاحملليف حالة تأجري 

 .أو ترد قيمتها
  

   للمحل التجاري المعنويةالعناصر  ـب 

يقصد بالعناصر املعنوية للمحل التجاري جمموع األموال املنقولة املعنوية املستغلة يف النشاط التجاري، وأهم 

الشهرة التجارية، العنوان التجاري، االسم التجاري، احلق يف اإلجيار، حقوق  والعمالء : العناصر املعنوية ما يلي

  .  عتمادات اإلداريةالتجارية، الرخص واال وامللكية الصناعية

 وقد ذكرت هاتني ، )1( قانون جتاري119كذا املادة  و قانون جتاري78 املادة أشارت إليهاهذه العناصر و

ليس احلصر باعتبارها أهم العناصر اليت تدخل يف تكوين احملل  وعنوية على سبيل املثالاملادتني العناصر امل

التجاري، وهذا أمر طبيعي ألنه ال يعقل أن يقوم املشرع حبصر كافة العناصر املعنوية للمحل التجاري كون العناصر 

  .ختضع لعوامل التطور التكنولوجي واملعنوية تتغري من وقت آلخر

، احملليتصور قيام هذا   التجاري واليت بدو�ا الاحملل العناصر دورا هاما يف حتديد قيمة تلعب هذهكما 

  :وسنتناول حتليل هذه العناصر بإجياز من خالل الفقرات التالية

 التجاري، احملل التجارية أهم عنصر يف الشهرة والعمالءيعترب عنصر :  التجارية الشهرة و العمالءـ

 التجارية، وألمهية هذا العنصر فإنه جرى الشهرة والعمالء جتاري بدون عنصر حملد إذا ال ميكن تصور وجو

 التجارية ألنه والشهرة العمالءالعمل على أنه ال ميكن إثارة دعوى املنافسة غري املشروعة دون عنصر 

  .األساس يف قيامها 

 احمللص املشكل منهم رواد  جمموع األشخابالعمالء أو بعبارة أدق عنصر االتصال العمالءويعين عنصر 

 التجاري ملا ميتاز به من حسن احمللالتجاري، والذين اعتادوا الرتدد عليه واملرتبطني بشخص التاجر صاحب 

  .)2(معاملة، وأمانة وصدق أو مبقتضى عقود متوين اليت تربطه معهم

 التجاري، حملهلتاجر  جمموع األشخاص املرتبطني باملكان الذي يستغل فيه ابالشهرة التجاريةويقصد 

 بالنظر ملا ميتاز به عن الزبائن التجاري على اجتذاب واستقطاب احمللبسبب عوامل موضوعية ال شخصية كقدرة 

ونوع السلع واخلدمات اليت يقدمها، فهي عبارة عن اجتماع أوضاع   )3(غريه من املتاجر كموقعه اجلغرايف أو شهرته

 التجارية مصدرا لعنصر الشهرة مرتقبني حيث ميكن اعتبار زبائني مبثابة واقعية تسهل احلصول على الزبائن وه

   .العمالء

                                                 
  . قانون جتاري119 و78راجع املادتني  - 1
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 التجاري يفرتض ارتباط الزبائن به فإن ذلك يعين ضرورة استجابة هؤالء لشرطني احمللوإذا كان وجود 

  : التجارياحمللأساسيني يلزم أن يكون الزبائن فعليني وتابعيني لذات 

  جتاري إذا كان الزبائن افرتاضيني أو حملال ميكن القول بقيام  :عليينجب أن يكون الزبائن في 

احتماليني، فال يكفي فتح أبواب احملل أمام اجلمهور لكي يظهر الزبائن، بل من الضروري كذلك أن يتم البدء يف 

وليس بصدد  جتاري حمل التجاري فبدون هذا االستغالل نكون فقط أمام إمكانية قيام للمحلاالستغالل الفعلي 

غري أنه إذا كان البدء يف االستغالل أمرا الزما، فإن بعض القضاء يعرتف بوجود الزبائن بالنسبة .  موجودحمل

  . حملطات البنزين اليت تقدم خدما�ا للجمهور مبجرد فتح هذه احملطات ألبوا�ا 

 احملل وبالتايل زوال ي إىل تالشي عنصر الزبائنداستغالل احملل، يؤوينتج عما تقدم أن التوقف عن 

  .التجاري

   للمحلمؤدى هذا الشرط افرتاض تبعية الزبائن  : التجاريللمحليجب أن يكون الزبائن تابعين 

 جتاري آخر يليب هلم مبحلالتجاري الذي يستحوذ على إرضاء حاجيات هؤالء، وكذلك عدم ارتباطهم الوثيق 

جوهريا يف كل احلاالت، ذلك أنه قد يتخلف عندما نفس احلاجيات لكن يتعني مالحظة أن هذا الشرط ليس 

 التجاري جزءا متفرعا عن جممل زبائن جمموعة جتارية، وهذا هو شأن التجارة الصغرية املستغلة احملليكون زبائن 

  .  يتصور استئثارها بزبائن معينني يف إطار مركب جتاري أو احملطات اخلدمية اليت تقدم خدما�ا للجمهور حيث ال

يتمثل العنوان التجاري يف التسمية املبتكرة أو العالمة املميزة أو الرمز الذي يضعه : عنوان التجاري الـ

، وقد يتمثل يف كتابة أو رمز أو التاجر على واجهة حمله التجاري حىت يتميز عن غريه من احملال التجارية املماثلة

س فيه، كما يقصد منها إثارة االنتباه ولفت نظر إشارة أو صورة ملصقة على واجهة احملل توحي بالنشاط املمار

الزبائن إىل املتجر وبالتايل فإنه ال صلة له باالسم املدين للتاجر، وال خيضع ألي قيد يف السجل التجاري وإمنا 

   . التجارياحملليكون احلق فيه باألسبقية يف االستعمال، وتقتصر محايته على املنطقة اليت يوجد فيها 

 ،يتخذ التاجر ملتجره امسا جتاريا مييزه عن باقي املتاجر، ويعرف به يف الوسط التجاري: جاري التاالسم ـ

 يكون حتت اسم آخر خيتاره التاجر ومن شأنه أن جيدب  ميكن أن، كما)1( االسم الشخصي للتاجرفقد يكون

 القانون بواسطة الدعوى للمحل التجاري، والذي حيميه ويعد االسم التجاري عنصرا معنويا. العمالء، ويبهرهم

 باعتباره اص بالتاجرميكن ملن حيمل نفس االسم اخلغري املشروعة ضد املقلدين هلذا االسم من املنافسني، و

شخصا طبيعيا أن ميارس جتارة بامسه الشخصي، على أن يلتزم يف هذه احلالة بإضافة ما من شأنه أن مييز حمله عن 

ري، وذلك بوجود االسم واللقب والتسمية التجارية من أجل استبعاد حمل زميله الذي له نفس االسم التجا

  .االلتباس بني احمللني 
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فإن املشرع ، قتصادينيحدوث لبس وخلط لدى املتعاملني االإمكانية  وسم التجاريورغم أمهية عنصر اال

  .)1(اجلزائري مل خيصه باحلماية القانونية ومل يفرد له أحكاما قانونية تنظمه

قد ، نالحظ أن املركز الوطين للسجل التجاري، وبالنظر إىل احلركية االقتصادية اليت تشهدها البالدولكن 

خصص مصلحة تدعى مصلحة األسبقية يف التسمية يرتكز عملها يف قيد التسميات التجارية، فإن تعلق األمر 

 األمر يتعلق بشخص إن كان و،"Nom Commercial" بشخص طبيعي فإنه ميكن أن يقيد تسميته يف إطار 

  . "Dénomenation" معنوي أي شركة جتارية فإنه يتم القيد يف إطار 

هو احلق الذي يتمتع به التاجر على العقار الذي استأجره ليمارس فيه جتارته، حبيث   : الحق في اإليجارـ

جارة، قد ينشىء يف هذا العقار ميكنه التنازل عن اإلجيار أو نقله للغري ونالحظ أن التاجر مستأجر العقار املعد للت

 التجاري فال حملهجتاريا ذا أمهية كبرية، ميكن أن يكون سببها املباشر موقع العقار لذا إذا رغب التاجر يف بيع حمال 

 مل يفعل ذلك فال شك  التجاري ألنه لواحمللبد أن يشمل البيع حق اإلجيار أي التنازل عن إجيار العقار ملشرتي 

 Droit"د اجته الفقه الفرنسي إىل تعريف احلق يف اإلجيار أنه حتريف لعبارة احلق يف جتديد اإلجيار وق، أنه سيتضرر

au renouvellement du bail commercial" ،جتدر اإلشارة هنا أن احلق يف جتديد اإلجيار سوف نتناوله و

  . بالدراسة يف الفصل الثاين من هذا البحث

 من القانون التجاري عند الكالم عن رهن احملل 119رع اجلزائري يف املادة  لقد نص عليها املش:التراخيص ـ

 خالف القانون الفرنسي الذي جتاهل هذا العنصر عند تنظيمه لكل من البيع ورهن احملل التجاري علىالتجاري 

مات التجارية الفرنسيني اعتربا الرتاخيص والنماذج والعال ضاء ق، ولكن الفقه وال1909 مارس 17مبقتضى  قانون 

من عناصر احملل التجاري، فمعظم املهن التجارية أصبحت ممارستها اليوم مرهونة باحلصول على الرتاخيص اإلدارية 

إىل غري ذلك من التوصيفات رخصة، ترخيص، املوافقة واالعتماد : واليت حتمل يف احلياة العملية تسميات متنوعة

 استغالل املناجم، واستغالل النشاط الصيديل، وال متنح هذه الرتاخيص كما هو احلال ملهن النقل، ومهناإلدارية ،

احملل، وال ميكن التنازل عنها،  البعض منها شخصية، وال تعد جزءا من املقاولة أو: إال مقابل توافر شروط التأهيل

 هو احلال يف وتبقى القاعدة عدم التنازل عنها كما. االستثناءات بعض عليهاوإن كانت هذه القاعدة قد ترد 

  .رخصة استغالل مدرسة السياقة

  : يلي تشتمل هذه احلقوق على ما:  حقوق الملكية الصناعيةـ

  صناعي جديد إلنتاج وهي رخصة أو إجازة مينحها القانون لصاحب ابتكار :براءات االختراع 

 تطبيق أو اكتشاف لوسائل جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو بنتيجة صناعية موجودة أو

                                                 
 من مدونة التجارة 74 إىل 69أكد أن التاجر مالك المسه وعنوانه التجاريني يف املواد من  التجاري حيث لالسم  قانونية على عكس املشرع اجلزائري فإن املشرع املغريب أفرد محاية- 1

 مقيد بالسجل التجاري ومشهر يف إحدى اجلرائد املخول هلا نشر 1 إىل أن احلق يف استعمال اسم أو عنوان جتاري70، وقد أشارت املادة )لقانون التجاري املغريبا( املغربية 

  .اإلعالنات القانونية خيتص به مالكه دون غريه
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 هذه الصور املذكورة يعترب بإحدى صناعي، فإذا حدت اخرتاع إنتاجلوسائل معروفة للحصول على 

 .ملكا لصاحبه ملكية من نوع خاص حيميها القانون 

 وهي عالمات يضعها صاحب اإلنتاج على مبتكراته ألجل متييزها عن :لعالمات الصناعيةا 

 أو حمل إنتاجها، ومع مرور الزمن تصبح العالمة دليال غريها سواء من حيث حتديد نوعها أو ماهيتها

  .على جودة اإلنتاج

وتعترب براءة االخرتاع تلك الرخصة اليت مينحها القانون البتكار أو اكتشاف معني، حيث يكون 

  .، ويكون قابال للتطبيق الصناعيإبداعياقابال الستصدار الرباءة كل اخرتاع جديد يستلزم نشاطا 

لصنع أو التجارة أو اخلدمة فهي كل شارة قابلة للتجسيد اخلطي متكن من متييز أما عالمات ا

أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن املنتجات األخرى وميكن أن تعترب شارة بوجه  منتجات،

خاص التسميات كيفما كان شكلها مثل الكلمات وجمموعة الكلمات، واألمساء العائلية واجلغرافية 

  .)1(...ف واألرقامواملستعارة واحلرو
  

  صرفات الواردة على المحل التجاريمدى تأثر اإليجار التجاري بالت: ثانيا 

 تاجرا ميارس نشاطا جتاريا ما، وإمنا ميكن أن باعتبارهيقتصر التاجر على استغالل حمله التجاري بنفسه  ال

له دخال، كما ميكن له أن يتصرف يف  ملكية جتارية بطرق أخرى من شأ�ا أن حتقق باعتبارهيستغل احملل التجاري 

ئتمان ا حيصل على أن  أيضاميكن له وخول به كحصة يف شركة،دهدا املال عن طريق البيع، أو املقايضة، أو ال

  . يؤجر حمله التجاري إجيارا حرا وهو ما يسمى بالتسيري احلرأنكما ميكن ، بواسطة رهنه

إلجيار التجاري بالتصرفات الواردة على احملل التجاري، وعلى ضوء ما تقدم يقوم التساؤل حول مدى تأثر ا

 تناوله من خالل النقاط الرهن، وهو ما سنحاول وخاصة يف حاالت البيع، التأجري، تقدميه كحصة يف شركة،

  :التالية

   التجاري عند بيع المحل التجاري اإليجارـ 1

 احلياة العملية واليت تتم مبوجب عقد بيع تعترب عملية بيع احملل التجاري من العمليات األكثر انتشارا يف

 من القانون التجاري وما بعدها اخلاصة 79بني البائع واملشرتي وخيضع عقد بيع احملل التجاري ألحكام املواد 

  .بالعقود اليت تتناول احملل التجاري، فضال على القواعد القانونية العامة بوجه عام ويف عقد البيع بوجه خاص

يعد عمال تجاريا بحسب "جتاري ون  قان2بيعة القانونية لعقد بيع احملل التجاري فتنص املادة  أما عن الط

 ذلك يعد شراء احملل  ضوءوعلى "عها بعينها أو بعد تحويلها وشغلهاموضوعه كل شراء المنقوالت إلعادة بي

 ذهبت إليه املادة الثالثة من التجاري بقصد استغالله عمال جتاريا ألنه يتعلق باستغالل مشروع جتاري، وهذا ما

  . نفس القانون اليت اعتربت أن كل العمليات املتعلقة باحملالت التجارية عمال جتاريا حبسب الشكل
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ميكن للتاجر أن يتصرف يف حمله التجاري عن طريق البيع لشخص آخر مقابل مثن نقدي طبقا وكذلك 

  .)1( من القانون املدين351للمادة 

هي اليت يكون فيها  و عند بيع احملل التجاري جيب أن منيز بني حالتني احلالة األوىلوجتدر اإلشارة أنه

  .احلالة الثانية هي اليت يكون فيها البائع هو مالك العقار والبائع مالك احملل التجاري هو مستأجر للعقار،
  

  بائع المحل التجاري هو مستأجر للعقار   :  الحالة األولىـ

ة بيع احملل التجاري هو عقد اإلجيار التجاري، حبكم أن مشرتي احملل التجاري إن ما يهمنا يف عملي

يشرتيه بكل عناصره مبا فيها حق اإلجيار الذي رأينا أنه احلق يف جتديد اإلجيار، فما هي العالقة اليت تنشأ بني 

ل التجاري مل يعد هو مشرتي احملل التجاري، وهل تنتهي العالقة اإلجيارية هنا ألن بائع احمل ومالك العقار

بني مالك العقار أي عقد ينظم العالقة  واملستأجر، بل أن املشرتي هو الذي أصبح  مستأجرا وال يوجد بينه

اإلجيارية بينهما، وهل ملالك العقار أن يرفض االرتباط بعقد إجيار مع مشرتي احملل التجاري، تساؤالت كثرية 

  .تطرحها عملية بيع احملل التجاري 

ن املشرع اجلزائري تفطن إىل كل هذه اإلشكاليات من خالل تكريسه ملبدأ امللكية التجارية الذي هو غري أ

تعبري عن  امتياز االستقرار الذي مينحه اإلجيار التجاري للتاجر املستأجر، من خالل احلق يف جتديد اإلجيار 

ستحقاقي إذا ما رفض اال املطالبة بالتعويض وذلك بغية االستمرار يف االستغالل التجاري يف األماكن  املؤجرة، أو

له هذا احلق، ألن العقار املؤجر هو املستقر الذي تتجمع فيه عناصر احملل التجاري األخرى وترتابط وتتصل فيما 

  . فعاليتها وبينها، وبدونه فإ�ا تفقد قوامها

يت  قانون جتاري ال200 لذلك جند أن املشرع اجلزائري قد بت يف املوضوع صراحة من خالل نص املادة

  :جاء فيها

تلغى التعاقدات أيضا مهما كان شكلها إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجار "

كذلك االتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول  ولمشتري محله التجاري أو مؤسسته،

  .  "المالك

 قد أجاز للمستأجر بائع احملل التجاري أن يتنازل عن نالحظ أن املشرع اجلزائري من خالل هذه املادة

يعوض اإلجيار للمشرتي دون احلاجة ملوافقة مالك العقار، وهلذا األخري احلق يف اسرتداد عقاره ولكن عليه أن 

  .ستحقاقياملشرتي عن طريق التعويض اال
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  لعقارا مالكبائع المحل التجاري هو : الثانية الحالة ـ

ة يكون التاجر قد مارس التجارة يف عقاره ملدة زمنية مسحت له بتكوين حمل جتاري مرتبط يف هذه احلال

بزبائن وله شهرة جتارية، مث يقوم ببيع احملل التجاري للمشرتي، نالحظ أن هذا احملل املبيع ال يتكون من عنصر 

يقوم التساؤل حول نوع العالقة اليت احلق يف اإلجيار، ألن احملل التجاري مل ينشأ على أساس عالقة إجيارية، لذلك 

  .سوف تربط مشرتي احملل التجاري بالبائع مالك العقار

 من خالل العقار االستقرارعتماد دائما على مبدأ امللكية التجارية الذي يهدف إىل توفري عنصر  باال

  :هلماالث أننا أمام خيارين ال ثالذي هو املستقر الذي تتجمع فيه عناصر احملل التجاري، نالحظ 

بالتايل جيمع امللكية ، و أن يشرتي املشرتي احملل التجاري مع العقار الذي يستغل فيه: الخيار األول ـ

  .امللكية التجارية معا والعقارية

 أن يشرتي املشرتي احملل التجاري، مث يرتبط بعالقة إجيارية مع مالك العقار عن طريق : الخيار الثاني ـ

 من احلصول على احلق يف جتديد اإلجيار، الذي هو الضمان الوحيد للتمتع بامللكية عقد إجيار جتاري ميكنه

  .)1( قانون جتاري جزائري199ذلك حسب املادة  والتجارية
   
  لتجاري عند تأجير المحل التجارياإليجار ا ـ 2

تنازال د التسيري احلر عق يعترب ال وأن عرفنا عقد التسيري احلر ملا ميزناه عن عقد اإلجيار التجاري، ولقد سبق

 مبجموعه والذي الاحملل  هلذا إجيار، بل هو احملل التجاريمن الباطن للعقار الذي يستغل فيه إجيارا  أو عن اإلجيار

 التجاري شخص آخر غري احملل، لذلك فإنه يف حالة ما إذا كان مالك )2( إال أحد عناصرهاإلجياريشكل احلق يف 

تكون مستقلة عن عالقة مالك "  التجارياحمللمالك  "املستأجر فإن عالقة املالك بلاحمل همالك العقار املستغل في

  : هاتني العالقتني عدة نتائج أمههااستقالل التجاري، ويرتتب عن للمحل مستأجراالعقار باملسري احلر الذي يعد 

أخل املسري احلر بشروط  أنه ليست هناك عالقة مباشرة بني املسري احلر ومالك العقار، لذلك فإنه إذا ـ أ

 حالة يف ـاإلجيار قار، ويؤدي فسخ عقد العمستأجر يوجه دعواه ضده وإمنا ضد  فإن مالك العقار الاإلجيار 

  .إىل فسخ عقد التسيري احلر ـ احلكم به

 ، ألن احلقاحلصول على قبوله يكون ملزما بتبليغ مالك العقار بعقد التسيري احلر أو  إن املسري احلر الـ ب

  . التجاريإجيار للمحل مل ينتقل إليه مبوجب هذا العقد الذي هو جمرد اإلجياريف 

 التجاري، بل احملل العقار الذي يستغل فيه إجيارميلك احلق يف طلب جتديد عقد   إن املسري احلر الـج 

  . التجاري الذي ميارس هذا احلقاحملل مالكيضل ذلك حكرا على 

  

                                                 
التسويات التي يكون من شأنها إسقاط  والشروط وتلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود" :  على أنه  من القانون التجاري اجلزائري199املادة تنص  -1

   . "193 إلى 191الحق في تجديد اإليجار الذي أنشأ بموجب هذا الباب، والسيما أحكام المواد من 
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 التجاري وليس املسري احلر، غري أنه جيوز احملل يف مواجهة مالك ال مستحقظي العقار بدل إجيار أن ـ د

  .بأدائه على أن يقوم املسري احلر قاالتفاهلذين اآلخرين 

  .إجيار العقاريعد سببا لفسخ   أن بطالن عقد التسيري احلر أو فسخه الـه 

قوق اليت يتمتع �ا هذا األخري يف  التجاري بنفس احلاحملل مالكيتمتع يف مواجهة   إن املسري احلر الـ و

 التجاري احملل استغالل العقار، ففي غياب أي شرط خمالف، يتعني على املسري احلر التوقف على مؤجرمواجهة 

حيق له مبدئيا املطالبة بأي تعويض عن ذلك حىت ولو كان التوقف عن   عقد التسيري احلر، والانتهاءمباشرة بعد 

 التجاري الناتج عن نزع  احمللاندثار املدة املتفق عليها يف عقد التسيري احلر بفعل قضاءان قد وقع قبل استغالله

يدخل يف عداد أصحاب  ، وهكذا فاملسري احلر الاحملل التجاريالسلطات العمومية ملكية العقار الذي يستغل فيه 

يض هنا يطال مالك العقار احلقوق الذي ميكنهم احلصول على تعويض يف حالة نزع ملكية العقار، ألن التعو

 نفس العقار بوصفه صاحب حق شخصي جتاه صاحب العقار مستأجر وبوصفه صاحب حق عيين أصلي

 التجاري الذي يعترب صاحب حق شخصي منصب على منقول معنوي وليس احملل مستأجرخالف للمسري احلر 

  .على العقار
  

   شركة اإليجار التجاري عند تقديم المحل التجاري كحصة فيـ  3

 قانون جتاري جزائري فإن احملل التجاري بصفته ماال منقوال معنويا ميكن تقدميه كحصة 177حسب املادة 

  .يتحصل مالك احملل التجاري الذي قدمه على حصة يف رأمسال الشركة، وعينية يف شركة جتارية

  .)1( قانون مدين جزائري جيب التمييز بني حالتني422وبالرجوع إىل نص املادة 

  تقديم المحل التجاري على سبيل التمليك:  الحالة األولى ـ

 أن أشرنا إليه يف وبالتايل فإن عقد اإلجيار التجاري هنا يتأثر مثلما سبق ويف هذه احلالة تطبق أحكام البيع

  .البند اخلاص ببيع احملل التجاري

  المحل التجاري على سبيل اإليجارتقديم :  الحالة الثانية ـ

أن أشرنا إليه  وبالتايل فإن عقد اإلجيار التجاري هنا يتأثر مثلما سبق ولة تطبق أحكام اإلجياريف هذه احلا

  .)التسيري احلر( يف البند اخلاص بإجيار احملل التجاري 
  

   اإليجار التجاري عند رهن المحل التجاريـ 4

 كضمان له من أجل احلصول ماناالئت من طرف املدين التاجر للدائن املر�ن مانح  احملل التجاريهو تقدمي

 اختاذميكنه من استيفاء حقه باألولوية والتتبع يف حالة عدم قيام املدين بالوفاء، فيستطيع الدائن املر�ن  على ما

 والدائنون الذين العاديون يتمكن الدائنون أن العلين دون  باملزاد لتليها إجراءات البيعالتنفيذيإجراءات احلجز 

                                                 
  . 155، ص 2000دار املعرفة ،  ، اجلزائر ،الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري،  عمار عمورة-1
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  . يف مثن بيع احملل التجاريتهبة من منافسيتلونه يف املرت

وإذا كان احملل التجاري ماال منقوال معنويا فإن املشرع الفرنسي بتنظيمه لرهن احملل التجاري بأحكام خاصة 

 املتضمن 59-75 ومن بعده املشرع اجلزائري مبقتضى األمر 17/03/1909 و1898مبقتضى قانون فاتح مارس 

 أصبح رهن احملل التجاري أقرب إىل الرهن الرمسي منه إىل الرهن 150 إىل 118د من التقنني التجاري يف املوا

احليازي، فالتاجر الراهن حيتفظ حبيازة احملل التجاري ويستمر يف استغالله، كما ميكن له أن يتصرف فيه دون أن 

للرمسية والقيد يف السجل قوق وضمان استيفائها بفضل إخضاع هذا الرهن احلحيرم ذلك الدائن املر�ن من كفالة 

التجاري وما يرتتب عن ذلك من حقي األفضلية   من التقنني121و 120التجاري طبقا ألحكام املادتني 

  .)1(والتتبع

وأثره يف عاملي التجارة  االئتمان الرهن بالنسبة للتاجر الراهن والدائن املر�ن يف تشجيع أمهيةوال ختفى 

  -:جاري عندما يقوم التاجر برهن حمله التجاري فإننا منيز مرحلتنيبالنسبة لإلجيار الت و،واألعمال

   مرحلة قبل التنفيذ ـ

جيب غري أنه قي الراهن حيازته للمحل التجاري مما يسمح له باالستمرار يف االشتغال رغم الرهن، بيست

 احملل أثاث أو تآال يتلف عمدا أو حيافظ على األشياء املرهونة ويعاقب املدين الذي يبدد أنعلى الراهن 

 بأيوتطبق نفس العقوبات على من يقوم )  جتاري167م (  حبقوق الدائن املر�ن إضراراالتجاري املرهونة منه 

  .)2(صهي تنقإىل أو بالدين املثقلة حرمان الدائن من حقه يف االمتياز الذي له على األموال إىلحماولة للغش �دف 

  .هو مستأجر العقاريف هذه املرحلة يبقى التاجر الراهن 

  مرحلة التنفيذ  ـ

 عند حلول أجل الدين املضمون بالرهن وعدم قيام التنفيذييرتتب للدائن املر�ن ممارسة إجراءات احلجز 

 من القانون التجاري حيث 127-126املدين بالوفاء عمال باألحكام املتعلقة باإلنذار واحلجز والسيما املادتني 

قه من مثن بيع احملل التجاري باملزاد العلين وباألولوية على الدائنني العاديني والدائنني يستويف الدائن املر�ن ح

 العامة كاخلزينة العمومية واملصاريف االمتيازاملر�نني التالني له يف املرتبة، وال يقدم عليه سوى أصحاب حقوق 

ق للدائن املر�ن أن ميارس نفس إجراء  اخلاصة املوجودة قبل الرهن، كما حياالمتيازاتالقضائية وكذلك حقوق 

 على احملل التجاري بالبيع اجلربي حتت أي يد يكون احملل التجاري، وحيتج �ذا الرهن الدائن املر�ن يف التفنيد

مواجهة كل حائز سواء كان من اخللف اخلاص أو العام، وهذا ما يسمى حبق التتبع ويف هذا كله ضمان للدائن 

جل احلصول على ائتمان، وتشجيع كبري على تداول الثروات، وإعطاء أكانيزم فعال للتاجر من املر�ن، وتوفري مي

  .)3(ديناميكية لعامل التجارة واألعمال

                                                 
  .195علي بن غامن، املرجع السابق، ص  -1
  .165، ص 2003، دار العلوم للنشر و التوزيع، )اجلزائر( القانون التجاري، عنابة ،  نور الدين شاديل -2
  203 املرجع السابق، ص علي بن غامن، -3
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بعد إجراءات البيع باملزاد العلين فإن املشرتي الذي رسى عليه املزاد هو الذي يصبح  ويف هذه املرحلة

  ).بيع احملل التجاري وأنظر البند اخلاص باإلجيار التجاري( ري مستأجرا للعقار ألنه أصبح مالك احملل التجا

  

هي  و على املؤجر أن ينفذها أالالتزاماتيف ختام هذا املطلب ميكن القول أن عقد اإلجيار التجاري ينتج 

فعلى  املؤجر التزاماتيف مقابل ، وضمان العيوب اخلفية وضمان التعرض، صيانة احملل املؤجراملؤجر، تسليم احملل 

املستأجر أن يلتزم بدفع بدل اإلجيار، التقيد مبمارسة النشاط التجاري املتفق عليه يف العقد، احلفاظ على احملل 

رد احملل املؤجر عند انتهاء عقد اإلجيار التجاري، كما أن أهم أثر لإلجيار التجاري هو  احلماية القانونية  واملؤجر،

 ،يف جتديد عقد اإلجيار التجاريفإذا متسك هذا األخري حبقه ،  من أحكامهااملقررة للملكية التجارية اليت يستفيد

متسك املؤجر باسرتجاع حمله فإن املؤجر ملزم بتعويض املستأجر حىت يتمكن من اسرتداد احملل املؤجر، ذلك و

يقدمه حصة يف التعويض يكون أساسه احملل التجاري اململوك للمستأجر، الذي له أن يبيعه أو يؤجره أو يرهنه أو 

  .شركة

 من خالل كل ما تقدم يف هذا الفصل الذي تناول إنشاء اإلجيار التجاري،  جند أننا قد حددنا  ماهيته

 من احلماية القانونية للملكية وانطالقا اآلثار اليت ينتجها، والنعقادهتطرقنا  وخصائصه ونطاق تطبيق أحكامه،و

لتجاري الذي ميكن أن يتملكه املستأجر جراء إبرامه عقد إجيار جتاري، التجارية اليت أكدنا أن جوهرها هو احملل ا

ارج إطارها من خالل الفصل  عقد اإلجيار التجاري يف إطار احلماية املذكورة أو خانتهاءسوف أتناول  مسألة 

   ." اإليجار التجاريانتهاء" ب، الذي عنونته املوايل
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  الفصل الثاني

   اإليجار التجارينتهاءإ
  

إن عقد اإلجيار التجاري كسائر العقود ينتهي وينقضي، ولكنه يف حقيقة األمر حبكم أن له أحكاما قانونية 

خاصة به جتعله يتكون وينتج آثارا، فنفس هذه األحكام متيز انتهائه عن باقي العقود األخرى، مما يستوجب نوعا 

م اليت تساعد على اإلحاطة بقضية االنتهاء، املفاهي وكذلك استحضار مجلة من اآلليات ومن الدراسة الدقيقة

خاصة وأننا تطرقنا يف الفصل السابق ملتطلبات إنشاء اإلجيار التجاري مؤكدين على األخذ بعني االعتبار زمن 

اإلبرام واالنعقاد وكذا تفاصيل التعاقد اليت تضمنها العقد، فكل هذه املعطيات تدخل يف حتديد قضية انتهاء عقد 

  .جارياإلجيار الت

ولعل حجر الزاوية يف حتديد األحكام القانونية الواجب تطبيقها عند انتهاء عقد اإلجيار التجاري، هو احلق 

القانوين املسمى بامللكية التجارية واليت يعرفها الفقه على أ�ا ذلك احلق الذي يعطيه القانون للتاجر املستأجر عند 

د اإلجيار، وإما احلصول على تعويض عن الضرر الذي تسببه عملية انتهاء اإلجيار التجاري، إما بالتمسك بتجدي

  .)1(اإل�اء واملعروف بالتعويض االستحقاقي

لذلك ميكن القول أن مسألة انتهاء اإلجيار التجاري متعلقة باحلماية القانونية للملكية التجارية، فيمكن أن 

 أن ينتهي خارج إطارها، وهذا ما سأحاول التطرق إليه ينتهي اإلجيار التجاري يف إطار هذه احلماية، كما أنه ميكن

  .     يف هذا الفصل
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- 65- 



  انتهاء اإليجار التجاري في إطار الحماية القانونية للملكية التجارية: المبحث األول

، حبيث عمل املشرع اجلزائري 59ـ75إن احلماية القانونية للملكية التجارية جمسدة بشكل كبري يف القانون 

 املعدة املؤجرةلتحقيق التوازن بني مالك العقارات  جيب التعامل معه، فسعى ا قانونيايسها وجعلها واقععلى تكر

يف االستمرار يف استغالل املستأجر عمل على محاية حق ف هلذه احملالت، املستأجرينملمارسة األنشطة التجارية و

وجعل هذا احلق من اإلجيار تجديد التمسك ب وذلك من خالل آلية اإلجيار حىت بعد انتهاء مدة املؤجراحملل 

وهو بذلك خيرج عن القواعد  ،)1(النظام العام واعترب كل االتفاقات اليت من شأ�ا حرمانه من هذا احلق باطلة

 املؤجر واليت تقضي حبماية حق امللكية املضمون دستوريا، هذا احلق خيول ملالك العقار ،قانونيف الاملنصوص عليها 

  .اره يف أي وقت شاء على أن ال يتم ذلك بتعسف منهاسرتجاع عق

 من اسرتجاع املؤجر ولتحقيق التوازن يف هذه املعادلة الصعبة اهتدى املشرع لوسيلة متكن مالك العقار 

�اء عقد اإلجيار التجاري وبالتايل ، وهي احلالة اليت يتم فيها إالتاجر املستأجرعقاره وكذا احلفاظ على مصاحل 

  . إن استحق ذلكاملستأجر مالكه مقابل تعويض  املؤجر من طرف لعقارااسرتجاع 

احلماية القانونية للملكية  مل يلغ متاما العمل بأحكام 05/02كما أن املشرع اجلزائري من خالل القانون 

، ولكنه أسقط عنها صفة النظام العام يف املقابل فإنه ترك الباب مفتوحا على أن تكرس من خالل التجارية

التفاق، حبيث يتوىل العقد حتديد نطاقها والعمل بأحكامها، كما أن املشرع من خالل هذا التعديل األخري مل ا

جيعل االتفاق عليها خمالفا للنظام العام يف إشارة واضحة وصرحية منه على جواز العمل بأحكامها إن كانت حمل 

  .  )2(اتفاق

ن أن ينتهي حىت ولو كان مشموال باحلماية القانونية لذلك نستطيع القول أن عقد اإلجيار التجاري ميك

املقررة للملكية التجارية، فما هي شروط االستفادة من هذه احلماية؟ وكيف تتجسد هذه احلماية؟ هذا ما 

، شروط االستفادة من احلماية القانونية للملكية التجاريةأتناول فيه : سأحاول اإلجابة عليه يف مطلبني األول

  .محاية للملكية التجارية من طرف املؤجر هو وضح فيه أن عرض التعويض االستحقاقيأ: الثاينو
    

  شروط االستفادة من الحماية القانونية للملكية التجارية: المطلب األول

لكي يستفيد املستأجر التاجر من األحكام اخلاصة حبماية امللكية التجارية عليه أن يتمسك باحلق يف 

، مث أن يقوم باإلجراءات  من احلماية القانونيةعدم متسكه �ذا احلق يعىن أنه ال يريد االستفادةجتديد إجياره، ألن 

الالزمة للمطالبة بتجديد اإلجيار، فعدم القيام �ا ال جيسد التمسك باحلق يف التجديد، مث عليه أن ينتظر رد املؤجر 

كنه االستمرار يف االستغالل التجاري يف العقار فإن وافق املؤجر على التجديد فمعناه أن العقد ال ينتهي ومي

كن مع عرض هذا األخري للتعويض املؤجر، أما إن رفض املؤجر جتديد اإلجيار فهنا ينتهي عقد اإلجيار التجاري ول

  .االستحقاقي

                                                 
1

  . قانون جتاري جزائري200 و199راجع املادتني  -
2

  . مكرر قانون جتاري جزائري187 راجع املادة -
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  . هذه الشروط الثالثة سوف أدرس كل واحد منها يف فرع خاص به
      

  ي تجديد اإليجارتمسك المستأجر بالحق ف: الفرع األول 

ال ميكن احلديث عن انتهاء عقد اإلجيار التجاري يف إطار احلماية القانونية للملكية التجارية إذا مل 

يتمسك التاجر املستأجر باحلق يف جتديد اإلجيار، ففي هذه احلالة خيرج املستأجر من احملل املؤجر ومنه ينقضي 

عند �اية ، كما أنه ميكن للطرفني املتعاقدين )1( املؤقتة النقضاء مدتهعقد اإلجيار التجاري باعتباره عقدا من العقود

 التجاري أن يقوما بإبرام عقد إجيار جتاري جديد ميكن املستأجر التاجر من عقد اإلجياراملدة املتفق عليها يف 

  .مواصلة نشاطه التجاري يف احملل املؤجر

  :ليي  على ما من القانون التجاري172 املادة ولقد نصت

ول إليهم الحق في اإليجار أو حال يجوز التمسك بحق التجديد إال من طرف المستأجرين أو الم"

ذوي الحقوق الذين يثبتون بأنهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم إما منذ سنتين متتابعتين وفقا 

وفقا إليجار واحد أو أكثر متتالية إليجار واحد أو أكثر مقيدة بصفة متتالية، وإما منذ أربع سنوات متتابعة 

  .شفاهية كانت أو كتابية

 متجره ضمن الشروط المنصوص و الذي أجرنه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع أأغير 

  .عليها في األحكام القانونية المتعلقة، بإيجار التسيير فإنه يجوز له أن يتمسك باالستغالل

ل إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل ووز للمحوفي حالة التنازل عن المتجر فإنه يج

  .المتنازل إلتمام مدة االستغالل الشخصي عند االقتضاء والمنصوص عليه في الفقرة السابقة

وتنتهي هذه المدة بانتهاء عقد اإليجار أو عند االقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص عليه 

خالء وإما األجل اإلريخ األخير إما بمثابة التاريخ الذي تم فيه التنبيه ب التالية، ويعتبر هذا التا173في المادة 

  ".المألوف الذي يلي هذا الطلب في حالة وقوع طلب تجديد

طلب التجديد محاية له لألضرار اليت يف ملستأجر اوعليه فإن املشرع طبقا ألحكام هذه املادة كرس حق  

، كما أنه ذكر من هلم احلق يف التمسك باحلق )2(ري من طرف املؤجر التجا تلحق به نتيجة رفض جتديد اإلجيارقد

  .يف جتديد اإلجيار

  .ومنه فإنه من الضروري احلديث عن من هلم احلق يف التمسك بتجديد اإلجيار وكذا طرق جتديد اإلجيار
  

   بالحق في تجديد اإليجار األشخاص الذين يجوز لهم التمسك: أوال 

التمسك باحلق يف هلم  قانون جتاري جزائري األشخاص الذين 172نص املادة  من خالل شرعلقد ذكر امل

  : التجاري وهمجتديد عقد اإلجيار
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   المستأجر األصلي للعقارـ 1

 العقار املوجه لالستعمال ستأجرلقد أعطى املشرع اجلزائري احلق يف التمسك بتجديد اإلجيار التجاري مل

 بذل ألنه،  املعنوية واملاديةعناصرهي يستغل حمال جتاريا مشتمل على مجيع التجاري أو الصناعي أو احلريف، والذ

 من أجل ذلك باملعاملة اخلاصة اليت يقوم باهظة ويستدعي األمر استثمار أموال  حمله التجاري،هودا كبريا لتكوينجم

 للمحل شهرة  وتكونائنجتلب الزب، وغريه من املعامالت اليت لزبائن والسهر على حسن مسعة حمله�ا املستأجر ل

ذلك عندما يكون هذا االستغالل ملدة سنتني متتابعتني وفقا إلجيار واحد أو أكثر مبوجب عقد إجيار جتارية، و

يف حالة ، لذلك هيكتايب، أو منذ أربع سنوات متتابعة وفقا إلجيار واحد أو أكثر متتالية مبوجب عقد إجيار شفا

  .األضرار اليت تلحق بهعن بتعويض املستأجر م جتديد اإلجيار فإنه ملزرفض املؤجر 

 الشرط املتعلق مبدة استغالل احملل فإن املستأجر ليس له حق التمسك بالتجديد،  حتققأما يف حالة عدم

 وهو الشيء استعجاليهفالعقد يتم إ�اءه بعد انقضاء املدة وميكن إلزامه باخلروج من احملل حىت ولو مبوجب دعوى 

  :ومما جاء يف القرار أنه  مبلف13/07/1999مؤرخ يف ، 218477 رقم ها كمة العليا مبوجب قرارالذي قضت به احمل

حيث انه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة االستئناف قضوا على المستأجر الطاعن بإخالء المحل "

بموجب عقد التجاري المتنازع فيه على أساس أن المستأجر ال يستفيد بتجديد عقد اإليجار الذي أبرم 

رسمي لمدة ثالثة وعشرون شهرا فقط وأنه يتعين عليه الخروج من المحل بعد انتهاء المدة المتفق عليه، 

 من قانون اإلجراءات المدنية 186حيث أن هذا التسبب سليم ومؤسس قانونا ويتماشى ومقتضيات المادة 

نتهاء مدة عقد اإليجار التجاري ذلك أن المستأجر الطاعن أصبح يحتل األماكن بدون حق أو سند بعد ا

  .)1(" من القانون التجاري172المبرم لمدة أقل من سنتين وفقا ألحكام المادة 

أحد تابعيه، كالوكيل كما أن املشرع بني أن االستغالل التجاري ميكن أن يتم بواسطة املستأجر نفسه أو 

 أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب، إذا أو مدير الشركة إذا كانت النيابة اتفاقية، أو احلارس القضائي،

كانت النيابة قضائية، أو الويل أو وكيل التفليسة إذا كانت النيابة قانونية، ويؤكد حق احلارس القضائي أو وكيل 

  .)2( من القانون التجاري201ما تقضي به املادة حسب التفليسة يف جتديد إجيار احملل التجاري 

  اإليجار حق مول إليهح المـ 2

املقصود بالذين حول إليهم احلق يف اإلجيار هم الذين انتقلت إليهم ملكية احملل التجاري الذي أحد 

 من 200، الذي كرس له املشرع هذا احلق من خالل نص املادة شرتي احملل التجاريعناصره احلق يف اإلجيار مثل م

  :بقوهلاالقانون التجاري 
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ا إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره تلغى التعاقدات مهما كان شكله" 

لمشتري محله التجاري أو مؤسسته، وكذلك االتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول 

  ."المالك

التنازل عن احلق يف اإلجيار ملشرتي حمله التجاري، من كل بند يف عقد اإلجيار مينع املستأجر معناه أن 

  .)1(يف احملل التجاري ويعترب مستأجر وتنتقل إليه كل االمتيازات مبا فيه حق التمسك بالتجديدالذي حيل حمله 

كما أن الشركة التجارية اليت يتم تقدمي احملل التجاري كحصة فيها على سبيل التمليك، تستفيد من هذه 

بح ملكا للشركة وجزءا من ذمتها األحكام، باعتبار أن احملل التجاري جبميع عناصره مبا فيها احلق يف اإلجيار أص

  .)2(املالية

إن املوهوب هلم يدخلون يف دائرة األشخاص احملول إليهم حق اإلجيار باعتبار أن اهلبة متليك بال عوض، 

أي مبجرد إبرام عقد اهلبة ينتقل الشيء املوهوب إىل ذمة املوهوب له، وبالتايل فلهذا األخري أن يتمسك باحلق يف 

  .  )3(إذا كان ما وهب له حمال جتاريا أحد عناصره احلق يف اإلجيارجتديد اإلجيار 

    ذوي الحقوقـ 3

م، فقد حتدث وفاة التاجر املستأجر، ويكون ضمن الرتكة اليت تركها احملل املوصى هل وذوي احلقوق كالورثة 

و املوصى هلم، جيعلهم من التجاري الذي أحد عناصره احلق يف اإلجيار، فإن انتقال ممتلكات املورث إىل الورثة أ

  .األشخاص الذين ميكن هلم التمسك باحلق يف جتديد اإلجيار

   مستأجر المحل التجاري لتسييره تسييرا حراـ 4

 ويعين بذلك عندما يقوم املستأجر األصل بالتصرف باحملل التجاري بتأجريه لفائدة الغري مبوجب عقد 

له التمسك حبق التجديد إذا توفر شرط إثبات استغالل ملدة سنتني تسيري حر فإن هذا الغري يعترب مستأجر وجيوز 

  .)4( أربع سنوات متتابعة مبوجب عقد إجيار شفاهيمدةمتتابعتني مبوجب عقد إجيار كتايب، أو 

املشرع وبعد أن عرفنا من هم األشخاص الذين جيوز هلم التمسك باحلق يف جتديد اإلجيار، نقول أن 

 إىل أبعد من ذلك وهو يف حالة  احلق هلؤالء األشخاص، مل يكتف �ذا احلد بل ذهب  هذااجلزائري رغم تكريس

ديد من شأ�ا إسقاط احلق يف جتأن تكون هناك تسويات  إدراج بنود و، أو أن يتم املؤجر يف العقدأن يشرتط

ان شكلها وهو  تلغى وتصبح عدمية املفعول مهما ك، حيث نص على أ�ا172اإلجيار الذي أنشئ مبوجب املادة 

  . من القانون التجاري199ما أكده يف املادة 
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  طرق تجديد اإليجار التجاري: ثانيا

يتم جتديد عقد اإلجيار التجاري إما صراحة وذلك بالتعبري الصريح عن رغبة الطرفني يف إبرام عقد إجيار 

إما ضمنيا بعد انتهاء  و،عقار املؤجر يف ممارسة النشاط التجاري يف الاالستمرارجديد بينهما ميكن املستأجر من 

  .مدة اإلجيار دون إخطار أحد الطرفان اآلخر بضرورة إخالء احملل املؤجر

  

   التجديد الصريح لعقد اإليجار التجاريـ 1

قد يتفق املؤجر واملستأجر على جتديد عقد اإلجيار صراحة ويتم ذلك بقبول وإجياب صرحيني ويتم حترير 

إجيار  يتفقان على شروط كما أ�ما قدتفق الطرفان على استمرار العقد بشروطه السابقة عقد إجيار جديد وقد ي

جديدة يتضمنها العقد اجلديد الذي سيربم بينهما، غري أن العقد املربم يتم التعامل معه كأنه امتداد للعقد املنتهي 

  :ن جتاري جزائري على أن  قانو172من حيث املدة، فاملشرع اجلزائري يصر يف الفقرة األخرية للمادة 

وفقا إليجار واحد أو أكثر مقيدة بصفة متتالية، وإما منذ أربع سنوات متتابعة وفقا إليجار ".....

  ".واحد أو أكثر متتالية شفاهية كانت أو كتابية

مبعىن أن التجديد يف عقد اإلجيار التجاري له أثر مستمر وممتد من حيث املدة اليت تسمح باملطالبة 

، وبصفة أدق أل�ا يف األخري هي العربة اليت يعتد �ا لتطبيق احلماية املقررة قانونا، مسك باحلق يف التجديدبالت

تراكمية املدة الناجتة عن عقود عدة، تعطينا املدة اليت من خالهلا ميكن املطالبة باحلق يف التمسك بتجديد اإلجيار 

   . التجاري

   التجديد الضمني لعقد اإليجارـ 2

أجر مع ذلك يف ا انتهت مدة اإلجيار دون أن خيطر أحد األطراف اآلخر بإخالء احملل، وبقي املستإذ

 املؤجر، اعترب ذلك مبثابة جتديد ضمين لإلجيار، وعليه لكي نكون إزاء جتديد ضمين لعقد برضااملكان املؤجر 

توجيه (ون إخطار باإلخالء من املؤجر اإلجيار جيب أن يكون هناك إجيار سابق معني املدة وانتهى بانقضاء مدته د

 الفقرة الثانية من القانون 173 تنص املادة حيث )1()التنبيه باإلخالء يف مدة ستة أشهر قبل األجل على األقل

  :التجاري بأنه

في حالة عدم التنبيه باإلخالء يتواصل اإليجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمني إلى ما بعد األجل "

  ".......قدالمحدد في الع

  : جتاري أنه175وكما تقضي الفقرة األوىل من املادة 

تكون مدة اإليجار أن اإليجار وفيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين، تجديد يجب في حالة "

  " الجديد مساوية لمدة اإليجار الذي حل أجله دون أن تزيد عن تسع سنوات
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ستأجر واضحة وقاطعة يف شأن البقاء يف األماكن إذا لكي يتحقق التجديد الضمين جيب أن تكون نية امل

املؤجرة واستغالله طبقا لنشاطه السابق، أما إذا كان بقائه لظروف عارضة، كاملرض أو لصعوبة نقل البضائع 

  .واملعدات واآلالت املثبتة باملكان أو غري ذلك من األسباب اليت توحي بعدم الرغبة يف التجديد

 للمؤجر، فيجب أن يكون عاملا على وجه اليقني ببقاء املستأجر يف العني وهو يف نفس احلال بالنسبة

 منه ما يناقض موافقته على التجديد ضمنا، كتأجري املكان لشخص يصدر التجديد، دون أن ته يفاملؤجرة بني

  .)1(آخر

عقد فإذا حصل التجديد الضمين بانصراف نية العقد ضمنا على جتديده على النحو السالف ذكره، فإن 

اإلجيار اجلديد يبدأ سريانه عقب �اية اإلجيار السابق مباشرة دون فاصل زمين بني اإلجيارين القدمي واجلديد وتكون 

 عن تسع سنوات ويكون اإلجيار مدة اإلجيار اجلديد مساوية ملدة اإلجيار القدمي الذي حل أجله بشرط أال تزيد

القدمي مثال أكثر من تسع سنوات فيكون اإلجيار اجلديد ضمنيا  الشروط وتأميناته فإذا كانت مدة اإلجيار سبنف

  . من القانون التجاري175/1ملدة تسع سنوات فقط، طبقا ألحكام املادة 

أما إذا رغب الطرفان جعل مدة اإلجيار أطول من عقد اإلجيار السابق وجب عليها إبرام إجيار جديد 

  .إلجياربإجياب وقبول صرحني وهو التجديد الصريح لعقد ا
  

  إجراءات المطالبة بتجديد عقد اإليجار التجاريب  القيام:الفرع الثاني

اب صرحيني وقد يتفق الطرفان على إجي اإلجيار صراحة ويتم ذلك بقبول وقد يرغب الطرفان جتديد، عقد

أن املشرع ، إال )2( يتفقان على شروط خمتلفة عن شروط اإلجيار السابقكما قداستمرار العقد بشروطه السابقة 

، وقد حددت املادة اجلزائري يقرر إجراءات معينة جيب على املستأجر اختاذها لإلعالن عن رغبة هذه يف التجديد

  : قانون جتاري اإلجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بتجديد اإلجيار فنصت على ما يلي174

الحصول على تجديد إيجاره يتعين على المستأجر الذي يرغب في  عدم التنبيه باإلخالءفي حالة " 

  .قدم بطلبه إما في الستة أشهر السابقة النتهاء اإليجار أو عند االقتضاء في كل وقت أثناء تجديدهتأن ي

ليغات المغايرة  ويجب أن يبلغ التجديد المؤجر بعقد غير قضائي وفيما  عدا الشروط أو التب

شخص المسير الذي تتوفر فيه الصفة الكافية خير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للاألوالموجهة من هذا 

ال إذا كانت هناك الستالمه، وفي حالة وجود عدة مالكين يعتبر الطلب الموجه ألحدهم ساريا على جميع إ

  .تبليغات مغايرة شروط أو

  .ويجب أن يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده وإال كان باطال
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لتجديد أن يحيط الطالب علما من تاريخ تبليغ طلب اويتعين على المؤجر في أجل ثالثة أشهر 

 اإلجراء، إن كان يرفض التجديد مع إيضاح دوافع هذا الرفض ويعتبر المؤجر إذا لم  يكشف عن بنفس

  .ابققا على مبدأ تجديد اإليجار السنواياه في هذا األجل مواف

  ." وإال كان باطال194ويجب أن يذكر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة المادة 

تباعها الذلك فإننا نستخلص من هذه املادة أن هناك مجلة من اإلجراءات والشروط على املستأجر 

   : وهي )1(واحرتامها عندما يريد جتديد إجياره
  

  تأكد من عدم وجود تنبيه باإلخالءال: أوال 

األخري أن يتوجه بطلب التجديد إذا كان املؤجر قد وجه للمستأجر تنبيها باإلخالء، فال ميكن هلذا 

للمؤجر، حبكم أن طلب التجديد يوجه ويبلغ له بغرض معرفة موقف املؤجر يف قضية التجديد، ففي هذه احلالة 

  .موقف املؤجر معروف وصريح وهو رفضه جتديد اإلجيار
  

  :ت أثناء تجديده أشهر السابقة النتهاء اإليجار أو عند االقتضاء في كل وقتقديم الطلب في الستة: ثانيا

ة قبل انتهاء مد جتديد اإلجيار فعليه أن يتقدم بطلب يتضمن رغبته يف التجديديف إذا رغب املستأجر  

العقد يف  بند  هناك  يف أي وقت يشاء أثناء سريان العقد، غري أنه إذا كان، أو بستة أشهر على األقلالعقد 

احرتام هذا البند وإتباع الشروط املتفق  التجديد وجب ة إلعالن الرغبة يفينص على شكل معني أو شروط معين

  .عليها
  

  تبليغ التجديد للمؤجر بعقد غير قضائي : ثالثا 

 عن رغبته يف التجديد مبوجب عقد غري قضائي أي  فيه يعلناب على املستأجر أن يوجه للمؤجر طلب جي

موظف ريق احملضر القضائي باعتباره بورقة مكتوبة أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول أو عن ط

 وكما جيوز تقدمي طلب التجديد شرعا ،حمضرعن طريق تبليغه يقوم ب وينتقل إىل املؤجرمكلف خبدمة عامة  عمومي

ويف حالة تعدد مالك كالشخص النائب عن املؤجر، للشخص املسري الذي تتوفر فيه الصفة الكافية الستالمه، 

جاري يعترب طلب التجديد املوجه ألحدهم ساريا على مجيع املالك إال إذا كانت هناك العقار الكائن فيه احملل الت

  .شروط أو تبليغات مغايرة يف العقد مت االتفاق عليها عند إبرام العقد
  

   قانون تجاري في التبليغ الموجه للمؤجر174إدراج الفقرة الرابعة من المادة : رابعا

  .  وإال كان باطالاملذكورة ديد مضمون الفقرة أن يتضمن طلب التجلقد أوجب املشرع 
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  تظار موقف المؤجر ان:خامسا

يتعني على املؤجر خالل الثالث أشهر اليت تلي تاريخ تبليغه أن يبني موقفه جتاه طلب التجديد كما نصت 

  . ق ت174عليه الفقرة الرابعة من املادة 

 إليه من طرف املستأجر كما هو مبني يف إجراءات إذا وافق املؤجر على طلب جتديد عقد اإلجيار املوجهف

ملدة جديدة مساوية بنفس الشروط  يقوم بتبليغ املستأجر مبوافقته ويف هذه احلالة جيدد العقد ،طلب جتديد اإلجيار

ملدة اإلجيار الذي حل أجله  دون أن تزيد مدته على تسع سنوات ويعترب اإلجيار اجلديد ساري املفعول اعتبارا من 

  .م انتهاء اإلجيار السابقيو

أما إذا رفض املؤجر جتديد اإلجيار مث عدل بعد ذلك عن رأيه فوافق على التحديد وأبلغ املستأجر مبوافقته، 

 175فإن التجديد هنا يسري اعتبارا من يوم تبليغ املستأجر هذه املوافقة بعقد غري قضائي طبقا ألحكام املادة 

  .الفقرة األخرية

جر على طلب التجديد لكن بشروط جديدة يوافق عليها املستأجر يف هذه احلالة نكون أمام وإذا وافق املؤ

 إبرامه حسب الشروط املتفق عليها من حيث األجرة واملدة وكيفية دفع بدل اإلجيار وتاريخ يكونعقد جديد، 

ملوجه إليه من طرف املستأجر طلب التجديد اجتاه  أما إذا مل يكشف املؤجر عن نواياه ،حتصيله ومكانه والتزاما�ما

  .خالل أجل ثالث أشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد يعترب موافقا على مبدأ جتديد اإلجيار السابق

 ويف حالة رفض املؤجر طلب جتديد عقد اإلجيار املبلغ إليه أوجب املشرع املؤجر أن حييط علما املستأجر 

ع إيضاح دوافع رفض التجديد وجيب أن يتم ذلك مبوجب خالل ثالث أشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد م

 من القانون 194 لطلب التجديد وجيب عليه أن يقوم بإعادة  ذكر مضمون املادة هعقد قضائي يعلن فيه رفض

  . من القانون التجاري174التجاري وإال كان باطال طبقا ألحكام املادة 
  

  رفض تجديد اإليجار من طرف المؤجر : الفرع الثالث

ولكنه إلجياد صيغة  )1(لإلجيارات بالنسبة يساسأ أدلك مبد و رفض التجديديفإن املؤجر ميلك دائما احلق 

لذلك فإن املشرع جر أاملقررة للمست التجارية لكيةاملالتوازن بني محاية امللكية العقارية املقررة ملالك احملل وبني محاية 

ممارسة املؤجر حلقه يف رفض التجديد مع تعويض املستأجر عن ند ععقد اإلجيار التجاري اجلزائري أقر بانتهاء 

 يكون مساويا للقيمة التجارية للمحل التجاري مع ما قد يضاف ، تعويضاالضرر الذي حلقه نتيجة رفض التجديد

حقوق التحويل الواجب تسديدها حملل جتاري  وكذلك مصاريف وإعادة الرتكيب وليه من مصاريف عادية للنقلع

  . )2(س القيمة، إال إذا أثبت املالك أن الضرر هو دون ذلكمن نف
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 مبوجب أحكام مقرر قانوناهو حق  و،لتجديد مقابل التعويض هو حق مطلقحق رفض الذلك ميكن القول أن 

، سواء استعمل املؤجر ذلك احلق بغرض اسرتجاع حمله واستغالله هو )1(اري اجلزائري من القانون التج176املادة 

  . من طرف احد أقاربه أو إلعادة تأجريه لشخص آخر أو ألي غرض آخرشخصيا أو

إن ما يقيد استعمال هذا احلق، إال قيام حق املستأجر التاجر يف قبض تعويض يكون مساويا للضرر 

  من القانون التجاري176يتم حسابه وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  والذي حلقه نتيجة عدم التجديد،

، فإن الرفض الذي يقع املؤجرةا لكون مبدأ حق املستأجر يف جتديد اإلجيار ينصب على كامل األماكن اعتبارو

 .على جزء من احملالت املستعملة لالستغالل التجاري ميثل رفضا كليا
   

  زمان رفض التجديد : أوال

الل أو عند �اية ثانيهما خ وميكن للمؤجر رفض التجديد يف مرحلتني أوهلما عند �اية عقد اإلجيار  

   .)2(إجراءات الدعوى القضائية

إن رفض التجديد يفرتض أن يكون عقد اإلجيار الذي يربط األطراف :  التجاريعند نهاية عقد اإليجار ـ

يف التجديد املخول للمستأجر قد وصل إىل �ايته، فال ينشأ حق رفض التجديد للمؤجر إال وقت نشأة احلق 

، أما يف حالة التمديد الضمين للعقد فإنه ميكن التجديد خالل مدة اإلجيار الساري، لذلك ال ميكن رفض نفسه

للمؤجر ممارسة حق رفض التجديد يف أي وقت منه، فإن كان اإلجيار قد عقد لفرتات كما هو الوضع بالنسبة 

 ميكن رفض  سنوات فإنه ال9 و6 ، 3لإلجيارات التجارية يف التشريع الفرنسي كأن يكون على مراحل دورية 

  .التجديد هنا إال عند �اية مدة التمديد

إن رفض التجديد ميارس إما من خالل قيام املؤجر بتوجيه تنبيه باإلخالء ضمن الشروط املنصوص عليها   

إما بعدما يتقدم املستأجر بطلب التجديد يرد عليه املؤجر بإجراء رفض  و، من القانون التجاري173 املادة يف

  . من القانون التجاري174لمادة التجديد طبقا ل

 ميكن للمؤجر خالل أو عند �اية الدعوى القضائية : خالل أو عند نهاية إجراءات الدعوى القضائيةـ

 االستحقاقيله املؤجر على شرط أداء التعويض اسرتجاع حم وأن يعرب أيضا عن إرادته يف رفض جتديد اإلجيار

  :ني ت التالينيالفرضيتللمستأجر يف حالة أحد 

 من القانون التجاري 197 من أحكام الفقرة الثانية من املادة ة املستنبطية الفرضيه و :ى األوليةالفرض

اختلفوا حول  واملستأجر متفقني على مبدأ جتديد اإلجيار عند حلول �ايته، و أن يكون املؤجراصور� و،اجلزائري

 من القانون 195 املادة جيار وفقا لإلجراءات املقررة يفبدل اإلجيار احملدد، فيحصل التقاضي بينهما حول بدل اإل

                                                 
ما يليها أن يسدد  و177جيوز للمؤجر أن يرفض جتديد اإلجيار، غري انه ينبغي عليه فيما عدا االستثناءات املنصوص عليها يف املادة "  : قانون جتاري جزائري176 تنص املادة - 1

يتضمن على وجه اخلصوص التعويض املشار إليه يف  و.ة عدم التجديدللمستأجر املخلي التعويض املسمى تعويض باالستحقاق الذي جيب أن يكون مساويا للضرر املسبب نتيج

 كذلك مصاريف وإعادة الرتكيب والفقرة األوىل من هذه املادة، القيمة التجارية للمحل التجاري اليت حتدد وفقا لعرف املهنة، مع ما قد يضاف إليه من مصاريف عادية للنقل

  ".من نفس القيمة، إال إذا اثبت املالك أن الضرر هو ذلكحقوق التحويل الواجب تسديدها حملل جتاري و
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شروط اإلجيار اجلديد �ائيا، يرتاجع املؤجر عن رغبته يف  و احلكم املتضمن جتديد بدلأن يصريبعد  و،التجاري

ن يف املادة  وطبقا للمبدأ العام املتضمهذه احلالة يريد اسرتجاع حمله املؤجر فإنه يف  واستمرار تلك العالقة اإلجيارية

ض التجديد  إذا استعمل حقه يف رفاالستحقاقيكون املؤجر ملزما بأداء التعويض  من القانون التجاري ي176

 هذا احلق استعمال من القانون التجاري اجلزائري فإنه جيوز للمؤجر 176تطبيقا لنص املادة  و،ه الفرضيةوفقا هلذ

شرط إلزام املؤجر بأداء التعويض شروط اإلجيار اجلديد بحىت خالل سري الدعوى القضائية املتضمنة بدل أو

  .االستحقاقي

احملل أن يكون املؤجر قد أقام دعوى قضائية ضد املستأجر للمطالبة بإلزامه بإخالء  : ة الثانييةالفرض

أنه  ، أواالستحقاقييعدل عن طلبه بعرض مبلغ التعويض خالل سري اخلصومة  و،املؤجر دون تعويض استحقاقي

د رفض اجلهة القضائية لطلبه باسرتجاع احملل دون تعويض استحقاقي يعرض على املستأجر التعويض بع

  .االستحقاقي
  

   في القضاء الجزائري االستحقاقيتطبيقات رفض تجديد اإليجار مقابل التعويض  : ثانيا

ملؤجر مقابل التعويض له احمن مسألة رفض جتديد اإلجيار من جانب املؤجر إلرادته املنفردة يف اسرتجاع إ  

، ظلت لزمن طويل حمال للنقاش يف القضاء اجلزائري، حبيث تعددت قرارات احملكمة العليا باعتبارها االستحقاقي

بني  وتعارضها بعضها مع البعض اآلخر، بني موقف مؤيد  وأعلى جهة قضائية بشأن تلك املسألة، وجهة نقض

، ب املؤجر كسبب كايف لرفض التجديد من جانالستحقاقيالتعويض اموقف معارض العتبار سبب عرض مبلغ 

  فيما االستحقاقي آخر غري سبب عرض التعويض اإذ ألزمت بعض قرارا�ا أن يتضمن التنبيه باإلخالء سبب

 يعد سببا كافيا يف التنبيه االستحقاقيأن عرض التعويض اعتربت بعض القرارات الصادرة عن نفس اجلهة 

هو الرأي نفسه  وخرية للمحكمة العليا،هو القرار الذي استقرت عليه القرارات األ، و)1(تأجرباإلخالء املبلغ للمس

 إذ ما الفائدة من مطالبة املؤجر بأن يتضمن )3(استقر عليه القضاء الفرنسي، و)2(املعمول به يف القضاء املغريب

 بأن يكون السبب هو إرادته يف ، كمطالبتهاالستحقاقي لسبب آخر غري عرض مبلغ التعويض التنبيه باإلخالء

اسرتجاع احملل لالستغالل الشخصي أو من طرف احد أفراد عائلته، طاملا أنه ال ميكن مراقبة هذا السبب األخري 

أنه إضافة إىل ذلك مل يتضمن القانون التجاري اجلزائري ما خيول  و،عد تنفيذ احلكم القضائي باإلخالءإال ب

للمطالبة بإعادته إىل احملل املخلي، أو املطالبة بالتعويض عن عدم صحة السبب للمستأجر املخلي إقامة دعوى 

  .من طرف أحد أفراد عائلته شخص آخر بدل استغالله شخصيا أوإذا ما قام املؤجر بإجيار ذات احملل إىل

 التجارية، يف ختام هذا املطلب ميكن القول أن إ�اء اإلجيار التجاري يف إطار احلماية القانونية للملكية 

يتطلب من املستأجر التاجر أن يستفيد من احلماية املقررة هلا وذلك بأن يتمسك حبقه يف جتديد اإلجيار مث أن 

                                                 
إن رفض جتديد العقد  و : (129ص ، 01العدد ، 1990با�لة القضائية لسنة ، 1985 نوفمرب 02 مؤرخ يف 37 887قرار رقم  ، الغرفة التجارية والبحرية،احملكمة العليا - 1

  .) من القانون التجاري176 و،173هو سبب كايف حسب مفهوم املادتني االستحقاقي، لتعويض مقابل عرض ا
  .126حممد حزيط ، املرجع السابق، ص  - 2
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يسعى إىل القيام باإلجراءات الالزمة للمطالبة �ذا احلق، مث عليه أن ينتظر رفض املؤجر لتجديد اإلجيار لكي 

  .يستفيد من احلماية القانونية

الذي سيمنح له تعويض ستفيد املستأجر من احلماية القانونية للملكية التجارية، فما هو الولكن بعد أن ي

 من طرف املؤجر ؟ هذا ما سأحاول اإلجابة عليه من خالل الضرر الذي حلقه نتيجة رفض التجديديف مقابل 

   . املطلب املوايل

  

    حماية للملكية التجاريةعرض التعويض االستحقاقي: المطلب الثاني

إن رفض جتديد اإلجيار التجاري يؤدي إىل حرمان التاجر املستأجر من األماكن املستعملة الستغالل 

  .)1(كريل يكون له حمل جتاري دون قيمة تذبالتا وجتارته،

 ، فرض املشرع قيودا على املؤجر يف اسرتجاع األماكن املؤجرةد املستأجر من احلماية القانونيةولكي يستفي

 يدعى املستغل يف العقار املؤجر وسديد تعويض يساوي قيمة احملل التجاري الذي أنشأه املستأجراشرتط عليه تو

  .، وهذا القيد هو الذي أوجد ما يسمى بامللكية التجاريةالتعويض االستحقاقي

هي إجراءات اإل�اء عند عرض التعويض  ما وكيف يتم تقديره؟ و؟ فما مفهوم التعويض االستحقاقي

  .  أسئلة سأحاول اإلجابة على كل واحد منها يف فرع خاص به؟االستحقاقي
  

  االستحقاقيمفهوم التعويض : الفرع األول 

 إال حق املستأجر يف أن يعوض عند رفض جتديد اإلجيار  يف حقيقة األمرهو إن حق امللكية التجارية ما

 املمارسة مث لكن تعويض املستأجر كرسته وعلى اعتبار أن امللكية التجارية ليست يف حد ذا�ا دين يف ذمة املؤجر،

الذي اختري أخريا لضمان حق  و،االستحقاقي أعطى هلذا التعويض اسم التعويض  الذيبعد ذلك القانون

  . املتضرر من نزع ملكيته التجاريةاملستأجر املطرود من العقار املؤجر

بح قويا، يشكل عنصرا مثينا يف احملل ننا الحظنا من خالل دراستنا لعنصر احلق يف اإلجيار كيف أنه أصإمث 

 هو من األموال اليت تدخل يف الذمة املالية للتاجر ميكن أن ـ أي احملل التجاري ـالتجاري، وكيف أن هذا األخري 

من طرف يبيعه أو يرهنه أو يؤجره، وعليه فإن فقدان احملل التجاري حيدث للتاجر ضررا حقيقيا وجب تعويضه 

  .االستحقاقيعليه التعويض هو ما يطلق املؤجر و
  

  االستحقاقيأوال تعريف التعويض 

 بل اقتصر على بيان أساسه بأن االستحقاقيمل يعط تعريفا جامعا ومانعا للتعويض اجلزائري املشرع إن 

ير قيمة التعويض دني العناصر املعتمدة يف تق جتديد اإلجيار كما برفضجعله مقابل للضرر الناجم عن 

  .)1(االستحقاقي
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  : على أنهاالستحقاقيفت احملكمة العليا التعويض ّوعر

للتاجر مالك القاعدة التجارية عندما يرفض ) مالك الجدران(تعويض اإلخالء الذي يدفعه المؤجر  "

  .)2("األول تجديد عقد اإليجار التجاري

 هلذي تفرض قبل كل شيء هو التعويض ااالستحقاقيويعرفه األستاذ حممد احلبيب الطيب بأن التعويض 

) العقار( من القانون التجاري إىل املستأجر مالك القاعدة التجارية من طرف املؤجر مالك احملل 176دفعه املادة 

  .)3(يف حالة رفض هذا األخري جتديد اإلجيار ومقابل الضرر الناتج عن هذا الرفض

  :وقد اجتمع فقهاء القانون على تعريفه بأنه

ي يلتزم المؤجر مالك العقار بدفعه للمستأجر مالك المحل التجاري ذلك المبلغ من المال الذهو "

مشروعة أو  وكان هذا الرفض غير مبرر بأسباب خطيرة وعند ممارسته لرفض تجديد اإليجار التجاري،

  ."أخطاء منسوبة للمستأجر نتيجة عدم تنفيذه التزاماته القانونية أو التعاقدية
  

  ثانيا خصائص التعويض االستحقاقي

 هو تعويض يرمي إىل إصالح الضرر فهو ال حيل حمل احملل التجاري يف ذمة االستحقاقيالتعويض  ـ 1

 الستفاءيرتتب عليه أن الدائنون املقيدون على احملل التجاري ال جيوز هلم أن يستعملوا حق االمتياز  واملستأجر

 إال بعد االستحقاقيى التعويض ديو�م من هذا التعويض ،كما أن الدائنون العاديون ليس هلم أي حق عل

  .توقيعهم حجز عليه حتت يد املؤجر

 إىل االستحقاقي اإلجيار فإنه كقاعدة عامة جيب عليه أن يؤدي التعويض د أنه عندما يرفض املالك جتديـ 2

  .  من القانون التجاري176املستأجر التاجر كما هو حمدد يف املادة 

املستأجر ال تتوفر فيه الشروط القانونية للحق يف  تعويض إال إذا كانوال ميكنه أن يتحلل من أداء ذلك ال  

مشروع أو مارس حقه يف االسرتجاع ألحد األسباب احملددة يف  والتجديد أو إذا ثبت ضده املؤجر سبب خطري

  . من القانون التجاري177 و183 و182 و181املواد 

 االستحقاقيفقط رفض التجديد، فإن التعويض أن أحدهم  واحملل املؤجر ملك على الشيوع إذا كان ـ 3

  .يلزم بأدائه املؤجر الذي رفض التجديد

 أنه يف حالة تصرف املؤجر يف العقار بعد رفض التجديد كتصرفه  بالبيع فانه كقاعدة  عامة يبقى املالك ـ 4

د البيع بندا يلتزم  يتضمن عقأن على انه من جانب آخر ميكن االستحقاقي للمحل هو املدين بالتعويض األصلي

أما إذا مل يتضمن العقد من يؤديه  ،االلتزاممبقتضاه مشرتى احملل بأداء التعويض االستحقاقى، حينئذ يعمل بذلك 

                                                                                                                                                         
  .. قانون جتاري جزائري176راجع املادة  - 1
  .30، ص 1999 قرار منشور يف جملة االجتهاد القضائي، عدد خاص، - 2
   .01، ص 1998 ديوان املطبوعات اجلامعية، ،  يف القانون الوضعي اجلزائري، اجلزائراالستحقاقيحممد احلبيب الطيب، التعويض  - 3
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 .)1( يطالب املستأجر املخلى املالك السابق بهأنوجيوز  ، يبقى مدينا بهفإن املالك األصلي

يف حالة  ور الذي حلقه ضرر من جراء رفض التجديد هو املستأجاالستحقاقي أن املستفيد من التعويض ـ 5

   .وفاته فإن ورثته هم من ينتقل إليهم احلق يف االستفادة منه

 تعترب ي حلرمان املستأجر من التعويض االستحقاقي فإن التعاقدات اليت ترم75/59يف ظل القانون  ـ 6

 عند التمسك بالتجديد وينتهي االستحقاقين املطالبة بالتعويض  فال ميك05/02، أما يف ظل القانون )2(ةالغي

 من التعويض ، ولكن نفس القانون جييز التعاقد على االستفادة)3(عقد اإلجيار التجاري بانقضاء املدة املتفق عليها

  . إذا اتفق الطرفان على ذلكاالستحقاقي
  

  تقدير التعويض االستحقاقي: الفرع الثاني 

 الضرر الذي يصيب املستأجر نتيجة عدم جتديد عالقة قياالستحقاجيب أن يساوي مبلغ التعويض 

  . من القانون التجاري176هذه القاعدة سنها املشرع مبوجب الفقرة األوىل من املادة  واإلجيار

من قبل   )4( املقرتحاالستحقاقيتعويض الويتمتع قاضي املوضوع بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد مبلغ 

أحلت عليه يف العديد من قرارا�ا، إذ أكدت على أنه ال ينبغي على  و، بلكمة العليااحملإليه هو ما أشارت  واخلبري

 فقرة 54نادا للمادة تتساالقاضي أن يتنازل على سلطته للخبري الذي ال ميلك إال رأيا فنيا حمضا غري ملزم للقاضي 

 50ـ558بري إذ جاء يف القرار رقم  من قانون اإلجراءات املدنية اليت نصت على أن القاضي غري مقيد برأي اخل02

  : 91ص ، 03 عدد، 1990، جملة قضائية 1988 أكتوبر 02املؤرخ يف 

حيث أن عمل الخبير مقصور على جمع معلومات فنية يضعها أمام القضاة الذين لهم أن يأخذوا "

  . "فالقاضي هو الخبير األكبر، بها أو يردوها بأسباب سائغة لما لهم من سلطة تقديرية

هي الطريقة اليت يفضل إتباعها تفاديا لتعاقب اخلربات بدون حد، جيب عليهم ، و)5(يف حالة تعدد اخلرباءو

 من 49خربا�م لدى كتابة ضبط احملكمة يف تقرير واحد عمال بأحكام املادة  وإيداع والقيام بأعمال اخلربة سوية

  : 1992 مارس 15 املؤرخ يف 91ـ577قرار رقم هو ما أكدته احملكمة العليا يف ال وقانون اإلجراءات املدنية

حيث أنه كان يتعين على الخبيرين المعنيين بموجب القرار التمهيدي الصادر عن مجلس قضاء "

  . المهمة المسندة إليهما ضمن الشروط المحددة قضائياينفذا أن 1987 ماي 30وهران في 

 من ق إ 49 للمقتضيات اآلمرة للمادة وبما أن القرار المطعون فيه صادق على خبرة جاءت مخالفة

  ." كل خبير حرر تقريرا منفردا فإنه خرق للقانونأنم والقرار التمهيدي السابق ذكره إذ 

                                                 
 .LAMY, SA. op. cit. p 586   ـ 1

  . من القانون التجاري اجلزائري200 و199راجع املادتني  - 2
  . مكرر من القانون التجاري اجلزائري187راجع املادة  - 3
  .19، ص 2006عمر محدي باشا، دراسات قانونية خمتلفة، الطبعة الرابعة، اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  - 4
  .20سابق، ص الرجع املدي باشا، محعمر  - 5
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، أوضحت الفقرة تعويض االستحقاقولتفادي الوقوع يف تطبيقات قضائية متناقضة خبصوص حتديد مبلغ 

 يشمل على وجه اخلصوص القيمة التجارية للمحل  من القانون التجاري أن التعويض176الثامنة من املادة 

حقوق  وإعادة الرتكيب فضال عن مصاريف وعند االقتضاء مصاريف النقل والتجاري اليت حتدد وفقا لعرف املهنة،

  .التحويل الواجب تسديدها حملل جتاري من نفس القيمة

جدير بالتنويه أن العناصر و )1(بإثبات أن الضرر أقل من ذلك) املؤجر( مع منح إمكانية ملالك العقار

ميكن  و من القانون التجاري لتقومي تعويض االستحقاق ليست حمددة على سبيل احلصر176احملددة يف املادة 

 على الرغم من املوقف املناقض للمحكمة العليا اليت اعتربت أن )2(للجهات القضائية االعتماد على عناصر أخرى

  .)3(تدخل ال تدخل ضمن عناصر تقومي  تعويض االستحقاقاإلصالحات ال  ومصاريف الرتميمات
  

   االستحقاقيعناصر تقدير قيمة التعويض : أوال 

   )4(التجاريللمحل  القيمة السوقية ـ 1

 على خالف العناصر األخر اليت )5(يشكل هذا العنصر جوهر عملية التقدير فالتعويض جيب أن يتضمنه  

  . أي يف حالة وجودها)6(اءميكن أن يتضمنها التعويض عند االقتض

 هو أن اخلبري يعتمد يف تعويض حتديد اإلخالء على سعر السوق، أي قيمة احملالت واملقصود �ذا العنصر

  .الدخل السنوي واملماثلة يف النشاط

هكذا ال ميكن  وقبل كل شيء النشاط التجاري ال املضاربة، ومع مالحظة أن القانون حيمي أوال  

 .)7(من العناصر األخرى اليت سيأيت بيا�ا واألرباح وقم األعمالاالنطالق إال من ر

  إعادة التركيب  و مصاريف النقلـ 2

هي تلك املصاريف اليت أنفقها املستأجر على نقل البضائع واآلالت واملعدات من األماكن اليت طرد منها 

  .إىل األماكن اجلديدة

علم بأن هذه املصاريف ، أو التقييمات املسبقةاتري وملستأجر إثبات هذه املصاريف بالفمبدئيا على ا  

    .)8(تكون معتربة يف حالة ما إذا كان احملل املراد إخالئه عن مصنع أو حمل لبيع األثاث املنزيل مع خمزون كبري

                                                 
   . من القانون التجاري176راجع الفقرة األخرية من نص املادة  -  1
  .118ص ، 02عدد ، 1996 �لة القضائية لسنةا، 1996 فيفري 27 مؤرخ يف 140798قرار رقم  ، الغرفة التجارية والبحرية، احملكمة العليا ـ 2
3

مىت كان من املقرر قانونا أن تقدير  : (90، ص 02، عدد 1992  لسنةلة قضائيةا�، 1990 يناير 14 مؤرخ يف 62 367قرار رقم   والبحرية، ، الغرفة التجاريةاحملكمة العليا ـ 

بالتايل فإن ، واإلصالحات ال تضاف على تعويض االستحقاق وفإن مصاريف الرتميمات، تعويض االستحقاق يكون على أساس القيمة اإلجيارية للمحل وفقا لعرف املهنة

  ).القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفة للقانون
الرتمجة الصحيحة هي تلك اليت وردت بالنص الفرنسي الذي استعمل  ويلكن التعبري احلقيق) القيمة التجارية( من القانون التجاري مصطلح 176ورد يف النص العريب من املادة   ـ 4

  ."القيمة السوقية" ي  أ« la valeur marchande »مصطلح 
  .30حممد احلبيب الطيب، املرجع السابق، ص  ـ 5
  .34حممد احلبيب الطيب، املرجع السابق، ص  - 6
  .31، املرجع السابق، ص حممد احلبيب الطيب - 7
  .51، املرجع السابق، ص حممد احلبيب الطيب - 8
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  حقوق التحويل لمحل تجاري من نفس القيمة  و مصاريفـ 3

 السجل مصاريفو رسوم إدارة التسجيل وجاريةالشهر اخلاص بالعقود الت ويقصد �ا مصاريف التوثيق و

  .)1( لتجديد نشاطه يف مكان آخراليت سيتحملها التاجر خملي احمللهي متثل املصاريف  والتجاري،

  الحرمان المؤقت من االنتفاع ـ 4

اإلخالل بالسري العادي للنشاط التجاري الذي  واالستغالل واحلرمان املؤقت من االنتفاعويقصد به 

  .إعادة االنطالق يف النشاط يف احملل اجلديد ويف الفرتة املمتدة بني إخالء احملل) املستأجر( التاجر يتحمله

   .)2(االستحقاقي من القيمة اإلمجالية للتعويض %10ويقدر هذا الضرر بثالثة أشهر من الربح الصايف أو 

   مصاريف تسريح العمال ـ 5

، جيب حينئذ إضافة  جتديد اإلجيار وتسريح العمالفضإذا كانت هناك عالقة سببية مباشرة بني ر

املصاريف اليت دفعها املستأجر لتعويض هؤالء العمال عن فصلهم يف إطار تطبيق القوانني اخلاصة بالعالقات 

  .)3(الفردية للعمل

 تحقاق غرييم تعويض االسي من القانون التجاري لتق176ادة وجدير بالتنويه أن العناصر املذكورة يف امل

ميكن للجهات القضائية أن تعتمد على عناصر أخرى من شأ�ا أن تساهم يف جرب  و،مذكورة على سبيل احلصر

   (4).رفض جتديد عالقة اإلجيار والضرر الناجم عن اإلخالء

 من القانون التجاري يلتجئ القاضي إىل اخلرباء الفنيني 176ولتقدير العناصر املنصوص عليها يف املادة 

   .)5( الواجب دفعه للمستأجر مقابل خروجه من احمللاالستحقاقيمات حول قيمة التعويض جلمع املعلو

 من القانون التجاري خولت للمؤجر إمكانية إثبات 176كما جتدر اإلشارة إىل أن الفقرة األخرية من املادة 

باعتباره منقول ( التجاري ن يدفع بأن احمللأك. هو يف احلقيقة أقل من ذلك) املستأجر( أن الضرر الالحق بالتاجر

للمحاكم  و،تغيري إىل زوال القاعدة التجاريةبإمكانه أن حيول إىل مكان آخر من دون أن يؤدي هذا ال) معنوي

كطبيعة النشاط املمارس :  تأخذ بعني االعتبار عدة عواملنميكن أ، والسلطة التقديرية الكاملة يف تقدير ذلك

كأن يكون احملل املخلي معد للحالقة، فإن  العمالء مرتبطني بشخص املستأجر، وما إذا كان هذا النشاط وباحملل،

عليه فإن تقدير الضرر ينحصر أساسا يف ، ونسبة كبرية من الزبائن ستتبع هذا احلالق حيث سيقيم من جديد

  .)6(افتقاد عنصر حق اإلجيار
  

                                                 
1
  .209ص ، 01عدد ، 1994 ا�لة القضائية لسنة ، 1993 ماي 09 مؤرخ يف 96658قرار رقم ، ، الغرفة التجارية والبحريةاحملكمة العليا - 
  .52، املرجع السابق، ص حممد احلبيب الطيب - 2
3

 .52، املرجع السابق، ص حممد احلبيب الطيب -
4

  .118ص ، 02، عدد 1996 سنةضائية لقال لة ا�، 1996 فيفري 27 مؤرخ يف 140ـ798قرار رقم ، ، الغرفة التجارية والبحريةاحملكمة العليا -
5

  .113، ص 01عدد ، 1990  لسنةقضائيةاللة ا�، 1985 ماي 18 مؤرخ يف 35ـ250قرار رقم ، ، الغرفة التجارية والبحريةاحملكمة العليا -
6

  .23 عمر محدي باشا، دراسات قانونية خمتلفة، مرجع سابق، ص -
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  طرق تقدير التعويض االستحقاقي : ثانيا 

دراية يف املعامالت التجارية، لذلك فإنه ال سبيل أمام  و إىل تقنياتقاقي حيتاج تقدير التعويض االستحن إ

 تقييم احملل التجاري ميكن أن يتم بطرق متعددة غري حمددة أو، ف  بأهل اخلربةاالستعانةاجلهات القضائية إال 

متعددة جأون إىل طرق  التجاري يلهم بصدد تقدير القيمة السوقية للمحل و اخلرباء، لذلك فإنحمصورة قانونا

  :ومن  مجلة هذه الطرق ما يلي، )1( الواجب دفعه للمستأجراالستحقاقي تقدير قيمة التعويض قصد

    طريقة التداخلـ 1

يعتمد اخلرباء يف هذه الطريقة عند تقديرهم ملبلغ التعويض االستحقاقي على رقم األعمال احملقق وقيمة 

إعادة الرتكيب، باإلضافة إىل قيمة العناصر املادية واملعنوية للمحل اإلجيار السنوي وكذلك مصاريف النقل و

  .التجاري

) + السنوي(مبلغ اإلجيار ) +  منه1/3 (رقم األعمال : ل وفقا االستحقاقيتعويض الفيها حيث حيدد  

 من رقم % 40 (املعنوية والعناصر املادية+  ) من رقم األعمال% 30( إعادة الرتكيب ومصاريف النقل

  . )2()األعمال

    طريقة المقارنةـ 2

ويقصد �ا املقارنة اليت تتم بني حمل جتاري مبحل آخر معلوم القيمة وذلك باإلطالع على عقود رمسية لبيع 

قواعد جتارية مماثلة إال أن هذه الطريقة نادرة من الناحية العملية بسبب صعوبة العثور عن عقود بيع القواعد 

  :نا عن حقيقة موضوع النزاع وكي تتحقق هذه الطريقة يشرتط فيهاالتجارية وبالتايل تبعد

  . جيب أن يتعلق األمر مبحلني متشا�ني تباع فيهما بضاعة متشا�ة ونفس النوع يف الزبائنـ

  . جيب أن يكون سعر البيع يف هذين احمللني هو نفسه وبتكاليف متقاربةـ

  . نفس الشيء بالنسبة لرقم األعمال وحجم املبيعاتـ

للمتجر موضوع  )3( اخلبري يعتمد على قيمة عقود بيع رمسية حملالت جتارية مماثلةوتكمن صعوبتها يف أن 

  .لتسجيل والطابع مبفتشية الضرائباملطالبة القضائية لدى مصلحة ا

   طريقة االعتماد على القيمة اإليجارية ـ 3

املبلغ املدفوع فعال أو  وأو القيمة الضريبية للكراءو فيها يعتمد اخلبري على مبلغني من الكراء، املبلغ الرمسي   

  .على املبلغني معا

  

                                                 
1

  .52حممد احلبيب الطيب، املرجع السابق، ص  -
، أن هذه الطريقة حتمل عدة عيوب وتناقضات ومتس 53ص ،  يف القانون الوضعي اجلزائري، مرجع سابقاالستحقاقيالتعويض ى األستاذ حممد احلبيب الطيب يف كتابه  ير- 2

األعمال، الذي عادة ما يكون ضئيال عندما تكون حبقوق التاجر، إذ أن ما عدا العنصر املتعلق مببلغ اإلجيار السنوي، فباقي العناصر األخرى يتم حسا�ا إعتمادا على رقم 

  .بالتايل فإ�ا �مش عنصر احلق يف اإلجيار الذي يعترب ذو أمهية كبرية يف مثل هذه احلالة واملعنوية والتجارة صغرية، كما أ�ا ختلط بني عناصر احملل التجاري املادية
3

  .24 ص  مرجع سابق، ،دراسات قانونية خمتلفة ،محدي باشا -
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  قيمة الضريبة للكراء ـ

قوانني املالية للمرت املربع خبصوص  ووهي القيمة املرجعية لبدل اإلجيار السنوي اليت حيددها قانون التسجيل 

  .السكنيةاحملالت املعدة ملزاولة نشاط جتاري مثلما حتدد بالنسبة للمحالت 

                             القيمة الفعلية للكراءـ

لو مل يتم دفعه ما دام أن املبلغ  وهي قيمة بدل اإلجيار الذي  يدفع سنويا أو املتفق عليه فعال حىت  و

  . ليصبح مبلغا سنويا12إذا كان شهريا يضرب يف  و،اإلجيارثابت يف وصوالت 

   القيمة اإليجارية للمحلـ

 30يضرب املبلغ يف معامل يرتاوح بني ، ديد القيمة اإلجيارية للمحل سواء كانت ضريبية أو فعليةبعد حت  

 حسب نوع النشاط يف حني تظل بعض النشاطات التجارية ترتكز على موقع احملل أي على حق اإلجيار 60و

ارية السمعة التج(عد الشهرة إذ يف هذه النشاطات ت..) .مثل املقاهي، احملالت بيع املواد الغذائية بالتجزئة(

أكثر بكثري من العمالء ) أي موقع( ألن الدخل فيها مرتبط بالزبائن املارة ،أهم من عنصر العمالء) للمحل

ممارسة مهنة احلالقة، أو (على العكس بالنسبة لبعض النشاطات األخرى . املتعودين على الرتدد على هذه احملالت

بين الزبائن م وحيث يكون هناك ارتباط شخصي بني التاجر) يفة أو احللوياتبيع نوع معني من املأكوالت اخلف

قد ال تنقطع هذه العالقة بتغيري املوقع ألن هناك بعض امليزات الشخصية يف ، وعلى نوعية خدمات هذا األخري

  .هذا التاجر أو احلريف جتعل جزء مهم من العمالء يتبعونه إىل حيث يقيم من جديد

يقة املتبعة يف تقدير عنصر القيمة السوقية للمحل التجاري، فإن تقدير التعويض ومهما تكن الطر

 كما . يبقى خيضع للسلطة التقديرية للقاضي بشرط حتديد العناصر اليت مت على أساسها ذلك التقديراالستحقاقي

  .   )1(يرد تبني الكيفية املستعملة يف التق جيب أناالستحقاقيربة اليت حتدد قيمة التعويض أن اخل
  

  االستحقاقيتاريخ تحديد قيمة التعويض : ثالثا

لكن ما ميكن أن يثار هنا التعويض االستحقاقي مبلغ لتحديد التاريخ الواجب األخذ به  املقصود منه هو

أو من تاريخ التنبيه ) سواء من طرف القاضي أو اخلبري(التقدير هل هذا التاريخ حيدد ابتداء من تاريخ عملية 

يتنازعان  رأيان قدير، لذلك فهناكعمليات الت و بني التنبيه باإلخالء اليت تفصلتطول املدةه قد ء علما أنباإلخال

  .)2(االستحقاقيتاريخ حتديد قيمة التعويض موضوع 

  

  

  
                                                 

  .98 ص ،03 عدد ،1990، ا�لة القضائية لسنة 02/10/1988 املؤرخ يف 51730قرار رقم  ، ، الغرفة التجارية والبحريةاحملكمة العليا ـ 1
  .35حممد الطيب احلبيب،املرجع السابق، ص  ـ 2
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  الرأي األول ـأ 

عالقة اإلجيارية مل تقم احملكمة بإبطاله فإن ال وأن أنه إذا قام املؤجر بتوجيه التنبيه باإلخالء للمستأجر يرى

بعد ذلك التجاري كتسبها يهنا قد انتهت فعال عند تاريخ التنبيه باإلخالء فال ميكن حينئذ األخذ بالقيمة اليت 

مبالغ فيه يهدف إىل ذلك جتنبا لقيام املستأجر تضخيم رقم أعماله بغية احلصول على تعويض استحقاقي  والتاريخ

   .تعجيز املؤجر

  الرأي الثاني ـب 

تها، ومرد لو مل تقم احملكمة بإطال حىت وارية ال تنتهي عند تاريخ التنبيه باإلخالءجي أن العالقة اإل يرى

  :ذلك ما يلي

  .اإلجيار من طرف املستأجر مواصلة دفع بدل ـ1

  . إال إذا قبض مبلغ التعويض احملل املؤجرمغادرة املستأجر قبولعدم  ـ 2

بني املؤجر لعالقة اإلجيارية اجتديد االستحقاقي و  حتديد التعويض دعواه بعدعن حق املؤجر يف الرتاجع ـ 3

  .بشروطها السابقةواملستأجر 

فحق التحديد ، تقدير التعويض وبني تاريخ تقدير شروط احلق ىف التجديدتاريخ جيب التفرقة بني  لذلك 

نه من جانب آخر قد أللمحل ،على يقدر بتاريخ التنبيه باإلخالء فيما يتم تقدير التعويض بتاريخ إخالء املستأجر 

حيتاج تقدير التعويض إىل خربة، لذلك يكون تقدير  وتبقى إجراءات الدعوى القائمة ويبقى املستأجر باحملل

 اإلجيار إذا كان قد انقضاءبتاريخ  و، كان املستأجر قد بقي يف األمكنةالتعويض بتاريخ احلكم أو القرار إذا ما

  .)1(غادر األمكنة
  

   عند عرض التعويض االستحقاقيإنهاء اإليجار التجاريإجراءات : لثالث الفرع ا

لقد ألزم القانون املؤجر الذي ال يرغب يف جتديد عقد اإلجيار التجاري للمستأجر مالك احملل التجاري 

ن يتوجه ، وذلك قبل أ للمستأجر يبلغه فيه برغبته هذهاملستغل يف العقار املؤجر، بأن يوجه تنبيها بإخالء العقار

  . تسمح له باسرتداد العقار املؤجرإىل ساحة القضاء من خالل رفع دعوى

لذلك ميكن القول أن اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها بغرض اسرتداد املؤجر للمحل املؤجر هو توجيه 

     .التنبيه باإلخالء، مث رفع الدعوى القضائية
  

  التنبيه باإلخالء: أوال 

مقابل   هو إعالن املؤجر عن نيته يف رفض جتديد عقد اإلجيار للمستأجر أو يف فسخهالتنبيه باإلخالء

  .)2(التعويض االستحقاقي

                                                 
 .LAMY SA. Droit commercial. op. cit. p 579 ـ 1
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  باإلخالء التنبيه إلجراءالتكييف القانوني  ـ1

 ، اآلخر يقبله الطرف أنصادر من جانب واحد، فال يشرتط  عبارة عن تصرف قانوين باإلخالءالتنبيه 

يصدر من  جيارية، العالقة  اإلألطرافهو حق شخصي  و.)1(إليه يعلم به من وجه أن أثرهلكن جيب لكي ينتج و

  . هذه  العالقةإ�اءالطرف الذي يرغب يف 

 حىت ال يتفاجىء بفقد للمستأجر، سنه املشرع  محاية اإلجيار املؤجر يف رفض جتديد إرادةفهو تعبري عن 

 كعمل باإلخالءجيب التفرقة بني التنبيه  و،إراديك فهو عمل اعتبارا لذل و اشرتاه،أو، أنشاهحمله التجاري الذي 

  .)2(إجرائيكعمل  وقانوين

  .  تكون عن طريق حمضرإعالنهة يلكن عمل و يتم يف شكل رمسي،أنال يشرتط  :كعمل قانوين

 يقضى بعدم قبول الدعوى إمتامه رفعت الدعوى بدون إذا وجويب، فانه اإلجراءباعتبار  :إجرائيكعمل 

  .باإلخالءكان باطال، فيصرح القاضي ببطالن التنبيه  وباإلخالء وجه التنبيه إذا و. املذكوراإلجراء إمتاملعدم 

   ؟ ولمن يوجه؟باإلخالء التنبيه من يوجه ـ 2

 فلم حتدد املستأجر ويز بني املؤجريبعبارات عامة دون مت )3(نون التجاري من القا173لقد وردت املادة 

 التنبيه إجراء إمتام العالقة التجارية إ�اء أرادفيقع على عاتق من  باإلخالء التنبيه إجراء امبإمتالطرف الذي يلزم 

 إرادة فيما تتجه اإلجيار احلصول على جتديد إىل ناألحيا يف غالب إرادته تتجه املستأجريف الواقع فان  وباإلخالء

 يصدر عن باإلخالءالتنبيه  لذلك ميكن القول أن ، صفتهإثباتؤجر عليه مل، فااملستأجر اسرتجاع احملل إىلاملؤجر 

، ولكن مع كل ذلك جيب اسرتجاع حمله املؤجر واإلجيار يف رفض جتديد إرادته عن للمستأجريعلن فيه  واملؤجر

  :التأكيد على أن 

  ؟من يوجه التنبيه باإلخالء 

اء كان وكيال أو وصيا أو قيما ، سوت قانونا بأي صفة كانمن ينوب عنه  أو املؤجريوجههالتنبيه باإلخالء 

كما هو احلال يف عقد الشركة فالتنبيه ، يف حالة تعدد املؤجرينوخاص   حمله من خلف عام أولأو ممن حيأو وليا 

الشركة فيكون توجيه التنبيه  متثيل يكون صادرا منهم مجيعا كأصل عام، غري أن عقد الشركة حيدد من يتوىل

                                                 
  .124ص ، 1988، دار النهضة العربية ، )لبنان(بريوت اجلزء الرابع، ، العقود التجارية ،القانون التجاري اجلزائري، أمحد حمرز - 1
  .33املرجع السابق، ص ، حممد حزيط  - 2
إلخالء حسبما جرت عليها العادات احمللية ويف مدة ستة أشهر قبل اجلل ال ينتهي إجيار احملالت اخلاصة �ذه األحكام، إال بأثر تنبيه با: " قانون جتاري جزائري173تنص املادة  - 3

  .على األقل

  .ويف حالة عدم التنبيه باإلخالء يتواصل اإلجيار املنعقد كتابة بالتمديد الضمين إىل ما بعد إىل ما بعد األجل احملدد يف العقد مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

ألجل مألوف، وجيب يشري هذا اإلعالن إىل حتقيق  ودة اإلجيار الواقف على شرط والذي يسمح حتقيقه بأن يطلب الفسخ إال بتبليغ واقع قبل ستة أشهر، قبل األجلال تنتهي م

  .الشرط املنصوص عليه يف العقد

  . الفقرة األوىل أعاله، إذا فسخ املؤجر اإلجيار يف �اية إحدى هذه املراحلوعندما يتضمن اإلجيار عدة مراحل فإنه جيب التنبيه باإلخالء يف اآلجال املنصوص عليها يف

  . باطال وإال اعترب194وجيب أن يتم اإلخالء بعقد غري قضائي، وأن تبني فيه األسباب اليت أدت إىل توجيهه مع مراعاة إعادة ذكر مضمون من املادة 
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 توجيه التنبيه كفيد املستأجرون وكانوا متضامنني فياء، وهناك رأي يقول بأنه إذا تعدباإلخالء نيابة عن مجيع الشرك

  .)1(لواحد منهم ليسري على اجلميع

  ؟لمن يوجه التنبيه باإلخالء

على املؤجر الذي يرغب يف إ�اء عالقة إجيار أن يبلغ املستأجر بالتنبيه باإلخالء، وختضع قواعد التنبيه 

عامة يف قانون اإلجراءات املدنية ويبلغ عن طريق حمضر قضائي يف أجل ستة أشهر على األقل باإلخالء للقواعد ال

طرف العلم من وجه إليه فيعترب وصوله إىل لغ ال ينتج إال يف الوقت الذي يصل فيه يل والتبقبل انتهاء عقد اإلجيار،

ه حول قواعد التبليغ وخصوصا صفة اآلخر قرينة على العلم به، ويف الكثري من األحيان تدور دفوع املبلغ ل

  .الشخص املبلغ له وإمضاءه أو رفضه اإلمضاء واالستالم

147946، ملف رقم 06/05/1997 وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
)2(.  

حسب من المقرر قانونا أنه ال ينتهي إيجار المحالت الخاصة بهذه األحكام إال إثر تنبيه باإلخالء، "

ما جرت عليه العادات وفي مدة ستة أشهر قبل األجل على األقل، ولما ثبت في قضية الحال أن تحديد 

مدة اإليجار ال تعفي المؤجر من توجيه التنبيه من اإلخالء لمدة ستة أشهر  قبل انتهاء عقد اإليجار كما 

 أساس توجيه المؤجر تنبيها يفرضه القانون، فإن قضاة الموضوع لما قضوا بإنهاء عالقة اإليجار على

  ." مدة اإليجار بثالثة أشهر يكونون قد أساءوا تطبيق القانونإنهاءباإلخالء قبل 

 باإلخالءشكل التنبيه  ـ 3

 مبوجب عقد غري قضائي، فال يشرتط باإلخالء يتم التنبيه أن من القانون التجاري جيب 173وفقا للمادة 

  .يتم تبليغه عن طريق حمضر و يتم كتابة،أننه جيب أ إالرمسي،  يف شكل باإلخالء يتم التنبيه أن اإذ

 باإلخالء يتضمن التنبيه أنجيب  و،ن باطال كاإال و يتم بواسطة رسالة موصى عليها،أن اإذ فال جيوز 

لو مل يثرها  ويرتتب على ختلفها البطالن ولكي يكون صحيحا، مجلة من البيانات بعضها من النظام العام،

  .)3( هي مقررة ملصلحة اخلصوماآلخربعض ال واخلصم،

   وهيباإلخالءالتنبيه التي يجب أن يتضمنها  البيانات الجوهرية ـ

 املستأجر إخاللرفض جتديد اإلجيار، وإال أعترب التنبيه باطال، فإن تعلق األمر ب أسباب أو حتديد سبب ـ

 يتم حتديد السبب مبا فيه أن و،باإلخالء التنبيه  بااللتزام يفاإلخالل التزاماته التعاقدية، فيجب بيان نوع بأحد

 يكون جمرد أين، االستحقاقي كان رفض التجديد مع التعويض إذا كان باطال، على خالف ما إال والكفاية،

  . كافيااالستحقاقيعرض التعويض 

                                                 
  .772، ص   اجلزء السادس، مرجع سابق،د األولالعارية، ا�ل ودين اإلجيارالوسيط يف شرح القانون امل عبد الرزاق السنهوري، - 1
  .104، ص 1999 عدد خاص ا�لة القضائية ، ، الغرفة التجارية والبحريةاحملكمة العليا - 2
  .41ص ، املرجع السابق،  حممد حزيط  - 3
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حتديد أجل جتاري قانون  173لقد أوجبت املادة : أشهر يف التنبيه باإلخالء) 06( الستةجيب حتديد أجل ـ

   )1( أشهر مع حتديد بداية و�اية هذا األجل، أي تاريخ تبليغ التنبيه للمستأجر وتاريخ �اية هذا األجل06

 لقد أوجبت : من القانون التجاري يف التنبيه باإلخالء حتت طائلة البطالن194 ذكر النص الكامل للمادة ـ

 يف التنبيه باإلخالء، والعربة املقصودة من 194ن املادة  جتاري حتت طائلة البطالن إعادة ذكر مضمو173املادة 

 كون هذا النص يقضي أنه يف حالة عدم اتفاق الطرفني عند توجيه 194طرف املشرع يف إعادة ذكر مضمون املادة 

ية أمام التنبيه باإلخالء فإنه جيوز عند انتهاء مهلة ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ التنبيه باإلخالء رفع الدعوى القضائ

للفصل يف املوضوع والنظر يف مدى صحة التنبيه " القسم التجاري باحملكمة"احملكمة املختصة بدائرة العقار 

أي عيب يشوب التنبيه باإلخالء ميكن للمحكمة باإلخالء ميكن للمحكمة إثارته تلقائيا كون التنبيه (باإلخالء 

  .  أهل اخلربة اليت تعنيها احملكمةر بناء على تقرياالستحقاقي وفيما بعد حتديد التعويض) باإلخالء من النظام العام

 مقداره، جاز  حولالف وقام اخلاالستحقاقياإلخالء وطالب بالتعويض بأما يف حالة موافقة املستأجر   

يأمر بإجراءات أن  يف القضايا املستعجلة ةظراهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس احملكمة النللطرف الذي ي

رفع بالتوازي دعوى قضائية يف املوضوع أمام اجلهة املختصة أن تربة الالزمة وذلك قبل انتهاء أجل ثالثة أشهر واخل

وأن تقرير اخلربة نتيجة الدعوى االستعجالية الذي جيب إيداعه يف ظرف شهرين " القسم التجاري"دائرة العقار 

وضوع بعد إيداع التقرير فصل يف املتختصة اليت فوعة أمام احملكمة املبكتابة ضبط، يلحق مبلف الدعوى املر

  .)2(املذكور

   البيانات المقررة لمصلحة الخصومـ

 ما إذا باإلخالء بطالن التنبيه أيضايرتتب عليها  و بدفع شكلي،إثار�او هي البيانات اليت ميك للخصم 

  :هي و من تلقاء نفسه،إثار�ا اخلصم، ولكنه ال جيوز للقاضي أثارها

      من حيل حمله،أو من ينوب عنه أو املؤجر أي، )3( هوية طالب االسرتجاعباإلخالء يف التنبيه  حتديدـ

  .ثاري وأو شريكا، أو كان مالكا للمحل، إن ذكرعنوانه و ولقبه و امسهأيصفته و

 نوانه،لقبه وع و ذكر امسهأي، باإلخالء له التنبيه يوجه الذي املستأجر هوية باإلخالء حتديد يف التنبيه ـ

  . شركةأو، اثي ورأو، امستأجر كان إنصفته و

  .هإخالؤ عنوان احملل املراد ـ

هوية الطرف املبلغ له التنبيه  وتاريخ التبليغ، وتاريخ الطلب، وـ احملضر ـهوية العون القائم بالتبليغ حتديد  ـ

  .باإلخالء
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 عن طريق احملضر القضائي إذ ينتقل هذا هتبليغرت العادة أن التنبيه باإلخالء يتم نه جهنا جتدر اإلشارة أو

ذلك وحيدد فيه باألخري إىل حيث املستأجر ويقوم بتبليغه بنسخة من حمضر التنبيه باإلخالء ويقوم بتحرير حمضر 

  .الشخص الذي استلم التنبيه باإلخالء وتكون له حجية أكثر يف اإلثبات

 طرف املؤجر ويسلمه من وجه التنبيه إىل اآلخر يدا كما أنه ميكن توجيه التنبيه باإلخالء إىل املستأجر من

بيد، أو يرسل خبطاب موصى عليه أو خطاب عادي أو برقية، أو أيا كانت وسيلة التنبيه، فإن إثبات حصوله 

 ، دة الشهود مهما كانت قيمة األجرةيكون على من يدعى به بكافة طرق اإلثبات مبا فيها البينة والقرائن وشها

 هذا الشأن يعترب من املعامالت املتعلقة باحملالت التجارية اليت اعتربها املشرع اجلزائري عمال جتاريا ألن النزاع يف

ن التنبيه باإلخالء من املستحسن أن يتم توجيهه عن فإوعليه  )1( من القانون التجاري03حبسب الشكل املادة 

  . فعاليته وعدم وقوعه يف عيوب إلبطاله احلجية يف مواجهة املستأجر وحسنإلضفائهطريق احملضر القضائي 

وجويب ووكما جيب أن يوقع التنبيه باإلخالء من طرف القائم بالتبليغ كون التنبيه باإلخالء هو إجراء مسبق 

 عن االستحقاقيقبل رفع الدعوى القضائية املتعلقة بصحة التنبيه باإلخالء وتعني خبري لتقدير قيمة التعويض 

  .تأجر بإخالء احملل مقابل التعويضاإلخالء، وإلزام املس

  باإلخالء التنبيه إجراء إتمامجال  آـ4

 حسب ما جرت عليه باإلخالء التنبيه إعطاء من القانون التجاري انه جيب 173يتبني من نص املادة 

لك فرض على من يصدر منه ذت فاملادة املذكورة إذا ،األقل على األجل قبل أشهريف مدة ستة  والعادات احمللية

  : حيرتم شرطنيأن التنبيه باإلخالء

فانه )  سنة مثالكأجل (أشهرجل يتجاوز مدة الستة أ ما كانت تفرض إذا العادات احمللية :الشرط األول

 التجارية األعراف يف الواقع اجلزائري ال وجود له، لعدم استقرار األجل تطبيق هذا أن و،األجلجيب احرتام هذا 

   .)2( بهيأخذهو ما جعل املشرع الفرنسي  وه الوضع يف ا�تمع الفرنسي،بعد عليه، خالف ما هو علي

  .شهرأ كانت العادات احمللية تقل عن ستة إذاشهر أ القانوين املتمثل يف ستة األجل :الشرط الثاني

اء  قبل انقضاألقلشهر على أ قبل ستة اإلجراء ذلك إمتام املكتوبة احملددة املدة يشرتط لإلجياراتنسبة الفب

جل الستة أ سريان يبدأ و،باإلخالء التنبيه إعالن شفويا سرت هذه املدة من تاريخ اإلجيار انعقد إذا أمامدة العقد 

التنبيه شهر حتت طائلة بطالن  أملا كان املشرع قد نص على مهلة الستة  و.املستأجر إىلشهر من تاريخ تبليغه أ

نه أعلى .  انقضائهأو مل يتبني فيه ميعاد سريانه إذاكذا  و بطالنهإىل فان خلو التنبيه من هذه املهلة يؤذي باإلخالء

شهر على غرار املواعيد أ يسري فيها ميعاد الستة أن اليت جيب اآلجالملا كانت هذه املادة مل تتضمن النص على 
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 15:  التاليةاآلجالد يف  املدنية من ضرورة تعيني املواعيلإلجيارات من القانون املدين بالنسبة 475احملددة يف املادة 

  .كتوبرأ 15،  جويلية15، فريلأ 15 ،جانفي

 ألية من القانون التجاري غري خاضعة 173 التجارية فان املدة املبنية يف املادة لإلجياراتفانه بالنسبة 

 ما هو و الشهرأيام يوم من أيشهر يف أ سريان مواعيد الستة آجالبالتايل فانه ميكن للمؤجر حتديد  ومواعيد

  .)1( قرارات احملكمة العليا عندناأكدته

 إالالذي يسمح للمؤجر بان يطلب الفسخ فانه ال ينتهي  و واقف على شرطاإلجيار كان إذا األمروكذلك 

 جيب كما من القانون التجاري 173 الفقرة الثالثة من املادة إليه أشارتهو ما  واألجلشهر قبل أبتبليغ واقع ستة 

  .باإلخالءحتقق ذلك الشرط الفاسخ يف التنبيه  إىل  أيضااإلشارة

  باإلخالء تسبيب التنبيه ـ 5

  :  من القانون التجاري اجلزائري173 من املادة األخريةنصت الفقرة 

 توجيهه مع إلى أدت التي األسباب فيه تبين أن و بعقد غير قضائيباإلخالء يتم التنبيه أنيجب و"

  ."تبر باطال اعإال و194 ذكر مضمون المادة إعادة

خذ جبزاء البطالن الذي اخذ به املشرع الفرنسي يف نص أ املشرع اجلزائري، أنفيتبني من النص املذكور 

 املؤجر قد إرادة، مىت كانت باإلخالء توجيه التنبيه إىل أدت اليت األسباب لغياب 30/09/1953 من مرسوم 5املادة 

احملالت اليت خصها املشرع ب متعلقةكانت  و تعويض،يأد دون  رفض التجديأي، اسرتجاع احملل املؤجر إىلاجتهت 

  . التجاريةباإلجيارات اخلاصة باألحكام

 قانونية تدفعه لرفض جتديد أسباب تكون لديه الذي يريد أن يسرتجع احملل املؤجر، أنيفرتض يف املؤجر 

 املنفردة يف اسرتجاع احملل ادتهإر يكون الدافع  أن، ال على املستأجراالستحقاقي التعويض  عرض، دوناإلجيار

 حتت أوجبن أزائري على خطى املشرع الفرنسي، بعلى ذلك سار املشرع اجل و،آخر لغرض أوالستغالله بنفسه 

 املادة والفقرة من النص إىل اإلشارة سبب رفض التجديد، مع باإلخالء يبني يف عقد التنبيه أنطائلة البطالن 

  . مبا فيه الكفايةا يكون السبب حمددأنب جي و يتمسك به، بلالذيالقانوين 

 مبا باإلخالء يتضمن التنبيه أن التزاماته التعاقدية، جيب بأحد املستأجر إخالليف حق االسرتجاع بسبب 

 ذات االستعمال السكين لألمكنة االسرتجاع اجلزئي هوربر امل كان إذايف حالة ما  وفيه الكفاية املخالفة املرتكبة،

 يتضمن أن هذا السبب، كما جيب باإلخالء يتضمن التنبيه أن ذات االستعمال التجاري، فيجب نةلألمكتابعة ال

  . من القانون التجاري182 املادة إىل  اإلشارة
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 إلزامية وقد استقر القضاء يف فرنسا، على ،عومشر و سبب خطريألي يف حالة االسرتجاع الشأنوكذلك 

 املؤجر بدفع ألزم حمكمة النقض الفرنسية القرار الذي أيدت، فقد للمستأجروب  املنساخلطأ باإلخالءحتديد التنبيه 

مشروع دون  و لسبب خطرياإلجيار كون املؤجر برفضه جتديد إىل ااستناد اإلجيار لعدم جتديد االستحقاقيالتعويض 

  .)1( الرفضأسباب يف موضع استحالة ملعرفة املستأجر، يكون قد وضع آخر توضيح أي

، ألن  يف اجلزائرذكر سبب التنبيه باإلخالء يثري عدة إشكاالتتطبيقات ن واقع األمر فإولكن يف 

مل يصل إىل حل يف هذا الصدد، فلم يستقر بعد على وجوب ذكر التسبب عند توجيه  يف االجتهاد القضائي

 من القانون التجاري واملادة 173التنبيه، وإذا ما رجعنا إىل قواعد القانون التجاري جند نوعا من التناقض بني املادة 

 من القانون التجاري فاألوىل توجب ذكر األسباب اليت أدت باملؤجر إىل حترير التنبيه باإلخالء، يف حني أن 176

 اإلجيار، وهنا نتساءل هل ميكن اعتبار عرض  جتديدبعرض التعويض االستحقاقي عند رفض تكتفي الثانية

ب التنبيه باإلخالء يالتجديد، أم أنه جيب باإلضافة إىل ذلك تسبرفض ل كاف كسبب االستحقاقيالتعويض 

  : مهارأيان   يف اجلزائر احملكمة العليا من تطبيقاتوص هذه النقطة برز  وخبص فقطويبقى عرض التعويض نتيجة

   كافي لرفض التجديدكسبب االستحقاقيعرض التعويض  :االتجاه األول 

، حيث ذهب هؤالء إىل القول بأن " أنصار الملكية العقاريةاتجاه"ويعرف أيضا هذا االجتاه باسم 

تسبيب التنبيه باإلخالء يربر مبجرد عرض التعويض االستحقاقي من طرف املؤجر ويعد سببا كافيا، وهو ما قصده 

ي  قانون جتاري، وعليه فإن دعاة هذا االجتاه يقفون إىل جانب املؤجر مالك العقار، الذ176املشرع يف نص املادة 

يسعى إىل طرد املستأجر منه مبجرد أن يعرض عليه التعويض االستحقاقي وال حاجة يف البحث عن نوايا املؤجر يف 

، بل يذهب بعضهم ليقول أنه إذا ما فرض على املؤجر حتديد سبب آخر، فما هي نوعية هذا )2(جتديد اإلجيار

  السبب؟

غالله بنفسه أو أحد أفراد أسرته، غري أن التأكد من إذ أن املؤجر يسبب غالبا اسرتجاع حمله بأنه يريد است

حتقق هذا السبب يكون بعد اسرتجاع املؤجر حملله، فإذا مل يستغله وأجره لشخص آخر، فماذا يستطيع املستأجر 

  املطرود فعله، هل يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالرجوع إىل احملل حبجة أن التنبيه باإلخالء مسبب بسبب واه؟

 يكون بالنفي ألنه ال يوجد نص قانوين ينص على هذه الدعوى لصاحل املستأجر، وبالتايل فما هي واجلواب

  .  فائدة التسبيب بسبب آخر غري دفع التعويض االستحقاقي
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  ضرورة ذكر السبب الحقيقي لصحة التنبيه باإلخالء  :الثانياالتجاه 

 التنبيه تسبيبوجوب ، حيث استقروا على "اريةاتجاه أنصار الملكية التج"ويعرف هذا االجتاه باسم  

 ألن هذا األخري نتيجة للسبب وليس سببا كافيا لكي يستجيب االستحقاقيباإلخالء، رغم عرض التعويض 

 قانون جتاري جزائري، ومنه جيب إلزام املؤجر بذكر السبب احلقيقي الذي 173ملقتضيات الفقرة اخلامسة من املادة 

اإلجيار، باإلضافة إىل أن عرض التعويض االستحقاقي ما هو إال نتيجة للسبب املذكور يف دفعه إىل رفض جتديد 

  .)1(التنبيه باإلخالء

أصحاب هذا االجتاه يقفون إىل جانب املستأجر صاحب امللكية التجارية بغرض احملافظة على استقرار 

اه األول أن مالك العقار إذا ما سبب املشروع التجاري املستثمر يف املكان املؤجر، ويردون على أصحاب االجت

احملل لشخص آخر، فاملستأجر أوىل بذلك ألن له مشروعا اقتصاديا  التنبيه باإلخالء بأنه يريد تأجري أو بيع 

  .مستثمر يف ذلك احملل ودميومة املشروع من شأ�ا العودة بالفائدة على ا�تمع

الء وضعت القضاة يف مأزق قانوين، وهذا ما يفسر ومن خالل ذلك يتضح أن مسألة تسبيب التنبيه باإلخ

 قانون 174 والفقرة الرابعة من املادة 173القرارات املتناقضة للمحكمة العليا، حبكم أن الفقرة اخلامسة من  املادة 

  .جتاري، جاءت صياغتهما عامة وغري مبينة للسبب الذي يقصده املشرع

عبارة عن تصرف قانوين بإرادة منفردة، خيضع كن القول أنه وكحوصلة للعنصر اخلاص بالتنبيه باإلخالء مي

 اإلجيار التجاري، عن إرادته لوضع حد لعقد املؤجرمبدئيا للقواعد اليت حتكم التصرفات االنفرادية، وبواسطته يعرب 

اليت يب كذلك مقتضيات التسب قانونا ولكن مع احرتام األشكال املقررة وستحقاقيا،عارضا على املستأجر تعويضا ا

  .كرسها القانون واالجتهادات القضائية
  

  رفع الدعوى القضائية: ثانيا

إن رفع الدعوى القضائية ليس إجراء حتميا من حيث املبدأ ألنه يفقد فعاليته يف حالة ما إذا قبل املستأجر 

إذا مل يقبل املستأجر اإلخالء مقابل التعويض االستحقاقي املعروض يف التنبيه باإلخالء، ولكن األمر خيتلف متاما 

مبدأ رفض جتديد اإلجيار، لذلك فإن املتاح يف هذه احلالة هو تنازع أطراف عقد اإلجيار التجاري إما حول صحة 

التنبيه باإلخالء وإما حول مبلغ التعويض االستحقاقي، ولكن قبل التطرق هلذه املنازعات البد أن حندد أوال اجلهة 

  .عاتاملختصة بالنظر يف هذه املناز
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  الجهة القضائية المختصة بالنظر في منازعات اإليجار التجاري ـ1

، وملا كانت مواد اإلجيار يقصد باالختصاص صالحية التحقيق واحلكم مبقتضى القانون يف خصومة معينة

 من التجاري من أكرب مواد القانون إثارة للخصومات حبكم التنازع املستمر حول تفاصيله وأحكامه وآثاره، بات

الالزم التطرق للجهة القضائية املختصة بالنظر يف هذه اخلصومات الناجتة عن العالقة اإلجيارية وعليه سوف أتناول 

  . االختصاص النوعي مت االختصاص اإلقليمي

   النوعي االختصاص ـأ  

هات تتمثل الوظيفة األساسية لقواعد االختصاص النوعي، يف توزيع القضايا املطروحة على خمتلف اجل

 وعلى هذا األساس ملن يعهد االختصاص النوعي يف اإلجيارات التجارية، هل للقسم التجاري؟ أم، )1(القضائية

باإلجيار  املتعلقة األحكامسناد االختصاص للبت يف تطبيق إعدم االستقرار القضائي يف فاملالحظ ، القسم املدين؟

لو مت تدارك املوقف بتحديد احملاكم حيث  ر له تنازع اختصاص ال مربيف ظل قصور تشريعي، سبب التجاري 

، من أحكام اإلجيارات التجارية على علتهااملختصة بشكل صريح كما فعل املشرع الفرنسي، حىت ال تفرغ 

التسليم بوجاهة اجتاه دون  ال ميكن اليت تناولت هذا املوضوع،حمتواها، فبمراجعة االجتاهات الفقهية والقضائية 

، املشرع لتدارك الفراغ القانوينعاتق ها له منطلقاته القانونية واملوضوعية، وان املسؤولية تبقى على ن كل منغريه أل

  :وهنا نسجل وجود اجتاهني

اعترب أن تقسيم احملاكم هو تقسيم نوعي، ألنه لو كان تنظيميا ملا ترك للمحاكم تنظيم : األول االتجاه ـ

  .النظر يف النزاعات املتعلقة باإلجيارات التجاريةالتجاري بحبيث خيتص القسم نفسها دون تدخل املشرع، 

 يرى أن تقسيم احملاكم هو تقسيم تنظيمي، ذلك لو أن املشرع أراد تقسيم احملاكم إىل : االتجاه الثانيـ

أقسام االختصاص النوعي ألنشأ على مستوى ا�لس القضائي نفس األقسام اليت أنشأها على مستوى احملكمة، 

  .لغرفة املدنية على مستوى ا�لس ختتص باملنازعات املدنية والتجاريةإذ أن ا

ويؤكد أنصار هذا االجتاه أنه يف حالة عرض النزاع على قسم غري خمتص، ال جيوز هلذا األخري أن يدفع 

 للمحكمة والقسم االستعجايلاالختصاص النوعي، ألن هذه األقسام تباشر اختصاص تنظيميا باستثناء القسم ب

يم االختصاص النوعي، ال يتماشى مع وجود غرفة سالقول بأن تق: جلزائي، وما توصل إليه ا�لس األعلى هو أنا

مدنية واحدة على مستوى الدرجة الثانية تبث يف مجيع القضايا املدنية والتجارية واالجتماعية وكل أقسام احملكمة 

  .مجيع النزاعات املطروحةيف نظر الخمتصة ب

ال يرتتب على خمالفته  وق يف إرسال امللف إىل القسم املختص، ويعترب عمله هذا عمال تنظيمياوللقاضي احل

  .أي جزاء من اجلزاءات املقررة

                                                 
  .211، ص1986 ديوان املطبوعات اجلزائرية، سنة  اجلزائر،،الثانيةحمند أمقران بو بشري ، النظام القضائي اجلزائري، الطبعة  - 1
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السؤال الذي يطرح نفسه يف حالة إنشاء حماكم جتارية هل تطرح هذه النزاعات على هذه األخرية لذلك ف

  .)1(أم على احملاكم املدنية؟

نظر تختصاص عام ات املشرع اجلزائري بسط التنظيم القضائي وجعل احملكمة ذا إن  لذلك نقول ونتيجة

  .)2(م التجاريس القليس  وهلذا ختضع نزاعات اإلجيار التجاري الختصاص القسم املدين، يف كل املسائل

  االختصاص المحلي ـب 

 صها موطن املدعي عليه، إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصا احملليالقاعدة العامة أن يؤول االختصاص

هذا ما أشارت  و،املنقولة اليت ختضع هلذه القاعدةكجميع الدعاوي الشخصية أو  التجاري وتعد منازعات اإلجيار

اليت تعطي االختصاص حملكمة موقع املدعي عليه أو العمارة املتنازع   املدنية،اإلجراءات قانون الثامنة من له املادة 

  : من القانون التجاري بنصها على197املادة من جلزائري إىل ذلك يف الفقرة األوىل لقد أشار املشرع ا وفيها

الرفض أو طلب  بسبب هذا تهورغب المستأجر إما في منازع إذا رفض المؤجر تحديد اإليجار،"

فإنه يجب على هذا األخير أن يرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي يكون  ،سداد تعويض اإلخالء

   ."لعمارة تابع لهاموقع ا

رفض املؤجر ذلك فإن  ويفهم من نص هذه املادة أنه يف حالة ما إذا طلب املستأجر حتديد عقد اإلجيار،

  .له احلق يف رفع دعوى أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موقع العمارة

   إجراءات رفع الدعوى القضائية ـ 2

  : أنه من القانون التجاري على194تنص املادة 

، في حالة عدم اتفاق طرفين عند انتهاء مهلة ثالثة أشهر من تاريخ التبليغ ومهما كان ملغ اإليجار" 

التي يكون موقع العمارة  وترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة

  .لتعجيلذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه ا وتابعا لها،

غير أنه إذا طلب المستأجر بتعويض اإلخالء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام   

ذلك قبل انتهاء الجل  و، ليأمر  بإجراءات الخبرة الالزمةرئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة

  .المنصوص عليه في الفقرة السابقة

، بملف الدعوى المرفوعة  في ظرف شهرين بكتابة الضبطعهيلحق تقرير الخبرة الذي يجب إيدا  

  ."أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور

  

                                                 
 ـ الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية، ـ: ختتص احملاكم التجارية بالنظر يف" : على ما يلي06ونص يف مادته ، 53ـ95م التجارية مبقتضى القانون رقم احملاكاملشرع املغريب أحدث  - 1

 النزاعات املتعلقة باألصول ـ شركاء يف شركة جتارية،  النزاعات الناشئة بنيـ الدعاوى املتعلقة باألوراق التجارية، ـاملتعلقة بأعماهلم التجارية،  والدعاوى اليت تنشأ بني التجار

  .، األصل التجاري يف التشريع املغريب يقابله احملل التجاري يف القانون اجلزائري...."التجارية
  .20، 19 حممد احلبيب الطيب، املرجع السابق، ص - 2
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إلجيار وبالتايل رفض فهذه املادة نصت على دعويني ميارسهما املؤجر يف حالة رغبته يف إ�اء عالقة ا  

، موضحة مىت يرجع هذا تعيني خبري لتقومي تعويض اإلخالءختصة ب، كما بينت اجلهة القضائية املجتديد العقد

هو ما و )1(ما هي الشروط املطلوبة يف كلتا احلالتني و، ومىت يرجع إىل حمكمة االستعجالالتعيني إىل حمكمة املوضوع

  :سنوضحه تباعا يف الفرعني التاليني 

    حالة منازعة المستأجر في صحة التنبيه باإلخالءـأ

لة ما إذا رفض املؤجر جتديد عالقة اإلجيار موجها تنبيها باإلخالء للمستأجر السرتجاع حمله، ففي حا

 أمام حمكمة املوضوع للمطالبة مباونازع هذا األخري يف صحة التنبيه باإلخالء، فيكون املؤجر ملزما برفع دعوى 

  :يلي

   . تثبيت صحة التنبيه باإلخالءـ 1

   .ويض االستحقاق تعيني خبري بغرض تقييم تعـ 2

  :ونشري هنا إىل انه جيب التفريق بني أجلني

  .علق بأجل توجيه التنبيه باإلخالءالذي يت و من ق ت173 أجل ستة أشهر املنصوص عليها يف املادة ـ

مها أجلني خمتلفني ، و من ق ت املتعلق برفع الدعوى194أجل الثالثة أشهر املنصوص عليها يف املادة  وـ

  .متاما

نصوص عليها يف التنبيه فإن الدعوى يف املوضوع ميكن رفعها قبل انتهاء مهلة الستة أشهر املوعليه 

، حبيث يستطيع املؤجر أن يرفع دعواه مبجرد انقضاء أجل الثالثة أشهر اليت حتسب ابتداء من اليوم املوايل باإلخالء

  .لنهاية الشهر الثالث الذي حيسب من تاريخ التنبيه باإلخالء

  مبلغ التعويض االستحقاقي منازعة المستأجر في  حالةـب

، مع املنازعة  التنبيه باإلخالء من طرف املؤجرأما إذا قبل املستأجر رفض جتديد اإلجيار املبلغ له مبوجب  

يستطيع املؤجر يف أي وقت بعد تبليغ التنبيه ، ففي هذه احلالة, فقط من مبلغ التعويض عن اإلخالء املقرتح عليه 

مادام ، القانون التجاري من 01ـ194مبهلة الثالثة أشهر املنصوص عليها باملادة   إىل املستأجر دون التقيد باإلخالء

أن يرفع دعوى يف املوضوع  ،)2(ح بدون أثرب حتديد املهلة بعد ثالثة أشهر أصأن الغرض الذي قصده املشرع من

  : من أجل 

  تثبيت صحة التنبيه باإلخالء  ـ

، مقابل التعويض ل التجاري حمل املطالبة القضائيةكل شاغل بإذنه من احمل وستأجراحلكم خبروج امل ـ

 . موازيةاستعجاليه الذي حيدد من طرف خبري معني يف إطار دعوى االستحقاقي

املستأجر بإقامة دعوى  و من ق ت تسمحان لكل من املؤجر194الثالثة من املادة  وإذ أن الفقرتني الثانية

                                                 
  .26عمر محدي باشا ، دراسات قانونية خمتلفة، مرجع سابق، ص  - 1
  .27 محدي باشا ، دراسات قانونية خمتلفة، مرجع سابق، ص عمر - 2
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هذا من  و،حتديد التعويض عن اإلخالءبغرض ، ستعجالية اليت تعني خبريا مبوجب أمر استعجايلأمام احملكمة اال

  .)1(لتسوية النزاع يف آجال معقولة وأجل ربح الوقت

جيب أن يدرج تقرير اخلربة خالل أجل الشهرين يف ملف القضية املرفوعة مسبقا أمام حمكمة املوضوع من و

  .طرف كاتب الضبط الذي استلمه

  تنفيذ الحكم القاضي بإخالء المحل المستأجر ـ ج

إذا مارس املؤجر حقه يف رفض التجديد مقابل تعويض االستحقاق، سواء كان هذا الرفض مقابل عرض 

، أو كان قد استجابت له اجلهة القضائية مقابل إلزام املؤجر بأداء مبلغ التعويض االستحقاقياملؤجر للتعويض 

 فإن املستأجر ال يلزم بإخالء ر بعد ذلك حكم قضائي قابل للتنفيذ، مع ذلك  وصد للمستأجر،االستحقاقي

 موقفه برفض من جانب املؤجر ميكنه العدول عن واألمكنة املطلوب اسرتدادها قبل قبضه ذلك التعويض،

  . جتديد اإلجياراملستأجرذلك بعرضه على  و،التجديد

  االستحقاقيمبلغ التعويض  ضالمستأجر في البقاء في األمكنة إلى غاية قب  حق ـ

إذا مارس املؤجر حقه يف رفض التجديد مقابل تعويض االستحقاق، سواء كان هذا الرفض مقابل عرض 

، أو كان قد استجابت له اجلهة القضائية مقابل إلزام املؤجر بأداء مبلغ التعويض االستحقاقياملؤجر للتعويض 

، بإخالء األمكنة املطلوب اسرتدادها قبل قبضه ذلك التعويضال يلزم  ، فإن املستأجر للمستأجراالستحقاقي

  : من القانون التجاري اجلزائري على أنه 187الفقرة األوىل من املادة حيث تنص 

ال يجوز إلزام أي مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض اإلخالء بمغادرة  األماكن قبل قبض التعويض، "

أن يدفع له هذا التعويض طبقا لشروط بنود عقد اإليجار الذي وله الحق في البقاء في هذه األماكن إلى 

انقضى أجله، غير أن التعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا ألحكام الفصل الخامس مع أخذ العناصر 

  ."التقديرية بعين االعتبار

، أنه خالل كامل مراحل الدعوى القضائية املتضمنة من جانب املؤجر فيخلص من نص هذه املادة  

، أو من جانب املستأجر املتضمنة حتديد مبلغ إلزام املستأجر بإخالء األمكنة وصادقة على التنبيه باإلخالءامل

 العقار املؤجر يف املستأجر، أو املنازعة يف صحة التنبيه باإلخالء فإن اإلجيار يستمر ويبقى االستحقاقيالتعويض 

 باإلخالء القاضي يصبح احلكم أنانه حىت بعد  و التعاقدية التزاماتهباقي تنفيذ واإلجيار بدل بأداءويكون ملزما 

 ما مل يكن سبب عدم قبض ، االستحقاقي بعد قبض مبلغ التعويض إال األمكنة مبغادرة املستأجر�ائيا ال يلزم 

 البقاء يف خول له احلق الذي هو االستحقاقي فالطابع املسبق لدفع التعويض إليه لذلك التعويض راجعا املستأجر

 البقاء يفن احلق أهلذا االلتزام و  املؤجرتنفيذ غاية إىلجله أ انقضى الذيبنود عقد اإلجيار  و احملل  طبقا لشروطيف

  .ي االسرتجاع اجلزئة حاليف كانت حمال للخصام اليت األمكنة على جزء من إال هذه احلالة ال ميكن ممارسته يف

                                                 
 اليت تشرتط أن يتضمن التنبيه باإلخالء 173 نصت على اختصاص القاضي االستعجايل يف النظر يف طلب تعيني خبري، ويف ذلك يتناقض مع نص املادة 194 نالحظ أن املادة - 1

  .ليس القاضي االستعجايل لتقدير مدى قيام السبب القانوين أوال وام قاضي املوضوع،بالتايل يفرتض أن النزاع يطرح أم وسبب رفض التجديد،
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وال ميكن  ،االستحقاقي قبل تقدير مبلغ التعويض ألمكنةا بإخالء املستأجر بإلزام القضاء اإذفال ميكن   

نه أغري  ،االستحقاقي له مبلغ التعويض أداء بعد إال األمكنة بإخالء املستأجر بإلزام القاضي النهائي احلكم تنفيذ

  حيددهي فور سداد التعويض الذاألماكن يلزم مبغادرة املستأجرفان   كان االسرتجاع مقابل عرض حمل آخر،إذا

 هذا يف ،و ذلك بناءا على خربة يأمر �ا التجاري من القانون 187رئيس احملكمة طبقا للفقرة الثانية من املادة 

  .          اجلزائري التجاري من القانون 194 الفقرة الثانية من املادة يف  املنصوص عليها لألوضاعالشأن وفقا 

 املشرع أجاز دفعه بني يدي حارس قضائي يعني بناء والقاعدة أن التعويض يدفع للمستأجر نفسه ،إال أن

أمر استعجايل يصدره رئيس  يعني بناء على إال وأو مبوجب احلكم الذي يقضى بالتعويض، على اتفاق األطراف،

وبالتايل    من القانون التجاري ،األحوال اليت جيوز فيها تعيني حارس قضائي،187هذا ومل حيدد نص املادة  ،احملكمة

  . سالة حتديدها ختضع للسلطة التقديرية للقاضين مإف

فإنه يقع على املؤجر مباشرة إجراءات التنفيذ وفقا  وىف حالة دفع التعويض بني يدي املستأجر نفسه،

للمؤجر حق إقامة دعوى املطالبة  ولإلجراءات املقررة قانونا بشان التنفيذ اجلربي وذلك عن طريق حمضر قضائي،

    .)1( يف إخالء األمكنةبالتعويض عن التأخري

لى هذا األخري أن يدفعه أما إذا مت تسليم مبلغ التعويض بني يدي احلارس القضائي فإنه يتعني ع  

يلتزم املستأجر مبجرد قبضه التعويض بتسليم  و،نه إن مل تقع معارضة من الدائنني، مقابل إيصال مللمستأجر

جر يف حالة إذا ما بقي املستأ و،  هذا التاريخ احملدد يتم إنذارهام يفإذا مل ينفد هذا االلتز ومفاتيح احملل املخلي،

من مبلغ التعويض عن كل يوم ) %1(، ميسك احلارس القضائي واحد يف املائة متخلفا عن تسليم مفاتيح احملل

 إخالء ، كل ذلك ما مل يثبت املستأجر أن تأخره يف املقتطع إىل املؤجر مقابل إيصاليسلم هذا املبلغ و،تأخري

   .األمكنة يعود سببه للمؤجر أو لسبب أجنيب

  حق المؤجر في العدول عن قراره في استرجاع المحل ـ

مبوجبها جيوز  و،زائري من القانون التجاري اجل197وقد نصت على هذا احلق الفقرة األخرية من املادة   

ذلك بعرضه على  و،يض االستحقاقيتخلص من سداد التعوللمؤجر أن يعدل عن قراره يف اسرتجاع احملل لكي ي

   .املستأجر جتديد اإلجيار

 يوما من اليوم الذي يصبح فيه احلكم �ائيا إذا كان 15ويشرتط أن يكون هذا العدول قد صدر يف أجل   

 علق بقرا صادر يوما أيضا ابتداء من يوم صدور القرار إذا كان األمر يت15جل أيف  و، االبتدائياألمر يتعلق باحلكم

جودا يف أن يكون املستأجر مازال مو و،ط أن يتحمل املؤجر مصاريف الدعوى، كما يشرت)2(عن ا�لس القضائي

إن تلك الشروط قد وضعها املشرع اجلزائري  و،ر ومل يشرتي حمال أو بناية أخرىمل يؤج و،األماكن املطلوب إخالءها

  .در من املؤجر نتيجة استعماله هلذا احلقشأنه شأن املشرع الفرنسي حلماية املستأجر من أي تالعب صا

                                                 
 .DALLOZ Encyclopédie Juridique, Les Baux Commerciaux, 2eme Edition, Paris, 1973, p 39 ـ1
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إنه إذا كان حق العدول ممكنا بعد أن يصبح احلكم أو القرار �ائيا وفقا ملا سبق، فإنه بالتايل جيوز و  

أبدى شروطا  و، أما إذا صدر حق العدول من جانب املؤجرل أثناء سري الدعوى أيضاللمؤجر استعمال حق العدو

أبدى املستأجر إرادة يف املنازعة يف تلك الشروط  و،ده أو بشأن بدل اإلجيار أو املدةد جتديجديدة بشأن العقد املرا

بأن جيب على  القانون التجاري  من195، فإنه يتعني الرجوع إىل نص املادة  حيصل اتفاق بني الطرفني بشأ�اأو مل

 ذلك مهما كان مبلغ اإلجيار و،عا هلااليت يكون موقع العقار تابالطرفني احلضور أمام رئيس احملكمة املختصة 

  .)1(الذي يقوم بالبث فيها حسب اإلجراءات املقررة يف قضايا األمور االستعجاليةو

   

يف ختام هذا املبحث ميكن القول أن انتهاء عقد اإلجيار التجاري يف إطار احلماية القانونية للملكية 

أو حىت طبقا لالتفاق مبوجب أحكام القانون  75/59ون التجارية سواء طبقا لألحكام املنصوص عليها يف القان

 سعى من خالله املشرع لتحقيق التوازن بني مالك العقارات املؤجرة املعدة ملمارسة األنشطة التجارية ،05/02

املستأجرين هلذه احملالت، حيث عمل على محاية حق املستأجر يف االستمرار يف استغالل احملل املؤجر حىت بعد و

 مدة اإلجيار وذلك من خالل آلية التمسك باحلق يف جتديد اإلجيار وجعل هذا احلق من النظام العام واعترب انتهاء

كل االتفاقات اليت من شأ�ا حرمانه من هذا احلق باطلة، وهو بذلك خيرج عن القواعد املنصوص عليها يف 

  .ة املضمون دستوريااألحكام اخلاصة  بااللتزامات والعقود واليت تقضي حبماية حق امللكي

 هذا احلق خيول ملالك العقار املستأجر اسرتجاع عقاره يف أي وقت شاء على أن ال يتم ذلك بتعسف 

منه، ولتحقيق التوازن يف هذه املعادلة الصعبة اهتدى املشرع لوسيلة متكن مالك العقار من اسرتجاع عقاره وكذا 

م فيها رفض جتديد اإلجيار من طرف  مالك العقار مقابل احلفاظ على مصاحل املستأجر، وهي احلالة اليت يت

  .تعويض للمستأجر إن استحق ذلك

 عقد اإلجيار املشمول باحلماية القانونية للملكية التجارية بأحكام دقيقة انتهاءغري أن املشرع قيد عملية 

تأجر مالك احملل التجاري يكشف  بالتنبيه باإلخالء الذي يلزم املؤجر بتوجيهه للمستبتدئ �ا واليت االلتزامجيب 

حيث للمستأجر أن يتمسك بتجديد عقد اإلجيار أو ، له من خالله عن رغبته يف إ�اء عقد اإلجيار الرابط بينهما

القبول برغبة املؤجر باإلخالء وله يف هذه احلالة املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلقه وهو ما يعرف بالتعويض 

خالء ومبلغ التعويض ينتهي العقد على ذلك، ولكن إن مل يرضى مبا هو املستأجر مببدأ اإل، فإذا رضا االستحقاقي

معروض عليه من املؤجر جاز له أن ينازعه حول التنبيه باإلخالء أو حول مبلغ التعويض عن طريق دعوى قضائية 

  .يرفعها أمام اجلهات املختصة
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جيار يف إطار احلماية القانونية للملكية التجارية حىت وإن ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أن انتهاء عقد اإل

 وإن 05/02 من خالل ما سبق ذكره،  فحىت القانون 75/59كانت جمسدة بصورة فعالة مبوجب أحكام القانون 

 مكرر املضافة مبوجبه أنه ينتهي عقد اإلجيار التجاري بانتهاء مدته دون حاجة للتنبيه باإلخالء 187أقرت املادة 

والتعويض االستحقاقي، إال أ�ا تركت الباب مفتوحا بشأن التعاقد حول احلماية القانونية للملكية التجارية، ومل 

 إقرارها كل االتفاقات اليت من شأ�ا مل يعتربلنظام العام ويتحدث القانون املذكور أن التعاقد بشأ�ا يعد خرقا ل

  مشمول باحلماية القانونية 02/05ربم بعد صدور القانون ، لذلك ميكن تصور وجود عقد إجيار جتاري مباطلة

  .للملكية التجارية، انتهاؤه يكون بالطريقة اليت تطرقنا إليها يف هذا املبحث

 .  أما عن انتهاء عقد اإلجيار التجاري خارج احلماية القانونية للملكية التجارية فسأتناوله يف املبحث املوايل
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  إليجار التجاري خارج إطار الحماية القانونية للملكية التجاريةانتهاء ا: المبحث الثاني

إن عقد اإلجيار التجاري وإن كان عقدا ذو طبيعة خاصة جعلته حيضا باهتمام املشرع ويفرد له حيزا معتربا 

نونية من األحكام القانونية اليت تضبطه وتنظم العالقات واآلثار الناشئة عنه، خاصة ما تعلق منها باحلماية القا

املقررة للملكية التجارية، فكان انتهاؤه يف إطارها مضبوطا ومقننا جبملة من األحكام واإلجراءات وفق أشكال 

وأوضاع واجبة اإلتباع والتطبيق حىت حيقق التوازن بني مصاحل أطراف العالقة اإلجيارية، إال أن املشرع  الذي مشل 

 حاالت ميكن أن ينتهي فيها دون اللجوء إىل أحكام احلماية عقد اإلجيار التجاري �ذه احلماية، أقر بوجود

املذكورة، وهي مجلة من األسباب اليت تتعلق بانتهاء العقود عموما فال ميكن أن يستثىن منها عقد اإلجيار التجاري 

دي إىل بصفته عقد من العقود خيضع لألحكام املقررة النتهاء العقود، ومل يكتفي املشرع بذلك بل حدد أسبابا تؤ

انتهاء عقد اإلجيار التجاري وذكرها على سبيل احلصر عندما نظم األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية، لذلك 

سوف أتناول هذا املبحث يف مطلبني، املطلب األول أخصصه لدراسة األسباب املتعلقة بالعقد اليت تؤدي إىل 

  .األسباب املتعلقة بالعقار واليت تؤدي إىل انتهائهانتهاء اإلجيار التجاري، واملطلب الثاين أخصصه لدراسة 

       

  انتهاء اإليجار التجاري ألسباب متعلقة بالعقد: المطلب األول

ينتهي اإلجيار التجاري ألسباب ترتبط بالطبيعة العقدية اليت متيزه، حبكم أنه ميكن أن ينقضي كسائر العقود 

قدية من منطلق العمومية اليت تشمله أيضا كعقد، باإلضافة إىل ما جراء أسباب تفرضها حتمية �اية العالقة التعا

قد يقرره القانون جراء اخلرق الذي قد ميارس عند االرتباط حيث جزاؤه الفسخ وبالتايل االنتهاء، ضف إىل ذلك 

ىل �اية ظروف القاعدة الفقيه اليت تشري إىل أن العقد شريعة املتعاقدين فأي إخالل بأي التزام تعاقدي يؤدي إ

العالقة اإلجيارية، وهو ما سأحاول تناوله عنه من خالل هذا املطلب حيث سأخصص لكل وضع من هذه 

     .    األوضاع الثالثة فرعا خاصا به
  

  امة النتهاء عقد اإليجار التجارياألسباب الع: الفرع األول

، واالنتفاع يف عقد ههري فيالزمن عنصر جويعترب عقد اإلجيار التجاري من عقود املدة معىن ذلك أن 

، وكذلك كما سبق وأن رأينا فهو عقد من مىت انتهت املدة انقضى العقدفاإلجيار التجاري يكون ملدة معينة، 

عود لصاحبه مبجرد انتهاء املدة املعينة، ي، حبيث عقود املنفعة معىن ذلك أنه ال خيول للمستأجر ملكية احملل املؤجر

، كما أن عقد اإلجيار التجاري مثل باقي العقود ضي االنتفاع، وينقضي بالضرورة العقدوبانتهاء هذه األخرية ينق

  . ميكن أن ينقضي إذا ما اتفق الطرفان على إ�ائه
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   في العقدعقد اإليجار التجاري بانتهاء المدة المتفق عليها انتهاء: أوال

متتد طوال مدة اإلجيار االلتزامات ذلك  أن    بصفة مستمرة،يتم تنفيذ االلتزام يف عقد اإلجيار التجاري

كذلك التزام املستأجر  وهذا يتم تنفيذه كل يوم وكل شهر وكل سنة وبتمكني املستأجر من االنتفاع من احملل املؤجر

، ولكن إذا انتهت املدة املتفق عليها يف العقد فمن املفروض أن االلتزامات تنقضي وبالتايل ينتهي بدفع األجرة

وألن عقد اإلجيار التجاري الغري مشمول باحلماية القانونية للملكية التجارية هو من زمرة العقود اليت تنتهي العقد، 

  :بانتهاء مد�ا فإن القانون والقضاء كرسا صورتني هلذا االنتهاء ومها

  

   بانتهاء مدته75/59 انتهاء عقد اإليجار التجاري المبرم في ظل القانون ـ 1

 اإلجيار التجاري بانتهاء مدته يف ظل القانون املذكور، ال بد أن يضغط املستأجر لكي ال ينتهي عقد

بالسالح املكفول له قانونا وهو احلماية القانونية للملكية التجارية، وكما رأينا يف املطلب األول من املبحث األول 

ستأجر باحلق يف التجديد، ولكن من هذا الفصل، فإن الشروط األول يف اكتساب احلماية القانونية، هو متسك امل

إن مل يتمسك �ذا الشرط، فال مربر للحماية القانونية أصال، بل أن حتقق الشروط األخرى للحماية يصبح 

  .كعدمه

وقد رأينا سابقا أن هذا الشرط هو مكفول للمستأجر وحده، أي أن املؤجر ال ميكنه أن يتمسك بتجديد 

ري أو االقتصادي املستثمر يف العقار املؤجر هو تابع للتاجر املستأجر فمىت اإلجيار، ومرد ذلك أن املشروع التجا

رأى أن مشروعه ناجح وناجع وحمقق لألرباح جاز له التمسك بتجديد اإلجيار، أما إن كان املشروع غري جمدي 

يتمسك باحلق ويكلف املستأجر خسائر قد ترهق كاهله و�دد رأمساله وبالتايل وجوده االقتصادي فمن حقه أن ال 

يف التجديد، هذا إذا مل يسعى إىل فسخ العقد قبل �اية مدته، ألن القاعدة املعروفة يف عامل االقتصاد أن رأس 

  .املال جبان

ولنا أن نتصور لو أن هذا احلق كان مكفوال للمؤجر، فيتمسك به عند �اية مدة اإلجيار، ذلك ما كان 

بب يف إفالسه، ومن مت يكون هو السبب يف زوال املشروع االقتصادي، سيؤدي إىل إعسار التاجر املستأجر والتس

  .الذي من املفروض أن يكون سببا يف بعثه ودميومته

، والذي ميكن فيه للمستأجر أن يتمسك 75/59ومنه ميكن القول أن عقد اإلجيار املربم يف ظل القانون 

هذا احلق  املستأجر هذا احلق، فحىت وإن جعل املشرع باحلق يف جتديد اإلجيار، ينتهي بانتهاء مدته إذا مل ميارس

، ولكنه يف املقابل مل جيعل عدم  باطلةه من املستأجرل االتفاقات اليت من شأ�ا حرمانمن النظام العام واعترب ك

  .التمسك �ذا احلق خرقا للنظام العام
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  هاء مدته بانت05/02 انتهاء عقد اإليجار التجاري المبرم في ظل القانون ـ 2

 املعدل ألحكام 2005 فيفري 06 املؤرخ يف 05/02 القانون رقم اليت أضيفت مبوجب مكرر 187إن املادة  

القانون التجاري قد غريت متاما مركز املؤجر بالنسبة للعالقة اليت تربطه باملستأجر، فبعدما كان املستأجر هو الذي 

، أصبحت احلماية القانونية املقررة ماية املقررة مللكيته التجاريةحل باحلماية القانونية من خالل توسيع نطاق احيضا

  .باألولوية حتضاللمؤجر على ملكيته العقارية هي من 

هما مبانقضاء مدته و  قاعدة عامفبموجب النص القانوين املذكور أصبح عقد اإلجيار التجاري ينتهي ك

توجيه التنبيه باإلخالء إىل املستأجر الذي كانت تفرضه أصبح املؤجر كذلك غري ملزم ب و،املتفق عليهادة املكانت 

كما أصبح املؤجر غري ، ي حبسب الوضع الذي يكون فيه عليه من القانون التجار174 و173عليه أحكام املادتني 

كل ذلك مىت كنا بصدد  و، من القانون التجاري176 املادة  املنصوص عليه يفاالستحقاقيملزم بدفع التعويض 

 ،املتمم ألحكام القانون التجاري املعدل و2005 فيفري 06 املؤرخ يف 05/02ر انعقد بعد صدور القانون عقد إجيا

 بغري رضا املؤجر كاحلائز بدون  املؤجريف احمللأصبح يرتتب على انقضاء مدة اإلجيار التجاري أن بقاء املستأجر و

  .ن حبوزة املؤجر عقد إجيار رمسي له قوة السند التنفيذيلو بالقوة العمومية طاملا أنه يكو وسند جيوز إلزامه بإخالئه

ما صرحيا بأن عقود اإلجيار التجارية املربمة بعد ك مكرر تضمنت ح187 املادة لذلك ميكن القول أن 

 فطاملا أن املتعاقدين قد ،ددة يف العقداحملا كانت تلك املدة صدور هذا النص القانوين تنتهي بانقضاء مد�ا مهم

 دون أي إجراء ئهاالعقد مبجرد انقضابالتايل ينتهي  ودة يف العقد ينتهي بانقضائها اإلجيار،املفة صرحية حددا بص

سباب أن املؤجر غري ملزم بإبداء أي سبب من األ و يف العقد،ا فال حاجة للتنبيه باخلالء مادام ليس مشرتط،آخر

 فسواء كانت إرادته ،75/59القانون ضة عليه يف ظل  بدون تعويض اليت كانت مفرولرفض التجديدالقانونية املربرة 

خر أو ألي سبب كان فإنه غري ملزم آتتجه السرتجاع احملل املؤجر الستغالله بنفسه أو إلعادة تأجريه لشخص 

إن كان  وغري مقيد بإمتام إجراء التنبيه باإلخالء وال بأي إجراء آخر عند انقضاء مدة اإلجيار، وبإبداء أي سبب

حية العملية قد يلجأ املؤجر إىل إخطار املستأجر بواسطة أي إجراء يتخذه ليعلن به إرادته يف اسرتداد ملكه من النا

  .عدم رغبته يف جتديد عقد اإلجيار والعقاري املؤجر

 بدون أي إجراء رفض التجديد من القانون التجاري أن 1 مكرر187 وكررم 187يتبني من نص املادتني و

  :)1( تتوفر فيه مجلة من الشروطأنأصبح يتمتع به املؤجر جيب وال أي تعويض الذي 

 يف 02/05نشر القانون رقم أي تاريخ  2005 فيفري 9جيار وقع إبرامه بعد تاريخ اإل عقد يكونأن  ـأ

  .75/59يف القانون  أما عقود اإلجيار املربمة قبل هذا التاريخ فتبقى ختضع لألحكام املقررة ،اجلريدة الرمسية

 .ن يكون عقد اإلجيار التجاري قد مت إبرامه يف الشكل الرمسيأ ـ ب

 .ددة يف العقداحمل املدة  طولتجاري حمدد املدة وذلك مهما كانأن يكون عقد اإلجيار ال ـج 

                                                 
  .153، 152زيط ، املرجع السابق، ص  حممد ح- 1
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أن حيل أجل انقضاء مدة العقد، ذلك أن حق االسرتجاع املقرر للمؤجر ال يتم ممارسته إال عند انقضاء  ـد 

 .مدة عقد اإلجيار

اتفاقات أو بنودا تقضي بتحديد أوضاع أخرى النتهاء ال يكون عقد اإلجيار التجاري قد تضمن ن أ ـه 

 . العقدإجراءات معينة ينتهي �االعقد، كأن يتم االتفاق على التعويض االستحقاقي والتنبيه باإلخالء و

 املستأجر الذي يستمر يف ، فإن مكرر حيز التنفيذ187  املادةبعد دخول أحكام ومنه ميكن القول أنه 

، لذلك )1( بدون أي سند قانوينه لاحائز وللمحل غاصبا استغالل احملل املؤجر بعد انتهاء املدة املتفق عليها، يعترب

 هو أ�ا تنتهي بانتهاء مد�ا، واالستثناء هو 05/02فإن القاعدة يف عقود اإلجيار التجاري املربمة يف ظل القانون 

  . ى خالف ذلكأن يتم االتفاق عل
  

  اتحاد حق الملكية وحق اإليجار  :ثانيا

 إىل بالنسبة املستأجر واملؤجر اجتمع يف شخص واحد صفتا إذا حق امللكية وحق اإلجياريتحقق احتاد 

  .ات الناشئة عن عقد اإلجيارسببا طبيعيا النقضاء االلتزاميعترب ذلك  وعقار واحد،

  حق اإليجار وتعريف حق الملكية ـ1

  ق ملكية العقار المستغل فيه المحل التجاريح ـأ 

 ويتصرف فيه ضمن ينتفع بهملكية العقار ختول سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع مبوجبها أن 

، وهي إما تامة مبعىن أن مجيع حقوق امللكية من انتفاع وتصرف يف يد )2(حدود القوانني واألنظمة املعمول �ا

 أن ملكية االنتفاع يف يد أحد املالك وملكية الرقبة يف يد أحد آخر، وإما مفرزة أي أن املالك، وإما جمزأة مبعىن

العقار مفرز وحمدد وهو يف يد مالك واحد، وإما مشاعة مبعىن أن العقار املعد لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 

  .احلريف هو ملك لعدة شركاء

  اإليجارالحق في  ـب 

، حبيث ميكنه )3(التاجر على العقار الذي استأجره ليمارس فيه جتارتهستأجر املهو احلق الذي يتمتع به 

 حمالأن التاجر مستأجر العقار املعد للتجارة، قد ينشىء يف هذا العقار  التنازل عن اإلجيار أو نقله للغري ونالحظ 

  بدالتجاري فال  حمله يف بيع  تاجركبرية، ميكن أن يكون سببها املباشر موقع العقار لذا إذا رغب ال جتاريا ذا أمهية 

  

  

                                                 
عقود اإلجيار الرمسية اليت حيررها املوثقون حتوز قوة السند التنفيذي فأنه بالتايل يكون املؤجر يف غري احلاجة الستصدار حكم قضائي إللزام املستأجر بإخالء العني باعتبار أن  - 1

فضال عن ذلك ميكن للمؤجر أيضا مقاضاة املتخلف عن  وابة لدعوى اإلخالء إذا ما أقامها املؤجر ضد املستأجر،ستعجايل خمتص قانونا باالستجاملؤجرة ويكون القضاء حىت اال

  . العقدةتنفيذ التزامه برد العني املؤجرة بانقضاء مدة اإلجيار للمطالبة بالتعويض عن املدة اليت بقي فيها املستأجر بعد انقضاء مد
  ."األنظمة والتصرف في األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمه القوانين والملكية هي حق التمتع": ائري  قانون مدين جز674 تنص املادة - 2
  .185املرجع السابق، ص ، علي بن غامن - 3
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 التجاري ألنه لو مل يفعل ذلك فال شك احملل أن يشمل البيع حق اإلجيار أي التنازل عن إجيار العقار ملشرتي 

  .أنه سيتضرر

  .إذا فاحلق يف اإلجيار املقصود هو الذي يكون أحد عناصر احملل التجاري املستغل يف العقار املؤجر

  

   حق اإليجار وحق الملكية اتحاد كيفية تحقق ـ 2

، وأن يكون يف الذمة املالية للشخص العقار الذي متارس فيه حق اإلجيار وحق امللكيةاحتاد إن املقصود ب

  .التجارة، باإلضافة إىل حق اإلجيار الذي هو أحد عناصر احملل التجاري املستغل يف العقار نفسه

 فيها مالك العقار هو مالك احملل التجاري بداية، أي أن لذلك قد يثور التساؤل عن احلالة اليت يكون

شخصا ميلك عقارا موجها لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف مث قام بإنشاء جتارة يف عقاره ملدة مسحت له 

  .يكون له زبائن خاصني به وشهرة جتارية جراء براعته يف ممارسة التجارةبأن 

ة العقار وملكية احملل التجاري، والتاجر هنا ليس مستأجرا بل مالك فهذه حالة من حاالت إحتاد ملكي

احملل للعقار، لذلك فإنين قصدت تسمية هذا الفرع بإحتاد حق امللكية وحق اإلجيار، وهي احلالة اليت يكون فيها 

ألن احلق يف التجاري أحد عناصره احلق يف اإلجيار، حبيث أن وجود احملل مهدد إذا ما اسرتجع العقار املؤجرة، 

اإلجيار يعترب يف حقيقة األمر مستقرا لعناصر احملل التجاري األخرى وخمز�ا الرئيسي، إذ أن استئجار العقار بغية 

ممارسة نشاط جتاري أو حريف أو صناعي، يؤدي إىل ميالد كائن قانوين يسمى احملل التجاري الذي هو مال منقول 

أجر، ذلك أن النشاط املمارس يف احملل التجاري حيتاج يف  مرحلة إنشائه معنوي، ميثل ملكية جتارية للتاجر املست

وجتهيزه واستمراره وازدهاره إىل الكثري من اجلهد واملال من التاجر املستأجر، وبالتايل فمن حقه بعد هذا اجلهد أن 

  .بريا يستلزم تعويضهحيتفظ مبكان نشاطه الذي استقر فيه وألفه زبائنه، ومن مث فإن طرده منه يشكل له ضررا ك

   : وعليه يف ما خيص هذه احلالة فإين أرى ثالثة احتماالت ممكنة لتحقق إحتاد حق امللكية وحق اإلجيار

   االحتمال األول انتقال ملكية العقار إلى التاجر مالك المحل التجاري مستأجر العقارـأ 

ما هو مقرر قانونا، فقد تنتقل هذه وفيه تنتقل ملكية العقار إىل التاجر مستأجر العقار وذلك حسب 

امللكية بالشراء عندما يقوم التاجر بشراء العقار من عند املالك، كما أن التاجر  قد يكون وريث  املالك  وبغية 

ممارسة  جتارته أجر  هذا العقار، فإذا مات املالك  انتقلت ملكية  العقار املؤجر إىل التاجر،  كما أنه  ميكن أن 

لتاجر كان مالكا على الشياع  للعقار املؤجر مع مالك آخرين، فإذا ما جرت قسمة  بينهم ومت  إفراز نتصور  أن ا

  هذا العقار وكان  يف اجلزء املقرر للتاجر،  باإلضافة إىل أن التاجر  املستأجر قد يكون دائنا مر�نا  وكان  العقار 
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إذا كان العقار حمال للتنفيذ وارتأى التاجر االحتفاظ به املخصص للرهن هو العقار املستغل فيه احملل التجاري، ف

  .    )1(وبالتايل نقل ملكيته إليه

   إلى مالك العقارالمحل التجاري انتقال ملكية الثاني االحتمال ـب 

وفيه تنتقل ملكية احملل التجاري املستغل يف العقار إىل مالك هذا األخري العقار، وهنا باعتبار أن احملل 

 مال منقول معنوي ذو طبيعة جتارية يكون عنصرا إجيابيا يف الذمة املالية للشخص مالك احملل التجاري، التجاري

فقد تنتقل ملكيته باعتباره مال مثل ما أسلفنا اإلشارة إليه عندما حتدثنا عن انتقال ملكية العقار، ولكن مع مراعاة 

ق بني احلالتني، ألن هنا جيب الرجوع إىل األحكام اليت دائما االختالف املوجود من حيث األحكام الواجبة التطبي

  .عكس احلالة السابقة اليت تكون أحكام القانون املدين هي الواجبة التطبيق )2(جاء �ا القانون التجاري

مبعىن أن ملكية احملل التجاري قد تنتقل إىل مالك العقار عن طريق الشراء أو اهلبة أو القسمة أو املرياث 

  .ا من األحكام املتعلقة بانتقال امللكيةإىل غريه

  المحل التجاري في يد شخص آخر و االحتمال الثالث أن تجتمع ملكية العقارـج 

مبعىن أن يكون هناك شخص آخر ليس هو املؤجر مالك العقار وليس هو التاجر املستأجر مالك احملل 

س الشيء مع احملل التجاري، ليكون يف �اية التجاري، يقوم بنقل ملكية العقار حلسابه اخلاص، كما يقوم بنف

املطاف هو مالك العقار ومالك احملل التجاري، فتنقضي إثر عملية اإلحتاد احلادث بني امللكيتني كل االلتزامات 

اليت يرتبها عقد اإلجيار التجاري، مما يؤدى حتما إىل انقضائه ألن أركانه ا�ارت ومل تعد موجودة وصارت آثاره 

ا مل تكن، فخرج بذلك من دائرة األحكام القانونية املنظمة لإلجيار التجاري، ألنه مل يعد يتصف عدما كأ�

بذلك، فال أطرافه أطراف اإلجيار التجاري، والشخص هنا مالك وليس منتفع، وال وجود لعالقة معاوضة، أو 

  .     ك العقار واحملل التجارياتصاف بالزمنية، ألن كل احلقوق أصبحت يف ذمة مالية واحدة هي ذمة الشخص مال

  

  

  

  
  

                                                 
ذكرت على سبيل الذكر وليس على سبيل احلصر، بل أنين  ميكن القول أن مجيع الطرق القانونية املقررة لنقل امللكية تصلح ملثل هذا االحتمال، فاحلاالت اليت مت اإلشارة إليها -   1

تعمدت اإلشارة إليها أل�ا األكثر شيوعا، لذلك ميكن احلديث أيضا عن اهلبة والوصية ومها أيضا من الطرق الشائعة عند نقل امللكية، كما جتدر اإلشارة مبا أننا بصدد احلديث 

 املتضمن القانون املدين، كما أنه جيب مراعاة األحكام اليت جاء 1975 ديسمرب 26 املؤرخ يف 75/58ليت جاء �ا األمر عن العقار فإن األحكام الواجبة التطبيق هي تلك ا

 املتضمن قانون 1984 يونيو 09 املؤرخ يف 84/11 املتضمن مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وكذلك القانون 1975 نوفمرب 12 املؤرخ يف �75/74ا األمر 

  .األسرة
 199 ق ت املتعلقة برهن احملل التجاري وكذا املعدات والتجهيزات، وكذلك املادتني 168 إىل 119 ق ت املتعلقة ببيع احملل التجاري، واملواد 118 إىل 78 راجع املواد من - 2

ام خاصة بالطرق األخرى لنقل امللكية يف القانون التجاري ميكن الرجوع إىل  ق ت املتعلقتني حبماية احلق يف اإلجيار، باإلضافة إىل أنه جتدر اإلشارة إذا مل توجد أحك200و

  .األحكام اليت جاء �ا القانون املدين
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   الطرفين بإرادةفسخ عقد اإليجار  :ثالثا

ينقضي عقد اإلجيار التجاري إذا ما اجتهت إرادة الطرفني فيه إىل الوصول إىل أثر الفسخ، حيث ينتهي 

ه وبالتايل فهي بنفس الطريقة اليت أنشأ �ا وذلك بتكريس مبدأ سلطان اإلرادة، فاإلرادة هي املسؤولة عن إنشائ

كفيلة بإحداث أثر اإل�اء، ألن الطرفان يتبادالن التعبري عن اإلرادة على وجه يكونان فيه قابالن مببدأ فسخ العقد 

بغض النظر عن الطرف املبادر لطلب الفسخ، ألن العربة بالنهاية ومادامت هذه األخرية هي انقضاء عقد اإلجيار 

جيعل أنه ال يستطيع أحد األطراف بإرادته املنفردة أن  )1(لقوة امللزمة للعقدالتجاري، يف مقابل ذلك فإن مبدأ ا

ينقض العقد أو ينهيه أو يتحلل منه، لذلك فإن وحده اتفاق األطراف على إ�اء العقد كفيل بفك العالقة 

  .التعاقدية

مدة اإلجيار حيث أن  وتتميز هذه احلالة من حاالت االنتهاء أن فك الرابطة التعاقدية يكون قبل انتهاء 

هذه املدة وإن مل تنتهي إال أن املستأجر فيها يستفيد من احلماية القانونية املقررة للملكية التجارية، كأن يربم عقد 

 سنوات يتفق الطرفان على فسخ عقد اإلجيار بالرتاضي، )06( سنوات مثال، وعند مرور ست )07(إجيار ملدة سبع

وز يف استغالله التجاري املدة اليت تسمح له بالتمسك بطلب التجديد، ولكنه نالحظ هنا أن املستأجر قد جتا

يسعى إىل فسخ العقد فيقابله املستأجر باملوافقة على طلبه، وهذه احلالة ختتلف كل االختالف عن احلالة اليت 

ستأجر إن كان ال يريد ينتهي العقد فيها بانتهاء مدته ألن األمر هنا يتعلق بسعي أحد الطرفني إىل فسخ العقد فامل

أن ينهي العالقة التعاقدية ال ميكن للمؤجر أن جيربه على ذلك، يف املقابل إن كان املستأجر هو الذي طلب فسخ 

العقد ميكن للمؤجر أن يرفض طلبه ويصر على إكمال املدة املتفق عليها، بينما يف احلالة اليت تنقضي فيها املدة 

  .يد فقط و�اية العالقة التعاقدية مردها عدم التمسك بالتجديد وليس الفسخفاملستأجر ال يتمسك بطلب التجد
  

  اإلخالل بااللتزامات القانونية : الثانيالفرع 

 جتعله حيضا حبماية القانون من حيث التعاقد يف حد ذاته، فحىت وإن مل عقد اإلجيار التجاريطبيعة إن 

 ثابت ال جدال فيه بقوة القانون، وال ميكن ألي طرف أن يتضمن العقد التزامات معينة فإ�ا مقررة ووجودها

يتحجج بعدم وجودها يف العقد لكي يقوم خبرقها ألن العقد نطاقه القانون وليس العكس، فاإلضرار مبصلحة 

املؤجر عند قيام املستأجر بأعمال خطرية وغري مشروعة، وعدم استغالل العقار املؤجر يف النشاط التجاري، 

 اإلجيار من الباطن الغري مرخص به، كلها التزامات وإن مل يتضمنها عقد اإلجيار فاإلخالل �ا من باإلضافة إىل

  .طرف املستأجر ميكن املؤجر من رفض جتديد اإلجيار وبالتايل إ�اء العالقة اإلجيارية

  

  
  

                                                 
  .287، ص 2004، دار اهلدى، )اجلزائر(حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري النظرية العامة لاللتزامات، الطبعة الثانية، عني مليلة  -  1

- 104- 



  :قيام المستأجر بأعمال خطيرة وغير مشروعة: أوال 

  :اري اجلزائري على أنه من القانون التج177لقد نصت املادة 

 إذا برهن على سبب ، يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد اإليجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض" 

  ."خطير ومشروع اتجاه المستأجر المخلي للمحل

 لرفض املؤجر  يقدمه  مشروعأو ملربر لسبب خطري انتهاء اإلجيار التجاري ن  نستشف من هذه املادة أ

 هو أمر أجازه املشرع اجلزائري، ولكن يف حقيقة األمر فإن أول من رسخ هذه احلالة التجاري، اإلجيارجتديد عقد 

 ع و السبب اخلطري واملشر، حيث أقر  وأكد على  أن)1(املشرع الفرنسيمن اإل�اء باإلرادة املنفردة للمؤجر هو  

  .ملباشرة دعوى الفسخمسك به من مث ميكن الت و،اإلجيارميثل من الناحية العملية خمالفة لعقد 

 مل يهتم بإعطاء تعريف ملفهوم السبب اخلطري واملشروع مما يعطي سلطة اجلزائرياملشرع ومع ذلك فإن 

ّتقديرية كبرية لقاضي املوضوع، الذي يقدر بكل ماله من سلطة خطورة السبب املتمسك به لرفض التجديد 

  . التجاريوبالتايل إ�اء اإلجيار

قدير مسألة اخلطري واملشروع تشكل مسألة واقع ال مسألة قانون فقد يكون هذا وجتدر املالحظة أن ت

السبب اخلطري جرمية كحالة االعتداء على املؤجر بالسب والشتم أو االعتداء عليه بالضرب واجلرح العمدي أو بأية 

  . )2()ألن اإلجيار بقوم على فكرة حسن اخللق(جرمية هلا عالقة يشخص املؤجر 

ام باستغالل احملل يف نشاط غري مشروع خالل فرتة اإلجيار، كممارسة نشاط موازي للنشاط كذلك إذا ق

وبالتايل تعد خمالفة لآلداب والنظام العام، ففي هذه ، املخدرات أو أسلحة حربيةمثل األصلي كبيع مواد ممنوعة 

جر مسبقا بل يكفي إثبات ذلك احلاالت كلها يعد اخلطأ والسبب جسيما، فإنه ال يطلب من املؤجر إعذار املستأ

لتقدمي احلكم اجلزائي الناطق بالعقوبة املدرج يف ملف الدعوى التجارية والذي يدين املستأجر باجلرائم املذكورة 

إذا برهن عن سبب "...:  من القانون التجاري اجلزائري177 من املادة 01سابقا، وكل هذا طبقا ألحكام الفقرة 

  .)3("جر المخلى للمحلخطير ومشروع اتجاه المستأ

وكذلك احلال يف حالة إحداث املستأجر أعماال خطرية باحملل املؤجر، كفتح أبواب جديدة أو إقامة 

جدران، وهدم جدران أخرى أو هدم جدران لتوسيع احملل املستعمل للتجارة وخاصة إذا كان احملالن املؤجران 

تغيريات أو تعديالت بداخل احملل املؤجر كما لو قام بفتح نوافذ املتجاوران يرجعان ملالكني خمتلفني، أو قام بإجراء 

  .جديدة أو سد ما وجد منها

  

                                                 
سبب " بصيغة الفرد  1953 سبتمرب 30 من مرسوم 09 يف املادة ت فيما ورد، "مشروعة وسباب خطيرةأ" صيغة  وردت فيها  1962وان ج 30قانون  من  04دة  املايف -  1

  ."مشروع وخطير
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العربة مبا يلحق العني املؤجرة من ضرر وما كان من التغيريات ضروريا لالنتفاع �ا وحتقيق هذه احلالة ففي 

  .الغاية املقصودة من عقد اإلجيار

ال يلحق ضررا بالعني املؤجرة وكان ضروريا النتفاع املستأجر �ا فإذا كان التغيري الذي حيدثه املستأجر 

واستغالهلا لتحقيق الغاية املقصودة من احملل التجاري كاجلزار الذي يبين مصطبة يضع عليها امليزان وقطع اللحم 

اجه للشارع ليدخل واألعمدة اليت يغرزها يف احلائط ليعلق عليها اللحوم، أو التاجر الذي يفتح نافذة يف احلائط املو

من اهلواء أو يبين سدة يف الدكان ليضع فيها أمتعته، فإن هذه التغيريات ال تعد من قبيل األعمال اخلطرية اليت 

  .)1(تلحق ضررا بالعني املؤجرة وإمنا هي مكمالت الستغالهلا

مال العني املؤجرة فجميع التغيريات اليت جيريها املستأجر يف املتجر إذا كانت من النوع الذي يسهل استع

وفق الوجهة املعدة هلا وتؤدي إىل حتسينه ال إىل ختريبه وباإلمكان إزالتها وإعادة احلال إىل ما كانت عليه عند 

ال يعد خمال بالتزامه  واإلخالء إذا رغب املالك بذلك، فإنه ليس من حق املؤجر أن مينع املستأجر من إقامتها

  .ما قام مبثل هذه اإلصالحاتباحملافظة على العني املؤجرة إذا 

 ومن مث التصريح ببطالن التنبيه باإلخالء ،)2(ويرتتب على ورودها كمربر يف التنبيه باإلخالء عدم جديتها

ما مل يتضمن التنبيه باإلخالء أسباب أخرى كرفض التجديد بغرض االستغالل الشخصي للمحل املؤجر، حينئذ 

  .االستحقاقي التعويض يكون من حق املؤجر اسرتداد حمله مقابل

ال  وباحملل املؤجرأما إذا كانت اإلصالحات أو التغيريات اليت أحدثها املستأجر من شأ�ا أن تلحق ضررا 

لرفض التجديد دون أن  تعد ضرورية الستغالل املتجر، فإن ثبوت حصوهلا يؤدي إىل قيام السبب اخلطري واملشروع 

، كما لو قام املستأجر �دم جزء من العني املؤجرة تؤثر على حقاقياالستيكون املؤجر ملزما بأداء التعويض 

أساسات العقار أو قام بسد منافذ العقار األمر الذي يؤثر على التهوية أو قام ببناء حائط وسط املتجر بقصد 

تقسيمه إىل متجرين أو فتح أبواب جديدة وإقامة جدران وهدم جدران أخرى دون مربر، فكل هذه األعمال 

جتاري، فضال قانون  177مثاهلا جتيز للمؤجر رفض جتديد اإلجيار دون تعويض االستحقاق تطبيقا ألحكام املادة وأ

 عليه، مع التعويض الذي أصابه بسبب هذه التغيريات تطبيقا  إىل ما كاناحمللعن حقه يف مطالبة املستأجر بإعادة 

  .إثبات إحداث هذه األعمال اخلطرية على املؤجر، على أن يقع عبء )3(للقواعد العامة يف القانون املدين
  

  عومشر ودون سبب جديتوقف المستأجر عن استغالل المحل التجاري : ثانيا

  :  قانون جتاري على أنه177تنص الفقرة الثانية من املادة 
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دون  بالتوقف عن استغالل المحل التجاري إما بعدم تنفيذ التزام إما يتعلق األمر كان إذانه أغير "

، 172 المادة ألحكام نظرا المستأجرع فانه ال يجوز االدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل ومشر وسبب جدي

 اإلنذار يتم هذا أنويجب .  المؤجر بتوقفهاإنذار من شهر بعد ألكثر تجديدها أو تواصل ارتكابها إذا إال

  ."كر مضمون هذه الفقرةذ وإليه المستند السبب إيضاح كان باطال بعقد غير قضائي مع إالو

 للمؤجر رفض جتديد  قانون جتاري أن املشرع أجاز177نالحظ من خالل الفقرة الثانية من املادة 

، دون أن يكون ملزما بأداء تعويض االستحقاق للمستأجر، إذا توقف هذا بالتايل إ�اء اإلجيار التجارياإلجيار، و

التجاري، واحلكمة من وضع املشرع هلذا النص اخلاص يف استغالل احملل عن األخري دون سبب جدي ومشروع 

القانون التجاري، هو أن احملل التجاري قد يتأثر من جراء توقف صاحبه عن ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي 

أو احلريف فيه، فتنخفض بالتايل قيمته التجارية ويفقد عمالئه، كما راعى املشرع يف ذلك األضرار اليت تصيب 

، وراعى ا مغلق، إذا أمهله املستأجر أو غادره ملدة طويلة وتركهالعقار املؤجرر من جراء اخلراب الذي يلحق املؤج

مصلحة املستأجر نفسه يف حالة ما إذا كان املكان معد بتجهيزات خاصة ملباشرة صناعة أو حرفة كاحلالقة أو 

أن يكون املؤجر قد أعذر املستأجر ، سبب املربرجتارة معينة كمطعم أو مقهى، ويف كل األحوال جيب لقيام ذلك ال

عن طريق احملضر باستئناف استغالل املتجر وأن يثبت استمرار تلك املخالفة أو جتددها بعد شهر من توصله 

  .باإلعذار

م املستأجر تربيرات مشروعة هلذا التصرف، كتوقف استرياد قطع الغيار الالزمة للمصنع أو دأما إذا ق

اب ال يد له فيها، أو ألسباب اقتصادية كعدم توريد البضائع أو ندر�ا، أو ب اليت يقوم عليها ألساملواد األولية

ألسباب عائلية كالنزاع بني الورثة يف انتظار القسمة مبنح احملل التجاري ألحدهم، حينئذ ال يكون سبب إخالل 

يف قبض تعويض االستحقاق مقابل املستأجر بأحد التزاماته التعاقدية حتقق، ويرتتب عليه حق املستأجر 

 .)1(اإلخالء

أما إذا مل تقتنع احملكمة باألسباب املربرة للغلق أو التوقف عن النشاط، أو الحظت عدم جديتها، فإ�ا 

 دون أن احمللتقضي بصحة التنبيه باإلخالء مىت استوىف بياناته اجلوهرية األخرى، وتصرح بإلزام املستأجر بإخالء 

  .االستحقاقي األخري املطالبة بتعويض التخلي أو يكون من حق هذا
  

  التنازل عن الحق في اإليجار  والغير مرخص بهاإليجار من الباطن :ثالثا 

   اإليجار من الباطنـ 1

  : قانون جتاري جزائري على أنه188الفقرة األوىل من املادة نصت لقد 

ف ذلك بموجب عقد اإليجار أو يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن، إال إذا أشترط خال"

  ".موافقة المؤجر
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نالحظ من خالل هذه املادة أن اإلجيار من الباطن يف القانون اجلزائري حمظور، وبالتايل أي إخالل �ذا 

االلتزام القانوين يؤدي إىل انتهاء عقد اإلجيار التجاري، لكن االستثناء هو أن يتم االتفاق عليه فيصبح مرخصا به، 

اليت  الفقهية االجتهادات مما يقتضي البحث عن اإلجيار من الباطن اجلزائريمل يعرف املشرع  العموم وعلى وجه

 املوجود حتت يده كليا أو جزئيا ويسمى العقار بتأجري املستأجرقيام حيث عرفه بعض الفقهاء على أنه  تناولته

 املستأجرذا األخري ملتزما جتاه  الفرعي، حيث يصبح هباملستأجر األصلي إىل شخص ثاين يسمى املستأجر

يف حني يعرفه ، املالك األصلي ملتزما جتاه املستأجراألصلي جبميع االلتزامات اليت نص عليها العقد يف حني يظل 

 له كلها أو بعضها ملدة معينة مقابل أجرة املؤجرة األصلي من املنفعة املستأجر يؤجر عقد مبقتضاه هأنالبعض على 

  .معينة

 املستأجر األصلي باملالك وعالقة املستأجر ثالثية فهناك من جهة عالقة اإلجياريةح العالقة وهكذا تصب

  . الفرعي من جهة ثانيةباملستأجراألصلي 

  اإليجار من الباطنشروط صحة 

 يف اإلجيار من الباطن يتبني أن صحة عملية  قانون جتاري جزائري188الفقرة األوىل من املادة من خالل 

يف حالة عدم ، لذلك فإنه  التجاري البد من توفر شرطني أساسيني موافقة املالك ومشاركته يف العقداراإلجيعقد 

،  الفرعي أساسية لصحة هذا األخرياإلجيار يف عقد املؤجر الفرعي تكون موافقة اإلجياروجود الشرط الذي جييز 

 األصلي أو الحقا يف وثيقة مستقلة ال جياراإل الواردة صراحة يف عقد اإلجيار من الباطناملوافقة على كما أن 

  188املادة  من الثانية يف الفقرة ما جاءيكفي، بل يلزم كذلك استدعاء املالك للمشاركة يف العقد الفرعي حسب 

في حالة اإليجار من الباطن المرخص به يدعى المالك للمشاركة " اليت نصت على أن قانون جتاري جزائري

  ."في العقد

 املؤجر على محاية ت خترج عن القواعد العامة وشددبأحكامأعاله قد جاء  املذكورة 188 املادةإن 

سواء  هب املنتفع تأجري احملل األصلي عندما يرغب يف املستأجروامللكية العقارية بدال من امللكية التجارية حيث إن 

ربة من طرفه وقد يؤدي عدم  قد يشكل مضااستأجره ما تأجريكان جزئيا أو كليا، جيب أن يكون حذرا ألن 

 بالعقد الفرعي وإىل فقدان احلق املالك مواجهة  جدوى عدمإىل السالف ذكرها اإلجيار من الباطناحرتام شروط 

  . بدون سند وال قانونللمحل الفرعي حمتال املستأجر التجاري مع اعتبار احملل واإلجياريف 

   األصليبالمستأجرعالقة المالك 

 مبوافقة املالك ومشاركته يف العقد الفرعي، فإنه يف استأجره ما بتأجري للمستأجرد مسح إذا كان املشرع ق

 الفرعي، ويف اإلجيار زيادة تتناسب مع ما هو زائد يف للمؤجر اإلجياراملقابل منح إمكانية املطالبة بالزيادة يف مثن 

  . األصلياملستأجر واملؤجرذلك توازن بني مصاحل كل من 

 األصلي الذي حيق له املستأجر مع املؤجر الفرعي اجلزئي ال ينهي عالقة اإلجيار على أن هذا باإلضافة

 ألنه يف هذه احلالة للمستأجر التجاري ويف هذا محاية احملل بالنسبة للجزء الذي يستغل فيه اإلجياراملطالبة بتجديد 
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عي كليا، إذ ال حيق له املطالبة بالتجديد  الفراإلجيار التجاري عكس احلالة اليت يكون فيها احمللال يزال يشغل 

  . الفرعيللمستأجر التجاري حيث يثبت هذا احلق مباشرة للمحلالنقطاعه عن استغالله 

   التنازل عن حق اإليجارـ 2

 التجاري خالل سريان اإلجيارمن بني العمليات اليت ترد على عقد  التنازل عن حق اإلجيارتعترب عملية 

 الشروط كذلك و،التنازل عن حق اإلجيار تعريف عملية جيب التطرق إىل �ذا املوضوع  األخري ولإلحاطةهذا

  . مبفردهالتنازل عن حق اإلجيارإمكانية إضافة إىل  يف حق املالك، التنازلالواجب توافرها لنفاذ 

  التنازل عن حق اإليجارتعريف  ـأ 

 تاركا ذلك للفقه ومن زل عن حق اإلجيارالتنا اجلزائري مل يعرف املشرع اإلجيار من الباطنعلى غرار 

 نقل ، فقد عرفه البعض على أنه عريفات الفقهية الواردة بشأنهتبعض الل التطرق، البد من هأجل حتديد مفهوم

 إىل شخص آخر من الغري حيل حمله ويتم ذلك عن طريق اإلجياراملستأجر جلميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عن 

  .حوالة احلق

 يف حوزة  ودخولهحوزة املستأجر األصلياحملل املؤجر من  خروج منفعة التنازل عن حق اإلجيارن وينتج ع

احملل  الفرعي احلق يف استعمال للمستأجر عبارة عن عقد جديد خيول اإلجيار من الباطن  فإذا كان، املتنازل له

 الفرعي كليا فإن اإلجيار ما مل يكن ؤجرامل األصلي ملتزم جبميع االلتزامات يف مواجهة املستأجر مع بقاء املؤجر

 ولكن كذلك احملل املؤجر ليس فقط عن استعمال املستأجر خالف ذلك، إذ بواسطته يتنازل اإلجيار عن التنازل

  . لهاملتنازلقل إىل تعن مجيع حقوقه والتزاماته تن

  تنازع القوانين فيما يخص التنازل عن حق اإليجار  ـب 

505 املادة ع اجلزائري يفن املشرإ
من القانون املدين اجلزائري أخد مببدأ أن األصل عدم جواز التنازل  )1(

وذلك   أنه جيوز للمستأجر أن يتنازل عن اإلجيار إذا حصل على موافقة صرحية من املؤجر،االستثناء وعن اإلجيار،

زل عن اإلجيار ما مل يقضي املصري اللذان أعطيا  للمستأجر مطلق احلرية يف التنا وعلى خالف املشرع الفرنسي

موافقة صرحية من املالك غري شرعي جيعل العقد بدون  لذلك فإن التنازل عن اإلجيار واعتبارا بغري ذلك، االتفاق

 دون أن بإ�اء عقد اإلجيار،يرتتب عنه قيام حق املالك للعقار املؤجر يف املطالبة  و مواجهة املؤجر، نافذ يفغري

  .يضيكون ملزما بدفع أي تعو

 يتضح جليا أن املشرع يعطي  من القانون التجاري 200 و199للمادتني من خالل القراءة األولية و

 قاعدة تتعلق اإلجيار عن عقد التنازل التجاري واحلق يف حمله منه اشرتى ملن التنازل عن اإلجيار احلق يف للمستأجر

 املتوفرة فيه املستأجر، ألن حرمان للمستأجراية بالنظام العام وال ميكن االتفاق على ما خيالفها ويف ذلك مح

                                                 
لم يوجد نص  ال يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في اإليجار، أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما:"  من القانون املدين اجلزائري505نص املادة  ت-  1

  ."بخالف ذلكقانوني يقضي 
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 احملل يعرقل التصرف يف أن التجاري من شأنه احملل بيع عند اإلجيار عن احلق يف التنازلالشروط الالزمة من 

  .املستأجرالتجاري مما قد ينعكس سلبا على حقوق 

  ي الجزائر التنازل عن حق اإليجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري فـج 

من خالل احلياة العملية نالحظ أن ديوان الرتقية والتسيري العقاري يقوم ببيع حق اإلجيار للمحالت املعدة 

لالستعمال التجاري اليت تقع يف العمارات أو البنايات اململوكة له، وذلك مبوجب عقود رمسية، مبعىن أن املشرتي يشرتي 

عناصر احملل التجاري، وهي حالة تثري الكثري من التساؤل إذ كيف حلق اإلجيار هذا احلق مبفرده دون أن يكون عنصرا من 

أن ينشأ هكذا، واملعروف أنه عبارة عن حتريف لعبارة احلق يف جتديد اإلجيار، وهنا نتساءل كيف ينشأ هذا احلق أصال وال 

تغل حمال جتاريا وال ميكن أن نتصور وجود وجود لعقد اإلجيار املنشأ هلذا احلق، مث أن التمسك بالتجديد مقرر فقط ملن يس

حمل جتاري دون مرور فرتة زمنية متكن التاجر من االرتباط بالزبائن وتكوين شهرة جتارية اللذان يعدان جوهر احملل 

التجاري، حيث قيمته النقدية هي اليت تشكل قيمة التعويض االستحقاقي الذي مينح للمستأجر يف حالة متسكه باحلق يف 

  .يد من طرف املؤجر الذي يرفض جتديد اإلجيارالتجد

، يكون ملالكه كامل التمتع بكافة )1(ضف إىل ذلك أن حق اإلجيار املبيع من طرف ديوان الرتقية والتسيري العقاري

، السلطات اليت خيوهلا القانون على هذا احلق، كاحلق يف التصرف واالستعمال واالستغالل وكل احلقوق اليت تكفلها امللكية

مبعىن أنه ميكن ملالك حق اإلجيار أن يتصرف فيه بالبيع أو اهلبة أو حىت اإلجيار الذي يثور االختالف يف شأنه من حيث 

أنه إجيار من الباطن، فيقول البعض أن مالك حق اإلجيار هو يف حقيقة األمر مستأجر للعقار، وبالتايل كيف له أن يؤجر 

  .مه هو يف حقيقة األمر إجيار من الباطن، لذلك فهم يرون بأنه ال جيوز تأجريهعقارا ال ميلكه، وإن اإلجيار الذي يرب

مردود عليه ويتسم بالسطحية، ففي حقيقة األمر أن مالك حق ) الرأي األول(بينما يرى البعض اآلخر هذا الدفع 

كا له، والقول بأنه إجيار من الباطن اإلجيار عندما يقوم بتأجريه، هو مل يقم بتأجري العقار وإمنا أجر حقا اشرتاه وأصبح مال

يعترب عدم فهم ملفهوم اإلجيار من الباطن، إذ أن اإلجيار من الباطن هو الذي يقوم به املستأجر الذي ال ميلك حق  

اإلجيار، كما أن بائع حق اإلجيار عندما باعه فقد نقل كل السلطات القانونية املتعلقة باإلجيار إىل املالك اجلديد حلق 

جيار، وال ميكنه أن حيتج باإلجيار من الباطن، وااللتزام الوحيد الذي يقع يف ذمة مالك حق اإلجيار هو تسديد األجرة اإل

  .    ملالك العقار

  

  

                                                 
التجاري التابعة لديوان الرتقية والتسيري  وكيفيات تأجري احملالت ذات االستعمال املهين، احلريف و الذي حيدد شروط 1997 أوت 27 املؤرخ يف 401إن القرار الوزاري رقم  -  1

 مستوى الديوان لتشرف على العملية، حيث حيدد سعر مرجعي تقوم عملية تشكل جلنة على والعقاري، ينص على  أنه يتم ختصيص احملالت عن طريق البيع باملزاد العلين،

يرتبطون مع  و "Titre d’Affectation"  الذين مينح هلم سند ختصيص   "Affectataires" املزايدة على أساسه، وعندما تفتح األظرفة يتم رسو املزاد على املخصص هلم 

، هي تلك املتعلقة مبكاتب الربيد، الفروع البلدية، الفروع الصحية واحلاالت اليت ال يتم فيها اللجوء إىل عملية املزايدة) 14املادة ( الديوان بعقد إجيار، مث يتناول فإحدى مواده 

مقابل دفعها ملبلغ مايل هلذه احلاالت  "  Décision d’Affectation" املرافق العمومية ذات الطابع اإلداري، فيتكلم هنا على قرار ختصيص الحتضاناملؤسسات املوجهة و

  . "Droit de Jouissance" ميثل قيمة حق التمتع 

وهنا ميكن ، احلق يف التمتع وإمنا يتحدث فقط على احلق يف التخصيص و "Droit au bail" ميكن القول أن القرار احملرر بالفرنسية ال يتحدث إطالقا عن احلق يف اإلجيار 

  .ة والتسيري العقاري حلق اإلجيارالتساؤل حول شرعية بيع ديوان الرتقي
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مث أن السؤال الذي يطرح على أصحاب الرأي األول كيف لديوان الرتقية والتسيري العقاري أن يبيع حق اإلجيار 

، لطبيب أو حمام، أو موظف، أو أستاذ وهو يعلم أن هذه الطائفة من األشخاص ال ميكنها حملل معد لالستعمال التجاري

  .  مزاولة التجارة أل�ا من بني حاالت التنايف يف القوانني املنظمة ملهنتها، وهي إشارة إىل جواز االستغالل باإلجيار
  

  اإلخالل بااللتزامات التعاقدية: الثالثالفرع 

ألنه مبجرد انعقاده ينشىء التزامات يف ذمة املؤجر بتمكني اري هو عقد ملزم جلانبني إن عقد اإلجيار التج

، وملا كان )1(، كما ينشىء التزامات يف ذمة املستأجر بدفع بدل اإلجيار للمؤجراملستأجر من االنتفاع باحملل املؤجر

ل بأي التزام تعاقدي يؤدي إىل استحالة اإلخالل بااللتزامات يؤدي إىل التأثري على العالقة التعاقدية، فإن اإلخال

تنفيذ االلتزام ومنه يؤدى انتهاء العقد، وجوهر التعاقد يف اإلجيار التجاري هو بدل اإلجيار الذي يدفع للمؤجر، 

  .باإلضافة إىل التعاقد حول مضمون االنتفاع من خالل االتفاق على النشاط التجاري املمارس يف احملل املؤجر
  

  المستأجر بالتزام دفع األجرةإخالل : أوال

حيث تعترب من أركان عقد اإلجيار  بالعني املؤجرة، املستأجر هي مقابل انتفاع اإلجيار يف عقد األجرة

ملا كان هذا االلتزام تعاقديا  و،التجاري لذلك أوجب املشرع أن خيضع حتديدها وكيفية أدائها وتسديدها لالتفاق

 اإلخاللثبت هذا أ مىت اإلجيارجعل للمؤجر حق طلب فسخ  و ما اخل به،اإذ للمستأجرفقد رتب املشرع جزاء 

  .اإلجيار فرتة من فرتات سريان عقد أييف 

 اإلجيار، هو السبب املقدم من املؤجر لرفض جتديد أدائها عن التأخر أو األجرة أداء كان مربر عدم إذاف

 من القانون 177ب حكم الفقرة الثانية من املادة ، يسري على هذا الطلوبالتايل طلب إ�اء العالقة اإلجيارية

 بإلزام بتقدمي املؤجر للمحكمة احلكم احلائز لقوة الشيء املقضي فيه القاضي إماتثبت املخالفة  وهنا لتجاريا

 عن طريق احملضر للمستأجر املوجه باألداء بتقدمي املؤجر للمحكمة وثيقة التنبيه إما و،جرة األبأداء املستأجر

يتعني على املؤجر طلبها عند حلول اجلها، فال  وال حتمل، و تطلباألجرة أن، ذلك األجرة بأداء اعذراهمنة املتض

 أكد من القانون التجاري اجلزائري 191 املشرع اجلزائري يف املادة أنحىت  و،)2(نذرأ إذا إال متماطال املستأجريعترب 

اإلجيار يف  بدل  حالة عدم دفع يفى الفسخ بقوة القانون ينص علاإلجياراعترب كل اشرتاط مدرج يف  و،على ذلك

 االستحقاقات املتفق عليها، ال ينتج أثره إال بعد مرور شهر واحد من اإلخطار بالدفع الذي يبقى بدون نتيجة،

 اعتبارا لكون واقعة عدم تسديد بدل اإلجيار هار إىل هذه املهلة، مع مالحظة أناشرتط اإلشارة يف هذا اإلخطو

ست واقعة مادية، ال يطالب املؤجر بعد ذلك بتقدمي حمضر معاينة استمرار املخالفة، وإمنا يقع على املستأجر لي

  .عبء إثبات أداءه لألجرة أو رفض املستأجر قبضها منه
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  يف حمضر التنبيه باإلخالء، هوبانتهاء العالقة اإلجياريةفإذا كان مربر رفض جتديد اإلجيار واملطالبة 

ستأجر بالتزامه بأداء األجرة، وقد أثبت املؤجر للمحكمة قيام هذه املخالفة وفقا لقواعد اإلثبات إخالل امل

، كما يرتتب عليه إ�اء اإلجيار التجاري، ويرتتب عليه أحقية املؤجر مربر لإل�اءالسالفة، فإننا نكون أمام قيام 

  .االستحقاقيسقوط حق املستأجر يف املطالبة بالتعويض 

ادعى املؤجر بقيام املخالفة، وختلف عن تقدمي ما يثبت سعيه لطلب األجرة، واستمرار امتناع أما إذا 

املستأجر عن أداء األجرة بعد شهر من طلب أداءها، فإن احملكمة ترد له سببه باعتباره قد ختلف عن إثبات 

 من القانون التجاري، هو إجراء 177ادة املخالفة، ألن اإلعذار أو التنبيه باألداء املنصوص عليه يف الفقرة الثانية امل

  .)1(جوهري لقبول دعوى املطالبة باإلخالء، وجيوز للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه
  

  تغيير طبيعة النشاط التجاري بدون ترخيص من المؤجر :ثانيا 

قد املربم ن عقد اإلجيار التجاري قد يرخص يف أحد بنوده للمستأجر تغيري النشاط التجاري، كما أن العإ

يسكت دون حتديد نوع النشاط الذي يستغله املستأجر، إال أنه إذا باشر املستأجر قد بني املؤجر واملستأجر 

 املستأجر إال بعد ترخيص من عليه ملدة معينة فإن تغيري النشاط ال ميكن أن يقدم املؤجر يف احملل ا معينانشاط

  .تجاريمن القانون ال 177ا للمادة املؤجر والقيام بتغيري النشاط يعترب خمالفة طبق

وإذا ورد يف العقد بند حيدد نوع النشاط املراد استغالله من طرف املستأجر فإن كل تغيري سواء عند البدء 

يف النشاط أو بعد االستغالل يشكل خمالفة عدم تنفيذ التزام تعاقدي أي عدم تنفيذ التزام وارد يف العقد يتمثل يف 

  .عني نشاط جتاري مممارسة

ويف العقود الشفاهية فإن االدعاء مبخالفة تغيري النشاط ال ميكن أن يثبت إال إذا باشر املستأجر نشاط 

 مث قام بتغيري النشاط فيما بعد وأن سكوت املؤجر على تغيري النشاط مدة طويلة يعد مبثابة موافقة ضمنية امعين

املؤجر وأكثر من ذلك إذا كان املؤجر يسكن يف ن أى معلى التغيري احلاصل سيما إذا كان ذلك على مسمع ومر

  .العقار املوجود فيه احملل املؤجرنفس 

  

  

  

                                                 
 : جاء فيه125 صفحة 2 عدد 95 جملة قضائية سنة 10/05/1995 مؤرخ يف 109837ومن تطبيقات مربر عدم دفع األجرة يف القضاء اجلزائري قرار احملكمة العليا رقم  - 1

  :ومها: حيث ثبت من قضية احلال أن طرد الطاعنة مت األمر به من قبل ا�لس استنادا على جمرد األمر بالدفع ودون القيام بأحد اإلجراءين القانونني"

تأخرات اإلجيار وتوجيه إعذار من أجل  من القانون التجاري وهي القيام مبعاينة تثبيت بواسطة عقد غري قضائي عدم تسديد م177 اإلجراءات الواردة يف نص املادة إتباع

  .تسديد متأخرات اإلجيار املذكور يف أجل شهر ابتداء من تاريخ اإلعذار املذكور ومعاينة بواسطة عقد غري قضائي آخر، عدم تسديد هذه اإلجيارات

  . من القانون التجاري191من دون أن يقدم حكما يعاين فيه عدم تسديد اإلجيار تطبيقا للمادة 

ر بالدفع بدال وعوضا عن أحد اإلجراءين املذكورين أعاله، فإنه أخطأ يف تطبيق القانون، وبالتايل يتعني نقض القرار يف هذا ماء على ذلك فإن ا�لس القضائي ملا اكتفى باألوبن

  ."اجلانب
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وكذلك إذا وجه املستأجر للمؤجر طلب تغيري النشاط وأمهله مدة شهر مثال للرد عن طلب تغيري النشاط 

نقضاء مهلة شهر من بعد ا تغيريالفإن السكوت وعدم اإلجابة عن طلب تغيري النشاط يعد موافقة ضمنية على 

يوم توجيه الطلب، فإن املؤجر يف هذه احلالة ال ميكن له االدعاء باملخالفة وذلك يف حالة عدم وجود أي بند يف 

  .العقد مينع املستأجر من تغيري النشاط أو حتديد نوع النشاط الذي يستغل يف احملل

ل أو وجود بند مينع تغيري النشاط فإن ويف حالة وجود يف العقد بند حدد نوع النشاط الذي يستغل يف احمل

توجيه طلب تغيري ال يكون له أي معىن ولو سكت املؤجر عن اإلجابة أو امتنع عن اإلجابة فإن ذلك الطلب 

لتغيري النشاط يعد مبثابة طلب لتعديل عقد اإلجيار جيب أن بتم بإرادة الطرفني فاملوافقة اليت تصدر عن املؤجر تعد 

  .حق بالعقد وتكون بصدد عقد جديد مت تعديله من الطرفنيمبثابة تعديل يل

ويف حالة ثبوت املخالفة علما أن عبء اإلثبات يقع على عاتق املؤجر املدعي باملخالفة جيب عليه توجيه 

 ارتكا�ا كون يفإنذار للمستأجر للكف عن ارتكاب املخالفة والعدول عنها خالل مهلة شهر ويف حالة االستمرار 

نشاط واقعة مادية ميكن إثبا�ا ميدانيا بتحرير حمضر معاينة من طرف احملضر القضائي الذي يعاين بعد تغيري ال

  .)1(انتقاله إىل موقع احملل التجاري إلثبات تغيري النشاط التجاري، مثال من حمل بيع املواد الغذائية إىل مكتبة

  

ار التجاري جتعل انتهاءه ممكنا ألسباب عامة يف �اية هذا املطلب ميكن القول أن الطبيعة العقدية لإلجي

يشرتك فيها مع عقود املدة وعقود املنفعة، كما أن العقد بطبيعته يولد التزامات قانونية حىت وإن مل يتضمنها العقد 

فإن القانون يتكفل بتوفري احلماية الالزمة فمىت مت اإلخالل بأي التزام قانوين من طرف املستأجر ميكن للمؤجر 

طالبة بإ�اء عقد اإلجيار التجاري، كما أن العقد هو شريعة املتعاقدين فإن تضمن التزامات تعاقد عليها األطراف امل

وخاصة تلك اليت تشكل جوهر التعاقد يف حد ذاته كبدل اإلجيار وطريقة االنتفاع ممثلة يف النشاط املتفق على 

  .  ي حتما إىل انتهاء عقد اإلجيار التجاريممارسته يف احملل فإن اإلخالل بااللتزام التعاقدي يؤد

  انتهاء اإليجار التجاري ألسباب متعلقة بالعقار: المطلب الثاني

يعد العقار الذي متارس فيه التجارة أحد أهم مقومات جناع املشروع التجاري واالقتصادي، فجاهزيته 

نجاح املنشود، باإلضافة إىل أن قدرته على الحتضان املشروع بكل مكوناته البشرية واملادية هي السبيل احلتمي لل

حتمل األبعاد االقتصادية والبشرية اليت يطرحها االستثمار التجاري هي العامل الرئيسي لسالسة االستثمار  

  .وسريورته

لذلك جيب أن ال يشكل العقار يف أي مرحلة من مراحل العالقة اإلجيارية اليت تربط املستثمر املستأجر 

، عائقا لتنفيذ االلتزامات الناشئة عن ذلك، فمىت صار تنفيذ االلتزام صعبا أو مستحيال بسبب مبالك العقار

العقار املؤجر نفسه ميكن تصور �اية العالقة اإلجيارية، وبالتايل انتهاء عقد اإلجيار التجاري وهذا ما سأحاول 

رة العقار مما يستوجب هدمه وكذلك حالة التطرق إليه من خالل هذا املطلب عرب تناويل االنتهاء الذي مرده خطو
                                                 

  .121جياليل جنادي ، املرجع السابق، ص  - 1
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اإلسرتداد من أجل التعلية باإلضافة إىل األسباب اليت تؤدي إىل االنتهاء بالنسبة لألجزاء اخلاصة بالسكن، وكذا  

  .  تلك املتعلقة باألرض العارية
  

       في حالة ضرورة هدم العقار بسبب خطورةانتهاء اإليجار التجاري : الفرع األول 

هي اإلجيار التجاري عندما يشكل العقار خطرا على احلياة التجارية اليت حيتويها داخل جدرانه وبني ينت

أسواره فمىت كان هناك خطر يتهدد النشاط التجاري من حيث صحة وسالمة الزبائن وكذا التاجر املستأجر 

 التجاري درءا لكل ما قد مت ذكره والعمال أو حىت اجلريان واحمليط الذي يقع فيه احملل جاز إ�اء عقد اإلجيار

  وعليه يثور التساؤل حول كيف السبيل إىل ذلك؟
  

  حالة عدم توفر الشروط الصحية : أوال 

وهي احلالة اليت يكون فيها العقار سليما أي أن البناء يف حد ذاته ال يشكل خطرا على حياة املستأجر 

  : قانون جتاري اليت تنص على أنه177ادة والزبائن وهو ما يستشف من خالل الفقرة الثالثة من امل

     ."غل العمارة دون خطر نظرا لحالتها أو إذا أثبت أنه يستحيل ش،........"

 كانت حالة عدم توفر البناية على 1953 سبتمرب 30ففي القانون الفرنسي قبل صدور املرسوم املؤرخ يف 

ط معاينة السلطة اإلدارية حلالة عدم توفر الشروط مل يكن القضاء الفرنسي يشرت والشروط الصحية مسألة وقائع

الصحية للبناية، بل كان يكفي تعيني خبري من قبل اجلهة القضائية املعروض عليها النزاع للبحث إذا حتقق هذا 

 .)1(السبب أو مل يتحقق

 توفر البناية منه، أصبح شرط معاينة اإلدارة حلالة عدم 2  الفقرة9بعد صدور املرسوم املذكور يف املادة و

هو احلكم  بدون تعويض، والنتهاء اإلجيار التجاريعلى الشروط الصحية شرط جوهري لقيام سبب اهلدم املربر 

 من القانون التجاري مع مالحظة أن احملكمة 177نفسه الذي أخذ به املشرع اجلزائري يف الفقرة الثالثة من املادة 

اإلداري اآلمر �دم كامل البناية أو جزء منها شرط جوهري لقبول العليا يف اجلزائر جعلت شرط تقدمي القرار 

على خالف ما سار عليه القضاء الفرنسي من عدم اشرتاط  )2( هلذا السبباسرتداد العقار من طرف املؤجردعوى 

  .)3(ةأن تكون اإلدارة قد أصدرت أمرا باهلدم بل يكفي معاينة اإلدارة حلالة عدم توفر الشروط الصحية يف البناي

  

  

                                                 
 .  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  252 ـ 1

  :، والذي نص على أنه117،ص  04، عدد 1990  سنة، ا�لة القضائية1989 مارس05 مؤرخ يف 56060رار رقم  ق،البحرية والغرفة التجارية احملكمة العليا، - 2

تقدمي القرار اإلداري  ويلزم املؤجر إنذار املستأجرمن املقرر قانونا أن رفض التجديد اإلجيار دون إلزام املؤجر بسداد تعويض اإلخالء بسبب هدم كامل للعمارة أو جزء منها "

  .األمر �دم كامل العمارة أو جزء منها

  أن املطعون ضده مل ينذر الطاعنني باخلروج ومل يقدم للمرافعات القرار اإلداري األمر �دم كامل العمارة أو جزء منها فإن قضاة ا�لس بتعيينهم خبريـ يف قضية احلالـوملا كان ثابتا

  ". ال خالفوا القانون واستوجب نقض قرارهمأم املتنازع عليه مهدد باال�يار أنللقول هل 
 .GIVORD, François, Juris-Classeur commercial Annexes, Bail a Loyer, 11eme Edition, Année 1989, fasc, 1355. p 4 ـ 3
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ليس لوقت حمدود، ذلك أنه إذا كان  وعلى أنه يشرتط أن تعلن اإلدارة عن اخلطر النهائي لشغل األمكنة

  .)1(احلظر مؤقت فإن جمرد القيام بأشغال قد يؤدي إىل إ�اء حالة عدم توفر الشروط الصحية يف البناية

ر لالسرتجاع بدون تعويض مهما يكون مرب وكما أن سبب عدم توفر البناية على الشروط الصحية يقوم

لو كان تاريخ صدور قرار اإلدارة الحقا لتنبيه املؤجر للمستأجر للمطالبة  وكان زمان صدور قرار اإلدارة حىت

  .)2(بإخالء احملل املؤجر أو خالل سري النزاع القضائي أو بعد قبول املؤجر مببدأ جتديد اإلجيار

 دعوى التعويض عن الضرر يساوي فيه تقدير الضرر بقيمة على أنه ميكن للمستأجر املخلى أن يقيم

 ضد املؤجر إذا أثبت أن خطأ هذا األخري هو الذي كان سببا يف تصدع البناية أو جعل االستحقاقيالتعويض 

 بدون تعويض إذا كان قرار معاينة انتهاء اإلجيارمن تطبيقات ذلك يف القضاء الفرنسي  ويلة لال�يار،آحالتها 

أدى إىل تصدع البناية دون أن يثبت أن حالة البناية كانت متثل  ود صدر بسبب أشغال قد قام �ا املؤجراخلطر ق

فهو خيضع لألحكام العامة لرفض ، ذا مل يشرتط النص املذكور شكال معيناكه، و)3(خطر على املدى القريب

مل ، و على طلب جتديد اإلجيارالردريق قد يتم تبليغه عن طريق إجراء التنبيه باإلخالء أو عن ط وجتديد اإلجيار

 بسبب إخالل املستأجر االنتهاءيشرتط املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي إنذار املستأجر كما يف حالة 

  .بأحد التزاماته التعاقدية

دة يف األخري ميكن القول أن الصحة العامة مسألة تتعلق بالنظام العام، اهتم �ا املشرع، وأعمل القاع

الفقهية اليت تقرر أن درء املفاسد مقدم على جلب املنافع، كما أن املؤجر مالك العقار غري ملزم بإعادة بنائه يف 

أما إذا قام بإعادة البناء فإن املستأجر له حق األولوية يف احلصول على حمل من حالة هدمه ألسباب صحية، 

  .  احملالت اجلديدة

  

  وطالعقار اآليل للسقحالة : ثانيا

 من القانون التجاري فإنه جيوز للمؤجر أن يرفض جتديد اإلجيار دون 177حسب الفقرة الثالثة من املادة 

أن يعرض على املستأجر التعويض االستحقاقي، إذا أثبت أن العقار حالته خطرية جتعل االستغالل التجاري 

  .مستحيال مما يستوجب هدمه سواء كليا أو جزئيا

لة اليت يكون فيها العقار مهددا بالسقوط، فإن مربر اإل�اء يقع عبئ إثباته على عاتق لذلك فإنه يف احلا

  بالسقوطة مهدد ووجدها حالة احملل املؤجر أو البناية اليت يستغل فيها احملل التجاري عايناملؤجر الذي يدعي أنه

إن  وة للمستأجر أو للجوار أو املارة،يكون بقاؤه على حالته يهدد السالمة العامة سواء بالنسب واخلطر حمدق �او

 هي مسألة وقائع ختضع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع يستخلص دليل قيام هذا اخلطر من هنالة اخلطر أمس

                                                 
 .LAMY, S.A . op.  cit. p 594 ـ 1
 .GIVORD, François, op.  cit. p 4 ـ 2

  .97حزيط حممد، املرجع السابق، ص - 3
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  .خالل نتائج اخلربة اليت يأمر �ا أو نتائج التحقيقات اليت جيريها

ة ما يثبت حالة العقار املادية فاملؤجر غري مقيد بطريقة معينة إلثبات اخلطر، فقد يقدم للمحكم

كمحضر خربة تقنية صادر عن جهة خمتصة مبعاينة مثل هذه األوضاع، كاملركز التقين ملراقبة البناء أو مكتب 

إما أن يقدم حمضر مبعاينة األوضاع مبا ال يفيد بصفة قطعية قيام  ودراسات تقنية خمتص فتقتنع احملكمة �ذه اخلربة

للمحكمة أن تتثبت من صحة هذه الوقائع عن طريق خربة أو االنتقال إىل املكان ملعاينته هذا السبب حينئذ ميكن 

 من قانون اإلجراءات 43أو عن طريق أي إجراء أخر تأمر به طبقا إلجراءات التحقيق املخولة هلا يف نص املادة 

 .)1( إلثبات مربر حالة اخلطركما اعترب القضاء الفرنسي صدور قرار إداري مبعاينة حالة اخلطر كدليل. املدنية

ذا كان املشرع مل يعاجل يف النص القانوين املذكور ما إذا كان اخلطر ينصب على جزء من البناية إ وهذا

املربر كافيا يف ما قاضي املوضوع مباله من سلطة تقديرية يف تقدير ما إذا كان ل فإنه يكون قد ترك األمر  فقط

إثباته  وإن اإلدعاء �ذا السبب أيضا وكن حالة البناية تستدعي اهلدم الكلي،يحكم به ما مل تف خيص ذلك اجلزء

ثبت ألكنه إذا  و،)2(لو أثناء سري النزاع القضائي و بدون تعويض ميكن إثارته يف أي وقتالسرتداد العقار املؤجر

لتعويض عن الضرر ن حالة اخلطر كانت بسبب خطأ املؤجر فإنه يكون من حقه إقامة دعوى اأاملستأجر املخلي 

  .ر منهدضد الغري إن كان اخلطأ قد صا و ضد املؤجر نفسهاالستحقاقييساوي فيه تقدير الضرر بقيمة التعويض 

 احملل دون التعويض إذا كانت اسرتدادومن تطبيقات ذلك يف القضاء الفرنسي، أنه ليس من حق املؤجر 

إذا كان هدم بناية جماورة اشرتاها املؤجر هو من أدى و )3(يةحالة اخلطر قد تسبب فيها إمهال املؤجر يف صيانة البنا

  .جعل أمر هدمها ضروريا وإىل ظهور حالة خطر شغل البناية املؤجرة

  .وإذا كانت حالة اخلطر قد نتجت عن رفض املؤجر القيام بأشغال قيمتها معقولة
  

   للسقوط  المهدد العقار وثالثا آثار المطالبة بانتهاء العالقة اإليجارية بسبب الصحة العمومية

إذا مارس املؤجر حق االسرتجاع دون تعويض لسبب اهلدم الكلي أو اجلزئي للبناية لعدم توفرها على 

الشروط الصحية أو الستحالة شغلها دون خطر فإن األثر املهم هو استعادة للعقار املؤجر دون أداء أي تعويض 

 بإعادة البناء، فإنه من جهة أخرى، إذا أعاد بناء حمالت أخرى، فإنه للمستأجر، على أنه إذا كان املؤجر غري ملزم

 من القانون التجاري واليت 177يكون للمستأجر املخلي حق االستفادة من حق األولوية املنصوص عليه يف الفقرة 

ية يكون ويف حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل املالك أو ذوي حقه حيتوي على حمالت جتار"تنص على أنه 

 180 و179للمستأجر حق األولوية لالستئجار يف العمارة املعاد بنائها طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادتني 

  ".التاليتني

                                                 
 .  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  254 ـ 1
 .GIVORD, François, op.  cit.p5 ـ 2
 .  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  254 ـ 3
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فحق األولوية املنصوص عليه يف هذه املادة خيص فقط حالة رفض التجديد عند �اية عقد اإلجيار لسبب 

لى الشروط الصحية أو الستحالة شغلها دون خطر وال ميتد ليشمل اهلدم الكلي أو اجلزئي لعدم توفر البناية ع

  .حاالت فسخ اإلجيار أو حالة السب اخلطري واملشروع

فكما تبني ال ينشأ حق األولوية للمستأجر املخلي إال إذا قام املالك أو ذوي حقه بإعادة البناء وإذا كانت 

فال شيء مينع إذن بناء بناية ذات االستعمال . جارةالبناية اليت أعيد بناؤها تشتمل على حمالت خمصصة للت

  .السكين دون غري

فحق األولوية هذا ميكن ممارسته ليس فقط ضد املالك نفسه وإمنا ضد ذوي حقه أيضا أي حىت من 

اشرتى البناية أو اشرتى احملل ويشرتط للممارسة حق األولوية املذكور احرتام اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

، فيجب من جهة أن يبادر املستأجر املخلي يف أجل ثالثة أشهر من إخالء احملل )1( من القانون التجاري179

بتبليغ مالك العمارة أو البناية أو ذوي حقه بإرادته يف استعمال هذا احلق مع إعالمه بعنوان موطنه اجلديد وأن يتم 

 تغيري يطرأ على عنوانه وإال سقط عنه حق األولوية هذا التبليغ بواسطة عقد غري قضائي، كما جيب تبليغه بكل

  .املذكور

ومن جهة املالك املبلغ �ذه اإلرادة الذي تلقى تبليغ من املستأجر املخلي فيجب عليه قبل إجيار أو 

جيب أن  واملستأجر املخلي عن استعداده ملنحه إجيارا جديداشغل بنفسه احملل اجلديد أن يعلم بنفس األوضاع 

ذا التبليغ من جانب املؤجر حتت طائلة البطالن أجل الثالثة أشهر املمنوحة للمستأجر لإلفصاح عن يتضمن ه

  .رغبته

فإذا ما توصل املستأجر �ذا التبليغ كان له أجل ثالثة أشهر لإلفصاح عن رغبته يف قبول أو رفض إبرام 

ظر حينها يف موضوع اخلالف وفقا ألحكام اإلجيار اجلديد أو لرفع دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة اليت تن

فهذه املادة إذن تنص تفرتض أن يكون املالك قد بني شروط العقد اجلديد يف .  من القانون التجاري195املادة 

جل أفان انتهى . من القانون التجاري179هو البيان الذي مل تتضمنه املادة  والتبليغ السابق املوجه إىل املستأجر

هي دعوى استعجالية حينئذ أمكن  وملذكورة دون أن يقيم املستأجر الدعوى القضائية املذكورةالثالثة أشهر ا

إن خالف املالك اإلجراءات املنصوص عليها يف  و.للمالك إجيار احملل لشخص آخر أو بيعه أو استغالله بنفسه

تعويض للضرر قبل مرور سنتني  من القانون التجاري فإنه يكون من حق املستأجر اخللي إقامة دعوى ال179املادة 

 من 180هذا وقد بينت املادة .ترفع أمام حمكمة موقع العمارة و من القانون التجاري198طبقا ألحكام املادة 

                                                 
 أن يبلغ عند إخالئه لألماكن التي كان يشغلها أو 177وية المنصوص عليه في المادة يجب على المستأجر لكي يستفيد من حق األول":  من القانون التجاري179املادة  ـ 1

على األكثر في خالل الثالثة أشهر التالية لذلك، عن نيته في االستفادة إلى المالك بعقد غير قضائي مع إعالمه بعنوان موطنه الجديد، كما يتعين عليه أن يبلغ عن كل 

ة البطالن وعلى المالك عند تسلمه لهذا التبليغ أن يعلم بنفس الطرقة المستأجر عن استعداده لمنحه إيجارا جديدا وذلك قبل أن تغيير جديد للموطن تحت طائل

ة وللمستأجر مهل. 195يؤجر أو يشغل هو بنفسه محال جديدان فإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا اإليجار فتحدد هذه الشروط وفقا ألحكام المادة 

يجب أن تتم اإلشارة على هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وأال  و.ثالثة أشهر اإلفصاح عن رغبته أو الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة

ثل ألحكام الفقرات السابقة بتعويض تمء إذا لم يزم المالك عند االقتضاويل.يكون باطال، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة المشار إليها

  ".الضرر الناجم إذا طلب المستأجر ذلك
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القانون التجاري وضعية املستأجر املخلى  بالنسبة للبناية اليت أعيد بناءها إن كانت مساحتها تزيد عن مساحة 

 األولوية على حمالت تكون مساحتها مماثلة للمساحة املشغولة سابقا أو اليت من البناية القدمية بأن يقتصر حق

 عليها هذه احملالت األخرية، فإن كانت البناية اليت أعيد شأ�ا   أن تليب نفس احلاجيات التجارية اليت كانت

رات األكثر قدما، بناؤها ال تسمح بإعادة مجيع الشاغلني فتمنح األفضلية حينئذ للمستأجرين أصحاب اإلجيا

  .والذين أعربوا  عن نيتهم يف شغل هذه األماكن
 

   االنتهاء المؤسس على رغبة المؤجر في استرداد العقار من أجل تعليته أو إعادة بنائه: الفرع الثاني 

 من القانون التجاري أن للمؤجر احلق يف رفض جتديد اإلجيار لبناء أو إعادة بناء 178/01 املادة نصت

 من نفس 176ة املوجودة شريطة أن يسدد للمستأجر املخلي احملل تعويض اإلخالء املنصوص عليه يف املادة العمار

  .القانون

وتضيف الفقرة الثانية بأنه جيوز أن يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على املستأجر املخلي حمال 

  .موافقا حلاجته وإمكانيته وموجودا مبكان مماثل

 املادة أن للمؤجر احلق يف رفض جتديد اإلجيار وذلك بغية اسرتداد العقار لبنائه أويتبني من خالل نص 

إعادة بنائه مع عرض التعويض على املستأجر املخلي للمحل، ومن مث فإن هذه احلالة ختتلف عن حاالت 

ء العمارة السابقة، ألن العقار يف هذه احلالة ال يشكل خطرا على شاغله بل أن رغبة املؤجر �دف إىل بنا

  .وتوسيعها وحتسينها لتحقيق الغاية اليت يصبوا إليها مالكها

وينبغي اإلشارة هنا أن هناك فرق بني البناء وإعادة البناء، ففي احلالة األوىل تقتضي اإلبقاء على أصل 

ا تتطلب هدمه  قيمته، بينما يف احلالة الثانية فإ�يف تزيد  أنالعقار مع إدخال عليه حتسينات وإضافات من شأ�ا

وإعادة بنائه من جديد، وعليه ففي كلتا احلالتني ألزم املشرع املالك بدفع التعويض للمستأجر املخلي العقار الكائن 

  .به احملل التجاري

وهنا جيب أن منيز بني حالتني احلالة األوىل وهي االسرتداد النهائي للعقار، واحلالة الثانية وهي االسرتداد 

  .املؤقت للعقار
  

  رغبة المستأجر في االسترداد النهائي للعقار: الحالة األولى 

أن إرادة املؤجر املنفردة تتجه إما يف ،  من القانون التجاري178يستخلص من نص الفقرة األوىل من املادة   

ية تنذر إعادة بناء البناية الكائن �ا احملل التجاري من أجل جتديدها، دون أن تكون حالة البنا والرغبة يف هدم

إما ألجل البناء يف قطعة أرض واقعة جبانب البناية  و، يوجب هدمهاباخلطر، أو يكون قد صدر قرار إداري

يفرتض أن إقامة البناء اجلديد يقتضي إخالء احملل املؤجر، ويفرتض أن إقامة  واملوجودة املستغل فيها احملل املؤجر،

 من القانون 181الة ختتلف عن احلالة املنصوص عليها يف املادة هي ح و،اجلديد يقتضي إخالء احملل املؤجرالبناء 
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 من القانون 178يشرتط أن يتم اإلشارة يف عقد رفض التجديد أو التنبيه باإلخالء إىل أحكام املادة  و،التجاري

  .)1(التجاري

 على ترخيص إداري جر حائزاإعادة البناء اختياري بإرادة املؤجر، فال يشرتط أن يكون املؤ و كان اهلدماومل  

ن القانون  م176 املستأجر املخلي املنصوص عليها باملادة االستحقاقي، على أنه يكون ملزما بأداء التعويض للبناء

ه احلالة تكون كوضعية املؤجر الذي يربر إرادته يف رفض التجديد مقابل دفع ذفوضعية املؤجر يف ه، التجاري

  .االستحقاقيالتعويض 

ح إمكانية للمؤجر للتخلص من دفع التعويض وذلك بتوفري حمل جتاري مماثل للمستأجر غري أن املشرع من

بدال من احملل املراد إخالءه يكون موافقا حلاجته وإمكانيته وموجودا مبكان مماثل، وبالتايل فإن املؤجر ال يستطيع 

جيب على  و.ع يف مكان مماثلأن يتملص من دفع التعويض إال إذا قام بعرض حمل يستجيب حلاجته وإمكانيته ويق

  .)2(املؤجر يف هذه احلالة أن يبني هذا العرض يف رفض التجديد

 إذا رضي املستأجر باالستبدال وكان احملل أقل من احملل الذي أخاله، جاز له املطالبة بتعويض عن لكن

يد فيكون له احلق يف الضرر الذي أصابه نتيجة نقص قيمة متجره، وإذا أخلى املكان قبل استالم املكان اجلد

 مصاريف النقل الالزمة لنقل عنتعويض عن الضرر الناجم عن حرمانه املؤقت من االنتفاع من العني زيادة ال

  .البضائع إىل احملل اجلديد

، فهي متعلقة بضرورة أن يعلن املؤجر إرادته يف تقدمي حمل كلية املطلوبة لتطبيق هذه احلالةأما الشروط الش  

ضر التنبيه باإلخالء أو يف عقد رفض التجديد مع ضرورة حمأن يتم هذا اإلعالن إما يف  وجر كتعويضثاين للمستأ

ديدة اخلاصة بعقد على الشروط اجل و من القانون التجاري178االستشارة فيهما إىل أحكام الفقرة الثانية من املادة 

 ن، على أن إغفال هذين البيانني ال يرتباجيارط املتعلقة باملدة وبدل اإلرباخلصوص منها الش و،اإلجيار اجلديد

فإن توصل ، )3(بطالن التنبيه باإلخالء أو إجراء رفض التجديد لعدم ترتيب املشرع جزاء البطالن يف النص املذكور

، فينعقد بالتايل اإلجيار اجلديد على احملل املعروض ما أن يقبل به يف أجل ثالثة أشهراملستأجر بالعرض، فإ

من نقص قيمة  و قيام لفائدة املستأجر حق طلب تعويض الضرر من حرمانه املؤقت من االنتفاعكتعويض مع

 من القانون التجاري مما 178هو التعويض املنصوص عليه بالفقرة الثالثة من املادة  ومصاريف النقل العادية ومتجره

 ل املعروض أقل أمهية من احملل املخلي،كما ميكن أن يكون احمل، يؤكد فريضة أنه ميكن عرض حمل مل يتم بناءه بعد

مل حيدد املشرع اجلهة القضائية اليت تقام أمامها دعوى التعويض هذه، مما جيعل القواعد العامة هي املطبقة عند و

 أما إذا وافق على مبدأ العرض ونازع يف الشروط املعروضة بشأن اإلجيار اجلديد، .حتديد اجلهة القضائية املختصة

                                                 
 جاء فيه أن رفض التجديد بسبب الرغبة يف التعلية أو البناء أو إعادة 1991 جانفي 13 بتاريخ 74492 حتت رقم – غري منشور –البحرية حملكمة العليا  وقرار الغرفة التجارية ـ 1

  . من القانون التجاري178 يتضمن التنبيه باإلخالء نص املادة البناء جيب أن
 RIPERT George et ROBLOT René, Traité De Droit Commercial, Tom l, 17eme Edition, Paris, librairie ـ 2
générale de droit et de jurisprudence, 1988. p324. 
 .GIVORD, François, op.  cit.p11 ـ 3
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 تسيري اإلجراءات وهذا النزاع أمام قضائي األمور االستعجالية الذي يكون موقع البناية تابعا هلا،فإنه يعرض 

  . من القانون التجاري195يفصل فيه طبقا ألحكام املادة و

أما إذا رفض املستأجر ذلك العرض أو شروط اإلجيار اجلديد بشأن احملل املعروض، فحني إذن على 

يكون  وهي دعوى موضوعية و،ليت يكون موقع البناية تابعا هلاى املؤجر أمام احملكمة ااملستأجر أن يقيم دعوى عل

ختضع هذه الدعوى إىل  و،يد أو يف طلب سداد تعويض اإلخالءموضوعها إما املنازعة يف سبب رفض التجد

  . من القانون التجاري179أحكام املادة 
  

    للعقارؤقتالمرغبة المستأجر في االسترداد  : الثانيةالحالة 

 عليه  املادة وهذا ما نصت )1(ي احلالة اليت يعرب فيها املؤجر عن رغبته يف اسرتداد العقار من أجل تعليتهوه

  :  من القانون التجاري  بقوهلا أنه181

يجوز كذلك للمالك أن يؤجل تجديد اإليجار لمدة أقصاها ثالث سنوات، إذا كانت نيته نتيجة "

فيحق لهذا األخير في هذه الحالة، .  وأن هذا االرتفاع يتطلب طرد المستأجر مؤقتاإلى االرتفاع بالعمارة

  ." إيجار ثالث سنواتلالحصول على تعويض يساوي الضرر الالحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بد

زيادة مدة عذار أو مربرات يريد من ورائها  تنفيذ التعلية وال يقبل منه أي أ وال جيوز للمؤجر أن يتماطل يف

اإلخالء عن ثالث سنوات، إذ بانقضاء هذه الفرتة دون إعادة املستأجر إىل العني اليت كان يشغلها، يكون 

  . من القانون التجاري181للمستأجر احلق يف التعويض املنصوص عليه يف املادة 

ئيا، بل تعليقا حلق ووفقا هلذه املادة فإننا نستطيع أن نقول أن هذا النوع من الرفض ال يعترب رفضا �ا

املستأجر يف التجديد وهلذا البد أن ال تتجاوز مدته ثالث سنوات، وخالل هذه املدة يتحصل املستأجر على 

  .تعويض يكون مساويا للضرر الذي أصابه خالل مدة تعليق اإلجيار من أجل تعلية العقار

ة بنائه أو إعادة تعليته تكون بإرادته املنفردة،  فرغبة املؤجر يف اسرتداد العقار الكائن به احملل التجاري بغيإذا

، تدخل اإلدارة، بل العربة هنا باإلرادة املنفردة للمؤجرتحيث ال توجد يف هذه احلالة خطورة شغل األمكنة وال 

  . من القانون التجاري178 على املادة هوبالتايل يكون تسبيب التنبيه باإلخالء بالنص في

يف التنبيه باإلخالء، بأن سبب االسرتداد هو البناء أو يها املؤجر سيء النية فيذكر ويف احلالة اليت  يكون ف

، فإن املادة إعادة البناء أو التعلية، لكن بعد اسرتجاع العقار يقوم املستأجر بإثبات عدم شروع املؤجر يف األشغال

 ميارس احلقوق املسندة له مبوجب نصت على أنه يف حالة ما إذا ثبت أن املؤجر مل )2( من القانون التجاري186

 وما يليها إال بنية تعطيل حقوق املستأجر بطريقة تدليسية خاصة إذا قام بعمليات تأجري أو إعادة بيع، 177املادة 

فإنه يبقى للمستأجر احلق يف قبض تعويض يكون مساويا ملبلغ الضرر الذي حلق به، وذلك مهما كانت العمليات 

  .واء مدنية أو جتاريةاليت قام �ا املؤجر س

                                                 
  .115 حمرز، فكرة امللكية التجارية، مرجع سابق، ص مد أمحد حم- 1
2 -

  . من القانون التجاري186راجع املادة  

- 120- 



ولكن يرى البعض وزيادة على مفهوم هذه املادة بأنه جيوز للمستأجر رفع دعوى قضائية على املؤجر 

 أخرجه من األمكنة �دف التحايل واإلضرار حبقوقه، ونتيجة لذلك يستطيع املطالبة بإرجاعه املؤجروالتمسك بأن 

  .ليت حلقت به من جراء إخراجهإىل األمكنة وباحلكم له بالتعويض عن األضرار ا
  

  انتهاء اإليجار التجاري بالنسبة لألمكنة المحلقة بالعقار: الفرع الثالث

أن رأينا يف الفصل األول عندما تناولنا الطبيعة التكوينية للمحل املؤجر فإن املشرع التجاري  وكما سبق

وإمنا متتد فقط  مل تقتصر على األماكن الرئيسية  لعقود اإلجيارات التجارية إال أن هذه احلماية قانونيةخصص محاية

أيضا إىل األماكن امللحقة وذلك لعالقة التبعية بني احملل الرئيسي وملحقاته اليت ال غىن عنها الستمرار االستغالل 

، لذلك يثور التساؤل حول كيف السبيل ألن تنتهي العالقة وإن فقدها يؤدي إىل ا�يار احملل التجاري ذاته

  ارية الواردة على األجزاء امللحقة خارج إطار احلماية القانونية للملكية التجارية؟اإلجي

سؤال سوف أحاول اإلجابة عليه من خالل تطرقي ألهم حالتني جتسدان األماكن امللحقة بالعقار ومها 

  .األجزاء امللحقة بالعقار واملخصصة للسكن، وكذلك األراضي العارية امللتصقة بالعقار املؤجر
  

   اإليجار بالنسبة لألماكن السكنية التابعة للمحل المؤجرانتهاءأوال 

لالستعمال املزدوج أي الستعمال جزء  ة ياأجر بن قد املستأجر الصورة املعتاد هلذه احلالة أن يكونإن 

تجاري  من القانون ال182نص املادة  لذلك فإن املشرع اجلزائري من خالل ،لسكنل اجلزء الباقي  وللتجارةمنها 

ولكنه  ، دون أن يكون ملزما بأداء أي تعويض للمستأجرالسكن على اجلزء اخلاص بإ�اء اإلجيارخيول للمؤجر 

  :قيد املؤجر بشروط فرض عليه توفرها قبل ممارسة هذا احلق، ميكن تلخيصها فيما يلي

 احملل السكين  أي إشكال إن كانحيث ال يوجد، يكون االنتهاء متعلقا باجلزء املخصص للسكن أن ـ1

يف  احملل امللحق باحملل التجاري قد اعتاد املستأجر استغالله املهم أن يكون للبناية  أو السفلييقع بالطابق العلوي

 لكنه قد يصعب الوضع إذا ما كان اإلجيار قد انصب على عدد من الشقق لالستعمال املزدوج التجاري و،السكن

د األجزاء املستغلة منها يف االستعمال التجاري كما لو استعملت أجزاء السكين دون حتديد واضح يف العقد حلدوو

 استقر االجتهاد القضائي الفرنسي على أن حتديد طبيعة احملالت  ه احلالةففي هذ، منها كمكتب لشركة جتارية

  .)1(ميكن التوصل إليها عن طريق خربة يأمر �ا أو عن طريق حتقيق ملعرفة استعماهلا العادي

 ميكن اسرتجاع احملالت عند تأسيس مربر انتهاء عالقة اإلجيار على الغرض السكين، إذا كانت  الـ 2

فكل ، ستشفائية أو مدرسيةا حمالت أو أماكن مفروشة  أو كفندقلالستعمالعدة امل احملالت املقصودة هي تلك

  . للمستأجراالستحقاقي التعويض أن يدفع املؤجر تلك االستعماالت ليست تستوجب من

  

                                                 
 .GIVORD, François, op.  cit. p10 ـ 1
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إذ كان يف ذلك   ال ميكن اسرتجاع احملالت عند تأسيس مربر انتهاء عالقة اإلجيار على الغرض السكينـ 3

 لطةسألة وقائع خيضع تقديرها للسمب ألن األمر هنا يتعلق، لالستعمال التجاري للمحلخطري تعرض صريح و

يعترب عدم تعود املستأجر على  و جيريه،يستخلصها عن طريق خربة يأمر �ا أو حتقيق والتقديرية لقاضي املوضوع

  .استغالل احملل امللحق السكين دليل على عدم قيام مربر التعرض اخلطري الستغالل احملل التجاري

تلك املسألة هي مسألة  و أال تكون احملالت التجارية أو احملالت السكنية كال مشاعا ال يقبل التجزئةـ 4

ال يثري األمر  ولقاضي املوضوع يستخلصها من نتائج اخلربة اليت قد يأمر �اوقائع أيضا ختضع للسلطة التقديرية 

أي إشكال إن كان احملل املستعمل للسكن يقع يف الطابق العلوي بينما يقع احملل التجاري يف الطابق السفلي 

  .للبناية يصعب األمر إن كان اإلجيار ينصب على شقة أجرت لالستعمال املزدوج

، فال جيوز )1( من القانون التجاري حق مقرر للمالك املؤجر186جاع تطبيقا لنص املادة ن حق االسرتإ ـ5

   .)2(ممارسة ذلك احلق من املستأجر األصلي ألنه ليس مالك

سنوات إن ) 06( جيب أن يكون املؤجر مالكا للبناية اليت يستغل فيها احملل التجاري ملدة تزيد عن ستةـ 6 

العربة بتحقيق هذا األجل هو التاريخ الفاصل بني تاريخ  ود انتقلت إليه بعوضكانت ملكية تلك البناية ق

أما . الذي يتمثل يف التنبيه باإلخالء وتاريخ إعالن الرغبة يف االسرتجاع واكتساب امللكية بعقد حيمل تارخيا ثابتا

، وحتديد )3(النص بيان حكم ذلكإذا كان انتقال امللكية إليه عن طريق التربع أو عن طريق اإلرث فإنه أمام إغفال 

شرط املدة بالنسبة النتقال امللكية بعوض، وهو ما يفهم منه أن املدة املشار إليها ال ميكن االحتجاج �ا وعليه 

  .للمالك الذي انتقلت إليه ملكية العقار بدون عوض أن يتمسك حبق االسرتجاع

فروعه أو أصول  و أو أصولههوجزؤجر نفسه أو  من القانون التجاري امل182املادة  يستفيد من أحكام ـ 7

  .أو فروع زوجه

 حائزا على مسكن يكفيه حلاجياته املادية وحاجيات أفراد أسرته، الذين يعيشون أو املؤجر أال يكون ـ 8

وأن تكون هذه  )4(حاجيات املستفيد يراعي فيه حالته الصحية أو كل مصلحته عائلية مشروعة ويقطنون معه،

إن مسألة تقدير حتقيق هذا  وحمققة الوجود، أما إذا كانت احتمالية أو مستقبلية فإنه ال يعتد �ا،احلاجيات 

  .)5(الشرط ختضع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع

                                                 
: على أنه من القانون التجاري 185نصت املادة ، فقد  ففي حالة رفضها جتديد اإلجيار للمستأجر اإلدارات واملؤسسات العموميةمن طرفلبنايات واحملالت اململوكة لبالنسبة  - 1

ال جيوز رفض جتديد اإلجيارات اخلاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية دون أن تكون اجلماعة املالكة ملزمة بسداد تعويض اإلخالء "

  ." العموميةلو كان رفضها مربرا بباعث املنفعة و حىت176املنصوص عليه يف املادة 

يثبت أي سبب قانوين مربر  و مىت مل يقماالستحقاقيأية مؤسسة عمومية ملزمة بتسديد التعويض  والبلدية والوالية و من القانون التجاري تكون الدولة185فبموجب املادة 

  . املنفعة العامة على أساسلو كان مربر رفض التجديد و بدون تعويض استحقاقي شأ�ا شأن اخلواص النتهاء عقد اإلجيار
هو االستعادة  وهناك من يرى أنه جيب أن يكون املؤجر شخصا طبيعيا فال جيوز للشخص املعنوي كالشركة مثال ممارسة حق االسرتجاع هلذا السبب الستحالة حتقق الغرض منه - 2

  .من أجل السكن
  .106حممد حزيط، املرجع السابق، ص  -  3

 . D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  256 ـ 4
 .  D’ANDIGNE-MORAND,  Anne, op.  cit. p  257 ـ 5
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 أن يضع املستفيد حتت تصرف املستأجر السكن الذي ميكن أن يصبح شاغرا نتيجة ممارسة املؤجر حلقه ـ 9

  .هذا السببيف االسرتجاع استنادا على 

 يبقى خيضع إلجراءات توجيه اإل�اء املؤسس على الغرض السكينهذا مع اإلشارة إىل أن شكل ممارسة 

إىل ضرورة تسبيب التنبيه باإلخالء بالرغبة يف االسرتجاع لإلقامة يف احملل املسرتجع أو إلقامة زوج  والتنبيه باإلخالء

  .ع زوجهاملؤجر أو أحد أصوله أو فروعه أو أصول أو فرو
  

  لألرض العارية للبناء عليها اإليجار بالنسبة انتهاء ثانيا

  : من القانون التجاري، حيث نصت على أنه183نظم املشرع هذه احلالة يف املادة 

ال يحتج بحق االسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل أو جزء " 

  ." الفقرة الثانية169ادة من إحدى قطع األرض المشار إليها في الم

 نالحظ أن القطع األرضية اليت تكون خاضعة ألحكام املادة 169وبالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة 

 أو بعد اإلجيار بنايات معدة لالستعمال التجاري أو الصناعي أوقبل  هي األراضي اليت شيدت عليها 183/01

  .احلريف

 من القانون التجاري خمالفة متام للحاالت اليت سبق ذكرها، ألن 183ادة إن هذه احلالة اليت جاءت �ا امل

األمر يتعلق باسرتداد األرض العارية لغرض البناء عليها، وليس اسرتداد مبىن خلطورته أو لبنائه أو إعادة بنائه أو 

  .تعليته

لعارية اللصيقة باحملل  اسرتداد األرض ايف هذه احلالة عندما يرغب املالك يف بعض احلاالت مونكون أما

التجاري �دف البناء عليها، وال يكون هذا االسرتداد ممكنا إال إذا كان بغرض تشييد حمل سكين على القطعة 

  :املسرتجعة أو املسرتدة، وعلى هذا األساس فإنه جيب  على املالك ملمارسة هذا احلق أن  يتقيد بالشروط التالية

هو  وجاري ختص نوع معني من اإلجيارات التجارية دون األنواع الباقية، من القانون الت183إن املادة  ـ1

 من القانون التجاري، أي إجيار األراضي العارية اليت شيدت 169النوع املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة 

لت مبوافقة و استغأعليها بنايات معدة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف بشرط أن تكون قد شيدت 

  .صرحية من املالك

 من القانون التجاري، وجود عالقة إجيار بني الطرف الذي يستغل نشاطه 183فيفرتض لتطبيق املادة 

أن يكون إجيار األرض العارية قد  وبني مالك تلك القطعة األرضية، والتجاري يف املبىن املشيد على أرض فضاء

، كما يفرتض أن يكون املستأجر قد شيد على األرض العارية املؤجرة أبرم للتخصيص التجاري، الصناعي أو احلريف

أن يكون قد استعملها للغرض التجاري، كما يفرتض أن يكون املستأجر قد حتصل  وبناءات تأخذ شكل احملل،
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على األرض على موافقة املؤجر الصرحية للبناء على األراضي العارية املؤجرة أو على موافقته الستغالل املبىن املشيد 

  .العارية املؤجرة

 من القانون التجاري إذن إذا كانت األمالك املؤجرة 183فال ميكن ممارسة حق االسرتجاع طبقا لنص املادة 

قطعة أرض، كما ال ميكن تطبيق نص املادة املذكورة أيضا إذا مل يتم تشييد  وتشمل يف نفس الوقت بناية مشيدة

  .)1(بناء أرض عارية

 من القانون التجاري، حمدد فقط على اجلزء 183سرتجاع املقرر للمالك مبوجب نص املادة إن حق اال ـ 2

  .من القطعة األرضية الضرورية للبناء

تلك الرخصة اإلدارية متثل شرط موضوعي حلق  واملالك قد حتصل على رخصة البناء،جيب أن يكون  ـ 3

إلخالء أو رفض التجديد، ال بعده، على اعتبار أن ذلك جيب استيفاءها وقت إمتام إجراء التنبيه با واالسرتجاع،

  .الوقت هو وقت تقدير مدى حتقق شروط حق االسرتجاع

 ال يعطي مبدئيا أي تعويض للمستأجر، غري أنه إذا كان يؤدي إلزاميا إىل التوقف عن االسرتجاع إن ـ 4

ضرر الذي تسبب له من جراء توقفه االستغالل للمستأجر، فإن هذا األخري جيب أن يتحصل على التعويض عن ال

عن استغالل احملل التجاري ما مل يعرض املالك على املستأجر قطعة أرض بدال عن القطعة املسرتجعة، أو حمال 

  . جديدا يقع يف مكان مماثل

  

يتم فيها حرمان أقر جمموعة من احلاالت نستنج أن املشرع اجلزائري املطلب  تقدم يف هذا ومن خالل ما

، بأن هناك سبب املستأجر جتديد العقد إذا أتى حبجة تشهد ضد املؤجر من أي تعويض حال رفض جراملستأ

 كال أو جزءا، كما يف احلالة اليت تقر فيها السلطة العقارخطري ومشروع وكذا إذا أتى مبا يثبت وجوب هدم 

، كما ميكن للمؤجر دام األمناإلدارية ضرورة هدم احملل لكونه ضار بالصحة، أو أن يف اعتماره خطر بسبب انع

أن يطلب تعليق اإلجيار ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات من أجل اسرتداد العقار بغرض تعليته أو توسيعه، وجيوز 

للمؤجر أن يطلب انتهاء اإلجيار بالنسبة لألجزاء اخلاصة بالسكن إذا أثبت أنه حباجة له وأن النشاط التجاري لن 

 اجلزء من العقار، باإلضافة إىل أن املشرع أجاز مطالبة املؤجر بانتهاء عقد اإلجيار يتأثر يف حالة اسرتجاع هذا

الوارد على القطعة األرضية العارية اللصيقة باحملل املعد لالستعمال التجاري إذا أتى حبجة تثبت أنه يريد اسرتدادها 

  .بغرض تشييد حمل سكين

                                                 
 .LAMY, S.A. op.  cit p 597 ـ 1
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  ةـاتمـالخ
  

كن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بعقار هو عبارة عن حمل معد عقد ميإن عقد اإلجيار التجاري هو 

لالستعمال التجاري أو احلريف أو الصناعي ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوم، حيث ميكن للمستأجر عند انتهاء 

 ألنه ميلك حمال ستحقاقيا يف حالة رفض املؤجر جتديد اإلجيارديد اإلجيار، أو أن يأخذ تعويضا ااملدة أن يطلب جت

  .جتاريا مستغال يف العقار املؤجر

شكلي بعد  و05/02وهلذا العقد خصائص متيزه عن العقود األخرى فهو رضائي قبل صدور القانون 

صدوره، كما أنه ملزم جلانبني، وهو عقد معاوضة يرد على املنفعة وعلى األشياء غري القابلة لالستهالك، وهو من 

  .ددة املدة، كل هذه اخلصائص متكن من متييزه عن العقود اليت تتشابه معهالعقود املستمرة واحمل

توافر ثالث شروط وهي أن يكون املأجور عقارا، أن يستغل يف هذا  ولتطبيق األحكام اخلاصة به جيب 

العقار حمل جتاري مملوك لتاجر أو صناعي مقيد يف السجل التجاري أو حريف أو مؤسسة حرفية مقيد يف سجل 

  .رف، وأخريا أن يكون العقد الوارد على العقار هو عقد إجيار وليس عقدا آخراحل

ولعقد اإلجيار التجاري أركانا عامة يشرتك فيها مع سائر العقود أال وهي الرضا واحملل والسبب، كما أن 

ناعي أو احلريف، هلذا العقد أركانا خاصة به متيزه عن باقي العقود وهي العقار املوجه لالستعمال التجاري أو الص

 ركن قائم بذاته ختلفه 02-05املدة، وبدل اإلجيار، باإلضافة إىل الركن الشكلي الذي أصبح بعد صدور القانون 

يؤدي إىل بطالن العقد بعد أن كانت الشكلية يف عقد اإلجيار التجاري قبل صدور القانون املذكور طريقة من 

  .طرق اإلثبات فقط

صيانة املؤجر، تسليم احملل ري ينتج التزامات على املؤجر أن ينفذها أال وهي كما أن عقد اإلجيار التجا

، ويف مقابل التزامات املؤجر فعلى املستأجر أن يلتزم بدفع بدل ضمان العيوب اخلفية وضمان التعرض، احملل املؤجر

ملؤجر، ورد احملل املؤجر عند اإلجيار، التقيد مبمارسة النشاط التجاري املتفق عليه يف العقد، احلفاظ على احملل ا

انتهاء عقد اإلجيار التجاري، كما أن أهم أثر لإلجيار التجاري هو  احلماية القانونية املقررة للملكية التجارية اليت 

، ومتسك املؤجر باسرتجاع حمله يف جتديد عقد اإلجيار التجارييستفيد من أحكامها، فإذا متسك هذا األخري حبقه 

 بتعويض املستأجر حىت يتمكن من اسرتداد احملل املؤجر، ذلك التعويض يكون أساسه احملل فإن املؤجر ملزم

  .التجاري اململوك للمستأجر، الذي له أن يبيعه أو يؤجره أو يرهنه أو يقدمه حصة يف شركة

لفقه على أ�ا إن مسألة انتهاء اإلجيار التجاري متعلقة باحلق القانوين املسمى امللكية التجارية واليت يعرفها ا

ذلك احلق الذي يعطيه القانون للتاجر املستأجر عند انتهاء اإلجيار التجاري، إما بالتمسك بتجديد اإلجيار، وإما 

احلصول على تعويض عن الضرر الذي تسببه عملية اإل�اء واملعروف بالتعويض االستحقاقي، فيمكن أن ينتهي 

  .أنه ميكن أن ينتهي خارج إطارهااإلجيار التجاري يف إطار هذه احلماية، كما 

انتهاء عقد اإلجيار التجاري يف إطار احلماية القانونية للملكية التجارية سواء طبقا لألحكام املنصوص ف
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 ،سعى من خالله املشرع لتحقيق 05/02أو حىت طبقا لالتفاق مبوجب أحكام القانون  75/59عليها يف القانون 

املستأجرين هلذه احملالت، حيث عمل على  وجرة املعدة ملمارسة األنشطة التجاريةالتوازن بني مالك العقارات املؤ

محاية حق املستأجر يف االستمرار يف استغالل احملل املؤجر حىت بعد انتهاء مدة اإلجيار وذلك من خالل آلية 

يت من شأ�ا حرمانه من التمسك باحلق يف جتديد اإلجيار وجعل هذا احلق من النظام العام واعترب كل االتفاقات ال

هذا احلق باطلة، وهو بذلك خيرج عن القواعد املنصوص عليها يف األحكام اخلاصة  بااللتزامات والعقود واليت 

  .تقضي حبماية حق امللكية املضمون دستوريا

 هذا احلق خيول ملالك العقار املستأجر اسرتجاع عقاره يف أي وقت شاء على أن ال يتم ذلك بتعسف 

ولتحقيق التوازن يف هذه املعادلة الصعبة اهتدى املشرع لوسيلة متكن مالك العقار من اسرتجاع عقاره وكذا منه، 

احلفاظ على مصاحل املستأجر، وهي احلالة اليت يتم فيها رفض جتديد اإلجيار من طرف  مالك العقار مقابل 

  .تعويض للمستأجر إن استحق ذلك

د اإلجيار املشمول باحلماية القانونية للملكية التجارية بأحكام دقيقة نتهاء عقاغري أن املشرع قيد عملية 

 بالتنبيه باإلخالء الذي يلزم املؤجر بتوجيهه للمستأجر مالك احملل التجاري يكشف ئ �ا واليت تبتدااللتزامجيب 

د عقد اإلجيار أو حيث للمستأجر أن يتمسك بتجدي، له من خالله عن رغبته يف إ�اء عقد اإلجيار الرابط بينهما

ذي حلقه وهو ما يعرف بالتعويض القبول برغبة املؤجر باإلخالء وله يف هذه احلالة املطالبة بالتعويض عن الضرر ال

خالء ومبلغ التعويض ينتهي العقد على ذلك، ولكن إن مل يرضى مبا هو ستحقاقي، فإذا رضا املستأجر مببدأ اإلاال

نازعه حول التنبيه باإلخالء أو حول مبلغ التعويض عن طريق دعوى قضائية معروض عليه من املؤجر جاز له أن ي

  .يرفعها أمام اجلهات املختصة

كما أن انتهاء عقد اإلجيار التجاري يف إطار احلماية القانونية للملكية التجارية حىت وإن كانت جمسدة 

 187 وإن أقرت املادة 05/02القانون  من خالل ما سبق ذكره،  فحىت 75/59بصورة فعالة مبوجب أحكام القانون 

مكرر املضافة مبوجبه أنه ينتهي عقد اإلجيار التجاري بانتهاء مدته دون حاجة للتنبيه باإلخالء والتعويض 

االستحقاقي، إال أ�ا تركت الباب مفتوحا بشأن التعاقد حول احلماية القانونية للملكية التجارية، ومل يتحدث 

،  باطلةإقرارها كل االتفاقات اليت من شأ�ا مل يعتربلنظام العام وعاقد بشأ�ا يعد خرقا لالقانون املذكور أن الت

  مشمول باحلماية القانونية للملكية 02/05لذلك ميكن تصور وجود عقد إجيار جتاري مربم بعد صدور القانون 

  .التجارية

ية للملكية التجارية، أقر بوجود حاالت ورغم أن املشرع  الذي مشل عقد اإلجيار التجاري باحلماية القانون

ميكن أن ينتهي فيها دون اللجوء إىل أحكام احلماية املذكورة، وهي مجلة من األسباب اليت تتعلق بانتهاء العقود 

عموما فال ميكن أن يستثىن منها عقد اإلجيار التجاري بصفته عقد من العقود خيضع لألحكام املقررة النتهاء 

ي املشرع بذلك بل حدد أسبابا تؤدي إىل انتهاء عقد اإلجيار التجاري وذكرها على سبيل احلصر العقود، ومل يكتف

  .عندما نظم األحكام اخلاصة باإلجيارات التجارية
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حيث أن الطبيعة العقدية لإلجيار التجاري جتعل انتهاءه ممكنا ألسباب عامة يشرتك فيها مع عقود املدة 

طبيعته يولد التزامات قانونية حىت وإن مل يتضمنها العقد فإن القانون يتكفل بتوفري وعقود املنفعة، كما أن العقد ب

احلماية الالزمة فمىت مت اإلخالل بأي التزام قانوين من طرف املستأجر ميكن للمؤجر املطالبة بإ�اء عقد اإلجيار 

 األطراف وخاصة تلك اليت تشكل التجاري، كما أن العقد هو شريعة املتعاقدين فإن تضمن التزامات تعاقد عليها

جوهر التعاقد يف حد ذاته كبدل اإلجيار وطريقة االنتفاع ممثلة يف النشاط املتفق على ممارسته يف احملل فإن اإلخالل 

  .بااللتزام التعاقدي يؤدي حتما إىل انتهاء عقد اإلجيار التجاري

 من أي تعويض حال رفض املستأجران يتم فيها حرمأقر جمموعة من احلاالت أن املشرع اجلزائري كما 

، بأن هناك سبب خطري ومشروع وكذا إذا أتى مبا يثبت املستأجر جتديد العقد إذا أتى حبجة تشهد ضد املؤجر

 كال أو جزءا، كما يف احلالة اليت تقر فيها السلطة اإلدارية ضرورة هدم احملل لكونه ضار العقاروجوب هدم 

، كما ميكن للمؤجر أن يطلب تعليق اإلجيار ملدة ال تزيد عن  بسبب انعدام األمنبالصحة، أو أن يف اعتماره خطر

ثالث سنوات من أجل اسرتداد العقار بغرض تعليته أو توسيعه، وجيوز للمؤجر أن يطلب انتهاء اإلجيار بالنسبة 

رتجاع هذا اجلزء من لألجزاء اخلاصة بالسكن إذا أثبت أنه حباجة له وأن النشاط التجاري لن يتأثر يف حالة اس

العقار، باإلضافة إىل أن املشرع أجاز مطالبة املؤجر بانتهاء عقد اإلجيار الوارد على القطعة األرضية العارية اللصيقة 

  .بغرض تشييد حمل سكينباحملل املعد لالستعمال التجاري إذا أتى حبجة تثبت أنه يريد اسرتدادها 

ري أرى ضرورة وضع رؤية واضحة تعىن باآلفاق املستقبلية لإلجيار من خالل دراسيت ملوضوع اإلجيار التجاو

مرحلي لإلصالحات اليت ترد على النصوص املنظمة لإلجيار  والتجاري يف اجلزائر، وذلك من خالل تقييم دوري

  :يلي التجاري من خالل ما
  

ليت يطرحها اإلجيار  فاملالحظ أن املشاكل ا :التطرق لقصور النصوص المنظمة لإليجار التجاري: أوال 

التجاري يف اجلزائر واقع األمر هي ليست مرتبطة به هو ولكنها مرتبطة بالتصور الذي جيعل املتعاملني معه ال 

امللكية التجارية ألن كل طرف يعتقد أن الواحدة  وحييطون مبفهومه أصال مما يثري مشكلة التنازع بني امللكية العقارية

بل فإن الفهم اجليد ملوضوع اإلجيار التجاري يوضح أن هناك دور تكاملي بني تعتدي على األخرى، يف املقا

إين أرى أن قصور النصوص املنظمة لإلجيار  وليس هناك أي جمال للتنازع أو التصارع بني امللكيتني، والطرفني

  :التجاري يتجلى فيما يلي
  

 لعدم وضوحها ية صعبة التطبيق مبعىن أن هناك نصوص قانون:لتطبيق ا عند بعض األحكام وضوح عدم ـ

  .تسبيب التنبيه باإلخالء و تلك املتعلقة باملدةمثال ذلك على سبيل الذكر ال احلصر 

ضبطها بدقة يف القانون اجلزائري هو أمر  والسكوت عن حتديد املدةفكما رأينا يف دراستنا هذه  فإن 

 كان هناك مشكل أصال يف حتديد املدة 05/02نون قبل التعديل الذي جاء به القاأنه خطري للغاية، إذ ال يعقل 

اليت تعطي احلق يف التمتع بامللكية التجارية فهل هي عامني أم ثالث سنوات، مث ملاذا احلديث عن تسع سنوات 
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عندما يتعلق األمر بالتجديد، تناقض صارخ بني النصوص يف نفس القانون جعلت كما رأينا احملكمة  كحد أقصى

مث بعد ذلك يتدخل املشرع اجلزائري من خالل القانون رة يف قرارا�ا عندما يتعلق األمر باملدة، العليا غري مستق

بالتايل  و،احملل التجاري ليكرس مبدأ حرية حتديد املدة ولكن بإلغائه للتعويض اإلستحقاقي الذي هو قيمة  05/02

، قيده وإشهاره إىل غري ذلكتأجريه و واري ورهنه اليت تتناول بيع احملل التج168 إىل 78نتساءل ما مصري املواد من 

ما جاء ليحرر هل كان املشرع اجلزائري يدرك أنه عندإىل درجة أنين تساءلت عندما تطرقت إىل هذه النقطة حول 

 170و 169املادتني ، مث أن القانون املذكور تضمن تعديل قد نال من مؤسسة احملل التجاري  فإنهالتعاقد على املدة

 جديدتني  اإلجيار، وأضاف هذا القانون مادتنيلقة مبراحعة بدل املتع192املادة  و، األحكامقتني بنطاق تطبيقاملتعل

، فال يعقل أن املشرع يصر يف نفس التعديل على اإلقرار بوجود اإلجيارات 1 مكرر187و مكرر، 187مها املادتني 

  .  مكرر187ا من خالل نص واحد وهو املادة  مث يلغي األحكام اخلاصة �170و 169التجارية يف املادتني 

مسألة تسبيب التنبيه باإلخالء  اليت كما ميكن أن نستشف عدم وضوح  األحكام للتطبيق من خالل 

وضعت القضاة يف مأزق قانوين، وهذا ما يفسر القرارات املتناقضة للمحكمة العليا، حبكم أن الفقرة اخلامسة من  

 قانون جتاري، جاءت صياغتهما عامة وغري مبينة للسبب الذي يقصده 174ة من املادة  والفقرة الرابع173املادة 

املشرع، فاملؤجر مالك العقار الذي يسعى إىل طرد املستأجر منه مبجرد أن يعرض عليه التعويض االستحقاقي، فإنه 

جر حتديد سبب آخر، فما ال حاجة عندئذ يف البحث عن نوايا املؤجر يف جتديد اإلجيار، وإذا ما فرض على املؤ

هي نوعية هذا السبب؟، إذ أن املؤجر يسبب غالبا اسرتجاع حمله بأنه يريد استغالله بنفسه أو أحد أفراد أسرته، 

غري أن التأكد من حتقق هذا السبب يكون بعد اسرتجاع املؤجر حملله، فإذا مل يستغله وأجره لشخص آخر، فماذا 

ل يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالرجوع إىل احملل حبجة أن التنبيه باإلخالء يستطيع املستأجر املطرود فعله، ه

مسبب بسبب واه ؟، واجلواب يكون بالنفي ألنه ال يوجد نص قانوين ينص على هذه الدعوى لصاحل املستأجر، 

  .وبالتايل فما هي فائدة التسبيب بسبب آخر غري دفع التعويض االستحقاقي
  

املقصود من ذلك ملاذا نضع أحكاما خاصة باإلجيارات و: ار التجاريعدم وضوح أهداف اإليج ـ

 تقليد فقط ألن هناك تشريعات فيها مسألة اإلجيارات التجارية فال بد أن يكون يف التشريع ؟، فهل هو التجارية

ه اجلزائري هذا املوضوع، أم هو موضوع خاص  ألن املعامالت اليت تدور يف فلكه تتطلب أحكاما خاصة لضبط

وتنظيمه على وجه حيقق االستقرار االقتصادي واالجتماعي، فمع توجه البالد إىل بناء اقتصاد يرتكز يف جزء كبري 

منه على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتكفل باإلنتاج، وكذا ختفيض فاتورة االسترياد، وأكثر من ذلك توفري 

  .مناصب الشغل لإلطارات والعمال

اء كان تاجرا أو صناعيا أو حرفيا حيتاج إىل العقار املؤهل ملمارسة نشاطه، وممارسة هذا فحامل املشروع سو

النشاط غري مقرتنة بامللكية العقارية، لذلك فإن الصيغة األقرب واألكثر حتققا للتمتع بعقار ميكن ممارسة النشاط 

ؤسسة التجارية أو الصناعية أو احلرفية فيه هي تأجري العقار، وملا كان لطبيعة النشاط املمارس خصوصية إنشاء امل
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فإنه جيب التعامل مع هذا النوع من اإلجيارات بطريقة ختتلف عن اإلجيارات العادية، حبكم أن كل ذلك مرتبط 

  .باالستقرار االقتصادي املنشود حتقيقه من خالل خلق مثل هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة

لتجاري عديدة، فهي اقتصادية من حيث أنه عامل استقطاب  لذلك ميكن القول أن أهداف اإلجيار ا

وتوجيه بالنسبة للمشروعات املنشئة واليت �دف إىل حتقيق الربح والنجاعة االقتصادية، فاألوضاع اخلاصة مبوقع 

ة العقار وحجمه وامتداده وكذا سهولة االتصال به، هي اليت على ضوئها يتحدد جناح املمارسة التجارية أو الصناعي

     .     أو احلرفية

تتمثل يف مناصب الشغل اليت ميكن أن توفرها املشروعات كما أن لإلجيار التجاري أهداف اجتماعية 

املنشأة حبكم أن التاجر والصناعي واحلريف يعمل هو نفسه يف املؤسسة املنشأة وكذا قد يوظف معه عماال 

خاص العاملني يف املؤسسة يتمتعون باالستقرار يساعدونه على إجناح مشروعه، وبالتايل فإن جمموع األش

  .االجتماعي مما يتيح هلم ممارسة حيا�م العادية يف كرامة من خالل تلبية حاجيا�م االجتماعية األخرى

لذلك فإن عدم وضوح األهداف املتوخاة من اإلجيار التجاري جيعل املشرع ال حمالة خيلق يف نوعا من 

التشريعات اليت تنظم اإلجيار التجاري، فيقع عندئذ التنازع والتخاصم بشأن االلتباس والغموض عند وضعه 

  .األحكام املوضوعة بفعل عدم الرؤية الواضحة ملفهوم اإلجيار التجاري
  

  المؤجر والمستأجر في عقد اإليجار التجاري للتوازن بين مصالح األحكامعدم  تحقيق بعض  ـ

 كان يتمتع باحلماية القانونية 05/02جر قبل صدور القانون لقد أكدت يف هذه الدراسة على أن املستأ

وذلك من خالل آلية التمسك باحلق يف جتديد اإلجيار وجعل هذا احلق من النظام العام واعترب للملكية التجارية  

 يف كل االتفاقات اليت من شأ�ا حرمانه من هذا احلق باطلة، وهو بذلك خيرج عن القواعد املنصوص عليهااملشرع 

هذا احلق خيول غري أن  ، األحكام اخلاصة  بااللتزامات والعقود واليت تقضي حبماية حق امللكية املضمون دستوريا

أن ال يتم ذلك بتعسف منه، ولتحقيق التوازن يف هذه املعادلة الصعبة على ملالك العقار املستأجر اسرتجاع عقاره 

جاع عقاره وكذا احلفاظ على مصاحل املستأجر، وهي احلالة اليت اهتدى املشرع لوسيلة متكن مالك العقار من اسرت

  .يتم فيها رفض جتديد اإلجيار من طرف  مالك العقار مقابل تعويض للمستأجر إن استحق ذلك

 مكرر قد غريت متاما مركز املؤجر 187إن املادة  ف 05/02صدور القانون يف مقابل كل ذلك جند أنه بعد 

 باحلماية القانونية من خالل توسيع حيضاتربطه باملستأجر، فبعدما كان املستأجر هو الذي بالنسبة للعالقة اليت 

 حتضا، أصبحت احلماية القانونية املقررة للمؤجر على ملكيته العقارية هي من حلماية املقررة مللكيته التجاريةنطاق ا

هما مبانقضاء مدته و  قاعدة عام ينتهي كفبموجب النص القانوين املذكور أصبح عقد اإلجيار التجاريباألولوية، 

أصبح املؤجر كذلك غري ملزم بتوجيه التنبيه باإلخالء إىل املستأجر الذي كانت تفرضه  و،املتفق عليهادة املكانت 

كما أصبح املؤجر غري ، ي حبسب الوضع الذي يكون فيه عليه من القانون التجار174 و173عليه أحكام املادتني 

  . من القانون التجاري176 املادة ويض أالستحقاقي املنصوص عليه يفملزم بدفع التع
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ومنه جند أننا أمام حالتني متناقضتني متاما فإما أن حيمى املؤجر وإما أن حيمى املستأجر، بينما كان 

ت املفروض الوصول إىل حالة وسط حتقق التوازن بني مصاحل الطرفني املتعاقدين، وإين من خالل هذه الدراسة بين

ملاذا هذه القراءة اخلاطئة ملفهوم مصلحة كل طرف من خالل تطرقي لتحديد الطبيعة التجارية للمحل املؤجر 

املستأجر يستأجر احملل من أجل استغالله يف نشاط جتاري أو حريف، وهذا ما يطرح الكثري من فبينت أن 

أو احلرفية للمحل، ومن له سلطة إطالق صفة التساؤالت حول ما هي املعايري املعتمدة يف حتديد الطبيعة التجارية 

  .التجارية على احملل املؤجر

ويف هذه النقطة بالتحديد جند أننا أمام فراغ قانوين كبري، حيث أن العملية تتسم بالفوضى والعشوائية، 

 احلرفة، فاألمر مرتوك يف غالب األحيان إلرادة األطراف الذين يقررون مدى صالحية العقار ملمارسة التجارة أو

لذلك فإننا نشهد فوضى كبرية يف ميدان التجارة، لذلك فإن مسألة الطبيعة التجارية للمحل املؤجر هي مسألة يف 

غاية اخلطورة حبكم انعكاسا�ا على جماالت عدة، وتشكيلها مشكال حقيقيا يهدد االستقرار القانوين املنظم 

ل مكان، وهل جيوز أن يوكل أمر ممارسة التجارة �رد توافق للحياة التجارية، فهل جيوز أن متارس التجارة يف ك

إرادة األطراف املتعاقدة، وعليه فواجب املشرع اجلزائري أن يتدخل بالتحديد يف هذه النقطة من خالل إجياد آليات 

متكن من إعطاء الصبغة التجارية للمحالت دون الوقوع يف مشكل الفوضى، مما يعود باإلجياب على اجلانب 

لتجاري وكذلك اجلانب العمراين للمدينة، ومنه اجلانب االجتماعي ككل مما يوفر احلياة احلضارية اليت تنعم �ا ا

  .املدن واملواطنني

باإلضافة للطبيعة التجارية للمحل املؤجر ميكن أن نتطرق أيضا لتحديد مفهوم املؤجر واملستأجر يف عقد 

لنسبة للمستأجر من منطلق أنه تاجر ومستأجر يف نفس الوقت، ولكن اإلجيار التجاري، فإذا كان األمر واضحا با

األمر بالنسبة للمؤجر خيتلف متاما فالدراسة بينت على أن املشرع يؤكد على املستأجر مالك احملل التجاري، بينما 

بالطبيعة التجارية ال يشري إطالقا للمؤجر مالك العقار التجاري، وهذا األمر يف غاية األمهية ألننا ال ميكن أن نقر 

للمحل وبصفة التاجر للمستأجر، بينما ال حندد مفهوم املؤجر مالك العقار ذو الطبيعة التجارية، ألن هذا األخري 

ال ميكن التعامل معه على أنه مؤجر عقار معد لالستعمال السكين مثال، جيب التعامل معه أيضا على أنه طرف 

ية قانونية خاصة فال ميكن أن يتعامل على أنه مستثىن من الطبيعة خاص يف عقد خاص، مبعىن إن كانت له وضع

التجارية للموضوع، فالربح الذي جينيه جراء تأجريه عقارين بنفس املساحة وبنفس تكاليف البناء أحدمها موجه 

ال لالستعمال السكين واآلخر موجه لالستعمال التجاري خيتلف اختالفا كبريا من عقار آلخر، مثال أن يؤجر حم

 لالستعمال التجاري فإن العائد املايل الذي جينيه قد يتجاوز ما قد سيجنيه عند تأجريه ملسكن ² م10مساحته 

، إذن فال يعقل أن يظهر املؤجر على أنه يقوم بعمل مدين بينما كل ما يتعلق باحملالت التجارية ² م100مساحته 

  . هي من صميم األعمال التجارية
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   تصور جديد لإليجار التجاريى ضرورة التطرق إل: ثانيا

من خالل دراسيت ملوضوع اإلجيار التجاري أجد أنه من الضروري الوصول إىل تصور جديد يؤدي إىل 

وضع اإلجيار التجاري يف خدمة احلياة االقتصادية، من خالل توضيح فكرة ضرورة بقاء اإلجيار التجاري، مث تبيان 

  .بعض املقرتحات إلصالح النظام القانوين لإلجيار التجاريوضع ملاذا جيب إصالحه، وبعد ذلك 
  

  ة التجارياتإليجارل  النظام القانوني ضرورة بقاءـ

هناك مجلة من األسباب االقتصادية واالجتماعية جعلت من اإلجيار التجاري ضرورة ملحة لتحقيق 

اإلجيار التجاري هو شاهد على تطور االستقرار بالنسبة للمؤسسات االقتصادية والتجارية، خاصة إذا علمنا أن 

احلياة االقتصادية من جهة، وهو عامل توجيه واستقطاب للمشاريع مبختلف أنواعها من جهة أخرى، ورغم 

املشاكل اليت طرحها النظام القانوين لإلجيارات التجارية إال أن هذا ال مينع من اإلشادة بدوره الكبري يف تفعيل 

  .ت وأنشأت املؤسسات االقتصادية من أجلهاوجتسيد املشروعات اليت قام

كما أن اجلوانب االجتماعية اليت تتأثر بالنظام القانوين لإلجيارات التجارية عديدة منها ما تعلق خبلق 

مناصب الشغل سواء من طرف محلة املشاريع االقتصادية، أو حىت العمال الذين يتم تشغيلهم من أجل السري 

  .الناشئةاحلسن للمؤسسة االقتصادية 

إن استقرار املؤسسة االقتصادية يؤدي إىل آثار إجيابية على النواحي االقتصادية واالجتماعية حبكم أن هذه 

املؤسسة هي مصدر الثروة بالنسبة للدول، إذ أن أداءها ملختلف الضرائب والرسوم يشكل إيرادات هامة للخزينة 

اب على النواحي االجتماعية من خالل رواتب العمال، العمومية، كما أن توفريها ملناصب شغل ينعكس باإلجي

اليت جتعلهم يتمكنون من تلبية حاجيا�م وحاجيات أسرهم، ومنه فإن أي �ديد للمؤسسة يؤدي �ا لالنقطاع أو 

  .لالضطراب من خالل التوقف املؤقت حىت تتمكن من نقل نشاطها إىل مكان آخر، هو ضرب الستقرار ا�تمع
  

  :ة التجارياتإليجارل النظام القانوني إصالح ضرورة ـ

 سنة من تطبيق النصوص القانونية املتعلقة باإلجيار التجاري نالحظ أن هناك عدد غري 50بعد حوايل 

 كانت هناك محاية قوية 05/02متناهي من املنازعات اليت تثور جراء االرتباط بعالقة إجياريه، فقبل صدور القانون 

  انعكس األمر متاما حيث أصبح املؤجر هو الذي 05/02ر، وبعد صدور القانون للمستأجر على حساب املؤج

يتمتع باحلماية على حساب املستأجر الذي أصبح هو ومؤسسته الناشئة خيضع لرغبة املؤجر يف حتديد مدة اإلجيار 

  .وجتديده، وبالتايل استقرار املؤسسة بيد املؤجر

أن اختالل العالقة حلساب املستأجر مرده تضارب  لقد الحظت من خالل دراسيت هلذا املوضوع 

، فهي مجلة من املواد اليت حتمل أحكاما مبهمة وغامضة 75/59النصوص القانونية اليت كانت مطبقة يف ظل األمر 

يف بعض األحيان، كما أن هناك نصوص تتناول نفس املسألة وتتناقض فيما بينها، مما أدى إىل وقوع القضاء يف 

  .ات يف مأزق حبيث ظهرت قراراته مضطربة وغري مستقرةكثري من املر
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، هي �ديد حقيقي 05/02كما أن احلماية القانونية اليت صار يتمتع �ا املؤجر بعد صدور القانون 

للمؤسسة االقتصادية، حيث أن استقرارها أصبح غري مضمون حبكم أن إرادة املؤجر أصبحت وحدها احملددة 

ارية، فال تنبيه باإلخالء وال تعويض استحقاقي، إذ يستطيع املؤجر اسرتجاع العقار املؤجر الستمرار العالقة اإلجي

عند انتهاء املدة احملددة يف عقد اإلجيار، دون مراعاة كيف أصبح وضع املؤسسة اليت أنشأت يف العقار املؤجر، فال 

يهم النشاط االقتصادي املمارس هل يهم كم تدفع للدولة من ضرائب، وال يهم عدد العمال الذين توظفهم، وال 

هو عامل جدب ألنواع أخرى من النشاط سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، املهم بالنسبة للمشرع أن يسرتجع 

  .املؤجر عقاره دون أن يقدم أي أسباب

من خالل كل ما سبق نالحظ أنه جيب إصالح النظام القانوين لإلجيارات التجارية، حبيث يأخذ بعني 

  .      عتبار مصلحة املستأجر ومصلحة املؤجر فال تطغى أي مصلحة على األخرى حىت يتحقق التوازن بينهمااال

  ة التجارياتبعض المقترحات إلصالح النظام القانوني لإليجار ـ

ضبط املصطلحات القانونية حىت ال يقع االلتباس عند تطبيق النصوص، وبالتايل تسهيل قراء�ا ) 1

  . مع ضرورة جعلها أكثر قربا من الواقع اجلزائريوالتعامل معها،

وضع نصوص وقوانني تعرف ما هو العقار املعد لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف، وكذلك ) 2

  .حتديد جهة معينة هي اليت تعىن بإعطاء الصبغة التجارية أو الصناعية أو احلرفية للعقار

نشاطات االقتصادية  املمارسة يف العقار املؤجر، فال يعقل أن وضع نصوص وقوانني تفرق بني أمهية ال) 3

تنتهي العالقة اإلجيارية بالنسبة حملل يكون نشاطه بنك بنفس اإلجراءات واألحكام املطبقة على حمل يكون نشاطه 

  .بقالة مثال

، فاملؤجر وضع نظام قانوين خاص مبالك العقارات املعدة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلريف) 4

يعترب طرف يف عقد اإلجيار التجاري، فالتاجر املستأجر عمله جتاري، وعقد اإلجيار التجاري هو عقد ذو طبيعة 

جتارية، فلماذا وحده املؤجر عمله ليس جتاري، لذلك وجب تعريف مؤجر العقار التجاري ووضع نصوص قانونية 

  .وجبائية خاصة به

ر املعد لالستعمال التجاري أو احلريف أو الصناعي، والتفرقة يف إن ضبط املصطلحات وحتديد العقا) 5

التعامل بني النشاطات االقتصادية من حيث األمهية، وكذا وضع نظام قانوين خاص باملؤجرين، يدفعنا إىل القول 

حكام اليت  مكرر تتعارض مع مجيع األ187حبتمية إلغاء مجيع النصوص احلالية املنظمة لإلجيارات التجارية فاملادة 

جاءت �ا املواد األخرى، ومن مت ال ميكن احلديث عن نظام قانوين خاص باإلجيارات التجارية إذا ألغي التنبيه 

باإلخالء والتعويض االستحقاقي، كما أنه ال ميكن احلديث عن قانون جديد ألن األمر يتعلق مبادة واحدة وهي 

اول بدقة مجيع األحكام واإلجراءات املتعلقة باإلجيارات  مكرر، وعليه وجب وضع قانون جديد يتن187املادة 

 اليت تتناول احملل التجاري، ألن ضبط 168 إىل 78التجارية، وعلى ضوء هذا القانون جيب مراجعة املواد من 

املصطلحات يعىن حتما مراجعة مصطلح احملل التجاري وتغيريه مبصطلح قريب إىل الواقع اجلزائري، ويسهل تفريقه 

  . ملصطلحات األخرىعن ا
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  1997 جانفي 18 هـ املوافق لـ 1417 رمضان 09 املؤرخ يف 41 – 97املرسوم التنفيذي ،

، العدد 1997 جانفي 19وم ـ ياملتعلق بشروط القيد يف السجل التجاري، اجلريدة الرمسية الصادرة

5.  

  2002 أفريل 16 هـ املوافق لـ 1423 صفر 03 املؤرخ يف 139- 02املرسوم التنفيذي ،

 جانفي 18 هـ املوافق لـ 1417 رمضان 09 املؤرخ يف 39 – 97املعدل للمرسوم التنفيذي 

، اجلريدة الرمسية ، املتعلق مبدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري 1997

  .28، العدد 2002 أفريل 28الصادرة يوم 
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   القرارات الوزارية-3

  الذي حيدد شروط  وكيفيات تأجري 1997 أوت 27 املؤرخ يف 401القرار الوزاري رقم 

  .احملالت ذات االستعمال املهين، احلريف والتجاري التابعة لديوان الرتقية والتسيري العقاري

  

  )الغرفة التجارية والبحرية(لمجالت القضائية ا: خامسا

  

  .03 عدد ،1989 ا�لة القضائية لسنة - 

  .01، عدد 1990لة القضائية لسنة  ا�- 

  .02، عدد 1990 ا�لة القضائية لسنة - 

  .03، عدد 1990  ا�لة القضائية لسنة- 

  .04، عدد 1990 ا�لة القضائية لسنة - 

  .03، عدد 1991 ا�لة القضائية لسنة - 

  .01، عدد 1992ً◌ ا�لة القضائية لسنة - 

  .02، عدد 1992 ا�لة القضائية لسنة - 

  .04، عدد 1992 ا�لة القضائية لسنة - 

  .01، عدد 1993 ا�لة القضائية لسنة - 

  .01، عدد 1994 ا�لة القضائية لسنة - 

  .02، عدد 1994 ا�لة القضائية لسنة - 

  .03، عدد 1994 ا�لة القضائية لسنة - 

  .02، عدد 1995 ا�لة القضائية لسنة - 

  .02، عدد 1996 ا�لة القضائية لسنة - 

  .02، عدد 1998 ا�لة القضائية لسنة - 

  .، عدد خاص1999 ا�لة القضائية لسنة - 

  .01، عدد 2000 ا�لة القضائية لسنة - 
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Résumé 

 

L’économie algérienne est multiforme avec de grandes entreprises 

industrielles en périphérie et d’enseignes prestigieuses en centre ville ; de 

commerces et d’artisanat indépendants organisés, fortement implantés en centre 

ville et dans les centres commerciaux. La principale préoccupation des acteurs 

économiques réside dans la création, la fidélisation ainsi que le développement 

de la clientèle. Pour y parvenir, la stabilité de leur fonds de commerce est 

nécessaire, et s’acquiert, quasi systématiquement, par la signature d’un bail 

commercial.  

S’agissant du bail commercial, le législateur algérien n’en donne aucune 

définition. L’expression « bail commercial » est utilisée pour définir : « un 

contrat par lequel une personne, propriétaire d'un immeuble à usage 

commercial, artisanal, ou industriel, en cède la jouissance à une autre 

personne, moyennant un prix convenu, et pour une  durée déterminée ». En 

conséquence, le statut des baux commerciaux permet de couvrir l’ensemble des 

situations locatives c'est-à-dire tant celle de l’artisan ou du commerçant 

exploitant dans une boutique, que celle des sociétés multinationales ou des 

entreprises industrielles. Ainsi, les solutions dégagées pour le commerçant sont 

applicables aux artisans et industriels, non sans avoir procédé préalablement à 

une adaptation inhérente aux domaines d’activités différents. 

Outre quelques dispositions du Code civil qui constituent le droit commun 

des baux, réglementant notamment la répartition des charges et des travaux ainsi 

que la délivrance de la chose louée, le bail commercial est régi par les articles 

169 et suivants du Code de commerce. 

Le régime des baux commerciaux en Algérie a connus deux étapes celle du 

statut protecteur et celle du  statut  nom protecteur 



Avant la loi 05-02 du 06 Février 2005 : Le bénéfice du statut protecteur des 

baux commerciaux est subordonné à l’existence d’un bail, portant sur un local 

dans lequel une société commerciale, un commerçant immatriculé au registre du 

commerce ou un artisan inscrit au répertoire des métiers exploite un fonds de 

commerce ou un fonds artisanal.  

Dès lors que le bénéfice du statut est acquis, un certain nombre de droits 

sont reconnus au preneur. Ainsi, au terme du bail commercial d’une durée qui 

permit l’exploitation d’un fonds de commerce ou un fonds artisanal, il s’opère 

une tacite reconduction jusqu'à ce que l’une des deux parties donne congé à 

l’autre. Le preneur fait l’objet de la protection inhérente au caractère commercial 

du bail et se voit reconnaître le bénéfice de « la propriété commerciale », c’est-

à-dire la possibilité d’avoir un droit infini au renouvellement, ou à défaut, le 

versement d’une indemnité d’éviction. 

Après la loi 05-02 du 06 Février 2005 : il n’y a plus le droit au 

renouvellement du bail comme cela existait avant. Le locataire est tenu de 

quitter les lieux à l’expiration du bail si le bailleur ne souhaite plus renouveler 

celui-ci. 

Le locataire n’a plus droit à aucune indemnité contrairement à ce qui était 

en cours jusqu’à la promulgation de loi 05-02. L’indemnité d’éviction a donc 

disparu de la législation relative au bail commercial ( art 187 bis du code de 

commerce). 

La présente étude traite du bail commercial au sens explicité ci-avant, en 

analysant et critiquant toutes les lois qu’a connu le régime des baux 

commerciaux Algérien  à travers l’expérience juridique  qui date de cinquante 

années, et durant laquelle il a connu quelques mutations, dont la plus importante 

est le passage du statut protecteur au  statut  nom protecteur. 

 

 



La problématique sur laquelle porte cette étude, et à laquelle tente de 

répondre, est : 

 Quelles sont les dispositions qui régissent le bail commercial? 

Pour ce faire, l’étude a  été scindée en deux parties : 

La première partie traite de la constitution du bail commercial en deux 

chapitres, le premier a  été consacré a étudié la notion du bail commercial et le 

champ d’application, le deuxième a  été consacré a étudié la formation du 

contrat de bail commercial et les effets du contrat.     

La deuxième partie traite de la fin du bail commercial en deux chapitres, le 

premier a  été consacré a étudié la fin du bail commercial dans le cadre de la 

protection juridique de la propriété commerciale, le deuxième a  été consacré a 

étudié la fin du bail commercial hors du cadre de la protection juridique de la 

propriété commerciale. 

 



 

Abstract 

The Algerian economy is multi-faceted. It consists of industrial institution 

dispersed in suburbs and luxurious shops centered in prestigious regions, in 

addition to all kinds of independent and well-organized businesses and craft, 

which are usually found in city-centers and mauls.  

The major preoccupation of the economic actors is the ability to acquire a 

great number of customers and try to make them permanent clients. 

In order to fulfill that objective, it is compulsory for them to be stable in 

their business shops. That fact is immediately acquired as soon as the lease 

contract will be ratified. 

The Algerian legislator has not provided any specific definition for the 

commercial lease. However, the expression "the commercial lease" is used to 

mean a contract through which the owner of a real estate; that is designed for 

business, craft or industrial activities, ceded to  another person to utilized it in 

return for a specific amount of money and it should be for a limited period of 

time. 

Consequently, the legal system of commercial leases permits the coverage 

of the sum of all possible cases. Those cases may include a craft man, business 

man using a store or even a multinational company or an industrial institution. 

 Thus the applied rules are the same for the business man or any other craft 

man or manufactory without the necessity to adjust the store according to the 

lease-holder’s activities. 

In addition to some of the civic code provision that are applied on leases in 

general and which organize costs, duties and rights as well as the different works 

of repair and maintenance the store, the commercial lease is governed by the 

provisions of the article n°169 and the succeeding parts of the commercial code. 



The legal system of commercial leases in Algeria witnessed two eras: one 

during which the law provided the protection of tenant, and the second during 

which no protection is guaranteed. 

Before the issuance of the law 02-05 dated on the 6th February, 2005, the 

lease holders used to benefit from the legal protection of a real estate ratified by 

a lease contract concerning a shop in a business man or a commercial company 

subscribed in the commercial register, or a craft-man registered in the craft 

record. 

Under the legal protection the trader or the craft man benefit from assorted 

rights. When the agreed duration of the contract is over, the lease holder will 

benefit automatically from an implicit renewal of lease unless the owner sends a 

notice to quit or declares his will to dispense. Therefore, the lease holder benefit 

from a necessary protection that consist of  a commercial characteristic to make 

a lease contract, subsequently acquiring what is known as "the commercial 

property". 

That is to say having the right for an indefinite renewal and in case of 

refusal the owner is obliged to pay an eviction indemnity for the lease holder. 

However, after the issuance of the law 02-05 dated on February the 6th, 

2005 the lease holder has no longer the right to renew. 

The contract as it was in the past, and he has become obliged to quit 

immediately the rented place witch the expiration of the contract if the owner is 

unwilling to rent his property again. 

Additionally, under the new law the lease holder has no longer the right to 

demand any compensation; contrary to what is was before the issuance of 02-05 

law. The eviction indemnity has disappeared from any legislation related to the 

commercial leases (Article 187 bis from the Algerian commercial code). 

The present research paper has a primary objective to analyze the 

commercial lease on the basis of the Algerian legislative and judicial law 

defined concept through an analysis and criticism of all laws and legislation that 



the Algerian legal system of commercial leases witnessed throughout a judicial 

experience of five decade; a period of time that witnessed some transformations 

mainly the passage from a protective system to a non-protective one. 

The principal question that the present dissertation attempt to answer is: 

what are the organizing dispositions of the commercial lease?   

To provide for clear and adequate answer to the problematic the work is 

derived into tow parts: the first parts part is about the establishment of the 

commercial lease, which is by its turn divided into two chapters. While the first 

chapter deals with the concept of the commercial lease and the different areas of 

its applications, the second chapter consists of analyzing the formation and the 

effects of the commercial lease. 

The second part of the work is preoccupied by the analyzing of the end of 

the commercial lease. To fulfill this end that part it set on tow chapters. The first 

deals with the expiration of the commercial lease within the frame work of the 

legal protection of the commercial property. The second chapter, however, 

focuses on the expiration of the commercial lease of the outside of the already 

mentioned frame work.                    
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