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 القانون التجاري
 نيشمل مجموع القواعد القانونية التي تنظم وجهًا مالقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص 

أوجه النشاط اإلنساني هو النشاط التجاري والتي تطبق على فئة معينة من األشخاص هم 

 .1التجار

 معيار التفريق بين األعمال المدنية واألعمال التجارية :
  األعمددال التددي تعددد  بحيددم ماهيتهددا 33  مددن نددانون التجددار  السددوري رنددم  6حددددا المدداد   
 الذاتية أعمااًل تجارية. 

  من هدذا القدانون أن األعمدال التدي يميدن اعتبارهدا مجانسدة ل عمدال 7يما أشارا الماد   
   لتشابه صفاتها وغايتها تعتبر أيضُا أعمااًل تجارية بحيم ماهيتها الذاتية.6في الماد    ةالمبي ن

  من هذا القانون أن جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لحاجاا 8يما بي نا أيضًا الماد   

ادر  عنه تجارته تعد  أيضًا في نظر القانون أعمااًل تجارية. وعند نيام الشك تعد  أعمال التاجر ص

 لهذه الغاية إال  إذا ثبا العيس.

 أهمية التفريق بين األعمال التجارية واألعمال المدنية

 

القواعد الموضوعة ل عمال التجارية تتميز عن القواعدد المطبقدة علدى األعمدال المدنيدة فدي 
 األمور التالية:

 :التضامـن بين المدينين -1ً  
نما ييون بناء على اتفاق بين األطراف أو نص في  التضامن في المواد المدنية ال يفترض وا 

  من القانون المدني بأن التضامن بين المدينين ال 972القانون وهذا ما أشارا إليه الماد   

                                                 
 .7، ص9001د. هاني دويدار: دار الجامعة الجديد  للنشر،  - 1

 .17، ص1279البارودي، القانون التجاري اللبناني،  د.يحيى
 .7، ص1227د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، 

 .3، ص1261د.رزق اهلل أنطايي ونهاد السباعي، الحقوق التجارية البرية، 
 . 5،ص1283د.مصطفى يمال طه، أساسياا القانون التجاري والقانون البحري، معارف اإلسيندرية، 
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يفترض. أما في المواد التجارية فالتضامن مفروض بين المدينين بدين تجاري عند تعددهم دونما 

 .نص في القانون أو اتفاق صريححاجة إلى 

 :الفائدة القانونية
عليهددا فددي حددال تددأخر المدددين  التددي تسددتحق دون اتفدداقيختلددف سددعر الفائددد  القانونيددة وهددي 

 عن الوفاء بالتزامه في موعده بحسب ما إذا يان الدين مدنيًا أو تجاريًا.
محل االلتزام مبلغًا من النقود إذا يان   من القانون المدني على مايلي: "997فقد نصا الماد    

ويان معلوم المقدار ونا الطلب وتأخر المدين في الوفاء به. يان ملزمًا بأن يدفع للدائن على 

% في المسائل التجارية 5% في المسائل المدنية و4سبيل التعويض عن التأخير فوائد ندرها 

دد االتفاق أو العرف التجاري تاريخًا وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يح

 ".آخر لسريانها وهذا يله مالم ينص القانون على غيره

  ند ترك أمر تحديدد معددل 33  من القانون التجاري رنم  108يما أن المشرع في الماد   
تعرفدة المهندة علدى  إلدى العدرف أوالفائد  في المواد التجارية في حدال عددم الدنص علدى معددل لهدا 

 مالم يحدد العرف موعدًا آخر. من تاريخ استحقانهاأن تسري الفائد  
لنسبة ألسناد السحب % با10وثمة نصوص نانونية تحدد معداًل آخر لفوائد التأخير وهي 

 .المسحوبة خارج سوريا أو المستحقة خارجها

 اكتساب صفة التاجر:
ية صفة التاجر وفي نظامنا الحقوني يترتب على ييتسب الشخص الذي يتعاطى األعمال التجار 

ايتساب صفة التاجر آثار حقونية هامة. منها أن صفة التاجر هي التي تضفي على أعمال 

صفة تجارية بالتبعية حتى ولو يانا هذه األعمال بذاتها أعمااًل إنتاجية  التاجر المتعلقة بتجارته

 .أو استهاليية ال تشي ل وساطة بقصد الربح

لك فإن ايتساب صفة التاجر تجعله يخضع اللتزامداا معيندة مثدل التسدجيل فدي السدجل ويذ
خضاعه لنظام اإلفالس في حال تونفه عن دفع ديونده التجاريدة  التجاري ومسك الدفاتر التجارية وا 
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في مواعيد استحقانها ويذلك فإن للتاجر وحده التنازل للغير عن حق استئجار العقار المتخدذ مقدرًا 
نيددود فددي معددرض بيعدده إيدداه وذلددك دون موافقددة المدداجر يمددا أن للتدداجر أيضددًا االسددتناد إلددى  لمتجددره
التجارية إلثباا حقونه حيال تاجر آخر أو حيال غير التاجر. وثمدة جدرائم ال يرتيبهدا غيدر  دفاتره

( مدددددن ندددددانون العقوبددددداا 684-675التجدددددار يددددداإلفالس التقصددددديري واإلفدددددالس االحتيدددددالي  المددددداد 
( مدن 703-701عقوبداا( واغتصداب العندوان التجداري  مداد   700االحتياليدة  المداد   والمزاحمة

 نانون العقوباا وجرائم التموين.

 ات:ـة اإلثبـحري-1ً
عمددد القددانون المدددني إلددى فددرض أشدديااًل معينددة للتصددرفاا القانونيددة ووضددع نواعددد خاصددة 

فددإن القاعددد  العامددة لفثبدداا فددي المددواد المدنيددة  إلثباتهددا وذلددك بهدددف حمايددة إراد  المتعاندددين. إذن
  ليدر  سدورية أو 500هي وجوب اإلثباا باليتابة فدي التصدرفاا القانونيدة التدي تزيدد نيمتهدا عدن  

   من نانون البيناا.54تيون نيمتها غير محدد  الماد   

 عليدده دليددل اشددتمللقددانون اإلثبدداا بالشددهاد  والقددرائن فيمددا يخددالف أو يجدداوز مددا حظ ددر ايمددا 
بياناا( غيدر أن تطبيدق هداتين القاعددتين علدى المعدامالا التجاريدة مدن شدأنه أن  59يتابي  ماد 

يددادي إلددى عرنلددة التجددار  وتعطيلهددا وذلددك ألن الحيددا  التجاريددة تحيمهددا اعتبدداراا مغدداير  وغايدداا 
ذلددك إال   مختلفددة إذ أن هدددفها هددو جنددي الددربح عددن طريددق السددرعة فددي تددداول الثددرواا ولددن يتحقددق

 بتحرير إثباا التصرفاا القانونية التجارية من يل القيود.

  التدداجر مددن هدداتين القاعدددتين وأجدداز لدده 15لددذلك فقددد اسددتثنى نددانون البيندداا فددي المدداد   
إثبدددداا االلتددددزام التجدددداري بجميددددع وسددددائل اإلثبدددداا أي بالشددددهاد  والقددددرائن والدددددفاتر التجاريددددة وذلددددك 

 .وى يالسند العادي أو الرمسي واإلنرار واليمين الحاسمةباإلضافة إلى األدلة األن

يمددا أن لمبدددأ حريددة اإلثبدداا تطبيقددداا عديددد  فيجددوز مددن ناحيدددة فددي المددواد التجاريددة علدددى 
عيس ما هو مقرر في المواد المدنية إثباا مدا يخدالف أو مدا يجداوز مدا اشدتمل عليده دليدل يتدابي 

جداج بالسدند العدادي علدى الغيدر حتدى ولدو لدم ييدن لده بطرق اإلثباا يافدًة. يمدا يجدوز أيضدًا االحت
ويمددا أسددلفنا للتدداجر أن يسددتند إلددى دفدداتره التجاريددة فددي  تدداريخ ثابددا. يمددا يجيددز القددانون التجدداري

اإلثباا لمصلحته وذلك خالفًا للقاعد  العامة التي تقضدي بأنده ال يجدوز للشدخص أن ينشدال دلدياًل 
 لنفسه.

م التاجر أن يستند إلى دفاتر التاجر في اإلثباا لمصدلحته يما أجاز القانون التجاري لخص
وذلدك عدن طريدق إجبدار هددذا األخيدر علدى تقدديمها للقضداء لالطددالع عليهدا إطالعدًا جزئيدًا أو يليددًا 

 خروجًا على القاعد  العامة التي تمنع إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.
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المواد التجارية فتطلب اليتابة فدي بعدض على أن المشرع خرج على مبدأ حرية اإلثباا في 
العقود يما هو الشأن في عقد الشرية وعقد العمل البحري واشترط الرسمية في البعض اآلخر يما 
هددو الحددال فددي عقددد بيددع السددفينة ورهنهددا والسددنداا التجاريددة التددي يتطلددب تحريرهددا وفددق إجددراءاا 

 شيلية معينة.

 اإلفـالس:-1ً
عمددال التجاريددة عددن األعمددال المدنيددة هددي خضددوع التدداجر الددذي مددن األمددور التددي تميددز األ

يتونددف عددن دفددع ديوندده التجاريددة أو ال يدددعم الثقددة الماليددة بدده إال  بوسددائل يظهددر بجددالء أنهددا غيددر 
( وتصددفية أموالدده تصددفية 33نددانون تجددار  رنددم  443مشددروعة خضددوعه ألحيددام اإلفددالس  المدداد  

لمدين عن دفدع ديدن مددني فإنده يخضدع لنظدام آخدر هدو نظدام جماعية لوفاء ديونه. أما إذا امتنع ا
 اإلعسار الذي تختلف إجراءاته ونتائجه عما هي عليه في شهر اإلفالس.

 حظر مهل الوفاء:-1ً
( مدددن القدددانون المددددني للقاضدددي أن يمدددنح المددددين أجددداًل إذا 9  فقدددر   158أجدددازا المددداد   

ي أن المددين حسدن النيدة وندادر علدى الدددفع انتضدا الظدروف ذلدك حتدى ينفدذ التزامده وتأيدد القاضد
ندددانون مدددني( أمدددا فدددي  344شددريطة أال  يلحدددق بالدددائن نتيجدددة هددذا التأجيدددل ضددرر جسددديم  المدداد  

للمحيمة أن تمدنح مهداًل للوفداء إال  فدي ظدروف اسدتثنائية للغايدة  مداد   فإنه ال يحقالمواد التجارية 
لوفداء األسدناد نانون تجار ( مدنح أي مهلدة  343(. يما حظرا الماد   33نانون تجار  رنم  113

 . وهذه القاعد  ضرورية لتقوية وظيفة األوراق التجارية في التعامل يأدا  للوفاء واالئتمان.التجارية
 الرهن التجاري:تنفيذ  -1ً

 تقليص مدة التقادم المسقط:  -1ً
   على مايلي:33  من نانون التجار  رنم  115( من الماد   1نصا الفقر    

""فددي المددواد التجاريددة يسددقط بالتقددادم حددق االدعدداء بمددرور عشددر سددنواا إن لددم يعددين أجددل 
 أنصر".

التقددادم حددق االسددتفاد    نصددا علددى مددايلي: "ويسددقط ب115( مددن المدداد   9يمددا أن الفقددر   
 من األحيام الميتسبة نو  القضية المقضية بمرور عشر سنواا".

مدددن القدددانون المددددني( إن جميدددع الحقدددوق والددددعاوى فدددي األمدددور  379بينمدددا بي ندددا المددداد   
 المدنية تتقادم بمضي خمس عشر  سنة ما عادا الحاالا التي نص فيها القانون على مدد أخرى.
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التجاري مد  أنصر للتقادم هو سرعة المعامالا التجارية ووجوب اطمئنان  وسبب تبني القانون

التاجر إلى سقوط االلتزاماا التي لم يطالب بوفائها خالل المد  المحدد  وبالتالي عدم إلزامه في 

 االحتفاظ بأدلتها أيثر من المد  المذيور .

 تقسيم األعمال التجارية

 :نقسم األعمال التجارية إلى ثالثة أنسام أساسية يميننا أن

تشددمل األعمددال التجاريددة المنفددرد : الشددراء ألجددل البيددع : األعمااال التجاريااة المةفاار  أوالً: 
والتددأجير، االسددتئجار ألجددل إعدداد  التددأجير، أعمددال الصددرافة والمبادلددة الماليددة، األعمددال المتعلقددة 

 :بالتجار  البحرية باألسناد التجارية، األعمال المتعلقة

 
عددن صددفة  تجاريــة ب ــن النظــر: وهددي تعتبددر بحكــم ماهيتهــا الذاتيــةاألعمــال التجاريــة  -1

الشددخص الددذي يقددوم بهددا أي أنهددا سددواء إذا نددام تدداجر أم غيددر تدداجر. ويددذلك سددواء يانددا 
 على سبيل التيرار أم لمر  واحد  فقط.

 الشراء ألجل البيع والتأجير: -

واعتبرتها هذه الماد   6ألجل البيع هو أول األعمال المنفرد  التي نصا عليها الماد   الشراء
نموذجًا ل عمال التجارية األخرى باعتباره أيثر األعمال انتشارًا وأول ما يخطر على الذهن إذا 

 ذيرا التجار  ففيها تتمثل معاني المضاربة وفير  التداول بشيل جلي وواضح.

حتى يعتبر الشراء بقصد البيع أو اإليجار عماًل تجاريًا توافر ثالث شروط  ونستخلص أنه يجب
 مجتمعة وهي:

والشراء شرط ضروري العتبار العمل التجاري، لهدذا فدإن البيدع الدذي ال : * أن يكون هنالك شراء
 يسبقه شراء ال يعد تجاريًا، يمن يبيع أشياء آلا عليه عن طريق الهبدة أو الميدراث أو الوصدية أو
بيعدده إلنتاجدده الددذهني أو الفنددي فإندده ال يعددد عمدداًل تجاريددًا وال يعددد أعمددااًل تجاريددًا بددل تبقددى أعمددااًل 
مدنيدددة أعمدددال األشدددخاص الدددذين يبيعدددون للغيدددر مباشدددر  إنتددداجهم المدددادي  يبيدددع المدددزارع حاصدددالته 

ك أن اإلنتاج هنا الزراعية( أو إنتاجهم الذهني أو الفني  يبيع المالف مالفاته والرسام لوحاته(، ذل
لم يسبقه شراء، يذلك فإن أصحاب المهن الحر  ال تعتبر أعمالهم تجارية ول سباب نفسها، يمهن 

 المحاما  والطب وغيرها.
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ويراعى هنا أن عمل الطبيب مثاًل ال يعد تجاريًا ولو نام عرضًا ببيع األدوية في األمداين المفتقدر  
يددة وتابعددة لمهنتدده األصددلية أمددا إذا اسددتثمر مشددفى لمعالجددة إلددى صدديادلة باعتبددار هددذه الفعاليددة ثانو 

 مرض غير مرضاه الشخصيين فيعتبر عماًل تجاريًا.

 

يجب أن يرد الشراء على مال منقول سواء يان المنقول : * أن ينصب هذا الشراء على منقول
 ا...(أسهم شريا –متجر  -خضار.....( أم معنويًا  براءاا اختراع –سلع  –ماديًا  سيار  

ويسدتوي بعدد ذلدك، أن يدأتي : أن يكون هذا الشراء بقصد إعادة البيع أو التأجير بقصـد الـرب * 
بيددع المنقددول فددي الصددور  التددي أُشددتري بهددا، أم تددم ذلددك بعددد تصددنيفه أو تحويلدده يددأن يشددتري المددرء 

فددي  نطنددًا، ويبيعدده نطنددًا، فددي الحالددة األولددى أو نصددف ُمصددنع فددي خيددوط أو ُمصددنعًا أنمشددة يمددا
 الحالة الثانية.

 -بعدد ذلدك –والهام في هذه العملية، هو أن ييون المشتري ند اشدترى وهدو يقصدد البيدع، وال فدرق 
ن عددل المشدتري بعددد  سدواء أبداع مدا اشددترى فعداًل أم ال فالشدراء يبقددى يعتبدر عمداًل تجاريدًا منفددردًا وا 

نصدد البيدع متدوفرًا عندد الشدراء  ذلك عن البيع أو هلك الشيء المشترى نبل بيعه، فدالمهم أن ييدون
وال يغير من األمدر اخدتالف التسلسدل الزمندي لعمليتدي الشدراء البيدع مدا دامدا هنداك رابطدة نانونيدة 
بين البيع والشراء، عندما ييون البيع سابقًا للشراء، ولقد أصبحا عملياا البيع التي تسبق الشدراء 

مددا إذا لددم يتددوفر نصددد البيددع حددين الشددراء، فددإن يثيددر  ومألوفددة فددي حياتنددا االنتصددادية المعاصددر  وأ
ن جرى البيع بعد ذلك، فدالعبر  لنيدة المشدتري حدين الشدراء، ولديس لمدا ندرره  العملية تيون مدنية، وا 

 فيما بعد
اليتسدداب عمليددة الشددراء صددفة العمددل التجدداري أن ييددون الشددراء مددن أجددل   ييفدديال : قصــد الــرب 

نما يشترط، فوق ذلك أن ييون القصد مدن البيدع جندي ربدح مدادي للبدائع، وهدو  البيع أو التأجير، وا 
ما يدل عليه لفظ البيع وهو مبادلة شيء، أو حق، في مقابل ثمن، إال أنه ليس من الضدروري أن 

نما ييفي أن ييون نصده الدربح، وال فدرق، بعدد ذلدك، سدواء يحقق المشتري ربحًا فعل يًا من البيع، وا 
 انتها الصفقة إلى ربح أو خسار . 

ولهذا، يعتبر عماًل تجاريًا، للسبب ذاته، شراء التاجر بضائع وسلع يبيعها بخسار ، إذا يان نصده 
لبيع يعتبدر عمداًل تجاريدًا من ذلك منافسة تاجر آخر، أو إغراق السوق لفتر  من الزمن، فمثل هذا ا

ألنه يستهدف، من حيث المآل ، تحقيق ربح، ولين على المدى البعيد، وذلدك عدن طريدق احتيدار 
 .السوق، والتخلص من المنافسين

 االستئجار ألجل التأجير ثانية - 2
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 أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصرف: - 3

مفرد ، يذلك معامالا المصدارف جميعهدا وأعمدال الصدرافة تعتبر أعمال الصرافة، أعمال تجارية 
في جوهرها، هي أعمال شراء من أجل البيع بربح، فالص راف إنما يشتري نقودًا بنقود بهدف بيعها 

 .والربح فيها
 األسناد التجارية: - ً

 األسدددناد التجاريدددة هدددي الُسدددفتجة أو سدددند السدددحب، السدددند ألمدددر، والشددديك وهدددي مدددن أدواا التجدددار ،
يستخدمها التجار خاصة لتداول االئتمان فيما بيدنهم ووفداء لدديونهم، يمدا هدو دور الُسدفتجة والسدند 

 ألمر، أو يوسيلة وفاء للديون يما هو وضع الشيك.

 
 ثانياً : المشاريع التجارية

المشددرع فددي المدداد  السادسددة مددن القددانون التجدداري الصددفة التجاريددة علددى عدددد مددن األعمددال  أيسددب
بنص القانون حتى ولو تما لمدر  واحدد ، بينمدا لدم يعتبدر بعدض األعمدال األخدرى التدي ذيرهدا فدي 
المدداد  نفسددها أعمددااًل تجاريددة إال إذا تمددا مددن خددالل مشددروع. ألن تجاريددة هددذه األعمددال ال ُتسددتمد 

عمددل ذاتدده وطبيعددة موضددوعه أو مددن صددفة الشددخص القددائم بهددا بددل مددن شدديل التنظدديم الددذي مددن ال
 يستند إليه وهو المشروع.

 والمفهوم المتفق عليه في الفقه والقضاء لمعنى المشروع يتطلب شرطين أساسيين:
ى : يجددب أن يسددتند المشددروع إلددى تنظدديم سددابق مهيددأ بالوسددائل القانونيددة والماديددة لقيامدده علددأولهمــا

نحددو مسددتمر ياختيددار الميددان المناسددب مثددل فددتح محددل تجدداري أو مسددتودع أو ميتبددة وتهيئددة مددواد 
ووسائل العمل واتخداذ اسدم تجداري واسدتخدام عدددًا يبيدرًا مدن العمدال، والواندع أن السدتخدام العمدال 

 .أهمية خاصة في استنباط شرط المشروع
ولتدده علددى سددبيل االحتددراف والتيددرار هددو : تيددرار العمددل علددى نحددو متصددل معتدداد أي مزاوثانيهمــا

نتيجددة منطقيددة الزمددة للشددرط األول المتعلددق بددالتنظيم ذلددك أن وجددود التنظدديم يتضددمن ويفتددرض أن 
نما  .على نحو متيرر العمل لمن يباشره لمر  واحد وا 

 

 ثالثاً: األعمال التجارية بالتبعية

لينها تعتبر أعمااًل تجارية بسبب أن األعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها و 
صدورها من تاجر لحاجاا تجارته وتبعيتها لمهنتده التجاريدة. ومصددر تجاريدة هدذه األعمدال لديس 
نما في مهنة القائم بها ومن هنا تالحظ الفرق بدين األعمدال التجاريدة بحيدم ماهيتهدا  في طبيعتها وا 
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ألولدددى هدددي التدددي تسدددبا علدددى الشدددخص الدددذي الذاتيدددة واألعمدددال التجاريدددة بالتبعيدددة إذ أن األعمدددال ا
يمارسها على وجه االحتراف صفة التاجر بينما األعمال الثانية ال تعتبر تجارية إال بفضل التاجر 

 إذا مارسها لمصلحة تجارته.

وندددورد هندددا بعدددض األمثلدددة علدددى األعمدددال التجاريدددة بالتبعيدددة فالتددداجر الدددذي يشدددتري اآلالا 
أثاثددًا لمحلدده أو أن يشددتري سددياراا لنقددل البضددائع إلددى عمالئدده  السددتعمالها فددي مصددنعه أو يشددتري

إنمددا يشددتري لالسددتهالك ال للبيددع ومددع ذلددك فددإن هددذا الشددراء يعددد عمدداًل تجاريددًا بالتبعيددة ألندده تددابع 
 لتجارته.

 
 العقود التجارية 

 ( من القانون التجاري على ما يلي:116نصا الماد   

جميع العقدود التدي لدم تحددد نواعددها فدي هدذا القدانون أن عقود البيع والقرض والتأمين و  -1
 تخضع للقانون المدني بما يتوافق وأحيام العرف.

إن عمليدداا البورصددة سددواء أيانددا علددى أوراق ماليددة أم علددى بضددائع تخضددع للقواعددد  -9
المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شديلها أو تتصدف بهدا ول نظمدة الخاصدة بالبورصداا 

 ارية.التج

إن العقددود المختصددة بالتجددار  البحريددة التددي لددم تحدددد نواعدددها فددي نانونهددا الخدداص أو  -3
 األعراف البحرية تخضع ألحيام هذا القانون.

( فددي اليتدداب الثدداني العقددود التجاريددة بوجدده عددام بعددض 33ونددد أفددرد القددانون التجدداري رنددم  
( وعقدد النقدل مدن المداد  198-117المداد   العقود التجارية بوجه خاص مثل الدرهن التجداري مدن 

( والويالددة بالعمولددة مددن المدداد  170-168( الويالددة التجاريددة العاديددة مددن المدداد   135 -192_
( 123-181( والحسددداب الجددداري مدددن المددداد   180-174( والسمسدددر  مدددن المددداد   171-173 

 (.994-124واألعمال المصرفية من الماد   

هددا نددوانين خاصددة واتفاندداا دوليددة يإيجددار العقدداراا المتخددذ  مقددرًا وثمددة عقددود تجاريددة تنظم
 للمتجر والعقود الوارد  على المليية األدبية والفنية والمليية الصناعية والتجارية.
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 النظام الحقوقي للتاجر
 من هو التاجر ؟ تحديد صفة التاجر: -أوال1 

عريفددًا يضددم األشددخاص الطبيعيددة ( التاسددعة مددن القددانون التجدداري التدداجر ت2عرفددا المدداد   
 والمعنوية فقد نصا على أن التجار هم:

 األشخاص الذين تيون مهنتهم القيام باألعمال التجارية. -أ

 الشرياا التي ييون موضوعها تجاريًا. -ب

اليتساب صفة التاجر هو شرط احتراف األعمال  الشرط األولويتبين من هذا التعريف أن 
 يتساب صفة التاجر هي األعمال التجارية بحيم ماهيتهاال تادي تيالتجارية الاألعمال  التجارية.
بهددذه األعمددال باسددمه ولحسددابه الخدداص وعلددى وجدده االسددتقالل الشددخص . ويجددب أن يقددوم الذاتيددة

االحتددراف يفتددرض تواجددد عنصددرين : . و بحيددث يتحمددل وحددده تبعددة هددذه األعمددال يسددبًا أو خسددار 
 العمل. ذلك نية االرتزاق من وراء  ، وعنصرللعملالتيرار عنصر 

 تكرار القيام بعمل تجاري – ً

لددديس الشدددرط الوحيدددد اليتسددداب الصدددفة التجاريدددة إذ أن ال بدددد أن ييدددون  شدددرط االحتدددراف إن
األهليدة شدرط أساسدي وهدام ال تقدوم بدونده صدفة التداجر،  التاجر ذا أهلية لمباشدر  التجدار .  وشدرط

 فالقاصر ال ييتسب هذه الصفة ولو احترف القيام باألعمال التجارية.
 االرتزاق من العمل التجاري :  -2

ال ييفدي االحتدراف وحدده اليتسداب صدفة التداجر بدل يجدب أن ييدون القيدام باألعمدال التجاريدة 
العتيدداد علددى ممارسددة بعددض األعمددال التجاريددة التددي ال وسدديلة للعدديل والددرزق. لهددذا ال يعددد ا

تيسب في ذاتها الرزق احترافًا بدالمعنى الدذي اشدترطه القدانون وال تيسدب بالتدالي مدن يمارسدها 
صفة التاجر لذلك إذا اعتاد صاحب العقار أن يسحب شديياا علدى مسدتأجريه بقيمدة األجدر ، 

فسدده سددنداا ألمددر يلمددا اشددترى شدديئًا وأن يسدددد ديوندده عددن طريددق الشدديياا أو يحددرر علددى ن
الستهاليه، فإنه ال ييتسب صفة التاجر ألنه ال ييتسب رزنه من تحريدر األسدناد التجاريدة أو 

 .نبولها

 الشركات التي يكون موضوعها تجاريا1: -ب

  أن الشدددرياا التدددي ييدددون موضدددوعها 2( مدددن المددداد   1ُيفهدددم مدددن ندددص الفقدددر   ب( مدددن  
تجاريًا تعتبر من التجار والمقصود بموضوع الشرية هو الغاية الدذي أسسدا مدن أجلده ويمينندا أن 

  8( مدن المدداد   5نتعدرف علدى موضدوع الشدرية حددين طلدب تسدجيل الشدرية حيددث نصدا الفقدر   
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أنده يجدب أن تتضددمن شدهاد  تسددجيل  9008 3 13  تدداريخ 33ديدد رندم  مدن ندانون الشددرياا الج
  علدى الهددف أو 3الشرية الصادر  عدن أمدين السدجل غايدة الشدرية ويطلدق ندانون الشدرياا رندم  

الغاية عبار  موضوع الشرية فمثاًل عند نصه على هدف شرية التضامن أشار في الفقر   ج( مدن 
ون الشدددرياا أنددده يشدددترط أن يتضدددمن طلدددب تأسددديس شدددرية   مدددن ندددان39  مدددن المددداد   9القفدددر   

التضددامن موضددوع الشددرية وهيددذا بالنسددبة لبقيددة الشددرياا. وفددي هددذه الحالددة تيتسددب الشددرية عنددد 
ايتمدددال تأسيسددددها صددددفة التدددداجر وبالتدددالي عليهددددا االلتددددزام بااللتزامدددداا الملقدددا  علددددى عدددداتق التدددداجر 

 لواني واإلفالس.وتخضع ألحيام القانون التجاري يأحيام الصلح ا

أمدددا إذا ياندددا غايدددة أو موضدددوع الشدددرية أو الهددددف مدددن إنشددداء الشدددرية ممارسدددة األعمدددال 
المدنية يأعمال الزراعدة مدثاًل وبيدع المحصدول النداتا عدن االسدتغالل الزراعدي ففدي هدذه الحالدة ال 
نمددا تعتبددر شددرية مدنيددة وبالتددالي ال تلتددزم بااللتزامدداا الملقددا  علددى  تيتسددب الشددرية صددفة التدداجر وا 

ر. غير أننا نجد أن الفقر  الثانية من الماد  التاسعة من القانون التجاري نصا على استنثاء التاج
مدا تقدددم بياندده وذلددك بقولهدا "الشددرياا التددي ييددون موضددوعها مددنيًا ولينهددا اتخددذا صددفة الشددرياا 
ن المساهمة أو الشرياا المحددود  المسداولية فتخضدع لجميدع التزامداا التجدار المعيندة فدي الفصدلي

 الثاني والثالث اآلتيين وألحيام الصلح الواني واإلفالس المقرر  في هذا القانون".

وعليه يميننا القول تطبيقًا لما جاء في الفقر  الثانية من الماد  التاسعة مدن القدانون التجداري 
أن الشرياا المدنية التي تتخذ شيل الشرياا المساهمة أو الشرياا المحددود  المسداولية تخضدع 

جميددع التزامدداا التدداجر التددي ورد ذيرهددا فددي الفصددلين الثدداني والثالددث مددن نددانون التجددار  وألحيددام ل
 الصلح الواني واإلفالس المقر  في القانون التجاري. 

 

 واجبات التاجــرثانياً: 
  علدددى التددداجر عدددددًا مدددن االلتزامددداا بهددددف تنظددديم الحيدددا  33فدددرض ندددانون التجدددار  رندددم  

إذ  مسددك الدددفاتر التجاريددةثقددة واالئتمددان بددين التجددار ومددن بددين هددذه االلتزامدداا التجاريددة وتدددعيم ال
  من القانون التجاري أن على التاجر أن ينظم علدى األندل الددفترين اإلجبداريين 16نصا الماد   

يسدجل اسدمه فدي وهما دفتر اليومية ودفتر الجدرد. يمدا فدرض القدانون التجداري علدى يدل تداجر أن 
  مددن القددانون التجدداري. إذ نصددا علددى أندده يجددب 95سددندًا ألحيددام المدداد    وذلددكالسددجل التجدداري 

على يل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجار  في المحافظة التدي يوجدد فيهدا مريدزه الرئيسدي أن 
 يسجل اسمه في سجل التجار  في خالل شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.
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احتدرام التسدعيراا خرى المفروضة على التداجر مثدل يما أن هنالك العديد من االلتزاماا األ
تباع نواعد األمانة والشرف في تجارته واالمتناع عن المزاحمة غير المشروعة.  المحدد   وا 

 

 الدفاتر التجارية
أوجددب القددانون علددى التدداجر مسددك عدددد مددن الدددفاتر التجاريددة. وتتجلددى أهميددة مسددك الدددفاتر 

 التجارية في النواحي اآلتية:
 أوال1 ـ تعرف التاجر على وضعه المالي:

يحتدداج التدداجر صددداحب المشددروع التجدداري لددددفاتر تجاريددة تميندده مدددن الونددوف علددى مريدددزه  
المالي بصور  منتظمة، لمعرفة وضعه المالي من حيث موجوداته من النقدد والبضدائع ومدا لده ومدا 

 عليه من ديون. 
 ثانيا1 ـ استخدام الدفاتر كوسيلة في اإلثبات:

مسددك الدددفاتر التجاريددة يحقددق مصددلحة التدداجر ويعددود عليدده وعلددى دائنيدده  بالفائددد  علددى حددد 
 سواء من حيث اإلثباا.

 ثالثا1 ـ اعتبارات تتعلق بمصلحة الخزينة:

الدفاتر التجارية الوسيلة األساسية التي تتحقق من خاللها وزار  المالية ممثلدة بمدديرياتها  تعد
عندددما تيلددف التجددار بضددرائب الدددخل. فتحدددد الضددرائب المسددتحقة مددن وانددع البياندداا الددوارد  فيهددا 
دونمددددا إجحدددداف بدددددال مددددن اللجددددوء إلددددى التقدددددير الجزافددددي الددددذي يثيددددرًا مددددا ييددددون مثددددارًا للعديددددد مددددن 

 اإلشياالا.

 
 أنواع الدفاتر التجارية 

 
 )اإلجبارية( الدفاتر اإللزامية أوال1: 

التدداجر بمسددك علددى األنددل دفتددرين إجبدداريين وهمددا دفتددر اليوميددة  33نددانون التجددار  رنددم  ألددزم
ودفتدددر الجدددرد والميزانيدددة، وفدددرض علدددى التددداجر أن يحفدددظ ويرتدددب المراسدددالا التدددي يتلقاهدددا وصدددور 

 من نانون التجار (. 9   16المراسالا التي يرسلها  ماد  
 أوال1 ـ دفتر اليومية : 
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ر التجاريدة، وندد أوجدب القدانون علدى التداجر أن يقيدد فيده بالتفصديل يومدًا يعد من أهم الدفات 
فيومًا جميع األعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى ماسسدته التجاريدة وتجارتده مدن بيدع أو شدراء 
أو نددبض أو دفددع أو انتددراض وغيددر ذلددك مددن المعددامالا اليوميددة، وأن يقيددد بالجملددة شددهرًا فشددهرًا 

 قها على نفسه وأسرته، النفقاا التي أنف

 ثانيا1 ـ دفتر الجرد والميزانية :

يلتزم التاجر بأن يجري يل سنة جردًا لجميع عناصر ماسسته وحصر ما له من حقوق وما 
 عليه من ديون. 

أما الميزانية فهي جدول مالدف مدن جدانبين أحددهما للموجدوداا  الجاندب االيجدابي( واآلخدر 
زانيددة صددور  عددن وضددع الماسسددة بتدداريخ تنظيمهددا، وغالبددًا مددا تددتم للددديون  الجانددب السددلبي(. والمي

أعمدال الميزانيدة فدي نهايدة الددور  الماليدة. وبمقارندة العجدز أو الدوفر الظداهر فدي ميزانيداا الددوراا 
 9المتعانبة يمين الونوف على مدى الربح والخسار  المحقق خالل فتر  معينة .

 

 الدفاتر التجارية االختياريةثانيا1 :
 ـ دفتر المسودة أو الخرطوش : ً

وهددو مسددود  يدددون التدداجر فيدده العمليدداا التجاريددة بمجددرد ونوعهددا ثددم تنقددل بعنايددة ودنددة إلددى 
 دفتر اليومية أو الدفاتر األخرى حسب نوع العملية إن يان لها دفتر مخصص لدى التاجر. 

 ـ دفتر األستاذ :2

ويطلددق عليدده دفتددر اليوميددة النددوعي وتقيددد فيدده العمليدداا التددي يراعددى فيهددا وحددد  العمليددة أو  
وحد  العميل، فيقوم التاجر بقيد البياناا إما بحسب موضوعها أي التي تتيون مدن ندوع واحدد مدن 

 العملياا بحيث تيون في مجموعة واحد  أو تبعًا ل شخاص العائد  لهم. 

ل يتألف من جزئين دائن ومدين: ففي الجزء األيمدن مدن الحسداب ويعد الحساب بصور  جدو 
تقيددد العمليدداا الخاصددة بجانددب المطلددوب مددن التدداجر وهددي العمليدداا التددي تجعددل الحسدداب مدددينًا، 
وتقيدد فددي الجاندب األيسددر العمليدداا الخاصدة بجانددب المطلدوب للتدداجر وهددي العمليداا التددي تجعددل 

 الحساب دائنًا. 

 ـ دفتر الصندوق: 3
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 تقيد في هذا الدفتر يل المبالا التي تدخل الصندوق والتي تخرج منه.
 ـ دفتر المستودع: ً

 وتقيد في هذا الدفتر البضائع التي تدخل المستودع وتلك التي تخرج منه.

 ـ دفتر األسناد التجارية :ً

يمدا وتقيد في هذا الدفتر تواريخ استحقاق األسناد التجاريدة التدي يجدب تحصديلها مدن الغيدر، 
 تدون تواريخ استحقاق تلك األسناد التي يتعين على التاجر الوفاء بقيمتها للغير. 

 مدة حفظ الدفاتر التجارية:

مددن نددانون التجددار  علددى التدداجر أن يحفددظ الدددفاتر التجاريددة اإلجباريددة مددد   12نضددا المدداد  
 تبدأ من تاريخ اختتامها.  عشر سنوات

 تقديم الدفاتر التجارية للقضاء

ي القواعد العامدة بدأن الشدخص يسدتطيع أن يتقددم بددليل فدي الددعوى مدن تلقداء نفسده تقض
إلثباا الحق الذي يدعيه، ويمين لخصدمه أن يتخدذ مدن هدذا الددليل أيضدًا سدندًا إلثبداا مدا يدعيده 
إذ يجدددوز للمحيمدددة أن تسددددتخلص مدددن المسددددتند الدددذي يقدمددده أحددددد األشدددخاص دلددددياًل ضدددده. وهددددذا 

االحتفدداظ بهددذا المسددتند وعدددم تقديمدده للقضدداء فددي مصددلحته فددال يسددتطيع الشددخص إذا مددا رأى أن 
 خصمه إلزامه بذلك، ألنه وفق المبادئ العامة ال يجبر شخص على تقديم دليل ضد نفسه.

 91و  90غيدر أن المشدرع السددوري يمدا ذيرنددا خدرج علدى هددذه القواعدد العامددة فدي المددواد 
انون التجار    ال تسلم الدفاتر بياملها إلى القضاء من ن 90من نانون التجار . حيث تنص الماد  

إال في أحوال اإلرث ونسمة األموال المشترية والشرية والصلح الواني واإلفالس((. ونصا الماد  
فيما عدا األحوال المذيور  في الماد  السابقة   – 1من نانون التجار  السوري على ما يلي:     91

التجارية أو المطالبة بإبرازها االستخالص ما يتعلق منها بالنزاع.  يمين على الدوام عرض الدفاتر
 وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذيور  للغاية ذاتها((. – 9

السددوري خيدددر مددا فعدددل، ألندده عندددد حصددول نددزاع بدددين تدداجرين ييدددون مددن المفيدددد  والمشددرع
توصدددداًل إلددددى الحقيقددددة أن يطلددددع علددددى الدددددفاتر التجاريددددة وعلددددى نيودهددددا موضددددوع النددددزاع. غيددددر أن 
االستدالل بالدفاتر التجارية ليس حقًا مقررًا للتاجر بحيث تلتزم المحيمة بإجابته إليه. بل هدو أمدر 

 لمشرع نظم طريقة تقديم الدفاتر التجارية وهي على طريقتين:جوازي للقاضي. وا

الطريقة األولى: تسدليم الددفاتر بياملهدا مباشدر  إلدى القاضدي أو الخبيدر المنتددب مدن نبلهدا 
  وهذا ما يطلق عليه التسليم لالطالع اليلي(.
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نتددب الطريقة الثانية: عرض الدفاتر بناء على أمدر القاضدي علدى المحيمدة أو الخبيدر الم
 الستخالص ما يتعلق منها بالنزاع.

 

 

 المتجر
يتيددون المتجددر نانونددًا مددن محددل التدداجر ومددن الحقددوق المتصددلة بدده وهددي تشددمل مبدددئيًا يمددا 

االسدددم التجددداري والعندددوان التجددداري  ىمدددن ندددانون التجدددار  علددد  43نصدددا الفقدددر  الثانيدددة مدددن المددداد  
المنصددوص عليدده فددي نددوانين اإليجددار الخاصددة والشددعار وحددق االتصددال بالزبددائن وحددق االسددتئجار 

، مدا  وتعديالتها ، والتجهيزاا والعدد الصناعية واألثداث   البدراءاا و اإلجدازاا والرسدوم والنمداذج
لم يستثن بعض هدذه العناصدر مدن محتويداا المتجدر بدالنص علدى ذلدك فدي سدجل المتجدر أو فدي 

 العقود الوارد  عليه .

المتجر علدى أنده : " مجموعدة عناصدر ماديدة وغيدر  43لماد  وند عرفا الفقر  األولى من ا
 مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية . "

 يبرز هذا التعريف الخصائص التالية :

يعددد المتجددر مجموعددة نائمددة بددذاتها ال مجددرد عناصددر إفراديددة ، وبالتدداي يسددتمد المتجددر  – 1
 ة .صفته من هذه المجموعة من العناصر المادية وغير المادي

ورد في نص الماد  العناصر المادية وغير المادية ولم يبدرز التعريدف أهميدة العناصدر  – 9
غيددر الماديددة التددي تفددوق العناصددر الماديددة أهميددة ونيمددة ألن المتجددر هددو مجموعددة مددن المنقددوالا 
غيددر الماديددة   المعنويددة (، فهددو نددد يوجددد بوجددود العناصددر المعنويددة ولددو لددم تيددن هنالددك عناصددر 

يددة يالبضددائع والتجهيددزاا والعدددد الصددناعية . بينمددا يددان مشددروع تعددديل نددانون التجددار  يعددرف ماد
 المتجر على أنه مجموعة عناصر غير مادية ند تضم أيضًا عناصر مادية ...الخ .

أوضددح التعريددف الهدددف مددن اجتمدداع العناصددر الماديددة والمعنويددة وهددو ممارسددة مهنددة  – 3
ر  إلدى أن تيدون المهندة مدن عدداد األعمدال التجاريدة بجيدم ماهيتهدا ، تجارية ، وهنا البد من اإلشدا

 وان ييون العمل مشروعًا وغير مخالف للنظام العام . 

وبناًء عليه ، فإن المحل ال يعد متجدرًا إذا يدان اجتمداع هدذه العناصدر ندد تدم مدن أجدل عمدل 
ية وعيدداد  الطبيددب وميتددب مددن األعمددال التددي هددي ، بطبيعتهددا ، مدنيددة ، يددالمهن الحددر  . فالصدديدل

المحامي وصالون الحالنة ليسا محالا تجارية ، وبالتاي ال تطبق عليها أحيام المتجدر   بدالغم 
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مدددن تدددوفر عناصدددر فيهدددا مماثلدددة لعناصدددر المتجدددر. يوجدددود تجهيدددزاا ، وزبدددائن ، وحدددق إيجدددار ، 
 وبضائع ....الخ .

تصددال التدداجر بزبائندده ، يمددا أن الغايددة مددن المتجددر ا 1  43لددم يددرد فددي  نددص المدداد   – 4
يدددان واردًا فدددي مشدددروع تعدددديل ندددانون التجدددار  ، وجددداء فدددي الفقدددر  الثانيدددة مدددن نفدددس المددداد  أن حدددق 
ن يدان حددق االتصدال بالزبدائن هددو أحدد العناصددر  االتصدال بالزبدائن هددو أحدد عناصدر المتجددر . وا 

ة ، إال أن ذلك ال ينفي عن المعنوية التي يتيون منها المتجر يمجموعة من المنقوالا غبر المادي
 أن االتصال بالزبائن هو الهدف الذي يسعى إليه التاجر من خالل جمع عناصر المتجر .

 

 عةاصر المتجر

منها عناصر مادية  ، يالبضائع والمعداا والتجهيزاا الصناعية  يضم المتجر عناصر متعدد  ،

واألثاث ،ند يتوفر بعضها في المحل التجاري   ومنها عناصر معنوية أو غير مادية وهي األهم 

 .ويتونف وجود المتجر على توافر بعضها ياالسم التجاري وحق اإليجار وحق االتصال بالزبائن

 لتجهيزات والعدد الصناعية واألثاث .البضائع واالعةاصر الما ية :  -1

 البضائع  : –أوال1 

عدداد  يقصد بالبضائع األشياء التي يجري عليها التعامل مدن سدلع ومنتجداا تيدون معدد  للبيدع . وا 
األشياء للبيع هدو مدا يميدز البضدائع ، ويسدتوي بعدد ذلدك أن تمثدل البضدائع سدلعًا ياملدة الصدنع أو 

 سلعًا نصف مصنعة أو موادًا أولية . 

وتعددد البضددائع عنصددرًا متحددواًل باسددتمرار ، إذ يتغيددر مجموعهددا مددن يددوم آلخددر ، لددذلك يحدددد 
ثمنهدددا علدددى انفدددراد عندددد تقدددويم المتجدددر فدددي معدددرض بيعددده أو إيجددداره ويثيدددرًا مدددا يتصدددرف التددداجر 

 .بالبضاعة بمعزل عن المتجر 
 التجهيزات والعدد الصناعية : –ثانيا1 

مددن آالا ومعددداا وسددائر المنقددوالا التددي تسددتعمل فددي ويقصددد بهددا يافددة األعيددان الماديددة 
خل فيهددددددا آالا المصدددددنع وأثددددداث الفنددددددق والسدددددياراا والسددددددفن داالسدددددتثمار التجددددداري للمتجدددددر، ويددددد

 المستخدمة في مشاريع النقل ...الخ . 
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 األثــاث : –ثالثا1 

الحاسدباا يتألف األثاث المستخدم في التجار  من المفروشاا يالمياتب والمقاعدد والخدزائن و 
اإلليترونيدة وأجهددز   االتصددال وغيرهددا مددن األمددوال التددي تدددخل فددي مجددال األثدداث الددالزم السددتثمار 

 المتجر وفقًا لما أعد له . 
 العناصر المعنوية أو غير المادية للمتجر -2

 

تحتددل العناصددر المعنويددة أو غيددر الماديددة الميددان األول بددين عناصددر المتجددر . والعناصددر 
ي يمين أن تدخل في تيوين المتجدر هدي االسدم التجداري والعندوان التجداري ،والشدعار، المعنوية الت

وحددق االتصددال بالزبددائن ، وحددق االسددتئجار، وحقددوق الملييددة الصددناعية، والددرخص و اإلجددازاا ، 
وحقوق المليية األدبية والفنيدة . ويحيدم بعدض العناصدر المعنويدة ندوانين خاصدة بهدذه العناصدر ، 

 يمجموعة يخضع ألحيام نانون التجار ، يما سبق أن ذيرنا . على أن المتجر
 االسم  والعنوان التجاري   -أوال1 

علدددى  -هدددو االسدددم الدددذي يسدددتخدمه التددداجر فدددي مزاولدددة نشددداطه التجددداري . واالسدددم التجددداري 
يدددخل فددي تيددوين  حــق مــاليال يعتبددر حقددًا مالزمددًا للشخصددية ، بددل هددو -خددالف االسددم المدددني 

المتجددر ويجددوز التصددرف فيدده ، وليددن تبعددًا للتصددرف بددالمتجر  ،ولدديس بشدديل مسددتقل عندده ، يمددا 
 سنبين ذلك الحقًا .

وبالنسبة للتاجر الفرد ند ال يختلف االسم التجاري المستخدم عن اسمه المدني ، وفي جميع 
 األحوال يجب أن ييون مشتقًا منه .

ذا يان التداجر شخصدًا طبي  عيدًا أو مدن شدرياا األشدخاص ، أطلدق علدى اسدمه التجداري " وا 
العنددوان التجدداري " . ويتددألف العنددوان التجدداري مددن اسددم التدداجر ونسددبته واسددمه التجدداري إن وجددد   

تجار  ( .يدأن  يتدألف العندوان مدن اسدم التداجر ولقبده مثدل   يمدال الصدبا  ( أو مدن  1  46ماد  
  الصدبا  ( ، أو مدن اسدم مسدتعار مثدل   الجدواد ( . أمدا  اسمه فقط   يمال ( أو مدن اللقدب فقدط

فددي شددرياا األشددخاص  التضددامن والتوصددية البسدديطة ( فيجددب أن ييددون عنددوان الشددرية مالفددًا  : 
مددن أسددماء جميددع الشددرياء أو عدددد مددنهم مددع إضددافة يلمددة   وشددريااهم ( أو بمددا هددو فددي معناهددا 

 . 3ها  .ويجب أن ينفق مع أسماء الشرياء الحاليين في

                                                 
 9008لعام  3من نانون الشرياا رنم  9و 1فقر   30الماد   - 3
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علددى أندده فددي شددرياا األمددوال المسددداهمة ومحدددود  المسدداولية ، فلهددا اسددم تجدداري بدددالمعنى 
الضيق مستمد من موضوع   ومع ذلك ال يجدوز أن ييدون اسدم الشدرية اسدمًا لشدخص طبيعدي إال 

شدرياا  1   88ذا الشدخص  مداد  إذا يان غرض الشدرية اسدتثمار بدراء  اختدراع مسدجلة باسدم هد
المشددرع علددى يددل تدداجر أن يجددري معامالتدده ويونددع أوراندده المتعلقددة بالتجددار  باسددم  ونددد فددرض  (. 

معددين يسددمى العنددوان التجدداري   وعليدده أن ييتددب عنواندده علددى مدددخل متجددره ذلددك أن هددذا العنددوان 
 تجار  ( . 45يعبر عن شخصية التاجر نفسه .   ماد  

 

 اختياره :   

تدددداجر أو لقبدددده ، وبمددددا أن االسددددم واللقددددب مددددن بمددددا أن العنددددوان التجدددداري يتددددألف مددددن اسددددم ال
خصددائص الحقددوق الشخصددية وال يميددن حرمددان صددحابهما منهمددا و ورثتدده مددن بعددده ، إال أن ذلددك 
يجب أن ال يلحق ضررًا بتجار آخرين سبق لهم أن استعملوا االسم واللقب المدذيور لتعداطي نفدس 

التاجر السابق في استعمال االسم إلى  النوع من التجار  ، طالما يان ذلك يادي إلى تحويل زبائن
التدداجر الالحددق نتيجددة التبدداس يقددع فيدده الزبددائن ، وهددذا مددا نجددده يثيددرًا فددي مجتمعاتنددا حيددث تتيددرر 

مددن نددانون  9   46األسددماء فددي نفددس العائلددة بددل ويتوارثددون المهنددة نفسددها . لددذلك نصددا المدداد  
 التجار  على أنه :

 العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة نباًل "  يختلف" يجب أن 

ذا أراد تاجر افتتاح متجر أو فرع لمتجره في ميان معين في غير الميدان الدذي سدجل فيده  وا 
عنوانده ، وجدب عليده أواًل التأيدد مدن عددم وجدود تداجر آخدر يتعداطى نفدس التجدار  فدي هدذا الميددان 

لتدداجر أن يضدديف مددا يميددز عنواندده عددن وبددنفس االسددم المسددجل علددى اسددمه أصددوال ، وعلددى هددذا ا
تجار  ( . والعبر  في هدذه اإلضدافة  47عنوان التاجر اآلخر المسجل في الميان المذيور    ماد  

 هي إميانية  تحويل زبائن الغير. 

وندد أجدداز المشددرع للتدداجر أن يضدديف مددا يشدداء إلددى عنواندده التجدداري ، بشددرط أال تحمددل هددذه 
فيما يتعلق بهويته أو بأهميدة تجارتده وسدمعتها أو بوضدعه المدالي  اإلضافة الغير على فهم خاطال

 تجار  ( . 3  46أو بوجود شرية أو بنوعها   ماد  

وعليددده فدددإن للتددداجر أن يضددديف إلدددى اسدددمه التجددداري أي تسدددمية مبتيدددر  أو مدددأخوذ  مدددن فددديلم 
احتمددال سددينمائي أو مسلسددل تلفزيددوني أو يتدداب مشددهور ، شددرط أن ال تددادي هددذه اإلضددافة إلددى 

ال تحمددل مسدداولية هددذا  التبدداس هويتدده الفعليددة فددي أذهددان الزبددائن والخلددط بيندده وبددين منددافس لدده   وا 
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االسدددتعمال المدددادي للفهدددم الخددداطال فيمدددا يتعلدددق بهويتددده أو بشدددهرته التجاريدددة أو بمريدددزه المدددالي ، 
 . 4وللمتضرر مالحقته بجرم المنافسة غير المشروعة   

 
 التنازل عنه : –

نوان التجاري عاد  عنصرًا هامًا الجتالب الزبائن إلى المتجر بفضل ما ييسبه من يشيل الع
 الشهر  والثقة لدى الجمهور ، ويصبح في اليثير من الماسساا المزدهر  أيبر عناصرها نيمة .

واألصددل أندده ال يجددوز فصددل العنددوان التجدداري عددن المتجددر والتفددر  عندده بشدديل مسددتقل عددن 
  عن المتجر ال يشمل العندوان التجداري مدا لدم يدنص علدى ذلدك صدراحة أو المتجر . يما أن التفر 

 تجار  ( . 48ضمنًا   ماد  
وعليه ال يمكن بيع العنوان التجاري لوحده ، كما أن بيع المتجـر بكافـة عناصـره ال يشـمل 

ــوان التجــاري ــع العن . فددإذا بدداع تدداجر متجددره ، جدداز لدده أن يسددتمر فددي متابعددة العمددل التجدداري  بي
 باسمه السابق شرط أن ال يادي ذلك إلى تحويل زبائن متجره السابق إلى متجره الجديد . 

علددى أن المسددألة تدددق فيمددا يتعلددق بانتقددال عنددوان شددرياا األمددوال ، وبعضددهم يددرفض هددذه 
واضمحاللها ، يزول معها العنوان التجاري ، وبالتالي يصعب  اإلميانية باعتبار أنه بزوال الشرية

القول بانتقاله . والراجح في الفقه ، أن االسم التجاري بالمعنى الضيق   أي اسدم شدرياا األمدوال 
 .5( ينتقل مع المتجر ما لم يين ثمة اتفاق مخالف ببين أصحاب العالنة  

 

 أثــره :  -

ي مع المتجدر فدإن الشدخص الدذي تملدك هدذا العندوان تبعدًا إذا تفر  التاجر عن عنوانه التجار 
للمتجر ييون مساواًل عن التزاماا المتفر  المترتبة عليه بالعنوان المذيور ، وبالمقابل ييون ماليًا 

 تجار  ( .  1  42لحقوق المتفر  الناشئة عن تجارته المتصلة بهذا العنوان    ماد  

 

. 
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 اغتصاب االسم التجاري : –

 من نانون التجار  على ما يلي : 59لماد  نصا ا

يدددل مدددن وضدددع عندددوان غيدددره التجددداري نصددددًا علدددى منشدددوراا أو غالفددداا أو رسدددائل  -1" 
وأوراق تجاريدددة أو رزم وربطددداا أو علدددى بضدددائع أو أشدددياء أخدددرى بددددون حدددق ، ويدددل مدددن بددداع أو 

، تطبددق بحقدده أحيددام عددرض للبيددع أمددوااًل موضددوعًا عليهددا بالصددور  المددذيور  عنددوان تجدداري لغيددره 
 ( من نانون العقوباا . 703و  709و  701المواد   

تتوندف إنامدة دعددوى الحدق العدام فددي الجدرائم المنصددوص عليهدا فدي هددذه المداد ، علددى  – 9 
 إنامة دعوى الحق الشخصي .

ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إنامتهدا ، وفدي هدذه الحالدة تسدقط  – 3 
 مة تبعًا لها  " .الدعوى العا

من خالل هذا النص نجدد أن المشدرع ندد عاندب يدل مدن اسدتعمل اسدم غيدره التجداري بعقوبدة 
المزاحمددة االحتياليددة ، سددواء بوضددع هددذا العنددوان علددى البضددائع والمراسددالا واألوراق أو ببيعدده أو 

مددن  688  أمددوااًل وضددع عليهددا عنددوان الغيددر التجدداري وذلددك بالعقوبددة المنصددوص عليهددا فددي المدداد
نددانون العقوبدداا الخاصددة بتقليددد العالمدداا الفارنددة ، إذ يعانددب الفاعددل بموجبهددا بالغرامددة وبددالحبس 

على نص  709من ثالثة أشهر إلى ثالث سنواا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وند عطفا الماد  
 فيما يتعلق بالعقوبة .                688الماد  

 

 الشعار
 

 تعرف الشعار :  –أوال1 

هدددو تسدددمية يطلقهدددا التددداجر علدددى متجدددره لتمييدددزه عدددن المتددداجر األخدددرى . ويميدددن أن ييدددون 
مسددتمدًا مددن اسددم الشددخص مددثاًل   مطعددم عمددو شدداهين ( أو تسددمية مبتيددر    مطعددم الحلددوين ( أو 

ار بدددنفس رسدددم أو إشدددار  مميدددز   مطعدددم السدددفينة( بدددأن يسدددتبدل يلمدددة الفيندددة برسدددمها .ويتمتدددع الشدددع
الحماية التي يتمتع بها ارسدم والعندوان التجداري للمتجدر إذا مدا تعدرض لالغتصداب فتيدون لده ذاا 
الحماية عن طريق دعوى المنافسة غيدر المشدروعة التدي تضدمن حقدوق مالدك الشدعار الدذي تيدون 

مالدك له أسبقية االسدتعمال ، ويدذلك األمدر عدن طريدق دعدوى المنافسدة االحتياليدة التدي يتمتدع بهدا 
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االسددم التجدداري  ، إذا تددم اغتصددابه بقصددد تحويددل زبددائن متجددر مالددك الشددعار حتددى ولددو لددم يثبددا 
 ونوع الضرر الذي ند ينجم عنه.

 
 ما يخرج عن نطاق المتجر

 

إذا يان هنالك عناصر البد منهدا لقيدام المتجدر ، فدإن هنداك بعدض العناصدر التدي ال تددخل 
فدددي نطددداق المتجدددر تبعدددًا لصدددفته التجاريدددة و للمبدددادىء العامدددة لاللتزامددداا ، ونعندددي بدددذلك وبشددديل 

 خاص العقاراا والديون والدفاتر التجارية .

 
 العقارات : –أوال1 

ي يدزاول فيده تجارتده ، فهدل يددخل العقدار عندئدذ فدي تيدوين ند ييون التاجر ماليًا للعقار الدذ
 المتجر ؟

الرأي الدراجح هدو أن العقداراا بطبيعتهدا تخدرج مدن تيدوين المتجدر ، ذلدك ألن العقدار لدم يدرد 
في عداد العناصر التي ذيرها القانون   وألن العقاراا تخرج أصاًل من نطاق التجدار  لقلدة تدداولها 

آمددر  شدديلية فيمددا يتعلددق بنقددل ملييتهددا مددن جهددة أخددرى . وعليدده فددإن  مددن جهددة ، وتحيمهددا نواعددد
 العقاراا  تخرج من تيوين المتجر وال يجوز أن تشملها التصرفاا القانونية التي ترد

أن بيــع المتجــر ال يشــمل ســو  الشــعار وحــق ونددد أيددد المشددرع هددذا المونددف عندددما اعتبددر 
ــزات ــائن والتجهي ــاث االســتئجار وحــق التعامــل مــع الزب ،  مددا لددم يحدددد الطددرفين  الصــناعية واألث

 تجار  ( .   9   58عناصر أخرى يشملها البيع   ماد  

وعليه ، فإن التاجر الذي يبيع متجره مدن الغيدر إنمدا يبقدى ماليدًا لرنبدة العقدار الدذي تتعداطى 
ك ويسددجل فيده التجددار  ، إذا يددان جاريددًا فددي مليدده ، مددا لدم يتضددمن العقددد اتفانددًا صددريحًا بخددالف ذلدد

اتفانهمددا فددي سددجل المتجددر . وفددي اجتهدداد لمحيمددة الددنقض أيدددا فيدده مونفهددا مددن اسددتبعاد العقددار 
عن المتجر عندما نررا : "أن تأميم المنشأ  ال يشمل األرض التي بنيا، إذا ياندا جاريدة بملدك 

 .   6الغير ، الذي يحق له مطالبة الشرية الماممة بأجورها  
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يعقل أن يشتري شخص متجرًا إال إذا يان بإميانه االنتفاع مدن حدق  ومن الناحية العملية ال
إشددغال العقددار القددائم عليدده ، إمددا باالتفدداق علددى أن يشددمل شددراء المتجددر العقددار القددائم عليدده ، أو 
باستئجار هذا العقار   ما لم يين الميان الذي يقوم عليه المتجر ال يشيل العنصدر األساسدي فدي 

نية المشتري متجهة إلى شراء عناصر معنوية أخرى هدي األهدم فدي تيدوين  اجتالب الزبائن ، وأن
المتجدددر اجدددتالب الزبدددائن ، يالرخصدددة اإلداريدددة أو معلومددداا تقنيدددة مدددع عالمدددة تجاريدددة ذاا شدددهر  

 عالمية .
 ثانيا1 ـ الحقوق الشخصية :

 المبدأ : – ً

 من نانون التجار  على أنه :  52نصا الماد  

" ال يشددمل البيددع أو التنددازل الحقددوق الشخصددية الناجمددة عددن اسددتثمار المتجددر ....، مددا لددم 
 ينص العقد على ذلك صراحة . " 

وعليه ، فإن الحقوق الشخصية التي يسبها مالك المتجر وااللتزاماا التدي ترتبدا بذمتده فدي 
ق صدريح بينهمدا يقضدي معرض استثماره ال تنتقل إلى خلفه المتصرف إليده ، مدا لدم ييدن ثمدة اتفدا

بانتقددال الحقددوق الناشددئة عددن اسددتثمار المتجددر إلددى المشددتري أو المتنددازل لدده . فيعتبددر هددذا االتفدداق 
بمثلبددة حوالددة حددق بالنسددبة للحقددوق و حوالددة ديددن بالنسددبة لاللتزامدداا . وفددي معددرض التنددازل عددن 

ذي تملدك عنواندًا تبعدًا مدن ندانون التجدار  بدأن ييدون الشدخص الد 42العنوان التجداري نصدا المداد  
لمتجر مساواًل عن التزاماا المتفر  المترتبة عليه بالعنوان المذيور ، وييون ماليًا لحقونه الناشئة 
عن تجارته ، ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك ، وال يسري هذا االتفاق علدى الغيدر إال إذا 

وهدذا مدا سدنتناوله بالتفصديل فدي معدرض سجل في سجل التجدار  وأخبدر ذوو العالندة بده رسدميًا  ، 
 دراستنا للعنوان التجاري . 

 االستثناء : – 2

هندددداك بعددددض الحقددددوق الشخصددددية وااللتزامدددداا المتصددددلة بددددالمتجر بصددددلة ال تقبددددل التجزئددددة 
 وبالتالي يشملها بيع المتجر أو التنازل عن . من أبرزها :

ن محصدور  بشدخص المسدتثمر . الرخص اإلدارية الممنوحة الستثمار المتجدر مدا لدم تيد -1
فإذا تصرف مالك المتجر بمتجره يدان لده االحتفداظ بهدذه الرخصدة إذا يدان المتصدرف لده يسدتطيع 

 متابعة استثمار المتجر برخصة أخرى .

 عقود التأمين من األخطار التي ند تلحق بالمتجر .  – 9
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 عقود العمل المبرمة مع عمال لمتجر . – 3

 عقود االشتراك بالماء واليهرباء والهاتف . -4

مدددن  147ويعددد هددذا االسددتثناء تطبيقدددًا ألحيددام الحلددول العينددي المنصدددوص عندده فددي المدداد  
 القانون المدني التي تقضي بأنه :

" إذا أنشأ العقد التزاماا وحقونًا شخصية تتصدل بشديء انتقدل بعدد ذلدك إلدى خلدف خداص ، 
ق تنتقل إلى هذا الخلف في الونا الذي ينتقل فيه الشيء إذا يانا من فإن هذه االلتزاماا والحقو 

 مستلزماته ويان الخلف الخاص يعلم بها ونا انتقال الشيء إليه " . 

وإلميانية تطبيق هذا النص ، يجب أن ييون الحق الشخصدي أو االلتزامداا مدن مسدتلزماا 
عددة ماديددة يميددن إثباتهددا بيافددة وسددائل المتجددر ، وأن ييددون الخلددف علددى علددم بهددا   وهددذا العلددم وان

 اإلثباا بما فيها الشهاد  والقرائن . 
 الدفاتر التجارية : –ثالثا1 

يمددا هددو الحددال بالنسددبة للحقددوق الشخصددية العائددد  للتدداجر ، ال تدددخل الدددفاتر التجاريددة فددي 
ن التجدار  مدن ندانو  52تيوين المتجر وبالتالي ال تعد من عناصره . وعليه فقد نصا نفس المداد  

علددى أن بيددع المتجددر أو التنددازل عندده ال يشددمل الدددفاتر التجاريددة ، مددا لددم يددنص العقددد علددى ذلددك 
 صراحةً  . 

ومبرر  ذلك ، أن التاجر المتصرف بمتجره ند يحتاج إلى دفاتره لتحصيل حقونه من دائنيده 
 ، أو أن بعض أسرار معامالته التجارية ال يرغب باليشف عنها للمتصرف له.

جوز لبائع المتجر تسليم المشتري الدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمتجر ويذلك الفواتير التي وي
 . 7تتعلق بصفقاا لم يتم تسليمها للمتجر أو يتم تسليمها على دفعاا متتالية بع العقد  
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 حق التعامل مع الزبائن
 

ويتجلددى هددذا الحددق مددن يعددد حددق االتصددال بالزبددائن عنصددرًا أساسدديًا فددي عناصددر المتجددر ، 
خالل ندر  المحل التجاري على اجتالب الزبائن التي تمثل عنصرًا حيويدًا فدي تحديدد نيمدة المتجدر 
.فالمتجر الذي يرتبط به عدد يبير من الزبدائن الثدابتين الدذين اعتدادوا التعامدل معده ذو نيمدة أيبدر 

 من المتجر الذي ينصرف عنه العمالء . 

لفقده وندانون التجدار  القدديم الزبدائن عنصدرًا مدن عناصدر المتجدر وندد سدبق أن اعتبدر بعدض ا
المعنوية ، ويان هذا المونف مخالف لمنطق القانون ، إذ ال يمين أن ترد الملييدة علدى الزبدائن ، 
إذ أن التعامل مع الزبائن ليس حقًا ماليًا ثابتًا لصاحب المتجر بل مجرد ندر  علدى ايتسداب المدال 

نمدا هددف يسدعى يدل تداجر  نتيجة إنامة المتجر واستثماره ، وال يعد الزبائن من عناصدر المتجدر وا 
لبلوغه واالتصال به من خالل استثمار المتجر . فإذا انتفى ذلك الهددف انتفدى المتجدر يمجموعدة 

 تشيل منقواًل غير مادي  .

وفي معرض تعريف المتجر وتحديد مشتمالته عدد المشدرع حدق االتصدال بالزبدائن مدن بدين 
تجار  ( . يما أيد هذا المونف فدي تحديدد محدل  9  43لعناصر التي يتألف منها المتجر   ماد  ا

عقد البيع والضمان بأن ندص علدى أن حدق االتصدال بالزبدائن مدن بدين العناصدر المشدمولة بدالبيع 
 تجار  (  . 1   62و  9   58والضمان   ماد  

د لحجدم أعمدال المتجدر وبالتدالي حجدم وتأتي أهمية عنصر االتصال بالزبدائن مدن أنده المحدد
األربددداح التدددي يحققهدددا . لدددذلك يعمدددد التددداجر إلدددى اجتدددذاب الزبدددائن ويسدددخر فدددي سدددبيل ذلدددك جميدددع 
العناصر األخرى للمتجر ، فيحرص على جود  البضائع وجمال العرض وحسدن المعاملدة والسدعر 

د مدددن ندرتددده علدددى المناسدددب ، وهدددي عناصدددر مدددن شدددأنها خلدددق سدددمعة تجاريدددة للمحدددل التجددداري تزيددد
 اجتالب الزبائن .

وعليه ليدي ييدون للمحدل الصدفة التجاريدة نانوندًا يجدب أن ييدون ثمدة زبدائن ومهندة تجاريدة ، 
وبمعدزل عدن أي عنصددر آخدر مددن عناصدر المتجددر ، فدإن عنصددر االتصدال بالزبددائن يعتبدر وحددده 

. فددإذا أنفددل التدداجر متجددره يافيددًا لتيددوين ووجددود المتجددر ،وبالتددالي ال ييددون المتجددر موجددودًا بدوندده 
وانقطع عن تعاطي التجار  ، فقد المتجدر وجدوده يمجموعدة النقطداع الزبدائن عدن ارتيداده وأضدحى 
يتلة من أموال مختلفة يمين التصرف بها بمجملها أو بصور  إفرادية ولين يتعدذر اعتبارهدا منقدواًل 

لتدداجر المددذيور بمتجددره نبددل انقطدداع غيددر مددادي   أو حقددًا فيريددًا ( نائمددًا بذاتدده . أمددا إذا تصددرف ا
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الزبائن عنه ولو تم ذلك بعد فتر  وجيز  من إنفاله ، اعتبر المتجر نائمًا في هذه الحالة وانتقل إلى 
 .  8الغير المتصرف له 

ن استمرارية النشاط التجاري هي امتداد الستمرارية عنصر االتصال بالزبدائن وبالتداي  هذا وا 
ن التونف عن االسدتثمار ندد يفقدد المتجدر عنصدر االتصدال بالزبدائن  لوجود واستمرارية المتجر . وا 

مما يادي إلى زوال صفة المتجر عن المحل . فالتاجر الذي يتونف عن ممارسة نشاطه ويسحب 
 بضاعته مما ينتا عنه فقدان عنصر االتصال بالزبائن ، يضع حدًا نهائيًا لوجود المتجر ز

سدتثماره سدواء مدن نبدل ورثتده أو مدن نبدل الغيدر عدن طريدق ويذلك إذا توفي التاجر وتوندف ا
 تأجيره أو بيعه ، فإن المتجر ال يبقى نائمًا النقطاع الزبائن عنه. 

ويعددود لمحيمددة الموضددوع ، فددي ظددروف يددل نضددية ، حددق تقدددير مددا إذا يددان التونددف عددن 
 االستثمار مد  من الزمن يعد يافيًا لزوال المتجر . 

ذا لم يين لتاجر زبدائن يخدتص بهدم إنمدا انتصدر التعامدل حصدرًا مدع زبدائن آخدرين، انتفدا  وا 
فدددي محلددده صدددفة المتجدددر الرتباطددده بمتجدددر التددداجر الدددذين يتعددداملون معددده . وهدددذه حدددال المقددداهي 
والمطاعم القائمة في محطة أو دار للسينما أو في األسواق المريزية اليبرى التي تداجر ريندًا فيهدا 

عصير . فما دام زبائن المطاعم أو المقاهي أو مستثمر الرين ليسوا سوى زبائن المحطة أو لبائع 
السدددينما أو السدددوق المريدددزي ، ولددديس لهدددم صدددلة مباشدددر  مدددع مسدددتثمر المطعدددم أو المقهدددى أو بدددائع 

 العصير ، فإنه يتعذر معه  اعتبار ه متجرًا مستقاًل ونائمًا بذاته .

 يعنددي أن للتدداجر حقددًا اسددتئثاريًا بالتعامددل مددع عمالئدده ، وعنصددر حددق االتصددال بالزبددائن ال
نما يتمثل هذا الحدق فدي أن للتداجر دعدوى إزاء الغيدر تهددف إلدى مندع هداالء مدن تحويدل الزبدائن  وا 
عن متجره بوسائل غير مشدروعة أو احتياليدة . فدإذا لدم يلجدأ الغيدر إلدى مثدل هدذه الوسدائل وتحدول 

ذا األخيدددر ال يسدددتطيع الرجدددوع علدددى الغيدددر لمطالبتددده بوندددف الزبدددائن عدددن متجدددر التددداجر ، فدددإن هددد
المنافسة غير المشروعة أو االحتيالية . ذلك أن المشاريع التجاريدة تعمدل فدي ظدل إطدار المنافسدة 

 ، وعلى التاجر التعويل على حجم المعامالا التي تربطه بالزبائن في تحديد نيمة متجره .

بالزبائن يمين التفر  عنده مدع بداني عناصدر المتجدر والبد من اإلشار  إلى أن حق االتصال 
إذا يدددددان عنصدددددر االتصدددددال بالزبدددددائن ال يدددددرتبط بشخصدددددية التددددداجر أي إذا ياندددددا فيدددددر  االعتبدددددار 
الشخصي غير موجود  . وهذا نادر الحدوث من الناحية العملية بالنسبة للمحال التجاريدة بخدالف 

حامددا  ، التددي تسددتند علددى االعتبددار الشخصددي المحددال التددي تمددارس فيهددا المهددن الحددر  يالطددب والم
والموهبة والصدفة الخاصدة بصداحبها والثقدة التدي يوحيهدا إلدى الغيدر المتعداملين معده ، والتدي تميدزه 
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عن غيره من زمالئه . مما يدفعنا للقول بأن عنصر االتصال بالزبائن في المهن الحر  يخرج عدن 
تفدر  إال فدي حددود ضديقة ، يدأن يتندازل المتفدر  عدن نطاق المتاجر  وال يخضع لالنتقال ولعملية ال

 العياد  لطبيب آخر ويمتنع عن ممارسة المهنة إما لتقاعده أو لسفره الدائم مثاًل .

 
 حق االستئجار

 مفهومه :  -أوال 1 

ند ييون التداجر ماليدًا للعقدار الدذي يدزاول فيده نشداطه التجداري ، وفدي هدذا الفدرض ال يددخل 
المتجدر ، يمدا أسدلفنا ، وبالتدالي ال يوجدد حدق االسدتئجار .فدإذا بداع التداجر العقار ضمن عناصدر 

المتجر دون العقار ، تعذر اعتبار البيدع واردًا علدى متجدر إذا يدان حدق االسدتئجار يشديل عنصدرًا 
 رئيسًا في تعاطي التجار  

تجدر و اجتالب الزبائن، وأضحى البيع فدي هدذه الحالدة منصدبًا علدى عناصدر إفراديدة مدن الم
 . 2ال على المتجر برمته  

على أنه يوجد حق االستئجار في جميع الحداالا التدي ييدون فيهدا التداجر مسدتأجرًا للميدان  
الدذي يددزاول فيدده تجارتده ، وهددو الوضددع الغالددب .ويعدد حددق االسددتئجار عنصدرًا عامددًا فددي المتجددر ، 

ًا يبيددرًا مددن االتصددال ونددد ييددون أهددم عناصددره علددى اإلطددالق فددي بعددض األحيددان ، ذلددك ألن جانبدد
زئدة والمقداهي والمطدداعم بالزبدائن يتوندف علدى ميدان المتجدر ومونعده وبوجده خداص فدي تجدار  التج

 .والفنادق 

 

 حقوق الملكية األدبية والفنية
 

حقددوق الملييددة األدبيددة والفنيددة هددي حقددوق المددالفين علددى مصددنفاتهم المبتيددر   فددي اآلداب   
نون والعلوم . وند توجد حقوق المليية األدبية والفنية بين العناصدر المعنويدة التدي يتيدون منهدا والف

المتجددر . ونددد تيددون هددي العنصددر الجددوهري واألسدداس فددي المتجددر يمددا هددو الحددال فددي دور النشددر 
التددي تشددتري حقددوق المددالفين وتقددوم بنشددرها بأيددة طريقددة مددن طددرق النشددر ،  يددذلك األمددر بالنسددبة 

تاجر التي تتولى إنتاج األفالم السينمائية أو االسطواناا الموسيقية ، مما يجعلها تتملك حقدوق للم
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الملييددة األدبيددة والفنيددة المترتبددة علددى هددذه المنتجدداا الفيريددة وهددي تعددد مددن نبيددل المنقددوالا غبددر 
لحقوق الماديدددة أو الحقدددوق الفيريدددة التدددي يميدددن االحتجددداج بهدددا حيدددال اليافدددة يمدددا يحدددتا حيدددالهم بدددا

 العينية ، وبالتاي فهي تعامل معاملة المليية الصناعية ، يما سنرى .

 9001شددباط  98تدداريخ  19ونددد نظددم المشددرع حقددوق الملييددة األدبيددة والفنيددة بالقددانون رنددم 
الخدداص بحقدددوق المالدددف ، وجعدددل هدددذه الحقدددوق خاضدددعة للتسدددجيل لددددى وزار  الثقافدددة التدددي تتدددولى 

مل إنتاجًا أدبيدًا أو علميدًا أو فنيدًا مبتيدرًا مهمدا يدان نوعده أو أهميتده تجيل يافة المصنفاا التي تح
 أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه .

 
 

 


