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ادللخص
 من، ويعترب القانون التجاري. يتدخل لتنظيم السلوكيات داخلو وما تعرفو من ربوالت،القانون مرآة اجملتمع
 ويظهر ذلك من خالل تدخل.أوىل القوانُت أتثرا ابلتحوالت االقتصادية والتكنولوجية الرتباطو ابجملال االقتصادي
هتتم حبماية-  وأيضا لتنظيم وضعيات ال تعرفها نصوصو بوضع تشريعات جديدة،ادلشرع لتعديل أحكامو
 من تنظيمو للتاجر واالعمال: أدى ذلك إىل توسيع رلال تطبيقو.-...ادلستهلك وابدلنافسة وابلتجارة االلكًتونية
، وابلتايل ظهور قانون جديد متعدد التخصصات؛ أكثر واقعية ومسايرة للتحوالت،التجارية إىل تنظيمو للمشروع
.وىو قانون األعمال الذي جيعل القانون التجاري نواتو األساسية
. قانون األعمال، تكنولوجيا ادلعلوماتية، التحوالت االقتصادية، القانون التجاري:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
Law is the mirror of society, intervening to regulate the behaviors within it and the
transformations it knows. Commercial law, is considered one of the first laws to be affected
by the economic and technological changes due to its linkage with the economic field. This
shown through the intervention of the legislator to amend its provisions, and also to regulate
the positions are not known by the provisions of new legislation -concerned consumer
protection and competition and electronic commerce ... -. This has led to an expansion of its
scope of application: from the organization of the merchant and the business acts to the
organization of the project, and thus the emergence of a new multidisciplinary law; more
realistic and adaptive to shifts, which is Business law, that makes commercial law its core.
Keywords: Business law, Economic transformation, Information technology, Business law.
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ادلقدمة:
يعترب القانون مرآة تعكس اجملتمع الذي تتدخل احكامو لتنظيم سلوكيات االفراد داخلو ،ويسعى ادلشرع
دائما إىل أن تتناسب احكامو ونصوصو مع التحوالت اليت يعرفها اجملتمع عن طريق مجلة التعديالت اليت
سبس التشريعات السارية ادلعفعول او صإصدار تشريعات جديدة تكون ضرورية لتنظيم ادلستجدات .وابعتبار
القانون التجاري ينظم طائعفة معينة من األشخاص ىم التجار وطائعفة معينة من األعمال ىي األعمال
التجارية ،فقد عرف عدة تطورات بداية من اعتبار اعراف التجار مصدرا لتنظيم مواضيعو ،اىل تدخل
الدول لوضع تشريعات وطنية وصوال اىل سعي ادلنظمات الدولية واجملتمع الدويل ضلو توحيد وتدويل احكامو
لتسهيل شلارسة النشاط االقتصادي وليكون متالئما مع التغَتات اليت اصبحت سبتاز ابلعادلية خاصة بعد
استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال.
واذلدف من دراسة موضوع "القانون التجاري يف ظل التحوالت ادلعاصرة -اقتصادية وتكنولوجية ،"-ىو
التعرف على موقع القانون التجاري اجلزائري -ادلنظم ألعمال تقوم على الربح -من سعي الدول
والتشريعات ادلقارنة ضلو ربقيق التنمية ادلستدامة جبميع جوانبها االجتماعية والبيئية اضافة لالقتصادية.
وايضا ربديد مالمح أتثَت تكنولوجيا ادلعلوماتية على أحكامو وعلى وجوده كقانون مستقل ديتاز ابدلرونة
والسهولة واالئتمان .ففيما تظهر ملامح أتثر القانون التجاري ابلتطورات والتحوالت اليت عرفتها
اجملتمعات دوليا وحمليا؟ وىل اىتم ادلشرع اجلزائري تلك التحوالت وعمل على مسايرهتا وضع
تشريعات تناسب تلك التحوالت وذلك مقارنة غريه من التشريعات مقارنة؟ وىل ميكن للقانون
التجاري نطاق تطبيقو الضيق سيحافظ على مكانتو أم انو سيعترب نواة لقانون جديد أكثر توسع؟

ستتم اإلجابة عن االشكالية ادلطروحة ،بدراسة النقاط التالية :مالمح أتثر القانون التجاري ابلتحوالت-

االقتصادية واالجتماعية -ادلبحث األول ،-مث دراسة وظيعفتو نتيجة لتلك التحوالت ومدى امكانية
تنظيمو لكل مستجداهتا-ادلبحث الثاين.-

ادلبحث االول :مدى أتثر احكام القانون التجاري ابلتحوالت ادلعاصرة.
تتعدد االسباب ادلؤثرة يف تطور القانون ،منها اسباب خاصة دبجتمع معُت ومنها عامة هتم مجيع
الشعوب واليت ديكن ردىا اىل عوامل دينية واقتصادية واجتماعية (العفاخوري ،2018 ،صعفحة .)58اما
االقتصادية واالجتماعية منها ،فهي مرتبطة بنمط العيش وبوسائل االنتاج وادللكية وبوسائل االتصال ،فقد
ادى التوجو الرأمسايل احلر اىل االنتقال من فكرة ادللكية اجلماعية لوسائل االنتاج اىل ادللكية العفردية وتشجيع
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احلرية العفردية وادلبادرات االقتصادية صإنشاء ادلشاريع ،كما أن تطور وسائل االتصال أدى إىل تدخل ادلشرع
لتنظيم استعماذلا .وابعتبار القانون التجاري أكثر التشريعات ارتباطا ابلنشاط االقتصادي ،فانو مل يكن
ببعيد عن التحوالت اليت عرفها اجملتمعات اقتصادية كانت أو اجتماعية وايضا تلك ادلرتبطة ابستعمال
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال.

ادلطلب األول :ملامح أتثر القانون التجاري ابلتحوالت االجتماعية واالقتصادية.
تعرف اجملتمعات يف الوقت احلايل نقلة نوعية ،سواء من الناحية االجتماعية او االقتصادية وذلك
بسبب االزمات االقتصادية اليت عرفها العامل مع بداية القرن العشرين ،اضافة اىل ما تتسبب فيو شلارسة
االنشطة االقتصادية من أضرار بيئية .وىو ما دفع ابدلشرع للتدخل من اجل ضبط السلوك االقتصادي
للمشاريع والعمل على اخلقتها ربقيقا للتنمية ادلستدامة .وتظهر مالمح أتثر القانون التجاري ابلتحوالت
االقتصادية واالجتماعية من خالل اعتماد ادلشرع فكرة ادلشروع لتنظيم شلارسة النشاط االقتصادي-العفرع
االول ،-وربطو تلك ادلمارسة بضرورة ربقيق التنمية ادلستدامة-العفرع الثاين.-

الفرع االول :توجو القانون التجاري العتماد فكرة ادلشروع يف تنظيمو للمعاملات
ومباشرة النشاط التجاري.
يعترب ادلشروع تلك الوحدة االقتصادية ادلتكونة من رلموعة عناصر مادية وبشرية وقانونية منظمة
دلمارسة نشاط معُت على وجو التكرار واالستمرارية(العكيلي ،2008،صعفحة ،)75يعترب معيارا لتمييز
العمل التجاري عن العمل ادلدين بتطبيق ادلادة  2من القانون التجاري ادلعدل وادلتمم( االمر رقم59-75
ادلتضمن القانون التجاري ،)1975 ،فتوجد اعمال من طبيعة مدنية تصبح ذبارية مىت اعتمدت فكرة
ادلشروع .ومن انحية أخرى فقد اصبح ادلشرع اجلزائري يربط بُت الشركة التجارية وفكرة ادلشروع بعد تنظيمو
لشركة الشخص الواحد واليت مساىا ابدلؤسسة ذات الشخص الواحد وذات ادلسؤولية احملدودة بعد تعديل
القانون التجاري (االمر رقم 27-96ادلعدل للقانون التجاري ،1996 ،صعفحة .)4فالشركة تنظيم
للمشروع سبنحو الوجود القانوين والذمة ادلالية ،لتتغَت بذلك ادلعفاىيم التقليدية ادلرتبطة أبركان الشركة نتيجة
ألحادية الشريك ،وليتصبح الشركة تؤسس ابلعقد أو ابإلرادة ادلنعفردة ،وذلك ما يعفهم من زلتوى ادلادة
 564قانون ذباري ":تؤسس الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال
يتحملون اخلسائر إال يف حدود ما قدموا من حصص" .كما أن الشخصية ادلعنوية أصبحت تعترب تنظيم
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لنشاط معُت يراد منحو االستقاللية ،وىو ما ترجم االعًتاف ابدلؤسسة ذات الشخص الواحد وذات
ادلسؤولية احملدودة رغم عدم توافر ركن التعدد )(PAILLUSSEAU, 1993, p.705اعتمادا على
منحها الشخصية ادلعنوية وليس ابالعتماد على ذمة التخصيص.
وىذا ما يؤكد أاثر العودلة على معفهوم القانون الذي أصبح كاذلندسة علم للتنظيم ،فأحكام الشركات
اصبحت هتتم ابدلشروع ابعتباره ىو موضوع التنظيم ،والذي ديتاز أبدوات ووسائل خاصة بو يستمدىا من
أصولو اليت تتشكل حبسب احتياجات ادلشروع وواقع احلياة االقتصادية وبعيدا عن أتثَت النظرايت العامة

التقليدية يف القانون .ومن انحية اثلثة ،فان ىذا ادلشروع جيمع بُت طياتو عدة مصاحل  :تتعلق ابدلمولُت
ابدلوردين ابدلتعاملُت ابلعمال ابدلصاحل اإلدارية ،...االىتمام بتنظيم ادلشروع كمحل للشركة التجارية ،جعل
من مصلحة الشركة تتوسع وال تنحصر فقط يف مصلحة الشركاء وادلسامهُت وادلتمثلة يف الربح ،بل جيب
مراعاة عدة مصاحل متعددة ومتعارضة.
وكل ذلك ،يلعفت االنتباه اىل توجو ادلشرع ضلو تنظيم ادلشروع ،سواء دبوجب أحكام القانون التجاري
أو دبوجب تشريعات أخرى هتتم ابدلشروع او ادلؤسسة كعون او متدخل اقتصادي .وذلك ما يظهر أول
مالحظة خبصوص مدى كعفاية احكام القانون التجاري وحدىا لتنظيم ادلسائل ادلرتبطة ابدلشروع.

الفرع الثاين :تدخل ادلشرع لر ط ممارسة النشاط االقتصادي تحقيق التنمية ادلستدامة-
البيئية واجملتمعية-
يعترب ادلشروع-سواء كان مشروعا فرداي أو شركة ذبارية ،-مؤسسة مصنعفة حلماية البيئة مىت كان
النشاط ادلستغل ،يسبب اعتداءات على البيئة ،فخطورة النشاط ومساسو ابدلصاحل احملمية قانون وادلتمثلة يف
الصحة العمومية ،البيئة ،اجلوار ،العفالحة ،اآلاثر السياحية ،الطبيعة والنظافة (عزاوي ،دون سنة،
صعفحة ،)20تعترب ادلعيار ادلعتمد لتعفرض اإلدارة رقابتها على شلارسة تلك ادلشاريع لنشاطها ،وذلك محاية
للبيئة لألجيال القادمة مع السماح ابستعمال مواردىا الستثمارىا حاليا .ومثل تلك األنشطة تصنف أيضا
ضمن األنشطة وادلهن ادلنظمة اليت خصها ادلشرع أبحكام تنظيمية مىت مست أبمن ادلمتلكات واألشخاص
واحلعفاظ على الثروات الطبيعية ،الصحة العمومية والبيئة (ادلرسوم التنعفيذي رقم234-15احملدد لشروط
وكيعفيات شلارسة األنشطة وادلهن ادلنظمة اخلاضعة للتسجيل يف السجل التجاري ،2015 ،صعفحة.)7
وتكون تلك الرقابة ابشًتاط ترخيص او اعتماد دلمارسة النشاط قبل القيد يف السجل التجاري مىت
اشًتط القانون ذلك ،ليحق للمشروع شلارسة النشاط التجاري (قانون رقم 08-04ادلتعلق بشروط شلارسة
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األنشطة التجارية ،2004 ،صعفحة  )4والشروع العفعلي دلمارسة النشاط ،ربت طائلة عدم قبول القيد يف
السجل .وتلك الرخصة ىي وثيقة إدارية تثبت أن ادلنشأة ادلصنعفة ادلعنية تطابق األحكام والشروط ادلتعلقة
حبماية وصحة وأمن البيئة ادلنصوص عليها يف التشريع والتنظيم ادلعمول مهما ،وال ديكن ان ربل زللها أية
رخصة من الرخص القطاعية ادلنصوص عليها يف القانون ( ادلرسوم التنعفيذي رقم 198-06الذي يضبط
التنظيم ادلطبق على ادلؤسسات ادلصنعفة حلماية البيئة،2006 ،صعفحة .)9ىذا إضافة للقيام جبميع
اإلجراءات احملددة قانوان لضمان عدم التعدي على البيئة ،بتحديد ادلخاطر اليت ستنتج واآلاثر االجتماعية
واالقتصادية والبيئة :ضرورة تقدمي دراسة أو موجز التأثري على البيئة وادلصادقة عليها ،أو تقرير عن ادلواد

اخلطرة اليت من احملتمل أن تكون حبوزتو ليتمكن من تقييم األخطار ادلتوقعة والتعرف على ادلخاطر ادلباشرة
او غَت ادلباشرة الناذبة عن نشاط ادلشروع والتدابَت ادلمكن ازباذىا للوقاية من احلوادث وتسيَتىا.1
وقيام ادلشروع بنشاطو ابحًتام تلك اإلجراءات احملددة قانوان ،سيظهر ابن اجلانب البيئي للمسؤولية
االجتماعية مرتبط بتنعفيذ االلتزامات القانونية ،فهل القيام ابجلانب االجتماعي مرتبط بعفكرة أخالق
األعمال ابعتبارىا اعمال تطوعية ام ديكن ان تصبح التزام قانوين؟

الفرع الثالث :مسامهة ادلشرع يف مواجهة التحدايت االجتماعية وضع قواعد ألخلقة
ادلشروع رغم عدم تنظيمو دلسؤوليتو اجملتمعية.
ادت االزمات االقتصادية اليت مست الشركات الكربى-هناية القرن ادلاضي وبداية القرن احلايل-إىل
ضرورة اعادة النظر يف طريقة سَت نشاط ادلشروع ،بعفصل االدارة والتسيَت عن االموال محاية للمصاحل
ادلتعارضة داخل ادلشروع ،إما يف العالقات الداخلية-مصلحة الشركاء والعمال ،-ويف العالقات اخلارجية -
مع ادلستهلكُت وادلوردين وادلصاحل االدارية والبنوك ،-بطريقة تكون فيو االدارة رشيدة مع ربمل ادلسؤولية
اذباه اجملتمع ككل) ، (Julien, Matthieu &Jean-François , 2013فاذا كان ذبسيد
االوىل وىي احلوكمة يتم بتدخل تشريعي ،فان ادلسؤولية اجملتمعية مبنية على العمل االرادي االختياري
التطوعي .وىو ما سيجعل ادلشروع ديارس نشاطو وفقا لقواعد اخالقية معينة يعترب القانون من مصادرىا
االساسية.
تًتجم ادلسؤولية اجملتمعية للمشروع من الناحية القانونية ،صإدماج األخالق يف سلوكياتو الداخلية
واخلارجية ،صإدخال االىتمامات االجتماعية والبيئية واالقتصادية داخل نشاط ادلشروع ويف عالقاتو مع
 -1اعتمادا على ادلواد 16 ،13 ،12 ،5،9:من ادلرسوم التنعفيذي  198-06احملدد سابقا.
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ادلتعاملُت .ابلتايل سيهتم ادلشرع بضرورة اىتمام ادلشروع ابلتأثَتات اخلارجية ادلًتتبة عن قيامو بنشاطو
ابلطريقة اليت تظهر فيها مسؤوليتو اذباه عمالو وادلسامهُت فيو واذباه اجملتمع ككل .وقد ترجم ذلك االىتمام
دبوجب عدة تشريعات :فالقانون التجاري :ينظم عالقة ادلشروع مع الشركاء :بقواعد ربمي حقوق الشريك
مهما كانت صعفتو يف ادلشروع دون سبييز ،كما أنو وضع أحكاما خاصة بعيدة عن مضمون القانون التجاري
رغم تعلقها ابألعمال التجارية ،لتنظيم شروط شلارسة األنشطة التجارية اليت ال بد أن تكون بشكل نزيو
وبطريقة قانونية -فالقانون التجاري يتجو ضلو التوسع ،-وذلك دبوجب القانون رقم08-04ادلنظم لشروط
شلارسة األنشطة التجارية ،وأيضا القانون ادلتعلق ابلقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية( القانون
رقم،2004 ،02-04صعفحة )3الذي يهدف لتحديد قواعد ومبادئ شعفافية ونزاىة ادلمارسات التجارية
اليت تقوم بُت االعوان القتصاديُت وبُت ىؤالء وادلستهلكُت وكذا محاية ادلستهلك واعالمو .2كما ان قانون

محاية ادلستهلك ( القانون رقم ،2009 ،03-09صعفحة )12يضمن احًتام ادلستهلك وعدم اإلضرار
دبصاحلو ادلادية-السعر -واجلسدية الصحة..؛ اما قانون ادلنافسة( األمر رقم ،03،2003-03صعفحة)25
فهو ينظم عالقة ادلشروع ابدلتعاملُت االقتصاديُت :شلارسة النشاط التجاري بشكل شرعي ،وبنزاىة.......
وغالبية تلك االحكام ىي انعكاس للمبادئ اليت ربويها قاعدة(ISO, 2014) ISO 26000
وادلتمثلة يف ادلساواة ،الشعفافية ،ادلسؤولية ،ادلراقبة......
ومن بُت مظاىر التنظيم القانوين للمسؤولية االجتماعية ،اعتماد مبدأ الشعفافية يف اجملال االجتماعي

والبيئي 3و الذي يتجسد يف وضع التقارير من طرف ادلشروع خاصة تلك ادلنظمة يف شكل شركة وىو ما
جيسده أيضا النظام احملاسيب ادلايل( القانون رقم 11-07ادلتضمن النظام احملاسيب وادلايل،2007،
صعفحة ، )3والذي يتضمن بعض مسات البعد االجتماعي والبيئي للمسؤولية االجتماعية خاصة ابلنسبة
للشركات التجارية دبا حيقق فكرة حوكمة الشركات( بوراس وبوطالعة.)2015،
وعلى الرغم من امهية ادلسؤولية اجملتمعية يف ربديد مدى تنافسية ادلشاريع وللتعرف على االنشطة
االقتصادي اليت ال هتمل اجلانب االجتماعي والبيئي عند شلارستها لنشاطها ،اال ان ادلشرع اجلزائري مل يضع
احكاما تنظم ىذه ادلسؤولية بل تدخل يف نصوص قليلة لالشارة اىل حوكمة ادلؤسسات البنكية فقط دون
االشارة اىل ابقي انواع الشركات .وىو بذلك يسَت عكس االذباه احلايل للتشريعات وىو سعيها لتحقيق
 - 2اعتادا على ادلادة 1من القانون رقم  02-04احملدد سابقا.
 -3يعترب البعض أن مبدأ الشعفافية ذو طابع وطٍت تطبق على ادلشاريع الوطنية ويستبعد ابلنسبة لتلك اخلارجية كعفروع الشركات اليت تتمركز يف
اخلارج ال تتحمل مثل ىذه االلتزام ابلشعفافية
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التنمية ادلستدا مة  .شلا يستلزم معو االقتداء ابلتشريعات ادلقارنة عربية كانت او حىت غربية لسد مثل ىذا
النقص .فمثال القانون االمارايت الذي يربط ادلسؤولية اجملتمعية جبميع ادلشاريع والشركات دون سبييز بينها
ابالعتماد على حجمها او عدد عماذلا او رامساذلا او حىت شكلها القانوين ،ويعتربىا تلك ادلسامهة
االختيارية يف التنمية اجملتمعية وذلك لتنعفيد ادلشاريع والربامج التنموية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية يف
الدولة وذلك دبوجب اصدار تشريع خاص ابدلسؤولية اجملتمعية(رللس الوزراء ،)2018 ،اضافة اىل االحكام
ادلنظمة للشركات التجارية( القانون االربادي رقم2لسنة 2015يف شان الشركات التجارية.)2015،

ادلطلب الثاين :التعرف على مدى أتثري استعمال التكنولوجيا احلديثة على احكام القانون
التجاري.
مس استعمال التكنولوجيات احلديثة غالبية ادلواضيع اليت ينظمها القانون التجاري واليت اصبح يلحق مها
الصعفة االلكًتونية :اعمال ذبارية ،اتجر ،احملل التجاري ،القيد يف السجل التجاري ،مسك الدفاتر
التجارية ،الشركات ،االوراق التجارية ،ادلتعامل مع التاجر او ادلستهلك ،العقد .....وحىت اجلردية اصبحت
الكًتونية .ومل يكن القانون اجلزائري ببعيد عن التأثر ابستعمال تكنولوجيا ادلعلوماتية ،وما تدخل ادلشرع
اجلزائري لتعديل بعض احكام القانون او سن نصوص تشريعية جديدة الكرب دليل على ذلك التاثر وقد
امتد ذلك اىل بداية تسعينيات القرن ادلاضي وصوال اىل وقتنا احلايل عند تنظيمو للتجارة االلكًتونية.

الفرع االول :ملامح اتثر القانون التجاري ابستعمال تكنولوجيا ادلعلوماتية قبل صدور
قانون التجارة االلكرتونية
مل يكن ادلشرع اجلزائري بعيدا عن التحوالت اليت عرفتها طريقة شلارسة التجارة وسيطرة استعمال
تكنولوجيات االعالم واالتصال على مجيع رلاالت احلياة ،فقد ظهرت تدخالتو دبوجب عدة تشريعات اما
لتعديل القانون التجاري او لتعديل تشريعات أخرى نظمت عدة مواضيع منها:
 تنظيم طرق الدفع احلديثة بداية بقانون النقد والقرض ادللغى (القانون رقم 10-09ادلتعلق ابلنقدوالقرض ،1990،صعفحة ،)520خاصة ادلادة  113منو ،واليت اعتربت وسائل الدفع" ...مجيع الوسائل
اليت سبكن من ربويل أموال مهما كان الشكل أو األسلوب التقٍت ادلستعمل" .وبقي نعفس ادلعفهوم ولكن
بعبارات دقيقة تتضمنو ادلادة  69من قانون النقد والقرض النافد -ادلعدل وادلتمم (-األمر رقم-03
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11ادلتعلق ابلنقد والقرض ،2003،صعفحة )3واليت تعتربىا"  ...كل األدوات اليت سبكن كل شخص من
ربويل أموال مهما يكن السند او األسلوب التقٍت ادلستعمل".
 ويف نعفس ادلوضوع مت تعديل احكام القانون التجاري سنة ( 2005القانون رقم 02-05ادلعدل وادلتممللقانون التجاري ،2005،صعفحة )8خاصة ادلادتُت  414و 502صإضافة فقرة لكل واحدة منهما
تسمح ابستعمال وسيلة التبادل االلكًتوين لتقدمي األوراق التجارية شيك او سعفتجة ،كما ان ادلادة 8منو
اضافت بعض االحكام ادلتعلقة بطرق الدفع احلديثة ،فقد أضاف وسبم القانون التجاري بتنظيم بعض طرق
الدفع احلديثة ،واليت اضافت اباب رابعا ضمن الكتاب الرابع ربت عنوان" بعض وسائل وطرق الدفع صإضافة
ادلواد من  543مكرر 19اىل  543مكرر  ،24واليت تنظم التحويل واالقتطاع وبطاقات الدفع والسحب.
 وأيضا تعديل احكام القانون ادلدين يف السنة ذاهتا خاصة تلك ادلتعلقة ابالثبات خاصة ادلرتبطة ابلكتابةوالتوقيع واالعًتاف حبجية الكتابة والتوقيع االلكًتونيُت يف االثبات وعدم سبييزمها عن التقليدية مىت توافرت
شروط معينة ،مع ادلساواة بينهما ،بتعديل ادلادتُت  323مكرر 1و 327من القانون ادلدين(القانون
رقم 10-05ادلعدل وادلتمم للقانون ادلدين،)2005،
 وتعديل احكام الدفاتر التجارية اليت قد تكون الكًتونية ،وذلك صإصدار تشريع خاص ينظم مسكاحملاسبة ونص فيو على تنظيم مسك احملاسبة بطرق الكًتونية-القانون رقم -11-07وبشكل معفصل ضمن
نصوص ادلرسوم التنعفيذي رقم.110-09
 كما اىتم حبماية ادلستهلك من الشروط التعسعفية عند تعاقده مع احملًتف خاصة اذا كانت عنبعد(ادلرسوم التنعفيذي رقم306-06احملدد للعناصر األساسية لعقود ادلربمة بُت االعوان االقتصاديُت
وادلستهلكُت والبنود التعسعفية،2006،صعفحة )16و(ادلرسوم التنعفيذي رقم  278-13احملدد للشروط
والكيعفيات ادلتعلقة ابعالم ادلستهلك،2013،صعفحة.)8
-كما اىتم ابستعمال التكنولوجيا احلديثة عند عملية القيد يف السجل التجاري واليت أصبحت تتم ابلطرق

االلكًتونية،4وتدخل ادلشرع لوضع احكام تنظيمية ذلذه العملية( ادلرسوم التنعفيذي111-15احملدد
لكيعفيات القيد والتعديل والشطب يف السجل التجاري،2015،صعفحة)4؛
 كما نظم استعمال التكنولوجيا احلديثة من طرف العدالة (القانون رقم 15-03ادلتعلق بعصرنةالعدالة ،2015،صعفحة ،)4واىتم أيضا بضرورة ربقيق األمن يف ادلعاملة االلكًتونية بتنظيمو للتصديق
والتوقيع االلكًتونيُت (القانون رقم04-15احملدد للقواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق

 - 4وذلك بتعديل ادلادة  05من القانون رقم  08-04ادلتعلق بشروط شلارسة األنشطة التجارية دبوجب القانون رقم 06-13ادلؤرخ يف 23
.
جويلية  ،2013ج ر عدد 31 .39يوليو  ،2013ص.33
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االلكًتونيُت ، 2015،صعفحة ،...)6ليقوم فيما بعد ابنشاء بوابة الكًتونية لتسهيل إجراءات انشاء

ادلؤسسات يسَتىا ادلركز الوطٍت للسجل التجاري.5

الفرع الثاين :ملامح اتثر القانون التجاري ابستعمال تكنولوجيا ادلعلوماتية عد صدور
قانون التجارة االلكرتونية
رغم تلك النصوص التشريعية ،فانو توجد مواضيع مل يتم تنظيمها كالتجارة االلكًتونية وابرام العقد او
ادلعاملة الكًتونيا إضافة اىل دلواقع االلكًتونية واالشهار االلكًتوين ،فكان من ادلنتظر ان ينظمها قانون
التجارية االلكًتونية( القانون رقم 05-18ادلتعلق ابلتجارة االلكًتونية،2018،صعفحة ،)4الذي ينظم
التجارة االلكًتونية وليست ادلعامالت االلكًتونية ،دبعٌت جاء مضمونو ضيق وخاص فقط ابلتجارة
االلكًتونية سواء من حيث التسمية او ادلضمون ،خالفا دلعظم التشريعات اليت اىتمت ابلتجارة االلكًتونية
ابعتبارىا جزءا من ادلعامالت االلكًتونية .وقد اعتربت الغاية من صدوره سد العفراغ القانوين يف رلال ابرام
ادلعامالت التجارية االلكًتونية وحعفظ البياانت وادلعلومات الشخصية ،كما حيمي ادلستهلك من االحتيال
والغش ،وسيسمح ابستخدام خدمات االتصاالت يف اجملال االقتصادي مع توفَت جو من الثقة والتامُت
للمعامالت.
نظم عدة مواضيع تضمنتها ابوابو األربعة ،وادلتمثلة يف :بداية أحكام عامة-ادلواد1اىل  ،-6مث احكام تنظم
شلارسة التجارة االلكًتونية ابعتبارىا معامالت عابرة للحدود ،مع ضرورة توافر شروط ومتطلبات معينة
دلمارستها ،وما يًتتب عنها من التزامات على األطراف مع زبصيص احكام تتعلق ابلدفع واالشهار
االلكًتوين-ادلواد من  7اىل  ،-34واثلثا احكام هتتم ابجلرائم والعقوابت-ادلواد من 35اىل  ،-48وأخَتا
أحكام انتقالية وختامية-ادلوادتُت 49و.-50
نتيجة لكل تلك النصوص ،فان القانون التجاري اصبح رلرد منظم لالقتصاد ادلتسارع التطور خاصة بعد
اكتساح التجارة اإللكًتونية كل حاسوب متصل بشبكة األنًتنت يف أي مكان كان ،واتثَتىا على التعدي
عليو او على شلتلكاتو ابالستيالء على األموال أو التجسس على األسرار..ابرتكاب اجلرائم اإللكًتونية اليت
قد تلحق مكوانت احلاسوب أو ادلتعامل أو ادلتصل ابلشبكة .فالتعامالت االقتصادية مل تبق مرتبطة ابجملال
الوطٍت لزوال احلدود اجلغرافية بسبب استعمال االنًتنت ،وىو ما جعل القانون التجاري يسَت ضلو التدويل
 - 5دبوجب ادلادة  2من القانون رقم  08-18ادلؤرخ يف  10يونيو 2018ادلعدل وادلتمم للقانون رقم 08-04ادلتعلق بشروط شلارسة
االنشطة التجارية ،ج ر عدد  35بتاريخ  13يونيو 2018ص.4.
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بتدخالت منظمات دولية يف وضع وتوحيد احكامو -ادلنظمة العادلية للتجارة ،-حىت تنسجم قواعد التجارة
الوطنية مع حرية التنقل اليت تقوم عليها العودلة.

ادلبحث الثاين :وظيفة القانون التجاري يف ظل التحوالت ادلعاصرة.
نتيجة لكل التعديالت والتشريعات اخلاصة ادلذكورة سابقا ،فقد أصبحت تتضح نتيجة معفادىا أن
وظيعفة القانون التجاري مل تبق تنحصر فقط يف تنظيم صعفة التاجر واالعمال التجارية بل اتسعت لتشمل
مواضيع جديدة ال ديكن دلضمون االمر رقم 59-75ان يتضمنها لوحدىا بُت نصوصو ،كما ان القانون
التجاري ابتساع مواضيعو من اكثر القوانُت اتثرا ابلتحوالت ادلرتبطة بتكنولوجيا االعالم واال تصال اليت
جعلت الغاية منو تنظيم النشاط االقتصادي الذي اصبح يتسم اكثر ابلطابع الدويل ..كل ذلك ساىم يف
ظهور قانون لألعمال يرتبط ابلقانون التجاري نواتو األساسية لكنو يوسع من رلال تطبيقو-ادلطلب األول-
 ،وىو ينظم ادلشروع وشلارسة النشاط االقتصادي دون التقيد ابلصعفة التجارية وال دبواضيع فروع القانون
اخلاص وذلك نتيجة خلصوصيتو –ادلطلب الثاين ،-ابعتباره القانون الذي ينظم كل ما لو عالقة ابدلشروع
وادارتو ).(GUYON,1999,pp.1-2

ادلطلب االول :توسيع وظيفة القانون التجاري من تنظيم الصفة التجارية اىل قانون يهتم
ابدلشروع جيعلو قانوان لألعمال.
يعترب القانون وادلشروع ركيزتُت اساسيتُت يف قانون األعمال ،فالقانون يقصد بو رلموعة القواعد
اإللزامية ،اما ادلؤسسة او ادلشروع فذلك النشاط الذي ديارسو شخص او رلموعة اشخاص ويدخلونو
حيز التنعفيذ .واىتمام ادلصطلح األول ابلثاين يظهر يف عدة مواضيع ترتبط ابلشكل القانوين للمشروع،
وظيعفتو اإلنتاجية ،وظيعفتو ادلالية ،ووظيعفتو التجارية وأخَتا الوظيعفة التسيَتية & (Dominique
) Edwige, sdليظهر بذلك أن لقانون األعمال خصوصية ترتبط بصعوبة ضبط مصطلح قانون
األعمال.
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الفرع األول :ظهور مصطلح قانون األعمال مبفهوم مميز.
يعترب "قانون االعمال" مصطلح حديث ،تتعدد ادلصطلحات اليت اعملها العفقو كمرادف لو
منها:القانون االقتصادي ،قانون ادلشروع .بدأ يظهر أكثر فاكثر منذ  1950وذلك دلواجهة ادلعفهوم
التقليدي للقانون التجاري الذي على الرغم من اعتباره العنصر اجلوىري بل النواة الصلبة لقانون األعمال
لكنو مل يتمكن من رلامهة التحوالت اليت عرفها رلال االعمال (Un extrait du
) . livre,2019,p.8كما أنو ولعفًتة طويلة ،مت ربط قانون األعمال ابلقانون التجاري ،ومثل ىذا الربط
وادلصطلح ادلستعمل -قانون االعمال -كان زلل نقد الن القانون التجاري ينظم يف نعفس الوقت أنشطة
التوزيع-التجارة ابدلعفهوم ادلعتاد -ومعظم أنشطة اإلنتاج-الصناعات ،-لكن قانون األعمال ال يهتم فقط
ابالنشطة ادلمارسة من خالل ادلشروع بل أيضا ابجلانب االجتماعي والضرييب وادلايل .وىو ما جيعل
دلصطلح قانون األعمال خصوصية سبيزه عن مصطلح القانون التجاري ،وىو مصطلح جديد يًتجم القانون
االقتصادي القدمي والذي جيد مصدرا لو يف القانون ادلدين خاصة قانون االلتزامات واالموال ،بل وأصبحت
تسميتو االن سبيل ضلو استعمال مصطلح قانون ادلشروع الرتباطو بنشاط ادلشروع....
ومن انحية اخرى ،فقد تساءل العفقو( ابراىيم 2014،اجمللد ،38الصعفحات )702-700،عن ادلوقف
الذي جيب اعتماده لتعريف قانون األعمال ىل يتم االخذ ابالذباه الالتيٍت ادلعتمد من العفقو العفرنسي
وادلعترب لقانون األعمال "ذلك القانون الذي حيكم النشاط التجاري للمشروع ابدلزاوجة بُت ادلعفهوم التقليدي
للقانون التجاري وادلعفهوم احلديث ادلتعلق ابدلشروع -كقانون ادلنافسة والتوزيع ومحاية ادلستهلك "-أم
ابدلعفهوم السائد يف الوالايت ادلتحدة االمريكية ابعتباره" ذلك القانون الذي حيكم معظم صور النشاط
التجاري ويضم احكاما تتعلق ابلنظام القضائي والقانون الضرييب وقانون العمل وقانون البيئة" ،ليستقر يف
االخَت بعد دراستو لالذباىُت ،اىل ان االرجح ىو اعتماد االذباه الالتيٍت مع ضرورة التنويو اىل عدم ذباىل
التجربة االمريكية ،ويربر موقعفو ىذا بسبب التأثَت الكبَت لالذباه الالتيٍت يف سلتلف فروع القانون يف الدول
العربية كما انو يطالب ابصدار تشريعات تعاجل ادلعفاىيم اجلديدة ادلرتبطة بقانون األعمال خاصة وانو توجد
مواضيع يعتربىا االذباه االمريكي من مواضيع قانون األعمال لكن القوانُت العربية تعتربىا من اختصاص
فروع اخرى ال عالقة ذلا ابلنشاط التجاري.
فمعفهوم قانون األعمال اصبح جيمع بُت االذباىُت الالتيٍت واالمريكي االصللوسكسوين ،لعدة أسباب
أمهها العودلة وما ترتب عنها من آاثر مست مجيع جوانب احلياة ،وادى ذلك لتداخل االذباىات التشريعية
ادلختلعفة وأتثَتىا يف بعضها البعض رغم اختالف فلسعفة ومبادئ كل نظام تشريعي ،فحىت النظام
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االصللوسكسوين يشًتك مع النظام ادلالكي يف عدة نقاط( شليح ،2018،صعفحة 6)17منها ربط االقتصاد
ابلقانون كما أن ا لتشريعات الالتينية اخذت من فكر ادلدرسة االصللوسكسونية عدة احكام كتلك ادلرتبطة
بنظام ادلسؤولية اجملتمعية ،واحلوكمة ،وأيضا اعتماد القانون العفرنسي لنظام التصويت ابدلراسلة وبعض أنواع
األسهم متأثرا ابلنظام االمريكي)(RIPERT& ROBLOT, 2001, pp.1547-1562
وأيضا أخذىا من نظم تشريعية أخرى فكرة ذمة التخصيص وادلشروع العفردي زلدود ادلسؤولية رغم تعارضها
مع مبدا وحدة الدمة ادلالية .فالعودلة سامهت يف التقارب بُت األنظمة القانونية ادلختلعفة (
).Gaylor,2008, pp.335-336

الفرع الثاين :مركز قانون األعمال ني فروع القانون اخلاص وفروع القانون العام.
وحول اعتبار قانون األعمال من فروع القانون العام ام من فروع القانون اخلاص ،فانو يوجد اذباىُت:
 األول األكثر اقناعا يعترب قانون األعمال يتجاىل ويف اطار واسع تلك احلدود التقليدية ادلعروفةبُت القانون العام والقانون اخلاص (C.R.E.D.A, Quel droit des affaires pour

) demain ?, 1984,p.10واليت ينادي بعض العفقو ابزالتها لعدم فائدهتا يف الوقت احلايل
نتيجة للتداخل بُت مواضيع العفرعُت وظهور قوانُت ال ديكن ان أتخذ مكاهنا ضمن احد العفرعُت
جلمعها بُت خصائص القانون العام والقانون اخلاص .وسبب ذلك ان قانون األعمال ذو طابع
تركييب جيمع بُت طياتو عدة قوانُت سواء من القانون العام او اخلاص فهو يشمل قانون عام
لألعمال ينظم العالقات بُت اإلدارة وادلتدخلُت االقتصاديُت وقانون خاص لألعمال ينظم الروابط
اخلاصة

لألعمال

وحىت

قانون

دويل

لألعمال

يتطلب

وجود

رابط

دويل(

ادلكنوزي،2018،صعفحة.)524،
 واذباه اثين :.يرى بضرورة احتعفاظ كل فرع قانون دبجال تطبيقو دبعٌت اإلبقاء على مثل ذلك التقسيمالتقليدي وذلك لوجود مواضيع خاصة بكل فرع) .(OMMESLAGHE,2006ليعترب بذلك
قانون األعمال دائما من فروع القانون اخلاص النو ينظم بشكل أساسي العالقات بُت اشخاص
 - 6فالتقارب ادلوجود بُت النظام االصللوسكسوين مع العفقو ادلالكي يظهر من عدة نواحي :فكالمها قانون نوازيل ،ينظر اىل السلوك التباديل
بنظرة وضعية ال مكان فيها للعواطف ،وكل منهما يعتمد يف الغالب العفهم ادلضبوط للواقع واالحكام ادلنطبقة عليو دون االىتمام ابلوضعية
االجتماعية للتبادل ،يراجع يف ذلك دمحم شليح "،القانون واالقتصاد بُت االنعفصال واالتصال" ،اجمللة ادلغربية للقانون االقتصادي ،العدد الثاين،
ص ،17.منشور يف رللة مغرب القانون 28 ،ديسمرب  11.13 ،2018م ،على الرابط االلكًتوين
https://www.maroclaw.com/دمحم-شيلح-القانون-و-االقتصاد-بُت-االنف/
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القانون اخلاص -ذبار ،شركاء متنافسُت ،شركات -..أما احكام القانون العام – اجلبائي ،التعمَت،
اجلزائي-...فانو يعتمد عليها بشكل اثنوي).( Un extrait du livre, 2009,p.7

ادلطلب الثاين :خصوصية قانون األعمال متيزه عن القانون التجاري دللاءمتو أكثر مع
التحوالت.
ابإلضافة اىل صعوبة ربديد معفهوم قانون االعمال ،فانو توجد خصائص أخرى ديتاز مها ،ومن اىم
تلك اخلصائص وادلميزات):(Un extrait du livre,2009, pp.9-14

الفرع األول :قانون االعمال متعدد التخصصات جيعل جمالو أكثر اتساعا من القانون
التجاري.
ومن دون التعفصيل أكثر ،فان العفكرة السائدة ىي أن قانون األعمال لو رلال تطبيق أوسع من القانون
التجاري والذي يعرف تقليداي ابلقانون اخلاص للتجارة  droit privé du commerce.فهو جيمع
بُت طياتو عدة مواضيع ترتبط :ابلقانون العام -بتدخل الدولة يف رلال االقتصاد -والقانون اجلبائي،
وابلقانون اخلاص كقانون العمل-مكانة العمال خاصة يف شركة ادلسامهة-كما انو يتوغل يف ميادين ذلا
عالقة ابلقانون ادلدين خاصة ادلرتبطة ابلعقد وحبماية ادلستهلك.
فقانون االعمال ديتاز أبنو متعدد التخصصات مقارنة ابلقانون التجاري ،بسبب توسع وتعدد ادلشاكل
ادلطروحة يف رلال تسيَت ادلشاريع  :منها ما ىو مرتبط ابلتسيَت اجليد او الراشد او ما يعرف حبوكمة
ادلشروع ،وأيضا االىتمام أبخلقة ادلمارسات التجارية جبعل ادلشروع يتحمل ادلسؤولية االجتماعية وكيعفية
إنقاذه من التعثر ،واألزمات ادلالية قبل التوجو لشهر افالسو وذلك محاية للمصاحل ادلتعارضة اليت ذبتمع
داخل ادلشروع ،وأيضا كيعفية دعم الثقة واالئتمان (C.R.E.D.A, Quell droit des affaires
pour demain,1984) ; (C.R.E.D.A, Le droit des affaires d’aujourd
’hui à demain, regards français et etranger en homage à Yves
)CHAPUT, 2014,p.7يف التعامالت االقتصادية خاصة بعد االنتشار الواسع الستعمال
التكنولوجيات احلديثة لالعالم واالتصال.
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كما يعترب قانون متعدد ادلواضيع :فاذا كان القانون التجاري عند ظهوره ،طرحت مسالة ربديد مضمونو
ىل ىو قانون ادلعامالت التجارية ام قانون للتجار ،فقانون األعمال على العكس ال ينحصر دوره فقط يف
تنظيم التجار واالعمال التجارية ،بل يطبق على مجيع االشخاص الذين ذلم عالقة دبجال األعمال مهما
كان موضوع النشاط والنظام القانوين للمشروع ،فهو بذلك سيغطي النقص والسلبيات اليت يعرفها ادلعفهوم
الشخصي للقانون التجاري.وابعتباره ينظم كل العمليات ادلرتبطة ابدلشروع مهما كان نوع نشاطو-ذباري،
زراعي ،صناعي ،مايل —..وبشكل مستقل عن صعفة القائم ابالعمال ،.من دون ان يقتصر دوره يف وضع
احكام ذبعل التعامالت والعالقات بُت شلتهٍت التجارة والصناعة منظمة وصادقة وزلمية ،او تضبط انتاج
وتوزيع الثروات ،بل قد اعترب لو دور اساسي يف ربديد ادلستوى ادلعيشي لكل شخص  .فمثال العامل
وادلستهلك ال خيضع مباشرة لقانون األعمال اذا مت ربطو فقط ابلقانون التجاري ،أما إذا مت اعتباره ينظم
نشاط ادلشروع فانو توجد قوانُت اخرى كقانون العمل وقانون محاية ادلستهلك تدخلت لتنظيم تلك العفئة
اليت ذلا مصلحة داخل ادلشروع .فقانون األعمال يهتم مهم بطريقة غَت مباشرة ابعتبارىم اوىل االشخاص
أتثرا ابلنشاط االقتصادي للمشروع) .(GUYON,1999,pp.2-3ونعفس الشيء ابلنسبة لتاسيس
الشركة فهي عملية ال تطرح فقط مشاكل قانونية بل تًتتب عنها مشاكل مالية وزلاسبية وضريبية.
فقانون األعمال سيجعل رجل القانون ال يهتم ابلقاعدة القانونية وحدىا ،بل يقوم بربطها حبياة
االعمال ،ليعترب قانون األعمال زبصص يعتمد على الًتكيب ابمتياز بُت عدة قوانُت( ادلكنوزي،2018،
الصعفحات.)525-524كما انو بذلك سيصبح ذو طابع مادي موضوعي قواعده ربكم عالقات ذات
طبيعة خاصة دلا يًتتب عنها من ااثر اقتصادية( قاسم،1997،صعفحة .)66

الفرع الثاين :قانون األعمال قانون واقعيDroit pragmatique :
يعترب قانون االعمال ،قانون واقعي النو يسعى لتنظيم التنافس الناشئ عن شلارسة األنشطة االقتصادية
من طرف ادلشاريع ،يتضمن احكاما تتأقلم مع ادلتطلبات والتطورات احلالية اليت يعرفها التسابق يف اجملال
التقٍت واالقتصادي عكس القانون التجاري الذي ينظم التبادالت وادلضاربة والبحث عن الربح  .لذلك
فقانون األعمال ال يهتم ابلنظرية العامة بل يسعى الن دينح لرجال األعمال الوسائل الالزمة لقيامو ابعمالو
واليت تسهل عليو احلصول على االئتمان .وغالبا ما يعتمد رجل األعمال يف ذلك على التعاقد ،وىو ما
أد ى اىل ظهور عقود جديدة انشأهتا احلياة االقتصادية تستجيب حلاجتو للتكنولوجيا او ادلال او اخلربة:
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عقد نقل التكنولوجيا ،العفرانشيز ،الًتخيص ،كاالعتماد االجياري ،العفاكتورينغ-ربويل العفاتورة -التوزيع،
االمتياز ...واليت تصنف ضمن عقود األعمال ابعتبارىا وسيلة للتنافس والتزاحم بُت العفاعلُت يف اجملال
االقتصادي ،وادلرتبطة ابلسوق الذي حيكمو ادلال واخلربة والتكنولوجيا ،فمن ديلك تلك العناصر سيتحكم
يف ابرام العقد وىو ما يعفسر الوقت الذي أتخذه مرحلة التعفاوض .فهي عقود ال ديكن ان زبضع للقانون
ادلدين أو القانون التجاري دبعفهومو الضيق ،ألهنا عقود ظهرت من الواقع االقتصادي زبضع اكثر لألعراف
التجارية السائدة من دون ان تبتعد كلية عن القانون(ارزيل،2019،العدد ،1الصعفحات .)51-38وقد
تدخل ادلشرع اجلزائري لتنظيم البعض منها لكثرة انتشارىا دون االنتباه اىل خصوصيتها اليت سبيزىا عن غَتىا
من العقود :فقد نظم عقد التسيَت( القانون رقم 01-89ادلتمم للقانون ادلدين،1989،صعفحة)153

صإضافة فصل مكرر ينظمو ضمن القانون ادلدين  7دون التعفصيل يف طريقة ابرامو واليت اخضعها للقواعد
العامة ،وكما نظم عقد العفاكتورينغ او ربويل العفاتورة ابعتباره من األوراق التجارية 8عند تعديلو ألحكام

القانون التجاري سنة  ( 1993ادلرسوم التشريعي رقم08-93ادلعدل للقانون التجاري ،)1993،كما
وضع احكاما خاصة ابالعتماد االجياري (االمر رقم 06-96ادلتعلق ابالعتماد االجياري،...)1996،
ورغم ذلك كان غَت موفق يف وضع تلك االحكام الن خصوصية عقود األعمال ترتبط أبطراف ادلعاملة
وىم ادلتعاملُت االقتصاديُت وأيضا ابلسوق الذي تسيطر عليو لغة ادلال والتكنولوجيا فادلتعامل األقل خربة
وتقنية وماال يسعى للوصول لتلك العناصر عن طريق التعاقد (ارزيل 2019،العدد ،1الصعفحات-45
.)49-48

الفرع الثالث :قانون األعمال يقوم على االئتمان ويهتم مبتطلبات السرعة ودائم
التطور:
قانون األعمال ال يويل أمهية كبَتة لشخصية األطراف ادلتعاقدين الىتمامو ابلعفاعلُت يف اجملال االقتصادي
اشخاص طبيعيُت كانوا او اشخاص معنوية فهو قانون احملًتفُت ال هتم صعفتهم-ذبار او غَت ذبار -وال طبيعة
شخصيتهم -طبيعي او معنوي -كما انو يسعى لتسهيل سبل تعامالهتم وتعاقدىم الذي ديتاز بتكرره
وبسرعتو عكس التعاقد يف احلياة العادية حيث ان الشخص ال يربم كل يوم عقد زواج او عقد بيع او شراء
 - 7واالمر يتعلق ابلعفصل األول مكرر  1بعنوان عقد التسيَت ضمن الباب التاسع من الكتاب الثاين من القانون ادلدين  ،والذي يتضمن
ادلواد من 1اىل  10من القانون رقم  01-89ادلؤرخ يف7فرباير  1989ادلتمم للقانون ادلدين ،ج ر عدد 6لسنة ،1989ص.153.
 - 8وذلك دبوجب ادلواد من  543مكرر  14اىل  543مكرر  18من القانون التجاري ادلعدل وادلتمم.
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لعقار فهي تصرفات تعترب مهمة للشخص ال يقوم مها اال بعد تريث ومرور فًتة طويلة للتشاور والتعفاوض دلا
ترتبو من ااثر على شخصو او أموالو واىتمام ادلشرع ابن تتم معامالت ادلرتبطة ابألعمال بشكل سريع
تًتمجو عدة احكام كمبدأ حرية االثبات حىت ال يتأخر ابرام العقد ،اعتماد نظرية الظاىر اليت تععفي
ادلتعاقدين حسٍت النية من القيام دبراجعات دقيقة وذلك لضمان استقرار التعامالت ،وما قد يًتتب عن
ذلك من سرعة اإلجراءات التجارية وادلنازعات ادلرتبطة مها ،وأيضا اعتماد فكرة العقود النموذجية (Un
 extrait du livre, 2009, p.14).وىو قانون متجدد معفتوح على التحوالت الوطنية واالجنبية
وىو ايضا قانون دائم التجدد دلسايرة التحوالت االقتصادية ،وألكرب دليل على ذلك ،تنظيم التجارة
وادلعامالت االلكًتونية .فاستعمال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال مل ذبعل ادلشرع يهتم فقط بطريقة الوفاء
ابدلعامالت اليت اصبحت الكًتونية ،بل اىتم بتنظيم آاثر استعمال تلك التكنولوجيا على شلارسة ادلشروع
لنشاطو ،من انشاء مشاريع الكًتونية ترتكز على وجود مواقع الكًتونية ،ظهور اعمال الكًتونية خلا
خصوصيتها ،ظهور وسطاء ومتعاملُت الكًتونيُت ،عقود الكًتونية متعددة بل وظهور اقتصاد جديد ىو
االقتصاد ادلعريف او الرقمي ترتكز تعامالتو على الربامج ادلعلوماتية وادلنتجات الرقمية الذي ادى اىل تدخل
ادلشرع دلواءمة االحكام العامة للعقد مع ىذا التغَت وايضا لوضع احكام خاصة مهذا النشاط لتوسع رلالو.
-وىو ما اخذ بو القانون اجلزائري كما سبق ذكره-
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اخلامتة
يعترب القانون التجاري من أوىل التشريعات أتثرا ابلتحوالت االقتصادية سواء عرفت على ادلستوى احمللي
او الدويل ،وايضا التطورات التكنولوجية ادلرتبطة ابإلعالم واالتصال اليت أصبحت تسهل أكثر شلارسة
النشاط االقتصادي ،ومل يكن ببعيد عن التحوالت االجتماعية واليت جعلت ادلشاريع التجارية تتحمل
مسؤوليتها اذباه اجملتمع لتصبح مواطن لو دور فعال يف اجملتمع يساىم يف ربقيق تنميتو االقتصادية
واالجتماعية وحىت البيئية .كل ذلك يعكس ان زلتوى القانون التجاري دبعفهومو التقليدي قانون التجار
واالعمال التجارية مل يصبح االن يتناسب مع تلك التحوالت ادلتسارعة وذلك لضيق رلال تطبيقو على
ادلوضوعُت السابقُت-التاجر واالعمال التجارية -الذي ال ديكن ان يستوعب مسائل ال عالقة ذلا بتلك
ادلواضيع كحماية العمال وادلستهلكُت وحىت ابقي احملًتفُت او ادلتعاملُت االقتصاديُت .وتدخل ادلشرع لتعديل
بعض احكام القانون التجاري أو بوضع نصوص تشريعية جديدة هتتم دبواضيع معينة كحماية ادلستهلك
وادلنافسة والتجارة االلكًتونية  ....ساىم يف توسيع وتطوير القانون التجاري الذي أصبح ينظر اليو من
انحية النشاط او ادلشروع الذي يتدخل لتنظيمو ليعترب قانون األعمال تلك النظرة احلديثة للقانون التجاري،
وما يؤكد ذلك اكثر ىو انو حىت النصوص احلديثة أصبحت تستعمل مصطلح ادلهٍت او احملًتف بدل
استعماذلا التاجر او صعفة التاجر.
وذلك أتكيد على أن غاية القانون يف اجملتمع ادلعاصر ال تقف عند حد ربقيق العدل والنظام واالمن يف
اجملتمع ،وإمنا تتجاوز ذلك اىل توجيو اجلهود وتكريسها لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي .شلا
يستدعي معو:
 ضرورة النص على منح امتيازات-خاصة ادلالية –كتحعفيز للمشاريع اليت هتتم ابدلسؤوليةاالجتماعية من دون حصرىا على مشاريع دون األخرى ابعتماد عدد العمال او راس ادلال او رقم
االعمال
 ضرورة االىتمام أبكثر بعقود األعمال وذلك بتجمع النصوص التشريعية ادلتعلقة مهذه العقودوادلنتشرة يف عدة تشريعات يف نطاق تشريعي واحد يشمل العقود ادلتشامهة مثال ادراج عقد ربويل
العفاتورة ضمن عقود التمويل يف قانون النقد والقرض وليس ضمن احكام األوراق التجارية،
والتعفصيل يف احكام تشريعية موجودة كتلك ادلنظمة لعقد التسيَت ابعتبارىا عقود زبضع لطرق
خاصة إلبرامها.
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 االىتمام بتدريس قانون األعمال ابعتباره فرع جديد ظهر لتنظيم احلياة االقتصادية ادلتسارعة وثَتةالتطور والتجدد فيها ،والذي يستمد بعض احكامو من القانون ادلنظمة للتجار واالعمال
التجارية-القانون التجاري-
يًتتب عن ذلك الن ظر اىل قانون األعمال دبنظور واسع ال ديكن للقانون التجاري استيعابو وال تنظيم مجيع
مواضيعو ،فاألول مستمد من ىذا األخَت ولكن يتميز عنو بعدة خصائص ألنو يهتم ابدلشروع وكل ما لو
عالقة دبمارسة النشاط االقتصادي بعيدا عن ادلعفهوم الشخصي او ادلوضوعي للقانون التجاري ،وىو ما دفع
ابلعفقو للتساؤل حول مدى أتثَت قانون األعمال يف أفول القانون التجاري؟
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