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سواء  ،، تترتب عن بيع األصل التجاري آثار خاصة1باإلضافة إلى اآلثار العامة لعقد البيع

تجاه الغير.اأو  ،في مواجهة األطراف

 أوال: حماية طرفي العقد

سنتطرق أوال لحماية البائع ثم لحماية المشتري.

حماية بائع األصل التجاري -8

يكون المركز المالي للمشتري غير مستقر، مما يجعل البائع في حاجة إلى ضمانات  قد

للحصول على ثمن األصل التجاري كامال، خاصة وأن هذا الثمن كثيرا ما يتم دفعه على دفعات 

 وحق المطالبة بفسخ البيع إن اقتضت ،أو أقساط، ولذلك فإن المشرع قرر للبائع حق االمتياز

خ.مصلحته ذلك الفس

 حق االمتياز المقرر للبائع -أ

لى بالثمن، جاز للبائع أن يستوفيه باألولوية ع مفهوم االمتياز يفيد أن المشتري إذا لم يف

بقية الدائنين في حالة بيعه من جديد، كما يستطيع أن يتتبع األصل التجاري في أية يد وجد إلى 

 أن يستوفي حقه، بمعنى أنه يملك حق تتبع األصل التجاري حتى لو انتقل إلى حائز جديد.

التجاري، ال بد أن يخضع للشروط املحددة ولكي ينتج االمتياز آثاره في مجال بيع األصل 

وهي: ،قانونا

 أن يقيد االمتياز في السجل التجاري، -

أن يتم التقييد في كتابة ضبط لكل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع األصل  -

التجاري،

يوما من تاريخ عقد البيع تحت طائلة  51يجب أن يسعى البائع لهذا التقييد داخل أجل  -

 طالن،الب

يجب أن يبين التقييد بدقة عناصر األصل التجاري الضامنة لوفاء الثمن، وإال اقتصر  -

 (.15الضمان على االسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبائن والسمعة التجارية )م.

.2يمكن االحتجاج بهذا التقييد ولو كان المشتري خاضعا للتسوية والتصفية القضائية -

فسخدعوى ال-أ

بل اتتحدد األثار العامة لبيع األصل التجاري في التزامات البائع )وهي تسليم األصل وضمان التعرض والعيوب الخفية لفائدة المشتري( وبالمق -1

عقود الشغل كاستثناء لمبدأ األثر النسبي للعقود(.التزامات المشتري )وهي دفع الثمن، والتحمل باستمرار 
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يمكن للبائع الذي لم يحصل على ثمن المبيع أن يرفع دعوى الفسخ التي يترتب عنها إبطال 

 .قابل يرد للمشتري ما قبضه من ثمنوبالتالي يسترجع البائع أصله التجاري، وبالم ،العقد

( إلقامة دعوى فسخ بيع األصل التجاري الشروط 11وقد اشترطت المدونة التجارية )م

 التالية:

ب اإلشارة إلى هذه الدعوى وتخصيصها صراحة في تقييد االمتياز في السجل وجو  -

 التجاري،

 ال يمكن ممارسة هذه الدعوى تجاه الغير بعد انقضاء االمتياز، -

 تقتصر هذه الدعوى مثلها مثل االمتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها، -

ضرورة تبليغ البائع الدعوى للدائنين المقيدين على األصل في الموطن الذي اختاروه في  -

 يوما من التبليغ، ثالثينتقييداتهم، وال يمكن صدور الحكم بالفسخ إال بعد مرور 

د مرور والذي ال يصير نهائيا إال بع ،كما يجب عليه تبليغهم بالفسخ القانوني أو الرضائي -

 يوما على هذا التبليغ،  ثالثين

إذا طلب البيع بالمزاد العلني من طرف السنديك أو المصفي أو المسير القضائي، أو  -

كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في موطنهم 

لمزاد، خالل عليهم ااملختار في تقييداتهم، مذكرا إياهم بحقهم في رفع دعوى الفسخ تجاه من رسا 

 .3وإال سقط حقهم في رفعها بعد مرور هذا األجل ،يوما من تاريخ التبليغ 03

 حماية المشتري  -2

 يترتب عن البيع التزامان أساسيان في ذمة البائع لفائدة المشتري: 

 االلتزام بتسليم المبيع بكافة عناصره،طبقا للقواعد العامة.  -

 .مان البائع لعمله الشخص ي، ثم ضمان العيوب الخفيةويشمل ض ،االلتزام بالضمان -

 ضمان البائع لعمله الشخص ي -أ

على البائع أن يمتنع عن كل فعل من شأنه أن يمنع أو يضايق المشتري في ممارسة حقوقه 

على األصل التجاري المبيع، وعلى الخصوص عليه أن يمتنع عن منافسته بمزاولة نفس النشاط 

لتجاري أو نشاط مماثل، إذ ال يعقل أن يسمح للبائع باسترداد الزبائن الذي يزاوله األصل ا

 بالرغم من تفويته لألصل.
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وإذا لم يشمل عقد البيع على إحدى البيانات القانونية، جاز للمشتري طلب التصريح 

 بإبطال العقد إذا ما تضرر جراء ذلك.

صحيحة جاز للمشتري إما كذلك األمر إذا كانت إحدى البيانات المذكورة في العقد غير 

ل ويجب على المشتري في كلتا الحالتين رفع دعواه في أج ،لتصريح باإلبطال أو بتخفيض الثمنا

 .م.ت(. 29ال يتعدى سنة من تاريخ البيع )م.

 ضمان العيوب الخفية -ب

للمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع، أو يعلم خلوه من الصفات 

من قانون االلتزامات والعقود،  115وخاصة الفصل  ،وعد بها، وذلك طبقا للمبادئ العامةالتي 

 والذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي:

 وللمشتري الحق في التعويض:»... 

إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها... ويفترض هذا  -

 «.كان البائع تاجرا أو صانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها العلم موجودا دائما إذا

ويستحق المشتري التعويض عن الضرر لما يمكن أن يترتب عن تلك العيوب من إنقاص 

قيمة األصل التجاري أو إنقاص نفعه بشكل محسوس، ومن ذلك مثال سحب رخصة االستغالل 

ألحوال يكون للمشتري حق طلب فسخ البيع أو انقضاء مدة براءة االختراع، ففي جميع ا ،منه

 .4أو طلب إنقاص الثمن ،والتعويض عن الضرر 

                                                           
ألمر اذهبت املحكمة اإلستئنافية التجارية بمراكش في إحدى حيثيات قرارها إلى أنه: "وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون  -4

من قلع التي تعطي للمشتري عند ثبوت  115ال يحتاج إلى فسخ عقد البيع بقدر ما يحتاج إلى إصالح العطب فإنه يصطدم مع مقتضيات الفصل 

الضمان بسبب العيب أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، والمستأنف عليها لم تفضل االحتفاظ بالسيارة واختارت طلب الفسخ وإرجاع ثمن البـيع 

 غير منشور. – 9332-9-7صادر بتاريخ  931ما تم الحكم لها به فيكون بذلك الحكم قد طبق صحيح القانون" قرار رقم  ووه



 ثانيا: حماية الدائنين

المشرع اخضع بيع األصل التجاري للنشر واإليداع، والهدف منه هو إعالم الدائنين الذين 

 لهم حقوق في مواجهة البائع أو في مواجهة المشتري.

من مدونة  20بتجديد اإلشهار طبقا للفقرة األخيرة من المادة وبما أن المشتري ملزم بدوره 

من نفس القانون رتبت أثر عدم إجراء هذا اإلشهار من طرف المشتري،  21التجارة، فإن المادة 

وحددته في عدم براءة ذمته تجاه األغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون هذا النشر، ووفق الشكل 

يوما. وللدائنين حق التعرض  خمسة عشر وهو  ،القانوني كذلك وداخل األجل ،املحدد قانونا

 على ثمن البيع، ولهم كذلك حق المزايدة بالسدس.

 حق التعرض ومضمونه -8

لتعرض على أداء لما كان الهدف من اإلشهار هو إعالم الدائنين، فإن من حق هؤالء ا

ة بالتوصل، ويتقدم به إلى كتابويتم هذا التعرض بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار ، الثمن

يوما بعد  51ويجب أن يتم التعرض داخل أجل أقصاه  ،ملحكمة التي يتم إيداع العقد بهاضبط ا

 النشر الثاني، وهي المدة التي يجب فيها على المشتري االمتناع عن أداء الثمن.

 وعلى الدائن أن يبين في تعرضه البيانات التالية:

 مبلغ الدين، -

 سببه، -

 حكمة.الموطن املختار داخل دائرة امل -

 وهذه البيانات جوهرية يؤدي نقصانها إلى بطالن التعرض.



 آثار التعرض-2

ألزم المشتري باالمتناع عن الوفاء، وإال كان هذا الوفاء  ،متى قدم التعرض بشكل صحيح

 .5غير نافذ تجاه الدائنين المتعرضين

ود التعرض، يمكن لهذا األخير أن يطلب من أما عن أثر التعرض على البائع، فرغم وج

 وهي: ،قاض ي المستعجالت اإلذن بقبض الثمن، لكن بشروط

 أن تمر على األجل املحدد للتعرض مدة عشرة أيام، -

أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا ماليا كضمانة يحدده قاض ي المستعجالت لتغطية ما -

 ،6كم بثبوتها في ذمتهيحتمل من ديون قد يعترف بها البائع أو يصدر ح

ال يمنح القاض ي اإلذن المطلوب إال بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا، -

يسجل تحت مسؤوليته الشخصية، بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت 

 المسطرة ضدهم،

ل هذا تعرضوا قبن ستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذيوال يبرئ تنفيذ األمر اال -

لكن من حق المشتري التخلص من عبء الوفاء بالثمن، وله في ذلك حق إيداعه  ،األمر إن وجدوا

 .7لدى جهة مؤهلة قانونا

 حق المزايدة بالسدس-8

إذا كان ثمن بيع األصل التجاري غير كاف لتسديد مطالب الدائنين، وقدر هؤالء أن ثمن 

، جاز لكل متعرض منهم أن يطالب بإعادة البيع 8ةييقالبيع ال يتالءم مع قيمة األصل الحق

مع زيادة نسبة السدس) ،9رضائيا
6

(على الثمن الرئيس ي، دون أن يشمل ثمن البضائع 1

والمعدات، شريطة أن يكون المتعرض قد قام بإيداع مبلغ مالي ال يقل عن نصف )
2

( الثمن 1

األول، وال عن جزء ثمن البيع المشترط أداؤه ناجزا، بإضافة الزيادة بين يدي كاتب الكلي للبيع 

 .10الضبط الذي يشرف على البيع
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وتجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط واآلجال المقررة للبيع الذي طرأت 

من البيع و ثعليه هذه الزيادة، فإن رسا المزاد بمبلغ أكبر من المتفق عليه، أصبح هذا المبلغ ه

، أما إذا لم يرسو المزاد، أصبح طالبه ملزما بدفع ثمن 11الذي تنتقل إليه آثار تعرضات الدائنين

وهذا متفق عليه  ،باإلضافة إلى تحمل مصاريف المزاد، 12األصل التجاري مع زيادة نسبة السدس

 .13من طرف االجتهاد الفقهي
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