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العقود الواردة على األصل التجاري 

 بيع األصل التجاري

العقود الواردة على األصل التجاري حسب مدونة التجارة هي: 

 بيع األصل التجاري  -

 ورهن األصل التجاري  -

وتقديمه حصة في شركة  -

 والتسيير الحر -

1وفيما يلي تعريف ببعض هذه العقود

بيع األصل التجاري

يرجع ذلك إلى و  ،األصل التجاري عن أي بيع عادي آخر لمنقول أو لعقاريختلف بيع 

وكذلك دائني البائع  ،أي األطراف المتعاقدة ،ضرورة حماية مصالح كل األطراف المعنية

 باعتبارهم أغيارا.

ولضمان هذه الحماية تدخل المشرع وقام بتنظيم بيع األصل التجاري بشكل واف في 

شروط البيع، وكذلك اآلثار المترتبة عنه.مدونة التجارة، فحدد 

 الفقرة األولى: شروط صحة بيع األصل التجاري 

 لصحة بيع األصل التجاري، ال بد من توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية.

 أوال: الشروط الموضوعية 

 ،بيع األصل التجاري كأي عقد بيع آخر البد فيه من الشروط الموضوعية العامة للعقود

:وهي

 :رضا سليم -

أي غير مشوب بعيوب اإلرادة، وإال كان معرضا لإلبطال. 

:األهلية التجارية -

وما يليها 621ـ كلثومة مباريك، القانون التجاري، ص:  1
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القواعد  في حين أن ،مستقبليفي طرفي العقد معا، ألن البائع تاجر والمشترى تاجر  وذلك

 العامة تشترط أهلية البائع فقط.

 انصباب البيع على العناصر المعنوية: -

تياريا واخ ،العناصر المعنوية التي من شأنها اجتذاب الزبائنيجب أن ينصب البيع على 

يمكن أن ينصب على كل أو جزء من العناصر المادية، ولو أن المشرع ساكت في هذا الموضوع، 

 وسكوته يفسر لفائدة االختيار وليس الوجوب.

 السبب: -

 وغير مخالف للنظام العام. ،يجب أن يكون موجودا ومشروعا 

شارة أن الثمن يجب أن يكون جديا وحقيقيا، محددا أو قاب ا للتحديد، ويتم والجدير باإل  -

 .2تحديد ثمن العناصر المعنوية بمعزل عن ثمن البضائع والمعدات

 . 3وبديهي أن تمييز ثمن العناصر، كما اشترطه المشرع يستوجب تحديدها ك ا على حدة

 ،ةور قانون املحاكم التجاريوبالنسبة ل اختصاص النوعي لم يعد اإلشكال مطروحا بصد

باختصاص املحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة  مادته الخامسة الذي يقض ي بناء على 

 باألصول التجارية.
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 ثانيا: الشروط الشكلية

 :التجاري في حدد المشرع الشروط الشكلية لبيع األصل

 ( 6الكتابة ) ــ

 (. 2)واإلشهارــ 

 الكتابة والبيانات-1

يبرم بيع األصل التجاري بعقد رسمي يتلقاه الموثق أو العدول أو بعقد عرفي، مع  يجب أن

 وهي:  ،يانات تولى المشرع تحديدها بنفسهضرورة احتوائه على ب

 اسم البائع، -

 تاريخ التفويت، -

 ثمن البضائع والمعدات،، و ويةمع ضرورة التمييز بين ثمن العناصر المعن ،الثمن -

 رهون المقامة على األصل التجاري،االمتيازات وال - 

وفي حالة اشتمال البيع على الحق في اإليجار وجب بيان تاريخ الكراء ومدته، ومبلغ الكراء  -

 الحالي واسم وعنوان المكري،

بيع وأنه ال ي ،مصدر ملكية األصل التجاري للتأكد من أن البائع يملك األصل التجاري  -

 ملك الغير.

بأحد بيانات العقد، إما بتركها وإهمالها أو بذكرها غير صحيحة، فإن وفي حالة اإلخ ال 

المشرع منح المشتري إمكانية إبطال العقد، أو طلب تخفيض الثمن شريطة إثباته للضرر الذي 

 .4لحقه جراء ذلك اإلخ ال

 إشهار عقد البيع -2

 :هي ،قنوات ث اثيجب إشهار عقد البيع عبر 

 إيداع العقد  ــ

 في السجل التجاري  وتسجيلهــ 

 وإع انه في الجريدة الرسمية. ــ 

بعد كتابة عقد البيع رسميا أو عرفيا، يجب على األطراف اللجوء إلى إدارة التسجيل 

أو  ،لتسجيل البيع واستخ اص الرسوم والتمبر، وبعدها يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي
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أو  ،ستغل في دائرتها األصل التجاري نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط املحكمة التي ي

 يوما من تاريخه إذا كان البيع يشمل فروعا. 61المؤسسة الرئيسية لألصل، داخل 

يرا وأخ ،ستخرج من العقد في السجل التجاري وبعد هذه الخطوات تأتي مرحلة تقييد م

 ، قانونيةنات الخول لها نشر اإلع ا وفي إحدى الجرائد امل ،تأتي مرحلة النشر في الجريدة الرسمية

جدد وي ،، على نفقة أطراف عقد البيعوهذه العملية يتوالها كاتب الضبط فورا وبدون أجل 

 .5بعد النشر األول  61و 1النشر بسعي من المشتري بين اليوم 

هو إع ام دائني البائع، حتى ال يحرمهم هذا  ،والجدير بالذكر أن الهدف من عملية اإلشهار

وهو األصل التجاري، وكذلك إع ام دائني المشتري بما بقي  ،األخير من الضمان األهم لديونهم

مان وهو بمثابة ض ،للبائع من ديون في ذمته، حتى ال يبقى األصل التجاري مثق ا بالديون 

 لديونهم.
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