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الفقرة األولى: مفهوم وطبيعة التسيير الحر

 التسيير الحر لألصل التجاري بأنه: 1عرف االجتهاد الفقهي

"عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة عن حق استغالل األصل التجاري، مع 

احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغالله وتحمله التكاليف الناجمة عن 

اإلستغالل مع إلزامه بأداء مبلغ ثابت للمالك".

ع بين مالك األصل من مدونة التجارة، طبيعة العقد الذي يجم 251وقد بينت المادة 

 ،ء الكلي أو الجزئي لألصل التجاري التجاري ومستغله أي المسير الحر، وحددته في عقد الكرا

وإنما عقد ذو  ،2غير أن هذا العقد ليس كراًء عاديا كما هو معروف في قواعد االلتزامات والعقود

 ،ةنة التجار التي نصت عليها مدو طبيعة خاصة، لذلك فهو ال يخضع سوى لألحكام الخاصة 

 (.251بالرغم من اتفاق األطراف على شروط أخرى مخالفة )م 

وفي  ،وعليه فإن عقد التسيير الحر يخضع في إنشائه وانتهائه للنشر في الجريدة الرسمية

 جريدة أخرى مخول لها نشر اإلعالنات القانونية.

كتسب صفة أكدت بأنه ي 251أما عن صفة المسير الحر لألصل التجاري، فإن المادة 

.3تاجر، ويخضع لجميع االلتزامات التي تخول هذه الصفة

.1/21/2865. بتاريخ 678عن محكمة االستئناف بسطات، الغرفة المدنية، قرار رقم  .تعريف الفقيه اسكار - 1
.موضوع الكراء عقارا في حين أن األصل التجاري منقول  ال تطبق عليه قواعد قانون كراء املحالت التجارية ألن من شروط تطبيقه ان يكون  - 2
( والغاية من هذا 1ف 251يخضع عقد التسيير الحر للنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد املخول لها نشر اإلعالنات القانونية )م  -3

خالل طرفه بمناسبة استغالل األصل إلى تاريخ النشر و  النشر هي كون المكري والمسير الحر يلتزمان عـلى وجه التضامن بالديون المقترضة من

م ت(.255أشهر التي تلي النشر )المادة  8مدة 
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 الفقرة الثانية: آثار عقد التسيير الحر

ينتج عن عقد التسيير الحر لألصل التجاري، آثار في مواجهة طرفيه وأخرى في مواجهة 

 الغير، أي الدائنين.

 أوال: آثار العقد بالنسبة لطرفيه

 أساسية على طرفي يتميز عقد التسيير الحر عن عق
ً
د كراء أي منقول آخر بكونه يرتب آثارا

 العقد. 

 بالنسبة لمالك األصل التجاري  -1

يلتزم المالك التجاري باالمتناع عن أي تصرف يعرقل استغالل األصل التجاري الذي تخلى 

مما يحول دون االنتفاع به، ومن هذه التصرفات نذكر على  ،عنه بموجب العقد لفائدة المسير

 الخصوص أعمال المنافسة غير المشروعة.

 بالنسبة للمسير الحر-0

يمنع من  و ،يلتزم المسير الحر بدوره باملحافظة على عناصر األصل التجاري التي يستغلها

ن نقص من قيمتها، ومإتيان أي عمل أو تصرف من شأنه أن يضر بتلك العناصر أو يؤدي إلى ال

 ضمن هذه التصرفات: 

ألن التسيير الحر يقوم على االعتبار الشخص ي،  ،التخلي عن إدارة األصل التجاري  -أ

 .4وبالتالي فهو ال ينتقل من المسير الهالك إلى ورثته

حتى ولو لبعض عناصره، ألن من شروط  ،أو رهنه،  5صل التجاري التخلي عن ملكية األ  -ب

ال عليه الحصول على موافقة المالك حتى يصح رهن إو  ،الرهن أن يكون الراهن مالكا للمرهون 

 .6ملك الغير

يلتزم المسير بأداء المبلغ المتفق عليه كمقابل للكراء، عالوة على  ،وباإلضافة إلى ما ذكر

 هاء العقد يلتزم برد األصل التجاري إلى مالكه. وعند انت، حمل أعباء استغالل األصل التجاري ت

 ثانيا: آثار العقد بالنسبة للغير

                                                           
ويكون معه الدفع المثار من كون هذا التسيير كان ممنوحا للمسير »...، ومن االجتهادات القضائية في الموضوع: 208ص  -س.م -محمد النخلي -4

 .21/07/2861بتاريخ  2187استئنافية مكناس قرار رقم « فه...الهالك لشخصه، وال يمكن أن يورثه خل
لكن حيث إن... مالك املحل موضوع النزاع هو الذي كون في هذا األخير أصله التجاري وأكراه بجميع عناصره للمكتري... ولذلك فإن هذا » -5

. 21/22/2868بتاريخ  1185، املجلس األعلى، قرار رقم «تر لهاألخير ال يملك األصل المذكور حتى يحق له قانونا أن يبيعه للغير ألنه مجرد مك

 .210ص  -قانون األعمال -راجع بشأن االجتهادين اعاله عبد الفتاح بنوار 

 .1022-06.18من مدونة الحقوق العينية قانون رقم  250قلع. والمادة  2271وف  2271ف  - 6



لم يتردد المشرع في حماية دائني المكري من أي أثر سلبي لعقد التسيير الحر، فأجاز 

للمحكمة التي يوجد األصل التجاري بدائرة نفوذها أن تصرح بحلول أجل الديون التي التزم بها 

استغالل األصل محل الكراء، وعلى الدائنين المتضررين رفع الطلب داخل أجل المالك من أجل 

 .(251ثالثة أشهر من تاريخ نشر العقد، وإال تم رفض طلبهم )م 

ولمزيد من الحماية قرر المشرع جعل المكري مسؤوال بالتضامن مع المسير عن الديون 

ية قد التسيير، بل ومدد المسؤولالمترتبة عن استغالل األصل من طرف المسير إلى حين نشر ع

 إلى ما بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.

ومن مقتضيات الحماية أيضا أن بطالن عقد التسيير لعدم توفره على إحدى الشروط 

من مدونة التجارة،  256القانونية ال يجوز الدفع به في مواجهة الغير، أي الدائنين طبقا للمادة 

 .7فقطوإنما يظل أثره بين الطرفين 
 

                                                           
 وما بعدها  211م، أكادير، ص: ـ كلتومة مباريك، القانون التجاري، قرطبة، حي السال  7


